
الموضوعهذافيالحدثحاأتجنبأنجهديكلحاولتلقد

ولا،كاتبا.تصنعلاثلاثأوروايتينبانايمانيهو،بسيطلسبب

مالأعمالمنكمخلالمنإلاالروائيةالتجربةعنالحديثيمكن

ولما،الهامالملتقىهذافيأشاركأنالضروريمنكانلكن

يعدفم،والنقديالنظريالنشاطعنقلصداابتعدتقدكنت

الحديث.هذافيمرغماالخوضإلا!اًمامي

التيوالعواملالظروفلتناولمجالأعتقدماعلىهناوليس

كم!صاطرقموضوعحالأيعلىوهو،الروايةكنابةالىدفعتني

فيالكبارالكتابمنكبيرعددجانبمنالكاللةالعامةأطرهفي

قيمةذاجديداأضيفأدنعلييصعببحيث،العالمأنحاءنحتلف

.الواردةلخصوصيةلرغم،ذكروهماالى

تأكيداالروايةبكتابةقرارياتخذتقدانيأقولأنيكفي

السجن.ظروفهيللغايةصعبةظروففيعنهاودفاعالذاتي

الملأئملخبأالتوفيرثمالمنوعينوالقمالورقةعلىالحصولفكان

نأبوسعيكانالورقةوعلىالقضبادما.علىانتصارايمثل،لهما

.المفتقدةالحريةكلىأمارس

التيفالحرية.تستهوينيالشكللعبةكانتالبدايةومنذ

تثيرفيكانتالروايةمادةمعالمعاصرونالكتاببهايتعامل

لا،جديدةمثيرةومغامرةتامةمفاجأةتصبحروايةكل.للغاية

.أبتذالاًوفيهاتكرار

أدقاستيقظتالتيالطفولةتتحولانالطبيعيمنوكان

للعملبالنسبةغنيمنجمال!الطويلةابتولياالسجنأيامفيلحظا!ها

عندمابعدهاتوقفتفصولبضعغيرأكتبلملكني.الاول

وأحيانا،عملهبدايةفيكاتبكليواجههلالتيالمشاكلواجهت

الاولى.الروايةبعدكثيرة

أدقاستيقظتالتيالطفولةتتحولادقالطبيعيمنوكان

للعملبالنسبةغنيمنجمالىالطويلةولياليهالسجنأيامفيلحظاصها

عندمابعدهاتوقفتفصولبضعغيرأبهتبلملكني.الاول

وأحيانا،عملهبدايةفيكاتبكليواجههاالتيالشاكلواجهت

اللاولى.الروايةبعدكثيرة

.."

