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بسلغسظررظنتح!!

فنآالهديثالعصرفينثآتالعربيةاصوألةاأنفيأثنانيختلفلا

هذابوسحكانوربما.شديدأتأترأبهمتأترا-أوالغربمقننبسا.ـمن

تطويرعلىعكفوااشخاصلهقظدرلوآخرمنحىيأخذانالفن

يكتفواانبدلمثلا(المويذحي)شأن،العربدالقصصيةالاساليب

قضواهكذاوالرجالالعامةأظروفاأنظنير.فذذطالغربمنبالاخذ

ماقليلاانهالواقحنقمدهاحشآنفماالروايةشأنهذأكانابظا!فليكن

أيضاهوالنقدهذاانلثكلا.الروأبةنثأةوأكبالذيالننندألىنظر

.اقتباساولايبدو-كما-هيفالنهفة.موضوعهشأنهمتشبس،

ككلفالغرب؟الفنهذامنهاقتبسالذيالغربهذأهوماولكن

وجوههمنفأي.الآنيذذالكماعديد!أ،!الوجوهمتعددحضا!ذ

فالننند؟تبناهالذيألمجتمحبنيةفيالاختيارهذاسدلعلاماقتسر؟

.عامنذنافيجوالىويملثذذافئموقف

علىيظلعمنعلىنفسهاتطر!التيالرنيشبةالاستلةمنبعضهذد

فيالروابةمؤرخيجميعانيركىاًذننند.منالروالةنآدوأيما

،)تخليمىظاًلطهطاويمؤلفعندحديثهدايبدؤونااالنهضةا،عصر

الحدبثالعرييالادبفيأغممصيىاالفنمطلعفيعتبرونهالابريز،1

علىوأخركىالمويلحيعلىنظردملننينالقرن3!ايةكأوالخطىومجثون

الاجتماعيةالروايةعلىورابعةزبدإنجرجىعلىوثالنةمباركعلي

وكأن(،زينبء)عندالرحالويخطونوالمنتنبسينانمنربهينعلىوخامسة

فلكيةقورذيأتيالذيالحدثلهذامدخلاكونهيتعدلىلاسبقما؟ل

مؤلفتعبيرحسبعلىنفه،(الادب،)ثورةاو،الادبعالمفي

فعلواوانهذاحكعه!البررونلاولكنهم.هيكلحسينممد،،زينب"

منهالةوباضفاءالصارمالنذذدبابفيتدخللامبهمةفبعبارات

الدبنيالحفليثبهمااالىنتندهمنخول،الادييالعملهذأعلىالقدشبة

الثكتتيرالمراسيميةالصبغة3هذ.عجاتبيةولادةامامفكأننا،الخاشع

والفضول،الفنيةوقيمتهالنتمدهذابواعثفيالك:آنووالفضول

مواقعهموعنالثغنافيةلهالمتبنينمواقفوعنمقوماتهعنالبحثفي

لنا.بدولا.المجتمحفيالاتد،اشملبوجهالفكرياو،الثغذافيالجوفي

نا،،والابدلولوجيةالادلىالموقف"فندرسهذاالىنىظلأنقبل

وجههالنايتضححقىالتحليلببعفىظلنأخذها(1"زيسعندنتوقف

الفني.

"؟)ءزينبهيماأولا:

