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!!ء!ك!!ا!ف!

هوبلى)بالصحافة،اكئهغلكاالش!ركلال.ومنحنيا-لهاآ!فميهمثقمافمهدني!مم!انالعاص!ةواًلعربيه(!عراقيهمللقصمةللمتتبعيمكنلا

عن!انتحدثالتيالروايةفي،با!ذات،سميداهاتب-الصحفيفيظلعصارنأالتيالعربيةوالقصصالرواياتهذءعناقتبلأط

،والقماهرةببغدادالآد؟لطكليةفيولرل!،("(صواتحممسه\)المعاصو!!نا!بلاظ،وأصمعحالتطورئمطان.الاحيرةالسئيئ

السىلر،!سمه1كنفبم،اص!و!هالالكل!زلهـالىمقنالعوجممهفىإلقمشفل"!لثكوخجا؟؟دفهابم،(ل!صولوءكمثليحأدلوقكثيرون5والحدائ!

والألجببزيةبال!ربيهالل!ننيإ،دبمنكثيراوكرأ،موسكوفيالعربيةبل3النتد!ةصهاخصوص!،الواكعيةمزاث!وكجنب،الوا!عي

.(2691عامفيولد)الآنالاربعينمد(رجمهرجمهقد،والروسية.ايضاو*شتركية

فقدمهاإهذك!و!ائ!يه!قصي!عالى(!او!ءاليل!ا،!ا،ط!اذكر(فا"!اثكتر!إحشأبو؟ل!واكيالقامحا،!مانط!مة!لا!ب!وواية،فا-!

!!لسه!كرنااو!لماهال!اهلىالأو،ا!رالثهـانيالروائيءهلهيرمع-!هق!جعوللمم!639؟عاما!جف!ممميةعغهاسقطمنظموسع!)في

فيوبالطموعى،؟ذهنية،ودصو،وكامضهو(عيهفياميووكاثير.اصواق!كي("خمةلرماقلرايةتلاممان!لى(..ورحي،*سف

"!ركلةمي!أمى)ا!ماقطلهحض*ي!لم.صبنالرا*ا!را!ةمكلىفى،و!ستحكممده!،يهايصسىححكل

-،هو،عما-ءهلامومي.!صهاا!ماد!سق،(.إ91ىمر"هية8!را!ةصى&في-ر!سعهق!!ي،عص8ك!سة

عحى،مم!ههعتمكل،د!،لم!!علي!هفيصمصيطاي.ها8هممي

وماذ!روصيباصبتهرمقوفىوصارلهمكا!نى،هطسؤىفي،موءهمسه)عكقل:عى!لىصص
و!يه.ييما!ىميرومهمسرىفي!روا!كلهصعف،هل؟سر!!ى،مىقر)

هءأصو"همسه*كا!ولمد؟االعرسويافي*صثيستوىفي!و،همر8!عيةت6الرو

كاتبها،وثفاء،السافيةمنبك!برتتمتعائهاتقولالقنمجلافيصمسة)لرمانروايةبهأتتالديالجديدهوماثم؟المعمر

المواضة!ا!ديالكتيكيغير،الميكانيكيالمف!مآثارمن،تقريبا؟او!ر!لاالهربيةللروايئوبالنسبة،ولؤ:"لهبالنسبة(اصواًت

وفيبلالقصصيالكاتبفنظورفي-مرح!انهاتقولو!بما.وطريقايقولانارادماذا:قبيلمناخرىاسمئلةتفترضالاسئلةهذءومثل

ايضا.العرورفيالفن!ا،حكىعم8تاثرب!ن؟قنمهتطوريمتازوبم،كطووهل8ا!قاصلنا

ءتفجرةوايةالرجاءتاذامدنبغيرالكا!باىنةولاربقى؟المحصولهووما؟هدلىشيءولاي

*قلعلىيعايشهاوالعراييعثرلمءنبعصيسلإطيع8،كلكثيرفصها***

الكلإبانوأييفيفى(واج!ماعاظ!مياسة)يسميهارالخمسين!نافيكبيواؤ!ورايطووقدفرمائ!انهوالروايةبهاقتالذكيالجديد

المصتم!رطبيعيةنوهذعاًه!نو!هلكنهرئ!مةقعلطبيض!ةزوسواباها!ط!ععخطييمميتطعمطوانصد!،والهننافبةواكمعاويةايوعظعئدهقل.اً!قصصيقنهفي

!همولة""مه!لاءلىاوء.!صاع!ثها.وعمئهلالذامطالواقعاكث!مههئدهادتفع.اليهوماوالتكلفوالاقحامالحشركاد(وعندء

.(.رو......!مىتعئده!عيعانرون،الفئوصوت،الحجااصوت!حير

نفه،واكتظف!افنثا!،الاكتثهماف!يح(ولجلىعنةحدثالروايةبايث!م!بهكبصر:ميءهو!ذاكل.ا!تطور،الحر،الواعصالالتزام

و/حكلويى،قثىيقرأكثقفال!يلوهذا،المالمفيوطنهوموقعوطفف!)"صدوتهزيلةقصصمجموعة-الرحىحصيد)صاحبالى

جملالخمرشىكثبرهو،يشرقبلويلهو!عالميبكبماكننئ!عالىبصيعلوطن،وولىيستسحلسفراكبربعافبهتت!متعقصصمجموعة-آحرمولود)و(الخمسيئات

لعضم!ثض،اًلاحا.كثرفيمتمز!،داث!حوءلى،لحاولحنىمتطورة!يول.(بالستحوعلىكعظظلتوانسابقلالهامن
..ر.-الحمريهامنيهعن!اصصعرترواية-والجمرانالنخلةأعن

و!حدجشهايظاثو؟9لهابرطءقيا!مبمالحسسةولم!لطمقيةاىالو!وطنمةلةلصط،البجروتيه"ايعاوم"هـءلةفيتقييماعنهاكتبنا،6691فيبيروتفي

..........(وقتهافي

فى،اللا؟ممي!يالكامنهم)3،مئتهوواعيتهفيهواًكل..واللقديم

.(موكمحىل!ملامةاصطلاحمرهلاول،وقفتانهاهو؟.بض!االر،ايةبه2ءلضقالذيوالجديد

وغووكز،،و!رسمتيهرمممارترتماثرال،اتبانالمحدا!لام!وا!جمح!ر-ص،افادل!إلهارغم،ئابتتعيئق!مينعلى،جديدةعراقيةكرواية