والاشكالالاساليبالطرلى؟عشراتابينطريتسأي

زولاعنقضلاوبروستوجويسوجوركيتشيكوف؟والمدارس

الروايةوأصحابجرببهآلانروبثممحفوظونجيبوبلزاك

الوقتذلكفيكبرىضجةيحدلونكانواالذيننرنسافيالجديدة

(؟.الستينات)بداية

كانوانما،وحسببالتكنيك،بالحرفةمتعلقاالامريكنلم

تقوله.انتريدما،الرؤية،النظروجهةأساسايسمل

فيبعزفكانماعلىالتمردموقعمنحركتيبدأتقدكنت

غيريوكثيرونأناشعرتفقد.الاشتراكيةبالواقعيةالحينذلك

يساعدلاالخداعهذاأنوقدرت.وتزوفهالواقعتزيفازكا

يضلله.بلالانسان

ولالق.الحقيقةأذكرأنالبداقيمنذنفسيعاهدتهكذا

بالعممسلحاجهد،كلأبذلطألتمنبدفلأمطلقةليستالحقيقة

قدرمنهالاقترب،اليهاأضافومنوفرويدبماركسى،والتجربة

صا)كنتأثوقتذاالغرورمنكافقدرالديوكان.ألامكلأن

وأأكررألانفسيلأعاهد(عمريمنوالعث!رينالثانيةفيأزال

أضيفه.ماعندييكن"اذاأصمهـتوأنأقلد،

السجنفيضخمةسريةمكتبةالاثناءتلكفيتجمعت

،ومعاصرةللغايةمتنوعةالكتبةوكانت.بهكناالذيالصحرأوي

والنظربةالأدبيةوالمجلالاالدراساتأحدثضمتأخهاحتى

متنوعة.مجالاتفىللقراءةنادرةفرصةليوأتيحت.الفرنسية

أجوبةعنتبحثمختلفةبعينقبلمنقرأتهماقراءةوأعدت

عنليليترجمعامرابراهيمبالمرحومأستعينوكنت.محددةلأسئلة

وأفلسفيةدراساتمنيستهوبنيماكلأجيدهالاالتيالفرنسية

البناءعنكريتيلثنوفيللامجلة3!نتنرمثيرخدراسةومنهاأدبية

يوليسيز.لروايةالمعماري

مسيرتي:فيالألرلهماهيمنجوايعنكنابانيديفيووفع

السوفييتيللناقدوالثافيبيكركارلوسالأميركيللناقدالأول

هذينأنرأييوفي.الذاكرةتخنياانكاشكينأوكاشين

الناقدفيهايكول!التيالنادرةالحالاتاحدىيمثلأنالكتابين

للكاتبالفنيةالرؤيةأعماقالىتغلغلافقدللكاتجا.عونا

وضعهاالتيوالقواعدبأدوالهأساساواهما،العظيمالاميركي

وجدتاذ،القواعدهذهمنكميراالخاصمزاجيوتقبل.لنفسه

الاأكت!ألا:الاولىالرحلةفياليهاالاستناديمكندعاماتفيها

أبعادذاللغايةمحدداواقعياالنثريكونالق-جيداأعرفهعما

التقليدية-العربيةالميولةمواجهةفي(الثلج)جبلمتعددة

للنثرالداخليةوالارتباطاتالابجاءاتعلىوالاعقادالتركيز

عنه.الاستغناءيمكنماكلأيزائدهوماكلوحذف

عنأكتبانالصعبمنكان.الكتابةمحاولةالىعدت

الىتفتقركثيرةجوانبطاوكانتأعيشهاكنتلأفىالسجنتجربة

منجمالىأخرىمرةأتحولأنالطبيعيمنوكان.الوضوح

وعيحدودفي،يمكننيلحظاتمنهاأقتطعأنفقررت.الطفولة

عليها.أسيطرأن،الآفي

----ء-ى-بتي
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كنتالتياللحظاتلتلكالمساعربأرقأحتفظزلتولا

