
ثق!لبغد!ظلمد

صلتطبييقييةنما!ج

جوور!الو!هؤفلوأت

!مما!يو!وثب!ال!ة4!

ا-مقثمة:
الوجوديمللتيارالادبيةالتطبيقاتكانت،)

وكيافت،تباعاتصلبداتقدالاوروبيالفكرفي

-ضر،والروائمةالقصصيةوكاموسارترمؤلفات

العربية.والروائيةالقصصميةالاعمالىالى"تباعا

*هـحلأمتطابقعربي،(ميرسو"لديناواصبح

وتهدرت.الفرف!"ميرسو"معوالقسمات

"فتفيضاتيوالروائيةالقععيةالمحوكئ
(،الولأقععنوالانضلاعوالعبثالنربةعنبالحدلث

.111،(الوجوديبألقلق"يسىمااو

خلشل)و،سالمجورج)عندظاهربشكلنشاهدهماوهذا

تامر(زكريا)ل!قصصبالنسبهةاما؟صف!يمطاع)و،النعيمي

قصصفهي،مينهحنا)و(حي!رحيدرأو،شنبابوعآرر)و

والاجتماعية،القوميةوقضاياهالعربيبواقعناالالئصاقاشدملتصقة

.خاصبشكلمنهاوالمصيريةا!ة

(!لنعببه!إ2(خاليل!د!مور(ا؟ى"مماخلالائزلافى)ق!ة-آ

القصة:عرض-ا

ا)قصصيادمرد!يقةتتقبللاالفلسفيةكبمعتهاحسبالقصة

لى8تبسيطهاوا!نصارهلأعملةدونيحولمما،القصصيةالحكايةاو

الثقافيالوعيتيارواعتمادهلأ،المتسلسلة3الاحدامنخلوها!ب

شخصب!بنمت!سلسلةفلسفيةمناقاثععةبوالسطةارجوديةللقلسفة

الوح!يدتين:"!صة

بالغربهةيتصفبرجوازيشاب:،،هو":الاولىالشخصية1

)3،"اللاانتماء"اعموبمفهوم6لانطواءواًوالوحده

)صفوان؟كس!ي(والادبالفكربينالعلاقة1في-المعرفةمجلة:)1،(

الاادببم.النيقدعنخاص.؟791آب126المدد

الطلي!-""مجلةفيالداخلالىالانزلاققصةنشرت:21(

.2791ننيسا(922)لهلح!دا"للعشقيتا

كولرولسن()هرحهمتشعبوجوديمفهوم:،اللاانتماء):)3(

يمثل،الداصلالىالائرلافى)!ةصمالبطلوا(اللامنتبم،كتابه/قي

المثقف،نالاتحالةيمثلنهبكو.المتشعبةاللامشميحلاتاحدى

"رحم.(سارتر)بطل"دوكانتان"غثيانمنمقترباالرافضالوجودي

.الادابدارعنوصدرحسنزكيانيس(ا*عنتمي)كت!

38

عنتحدئهلامباليةشابةامراة:"هي":التانيةالشخصية

،وتن،-افره،الذاتجبةوساديتهال-كولوجيةارانهواضطرا"ازمته"

وهروبسه،،الجنسيوجوعه،وفشله،وسقو!هورفضه،وثقافننه

نحوونظرتهاالسببيةحولالفالسفيةمفاهيمهاذاكبر،فبالىكارحة

ازمت!هلهاي!فسروهو."هو"وبهبالحهـياةاتضراثهاوعدم،الحياة

وغهثيانه،،وجودياانسانابكونهالحيا!ووضعه،الحادةالنفسية

روايتصهؤي(مورافيا،!لبرتو)بطليفعلكامنكما،لامتحهاوحبه

ثكلبكوننهامتحهاعلىمقدرتهعدمموضحا."اهـ،م))الوجودية

اللاعئهي.حالاتاح!ى

منغلقةلهبالنسبةبمتالثيالباةمعصراعهحولايضاويحدئها

ولوصها.يستثيعلا

مقولاتوالمتضمنة،وبينهابينهالفلسفيةاناقشقهذهاثر

هيالجذابمظهرهاوامام،مثمبةنفيةاسقاضاتو،جاهؤةفلسفية

يستورعاندونمنصرهـ،يقومبراللامنتمي)هونشاهده،والمغري

واضعا!سو؟عهاآندونوينصرف،رزرلكرغبتهائرجسدياامتحها

.وتفردهانطوائهعنءمبراجيبيهفييديه

القصة:تحليل-ب

الضسوء"جثعركةداخلادقصةفطالوحيداانن4الشخصض

بصلمق،ازمتهعنتحدول،وهي"كتيمةبللوريةورا?وسمنبئهمر

كلثفعةهـماالازمةهذهتضحو،يعانيهامعاازمةصاحببانهمئعلم

عشق4.(ماسوثيته)او"تيةالذاساديته)ءمنيسبراشيئاهي

هـنخاصتالذاتوحب،نغسهعلىوانطوائه،وتعذيبها،رزاته

.الوجوديالانسانخصائص

كنة-5تجلداندو!يحولانيستطيعف!"