ولمحوغولبردوس!-يفسكي،قهلهبم،ومورافب،وهمنمواجم!،ق!!نر،زموزقبر،مأ!ن)ا!اصرالصافيفالواقع.الحديثالرواية

موةلمحيووايةالر-!صا!ب!فىجاءلافه،ب!ل&لقوللا.و!رغيح!فوبلل!اعرمط،ا!امر!لاولط،هصوووبعيدهـ(هـ491عموبالضهط

ا!ميببي،لد!مار*و!ايكبوصفطوالمتمذ-لصردج!ةفيضان!و!رفي59كقرلباءطلهىفنبمئحومحلى،ا!بية

ودوس!ويمهكي.ول2وئحومدكيوس!صيدالخالهطعمدقراءاتلمح!اًو**جمه

فبىان3.م"اجريد)افي!حع!مكتبفيوجدماالىمثلاحسير،اواقصلااا!-اهـالروايةانجهلرمانمخائبانالقولنستطيع

قصسصجا"كى،ال!رريملاباللعة"ارلاموفولىاسمهة"سع!مكتبمههه3.آهمراالطفيا)واربهماانعهصىآ!فنفيبنايثهاكولىوبئى

منابيمالروالمجلد"باربسلصقوط"وبالانكليزية"لتشيخوفطمئاحجافيوتطووتدوجقدالقاصىانلعرفطانللقارىالمفيد-هن

تد!لمن"و.8.و.المكنبماتاحدىمنهـستطرا"الويدالعقد"

الطمس!"مناقشاتفياو.."...فلاتلورتيلا"و"لإجرامر.بيررلق،اًلآدابر1دمئورات)*!

هـ4



؟الفترةتلكفيالعرا!مثقفىتعويرهوالرئيسم،اللخيطهلفهو.ونهجاأسلوباكانغلرهماًنالقولنريدانما،(الهـا!ء4

الرواية،فبىالاولا)بطل-اللعراقيوالصحنيالكاتبواقعصويرامالحقيقةويستطقهم،دوستويفسكييفعل53(،أبدااشخاص4يسحق

ن!!هفرمانطعمةغائب،الدقةوجهعلى،هوالذي"سعيد"وهوهولمادقيقةاوصافعنيتوهـعلاوهو.م!مونروناوكلخمور؟نوهم

كله،العراقىتصوير،وأم؟الشروطتلك!خلل،أ!ونةتلكفي-سارترثمومن،غوغوليفعلكما!ذكرهومحوم،ؤترومه-وذوسمخ

واقع51!ديهااللعراقي!قفيواقعتصويرخلال،باللذاتتلكواللقنرةالعاهراتواجواء،بهي!نمرف!وما،الثا!ريفما"هـ(ا)ىلض!يو)

؟دأروكلهذاكلانهام؟فيهابالداتالصحفيا)كاتب.(وسواها

ناماي!صىفيمايقتصيالثوريتطورهفيالواقعزصويرانالمع!ددةالقنرةفيالعرافيللواقعاثاسننلهامشيءهداولكق

وهدا،اً)نموذجيتصويريقتمضم!،اًلخاصخلالمنالعاميصورادا،تمسغولاتغنيواللظلرالمطالعةان.خو7شىء(5591-(5)

اروا!الىالعامومنإماماالىالخاصمنديالكتيكيةانتقالاتيعنيللاواقعيىلآوالك!نيكيال!ء!وء"ومن،فنهمنء"مكنااقاصاكانما

وحياة؟زطوولواقعتصويراالروايةتكونانيمكنكان.خلالهومن.والالتزاموالمعاصرةوالحداثة

اللذينول3.نحهيوبهتبنندىء؟4ا&ي،الاولوايةالربطل،سعيدالكاتباصرلماذاادرىلا.لمحتواهامفارقةالروايةتهـنيكفي

المنحله-ئالاصدقاءا(ثقفينمنخمسةواقعصورالههوالكاتبفعلهسميماالىفصولهاهقسمةالثسكلبهداروايتهؤصجانعلى

-"ح!د"ه!واحدةشرابمائدةحولبالضبط،واحدةحلقةفيالشصراءيأقيمابمقد(ر)تجد!!اءـذاتصورربرما!"اصوات"ر-

جرلدةفيا،!؟اولالهحرر"الراهيم"و،اللبنوكاحدفيالموظفالضجيجمنكثيراًال!كنحقتبتجديداتوسواهالعرا!فياللحديثون

رف!طكلانوقد،وناويالوالمجيدعبدلعله911،ععامفيد!واطيةبتجديدليسهذاولكن.(اخيواالادبيالعامالرأيتقبلهاثمواًلثئاء

"الئاس،"،واير!الرفيالكماتبيسميهاالتي"الاهالبى"جريدةتحريروفصوللهماالقارىءالىرواينهيقدمان!ياظصااخايفانا.هنا

بالضبطه!)اجربةاصحر،رفيالمشاركاللصحفيالكاتب"سعيد"و.بسمىماكاناوفعلأ!اوبتليتهاويا،تتناوباصواتمجرد

ال!ربدةفيبعملىف.للاك،نوور،!رمانغائبنفسهالروائيالكاتبجلهاوحديرثهكلفيفعلايتحدث(الخاءسر)او(الاولبالصوت)

تحدثسالتيوالابواب،تالاختصاصوفي،الفترةتلكفياليهاالمشارفعلا،كان،هذاانحصلالذي.ءموتهوصاحببطلهعنالاقلعلى

دالرة،والحقوقيفيالملاحظ!"الخالقعبد"و،باللذات،الرواية!ها،واصحابهاالاصواتهذهتحدثتحين،الاولىالخمسةالفصولفي

عبدالقاعيال!حد.بد4وجعلىوهو!بالانكليزيةيقوأاللذي،لمثقف1،الاقلءلى،نمفهامناك!راوكلهاالاصواتفكانت،الامرقعئركم

نفسفىالثايثالمحرر"شريف"و،(المؤللفصديق،لورياكلكلاال!اراللعجم!ثانويةاصواتمحنتاهيك،تالؤصلكلىقيثحدث

وهو)بالرأةيهيمالذيا&ودلبرياثححاعروا،البهاالمشارالجريدةالىيحميدؤوجةالىنمشيرمثلا)الاصيلةالاصواتلعبتهاممااقل