مساحاتعلىمشرفا،السجنسورجوارالىبنفسيفيهاأنفرد

لم،دانيةروايةمنفصولالأكتب،الصحراءرمالمنشاسعة

تكتمل.أن،الاخرىهي،لهايقيض

اًيامقبل،6491عاممنتصففيفجأةعناافرجأنهذلك

منألاولىالرحلةفيالعملوانتهاءالنيلمجرىتحوفيمنقليلة

منونصفسنواتخسبعدالحريةالىوخرنبت.العاليالسد

منشخصياأنالهتعرضتمابحممختلفاعالمالأواجه،السجن

السادسةفيوغادرته،والعشرينالواحدةفي)دخلتهبالغةتغيرات

نتيجةبالمجتمعلحقتالتيالتغيراتالىبالإضافة(،والعشرين

أوائلفيالناصرعبدجمالب!اقامالتيالاجماعيةالثورة

ظهرتمغيرهاوطبقاتاندثرتقدطبقاتألفيتمالستينات

تعانيوالناسالبيوت.أغلبتحتلالتلفزيودقأجهزةوجدت

يجريالحديثا:مفهومةغيرأشياءثمةوكان.للغايةمختلفةهموما

منالسجندخلت9بهأحمكنتماهي،تطبقاشتراكيةعن

منمتعددةأجمنحةبهاوا!ونفهم3!يطبقوالذبنأما.أجله

فيفكريتهاكللتنتنرعقالهامنانطلقت،الصغيرةالبرجوازية

عالم.العلميةالاشتراكيةباسموالفنوالسياسةوالادبالحياة

معركةفيمستبكالنظاملكن.بهأحلمكنتعمااذنمختلف

للمناضلواحدمكانغيرهنالثوليسالامبرياليةمعضارية

؟.يفعلفماذا،الروائيالكاتبأما.الصففييقفان:السياسي

حولييحدثعمانفسيأحبساًنعليالصعبمنكان

فيمحاولاق!كلوفشلتالذاخر.الطفولةمنجمفيوأدفنها

ذلكمنوبدلا.السجنفيبدأتهاالتيالثانيةالروايةاستكمال

أحداثكومةسطورفيلأسجلغرفتيالىمساءكلأعودكنت

الصدماتاعلىمقتصرا،شيءأيلتحليلمحاولةأيدون،اليوم

،وامرأةعملعنالمتنروعبحثيأثناءساعةكلفيأتلقاهاالتي

عليتنهمرالتيالاسئلةإزاءموقفيلايضاحمحاولاتيخلال!ومن

.والاصدقاءوالمعارفالاقاربمن

عزلعجزينفسبىعلىساخطأناببنها،أنساهلابوبموذات

الخاصطريقيعنالأسئلةجديدمنتعذبنيبدأتوقد،الكتابة

التيالمحمومةالسطورهذهعلىنظرةألقيتالمتميز،وصوتي

هوها.أرشميدسموقففيوألفيتني.قليلةأوراقفيتجمعت

لاحقيقيواقعمنخامقطعةهيها.عنهاًبحثالذيالصدق

قدفلسفيأوسياسيلتنظيرلاخضاعهمحاولةولافيهتزويق

متكاملاكائنامنهالتصنعالفنانأصابعتنتظرخامقطعة.يخطىء

به.الرتبطالمتميزبشنكلهالخاصموضوعيوجدتلقد.متميزا

فياللامباببالجافالسطحذاتاالقصيرةالجملةكانتفبينما

بدايةفيرفعالذيهمينجوايمنمتلقنامبدأالسابقةمحاولاتي

ذاته:العملمننابعةهنابهااذا،"وامضالمس"شعارعمله

لم،مواتيةغيرظروففيمعاشةبلحظةللامساكمحاولتيحمىففي

الخلفياتوأتقصىالتفاصيلفيأتمعنلانالامكانيةلديتكن

