
المجيوثلبمع1المخضوثلللم!

أهعا!!أ4؟مدال!وووب41فل!!بطل

فى"ه+يةالبطولية"شغصية

باكحصيص!ت!حدثن!ظ!ولاعامةالعربيالادبعننضحمث"ادا

ؤ-ينترددلاازنالصحيحانه.عربيةثولةكل!المحليالادبل!عن

صالعراف!والشعاصريةاايةكالروا،مواضعخاصةعنالتحدث

النهضةوادبسورياؤيالقومياشعرواالفدمطينياقاوص"اوادب

ثىاملعوا!موفوعءنفروعهذه!لانغير،لبنانزبيافائية

الموحد.االعربيالادبهو

ذاتسياسيامستقلةثولىا!قسمالعربيالهالماننعرف

ا&ياسيةالخلافاتعنالطويلالحديثذلككلونعرف!،مختلفةايئمة

وآخر،بلدبينوالعلأ!فيالموقفالمستصةالتقلبماتوعن،الكثيرة

ةا.:ثاومستوىالاقننصاديةالانظمحة!يكبيرايراتظهناكانوأهرف

انوهذاكلومع،والحداثةالحربةءنوالموقفالتربويةوالمناهي

.اللفةوحدةمجددمناحعرالعربيلعالمفيالترابطمننوعاهنلا

ا-5-وعاثلم!رفياونلاس!نراهارابطة،المثتركواكراث

ومطام!ها.احلامهاوثيمكانكلفىالهربية

؟ب-ريهالطلبالمرب!الادببئنالقوليمكنناالادبالىانسبةبا

و--اجمالاموحد،العربيالع!المفيالمعامرثنالاتادوصاهـنعام

انذيوالاحض!ابموالرفضالغضبن!3دي،يهكسهاافنيالاتجاهات

الالبفيالوحدةهده،لها!تن!التيالعامةالقضاياوفي،نلزمه

عاىت.ئج)ءاءموضوعلاخضارالباحثامامواسعامجلاتدتببحامرالمه

يفتقرإلأالانجيىزسلأباللمغا!نوبالادباننجددالمقارنة.الاربهذا

!ءاهدافهيض"لفالمعاصرالاميركياالالادب.اًلوحدةمنلنوعاهذاالى1

الادبهـناللغويقاموسهفيوصتى،واتجاهاتهرؤياهوواهت!اماته

،اةعاصاد؟تاؤبالعامةالرؤياتتحدبتما،المعمرالانجلبزي

عراًعةاحاة!الانسانتعكسماكثيرادؤياوه!،منهالطليس

ول!بيراروهـوال!دإثاله،لمفيهويتهيجدانيحاولاذمستمر

السياسي.والقهـرالا!نماعيالدمجب!تي

،،،

"ال:طل"موفوعو5العراس"هذهعليهاؤمتالذيالموضوع

؟ال:-مبةالىمطولبهـتاب"صلحموفوعوهو.المعمرالعربيالادبفي

المامالموضوعهذا؟عتتتدرجالابطالمنكثيرةانواع01وتلونهثوربه

المتمردوالبطلالماسأويوالبطل"لثوريوالبطلالعربيالبطلمنها

الض!ةوالب!لاللا!تهدهاوالبطلاكموذجيالتاريرخيلبطلوا

الغ...البطلوة-ض

نوبندراسةالبحثلهذاخصصتالموضوعلاتساعباانسبة
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ادللهميالادبيمثاهاكمالضحببةا-البطوليةالشخصيةوهـمافقط

