
!يز8عربيةأفيافةأجلىمة

وأيةوالرالقصةميةأنىفى

توثسممعترمدنمم!مدمل

البيثعيامر

نهصت!ولانهضبت:بمس"

والتخلف.والتمزقالهزيمةؤاقعأ(

التبعية.وضعية2(

الوحل!فيفاطسونونحننتصارع3(

جديدأ؟قصصأنبدعوكيفهذا؟نتجاوزكيف4(

النقصعقدةتجاوؤضرورةسةه

)1

)2

)3

اولية:شروعر

الخارجي.المستوىعلى-أ

والكلمة.الراًي.حرئةالأميةرفع:الداخليالمستوىعلي-ب

:بالغربللانبهارحدوضييمضرورة

الغربية.الأدبيةوالموضاتالدارسوراءاللهاثإيقافسا

34!؟كا!+.بطلا،!4*!370!لها؟غ!ع؟43:مثلنحنبس

!عدةواقععات،الوافعيةسج

الإبداعينمطهافرضتأخرىشعوبلتجاربالنطرمنبدلا

عالمئأ:

.لأاض!أ!مثال:الرويصيإلأدبسا

ول.334ةكأولمثال:اللاتينيةامريكاادب-ب

الخ....كواباتامثل:اليابانأدب-ج

نهصملولانهضبت:بنقديم-"

قارناماإذاحقأونفجعوالخيبةالدوارويصيبنانفلجأ)8(ماكثيرا

ومكانةاخرىبلدانبرضعالعريالوطنووضعالعربيالمواطنوضع

هزيمةوضعوهوسالحاليوضعناقارناماإذاوخصوصأفيها،المواطنين
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:العربالروائيالتحدي-441

الذاتية.التجربةطريقوعنبالتميزحتمايمرالعالميةطريق4(

روائية:عربيةضهضة2(

علميأ.الذاتقراءةاًس

واستلهامه.القصصيترائنااستقراء-ب

الخبر--القرآن-خرافات)اساطير-العربيةالقصصيةكتبناامهات3(

كل-الجنيالقصصس.ليلةليلةألف-حكاياتسفلسفيةرسائل

(.المخطوطالقصص

الطيبسحسين)طهالتراثاستلهمتمعاصرةر.ائيةعربيةامثلة4(

...(خريفالبشير-المسعديسصالح

التسرعة.احكامنامنكثيرمراجعة3(

عربيتينوقصةروايةلخلقالضروريةالقواعد-53

نيدوتين:

مؤسس.بيان،(

.اركان2-4(

خاتمة:-3

.التراثتجاوز4(

شامل.جديدادبيجنس2(

.والطموحالإيمان3(

مثلبعدنافيهاالنهضةحركاتانطلفتبلدانبوضع-وتخلف.تمزق

فيالاضيالقرنمنالستيناتيخاإلاالغربعلى".تتفتحلمالتياديابان

لبنانطليعتهاوفيبكثيرذلكقبلنهضتهاعربيةأقطاربداتحين

لأوروباالتعليميةوالبعثاتوالجرائدالطابععرفتالتيونرنسومصر



المختصةالعلياالمعاهدوبعثالترجمةعمليةفيحتىشرعتبل.مبكرأ

.عثر)2(التايعالقرنمنالأولالنصفمنذ

علىقدرتهاوعدمالعربيةالنهضةقصوربعضهميفسروقدس2

قديمأالمباشربالاستعمارالتبعيةوضعيةمنالعرببالوطنالخروج

فيونحنظهرناقصمالذيحديثأالامبرياليةأوالجديدوالاستعمار

سالتقدمطريقعليناويسدوحدتنايمنعالآنللىيزالولاالطريقاول

المدججينالصهاينةطرفمنالعراقيالنو.يالمفاع!!ضربوليس

ذلك.علىالحيالمثالإلاالامبريالةطرفمنوسياسيأتكنولوجيأ

مقتنعوننحنإذ،يكفيلاعليهوالاقتصارالتفسيرهذاولكن

تحقيقدونتزالولاحالتالعربيالوطنفيداخليةذاتيةعوائقبوجود

وطبيعةوتشرذمنا)3(تمزقناالمعوقاتتلكاهممنولعل،النهضةاهداف

المواطنتنزلوالتيالعربيةالساحةطولعلىالقائمةالقمعيةالأنظمة

الصمودلايمكنهلاخائفأقاصرأمواطنأمتوخعلمتدنيةمنزلةالعربي

الميدانفيوالخلقالنجاحيمكنهلاوبالتاليالمبادراتاخذولاالقتالولا

.والفكريالأدب

والهزيمةالنكساتتلوالنكساتنعيشالعربيالوطنفيبناوإذا-3

وكأنناذواتنابجلدنتلذذلأمازوسياوكأتاالردةبعدوالردة،الهزيمةبعد

مقابل،وبلامشاركبلاوحيدأبمفردء،الجنسيةاللذةعنالباحثمثل

رائعةبلوحةتذكرنيالوضعيةوهذه.إنجابولاعطاءولابذرفلا

يعذالذي)1746-1828(،لاهقاغوياالمعروفالعاليالاسبانيللرسام

اللوحةوهذءصر.المعلالرسملبروزهتاواالذينالرشا!نأكبرمن

محفوظةوهيالعميبضرباتالصراعاوالغرلعان:سفاهاغويآ

كلسهرقدرجلينصراعغويافيهارسموقدبمدريد)4(برادوبمترف

فما)5(،الركبتينفوقماإلىالوحلفيغائصانوهماعصاءمنهماواحد

يوحيلاحينفي.الوضعهووالوضع؟مالههووماصراعهماجدوى

.والانسدادواليأسوالثبرربللويلإلاقاتمةسحبأالمدلهمالأفق

؟المسدودةالآفاقنفتحكيف،اليومعليناالمطروحوالسؤال-4

فيالمضادالتحذينخلقوكيف؟حقيقيةعربيةنهضةنحققوكيف

عربيةوقصة؟متميزةعربيةروايةنخلقوكيف؟العريالثقافيالتاريخ

نرعة؟إض!افة!انحققعالميآفعاىمسشهذات

معتلتقيوهينفسهالآنفيوضروريةشرعيةالتساؤلاتوهذ.

الميدانفيوخصوصآالميادينكلوفيجميعآتسكنناالتيالطموحات

المعاصرالعربيالعقلتشكيلإعادةإلىأساسأنطمحأينالفكري

العطمىالقوىوتحدياتالعصرتحدياتأمامفغالةأداةمنهلنجعل

فيوكذلك-والاقتصاديةوالعسكريةالعلميةالميادينجميعفيالمهيمنة

،عملاقعربيأدبلبعثطموحاتنامعالأسئلةهذهتلتقي،الأدب

.الأخرىالبلادأدبمنغيرهمعالإنسانيةالساحةعلىبنذيهيقف

النقص:عقدةتجاوزضرورة-8أ

أولية:شروط-ر

وبدونهاتحقيقها،منبدلاأوليةشروطهناك،الهدفهذاولبلوغ

وهذه،ثمارهيعطيأوينضجأنفكريأوحضاريعمللأييمكنلا

اثنين:مستوي!ذاتالثروط

الغزولمحاولاتالصمودضرورةهذاويفرض:خارجيمستوىأ(

لهالتصديوضرورة،ثقافيأأوسياسيأالغزوهذاكانسواءالخلرجي

مضاد.بتحذبالقياموذلكعليناالمفروضالتحدي.رفع

كاملعلىوالحريةالوعيمنعامإطارتحقيق:داخليمستوىب(

إيجايىشيءايتصورولاسليمبناءاًييمكنلابد.نه،العربيةالساحة

ألقرأالقراءةامةعنالأميةرفع:2أولأهذاويعنيجميعألمستقبلنابالنسبة

عليهنحنالذيالعارنتجاوزوضعحتى)6(خلق،الذيربكباسم

07%منأكثرالعربيالوطنيخاإلأميةنسبةفيهتبلغوالذيالآن

التيوالرواصاتللقصصالقراءجمهورنحضروحتى(المائةفي)سبعين

لانتاجها.نخطط

وهذ..التضحيةكانتكيفما،والكلمةالرأيحريةدعم.ثانيأ:

أفرادكلنضال،المتواصلالنضالتتطثبشروط،الأوئيةالشروط

الشروطهذءأنوواضح،الثقفيننضالوبالخصوصالعربيةالأمة

ء!ه!(الرياضيبالمفهومغيركافيةولكنهاضروريةشروطهيالنضالية

.4أ،أهول334،3?ض!ةة3ح3س!؟5،4ـ+3ةأول!3"3س!3)

:بالغربللانبهارحذوضعضرورةس2

لتحقيقهانعملونحنبالأحرىأوالأوليةالثروطهذءتحقيقبعد

وهذ..الآنحتىلمسارناوثقدتأملوقفةنقفاتبدلازيةمولوبصفة

يتتالىلاوحتىالفشليتكررلاحتىوحيويةضروريةالوقفة

دراسةالأدبيمسارنادراسةهدفهاالجادةالوقفةوهذه.الاجهاض

قرنينمنذتنتهيلاالتينهضتنامخاضلعمليةحذأنضعحتىنقدية

سليمة،أ!سروعلىجديدمنللانطلاقلنايتسنىحتىوذلك،اثنين

وواضحة.صلبة

أهمها:هنانذكرعديدةأشياءيتطلبوهذا

الأدبيةوالموضاتالكبيرةوالأسماءالمدارسوراءاللهاثإيقاف-أ

:)+(الغربية

للتجديدإمكانيةولابدونهخلقلا،سليمحضاريموقفوهذا

يضيفهيزالولاأضافهمالقيمةإنكارآهذايعنيوليس،تبنيهبدون

شيءقييفيس!*ي!ارأا،اهفءنءذ،وامشصهأنرفىايهمباديرفيسغرب

ولا،إضافتهولقيمةاخربالتجاربالثريالواقعيمحوأنيمكنولا

وأبالجاهلنعتهإلااًلمجالهذافيالغربدوريستنقصلموقفيمكن

فرضآ.الواقعيفرضهلماالصحيحغيروبالانحياز،المتجاهل

حتىالعربوالقصاصيزالروائيينجلوقفهالذيالموقفولكن

لأنماطفيهالمبالغألاعجابموقفكانكل(ولاجل)وأقولاليوم

موقفوبالتاليالانبهارموقفوكان،وطروحاتهولأساليبهالغرب

التبعية.

الأدبيةالغربمدارسوراءطويلأوجرينا-يقالوالحق-لهثنافقد

خصوعأتزعمهغنائيشعرمنعندنامنهاظهروماالرومنطيقبءفبعد

المدرصةوبعد،وغيرهمطهمحمودوعليالشابيالقاسموأبوالهجرأدباء

ع!ثرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففينفسهافرضتوالتيالواقعية

ودسترفسكيبفرنساوفلربيررزولابلزاكأمثالمنكبارأدباءأيديعلى

فيالالثتراكيةالواقعيةوبعد...بإنكلتراوديكنزبروسياوتولستوي
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البابهذانلجأنمنالعرلطنحمتلنابدلاكان،العشرينالفرن

موضةكانتثم...وغيرهمحفوظنجيبمثلألنافكان،فيهوننتج

هذءوئتثم...فؤلجناها...والمسرج.الروايةالفلسفةفيالوجودية

الروايةأوالجديدةوالقصةائتجريبيبالأدبيسمىماوظهرالوضة

؟صرنا)9(يضأأدلجواا1هذفركبنا)8(!سا(وله*لها!ء3)ح!*ء"يدةالجد

معتبرينإنتاجناوعلىنصوصنافيونطبق!المدرسةهذهتوجهاتنترجم

منإذنبدولاالزمنتعداها،باليةعتيقةصارتالمفاهيممنكثيرأان

لاالتيوالحكلية،الروايةفيالشخصيات:مفاهيمذلكومنتجاوزها

"بخلقسهموناديناوالمضمونالشكل0الالتزامومفهومتسردهاانبد

للواقع"والوصولالوافعيةو"بتجاوزالجديد،للإنسانجديدةقضة

جميعا!وعليناالمؤلفعلىنفسهاوتفرضبنفسهاأنفسها)تخلقوبرواية

وأوالهيكليةالأسلوبيةعلىاهتمامناوانصبذلككلتركناثم

لهثنص!إ،نكادولانلهثنزاللاونحن...الخ...البنيوية

وفيالأسطورةفيجاءكمالاالأمروافعفيكما،الأرنباءوإالسلحفاة

غيرشيء.لاالتجريب:اًهمهالعلعذةشعاراتورفعنا...الخرافة

شروطه.ولاأهدافه:لايباصتصاإطا!تحديدبدون،التجريب

موضةلأنكبيرأ،الزمنفيوتخلفأغريبةسذاجةبذلكفأظهرنا

السيحيعثرالتاسعالقرناخرأوروبابهامرتالطوباويةالتجريب

قيمةفيالاعتقادبالأحرفاووافاقهبالعلماللامحدودالانبهارموجةعند

اطلقما.هوالبشريةماكلكلحلعلىالوحيدالقادروبأنهالعلم

)(.ءأإ،4!أ،3)ء*3السيونتيزم:اسمعليه

(!5!ا7!ع4ح(عحولءح"!4)بيكيثيوبوفار:مثل،نحن-ب

مناالبعضرولعل-هذافرنناأواسطالرقفهذاوقفناالعربونحن

غوستافروايةبطليمثلبالضبطبناوإذا،المرحلةهذهفييزاللا

روايةوهيلاه!)3"(ع،43،!خع3،ع!ط!وللاك!(ء3447)34ء؟ولء*فلريير

أعمالهآخروهييتفها،أندونوماتمؤلفهاينههالمجدأ،طريفة

مع،سنواتسزالأساسيةالأخرىآثهارهمثلكتابتهافيقضىوالتي

فيهاحاولوقد.وفاتهبعدطبعأنشرتوفد.الكتابةلمهنةالتامالتفرغ

فيومكانتهالعلمقيمةوهومعاصريه!فةباليشغلكبيرموضوعطرق

لكافةبحوصلةالقيامالعصوركليخاالفلاسفةمثلوحاول،المجتمع

المئاكلهيوماتطورهاوصلاينوإلىجثأعديدةوهيعصرهعلوم

حسب-علىالوضوعوهذاتتخذ؟مساروأينفسهاعلىتطرحهاالتي

موضوعلأنه،بعدهولافلوبيرقبللاقطروائييطرقهلم-علمنا

خم!فلوبيروقضى،انسيكلوبيديةشمرليةمعرفةويتطلبجذأصعب

برنامجه.يتمأندونويتعلموينقبيبحثحياتهمنسنوات

صغيرةثروةأحدهمايرث،بسيطانموظفانكهلانهماوالبطلان

أدراكوما-للعلمللتفرغالوظيفةمنالمبكرالتقاعدفيقررانمنتظرةغير

كل،العلومكليتعفمانالسمنواتعشراتهغذاويقضيان!العلمما

استعداد،سابق.لامنهجيةبدون4العلمبعدوالعلمحدةعلىعلم

للطبيعياتثمالفيزب،ء،ثمالرياضياتلعلمأشهرأيخصصانفنراهما

للفلاحة،ثم4والاجرامللحقوقثمللبيداغوجيا،ثمللجيولوجياثم

..النفس.علم...وللفلسفة،الاجتماعلعلمثم،للتاريخمثم

روايتهمنحدةعلىفصلأالعلومهذءلكرنفلوبيرويخصص...الخ

والبطلان.والاستفساروالسفرالمطالعةمنأشهرأمنهيتطلب،الفريدة
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ماكلفييتخبطان،يدرسانهالذيالعلمظاهرتجاوزانلاساذجان