ومسارببتياراتنابضةولدت(،)،جملتيلكن.والتعليلات

وعيهمنكلأالقارك!فيوتخاطب،النقصهذاتستكمل،خفية

فاستكمل،كافيةغيرأجدهاكنتالأحيانبعضوفي.لاوعيه

مكررةأجدهاأخرىأحيانوفي.انفعاليةبمعارضةالموقف

."الرائحةتلك،).ولدتهكذا.فاحذفهاالحاجةعنوزائدة

البدأيةفيالتامالرفضالقصيرةالروايةهذهوأجهتوقد

أما،هاجموهاالذيهأالنقادأوصادرمهاالتيالدولةجانجامنساء

التيالقاسيةصراحتهامنصدموافقد،اليهمتسربتالذينالقراء

هذهأنرأييوفي.لديهموالتقاليديةالعقائديةالابنيةمست

)أوائلمبكرونذيرنجاحهادليلهيحققتهاالتيالصدمة

.انتكاساتمنتلاهاوما،6791بفجيعة6691(

مبتذلهوماورفضهحولهيجريعمابطلهاغربةأكدتفقد

التقدميينالنقادمنعددأانوالغريب.انسانيرغيروبرجوازي

الفهومةغيرالغربةهذهواستنكروا،(تشيوا"فيهاراًواالبارزين

الظواهرادراكعنالنعزلينالمثقفينعجزضمنوادرجوها

علىالمعاشبالواقعالتسليمواقعمناليهانظروافقد.الاجكاعية

للقوىالصراعمنمجردةوحدةخلالمنالستقبلفيتطويرهأملى

.المستبدةالثوريةللسلطةمطلقةتبعيةحقيقتهافيهىالتقدمية

مزاجياليهيدفعنيالذيالموقف،،الرائحةتلك"حددت

جعلتنيوحدةوهيوالولفقعوالواالروايةبينالوحدة:الخاص

حاجزشكيرعنهايفصلنيلا،الذاتيةالسيرةحافةعلىدائماأقف

الفني.التشكيل

(،،"ألاولىروالتيمنالانتهاءعلىشهورللاثةتنصرمولم

ظلففي.العاليالسدفيالعملموقعالىطريقيفيكنتحق

الكانكأنهالعالبالسدبدا(،الفعل"حريةعلىالفروضةالقيود

البناءهذايعنيهعمافضلا،الحريةهذهفيهتتحققالذيالوحيد

شكوكيلديكانت.بلأديلستقبلبالنسبةالماديةالناحيةمن

:امرأةعنأبختوكنت،برأيفيهاأقطعأنأريدوكنتالختلفة

الحياتي!ةالأحداثللغايةأربكنهالذيالجنسيوجوديعن

الكتابة.فيطربقيأتلمسأزالماوكنت.والتلأحقةالتعارضة

فيهأقرأكنت(،أنجلوميكل"عنكتابابالصدفةمعيوحملت

كما.الفنيةمسيرتهفيأجدبيواذا،ليلةكلكعادتيالنومقبل

فهوأعانيها.القيالفنيةللمشاللصدىالكتاب،مولففرها

شاءكماألاساطيرمنالاولموضوعهيكونالنرفضالذىي

هذهكتبالذيوهو.بهخاصا،ذاتيايكونانوأصر،أساتذته

:الفنانوظيفةكماالأبيات

عظمته،كانتطللفنانفكرةتخطرلا

الصخرقثصرةفيوجودلهاوليس

العقل،تخدمالتيالليدتستطيعهمافكل

."الرخامسحرتفكأنهو.

والفعلللحياةفلسفيةورؤيةبل،الفنيللتأليفكاملمنهاج

عموما.
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والهندسيةالجغرافية:العاليالسدمعالمأكتشفانطلقت