.(الفترةتلمكفيفعلاالجريدةفيحرروقد،مردانحسينالشاعرمناكثر،بذللك،محتلة،فصلمناكبرفي،ومحم!يقا،كثيواًظهرت

الفعلىوجودهاب!مىواثعيةشخص!اتاللخصممةفالشخصياتاذ!حدثءما،وراءهايتوارىاصياناالاصيلالصوتان!لى"صوت"

.(يرزثونأحياء،بالمناسبه،كلهم)معيئهج!شمعفيالشخصاليباعتباره،البدا!ةبدايهمند،لاقادىءتقدمالذيالاولالصوت-مع

واحدكلتاريخهو،وواومافعلا،الخمسةالشحصبأتهذهوتاريخكانولربرما..الجريدةالى/رو:هالىساقىاثرصمبزوجةالىمتوجها

!يسمى؟هناالنموذجبماينولكن.مجت!عينكلهموتاريحهم،مسهم،المجتمع!فباء!بار!ا،أ!رأةيبرهـءوتان،بدلك،يريدالكازلمب

االش!راءاوجميعااثمعراًءازموذجبم!نى)ء"الىهوإ،لفوفي،"ارشه!!علىاللوحةتتمانبريدكانان،خاصاصوتالهايدل!لماذاولكن

منشاعرفهو،(الروالمةفيجاءكما"اللديركقواطيينالمثقفين))!قفطمح!نمعفيالرأةعنا!حد،ثهذالماذاثم؟شاملىواالعينحو

ويعايشي!بثىأتلهيحلوهكذا)بودلصرطريقةعلى،خاصطراز،!جالليالمجتمعصحئان؟ايشكلوب!اا!سبضاتفيئحداد

القنرة،تلكشعراءمنكانفهما،(عنهدكتبانيريدوهكذا،ويك!بهـصالطولكن،تحكمينحووءاك!،باسضمهـارالرجلءظهيمتسوده

العوفيوتقدموهما!سهطوروكاتبالمؤللفعاصرواأحبباء)ارالوولاوء!هـىخللأله،ثمكلةهاعارصى"،اصيلاصهوتااثرأةتتح!ثاًنبالامهـان

وا،سيابجوادوكاظموالب!ياتيالكبيرالجواهري،(معمىمنأكثروفى"امطاالمث!كأرو،دطح-!وض4كم،المجتلممعمثكلة،العامهالمشكلة

ويمكئ)جميعاوهؤلاع،(ء691فيواحلاعادرناالذي1)وحيد).(ضساكلهم

يأ-التعبيرصحان)نفسهتمدجلامنهمواحدوكل،(غيوهمذكرانكل-لدع(نمااتااقربفى!كاز،فصولاروايتهالكاتحطفصللو

الخالق"مد9"ك!-انواذا."شرفي"في(تموذجهيجدلاوهـذا،!اتتحدث،ج!عابلاصواًتايرلملأالروختمانهصحيح.لقول

اهـثيالتقدميوا)كالبالديمقراطيالمثقفثمذجان"سعيد"والذ!واكن.عامةبيلآواللعيبرلالعراقيهالروايةءلىجديدشيئء

صوت"و."الجدبةالثقافة"ك!نابكانكما)لالمأركسيةيسيخهديهـ-للأ،انفرادمحلىتحدئتجميعالاصواتان،ايرضا،هئا،حدث

ابراهيم""فاى،(اللؤرةؤلمكفي.حلتا!وهما،"الجماهيو،التصممفىلىال!صهذايعجبزلم.اً!حوعقوانفصالباستقلال

كطاعا،في!سهويقدم،يرمزهوآنما،الصحفييىكليبمذجلالا!01ولكن.واحدهووالعطلى،بطلذاتالروايةانفىالمفربرض

هاويعكمسيكتب،وبعدهذلكقبل،وهو،الصحفيميقمنخاصاالذ!وواق!"،ءمشاكله)"ليطل!وايرلاالروفىيملى5البطلاينتدسي

الدهقراطب.ا)وطنيالحزبحاللساروهي،الجريدةمسؤو)ويربدءارادفهل.حدالىء!يفصلهماوله،ا!حرينا!ربعلآفيهيشارك

المثقفينمنأخوى!اعاتأخرىأصواقاالكاتبيقدملمفلماذا!ذالى،اذن؟هعااتالاصعوهفهلك!لهىا(ووايرلةانيقولطاناًلكاتب

وجرائد"الجديدةالرسالة"مجلكأهضاككانتفقد)العراقيين"تان"و"اول"،طوبلاقفطلاانبى،التسمياتهو!لىالفضل

تأيريداً!كاتبكانربما؟(وكردقيعرببة،ووكليةقوميةأخرىفصولارالعا!ي""التقىمنالخووف!هذالماذاثمالخ."ثا)ث"و

الصراقلمثقفيالخهسةالرموز،اًلخمسةالاص!كاءبمولهمايع!رواذا؟(،،ا"اواا،الاولطالهصل":شكلبالمامتوقيارةامذاتإ

ا،لمعراىسكفيوهموم،كلهالمجتمعهموم(بالذات1)ضقدميين)هـداق!ماذا،؟"هـ!4قطاعركلى،!ا،كلهاكجتصيهوا!بطلكان

كانصورهاللذيالقطاعفان.تمامايفلحلمهباالكاتب؟جميعاوهلى؟وائىالرواللعرضالسودفيالتكنيكب!ذا*لتزاموهذاالتركيز

فهـموبالضبط،التقدميهنالمثقفينقطاعهو،وضيقا،محدوداقيقسيى!،وءكميؤاتهاوالفترة،ومشاكلهالمجتهع"صويريمكئلااله

حيواتتصوير!لالافهل.ا!شربفيسمارءوبالذاتالمؤللفأءكدقاءوالتكئيك،شيءكلىمل9المشوو،ءلمص،هوالمعولاررأيى!ى؟عادي

هو،القصيرةالفترةتل!في،الاصدقاءالخمسةهؤلاءوتطورات،يفتوص،ماهو،،ظي!فى-9صوينحوطك!*،4م!تفأعلانوالشكلى

لو،امحبيستطي!مانكثروممكن.وربةكئ؟وواللهءنالكلاس!ئحايةءقي؟مم..،"تيكيديالل!وءثى،بهوبتلالراقفمهيوثرانوهـما،اساسما

