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فترةءسإالحديثألشائكمناليوملييبد،وكم

العالمهذاسإولوج.اتاريخنامنبعدهاوماادخمسينات

تترككلاالتيإتوالتقاطعاألمداخلمئا؟تأمامكيفتح

بعدها،وما/فالخمسينات.ئممأماراسكبتوازنتحتف!

السبيلاانه!اكمما،المنطفةتابىحإفيالحقيقيالمنعطفهي

مجتمعاتخاعليهسارتالذياتلربمعالملاكتناه

الحديثة.

بحروبتسميتهنستمطسإعمامرحلةنا.حيةمإنفهي

الاجنبيللنفوذالعربيةالمواجهاتأو،اعربيةااذتحرير

العراقفيالبعثأتحرء،مصرفيالناصريةالثورة)

العربيةالحروب،الجزائرفيالتحريرحروب،وسسإور.يا

لسإياسياطابعاترتدلمالواجهاتهذه.(الاسإرائيلية

أمةالعاالحياةمسسإتويااتكللإلىتسسإبتوانما،فحسب

صة،هوعنآلسإحثحوليدورثالحدفبدا،والفرسإية

.(الغرب!الإخرمواجهةفيالذاتلتحديدلسإسإلعنأو

خآرجيةلحياةكنموذجفقطيطرحيعسإدمالغربإذجونمو

لىالعيسانماطالسإيتسربباتاوانما،غريبةمخالفهة

علىالفردمشكلاتطرححدةمنليزيد،المتخلفةالمدينية

انواعها.اختلاف

المدنبرزتفلق!د،الاجتماعيالتطورصعيدعلىأما

تشكلهاخلالمن.نتحدد"واخسذت،للاستقطابكمراكز

الريفهجرةومع"الاجتماعيالسإلوسإمنجديدةانماسزإ

وبينالوروثبيناذحاسإةالمواجهةاسإتقلأمت،المدينةالى

التقاليدعلىالمحافظةةالحيما،القديمةفالحياة،الجديد

معتناحرفىلوجهوجهانفسهلؤجد/ت،الاجدادوتراث

منغزا،الخارج!نوافدةغريبةدخيلةأةحياإهرمظهـا

حاسإاالتحولوبدأ،الحياةمستوياتكل.الغربخلالها

ألسإكالوزاوبر،ونوالضلفزالسينمااتتشارمع.سيمالا

.والكلاموالمأكلالملبسإرإطريقهإفيوجهـديدةمخالفةحياة

المجتمعاتانسانوسإعتاتجديد.ةالحياةههـسإه

المخرجهيالازسإواجيةاتتوبا.سإلرقمفترقعلسإالعربية

.الوجوسإيزقالمللهذاالوحىيد

العقليكبللفظيذهنيتراثبينالتوفيقفكيف

التيالحأرةالمتد.فقسإألجديدةالحياةتملكوييمن،والجسد

؟والاجسإاسإالنفوسإتغزوبدات

نغته-لنفسهيجدانبدلاكاناذأزفيالمجد(يدهذا

المواجهةباإبافتحهنامن.الفعل!وامتداسإهوعالمه4وصوم

عنالسإؤألأخذالذي،العربيإانالانساامامعريسإا

ازسإياسإمعحدةيزسإاسإوجودنوماهيةالاشياءمنموقعه

اشكالفيكبيراسإحولافشهدنا،ةالحبفيالجديدتغلغل

النسإسإبيالعربيةاتمراةتحردرحنلماالمجتمعيةالعيش

واذمل(الوحيدجاننهاوالعملالجامعاتميداناهاوسإخو

فكا(ن،العربيهإالثقافةوجهفيمخالفةملامحنتوءشهدنا

الروائيالتأليفموبخةوكانت،الحديثالحراصثسعرامد
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واهميةاتساعلأيزدادحيزاتحتلأخذتالتيوالنصصي

الوقت.بمرور

:بدرطهالمحسنعبديقول

ن!التعبير!ىحيثمنللروايةالفنيآلفهوم"

فيالاشكالظواهروتخطي،للنفسالداخليةانحقسقة

الحياةعفويهعنالتخليدون،اعماقهاعنالكشفسبيل

سطى،الوانيطبقةنموصعآلاالادبلمحيؤ-يعرلم،وتشعبط

فيبا"تربةمصحوبا.كانالذيالقوميئالشعوروظهور

11("التقليديةعلىالثقافة.وألثورةبالشخصيةالاستقلال

ناوهىألارئيسيةاخرىحق!يقةالىبالاضافةهذا

المجتمعبحركةالتصاقااذفغوناكثرمنالقصصيال!فن

المختلفة.وتحولاته

:المجا.لاهذافيغولدماننموسيانيقول

يؤالرواليالشكلحولأبحاثنهـااثنالملبات!بينلقد"

!نالفنهذاان،بروكسلامعةلجاالتابعالعملفريق

بالبنىارتلبلأهـ،الاكثرهو،الاخرىالهـفنون!ضتلمفبين

للكلمة،الضيقبالمعنىوذلك،للمجتمعحماديةالاقت

.)2("السلعيوالانتاجالتبادلببهنىوكذلك

العربيصىوالقصالروائيالنتاجفمراجعةهنامن

اواسعةالةالاطلالبمثابةهو،اليومحتىالخمسيناتمنذ

بكلالفترةتهذهالعربيالفكريالابختماعيالتاريخعلى

وتشلأبكه.تجقاطعاته

يؤأساسيادوراالادبيةالصحا.فةلعبتولقد

خصصستاذ.ادقصصيالفن(اتتعبيرلناجازاذا)نهضة

واحتضنت،الشهريةصفحهـاتهامنالعديدألفنلهذا

.وهنأكهناتظهركانتالنتيالشابةالاقلا،م

العربيةالجلات!اكثركاحدى""الاداب"وتبرز

يجارفيلابالقصةاهتمامهاءكا.ناذ.المجالهذافيطليعية

المجلةاهتمأمألاعتباربعينالاخذمعهذا)آخراهيتمام

(الخصوصوجهعلىيثةالحدلعرببةآيةالشعر؟لحركة

علىتآثيرالفنهذانحوتحريرهارئيس!لميليكونوقد

فتيتسريالقهـصةهموبمكانتالبذيوهو،العامحطه

"ا،د،اب"اوتمش،ز.الهـصحانةهمومقبلربماوجدانه

نأاستطاعتالتهيالقلائلالم!جلاتمنبأنهاعبره!اعلى

المختلفة،المعو!اتءوجهفيتمصمدوان،أقدامهأتوطد

،الاخرىانجلاتمنالعديدأمامهعجزشيئاتحققوان

نأأسحتطاعتاذ،"الاستمرارية"عنصربهوأقصد

رونسهضةوالسشرينالخمسطوالاوتبر"هأعلى"حافظ

.الديدةسنيهاء

عربىبطابع"الآداب"انطبعتثانيةناحيةومن

الاقطارمختلف!نالاقلامفيهاتلتقيفكنت،شامل

.3!اص.الحديثةالوبةيةالرواتطور:بدرطهأحسناعبد(ا)