أنا""أصبحتماوسرعان!والإنسانيةوالسياسيةوالتاريخية

هذهوفي.تجزئتهايمكنلامتفاعلةوحدة"انجلومايكلو"والسد

هوعملهعلييتعينماكل:المطلوبةالروايةشروطتكمنالوحدة

اللرخاما.سحرأفكأن

قم:أقسامثلاثةمن-وهندسياجغرافياالسد-يتألف

:.أقسامثلألةمنرحلتيوتتألف.بينهماوثالثخلفيوآخرأمامي

منالبناءويتكون.سمبلابوالسدنفسهالسد-السدالقاهرة

منهاكلترتبطنحتلفةعملياتأربعمنوالخلفيالأماميالقسمين

معينة.ومادةمعينةبالة

السدأما.منههبوطأوأربعةالسدالىصعدافصولأربعة

التيالمنيعةالحديديةالستارةأوالصاءالنواة:قلبفلهنفسه

لكن.التراب:ضعفاوأكثرهاالموادأر-بىمن-للغرابة-تتألف

منالمستوردةالموادببعضوبجقنبالماءيمزجعندماالرابهذا

ال!-مز-.وجهفيمنيع7حابرالىيتحولالسوفييتيألا!اد

والروايةالسدعناصركلتلتقيالوسطيالجزءهذاوفي

بورةفيوالاحداثوالذكرياتاتيماءوالإالشذراتبلكوتتجمع

والمنفى()بالحبالمتنروطالخلاصوهي،متوترةفعللحظة،حية

هذا؟(.كلشيءأيأجل)من

والضمون.الشكلبينوحدةأقصىتحقيقشعاررفعت

وكل،مخطوطيمنصفحةكللاعطاءمحاولةفيشهوراوقضيت

الكونةالرئيسيةالموادوأشكاليتفقشكلأ،الصفحةهذهفيفقرة

من-الهدفهذاعنتخليتثم.والأتربةوالرمالالصخور:للسد

الىمنييحتاجأنهوجدتعندما-البصريةالتسكيليةالناحية

اللغة.علىجهديوركزت.سنوات

الركاكةمنشيءب!اتلقائيةلغتيكانت،،الرائحةتلك"في

نوعمنجماليةلهاوجدتعندماقصدعنعليهاحافظتالتي

كانت"أغسطس"نجمةلكنالمقصود.الخطابتخدم،خاص

مختلفاموقفاوالمض!مونالتتمكلبينالبتغاةالوحدةبحم،تتطلب

اللغة.من

تعبيرحدعلىهي،السدلبناءالرئيسيةالمادةوهي،فالصخور

زاوية.أيمنيناقنتىلايقينيشيءأنجلو،ميكل

قابلشيءكلحيث،للسدالمتنالرالعالمشتاتجمععمليةوفي

الدعامات،الصخورهذهالماحاجةثمةكانت،والتحليلللتأويل

.النقاشتحتمللاالتي

الذى،السطحمنالباردالتقريريللأسلوباذنالالتجاء

محددايكونبانالاعتناءهي،جديدة"إضافةمع،قبلمنجرب

تمامايخلووان،تاماتطابقاالمعنىمعاللفظةتتطابقوأن،للغاية

التقليدية.والأدبيةاللغويةوالألاعيبالتشبيهاتمن

خسنة،أحياناهي،البناءموادمنهامةأخرىمادةالرمال

رسوبية،صخوراالرمالكانتالأصلوفي.ناعمةوأحيانا

المادةهذهتتطابقألا.التعريةبعواملوتفتتتالزمنمعترسبت

الذكربإت؟هيالروايةموادكااخوىمادةمع،السدموادمن
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جاءهنامنأنجلو؟مايكللدىالفنيبالابداعالمرتبطةوالتأملات