."بذلكانتتر!عندما

سانالوجودي،4الانفشبةتتضحلاالبسبطةهددـالملاحظةخلالمن

ءسنمعهـبرا،فيلكذاتهرغبتءااذا،نف"يجلدانب!ءالذي

يقدسهاالضط(ماسوشيت")الذاتهية"واراقيالحرةءقىلذاامشاعره

ويتبع!ا.

الحياةفبمالحقيقيةماساتهتكمنالذاتيةالمعاناةهذهخلفببةوراء

الغيراو".ي"وبيشها"الانا"داتهسنيوحدان4محاولهاثر

هني")ءهناوالغير،الشخصي1للتحليل(فرويد)مفهومحسب



الجسديا!رننماءاو-العيرفياًلانحراطساوضحوبم!هوبم،ابيرإة

الحب:ومما!سة

بمعنىآي،عليكاحوزأنجافبياىااك!بكانلا-أ-خطيع)ء

ثبمتلكينيبشكلامتل!ثاناي...واحداكلاسواتأنتسنغمون11

هذامنشيئااههلارقيعالاافي،اهما،الشكلبمفسأت

."بموافقتكالاالقبل

الذير.،هيوبيمهـا".آلانا"ذاتهبمينيوحدانيستطيعسكى-لا

لوجيتهوسيكوالانسانلاونضولوجيةالاساسيةالخاصةهيو،فالذايببة

حيث،ولامنتمياوصود؟انسانابكوفه،دائماتلاحمقهسالانعزارفي

الافدساجمفهومعلىتوكد(،حداواةءلاء"التاليةانكلهقينشاه!

كسلا))مصلأ!ونانيستطيعلابذلكوهو،والانتماءوالترإبط

."واحما

اثناء(مورافياآلبرتو)وا،السم"دوايةبطلحالةنفسوهذه

زوؤمتسهامام،والفجرالتمامامانلامنتمي1عراعمشكلةطرحه

الحب()الجسديالممائه.ضرورةبسبب..الذانية

ذه!نسيا"؟لملاكتكرارالاالعاثةفييكنلمالجسمديالامتلأك"

الأمتلاكانمباشرةأحسمستم!..السآم-!تدكانا:كهأي،سابق

افسوانطويلاتولتلفد،حقيقةامتحهاعنعصي،العكسىعلي

نااستطيعلمول!ء،فيهاوآلحوأعضها،وآشلما!ن!ها،ممي

.)،("القوىواهنسقطتانالامربيوانتهى..يلإلآسيسامتلك

ناحيتيفي(النعيميخليل)تائرنتبينالمقطماهذاخلكلومن

الانزلاق)ءبطلككن!قد،أمورافياالبرتو)بئبوالمضممونالشكل

وسقموطهفش!مبررا"الذافيل!فه"نحتيررخ("الثاخلالى

كهلن(،اتم"وفي،مثيرةامر؟ةجسدلاف!العمليةالمقثرةامام

الجاهستهمحواضهاثناء(الذهنيالسطم)مفهومتصيرزحالبطل

سيسيليا.جسدباقلاكثموره

بالطبعف!المرأة"الداخلالىالانزلافى"فيهينهابالنس!بةاما

-!ص!انيو!ذلكحانبوالى،!آلاولىالجنسيةالبادرةتمننلكلا

قنفي،ذاتببةمشكلةلانها،المعاناةعابعاحمىانلييكنلامشكلة

نتيجتةالىوتت!لوصلباللامبالاةقنصفلكونهاوذلك،بنفسينفسها

علىالمقايشىتعتمدلاوإلت!أمليةالفلسفيةبطبيمتهاوالنسبية،النسبية

الصغيرللامريمكن-حيث،اوللوفوالروتينالجامدةوا)قوانينالثابننة

صغيرايكونوان،منهاصفرلامرباكدسبةعضىمااًذاكبيراًيكونان

ومن،ايض!صحب-حالمعادلت!ينهاتينوعكس،بالعذسقيسمااذا

،لدلمج!-االاحقبفةامة!ملضجلىالاربح،:لتفاضلبلأاًلمه(دلاتهذهخلال

ياتيهذا"اللاحقيفة"ومفهوم.)5((اللامنتمي)خواصمنوهو

!فولحي!ثهيبهاكتتم!الت!هاكلأمبالاةعنصادؤ"تعبيرا

ودمشقباريسبينعنديفرفىلاواليوم"

."احمدابووب!ينبينكولا

المتياتوديالخاربر!وم!كلها،اتكررة!حكا!"انكما

وهـاقيوراردافهالمفلالندقيقةنصويريةلقطاتعبرالكاتبلنا؟يبيحه

مبالانها.بحقيقههلالنايوحياظاهرة

بكونهعليهتسيطرالتيمأساتهوالى"هو"اليهعدنا-ما4ذاو

هذاًخلالمناعنيولا،الحينبنفسولامنتمياوجودياانسافا

الانتماءبمفهوم)ينتميانيريدلاوجودكلاسعانكلبأنالتصيل

لااويكونن11الممكنمنبل،(السيا!سيالانتماءولشىالاجتماعي

اهـميرمثلفانهالحينبمفسولامنضمياوجودياوبكونه،يكون

العربيةالترجمة)002(ص-مورافببالالبرتوالساملواية:)4(

يلادافي.ل!دار

اثا.صةااللامنتميلياللاحقيقةمضمو!!سنكولننجص:)م!