الذيالعلمفيتركاننفسيهنماإلىسريعآالسأميدخلمماومفتعلةسطحئة

إحباطومنلآخرفشلمنوهكذا.غيرهإلىعليهنقنما.قدبصددههما

مهـا.آخرلاوالرواية...الروايةاخرإلىلآخر

كانواالذينزمانهأهليعريأنهذهالعجيبةبروايتهأرادوفلوبير

منبالخصوصيسخروهوبتاتأيمخصوهاولميفقهونهالااسياءيرذدون

لاالذيالمساربفشلويتنبأ"العلم"دينوهوالجديد!"الدينهذا

والطيبةالنفسانيالاستعدادحسنإلاإيجابيلثيءأيلهيشفع

مبالغبسذاجةطويلأرددناوكأننااًيضأ،العربونحن...الساذجة

وأذاتها.حذفيغايةالتجريبوكأن!التجريب!التجريب:فيها

السذاجةمعالقطعمنبدلا،موجزةوبكلمةهدف)1"،بعدهلاهدف

الرواية!هذهداحكا4"!47!،حط؟ولحغءفلوبيربطليعقدةوتجاوزالبلهاع

قليلأ(.إلاتقراولافرنسافيحتىالنقادإليهايتعرضقلنما

!قعيات.ل،قعيةالوا-ج

فنحن،والقصةالروأيةفيالواقعيةعنيقالأنيمكنالثيعونفس

فيفالواقعية،المطلقفيالدرسةهذهأنصارمننكونأنيمكنلا

:واقعياتالحقيقة

الفرنسيةالثورةئعيدالمشصرةالأوروبيةالبرجوازيةواقعيةهناكس

حسبالمجتمعوتنحتوالاقتصاديالسيال!يخستقبلهاتخططالتي0

فيالمجتمعهذامننماذجوصفدورهيكونهناوالروائيمصالحها،

لعبته.ضمنلهامكانعنالبحثوفيتصارعها

معتنةسياسيةفلسفةضمنتدخلالتيالاشتراكيةالواقعيةوهناك-

الكاتبودور.جديدةعلاقاتضمنجديدإنسانخلقتهدف

تقفتراللاالتيبالعوقاتوالتنديدالشيوعيةبعهدالتبثيرهناالروائي

الاجتماعي.المثالذلكطريقفي

الثالثالعالمفيالمباشرالاستعمارمنالتحررقبلماواقعيةوهناك-

التحرربعهدالتبشيرالروائىمنيتطلبوهذا.الرحلةتلكبعدوما

...الثانيةالمرحلةفيوالجهلوالتخلفالبؤسواقعبتعريةثمأولأ

أحدلأنأوالتاريخفيعفويةبصورةتظهرلمالأدبفيواليراقعية

نتيجةأ!الصدفةبمحضهكذا،يومذاتفكرتهالهعنتالكماب

الكتابةفيعميقةتجربةمخاضنتيجةبرزتوإنما"أوحيأو"إلهام"

وفيمازمنفيطاغيةكانتأخرىأدبيةمداريسعلىفعلوكرذالروائية

الغلبةكانتحتىوتحاربتا،وتناحرتاالدرستانفتصادمت.ماباد

.الأدبالخلقولعمليةللأشياء.نظرنهانفسهاففرضتلدواقعية

لامبرراتوبدونهكذاالواقعيةللمدرسةندعوأنهكنلالذلك

نأيمكنلاأخرىوبكلمةفنيةولاصياسيةولااجتماعيةولاتاريخية

تنظيروبدونعميقةدوافعبدون"الواقعي"الروائيالإنتاجفيننطلق

تفسير.أو

نتجاوزوأنفينا،النقصعقدةنتجاوزأنلنابذلا.هكذا،-3

ولامرضيةالظاهرةهذهلأنأنفسناعلىتباكيناومنهاكثيرة.هيسلبياتنا

شيطانيأتحالفأهناكاناعتقادناومنهاولء*!؟ه،أ"ول(43)4033!ا.شك

اخرىشعوبلتجاربننظرواًنمثلأ)12(نوبلجائزةكتابنالمنحضذنا



البثريةعلىالإبداعيونمطهاالروائيانتاجهافرضتعربيةغبر

وصلوكتابلشعوبعديدةأمثلةالروايةميدانفيلنافنحنجمعاء:

اللاتينيةأمريكاأدبذلكمنعاليأالمستوياتأعلىاللىأدبهامستوى

وبعدها.الاستراكيةالثررةقبيلروسياوأدباليابانوادبالحالي

أمثلة:ثلاثةعلىوبإيجازوسأقتمر

الساحةعلىنفسه،يزالولافرضالذيالروسيالأدبأولهاأس

تولستويأمثالمنالكبارالمعروفينالكلاسيكيينالأدباءبأسماءالعالية

الخ....وغوركيوغوغولأقصوصاته()فيوتشيكوفودستوفسكي

ولكني،لديكممعروففذلكواثارهاالأس!اءهذهعندأقفولن

روايةوهوللعربيةمترجمأارهولميذكرقفمالأثربالاشارةأكتفي

أعمقمناعتبرهاالروايةوهذ.أ-3491()83()088بيليلأندريبترسبورغ

منازعبلاالبطلولكنكثيرونأبطالفيها،عليهااطلعتالتيالروايات

،العبقريالكاتبوهذابعد(فيماغرادإلينينبترسبورسغمدينةهو

حتىوكابدهمراتالجنونعرفوالذي،نفسهالآنفيوالواقعيالسريالي

المعاهدفي.يدرسسالعاليةاللغاتلعشراتترجمعالميأأثراتركقد،فتله

وجوهها)4"(.أحسنفيللروايةناجحكنموذجالعليا

تقدير،أقلعلىوفرنساوإيطالياوألمانياوأمريغاأنكلترافيوذلك

طبعأ.الاشتراكيةالبلدانوفي

صورآوشحنهانحتأنحتهاالتياللغةفيتكمنبيليقيمةولعل

المعاصرةالمدينةتصويرهوفيسكنهالذيالمرضيالتحدي.فيورموزأ

دورمثلالروسسالأدبفيدورهوربما.لهانهايةلاوكمنعرجاتككمين

!الغريالأدبفيمح!لأهلى

ولنماركيزمنهاوبالخصوصأسمائهبكلاللاتينيةأمريكاأدببس

الحائز،أستورياسسأنجالميغالسأذكرولكنيالمعتادةالأسماءعندأقف

والتي13(إحنطةمنرجال:وروايتهوأ67لسنةللآدابنويلجائزةعلى

بلادءأساطير)6"(الأخرىاثارهكاسفيدائمافعلهمامثلسمنهااستوحى

بهفإذا.والمعاصرة؟لقديمة)3!لأ،ى(الماياشعبواعتقاداتغشاتيمالا

مواطنينعوتيوصلمتفردأأدبأ،نفسهالا!فيوعالميأذاتيآأدبأيبدع

.الشعوبكلوإلىالعالملغاتكلإلىمسحوقين

إلاأتوقفولنوحديثأقديمآالآداباثرىمنوهواليابانأدبسج

جائزةعلىكذلكتحضلالذي!؟!لأ!*ء،كواباتاوهوواحدكاتبعند

وبالخصوصالعديدةرواياتهفيأرادوالذي6894لسنةللآدابنوبل

الروتينيةالبسيطةاليوميةالحياةيصفأنفىلا!!(حةع*)ء!4الثلجبلاد

يذكرناالذي"أالينياتوريووصفه.الصغيرةوخيبانهاالعاديةبامالها

إلىهذاوصفهيهدفسخطاطحروفوكأنها-القديمةبالنمنمات

المعاصرةاداديةالحياةتهددهاوالتيالبثرلدىالطبيعيةالحساسيةتخليد

المطولوصفهذلكمنطحنأ.الأشياءوكلالقيمكلتطحنالتي

فيهتحلمبيتفيشجرةلجذعمنخفضفينبتتمرتعشاتلزهيرات

هوذلكسعيد،زوجيعثىوتكوينوالزواجبالحبعاديةفتاة

أنهنوبلجائزةإسنادلجنةراتوقد.ذلكغيرشيءولاروايتهموضوع

بحسيعثركقصاصاللامعةوموهبتهالكبيرة"لقدرنهالجائزةاستحق

.")47(بالذاتاليابانيةالرو!جوهرعنمرهف

أدبأاليابانيالأدبمنجعلتالتيهيوأمثالهاالمنطلقاتوهذ.

