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المدينياخصد

تجمع،لأفهااستثنائيةاًهمية،شكولا،المناظرةهذهتكتسي

فيتندرجولكونها،3صينالناوالنقادالرواليينمنمجموعة،أولا

من،يكونأنالمغربكتلباتحادلريدوجديدتقليد'جدي

والتظاهراتالبنرثرةويعوضيحتذىاًنيثبغيمنهاجأ،الان

باسمالعربيالوطنفيوهناكهناتعقدالتيالمرسمةالضوضائية

والمستحيلة!المكعة،الشعاراتوبشتى،والادبالثقافة

والشواغلالابداعقضايامدارعلىاللقاءهو،اذن،منهاجنا

الفعاليةيحققوبما،بهالتصلةوالاجآعيةالثقافيةوالمواجس

والتي،،الروائيالابداعحقلطفيالنظريةالمسائاطويحككالفكرية

منعولجتاو،بساطةبكلفوقهاللقفزأماتعرضتماكثيرا

رصدسجينةالاحيانغالبوفيعتبسيطية،صنميةمنظوراتا

نصكلعلىالارهابيةاسلحتهيشحذمثلماالجموديكرسماضوي

بداعيما

ملزميننصبحالتحليليالنظريالنقاشمنطلقفمن،ثمومن

نا،الابداعصيغةمستوىفينكوناننريدكناادطومحكومين

ويكون،الصدئةالنقديةالزنازنعنبعيداواسعافقفينلتقي

ولكن،الزئبقيةالمسألةهذه،الحقيقةعنالبحثلا،هوالطردور

وباستخدام،والبحثللحوارمتعددةامكاناتقبولذلكمناهم

تعطيالتيتلك،الانسانيةالعلومحقلفي،تطوراالمناهجلأكثر

ؤساطاتمعهالتعاملفيوتستخدم،الابداعيللنصالأولوية

والتنظيراتاالقاليسخارجبوجودهفعلا،،وتعترف.عدة

البئيمىالعربيالنقدبهايسيجالتيالقضبانعنوبمعزل،الجاهزة

.الخاصصوح!ثاتتكماومتفوقةأوخاذلةكانتسواءكعابةكل

نبحثماالنفردالتميز،،الخاصالصوت،بالضبط،هوذا

إلىنصلولم،الطرقطكلفيبالهينليسزمناضعناانبعد،عنه

نا،ولكنمستقلةبطريقالانفرادبغيةليسوالامر.طريقاي

هذهبعد،،نجهلنحنالتعبير.ب!كويةالصقهومانحوبانفسنانجنح

القطعي،اليتالاصطلاحعلىنتهالكنقوللالمونتكالبالهوية

في،القطعية)الحاسمة(فالتقسيماتولهذاسهلفهوكذلكولأنه

شيثاتعنيلاانهاابتئاسهاشدةومنمتكاثرةكثيرةالبئبسىنقدنا

تسلطهاالمباشرةالسلطةمستوىعلىمحيطةوضعيةتفيدماقدر

عنالدفاعباسموهياكبنر.المحيطة،النظريةالسلطةصعيدعلى

التطبيقوزعمالتنظيرمستوىعلىاصلا،،مجهضةمبادىك!

النشدالمطلوبالنصيظلماساويتيناقضفريسةتقع،النقدي

والضغائن.السهامكلاليهوجهتولوحتىمنهمنفلتا،الأصل

ممارسةتوضيعاورصدمجردمناكبرجذرها،فيوالقضية

البعض،الىيخيلقدكما،النقديةالعرفيةعلىتعاملاونقدية

وثيقاتصالذاتنحنبناتتعلقالتيوجوههااحدفيهيمابقدر

استكملتالتيالبنيةوهي،عمومهاالسلطوكأ،،فياللثقافيهبالبنية

نصافلاعادتما،شيعرفمكل،ولكنها،آنفيوتعفنهاتراكمها

البعد،اًلأحادية،لشالنكمالممارسةمعاي،ذا!امعبالقطيعةذاخها

والشر-الخير:المهمسةالعجيبةالثنائيةتلكالىالعالمتقشمالتي

الىالابداعيالنصتقسيمشانذلكفيشأغا،والسلبالايجاب

ونقولبعيدانذهبلابالناوماوموضوعذات-ومضمونشكل

يقعأناليسارفيالممكنمنوكأنمتطرفا،يساراثميسارا

الذلنالبلهاءالخلدعينالؤلاءجيداانتبهوأ.والتصنيفالترتيب

الكلمالا!اسهلفهـا-الكلماتحبالعلىلررقصون

مناكثرهذاكلكانوانالبدايةمنذاتعبالطاريدلأ

أذكتابةمستلزمالاومنمنيبالرغماليهمنساقاناعليعبىء

وماوالقناعالقفازهذا،51،فالموضوعيةجيداانتبهوا()الموضوعية

كلفييردانبدلا،ومكانزمانلكلصالح،أيضاادريلست

فيهخاضتمافيبالخوضأتعباناريدلا.تحليلوايتحليل

ودائرةالعرويإلىووصولاالطهطاويمنبدءاالعربيةالذاكرة

باننيعلماهذاواقول-يعنينيماولكن،بهمطافتالتيالاشباح

وشوقيالجنديانورتلامذةمنبدءل،النقدياللثغكلارفض

-بارتلرولانالحرامالبيتدنسوامنإلىووصولاضيف

جميعا،،لهولاءومعذرة،نفسهولوكاتشجولدمان-شومسكيى

،اقول،يعنينيما-الغربي-العربيالنقدزمنفيظلمواقدفهم

اللأمجرب،الثصيءهذاالىالوصولىهويعنيمانينبغيكما

الناصعبما.الغزوأتلكلوالمعرضالخاطربكلالمحفوف!