نا(لواثقهوالجر(ة،الناهـسذوالتوغلى،الرحبالاستشراف!(و!ا؟الرزبممبىالخي!هوايئفم
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مضىمافينجدهما7وهو،التصويرفي(الجماعيةاللوحات)ثمةفليست.هؤلاءخلالمنكلهالعرا!وشعبمثقنيهموميصور

شيءوهو.خوفعنهـشولووالان،الكبيرتواسمتويلليونعئدالكاتبأوليهلولكن.الفنيالتصويرفيوصفاتأوقواللبيةشروط

،لا،المفهومبالمعنىالرئيسيا!خيطفيهيضيع،قىالملحميمنقريببهزفدموكيف،لمحوايتهفيالرئيسياللخيطوضعأينثم؟هذا

تولستيلكن.المحورهويكونب!ث،،احدبؤرةبطل!هيكون؟القارىءالى

فيوفقاداوشولوخوف،(اممىلامواالحرب)فيأفلحادا*قاتتصويرهوالروايةفيالرئيسبمالخي!-أرىفيما

ث!بعد؟يسفيلمهممنكلأن!نيلاهذآفان..(الهادىءاللدون)مثقفبمواقعتصويرخلالهمومن،الاصدقاءالخمسةهؤلاءوحيوات

قدوره!،زالتلاحديتةعربيةروايةفيوخصوصا،يوؤقالجوقيةصع-،أرىفيما،هوبل،جريءأمروهذا.اللفترةتلكعراقي

كاتبنا،ت!ثرلقد.المعاصرةا!عالميةالروايةرسوحراسخةغير.اليهااشرتخاصةقدراًتقيجملبلاله،ودقيقوشائك

أحداثمورلولهخيراوكان،مرةكيرالرئيمسيالخيطهمن"ففلتءلاقات!بر،!راالافق!ؤةالرواية!الاولىو!لو!رز

؟الرثالل!طل!حياةوتطودوأقع"لىأنعكست؟ماا!قرةتلكاكثريجاسوناللذ!المثقفينمنخمسةحيواتفيوحصلحدثما

ليمدعهيكنللمهطافان.(ورم!)نفسهالكاتبو!و،الواح!وعلاقا.زهااووضوعيةأ،حداثاكن.واحدةخمرمائدةاراءاللياني

ئيسبةالاعواتالرمنص!!دالىويسعتمع،أخوىأصواتايصور*أنمنواؤميما،طابعاللروايةتعطي،الشخصياتمنلاربعةاللذاتيةبالشروط

"-ةاللفتلك!اقعتصويروهي،بمهمتهيخلأ!ىدو،والثانو/بئفىك!عموهألمواقع4زم،الواقعمنلقطاع،ن!ذجيا،صويراأجم!

المقصودهوفبينما،كئيراويرستصد،يتعثراًلكا-ب.تطورهفياللصحفيعملهخلالمن،وينمو،يتطور"سعيد".الموريتطوره

ظلفيراعراقيجرجمبماوممادا،الملتزمللكاءبيجرفيمادان!ك!أنمطالع-ا"4خلالومن،يكتبوماع!لهلثواتالناسواستجابات

التظىسأمخدمةفيزائفة"لليبراكية"وزارة)الجمحمالي،رادةزمييىهـزاملنهخلالومن،وسواهموفولكنرودولتوغسكا"وبىكي

منمليلةغيوفشاتأ!كاصبوراءنض"ق؟*،ادا،الملكيريالا-نن!مامزامسلةخلالىمنذلفىوقبل،(وشريفابراهيم)التحريرفى

وممودها.ونزولهاناورهافيشبقةشاعرلرواتنتابعالوقتفييضطرب"شريف"و.الخمالقعبدهوقاصلصديقمتتلمذة

يلونمحذاانعيح.قليلغيووالخروخالاستطرادهذاوءث!يرحاولثم،واللذة،الجمالفوصنو،المرأةوراءجاريابرغدادأرجاء

؟كمنه،(أرحبانهاالمفروض)بافافىشيفنيها،رحبةبتلاوينالروايةيف-لمزالذ!(ابراهيم".لضركهفيعملالىالربعيغادرأن

أ!ي!لا.4فاداةطنالاببعض،فامااللقارىءانتباهيمثتت،دمقراطياصحفيا،رسالتهيودي،منهاأقللاومروثة،بوصانة

ةهـكأأمالشاعرهذاقصكأامابراهيمدواجقصةأم،ميدؤصةاغلاقبعدزواجهفيويعانيويتزوج،والاتهمارالرجيكأويعارك

تعكسالتيو!حظاتهاللخالقعبدقصةأمافىسطوقيوامرأتهحميدفيوءسعيد)الشلائةللمحررينالتشردعئىالذيا!جريدة

ثقافنه.اثارأبدانظا"(يملنأنبعد،الجريدةيغلقالسعيدنوري.(!ابراهيم

تجورقد،القعبيرلناجاراذا،الحريضةاللصورةهدهاىلهوتمهيداصبتاوربيىءبعدادلحل!مقدمةهو،أسودادهابيا

و!ط"(قلناأنسي!مماالروايةفيتجوزهيبل)"ثعرفيالفصسلقوائمتعلنأنوتضاعيفهالارهابيالنظامهذائتائحومن

بابولجب13،ت!عجلفييريدءاعليقولأ!يريدكاتب"ناهـىاإروايةقثمرللماأيضا"19خالقعبد"فيفصط،بالجملة

رحالمحها،فيوفيءانهضر؟ت!ا،لىهبمهذهبى،جداحديثاالرواية،زلمكا!رةقهما!يمنممظزقاصاز"منبالرمم،وك!ا؟لهثصمه

واذا،ضيقالىصلبااعرضكاذأ،وتعمض،وتإثوى.نزيعاغتىاًلجريدةخلالمنكلهالمالميرىكانالهعذراللكاتبولعل

أنتمجارهأ.نرىفلاوزضسعتتمعبالغابة.(فيهايحرركار

للأ*للأالىيقبه!ا،واقعيةوشحنة،انشانيابعداللروابةيمطبىوهـما

افائع؟اللجيلهاالروايةبهاقدمتاتيىال!ولهيوماأكثرتتوغلوبحيث،هيمماأشملزكونبحيث،وماجرياتهاالحياة

مث!فا،،ممنعاهارأيناهانناوحتما)ض!ائعجيلهولماذائم"ا+!القا!ر))وصدرو!ما!لاثةبار!بنا!ؤتلوىيى!نمما

؟(ر،!فوبرف"فهظ.انتهتوكيفزوجهءعوأزمته"حميد"مشكلةتصوير...