فقطالنموذجيةالأمثلةبعضإذنتلك؟عالميإشعاعولهالإنتاجغزير

معطىمنمتنوعةادابفيانطلقوالذيالأدبفيالخاصالتوجهلهذا

فربحت،خاصوتصورخلصضرذاتخلصةحضارةوهوأساسس

فيه.جداللاإنسانيأوإشعاعأعالميةسمعةالآدابدلك

العربالروائيالتحذيس)5!

علاقةهناكأنبوضوحتظهروغيرهاالأخيرةالأمثلةفهذه-أ

وحتىمعينولشعبمالحضارةوذاتيخاصهومابينواضحةجدلية

يمرلاقدالعالميةطريقوأن،عألمي،إنسلنيهوما.بينفرد،لمبدع

والتجربةوالاختلافالتميز0التفردطريقعنإلاالأحياناغلب

القرنفيعاشالذيالفرنسيالكاتبلملاءول!4!،،أ5قولةوأن.الذاتية

وله"4!م!4للا؟ثمء4!ولولطولص!،)"*ح4334":المسيحيعرالسادص

علىتفهمأنيجبوالتيعني"غريبغيرإنسانيهوماكل39!!،4،ع،!

هذ.إن،البشريالجنسيمقمالكلالعريضبالانتنماءشعوراساسس

ومسخناإلا،منهالتخلصيمكننالاإنسانيأبعدآعليناتفرضالقولة

للإنغلاقونبذأحيويأعالميأتفتحأعليناوتفرضآدميتنا،منوخرجنا

وللخصوصياتللذاتتنكرأيعنيلاهذاكلولكن،النفسعلى

الخلقعملياتفينستلهمهالذواتناالرجوععدميعني-لا.لتراثنا،

هذاوفينحن؟منانا؟منيبقىالأفمالسؤاللأنوالقصميىالروائي

الذاتمعمتداخلإنسانيبعدهناكمسبقأسمجالهتحديدرغم-السؤال

تع!ئفناإذاإلاالبعدينبينالتفريقيصعبعضويأ،تداخلاالخاصة

نع!ن!فأ.

المساروضمنعربيةوقصصيةروائيةنهضةعنبحثنا.في-2

اثنين:أمرينمنبدلاالعامالحضاري

العلومبكلبالاستعانةنقديةقراءةالذاتلقراءةعودة(1)

ألسنيةس-اجتماععلم-فلسفة-نفس)علم("العصريةالإنسانية

(.الخ...سياسيةعلوم

وتركيبها.لذواتاتصورلأصحذلكبعدوالوصول

تراثنااستقراءمنكبدفلاالبحتالأدبالمسارضمنأما)ب(

لخلقلمكانيةلاصلباساصيسكمنطلقاستلهامه0العربالقصصي

محاولاتنالكانتوإلا.وخارجهبدونهوقصصيةائية0رعربيةمدرمة

قيمةوفيجدوىفيومشكوكأنسبتهافيمشكوكآضبابية،سرابية

الانساني.للتراثإضافتها

وإلا؟الأشكالنفسإعادةالبتةيعنيالالاستلهامالاستقراءولومعنى

أساساًفنحن،لوجودهمبرركلالفنيوالأبداعالأدبيالخلقلفقد

!اجدادنا!زمانغيرزمانأنجش

عربيةلمدرسةيمكنلاأكاةط(4!515)حالحياةعلميعلمنامثلماولكن

ذلكخ!ارجتطهرأنالكلمةمعنىبأتمعربيةلروايةأوروائية

والنباتيةالحيوانيةالحيةالخليةفيوراثيةجيناتأ9نجدفمثلما،المور.ث

ماشئناكعربفنحن،.الاتفاقالتدبيرمحكممسبقأ،برنامجآ(ونجد

معينةوراثيةمميزاتيناخليةكلسوداخلدواخلنافينحملأبيناس

رثودوفيتأثرناطريقةوقينفسياتناوفيتصوراتنافيماحدإلىتتحكم
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وللآش!ين.البعضأجعضنامعاملاتناوفيفعلنا

العربية:القصصيةكتبناأمهات-3

نأبعدسبأنفسناوندريمهاآثارنامنذكثيرنرجعأنيجبوهنا

!!ونوايا.أغراضالمكانت،مستشرقونقيمتهالناوأبرزاكتشفها

القصةميدانفيالإبداعيةمميزاتهااستشفافالدراسةهذءوهدف

واية.والر

الحصر:لاالمثالشيلعلىنذكرالقيمةالآثارهذهومن

ومنهاالجاهليةأساطيروبالخصوصالشعبيةالأساطير(أ)

.)48(الخ..والثرياالدبران:وأسطورةونائلةأساف:أسطورة

د(.)9تونسفيالغولةخرافاتوخصوصآالشعبيةخرافاتنا)ب(

)نحن:تعالىقولهفيهاوردإلتيالعديدةالقرانقصص)ج(

!.القصصأحسنعليكنقصق

أ%-ا!بالحصوصذشكقىبراع!هـبي9بالأثافي-؟تبياابر!آد)

وأخبارالأصبهانيالفرجلأبيالأغاني:كتابفيوالمغنياتالمغنين

وأحداثخاطفةلمحةفيهوالخبر2()فىالعربأيلملاومعاركهمالعرب

يخفىسلاكماهنا،ولكن-القصةجوانببعضوتلك-وسخصيات

الآدبيين!النوعينبينهامإختلاف

المقفعلابن.دمنةكليلةمثلالعربيةالفلسفيةالرسائل)هـ(

وإن،طفيللابنيقظانبنحثي)!2(ورسالةللمعريالغفرانورمالة

هذأولكنالرساثلهذهفيوالواضحالطاغيهوالفلسفيالجانبكان

القصصي.جانبهاينسيناأنيمكنلا

وكلوالشطارينالعيارينحكاياتذلكومنالحكاياتو()

ثمينآقصصيآرصيدآلناتركتوالتيالمهمشةالاجتماعيةالطبقات

)22(.الشعبيينوالذكاءالحسمنالكثيرفيه،جدأ

أبيأحمدبنمحمدتأليفالبغداديالقاسمأبيحكايةذلكومن

.)23(الأزديالمطفر

العالملغاتإلىوترجماتهاالعديدةطبعانهافيوليلةليلةألف(د)