حولانلا!ضميكتابهفي،ولسنكولن)بحثلاا)قيالشخص!بات

.اشبكبمأأوهيدجر)مفاهليم

هو:نعبيرهحدوعلى

مفلقطنفسهاال!يماةهياًلحياةودا.؟لحياةداروم!احاول"

."باح!،معلي!ا

حياةتصورهاائراً!،(الانتماءوءدمال!ياةنفيلنايظهروهنا

لسانه:علىتتكلموهي.باحكامنفسهاعلىم!نهـغلقهغريبة

السقوطته!لآنفسيعنانمفيكيفاعر!لامعا!رمتمردمثق!ف"

."والفشل

يذغيكيفيعرفلالكنه،اللامنتميمنخصكصوالرففىفالتمرد

فيصندركهانننقريريالطابعوهذا،والفشلالسقو!تهمةنفسهعن

سقوطمبررماو!كن،والنفسيةوالفكريةالفلسمفيةالقصعىاغلب1

كماالجنسالىالجسديجوعهبسببوهر؟القصةبطلودعشل

:؟هيتقول

.،(-الجسديجوعكنحيراخربسسببوليس"

حاجةيشعكلالجنسبكاقائلة(فرويد)نظريةمننقنربوممنا-

نايحارلىالقصةفىهوبينما،منهافرارلامادلةفيزيولوجيةطبيعية

معركةهيتقولكما"البهلوةامكانية"مستخ!دعابالحياةيرتبطلا

الانسانلدى،الجنسالىالفيزيولوجيةالطبيعة

."الاخرينعلىمياللعمب!لىن!سل!ول!شفعلابهلوانامكافيةلكان"-

."الذاليبلحاف!ضمكثصىايتغطيانببساطةفهـاثرانكةأ

كلضناعاز؟ءوتغردهوحدتهاو،،الذاتيلحافه،1يستخدمفهو

ا!اتية،بتقديسوالعقو!الفشليحاربانهمى،بهيتهمما

ازاء(اللا!نتمي)يلانسانفشلعننتبين!جديدةحقيقةهيوهذه

الوجوديةروايتهفى،كلهوالبير)بطل(ميرسو)خلافعلىالجنس

لانس!عيشر1امكانيةمدىيبحث،النممميخلضل)حيث((الغريب1)ء

نفسيةمنالحياتيسةالروابظجميعبذلكصستخدصلا-مهـنغردا

عنالتخاليوامكانية،مثديةوفيزيولوجية،واج!تماعيةسيكولوجية

يضعء(النعيهكع!وخليل،الكاملا!عنتميحالةلتمثلالروابطهذه

"لمنمماعيةصالحالة!ذهتحقيقامامحياتيةكعثرة(الهحنسيةالحهـاجةإ

اللامئتمي.حماكلئ

ينخرطانيخستطيعلالماذايرينا"الذاتيةتقديس"المفهوموهذا

وهو6بالتنافرتصفهفىسوأناانت-واحداكلاويشكلا!غيرفي

نغسس"ليصفانهحى،الذاليهمخابمهضمننفسهداخلالى-تر،ق

له:لتقولويتبعهايقدمسهاالتيالذاتيةارادتهوته!بالحمق

.،(الاحمقايع!..قم..فم"

."هذهالمتاهةنرمعهكاتلتحمانلنفس!هسهحلألهحعيراوفثم")

نفسسهشاهدعهـندما(مسياكانانمابانهذلكائروشعر

01.نفسهفيمتسلطبغثيانواحس"،نهيائيةلاسقطةيسق!