العربية!واالزائمالعربيةوالعقليةالعربيةباللغةاليوممنذنكتب

الطلاقااللاميجمعه.يعلنانعجيباشيئاليسولذلك،اصعبما
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روحفيروحهتتولهاوالمتروكغريبنحو(الحم)دلرةفيويسعى

عبداحمديبدأأنغريباليسكما،الفائقةباتهوعذا(لهديال)محد

ميسالالسانباستنطاف،مجددا،الشعريةالابجديةحجازيالعطي

السدالصناعذاكرتهحرلتالذيذلكاما،باريسوكومونة

ادلهصنعاعني-القاهرةمجارجمماانفهزكمتانبعدالعالي

الشاحبة-الروايةسطفي(اغسطس)نجعةيولففهوابراهيم

لقطفالذيالخلأعفيالروحوتعربدالحميزهوولذلك.الملفقة

ابراهيمجبرامخلوقاتافيالحملتنفذ(دراج)فيصلىمشانقفيه

وليد!مرحىمسعودوليد:تيالر،1خيالهمنجوهرةوفي،جبرا

يمكنلاالنقديةالعمليةأنهو،وألفا،وثالثةثانيةيعنينيما

وانالطرحفيوطريقة،التناولفياسلوبا،مقاربةالاتكونان

حقفيتجرمفهىذلكمناكثرفعلتوان،قراءةنفسهاتقدم

نظريةخارج،ابدا،نتحدثاننا.اخرلئيءايمناكثرنفسها

والاحكامالمفاهيممنالعديدتلأفيفهافيتضمالتيالانعكاس

الروائيبالنقدالرتبطةالتصوراتوكلوالنتبوهةالتلبسة

ذيلكلمنهامناصولامعدىلاالتيالثقافةسيقال.المدرسي

باب؟!ايالبابهذافيولبصيرةبصر

وحين،اولا،القراءةبابحمماالابدلعندخلان!بدلانحن

لاكمايحاكيلااستثنائياوجودانزعماونقصدقراعةنقول

هذهاستعمالهناوارفض-للامرئيوالللمرئيتركيباليكن،يحاكى

ناتمالستميتة(.النفس)مجاهدة:اللاميمعواقول)معاناة(ال

واالاحشاءمستوكطعلىالابداعيالنصمعالتعاملنوقف

الصراع،الثالثاالعا.شكولاضروريوالمصل،البصل

منان!9كيف،كيفلكن،ئمادا،الصغيرةالبورجوازية،الطبقي

وهلكيف؟بعد؟هاذالكن،أجل،وطبقتهبيئتهابنهوينتج

هو،او،الايدبولوجيانتاجالاعادةاو،الايدبولوجياهوالادب

؟.آخرافق،كلهلذلكباحتوائه

الزمنذا.هو:الكتابة.أوكونور.فيقول،النفردالصوت

تماما،معدومأيكنلمانعمدنا،الصوتخافتوهوالأول

أمة.السائبالكلاماستمراريةفياعدامهعلىالالحاحويتواصل

العربلسانكان)و(المبيهنالقحهوفالكلامالكلامألفها

والأخبار.والخواطر،والحم،الخطابةفيالنرصاغة

بين،عندنا،الجرحعلىيدهيضعانمقدسيأنطونيحاولواذ

يصعقان،أدونيسويليه،الفريدةالمحاولةهذه،والكتابةالكلام

القبلياتأوبالا!اماتمنهأكثرأدونيسويصعق،الفهمبعدم

الكمسلورقضبالعصيانعقيرتهرفععلىجرؤلأنهالنقدية

أجلمن،وبالذات،الموسسغير،الهترممةالكلامفيالمتوارث

،وتتكمأشياءهتستنطق،نحنزماننأعبابتمخركعابةتأسيس

فعلا،يمشيالانسانأنفيوتشكك،والشرايينالجسدبمفردات

العنعنةعسسوسيفالقاموسرقابةمنتفلت،قدميهعلى

والجماهيرالثورةعنيتكلمونانهم.والمعلولالعلةوعلأقات

فيهممهماستنهاضحدودالىيصلونوقد،الطبقيوالصراع
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معقطيعةباقامةالأمريتعلقحينولكن،الصالوفيالنقاير

