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.ءلىودة)1(عواديوسفتوؤ"قآثارانررنالرغمعلى

نءوكشفو،لمبكراتيالفألنقا!يا!كرز.حيمعءلىفيتةعلوضافا

صيةالق!يكهمجسءوعافنيني.نيةزساوازاريخي":دوجهمزؤ؟ء

درظاهرهأءكأ.فيأحىتياالاونربرزةإلطويل!ةوروايتهالثلات

الدقيقوالتحليل.معانيهاأعمفثالاجتماعيةوالشواغل

.فيةالازث!-اعةالىزو.يدةابلىللنفسيات

"الصبي:عوادلمجموعاتالرث!-يالطابمهووالتنوع

(3791)"لصونح!اقميصر"و(6391)"لأعرجا

القصةكأيظهرالغنيصيالنففالتحل!ل(4491)"-العذازى"و

أعرنطصميقصةإكا.باسمهاا/!ولىاًلمجموعةسميتأقياالرئيسية

خمربخبهوضستجدأءالاعاى5بقسرألعذابالوانيسومهعطكان

!نعقانونيحمدرانبجدتم.المال-جلبفييقثرحينشديدا

الأرهصبيانبعضرولكن،اًخلوئبيعالىاًلص:يفينتقل،الاستجداء

،الضىهـبواللكم،اخ!وعبائطعلمهحى،حلوادثلونودبرونهيضىركازوا

أءاا3ش1أستق!وقد،بومذاتعاثدمووؤيخ.لادالاوعلىبنتصركاننج!ث

مفهفسقطت،أهـضآبهودقعلقذارر"ررالتذاقاطعا.عترض"،صر"لاوك

الىالأعرخال!:يعادو-ن؟فحطمت!صا!يارةعليهاوءهـت،صخروف"

!ضذوخاضبافخهـخص!أ!الليهـفيظرأ!حنه.فاسياًجزاء4صمنذال،إلكوسط

تالمصباحكأليتسال،الأثناءذنمكرفي،-شديداباضسص"بالعصانرنحرب

أل!وخقذإحتر.البابيغاقاني!لىوأ،هاكأبىالصبيلىووالنهاهـ،ت8ذث

فجه.فقضىور:"أ-هـوتعنالعمعجز5

برشرقيفعلردالاؤصوص"هذهفيال!هجيفعل.فيهـد

له.يتوضكانالذقيالظلم-،ذاص!هـروسلوكه.-م!

لرن8!قألي.4عصإياهعلم!االتيالقوةاس!عمالالىعمدو!كذا

وراءماالى!ةالقنجاتمةدفعالمؤافأنولولا.بالذات?4

"إجةبهن3وولىالكةأ!باحترا!اهااذ،الوقوعا"تمال

ثزءشحم!تتعليطببعضراحيانآي!دخلكانانهلاإوو"ذللىالمص

1191عام!رصاةفيولد)-ا(

ث!!ىوو!ر!ووومرحح!حمصح!صوروومر!ثويير
لم
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!!ىسطصسطع!سحص!!ع!سسطصحسح-

منالظلمبمعاقبةتصورالتيالاقصوص!ةهذهلخلت()1السياق

..ففيخذكياًقيا

يرقيوؤردأصراًية-كامخىكيالمجموعةهذدفي"المدنسة3الم!ر"افصوصةو

مسشطالىفر"إتت!اعشيقيومذاتوقتلها.المدينةفيالبغاءتمارس!صارت

ىءءنو!كي،دا)قص"ثلهاالقريةتنشغلو.دفنتحيتالقربةفيرأسها

إكلهـيركأا--ار1يرإرهناو.إصجع!افييزالما!فجناًتماخاانترويو،المرأة

لاإتيا4الزافيقبرعلىوضحإذقيا.ال!+لج-الأكاليلايخرقانيريدغاضبا

اصبموليقىطعال!برفينبثى،ةالمقبرالىالليلفييتسللو.وطالشرهذأرستحق

ض-اى!ا،ا.حوفكلنيررتعدموو-زشويعود،اظاتمفيهكانا)زفيالزانية

ا!قبرةمنتبالقرالرياناحدرأى،الخاليانيوموفي.الأتجمباحرؤيةمناليه

ح!اكاذت،جنيةا!بعوحنسبه،المنضرغذافخاف،خاتمفيهمقفوعااصجعا

س!يله.فيمضفثمبهاوطمره،تراببحفنةفجاء،لهتروقيجدته

أهلتأظلتالتيللمشاعرصادقتصوير"القصهذهوفي.