ناامكنلنباننيواعترف.المعاصرةالفترةهذهفبمي!،!6لاوواليوم

نسلهد!إخهعجع!-؟لوقد.محمدفىمنفيالبح!ثمنحقهااشيها

عال-تالة-ا'مة11الادسةالتطرببرمضفيالبحتدونوعيناةا

والبى،ارافضااواقلامن!ته!ركاوبطل،الاب!ل1من'خرىانواعا

.ي!!افنارالنموذ-اكا

ةلمعاصر:الههـبيالادبفيال:طلاجةمعاؤءعامةنظرة

رىءال14اءة.أص،تفقط-مكسلاألأدبهـداؤ!الجطلمعالجةان

و؟ور.لحالطءن/الث-صيوموؤمهههنةالابداءجمياكاتبالذياول

عندناثمراؤطلبطلامعا،جةان،اصر51اللادبدراستءو!ا،وجدت

ةجدا،اثااسبيل.فعبىيةارواواالةمعةفيمهال!؟ةعنقليلاتختلف

ابطولية.ادنسخصيةاتضويرؤءالقصةمناكثرإ،خماماعرا!عران

ال!يرةانناري!ةروايانهزيدان!رجيكتبمنذفويلذمنمضىلقد

الوصولةيابهزااكهتعةالفائقةايطولبةاأتالشضصبعسرامتلاتلنيا

هان.وماليماما.مجيدةواعمالوثهاملأونزاهةشجاعة"نةا)كاما

كأد:اوا!اص،والرواني!القصصالهملعلىغلبقدالوا!ميالمنى

للإطل.ا-رىؤءاذجيقدماصبحايىوم

اعاصراالطلإه!الادبفي(،للبطلالالهامةادشماتاحدىلمل

الطبقةاوالارستقراطيالمجضمعاحت+ا-اتارضاءم!لفيليسانههي

النيواتاريخيةالعقائد-ةالموامل.:العربيالعالمفىبااحةارإااضيةا

اتهوهسئول-اتهوور+،ونالافكرامةتؤكداقيتلكهيال:طلبراصنر14-وص

انظرياالصعبدطلى،العواملهذهتنبم.مصيرهاختيارؤء4وصة

الاخلافيةمنواحيانا،اتقدمواوالتحرراعدالةواالجريةمةهوممن

ازداخا!الاستبدادضدباستمرارنق!طوالعربيامالماؤبةالعقائدثس

وعلى.الطبقبةضدواحياناوالاستونوالفهاداليذارجياعدوانوا

حالةفيالادبيةالاعمالمنكبيرعددفنيالبطل1إبدوالتطبهةممالصهيد

الئريرةال"وىيهزمانوالجديدةالقيميحبااني!إولمتمرصراًع

.انالافتشمتدحرانوتحاولالقيمتلكتناهضالتيا(-ننمعة!