لاطا+هـأيماح!هـ+4.+:،،ل!مملا+ء5أءهه401هـأ4لاهع،،+،2)
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أدضيفةالقووريةالدائرةمنلذلكافأفلتت،والامصأر

ونتاجاتلننتيلطماتالادبيةالوثيقةبمثابةء،حدالىلتصبح

كانت.حيثماالعربيةالفكر

تأريخالىيتوقعملايضخامةمنيزيدكلههذا

فينفسكتجدلانك،الإدابفيالقصيرةاتقصةمس!ار

،،لبالاج!آلعربيةتلقمصةتأريحعمليةأملأمالح!الةهذه

يمسسطيعصارماتحليليامضهجابالضرإورةيستدعيس،وهذا

اطنقاايجادمنبدلاوكان.الاحاطةالمدقةالىيجمعان

كانهنامن.الطريقمتلأهاتفيضعتوالااستدلال

،القصيرةللقصةرئيسيعةمحاوراوهموملتحد(يدسعيي

،والانسانالثقافةمسائة،المراة،المديثة،الحرية:معلا

...:الفرب،هويةءنالبحث

،"الإداب"قصصعبرتواترتكيفالمحاورهذه

وا،بناءهااستطششاعت.التيالقصصيةالعوالمه!ئيوما

هذافيالمختلفةوتحولاتهالشكلاطرتحدايدبالاحرى

؟النتاج

عدد.وبالتحديد،5!اعامشتكونالان!طلاقونقطة

القصةبجائزةاتفائزةالقصصلنشرالمخصص"دأب7ا"

باالجائزةالفا"لةالقصةو-مستوقفنا.للمجلةالقصيرة

تمثلوالتي،صفديلمطاع"،سوطصفعة"الاولى

بحىىبعيدحدالىالمطبوعة،الملتزمةالقصةنموذج

حياةمناتفترةتلكوهيمومالعربيةالمجتمعية،تالاشكالا

ذاتهاتحقيقتحاولوالتيعالمجتممنالمسحوقةالطبقة

الفقراءلعرقاستلابهايقفلمالهتيالاغنياءطبقةوجههفي

وارواحهم.نفولسهمالىتعداه.وانما

ن11استطاعالذيا.لفقيرالثابوهوالقصةفبطل

طريقعنأقرانهبخناقرمسكالذيالضيقالطوقيكسر

اثبماتأشكالمنشكلالهحققااللذينوالعلمالثقافة

وجيرانهإبيهعرقايستغلاذياالاقطاعىوجهفيجوداسوا

مصيد.ةمنألافلاتيستطيملاالشابهذا،الفلاحين

(،سامية"غرامفييقعاذ،وتعقيدافتكاألضداخرى

ممزقانفسهويجد،جرقةالمتعالانوفالارضحبةص

الهوىذلكوبين،والتمردللثورةالفلاحيندعوتهببن

علىشوطهاوقعزالماالتيالانوفتلكبشمددـالىالذي

النهايةوفي.ادلوال!تخابآلعجزاحسا،سايلهبهرقبته

والاقترانساميةبتركالاءخرجالنفسهآجظلايجدلا

جالبه.الىدائماوقفتالتيالفلاحةالمناضلة،لفتاة

الجرجذلكيشفيأنحقايستطعلمالخرجهذاأنضكلير

حيلأده!سنواتطوالالبطلنفسىيثقلكانالذيالثخين

النفسيةالعافيةئداخلهولم،اختارهااتنااجديدةا

لاستمالتهمحاولةفيمجدداورصامية!زلصاهعهدماألاالحفة

وفقدت،أملاكهاقفقدت،الوضعمواز،يناكلبت،بعدمما

ا!وقتفيجعلتهاافتيالاسلأسيةالمرتكزاتكلبالناني

،المقهورالتا.بعموقعفيالبطلوجعاحت"انسلطةتعموفي

والنقصوالخذلانأ!لضعفعقدةمنيتحررعندهافالبطل

منالمستمدةولثورته-لوجودهكغيالحقبالدن"ليستشعر



الظروفالخارجيةتهويهماتمنلاالفعليالثورةهـ!ذهواقع

فحمشا.

تركيبها،الاقصوصةهذهفيالنظريلفتاوصا

كثيراالتيالقاطعمنسلسلةعبرفيهاالحدثوارتق!اء

حيواستحضارالوراءى11برجعلأتمصحوبةنتكوما

السمابعالفنقيحد،يث،يعرفماأو)الذاكرةلصور

الط!ابعالسرديعنبذلكالكاثبفيخرج("باكبالفلانتر"