تناديهن3فيمترورة!ا)بينما"جيبه!ويداهعبهلوءوانصرف

."جداوحيد*،وحيدواخيرا،البقاءمنهتطلبانفبمم

القصة:حولتعليقبس

التسالقضطيااهمفيهبينتالذيالسابقالتحليلخلالمن

ض!ةحجمهاصعرورغم."لداخلاالىالانزلاؤ)1فصهتستعرضها

لابماوكلفت،الفلسف!التشتتهدابكلععيتفقد،قدصرء

شبعهةجعلهامما،بهتتكلفانوالادبيةالثقافية!اقننهاتستطيع

عاموبشكل،الحواررقمعرومة6جداومختصرةجدامكمفةبرواية

مثل،الاجنبيةايةبالروإالقصمررةالوبيةالقصةتائرنلضفاننا

ثسترشنسكي()و،تشيخيوفأو(كاموو)(سارترألوايات

وعبدالملام)(سالمجورج)عندزلكنل!حيث،خاصبشكلمنهم



هرالقصمنالعديدوهناك،)6!فقدأالاولىفصص4في(العجياط

..".،وعطيلوهملت،الغريب"مثلعناويرنحملالقصيرةا!ربية

لابعادالفلسفيةاهدهتتضمن"الداخلالىالانزلاق"قصةوبكون

ادببىفىقص"3الفنيةقيمهـ،منكثيرافقلأتفقد،وا(عقدةالمتشعبة

متهفيسصجاوأواؤصد،وحركتهمشخصياتهاناحية!ن،قصيرأة

وول،اعروو-مافلس!فياافكارهمعرضعاىدورهمويقنصر،بالجمود

الملأ-لموب،انص"بةبااما،ومتشهبةجافةكلاميةمناقأنةخلالمنالذا؟ية

وموقيمجردا-تقريريا-إءفقد،القصصياشكلافبملاهمئمالناحية

"هـبكأالقصل!إبيرهافا،ؤحمكلحيث،يالقصصالخل!عمليةقبل

ساديتهسسيكولوجية":فنإجاهزهأومصطلحاتفلسعف!مةته"ريف

ل!يةاأ،،إصفامهظم!لقصقىافقدت!قدبهذاو.،(..مفولاة"،-،تي!ةفاال

طؤثكليمجأودالقصيرةالقصةفيالتقئية"أبكونالشكلزإحيسةمن

.)7("عناصره!امعكل

فمطالوجوديةللمفا!يمحرؤيانقلاتشكلارأيناكأإاقصةوا

نجشكلالبرجوازيةالطبقةنطاقض!نالمتطورةالراسماليةالمجتمعات1

انساننإعندبعدتو-!امالنف!يأكأالحإلاتهذهومثل.لم)8خإعى

ربرأ)نايأمكنولا،لقنصتهموضوعااركإقباختارهالذيالبربروازي

1)ضامبقى،بالمىاأن،ؤ!بماالاحت8اء!بواقه:-،الاشمكالكل!نتن!بايالقيصه

ؤ-طاابرجوازيالأنسانولموأتمثلانخاصهتيةالظالحالاتهذهومثل

.)9(المعاصرةالراسطليةالمجتهعات

(وهمنفواي)أموراؤ!ياوالبرتو)(سارتر)مثلكتابكانواذا

ضياعحوليحيةالنفالقضإياهذأهمنليأإلجون(ولسنوكوان)

لنفية،أاوارهإضألم"،وسامه،والعاطفيالروحيوتمز94الانسإن

يعودفانما،المعاعرةالانسانيةالفلسفةاطرراسمين،الذاتيةومشاعره

اود!وبية(رسائلثلاث)قص!"الىالنأنبهذانرجعانيمكن:)6(

فيدستويفسكيطريقةتشإبهوهي7291نيسفى-المأرفةمجلهأفي

الءر؟يباوااطريقة،ناحيينؤي(رسائلتسع)اارومانسيةروايننه

.(الرومانسيلموباالاسةوالشكلالهيكاكط/

.).؟1(صالشممثةلخلدونوالعنقاالشمسكتابان!ر:)7(

.91لأ4ثعشق-العربالكناباتحسادعنصدو

)أفسمه(ياكلالذيالرجل)بعنواندوايةالنعيمبملخل!يل:)8(

وجوديةطاي!ةوهي-7191-بيروت-العوثةدار-عنصعر!