ظروؤهعلىافنغلبعنعا*زامضطهداانسانااحياناالبطلويبمو

البطليكونوقد.حيلالهومتىلحقوؤ"او*هلهوعيماعدمابسببادسيئة

،وفيالهطلفيقي!ينسميهمااوسلمبيابطلاالادبيالعملفيالرليسي

فيء+ناهـااهباالمثلءناوالجديدةالقيمعنينكصنراها)!حالهذه

اثامل.الانساني



؟خرحسبادىادبيعملمنبالطبععندذاالبطلعالمو-ختلف

شبراالطاجعيألادبفىامالعاهذاانغير.الطليلعبهالذيالدور

اساعي!ن:الالرادبصورمليءوهووالقلقاك-يرحلرياخاضضإكونما

نبلفاالاترادوبصور8!يه؟-ثونالذيلمالهاجدت!تدكيبلخلق

الهدمد.وذجانءةبر.ور-ت.روالهدمالت،ءنهوذجاًن..!ماكسون!3

الاعمالبعضفييتة"منفهودائماسابيايجيىءلاالادبهـفىافي

زالومادناصالمعالعربقادالذيالفا!دالعالم؟'د،!،الادبية

النكنات.الىيق!ودمما

البكلليسة:الشخصية

اجاهليراالشهمواضبعاهممنالبطوليةلرجالاص!تمدحكلأن

وال:جدةالقوغ1دءكا-،تمقعواالذينصفاتالشعرهذامجدفقد-

روسيةالبطونةوالفودقيت،النا(سمنسواهمرماوقىقوالش"مةوا

:هودلأطارثاءواالمدبحفواعدفيمدرجةاث!يلتراثاإمنجزءاً

والهدالة.والم!رفةالحكمةكفضانلصواهاالىبألاضافةلتصفالشعر

صم.الهفيارجلنموذج

:!لش!االقصصنيمل!!ةروحاالبطوليالشهوذجواكتسى

الوؤتفي.؟الاور،4ا"!عة!لبطولةامعالمعلمىاشيتملالذيالعربي

الأ!.ليالبطوا!المست!ىعنيئحدرلعربياالشوفيهراحالذينفسه

تيقظانفي!،التفيمبدورعهفيوالتقليداننزويقشعرتفاهاتالى

بيلبلادهماالاص!لأ-خلالح!يةةاا!عشرتاسعاالقرناواخرفيالعرب

وو-!ي"رر!!ءنلبطوايةاالشخصةلبروزمهداالقو!ةالروحو.مو

اكثرصداثةءةأتواقى-":تالشخصيةهذهمعالمتبلورتوؤد.الادب

و!رت،قوة5*رتالاسفدالقوميالكفاعبأستدادالعصرمعو!ؤما

لابطال1اك-عرا?نونحدثا،ءالفدائيوالبطلالمحررالنطلششصية

عددا(ا419ت)دئىزلآنابراهيمكتبه.والخشىالاجلاليقارببما

كأن،ا:!يدااذدائياوعنالمنقذالقوميالبطلعنفعائدهاددعمن

التيالبطلطهوخارلأجةتكونتكادصفاتيهكلكوجهولااسمبلا4دطا

.ومجد!-ول)؟،ت4بجرآارعبوالذيرس"لتهمنضرفاجب!4حملته

!ته!كفعلاكةاحا!رة8،91(تلمحهودعبدالرحيمكلقانزميل

يوا--ون.ناتااثهداءمجدما3،ؤ،أما'مهخكماالعلمودامما

رانمقكدا،ؤهم:!،1وط:،ميفدونو،والرضىبالقهولال!ماسثها

.اك-!داءجماجمع!الاترتفعانيمكنلاالو.نإصةرا

نعرؤ!رد3*اخاا:*بة01تآثيبرءننتحدثانمعروفلامرتكرارولعلمه

تجعلتوالاة،للأ،1الثوراتمنبسلسلةاستجابواوكيف!هاالعربمفعل

الهرب-سنةرانلوقب،المستمرالسياسيللت!ويرمدحاالمنطقةمن

امربفياوعهترتالهربيالمجتمع:اسسوهزتاككسةحدثتوضععلى

مه--دجزءاتجاهءيرت4نفاوقتاومي.والخجلبالذنبالشعور

،للمذاتر"ـا؟3رعبانفسهـ-اعلىالامةدارتالبمع!ا!في،الشبرمن

الفىياحدثتهالخبملاحاش!شعا!ةلتقريعوااكاليبقصائدوجاءت

اا؟هـهببلان!را-ى!ل"قيولانادونب!علىس!لا3ان-النكسة

ناوهـع،"اةددمةاالامةاء.دزائيياممانعيال؟بانييصيحوان

لآايبا،إ-ارة"ءكااسوارعندآملات"4قصببذضمنيوسفسعدي

الذاترؤة!برمع،زح!مةههةن!ههالوؤلتؤ!كافتانهاالاللمستقنل

وكره!ا.

ال-+تبناتفينطايةاثتداد!اواننلسطينيةالمقاومةبروزاننجبر

فىر5،والانره-أنوالهزمايئة5لرؤ؟ومهدالذاتكرهوراعرمنخفف

الشحدكماا"!ةوتحملالفدائيالهملتهجدقصالدكتابةمنالشواء

الثرزوىتض*دىبطوليةمعانيالقهطتر!1هذهحهلمتوقدوا!تصميم

افداءإوماءاسوةساالبطولةحباصبحاةترةاهدهفي،والهدوان

ماءكسة.نف!ميةصالة

امةبر-!ه!اال،"لماىااسرافيلفيالفا-فيىالشعروصولوكان

ثع-ص51؟لأفقدالعربالشعراءعلىالمؤثراًتاهممن7.691بعد
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؟ة-،د،والتحديالمقاومةبمهفياسرائيلؤجمماأ!دمإ:ييناالشعراء

طةا"كافحالفدائيالبطلصورةشعهـالمقاومةو-وبرزت.الموجة

وجه،ولالهاسملارجلاكلقانعندالبطل1يزللماذ."رث'لماتس!:ءر

،عادة،ترىلاالضعرهذافي.ا)نلا"يةرساتهادكلمل':،ور!مولا

ا(يدانفيثيديسقطوعندما،الخاصة&طلااحياةاخبرىم!ح

ئنهيعاملانهبل،ويهاسر-4برجيعةتقرنمانادراؤءهادتهقان

يهفيفىراه،نقصاوقبلياوشخصيعصراكلمنيجردوللامةملك

لادجل.ىكض+ةسوىشيءيشغلهالكفا!*لافعلإززةيقاـهىثااوثا

إههما!اتولاافسانيةتعلاقولامافيولاترررولافيهتنااصفعات

الفهلتلمىالكآملواننريزوالقضيةالبطلالا،شيءلا.شخص!ة

الزمن.منممينةل-ظةفيوحده

الطويا-ةفهجمد!هفيجيداالبطلهذالرويشمعهودصف

ثةلولالونبرلرهنافالبطل."العاشقانتحاروهذاهاصوكهذه"

