
بيةالأهالأجنا!ىظ!ور

العوبيةبالروأيةالو!ى

بيا8أجنيياضت!ا

العوأ!همعالمهشوهاها!يممععةه.

المراجعةبضرورةطاغيأإحساساًالعصرنهاياتتثيرماغالبأ

نحونزوعأتفجرماغالبأانهاكما،الكتابةواقعفيوالبحثوالتقويم

المراجعة.تلكضوعفيالتجديد

هذاطيلةالنتاجاتمختلفشهدقدالقصصيةالكتابةواقعكانوإذا

منمعينأكماايضأاًوجدفإنه،العربيالوطنانحاءنحتلفوفيالقرن

لكنمنشور.هوبماعنيوالكتبوالجلاتالصحففيالأدبيالنقد

النوعبضر.رةالغامرالحسذلكهوالتطبيقيالنقدهذامنالأهم

لهاكونتالتيالأخرىوالفنونالأنواعبينالروايةايالجديدالأدب

كافةعنيبحثالنقديالحسىهذاكانإذ.العامالوعيفيشأنأ

بينشرعيأكيلنأالروايةإيجادلهتتغالتيالمطالبةوسبلالمواصفات

المافةحركةفيالأساسالتياراتواقعضوءوفي،الأدبيةالأنواع

المعارضةمجابهةتحتمهمابحكممتدفقأحاراالمذكورالحسظلالعربية

بعدما،واليوم.دائميينوتشيهكاستجوابمنالأرسخالمحافظة

نتساءلانيمكنالسادسالعقدمعالمذكورالصراعصفحاتانطوت

أدبيأنوعأالروايةبأهميةكليأ.عيأيشكلكانإذاوعما،الحسهذاعن

نكسةتأتيأنقبلواضحةتقليديةدورةفيالروايةهذهمرتبعدما

منالاتصالوسبلىالأجنبيةالثقافةوطرائقجانبمنوغيرهاحزيران

تنجلمأخرىذوقيةتغييراتحتمتالتيالجديدةبضغوطهاآخرجانب

العربية؟الروايةمنها

اعتمادمنبدلا،ومداخلهسماتهتتعددأمرفيتساؤلأيوشأن

فيحازتالتيتلكسيمالا،النقديةالكتابةفيالجدلأركانبعض

.والنقديالعامالوعيتفجيرفيوساهمت،الثقافيالاعترافعلىحينه

إسماعبلالدكتررالمستثرفالبحاثةآراءعلىعقودبفثءالآنمرتإذ

عندما3891لغايةوتطورهالعربيالقصصيالفننشأةثأنأدمم

الوطنفيواتجاهاتهالقصصيالأدبلحركةالعامعرضهالبحاثةكتب

الأدبيالنقدتاريخفيرائدةمكانةالمذكورالبحثويشغل)1(.العربي

دراسي،ونهجعلميتوثيقمناعتمدهلماوالروايةبالقصةالعنيالعرب

مثيرةكانتقضيةإزاءبكرأزالماموضوعفياستنتاجاتمنتوخاءوما

وأما،القصصيالأدبفهوالوضوعفأما:اللغطمنلكثيرحينهفي

يطا.مروعغيرانذاكيكنلم.الموضوع.الأدبهذانقدفهيالقضية

ومقدارطبائعهمحسباخرىتارةهيلبينوغيرنارةمتوجسينالقاصون

اًوالعارضوناخلىبينما،فائدةأومكانةاوسمعةلأنفسهمارادوهما

قلقمزاجعنوهناكهنامنوهينبآخراوبشكلالنقدميدانالدارسون

خاتمةفياليقظة)ثقافة"طبيعةجراءبعديتوحدالمتيارينبينمتململ

كلأ،الغربعلىالمنفتحينوبينالبلاغيينبينوتوزعهاالماضيالقرن

تأكيدعنتباينهافيأفصحتالقرنمطلعفيلاحقةتجمعاتبينأو

منفيهلماوالمستعربالمستشرقاهتمامسيثيرالذيالقلقالمزاجلذلك

وأغناطيوسأدهماسماعيلتوجهوهكذا.انقلابوروحتغييردلالة

ليقدمواالموضوعهذانحوباليكولين.بعدهموجب)2(كراتشفوفسكي

يتحققلمماإلىالنفاذلهمأتاحمقارنمنظورمنمجادلةنقديةتصورات

الموضوعبزماميمسكوالمالذينالعربالعارضيناوللباحثينيتاحاو

شاملةعاوموحدةرؤيةيتيحالذيالمنظورذلكغيابجراءمنونقدء

وتطورها(القصة)نشوءتيمورمحمودمحاضرةإلىنستمععندماوحتى

الأدبلموضوعشاملتصورإلىنتوصللافإننا3691اذارفيالمنشورة

متداولةباتتثلاثمراخلعنتعميمعندمعهنتوقفبل،القصصي

وأهلحسينلطهالأيامشهدتالئالثةالمرحلةانإلىتخلص،حينهفي

النهضاتساثرتجاريأليوم"القصةؤنللحكيمأذروحوعودةالكهف

وطنهالأبناءوتظهرالأوروبيالنفوذمنتتخلصفأخذت،الأخرى

لاالمذكورالتخريجأنوواضحأ،العالميالأدبفيمكانهاتتبوأمستقلة

عنداللازمالمصطلحموضوعبعدحسملمأنهكما،الواقعفيكثيرآيعني

)3(.القصصيالأدبتناوك

إزاءاللاحقالعريالنقديالوعىبدراسةالثروعأنأرىولهذا

بجهديبتدىءانمنبدلا،خاصةوالرواية،عامةالقصصيالأدب

فيمارأومختلفأ،متفقآعليهليؤ!سى،الاستمراقيالجهدشأن،أشمل

فيوهناكهناالمبثوثةالنقديةوالخطراتالثذراتبتلكالوعيتعريف

.ااتجاهلتفيتظهر(نلهايكتبلموالتيوالرابعالثالثالعقدين

خاتمةولغايةوتكوينهالقصميالأدبفيفعليآتؤثرأنأو،تارات

وأالقصصيالأدببضرورةالعامفالوعي.القرنهذامنالرابعالعقد

عنهيتطورولمالتسليةإلىوميلالعامةبالمعرفةولعمجردكانإليهبالحاجة

الفنمعالتعاملومصطلحالفنيالتذوقمواصفةيمتلكنقديوعي

بموجباولاالقصصيةللكتابةالكليةالمسيرةضوءفيلاحقأإلاالروائي
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عبودمارونشأنمعروفآآنافأنحتىثانيآ،بهاالآخريناعتراف

تفنيدهفيب"جب"مرارآالاستشهادإلىالفنلأهميةمرا!جمعتهفياضطر

تخلوفإذواحام!)4(.الرابعالعقدينفيالقصصيالفنلمعارضي

:مفيدةبالآخرينالاستعانةكانتالفنلهذأأقوياءأنصارمنالساحة

عنيختلفونلاالقرنهذامنالأولالنصفأمنالروايةفخصوم

الرفيعبالانثاءتمسكهمفيعشرالثامنالقرننهايةفيأوروبافيأمثالهم

)5(.الوقتوتزجيةبالتسليةيوحيماكلمنوتخوفهم

الأدبدارسيوالمسمتشرقينبالمستعربينالمرورمنذلكإئربدولا

الذوقيةمرحلتيهفيبالروايةالوعيسبلبتفحصالشروعقبلالقصصي

اعتمدهالذيالف!ضيألابتداعولعاى:الخاصةوالنقديةالعامة

اللمحة.لهذ.الكليالمسارفاوالمناقشةالعنايةيستحقأدهمإسماعيل

عنمنقطعآتفسيرآالعشرينالقرنلاالقصصيالأدبظهوريفسرفهو

ولراه(،الاجتماعيةأو)البلاغيةالتاريخيةبنيتهفيالعربيالأدبتارييئ

صادقتخريجمنمنطلقآ،وحدهبالغربالاتصالأوجدهجديدأشيئا

متأثرةمقولاتحينهفيمعهواتفقتلاحقآ،الكياليساميناشرهعليه

يورددماآو،م!راقالنالضهـعديلىيشتهماشاد،بالف!هـالأستش!أقي

والفرنجةالعربب!توالروحالفكرروابطفيشبكةأبوإلياس

أدهم:إسماعيليقول.(5491،المكشوفدار:)بيروت

وجعلالذاتيةمنالتجردعلىالطاقةتنقصهاالعربية"الذهنية

العربيالفنكانهنافمن،الموضوعيةطبيعتهافيالموضوعيةالظواهر

فرديآ،أغراضهفيكانهناومن،نفسهعنالفنانذاتيةلتفتحمظهرآ

تطورهافيالأشياءله)كذا(يتجليولا،حاضرهفييعيثرالفنانلأن

".الأدبفنعلىغريبةوالمسرشةالقصةكانتولهذا،التاريخي

سياقهاعنمقطوعةورهينهااللحظةأسيرالعربيالفنانأنأي

بينشاععهمختلفآخرمعقيصارعقولوهو،الفلسفيأوالتاريخي

تشكيلاتهبعضأوماضيهأسيرالعرىالفنانآنقوامهالمستثرقين

لكانالتعميمهذاولولا.للمناقثةيخضعانإطلاقانوكلاهمل،القيمية

تماسكآأكبزالحديثالعربيالقصصيالفنبشأنأدهمتخريج

دورتهولهالنموفيسياقهأدبينوعلكلأنفمعروفوانسجامآ:

مرهونةنثأةلهالأدبيفالنوع.ظروفهمجملمعالتجاوبةأوالمنسجمة

باليكولين!لانولهذا.السياقخارجالعصمةيمتلكلاوهو،بواقعه

يعترضيىإذفهو:وألاستنتاجالمعالجةأسلوببينوفقعندماتماسكآأكثر

أولآيميزقديمأ!ثوبآالمصرية()القصةلإلباستبذلالتيالمحاولات9علي

فيحديثالقصصيفالأدب..يرتضيهلأوماإليهيطمثنمابين

وذيوعهثأتهعلىمفستسابقتكوينعنمنقطعالجديد،تكوينه

لربطالمسعيأما.التطورلاالانكفاءاتمنسلسلةغيرتشهدلمقرون

فهوشفاها(المنقولةأوالمتداولة)المخطوطةالتراثيةبالتكويناتالجديد

فهو.أفحسبلقدمهالقديميؤثرالذيالروحهذاعلىواضح"دليل

فنتنتجلمالقديمالعربيالأدبعصورأنذكرناإذاإقائلايناقث!

هذايسميإنه؟أ.قديمةبصبغةالحديثةالقصةنصبغفكيف)القصة(

فيانكلترافيحصلبمامبالغةمقارنةمعتمدآ!القوطي"بالاحياءالميل

شيوعأالقوطيالفنإلىالعودةشاعتعندماعئرالثامنالقرننهاية

العصر.روحمعمنسجمغيرمظهريآ

التيالأخرىالقضيةفييبالغأندونهنابالغباليكولينلكن
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معيأزالماالنقداًنإلىينتبهفهو.انذاكالأدبالنقدفيلاحظها

