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االجماليحافظألرثتوربفلم

خوريرئيفللاستاذالمرةهذه!"الادأب"صدركان

(للادابااحسنتولقد."مصرمنعائدانا"مقالهفى

الدعاياتتملاهالذيالجوهذاانذلك.فعلتفيما

لبديدسالىيحتججو،مر!يجويماحولطالهعرضه

يثونووماوازال!،الحقعنالحعابولننمف،الشبهات

ول،ريبلو،سثو!منالمحلصهبالنفوسحتىءكأ

..!لمون

الردءألخوريألاستاديحاولانتيألاتهاماتودلت

يل!ىولأ،دينيتمييزسياسة.لتبعمصر.فليلهعيرعليها

لفسلاالوكت!الهاعير.أضطهمادثلالأميهاالمسيحي

الص!درضيعةمصرأنثم2الننميوعيالتيار!تنجر!

بللعراقيين،ألصدرضيعةكدلهـكولعلها،باللبنانيين

هناكالمعارضهفانوأخيرأ.والسعوديينوالاردنيين

أيضا.تشتدالقمعحركةانذلكويتبع،تتتد

،الاتهاماتهذهعلىالرد!الخوريألالستاذوفقولقد

الحقصرخاتمنبريئةصرخةمقالهوكان.توفيقأجمل

للخوريالاستاذشهادةمعنحتاجولعلنا.الباطلوجهفى

علىألحجةلقيمأننستطيعحتىمماتلةشهادةالفالى

.التحررةوالسياسةوالعروبةمصرخصوم

"رأي"قضيةمنأعمقألاتهاماتهذهفىالقضيةأنغير

حسبمانكذبهااونصدقها"اشاعة"او،عليهنختلف

وتفذيها،معينةدوائرعختصدرالاتهاماتهذهأن.نريد

2،وبالانبياباللهلرجالهااقسمتفلو.ايضامعينةدوائر

أماموضعتولو،والصالحينالاولياءبكللهمحلفتولو

انتولو،ألساطعةوألبراهين،الدامغةالحعائقاعينهم

لهغتغيراناستطعتلا،فردافزدامحمريزورونجعلتهم

ولئن.اجلهامنيعملونالتيالمقاصدعنتحولهماورأيا

هنالككانلمنبل،فعلاالحقائقيعرفمنهنالككان

هوانهنتمكفلا،غيرهمثلالاتهاماتهذهكذبيعرفمن

يعرفلاأو.بهاوينادي،أليهاويدعو،يروجهاالذي

هذهان،بأمريكااللحقينالعربوحكاماميركاحكام

نأالكبيرةالبلاهةمنألشىبل؟محضباطلالاتهامات

الذيللشقيقلبنان1وهذ؟محضباطلانهاجهلوا
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زائر،الفمخأقل،الوأحداليومفىسورياعلىمنهيفدلا