المختارطبعةهوالقصةبطلو.يقياطرضلتأةا!ر5تجايةالقر

وانه.بالمراة4آثيمعلاقةلهءانتانهبعدفيمايظهرالذي

نأكثنريبولا.البغىاءالىديمعهاقيالاولىببالحىكان

كلنطيبةدرجةيبلغالمقرةفيوهوالمشارعواطفتجليل

،القبوراشباحتصورالتيالصفحةوحذلكطوالجمالالع"ق

5)2(الميهةاصبرقطرأنبعدالمق!هـةكليخىادرمارالمصلي"كماءإن

حاحط

جم!بوت،ةالثر:ريجونالبتنىو":4وصالاقصبدءفيالمؤدفيقول)1(

قلبهفيكأ!االأعرول!ن..ونقداعدابث!3صاألاالصدقةيعطونلاطالدعاء

(ص!13)"..بدعاءشفتاد9تتحرفلأ.ضريبةالبثرهؤلاءعلىأ"بأنايمان

شخص-"ع!نالىخمارت!ثتتأخرىتعليقا!26و2لمالصفخفتفيو

.السياقفيبتدخلالذيالمؤلف

المؤبر!ببابصلجنه.يرتطمحموفاذا،رأ!دسس!؟نالشيخورع")2(

يشزلا،جبينهءلىليكفهومرفن!ضر.الارضرعكويقعةمؤلماارتطا!ا

،ا!صليبوألاكاليلعلىفصطبىالكازبرقنينةجاءو،قنديلهوأضاء.بالألم

نأارورقو،فصاءايؤريمثيأصائصأجانباًلىوافل،يتكبرءودأشعاو

ظموأالأمواتاناًحمهاورسنالي"وصلي،انالفيرإمنةأفرأى،ءمنهأنتوت

وكلينماازخطاجهجمةخربمتثم!البابممصالعظام!كلفخرت!عليه

.زرؤ!روذوابقه!الفضحاءفييرأكاالياليبوس!الطررأىتم،قيمكشرتضحك

إ-قىورة:االيدناذا،ليصددانيريدكفهفرقع،اكلهرعلىمجطانلومجاو



المؤلفانهه!-إضحآوءكنركيآخط*أ4المصفي.اكىنولا

-.كأ.انلمامرءس.!انفيانضشار-ن!يةءنالىداءةفيللأ،سث!ف

ألاالوابرب*.ن...-؟سانبر!ونانا":قائلانفس"!دثجعله

ليرةزلموغ"4.."صبعمافيذ؟دلىلاالذتيتمبا!ظاحدأاضر

!ا،فىاجأةامحذةالهارثعليأف!لىتالعباره5!ذفان"ءكماؤ"4

ةالمقسالىسيذءبالمختارلي،انعانمءلىهووإقي!مةايئابمفراح

ال،-تيق!يملالتفهذاأهملالمؤلفأنإوو.ف!ل!اويفحل

.*!وأكلاروخؤ!ته؟اءت

بماإ"مححلإإتموعةالمصهـذهتيتتميزإءضاالأؤاصيعر،ءكلن

الضص!م""المؤلفؤلى!هءكينماناللذينقيالمصو%اسردال!*!يق

لعا-!لطاء!ا-عيدزإ"املةالآاالاح!ذا"ال،"
سه.ي"ر"!.!فنوتنومب

صبوكصكانتقدعهـ.طاسابرقحبةحميحة،وجهازدوت

ت!!نلمبيما46وةاحض،تهىإصيمشابا.

4-.+.؟آ!-ة!3..%.ثبهاغالر-"ش!!مهوالىلضهع!4جهاورفب

..+!.!!ءلا7كلاكبمطرو"!الموضوع!-داوروش!ت

4!لأ*!لأف،ل!ي"اإورروقةائلالردى"اقصوصقى

.ء!.*فيةللقوال!لياتحصوعبعذورةتصور

لع!؟7؟!يالضعع!علىإياهاوتفصجلهنيراطب

؟فى-"!%ألىاط"!وكوضىو!ماموالمددوءوا)*"،لمل

!د!01قد4قصصفينعيء"ئيلمهجىاطرقهيلذدالاولاأ

الأآ-د"كبعوأديوسفتو؟صقلهعرض!

اولاداضشعرالىكلناطارفي،"الش!ازبي

-..ا!،ءهـصوعالمؤلفويعالج.يةالقر

.وسو!!ةهينرالكث!اصهـ""ثالمرا!ق

زغادر-هم.ارجمهة"دقلز*ةإيةاوغاامرأة-بفييقعاباصا

-ءاير4ا!ا)1(ا،و!عةواالال!!.الفىقلبتهيمانح!ةبردردهاالم!+

،ولوءاتو!أ!لىأشواه!كرنليإحه،!وماوالعو-دة%فى!جوة

لىير:ر4ليص:كلكأ-إثو4ءإصخرجم،التابوتفونكل.تا-اهـ%كأ.الأصآبملمنفرجط

حيمثطقام،دذاثاصعميمبو-لمقهفيز!!كأتإك!عاو،ؤتنء!الص*-"ؤجاءته،ضنقه

بردأط2-ثت!4،لييلحقالمقابيوشيخطاًلييمتالىيركأرأ-طو،؟وصساالشيغ

ترىضتث،عغحابيتهاتوااتنفضورضجقظاتلاءواو،عهيكرس!جرالمنجل.