بعد:العصرروحيحتوولم،بالجلاغة

فلسفية،آراءمنفيهماعلىينصبإنكلترافيحديثكتاب"فنقد

هذاتجدولن،وتأليفهتكوينهطريقةعليأو،نفسيةحقائقمنفيهماأو

ذانها،فياللغةبأمرتعنىالتيالدوائرفيإلاالكتابلغةعلىدائرآالنقد

يأنقدمنيروجهمااًقىفلنالمثقفةدوائرهاجمعوفيمصرفيأما

الكتابهذالغةفيمامدىعلىيقوم،تقريظهفييقالماوأبلغ،كتاب

")7((البلاغةو)(الصحة)من

الشكلية،المبالغةمشكلةعلىاليدوضعإلىأجنبيكاتبيسعىهنا

هذاأنإلىبعيدمنيلمحأنهأي.المضامينعنالقوالبوانفراط

كما.الروايةتتلمسهاالتيالقضاياأوالفكرحسابعلىيتمالاسراف

منكلقبلمنفيهاالبحثحا.لقضيةفيالأجواءاستجوابيعيدأنه

العقودقبلالروايةغيابصهيتلك،وكراتشفويفسكيوجبأدهم

قدوالمشارقةالمصريونالعربالباحثونوكان:القرنهذامنالأولى

الاقتصاديةالأسمابمختلفإلىذلكوعزواالأمر،هذافيأكتبا

وتعبرإجتماعيآالمرأةمثاركةضعفبثأن،والسياسيةوالاجتصاعية

تفرغوعدمالجمهوروإنشغالالحبقضايافيالتصريح

وذوقياإجتماعيآمختلفالجمهورأنيرىباليلكنالخ)8(...الكتاب

وهو،المدفأةقربالروايةقراءةاعتادالذيالأور.بيالجمهورعن

والنمووالجمهورالروايةب!نالأعمقالعلاقةسياقفييقعلاتخريج

تأكيدفيإليهإشارةدونأدهممعفيتفقيعودلكنه.الاجتماعي

أنهماأي،الاصطراعأوالعقدةعليالتركيزعنالكتابانحراف

المحيطة.الظروفلاالكتابوعيضمنأيتهمان

وقدم:فيهاوتجادلواالمشكلةهذهأثارواقدأنفسهمالكتابوكان

المصريوإبراهيموالمازنيهيكلحسينمحمدقالهلماخلاصةجب

أمبابلتلمسمساعيهموكانت)9(.مباركوزكيعنانعبداللهومحمد

بينتتراوحالغربفيعليهالمتعارفبشكطهاالروايةظهورفيالتعتز

الموروثاتهاموبين،هيكلفعلكما،للواقعالاجتماعيالعرض

لينالالاتهاميتسعأو،عنانفعلكماللموضوعمحددأنهعلىالفكري

فيموفقأيكنلمالمازنيوحتى،مباركزكيعندأنفسهمالكتابمن

سعةيرىإذفهو،الكاتبتواجهالتيالحدودبثأنقيللمامعارضته

ومزاجأنهجأالأخذإلىالأخرهويضطرالروائيأمامالمطروحةالآفاق

كما(،الطبيعة)ابنبعنوانترجمهاالتي)سانينأالروسيةالروايةعن

إآذارالحديثمجلةفيالسيدأحمدمحمودالعراقيالكاتبذلكأوضح

روايةضعفإنبل.3391()01()الرسالةجبوبعده1632(

تقليدإلىالكاتبإبراهيمفيالمازنيواضطرارجانبمنزيب)11(

منالداتيةالسيرةبطابعيتسمعملفيالغربيةالرواياتشخوص

:بأنالتصريحإلىجبدفعااخرجانب

تزاللاكتابها،أكبرمنكاتبينكتابةفيتتجلىكاالمصرية"القصة

إلىالمصريةالقصةتصلولا.الكتبلهارسمهالذيالمثلدون

وبينالغربكتاببهايمتازالتيالفنيةالمقدرةبينبالجمعإلاكمالها،

".المصريالإلهام

جمهورجبتقديرفيفهو،نفسهالجمهورإلىذلكبعدويمضي



فيبحثجبأنأيعالذهنيةوالمجادلةوالترضيةالتسليةإلىيحتاج

والقومي،الوطنيوعيهفيوكذلكللجمهور،الاجتماعيالوعي

مشرقبينتياراتعدةفيتوزعتالتيالعصرمناظراتفيمشاركأ

يجدلامصرفيجديدجمهورظهورتحديدأيرىلكنه،ومغربهالوطن

(:القديم)الأدبفيضالته

آثارمنغيرءإلىأوالفريدالعقدإلىمثلأامنحامهوجهتإذا)فإنك

يطلبهالذيالرغيفبدلحجرأتعطيهبذلكفكأنك(الذهبي)العصر

إلىيتجهفإنهيطلببماإمدادهدونالكاتبوقفوإذا.عليهويصر

.001الخارجمناسيتيراده

إلىالمترجمسيضطرالميلهذاأنإلىاخرمكانفيالكاتبويثير

إذاإلاالأوربيالأدبتياريقف"ولن:التقليدإلىوالمؤلفالتوريد،

تظهربواسطتهالكتابةفنونمنجديدأفنأيخلقوااًنللمصريينتسنى

،)12(.الحقيقيمعناهافيالمصريةالقصة

هذاوتبويببالروايةالوعيسياقتحديدفيالاشارتانوتهمنا

العربيللمجتمعالكليةالبنيةفيفعليةتغيراتأولافهناك.السياق

السماتمتعددةالاستجابةهذهلتجيءالأدبيةالاستجابةحتمت

الأساسيةالمجلاتفيذلكيتأكدكماوالاداء،الحجمومتباينةوالأهواء

التجمعاتظهورثانيأوهناك.ديمومتهاأوانقطاعهاومسبباتوهواياتها

الحركةفيفعلهالهالاحقةمدارسفياتجاهاتهابعضوتبلورالأدبية

فيخصودراستهمعالجتهمنبدلاالذيالثالتالسياقأما.الأدبية

قبلالفعليمداهبالروايةالنقديالوعييأخذلمإذ:أنفسهمالكتاب

أسماهماستكولنفيرحلتهيبتدىءلمأنهكما،الأدبيةالآثارظهور

الراهنةالاجتماعيةالحياةاتمثيلأي(حديثإصطلاحي)فنسجب

فيالأخصوعلىالنفسفيعماالتعبيروطريقةالألفاظفيصحيحأتمثيلأ

يشرفالتيالمجلاتفيالكتبعرضطرائقتوطدتعندماإلاالحوار"

الرواية.فنعليمطلعونكتابعليها

المنقولأوالمحرفللقصاستجابتالتيالمجلاتإلىالعودةوعند

المعروفةالمجلاتبعضالأدبيالتاريخمطالعأمامتشخصالمختمرأو

والجامعةوالضياءوالمشرقوالهلالواللطائفوالمقتطفكالجنانحينهفي

الروايات)و(تانرواب)منتخبمات!تلرواببمعنيةومخرىوإلراوي

و)حديقة(النديمو)مسامرات(الكبرىو)الروايات(الجديدة

وإذاالجديد)13(.القرنمطلعفيظهرتعشراتوغيرها(الروايات

الروايةكتابمنومؤسسيهاالمجلاتهذهعلىالمثرفينأغلبكان

مناسبتفسيرعننبحثأنمنبدلاكانوالمترجمينالقصصيوالسرد

أتاحالذيالمقارنالمدخلولعل.المجلاتهذهظهورلسر

العصر.ملامحتبينلنايتيحأنيمكنشاملةرؤيةللمستشرقين

عشو،الثامنالقرنمنتصففيمماثلأاتجاهآسهدالغربأنفمعروف

الصغيرةبالمجلاتتسميتهعلييصطلحبعضها،مختلفةمجلاتوظهرت

تحولاتالمجلاتهذهورافقتما،رسالةإعلانأوالمتعةبتيسيرالمعنية

واتساعالتعليموازديادالدينيالمجتمعتوسعبينهامن:المجتمعبنيةفي

المقالةغيرالمقروءةالمادةمنأخرىصفوفإلىميالةفئاتوظهورنطاقه

كالمقتطفجادةمجلةعلىطراالذيالتغيرولع!!.والمسرحيةوالقصيدة

صحافةعليمعالمهاارتسمتالتيالمماثلةالاستجابةطبيعةعنيفصح

فيرائجةاستمرتالتيالصحافةسيمالا،القرنمنالأخيرةالعقود

البستاذ!بطرسمجلةتفحاًنيكفيكما)14(.العشرينالقرنمطلع

ماوغير.البستانيصليمفيهالين!ثرالقصصأمامواسعأمجالهاالجنان

تتخذالهلالزيدانجرجيمجلةكايتبينما،قصميسردمنلديهم

بالقمص()الجامعةأنمونفرحمجلةوولعت،التاريخيصاحبهامسار

عليأطلقفقدمنتشرأمترجمأذاعالذيعبدءطانيوسأماعالترجم

الهلالتستمروسوف.القرنمنالأولالعقدفيالراويتسميةمجلته

وتقديمالقراءلرغباتالاستجابةفيوغيرهاوالثقافةوالمثرقوالمقتطف

الرغباتهذ.تغذيةفيالنشردورستستمركا،القصصيةالمادة

مترجميشيخدامما.الفنيةالآدبيةقيمتهافيتتفاوتمترجمةبنصوص

الآصلالمزاجأوالمصقولةللمبارةوزناًيقيملاعبد.طانيوسالمرحلة

العامللذوقالاجابةتستلزمه.مامكسبأالترجمةتتيحهماوراءراكضأ

أبوإلياسويرى1(.كرم)هملحمكرميئعيركما،وتحريفتيسيرمن

لمعسرالتاسعالقرنأواخرأنالاست!جابةلطرائقتقييمهفيشبكة

القمصمتخيرينتقونؤناادبل)كلنإذ،الترجمةفيإسفافأتشهد

عنهؤلاءويختلفعنها".يقتبسونأوفينقلونهاالفرنجيةوالمسرحيات

ايةيجديكن"لمالذىعبد.طانيوسلأمثلالحاليالقرنمطلعمترجمي

اًذواقتلائمقصصتعريبفيولياليهأيامهيصرفأنفيغضاضة

الجلةادلهرزقنقولاومجلةالراويمجلتهإلىمشيرأالجمهور،،

منالمتاع"سقطالقراءإلىتنقلاًنهاعلىالجيبومجلةالأسبوعية

الرحببالخيالامتازت9بقصصهؤلاءيأتيوإذ."الغربصادرات

وزيدان.المنفلوطيأنطونفرحكان"،الرفيعالأدبالانشاءدون

التثقيف.إلىيعمدون

ادلهرزقونقولاعبدهطانيوسطجهديغمظلمشبكةأبوإلياسلكن

حملفيكبيراثرمنالستهريةالقصصالهذهبمافاعترفوأضرابهما

منعليهتنطويبمانفسهجوانبإثارةوفيالقراءةعلىالجمهور

بعضهاأنإلىذلكرغممثيرأإ،والسياسيةالاجتماعيةالأغراض

.ا)6؟(الخ...الكنيسةورجال"اللوكلىإاساءالآخر

الجمهورأذواقاحتواءمنتمكنتقدالمذكورةالمجلاتكانتوإذا

لاالأدببالجمهور،تثقيفأفيالفعليأثرهافإنللتغير،والاستجابة

كانتفإذا:اللازمالوعيإحداثفيالفعليةأصحابهامثيئةندويطكد

الرسالةفإن،الجديدةالرغباتلتحتويخطهامنغيرتقدالمقتطف

وكيرهجبمقالاتاحتضنتوالتيالزياتحسنأحمدأسسهاالتي

استجابةالقصةفييرىالذيالاتجا.معاتفقتالقصصيالأدبحول

،الأخرىالفنونعلىوتجاوزأجادهوبماوتفريطآوألخداعللأوهام

:3791الثانيكانونعددفيمجلتهعنفيقول

كرامةلهامارستهماعلىالمتزنةالسديدةالوئيدةخطاهاتنقلستظل9

تصطنعولا،الحريشلهوتتخذلا،الثقافةوحاجةالبيئةوطبيعةالجن!

دثهوالحمد-واصدقاؤها.الأنفسشهواتتتملقولا،الحىخواح

وشي،فيتخطرأنيريد.نفلا،الخشونةهذهعلىلبسوها-لهموالشكر

كلأبراحتى،العامةهوىإلىتميلانولا،كلامفيتطرىأنولا

فرعالحديثالأدبفيوالقصص،القصصاطيبافيهايتعأنالاباء

2"171(.-صنواص!جمغعلىويطغيفروعهكليختصريكاد

الأديللجنسالمعروفةالأخلاقيةبالمعارضةيكتفلمالزياتأنأي

القصميالأدبقدمإلىوإنما،العامةلهوىاستجابةباعتبارهنفسه
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سمنآ.معترضآحينئذ،الرافعيفعلكما،ا؟لأخرىللفنونتهديدآبصفته