ومع؟سوريافىللوضعحقيقةيتجاهلاويجهلأنأيمكنه

الصالحذويمنفريقنظرفىاصبحتسوريا.فانذلك

تسيطركما،العاليةالشيوعيةعليهتسيطربلدافىلبنان

."طارتولوعنزة)\انهقلبل،مصرفى

امريكاأن:لهجديدتصريحفىالحورانياكرمقاللقد

يرضىولا.ركابهافىيمشيلاانسمانكلبالشيوعيةتصم

هدلوعلى.جدلجداصحيحألقولوهذا.-بسياستها

تماما،كمصرشيوعيةاصبحتقدسوريافانالاساس

عرفتفاذا.الامريكيالركابفىيسيرلنلابلدأنلانهما

الوحيدمضمونهاوكان،التعريفهذأبمثلالتتنيوعية

الدولفلكمنوالخروج،الالستعمارمنالتحررارادةهو

"شيوعية"منبهاولسهلافدهلا،ألعربمصيرعلىالتأمرة

ابلهومفضوح.جداغريبللاستعمارمنطقانوالحق

السجونتملأبالديكتاتوريةيرحبانه:نفسهالوقتفى

مدنية،حريةكلوتقتل-،الصحا(فةوتعطل،بالاحرار

الدكتاتوريةهذهتكونعندما،للمشروعةالمنهظماتكلوتحل

تزعحلارقيقةعرفيةاحكاماكانتهيفاذا.لمصلحته

دكتاتوريةتصبحفانفا،التامرينألاتغضبولا،1احدأ

يرحبالاستعمارهذاانقلبل.احتمالهاالىلسبيللا

ويعادي.مصلتحهفىا)ترهذاكانان،للبلادشربكل

ومن.مصلحتهضدألخيرهذاكانان،للبلادخيركل

الوضوعيالمنطقحدودعند،بالوقوفتطالبهأنالعبث

عليه.المتفق

لشىالخوريالاستاذمقالانكلهذلكيعنيهلولكن

فنحن،بالباليخطرلاامرهذاأنشكلا؟فائدةبذي

فلعل.شهادتهمثلللى،يومكلفى،ماسةبحاجة

الدعاياتبهم،تغررالخلصين،القلبطيبيمنفعةهنالك

جاءتمافاذأ.تصديقهاالىالامربهموينتهي،الاجهنبية

كانت،ألخوريألاستاذشهادةنوعمنمتواترةشهادات

قدملوازالة،-انفسهممنالتهمهذءتبديدعلىلهمعونا

منها.بددهانهمعلقيكون

شيءعلىالقاليشتملانافضلكنتفانيذلكومع

صحيحهوماتبريرأو،التهمدفعمجردمنلكثراخر

نامثلاالخوريالاستاذمقالمن،افهمأنني.منها

بتعليمالمسيحيةأوالعلمانيةالدأرسالزمتالصريةالحكومة

نظرفىيبررهمالهالتدبيروهذا.الاسلاميالدين



غيرالناشئةعقولتمتليءلاحتى،ألخوريألاستاد

وهذأ.ألاسلاميالدينحقيقةعنباطلةبأوهامالسلمة

الىالوصولبلامكاناليرولكن.جدامشروع-الهدف

مادةأدخالطريقعن،اخرطريقعنالغايةهذهمعل

"الاديانتاريخ"مادةهى،الدراسيةالبرامجفىجديدة

توجيهاحتمالويبعدنفسهاالغايةالىبنايصلمما؟مثلا

؟الجالهذافى،التهممنتهمةاية

لوحدهليسىفانه،الشيوعيألتيارفىالانجرافاما

فقدالديشيالشمييرلسياسةبمناقضالاقلعلىفظريا

عقلي.تناقضمنفيهممابالرغم،واقعا.الامرينكلايكون

حريةمبداوجودألديموقراطيالعالمفىنبررفكيفوالا

النتميوعيةمقاومةفىعنيفةسياسةووجودجهة،منالرأي

يهمهلاالاتهاماتيغيلمن!ذانذلكوعداأنفسهالوقتفى

ناعندهالهمبل.المضحكةالتناقضات!يقعانكميرا

طريقةبكل،للناسعقولومنالناسمنغايتهيبلغ/

لديهم.مقبولة

مجردانهلخوريالاستاذمقماالعلىاخذهماو؟خر

.الاتهاماتمنلهايكالمةكلضدمصرقضيةعندفاع.

اغفالابداتعنيلاوالعروبةمصرعلىالغيرةانوعندي

فىبحماجةفنحن-.التقصيرومجالات،الضعفمواطن

مابكلوانفسنازعمائنامصارحةالىالقوميةقضايانا

فقد،يتهمولن،ينقدوان،يوضحوان،يعرفانينبغى

فىيكنلمفاذا.صدقكمنلاصدقكمنصديقكقيل

مواطنمنموطنأيوالخارجيةالداخليةمصرسياسة

ولمن.طبيعياامرايكونلاذلكفان،والنقصالضعف

الاخلاصمنفلشى،القبيلهذامنشيءهناك.كان

لا.اناًو،عنهنكتمهان،الناصرعبذلجمالولاللعروبة

موضوعه.فىب!نصيحةندلبى

تحولانبعد"موضوعهفىالنقاشمحمدالاستاذاما

عظيملهاعلنانلىيطيبفانه."كبيرسجنالىالاردن

اصفقانالايسعنيولا،نظراتهونفوذ،بتحليلاتهلعجابي

مقاله:منالاخيرالمقطعامرأاذ

..الصهيونيةمنهوالخوف،)

داخلينظاممنلنابدلا،الصهيونيةعلىنقويولكي"

حقولئ،الاعظمالسموادمستوىيرفع،متطورتقدمى

يةجمهوررئيسأوميلكوكل.قتصادوللاوالاجتماعالتربية

،(.نظامهوعدو،نفسهعدويكونانماللتطورهذأيكافح

..يعوهوان،الطيبالكلامهذاالملوكيسمعانبقي

81-هلصفحةعلى-البقية

ءز؟مأرغنلآنغأغر
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لإدارنن

الاسمربناية،للغميقالخندقرأس-سورياشارع

*

لاترثات

ليرة12ودسوريا:لبنانفى

استرلينيانجنيهان:الخارجفى.

دولارات5او

دولارات1.:اميركا!

ريالا.15:الارجنتينفى

مق!لما!شتراكقيمةتدفع

بريديةاومصرقيةحوالة

*

ثلانت

ألادأرةمعبشأنهايتفق

"

الىالمرأسلاتتوجه
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الدكتوروزميلنمارفيقنامحلإضرةالىاصلانوقبل