يمتدءو"ممنهوحنينبنرةدمه،و:الموتبالرضاصمحاعر،مافسولا

هـوواحدةا-ظةئيويصيرالمثذنةمناعلىيصبح-نى!ءخهوفطول

يا.والالاوالرصاصالش!ر

منوجهولكنهآلعطاءمحضوهوالغضبافعالمنفل،الفداء

صوروفد.غاضنبعصعصناانشكولا.ايضاادهنفوصوه

اوسيلةواللملإياةمحتومكأسلوبالعنفتقنلواوقدابطالهمالثعراء

الشاعركض،ب5والانكسارالموعلىبطيشلبوناد!ىالوحيمة

شعرا7691تلآكنيويوفيتوفيالذيحشنزاشدافلسطينا

ا!قمعوجهفييحاربونالذيئالابطالىعن!اءوصورلعنفاعنكثيرا

ادعبادخال!هفاثرةالقسولي!ال!بيةطفلتهخىوالعدوان

صمرهافيبراحثةنفتشهارآلاتهم!يونهم-الصهعونيينؤاوبعلى

اًطفالمنالقدسفييوهـدمنكلاناذالقنابلعنوعقلهاه!اورصه

.الم!نرلالغدووجهفيتنفجر؟دنبلةمأيو!ميصبح

العملانالامه-ءنوذمانبمكانالشواءهلألاءانطكورغم

نهيجةليسءكو،لم+رزشمعابعادايكتبيصوصونهآلديلبطوديا

اله-دوانضدا؟ة"ماكيةالغضبمرخةبلقضالفرديةالشجاعة

اكروجللدفاعااكأااتدهمهالتيسكالافريزةمنتبعوهـ-.وألاندحا-

ابىطلراةضاكانؤم!هـا.مهمدتينتكونانعئدماوتقاق!حض،رتهعن

عنسلامتهل!داؤعيخرجفانهمجصمعهويوالفسادالد؟صلميةللمفو!هى

ؤ!ا،ثسكانوان-دائمطونبيلايجابيالبطولياًلعملأؤه،وكرا!4

اش!صيةاهذهفانالمثاليياف!راالحبيه"ورواحدنموذجالمعاءر

ال!هاةجاذبيةمتجاهلة-وتالمهباستمرارتنبريألىتييةالبطول

ال:طواةءدرصاتاعلىالى-!فعياالئبمالعقلومختارةاليوميعة

امض4بلادهوعنللدفاعاليومنفمرنافيالبطليقفآلمعنىعدفي

.فهتىدفاعيةبطيلةلماصرالش.رتفيالبطولةاناي،وحضارت"

كليعةيد؟ك،لصائدي1وءببهبفضط!لانهليحاربالبطل-نجرجت!هـا

لانهدفاعباائبطوليفعلهيظل،الخارجيالعدوانؤ!الكاء!الثر

مةينة.علإدةثسالىلا؟ازالتهوايق!4ا&!واندفعالىيهدف

بطواةوبينثمهرنايمثاول2!،ايىومالبطولةبينكه--رؤرقوهدا

اما.العاع!!الجدإدالدينل:ثرواخر-وايئالذالاواللا&حا.-ن

حية:"اةا-لب!لا

الانسانيةالظروؤطضحيةراحمناًلضحية-لبطلبأط:يلمءمت

هـواعنيهماا!دل-افيضا؟اتواوالزلارلوالمرضئلموتامامةا

اوتااوامذاباعليهمفرضالذينالناسمنالجماعةاوالازسمان

اصه--اعاىمقصوداعتداءالىهذايبدقد.إنالاخربفهل

-يىوافىوالمغنقداتالتقاليد!يانالىاواجماعيااواثخص!ا

طربة!عنالايقعلا،دائماانجتماعيظلموهوالتقاببدظاغاننجبر

فانهاحديكثغهول!ثراالمجتمعقوانينالأودخرىفاو.نخر!7ا

ضحية.يصبحلاعادة



ا-اوكاعداؤوإرلتصوإفااالمجاليهيىءةضحيةاً-البطلتصوير

رتطو!فيابىرحريةالممقلفويتيح،الاخلاؤيةوالأعرافالا**ماءى

أببطوديفالبطل.ان!بطوايادموذجيتيحهءمساوتاوين!اشخصيلاله

لامثاليااموتاوإموتمثلىاحياةيعيشالذيوالروءالقامبال!افي

أو+!ماادال!انه.واحداتعبرالهاماصراا)نسهر!وإردييت!عدى

ا!االادد!،الصملعلىالافدلاءءثلباوصافهب!كهنانلقاشىءايمتطيع

نتمريهام!د،فلاألتورياق!بطلانه.عنهفيخهلمفونالأخرونالابطال

هـييتملوسأوكه-فيروور،اخطءيرعبوقدالصراعهـتالوانا

يؤ؟بطيفاوقجاسآ.دغيرايواجهفدالضحيت-لنطلوا.مصيره

زلداوبصمتويموتيتعذبوقدوينهاري!ثورز!.زهومواقفة

اداعادةيظفالبطوليالبطلانثم.الف!علردودمننيراءلمدايعافي

!كونانيكفرب!ينم،.تاندهبدورهاوهيا)كبيرةالمجموعحةجانب

د9و.الكبيرةا،جهوعة!هـعقليةيكاهحمعذولاويداالثوريالبطل

وابوعهكذاأىامدؤوعاالمجتمع!وابنيةالضحالبطليخرو

واعالاهذهانكير.فعلهض!يةيقعثم،اهوازراوبأحتيا!ال!