النظرةوهذهاشغ!!.واالاستجابةعلىالجديدالأدبيالنوءهذابقدرة

للأدبالمحافظ!تمعارضةلموضهعنعرضرعندماالشأنقليلةليست

والمواقفبالأسماءنتمسكعندمافيهسنقعاسذياالمأزقلكن.القصصي

نفسهالزياتشاكلة!نكتابعلىيفرضإسذياالدأئمالتغيريوجده

حتيالقولهذاعلىواحدشهريمضلمإذالعصهـ،لروجالاستجابة

مصححآ.3791()سباطالروايةاسمهـ،امجلةبإصدارالزياتشرع

منهيسلملمالذيوالروايةوالأقصوصةالقصةبينالدارجالخلطذلك

بأقاصيصالأولالعددوبدأ.)18(وآخرونوجبأدهمإسماكيل

والمازنينفسهالزياتوترجمةتأليفآفيهاساهموعاطتكيةعربيةوروايات

أبوفريدومحمدالحفيفومحمودتيمورومحمودصدقيوعبدالرحمن

خشبةودرينيفارسوفيلكسالحكيموتوفيقمرلعيفتحيوأحمدحديد

مجلتهتهيئةفي)2791(بسنوإتقبلهكومملحمكرمومضى،وغيرهم

تناولتوعندما.والرواياتالقصصنعثرلغرضوليلةليلةألف

سباطفيالمحاميكامللمحمودالقصصبعضموضوعالمقتطف

طويمةأضصةا!إبع!تم!وحة،اسعربي"الأدبادق؟لت3291

والنقدالبارعوالوصفالتوليدإلىالأديبسبيللأنها-وقصيرة

يكونلاأموروهي-العاديةبالنزعاتوالتساميالحصيفالاجتماعي

نأأي":..المتمردونس233ص-يحتوكالمإنكاملأولاحيآالأدب

كانتمهنماالعصرلروحالأدبيةالاستجابةوبااربشكلمثلتالمجلات

عليها.القائمينمسيرةتباينتومهماأثرهافيمتفاوتة

سياقهفيالمجلاتتاريخيتوضحعندمابوضوحالمكانةهذهوتتأكد

متميزآوعيآضمنآتعنيفالتجمعات:الأدبيةالتجمعاتأي،الأشمل

تصبحأنهاكما،التجمعهذاتستدعيقضيةوجودتعنيكماخاصآ،أو

الكبيرةالأسماءبعضكانتوإذاللتغيير،الأحيانبعضفيدافعآ

ماكثبهكونتفإنها،المدرسةيشبهمالنفسهاأوجدتقدكالمنفلوطي

أدهمقالهوما.نفسهالجمهوراعترافخلالمنوأداءمكانةالتجمع

مشرقمنواسعجمهورقلبلهايخفقالتيالمنفلوطيكتابةيشأنوغيره

الأدبيةالتجمعاتإزاعهنالكتفيه)91(.جداللاأمرومغربهالوطن

الفلسفية،سماتهاوتبلورالأساسيةالاتجاهاتبعضبذيوعاقترنتالتي

السيدلطفيأحمدفجماعة.باذتغييروبمسبباتهالمقترنةالسماتتلكأي

التطلعمنانتقالهيمعينةاستجابةمثلتالجريدةمطبوعةفي

فيالزياتتطلعاتتثبهأنهكنأنهاأي.الواقعرؤيةإلىالروماني

نأإلاالقصصنالنتاجفيواضحآسيئآتفرزلمأنهاصورغم،الثانيالعقد

كما،هيكلحسينلمحمدالأسبوعيةإلسياسةفيواضحابداامتدادها

هذاأدهمإسماعيلويصف.)زينب(4روايتفيقبلمنواضحآبدا

انتهتلما9بقوله(الواقعية)التحليليةبالمدرسةتجاوزآأسماهلماالامتداد

)السياسة(جريدةواتخذتوانتظمتالجماعةعادتإلعظمىالحرب

لغاياتها،)02(.والدعؤأغراضهاعنالاعلانمنبر

)الفجحظهورإلىقادالذيذلكهوالتجعهذامنوأوضح

)السفور(جريدةفيالأولامتدادهاقصةحقييحيىيروىإذ:291ح

حكىالتيالمعروفةبصورتهاتظهرأنقبل()1791حمديلعبدالحميد

يعيكارأنهالتجمعهذافيماوأهم(،المصريةالقصة)فجرفيعنها

دونزالىمابأنهاعترافهرغمعرنجيةقصةبكتابةالشروعضرورة
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)سخريةمجموعةصدرتوهكذا،العالميالقصصيالأدبمستوى

تيمورمحمودكتاباتبعضوصدرتلاشينطاهرلمحمودالخاي(

الخ...المصريهـابراهيم

حقي:يحمىيقول

نؤمنكنا،مؤلفةمصريةقصصنعثرفيالأمرأواطنفكر"لم

الحمقأوالعبثمنبحيثالأجنبيالعباتريالقصصلتفوق،بالترجمة

نترابفلماذاجديدأ،أدبآنخلقأننأملاننافقلناعدنالكنا،مباراته

لغيرنا")21(؟الشرف/هذا

وطهتيمورلمحممودالطويلةالقصصوبعضقصيرةرواياتوظهرت

عنمختلفآنبضآهذهوحملتعبيد،وعيىولاشينوالمازنيحسين

اليهسمأتيالذيالأجنبيالأدبسطوةفرغم.حينئذالسائدةالنصيرص

وكذلكالمرحلةهذهكتاباتفيتبرزأخذتواقعيةنزعةأنإلا،لاحقآ

سأنموثرةكتاباتفيستتبلورالتيهيالنزعةوهذه،كتابهاشعارات!!

بالظهورستاأسذالتيهيالنزعةهذهأنكما.محفوظنجيبكتابات

أحمدمحمودعندالأمرهوكما،العربيالوطنأن!ءمختلففيأيضآ

عندمالاحقآالمكموفمجلةكتاباتوفيخالد()جلالفيالسيد

ملحموكرمعواديوسفتوفيقضمتإلتيعشرالاثنيندوةانتظمت

الخ...الدينتقيوخليلكرم

المجادلةتحتدمعندمااخرنوعمنتحدياتستواجهالنزعةهذهلبنك

بالمهمةيؤمنونفالذين:ومكانتهالقصصيالأدبمعنىحول

سيميلبينما،واتجاهاتها()الواقعيةعلىكثيرآيعولونللأدبالاجتماعية

)رواياتالىخاصةالحكيموتوفيقحسين.طهالعقادسأنآخررهط

الاجتماعيةالكتابةجدوىالىكثيرآيطمئنلاتصورسياقفيالأفكار(

حين.بعدسيتبدىكا،الواًقعية

ظلفيالمهجرفيقامتالتيفهيواسلوبآملمحآالأوضعالمدرسةأما

،1291عامفيصدرت"المتكسرة"اًلأجنحةف:جبرانخليلجبران

واللمحةالذهنيةوالمجادلةالفلسفةبينتمنرججديدةروحآوحملت

وكانت.بعداليوميالاستهلاكيهدمهلماخرنبضآتحملبلغةالصوفية

نمطفياستمرقدجبرانكانوإذا.الاتجاهلهذامنبرآ()السائحجريدة

نعيمهميخائيلفإن،فلسفية)رومانسية(سياقفيالمذكورةالكتابة

والإبداعية.النقديةنتاجاتهفيمشكلاتهلبعضوتصدىالواقعحاور

معمزاجهانسجامإلىمثيرأ،جبرأنعلىأحيانآيعترضتراهولهذا

وفطرتهومزاجهذوقهإقالأقربكانتافقدالنثورالشعرمقطوعة

فيختصرههذامزاجهأما.(الأدبضروبمنعداهاماكلمنالفنية

قائلآ:المتكسرةالأجنحةعنالحديثعند

إلىمرد.شحوبآسجبرانقصصكلفي-مثلماالقصةهذهفيإإن

هوالشحوبوهذا.الواقععلىوالخيالالحركةعلىالحديثطغيان

الفنمنبريقالحديثففيفيها،والقوةالضعفمصدرمعاانفي

حدالنالحركةقلةعنويعوضتصنعمنفيهماينسيكوالفلسفة

استهتارءعنتكفرالجمالمنعاليةنواقءالخيالوفيبعيد.

كلودان،وحقيفتهالواقعبقوةيومادانمافجبرانثمومن.بالواقع

ا)22(.وسلطانهالخيالبحقيقةحياته



إلاالعربيةالثقافةفيجبرانخليلجبرانحققهالذيالذيوعورغم

للروايةالفعليةالاتجاهاتفيلاوالأشكادالأساليبفيقامأثرهأن

لاوالواقعالأديالنوعهذابينالمتداخلةإلعلاقةفبحكم،العرية

معوامتزاجهاالفعليمداهاالرمزيةوالرؤيةالصوفيةالمسحةتكتسب

وغالبا.نفسهالواقعيحتمهالعلاقةمناخرنمطدونالأدبيالتصروح

بمعزلىتقومالتيوالأسائيبالآفكارمننمطآالنتاجاتهذهتصبحما

لاالذيالنقديالتنظيرسأنشأنها)23(،للروايةالفنيالظهورعن

الميسرةالأجواءخلقفييعينأنيمكنلكنهالفعليةالتطبيقاتيعتمد

.للابداع

بالقضيةيتعلقهوماالثالثالسياقالىيقودناالذيالسبيلولعل

الإبداعية.بالنصوصالنقديالتنظيرعلاقةمدىأي:نفسهاالأخيرة

بواكه!فيالجامعةمجلتهفيانطونفرحطرحهماذلكعلىمثلأولنأخذ

فيالقرنهذامنالأولينالعقدينفيكتبفقد،الواعيةالنقديةالكتابة

بقصدكتبلكنهلنا(،وانفعهاو)الروايات(العربيةالروايات)إنشاء

ينافيقصصيةأعمالمنالمكتربأنيرىدامماوالتصحيحالايضاح

أمسكمنأكلإقذامهيأمامهالتيفالمشكلة.ومغزاهاالروايةمعنى

حوادث.سردقصة"قصتعنيدامتماالكتابةعلىأالأيامهذفيقلنما

بلالتأليفمنالنمطبهذامحصورةالمشكلةيرىلاوهويتصورها".

ويغيرإقلمهالمعربيتناولإذتعريبآ"الوضوعة"الرواياتالىتتعداه

"الصفاتيقترحولهذا.،واضافةحذفآفيهافيتصرفالروايةتلكعلى

الرواياتجملةفيمعدودآيكتبهمايكونأنليصبحللرواثياللازمة

الحقيقيةالعوالمعلىوأخلاقهاصفاتهاتنطبقخياليةعوالمأيالحقيقية

الصبغةفيزيادةمعألثمخاصهاوكانلهاصورةكأنهاكليأانطباقأ

ويمضي.أسخاطها"بدلالنفوسرفعغرضهاليكونفيهاالايدياليستية

وتنوعالسياقووحدةالحركةوقوةالاخترأع)قوةوهي،هذهتعدادفي

الموضوعجمالوالسوسيولوجياسكذا-البسيكولوجياوقوةالوضوع

..الؤلفينأكابررواياتأمطالعةيعني(الروايةفنودراسةوالسبك

."الرواياتنقادمثاهيركتاباتومطالعة

،للرواياتالمناسبالوضوعلتحديدالثانيمقالهفييمضيأنهك!ا

ألىوي!عوالتاريخيةالرواياتويدبت"الاجتماعي"الأصرواي

والتيوالمبادىءبالأفكارتعنىالتي!الفلسفيةالاجتماعية9ائروايات

فييظهرماالىالإشارةهذهورغممتابعتها.علىمجلتهدابت

البارزةالآثاراختفاءقضيةيثيرللموضوعالعامالسياقأنإلا)الجامعة(

أنهكما،والمعدةوالؤلفةالموضوعةالنتاجاتمنقاصركبيرمجموعبين

الأدبفيبمكانتهاوالوعيالروايةبموضوعالجادالاهتمامبواكيريوضح

الحديث.

نموهوطرائقالنقديالوعيهذااتجاهاتفيالبحثأردناولو

بعفروكذلكاليدانهذافيظهرتالتيالمقالاتبعضلاستوقفتنا

الحسحالةتستوقفناقدكما.المنثورةالقصصيةللآثارالتوطئات

فييكتبجبرانهوفها.الثقافيةالحياةفيوجدواهاالروايةبأهمية

ثقتهفيهايعلن9191عامفيالهلالمجلةصاحبالىموجهةرسالة

استعدادهعنويعلن،والقوميالاجتماعيالوعيفيالروايةبأهمية

:يقول،الهلالمسابقةفيتظهر)حكاية(لأحسنجائزةفيمةلدفع

سردالىطبعأيميلالشرفيإن..والقصائدا!الاتاالناسمللقد9

هذ.أيامنافيالثرقيولكن.الفنهذاابتدعالذيوهوبلالحكايات

وأالحكاياتإن.هواهبهأفضلينسىحتىكاعرأوكاتبالىيتحوللا

أوروبافيالسياسيةأوالاجتماعيةالانقلاباتسببتالتيهيالروايات

فيوضعيوهوالميلهذاإيقاظعلينايجبانهوعنديوأميركا.

فالحياة..الفنيةالغريزةتكنهمالإبرازوسيلةأفضللأنهالثرقيين

هناكوليسالفنيالاختلاقبواسطةإلاشأنذاتتصيرولنلاالقومية

")25(.الحكايةمنالفنيللاختلاقأدعىيثيء

عيىعند،الروايةأهميةالىالثلاثةالعقودطيلةالاشاراتوتتكرر

عبيرلعيسىهانمإحسانفصدرت:واحريناليدأحمدومحمودعبيد

والثانياستقلاليوطنيأولهما،اهتمامينفيتتوزعتوطئةمع2191عام

تنطلق،الثقافةفيلازمةثورةفثمة.الأولالاهتمامسياقفييقومثقافي

الثقافةعلىاطلعوااخريطوشأن(.والواقعيةالفني)الصدقمن

)رياليزم(،.الافرنجعندوردتكماالواقعيةشيوعرافقهالأجنبية

أذهانفياقترنتفالمثالية.ذاتهالعنىفيالعرائفيآخرونوسيكررها

والاهتمامالبلاغيالإسرافبذلكالقصصيالأدبكتاببعض

واهتمت.المحضالدرسيوالنزوعالواقععنالموروثوتحييدالفوقي

الوطنيالتحررايأيضآالموضوعبهذاهولاعصادقهاالتيالمجلات

2791عامفيالعراقيةالحديثفيتقرأوهكذا.الثقافيةوالثورة

الروايةهذهيصفخالد،جلالالسيدأحمدمحمودروايةعنمرضوعأ

الأدبفيجديدأ)فتحأالخ..للوطنوالاخلاصالمرأةبحريةالمعنية

.(العراقي

سلامةمجلةفيالمنشررة"القصةتطور9حقييحيىمقالةمثلأولنقرأ

لافهو:4847(ص0391الثانيتثرين)1الجديدةللمجلةموسى

مرونةحولالخارجفييدوربمليولعبل،العريالثقافيللواقعيعرض

انهاإلىمشيرأ-كافةالقصصيالأدبفنونمصطلحأويعنيسالقصة

الجماهيرأذواقفيهاتتمثلالتيالوحيدةالأداةسمرونتها"بفضل

بينيربطالأدبيللنوعالاسارةبهذهيبتدىعوبعدما"الأدبية.ميولهم

هذافيقممايشهدلنسوففعصرنا،العاموالذوقالنوعهذاظهور

الأفرادلاوالقوانينالجماعةتعتمدالعصرروحدامتماالميدان

سابقأتحققبمااذسنواتهذهمحصولمقارنةوعد.القاصةوالمقايي!