روالاهداءفيويدعوها"ريفيةواخلأقمناظرا)مؤلفهايسميها

التسميةينفياندون،(قصةاوء)روايةحق!ة)!(لالطبعاتمقدمة

المؤلفثقةعدمالتسميتينبينالتأرجحهذافيالسببطل.الاولى

انذاكالنقادقولمنبالرظنمبالمستبعدهذاليس؟الرواتةمؤلفهبفنية

يفتحهالذيالفتيمفيالكلساورهلمبأنهبعدهممنالمؤلفوقول

اجماعيةلاسبابتعودالتميةوان"المصريالادب)،فيالجديدمؤلفه

في3كانياالحممتخولناالتيالوثاتقالىالآننفتت!ركنا.وان.بحتة

العميقللتخلخلرمزاالاقكعلىالتأرجحهذانعتبرفانناالموفسوع

سولىوتاتقأيةالىعليهالبرهنةخوجمنالاوالذيالرواًيةيعتورالذي

نفسه.الر،ابةنص

ا،لور:ازدواجيةلنذذلأوالتمحور*عدمهوفيهاالاساسافيوالخلل

الروايةفيغريباجسماالآخربعضهتاركاالنصبعضيمحوراولهما

النص.استقلأاجةبذلكفتنتفيالمؤلفمحباكملهالنصيمحوروتانيهما

فنية.روابةكونهعنالنصيخرجالحالتينكلاوفي

الذريعة:او،(المكسورالمحور"(\

معوالقبلالنظراتبعفىظ.نباداصتدلعة4حلوةشتاة.قصةزينب

اهلهامنحنولطلبهااًلحببادلهاالذيابراهيمأحبتولكنهاحامد

ممديليدها،فيفتقصظيىحرذتذوببلتقاوملااياها.فيروجونه

الاخير.مثواهاالىالمندبلهذالرافنذهاانوصيتهاوتكونابراهيم

ضياعه.فيحامدويبننى.اًلسوداناعماقفيابراهبمويختفي

الروايةلعلاقاتمركزاتصلحالتيالوحيدذالثخصيةهيزينب

حامد،الرثيسية:الخصياتكافةمععلاقاتوحدهافلهابرمتها

شلا.اصنةاتدإعت5الزأويةححراختفىاختفتصان"لرأحبم،حسن

35.الصفحةراجع)1(



ضاثبىءالواقهالىيخيرعنوانا.اسهاأدقمةنخحلانعجب

هيوحن/هي:العلاقاتهذهمنقسماالاحفقةلوسطلافزينب

نفورعلاقةالاولمععلأقتها.الريفامورمنحولهمايدوروماوابراهبم

ابراعيمبينتقوموخلالهمابعدعلىحبعلاقةالثافىوم!!قربتعلى

داخليوتاقمرخارجيةصداقةعلأقةالأخير-هذامنعمدون-وحسن

الاخرالقهـعاما.الروايةثلثمناكثرعلىبخندلاالقممهذا.انفي

علأقتهوما-الريفيعتنقانبجاولالذيالمثقفحامداحداثشتحتله

البورجوازيةعلاقاتهأشبريعيتنرلكنه-لذلكرمرالابزينبالواهية

وما-نفسهخلالمنخلالهما،منالريفهذافيغقالمسنجدثةوتقافته

هوويض!تنفه-لهتعكسمراةاض!ااذلذلكمورةالابالطبيعةولعه

وقبلةلقاءيتعدىفلابزينبيربطهماوأمايختفيثمالتناقضاتهذهبين

الخاء(.)بضيايخالاتبعضاجهانافيهتبعثيومذاتعصرنحتلسة

اضث!ا))بنيتهيأفيكبيراخللأذلكيخدثاندونالذذمانيفصلوقد

المستحيلالحبوقصةأبربفاطالىجهةشعن:منذ!طعينىالميننجكلان

البورجوازيالفقىأعاأخركىجهةومنزبنب.حولويت!حورفيه

بينالوأكميةامشة15حامد.حولويتيحورتناقضاتهبكلأئلتذذف

المحورأعأن-شنناان-أوادورينبينالتهاسرنننطةهىوحامدزت

الثافىجزتهوفيرتعالمألاولجزتهفيببممحورنذذطةفيينكمرعينه

أفىرفيبدوضليلا.الاشداخلأنولايآلانعافىانوهما.حامدطالم

هذدوبينوذأك!المحورمنأعنسرأم!ذابينيؤلفالذيالوحيد

منآيبنيةفيحتببنمةتدخللاآخر!،،ا)آفناء-وتلكإلاحداث

هوتجلوهاأطرطلقاًلمؤافشوسلها.ذريعةالمحورينفكآن.العالمين

حامد.منأنطلأقآبننانه

الرممماذسية:أممالهمبفيالمحممر2(

كلبأل!رها.الروايةجوافإلمؤلفخلألهومن-انراوقيكلآ

علىمنهايطلكوةتكونتكادفقرةأوجملةكل.عليهيدلنتيء

الثخميات.ورسموالوصفالمبدفيانرهبقفايةهنانكتفي.القارلمحة

نريد.عماللبرهنةهذاوحبنا

السرد:

الحوار-أوالومفعنينوكفالراوفيلرلىماكت!راالردصنمي

الىطتمهاشخصيةتآملات5،راءلبدلى-"ألةالمنفيوكأنه

.الاولأغصلاثفي.أئروايئواحداتتأصثخمطأعنغفلةفيرفءأئق

المننيرد!أطياليأفيالحاتولفيالععلفيتتنافىالصبايالنابصفنجبما

ليتآملةفجأةشوقف!

تع!لالتعاونالىالناسأحوتدالفنبهالطواتفهذد"حفى

تريخدالطبيعةولكنهاوالع!حلأ!جدبذأسكوتوقه!نفوسه!فيالمناشسة

علىفتعمىوسيراحركةالكونلتزيدو.تتغلهالانسانتتعبدان

ومكلاعلملمهمافالواحدغرففا.لاتمام"تدفعهنفةعن3و.لسحرالفرد

لخهرشاعرنجبركدمهالابم!إعةمسخ،شخصهلاظهارالمدينةجاهدت

18.صرنواياد،،يغيرانحعثمهمناليسر.الجعميه

واالتخصياتبطورأ،علاشةلأللظرلىءمبانت!رحديثانه

ألامببةحركةيؤلسرانما.عنهكاملغنىو.نبدوالتيالروأيةاحدأث

وهذأ.اررأخلأمنليحور!افييانفسهالراويأقحاءهيالروابةفي

وأ!لعدذعلىلمدأجبانا:زينبفييردماكتيراالمننح!الحديث

م!رضفيكنليجةعابردجملةبأقيواحيات.صفحةاوفننرذمناكةش

الجع!لةهذدفيك!ااوالنرسبةؤسبضآراءافحامدأرروأعنالحديت

الثبابرؤوسالىتجىءالتيالآمالبهوطالت:حامدومففيائعابرذ

46(.)ص"...أحلامفيوراشبا!3//أولفي

وافكرأنف!هعنليعبريةالرواعبءالراويفيهايلقيلحظاتاضثا

وببدأالروايةم!توئعلىالسردأذافينننط!مبانتر.بتكلعاطفة

الروايةفينفسهمق!حمانفهالراويقولىهواخرمستوكىعلىال!هـد

-.ففىمبررغ!على

لوصف:ا

بلليننطعه،السرديتخلللااخرنومناقحاميظهرالوصففي

فيالذاتيةفيويتعمثل.كاملةنتبهشبطرذنفسهألىهـدعلىسيطر

بعضاستثنينافاذاالطبيعةوصفوخاصةالمثاحمدومف.الوصف

ذاتهفيمتكاملاعالمالتؤلفالراويمنمتذذلةتبدوالتيالمثاممد

المتعلقمةالأخرلىاثماهمدكافةتبدو2(تمتلأاالروأ.تبعحنركشهد

.الراوبملذأتيةانعكاس3كاوكأ،أسخصاتباأونجدوبالجباةسالريف

اًلأول:الفصلمطلحمنذالآمرممذاويطالعنا

الليلجنحنختوالعمالهماتذهبانواختها()زينبما)فكانتا

هاتهقي..الليلمنتصفحقىالم!اءتكلؤهمالغطفيولامونإلامين

الصيفنسيمجوهافييموتالبديعةاللياليها.له3الاهرذالمياليأ

منالمسترفونينالهعما!كافيعتافونالفلأحينجماعةغموم...البلإلى

القمريستعيفونالناىمةدثرهموعنألارمن.بذذا!ا!لألىاسذماره!ا

يرسلونالامينالصاصتالظلمةجوفوفي.بحرأستهميكلآهمالساهر

مابهاويملأجناحهعلىاغانيهمالحلوهوأؤهاوبجملوامانيهملآمالهم

18(.-17)ص.وألارضال!واتلين

نيم-البديعةالليالي-الامين)الليلاًلصفاتبعضاعتهرناشاذا

(..الهلووهاهوا-الاميناًلصامتاًلظليةجوف-ساهرقممر-.بليل

مجراسمسه.يكلأهبمالقمر-السماء)تكلأهمالتخيصيةالصوروبعض

بالانفعاليةكلأالاسلويمهذألنالبدا..(جناحهعلى...الهواًءبجمل

هوهناوالمتكرب)3(اولاالنفسيةوحالاتهالمتكمبعلىالتأيهدوهدفه

بلالطبيعةعلىفننطليس!لتغطىحقىالانفعاليةهذهوتتفاقم.الراوي

الراوي.شخصيةعاطفةايةلهمنرلىلااذ.انفمهمالروايةالتخاصعلى

فيالفلاحينلينبساوكبالذيفدن.الخاصةوانفعالاتهعواطفهلعيرهم

المثهدهذاًفيعنالآخرينالاولينيمبزيلبذخهمفيوالاغنباءففذرهبم

عماالساهرذ()طاللباليءلأانجعتاضونالنملأحينجماعة)يننوماعلأدالمثبت

مطأضدة"نرحمدعنرإلاشفرب!اإجصقألىاسدهـكصلن"تهـصو---

بمراًسته(؟بكلؤمصلاهراالذنحمربتعضون

لدلايتك!الذيهولا"-؟يتكلمونتركهمهل؟الراويهوأليس

3هكذايتكليمونآكانوأفعلولوالروار.الشكلمتولىغا.منسب

عننفهالوقتفيأيضاتكلدمواكانواأماأحيانآهذافعلواوان

عالميبلغواأنلهمليسولكن!وعبوديتهموأ!رأضه!اوتتماتهمالآم!ا

وجودلا.عواطفهوبجملهممنهمبدلانخكربشالراوي.المتننلةالكلد4

كماالكاملالمعنىفيالانفعالبةهذد.لهاذربعةاض+ا.كللنهخارت!