ماحدالى2ويقمرب،الحينذلكنت(جاتمجملغلفالذي

المعجالهذافيخطتالتيالغربيةالقصةأجواءمن

الواعيالتمتبععلىاعتمادهلأحيثمنان،بعيدةخطوات

هدهخلال!!اًو،الداخليةالنفسىلخالاتواللا؟اعى

الاخلالدونالجماعةوواقعالفرديالواقعبينالمزاوجة

ال-ماعة.وتشعبغنىعهنالابتعادولاالفردبخصوء!ية

فيهىالاقصوءصةهذهتحملهالذىالآخروالتجديد

النفسى،ايحاءاتالروائيةاللغةتحميلا)كاتب!محا/ولة

لتعكسهيمابقدروتمسرلتوصح!نهـأ-ئ!لاهنمافاللغة

لغةليمشهقهي،الاهواءوتعدديةواضطرابتب(بك

هذاوانقل.والتأرجحالانفعةللغةهيممااكثرالعقل

ماهيالنظرةتلكانتكا":اقولماعلىللتدليلالمقطع

كئيباءتحملق!وت،(يعيهبهماتزد!--م

عنتفصلنيقصيرةمسافةمنامامييلوحفيمامضطربا

وآدظ.عنيابدانائيهيجعلهااكىالمكانوجدالتيهذه

اًنلهاقدر،ألسحريحدسيالاعنهاأنبأما،!عظةفي

ألذيالماضيانبثا.قةتنبثقوان،أماميتلكوقفتهاتقف

دائماسريعافكان،اوهمبااشبهيليهحاضركلجعل

علىتافهماي!قبع،ثانويماضالىوا)نحلا"لهباضمحلاله

."السامخالاصيلاضيالماذلكحوافي

لدىالفضصياتعملتجربةيفاعةمنالرغموعلى

ثقافتهماحدأهـصىعكسالاول.تتاجهقةن،تبالكل

نفسفيانهالىالاشارةتجدر)الغربعلىالمفترحة

تحليلآخرمكانفينثر،القصةفيهنشرتا!ذياالعدد

العنف"فوكنرروايةحىصلجبراابراهيملجبرا

بمشحلاتالحاداحساسهثانةجهةومن،("والصخب

والانفعافية.الطبقيةالفرد

الظلام"الدباغغلتمقصةهيالفائزةالثانيةالقصة

داخلمخمورشالطتداعياتعنعبارةوهي،"المخمور

اديوميةالحياةصورالبطلخلادهمامنبمتعرض،مقهى

ومجتمعه.لفرد9بايحيطالذيألااوجهالمتعددبالقهرالمحاطة

الوحدةعالم،المدينةلعالمبعيدحدالىيرمزهضاوالمقهى

والوحشة.والضباب

لتيارالكإملالاستسلامالاقصوصةعلىغلبومد

عبر-يتمق2كامافغم،لباال!وراستقدامأما،اللاوعي

وجه)المقهىعالموجوهبعضخلالمنأؤ،لفظيةمفاتيح

الصحيقةعنا(وين،الجرأئدبائعوجه،تستعطيالتيالفتاة

الىتند!رجالاقصوصةاوهذه.(الاصدقاءوجوه،الجومية

محا(ونةفهي،النفسيةالحإلة-الصةر،بفىبعيدحد

والتفافها،وهبوطط،صعودهافيالنفسمسارلتتبع

هذا.ألةالحاهذهواساسلجوهرفعليطرقدونما

يت!!لنراهالاولأئدباغنتاجفينلمسى"الذيالضعف

اق!صوصةفيوالصلابةالصرامةمنلوعألىبعدفيما

نيسانالمممتاز"االآداب3"عددفيا!نشورة"السعكون("

اقصوصةفيوحيرتهالكاتبتمامليتحول.73!ا

مجتممناجسدفياالعلةلاسا.سصريحاتهلأمالىالاولى

يسمعأخذرجلحاتةالك!اتبيعزضاذ،القمععلىالقائم

الشقةعنتنبعثغرلبةأصوآتابيتهجدرانوراءءق

لذلكويقصد،اللغزكثفيحاولوعبثا،لشقتهالمجاورة

وحنى،النفسميينوا.لاطباءاتذكروشيوخالاصدظء

لغزعنلىؤاتهمالمندلوكاشفأت،يالضباطإلغانيهـات

،بالجنونيتهماذيفعلعبثاولكن،الجداروراءالحديث

عنديححدثنفسيمرضقضيةالىالقضيةوتكحول

ءمنالموضوعويحور.القراءةفيالاسرافمنالمثقفين

نايمكنلاوجودنمطتكلالمجتمعرفضليثبتاساسه

المنظورنطاقفيهوماءفكل،وحصانتهلمراقبت"يخضع

فيحكمالاخرىالمنفلتةالحياةأملأ،بهمعترفمادلاالمقاس

كلاعداميعنيهذاوهل.والاضمحلالب!الموتعليها

علىثقلاتزدادالتيالسلاسلكلمنللانعتاقمحاولة

مادةهيولىفيالغرقضروبمنضربالتحيلهالوجود

العاررو"الهجمةهذهتجاد!القانلةالمقننةالمكبوتةالوجود

الفرد،وحدةتزداد،واظافرهانيابهعنآلكاشلمفللمجتمع

قصته:نهأيةفيلكأتبيقول؟الملاذاننفسعهويسال

كنت...بالانفاسمجددادارن!اامت!لأتانبعد"

.اجدأر.اوراءصنتنبعثزالتماالاصواتبانيقينعلى

."معاوالمديهـنةيلفنيظلالسكونلكن

،**

ص!ورة!بيناصراعآ،الانث!ى،الجنسيالحرمان

اقصوصةحولهرتدوما"هذا،الريفوفتاةالمدي!نةفتاة

.31("البشريةالذابمابة"فيلأضسليمان

هوشخوصهاعالملكن،المدينةهوالقصةاطار

هذاكل.آلجى-،ل،البراءة،السذاجةحيث.الريف

،الىطلحرمانكلتفجرالتيالقصةفيالانثىتجسمده

التيالجام!ةالرغبةوتنقلب،وراءهاهاذيافيسص

فالجنسي!.ألذباب(طنينالىالبطلتفسداخلفيتعوي

وأاخف!ائهالتلسبصلىلاولكنصبؤذع5محتقراقضةفى

الحرمانعنيضوالتعو،والمحركالاساسلانهاعفاله

امامهشاشتهئظهرأن-لمبثلاالريفيةالطفوليةيالاحلام

و!،ته،حقيقيةأنثىهوأحقايرغبهفم!ا،البطلاعين

الاخرىهيوانمايتصورهاالتيبالسعذاجةليستالريفية

مستفزةوخفر!اوجلهاعلى"فقضتالمدينةحياةداخلتها

البطل.رغبةجيموحفدكثراكثربذلك
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وجدناهالفنيآشكلاالىالمحتوىتجاوزناماواذا