قبيلمنهذايصبحالكتابةزمنفيوالدخولالكلامحضارة

وأبالشهوةيسيلالقمأنيتصورأنيستطيعومن،الآثمةالمارسة

لهاقيصيرتتفتحتجدالكلماتأنأو،شجرةرأسهفيتنبتقد

التواطو،انه.المتاريسمثلتتصاعدقدكماالغصونأعناق

الأنظمةهيليستالسلطةأيضا،اللاواعيأوالواعي

مشروعيةليستأنهاكما،فحسبالعسكرتاريةأوالأوتقراطية

تكريسفيمزدوجارهابالىتتحولولكنهاوحدها،،العنف

الحكاميخافوكما،(المتحجرة-)المستهلكةالقيموتوثينالسكونية

عبارةتصاغأنمن)الأدباتية(الخوفلبتلعميكروفوناتهمعلى

نفكر،نكتب،نتكم،نقرأفنحن.المالوفعنخارجةواحدة

بمفردها،،وصارت،التاريخمنانسلختوقدالغائبةبالذاكرة

والغوايةالاستهواءرغمالكرورةالطوطولوجيةمنتاريحا

باتأنهوعندي.والعناوينوالملحقاتالشعاراتلجحيماللفظيتين

لأنالعربيالمبدعولادةميقاتعنالسوالطرحالمستعجلمن

ثموالبصرةالكوفةمدرستيقواعدوحسبالعربيةباللغةالكنابة

مبدعايعطيلاجزوابنالجرجانينحتهاالتيالبلاغيةالرسومكل

نتجاوز،افترضماهذاأوهنا،أننا،الىإضافةبالضرورة

وتوجهالمدارسفيتقررألقأصحاب!سامطمحكلالتيالنشورالا

إ.الناشةلترببة

الكتابة؟ونفهميفهموكيف،هويتههي،ماالمبدعهذاهوأين

منأخهااعتبارعلىالمسألياتهذهتجووزتحديثاهوكماوقديما

بذاتهقائموجودفيتحققهاأساسوعلىالبدهياتأوالمسلماتقبيل

الانتاجفيمقموعمنهاوقليلالعامةالبنياتفيمدمج،وبالطبع

منتلغي،بالذاتالسألية،هذهفوقالقفزوعملية.الخفي

الأدواتأوالتعبيرلغةأوالشكلعنالتساول،بالطبعالحسالا؟

علىدوما،الحاضرةهيالغائبةالذاكرةإذا،عموماالابداعية

'والمهم،خارجيطلأءولكنهامكابدةليستوالعبارةالتعبيرمستوى

نأدون(الواقععن)التعبيربالقولهو،الأحوالأحسنفي

كلنإذالانه.والاختبارالاستفهاممجرىفيالواقعهذايوضع

يتماًنفينبغيالسياسيالتنظيرفيوالجدلالتحليللمحكيخضع

ويخضع،الابداعيالنصالىينقلحيننوعيةقيفزةفيتثويره

النقلة.هذهودواعيلثصروط

العربية،للكتابةنظريةايعنللبحثالتوجهوقبل،انناثم

الصخبفيانفسنااشراكتبالى،نحتاج،العانسالهمةهذه

التشككمجردمناكثرالى،نحتاج،الاخرىالحضاراتافيالهادر

دمنا،فيتجريالتيالكلاميةالحضارةمحتوىفيالنظراعادةاو

فنحنوهكذارفض؟!.واي،بالرفضمتنطعلغومجردمنواشد

حينسماالصارخالتناقضعنالطرفنغضاوندركلااما

نطالبانبينالتناقض:والحداثةبللعصريةاللاهجينمننكودن

نواصل،ولكنسلوكوانماطمعرفيةوتراكماتقيمزلزلةونمارس

مأكانشعرياالخيالوطاقتهاالكتابةفيانتاجهلاعادة،باسماتة



الذهنيةفينقضهاحاولناالتيالعلائقخلخلةمنونجزعنثريا،

ثورإ.قردنعلىربما،المحمولة،التكلسة

اليتافيزيقي،البناءلفكقليلاتتقدمالسجاعةتتملكناوحيئ

العبارةمحرابفيخشوعاننحنيولكننل،واليثولوجي،والتاريخي

اللولة،القاموسيةالعبارةهذهالمتوارلة.والقيمةالقدسة

الكتابة.نقولولا،يكتبماجلدفيكالقملتنغلالتيوالجرلومة

اصابعها،فيغاصتلغة،المغتصبةاللغةلأتحدثقلت

فالامرمختنقةمفتوحةمسامالامنهايبقولمو%ظافرها،،جذوعها

الخطابهو،الكلامبقيةهو،الرشحهوالساممنيخرجما.سيان

واهن،تلأش!فيوتروحالصدكطبعضتعطيفرقعةهوالمفتت

الجوهر،هو،الجرمخبوعالجرحلأنونزيفهالجرحبعضهو

يكنولم،،الذاكرةالدهرخرق،الارضمسالذيالاولطالشرنج

ينقطعلنكما،النزيفيكفلقكماينغلقولناننلافولاالتامله

وعناقالجذورامتداديكفلنكما،العميقالدويالصمت