عروسعنالبحت8387-سإلما؟رإحع.17-15كر)3(

الطبيبوك!عول321كرأهلها.هنال!روسطلب123-329عر

..أع!دداعد"لوثلمةإغريئاألى

ما)راجع.متلازمانشالا!نالرأويعلىنأكبدهوالقارك!ءعلىكدفالة)3(

يفولكماالانفعاليةالوظيفةعلى.نآكدهو11ناا/،الأوالراويعلىيمدلةوا(بفيوله

ارزكر.االآنفباكون



تيةأذعلىتةكيداوظيمها"لمتكلىحودلنحراتمحو!ل!ياكبونلعرف!

لها3ذريعةألا-متفاوتةدىجاتفي-أنطنيكونفلأالمتك!!

مراتعدةالاسدوبهذايتكرراذإلنصر"فيتتحبمهناوألانف!ألية

المهيلمنةالذاتةهذهانشكولا3الواحدالفصلمنقم؟لفيأحيانا

تعكسمرأةالطبيعةوصفوخاصةالوصف!نحعلتالوصصعلى

له.ظلألآاًلشخصياتومنالرأوي!

:الشخصيات

منهاالاهمعلىنننتصر.لروابتهالراوياقنحاميمتدرخلالهامن

الاهوماجمالها.مصرأرضفيأبفهيزينبأماوحامد:زينبأي

نفس.فئالنفسيبعثهلماصورةالاهيماعنهاحلامهاطلجمالهصورة

هماما-لفغذدانهالمميتوعذاب!ا،بهالقمليلةسعادن!ا.احلامالراوي

راعريف:المصريالمجت!ي!فيالحبالىالراويرؤيةعنتعبيرالا

الرانهاب-السبماندرياندون-ويميتفيهالحبيموت

ضبا01أخرئجوافايةشخصيتهامننرولازينبهيهذه!المميت

الوجدطابخافلهذاالمجاللتفسحجوانبهاكلنختفي،الجانباحادية

ناالحبلهذاقدرانهوالحغنيننةأنترنا.كماخلألهمنالراوييبرز؟ي

الذيالرومانيللجوالاوروييوالنموذجيتمقلكيمميتايكون

حامد.شخصبةفيبتجلىماأكطن.شجلىأرريوأ.الروايةعلبهأست

الرومانمبى.البطلذخ.

ملأمحهلانالغذصةفيتكاملآالاكئرالشخصيةوكأنهحامديبدو

واحساسحبعاطفةجمردليسفهونسبيا.ومعمقةغنيةمتعددةط

انه.الاجآعيةالتقماليدعلىثاتراًواجآعيناقدجمردأوبالطبيعة

ودونانسجامدونمافيهتجتعسهالمواقفهذ،انغير.المواقفهذ،جمح!ل

متقلننلةشخصيةذ-الر،1المستولىعلى31سا،.داخليمحورعلىترتكزأن

الواق!افي.اض!اتوحدها11أنا"رواتيآلهافليس.دأخليامركزيةغير

اًلذي،الراويموخارجىمرج!!الابينهايوحدلاجوانبمجلموعة

الروائبالجوهرفيهايغنلصاقتحامآأخرلىمرةروايتهيننتحمهذابفعله

تتهـليصن.ايما

عروسعناًلبحث8387-صايضا؟راجح.17-15ص)2(

الطبيبوصول321صأهلها.منالعروسطب133-132ص

العيدذ...عندوتوقفهالننرلةالى

منها،المياديننحتلففيحامدشخصيةيوجهالخارجيالمرجعهذا

يبدوصااما.ذهنينموذجبتوسلالايبدولامأومنهامبانترةيبدوما

اكملعلىبالطبيعةاًلاحساسعنهويعبرالانفعالياليدانفهومبانترة

الرأويعنبالطبيعةتعلقهاسلوبفيمطلقايختلفلافحامد.وجط

شخصيةفيهاتدخللاالروايةمناماكنفيالطبيعةيصفعندما

ووصف35()صللطبيعةحامدتذكربينمثلأالفرقفماحامد.

فيهماوتبعشطنفسهاالصفاتعليهمايضفيانانهما18(.)رطلهاالرا،ي

اسلوبوحتىواًحساسهعواطفهحامدينحلضالراوي.نفسهالنطعور

لعبيرد.

منتقتربالتيالجوانبتلكفهومداورةالايبدولاماواما

هوواحدكلودجمنمستوحاةانهاالابينهايوحدولاالفكريةالمواقف

معنئعنالطبيعةوراءمافييتاملحامدفها.اًلرومانسيىالطل

ص)بالموسيقىوعلاقتهالحبوفي176(-174)صوعظ!شهالوجود

ص)منها،بالزواالمتعلقةوخاصةالتقاليدفيبتأملثم178(-177

الايراهالاانه.نفمهمنمطلقاينعتقلاكلههذاوفي891(.-591

ناحل""فالغذمر:كلهاعلياذاتهينسفينها.3!اوتأثرهنفسهخلالمن

،اباه،1العاشقجولى"الموسيقى5مثله"مغرمينبقناق"مسكون

كلههذاوفي.ووصلهالمحبلينبجولا!تمحلانتعاسةواب.وشكواه
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للعقليةالمموي!للمجتمح،المصريلاريفحقيننياتراينركىلا