!داكوريفالبطل.بئرفرورةمنتنضينايسواالابطالمنا)بلانة

لا،وتوالاسنهداداصمودواوالضميمالشجاعةمنبطو)يبعمليقوم

.ض!."بررلكودصبحعذابا!سىمعاقةالىبهرو.ي

يحهـلوالضحإياصور4حافلالمعاصرالطليبمالعربيالادبان

ويتنوع.السيالسيإاوالاجننماعيوالنقدالاحهجاجمعنىدائما

.محاءراعالآيعدسومنهالابهذالمحيالسمياسةضحاياتصوير

المختلفةالاؤظمةو؟حكمالدافيجبألظمعحاثلااوالخأرجيينبالاعداء

منالكبيرةالاعدادالسياسةضحايامنزائفةاخلا!تةتدلياتي

دوؤ.وطنهممنطرثوااو+سجبوااوتبموااوق!تلواال!تالبشر

الادبيضلبلالاعمالمنلعددءوضوعاالفا-مطينيينالمرجئينامضةكانت

إصورتا")629ال!ثمسؤ!رجال".كنفانيغسانائقصوصة679ةلأ

ر-!ضالذيناللاجئيناًلفلسطبء.يئمناربه"مأ-اةالاقصوصةهذه

صمبعضداليوميرزقهمعنيبحثواانو!ماعنغربتهمبحكمكليىالم

عندئذلهماوهيالكؤتالديدخلقافلكي.العربيةالحياةتناقضات

يهلمكهماءخزانداخليختبئواانمنهمثلاتةاضطروالصمكلا&"منبلاد

ربحاءدرالوجالتهريبناكثفقدهذاكان.رابعفاسطين

العدوانضحيةنفسههـووكانالبصرةمنالماءنقلمنبكثيراوفو

فيالسخريئانواعأقسىنا.رجولتهقيهف!قدالذيا8؟9تة

؟تذمرأحضجاجبلاكوللايصفياناضطرالرجلهذاانهيالمقعة

قى(الايا!!لآال-:-.مةاءراتهحوقيمازحبىنهوهماًلحدود.شرفةالى

لماءاخزانفياختبئونااملانةاالرجالكانببماةالبصرفياسمابقةا

خارجاجثتهمالقىاذذلكبعد.الملتهب!الويتثص!يتحتيفتنقون

ماساةالقصة"أالخزانب!علىتدقواا!لماذاال:بهميصيحنراه

بابعاىيقواانافلسطبدي!نااولئكمنعالذيفمه.كلالة

4ودهذاكأنهل؟اءوتمنويتخ!مونوءودهم!عنفيعكونالخزان

*اءرجهمالتييةالقال!السلطةعيونمنةببهمفييزيااصبحخوؤءالى

ادهماءةالىيعودانهام؟الاولهجربالميوم!تن!واافيما

ذااملا.صةاا'!!منىكي!فأالاخرينبلادفيالفوهوقدلالطوالصبر

الىفادهمهمتعاىا-ةما؟!!ت!فيآنبهمالمحيتيالخطرفياتحعوا

؟وجهإلموتيصربخفيأندونرختقانالانسانيرضىوكيف؟االموت

يؤوالرؤ(بةالقمع!حاياهمالسياسيينالضحايامناخرلوع

فيرب.!موضوعوالار.ابال!حريةمشكلىةان.العربيامالعا

الاعمالمنعمد-مالجهالمردقيالحياةفيرئيسيةتجربةلانهالادبم!دا5

اماملوجهوج!الضحببة-البطليقفالادب.هتافي.الادبية

3:موذجينوالمخبرالسجانشخصيت!برزتوقد-ت"المخبراوسجانه

المعر.ادبنافيالبطللنتضيمه!ين

مور-5وفي!ا7191س:ةائعينكروادنةءحمةوظق!باصدر

برمصيرها.:س!واستالسلطةآلةحامرتها.وقدللضبةمختلفةاوضاعا

هـابالهيقريهماوصد؟قاهالموتضىالضرطةتعذبهحمادةفحلمي

مفنىارمثلحمادهحلميار.-.دافاالىويظودهمطاتوفياركل:ؤل

.ص!ودهضحب!ةو.موتبطوليا!"دلأ-"بطكألدفيداـخوريللإكمل

وتحديهالثوريموقفهفيإستمرعدتبواراد*ررأدبنءنؤ:،ا!كم

تتآلموتالىيقودهمهآ.محلوماتر،يةبوحانوإرفضلكصلطة

اهـلمطةؤج4الكامناللااخلاقببةحولإةالروابظيةز3ورزد.-يباالتهذ

اايد؟"ئنىإظءونالذإبئاصءايااأو-صادعلى،1وهـرءول:الارءابية

يىصإ،لذاباحتتهاران،اعهلوا!0زينب،نالاخرق(ثخهعيخان