الرئيسي.للسردالانفعاليةالمعارضالافيلغنائيلالأسلولا

حية،وحدةفيالعناصركلتختلطحيث،الوسطيالقم!موفي

اللحظةتلكتصورمتوترةواحدةجملةالىماسةالحاجةتصبح

السياسة--)الجنسالتعدد؟مستوياتهعلىالفعلطظة،النادرة

وعميقة.قصيرةتحققلحظةفي(الفن

الدكتوركانالتيالأسلوبيةاللغويةالتعدديةجاعتهنامن

لتحديدمفتاحاواعتبرهاالقيمبحثهفيبدلالتهاهتمالمنأولبرادة

ء"أغسطسنجمة"فيللعالمالرؤية

دراسةفيعميقاجهداحلأقبطرسالدكتوربذل،قبلومن

تتفقمسبقةنتائجعليهاأسقطلكنه،للروايةالداخليالبناء

لمالسببولهذا.والمعاصرةالحدالةبثأنالخاصةنظرهووجهة

فيالتقرلريالأسلوبعندوتوقف،الأسلوبيةالتعدديةبهؤهبعبأ

التحولاتلروايةومحاكاةبلاًوجهمنهليستخلصالرئيمصيالسرد

بونور،اهي!يل

أقرألااًولالأنيالمذكورةالرواية%قرألماننىوالواقع

الروايةاًصحابلأعمالبالانجليزيةاتيقراعأما.بالفرنسية

وناتاليجرييهآلانروبأعنمالبعضتتعدفلمفرنسافيالجديدة

اًعمالمنأقرألمانيهذامنالاطرف.سيمونوكلودساروت

حتىصرفنيمماالسديدبالمل!اأشعرتنيصفحاتبضعغيرهولاع

.القراءةمواصلةعناليوم

منالمدرسةبهذهالتاًلرامكانيةلنفييكفيلاهذالكن

اًجدولست.الصحفيةوالعروضالنقديةالؤراساتخلال

ومن.فرانجمننكتبلافنحن.صحانالتأدرهذافيغضاضة

اضيفاًنبشرطالاخرينوتجارلامعطياتمنأستفيدأنحقي

.والتجاوزاتالاضافاتتاريخهوالأدبيفالتاريخشيئاماليها

لكن.هيمنجوايمدرسةمنتخرجتبافياعترفتالنسبقوقد

المنولوجأحداستخدممافإذا.والمحاكاةالتقليدغيرالتاًلر

فيدائماتبقىالشكلةلجوبش؟مقلدانعتبرههل،الداخلي

الرؤية.