ليلبرأ،مورداتوليطبوفا-يمثةطخوفاءاالعظميةدأطياماتصثاتورأةه

(؟9-لم8تس)"..تنقى،-هـوابمصلاا-ممزرودضصز!نا

يفسدعلىتىثنيىثيأ-طأالمثصلفيرتكبأيونأ.اتأقصوصةحذهفي)1(

علمهونثنفقبهتلئو)1!صازتا-المرعمبيؤومنا!والمتابعةالمفاجأةلطةأنقارتن

هطهتدتبرعاىالعقدنبانالقارفيمترد،القصم"بدءقيوذلثب((ا-لمواشزوإؤا

و-رمانه.الطالبنجيبةوننوستبالحقيقة

اإجصوء4هذهث%نصولت"وحكايتهجدي1)4.ق!يفئمح!3يصبا

ههـ1الصحصفى""بالاخ:إراث!"ح!و.كرةتفا*ءنض%أ"لاؤاحهـص

ذوناط؟"كر*،1.لص؟اش!لمتر"لاالتالسرلعةا!إ%!ه
!.!لى-،بي-ىص-4

أ.ه-"ميقي،"متس"فم"أروتأىمذأصمنمتء"فت")تنظذ

"قص"!ثنفي"اجأ6جءمىىتآفأس*.طقست+!إوأاألمهحمبرممجقىم

%ورارظ،كأه"ادـهـذا.ؤك!هـاءاءلحدتح!ها-1أ*أ"أ!"ثا
هـ01هـوص

:وصقف!ور-بر"-منمصوش(ن.فإحمحىاقمىمصتا)فقصة.إلتمصليمب

نفسخاذءصرو-!فيورغبةجهاث!2!شرذءالىتءأحفاظاالز،-اترفرارملة

اصهفاختارا،رينةالى!بابهمطاحفي،الأليلم-ا!حذأزوجدوقد.اابنهايهلس

إشخاحلمانتهذدول!ت.-إلدذة-م!تكلفض!ءلىوتزوجهـ!مدذجةفتاةفيمصا

لحيطانابحمنمهتلقيتيمصمصهـادن!لممصتاقوو.علء4ذىممملانها-ثنجز4كأمحمار

أ!رأضلابرتاإءمصو..ضاتهليارتبرتربىولي::-!تتواأمامأخاحمعبة.كهـديئالننهطنية

ق!توو.نجهوتيقيرش:دول!ذزطرءااخأ،--دةاو4يىبعد،يةأنمنهرأذ!ا--ألى

حاقميصلهونتهدم.دامعةبعسيئزودعهينةأطما،م؟

عغإفي-،!-+،،؟
اخوتوحيمت)).أليمصاارصلمهقد!حانألذثذالصصوفصتنأة..نرث...-.بم-.خ؟!+ء،++أ

وءا!،يرالمتدرامرءلىالأم.ضهـرتافحاردأأء-غ+.+."نر!؟!أ!!

أءا؟--؟.ت.-!ثيز؟ء.
ظللأتهالالةلمذنم!سهاا!ا"م؟حدادحما"ثيا+-+!.فيلا-.--ول!قي

وس...صورى!وبأ-+.!يييحم!هغة"+ط!3

+.+ء.+!،!..فيا"ش!!؟ممهذ."

له!كما..جهاو!د!نصتتعودنهانههـاكما،ذتلمهوير:...أفي!.إ!!!؟؟أ،عض!

1(التاليةلذمرةأرملةفنوياخ!سا!*"..برب!!؟!"ت....

،الام!ذد-!.عمقأنفلاشك5-ننةولبها!شطلم!كغو؟،!ئه!-+--نج
..هـ.لحش-هـ-!شأ-كم:...؟.

.الما-صهداكرصكفييت!بملتإرحم!*رلا!!حم!..!+،غبمحمبمايربمك!!!ة

التفىاص!لمذدى.!بالح!ا!رلجورنحص!اءاه"

كازنرآالأبمازلماثم.لتقيكلىا)"ىاسثيرز*هـةا!

ب،-باصءام!...ضنرص:4لحساسبايدشمد

ستن

ع!دما،ار!ابم!اتحيطأ*قياال!ءاياتزلملث-خ!--لأ

عن؟اصرفيقيلتعانة"غردضإاالى؟."اديه

1هـؤوصطعلى-تدلفو.ىد،كاا!زو!وا!