ايضا.بفبمالىتشحولنفسهابوزفي،مصر-ن

والقمع-ال!ريةمشكلةحول'م-سحبةلالا،،1منعدد2داروقد

الض!كأ.البطلادانةالىتقودمحاكمات"-رح:اتمنعددوي!فمن

أدورق'ب)6591("الءلملأج؟ما.*ط)ءء+لاجع:داله:ورمسرءيةدكلكما

اببلاديعشرادياتحاالقرنمطلعلى!وموتهانش!هيرااله-وءميحيهةحولى

انةالاتاأ-صاءرارهفةاده،اعتةةالا!العدالةفيع!.دأ"علىاصراد

.ثرية!مسرحيةبيدوانممدوح.آ)-وريالشاعروكتب.صبى"و"وت

ماساةجولتعور91(لأ)2"يحاربلماتيااةر-لكصنهمض"بضوان

زمنفيوالقضاءتمخباراتوالأسالشرضةفوىاداتةعلمى3إمرترءلى

يفتركلملانهتءاكم!"قاورصية.بالان!مارالامةميهمنيتءصيب

ؤيها.الاشترالر"نهويئهكنانقبلبلادهجيشصسهاحربؤدى

عبرلممصرحيهز!،الاوسطلامشر!/المغوليال!زوالمزلفصماراوقد

تدوراكلياالاع!الهذهمالوفعوحشديردةمعامرةدلالاتت!ءلانها

وا!هع..كمصباو-4!!مالبريء،نالاتوصراًغيةلحرا4مشكلىصول

،،هف-4ت.!فتيأالمترديةالا-ةماسةالاوفعأورترنطوكثيرا

و"الممياء1الموص"،بالسبققصب-،،ا-فالسب!بتابالاوضناع

فتيجةو!انماآلا*تم!عجاالعذابانالىفشميران"القبورارحفا))

لذاناااكاؤلجبنالبشربصورب15اشعرويمضليء،ا!سياسيافسادا

على!حصلوالكيتحتمللاتجاربويعأ.ونوالظلمالفقراياضحاينمعون

زيئ-الثريج!م!اتبيعاليفىالع!ففومسه-افيوميصزهم

يفرت-رنالذيننجرينالمطمعجنبآتىجنباتراهلامصبحاإض؟اء

ا"ء؟هيشربملق!وهوابتلبحارآبا*،الى0سزق!3الىتسعونوهم

-صارعونينالفالاؤرادمئاتنبباةى،.اًاـخل!حشواطيءع!ىا"لحة

ايريءاالقرويجانباىا،الضوميةاحتياجاتهما!لا-!واالحهاة

يؤكثيرونضجايا،المجتمعأن.الفاسدةالمديرضةشرايينتبتلعهالرري

آتةكلسر،و،ايزيفةالاخلا!يةياض!ا،عنلتاهاصرا!لطايع01الادب

كأ.بات-تحق.لادبافنيمعالجتهمفياب!ثوا،الاستغلالىو،والطبصة

فضحالىالطليهيةالقصصيةالاء.الص.يمقيدؤ!وتكاد.كاهـللا

العردكي.امالماؤ-ا(ايضااهـاس"ةواحيات)الاجتماءببةالاوضاع

لته-و!الاجتمابةوجمةالسياساعواملاتاةحمتامرزكرياقصص!في

ؤ-!.اقصيرةابالقصةإصلانتامراستطاعققد.المشكلىةجوهر

الحياةؤءواللرالرءبلموا؟صبتصويرهراقيةدرحهالىسوريا

النموذجالنىوامياناالرمزالىاحيانايلجأوهو.ا*إصرةالهرجمة

ل.!911("الرعد)،مجموع!ةفيفالضحيايا.هدفهالىليصلىالخاريخي

مرارباهتاؤفسهميجدونوالحريةالطبيعيةةالإالىخوقودط4الذإص

عذابهم،منمخرجالىتوصلهمةدالتيالامكانات-5+عمنمحروء.ن

القهراتغلبمنبالرغم.والرعببالعذابعليهموركوم55محاصرونء"لم

انمااكاتباهمفؤانالانسانفيالبطول4منارععاىتامرؤصصفي

وتحكمهاتعنت!ااوجفيوهيبتصويرهسلأالفاسدةالاوضإعض!وهو

ومنهرضاكامل.فهبولالشىالقصص!ىهوىوالا!ت!لامبألضحبلآ

اًلثمخص(تمنع!ددبتصوررالاخيرة.روايلالهؤئهحفوظنصيهواهتم

ونقيضالضحيةشخصيتيبينيجمعماوكثيرا.الفاشلةالع!لببصة

المدينةحياةمنعال!الرئيسيةشخصياتهمحفو!يخأر.البطل

لابيروقراطهةكرمزحكومةموظفو:(لهذاات!ثناءمبراءاربطلةزهرة)