البطللسانهـلىيدورالذيالكاملسد11ءلمىيقوم

تداخل"داخليمنولوجشبهؤيالحدثلمجرياتعاكسا

أحىاديةبعي!حدألىتبقىوالتيالثنائيةالحواراتبعص

تثرولهماالتيالقصوىالاهميةمنالرغموعلى.الجانب

فيالمدي!"الىالهابطةالريفيةالمراهقةشخصيته

الكافي.الاهتملأميوليهالااكاتبفان،الاقصوصة

فياضلأسليمانعلىقنتعرف)،("القريظ"فىأما

عدىيقومعندهاكتابةجوهرحتى،مضالفخر7لوعمن

النفسدخيلةهو،الا!حموصةفيجدهـومثيرعالمخلق

نفوسنا.مظالمظلمةالطبقالاتوخفايااسرارعنوالكشف

اخفئياالعالمهىذاصكنوناتلاخراجمحاولةفألاقصوصة

كاملةتعريةمحاولةوهبى،العلنالىالممتلىءالسري

يمليالديألاجت!اعيردآئه!ا!نتعريتها،وداداتللنفس

ن!وتعريتها،وألمكرسةألمقبواةتصرفاتهالفردعاى

وتعم!لالفرد.ؤوازنعظالدفع!قامتقومالتيالمحاليات

منالاحبلأطات.لدالمزحسابعلىاقدامهنرسيحعلىدائما

الاناجحيمامامفجسآةفتحليابفالاقصوصةآننهايةوفي

في.الحنانلانفسناتركناانناآويحدثفماذا.اللاواعي

نجدبالطبع!بأ"لناعلىيخهطرماكللقولواننفعلأن

.الجنونمناسطور،يعالمفيأنفسنا

أزمزهيليالاهتملمالجديرةيةالرئيس!النقطةان

تأثرجليايطهركما."القرإن"فيساطعايظهرالذي

بمجملهاؤالاقصوصة،النفسياتتحليلبألي!لولاتالكطتب

ادذاتعوالمفي"الفرين"معألابحلأرمننوععلىتقوم

تاريخكل2فشسيئاشيئاتكتسوالتيوالقريبةالبعيدة

المزاوجةعندبراعتهوزطهر.والاجتماعيطفىالعلمالعاتب

،المشوش.،المضطرب(ال!داخل)البذاتالمعابينالناصجة

(الخارج)عالموبين،الهاذي،المجنون،الحار،المظلم

شائبة.صفوهتعكرلاالذيالمنسقالرتيبالهلأدىلم

"اتقرين"اناذ.،الروأفيفياضعالم-سثابكويبدو

تبدووهيي،الاقصوصةالىمنهاالطويلةاقصةاالىاقرب

ادهاءشمد.همثماعجائبياتركيبامركبةمقاطععنعبارة

مق!درةجليةوتظهر،عنهيتحد.ثالذيالغريبالعالم

خروجاتكونلنبدلاوهيالجنونلغةخلقعلىال!تب

اطولوقفةتستدعي"فالقرين"وللحق.المألوفعن

الذيالانطباعانغير.هناتحقيقهابالستطاعلشى

الانقطاعهذاهوالواحدلكا"بقصتىمقلرتةعندملألي

؟لىمالقكانربما.المذكورةوا!قصةالاولالنتاجبيبمن

فيماأما،"الفرد"أدشخصيةغلبةالاثنينبينهـكالمشت

القرين""فيلفياةرجديدةولادةأمامفنحنذلكعدأ

وجهههـلىفيها.التعرفالاحوالمنبحالنستطيعلا

."البشريةألذبابة"فيطالعناالذيالقديم

***/"
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البعيدخر71الغربمواجهةفيوالثرق،الغرب

ادريسرسهيلاقصوصة.زطرحهماهذا،الجاذبإؤثرا

.)5("لبهماالىرسالة)!

العالممنحالاىعلىقريبالاقصوصةوعالم

انهاغير،"ائلاتينيا-9ب.ا"فيادريىلسهيلالروالي

فيعربيطالبمشاهداتنم!لفهي،ت!سجيليةا.ثر

للمرةعليهيتعرفأنالىلىعالمالهخاصة.معوزجربتهاوروبا

حزندمع"عينهوتمحتجسىالدهشةلسانهفصعقد،الاولى

منرعبهخفيانال!.نبايستطيعلااذ،شاستغراب

قصةعبرراهكمافيهالعواطفوجليدانغربعالمقسوة

الشرقألىتركلزهنا"الام)امهالىاريمتبهارسالةفيينقلها

ذهـرء!عن!وا/حمايةءضانواالدفء4محطعامبشكل

الحربأتنأش!ولدهساقهبترتفند.قهفيززيلمعلهلقاء

الألممعمزةتجربةهـنالاخيرلهذاكالىوم!ا،الاخبرة

لمالضبآلامقفصوالامرفيالمفجعانضحير.يهوالتشو

حى-دامما،ابنها2علىورثاىءهااشفاقهاتخةيانتحتطع

كان/3رضتظرؤ!مأ،حضنهامنالابدالىأ)هربالىبالابن

صةقصوالاض!نرلمات.وا)هـثاءالشفقةلاال-ة-وريالحب

حتئالذيالغرب!المبيهنالخفيةالمواجهةمننوعا

مع،آحباعلئالقائمةالرئشيةميزتهاؤيهتفقد.الاورومة

بالثاليصنهيجعلمما،الد.اتهمةالاموءةعالمالشرقعالم

عآلمفيوال!أس.الوحدةجهحيماوجهفيوالنعيمالجنة

01بصرلفا

تجربةؤهي)6("المغمضةالصونؤئأ؟لرا!ةا"أما

نضجمدىعىإىمعيدحدالىتدر،احرأوعمنغريى"

منفلسثحرمخ،لفدوزجى-3"اتغربلأ"وعيفياكا.زسبا

فئيالحارةآلرغبةمعواًلتفلتللملأنعتاقأكيدةةووح!دء2

موضبىعايعلإ.لمهناآغربا.والا!--اءالناسىوفياعالما

مفهـاعاص-لابآفت،وانم،والإ.ستخرابألدهضةلاثارة

نتوالخروجالغامرةهواألغرب.اوالانفعالات،يخاللرف

-ميدكا)صيالاجتماعيةآلعلاقيلمتورو/-نالهيبةاوالتحف!

أما.والهنةالاجتماعيةوالحالةا)سنبقيودوطنكفي

يرويرونتنتظرالتيماالح،رةالرغبة،الانثىفهيإوروبا

ونهمها.عطشطلأ

البطليدخسلمغامرتينءلىمبنب"وألاقصوصة

فيتطالعهاذ.مرةكل!يبالهـز!!مةرمنى)كنهفيهما

ينتطرهالذيالبعيدالاخروجودهصورةالاخيرةاللحظة

ف!اذا،الحنينويعتصرهالذنبعقدةفتجت،حه،طنا؟ا!ى

الواجببدمراسمرابضهاال-تشدالمغامرةجيادبكل

"ابتعمرفيفتاةمعتكونألاولىالغامرةاذ)الا،بوي

حسنا"ءمعالثلأف،الغامرة)الزوجيالاخلاصأو،(البطل

رغبهكجسدكأنثىلهماالحقيقيةالمواجهةمنالبطليهرب

تركتهاالتيالاخيرةلةالرلطحتى،منهافت،رب4وي!طلب

)5(

)6(
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.(قهايمزوانمما،يقراهالااللقاءبعهـخيبةا"الفماة