بحثعلىواحدةبكلمةاعاقأنأحب،الدائمعبداللهعبد

مورليلعزمني"والخضارةالطبيعة"الفلسفيالشهر

الانسانقلقهي-لييبدوفيما-هناالمشكلةان

الانسانقوىتطور،مجالينفىمتناقضتطورمنالمعاصر

عنهيعبرماوهذاع.الرواحىتطورهوتضاؤل،الادية

.-القوةفىالالهيضارعاصبح-الانسانان:بقولهماحيانا

الصعبمنانغير.الاخلاقفىكالشيطانلايزالولكنه

أمرد.ترىنها/يتهالىيتابعهانالمقالهذأيقرأمنعلى

الفلسفية،المقالطبيعةالىأم؟وحدهاالترجمةالىذلك

لحسن،ينبغيكما،بعدالعربيةاللغةتهصقلىلمالتي

الاخلاقادكتابل!ناذكرلمادويولست.استيعابها

لقد،السيدلطفياحمدبقلمالترجم"نيقوماخوسالى

التنفىواحدةترجمتانالكمابهذاانذاكرتيفىبقي

ترجمةالاتكنلمالهامشترجمةوكأن.الهامشكاوواحدة

هذأاصلقراءةافضلكنتفقدكلوعلى.للترجمة

بالفرنسية.القال

همذه،الدائمعبد-الدكتورمحاضرةالانولنتناول

تنتغلالتيالمواضيعاهممنموضوعاتإتناولالتيالحاضرة

بأنالاعترافالىولاسإهـع.هذهيامنأ1فى،الناسبالبحق،

الثقافةمنجزءأيعتبرانيجبالحاضرةهذهفىجاءما

لزدادانالخيرمنوان،متحررعربىشابلكلالقومية

واجبمنوان.اإلهامةالمواضيعهذهمثلفىالبحث

يقدمأنالحديثةالنهضةاعباءيحملالذيالمثقفشبابنا

بلغة،حوافزافكارااو"قوى-افكارا"لمعاصريه

هذهملءينسىلاوأن،ألاهما!افوييهفالفيلسو

البينة!جمهاومعان7ألواضحةياتهابمحتوالعامةفكارالا

من!،،رئيسيةفكر4جملعلىالمحاضرةهذهوتقوم

اصار"لا،تمامانعوفهلاغامضبماضالقارغالتغنيعقم

نحنوتقصيرناألاعاجمالسمابقينإؤرخيناالاهمامئ

وعفم،والحاصرالاصيبينالوثيقةوالصلة،العاصرإين

ودون،لهواضحتحديددون،ألغامضبالستقبلالتغنى

القائمالفساداعتباروخط،تحقيقهالىالؤديةالخطىرسم

نتيجةالفساداعتباروخط،العربيالمجتمعطبيعةفىاصيلا

القديمالاستعماربانوالتاكيد،لهسببالاالمجتمعلنإحر

بيانالىبلاضافة،النإخرهذاعنالسئولهووالح!ديث

تحقيقتإضمنانيمكنهاالتيبالوسائل،(كشف"او

تم؟بمبمآا+ب؟-؟؟--؟-ء8!لم،!ء.!؟ا-
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الجتمعبحياةالدظاسةبرامجكربسإ،العربيالمستقبل