الفنأن!وجدنادأالجماعةمحصولالمقارنة"مقياسوجعلنا

تعرفهلموالاحاطةالاتقانمندرجةبلغقدالحديثالعصرفيالقصصي

.")26(السابقةالعصور

العقدفيلاحقلجدلتمهدانالعصرلروحالاسارتانهاتانومثل

الأوساطبينالحوارمستقبلالىضمنأتشيرانأنهماكما،الخامس

فيالمبكرةالمرحلةهذءنتبينأنيمكنولا.الموضوعهذافيالثقافية

السياقلمعنىتطبيقياستيعابمعتناسبهادونالنقديالوعي

صلاحكتابةتعدولهذا.القصصيالأدبنموفيالسيايعي-الاجتماعي

صغيركتابفيجهدهيضعفهوالتأطير،هذافيمفيدةدهنيالدين

كتبهماعلىويمر.جبالمستشرقعليعرضهبعدما9391عامصدر

حديثيناقث!ئم،الحديثالقصصيالأدبمراحلعنتيمورمحمود

ثم،الثورةقبلسابقلععرمراةبصفتهللمويلحيهثامبنعيسى

عرضهفيهماوأهم)3391(؟الروحعودةفيالثورةروحيناقى
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ذلكمنبعضأيمثلانهاي،المصريالعربيبالجتمعالعملينلعلاقة

لاحقأسيربكالذيالوعيوهو،للروايةالاجتماعيةبالمهمةالوعي

الأنواعبينالروايةمكانةلمناقثةويدعوهم(الرفيع)العملدعاة

.)27(الأدبية

فهل؟للكتابةالكليةالحركةخارجقيمتهاتفقدالشذراتهذءلكن

علافتهاتبصروكيف؟والمسرحيةالشعرفيالأخرىالنزعاتمعتنسجم

لمحمودخالدكجلالالذاتيةالسيربأنماطالمتداخلةالتعلمروايةبظهور

حسينلطهالأيامثم،للمازنيالكاتبوابراهيم)2791(السيدأحمد

ضمنالمذكورالوعينتصرروكيف؟المذكراتمنحىفيوقوعهارغم

عليالذهنيالقصرواديرتدولماذا؟الترجمةحركةتناميمواصفات

المصريةالقصةفجرتحديد.فيحقييحسمعنتفقأنلناوهلالوراية؟

فيالنقادرأيوبين1491زينبتأليفبينماالفترةأيسنة"بعشرين

،)28(.الروحوعودةالكهفأهلظهوربعد3491الحكيمترفيؤ!

المناسبة:الأجوبةلتلمسسبيلأالمقارنالمنهجيتيحأخرىومرة

تقديدي،أودأرجهولماألمتكررالخرقفيسبيمهيجدالتغييرفمخاض

والسريبالغامضالولعوحتى.الواقعخارجقائمهوما.لكل

فيتقودر.مانسيةنزعةوهيهذ.،الخرقنزعةضمنياتيوالغرائز

للفردا!قترابملمتدرجعبرالوأقعيالمنظورالىالحاسمةجذوتها

الفردوعلاقةوملامحها.سمانهاوللطبيعة،وغرائزهومشكلاتهوهمومه

الىوالأخلاقالطباعرواياتتقودذاتهاالنزعةهذهأنكما.بهاالآنية

الغموضتكويناتفيضالتهاتجدأنهاكما،والعواطفالمنزليةاثماهد

وأالخارجإزاءبالغربةالمتكررالفردإحساسلمعادلةالقرطيوالرعب

وغرائزءلهمومهاللازمالاسقاطخلالمنالخارجبهذاعلاقتهلتقريب

بتحررءالفرديشعروعندما،الفنهذالهيجسدهاوضهيؤاتأسكالفي

بمثابةالذاتيةالسيرفتأتي،البوحيستطيعوالمنعالتحريممنالنسبي

العنيفة،الانتقالىأوالتحولأزمةمنالخلاصلازمة،العلنيالاعتراف

نيومانوسيرةملستوارتوجونروسوعندمثلأذلكتأكدكما

سارتروفلسفةكارلايلحياةوثيقةأصبحتالتيوتلك،أكا!اأ،"ول

المطولة.والشعريةالثريةالسيرمنوغيرها،رزارتس

البوحظاهرةالخارجمنالمحتشماوالمقفلالمجتمعويستنكر

حينهفيالمتوفىكيتسجونعلىباللائمةأرنولدنحاولهذا:العاطفي

ولهذا.الرقيقةالعاطفةلذةفيالغارقةبراونلفانيرسائلهظهرتبعدما

التعلمروايةسياقفيالاعترافأوالبوحوضعألىالروائييضطر

سيرلكنالتجرد.منبقدرلنفسهمحتفظآبمسيرتهالت!!يفتتيحالتي

فيوترتيبهاالخامالماددتعتمددأمتماصعبآنموذجآتعدلاالتعلم

منخاليةأومضغوطةالمادةتهـتيبتعيددامتوما،تاريخيمنحى

هذهجو!سهوفلسفيآالتجى!بةأمتحانيم!عدماوحتى.الكابالبوح

فإن،شبابهفيفنانصورةفيالأمرهوكما،التعلمرواياتأوالسير

صنعةتذليلفيفي!آتساعدالاشراقيةخرقهوطرائقالزمنيالتس!مل

الرواية.

نحتاجالكاتبوابراهيموالأيامخالدلجلالنعرضعندماأنناأي

السياقفيالعربيةللروايةالجماليالاجتماعيالمسارنتأملأنالى

وأذهنيةحاجةعنأولأتفصحفهي،الأدبيةالأنواعلتطورالأوسع

..اجتماعيةأوشخصيةضاغطةمشكلةوجودالىوتنبه،قائمةفكرية
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السرددامماكاتبهامزاجالىوأقربغيرهامنايضاسكلأأيسرلكنها

الاجتماعي-اوالفلسفيسياقهاخارجفهيولهذا.الأساسعمودها

الملمحتشكلكتابهانتاجاتإطارفيايضاذكنهاميسر،شكلالقومي

جاءتوهكذا.اللاحقةأعمالهمفيفنيآيتجاوزونهلمالذيالأبرز

وجودالىاي،القضيةهذ.وجهيالىاشارةالسيدلمحمودخالدجلال

الفعليةالسيرةخلالمنطرحهايتيسرالكاتبذهنفيقاثمةمشكلة

مهماالكاتبيعدهبمالاتثيمنظمااعترافأبصفتهاأنهاكما.للكاتب

قياسأالثأنقليلأعدهعماأيضأتفصحبل،حسبالتوصيليستحق

أوالحياةفرحلة؟السياسية-والاجتماعيةالذهنيةالهمرمأيبالمنشور،

درجةأنهأيساسعلىالذهنفيقائمأوحاصلمروعمنهامقطع

الواقع.إزاعالكليةاليقظةحركةبواكيرفيبالمسؤوليةالكاتبوعي

كاتبهابسيرةلتعنىجاءتالتيالكاتبابراهيمعننفسهالشيءويقال

وأبقراءاتهمشوبةالواقعمعونزاعهالاجتماعيةحياتهمعالموببعض

باستسهالايضالتتسم،القراءاتهذءظلقيالمتغونةاسقاطاته

لاحقأفيهاقرأمندورمحمدأنحتىوبدائلهالواقعلرويسردي

بينانتراطألآحرونعدهاالتيالموأصعياومشكلاتهكاتبهاهوأجسر

.)92(المركزيةالروايةشخصيةوبينالروائي

قصصي،العامسياقفاانإلا،مذكراتبمثابةكتبتالأيامأنورغم

مابزتأنهالدرجةوالبناء،الانثاعفيعاليةبانتقائيةحسينطهكتبه

)03(.تأليفهمنرواياتنفسهالكاتبأعده

واعترافالحياتيللواقعاستجابةمنالسيرعنهتعربماالىواضافة

الاطمئنانمنقدرأضمنأتؤكدأنهاإلا،الكماتبعلىضغرطهبأهمية

الاستنتاجلهذاويمكن.المؤثرةالثقافيةالتياراتعنوالاستقلالالذاتي

التيالأولىفالآثار:ذاتهاالترجمةحركةتاريخفينبصرهعندمايتعززأن

كانتترجمةعصربأنهعمثرالتاسعالقرنيصفونالعديدينجعلت

ولا.)31(معربةشعريةواثارومسرحياتورواياتقصصعنعبارة

فيهاالفكريالتنازعزالمابكرأرضفيانيةمؤثرةتكونأنلهذهيمكن

العربيةللوحدةالأساسيةالسماتعلىالمحافظةقضايافيينحصر

إلاوالتغيرللتغييرالواعيةالاستجابةنزعةتتأكدولم.الاسلاميةابطةوالي

تجاريةالأوسعالاستجابةكانتبينما،ورسالةهمأامتلكوامنعند

ويحىشبكةأبوالياسيذكروكمامتغير.مجتمعفيالقائمالطلبتغذي

الآثارعنالنقلعلىانصبتالحركةلهذهالغالبةالسمةفإنحقي

شبكةأبوالياسويعقد.العاطفيةأوالترويحيةالنزعةذاتالفرنسية

وبينعثروالثامنعرالسابعالقرنينفيفرنساأدباءبينمقارنة

فهما،اسحقوأديبحدادنجيبشأنعئرالتاسعالقرننهايةمتربهي

.واحدأ()32(والتأليف)النقلمعتبرين،والاقتباسبالنقلقاماأيضآ

التغيرلحركةالذاتيةالاستجابةإطارفيالأهمالهادرأما

الآثارسخوصمعبالتماثلالذاتيألاحساسفهراًلتغييرومسؤولية

المقتبسةأوالمعدةأوالمترجمةالنصوصقيمةتبرزهنا.الأجنيةالأدبية

واذا.فرتر()الامدالزياتترجمةقيمةتبرزكما،الديوانبهاعةعد

الترجمةهذهمثلظهورحتمالذىالعامالمزاجالىنبهقدحسينطهكان

الأسبابفيهاثرحالرسالةفيلاحقةمقالةكتبنفسهالزياتفإن

صديقالىبهتوجهالذيالنصذلكففي؟الترجمةهذالىدعتهالتي



همومهيوهمومه،الامههيفرترالامأناوضحصجينعراقي

الإقدامأنأي،المترجمأحاسيستماثلالواقعمعوصراعه،الزيات

وبينالأدبيالعملسخصيةهويةيينالتداخلهذاحتمهالنثهـجمةعلى

الاتجاهمعالعملهذامثليأتلفأخرىومرة.نفسهالزياتشخصية

لاحقةاتجاهاتالىومزاجآنهجآيمهدأنهكما،الذاتيةللسيرالأساسي

جرىعندماوالسادسالخامسالعتهدينخلالالوجوديةالنزعاتفي

أيضآنفسهعلىينقلبأنقبلىالخارجمعمتصارعآتفسهالفردعلى

ليجدواالعربالمثقفينبينمجددابدستويفسكيالوعيانبعثعندما

فيالعباقرةأوالمغتربينأوالصغاروسخوصهاالسريةعوالمهفيضالتهم

السائدةالوجوديالوعيمرحلةمعلايتناسبلهجديداستيعابإطار

معزولالي!المثقفينبمحنةعامحسمعبل،حسبالخمسيناتفي

الثانيةالحرباثرالعربيالوطنفيالثورةلحركةالكليالمخاضعن

هذهمعنىنستوعبأنيمكنولا.فيهالمستجدةالسياسيةوالتحديات

الأدبإزاءالذوقلتغيراتمنفردةدراسةتخصيصعندإلاالاسارة

الأجنبي.