..4قدكرزعهلولمحهوةثأش*"حى،-ياة-إبنامإ"قيأ4ةال*رلىابرعغاصاا

.فن،1الاكللج!تمآنمذنمتذب"فأ"حس*أليع!تنتأص،هـفأافن

يبالئرنتقامالاصثألم!طاتميرا..+ظ.اتأذ،يربأقثت(1امأنوس"قصمةنيسمصو

منافق.وناهثأويعطبهميشهبلهمالعميانم،تعدثبهيقوءا،الممبرألوجدولمننه

مندمانه،نقديرآومصاماالمديرمصذافيمصاىميمىذأفمامنننظركاتحفلممأحناءقتي

ضمديوجمىهااسنابوباأشتائمترحيبيامتطاباامممننجضاناليهعىمدأمنمنينفجر

المنا!حمنأصابوقدلهما....ممحس"ورفاقهحىوكاناللونوالاممبشلإمتالطلم

حتألمصتفاءألىامت!حرو،وروألاءكلمالعميامممىهـبامنصتتنصمصايومطامى

شرفه!ءلأتميمتالتي4اخفل

:الممرقفيمنتشرةتزاللاالترالسحيفةأمصقاليداتلمىا(احدتوحسا"وتصتتر

يقترأنالىأباً،المأرهذلمىيدخموالقصةحمطموفي.الممليمصامتللبناممإ*باءاىمره

.امص..س

11حومص"فوتو.منديدانرماينرءاحمىمهأ!يلاليليمنلانممنهو،ابمب"

حنى،!يملكهمزعومةبثروةالناسويبمسراميركامنيعودأبناقي"جحمهاجر

بى3المفارفةتلفثالاز!سوصةهذهفيماو-شير..مديناكانانهفيظهر.يخشف



!إوحنإكابر:ااكت!-عا.النيألطذهـةأل*إدأتوألصاؤيةالظحاكلرةيةألحرمحادات

خاءاخة،ا!صاتهظر؟تزكأهـتهفىاان!مترذ!ور11!صاما!فيقالرر)وترلمم.برلم!ده

أ!ح،سعيدهاسهـدوابا-دأعاصأ:فبيماكان،والانحطاطالكسلفيفسقط

اللصوصية.الىىانر6ثم.شقياخاملاعاملا

إ-نا11الموت!ءاؤ)1151بهية))قصتيالرائعةعوأدقصصلىمنونذكر

عظيورةتسرو*رععادةراقصةفحكايةألاولىاما.خاصةتحلإليةبقيمةتحتفظان

دلثذورعل،أ"تسةم!لمبموحيت.يفالثصرالنبراصفايك!ترج!؟تجدبان

خرباهيكر%نديتص!ةمةهـخربلولياساأتانيةالقصةترويو..قيكيهيو

داثه!يفكرولكخه،جدأشجاءإنهصنبالرغمشديداكرها

سإ"ء!4بدتالىوءادؤ:كلا،ىفأليا-هـبسا-قىالىبالفعكذدمبثقد.بالموت

صواليفكرلمحان4الأذخامدذجكةبيتهباب.امامسقصذلل!معوأكنه..صعاض

يما-ذ؟-5أفا،ؤرنهـوفبح.أراراد-وأ!قي!!كلءتبردلا4بأذوؤت"

-ححذااو"اسخةإراالكأكرة"هذدؤصويرلمفيءظيءا

منو."فيالذاالايحأء"او،،الا!5صأ"4*اأ*ه"هملوا"

.صجفي!اولعواديوسهفتوؤيقاننلاحظاناليمسير

العواطفن3ي*رؤسمعنيعيرانالاقاصىصهذه

19!وءة.1،،اونةال"ارضةاجوائهاقيويعاشهـا،الانسارر4

طمبة.درجةلفالمؤلدىيبلغ4!ىوصالاقفنانوادق

نايدركاز":الفن!ذالمقوماتالوقيالممدواعوهو

إنجريمصاد!ةغير!جةاوؤوعالو-ستهـإتغيراحىدآوز!ل!

صتهلاقصويوفرأنالىردفعهماوهذا،كا!االاقصوصبة-إدم

ف-؟ايمتزجانا%"طابموفال*دفق.وا!دوؤ!افيوالدةءألطبعهلة

اق!و!ثةتقتصولا،كلهايس!كص)علمافيم!"غانتامأاجاا*تز

تروئاذوإ?أا6حاد!اوخكايةعرصعلىالمؤلف

الحإدثةؤلإس!ت!والوض!وحأفوءامنكث!هـاتمهحهاالقصة

زكهنلاتكادا-!اء.زا--ا!!!عةلحياوإنماالهامةمر
لىأت.-.كب

حركةاو4لحظكلنألاصؤلفةلهس!تا-ساإو!ك!كلن4دصؤلف

الا-محصال!لىصنءفيصى"يىليرودءلاه4وتكثفيتكلكألهاشعاعاش

كهم!يعرف"المؤلفانوالحق.الت%ز!شمنكبه!ةو-طاقة

(1)"انفاسهعاء4وب؟صلىالاولى/الل-طةمنذئهقارنحذب

فيتمع!!از"ةافرعواد.يولىفبر.و."!فايادكرحميعانعلى

.(9391)"غجمفشرا"4ئعألراور"او-!