اهـىالشصرفييمثصدمابأنهنانسسلمأنفتطيعهل

وكلالتحرررنجماتكلمناقوىاشياءهىت"محافظ

بأننقولوهل؟الانعتاقالىوالتوقالجموحمحياولات

الجامغ؟المجنونهذاالغربمقابلالممنتصرةهيالمحافظة

مختلفيننموذج!نادريسلىهيلأقصوصظزشكل

الاواىففي،العربيةالقصةعبر"وتناولالغربراؤيةفي

العالمهذامعالفعليةالخاتبتجربةهشاشةمدىيههـبدو

هواذ.صرهعنلممتعاطيهمحدأوديةومدى،الجديد

المسجلالمشلهـ-د،موقعءنيراهماكلفجمايشرجلا

العالمذلكالسانمعاخرالىحينمبئعلوالمنفطف!المتعا

أما.منهجزءايشكلانفيقطيفلحلمالذيالغريب

الغرب!نتجعلفانها"المغهضةالعيونفيالقراءة"

مكانفي"زضعهفهي،البطلتاشكالاتكلالمفجرالعالم

معداخلهصراعهوتكشف،يرغبهومايريدهء!م،ؤلالتسل

المغامرةفيوالذهابالانعف!فيرغبعهبينوتأرجحه

دونمفضوحةالتراجعخطوطحفظوب!ين،ألنه!ايةحتى

داخلهفيانقا.بعالإخرالعالمبصفاءالمسساساوالاخلال

هوالغرب:(العمر-الاخلاق-العائلة)!ؤلسساتهبكل

وللطعامللمو،سيقىيضحكآذياأيةألاإطاتلكوجه

تريدصالتطجاالحسناءتلكنهل،للحياةبنته!وةويرتعش

بالن!ب!ب"هوبينماالمطدقةالحريةوجهفيقيداالزواجا

والخيانة.الغوايةمزالقمنمنجاةالعربيللبطل

كالتنقاشا"تصدىسياقهاف،يالاقصوصةوتحمل
ؤولية،والمس!الحريةعنحديثكالم،هناالناسىافئدةنلهب2

.الفردحريةعلى،قيودمنيمارحههومأ.انزواج

التفاتاتنتظر.كانتاتتياآلاخرىالزواياانغير

لمحملهوماالمصادفةدورابرازفهيالكا.زجاجهةمناكبر

فيالمضيوامكاتةالفتاةمعفاللقاء،فعليم!هـىمن

تبعا.تلأ،ذلكعلىيترتبأندونالنهايةحتىالمغأمرة

،روادعولاحواجهزبلاالمطلقةالحريةفيمضماريندرجانما

فيئادغربآنفييعكسهبذاكل،الضفسرصتحملهماالا

التيالصذفةعلىالقائماللقاءهذا،الشرقمعلقاته

لصدفة2فأ،والاسما.سي،العابرالطابعطيا.نهافيتحمل

ل!لحادطرحمننوعهيوانما"تماماصدفةليست

البطل.لدىائمةاآقاالوجودمرتكزات

والحلم،الشعرالاقصوصةهذهفيآمعرداغلفوقدا

.جا!ةمتحركةشفلأفةمضيئة!جملهافيالصورفأتت

:رقيقةخفيفةبأجذحةيمرانكأزاوالتأرصحاكءزقحتى

هامةأشياءيقولأن.طويلةلمدة،كثير!يتكلمأنأراد"