معالخاصةالذاتيةالعلاقةمنبممطالمترجم-الكاتبيشعروعندما

شيوععنوكذلكالأمزجةتداخلعنضمنأيعلنفإنهالأجنبيالنص

نأمستغربآيكنولمالمحدد.وكيانهاالمميزةحالتهالهاانتقائيةروح

فيمستقلةاتجاهاتايجادالىتدعوأخرىنزعةالروحهذهتعايش

حالةشأنهذهالدعوةلكن،المحليالظرفطبيعةمعتنسجمالكتابة

لمرومانسيمخاضحالةالأخرىهيالسابقةالتقمصاوالاسقاط

عندماوحتى.منهويتمكنالاستقلالينتجفعلىوعيفيبعديتطور

لم،أوروبيهوماكللمجاراةللدعوةالأولىالعقودفيالتصديتم

ابويكتبكا"القوية"الأقلامإنإذ.الآنيالنجاجللدعوةيكتب

الأقلاميسعولمالجد،محملعلىالمزاعمهذهتحمل"لم،شبكة

فيحتىالرومنطيقيمجراهجاريآالأديالتيارفبقيتطبيقها،الضعيفة

القلقالمزاجهذامثلوفي.أ)33(الحديثةللنظرياتتحمسأالأدباءأشد

وسكوتوكارلايلوتاكريوسكسبيرموبوسانعلىالانكبابكان

عامةمعرفةعلىالعاعألانكبابذلكلكنه.وراسينومولييرودكنز

بعد.تتحددلمعامةواتجاهات

فيأدلاحقةدلمرحلةتحليدهفيحقييحعىمعلتفهتأردنايمكنوهدا

إرأء"الروحي"الغذاءبمرحلةأسماهاالتيتلك،الأدبيالوعيطبيعة

للترفيه،سبيلأتخصيصآ،،الروسيةالكتبتعدلمإذ.المتر"مالكتاب

عندأصدائهاعننقرأوهكذا.وحورهبثقلهالواقعمنصورهيبل

وعندالعرأقفيايوبالنونوذوالداوديوشوقيالسيدأحمدمحمود

وكرمعواديوسفوتوفيقمصرفيتيمورومحمودلاشينوطاهرالمازني

المصريينالكتابعنحقييحىقالهومام،والشالبنانفيكرمملحم

عواطفهموألهبتنفوسهم"وحركتجديدةروحآفيهافحرتعندما

ذإ.الجميععلييصدقأنيمكنأ)14(الشباببحرأرةللكتابةودفعتهم

تثيروغوركيوتولستويودستويفسكيوبوشكينغوغولكتاباتكانت

الرفيعتتوخىانتقائيةدونبرمتهالوأقعمعالتعاملإمكانيةالىالانتباه

ظروففيالشخوصبناءمعنىألىنبهتالكتبهذهأنكما.وحده

الوطنيالوعيوفجرالاستقلالحركاتأيامللمواطنفيهاتأكد

ولهذا.الاحداثويفجرونالتاريخيصنعونكلهمالبشرأنالحديث

!ملهيبآفكانت،الموضوعيإلظرفوبينالقرأعةبينالانسجامتحقق

عندالأثرهذااغفاليمكنولا.يقظتهفيوساهمالابداعيالذهن

الفرنسيةالكتاباتفيغائمابعيدأكانفما،الإبداعيالوعيمناقثة

معالفعلياصطراعهفيبالانساناهتمامبديلهحلعامةوالانكليزية

الانتباءوجهالقراءةمنالنمطهذاأنكما،نفسهمعأوحتىالواقع

شأنالطبيعيينمنومتطرفيهمالأوروبيينالواقعيينأشداءالىثانية

الخع...وزولاوتاكريودكنزبلزاك

ينضجاأنبعدلهايكتبلمالكتابةمننمطينرافقالانتباههذاومئل

الثلاذيناتفيوالفلسفيةالاجتماعيةالروايةهمانظرةيتكاملاأوفنيآ

اليدئمابراهيموالدكتورمثلأللعقادسار.هذه:والأربعينات

فيظهرتالتيالأعمالمنوغيرها!أيوبلنونل)ذودوالماهالأرض0

تكشفإنهل؟الاجتماعيةعودتهاإطارفيحتىنراهاكيف،حينه

تؤكدانهاكما،الشخصيةومعنىللصراعمحدوداستيمابعنالنقاب

بواكيربمثابةالأعمال.هذه.واضحانفراطفيالصنعةعلىالموضوعغلبة

يقالأنوبمكن.بعدآنفأإليهاشيرالذيالوهجذلكيمسهاااعتيادية

هيالأساسمشكلتهلكنعالميأ،الروحعودةعننفسهالشيء

يكنولم،لأفكلرهالروايةبناءإخضاعهاو،الشكلعلىالفكرةتغليبه

حقييحينلهسيعودأمروهوالتنافر،هذاوجدعندمامبالغأأدهم

القصرأي،حسينطهمعاًلمشتركالأثرفيوحتىلاحقا)34(.

محاورةضمنسرديقالبفيالأفكارسوقالىالحكيميميلالمسحور،

عنثرالثامنالقرنفيالأوروبيةالفلسفيةالحكايةفيتمتدفلسفية

الحكيمجهدأنأيالعربيالفلسفيالسرديالجهدمنالفعليةوإفادنها

شيئاالروايةفنإلىيضيفلاالاجتماعيالإصلاحيالسردسأن

فيالحكيمأنفيأدهماسماعيلبلغهماالىأميلترانيولهذامميزآ.

فيالقصةكتابعلىكثيربثيء..يتميز."لاالقصصيالأدبمجال

والمهجر")35(.ولبنانوسوريامصر

وأالوعيسياقفيأخرىمرةتضعناالرأيهدايثيرهاالتيوالقضية

يخاالانفراطيظهرولاذاالفكر؟تغليبيتمفلماذا:بالروايةانعدامه

وعلاقتهاالأنواعظهوربموضوععلاقتهالأمرلهذأوهلالئأةبواكير

أيةروأوالركمائلأوالأفكاكأروأياتإنلنقوانيم!تإذ؟بالواقع

العلاقةوثيقةليستوأنهاالعالميةألادابفيمتكررةحالةهيالقضية

شكلاندحارقبيلوالتغيرالمخاضبمراحلتقترنبل،الأنواعبنمو

أحدكانتالعربيسياقهافيلكنهاالجمهور،ادبامامالرفيعالانشاء

لهذاوهي،الفكريةوالمجادلةالساذجالاجتماعيالتعبير،الاتجاهين

الأنواعإزاءالقائمةالثقافيةالنظرةضوءفيتأملهاالىتدعوناالسبب

المرتابالقلقلاالفعليالتغيرمخاضالثالثالعقدشهدإذ.الأدبية

لمعالميآأدبيآنوعأالروايةبقميتبينما،القرنمطلعفيتكررالذي

عنالفنالذاالواعونالنقاديعربولم.العربالوطنفيبعديترسخ

يظهرلماعرضهمعندذلكأكدوابينما،نتاجاتمنيظهرلماطاغفرح

هذهفيالمنثورةالرواياتوتثير،الروايةمجلةفييكتبونعندماأو

المعنيةالأطرافجعلشوطأبلغبالر.ايةالوعيأنإلىالمجلة

الأدبية،الأنواعبينمكانتهاثأنبلبها،الاعترافبشاأنلاتتجادل

أنماطبينالوعيضعفإحساسعلىضمنآيحتويالجدلىهذاأنرغم

المتقدمالوعيهذاويعني.العربيةالثقافةفيالأخرىوفنونهالأدب

.غيرها)3791(البلاغمجلةمقالةفيواضحةمواصفاتاكتسبالذي
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القديمالجيلعندالخجلتصفيسةعلىالقادرةالأجواءإيجادإمكانية

تنسفأخرىجرأةظهوريعنيأنهكما،وايةاازبكتابةأفرادهيهمعندما

والأنماطالرفيعالانشاعإزاءالجيلذلكأفرأدأقرهاالتيالضوابط

الذيبيتيفيكتابهالعقادأصدرعندمالاحقآيتأكدماوهذا.الأدبية

وأصبحت.أدبيأجنسأبصفتهاالروايةعالجبعضهامقالاتفيهجمع

،4591عامطيلةواسعةلمناقشاتمنبرآالعقادفيهايكتبالتيللرسالة

مجلاتوفيالعريالوطنفيأصداؤهالهاكانتمناقثاتوهي

الوعيوضعتأنهاالمجادلةهذهفيوالأهموغيرها.كالمكشوف

أنهاأي:بالمجتمععلاقتهاضمنالأدبيةالأنماطنموسياقفييالرواية

علىيشتملوالذيالأدبيللتفكيرالفلسفيبالاطاروثيقةعلاقةذات

.الأنواعلقضيةتاريخيتفسير

فبعدالعقاد:علىردهفيقطبسيداثارهبمامتابعتناولنبدأ

ميزانيبشأن4591(اب)63213العددفيناقشهبريادتهالاعتراف

الأدبيالنوعمكانةتقديرفييقولالعقادوكان.لديهالمعتمدينالتقريم

وكلما،والأدبالفنطبقةارتفعت،المحصولوزادالأداةقلت"كلنما

رأيأتأي.وألاسفاف"النزوتألىمالاطحصولوقلالآداةزادت

)الاثاء(بينالترابطاًكدواالذينالأوائلالاتباعيينسليا!هوالعقاد

الروايةكانتولما.والاخلاقيةالاجتماعيةالنصمكانةوبينوأدائه

قطبويرد.غيرهامنواًدقاوطأالعقاداًعدهاالمادةفيمقلةلامكثرة

نأموخم!ححأأالأدبفيماخيرالحالاتكلفيلي!التركيز"إنقلئلأ

وليضمن".النفوسسرائرفهمفيعنهاغنىلانفسيةدراسة)القصة

الأخرىوالفنونالجيد)كالشعرأنهايضيفالأنواعبينمكانتها

.88(م987سص.المعرفيةالاستزادةلتلكضرورية

اعتذاربنبرةمثوبفإنهالعقادعلىاعتراضمنالردفيماورغم

الرأيهذاالىالعقادعادولهذا،ودعاتهوصحبهالروائيالفنعننيابة

"أندرأيهيدحضلاقيلماأنمؤكدأ4591()أيلول635العددفي

لاولكننا،الفنيةوالقريحةالذهنيةالملكةفيالشاعريرجحقدالقصاص

القصةتصبحعندماوحتىذلكأ.أجلمنالشعرعلىالقصةنفضل

يجعلهالافذلكاالاجتماعيللاصلاحاوالنفسيللتحليل"معرضأ

وسهولتهالنصبيسرالاجتماعيالرواجربطالىثانيةويعود.لازمة

تحصيللأنتروجإنماالرواياتأن9الىمثيرأ.العامةذوقمنوقربه

عليهالارتفاعهاوليس.الدواوينلذةتحصيلمنوأقربأسهللذتها

"طبقة"مفردةولعل.49"سأ939ص-الطليفوملكةالفنطبقةفي

الانشاعرفغبينربطهأي،الفكريالعقادنهجعلىتدلناالتيهي

ناالىالتفكيرهذابموجبنخلصأنويمكن.المستقبلالجمهوروطبقة

،والعامللذوقيليقاعتيادينتاجغيرالروايةفييروالموكيرهالعقاد

العربية.الكتابةفيالمألوفةالفنونمنغير.مقامالىيرتفع

فيقطبسيدمنجرأةأكثرالأزهر(في)المدرسالعماريعليوكان

الرسالةفيللأخيرةعرضعندما،واجتهاداتهالعقادلمقولاتالتصدي

نأالعماريويرى09-709(ص.،591!ااب02)633،

واالأدبيالنوعبعلاقةشأنذيغيروتنقلحلأينمارخيصالرخيص

قياسأ)الأداةالعقادسروطيلومولهذا.أخرىدونبفئةانعدامها

العقادكاناذاعمايتساعلثماجتماعيآ،النوعو)طبقة((للمحصول

الدقيقوالوصفالرائعالتضوير9حسابعلىالبليغالقوليسترط
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المجتمع"لأوضاعاللاذعو"النقدأالنفوسونوازعالاحياءلحركات