الجديدةالروايةأصحابعندالالةفان،المثالسبيلوعلى

ارتاىماعكسعلى(،،أغسطسنجمة"فيوهيءعدوفرنسافي

حميم.صديق،الحلأقبطرسالأستاذ

البحثفيحق!النقطةهذهالعالمامين!ودالاستاذل!كلطىوقد

العرضالىأقربكانعامةبصورةبحثهلكن.إليهاستمعناالذي

العميق.النقديالتحلبلالىمنهالصحفى

كيفالافتتاحكلمةفيروىالذينفسههوالعالموالاستاذ

الصياغةحيثمنالأدبيةالظاهرةتأملشعارالخمسيناتافيرفع

الأدبيللصنيعالخارجيالاطارليستالصياغةلأن،والمضمون

بينهما.عضويةوالعلاقة،فيهفعالةداخلية!كمليةهيبل

بقفكان،التطبيقفيبانه،كلمتهفيالعالمالاستاذواعترف

التقنيةأعماقفييغوصولاالخارجيةالظواهرحدودعند

وعنايةبدقة"يتدارسنقدالىالانيطمحأنهوقال.الداخلية



لتحديدانطلاد!كنقطة"الأدبيللعملالداخليةالتقنيةتفاصيل

الخارجية.الدلالاتا

بالظواهراكتفىاذ،الطموحهدامنمجرداجاعبحثهلكن

عبر-الموجهالنقدمنالجانبذلك،أيللروايةالعامةالخارجية

القارلمحة.الى-الصحيفة

النقد؟.اش8مثلمن-الكاتب-أناأستفيدفماذا

علاقةالا!الىهي،العربيينوالناقدالكاتببينالعلاقةان

ولا-بلورةمنهمنتظراالناقدالىيتطلعفالكاتب.سويةغير

يستندكاتنفاورأيآ،عملهفيتعترضهالتيللمشاكل-حلولاأقول

به.يسترشدأنيمكن،متمرسة،مقارنة،تحليلية،أشملنظرةالى

حالاتعدافيما-العربالنقادلدىنجدلالكننا

.وحدهللقارك!الموجهءلخطابسوى-استثنائية

منهل:تامةوحدةفيمساكليصكللىأعكفأنعليويتعين

وذاتيالانسانيةذاتيبينمتصورةوحدةخلالأكتبأنحقي

،"للتأليف"الضادطريقيأواصلهل؟نفسهوالواقعالروائية

الصغيرةالحيلببعضطعمتهاذاهل؟الذاتيةالسيرةمنالقريب

نجمةفياستخدامهالممكنمنكانمثلاالبوليسي)القالب

الىأصلانامكانيفييصبشن(التسويقأجلمنأغسطس

القارك!ءتمتعحكايةاحكيانيمكنكيف؟العريضالجمهور

القار!ةمطالبالىفيهتستجيبالذيالوقتنفسفيالعادي

رؤيةتحمالتيالبادكط!عنتنازلأيتقدمولاالمتعمقالثقف

عنها؟.التعبيرالىأطمحمتميزة

الىلنفسهالكاتبيضعهاالتيالصارمةالقواعدتتحولطألا

هلما؟بحريةالمحبوبةالعاليةالاعمالمنكثيرتكتبألمسجن؟

نالهتتيحوالنضجالتمرسمندرجةالىعملهفيالكاتبيصل

خلالمنالعملهدايعنيوألاحلنفسهوضعهاالتيالقواعديكسر

أكثرالجديدةالقواعدتكونانيمكنوهل؟جديدةقواعد

؟.مرونة

(،"اللجنةبعنوالتفصيرةقصةكتبتالعامهذابدايةفي

كلعلىالتمرداطارفيكتبتوقر.روايةالىالانتحولت

الماضية.السنواتطوالحدودهافينفسيسجنتالتيالقواعد

منعكمةكانتوان،للغايةع!ويةبصورةمكتوبةأعاسافهي

أصابعتعيدالواقعمنقطعةليستاز!ا.الخاصقانوخهاخلأل

موازواقعالبدايةمنذفهي،جديداواقعالتصبحتشكيلهاالفنان

.العامالأدييالتقليدنسقعلىتماما،

فيأعملكنتفقبلهاأعتقد.لا؟جديدة،("نقلةهيهل

"نجمةحكمتالتيللمبادىتطوببراتمثلجديدةرواية

العمللأواصلسأعود"،المجنةا"منأنتهيوعندما".أنح!طس

ءااللجنة"حالةفيالامريعدوولن.الأخرىالروايةفي

رتابةمقاومةفي.الذاتعلىالتمردفينزقةرغبةمجرديكونأ!

واتتكررقدالخيالطلعبمنلعبةانها.صارملنهجوفقاالكنابة

.لتكرءلا

وهي.العلميةالرواياتلكتابةدفعتنيالتيالرغبةنفىوهي

منهاكتبتوقد.الخياليةالعلميةبالروابإتيعرفعمانحتلفشيء

البيروليه(العربيالفتىدارعنقريبا)ستشرأربعاالانحتى

والتعاملعميقةدراسةالعلميةالادةدراسة:المنهجنفسمتبعا

بحيث(العلميةالحقائقعلىالمحافظةضرورة)معمفتوحبخيالمعها

مغامرةروايةكلوتصبح.الضروريينوالأسلوبالشكلتعطيب

مستقلة.

المحايدةالقصيرةللجملةمجالثمةيكنلمالعلميةالروالياتوفي

شرحمنبدفلاهنا..لهنمعلا"الثلججبل)،ان.الموجزةأو

منبأسولاهالقارك!منمفهومايصبحكيالعالمهذاتفاصيل

.الهدفهذالتحقيقاللغويةالحيلوكافةالتسبيهاتاستخدام

نأتريدلمايخضعشيعكل:اليهاالاستناديمكن-"صخرة"ثمة

الامرلكن.يومكلتجددهايثبتجداقديمةمقولةوهي.تقوله

وأقصى،الخيالفيحريةأقصىمنبدفلا.البساطةبهذهليس

والتطور،المجتمعوقوانينوالعمالحياةبحقائقممكنةمعرفة

التجريبعلىجرأةوأقصى،المعاصرةوالتجاربالعالميوالتراث

أساسا،بدولا،جديدةقواعدستحداثوالالباليةالقواعدوكسر

.الصدقمن،شيءكلوقبل

ابراهيماللهصنع

لفذأ)لرللأ!أبثأ
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طرابمميجورجربغن-كازذتفنانسذمبههنلأبنى

باالعر

منماريو

اهـمحيدالموت

ادبطنرغبءاًيدةرسغن-كامواببرا

أخرىوقصصالغريب

ادريسمطرجيعايدةترجمة-كاكلولأاجمير

حبو!"

سبنالاريك

لجفرأوقر-ة

طبلاريك

حباالوت

دبنيفطببم!ار

شبابا،فيالغنانصورة

البنبطنمماهررسغن-ببدبمسى

الجحيم

نراببثنعيجدنجربغن-باسبنسهنربد

يةلحاراارعلثوا

المخراغدابنارربغن-براتوله!نيهنلن

والعنفالصخب

جبراابرردممجبراتربن-فوم:رفدبم

3.؟