طرفمن17فى4سنةالفرنسيةإلىالأولىترجمتهاوبالخصوص)24(قاطبة

ول،ال،ك!.4

منتعتبرالتيالاتصصيةالموسوعةهذهأوالعديدةالقصصوهذه

منذكفهالغربفيأثرتعليها-9الكثيرونيحسدناوالتي-العالميالتراث

الأدباعكلوفيالأجيالىكلوفيالأطفالكلفياثرت،الآنإلىترجمتها

وبقيت،المراتتلوالمراتقرأوهاالذينبالخصوصمنهموالعطام

منونذكرولسينمائيينلموسيقيينهذايومناإلىينضبلاإلهاممصدر

الثانينومنشهرزادوسنفونيتهالروسيأ*أكل!3،!اط"وله!،5الأولين

.ليلةليلةألفبعنوانفيلماأخرجالذقيالكب!هـبازولينيالايطاليالمخرج

علىلاحتواثهالعربيةالبلادفيانعرض!منمنعالسبعبناتآخرفي

منالمرقفنفسهووهذا.بالأخلاقتمساعتبرتجنسيةماهد

وأحرقتالقاهرةفيأخيرآاحتجزتالتيالأخيرةالطبعاتإحدى

العدادة.إلىناشرهاوقدمنسخها

158

حاجةفيليسموضوعقصصيةكمادةوليلةليلةألفوثراء

كلتجاهلواالعربأنرغمالخالدالأثرهد!قيمةوكذلك،لإثبات

شعبي.الفنهذااًنبدعرىأواللغةبساطةبدعوىقرونطيلةذلك

واًبرز.الأثرفدرسالغربجاءأنإلى.وسوقيةمتدنيةقيمةذوفهوإذدط

فعلأ)ءأ.لذلكالوقتحانوقدموقفنامراجعةفيأخيرآفبدأنا

الروائيةالآثارتلكمثلمثلهاتمامآوليلةليلةألفنعتبرونحن

عبقريروائيصاغهاوالتيالرواياتعشراتعلىتشتملالتيالغربية

اثارذلكمنواذكر6لعصرهمتكاملةصورةتقديمبهاأرأدوالتيفذ

)عشراتلأ8ء!عكلهسأءول"**!اول47(وأ-9)085بلزاكديهونوري

وهي(ياتلروااعشرات)!علاوله!ثاه"؟ح!7ولول،3و(ياتلرواا

الامبراطوريةعهدلاعاشتلعائلةوالاجتماعيةالطبيعية"القصة

4(484-وو)همح!(ح!*3،ام!الكبيرالروائيلصاحبها"الثانيةالفرنسية

8)عء!هول،44،3ءولول*34،ك!الفرنيللكاتبحسا3اول،ءأ"*4وكذلك

.3791سنةللآدابنوبلجائزةعلىوالحائزأجزاء(

)26(.المغ!!بيوليلةليلةمائةكتابوليلةليلةلألفدضيفأنبم!

القفعيالتيفاثيكتابذلكمنالجنصيقصصنا)ح(

المكتبةفيالمخطوط.النكاحآدابفيالجناحقادمة(مل-4253)184

الأصلالسوريالمستشرقمترجمآطبعه.الذيبباريسالوطنية

م(442)هالنفزاويمحمدكذلكترجموالذيخ!ء")+2(،،4ءكاة،اك!

الطبعاتعديدبتونسالمنارمكتبةطبعتهالذيالعاطر)وو(الروض

(.تاريخبدونصفحة)84النكاحعلمفيالايضاحكتابمعالشعبية

لافهيالتطبيبيالتعليميالطابععليهاغلبوإنالكتبوهذه

ممتع.سرديحبكومنمشوقةقصصتخلومن

ذلكمنأذكركثير،وهوالمخطوطالقسيالتراثكل(ط)