الانزلاق"فيكماالقصيرةفصصهفينلاضهلذيااكأحىنفسغخذ

،حشاباشراالنقريريالفلسفيالاسلوبنفسمتضمنة"الداخلالى

المركيز)امثالالروايةضمنالاجانبلفلا-فةااراءتستهـرضانهشإ

"الاناوالهو"اانمخعيؤطالتحلإلؤرويدلهثومصطلحاتص(ساددي

النكسةلموضوعاتتطرقهاورغم..ا(الهص(داروين)و)23،ص

الزخمسمهذافان،وت!حليليتفسيريذاتيمنظارخلكلمنالمدأيرانية

ذلكجانبوالى..ومستوردةجاهزةانماطايشكلوالفلسهـسفبمالفري

جمطآلعرباواقعاالىتكونمااقرب(النعيميلخليلاقصصفهئاك

ناالقصصهذهو-حاول.ا!ستوردةالوجودية1لفلشفةالىمنها

ارمة)الىاًلتطرفىخلالمنبواقعيةالوبيةاكفسازمةتتلمس

رفم"؟بمل11"جداالقصيرةقص4فيكمسا.واقصنإؤى(الجئس

نشرتوفد(الحريةدثوب)فياسارتر)اسلوبالشيءبعضتمثلها

.7291-6-26-البعثجريدةفىالنبعقصة

الاجتطععابمنقد)ءكتاباىآلتنأنابهذانرجعانيمكن:)9(

ف-ىالمنهضةالفلىفاتاهمتيبيناتيا"أ!اعراالبربرواري

الفلسفإتلهـدأها،هـاسه،).ةالبرجواريةااطبقةاستغلالومدىالغرب

قيرجمتأسهوؤ"مبدمأقالاؤمارسلسلةعنالكتاب!صر.الحديثة

."السودنزارعيون)ء

03

وررضخونيعيشون!هالليالمظنرمال*ضاريالوضعطبيه!ةا)ىذلك

اعمالهميصبغمماوهذا..الرأسماليةمجتمهانهم!ءقيرنيبهالايقاعانه

والحية.الصادقةاحياتيةاالمعاناةبطابعوالهكرية"ش"الادبية

تدخللمااتيااناميةالبلدانمجتمعاتنحن،لعإبالنسبةاما

اادخيلةالقصصهذهمثلأانالحدلث،الصةاعياقجتمعطوربعد

المترجماتتفيدهوقد،معهاانساننإتفاعلامامحانلافوا&فولصة

الاجتماعيالوضعحولثقافيكاقلاعياو*وداالادبحولالعرب!ية

واررستوردةالمنحولةالقصصهذهمثلاما،ا-4الرآسماللممجتمأمات

ضصابكونهاالتصنعفيهاإلمحظانوالواعيايجادلفارى،بدهـلملأ

انسافناوبكون،لوا؟منابالنسبةاصيلةجذوز)ل52تولا46واقيمكأ!ر

الانسانيميسهاالتيالرماه!يةمنالمرحلةلهكا)ىر!ديصللم

مإلية.الرأ!اتالمحأخمهفي

البركوما)كلبيننربطخيطاتشكلاحالابطبيعةوالقصة

كمإاانفسالىالعودةنشاهدحضث"ولسهنوكوانوسارترمورافييا

عذامساةبحثهثناءا"افلأمنتمطا"كأ،به!فيأولهتكولن)وص"ها

داخلالىالانزلافى"الداخلالىالانزلاق))نفسهاوهي((الذاتية

الامبالاةوا،وغثيانها،وهواجسهإخباياهاونرفالادسمانيكأالنفس

النسائعةاالشخصيإتاغلبفيمجسدةشاهدها،هبمأتضص?ب،411"ظ

13.وخصوصاإءالسطل!وايانهفى،مورافياابر/وا)دايرصقهـاالضكا

،**

والمبؤلروالشقاء،والقهرال!ربلدان،الثالثامالمابلداننحن

وهـ4كليلةسنينعبرالاقتصاديوالاستلابوالقسرلظلم(عانتبلدان

الصناعيةالعولقبلمناستلاببحالةالافهصاديةموارثع!ازالت

الاقنصالهيالاستعمار،الجديدالغربالالستعمارزالوما،الكبرى

،ويسلببعدتستيقظلمااأنيارضنإمناءاجزافوقيجثم،المقنع

..الطازجةموأزدها

ازماقهـامنالخلاصنحوجاه!نسعىزاتتماالتبمالبلدانن!ن

المستقل،*قتصإديتحررهاسبسألفيوتكإفمح..الاقننصادية

فىتطبيقمتينايديولوجطأ،اسارأعلى،المتطورةااصضاعيةوارفسيتها

..والاكأتراقيلحريةواالوصدة

الجمودحلقةمسرجاهدةتسعىزالتمآالتيالبلداننحن

*ساسبصةالقضاياهذهان-اتإهجديدالانبعاثتحو،والتخلف

فىسبيلضوريهووماكماليهومابينفا(صلحدامامتضعنا

تقليديوفضول!وويحعيوفتيهووما،والاقتصاديالاجنن!ماعيا!ننحرر

رفاهيتها.خسةسبيلفيالرأبيأنابرجوازيةاتستورده

ر؟سمالىهومابينالنقيضحديامامتيضعناالمسلماتهذهكل

اكي.اثنرهووما

رايات"قصةهمهنلصهسوفالقضايابينالتمي!يزهذاان

سيكونحيث،لخليلالابراهيما،(الخرساءالصمتلبواباتصغ!ة

ب!حثنسا.لموضوعاثلأأظاالانموذج

:1(0!لق!ةاسض-ا

اقطاعيقثريقةطبقةالييئتميعربيشابحياةسمررةالقصةنحكي

درايستهيتابعاناجلمناجنبيبلدالىاشاباويسافر.ريفنافي

."الضيقيةة)ـالحياةيعانقاوروبافيهناكلكنه.اطبفيالعلمية

يشعلانإلىبهكأديمما،مندهشامب!راولذائنصامتعهاركل

بهلادهالىيرجعثمومن،اجلهامنسافرالتيالطبدراسةفي

الثورةجريدةفيمرةلاول(الخليل1ابراهيم)فصةنشرت:101(

ثمنشرتك!0791سالاونىادسنة-التاسعاًلعدد)ءالادبيادليلاذات

ونص.7391(ثعا7)العلرالدمشقيةا/اطليصهمجلةفيئانيةمرة

الطليعة.عىعأجلهأالمنشوراانصعلىهذابحثناؤىنصمد



فاقسدا،والعقيمةالقديمةحياتهمعمصطد!اليدينخاويا!رة

ريغ!نا.كيالافطايةالطبمةزوالبسببوغنلأها)عريقعشررتهنسب

كمحاالحوادثنناتسيدلاالفلسفيةطبيعتهاحسبوالقصة

نتافجهااليممستندةالحواثهذهوجودالىتلمحبل6اوردتها

الام!ة.