كا.رولكنه.الاولىللمرةل"لىخطرجديدةافكاراويقدم

السيةرة،نافذةعبر-،الاشجار،فالخطسرعةنامنواثقا

."شيئليقلفلم،بكلمةينطقأندونستحولكانت

الافكار،المحبطةالمغامرة،تتحعقلاالتيالرغبة

هل..الانطواء،انصمت،كلامالهايجدلاالتيالكثيرة

ة؟الغربمنالرئيسيالموقفجوهرالحقيقةفيهو

بشكلالنساليالادبعنالكتهابةأنوياكنلم

ي!ونأن،سم!!لاالادبهذابانل!عتيوذلكمنف!ل

كاشفةأضواءيلقيهوفيماالا،متميزااقىمخادهاآخر

ناغبر.الواقعوعالمالحهلملعالمالوعيمناخرىلبقع

اخر،ان!طباعافيتركت"صإلاداب.إ"أعدادمراجعة

متمصزكنمطتبرزانمماالنسائيةالقصصيهفهالتابة

الفم!نوعمنوهمومبهواجىمسكونةانهةبمعنى

تعكسركما،الجتمعفىالمرأةموقعبعيدحدالىوتجسد

الع،ئلة،،العمل،الرجل،المحيطبالعادمالمرأةعلاقة

...الخالزواج

القصبرةالقصةكاتباتكأولىعزامسميرةتبرز

)*("الكبيرأظلا".وقصته!"الاداب"صفحاتعلى

.،باللرجللعلاقتهلأاطارعنبحثهاقيالمراهمعاناهتطرح

كماتماما،عالاديمغيررجلصورةعنتبحثالقصةففتاة

هـنيهبطبفارسطويلة/لسنواتيجلمنالفتياتكآنت

هذهالصورةعناصرانغير،الابيضحصانهعلىالسطء

يبهرناضجامثقفارجلهاتريدفالبطلة،اختلفتالمرة

رقاء،للقائهتندفعبهتلتقيحينمماوهي،والنظرالفكر

مننفسهاتممعلاوهيما،والمعرفةوالثقافةآلراجحالعقل

مىنتريدهماانبذلكمثبتةلقائهعندوالتبرجالتجمل

هؤاانغير،والم!ثقفقبا!-الفكرالرجلآقا-ءهواللقاء

تقبيلهاالرجلهذايحاولعندماتصدمانصنيمنعهالا

علىالموقفهذاتناقضدلوأن.اللقاءعنداليهاوالتودد

فهي،الانثىتحياهاالتيالكبرىالاردواجيةفعلىشيء

تماهـ،عاجزةنفسهاتجدلكخها،بالرجهلترغبجهةمن

فتفر.وحقيقيفعليتصرففيالرعبةهذهتحقيقعن

مواجهةيتطلبهـاًشرمو!فثجادـأيمذعورةههـاربة

.للاشياءحقيقية

آقىمسأ"عزاملسميرةالثانيةالاقصوعةاًما

ألاحداثتدوراذ.مخا!فعالممنقصة!هي."اقتناع

ألرحيادهمنصدفةسمع"ليليحارس"حكأ"يةحول

طريقشقتبعدما،خدماتهىنغناءالاستيريدونانهم

حاجهناكتعدولم،الانيقةالفيلاتبجانبجديد/ة

بذهـ،ءسرقةعمليةالحارسفيتد؟بر،الليليةللحراسة

ولكن،لوجودهصجةالحامدىالىالانتباهيثيرلكي،ملهر

الكشفعنأ)مثرطةوعجزعمليتهمن.تجلأحالرغمعلى

بح،رسبىيستبدلونهالدان2اصحابيجدفهو،الفهـاعلعن

هـنأدركقداللإليالحارسانلاقتناعهم،شابآخر

وهكذا.يجبكماعملهبتبعاتللقيامقؤهلهلاسنلالعمر

أسا،سعندفاعهفيالليليالح!لرسمحأولاتكلت!نهار

العبثيةفيالكبرىالمفارقةوتبدو،وحياتهوجوده

التبمطصالناسمنا.لفئةهذهمصائرفيتتحكم-الت!المطلقة

وجهفيضمانوبلاسندوبلامعينبلادأئمانفسنمهاتجد

المتسلطةالقادرةالفئةيخيوطهماتمسكالتيالظروف

التافي.العدد،5591((الاداباال)*(
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تحييالتيهي)وكأنهسافتبدو(ا)كبيرةازيةالبرجو)

الجدإيدالهمارحالىضافةبالاالقصةهذههـؤتممتأ"زوتميت

انسانيةنمماذجإةبمعاناألحميقالحسبذلكتحمل"الذي

ومجانيتى"الوجودغثاثةببساطةوتكشف،وغنيةحية

.الفئاته!ذهلدى

ف!انهوء،د!ت!4االاسلوببساطةمنالرغم!على

التشويق.بعضمنيخلولا

القصصيةيةالحكاميدانافييلمعآخرسم1اوهناك

يرفدهااليومحتىزالوما،"داب/71"ءبرال!نسائية

أقاصيصهاحملتاتتيالاميرديزيهنااواًقصد،ب!نهـتاجه

العربيالمجتمعخلالهاومنالعربيةالمراةلهمومهاماطرحا

.علأمبش!لى

الاميرديزيإصيضأقارشمتهاذيااةونهموذجالمرأ

لتحقيقتجهدالتيأوالمستقلةالمراةهي،عا:مبشكل

.المتعددةبأشكالهااالتبعيةعنواستقلا.لهاداتيتها

قضية)7("الصغيرةالمسجادة"أقصوصة-"مرض

بعدمقهورااجتماعيهـاوضعاتعيننىألممرمقتبلفيفتاة

اللذينوزوجت"عمهامعللعيثىوانتقالها،واتديهأوفاة

انحناملجأعنعبثافتبحث.كاملةبغربةمعهما!شعر

وبؤلم!.وغربةشقاء!نتعانيهمابعضتبثهانت!تطيع

بمشكلاتهمععهاءمشغوليناجمعينالناستجدانهاغببر

بالقهر،احساسمهماويتضأعفغربتهافتزداد،.وهمومهم

عليه،هيمما،يخقذ!اللخلاصمنفذايجادتحاولوعبثا

والى،متعلمةغيربأنهماتفاجاحيا"تهاالستعراضلدىلكنها

يتجسدانم،الوحيدأملهآ،تممللافهيذلكج!انب

لهيايحققمدىأيالىتدريلاشخصمنلايز!اج

وذعربأملالزواجفكرةتعيشنفهيلذلك،طموحاتها

منخلاصطاقةفلاوبالهـتائي.م!اآنوفيكبيرين

.المأزقهذا

حصرصيتهرغمعلىالفتاةهذهوضعيعكس

الوالدين،فقدان)وهامشيتهأتعيشهاءالتيالقهرظروف

وغنيئحىبشكلتجسد-لمالاقارببينالمعينعةظراوف

وضع(العربيةمجتمعاتنابهاتمتلىءأساسيةقهرمصالم

ت!سخسلم،-لمالتيلكنأمرهاعلىالمغلوبةاتشرقيةالفتاذ

على،القريبللخلاصافقعنللبحثجا"هدةسعتوانما

تمهذأآنغير،عليهالوقوعفينجلأحها!عدممنالرغم

عمقا،الفصةتزداداتما،.صبرنفادولاياسالهـدئهايخلف

جمروراءهيمخبىء4اتبدلاالذي،التململويتجذر

.آتتمرد

،وت!متلىءالمراةصورةتنضج)8("رفيقعمة"في

ب!لدفيتلاستشمفاءلوحسصدها.سآر)حرةالأنافيهي

معجنبالىجنباالسياسيالعملتماراس(اجببى

حسابمنالبطلةثمنهأ.دفعتالحريةهذهلكن.الرجال

لسابع.االعدد،2691"الاداب!"؟7ت

العردء"بالقصةل!ص1الممتازالمدد-ا739"'لادأب،،،108

.القصيرة

18م

آلاعترافأما.خر3شيءايقبلوكامرأةكأنثىوجودها

أيالاخروجودمنمعطياتهيستمد،فانمابوجودههـا

يسمونهاوكلؤيدو!اخيهامريدواصبجحنى".الرجل

."بأخو-همالاع!ترافطفشرمنحوها-،الرجهـالأختا

.ادقائدذلكأختحينافهي،البطلةمسيرةكأ"نتوهكذا

خلالو!ق،الاي!منساعدهيعتبرهاالذيالهامالسياسي

اتبتتمااذاوهيم،أه!ميتهاالبطلةتهـكتسبءالركزهذا

النهايةوفي،الرجهـالأختتسميةاكتسبتماجدارة

بعمة"تسهمىاخلذتصغيربطفلاخو!ارزقوبعدمآ

."رفيق

وجودانتقولأنالكاتبةارادتوكأنمآالحنهايةوفي

عالمهوآهاليسعالمعلىودخيلمقتحموجودهوالراة

..الرجال

شهرتهادائرة.عنتخرجأنالبطلةتحاولودندما

فيالخيةلرغباتهآحقماالمجالتتركوان،5هذالرجالة

بهاتقسومالتيالاستشفاءرحلةخلالذلكتم)الحياة

فشل-صدفتهاداخلجمديدمنتتقوقعنجدها(إلبطلة

انوثتهى،واندصز(،البارعالمالىدد.خوللفيتجربتها

ال!طلاقوقوعهذامعنىهل-وعبثهاالبارفتاةتدللامام

بشريككا"ئنووجودها/،كأنثىالمراةوجودبمبئالعامل

مكا:نتهلوأساسيةضراورتهافي.جدللاانسسانية4مكانذي

المحتمعى1. ..دوجود4وكا

كما/شةفكيضمنالصراعينحصر..ساذاهووالسىؤال

صصتي"وأجميلةكوني"طرازعلىأنىالمراةتكونأنفاهـلم

مهمالاته-بالرجلهولاغررراآخر/وجوداتكونأنواما.