وتنميةالهنيبالتعليموالعناية،وثيقاربطاالعربي

..الخ،الدرسةطريقعنالاجتماعيالشعور

منانهيالاولى:مللأحظتانالحاضرةهذهعلىولي

هوإالاستعمارانالعامالرأيفإنشيعانالكبيرالخط

.النكباتمنالعرباصابعماوألاخيرالاولالسعول

اإلىألحاضرالوقت.فىليؤديمماالقولهذاكانأذاانهذلك

الاستعم!ارضندالنضالتركيزحيثمن،مفيدةنتائج

منطقيا،الصحيحمنليسرإفافي،ضدهالقاومةقوىوتجميع

الاستعمارأن.الرأيلصهحةمعاريرالفوأئدهذهنعتبران

فلا.القؤياوالصحيحالجسمالىيدخللاوهو،مرض

فيهادكانبمرحلةسبق3قدألاسإعمارهذأيكونوانأذنبد

نعتبرانويجب.قويغيرالعربىالكيان

،بصإراحةالضعفهذاعنمسئولينانفسنا

مسئوليةعاتقناعلىيضعممافذلك-.واخلاصوصدق

المقاومة،لهذهينبغيبما،الاستعمارلمقاومةالجرإيالعمل

الاستعمارباإنالادعاءاما.وعزم،صانةوروتضحيةجدمن

كلمنالواقعإفىيعفيناممافذلك،علةكلفىالسببهو

انواعمننوعكلان.أصابتناالتيالكوارثفىمسئولية

..لهالسشعدةالاجسمامللايصيبلاالرض

ينبغيالتيبالوسإائلفتتعلقالثانيةاللاحظةاما

ولكن.السيدالعربيالمستقبللتحقيقبهاالتشبث

نايمكن،الوسائلهذهمثلانسلفايفترضهناالحاضر

ناحينفى،يتحققحتىزريدهانيكفيانهاو،بذاتهيقوم

التيالحاكمةألفئةهذهتوجدانهو،الهامالهامالشيء

ماذانعرفانالهمليإرإ-.الوسائلهذهبمثلالتشبثتريد

بل،ذاكاوالفرقهذاالىللوصوإلنفعلانعايناينبغي

وأالفرقهذاتحقيقيريدمنيوجدانأونريدانالهم

الستقبللتحقيقالاولىالوسيلةتكونوهكذا.ذاك

نضاله،وتوحيد،بهليؤمنالذيالجيلحإلقهي،ا!لعربي

العربية.الاقطاركلفى

هذاعلىمعييخنإلفلنالدائمعبدالدكتورانشكولا

مثلالىالاشارةينسىلاأنعايهكانأنهالا.اقولالذي

المبدئية.اللأحظاتهذه

قليلا.عليهاالوقوفوأجبيمناجدثالثةنقطةوهنالك

وعلاقة،بالاضيالحأضربعحلاقةتتعلقالتيالنقطةوهي

ايضا.بالاضيالمستقنل

ينفصللااولافالمستقبل":الدائمعبدالدكتوريقول

لاللمستقبلبناء-وأي.الاضيعنينفصلولاالحاضرعن



الالحمهتقحق!خط،وممالمنهطالماروعال!!مجللمتمت!بئمامادطانيكويمكن

"الوجودهذاباصيولىالحاضوالانمانوجودترب!التي

العقل.فىيستقيملاالطكيداتهذهمثلانبصرلحةواًقول

واتصال،بالاضيالحاضرباتصالالمقصودكانفاذا

تعيهالذيالواقعيالزمانان،والاضيبالحاضر-المسمتقبل

لمبيللإأمر،فذلكحتماالحلقاتمتصل،الانسانيةالذاكرة

مننوعاالظبهبدهذامثليكونوعندءئز.ابداردهالى

واجبمنانهو،القصودكاناذااما0البديهيات

هذاقولنافان،الزامابالاضينفسمهيلزمانالستقبلى

وبالتالي،الوجوداحكاممنلا،القيماحكاممننوعايصبح

نفسهاعلىتفرضالتيهيوحدهاالستقبلارادةفان

هذهئواراني.بهالتعلقعدماو،بالاضىياالتعلق

للموضوعهذا!زريقالدكتوررأيقبولالىاميلالناسبة

فىوالامين،الستقبلمنالحيالجانبلنيعتبرالذي

نوعاالابالفرورةيكونلن،الاضيعاىنفسهللوقت

لمالاسلامعظمةان.الاض!بعلىوالانتقاضالثورةمن

لموهى.نقضهاعلنىبل،الجاهليةقيماقرارعلىتقم

،والاتساع،الشمولبزيادةبل،بالتهديمنقضهاغلىتقم

ماضيه.معالعربيللجيلمسهتقبلشدنوكذلك،وللفن

العنصرفقدالذيالجانبهذأالاضيمنيهدمانعليهان

ينابيعمنهغاضتاو،النبلفيهتضاءلاو.ا،نسماني

هذايهدمانطشعاشأنهمنوليسى،والابداعالتجديد

اوبالردةيصفوهان،("التقليديينعلىيسهلتهديماالاضي،

.الجديدةبالوثبة

اخيمعساختلفانياحسعبفما.هناقليلاولاقف.

معه.ولكنياخملفالمواضيعهذهمثلعلىالدائمعبدالدكتور

محاضرته،فىبتفصيلاليهايشيرالاراىانهعلىحتما

بتفصيل.اليهاالاشارةجبالولمنانارىوانني

مهما،لعالطلبانتباهجديريناراهمامقا،نوهنالك

،والنتسرف..التعذيبمقالهما:الحياةفىاراؤهتكن

غنالمهريألحميدعبدومقال،ادويمىسهيلللدكتوو

اكبرليؤسفنيو،(،الجزائريةالمورةفىالانشائيالجانب"

يعيرانهاالتيالعواطفنوعلبيانهناالمجاليتسعالاالاسف

كاتبيهمل،،الصديقينبتحيةاذنفلاكتف.القاريءئ

.فاءوالووالحبةالودتحمة

الجماليحافظ.دمشق

!ب--ا

كاملصللاحبقلم
)ءكثرة(لنقد((.ظاهرةهي"*د؟ب"فىفريدةظاهرةالى،بداءة،اشير

مرتين:مساكين((الآداب)ءكناب(نوآرى..