القصة:لحليلس2

ةوالوضوح.2الدمنالثميرالىالقصيرةالقصصتقدعمليةتحتاج

ا".)1((الجزتياتدنو""التركيزفنهيالقصيرةالقمسة"اناذ

تبثواذ"العمومياتالىالجزئيات"عنتنطلقالقصيرةفالفصة

معاعرمعهوماو،مامرحليةمشكلةحولمتعاقبةنموذجيةكرؤى

ايحاشافربمكفلغوياسلوبعلىالقصيرةالقصةوتعننمد.ومعمد

فيذلكنشاهدكما،الروائيالسردلغة(الىمنهالشعرلغةالى

يحتمعىمماوهنا.الحصرلاالمثالسبيلعلى(تامر)ذكريافصعى

اجلمنبيالاشالنقدعمليةميالتحليليالمنهعأعاتباالادبيالناقد

حقيقةوتبيان،رموذجيةوتمالمكمفةالجزئيةالوؤىتلكتوضيح

"الخرساءالصمتتبواباتصغيرةرايات.3،)0وفصاليتهاوجودها

انسانوميكرضميرفي.لجريوجوديةمماحكةعلىقومقصيرةفصة

حياتهونمطالعشائريةتقآليدهفيعريقاؤطاعياعلمنيمح!رعربي

القصةبطلهجرةءـوالوجوديةالمماحكةومصدر،الموروثةالاجتماعية

مضمارفيبببدةاشوا!ثاالمتقسةالاوروبيةالبلداناحدالىالثاب

لدراسةطلباهاجرلق!د.الاجتماعيةوالحريةوالعلموالفكرا!مياة

"الرعبحاملا،الماضيةوايامهتاريخهذكرياتمعهحاملا،هآجرالط!ب

والمدئالقديص4التاريصيئوالاسوارالعشيرة..حيثوالدموالرصاعي

تكعونالاموروهذه..."التشفياعببادفيوعرياقهرااكازفسة

زهنهؤبالراسخةوالانطباعات،الاجتماعيموروثهتامةتمودء.بئ

.)الشرق(فىبلادهعاشهاالتي1الاولىحياتهعنونفسه

ا،.احكةتلككصايعرضان،الخليلابراهيم)استطاعلقد

مخهـتلفين:با-لموبينالوجودية

.ويتمالموجزةالمسرحلغةاو،!لحواراسلوب:الاولالاسلوب

الحواريالاسلوبهذاويتضمنمالقصةبطلوبينألخمارةاصاحببين

،ووعيشديدينوتأمليةروالىتحتاج،مكثفةوفلسفيةرمزيةدلإت

ثقميقمتماسهكبشكلالقصةفيالمتواجدةالحواريةلغةااستننطاقيي

ورصين.

هـنءبارةوهمو.الداخليالمونولوجاسلوب:الثانيلموبالاس

موفولوجا!!كلةالحوارجزئياتضمنزجتقصيرةايحافيهمفاطع

/كأايحالئيت!،االلغوفصشض!كأ،القصةبطلنفسعيةنعت!برد)اخلية

مكثف.شعرياسلوببصمات

للحياةوتصوراتهالمشابالفكريالافقعنمصبراالحوارجا،لفد

ب!ينمهـا.الواقض!عمماحكةكأوعقلانيةرؤىمتضمنارمزيبأسلوب

زالتماالتيا!وافععنمعب!راجاءالداخلبمالمونواوج

تشعوهالنفىيةفمشاهـصه،الشرقميالماضيةبح!يانهمتالرة

بمفردهالحوارؤرائااذا؟انناحيث،واللاشلموىوالغياعبالغربة

المتخلفالعرد--وا!هبشآقمييزاعلىالشابفموةمدىتنبى-ن

المتقمم:الاودوبيوالوافح

اننجبن..المجازا!مرىنزالماونحنبؤونيمسبقنهـام!العال))

."عواحةا،شيا،نواجه

الاجتماعيالموروثاثرنتبينالمونولوجيةالمقاطعناقر2ماواذا

نفسه:باطنفيفعلهيفعلزالماالذي

الصمتبواباتعبرانتصاراتولامذهبحذاءبلاالمسافرايها"