الصبدايتهامنوايةوالر،الاس!ئلةهذهللم:اللبعضسيعترض،بن!ف!موظف)حميدعثىطرارهومابقدرمتهماالنظام!يسى

وفشهي،4اللبتشيو،بر4تب!دأ،نضالفينضالهانها..بتى-ور،وملهاةمهزلةالوويىةيرى،يوميايمصكر،الحالميسوو

!؟بهوتختتمؤ،ش:نىء!-أ،ء!دا!-ب!نا(وصهـة-ص"ت!لمانيوئوجفمرصىأطفاله

ال!كبالا!ديولوجكطالل!اءبعضلانه،ه!اءلىأءةوضلابالصء"تلىععب"اًاـىوتعهد،"ستاد"هو"بو!طجي"مع!هاعللاقات

صاعو!و.زه،ء،وايةالريسرب!الضيماع،إكن.اروايهاب!زأت!نترج!هـ2،هـصمتعار،ب!وك!بع،رد*،للةف!!ا،روجهاوصديقأ!حرد

دبعه-ومنقهيبمنب!أرزبطءنولا،الخ،س!ةالابطلمللجم!،ء(!كالىؤ!وووصرالشرابعقببكفزوجهاعلىتاثيرهيستعمل

.ا،حه،نلى3وفيتماماعنج!بمسؤولين!وأصورقاء،وأهلآلمن)ءامحائلةات!نهار.لنفسهخ!فيمماح!يدويسنمرسصيدفيفمث!مل

التي"الاجصةماعيةالطاحونه"لمجى!لر"ستأجرة41الخيولقطيع"انفقدت،ءهـأنث!جتهحمي!دبط!.الاخربعدواحداالاولاديهوت

بعضيحما،لف!بضانفي:كأ-!رفىوبمداد.ء!لىبرصظأمالكولةءـبالرواي!ة!يالب!د!فا.(عمالهتاركا،الخمريدءن.مئ!اءحر2

مباحةبعحداد)ءو.رضيهم"،4مزارعالىدمارهنحوبلالطمء-ق..-وفلا؟أ!عوأشىءلوجاءت،والطفيةالتوارنببعصلهااحتفظ

كل"ييمضىأنمضطر،هـذاكلبعد،والشعب،"!للا!ركان،"ررنتر"يقول)والعربر!العراقيالمجت!ممفيالرأة،ثكلةرءف

مجلس."ثوقي"اتاع!اقولحدءلى"الممعهاسةديعمره"ق،ر!!قو!،"صورلمد"مطلقة،بعدفيماسي!تزوجاللذيوهو

و!ولنضهثاخياأرج!لأكأابنيهنرحار:،12ؤوزاش،ي!قاءتواب!.،وم!!دموتهنلفمابر!اءر،ةأنقذناوأنتأنا)ء:وايرلآالرصتام

روقما.ء:ه!اكان"،الا،.فغالقأجوايدا.!فوهـ!!!!ئووهـقواط!ن؟-"امرأ!تدكرا،ن!5-انهقهاملى.للوس!كا!رجلمنئز!ذناها

ةالصحراءفيبعيدايمولونوفيوون(لتت!بانامممياسميوناالسجناءوأ،لاده!اتتمرض.البلارصويجيالهابحمق.لمطعكانقبلمن

بصةمتساووأيام،بمقطنفهجات.الكاتببوايما!يفهثاءظاماسل.زوجقيلاحدامةعضدهكانت؟زوجننه!لىالا!.يهـتم،لا،يصتولا

فبمالمدبةوتعر!،يموتوناطفال،رتمهاعوخمل.الاغ!نامبعرمثلبهايتص!فث!جةنئعاي!1ك!هر.دي!مقراطيكاتبوأت؟مروءزفىوت!بل

تعبيرحدعلى"ميةنفوس"."جرجيسي"وصمر،دجا!ةطى."...يريدكما

!خلاءظاوآفافىدوىمينهنةو)كنها،ت!طربحيةونؤل!،عوغولاوو+بان،!نهلدلابرةتة!،اقولىار4كون،العموموعلى

بافسياقه41؟اتبباتهامللدعضستوحيلعلها،جداكئيية1ءأجوأو،(!طءيكةباب))الليعضبسمصهما(و"إجوقيةا)،همبد؟ات!مقد
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ميدانفيمرةلاوليعبنيالذيباخطاءصدمنااذانتشاءمأنبناوالشعب،كذيبانواقعان.لاولكن.(الطبيعيةالمدرسة)،راء

يقدمه.ماوهو،بهيعدماهوفالمهم،لهباونسمبهبكرحياةأو،حياتهتحكيلقصةبدولا،بومهاويتألم،يوميايصم

بالرغم،قلناأن.-بقمهـ،،قليلالشىالكاتبقدمهواللذى.والاستأذ،المملم،الكبيرالالمهذاتحكيأن،مثقفيهمن!!ض

.....عاللشكوىهدهتحولوأن،جبارةطاقةالىالايمهذايحولأنبقي

أحاللغوير*بع!دهصلا-وبعمرقبالعرغمقامنميةص!االهبلهجهفألكلمافيمنلذسيوعا!جريدةفي"بابه"في!سعيد!.للخصهاكاناقياالثهـاوىأو

غيرنحو!لى،طفى!للأ!هاتوصفو!هاط!رؤهيحميدأقيسلطانلاعاللمصبمرةالهختؤلةاللقليلةبسطورهيرل!صموكانه"

،والالامالمصالبفلكفييدورسفليء؟للم،ءلي"بالسعلنوري
ياقطأنصنبغيا!ىياللداخليالمونولوجانمنوبالرغم،(مقصود

المكر"راح"هثقفيقولكانبالعاميةأحيانايأقطبالفصحىويفطولبلىموعهويشر!ز!راتهوتن!س،ا!!ى!لىودميش

منولالرض،الانتقالاتبعضلوفيقعدممنوبالرغم،لنفسه4صوف،والاشفتاءاتالمشاريععا"،العلوكطالعالمالىينقلان