لاإلرومان!البطلهو.أررنطاأمورمعوتعاملهاوتقاضتهطالمصرية

ولامصرارضفييزرطعالاوروييالرومانيأجطلاوهو.نفسهالايرلى

ويترعر!.منهايخرج

لاالتيالذهنيةالمطلقةحامدتورةفياًلنموذطهذامعالمو.نتضح

حبه.بتحقيقلهيسمحلامجتمععلىيثورانه.بصلةالواقعالىتمت

زينببجبكانان.فعلاذدكدونبجولمنالروايةفينرلىلاولكن

فماعزيزةمجبكانوانالمركز؟هذامثلفيوهواليهابصللافلماذا

جادذىولةايةابداءغدمثمالبوحعلىتجرنهعدمفيالسبب

لا.عليهمأسؤيةمسحةاضفاءمنامرأويا3أرادطالا..ساعيأحلاشه

بدوءثا.رومانسياالبطليكون

ونهايتهالانجبرةومأساتهالبطل3مفامرفيالنيوذتهدامعا!،تتم

الحلولألىفيلجأحلها!اسهلوما-فيهالمأساةتستفحل.الغرببة

شكلالهايجدأنالرأويكاولةرغبممصرأرضفيوالغريبةالمأساوية

ودروشتهمسعودالتنيططالىالالتجاء،المصريوألمجتمعيتفقخارجيا

كافةتجتمعالنهائيالموقفهذافي.رجعةغيرالىالهربثم258()ص

المطلقة،والثورةالماورائيالتأمل:الرومانميىالبطلنتخصيةعناصر

التيالمأسويةوالنهايةبالنفسالدإتمإلانننطغال،سببدونماالمعذبادط

صني(ئيكنمهألأمسعودألتيخير!نجنور)ؤا!لارر"ألاالبطلنريدلا

جديد(.مناليهالينطرالاالاخيرةرساتلهلاهلهيكتبولا

بطلرينهزميلانه.الرومانسيالبطلعنصورةهذا،حامد

ولكن.وتأملاتهمواقفهبعضفيروسوجاكجانوصنوإ،(لامارتين

الادبفي،العامالروايةجوفيمتكاملةالبطلهذاصورةتأتيبيفا

لهاحقيقيار.باطساياوحامدشخصيةفيتكاملأينرىلا.الاورؤيي

فيالسلوكوهذاالقيمهذهلمثلوجودلااذ،العامالروايةجومح

طستوىعلىالمصريالمجتمع)وفيالروايةجوفيتدخللاانها.داخلها

الروائي.النموذجهذأيستقيمنهاالتيالمؤلفثقافةعبرالااخر(

الروايةمعترتبطلاالفكريةحامذمواقفكانتاذاانهوالحقيقة

هوكذلكالانفعاليالموقففانالمؤلفاوالراويثقافةطريقصكنالا

الواقعفيهيللطبيعةحامدفرؤيا.الثقافةهذهمنجزءالحقيقةفي

عواطفونخليلهاكليابالطبيعةالاندماج31!ا:رومان!صيبطلكلرؤيا

ثقافةعبرالابالروايةترتبطلاباكملهاحامدشخصيةاناذ.النفس

الرثيية.3كاشخصيافيحتىلروايتهالداثمالمقتجطانه،المؤلف.المؤلف

رسمفيكماالوصففيكماالردفيروايتهيقتمأذافالراوي

وانالمتكملصيغةالكثيراستعمالهيبرروحدههذاولعل.الننطخصيمات

بصيغبل"،)أنابصيغةبهيأتفمالمتك!هذأعلىاجانااحتال

ضميراستعمالمنمثلايكثرفهو3كايتها.في"انا"ألىالىنخيلاخرى

التعاركىعهذا.والقارلىءالراويالىالاهذامجيلوهل.المتكمالجمح

لصيغةواستعمالهبهرهنفهواًلراويوجودالايتدعيهلاالذي

،ا.اناا)الىالابجيللاالحقيقمةفيالفهيرهذاولكناكثرالمفردالخاط!ب

."انا،)الىهذايعكسمراةانه

باجمعهاالروايةيمحورالذيالحقيتيالمحورانلنايتفحكله3سذا

شخصيةليسفهوداخلهافيبوجدلاالمتباعددواجزاءهاشتاتاويلمم

معينة.حركبماولا

العربالنقادا.نفقماوهذأ.بذأتيتهيملؤهاالذينفسهالمؤلفانه

غموضمنفيهاماعلىالكلمةوهذه.بالرومانسيةتسدميتهعلى

الاساس!المرجهتوفح،أخرلىدراساتفياليهانعودوسوف،و.فربب

الذيالفقالاكتهالهوهذافهل.الرومنتيكيةتياراعني،ألاسلوبلهذا

القنية؟الروإيةطليعةزينباعتبارالىبالنقادحدا

عليها.ألاطلأثوسعناالتيالروايةعنالدراسات؟فةاطمهذافيبتفق)4(



والايديولوجتة.الادييالموقفثانيا:

النقاد:موقف\(

يكاد-أو-بالاجماالنقاديعتبرهاالتيالروايةإذاهي"زينبوء

اليهاارتكزواالبئالمعاييره!فهـأ.الفنيةالعربيةالروايةبلكورة

الحم؟هذامثللاصدار

دقيقننمبارايعلىالننمادهولاءمنآيعنداقع!انيالوافح

مانقضعلىويؤكدواجزافاالحطميطلقواانامافهم)5(.خطبههاو

خلقءالنيالانتطانقطةبلالاساسبى-النعطفزينبمعتبرينسبق

مامنهاطانطلأقايؤرحنتيءفكل.الروايةفنفيجديدتيارمنها،بدءأ

ايمانبقعليكونماانطبهحكمهمقياقب.السواععلىبعدهاوماقبلها

3كا.بدوالبناعيشقيمولاتبرهنلا،رياضيةمسلمةقبولاو

الرواية.بفنيةلهاعلاقةلامعابيرعلى،حكمهمفييعتمدواانوأما

-.187مصرفيالحديثةالعربيةالروايةتطور"بدرطهكتابوليكئ

عدةالىالقنرةتلكرواياتيقسمفهو.ذلكعلىمثالا،(3891

واننرفيهوالتليةالتعليمبينمارواية،التعليميةالرواية:اصنات

الفنية.يةلروااواخطخراوالترفيهالتليةيةروا،التاريخيةيةالرواومنها

الروايةتكونلا:لماذاالاصنافهذهلينتناقضاينرىلاالمطلقففي

الفنيةالروأيةتكونلاولماذاحفنيةمثلأالتسليةروايةاوالتاريخية

تيمور)طروديذكرهاالتيالفنيةالرواياتبعضقصدتوهل3للتعليم

نرلىنحنبلنفه؟المؤلفباعترافوذلك،التعليمالىالامثلا(

التصنيف.فياعمدهاالتيطخرالعابطهذهاصفيكلهالتنافض

بيطاالمؤلفقصدالىتثير(،تسليةروابةاو،تعليميةروايةا،فالتمية

فالناقد.نفسهالروائيالعملبناءإلىتثير،،فنية"روايةالتسمية

كلمتخلخلاالنقمديمطخزانهيجعلممااخرالىصعيدمنينتقل

التخلخل.

الىدفعهالذيفما.لتصنيفهفنيتبريرأينركطفلاالواقعفياما

"جهادوروابةللتسليةخيرتوممودالبتانيسعيدرواياتاعتبار

فيوالتمليةللتعليمانطونفرحياتروابعضاوزيدانلجرجي"المحبين

هوواحدصففي161نجميولفممدهواخر،ناقديضعهابينهاان

المؤلف.اعتمطدهارزياالمعيارنرلىلاانناالهقببقةالاج!اعية؟الرواية

فانااصنافهمنكلويتعع!لهاالتيالجزنيةالمعابطخراعتبرناواذا

علاقةلا-الغالبكانوربماالآخروبعضهابالفنيةيتعمبعضهانرى

عن)حديتهالغربطةوبالرواياتالغبىبالادبالتاثرفهل!كا.له

وكعبلمصريةنجبرشخماتاعمدأوالنسلية(روايةفيالعقدة

وعوأطفهافكارهبعضالسواععلىوالتنريرةافيةالثخصياتالكاتب

اضقريرياالسرداونفها(الروايةفيالخصياتريممعن)حديثه

يخرتنفها(الروايةفيالسردعنحديته)فيالهوارمنوالاقلالى

ائروايةفينفهاالظوأهرهذدنلدحعندماسيالاالفنيةعنالرواية

،ا."فنيةبلقبعليهاينعمالي

طبيعة11عنوانهشصلاالفنيةالروايةعنحديثهفيونبلغ

المعابط*عنيتكطخبهفاذاظهورهاا،وعواملالفنيةالرواية

اًلعربي.الادبمنمتقاةامثلةالىبالاع!لذنظريةبصورة

الفنيالمستولىيغادرالعريةالروايةعنبالهديتيبدأوعندما

فينفههيكلثمالصرية،القصةفجر"فيحقيبجيالنقاد:بعضاذكر)5(

مثلعنهونقلبعدوأتىومن،العريبةالروايةتطور"فيبدروطه،االأدبتؤرةا"