الادبيةمفاهيمهبمحدذتاجهم"الآداب)ءصاحبيحكعئدمامرة

ملكوتدخولالمعافىا!لرع!علىبىبزاقيالقاسيةالنقديةومقاييسه

)ءالآداب(،

،،مما1؟

الماصسالعددقراء"ايدبممابىذظجهمتقييممصبر!ع!ئدماومرة

،(.الآدابمن

مرتين:مساكين،نقادءاو"الماضيالعدد"وقراء

الماصسالعددلكتابالحرية"الآداب!ءصاحبيطلقعندمامرة

(،البريدصندوق"وباب"مناقشات"بابفىالنقدبنقد

مخططات-لرسم"الاداب)ءفىالصفحةبعدالصفحةيفردعندماومرة

النق!اساسفىتقوموالبحثوالنسعرللقصةمقاييسووضع،للنقد

.النقادذقدمن-مباشرةنجربطريقةسوتغمز

ليدفعونالكتابانخى،ملحمة-"الآداب")(جزاءمنجزءكلففي

.."الماضيالعددقرأت"بابعلىوعينهم"الاداب"الىبنتاجهم

لبريد"."صندوق3بابلا)مناقشات"وبابغلىوعينهمبنقدهميدفعونوالنقاد

الصديق!دممنيديهيغسل-البنطيكبيلأطس-،(الآداب"وصاحب

وفي.لهم؟رادءالذيبالمصيرر(ضونو؟لنقادالكتابان.عليهلا

هذاوفط.القصةميدانفىفذائيينثلاثة"الآداب)ءمن؟لماضيالمدد

القصعى!نقدميدانفى-اناهو-فدائنالعمد

ثوار-ا

اوضاعتوثرانوطبيعي.القوميةالاولعنعرهاالاردنمناثصوصة

العربيالقصصفى-..0والاجتماعيةالسياسية-الحاليةالعرب

وشبلةالقصة!يجدجارفقوميشعور؟لمربدذياففي.الحديث

والاستقلالالتحرراجلمنالعربيةالتعبيروسائلمن

القصصيالعملفىالوحيدة؟لركيزةليسوحدهالمحتوى؟نومعلوم

الاقصوصةمعهاتقنربوالاداء؟لتقنيةفىفنيةمزاياثمة.الناجح

الفنيةالمزايابهذهغنية"ثوار)ءواقصوصة.الفنيالكمالمن

ويغلب"فرة9)علىاقصوصتهيبئيموهوبقاصشحروريفصيحي

وحدةمنينال3اندونألاخرىالاقصوصةعناصرعر(لفرةهده

الاقصوصة

الاقصوصة-فىالرئيسيالعنصر-"الفكرة)ءمنجعلخر3بكلام

تخلخللامتحدكل!.الاخرلىالعناصر-ومعهسحولهتدورمحورا

الاقصوصةاحداثبينتئسابالقوميالوعيفزمفان،تنافرولافيه

ظهورهيفرضلاالذيالرفيعالخي!اذشيابوزمانهاومكاذهاوشخصياتها

فتضيعويمحيينقطعولا،الاقصوصةعناصربينالطلألىفيقع(لحاد

القصصي.العملوينهارالاقصوصةعليهاتقومالتيالرئيسيةالفكرة

*

اطارفىاشخاصهاويطهرفرتهاوتتبلورلاقصوصة4حوادثتجري

والمكانالحاضرالزمنمناطارفىثم،الافكاروتراعيالذكرياتمناولي

ينتطرالبعي!؟لافقعلىوعينه؟لعراءفىجالسوابناسودليلفهناك

منيتخلصانيحاول...بالقلق؟لخوفيمتزجذفسهوفى،ابيهعودة

..يستطيعكلأمرعبةذكرى

حياتيحرسيومهاكان.الور(ءالىسنواتبعديغودذفسهوجد

تأخر،قدباليوممثله-اباهانالىافاقوف!ة...البندوره

وكله؟لمجنونسرعة!واذطلقبالخوففشعر،داهمهقدالطلاموان

00."الاسفلت)ءيصلانفىرغبة

ولاالطلأموسظكله(لليليقفيابوءوكان...الليليخافكان

لترب!ذهنهفىعملهاالافكارتد(عيعمليةبداتاو-تذكرلمادا0يخاف

عنابيهحدلثتدكر-يفنقدءشيءوبينالخوفعدمفكرةبين

:البادودة

صاحب0الليلفىالسلأح

جياةفىلكبر2البارودةدورالقاريءيلمسالاقصوصةسيافىوفى



خو3ظلاما!طالابن!عب-الذجم!الظلامفزةمنيخوج.شخصياتها

ويح!،النتيجةهذهالىانت!كيف!يدويا!دون-الاستعمارظلهو-

وحد!هاهيالطبيعةليلمنالخوففكرةالابتجنبالتيالبارودةان

...؟لمستعمرليلمنالخوففكرةالعربتجنبالتي

الفنطريقعن..بعيدمنتلميحالمحبلكلهبهذأيصرحلمفالقاص

اقصوصته.نجاحسروهنا...

الاقصوصة:7؟لىلعود

ففي.-الافكارتداعيبفعل،الابنذهنفىالذكرىعملينشص-

خياله.فىتتجسدالبارودةصورةنجد؟لتكلفعن.بعيدطبيفيسيافى

صاحبهايجرقدخطراقتناءهان2و..تقنلانهاعنهايعرفهماكلكائ

،03؟لموت؟لى

ابوهاستلهايومكانت.فيهارآهاالتيالاولىالمرةتذكر..0وتذكر

يومئذحرءوقد.0الارانبمحلىيسطوقظالىوصوبهاحطبحزمةمن

.يدهفيالبارودةوالى،الابا!مشدودةكانتالعيونكلالعيونان

العيونهذهيشدوالقلقالخوفمنحبلظلالقطنفق(نبمدوخى

!هياشيئاتخافطكانتوانماالقظتخافتكنلمفالعيون...*بالى

مخبئها.منالبارودةبغروجقويةعلأقةله...