اللغة.هيتلك-الغابويالخلقومواكبالجذوع

ب!كاانيطاوالكتابةصدارةفياللغةاضعانني،بتاتاأعنيلا

فاعلجزءافهاالأكيدومن.الاساسيبنياغاتشكيلمهمة

الكتابةيجعلبمابعيدابالطرحادفعاناريدبلقيهوجوهري

صفةنزعأي،خلقهوحيثمنوللأبداعجديدلزمنتأسيسا

فياعيننايجمدالذيهذا.ايضأالحاضروعنالاضيعنالقداسة

للذاتالقدرةوباعطاء،واحدةبعينومشاهد،لابت،قائمهوما

نكتبالنهيالكتابةالمعاضر.غيراوالباشبرالانعكاسخاربم

اللفطايالساذجةالسفويةالغاءالىدعوةهياي،نكتبلااو

واقعمجرىفيفائضةك!سلعةوالمعتادالمرويالغاءاو،اللفظي

بدايةومنذ،عندنا،الكاتبيجعللمالذيالمفهومونقض،مثبت

سوى،العرييالوجودعنالبحثاشكاليةوتأسيبرالقوميلوعيال

للرؤيةافتقادهاي،اليوميصعيدعلىيتحققلاملاحقاومصادر

استراتيجيةلتوفرتجوزأتسميتهيمكنمااوالشاملةالتكوينية

تملقكلاكب،للافىبتنازلكلتقديمحساب!كاءتمعدللكتالة

وهذا.الانظمةافاريزفيالموصوفةللمقولاتاوالباشر،للمعطى

متجددةلسانيةفيالطبيعةخطاباحتواءالى،بالضرورة،يدفع

ويكونالاستطيقاشرطةقوانين،برادةكلديسميهما،تخترق

منالابداعيةالعمليةإلىننظران،سبقماعلىتاسيسا،علينا

بماباستمرارالمتوالدةقعوالواالذاتلكليةخلاقإنتاجهيحيث

-الذاتالضمون/-الشكل:الفجةالثنائيةتسفيهإلىيودي

الكتابيصفالذيالتهافتالمعياريوالنقد،الموضوع

!.الايجابيةاوالسلبيةمراتبفيليصنفهم*الغغكقطعان3سموانتاجا

سلطةذلكقبلوحطم،المدنيةسرامتلكالغربولان

فقد،الشاملالتنوبرشروعفيودخل،والكنيسةالاقطاع

والوجودالتعبيرحقحولالصراعمنوكجزءلهكحق،امتلك

مشاريعوتتلاحق،السوالتلوالسوالطرحامكانية،لافراده

جاكعندالالراو(العمامكان)عمفيللكتابةنظريالاتأسيس

فيفنظلنحناما.هموسوا،سوليرس،بارتتحليلاتوفي،دريدا

حقعلىالوصاةيقولكل،أخرىموة،لأنهالبحثهذامنحل

تزالماالعقليةذات،ضلالة،بدعة،شكلأنية،اللأمتنرورالمبدع

برسمتكتفيالتيهيتدانانينبغيالتيوالشكلانية.قائمة

المجتمعرصد3باالتعاطفيوالاستمناءوالسخوصالاجواء

الاليسالليومالسكلانيغيرالكاتببانثمالمجتمعهذاومساكل

حتىهذااقول.الابداعحقلفيلهمكانولامحبرااوواعظا

وامستباحادمهااصبحاماالتيالحداثةلفظةاستعمالاتجنب

التكنولوجية،فيمثلأ،،فتكونيجزئهلب!ياينطقمنكلبات

والأشعارالدساتيرفيلهامكانلاولكن،وسابكو،كاردانوبيير

.تيالرواوال

اناوليسسياقهمافيلوضعانحين،نعم،الحداثة-السكلانية

.اعاذة،اخرينمع،احاولولكني،السباقهذابجددانعليهمن

بعد،وببقى.الكنابةالسوالبقراءةالاهتماملاثارةالسوالطرح

وأفيهاتجزيىولا،مشمولةالكاتبمهمة،وذاكهذا

لها:تحديدخيرمقدسيانطونتعبيرفياجدالهمةهذه.مساومة

مضىيومايمناكثراليومهومفكراامكانأديبا)الكاتب

تقنية،التقنيةاسكتتهوجودايقولانوعليه،الشعبصوت

الوجودكثافةحيثهيوالكتابة،الأشياءمعالجةوتقنيةالحم

(.شفافيةتستحيل

الروائيالزمن

وباي،زمنأيوكا4العربيةالروايةتتحدثزمنأيممافي

الرواية؟هذهخطابهووما،تنطقصوت

مستلرماتفيمندرجةنراهاالتيالاسملةمنجملةهذه

ومن،العربيةالروائيةللكتابةالعامالهيكلتحددلكوزياالطرح

الاساسالمسألياتتلمسفيالبدعالاثارةمجردولواثار!!شأن

علىهنا،اليد،وضع،حالبايهدفيمنوليستتلبسها.الني

الطلوبة،النقديةالمعالجةومعالجتهاالقضايا،هدهكلتواحدةكل

في،جميعأالعر!ا،والنقادالروائيينبجمهرةمنوطة!مةفهذه