يرخب:..سالمجرط

.187.1491-تاثييالصالادبفيالقصةتاريخا،كنابهفي)6(

نحاولوعخطتا".الاجتهاعيةالروايةظهور"عواملعنليتحدث

فييرىفهو.فنيةمعابيرعننبحتان""زينبعنفصلهفي

نعاهقدكانماوهذاطالمؤلفلثخصيةانعكاساوزينبحامد

حب:الروايةمنانمعلىويؤكدالتطليةروايةمؤلفيعلى

يتكررانامرانوهذان.الغربيةبالروايةوالتأثرلمصرالمؤلف

والعنصر.الفنيةالروايةعنحديثهفيالناقدلانعلىكثيرا

منكتيرااناذ.الواقعالىالنروليسيىبمالهعلاقةلاالأول

رواياتبهعضباب-دمنهانجبر-فيالناقدصنفهاالتيالروايات

ولا.زينبمنالواقهالىاقرب-البستانيوسعيدخطخرتخمود

زينبتكريسالىيدفعهالذيالايعاسيالعنصرحقيقةنرى

الاولى.الرواية

واكليا،1فق!داناالنغناد-حمفيالخانصالفنيالمعيارفقدانان

حبوهما-الفنبابفييدخلانلاعنصرينعلىوالتأكيدجزنيا-

لعضامامنايفتحانقدالفربية)7(لالروايةوتأترهلمصىاساويا

فنباالنقدهذأآكانمتنخروعيةبكلنتسا"لانويخولاناالآفاق

هذايدعمماالرواياتلهذهالفنيائطضوىوفيعقاتدياىام

الطئؤل.

ااططننطن:الموةمطف2(

نجرهناوقدالرومانسيةهيانما(،زينب"فيالرثيسيةالسمطةانقلنا

فيللراويمستمرااقتحامأالروايةبنيةفيالرومانيةهذهتجلتكيف

ا!كااذ،الطبيعةلاخناجزةباسطنقلاليةيتمتعفيهانتيءلا.روايتهبنية

،و،فرديةغناتيةلنقلاوخاطس،احساسعنللتعبير،1ذريعةاولا

خلألمن-القليلةالمقاطحبعضفيالا-يرلىماغالباانهاذالريف

الهباستحالة-ذهنيةنظريةخلالمناو3ساوالاحاسالطبيعة

وا(الثانوية)الثخصياتمجردفىباهتة3!اااذالنتخصياتولا-،فيه

منالمستقينموذجهفياو)زينب(نظريتهفيللمؤلفظلهي

والنطخصياتالاحداثفما(!الرومانسيالبطل)حامد.الخارح

اضاقنهالذيالجديدهوفما.المؤلفلغنانيةذريعةالاوالحركة

مااذاالعربطةالروايةالى.الفنيالمتوىعلىالرواية3هذ

زيدانجرجيرواياتمثلسبقتهااخركطبرواياتقورنطت

رواياتاولليويلطخي"هثامبنعيبخد،)حديتاوالتاريخية

الفقا)و.حقيطاهرلمحدود،،دنثوايعذراء"امثالمن

و-زلدإنلجرجي،مالمحب!بنجهاد،)و.خيرتلمحيود،1.ا-هـيفبىا

حداد.لنقولا،(الجديدةا)حواءوهانتم،للبيبة،1امرأةقلب/1

جبرانرواياتاوها...ونجهالخطبتافىلعيد(،الامه"وسد،

الرواياتالىنتطرقلن3"حالمتكسخ"الاجنحةجخطسانخليل

الروأطسالابداعبابوتدخللالاض!االمقتبةاوانمنرجمة

الخصي.

علبهاطلعناماأو.الرواياتهذدبينفروقاتهناكانشكلا

-الفروقاتهذدلثنبينها.نجبماتختلفا!لكما.زينبوبينمنها-

الق!طيعةحدتبلغلا،،-خامبنعيمى"حدبتاستثنينااذااللهم

لاقطعازبنبتمتاز.محلاجدلديحلتاربدءازينبمنتجعلالتيالنوبممة

مختلفلتكاملولااطخخصياتاببناءولاالروابةعا!باستقلالية

.والحفيقةانقطاعلااخياناتفاوتهناك.،الهربمبةبالعغذدةولاالعناصر

شهواا.هثامبزعير"حديثحقىاءصصاهذامننستتنيلاانا

فياتمثثم!ركا!ةإغميرةاأ!صار،اداكدالعنص!ينمذينيتبماماعلى)7(

11.الحدتةالمدرسة"اصطبوخامةأخنرلنات01
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باستيحانهخاصاكأواينحوأنهأ-هـوإطأت-اذاباقيعنيخنلفطبط