كمانالبارودةظهورفان.؟لقلقسببالقاصيبينبارعةوبايماءة

يسهم(لمالذينالمستعمرينوجوءهي)منتفحةحمراءوجوهاانيعنى

الفخمةو(لكلأب،الرصاصةاطلاقمنيوميناويومبعدالقريةستهبط

القريةورجال..بعينهرجلاكتافلتتسلق؟لخيلقوائمبينتسمى

الالسنستتبادلهاجاسوسوكلمة..الضيقة(لبيدررقعةفىسيحشرون

لوضعصورةالقلقسرالىالايماءةهدهففي.مريرينوحقداسففي

الاستعمارظلتحتالعرب

الفخمةالبوليسيةالكلأبصورةفان،الافكارتداعيعمليةوتستمر

يسمحانوالدهعلىتمنىلقد.اخرىكللابمعيسرحالابنخيالجعلت

ذلكامكانيةبعدم؟قنعهالابلكن،شجاعتهمنيزيدكلبباقتناءله

،ظلأموهـلجوليلتئذالقريةدخل.اخرىمرةالذكرىعملوينشص

يأكل-"الفخمةالكلأب"منساسودكلباغرفتهمشباكتحتفوجد

عنيعرفلابانهيحلف؟لمختارصوتوسمع..باللبندهنرغيفا

وبين..سلاحباقتناءحيانهطواليفكرلممسكينانه؟لاالبيتصاحب

اناسعلىتميلجزماتهمورأى.0المنتفخةالحمراءالوجوءر(ىلخلتى4

ورفعشيء.كلوعرف."عربفكن)ءكلمةوسمع..جلدتهبنيمن

وان،شيئاينالوالنانهم":الجوابفجاءه(بيهوجهالىراسه

المالح"والماءالجلدسياطرغممخبنهافىستطلهـلبارودة

صاحب"الليلفى(لسح)،

يخفلم،الليلة،لكنه،موحشةالطلمةكانت.الذكرىحبلانقطع

"و؟لحوادثالاشياءوجوهغبر،حدثقدماشيئاان)ء.الليل

الذينالعربالىمبطنةانسارةالقولهذاوفى."لليليخثىيبقلم

بطريقةنجبريربظفالقاص.المنتدخةالحمراءالوجوهيخافونيبقوالم

علىالعربسيطرةوبين؟لظلمةمنالخوفعلى؟لابنسيطرةبينمباشرة

الاستعمارليلمنالخوف

القريةهبطتوالخيول0.تكررتقدالناراطلاقي7حوادثان..