ولكن.فرديةتأويلاتاواجتهاداتمجردفيوليسممش!شركحوار

تتم،انهاءسأم!اذاالعمليةهذهانهو،نظريفيالعاجلالامر

علىالغائبةالذاكرةاستعادة،اخرىامورضمن،تستدعي

الحديثة،-القديمةالعربيةالذاترموزوتفكيل!،النقدمتنرحة

وانتكاساته.وبرامجهبسطوتهالسلطويالغولثم

منقريبآسيغدومتنروعناانسنجدذلكنفعلوحين

اضجميارنقترحهاانيمكنخطاطةاولفي،مستبعدينالتحقيق

الرواف!النصقراءةنعيداذمهمتنامنويكون(النقدي)الشر

العينين.والعصوبالملفقوواقعناذواتنانقرأ.أن

ورصالقاربالاببعضالقيامفبالامكانالمسعىعسرورغم

قاصرين،وتعميمبتجريدسقناهاوان،ايتي،الملأحظاتمنجملة

متابعةقراعةلنجزتهعامتصوربنت31لاالا،شكغيرمن
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العربية.بالرواية،ترددودون،اليومنسعيهانيمكزلاومترصدة

النهائية:ولا،الملزمةغير،التاليةبالتقسيهاتنغامرباننبدا

الكتبلعشوالاالقاركس!بوسع:والطرائفالاخباروواية-

الاخباروتكدس31!اريتبينالق)رواية(عناوينتحملالتي

واذا.انعدامهااووالقرينةالسبببوجودتسردالتيوالحكايات

هيالا،تعريفابسطفي،التقليديةالروايةالنيعمالجميعكالسا

خبريةتلاوةالىتتحولعندنافانهامحدد:لعالمسرديحكي

المطالبةالخارجيةتجسداتهفي،عيانيتهفيوالواقعللشخوص

الركضفي،هنا،الروائيالفعلوينحصر.والانطاقبالاستقراء

واالقدربحمحاصلاو،اصطناعي،ملفق،عائمحادثوراء

بطريقةينجزشيءكلانذلككلمنوالادهى.الضرورة

واالكاتبوعيبلأ،فيغالطرفةلمنطقخاضعاويكوناتفاقية

هذهانشكولا.والموانسةمتاعهواةالادبانتأكيد،وعيه

وناجمة،لتاريخيال-النفسيالموروثمنجزءهيالاتفاقيةالنزعة

النصالىتنتقلالتيوالبطوذةالبطللمفهومبدائيتيصورعن

والجزئياتالتفاضيلسائرمعهاتنتقلكما،متهافتة،كاريكاتورية

انونرىاصلا.منعدمةبكعافةالايهاماوالصفحاتلنفخ

للروايةاللغويبالعنىبالرواياتالاعمالهذهنسميانالستحسن

الصوابنجانباندونالروائيينوليس)الرواة(بومنتجيها

الاثرتقصيهواعمالهمبطبيعةالألصقشاغلهمداممابتاتا

بناءولا،ومضمونيةفنيةكعافةتقديمدون،وحسبوالسخوص

الحياةبهاتنبضالتيوالدلالاتبالقيمفضائهوم!الروائيالعالم

.النفوسفيوتتغلغل

المريضة:والانواتالخيبةروايات

العا!وتستقطب،والمهزوزةالختلةالاحاسيسترتعوهنا

منطوفالقضغطتحتتعيشنماذجمنهااكثوشخوصالروائي

واللذاتالحرمانعنكمعويض،الاتتىفيهاتقف،المكبوتات

علأءمصباحازكااو،التاريخدفةيديهابينتمسكوكاخها،الممنوعة

المفقود.الدين

الضار،هذافيالروائيةالكتابةترتفعانالمؤملمنوكان

معالتعاملانلومحددةقيمواحتواءوالايحاءالكثافةمراقيالى

السيكولوجي،-الدراميالستوىالىيصعدكانالخيبةدواعي

عمقالىوالنفوذالشخصياتلدواخلالاستبطانخلألومن

منسلسلةهوغالبابجدثماانليدعليهاتقفالتيالارضية

امرأةطيفعليهايهيمنالتيالمازوخيةوالمناجاةالمناحات

منلهامثيلوتفجيرالاوهاممنمزيدلاحتلابمصدرال!تتحول

بالحضارةالعرييالكبتفيهايلتقيالتياللحظةوفي.المكبوتات

كتابيستطيعلا،البدايةمنسميتكما،الحديثةالمدنيةاو

الجنسيالعضومناكثريكتشفواان4معا،والغربالمتنرف

احديقولباكملها(فكرةالركبكنتضاجعتها)حين-للمرأة

التصلةالخائبةاثماعراوانجنسانعلىالروافيالكبتاعلأم
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فقهر.إلمريضةالانواتلهذهالوحيدةالازمةهيليستبالمرأة