اًسلوبفيوالاجتماعيةالسياسيةالمشاكلعنالرفيعاللذو!الحديث

أنهاعلىبالروايةنقديأوعيأتحتويالمداخلةهذهأناي0أخاذ!)37(قوي

واهتماماتها.فنهافيغيرهاعنمختلفة

بالروايةالوعيفيواضحةنقلةيشكلالذيالفصلالقوللكن

انطونوفرحالسيدأحمدمحمودعندالواردةالسابقةالاساراتويكمل

محفوظنجيبأورد.الذيذلكهوحقييحى-لاحقأو-عبيدوعيسى

أيلول3)635،الرمالةفيمحفوظبدأإذالعقاد.علىالردمعرضفي

الكآنجة.فيوشروطهالعقادمبادىءبنسف549(س529ص،4591

الطبقيالترتيبذلكلاغيأ،الأدبيةالأنواعمعنىبدءأمحفوظويوضح

الغايةفيتتفقجميعأأالفنونأنإلىمثيرأالعقاد،اعتمدهالذي

الأداةميزانفحتىوفذا"،مجالهبحسبكلالسيادةفيوتتساوى

منوالرديءالجيدبيناللتمييزيصلحالعقاداعتمدءالذيوالمحصول

".المختلفةالفنونبينللموازنةلاالواحد،الفنآيات

إطارفيبالتفاصيلالروايةبعلاقةوعيههوذلكمنالأهملكن

فبعد:الابداعيةالرؤيةعلىوانسحاجهلوالعلميةالاجتماعيةالتحولات

يوضح،بالتفاصيلعنايتهابسببللروايةالعقادرفضيستبعدأن

النهضة:وحركةالحديثةالعلومبظهورمقرونالروايةظهورأنمحفوظ

ركرتهانبعد؟والتفاصيلللأجزاءالانتباءوجهالذيهو"العلم

سالمادةأجزاءمنجزءلكلالعلماكتثفالكلياتفيطويلأالفلسفة

عالمفيالعلميةالنزعةهذ.اثار.بدت،وأهميةحياة-الذرةحتى

ا.بالتفاصيلالروايةعمليةفيالآداب

هذه،نفسهالعصربروحعلاقةفلهاللروايةالواسعةالاستجابةأما

ذلك:فيويقولوالعلمالخيالبينتجمعالتيالروح

أيسلهاجعلالذيالانتثارهذالناتفسرأخرىأسبابتوجدولعله

هذهأهمولعل،الجميلةالفنونجمغعلىالمطلقةالسيادة-للرواية

الفطرةعصورفيالشعرسادلقد.العصربروجيعرفماالأسباب

فيحتاج،والحقائقوالصناعةالعلمعصرالعصر،هذاأماوالأساطير،

الحديثالانسانشغفبينالطاقةقدرعلىيوفقجديد،لفنحتما

".القصةفيبغيتهالعصروجدوقد،الخيالالىالقديموحنانهبالحقائق

إاتسامحهابحكم"الحديثةالدنيا!شعرهييقولكما،القصةإنإذ

العقادربطيستغرب.لهذافيها".التعبيروأشمول"الأغراضلجميع

الرفيع.المستوىدونبأنهاواستنتاجهطبيعتها.وبينانتثارهابين

قصصبينيخلطولاذاالوسيقى؟انتشارعنالعقاديقولفماذا

الروايةفهمفيراًيههووما؟الرفيعالقصصيالأدبوبينالمغامرات

المعافبوعرضوتحليلهمالشخوصتصديرعلىوقدرنهاالانسانية

تيسيرهاعنالعقاديقولماذابل؟والاجتماعيةالفلسفيةوالآراء

كان،إذاساخرأويضيفجميعا؟إ.للافهامللفنعزيزمن"المتنع

يقرأونهلوالحكيموالمازنيحسينفطهمضطرأإلاأالقصةيقرألاالعقاد

.4591صاضطراربغير

الأدب!النوععلاقةإطارفيالاجابةوضعلأنهفصلأقولأهذاوكان

علاقتهيعيكمافنهيعيروائيمنجاءانهسينمالاالعمر.بروج

بارز.علامةمحفوظراييمثللهذا.الأخرىالأدبيةوبالفنونبالمجتمع



عنرقليلأنتوقفأنهنايمكنإذعنها.نبحثالتيالوعيسياقاتفي

النزعةعلىردأالروائيالنقدمثاريعبعضفيهاطرحتاًدبيةمعركة

آخذة.بهاوتأثرتوالنهضةالاحياءحركةمفهومواكبتالتيالمحاففة

وإذا.الأدبيةللانراعتقييمهايسندمابعضالمحافظالعاليالتيارمن

يربطونلاحقآ،عبودمارونأسماهمكماالثيوخأو،المحافظونكان

ذلكضوعفيالتفصيليالعرضوينتقدون،مكانتهبرفعةالكلامبليغ

يأ.الاتباعيينلدىالمعروفةالنزعةيتجاوزلاالأساسمنطلقهمف!ن

ماكلورفضالرفيعالانثاءومواصفاتالمتوارثةبالتقاليدالقبرلنزعة

الكلية،مسيرتهفيمتزمتآيكنلمالعقادانورغمعليها.خروجآيعد

مثلتتقبلتعدلممرحلةفيالمعركةوقتأنهإلا،الأخرىمقالاتهوفي

كانتالردمعرضفيمحفوظإجابةجاءتوعندما.التخري!تهذا

فيمكنةمنحينئذالعربيةالروايةتشهدهبمامقرونأال!!رنبضتحتوي

الأدبي.الوعهذالنمواللازمةالنقليديةالدورةإطار

بلالعقاد،معالمتجاوبالراًيانعداميعنيلاالنبتهذالكن

علىالأدبيةالأنواعبينيضعهالكنه.أدبيأنوعأبالروايةيقبلالعقادان

جريدةفيأيضأالحكيمتوفيقاليهيذهبماوهوشأنأ،أقلانهاأساس

:(4891آذار27(اليوماخبار

فيالعلياالمناطقبينكالفرقالقصةوبينالأدببين)الفرق

فيالانسانتصورالقصةكلنتوإذا،الأخربنوالناطق،الانسان

لي!الانسانلأنذلك،ارنسانحياةفيالفكريصورالأدبفإنحياته

علىالقصاصوندرجمما..الماديةالبيئةمحطفيتتحركشخصيةمجرد

منوأكثرذلككلفوقايضاالانسانولكن،الواقعيةبالحياةتسميته

")38(.مرتفعةفكريةعوالمفييتحركعقل2ذلك

تعدلمفالمرحلة.وردازوبعةاثارتالآراءهذهمثلظهرتوكلما

يهاجيممقالاتيفسرعبودماروننربن،وهكذاالكلامهذامثلتستسيغ

"نوعاالقصةاعتبارهالعقادعنيقتبسإذوهو.النظرةهذءملفيها

غيروهيالسمو،ويقلالاسفاففيهايكثرالتيالأدبانواعمن

الجماهيرعندمنالأأيسرلأنهاالأكئرفيمطلوبةبللذاتها،مطلوبة

كتب!لمنعبودويتساءلى."..الرفبعةالآ"ابدراسةتألفلمالتي

وفلوبير.،وهلتون.ووغوته،وتورغنيفودوستفسكيتولستوي

كتبهماعلىردكما.وشو؟"،وكبمفغ،وماريمه،وفرانسنولو،،ودانت

القصصيرفضالرافعيوكان4(..)العددالرسالةفيالرافعي

الزاثفة"،الروايةقرأوكلما.!الناسودوابالأرض"دوابمح!،لأنها

"للروايةخلافعلىتسفل!بدأتاليأ!ميا/داخل!شعررينتابه

)93(.والسموالعلوالىتدفعالتي!الصحيحة

المجددينبينالنزاعإطارفيفيضعهالتخبطهذاعبودويستغل

تأتيعندماحتىالكتاباتهذهتفحصالىالصحافةداعيأ،والقدامى

ولم.النقد"على9استعصواوالذين"الشهرة"رقبةعنقهمفيمنلدنمن

عنيختلفونالتلامذةأنكيفاستغرببل،بذلكعبودمارونيكتف

"خالقانهعلىوبالروائيبالرواصةاعترفواالذينالمستشرقيناًصاتذتهم

يخلقأالموهؤبفالروائي."الخيالكلي.شاعرمثالومصورمبدع

فتحياقارئهاروجتتقمصفهيتنقصها.ولاالروجتنقصهاأشخاصأ

.!...وأبدعهاأنثاهامنمعزمنأعاشتكماحينا

مختلففإنوغيرهماالطريقثمالمكسوففيعبودمقالاتوعدا

علىمتقدمةكانتالرابعالعقدكايةمنذبالظهورالآخذةالكتابات

انتباءأثارتنصوصظهوربعدإلاالتوازنيتحققولم.الروائيالنص

النطرةوزاويةالبنبةبينقائمبانسجىامحسآلديهوأوجدتالناقد

الروايةلقضيةالنقديةالكتابةفيالدارجالاستيعاباطارفيوالموضوع

(.المقرةالسرديةبالمواصفاتالملتزمالشكلي)1التقليديالشكلذات

فاضلعبدالحقكتبهاالتي)9391(مجنونانلروايةنعترفأنويمكن

للانتباهإثارتهادونحالالموصلفينشرهالكن،حسنةفنيةبقيمة

فيمثالأبسنواتبعدهاظهرتالتيالمدقزقاقتصلحولهذا.النقدي

الابداعي-الوعيثنائيةفيالتطبيقيالنقدمعالجيدالنصتناغمتأكيد

بينهممن،عديدونالدقزقاقعنوكتب.العربيةبالروايةالنقدي

)الفكرقطبوسيد4791(الأولكانون،)المقتطففهميمحمد

أسلوبهوالأولالناقدانتباهيلفتوالذي:(4891شباطالجديد،

"تشاهديجعلكبلساردأبموجبهالكاتبيكونلاالذي،التمثيل

إ.يضطربونأمامكالحقيقةعالمفيوكأنهمأشخاصأوتثاركوتعاشر

الأدبوبينالمذكورةالروايةبينالمقارنةيعقدالناقدجعلماوهذا

وتشيكوفدستوفسعكيبفضلالعالمأنظاراسترعى"الذيالروسي

فيالحاصلبالتطورآخروجميآقطبسيديطرحبينماوترجنيفإ).4(.