للمطبتصاتكرمزوخدمدفايا،لساطانالأرهابكرمزالشرطةرجال

الحالميسورةشخصياتاو،.للف!لاكرمزوقتلةلصوص،فلةالمسه

روايازرالجديدة!يم!فوظلفخصياتاغلبان.الوسطىاللإقاتمن



الادليةالاعمالفيآلانسمانلىوقدهااقياالبئءةاؤفاواااىايفت*صرون

هذاانغير،ياسيوالسالاجتماعياخغيرواائوراتازمنفيا"ثنودة

لهـفىهةا!هق/،صسة11،1لا*ياةفعلهوردب!ا)كايؤياالىشهصود

اذيااكيخبرواصالة"وحركأالمصمععاىحكه"عنتعبيرافخمصيات

البطلنقيضصورمحكلظروايات؟كهوعثر.اصالتهعدماويصيبه

المصان.المجتمعقبضةفيآنهواخطا+لهمنشباك!سقطوقد

-بورعبئ()6191"والكلاب"اللصيةروافيقاقلالىيتحولالدي

بئمليءبااخياعالممنيهربانيطولاذوالأيمانال!بمنبؤرتينفي

ناعلىتبرهـنيةوالروا.اصعقالهوخيانةزوجننهخيلألة:الشخصية

نفسهوحيدااللصجداثنهايةوو!.ص!-4يكىونةدنفسهالمجرم

اذيااثيخالىولااالحبتىحهاتيالمراةالىيصلانيسطيعلا

تمزفه.اكبااالثرطةكل!فر!مةويقعالرحمةيىحه

!-واقد؟نهالاخيرةاعمالهفيمحفوظيقرااذالانسانيشعر

النيل،(علىثرثرةفروايتها)،بيكيتولسامويلويويسكولكاخاالكثير

رزقوامهنجماعةتصورانها.واللاجدوىالعبثعنتتحع!الأ)669

القاهـوةفبمالنيلعلىعوامةفيليلةكليجن!عوناذالثقلأ-ةبهض

!ودهمكماانهم.والنساءالحشيشجوزخلاملهميمدحيث

،*السياليالاجتماعالنظامفيواحدةاملبأرقةيجعونلا،م!فوظ

ث!ءمتحدثينالوا؟علينسواوالجنسالخدرالىويلجاونالقائم

وؤةط5الملل.المختلفةمناحيهـافيالمعاصرةالحيةعنالدمبالاةمن

الروحبطلأمنةتضخيمكا،1والرواية،الروايةهذهاسأسجممهـفي

ظ-ام1اؤخيجةالعجزانالروايةمننستخلصات!اغير-ؤالمجز

القائبم.