الىتتحوللأفرادهاألشاملةاواحباطا-ثاالوسطىالطبقات

الروائي.السردفيمتباينةاشكالاتتخذمركبات

يصنع،يكعفيصعد،الذيالروائيالزمنعنابحثانني

والاضطهادالنفسيوالكبتالخيبةعمقمنالخاصنسيجه

شائهة.السائهةللحالاتانتاجاعادةسوىارىلالكنيالتاربخي

فيالاندفاعنستطيعالحدهذاوالى:الاشكاليفالروانه-

حقلفيوابداعي،واع،جديشيءعلىالوقوفنبامكانيةالقول

للعلاقةالتخطينجدفهنا.العملةهذهندرةعلىالعربيةالرواية

ونستطيع.والنموذجالفردوبين،والنصالواقعبينالميكانيكية

عنيتوقفلاالذقيالحقيميالروائيالزمننعيشبانناالزعم

فيالعشرينات،روإئيىموروثنلاحطوحهيثا،اتحسكلواالنمو

الفئعنحديثهفيزلرافامينت!اليجملهماوهو،مستوعباالغرب

يقوءالذيولكمنالحباةملأحظةفكرةمنينطلقلاالذيالروائي

معينةلحظهفيالانسانعنمعينةفكرةعلى،مباشرةاكثربشكل

مقاربتين:بينمزاوجةازاءويجعلنا،الاجآعيريخالتلمن

استطيقيطرازمنوالثانية،سيكولوجيطرازمنواحدة

الرواية.اشكالبناءلهاموضوعاوتتخذ

اجدلاانيالاالاسماعذكرعن،تقريبا،اشننكفانيورغم

ابراهيمجبرابمثلهاالتيالقراءةعلىبشدةالالحاحمنمناصا

محمروائيبناءتشييديتمحيث،ابراهيماللهوصنعجبرإ،

محددةرؤيةفيتدمجالتيالتقنياتانضجوتداولالآسك

بابعادهالانسانواستبطانورصدالعالملصياغةومنهجية

التعددية.

تندرجالتيالنهاذجمحدوديةوعلى،عندنا،الاشكاليةالرواية

الموقفبينوالمزجالرديالحكيفعالياتفيهاتلتقيضمنها

العمللأنتبشيريةنزعةكلوغيابتفاعليا،مزجاوالذات

عليه،ومتقدمةللعالممنمنطلقةكحصيلةنفسهيقدمالروائي

وتعددوالحياةالفنفيبالتركيبيةواقراروعيهوالتقديموهذا

.المباشرةالاختباريةالذزعةواسقاطالنظور

ناينبغيلابهقمناالذيالمتعجلالاستعراضهذاان

عنديبوجزولكنهلأزبضربةانهاوخهائيانهعلىبؤخذ

العريي.الرواف!السردفيهايندرجالتيالكبرىالخانات

هيالروائيالجنسىيخصمافيواعمرهاقضيةاكبرانعلى

تنزعالتيالكتاباتفيهاتسربالتيوالقنوات،الواقعيةمشكلة

بسبقواقعيايكونالقمنهاالبعضببريدوالتيالتزوعهذا

تشكلعنيبحثالذي،جداالقليلالتانيوبعضها،الاصرار

الواقعي.الروافبللزمنخصوصي

الشخوصطوبللزمن،العربيةالحكائيةالكتابةاستهلكت

التأزمموالمحيموظلتتكراريا،استهلاكاوالاشيلء؟الزمن

اشنهلأ؟!يانقدافان:وبالطبع.ادوات!كاهيالكلأسيكيةوالعقدات

فيتقريبانميمبلأالطفيليةكالاعشابحوالاينموبمانموازيا



النص.منالبتغاةوالرسالةالاهنماممدارهيالتبثيرية

لاالريالجديدالروائبالنصالىحاجةفياننالييبدو

حينالمبسطالبسطالأيدبولوجياوالاخلاقيالنقدبسهامبر!تمق

الئنكلفيجديدةاهآماتومناطمرتكزاتعنالبحثفيياخذ

والقوالبالرؤىعنالنافرالنافرالنصهذا.العالمورؤية

التبسيطيةالنزعةرقابةمنيفلتلأنهمطلوبالمصنفةالجاهزة

ماكثيراالتي،انمنجددةوادوانغابالكتابةيشتغلولكونه،للواقع

.....كذا...وتطلعاتومتاكلهمومعنالنعبيرباسمطهل

هذهونتناولانفسناعلىالاسئلةلنطرحنتوقفانينبغيها

ياننشدكناواذا؟نكتبوكيفنكتبماذا:الثائكةالقضية

علىاليهنطمعاوذاتهالثيءنفعلفهلالواقمفيتغييراوتطور

وا،الجديدةالعربيةالكتابةانبعضهموعند.النصمستوى

تاريخية،اواجماعيةلوضعيةمستجيبةليستالحداثيةالكتابة

فقط،موجودةانهااي،،الغربمناقتباساوتأثرتنيجةولكنها

تعاملاالتجريبمعالتعامليتمالاخرالبعضوعندالمثاقفةبسبب

لحدلمفتقد،بحتشكليةنزعةبانهوبوصموقصوريآقدحما

الفرقعة.القولاتمنهذاالىوماالواقع

النثرفيالعربيةالحداليةالكتابةيلحقلمواحدشيءبقي

الاستعمارتسلسلاساليبمن،اللهقدرلا،اخهاوهي.معاوالشعر

إ.!إوالصهيونيةوالامبرياليةالجديد

فيهل،شرعتالتيالكتابةمسيرةفي:والحمالولادةبينزمن

للاثة،الآنحتى،نشرتالسبعيناتبدايةمنذمسووليتيعلى

كتب:

7191(.ربيع-قصصية)مجموعةالدماغفيالعنف

7691(.ماي-)روايةوالحمالولادةبينزمئ

7891(.ربيع-قصصية)مجموعةوالتدميرالانشاءسفر

كبيرزعموهو،الروائيةتجربتيعناتحدثانالانويفترض

فيالانطلاقنييحقليسالن،قطعا،احسباذ.النفيوباطل

واناولانجازمجردبهقمتمااناذ،الروائيةبةالتصفضاء

عنالحديثهو،هنا،مناسبااراهومابهالاعتزازشديدكنت

النقد،مهمةلأنفسهمخولوامنعند،اعتبرتاغا3داسهااولكتابة

الوارادب!اختيارااليبالنسبةللمسألةتكنلم.شاذةغريبةاغا

عليمفروضاتوجهاكانتمابقدرالبدايةفيلذاتهمقصودانزوعا

تربطنيكانتالتىالعلاقةوبنوعوالفكريالنفسيتكونيبطبيعة

مااذالمتفجراشيما،البدىمنذ،كتبتهماجاءوهكذا.حوليبما

تمتوقدجانبها.ال!وجدالتيالسكونيةالخطيةبالكتابةقيس

اللقصصيالقالبتفكيكمحاولةاوعملية،التدرجمنوبنوع

يمورالذيهذااحصران،سلفا،رفضتفقد.المتواترةبالصورة

الحريةهامشرفضتكما،الأقفالطمحكمةزنزانةضمنداخليفي

الكتابةفهمتلقدموقتا.فهيتنقلانكاتبلأييمكنالذي

عنيقالانالسهلمنولذلكالمستمرالتجاوز.علىلنبنيافهاعلى

جاءت.دائمينوطلاقانفصالحالتيفيوالواقعيةاغاكتابتي

ففيحولها،ولمالهامدمرةرؤيةالروائيةالقصصيةالكتابة

يكفوالانضبلطالانسجلمحالةالىفيهانصلالتىاللحظة

يمسمى،بالحياةمستحيلاتعلقااوغريجااونسخاويمىالابداع

واجترارالسأمعلىالمدمنينالكتاباكثروما،السأمعلىادمانا

لاالتيالكتاباتاكثرماثم،الجناحالقصوصةاخيلتهماوتجاربهم

اصحايهالهايضعهماالاالصحفيوالادبالربورتاجاتعن!بزها

وتسميالا.عناوينمن.

بهواعني،حقيفييقترفزالومااقترفجسيمخطأوثمة

القولوكذا،الذفظيوالثراعاللغويبالفيضبوصفبماالاهمام

لاهذاانخافوغير.هادرةكتابةاصداءعلىالبناءباهتزاز

طرفكلفهممناي،الكتابةمعضلةمنحداوالجانباالايعد

الرؤيةانواحسب.الادييالنسيجفيووطيفتهااللغةلفهوم

المصادرمنوسواهاالكابراتونوعوللعالمللمجتمعالابداعية

العودةدارعن!درحديتيا

الكاملةالاعمال

حاويكليلللشاعر

للاواالمجلد-ا

اللوميدياجحيممن-

الجريحالرعد-

الكثيرينان...حاسمةجديدةمرحلةمبد(اليومهوجديداسم(ا

شعرهخلالمنموامبمميعيشونالميوحالمجددلملشبابمن

وطريقته.