المجاميعوكذلكبتونسالوطنيةبالمكتبةالقصصيةالمجاميععرات

يستلزمالتراثهذاوكلبباري!،الوطنيةبالمكتبةمخطوطةالموجودة

تدرسوحتىيحتويهمانعرفحتئوعلميةومستفضيةمتأنيةدراسة

.الأمالمرجعوهيوليلةليلةاًلفضمنموجودأجئهاكان!انتقنياته

بعضهملهانظرالعربيةالقصصيةالأدبيةالألوانهذهوكل-،

القيمةوبفقدانبالقدمقلمإوبجرةهكذاعليهاوحكمواحتقار""بتعالي

شحتيماولهائريةأشكالذاتأدبيةأنواعأنهاحينفيوبالابتذال

الحضاراتبينوالحدودالقرونبفضلهاتخطتالتيالابداعية

معاصرونكباروادباعكتابالأصولتلكمنأرتوىوقد،واللغات

خصوصأالسودانمنصالحوالطئبممر.فيحسينطهمنهمنذكر

المسعديمحمودنذكرنون!ومنللشمالالهجرةموسم:روايقهفي

السداًثريهفيالعريالتراثمنومواضيعهأسلوبهاستوحيالذي

الأدبتأثيرمرىفيهيظهرالذيقالهريرةأبوحذثفيوبالخصوص

فيالدثلة:روايتهفيبالخصوصخرئفالبشيروأذكر2!)والعربيالصوفي

ليلةالفأهمهالعلقديمةبآثارالكاتبتأثرفيهايظهرالتيعراجينها

تونس(،بوسلامة)طبعةالليلبرق:روايتهفيوكذلك)03(وليلة

.ليلة.ليلةألفأجواءهيفأجواؤها

يبقوااًندونالقديمالقصصيتراثنااستلهمواقدجميعآوهؤلاء



الأصيلة،الطرقإحدىعلىودلواوأسسوافأضافوا.لهأسرى

لهم.منطلقآكانالذيالأصليالإطارمتإوزين

وحئرواأنفسهمأجهدواالذيننقادنابعضتسرعيبرزوالآنس5

زينب:هيعربيةروايةأولأنليثبتواالكتبوطبعواالدراسات

عبدحسنيحسنكتبهماهيتونسيةقصةاولوأنهيكللمحمد

هيفاء:هيتونسيةروايةأولوأنالعشرينالقرنأوائلالوهاب

منكللذلكذهبمثلما؟)31(التونسيةالساحرةأو؟الليلوسراج

فوزيالأستاذوالباحثالمدنيوعزالدينالجابريصالحمحمدالأديبين

.الزمرلي)32(

الخاطنةالمفاهيمبعضلمراجعةالأوانانقدأنهنعتقدنحنلذلك

نأهذامعنىفليسقلناوكماوترلثنا،جذورنامعالصلةربطوإعادة

فيفنسقطالصياغةنفسنعيدوأن،السلبيبمعناهالفولكلورفينسقط

وبالخصوصشعوبناوعيدرجةنسايرأنولكنالميتالباهتالتكرار

،الجديدةالقصصيةالأشكالهضمعلىقدرتهاومدىاستساغتهادرجة

ذلكتواصلأنبدلابل"نحرمه!والتجريبنمنعأنهذامعنىوليس

فيالمختصينالعلنماءدورنفسيلعبونالذينالمبدعينبعضطرفمن

فيوحتىبلوالمجموعةالأمةمقدمةفيدائمايكونونوالذينالمخابر

الحقيقيالقوميالأدبميدانفيوأما.عامةالبشريالمسارطليعة

إطارفيالأدبذلكنتصورأنيمكنفلاالجماعةروجعنالمعبر

وراءولاهثةبالغيرمبهورةقليلةفلةوضمنالروادمنمحدودةمجموعة

تسطر،القوميللأدبعامةأطرضبطمنبدلالذلكجديد.كل

.العامالاتجاهعليوتدلالانطلاقإشارةوتعطيالمسار

القصةميدانفيوبالخصرصالآنمنبهذاالقيامويمكننا

الأدبيعملنالأن،السياسيةالعربوحدةقيامانتظارودون)33(والرواية

الوحدةهذهإنجازعلىبعدفينماالساعدةالعواملأحديكونقد

المنثودة.السياسية

تعيشوالعرب،بالذاتالظرفهذافيضروريةهذهودعوتنا

فعندما.غربأ،شرقأالأعداءبهاويتربص،والتذبذبوالتمزقالحروب

لأرضيةحاجةفييأإحضاقومنا،فإنالنضاليةالمراحلهذهنعيش

لاوبطوليةوتاريخيةقويةومراجعثوابتوبدونعليها،نقفصلبة

إعتركتهالنماذجحاجةفيجميعافنحن.القتالزمنفيالصموديمكن

..وجربتها)34(الحياة

لوضعالأوانانأنهنعتقدالقيرميالأدبيلمستقبلناتخطيطنافيونحن

التجريبوعنالارتجالعنبعيدآالمستقبلهذاتهىءعامةقواعد

(متنالأن!قرنينمذتنهضلاالتيلنهه!تناحذأنضعحتى،العشوائي

الأدبينالميدلفيحاجةفيوهيوالسلموالنظامالمملإلىحاجةفي

عنبعيدأالمتأصلالمبدعالخلاقالعملوإلىالوضوحإلىكذلكوالفني

والتبععة.الانبهاروعنالسطحيالتأثر

جديدتينبيتينعروقصةوايةرلخلقيةورالضرالقواعد-43

الكثيرةالهواء""ممراتمنأنفسنانقيأنالأوانآنلقد،نعم-أ

خصوصأاتجا.،كلفيالرياحفيهاتهبوالتيزمانمنذفيهانقفالتي

معجم،منأكثربروزوبعدالعربيةالعلميةالمجامععديدبعثبعد

الشمسوضوحواضح)ء،3!لمأول،ول(موسسبيانمنلنابدولا

وابنالغزاليالامامأمثالمنلذلكسبقنامنوطريقةمنهجمنيستلهم

ومنطرهاالفرنسية!صاء!،ة،أ!ومدرسة3ء!()3ء،ع،حوديكارتخلدون

فح!ء3:العنونبيانهفيولاـأ"حلماه،4دالأ،"ء!عثرالسادسالقرنفي

."ءكثاهولوله!!،444!اول،طءلا68ك!،!33

:أركانأربعةعلىيحتويالبيانوهذا-2

والانبهارالتبعيةونبذسوالقصةالروايةميدانفي-التقليدنبذ(1)

نهائيأ.نبذأ

دراسةأي،التراثيبعدهافيالعربيةالذاتاستلهام)ب(

الخبر)معل،نقديةعصريةدراسة،الأدبيةوالأجناسالأشكال

الخ(..الشعبيوالقصصوالحديثوالخرافةوالرسالةوالأسطورة

الفنيةوالأبعادالتقنياتوإبرازذلككلمنالقصصيةالبنيةواستخراج

بصورةبعديقعلمهذاوكلوإنتاجأ،دراسةذلكمنوالاستفادةفيها

جدية.

استلهامبمعنىالحضاريبعدهافيالعربيةالذاتاستلهام)ج(

العربيالإنسانتدرسالتيالعصريةالانسانيةالعلومونتائجمعطيات

فلسفة،،نفسعلم.اجتماع)علموثقافتهوعلاقاتهوعملهمحيطهفي

.(...لسانيات

وحديثها.قديمهاالإنسانيةالروائيةالتجاربوهضماستلهام(د)

علاقةفيملةمتكلالحقيقةفيالأركانوهذهفقطللوضوجالترتيبهؤا9

بينها".جدلية

3-خاتمة

نأيمكنناتطبيقها،بعدبالأحرىأوالأركانهذ.تطبيقعندس،

الأشكالضرورةيتجاوزجديدأعربيأوروائيأقصصيآأدبآنخلق

الإنانيةالروائيةالأشكالكذلكيتجاوزوقد،المعروفةالتراثيةالعربية

هذايكونوقد.المقننةالمحددةالأدبيةوالأجناسالمتداولةوالعالمية

الحوارمنفيهأي!بطرفشيءكبلمنأخذ"فيهحقأجديدأالأدب

التحليلومنالصحافيالتعليقومنالسريعالخبرومنالمسرحي

ومنالأدبيالنقدومنالروائيئاذسردومنوالاجتماعيالنفي

الحاليالعالميومحيطنايتماشىمما.السينما.تقنياتومنالاستطراد

.قلةالسرعةعليهاتطغىالتيعيثهوظروفصرالمعلالإنسانوعقلية

...المدينةفيالحياةوصعوبةالوقت

تقنينلكلوتهديمالأسكاللكلتجاوزالجديدالشكلهذاوفي

غذاء.وأيغذاعكذلكفيهولكنهتضييفي

تجاوزوفيهالتراثمنجانبفيهوالمثود،الجديدالأدبيالنوعفهذا

تطورنتيجةظهرتالتيالمعاصرةالإنسانيةتجاربمنأخذوفيهلذلك

منتقيدلهشكليةحدودلا،شاملادبنوعوهو.الإنسانيةالعلوم

اجلمنتتكامليبلالأدبيةالأنواعكلتتمازجفيه،وثراثهلنطلاقته

تفيدنامللوبلاالطالةبلاوتفيد.،القارىءت"مد،ممتعة،مثوقةقصة

فيونجد،وبالأخرينوبمحيطهبذاتهالقارىعوعيتعمقبأنحضاريأ

ذلك،الثعبيةأوالعجيبةالخرافةوبنيةهيكلالثاملالأدبيالنوعهذ!

ول)4"4371غ3"هالدائمحضورهاأبرزوالتيالأزليةالبنيةوتلكالهيكل

يمأ!يهه"،307)35(4ول:القيمكتابهفي-0791(لم3198الر.سيالدارس
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وحديثآقديمآواحدالشعبيةالخرافةشكلأنوبيروضحوقدع،ولهء،

نهايةلاماإلىتنوعهاورغمالأحداثتداخلرغمالشعوبكافةوعند

هي،هيالعريضةوالخطوطوأحدةوالبنيةوإحد،فالهيكل،له

.واحدة

يكتبهالذيالجديدالأدبيالنوعهوإليهندعوماأقربولعلس2

اسمعليهيطلقوالذيبورخسلويسالأرجنتينيالكاتب

بالأدبحدآالمتاثرينمنمعلومهوكما،وبورخسكه)5+(3"!هة،حأ

الأديبكذلككتبهماولعل371(بالذاتوليلةليلةوبألفالعربي

هذاضمنيدخلحركاتالأخيركتابهفيالفارسيمصطفىالتون!ي

!للأدبيلجهالذيالجديدالباب

،تحاوزالشاءهدفصا،،للنقاضوحةمطمأخكا،4حاتمقضهذهس3

منىلهوال

)1(

)2(

)3(

)"(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

لاط

فيوالاسحابة"التحذيللمؤتمرالعامالموضوعصمنطبعآالبحثهذايدخل

ربالأرلالمحور.الثانيمحورينالحقيقةفييهموهولملمعاصرقأالعربيةالثقافة

والمحورالجديدنالأدببةالأنولعظهور:بالخصوصومنهالأدبالإبداع

الثقافيالتاريخفيالمضادالتحذي:بالخصوصمنهوفيالثقلالغزوفي:الثاني

.العرب

كابأنظرأة04مارس5فيللوجودبعثتالتيبتونىالحرميةالمدرسةذلكمثلل

سللكتابالعربيةالدارطغ-بيةالحربلردومدرسة:عدلملمولىمحمودالدكترر

صفحة.أ-63و؟77تو-!سليبيل

ذلكأمثلةولعلى.الهامثيماوالحروبوالانقساماتالعديدةالعربيةالخلافاتمثل

.وأ77صنةومصرليابينوالحربلأ639سنةوالمغربالجزائربينالحرب

ة+34أه3حء4ول،341!هول!كا!4حولء3ء4ول3ع3ء4هكه!3+33:موصوعةانظر

ول4*هولءحك!3،،،!ح!،،ص!اأض!3ح،!4أ!5،ل!44أ،هول3آك!3(ح3،ك!ح،(ش!لأس!،

ء،ح!*اـ3،3كاوا!*لما3اح3،ءولولص!7-3!7391+ءولاهة-ء.015ح1154.