-!طعذتالياءجةالوإكأ!هـذاأصبقةا)تدكالى!زحميأ":اتطيوعاص.مسامي

فيفيرأهـألق-صء".ا،عوقيإوضعهادخياغمايىهـأتبرأمقوميأألط!فيحلتمحر

عشية.الإولىالعالميةاححربا.ناءث!اهساثسافية.صكيردلثنانيةحا!ية

ص:ف--اهـرت!حبيةالكلراليلإدجانت.191آهـعا!االكبربيةأنعررةالثو

!-كيركوخافشالتجأ،عاصبمساميحقتأشبر.تالساصاأوكانت؟العمافيافرا

.0351ص!3مفحق11بيةالر-داتأبررخطتاش11دلممانبرو\(لي
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-راخبا!انيهوتدأىطعامهله!بم!ا!،ي!ةشحببتهاليهافجهتوكانمف،الجبا!في

-ءإىأعدعواقدفاقهرص!عددآأنحمكلمقدساقي؟صلان.تبلكأخاصثاذتازفياليلإد

منتمكنهمناسبةفرصة.!خبأهفيوهثو،ينتظركانولكخه،اؤممركايدي

نالهبافز،هض!يرعلى6تفإاناصبثاماالتوأفيوالجمودهذأأنءكر.العهل

د!حينذلكمننؤسهيعزيانشاءولعله.ونذالةجب!تمنخلو،وضعه

ولوشىحتى،ينتظربعد!اساميوظل.لجشى2امانفرتريرجنديقتلالى

ءاكمته.بانتظاراجمههعاسجمتالحوساقوه4علبالف-ض!كالترفألقى،بعضحهم

،سج:"فييتهرؤححهاأيتاحبم"حعوراتقاههت،ةجهودادتبهرينةزبذلتقدو

عنمعلوماتليأيةالادلاءيرؤ-ضم!حصاكا3الأزالثديدالعذأتيسامكانحيث

؟بالفرأرلاذأقدالسجنحرسوفائدساميانيوماأذيمو9.رفاقيه-إفي!

الاتراكححانمستورتبنجثتيهنمامايقفونالنامم!كانماًيامبفءعةبعذو

..اليأسصتصاح!إر!ينةزأش!روا*.يىنالفاريحال!بمحاصتااك!!لونقوبز

اًلحماحدءوةترؤضح؟لم،عريبةأصفةعابم!ااممةبدتخدحي!تبعدنراهاأكنناو

وتظلهقصالىتدلفهيفاذا،منشمنذؤيمسايرغبكانالذيالعامأبريا

اشعمابيايودعاكثااقبلوحين:ويثمليشربوهوتتأملهجانبهالىساعات

دضالحجازفيالعربيةإلتورةاعلنتاًلأثناءهذهوفي.وقتلتهمسدسهإتز:او

مكل%مزهاورأءتسعىجعلتالتيالعربيةالبلا*المجاعةوأصابت،الاتراك

الذينالثائرينمنؤرقةألىمتانضانزينةلبثتوما.استقلاالاورا،سعي!!

البلادسائرفيالشبانكألوف،لبنانفيالتخريببأ!اليقومونكانوا

بالمركزفرارهبعدالتحقوانما،يمتلمساميانيوماًوبلغها،اًلعربية

ويقوديقاتلظلوقد.قوادهااحدالآنأصجحالتيالحورةلحركةأرؤلجميا

تحدكتبكانالنصرولكن،الصركةميدانفيسقطحتىكالترضدحهلاتا

رأتحيندكلعةتمسأثأدأافيأبلغ!هااذبعدينةز-ستطحعلمو،أ*ربالىء-احمديات

أحلالىألايكقلمساميإن:قيالصغيريت!عاقرالىكأبتمتنتيدضلماونالعربأشخواتأ

!ناحرباصراعفيبنصءليبهموقامواكلهىبماضظلمواالذ!تألابطالكزلاء

.مض.نر!تورفياححتقلاطماجا!

التآزروشدةوالحيويةالروعةدن"يفاش"ايئو!إن

لأو،المهالغة-نخشئلا-وتن.التلخيصعلى-تع!!كبث

.-.فرص!-5الرضاياهـما/س!-!ضل!ية-لملم

...ف!ررقجمىبصماا!ىما،ف!رر!!شس

...!سص!ا!م!يخضتح!..بعىلمحعا!ضحمع!