...مرهقةمكدودةتبرواخذتالحمراءو؟لوجوء...المراتمئات

خرجت.ضخماستعدادالى.نحولتالقريةفىالعنيدةالخافتةوالهمهمة

..وهناكهناالجواسشىمصرعانباءوتواترتالحطبحزممن(لبواريد

الموكه.بدأف!ض

..الشريرةوالاوواح(لضباعتخمبفهلاالبيتالىالطلامفطالاينومث!ى

على؟لاملفيهيطغىبشعورلكن..؟يضاالمرةهذه(لدارعمبةاجماز

؟لكلبيكنولم.هبالمشاعلكلهامضاءةالداركانت.عداءشيءكل

الحمر؟ةالوجوءولا..الشبادتحتيقعي(،لمشنعمركلب)الاسود

وداد.0حبيبةسمراءوجوههناككانت.الناسبجزمالهاتدوسالمنتفخة

فىكلهيتجمعر!ءان"ءفكان..ابيهعنيبحثالواسعالفناءفىببصرء

،(الثو(ر...انهم،بنييا،تخفلا:تقولمطمئنةهادنةنظرة

اثعربيقطةالشحووريصبحيصور..هذافىباقولىيل..0بهذا

والحريةالاستقلألسبيلفيوصراعهم

العربخروصاوسيلةوح!ها!سلاخ00(،صاحبا!يعلفىال!م!لأح)ة

ا!ويل"الليل"منجميعا

الاقاصيىمنواحدة؟قصوصةمكانت،يقولها(ندونصبحيقالها

الاقتعالوجهتعرلىولاكاك!هاوجدان!طتنبعافنيالقلائلالقو!بة

افنبم.العملعدو

الخري!يستيقظ!عن!ما2

خثدفالقاص."الشخصية))...الرئيسيعضصرهااقصوصة

حياةمنعتمجالبعلىصوءايقياناقصوصمنه!يحاولىالشريقي

.الفريزةتجربةفىفجأةوقعتثمالحبتعرفالثلأثبنولمجاوزتامرأة

.يقومما؟كرالنفسيالتحليلعلىيقوم؟لاقاصيصمناللونوهذا

رجلانه.بطلتهنفسيةتحليلفىملاحطتهيعتمداقصوصتهفىوالمولف

هذ؟(نومعلوم.احاسيسهايحسانيمكنهلاامرأةنفسيةيحلل

ماحرنجاحهيتوقفالنفسيةاستبطانعلىالقاعدمالاقاصيصمناللون

"لاقصوصة.اشخاضوجدانفىيعتملبماالمباشرالاحسعاسعلىيتوقف

هذهبطلةموقفمثلموقففى؟لمراةلفسيةتحليلمجالانللقولىهذا

بحميميتها....ب!غر؟ئزهالاصقلانهالمراةمجالهوالاقصوصة

4لادبوفى.الموقفهذ؟مثلوصفئتضطربنفسهاالمرأةحتى

هقلأمثلطرقفى،(كوليت"الفرنسية(لكاتبةعيرينجحلمكلهالعالمي

.استيقاطساعةفىعانسنفسيةتحاليلنجنطلبالذيالدقيق؟لموضوع

(عماقها.فىالغريزة

،طرقها؟لمو(ضببعاصعبمنموضوعافىاقصوصننهيطرقالشريقيفخالد

(لىبالذسبةواخفقوا-مثلأولورانسبلزاك-عاليونادباء،قبلمن

-"كوليت"

..-لديذمشوقسيالىفىتجريالاقصوصةبدايةفانهذاومع

باىهمحينسجا"لرهاحدى-سمرة-،(هي"لها"هو)ءقدم

ترفضهاوجمادت،التدحينفىرغبتهابعدمبعلمكان..لنام"عرقتهبدخل

(،اشعالهاتريدينعندماغرثتيفىانا"قالأنهلولا

فمدت..امامهايتر؟قعىكاناحروشيئا...الاصرارعيئيهفىورأت

السيجارةوذناولتالمعروقةيدهااليه

هـليهتثهبانيررلمهاانه.".(شعالهاتريدينعندماغرفتيفىانا))

لاسيجارةلهاليشعلاهلهجميعنامانبعدالاليلمنالوقتهذافى

...تدخينهافىترنحب

غرفتهاودخلت...

شيئاتفهمانلاستطاعتاذن،ذلكمناكرلهاقاللوتمنت...

تدهبهل..العقدةهذءتحلانقبلالنومتستطيعلت..مرايهمن

يقص!؟ماذالتسالهاليه



القصةبدايةفيهاجرىالذيالحلوالسياقرغم-الشريقياناعتقد

انا"لهاقاللانهالاالسيجارةتقبللمفالبطلة.تناقضفىوقعقد-

..امامهايتراقصكانشيئاعينيهفيرأتولانها..انتطرك،(غرفيفي

؟قصدهتفسرفيالمئمكمنشيئاالوضعيحتملفهل

حياتهامنوذكرياتصورمرتخيالهاوفى..سيرهافىتململت...

منها.الاقصوصةمنالاكبرالمدىاستغرقتوذكرياتصور...الفارغة

المدرسيةبحيانهاعلأقةلهماومنها،السيجارةبصاحبعلأقةلهما

سوالينتصبوالذكرياتالصورهذهوفى.ومهنتها،واهله،واهلها

؟الامورهذهبمثلالتجربةعتبةعلىالمرأةتفكرهل:القاريءذهنفي

عناشياءتتصورالموقفهذامثل!المرأةانساجزمولا-اظن

استعراضالىتذهبولا،والحرةوالقلقبالخوفوتحس..الجنس

يجعلاقباستطاغهكانالشريقيفانالامريكنومهما.حيالهامراحل

الموقفهذامنفيتخلصالبدايةفيالاقصوصةمنالشمقهذا

القاريءذهنفيللتساولمجالايتركولاالحرج

11اشعالهاتريدينعندماغرفتيفىانا"

والتحليل:التصويرفىالزخمويعود

يرهـهاواخرجت،(نفهاعنالغطاءوازاحت،سيرهافىتململت...

(نهاوشعرت،صدرهاعلىوانقلبت..تناملانبحاجةتبقلمىئها

اعماقهاقىيتوغلماشيئاوان،الفراشعلىبجسمهاتضغظانتريد

..قبلمنبهتتسعرلم

دووسعلىاوتطاولتالمرآةاماموقفت...فراشهامنونهضت

بيديها،فغطته،قبلمنانتباههايثرلمشيئاصدرهائلترىاصابعها

تفعلانار؟دتبل،بالحائظتلتصقانوارادت،بشدةوضغطته

...اكرشيئا

الخطيئة،عتبةعلى،شهوتهافورانفىالمرهةلنفسيةالتحليلهذا

والذكرياتالصورعالمئثرودهامنالمنطقالىاقرب

وشعرت،غرفتهبابامامووقفتاصابعهادووسعلىتقدمت...

001.قلبهابضربات

وادارتها..الاكرةعلىوقبضت...

بحرادةواحست،بالبابوقفت...سريرهعلىممدد(كان..