وهي،فرنسافيالمفىسرإت،حياتهمنالأخيرةالسنراتفيرسمهالوحةوهي

لإرادةالخاصعةالثرأعمالكلنفاهةإلىترمز،حزينةئسةس،قاتمةلوحلتفترة

سه.مفرلاالديالموتذضةمنالافلاتبمكنهالاوالتيالمتسارعالزمن

.الرسولعلىالمنزلاتالآياتاولوهي،الأولىالآية:العلقسورة

مصطفىمغبالاشتراكألفهالأول،الغئوشىراشدأصدرهماكتابانهنايراجغ

25ستاريخلدونتونى،سالمعرفةموراتالغرب؟هومل:وعوانهالنيفر

08-7591المعرفةمنثوراتالحضارةللىطريقنا:عنوانتحتواللنيصفحة

غرلهروبالان،المدرسةهذهلصاحبالتظيريالكتل!انظر

ولا"أول"5"لأح35أ"حا:!5ول3ولول8)هإ"3ء!كا"ه"ولولة-ك!*"أ،3*ة4

ع"3أ3-3691ح115!ء0،4،ا443غح3،)45-841ء،ةء3.

...تونىطغ-الخريييالأدب-المدنيالدينعزكابملأألظر

فلوبير:لأعطانظر(

ك!لما31ة7ء3ا!"لاء3،:هع83؟ءح3-ع!4لأاأ،54ك!ءاا،لا44!4!،ءء"هح،4+ه:

4ءاع4!ح،ء،،54+3452،ع4.5291حا!ءس!:،6و3!!اء.اهم!ه.

البلاديالفميةالساحةعلىطويلأطغتظاهرةعنيقال(نبمكناليءنفس(

يكونأنيمكنلاالديبالتجريديالمسالىللرسمرشايخلتقليدوهيالعرية

أخرىبتوخهاتآخركاتجريدالعرنيولملرسم-الربيالرسميمبررافيله

طيعيةكمرحلةالعر!ياالتحريدظهورنفهمأنناحينفيسأخرىومنطلقات

مرقتهالذفيالعرينالقرنفيبالخصوصولروزهقرونمدىعلىالرسملتطؤر

وشككتليالعالمومرقاالقتلىمنالملايينعراتتركتامدمرتلنعالميتانحربان

!اضيمع،والخطوطوالموضوعالرسبمثوأبتيهلبملرالقيهالثرابتكل

ماوكلعليهمتعارفهوملكليقوضوالفكرالسياعةميدانيفيثوريتلريحي

الح.الاحتماعيالظامأويملنإ3امثا!..مافترةفي"مقنى!هو

016

العربيضيفحتىمضبوطأديفئيميدانفيوالضياعللتذبذب

أولأ)38(ذاتهمهمفيكونونالإنسانيةاسساحةاعلىمتميزةإضلفات

ثانيآ.معانيمنالكلمةهذهتحمله!ابكلمعاصرينويكونون

وتجا.زالذاتتجاوزضرورةهذاكلفيالعربديدنويكون

بعضهميسميه3،4ء!أ(ول!ح44)ح!ولالتعاليبشعورمدفوعينالمعوقلت

بالمستقبلوالإيمانالأفضلبالمصيرالإيمانونواضبالئهالايمان

إليها،الإنسانيصلالتيبالمنزلةالرضاوعدمالطموحيسميهوبعضهم

نكونوحتىالأرضفياضالأعمادورآنعطيوحتىحياتنانبررحتى

الإنسانرسالهوتلك،حياتيةضرورةتلك،الأرضفياللهخليفة

وقوته.

12/(

13(

لى)4

!5(

46(

الطليعةفيوالصماية،ذلكفيشكولا،طريقناوكتروناعداءهاك

والمعضلةالأعداءأول،هوفيناالكامنالداعولكن..بعدهاوإلابريالية

منكثيرادبمنأنتحمنافمايكونوقد.خهضتايالأكبروالعائقالحقيقية

وبالحصوصوالترجمةالثرعوائقهناكولكناكسفغالمستوى،منالإبداع

المعمورقأرجاعفيالعريوللرطنالعربيللمواطنالعامةالحضاريةالضورة

نزالدمنلماعهدهبتصلنوالتاكي.لاتالحلأغلبفيتمامأسبيةهيوالتي

...الأطرثىوفريدحافظالحليموعدكلثومأمعصرنعيثى

ولول4عش!!أ!الا:ول!+"ث!،هول"ح!،غ4أ4أ330سد،كايء4،+5،لأ!ء-

ط4ول،3ولولح-6791-173ء!!ء3.،*،4ألما4ء!3ك!ء5مءط3*أ!،،ص!أ

ل،ح4كلح3ح44"ص!،لما-ع3غ،لمحص!4س!!أءم3ح!!3س!!)ع430!آ5ء4ح

ك!ء35:ح3ك!أ7"لم.

صفحة.43وبهاالروايةهذهعندراسةهيالخاتمةوهذه

روايةمنالأخيروالفصل4591نوفمبرفيوفلسطينومصرتونىزارليلي

سالصفحاتهذعترشمنبدولا.اشيلرةلتلكمخضصص()3بترسبورغ

..العرديمالقراع-الأفلعلى

7اءول!أا!!ولولولعلها؟3:3!884)0+6ول!ي4حآ!37-ولأ"اولاول4)ح؟ح-

ق،!3-ر079-3لأ2ص!!،!5-44!عألما44حع،ل51،4:!"33!ءع-،4،3

لأح3ء74.!?،4،*ها

،أخرىلغاتهـالىالفرلسيةإلىم!رجمآخرأدليأكتابةعرأحدلاشورياس

بهلينذدوالتي،الرئىالسيداس!53"آء!اع!م3ة844اـعحروايتهدلكأشهرومن

صؤرتوقدو،(94صنةحنطةمنرجال:روأيةأتف9بالدكاتوريةوبسحرية

فيأصا(7ءهس!4!يحهء،ول3025-4:3كا!"ح)5ئ!الرالسيد":يهروا

-أصينماثييطشر

نذكرللفرسيةاتمربهةقصصهمنلم()7

حهيحم!!"سأ-4"ر560،

كم-لأمحع4ء3أهحثه!ول*!ه!"3،4،

!أ-،3ءلاء!ولءه*+أح3.

سنة)مولودسنة73سىعنأ729سةمنأدريلفيكواباتاياسوناريانتحروقد

مئمامواطهمثلمتحرأملت.فمهفيالغازأنبو!وصعوقدلطوكيو9918(

باليفبطنهبفغالقدامىالامورايمثلانتحرالذي0791(وا251يوكيو

محأ،ولهأل!هـعث!ص!"ط-،4:موسوعةأنظر.السلمياليابانتوخهعلىاحتجاجأ

ا!لأ5ءهخ4!ا4س!؟هلا3اص!5"4لأ43ول+اـ5لا4ء،35ا+اـلاحممحهـ4-ك!34ول:ص!

كاس!4!)أخ3ح-ع"7294-343-".343.

تحتالأدلحذحلقة43منها)برزتحسينمحمدعبدادلهمقالاتسللةأنظر)18(

8594متيالسعودبةالرقعلةشعيي؟قصعىامشعيةأسلطيرعهوان*أ



ته430؟ول*3عخ"3!لأ5-أو77باريرطغالخميرلذاصرالذولةكتاب)91(

باللغةالنصصفحلتدونبالفرنسيةصفحات75-802*أسلسلةضمن

سةالدارنفسفيحيطيزبينضمى:كتابهوكذلك.وصوررسوممعالدارحة

8291(أكتوبر392ل!عددللمتقبلبمجلةالخمبرلنلصراستجواب)أنظر8294

.73و72ص

فاروقبقلمالمريللشصيالأدبفيالوخىالإنسلن:الغول:مقالوانظر

66.صإلى62صمنا849فيفريالدوحةمجلةخررثد

علىحديئةاحاديثكتابةالسنيناتفيالعشاشالطيبالترنيالقصاصحلوللم()5

..محاولاتيواصللمولكنهالقدبمةالعربيةالأحاديثنمط

ءالاصبنتتحقيق3طبعةممصرالمعارفدارطغهـ(هـ-944)363المعرى)21(

صفحة.9691-663

الهلمثين:هؤلاعحولطرشونةمحمودالدكتورزميذاأطروحة)22(أنظر

3ءلر"!83*!ول*ولثمد!ة3ءه3!مأا،غ"!ةعكهح4ءولكه،3!مح!3،ءحكه!!ه!لأه-

،7ح؟لاولء"3خ،أولحء4،اـكلهـ!4!3ولأ9لا!ا-كالا!اأح،أأ5+43ح

ا،لالاأ!حأث!"خ4حدا+ولأ3-8291-653"!كاح3.