هـارركالهئا!مصطلقا-فىررصىع!ال!!ت

لمز!س.ثضراصدشصور!سض"هـإصدلمحصسصبص
الئص!الخ!ا!ضص

بصعمررهيرئحصرا

لىقىما300ور7التيصىاممبلركألح--ء18!م!كي



هذهالى10نقوحىبهتالكط3!واطلاقباإغاحونض3الطمحاقط

!لبعدا.لحديثةابميةالعرتيااوالروعنأشكلهيضو?ابمويةاوالر

موصوع%جملهو"الرغيف"موضوعانذلك.ئمش

الشعوريقظةتسهجلالتيلمبالعرالتارتمنالحقبةتلاثفي

نياتمكااكلنفهتثمررمممممانها.بقيالعرانلبلدا!صمتلفثطفىثؤال

ناذلك.ا!رطورةغايةءلىموضهوعآفاقمنيفتحهوكلا

العرفيالتاريخفيحدث.اعظمفقطيمجدلا"الرغيف"

أهم!يةتقللاالاحداث!نسلسلةيمردكذلكوانما،المعاصر

المستقبلالىوستصتك،هذهايامناحدجاريةتزالولا

وانطبعدتذتهير"العربيةالثورة"إن.ا:ع!ااوالقريب

المراعوان.يحملمالاستقلالوان.نهائيأيزللمالاةعار

يسعونبلداحممجميعثيزالونلاالعربإن.قائصآزالما

نداءاروعدائهاتظلىالرغيفروايةوإن.الرغيفوراء

والحرية.الاستثملالالىدعوةواجمل

في.العرالانبعاثيتشاولالروايةهذهموضوعفان،وإذن

ع9ضالموثعربمتمنكتبتاروايتناجملريبدونيفوقوهو

و!و!"الروجعودة"الحكيمتوفيقروايةنقصد:نفسه

دخلتوصراعاًواشهلاوسعيصوهـحركةبأنهعل-ثايتفوق

ههاومن.فقهطواحدشعبلاالعربيةالشعوبجميعفيه

ا!4تم،ا!اطةاالوح!ة،-ميعلالعربيةشدهماالىدعوته

يستمدبانه"قزحقوصلى"الجا.بريلثكهبروايةكلر!وق

الحقي!قيهـةءالواقعهةالاحداثمنممادظ

.ر%لكذلكفانهةفكريأمجا!داعاءنمسافيكانرلؤ

4.ا!موصعاطقتهعلىمتوقفةحساسإتهان.ـغيراعطساسيةشديد

وغنم!افهو.الثورةبفكرةالاتصالإشدمتصلىينهلزخمهإذ

مثلاأ.لشقرالتضحية،البطولةالىوذللثيرتفعو،بهاريخضنيو

حيثساقييمةنفسالمؤلفؤيهيصمفالذيالراجصرالمقيمهذا

:التورةاعلانبعد،ر"ةكأءنمجدثهمواط!يهاحداًتجل

وطؤا.يح!بستلاسمقلبهفييضيءشعاعاوأحس!ثدزلهالىص!اميفمال)ء

4حيازصفحاتوأخذت،الباءالىينطرفعاد،شفتيهعلىابتسامةال!ثعاعهذا

وادخياال!حراءتستوعبقد.ض.لموعهبينهناةصغيريةزاو..تكر.أمامه

جهوعلىظلمكليجطمقدصكيروشيء،مستوحشةذلكمعوتبقى،أبادهاو

..راض-يرمتململاذلكمعويطل؟أع!اقهافيالظالمينويغيب،الأرض

كازينةيالوتعلمين!إ)كورة!الثورة"..زينةووجه،المس!ساقية

اتفهها،ما!الآنااتفههاماتعلملوا(!اروء!اما!اعظمهاما!أ!لها

11!ماءبادكاكحبن،ضبزبلا.كالماع

مصك!!م!ص.ط!!ك!ك!!ك!!!مص!ك!كصمك!

!!!ث!

ممث!"!ادلاا"تعامجمو!!
مم!.!!

مم!!!

.!!

:السنواتبموعاتمنمحدودعددالادارةلدى
.-مصلأ

ع!:يليكماتباع(!دابالا"منالاولى!!الأريع

!!

كل!محلدةغيرمحلدة!!

مم!:.
.لل05ل.ل45الاولىالسنة!!بموعة

مم!؟.ص25الثانية!ر

!!

03صء2الثالة"صص!!

صـ2535الرابعةص
!!

!ا
!صم!صم!د!ر!رصمصمصم!!!:!!صم!!!

.صدبعورر،السجنتيووووطيلتقياذسامقيموقفو

حين"نجرائعامؤثراموففصاالإمر،الابطالالمجاهدينأحد

خرلحظةبعدو.سامئيسكت،غدأسإشهقاز"عمرأضره

دائمأن3زالم؟عمرياتاناقبلي":كأصموينقلقهعين!نإ"4ا

وييررالذيالفصليآوزأ.تيررةادذلكعنيةلولا"؟معل

والموقف،المششقةاًلىلسوقهمالس!رنمنالأبطالإخرا!