!ا!عربية،ترجمتهابسوفىأنممكناكان)بلالكليزيةكلماتحثرتحر!نادالىهذابحولأن.."ا)ق!منالمنبعثالحقيقي

معرضفيلزوجتهابراهيميقولهامعينةجملةأو،كتابتسمميةمثلالطريقضيءو،بالحياةصصرةبكلالمتشبثالمهترىءتحرد،وتضيء

ال!ذيالشديدوالتوتراللهاثمنوبالرغم،(الانكليزيةتعليمها.والحيل!المستقبللهادياالمنتجللنامي

وأصدقا!محاوريهلسانعلىيضعهاوادأ.لبيقولهقيماآثار.تحس.ومثقفيهلاوكادحيهالشعببفوزتقللمالروايةباللطبع

الاربعة.مابعضهواًلذاليوالاقتناع،والاشارةفالايحاء.فعلتو!ظ

هل"اقىفاداتايرادوفي،ا!مربم!عرضهفيالهـاتبأهـرح،سورياالىيفر"سعيد".الحديثةالروايةاليهكهدفأنيجب

وفحى،عموماالحوارلفةوفي،"صبريةأنا-لا؟مومسأنتهذهاببك.فيبقى"الخالقعبد"؟ما،التدريسفيينخرط

وأفلح،مثقفيهبعضمشاكلخلكلمنالمجتمعءمشاكلابعضعرضهفييتحاورانوسعيدالخالقعبدكان:الوارةالواقعيةاللوحة

هواجتازهلاهرالم!طريقا،انذاك،الضلالعلجيلهرسمأنفيمشيعااذهب"اًلخالقعبديقول،السفرقررقدوسعيد،المصير

.الزنادعلىوأيدهغ،اتحناووفيآخروناجتازهفيما،هاربا."والجسرالرصافةبينقباقونثحنأما.بالعار

وا!ت.المزالقكلمنبالرغم،عموما،الكاتبأفلح:الحياةفسبى!ئهجهوفقا،بطري!"،فيشادك".شويف"ما2

لوحة(واللجيرانبالنخلة"الكاتببدأها،ثلاثيةهبكانتربماالج!مررأسانولو.والجسرصةالرصافبيئبا!وننحن،تعم"

للمثقفينلوحةهذهوبروايتنا،التانيةالحربفيالكادحينعنمنبفداداقفوت.واحدةمهاةعينولا،المريةبالثمرطةمملوء

.تموربرمدماتحكيب!ثالثةوسيتمها،الخمسيناتفيأهـره"!هـ:فيير!قول،الخاقطعبديزجرهانوبعد."الجمال

فلننتظر!..ربما."باريسالىلذهبتفلوسليكانتلو؟ولاية

ركز"لكنه،الشاماًلىسيارةفييهربوسعيد.باكوننحن

لدينكم!الجليلموسكو!فىا"ارحل.العراوفي(دباكبى"الهزيلابيهعلشبحبصره

ال!مقرأطية،الحيلاوتسود،الجويئفرجعئدما"؟ابرا!م

اًفياشتغلناكمالنشتغلبرق!ةلكو(رسل،جريدةسأصدر
000الندنىم!لصراًبم."السابق

..لم،بالثورةانفرجانهبل،قأدربقدرةولا،فجلأ؟ألجوينفربمولم

اللاميرعبدحمببرب!مبيئ"بقيمن،جم!بعا؟لطيبونالعراثيونكهحضراللذي5891يتموز

!ح!ء--سص-5صصفي4:فىافيوثاضلبالتدريساشتغلومن،"والجسرصافةالر

هـمأودوايتهفيالكاتبصورهومن،وسواهاالعربيؤاليلدار

الطسسيومن،أص!قائهالىروايئء!هـفرهانغافأهـرى
..-..يصوره

نفسهالىجاءوانمافقطالاصدكاءعلىيقتمرلمالاهداءهذاان

.(الاخرينومعأنفسهم5!صراء"!ى(صدقا"لبىالى)ايضاهوالشاعر"شويمف"منهلقطاعيرمرالذيالضائعوالجيل

،"؟صواتخمة"فيالمفاهيممناكثمبوكاالعبارةهذهعبرتللقد!4اخروكلطاعيرمز،"الخموةمعاقر"وحميد،"البودليركما"

ايلاماأشدوهو،قوبم!بزخعمحملةداًئماتأقيالتفسمعفالعواعاتلكنها،اثكوىراًئم،اللجؤمسريع"الكلالب،ئفسه"-سمي!د"

يقولمنشكوى،"السليلةس2بر"يمسكأنيريدمنشكوى

رال!ثمخوصىالانسانرافهمالسخضتمع!اخرلماينلحملهمعضثحلة.أوامفحمأن"؟لجيليصنعتماذا؟الانحتىجدجمماعملمنبهثمصماذا"

."أبدأان،اً!شليلةسى2برأمسكانأريدالعموموعلى

وادراًكالعقلكفاوتبكممستوياتهاقتفاوتمفاهيممنالكثيرة

)صهيد(..اًيلاهاالاشدفهوالانسا*ليةأرنفس.ءالصراعأما،المطق(رادكهكما،وال!ياعاقلقاهذاكلعلى،الجوابجاءوقد

أولظهروانفهـو،المواعهذا!ىألخاصمدلولهالهاشخصبكأ!ذاتعيشكزالماأنت":الرصي!"ابراهيم"لسان5لى،الرواية

قهو،وجوديةكونأننكادانتماءولاأباليهدلأمغطىفاتراالامرتتعجللا.المستقبلفيف"سكتبربما.تعلاب4،الجيل

اسق!عوطاذلكوسقطواهنابدائفسهمعلصحيحاصراعهفيليستالحياةءمليه.تشعرلاولكن!،بدأتئت2"-"الامور

أحاسيستوسعتكلماوفي!محملكيواخذا!نفسصراع..الكبيرولحئدما،يدويأندونتجاربيكسبلألسان.جداًمحسوسة

كايأم"قدييةظروقهاالىوتعيدهاالامورتفلسفو(خذت(حميد،منذكركهوءتماكثرةمنيند!شوالاستقرارللت!برلحالةيجد