مموذجاالروايا!هذهتستوحيبيتهاالعرييألادبفيمعروفةاساليب

ولكنيالمبانتر.الاطلأطثاواظرجمةاطريقعنإئقعهبلخقدغريبآ

بكثهرانتدهو،1هثامبنعيس!حدت"فيافالمزحضورهل:ات!اءل

اجزمانمطلقااستطيعلاافىالحقهـيقمة(1+!اازتفيحضورهمن

الممدراختلأفانليويبدو.العكسألىأيىبل،بالايجاب

هذأأنغير-الروايتينبينالحنببننيالفرقهومنهالم!وحى

منظورفيلهأعتارلاالمصدراناذ-الفنيالمستوىيتعدىالاختلأف

المعايط!رالروايةعلىتنطبقانحت:العذذانديالمستولىالى-فني

حديث"بردالعتماتديالموقفهذاعنعبرواالنت!ادوأكثر3الاوروبة

للحمكافهذاوكأنسي!!ببان،المنعامةعالماًلى،،فامبزعى

عببها.المبرم

في(،"زينبتبزوقد-التاريخيةزبدانرواياتاعتبرناواذا

بينهاالاساسىالفارقانفنرلى-والوصفأفىركةوفيالبنيةاحكام

الموضو!.فيهوزدتوبين

التاريخهذاكان.وانالعرييماوالاسلأميالتاريضألىنخل!الاولى

الحديتةمصرمن.نتخذأننانيةوااحاناثألحذدعامص!تاريضيطابق

عقاتدي.موقفايضاالموفهـوعلىالاكبدولكنلها.موفوعا

مصدر!بزينبمعفتتفقالمذكورةالرواياتباقيمعظمواما

نؤكدبل.فنيةقطيعةبينط.نكوناًندونالموفو!،وفيالاستيحاء

منللواقعتصويرااشدمثلأ-(،الريفي"الفقىمنها-بعضأان

عاملهناكاذانقطادنا)8(0عندلاروايةاساسطثمعياروالواقعيةطزينب

الفني.بالمستوئلهعلاقةولاالتذذويمفييدخلآخر

اليهانعودألىيجبوالتي-السريعةالمقطارنةهذهبعداذاشكفلا

تذذويمفيالحاسمبكنلمالفنىالمستوىاناخرى-دراساتفيللتعمق

حداكبزينبيصللااحيانافنيتفاوتمننلحظهفما.الرواية

بجلأءيظهرالذيهوالفكريالموقففيتفاوتمننراهوماالقطيعة

ايديولوجي.موقفمنانطلق،،زت)ءت!ريساًناذابدفلا.كبير

اأسلئدفي:الموقفث3(

الغورهماواحدالىيعودأنامرالطلزينبالحتيننيالمحيزاننرى

بدرطه.يذكرهمااللذانالامرانوهما.الرومانمبةوالصفةبالمصرية

يمكنالعملهذامنهانبعاًلتيالمنالعان11:يذذولاذ:اخرلىبطريقة

لالوأقعهيكلاحساسفيفيمتلالاولالمنب!اما:منبعينفيتلخيصها

شديدةمحبةعنالوأقعبذاًتعلننهفييكفوهوبهوعلأقتهالمصري

بتأثرهفيتعلقالثانيالمنبعواما...بهوتعلقمصريهومالكل

اكثروكان...خاصةبصورةمنهاوالفرنسية،عامةالغربيةبالثقهـافة

وننبردالذاتيةالنرعةشبطرةمناعمالهمبهنخفللمالرومانسيينبلتعلقا

(9.1(الساحراالغامضوبالتنرقلالطبيعةوتغطقالمجتمععلى

بالريفهيكلافطامفيعادةالنذذادفيكتثفهبالمصريةاأسعوراما

هذالكن.روايتهاحداثلمعظممسرحاالريفهذااتخاذوفيالمصري

مسرحاالريفاتخذتالابننةالروابإتاكثراناذواهيايبدوالت!ول

عذراًءو"،(الريفيالفتى"شأناكبربصدقطنناكلهعننخدتتاولها

فيالوأقحنرىبينا.كبيرةبموضوعيةالواقعتصفالتي،،دنشواي

احطسلتذيةذ.ريعةبلمبتسراالتناهد-بعفرخلاما-زينب

391.-291صبدرطهكتابراجع)8(
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يتعذبضحيتهايسقطالذيالفلاحانالارانغةفالطبيعة.الرإوي

الفقرمنالامربنيقاسيالذيالفلاحهذا.بعذابهمططروروكأنهويموت

الايبدولاواعوانهالمستعمريدعلىوالقمعوالاستغلال"المرضوالجهل

ناوضعهلهايسمح.الموتحقىوحدهالحبمنمتهارضااوراضيا.

حبهقتلالحبيبفثندانعذبهانانهموجعاليساو؟عليهالحببقضى

المعيثعةحلتأمينبالكدحاوباخرعنهواستعاضيذذتلهانقبل

التغنيبلالريفيالوا!وصفليسزينبفيالمهماناًلواقع

عندتذيقالكانكماالمصريةالتومية"النزعةمنبثيءمصربطبيعة

لمالتيالعربيةالقوميةتجاهعداتيامعنىالعبارةهذهنخملاندون

منذهذاالىالانتباهالمؤلفلفتولقد(،.بعداكتشفتهاقدمصرتكن

نف!طثولمصر-..الروايةهذهاهديمصر...يا"أليكالاهداء:

11.ووجودي

كانتالتيالاخركطللرواياتبالنسبةفعلاجديدااتىماوهذا

منالمبلغهذاتبلغلاأقلهاوصرفةشبهاجتهاعيةناحيةعلىتؤكد

خليللجبرانتجاهلهمبطربعضهذاًفي،لعلالطافح.الذذوميالتنعور

ولكنهالفرديبالثعورطافحة"المتكسرةالاجنحةا)فروابته.جبران

مصر.وجمالمصربطبيعةلالبناربطبيعةنتغنى

فيالاقلعلىأيضاهوبجيلوكآنهبطإ(لمصريةالاحساسرط"اذاكيبدوث

المقتبسبالنموذتيلتقيوهناةانحربيةاالقيمالى،كيانهمنكبيرشطر

فيكونةوالذاتيةالفرديةعلىالمؤسس،الرومانسيالبطل:الفربمن

القيماقتباس:الادييالموقفعليهتأسسالذيالعقطاتديالموقفاذاك

الفردية.الغربية

فيعتبرهامصرارضالىزبنبروايةنخملهاالفرديةالغربقيم

كانوانظنهمولانثكلا.الاولىالرواية-الفنيالمستوىعلى-النقاد

مترجمفاكثرهاغربيةق!تحملايضاهيالاخرلىالرواياتانيتكون

منمواضيعهاستقىوانغريينمطعلىمؤلفوقليلهامقتبسوبعضها

لوكما،الاقتباسفينوبقفزةا،زينب"اعتبرواا!3كيرالمحليالواقع

وا(المطنرجمة)القصصللمضموننقلسولىتكناالاولىالمحاولاتان

كاملةالاداةتنقلبزينبفاذا،الاسلوبلبعضاو(بتصرف)المنقولة

المصدر.بلادفيالالةهذهنتاجكبير،حدالىمطابقامحليانتاجالتخلق

ألانتاجاداةنفسها،الالةتنقلبل،الالةبعضاوالنتاجتنقللاانها

ممدكتابعنوانمعارضةشئناان،(،الادبفيالثورة"هيهذه

للروائيندااصبحالعرييالروائي.الشهير"زينب"مؤلفهيكلحسين

خبيراولهيكلتوجواالنقادفكأنالجوهر.فيتثابااذ!الاورويي

الاولى.الروابة،(،،زينبنصبواعندماالاجنبيالخبيريصسار!كلي

الواقع-منواخرالغربمنموقفايعكسهذ!اننتكولا

.عامبتنكلالثقافيالمجالالىالادييالمجاليتعدلى-الشعب

الثقافي:الموقف

يرىولاالفرديةالقيمالاالغربمنيرىلا-الروائبطاو-الناقد

فيصورتهيرىلافهو،الغربطراةفيالغربقبمفيالاالفرديةصورته

المجتمععلىالثانرالفردصورةالاالفربيةالقيمفييروامطلغذآالشعب

البؤرةهذهوالحالةفهو.الثعبعن،المجتمععنالمنفصل-اقله-او

قوتهيستمد-محيطهفيجزيرةانه.نتيء؟لمنهابنطلقالتيالوحيدة

وفي-يقالكما-لنوعيتهاو،لتربيتهالشعبعلىويعكسهاالغربمن

الفردية.التخصيةصورتهمنمتقاربةصورةلجعلهالهقيقة

فيي!ستمالذا.لهمصبافنيلعملمنطلقاالواقحفيالناقديرأالذاً

فالظروف.فعلهوردودواحتياجاتهبالقاركطءولا،الفنيحكمه



عنهحديثفلاءالقارىوامارأينا،كما،حكمهمنغاتبةالاجقاعية

قرائهابعددالروايةفنيةتقماسلاطبعا.فللتعاليحصلوانمطلذنآ.