..والقيصومالشيحرائحةمنه!از!فوحضبابيةعوالمفيالخروجوأ

تاكتلوبانتظلهكذا..انتظارمحطاتولاقطاراتبلاالمسافرأيها

علية.محمداحمدلآنافد(محفوظنجيبان!ركتابإمع:)11(

وال!صارالقهرزمن!هزيلجدارعلىتسمبحقديمةصورةعنبحثا

."صالحكولغيرسلفامرونةالاشياءحيث

ويدلناللشابالسيكولوجيةالسماتاهملنايبررالمقطعهذاان

يستطيعوهو،القصةبطليطنيهاالتيللمشكل!ةثقافيوعيعاى

تضنمفلسفيةوجوديةرروي!االاليستوهي،بنفسهيوضح!اان

سارتر()مفهومحسباخننيا؟رهاوارادتهنطاقىخارجالميشعليه

الانسانية.الحريةحول

ي!اءماقهجنوريعملعالمفيوالضياعبالغربةيشع!راذافهـو

القلق،9هذامنالخلاعى،يطلبانه(،الشرقيعالمه)،نفسهداخل

ممارستيهلصةوهي،ازقهمفرجاينالهاالتيالحريةلح!ةوتاسلبم

تشاؤمهانسحافىعنتعيراللصةتلك،الاورروبيالعالمفئللحب

:يقول،!هو،وغربته

تتساتالعالمضاراتشعرت-سمذاتبهاالتصقتحين"

..والنكاتبالضمحكمسكوناط!فلالمالماشعرت..فييببانسط!

.((بحريةالمس..اًستنشق..امارسشعرتني

منقالالشر!!يعايشهكانالذيلحرمانواالكبتفعالم

:.لنالاوروبية!اللطناحريةابتلكاحسالسهاثرالظمليةمخيلته

("الفيرة.اسياابواب"او،(الخرساءالصمت1بوابات"-ا

فياعماقهجوريحمللثرقيعالمحولالوجوديةمشاعره-ب

نفسه.داءل

اضمنالقدةا:القصةبطلبهيشعرالذيالضياء-!

.،(عزمزيياوجوه!نا

الحق!يقة:عنالبحتعمليةفيالمثاليالتفكيراو:الهث!الية-د

.،(مكفو"عرجلالىبحاجةالحكم"

الأودربسيالغالممنرجوعهاثرف!ةلهقظهرالامورتلككل

،وتثيربلادهتعيشهاالتسصالصعاريةبالمأساةوتشعره،اليدينخاور

زالماصو.بهيحلمالنيمالضيقيعالمهعنوالفربةال!قلقثفسهفي

اصلمنينحدرعالمفياللامبلاةحياةيعيشكانلق!د..ينتظر

معاصطدم،علميةشهادةبدوناوربامنعادوعندرا.لافطاعي

،و"الرعب،،واليصومالشيحورائحهـة"البداوةعطثر)،ماصية،مع

اوربا"فيالهحق!يقيةالحياةعانق"لقد،(،والدموالرصص

البداوةعطشء!ااواه":انظوهمننوعاالشرقحياةلهبدوبعودته

.01.،،؟تنتهيمتىالووقفيالرعاةوترحال

الميتاةيزيكي،الحسغيرت!ستثيرلاللعالمالوجوديةالرؤياهذهان

وتطرح،الهكممنالظصاتنتظوانهااذ،الرومانسيوالحس

المقطعذل!ك؟خذ؟،وراواذا،المحردةبالكلماتا"ؤطدا:ظريااوعيا

اختلاجا:ال!نمفسيةالارههـاصاتاشدعنيعبرالذى

مشهتروناننايعنيلاوهذابالتهكماله(لمنواجهاخييانحن"

ازاءالمشاعرطتعبهـعنطريقسة..للاحتهجاجطريقشةهيوانما

.(2المننناقف!ات

الرؤياالمستقبلية،استيضاخالىتؤدنهاالواقدعتحليلعمليهـةاى

؟لوافعية،التناقضختطمسالىتقوتالواقعر!يعملي!ةلكن

والوفوهـموؤ!فاالاجتاعيللتكلرالجدليةا!ركةطمسوبالتا!

فييقففهو،القصةبطلحالوهذه،فهزاميياوااستلاليكشا/

ومصلوباوحيداويالل(!ءأ3االانكليزيةالصروفامامالنهاية

.(،منكسةكراي!ة

تمليق-3

ثمكلمبالثر:امورعد"اطرحاناستطيعالسابقالت!ليلخلالمن

القصة.فيالمستقبليةالرؤ!ااخ!تفاء-أ

لخنرةانتم":عالمناحولاول!وبياشخصنطروجهةاخذ-ب

.مغش!،(

عرتة،افعيةكلبقةمنقنح!ر"مباليةلا"شخصيةانتقاء-!