ثمبمسؤوليته*عترالىوعرمالممكرالؤوايموظرولىاًلاولىالشياب.."تجارب

الىالرجوعهذا2بدحيئهاولكئ،معاوالعائلى*بويالضمان***

تح!لوأحيراعيرةالىوكحولا)قلقئماثمذاتياالمراعمبدأالوراءلجيلممثلابصفتهيفولأنواد2مابعضالكلالبكالىلقد

بلمكءلىمنأداته+لناءالمتصارعةالنفسقلكعل!،كمبراستيلاءالىفبئقا)4ثم"والجيرانالئخلة"لمحىذلكقال.الحرببددما

..الهتيقالبيتذلكفى(حليمة)زوجتهتخشاهاكائتالتيالارواحخيوطاولكن،منهئبصيالرالخيطأفلت."؟صواتخمسة"

الوجلقعاسة!لىمبنيلالهابرللأماأشدقلتما3(حميد)صراعلج!رولا.،فنهدفةعلىيدهزالتلا.يدبهمنتفلتلمحعيرة
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نفسهعلىوامنذلكلكلخططلقد.واسعبمستقبلعامرةوثقةبلقيصسبلياليغلفوانواضحالتعاسةبهذءواًحسماسه،المفكرالمثقف

نا.الت!خطيطلهذابدايةالاالامرأولترددهوما،مستقرةحياةفيالتيالاولىوالشخصبة.اليهايهربادتيالثفيرةاللخمرةحيث

والديهبموافقةبد؟روإجه،بسيطصراعنعسهمعاًبراهيمصراعمن(لص-محيد)شحصيةهياانسحوصبقيةءناهميزةتكونأنصكاد

..الروجةالتكييفب!هذامداريانفسهيكيفأيضاوبدأورضائهمفيسواء4واتزازوهدوئهالبقيةعنالجزئىقلالهوال!تمعطياتهخلال

سةالسباللعاداتبعضأوالسعالاخفاءأو،الصباحسيكارةمثلا.الناسريدةجىادارةفيوحتىاثنزلذاكخارجتجوالهأومنز!ه

المثرعب4المحكمةقاعهفيالاخيرموقفهولكن.تعبيوهحدعلىالاخرى،اجريدةافيوعرضهاالخلاصاتوجمعالمرائضباختصارالمكلفف!و

بعكس،القلقهداأنساهبالبطولكأالشعورانعير،بالقلقأشمرهاًن.بالمسؤولليةوالاحساورروالارزان11،دوء31تمسبهذاعملهؤمن

مهاجرشاعرا!حرالصوت..القلقيسحقها!ذيالرجلدللكلثريفارضىقددا!ماا،لاممنالكثيوازالةمحن!سؤولبأنهيح!ىالرجلى

يرحركهـملاأناسوبينشهرهبدودطهناكلفسهوجدصغيرةمدينةمنال!وانكان5اإى!هرعن!هـالرساول!أول..ا!ؤوليةهـقهلخف

المدفةويكئ،لبغدادحالالرفشد،جما!يربدونثم،الموتألا.وبةغوءرزورطفاتببئغائصىةودروباملتوية5كتيوأقىقةمخترقا

فهو،شيءكلعلىثالرشري!ار.أيضاوسحقتهلفتهالكبيرةنرصي!"لمحفسهفيتركنهاكة*رةوعداباتا)خ!طمعاوا!صراع؟ول-ةالم!

ايرضا،اللشعرعمودضىثملهدهوثورته،العصروبودليرالعبؤيشخصبصحة..المتبادلطاثمعورواالاحضرأمعلى!بفةوو،دئلآبيتي!ة

ف!و،حادةحباتيةتناوفطتأمامأذجد!4المصشمرةا،ثورةهدهاىال!مبىرةبيونأشواللعملاللبصتبينصاداتناقضا"جمعلالممصهـ(-1

يريالبودلالشاعر.أي!فاالتسكعوأماملوحهوجهاالفقرأمام.العصر!قفيمنالكثيوأفةهبىوالشاجالازدوذاتالشخصية

واًلصشيق،تعبيرهحدعلىالسعرل!مودالمحطمالآحرينعلىالتائرهـمصمبميةعلاقةرالارضعلاقتهاناصعةمتبلورةهادئةشم!خصي!ة

والتمئيالحلمحباة،مزدوجةحياة.(لفناناتاحدىلدء!الاءلبهبرداًئهـاالناساًن.والغربةبالانفصالتثعرولمما!س،ط!نلر!ع

شريف،شخصيةفيالواضحالتاقضأوجدتالتيهي*دقاعوحياةالمس!تمرةوعرائضهمأ.بضاالدائمةوشكاواهمبما!مهم(حاةسهوراء

هـصلىا)مثربثمواحلصبريرلمةلاحضانيدفع"الادؤأعهداولكنالصراعهذاكانسواءصادقصراءفيسعيد.الناسجبريدةالى

واًلمراهقةالطفولةلح!باةداتبةنواريممني!خلولاالرجلان.حسارها،حليمة،واللدت"،مثلاوالده:بهالمح!يطينالآحرينمع؟منفسهمع

طاللبةمتابعةأو،الارملةلجادتهمالجريدةسطجشرفةمنكتطلعهاللففيأننمثلةالطفوللةقيم..التاسجريدة،العرائض،حميد

عاريةنشاهدهاالشخصيةهذهولكن..المصلحةباصفيالطبطريقأوعمراشيخوامخازيلثمارعفيسواءقةافىفيواللدوران

المغلفالظاهرمنبالرغم..ا!خرينومعالنفسمعصراعهافيوتخشىاًلصهـقغيرت!حمللانفسهكاشتوول.والكارياقالكاظمية

المنهجغالتحولذاتالفكرشتىتضتابهاداًميةالنف!ساًنالا،بالرحالذيالرجلاحساسعنمعبرارحيلهجاءلذلكوالعنفالاضطهاد

زيفكلامامأبداثائرايبدووهو،الأخرينوممالشاعرلحياةفيغارقخر2صوتثمكأ.واحدبعدذاتنظرةالاهـورالىينظر

هـعثمالطبطالبالصد!ءعمثلا،ممجوجهكررعتيقكلوأمامالا،وعهدعهدبينالكثبرةالسنواتب!دءنبالرغمالتطبيقأخيلة

أمامجداوصمبصعبالمديمةهذهفيالقدمموضعان،والدهالاقفانعهدتعيدالايام)كأنحتىيتبددولمينصهرلمالزمنان