تنكيانارآدتربمابل،نفسهاتلوموان،تهربانارادت...وجهها

تفعللمولكنها

و.0....خصرهاتلفيداو(ن..منهتتقدمانلرجليهاشعرت...

الخطيئةوكانت

استطاعكثرونغرهطرقهصعباموضوعاطر!انهمعالشريقيان

فيامرأةنفسيةتحليلفىجديدةبنهكةياتيانالاقصوصةنهايةفى

التجربةعتبةعلىالحريف

الشقطبعوفى..الحوادثتسلسلمجرىفىقليلأالقلموباعمال

فى.متماسكفنيبعمليخرجالتحليلبطابعوالذكرياتبالصورالخاص

الحديثةالعربيةالقصةميدان

خطيئة"ليستهذه"س3م

اصطنعهاعترافمشروعاو..مسيحي(عترافهيالاقصوصةهذه

"الخلاصا(فيهاوطنيةفكرةولتقرير..الدينقشورمنللسخريةالمولف

النكبة""من

الدين-مفهومفى-خطايالسلسلةعرض-الاقصوصةئسفيها

قرويةبها+تعترف"خطاياشبه"سلسلةبل...امرأةاقترفتها

السخريةوباطنهالندمظاهرهباسلوب

-"جاحظيا"ساخراادبا،الشبابادبفى،اقرالمافيواعترف

.جبورجورجاقصوصةمثل

(بنها"دين))لعنتحناخطماتبانهاتعترفبل،اعترافهاتعدفالمراة

احديومفىالقداستحضرلمحيناخظاتبانهاوتعترف..غضبساعةفى

جارتهامقتضايقتحيناخطماتبانهاوتعترف..الماضيالشتاءاياممن

الحليبمصفايةتعيرهاانورفضت

خمساللكنيسةندرتانيصحيح..ابوناياخطيئهليستهذه)ء

الحقلحسابولكن،افهاولم(وشفي)ابنيشفيانليرةوعشرين

"البيدرحسابعلىطبقماابونايا

حدث؟ماذا

..الممشوقةالقامةمثلالسنبلةكانت...يكبروظلالقمحكبر"

ونقعد،نصليونحنونقف،نصليونحنونشرب،نصليونحننأكلكنا

ابونا،ياواحدةرية،واحدةمطرريةيحتاجالقمحكان...نصليونحن

قلوبناان(هناالسخريةالىانتبه)يظهرولكن،كئرااللهمنطلبناها

.."صادقةتكنلم

الحالةهذهالىوصلناكناماابوناياواحدةمطرريةنزلتفلو"

حادةعليناتطلعالشمسكانت...،الن!درتفياناستطاعتكانت)

كلمةان؟المعاملةهذءاللهعاملنالماذا.0الزرعوقتلتقتلتنا0..

يحتملها"انيجبوطيشورعونةغصبساعةفىتخرجدينكيلعنمثل

:"الخبيثة"الريفيةلسانعلىاللذيذسخرهفىالقاصويمضي

لاكي،الزرعيبسانبعدحتىافيهانانويكنتالحقيقةفى"

تلميذكلمناخذت(لحكومةلكن..ثانيةمرةالقمحفىمعنااللهيعيدها

"الفتوةبدلاتاجلمنليرةوعشرينخمساالمدرسةفى

لبارودة1علىيتدربو؟ان،الناسكل،الناسعلىانزوجهالهايقلالم

ثمنلابنهاتدفعانلهايقلالم؟وموتحياةقضيةالقضيةلانوالمدفع

فلسطين؟اهلمثليصبحواانمناحسنالبدلة

ولكن،الندرافلمانيصحيح.ابوناياالبرلةثمنابنياعطيت"

لاوانا،ابوناياخطيئةليستهذه...احوالنايعرفالحقيقةئالله

لانها(لمسيحسيدنامنعنهاالصفحاطلبلاانن.كذلكاسميهااناقبل

خطيئة"ليست

!..الخبيثة"ابونايا"لفظةتكرارالاقصوصةهرهفيمافاجمل

جليلوطنيعملالىالدسكلوةغايتهخثيثاعترافمعرض

ومعمنهاتشبعولاومرةمرةتقرأهاساخرة"خبيثة")الاقصوصةكل

(سئلة:بلسواليجبهكذلك

أالشروطتامةاقصوصةهيهل

"الواعي"الخبثمنالقدرهذامثلريفيةامرأةفىنلقىانيمفىوهل

جورجمثلالساخرينالخبثاءافثقفينغريحسنهلااللأذعالسخروهذا

؟جبور

ادبنا.ئجديدلونهي،(ابوتاياخطيئةليستهذه"انالحقيقة

وكل..اقصوصمةليستبانهايصرحفيهاماكل:امرهافىحرتوقد

اقصوصة!الفمنالذ...منهايشبعلالذيذةبانهايصرخفيهاما

لمحر؟1الممرلييكشفمنونقادهاالادابقراعبينفهل

ضلاجمكاطا