الرجل-وقدرةإنةمكاتضلأنيمعنلاالمرأةابدعت

رياها،ويجف،ملامحهاتقسوفجأةلانهابالانثىهوولا

أخرى9نشاطاتأحلتلانهاذلككل،التماعهاوينطفىء

الرجاليةالنشآطاتمنشكلايأو-ااسيالسبادعمل)

تم-"الامو)ضلىيالا؟صثهحاط!،الىمبدم!،ن(الاخرى

.(اخاةالاس

*ا**

،السمانعادةمعلاتاالتسسا؟فذهحدةوتتماقم

البهتابةفيالرئيسيمحورهاالمراةتحررمنجعلتالتي

كاقعهاباللمأتلتعيرغادةاتتمرةولاول.4القصصب

لد.ىوا؟فجنسيةطفيةالعلالحاةأسرارمن.شرادائما

الصلاتاوجهوأشدالاحاسيساًدقدتهبالت،اتناس

ضوءالىاخرجت.وحركةولونالغة،الجنسينبين

والخروجوالعيبآلحريمظلامفيطويلادفنم!االشمس

لاولفالمرأ.ة،اللقيابفرحتحتفلأنارادت.المألوفعن

قصصفيكماوبأحا)سيسها"بجس!دهأ.تتحدربمامرة

.السمانغادة

المطالبةمظلهروراءحقأيكمنماذاهواهـؤالولكمن

تفتحهاالتيهيمعركةوأيةفعليةمواجهةأي،كلهلهذه

ههنا؟السانغادة



في"فقصة.البداياتالىعؤدةمنبدلال!لاجابة

فبآلسمانغادةأقاصيصأولى)9("والديسن

فيبرجل.نغرم،العشرينفىقتاةحولتندوبى((الآداب"

والعلاقة)المتوفيلوالدهاصديفا.كاروالاربحينمهالحام!

الابحف،نعنالدلالةواضحتعويضمظهرهىحن!

وفقيمض!يفبمجصلهالاقصوصةوعالم.(ورعايته

هوحقاالنظريلفتماانغير،ال!حبكةمفكك،التركيب

طبيعةمنالمحيطالخارج!للعالمالخاصألتناولذلك

ذا،الانفعإنيلخاصاللعالمداخليوصفومن،ومعالم

كليميزسوفخا.صنوعمنوشفافيةأسيةحسايظهر

بعد.فيماالسمانغادةكتابلأتا

تشمكلأخرىاًقصوصةالىالمحاودةهذهمنأقفز

السإاعتان"اقصصبيت،دةفن!يرئيسيةمحطة

بدنطغيرهاعنالاقصوصةهذهتمتاز.)01("والغراب

نض!جبعيدحد.الىوتعكس،المدلولاتوغنيةمشححبة

علىرأييفيتفوقهاهنامن.الفنيوالحسابختجر"بة

ىنفيهماالانثىتخرجاذ.الكأ"نبةاقاصيصمنسواها

فيالكا/جةوقعتماكثيراالتيالضيقةالصوركل

تقاوبالمحطمة،ابداالمشتهاةالقطةالمراةصور"ة)حبائلههـ!

الى.(الدلالةيةاحادر/ؤىمنه!نالكماالى..الرجال

لسنينوآلغربةالاقتلاع-جربةعاشآذياالفردصورة

وفي،هويتهمعمواجهةفيفجأةتفسهويجد،طويلة

ء-نوالكشف،وترابهأرضهعلىللتمرفطاحنةتجر؟بة

البطلةرحلةمعتتس!اوقا.وموتمهحياتهعالمهوعالم

الاحداثمسرح)بلدهاابنالبطلمعمشسوارها،ذاتهامكل

الغرب،المستحمرعلىالثورةمشعلوحالأمل(اليمنهو

تحتترزحوتركهاادبلادخيرطواللسنواتامتصالذي

المزدوجة،الرحلةهذهخلالومن.والجوعالتخلفوطأة

هذهكل-خهلهاكانتالتيذاتهاعناللثامالبطلةتكشف

المد.ةكلمنهاقتلعتالذيموطنهاوعن،لمسنوات1ا

الات!،د،الحقيقيالاتحادتعرفمرةلولاو،السابقة

الذي،مهن!الضائعالاصيلالاخراتشقوبهذأبالارض

ووجها.هويةلهتجداناستالاعتاخيرا

والحصى،والاشواكالترابفوقبهوات!حدت"

شيئاكانا،معاوبجسدهالارض!بجسإد.،اتحدتيللا

الارضانمنواثفةوكنت،كشرنقةيحيطنيواحدا

..ونديوحارحيكجسعدوتخفقترتعشكانتتحتي

وأنساهو..آواحدإشيما؟ثلاثتناصرنا،لحظةفيواننا

..((والارض

يواجهالذيوالموت،الموتيعنيكانا!حادها.لكن

الانعتاقهووانما،لذفظةال!ملبالمعنىفناءليسالبطلة

النضىلىشقألذيالصفاءبذلكالابدالىوالاتحاد،الكامل

بع.لساالمددا،ا169(،الاطاب!)ء(9)

ا"لعربيةبالقصكأالخاصالممتعافىالممدإ-73!ا"ا+داب"(اً.،

.القصيرة

منش!تب!أنيأحس..اذمبأيأشعرلا"وأض!اءها

كمناشعر..أرق..أشفاني،نهائاكلهاأمراضيب

."يضيءبداالفجرانه..قيدلأكل!نالحراحهيطلتى

كص،اثراةلمنتسكلةآخرطرحاالاقصوصةوتحمل

المرأة.مشكلة.الفتيةالثوريةالمجتمطتفي.نخبدى

وهظ،سياسيةومناضلةحزبيةكرفيقةوالرأة،كأنثى

ماانبمصنى،3اهذالجمعع!مليةفيألاستحالةتبرز

أقصوصةفيجديدمنيستيقظ"رفيقعمة"-عانيه

:"كلمما-في"فضل"عملب،يترجهمهماوهوغادذ

كنا..إواحد.ةبامرأةنكتفينكنلمالثورةقبل..."