بالتكوينالقاصاهتمامبينفيربطفيها،النظرةوزاويةالروايةشكل

فالبطل؟الواقعيةالروايةفيالبطلأفولوبينوشخوصهلمجتمعهالكلي

بارزةوخصائصهالزقاقفروح،ذاته"الزقاقهرالمدقزقاقفيالبديل

معأبدأوروحه،شخصيةكلفيأبدأبارزوطابعهصفحةكلفيأبدآ

البطولة،تكوينفيالأساسهوالفردكانوإذا."الجميعتسيرالجميع

هيفاليومقيمتها!منتقللأوالفرديةالبطولةتنكرالتي"النزعةفإن

التيالاستعراضيةأوالعرضيةالرواية"فنفيتتأكدالتيوهي،الغالبة

."...واحدةأشعةعليهموتسلط،واحدةبقوةجميعآالأفرادتعرض

كالدود،مساربهفي!الساربالزقاقجمهورلحياةيعرضوبعدما

خدصالتأليففيجديدأكانالذي!المدينةأضواءعنالحجوب

هذ...روايةاليومعندنا9إذ:وقفةتستحقالمدقزقاقأنإلىالكاتب

.أادعاءإودون..خجلدونبهانجهرأننستطيعحقيقة

قبلمنظهرتالتيالرواياتضوءفيالاستنتاجهذانبحثوعندما

وذوعواديوسفوتوفيقالجابريبشكيبمارينعنهاالمكتوبوطبيعة

روايةنجدلافإننوغيرهمواحكيمأ!قادوأواتأز.نيأيوباممنون

وبأسلويهافيهاالنظرغوبزاويةومجتمعهابش!خوصهاكليآوعيآامتلكت

عندتتحققلمالف!نيةفالرواية:مبالغأالناقدكانوما.محفوظروأيةشان

الر.حعودةأو)1291(المتكسرةالأجنحةأو)1491(زينبظهور

يلتقيأنقبلمهبدلانحاضأمثلتوغيرهاالأعمالفهذه)3391(،

المدنمجتمعأي،النشطالمجتمعفيالكليةباليقظةبالروايةالوعي

عماالحديثلنايتيحالذيهوالمتداخلالوعيوهذا.بالتوسعالآخذة

تكئرجديدةمرحلةتحلأنقبل،للروايةالتقليديةالرؤيةعليهأطلق

فينشطةقولةبدأتالتيالتقليديةالدورةلكنوتتعدد.الضغوطفيها

أخذتبل،محددةمثاريعأومشروعفيتتوطدلمالأربعينات

عواديوسفوتوفيقمينهوحنامحفوظبنتاجاتلترفدبالاستمرار،

فيهذايومناحتىبالتكاملاخذة،وغيرهمفرمانطعمةوغائب

جهدالأعممواصفاتهافيلتضمالقعيد،ويوسفالتكرليفؤادنتاجات

يتمردواأندوننسبيأالتقليديةالسردطرائقعنانشقوااخرينمبدعين

فيهايساهمطاغيةمجادلاتتثيرأخذتأنهاكما،الرؤومأمهمعلىكليآ

914



أمينومحمودأني!.عبدالعظيمفاخوريوعمرمند.رومحمدقطبسيد

محمدوشكريعوضولويسجبراإبراهيموجبراشكريوغاليالعالم

اتجاهاتتظهرأر.،قبلوالستينيالخمسينيالعقدينطيلةوغيرهمعياد

وأ(وغيره)النفسيالواقعيأوالاجتماعيالدخلغيرأخرىنقدية

حينه.فيساديالذالايديولوجيأوالتأثريالمدخلذلك

نفسهاتحددأنمناطمحةالهذهبدلاالتفاصيلفينضيعولئلا

التأثير؟تستحقالخمسيناتفيمجادلاتفأية:مكملةلاحقةبأسئلة

نبصروكيفلاحقأ؟المكملةوسبلهومقوماتهاالأساساتجاههاهووما

الواقعي؟النقديشلاتجاهموازيآسارالذيالضاغطالتياهـالوجودي

الكتابةوبطرائقالمترجمةبالنصوصجديدبوعيالتيارهذاجاءوهل

ضغوطضوءفيوالناقدالروائيبينالانسجاميستمروهل؟الروائية

العالمية؟إالرواية(فيالجديدةالمتغيراتوطبيعةنفسهالواقع

حتىقوييناستمرااساسيينتيارينفيبالروايةالنقدي.الوعيتوزع

إلىبالتسرببدأتالتيالوجوديةفالنفحةتقريبأ:السابعالعقدنهاية

فيأولأالمفكريناستمالتالثانيةالحرببعدالعربيةالعقافيةالساحة

لأعطالمتعددةترجحىتوطهرت،آنذاكسطادانذيانقلقالظرفأعار

أمامأبوابهاالخمسيناتمطلعفيالآدابتفتحأنقبلوكاموسارتر

التمردبظواهرالأخراهتمامهايهلىعلاوةالمجالهذافيالجادلات

،الاتجاهاتمختلفذلكقبلالأديبوازرت،القوميوالوعيالثوري

فيالعريالوطنأنحاءفيظهرتالتياللاحقةالمجلاتان!مال

تطهرأنقبل،بالر.ايةالوعيأمامجديدةسبلأيسرتالخمسينيات

للأدبمتميزأمجالألتفردلاحقأوالقصةكالنقدمتخصصةمجلات

.الوجوديالأثرسياقهويهمناالذيلكن.نقدءوفنونلأالروائي

سياسيةباهتماماتالحريةوقضيةبالفردالاهتمامنفحةالتقاعفعدا

الفكرفجر،السياسيةالسلطاتحضاراتمواجهةفيضاغطة

هذاوسغل.والمأزوموالغريبالصغيربالرجلاخراهتمامأالوجودي

اطارفيجديدمندستويفسكياكتشفواالذينالمثقفينبالالاهتمام

عبدالملكقصصحملتبينما،عنهالدراساتفكثرت،النظرةهذء

منبعضأوغيرهمإدريسوسهيلصفديمطاعورواياتنوري

هذاأصداءنلحظأنويمكن.الفكريةوالمجادلةالوجودفيالنبض

النسويةالروايةفيوكذلكاللاحقةالسياسيالاحباطرواياتفيالفكر

فيالأمرعليههوبماقياسأبينأنشاطأولننانسوريافينشطتالتي

العربي.للوطنالأخرىالانحاء

عبودومارونمحفوظمقالاتكونتالذيذلكهوالأهمالتيارلكن

التقليديةالدورةرافقالذينفسهوهو.النظريةاساساتهقطبوسيد

يوسفثمومنوالسباعيعواديوسفوتوفيقمحفوظعندالروايةفي

عنقليلأحادتالتيالفروعوساير،طعمةوغائبمينهوحناادري!

مثلأ،ميرامارفيمحفوظ)عندأنفسهمالروائيينأولئكعندالدورةهذ.

وغائبوالعاصفةالصراعفيمينهوحنابيروتطواحينفيعوادوعند

جيلفيآخرينروائيينعنداو(الخ...اًصواتخمسةفيطعمة

...منيفوعبدالرحمنحبيبيواميلوالقعيدالغيطانيجمالشأنلاحق

الخ.

بتقاليد.الوعيعلىالتدليلفيعلاماتعنالنقديبحثوإذ

بلوهوكثير،،المجلاتنقدعندليستليلأنتوقفأنلنايحقومهماته

015

حركةصراعاتفيأصحابهاجهدحصيلةدلنتالتيالكتببعضعند

حينه،فيقضيةأوهاجسآالمقالاتمجموعةتشكلماغالبأإذ:الثقافة

الذاتيإحساسهفلأنثانيةوترويجهاجمعهاإلىكاتبهايسعىوعندما

هذاإلىيدفعانهالموقفبحرارةوشعورهوإدارتهالصراعفيبجدواها

والترويدج.الجمع

العالمأمينلمحمودالمصريةالثقافةفيكتابيستحقولهذا

طفحالتيالآنيةالحرارةلتلكلا،خاصةملاحظةأنيسروعبدالعظيم

النقدعلاماتمنواحدةأيضآيشكا!لأنهبل،حسببها

العقودطيلةأثرأوتزايدقويآاستمرالذيوالاجتماعي)الايديولوجي(

الفكردار:)بيروت5591عامظهرالذيفالكتاب)42(.التالية

الروسيةالمدرسةبفكرمتأثربيانبمثابةكانمروةحسينلهوقدمالجديد(

فيلكنه،غوركيبأدبمتمثلة،الاشتراكيةأوالاجتماعيةالواقعية

المحضالوظيفيغيرالآخرللجانبانتبهللكاتبينالمثتركةالمقالارر

حسين،وطهالعقادثقافيأ،المقبولةالرموزنحوتوجهانهكما.للادب

دون،ومحفوظكالحكيمحينهفيالذائعينالروائيينناد!كما،وناقشها

وقي.والرفالمهفاحميماعبدومحصإنتدرسعبدال!!ا-أرء!ا

إطارفي)الشيوخ(مجادلةفهوالكتابفيالأساسالنهجأما

نقلالكتابأنأي.المحضالأدببوهواهمالبلاغيةاهتماماتهم

مزاجتحملجديدةمعركةمبلورآ،أخرىنقلةللعقادعفوظمعالجة

أنهاعلىمروةحسينيفسرهامعركةإطارفيلتثويرهوتسعىالعصر

مصالحتسندوقيمومفاهيموأفكارآراءفيهاننعكسثقافةبين9قائمة

ثقافةوبينوينقضيالتاريخيدورهايتلالثىيكادالمجتمعمنفئة

نلدفئةمكانةعلىتدلأنتريدوقيمومفاهيموأفكاراراءفيهاتنعكس

.جديد"تاريخيدورإلىالمجتمعهذاتنقللكي،جديدأالمجتمعفي

فيجامماخلالمنالثقافةهذهمنطلقاتمروةحسينويختصر

:آراعمنيليبماالكتاب

الصورةويينوالمضمونالصياغةبينالجامدالعزلضدانها11(

المتفاعلة.الحيةالعلاقةتعتمدلأنهاوالمادة

الواقعيةالمدرسة9أعاصعلىالاجتماعيبالجانبتحتفيانها)2(

هذاعزلأساسعليلا"،نفسهالابذاعيالأدبو"مقومات!الجديدة

.والمضمونالشكلثنائيةفيالاهتمام

فيالتفاعليةالحركةطابع9!الأدبيأوالفني9التعبيراتخاذمعانها)3(

111.س8ص،المجتمع

نقدفيالسائدالبلاغيالنهجتدينالمذكررةالبادىءأنأي

بيزربطهمتدينكماالواقععنومادةأسلوبأالموروتوعزلة،الشيوخ

النهجاستيعابأيضأنريدلكنهاسالأدبيالنوعوجمهورالانثاءرفعة

بالحركةعليهأطلقاماضمنالأدبيةالأنواعلحركةالجمالي-الاجتماعي

صوتأ،يتوحدانعندماذلكفيينجحانالكاتبينأنورغم.التفاعلية

النهجهذاعلىيطغىللادبالوظيفيبالجانبانيسانهماكانإلا

.لوحدهكتبهاالتيمقالاتهفيغيرلاوظائفيأداعيةويجعله

العالميبحثفعندما:اثمترككتابه!افيالجانبينهذينولنتبين



الواقعإزاءقاصرالؤلفاًنيريانحسينلطهالكرواندماه:وانيس

.الأيامفيالواقعهذامعحيويأتجاوبأمجققبينما25(،)صوتفاصيله

الفنيةالوحدةاافتقادتوضحمارةلأن64()صالعقاديلومانأنهماكا

تطورولاللبطلتطويرفلالقصةلحوادثالداخليالنمووافتقادتمامأ،

منالمفر.ضةوالأفكارالتحليليةبالمقالاتأشبههيبل،للحوادث

عبدإحسلنيلومانكما.داخليأ!المتطورةالأحداثلا،الخارج

الها.يةطريقفياًفرادأقصصه)أبطالينتقيلأنهز(03)صالقدوس

يلومانكماالضمير".وتدهور،النفسيوالتعفنالخلقيالانحلالإلى

ص)بالوتيفكرمتهربأيائسأ"الكاتب"ابراهيميطرحلأنهالمازني

أني!كتابةأغلبعلييطغىالذيهوالأخيرالرأيهذاومثل74(.

حسنأتفهمايبدياًنهورغمم!ر.فيالعربيةللر.ايةيعرضعندما

العصر،لر.حاستجابتهحسينطهفييمتدحعندماالعصرروحلمعنى

خلافعلبكتاباتهالجمهوراهتمامضوهفيواضحةاستجابةوهي

الانسحابلاوالتغيبرالحياةنحوالتطلعيمثلحسينفطه،المازفي

عندمماثلأنهجأيتخذأنهكا015(ه-914)صالموتواستقبال

البورجوازيةمأساةعنتعبيرأرواياته))جاءتالذيعفوظعنحديثه

النهجهذافيالافراطمسكلةاًما.الجديد"وضعهافيالمصريةالصغيرة

الذيالكاتبشخصيةعلىالتفسيرهذايسقطعندماتتضحمافسرعان

يمثلاًنهاًساسعلىعليهاسقطهبمافحاصرءروائيأ،لافردألديهيبدو

مومها:ويحياالفثةهذ.

بالدرجةيعبرف!نه،الصغيرةالبورجوازيةمأساةعنيعبرحين،إنه

لكلبالنسبةعامموففوهوهو،فهمهوحدودهو،اساتهمأعنالأولى

."61هصى-كاتب

مبدعأيعدلمفالكاتب،الشكلاتمنالمزيدإلىالنهجهذاويقود

ماسرعانلذلكوهووصورء،تصوراتهمصيدةفيواقعاًمصورأبل

نالنايقولاًن،يريدلأنهاني!يلومهوهكذا.للادانةعر!يصبح

والوزراءوالمنافقينوالقوادينالأفاقينقاهرةهيالجديدةالقاهرة

168".-صالمرتشين

للوحدةالتنكرإلىيضطرفهو:العدويىةمازقهلهالمدخلهذا.مثل

نامنبدلاأنهكما،اجتماعيةوثيقةإلىويحيلهالأدبيللعملالفنية

محنوظ.أع!اتإزأءاخرتخريجمعفعلأ،حاصلهوكما،يعثشبك

017(.)صلاحقةصفحةعلىنقراوهكذا

الروائيوالفهمالفنيالتماسكناحيةمنيتقدممحفوظنجيبالكن

قمةإلىيصل(ونهاية)بدايةوفي(المدق)زقاقروابةفيواضحأتقدمأ

الروايتين،كلتلفيوالشخصيات،متماسكفالحوار،الفنيةروعته

مصر،يعرفمنكلتقنعأي،مقنعةروائيةشخصيات،عام!شكل

."ميتةزائفةقوالبلا،حيةشخصيةإنها

تسوقهالتيالورطةمنيسيرأبعضأإلايشكللاالتناقضهذالكن

ماسرعانفمحفوظ:الروائيالمضمونطبيعةعنالسبقةفكرتهإليها

مصرفيتاريخيةمرحلةقيرب"يجترالذيالبورجوازيالكاتبيصبح

للبطولةتنكركذلكولأنه"،والكوالقلقالنسبيبالهدوءتميزت

صسالمصريالعاملفيممثلأالثوريهذاجنينيرىأن"عنعاجزأ

معتتناقضالفكرةهذءومثل،يضيفكماالعصر،هذابطل".174

الأوسعالحركةلمعنىمعالجتهفيقطبسيدبهجاءماأدقطرح

الأمرءبهذاالفرديةالبطولةوعلاقةللمجتمع

ضوفيالعفسيرفيوالتداخلالتناقضهذامعليستمروسوف

فيالطاغيالاجتماعيالنقدركيزةسيكوناًنهكماالنقاد،اهتمامات

)زاءفعليأحرجأالروائييواجهوقد،التاليةالعقودطيلةالأدبيةالحركة

ضمنلأعمالهالخاصتفسيرءتقديمإلىفيضطرالنقدهذامثلاسطوة

بناء.يبلوروهوجبراابراهيمجبرانقرأوهكذا.للروايةالداخليالبناء

القديمالمنظورينبينالتناقضطارحأ،طويلليلفيصراخفيالخاص

سيطرحبينما،أمينبديلهاًوصهباسالناطقرصدخلالمنوالجديد

وغيرها،والكلاباللصفيالر.ائيةالكتابةفيرأيهمحفوظنجيب

جماليعيدبينما،المتوسطشرقفيالروايةمعنىليفسرمنيفيأتيوبعد.