عندناالطليه+الادبمواصيماهممنادوحيةالغربةموضوعان

.اًغا:همفءحاي،دائما!مواالمغتربنالادطالانغير،الث!مر!يمالا

نايحاولونمضمرموناوراففوناما،اك!بر،صورهمكماسيمالا

الات!ادنحوعونو!.المعامرةالهرب!يةاحياةالفوضىحلاجدوا

الابطالهؤلاءفىةن.الاخيرةمحفوظنجيبدوايراتؤجاما.فمواله

ال-قيقيةواغاجهم!القوةمناونىال!اشةشبيدوض!(-(المتدبين

ففي.طلة(يجدونهلاهدفعنالبحثدائهومحفوظيرصورهمكما

صعثابلحثالرئيسيالبطلصابرنرى)6591("الطريقالإسةروا

-لأروابوفي.فةمضاهقنلءهـيمةبازكاب،بوينتقطيرهلماب

إجد-قيهملجاعنبألمتمرارمهرانسعيديبحث("واملدالمصا،1

عنحلعمريبحث691،ه(،الشحاذ"رواي!وق!والأهـ،نالسحة

الصمان"ءوايةؤبيعيسىويبضجوابالهايجدلاكونيةلاسئلة

إتوصلاندونوالحياتيةلسياسيةالمشكلمتيهحلعنا(629ل"والخريف

زء،-ارةف!ننى-الفاثلالىمعىمننوعانجددائما.نتيجةالى

ونراهـب،ابدابفيننووعلىتعثرلا،البريئةال!رويةميرامار،بطلة

اءهجمةا!بواعرفتوحيثتخدمكانتميثالفنروتتركاكهايةفي

ء!ىتنتهيالروايةانمنفبالرغم.مستقبلهاعنجديدمنلتبحت

بهرر.يتحققلمفيهاالمسعىانالاايجابيوتر

انننالصحاهيةاقحتى-مسصكلتوقفالنيلدوفىثرثرة.وتصور

فققدالموامة،!الاخرينؤساديئلهاالمطلوماتوراءلاع!يةتجيء

الروابة-هذهالييلزمناتوقف)قد.الاصليبهدفهااهتهاميا

عابررجلدموتينتهيالذيالسميدةحادثةاثرالايتحركلاوهو

فع*،ظلال!إدثه!داعنينتحالني-الةملفانذاكومع-برلمجم

عنلميخبرالشرطةالىإتهب2نيقررتدهـاا3!ازاؤيساناذسلبيا

الذاته!م:الهممعلىو!مميماانتةاماالاذلك.يفعللاالحلأدث

الاخرين.و

77

وةمحاداهـاالمصريةاديئةعنمباشرةالويسيوسفيتحل!عندم(

ش!صصا!همكاكاتبآفكانمحلفوظوصفءنحيويةاكثروصمهيجيء

القاريءيرافق""المدد!اعة)ابديعةاؤصوعتهؤس.الحم!ةي

التيالفقيرةلقاهرةااحياءعبرالمرهقةرحلتهؤ!جمبداللهالقاضي

حيثا،د-ةقاعالىممهيصل،انالىبا!ادوبؤسأفقراتزداد

-ارقدبانهالحساسالقاريءويكنشف.الضاببةخادمتهتس!ن

بابهادالبؤسواعيةمعرفةاغتنىالذيالاجتهاعيوعهـيهاعم!فيرحلته

نا.الاخرىالوبية4منواالقاهرةفقراءفيهيعيشالليالاجتماعي

احتجاجاتتض!ان(ا)659"الحرام"مةرواومعهاهذهادريسقصة

تنتدماوضاءوهي،سصرالبلاسعةالاجننماعيةالاوضعاععلئصارخا

الافزادتمرفحولالحرامروايةت!ور،لفريباكلهالمربيالمجتمع

هـنشبكةفيوقعواوفحيثاءنماعيوعياياليهميئفذأمالذين

يوانجهـوأهافممعتومامجرى،وعيهمانهدامبعكمتتخذالتيلاحداىا

ترتكبياالتيالجريمة،المورولىالاجتهاعيالوضعتقباتبعقلية

سخصيةجبريمةليست،الثر!فيروليدهاقتلوهيالبطلةعزيزة

منعنها!تركب!وماال!ففحةلمرءمجاللاانهاذا-ضماع!يةجريمةبل

نافيتتركزالقصةهذهفيالقدرسخرية.انبالق!تلالاقصاص

!ف-الكريمةوالاخل!بااف!لةتمتع!ايةاورابطالاكثرهيعزت!ة

كعانوقد.ونبالةبقعدةمسبولياهاتواجهايجابيةشخصيهذات

ا!ت-راجعلىسا!معاقىويشابمعالعابرللقالهانتيجةء.لمها

لمحعلواصبح.اثهاهاقدالمقعدنوجهاكانالبطاطامنحبخهبعض

البطلةكعيشفي!هالذي*جت!مساص*طادصمنمجديالافعلاالمسئولية

تر-!.لاالتيا،جتملايةوا!اظيروالطبقيةلافقرالضحيةفوقعت-

واعياتعاثةلسنالمعاصرةالعربيةلروايةاافيالنسلاالعخايا

ىالعرو-ا!تمع!المراةعلىالمفروفعةالمحاظيرفياًاـكامنللثر

.لاحياةطبيبمكةانونالمحاظيرهذهيتقبانانهنبل،اكقلإلحي

ا)نهاة!قوطالم!مي9سبباالمراةفيهتقعواحداخطايكونانويكر

اللواتيلضحايااباننساءمليئةمحفوظذجيبروإيات.الموتاو

ال!وىنتبجةتةعواحدةجنسي!ةلتجربةنتيجةيابظالىيننصلن

با(-،ظبروا-مانتقبلوصع!ع!دةالمرث!ونجد،الاكتصاباو

.نتي!"الب!اة؟شبهبماافل"الحرامب!لآفعزيزة،الاجتماعية

له.واصرامهاولبةالاجتالمحاظيربقانونلايماةول

واعيةالمعاعرةاأطليعيةالروا؟ةفيادطلةنبانح!عااما

لآ،رافضمهمردةبطلةتكونملاةفلألهاللمر(ةالاجتم!هىالقثونلظلم

إعودقدالوعيانغير.ليلبعلبكياعمالفبمنجدكمفا،ضحيةلا

ا!صالهجرةموسمال!ياًلطيبصالحممبطلة.المأساةأىاابنا

بهرامت"الوعيالىا!ببدمصطقىزوجها!يقعنتوصلمت(،اشمالا

الى.الجيعةالىالنهايةقيقاثعاهذاوعيهاواكنالانسانية

ميدور.والانتحاراسرتها.ءايهافزضتهالذيالجديدزو-!ا؟لتل

بهالابرطاليواجهاـديا*جمتماعيالوعيصلالروايةكلالاخببرالفصل

حولهلح!اءالاصوعصبة.البميمثلهالتقاليدافيغارقاس!ونيامجعمعا

بالعه-لإصطدماذللجعلااخرىمعثيعروتالذيا)هفلحوليمور

الموروثة.كليروالمطوالاعرا"طا!يدبالتقاالمهشبث

العرو-*دباليالابطالمنلنوعينموجزةدراسةهذهكثت

مفشا.الادبقيورودأالأبطالكثرأفىحتىولعلهـهااهاصرأالطليس

ونضجىاالثوريأبطلاكموذجتطويرايرىقداقري!باالستقبلانالا

ا&ماب!نالنومينانغيرومواج!"-االهامةالاوفاعتقييموباكبر

4.والمياسبالاجتماعيةاوفاعشادامتماياههـميتهـماسيحتفط!ان

ميالتقفقرالرصوكوىالحديثةالثورةقوىبينحلاصراعفيالمعاصرة

العربي.العالمفي