الىبحا.نجةألثورةبعدنحنوها..تساءثلاثالىبحأجة

رأسهائستعملكيفبعدتنتعلملمقالمرأة..نساءثلاث

.((أ.نوثتفاتتعطلأندون

المتعددةالقهرتظروفيمكنكيفالمطروحاولوال!تسما

الاتتيدىالاالشرقيةالمجتمعاتفيبالمرلةاحاطتهالتي

فليستما.المرأةلصرأعوالمبتورالوحيدالمظهرهذاعبر

الفعلية،المرأ.ةمشكلةهيوالعملالانوثةبينالمزاوجة

الفعليةالمشا.ركةاوجهفيتكمنالمشكلةجذوروانما

ل!لتقييداتتيخطيهاخلالمنالاجتماعيةالحركةفيللمرأة

وجودهاعلىنفسهمافرضتالتيالمتعددةالاجنتملأعية

!،نتأماواذا.والعفةوالشر"فالممحافظةستا"رأحت

افردتقدوالانسانيالاجتماعيال!نشاطميادينبعض

منالامري!خلوولا-طويلةقياريهخيةحقبخلالللرجل

احقيةينفيلاه!ذاانغير-ريخالتليذكرهااتاا.ستثنلء

حولطروحاتدونمةالعملميدانفيالمرأةتجربة

وهامشية.مختلقةخصوصية

التقنيةحولخاصةوقفةمنكلههذآبعدبدولا

بعيدحدالعىتعكسوالتيالاقصوصةفيالمستخدمة

صىصراشتخدامفيبرز،الغربيةبالتياراتالكاتبةتأثر

تجوالهاددىالبطدهتعتريالتيالتذكرحالات)اللاوعي

(فيالذآكرةهاجعةقد:يمةبصوروربنططاليمناسواقفى

النا"جحوتقاطعهلأالماضيالىالارتنداداتهذهجا.نبالى

عمدةعلىيبرزالذيالحاضرهذا،الحاضرصورمع

فيالملوحةالابعادخلطكمسألةتماما،ياتومستودرجات

التيالمرضالةحا)ومبلأشرقريبحاضرفهض،ك.الزيتية

لترسمصورهتتداخلخر7حىوحاضر"(آبطلةافيهاتقع

،(.فضلمعوالتجولاتاللقاءاتصور)ابطلةامسار

الى،اوروبافيالحياةمنالابعادالمتعددالماضيوهناك

كل.الداخليةالمدآرسفيالقدمالسمحيقةالطفويةحباة

الخيوهـمتراسةمتماسكةشبكةللاقصوصةيخلقهذا

.وحياةوغنىصلابةالبطلةلمعاناةتعطى،الجواذب

اللغةتفتيحعلىالكاتبةمقدهـهالىيضا!ك!لههذا

قالبعبروعكسهاالتنفسارتهـعاشات،لخفاياوالتقاطها

.آنفيوشفاتمضيءلفظي
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الفنيالوعيمنعالةدرجةألاقصوصةهذهوتمثل

مجمسوعالى،الرجوعبعدهذاأقول)يةالقصص!للتجربة

درجةتعتبركما،(القصيرةالقصةفيالسمانغادةنتاءج

الضمار.هذافيالنسائيةالتجربةتضجاسلمفيمتقدمة

باتهنسبةال!نساليالاشها.مهذامكانةهيما،ولكن

وهلاستطاع؟الحقبةلهذهالعرابيالقصصيالنتاجلمجمل

اًو،الوجوداتباتطور!نالانتقألالنمعائيالنتلأج

لمجملوالمثريالمطورال!عملالىال!نوعوجودعلىالتدليل

الفنيأالنوع

***

الىالدراسةهذهنهاي!ةفيالتعرضانوىكنت

الستيناتفترةفىظهرالقصذصيةالكتيابةمنقطاع

الفلسطينية،المقاومةحركةصعودمعصعوداوازداد

يشغلاخذالذيالفلسطينيالقصصيال!نتاجبهواقصد

الادبية.االمجلاتصفحهـاتمنضخهـماحهيزافأكضاكثر

غيرهعنالقضصيةاكتابخةمنالنوعهذاولافراد

وذالنتاجهذاانأع!تبرانيمنها،المختلفةاعتباراته

أجواءهلهخلقمقالموضوعصعيدعلئمتميزةخصوصية

حكايةيستعرضلافنينتاجازاءفكنا،الخاصةوعوالمه

نأتحاولفنيةعمليةبا.زاءكذلكوانما،وقضيةشعب

العربية،الامةتماريخفيجماعيةمعانا.ةاولعمقاتسبر

.للهموممشتركأقاسماكانالاستعما"رانمنالرغمعلى

التجربةلهذهمختلفةأنماطاأفرزتمواجهتهأشكالانغير

جمعتفلسطينقضيةولكن،العربيةالاقاليمباختلاف

تناقضانهأفيهأبرزتالذينفسهبالقدرالمربيةالصفوف

يسصكانكلههذاانغير.الداخليةوتناحرا"!ماالحادة

الحياةتجربةيعيشلثمعبحكليةمعجنبالىجنبا

،المهدد،آلمتنازعوجودهلحظلت.منلحظةكلفيوالموت

.جسحرلمتأا

كغسانعديدةا،سماءالمضملأرهذافيبرزتولقد

الحسينيالعابد(ينزينوعلي،شاورابوورتاد،كنفاني

وسواهم.

هـنالثرلحةهذهعنالحديثاناًرىانيغير

منالافضلوانما،هناالمجالتهيتسعلاالقصصيالعمل

تالية،اخرىبابحاثوربمامستقلبمتسكلعنهالحديث
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معسارفي3هذالنظرمحاوثةطمحتفلقدوبعد

"الآداب"مجلةخلالمنقرنربععبرالعربيةالاقحومة

قص!صب-ةوعوالملاقلامومقارنةدعريعةملامحرسمالى

حقيقةبعيدحدالىوعكستالم!جلةفينتاجهانشرتابعت

.يرةالقصالعربيةالقصةعالمفييد.وركانملأ

الجديرةالاسماءمنالعديد"بحثنامنسقطولقد

ويلاسينتمامرزكرياأقاصسيصعنكهـالحديث.،بالاهتمام

كتانيمنالجديدالرعيلامامأتوقفلمانيكما،رفاعية

خضيرمحمدأمثالمن"الاداب"فيالقصيرةالقصة

غيرهم.وآخرينزفزافومحمد
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فيرئشفةمحطاتالىوالايماءألاشعارةقصدإتوانما
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فيصعيرةحجرةشوىليسالعملوحصيلة،القصصية

مجالاالعربيالفكريالترأثمنيجعلمركبعملمدماك

التيالعامةالفكريةالبنىضوءفيوالفهموالتحليللل!نظر

اًشكالبينهذهالرب!وعملية.العربيةبثقافتناتتحكم

وربطالعربيوالت!نظيرالتفكيربنىوبنالفنية!النتاجاتع

الصعيدعلىتحولاتهاءوالعربيةالمجتمعاتبحركةك!لههدا
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