النجار:رحسعمدالدكترربيكتلوكذلك

صفحة.01.7891،032عددالكويلتالممرفةعللمسلسلة،العربجحا-

سبتمبر45عددالسللةلفىللعربالتراثفيوللعيلرينالشطارحكليات-

صفحة.ك!8191،4

لغداد-ألمثنىسمكتبة،لالأوفستثايةوطبعةه291سنة)ألمانيا(هيدلرجطغ)23(

.(صفحة6"،و)*4*ساريختلبدون

جزئينفيهجريةأ927سنة)مصر(ببولاقالئانيةطبعتهلبالخصوصأنظر)24(

لأ7وصفحة626بلريى3!أ+3،كحلدىجزئينفيا!ك!44،،4وترجمة

بريلوطبعةتلريخبلا"أجزاء4-بيروتسالشعبيةالمكتبةوطعنصفحات

.صفحات807سا،ولالجرعوا84مهديمحسنوتحقيقتقديم،لليدن

العراقية:المجلةتباعألشرهاأعادتوالتي24:أسنةبرسلا،طبعةكذلكأنظر)23(

دراساتسللةوأنطر.بعدهاوما91لأ2إلى91ة5سواتمىالشعييالتراث

سنةإلىد8191سنواتعربيةدرلسات.مجلةصمنالمنشورةباسينلوعلي

الح..،-8394(ل)829للعرببمجلةخفرعاصردراصاتوكذلك8491

333،وا97،للكتا!العربيةالدارطغسطرشرنةمحمودزميلناونشرتحقيق)26(

مهتة.مقدمةمعصفحة

ول"*،4ءا-)+كلهـ3ح+أ:صهح3يههة؟فىح4ع3!ءول3-ء4أ4اث!عخ-(27)

دا؟3-ناأ3،3-4891-363ء!،"5.

ساءء!نهأشء،!ول+ول!غنه3،،ه!4ولء،1634ه،ءأ5ة--!فىغ"لمل3-(28)

ع!لأا3-7694-2"06*،ءثه.

عسأءكا+أسا4ح*أ3يمإهداهه4""ول*أ4!؟)،032الا+اـأم،44كتابكذلكنطروا

خ4،01144صلص!3لأح5،+هعح-ع"9791334-261"!:ح3.

تحتحؤامرونيترجمة(ام4-503كه)5البرطيبكرأيىبىالرحمادعدبوكتل

ألما*ك!مإء4لا3ء،ه-اول+754اء؟!ا-!ء5)!-7291رعنرا

25("ه.أ.

الزمنإلىالرحيل:روايتهرالمدائنيمصطفىكدلكالمنوالهداعلىمار)92(

توسر(.-اليبياللكتا!العربيةالدارطبع-الدامي

نادينطمهاالتيالتونسيةالروايةندوقفيكاشاركاالتيالمخطرطةدراشاألظر)03(

للةألف،والحذورالتونهيةولالر.عنوانتحت(8591)مايكتونىالقصة

خريفللبنمبرعراجيهافيوالدقلةوللة

مقالاتنا:إنطر3(1)

.أو83أقريل-!عددقصصمجلة.بتون!القصةأصولحولسأ

الذكرىفيبهشاركتنحطوطأ،يزاللا)مقال:التونسيةالقصةبداياتفي-ب

لاأ(84ديسمبر-بتونىالقصةنلديلبعثالعثرين

.7891إفرير48عددقصصمجلةنون!فيللقصةادبهقالحول-ج

388494)و37و36و34أعداد)تونى(الئقلفيةبالحياةنسرتمقالات3)32(

الاستقلالى.إلىانثأةمن:تون!فيللقصصيةالحركة:عفوانتحت8594(و

لنالشعرميدانفيالاضافةاننعتقدنحن،والروايةالقصةمنموقفنابخلا!)33(

الموقفانوهذانسثر،للةالخليليةللأوزانوخلرجللقلفةخارجالاتكود

قرونطيلةالتقوقعلأنالأمور،ظاهرعتدتوقفنللويدوقذكمامتاقضينليسل

العريال!ئععرتأثيرعدمورأءالرئيياسبباهوربماكانالخليلأوزانداخل

نأأيضأولاعتقادنا.الإسلاميةالعوببعض.علىالعربيةالعوبغيرعلى

الواضغكلجربواقد-المميزالأديىوجنسهمالأولديوانهموالشعر-العرب

بعدالآنضلقتالأوزافيفهذع،الكلاسيكيالشكلاهتراحىفيهوالأغراض

لاوكان!!والمحافظةالانحطاطةرونمىعديدفيهل،قروننجلرباحتوت(ن

الموينحثمالشسيالشعراولهالعلعديدةظروففيتمماو*داتجاوزمامنبد

الندءونض،طوقانوفدوىوالسئابالملائكةناركيدعلىالحرالشعروأخيرأ

التاسعالقرنأواسطفيتقعمرحلةأهمولعلالأوروبيللشعرعديدةمرات.فع

ولأفىلأماول343+ء!ول4هو،صغير،رومنطيقييدعلىلفرنابالنسةعثر

وقد،النثريالقصيدمنغيعذوالذىهمنأء44!ه،أول*كتا!صاحب

.3!يلح3ءا"لما!اء4ألأء3:بهأعجب

والشعر.7791سنةالعافية)الحياة؟العربالشعرفيالجديدمامقالينا:أنظر

لىبهافركناالتي4!34!8.ول4،اعنودراستنا)مخطوط(.يكونلاأوإسنافة

كلية-هكادا*03هوحوفيكتهورالكبير،فرناشاعرلوماةالئوسةالذكرى

.او83لوفمبرءتون!-الأدا!

وركم-الأخيرالثعريالمربدمهرجانخلالبرزمابالفطهوهذالعل)34(

علىللمحافظةالملخةجةالحلفلبئ-المديدةلقامنهالسيا!شاكربدرتمثالحضور

ملهذاأو...جمايريمطلبركأنهاظهرتقد،الكلاسيكيالقصيدشكل

..المهرجلنحضوربعضعنهعتر

وقد،صمسحة256-أو73-12عددبلري!43+54نامسذلةلما!413طغ)33(

سميرزميلايالعربيةالقصصسةالنماذجبعضعلىوطبقهاالنظريةهذهاستغل

لذشرالتونسيةالدارللقصةنظريةإلىمدخلكتابيهما:يخاثاكروجميلالمرزوقي

صفحة243-او83بللجزائرالحامعيةالمطبوعاتوديوان

نسبقعربيةروايةأول،أصيلةعربيةروابةنحو:عطيةعمداحمدمقالأنظر)36(

31.صإلى48صمى.8391ديسمبر-الدوحةمجلة-الغربيةالرواية

ولول43ول!أ،ح3ح!3،ك!!53!قةولهيأ5:ك!!30،ول،!لء4كتابأنظر)37(

تاريخ.لدون،صثند"254،يربارع4ح33ح!وله،ا!4طع،7أاعا"ء!

علأ؟أ"كي!4ع،31!،صه-احكبابوكذلك

3حألملا-ع3أ+3،-3ء!أ13و05-او2ء"!س!3.

طع!*أحأول*ولع3ع4مح!33ء!.3ء!،ولولص430334؟ول:كتابيصأالكوكذ

لل"ثم3ح،أس!1433عءح؟!م*وة.7

تونرالحديدمكتمة-والخديدالراث:حنفيحندكتابأنطر)38(

الموسوعة-يىالدرالراث.الكميصيطراد.وكتا!.تد..صفحة221

صعحة.69،:791-12عددالصغيرة
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