علىولنذ؟ر،.بالذوامرعدمهاوالامر،هذااليادنقمادالتفاتولكن

نتنرهايعدولم1491عاممرةاولنثرتالتيزينبانانمتاللبيل

مااذاالنسخمنضنيلعمدمنهاقرلىءقد9291سنة15بعدالا

اقبالايبدوكماشهدتالتي،،)ءعذراءدننتسوايمثلبروايةيت

الناقد؟هنوقفةذلكيتطلبافلافتديدا.

واتكوينهيجبماللناقدبالنبةهوالواقحهذاانالهنببقة

تجاريةاخرلىبعبارهاو،وتثقميفه(المناسبالنتكلاعطاؤه)أيتنتكيله

الموقفوهذا.البهتوقالتيبالسلعةتكيفهينبغيالذيالمتهلكهو

الث!يناتروائييمنبكثيردفعالذيهو-الغربومن-الواقعمن

ناأذ".ا،رسالهمانجازفيالاملفقدو،33الصمتألى

الجاهلعلىنق!مواا،تعجبي.معهميتجاوببرالواقعفيالتنعب

ناالى.وبالياس،بالصمتولاذوالنعمةقدريعرفلاالذي

مناطلقىانبعدوبالجممهوربالواقعاك!صلثعرمنبعدهماتى

جديد.عقانديلموقفبدءاولالحقيقةيقالك!2فردقي

عصرفيمنهامفرخحقيقةوهذه-رلالةالأدباعتبرناواذأ

الذذاءعمليةوالناقد،الروائ!خلالمن،الرسالةهذهلناتبدو:النهضة

للقيمفرض.العقراطيالتعبيرحدعلىوتوليدحوارعمليةل!وفرض

على،الغربيةالتببممن"الرسولهذا"معهيتعاطفلمااو.عامةالغربية

للتثيل.3مادهوواق!