الأءداءرأرإصابتهبعدقورفه4زميلءلىساكليفيهبحهزالذي

.4علإتعاهداالذفياتع،دفقش

المواقفهذهبمهلم!ى!لهـا"الر!ف"روايةإن

الفذةالمقدرةهذهمملثءوإدانوالو-اقع.المؤثرةوالدؤاإق

بظاله.آلدبصالعواطفذبذباتمختلفمرنذسجمءعاشاانعلى

صمبم3ارحرصط.خفيةمتحفظةولك-سا!لغةبابدقةسييرهوو

هولبصر،في"تصنعلاحقيقيا"!جوإ)روايتهت3صزو

هومابقدر،الأبظال!نفسيهاتفايىهواحملبصو،الحادثة

وبقدر،الابطالهؤلاءليمنمموجإذياالخفهـيفالأ!ىذا،ى

أكمينة.االانطجاعاتبثىمقونصامتويهمانبضهوما

مماسك!إطارضصبئ،المؤلفيثر،ئأضرجهةومن

،قائمةتزاللالتيوالاجتماعيةالقوميةقهض!ايا11منهـلسلة

والدلينالقوميةقضيةيعالجفهـو.أهميمتهاتصدرهناومن

هوالذيالواعيالعرفياصبلاليوميتمناهايكادالتىالمعالجة

الروايةرطليتهنظرلوبور،الجديدةح!ض!شنافيالأملما!



علىاللبنان!يونيعهاانيذبغيئالتيال.علريةتلا)1(سماممط

نه.يذمعمد!وتقد!تشلكلالتيالطائةيةآفةعلىليقضواحقيقتها

الاجتماعي!ةالقضايامنعدداذلاثجانبالىالروايةوتعالج

تع!هـالتيعةالجيطاي4الافقضي!ةمنهابمالفنيالاطارهذافي

عدوفاخررإثابراوويم"الفهـ:لأخيهاتقولحنلينةزعنها

العصابةرئيس.أعظملضهـرهانبلطالاتراكعنشرهيقللا

ااعدهـالداخائي.هما*وأمثااليلث:لييقولكانالبي!اء

يتهبم:حرالنالسيسلمبونالاتراك.ا!لمارجقيالعدووالاتراك

يم!لبوصممالجشعينالأغر"اءمنامثالهوفاخربكوابراهـيم

يعإشانالاز-انر-ط!ع،ل،والحريةا!لبز؟خبزهـم

.(242ص)"؟نهماوليد

ألروأيةايفؤ"أه"الرغيف"ثالمؤلففىاضراويبقى

..الروائيالفنثواعيةنطريةصاحبعوادانعلىيدلط

بثقةالمختلفةالأحداثعوفي2القارري!وقمتماسلثب"اءفمناك

بقسطالقصة4فيعولجتالذقيالهيككاولاهنالك.واطمئنان

وفقالأصلىاثتطورتصورفنيةوحدة:التركيؤن5كبير

الخصبة"بةالتر"بوصفتبدأيةفالروا.المغزىعميقتدرج

ولا،المقاومة"بذور"حينبعدفجهاتقذفانيذبغيالتي

فيفبت،"غيثا"عليها!طلصىيلاطو"المطر"يلبث

هذهنتيجة"الحصإد"يكونو.بالوعودالمليئة"لالسنا"