)3

)3

)2

)5

)6

الجنديدلمي

العالمفبمنظر!لفتالمذيالموحيدالمشاعرهوكاويخليل

الوجودنادرشيءوهذا.ـه.ـهوحد"قد"لهشاعرانه.العربي

المعاصر.والشرقلمفربلمءلممعرلمعند

باكمانبيتر

علىواحرصمم،المرموزوظيفةابرازفيلمحدثينلمءالمشعراابرع

احدمايفضي(ستشمادمواقفعندهلمشعرلم.مللمصنكللمءلمبنالم

الاكر.المى

عباسراحساق

حين..الاولىا،صليةوظيفتهممارسةالمىالشاعريعود9

نبيمجدداويعودومستفبلما،الحضارةحاضربحدسهيكتشف

والاجتماعي.السياسيوقائدهموساحرهموكاهنمملمقو!لم

عوضريتا

..الحديتالمشعرفيالمطويلةالقصيدةكالق..حاولىخليل

يجامل.لالانهالبعضعلىصعبةعشرته

صعباديب

عنمستقلموضوعيكيانلملى"حاويخليلى"شعرينحول

الفنبم.المخلومراحلارقىهوالكيانهذا.".صاحبه

شكرفيغالمبم

اللا7



.داكاوالنحوهذاالىاللغةيوجهماهوالثقافية

اطلبلموالحم(الولادةبين)زمنكتابةعلىاقدشاومحين

منشيئاافعللماننيكما،نقدياوادبيوسطأيمنتأشيرة

ناشيءفييعنينييكنولم.الانجازقيدهيئانيةروايةفيهذا

الياوالرمزيةاوالواقعيةاوالرومانسيةفيساكنبمايدرج

الحكائيةللذزعةومتشنجمسبقرقضمعمتجاوزمذهيتصنيف

منه.والسخريةئتفكيكهتضمينهتموادنالتقليدي،للسرد

بالحغيتولدولكنهصنعةعمليةليسالشكلعلىالانقلأبان

والعلأقات،والموجوداتللحياةالسائدالتصورعلىانقلابعن

عمليةالشكليالتجريبانالعديدونويتصوربينهما.القائمة

منوالعالمالواقعرؤيةفيجذورهاعنمنفصلةبذاصها،مستقلة

الرؤيةوبلورةالتجربةتأصيلصفويعكر،لذلكتبعأوانهءحوالا

استبعادفيللصوابمجانبةايخافوغير،والن!اليةاللفعلية

فالتكافل،والمضمونبالسكليسمىمابينالقائمةالجدليةالعلاقة

المستبعدمنأنهفةالأضطمنبأسلاثم.وجودهماقأنونوالتواشج

!ترئة.أطرباليةضمنمتقدممضمونبث

الذيالتداخلال!الاشارةهذهبعد،الضروريمنهل

فيهتتناسلالذيالتوحدللنصيولدبماالتعبيرانماروبينيحذث

.اصطناعاوفيهاعسفولامسترسلةبكيفيةالادبيةالاجناس

وافرنسافيالجديدةالكتابالاالرباحتذاءيتعلقلاهناوالامر

الذيالنقدالغاءعلىاشددكيالنفيهذاعلىواشددغيزها.

ونتاجاعلامتقديسفي.ويغرقالطقوسونخرقنجددانلنايرفض

عطسةعندنابهاتحاطحالةايتلأحظواانولم.الاخرحضارة

كاتبان،شكولا،وهما،الدينخ!بركلداوجلونبنالطاهرمن

.مجيدان

ئية.روالتجربةعناتحدثانمنابعدالسألةفاناخرىمرة

واجبكتابةتشبهالقبيلهذامنممارسةانعنفضلااذ

حينفي،الكتابةعلىالحاشيةمنضربازتتعداها3!افامدرسي

ولا،ويخاطبمنفرد،ويوجدموجودالنصان،قائمةالكتابةان

والاسقاطيةالمرجعيةالاحالاتكل.غيرهالىيحيلانينبغي

ياولا،الواقعخارجنصاي،بالتالي،يوجدولا،فيهمتضمنة

التغيرة.الرؤيةزمنعنمنفصلشكل

والحديثي،الحكائيالاكتظاطيبقىالزمنهذاخارج

واالواقعتصولروب!سدفوازماتوقائعوتصيد،الضمائروترادف

بعيداالدفعنستطيعالزمنوبهذا.شاكلمااوالتصويرتوقيع

واالعربيلائمماصيغةخارجالنقديةواقتراحاتنابتصوراتنا

القرونفييبحثونظلوأالطروينالسابقينخطأنكررلاحتىيلا!ملا

تنفسجواذ.والروايةوالمسرحيةللقصةبالضسروجودعىالغابرة

الرسالةبالطبعوتبقىالابداعيةالتجاربفيوالقيودالحدود

يكودن.للانسانيةالانسانمنخطابهيحيثمنالاالعميقة

ناالعرييالبدععلىالذيالحلالالبيتهوالمتغيرةالرؤيةزمن

ضهار.ليلحولهيطوف
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تفدمإنيرها

النمرسنالموسوعتين

العربيالشعرموسوعة

منذومناعهـفه!مورهلستىفيالعربيالشعر

الحدشثة.العربيةالنهضةعهدحتىالجا!لمىالعهد

الجاهلىالعصرمنشاعرا2ءا

المخضرمالعص!منشاعرا.!4

ا،موىالعصرمنشاعرا5،؟4

اسعباسىاالع!!منعثاعرا،؟هئج

الاندلسىالعصرمنشاعرا027

الانحطاهـعصورمنشاعرا03،هـ

العربعةالنهضةعصرمنشاعرا292

الحديثالعصرمنعديدونشعراء

ظشعره،بيخته.حياته،شاعركلعنقيمةدراسات

.ومقا!سدهواغراضهالشاعرلافكارمشوقعرض

قديمهالعربىالشعرتضمضخمامجلدا؟3في

المدغمنصفحة065فييقعمجلدكل،وحديشه

المتولسط.

موعهم!فييديكبينكلهالعربيالشعرديوان

تباعا.اجزاؤهاتصدرواحدة

ه

العربيافناموسوعة

المعماريةالماضىوهندسةوالتزيينالفن...

ثلاثةصغها،بالالوانذصفهامناكثرلوحة.02في

للكتبخياطمكتبةأصدر!ا،كبيرةمجلدات

عنهديةاجملوهي،وباويىبيروتفيوالنثر

دافين"بريس"وصغيمتصويرمن،الاسلامئالفن

العربي،الفنمطاهراعوامطوالدرسمدكانالذي

الاسلامئ.العالمثار2اجملعنالموسوغههذهليخرج

مكتبك،إوبيتكعضبةتزينرائعةتحفة

والمرخرفونالرسساموناليهتوصلماادمسوتصور

الماضية.العصورفيوالعربالاسلاميونوال.ونا.صون

.

والذنئر،للمسسميباطشركةمنالمؤغساطلب
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