اشملفتةمنعنصرانه.نوعهمنفريداليسالرسولهذاولكن

فئةهنينحدروالمثقف(،الرسالةا،50هذمارسواغلبهمأنمتتفيئشنةهي

الفئةهذه.طوعأفيهاوينتميفيهايصباوامتيازاتذاتاجتماعية

دخيل-واغلبهم-الارستقراطيينقدامىمنعادةمؤلفةالاجتهاعية

.اطالمتوسطيمناوالكبارالبورجوازيينومن

واتصميهاالسلطةقامت-منهمبعضعلىاقلهاو-عادةوعليهم

بلفقطمنهاالمدنيةبالسلطةهنانغنيولا.عليممداياممنذتنفيذا،

بعضاثبتتولقدمنها.والاجتهاعيالفكريوخامةوجوههاكافة

نفسهامنبنتالنهـفة،بنتالتيالسلطةهذهان.القيمةالدراسدت

العرييالمحتمعبنيةفيللتغلغلالغربيةالحضارةسلكتهمعبرابالفعل

ونظريتهالخاصةبعقليتهقانونيا،اوعفوياالقائمةالتقليديةونوسساته

ياز.كيبخاوأعاددعتبعلىهـأطد!شلبضاألالمونحتمفأإفاتم!ا!ة

محذتلفعلى-السلطةوقامت.الوافدةالحفارةوهذهيتلاءم

اماوالثعب.عليهالمعقلنالوافدلفرضالثببترويضمتويات!كا-

لتوكدالدراسةهذدتاتجوتأتيمتهاكر.بينبينواماتانروأمارافخ

تلتقيالفكرية.فممارستهالمعبرهذاكونهبتعدلمالادبي"الرسول،)ان

الروايةكانتوانوالاجآعيالسياسبىالمتوىعلىالسلطةوممارسات

بعضيدعلىالطبيعيتينوبيئتهامجتمعهافيلتتفتقبعدنجبماتطورتقد

31كا،(؟،)زينبب.ندكرنا.نزاللاوجوههالعضفي3!افااعلأمها،

ينتجالذينفسمهالنتاجالعربارضفيلتنتجاداتهالغربمنتتتبس

نقه.المساريتخذون3ندرضعلىأيضآفاغلب!اضنناداواما.الغربفي

وفيالطا!ةالغناثيةفيعادةالنقادفببرأهاالرومانسيةالصبغةواما

-أشاروااو-انتهزواوقلما.المأسوبة3يايتهفيوخاصةحامدتصرف

يتمللانهالاساسيهويكونقد(،نسيالروطابطلا"رمزانالى

هالةاو(،وهما"ليخلقويتعداهاالمأساويةالنهايةوتلكالغناتيةهذه

هماالاهميةفيغايةجمتمعينعالمينالىترتكزالروايةهذهحول

ناويجب-والفردية-كذلكيبدواًلذياو-المتقنإلاوروبالنموذخ

ليسألاوروييإلنموذخنقلاناذ.!ننمعينلمالعاملينهذيرنعتبماس

فهو،استوحوهاواقتسوهاونننلوهالروانجينكافة،الروأيةفيبالجديد

بلذلكيجهلونلاوالنقماد.الهديثةالعربيةالروأيةفيحاضرابدا

اكمل.شكلىعلىهناأتىقديكونقد.مناسبةكلفيعليهيؤكدون

هذهأيالرومانيةبزيتزياهناانهبكثيرذلكمنالاهمالىنجبر

بهالمحي!العالمالىالفردينظرحيث،الفرديةفيالمغرقة،الفرديةالنزعة

التيالداخببةقيمهومننف!همنأنطلاقاعليهيثوراوبهفيتفنى

الوحيد...والحبالوحيد.والزخمالوحيدالمرحهاليهبالنمبةتصبج

انهحامد.شخصيةمنهذاعلىادلولا...كذلكالوحيدءالعذاب

ماكلعلى-تناقضات!كا.بكلالفردية(،انا"ويضفيالخاصعالمهفييعيش

مما.وحتىعاملكلمنويتخذخلالها.منالا!11يرىفلاحوله

الاترقيلااجآعيةنظريةواحيانافردياحساسلممارسةوسيلةيعذبه

:خاصاحاسالىوبالتاليالمجتيعهذاتجاهالذاتعلىالأبهبدالى

احساسيهزهأنغيرمنومرةمرهيقبلهاانلنفمهذلكبعدوسمجاء

")01(3جمالهااعجبهابنةشالضيق!بلانطبيعياأليس:لنفسهيقولوهو

نرلىلاولذلك؟الغنصولىالغايةنماداالذاتليستا3ولماذا؟يتحدىمن

عند،كلهم.الروايةشخصياتمنأيمعحذذيذذيةعلأقةايةيقيمحامد

فعلا.يلتتنيهاانهنعتفدلاعزيزةحقىيننبلها.وهوزينبشان،دريعة

(،.بمبثوت"دونحفيدانه.انتبا!ضدتورذ3كاوكأتبدوثورتهوحتى

جانبالىيمير-الذيالفرديةعلىالمبنيالاوروييالنموذخوهذا

لاوايئتانالرواياتمننجبرهاعنكازينب!واية-بالمصريةالاحساس

الوالح.بالمعنىعنناثديموشفاولأأنهما.مبانترةعلاقةبالفننخمعهما

ثقاثبموقفالىبجيلادييموقفعلىبدلانا!ما3عما؟دلالاهيفما

الادبي:الموقف

-كتيراعندهنتوقفلا-ادبياموقفاتفضحانايئتنهاتينان

عندماوالاندلسالعرييالمغربفيالعماصحابقديمامنهنتكاطالما

عندماؤالاندلسالعرييالمغربفيالع!اصحاب

النزعةعنينا،العلمينتاجهمعنبالاعراضالمتنرقينيتهمونكانوا

الادباءبعضموقفنببوفوباديةهناوهي.الادبفيالاقليمية

أرضعلى،المصريالنتاجالايعته!ونلافهم.ونقاداكتابا،المصريين

اذفرقانرىلافنحن.نجبرلاصدىخارجهاينتجماكلوكأنمامصر

"الاجنحةجبرانخليلجبرانروايةوبين،،"زينبب!نبال

)اذاالإ-اسيتيزافي"هـتينلىاتيقفيشلىالاولىرإثتض،،افتكرة

باكثرقبلهاونشرت(،بالمصريةللثعورمقابلاباللبنانيةالتنعوراعتبرنا

ف!.8091منذيعرفبدأاذالمغموربنمنجبرانيكنولم.عامينمن

ناينبغيهل:العرييالاد،لبموقفحولتاؤلهذا؟اليهينوها

اقليميايبقىانام-شاملةعلميةاقلهاو-قوميةبنظرةيتحلى

)11(؟العمفيالشموليةوعلىا*حدةاعلىاذاكفمخرج

هذهمنبكثيراخطرادبياموقفاتفضحانالميزتينهاتينانغير

بالموقفصلةالادييللموقفاننكلا.الفيقةالاقليميةالنظرة

وتيقةتبدوهناوهيلآخرشخصمنتضعفاوالعقالدفي،تموءتق

يتحمالذيالعقانديالموقفهوماهوالآنوالسؤاليناكماشديدة

همالماذا؟الميزتانهاتانتنمعقانديموقفأيعناو؟الادبيبالموقف

ا،زينت،،تبوتةعلىفاجمعواالنق!ادنفوسفيالهولىهذالاقتاو.حدهما

؟الاولالمنص

3،صفحة-د!ألرواج!رأ(01)

أ!برإموشفإلادييالصيدعلىمنطنةفيالموضفمذابعادل)11(مالا

حالآ؟أصاصراأ!ببداعلىالادات
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للوهلةيبدواًنعنصراًنالرومانسيةوالنزعةلالمعربةالاحاس

أليها.يرتدانواحدهبورذفييلتذذيانالوإقعفيولكنهمامستقلينألاولى

مننابعاصرفامصربااحساسطاليس.عفويابرأينا!ليسالاولفالعنصر

الاجآعيالصرا!انفينثكلا.الداخليةوتطورات!االمصريةالبيثة

المجتمع!ببعتطمليزاللاكانباتاعراييثورذمنذالدانروالمياسيى

فياحتدمقدالصراعهذاأنبلالمستعمر.بلغناومةويدفعهالمصري

نجبرالواحد.بالانتهاءعامشعوربلورهعلىساعدمما.القذرنهذامطلح

الانتهاءشكل-خاصةاًلعامةالاوسامنفيعادذ،يأخذكانالثعورهذأان

نابل.الواحدالاجتهاعمطالانآءطنكل-أقلوبنمبة-واجمياناالديني

)المثذذفون!امناصةمنكبيرلثطرعلىيسيطركامطالدينيالانآء

كبيراروأجالاقتالتيمثلآألافنطافىالدينجمالفدعومط...(الموظفون

هذااما.الاذهانعنكاتبةأوبعيدذتكنلمالمثننفينبينالقرن3سايةفي

كبيرحدالىمتأترافيبدوالمصريالت!وميلالانآءالحادالشعور

لاوضد.خاصنجكلمنهاالرومانجةوبالناحيةالاوروبيةبالثقافة

الاحساسرهذاتسكنالتيالفرديةالغطتيةمنهذاعلىادليكون

الذذومية،تقومط.مطمالذ.بنالذذومومنالمجتمهمنننطلطنلافهمط.القوممط

3!ا.أالاوروبيةالرومطانسبهفيالاطماسحجرالفرد.من.الطذاتمنبل

ربنبفيالاساليةفالنظرذ.مصريواقهعلىممتمطةغريبةرومانية

الاساسيةالفوارنطرغم،بلادهالىاوروييرومانمططمكاتباينظرمطهمط

المذهمطهذايدعمماولعل.والفكريةوالسياشبةا،جمناعيةالقراتنفي

الريفبكتثفلابأنه،لاحتمةلطبعةمقدمتهفيزينبمؤلفاعنراف

من-الننوميالاحاسهذابتجلىمااكثربتجلىحيث-المصري

لويسرية.اوكانتفرنسيةالاوروبيةعةالطمطخلال

لفذأارلا!ألبط

كثو،لااللىهولمفات

19؟"لصهررله1فو

امراةفيامراتان"

الارضعلىالوحيدالرجلموت.

الصفرطننةطمننطامراة"

النطائرطيةالاطمنالاغنية.

سابمناالوزطرمعالىموت"

الحياةوعيطنمالخيط.

ئمطلغلا.

الانمعفهيكانت.

14

اف!يةالمؤسسة

والشستروساتللدرا

628303ت-شهابمينطسط-الخطماطتلمن

1651/41ب.صرط-موكيالمس:ميرطقيا

*

والقصصية:الروائيةمنشوراتناكما

)قصص(الأنذلسيفتحلمالذيطارق-

المسناوطمنمصمطأفى

)رواية(الطويلةالمسافاتسباق-

منيفالرحمنعبد

)رواية(الرحيل-

بركاتحليم

)قصتان(التموجات-

حيدرحيدر

)قصص(والبنتالولدحكاية-

البزازسعد

)قمص(العثعرينالقرنرقيق-

قلعجينجوى

الفلسطينيالأدبفيالرواية-

مطأراًيموطأحمد

التقدميالأدبفيالبفيشخصية-

قشطيخللد

)قصص(المنفىاحزانعنالكتابةالم-

واسينيالأعرج

يطة()منوانجطمة-

حدادمالك

-الخيطول)قمسص(

الربيعيالرحمنعبد