الع!ة.بطلىلتمثل

،اتاثااالامراخذز،ماوادا،معهدءولامامتضعناالامورهده

الاءرير-قعلىخلالهمنتدلالمحازرا،اقصةا2!طل.!فيوهو

السابفين:

ا،ورو:-4مفاه!يم/لقإةيحملألئربامن!،دمااقصةابطلكونان

الطب"درألصكأ"للعثماهمال!جانب1)ى،المجردةالفلسمفيةورؤاها

فيم!ن!هظ/نهسووواقعيعةنظرةالىيقودن!اابرلمهامنهاجراتي

مانياتجمماالهرببلأاللئةالى1الئربيةةالفاسل!المتوجو،توهي

الظسيخيتطورناركحضطفبمات:،ميةاتنقافننناباكسبةلئربهامننوعا

.لاؤتصادياقتاووا،لاجنماعياو

منحاهةوافقمنها،الفكريتكوينناؤكعههوةنركالانفصامهذا

مجوليس*لابىيالاجتص،عكط2أوعيناؤيالمننضاميالتقاؤءالجدلحلقات

ي!هصدالامرودلك.مجتمثافيالتحتيةالاقتصاديةالهلاقاتانهكاس

القصة:تطرحههص!ارئيسيين!بنالى

على(لئربيينوالعلمالتقاؤةبينربطناعمم:الاولالسبب-ا

منالئربيةالبربوانريةالثقافةاستهلاكعلىواقننصارنا6سواءحد

البلداًنمنءادالديالقصةبطلحالةهيأكما،التجديدناحية

ليئرسمن-إةالث!في،لاالرا!ذضةالوجودية(الرؤ-/-ملالاودوب!بة

والى،المطدةالحريسةامامحياتنافقوصؤوحرمانوشقاء

اجلها/.هـنلسافراقىكيالطبشها!ةنيلهيقت!ملفهوذلكجانب

منال"4بأثهـالحاجةنحنالذي"الحديثالعلم:"اوضحوبمفهوم

بلادنما.تطويراجل

"للدكتورالداخلاىاالانزلا!)ءقصةالىنعودانيندناوهتا

روىتنصئبكونها6ال!"لةنفستمثلاتى،النعيميخاليل)

عنالرؤلمضوتعبر،الرأسماليةالحضارةضيومنتشرةمعاصرةفلسفية

الممكنمنواؤعيةارضيةتجدلالكنها،القلقةوالنفسوالذات

بلادنا.فياليهاكستندان

بيناقى*رابطغير،والواقعالثقافةبينالمنناقضاألشكلهداان

د!55!يى

تيق!دمب!ايمدداذ

الغكر-والتويةالفكراو6والعملالفكراو6والوافعالفكرحدي

،انالمتخلذ!ةبلداتنافيالاساسيةالانىانوحاجاتانمظزمالوجودي

الميممحسبالمتغاملالاجنماعيالتطورخطمعيت!افىادتنا!ضهذا

الابتاجسعلاقاتمعالانتاجفوىونوا!لرابطضرورةحولالماركسي

هذادوركانماواذا.ايديولوجيدوؤد،في--انمنفي،سبهاوءا

البرجوازيةمطامحهوذلكفسبب،انىك!ر،بعضملحوظاأتاؤضا

تعسززكيالكماليةالجوانبلهذها(ستهرواسنه!ها،العربية

شعبناحاجاتطنبعيدةكماليةعروحمجملنننم!للكونهنامواؤ"هظ

الاساسية.

الغربيةالثقاكةبيهن"لربطلةاستط:الثانيالسبب-ب

مشاكلتطرحالئربيةفالثقافة.وثقا!تهالعربيواؤ!عناوحقيقةالمعاصرة

واور!ع.القصةفيجايركما..(،،انردض،إتحرية)):الوجود

الفلاحوقضاياوالفقرألجوعوا(،البدأوةعطننى":شطرحالههـبي

:"ابوابالاقتصاديةالثالثالعالمالبالببة،وصثاكلوالفاليدوالطدات

ايضا:القصةفيجاءك!!"الفقيرةآسيا

."تضحيةالىيحتاجادئييرا":القصبمابطل

."مضتؤترةاًننم)ءاحمانةاصاحب

اعتفد.لا-

المولى.احلاملحلمون-

.يحلمونلاالموتى-

وغوانيمالاهونولولومنابعدلنا!2بألنسبةالحقيقيةالحياةانمع"

يم!نالتيالوحيدظالانتظارمصةهي"لرفةانالافرانسيسكووسان

التاريحشهةاسواره!اعلىونتكيءالصحفونقرأفيهأندخنان

."وكسلبنواسيةالقدكة

؟الفلاحتعاملونكيف-

.ممنالجرعتنتحلاقسموةبمون.لانها،بقسوةالارضنعاءلكما-

.والشجرةالسنبلةتنثتجلرهاؤي

حلب

ةه.-ئس!ئصش!

ال!وفةفإلا!هفصر!4

بانم

مصضثوي!عاثدكتو،

الوضعتتناولجريئةوابعاثدراسات

يعانيهاالتيوالمعهكلاتاالعربيالثقافي

حديثاصدرل.ق065
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