علىالأتراكعلقهمالذبنمنامثاليفيوافكرةنفسيقافكوانا")1(

الأراضولأقاصسالىنفوهمالذينوفي،ودمشقبروتفيمشانقهـماءواد

،الثورةجيشفيهنامعنابونبجارا)زينوفي،السجوناعمماقفيهـجوهمأو

يزاللامنومنهم،نحبهقضىمنمهم.مهاجرهمفيالحلقاءالىانضموااو

ليمى..كلاعكلامكاسمععخدهـافيهمافكلطياكامل!!ة!يعاهؤلاء..حيأ

بهالعرو،مسلمونيت!!ايمشفياكإلاتر.دبيجهادوالاتراكالعرب!ين

مسل!ن،غيراومسلمينبونمجارمسلمونهنالكليس.حسلمونقيماكثرلى-

لاست!قاءباًعرنيقاحلواخراز؟،حري!مدادلاةراكااًتريقاتلونبل.عرب

هذههيأمهاإن.اصحيحةاالعربيةإلقوميةولدتقداليوم.علحهمأسلطانهم

لنرارد!الكلربالمسلمينأنتمجن!عالىفيالعرالشيحيانافجهاأمشيالتيالثورة

.الثبطاناوالمسيحإوءمدااتبعسواء،التر!هولبلادنامشتركاعدوا

السابقونابظالهموألربشبانلقس"ألذىالإستشهادذلكهولباهاانو

ايىحيولاز"قرعنالمسلمروالوافلم،عربانهمعلىالاتراكاخذهم

التاريخوهذا،القديمتاريخناتستوحيياكامارانكالظ!!اكبر.انجيلهحست

نايستطيعيكنفلم،كذلككانانهيعي!بهليسش،الإصلإمعلىمعظمهقائم

لامالاولالحافزالامءخلفعندالإديانطالماكانتوقد.الاكذلكيكون

إعص!اهذافيكأنيعيبنالكنهو.شخصيتهاوقكولينكالممتهاتوحيدو،شعضثا

*اليومولدتالتيالعربيةقوميتنا.إنالديناسسعلىالجديدةدولتنانبنيان

يقاتلونألذين.البابويةمنالإيطاليينيهمكلقدأهـساالاالخلافةمنيهمهابرلا

وقدتخلافةعلىعوحهميئشلاهمو،الألمانمعهميقماتلونأليومالاتراك

1(00اذلاطملواوحاوببلادهمطمعوااذأوالفرنسبنغدأالانكلينيقاتلون

!اد:وءةهذهاليومتحققتوقدء%283-282ص!)

!ص!هادااحصبهوماكان،الت!رة

مجريانف-همالأبطالاوسا!تخلفبينالروال!ةوتوزيع

شخصية-كلتتقدممتميض-ةدفعاتح!م!ب،متقطعزآليفوفق

يحدثواكنطسواهاالىالمؤلفيترءهاتم،ضعلوةخلالها

اندفاعهفيتابمتآخرق-مءلىخاصةأهه-ةذوق!ميطغىان

تبدوو،إحماسلثاشديد-ظلالىدرتتكنيلثانغهر.بقوة

اول"فيوزعهمالذلينابطالهيجعلانهفيخاصةالمؤتفبراعة

اخر.!بحونمجتهبحهث4ؤليتصخلاسير!يمم!ممروناًلرواية

هذهإنتم.عيالطبتطورهماسثاب3!لواارروقدالرواية

يخلقالذيالايحاىالمؤلفباسلوبترت!عالروائيةالطريقة

افل.وال"وائدوإةاءنبعهدةلغةوءةباربلصمساتالمكلاسبالجو

الق!صمفياناوفما:الروايةعكاثهشمأخذينلناأنغير

ائيةوالرةورال!رلمبدكاهازمستجيبلاةكثيرصبلزفىالالاو

في،يتدخلالمولفانثاؤص!حماو.إملالكلنتخلولالهذاوهي

!ذابدون،الأحطاثبعضلىلتصسج،جداقليل4مواقف

ليهـالتقر!جىةيهخذإذالقصت.لف""ةمفدةوالتفسيرالتمهيد

-واحدمكألواكتفي.والمفاجأةالمتابعةلذةالقارفيويحرم

،افنديكاملبصديقهيىاميالقصةبطلنجتمعفحنن

المؤلفيتدخل،يتعانقانثمالاشاراتبعهلىفيتبآدلاق

.ينالتعارفعلامةهيوالحروفات،الاشارتلك":فيقول

تكانالت!االسريةعياتالجهاحدى،القحطانيةهيةالج!هاعضاء

وبر!نبا/لضادالن!اطقةالافطارمعظمنمينالوقتذلكفيمنتشرة

الخفاءنبويدبرون،خاصةالعربوجةودهالجيشضنجاص

فان".الدولةءلىالانتفاضيومويهيثونالثور-ةمعدأت

الرواية.ءنسييمأماعنءاطبتدخلهيهكشفهناالمؤلف

."غيفالر،اعةورونررزقصانشيصألاينالمأخذلينهذانءلى

يىالعرالتاريغمنجداهامةءتمهةتصور"الروايةهذهفان

يعكساذوهو.تصويرهافيسواهاحديفكرلىالمعاصر

الكافحالمفكرللهطلذتنموخاقكأيم!،مالقوميةالامانياعظم

هذهتح!قيقعلييعملانآخرسان11اقيقبليىضطيعالذي

بيرعادلنستواشمنتوفرهمماعظم!ةروايةاكاثهأ.الأمافي

الدراماتيكيئ.واط"لىا"فيسياالت!حإءل

مركزاحتلانء!اديوسفيئهلتوتالير"غهمتالر"إن

الفنتمثلونالذلينالمحد:تنالعربالروائبينسلءثآممتاز

ذوونعصةفيلو،سهيخاالحكيمؤ"يئكتو،تمثبلض؟هـصيئالقص

.ىالجابربوشكهمحلمفوظونجيبايوبإ"ونا

ادـريىهـيلى