أنهعلىالواحهذاطارحأالتاريخأ.راقضوءفيالواقعصياغةغيطاني

وخلاصتهاوقرونقرونعمرهاقائمةحياةفيمتكررةحلقةمجرد

.يأتيوالاستبداد،الحرية،والجشعالطيبةوالعر،الخيراصطراع

المحققمجهرتحتكاشفأ،التفاصيلعليالصحفينظرةليسلطالقعيد

الوطنوحريةالانسانمصيريهمهالاالتيواللعبالأكاذيبالمتجرد

مصر.برفيالحربفيواًنانيتهاأطماعهاأمام

ويعلنون،وتقاليدهالسردلزاءالتزاماتهمخرقاخرونيقرروعندما

كتاباتخلالمنللقارىءيظهرونفانهم،عليهمالواقعضغطبشدة

دامواملكثيرأيإهمهميعدلمالسرديالقالبأنللىمشيرين،الاعتراف

وردةفيالمدينييكتبوهكذا.رواثييناًنفسهمبلعلانمعنيينغير

.المغربللوقت

نيتيفيوليس،ويحدثحدثماعليكماًسرد(نبتاتأجهمنيلاأنا

ما،بمهارةليتعترفراحتى،والتسويفالتشويقبحبالأطوقكمأن

بعضعندبغيتكمتجدواأنويمكنكم،وابتذلت،احترقتالمهارات

ضأصةمتعةويجدون،كاميرائيبقلميكتبونأسذينأأطحدثينالمتمرنين

"واقعيين"ليظهرواميكانيكيهةبطريقةالأحراثوتلفيقالواقعسردفي

".حقيقيةكلمةايامتلاكعدمعنعجزهموليخفوا،جدآ

،التقليديالنمطيختفولمبالظهور،العربيةالرواياتواستمرت

سياقخارجلنفسهامكانةعنبعدالجديدةالتياراتتسفرلمكما

شيئأتضيفلكنهاالحاد،والتمردالعائمةالذاتيةوالسيرةالاعتراف

يبتدىءفعندماأدبيأ:جنسمأبصفتهابالروايةالوعيلقضيةجديدأ

شوطأمضيناقدنكونالواقعوتفحصأنفسهمبمناقشةالروائيون

عليهعرؤيتناوفرضومناقثتهملاحظتهفيبلالواقعنقلفيلابعيدأ
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هذه،كانت:4591عامفيالنثورةللنسخةإعدادهفيالكياليسامييقول)1(

منأكثراتجقدالحكيمالأسناذوكان،3891سةفيكتتفدالدراسة

توفيقبعنوانالدراسةوظهرتا....غتلفةموضرعاتفيقصةعشرين

مؤلفهااسموتحص،(5491والثر،للطباعةمصرسعددار:)القاهرةللحكمي

الحكيم.يخصماإزاءلاتسافاتهبالشبةناجيابرامسم.ودادهماسماعيلد.

الرطنفيواتجاهلتهالقصصيالأدبسبأةعلىادهمد.يركز53صولغاية

أصلأ.الحديثلمجلة3891عامفيوكتبت،العربي

(،الحديثالعريالأدب)فيبفوانكراتشفويفسكيأغناطيوسبحثظهر)2(

،1627س1625صبى)3691(،171،174،181س017الأعدادللرسالة

لاادهموذكرهلتبلعا،8702-2ء9018،86-9166،8018س1667

بعنوان2،لةالرسلفيوظهرت،ادهملهليعرضفلمجبمقللاتأمل،هوامثه

ناعأ.25-18،17-91،16-أءمن8،-،الأعدادالمصريئ()القصة

مجلةفيظهرتلقدانمصرية(.القصةيانجليزي)رأيباليكولينمقالةأما

لمدهمهواسزفيإليهاوالاشارة2124-802ص،4391مايى(لهلالالم

يبدو.كمالاحقة

تيمور.يستمر.(3691السلفيةالمطبعة:)القاهرةأيضأمطبوعةالمحاضرةظهرت)3(

محاضراتهفيعلمةالقصمي()ادبنلويعتمد،اللازمالمصطلحأزاعالتعميمفي

الدراملتمعهد:هرة)الفلللمسربادبفيالقصصفيتعلضرل:اك،لية

حتىالكتابلتأغلبفيقلئمةالدقيقالمصطلحمثعكلةوتبفى.5891(العربية

بعنوان6391()آذارللآدلبفيذريلبنعدنانقيهلوبحث،متأخرةمرحلة

83.-81صاالعربمفهومهوتطور)الرواية("مصطلح

الحديثةللسضةروادبهكتلفيلاحقأوضعهاالتي(والقصة)روادنامقللةمثلاتراجع)4(

.5291(،للملايينالعلمدار:)بيروت

لةالرسلتراجعملا،وغيرهماوالرصلفيالرافعيصادقمصطفىنهجكلنهكذا)5(

.956ص،3491حزيران،48العدد،(لفيهلأكتبلاولملذاالقصة)فلسفة

العربيةالمويسسة:بغداد(العراقيةالقصةفيالحدائة)نزعة:كتابوكذلك

.4891تسلراللد

فيالأقصوصةالقصيةتنثأالمقاثلأ16()صلاحقأذلكواكد،12ص،ادهم)6(

كماالحماسيةوالقصصكالمقاماتقديمعربأصلمنالحديثالعربرالأدب

تاثيرتحتالحديثالعربالأدبفيمترعرعأالقصصفننثأإنملالبعضيظن

سابق؟مرجعأبضأ،كراتمثفريفسكيذلكإلىوأثلر.مبلشرة(الأوربيةالآداب

.المجللهذافيكتبوامنأغدبالأمرهذافيمعهماويتفق

.802ص"،المصريةالقصةفيانجليزي،رأى)7(

مصادر،الهواريابراهيمأحمد.دوكذلك،121-021من،بقالسلالمصدر)8(

9791(،:المعارفدارهرة)القلم!رفيللحديثالعريىالأدبفيالروايةنقد

الفصة)أدبعن(0391)اذارالأسبوعيبسةالسيلفيعنلنعبدادلهعمدمقللة

فيمقالةكتبقدهيكلوكان(العربيةالآدابفيضعفهوسببوالرواية

إليهاو(ضار،9291حزيران15فيالاسوعيةسةالشلفينشرهاالموفوع

أعلا..فيولغيرهاالانكليزيالكاتب

من،الثلالعددوكذلك،18-17ص،3391الابعالعدد!(المصرية)القصة)9(

جبوتطرق...مصلدر.فيالمقالاتمنعددنثرهواريوأعاد.17ص

هولاء.منثلاثةإلىتخصيصأ

.111س401ص،...مصادرفيالمقالةنثرمواريأعاد)01(

فيزيخبلروايةفعليتأئيرأوفعليةاهميةأيةوجودانكرقدأدهماسملعلكلن1()1

مكانةمردهلالئانيةطبعتهارافقتالتيالضجةانللىمشيرأ،الأولىطبعتها

.2هاسز،36ص،الروايةأهميةولي!والاجتملعيةالرسميةالمؤلف

.02و71ص،7ع،سالةلرل(121

الحديث.بالصالأدبفيالقمةكبابهفينجميوسفمحمدد.فذهعرض)13(

التاجرجاكويراجع6191(،الأهليةالمكتبة:)بيروت2ط5291(،،1)ط
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اني!وكذلكبممر،الترجمةحركة،المترجمةوالرواياتللقصصثتهفي

2(،ط،0691،)بيروتالحديثيالعرلمالعلثيالأدبيةالاتجلهات،المقدسي

.371ص

.9ص،نفسهالمصدر(

.-2223ص،العربيالأدبمناهلعننجميوسفمحمد.دأصلأأوردها(

التي،الفرنسيةعنوأغلبها،المترجمةوالقصصالكتبقائمةأيضأعندهوتراجع

بينوالروحالفكرروابطفيشبكةابوالياسبقولكماأساسيةتأثيرنافذةكانت

.2(ط،4591المكشوفدار،)بيروتوالفرنجةالرب

منتصفمنذالترجمةلحركةالأشملالمعالجهأما،151-131عى،سابقمرجع(

القصصيالفنشركتحامدمحمودالدكتوربحثفيفتوجدعثراكسعالقرن

جاكإلىفةاضل،(6391العربيالفكردار.)القاهرةالحديثالعرىلأدبلفي

ولمخري!.سابقمرجع،التاجر

اضم!.،25ص،لمسهالمصدر،لجميوسصمحمد.دأيصأذلكإلىأشار(

القصةاستخدامعلىأصرالذيأدهمعندجهللاإصرارمنبنطلقالخلطكلن(

هامثي،16ص،القصيرةالقصةتعنيالأقصومةأنأسلسعلىللروايةبديلأ

بديلا،)القصة(ويتبنى،الرولميةمصطلحعلىاخراعتراضأانطونفرحويقدم

.45ص(،العربالأدبماهلصادر،مكتبة:)بيروتانطونفرحيراجع

يصححالذيلجميوسفمحمدأمثالالمحدثينالكتابعندالاصرارهذاويستمر

ويمنيهلأ7اءحقصةبهاايعنيفيقرل،)رواية(مفردةاستخدامهنعيمةلميخائبل

ص،الحديثللعرببالأدبفيالقصة-،عه"13+0،3أقصرصة!بالقصة

لاحقأ.للموفوعالىالتطرقوسيتم.اهامثى،131

-كذاسررالعرالعالمفيالمتصورفوقتأءسرأكتقيالمنفلوطيائار)انادهميقول(

خفقلتمعبالضبفاسإلىبالتسلمدمثقمنكاملجيلقلبخفقلقدحتى

.35(ص-ماجدولينقلب

.36ص،نفسهالمصدر(

.47،97ص،الثقافيةالمكتبة،دوالارضلفةالثقلرةوزل:القاهرق(

الأولالجزء،الكاملةالمجموعةجبرانخايلجيرانلمؤلفاتتقديمهفيذلكورد(

أوردقدنجميوسفمحمدوكلن،28ص9491(؟،المنلهل:)بيروت

.ا-31132ص،آنفأالمذكوركتابهفيأعلا.الاضارة

المتكسرة)الأجنحةجبراننتاجاتاعتبرالذيادهممعالرأيهذاويختلف(

.03ص"العربيةللقصةالأولالفني"النموذج()العواصفو191(2

مكتبة:)بيروتافطونفرح،العربيالأدبمناهلسلسلةفينثرهاأعيد(

صالعرية(،للقصةالأولالفني"النموذج191(،0)العواصفوملدر(،

للمسريىللأدبفيالقصة،نجميوسفمحمدد.ونرهاالرسالةعلىعثر

لاولا43+عولهأبديلةهياختلاقأنوواضح.263ص،الحديث

هوىطبيعةعنضمنأنفصحوهي،أعلاهاستخدامهافي.حولهأ،،ء3

بة.الكتلفيجبران

ايثاراتفعندما،مماثلةمعاييراعتمدواالكتبعارضيبعضبىأنمثلأيلاحظ

منفيهاماعلىاكدتتيمورلمحمودالقرائحثملرإلىمبلاللعربيةللرابطة

بعد،يبكامللممتفاوتفنيوعيوجوديعنيبما،لملترجمةيتيحانوبناءتماسك

عدالآخرهوسيتكررصالمقيلمصطلحأنكما،2.2-3791،002حزيران

.ابيتيفياالعقاد

الثرقمطبعة:)القاهرةوالثورقالاحتلالبينمصربعنوافيدهنيدراسةظهرت

.(3391،الاسلامية

.913ص،المصريةالقصةفجر

.591ص6191(،،العرفة)دارلريةنماذجمندور،عمد

لمسيرتهالتاريخيالاطارفيالاستهنتاجهذاتبررالتيهيالسردفيوالانتقلئية

هذ.يمغوصورأصواتمنيتخيلهكانلمااسترجاعهأنكما،الشخصية

ماكثيرأ"وكاننقرأوهكذا.ريخالتللاالروايةنبضهواخرنبضأالمذكرات
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هذهبينيمزأنفيويجتهد،الدجاجوتصايحالديكةتجلوبفيسمعيستيقظ

الآخربعضهلوأملحقأ،ديكةأصواتفكلنتبعضهلفأمل.المختلفةالأصوات

لمأنهكما.وكيدأاعبثأوتقلدهاالديكةبأشكللتتشكلعفلريتأصواتفكانت
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.49ص،سابقمصدر

.131س13.ص،...للفكرولبطر

-81.83عر،المصريةالقصةفجر

ياالحكيمفنيجلبهالذيالظاهراهذابقول)ذ،126ص،الحكيمتويخق

الفكرةحقييجسويعيد.الرمزافكرةتقومحثالباطنمعيتوازنلاالقصة
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.133ص
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635،س)634للرسالةمنعددينفيلرقدالزياتعبدهـحسنالسيدكان

كلهالعقادمعلجأالموضوعحولىمقالأ(4591أيلول3والاثنينآب37الاثنين

الرواية.مونسوعفيحاسمرأيدونالمذكوردمقللاتهفي

.25ص،الحديثالعربللأدبفىالقصة،نجميوسفمحمد.دعنمقتب!
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القرنأواخرفييسمىكانعما)يحتلفمندورمحمدعند)الايديولوجي(النقد

جهة،منوالفنالأدبمصادرنبينللى)يسعىبلالاعتقادى(بللمنهجالماضي
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