.لث!اعريونفسثائرةروحمناًلاالمجردالانسانوالذي،الخالقعبدلموظف1هـوتالآخرالصوت..الارواحوثراء

تتفاع!سلفرمانطعمةغائبروايةفيالحمسالش!خصياتانعليهتتتابعتفسهمعيخلووعخلمما،حكو"صةعرفةداًخلىنهارهيقضي

الذيالعالمذلكوليطعالمهمجالهارواياتلشخوصعديدةصور

-عونأن-!طادنفسهمعالرجلصراعات..لاجلهوك!نبتبهمرت

تلبقط،مثلاقصةكتابة،شىءتحقيقاجلمنصراع..فقطداتية

الاسواقفيثهالانسصاز،بهالؤمنالتي(لمثلعنالاشعادعدم..معينةفكرة

..نت!القد.كلف!!لاوراحةفكويةتهيمةأجلمنالكأسمعاًلآخرصراعه

...القذرةالعربمصةمع"صرا!،ا"أعماجمب!مفىواهـصواحةالمواحلاالىالخالق!ر

ا،مح!يووريطالالذيالقاصشخممبة.الدائرةفراشىعزيزثم،سعيد

رسسأم!رهأجلمنوي!هـلبالالزاميؤءنالذىاللسياسىشخصيةعلىطغت

..الني-،الا!هةوءلىوة-عهعلر،ثائراالخالقعبدلداواذا.ا!خرين

الثهراكاأاخالروافيروأولفياقرأهالانسانق!فماولعنوبتحدثا!حرينيجاريفهوالباسبى6لثربهايتخفى

وسيثموريسثعقوفتشىولكنها)وظيفةحباةقوأمتهءوظف..الاخرىالاجتماعية

3*بولكنه.ككاتبالحقو!بعصاليه.بعيدلضىء،دائماشىء
د!

لرولستومارسيلفولكنرمنلف!اليعطى،لعود.؟.هذابكفىألا،ءراثى

ص-وتأوأخرىشخصيةفهوالراهيمأ"ا.اًلكتيرالشىءوءوك!ل

!ابى؟الهمحؤحماقهـور.النادىجريدةمكقحطفىالقالعةاللاصواتمهطعح!-2

ءعن!؟ه!!دهبدةالجرغلقء.أعأءهاءتمهعلهـ،حملوالذيا،ول

/سايغونفىعيناميركيسفحيرقمهاكه،ا-،االذها!ءنخشبته،الئاس!الهـ،المثقفبنأصواتايصالعثم

عددصحالاميركصةالسريةالمخابراتاتامرموؤور!الثت!:-اكالارتماط.هةالراسالامورنجاهترددهمنئابعلاعمهليت

!ض--4هـاذبطوخرج،صريقاررء7الالفا!صمن.الكلىوالالع؟الادالالدروسهرا"لهـثمالاصدقاءتركبهوي!عنى

والانتهازبةالاخلأقبينص!اعفيتجسعدت!أشاب،"دلدة!لاعر.ببةليسستعامةشخصبةابراًهبمشخصبة

ألاورة4صراًءصاتثملا.إءمرا)واقممدركواعانسانبعقكلآمفكوهثقف

"...!أاعوضىصماعو4ناترا)صراءوووا،احماناواقعه!لطتملاخفيفة

ألربذزيه:ترجمها4الا!صإل!اتوقيمنذاك2الوضمت!خطثممعاوالسياسيالاجتمالحه،

يلأداًبدارمعشمورات.هـ9!فثمذلككلءنا)نا!!بدةحروموكفح!لانوا!ترشمي!مثور

.لعدة"حوبانسالاابواهبم؟ى..لدةوالجو*نتخاصاتمز"الحكومة

...!لمىوئو!ءلهأخاضهاالزواجفىالجديدةثجرلتهوكن،قضابا
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حياةفيتاريخيةلمرحلةومكملة"والجيرانللنخلة"ايديونوجياعاريةنفسهاتجدالنهاروفياللعرقفنانيأمامالليلفينفسهامع

ا)ثلاثيئالىالروايتينفيامدثوريبزخمتظفرجعلهامماالعرافى،وحليمةسعيد،وسلمىحميد:كثيرةشخوصمعلوجهوجها

فيوتتمكاثفالخمسشاتفي"أصواتخمسة))تقعاذ،سنةوالمفاهي-مالخاللقمحبد،اللعموابنةابراهيم،اللطبوفتاةشريف

عالميةسياسيةتحولاتالفترةهذهصاحبوقد.5791-5691شخصيىصةلكلتعطيايةشالران.موهكذا4لوجوجهاالمطروحة

ليستالفترةللهذهومعايششتها.السويسقضيةأشهرهاكانومحليةاثكلانأي،آيرضااللعاماثكلايتفاعلالوجههذاوءعةوجها

أبطالهماتطلعاتخلالمنلمسناووجودوعيحضورهاوانماتسجيلامثلاسعيدان.وشخصيافهاوايةالرمصمونمعيتفاكلعائبعند

النغلة"انسانكان"برسي،العشرينا!قرنلانسانالثوريالممؤهد،ءيصى،حبأتضاالتحدثاسلوبنرىونحن،هادئةشخصمة

تفعله،وماالحربلصعوطيستسلمنواقعهرونساقا"وا!جيران11وظطينام!ة،أيضايتفاعلرمفارقافسريفواى.النتمخصية

كانوقد،مصاهرتهعلىمرغم،أمامهبجربم!لماقماماواعغيرفهوغولئبأحب!د.ل!ريفا،برقعللظلالاصيلةالشخص"كلامنفس

"أصواتخمسة))فيأما.ما،ىايحادءلىمئصباشحوصهلبحث،!الاولشهدرسنهب!حالصهالمح!طةالاوقةتلاوخاصةبعدادأرقة

بقضياوملتزمو!معينةيديونوجيةباومثقفونلواقعهمواعورقالابطالويكاد،عالليةفنيةوبصورةكبيربوعبمالدروبتلكيصففهو

المولودالانسانأفكار/قيسالروايمةهدهفيا"؟لفجعلمما،شعبهم.بعطفةعطفةأء،"4ب-!لهابأنالدروبلتلكالمارفاللقارىء

هيس!يال!ة-أحداثخلالمنقبلهاوماالفانيةالمحالميةالحربرمن:اللفتاةتبعلمحينمالاولىشريفنمشخصيةحولملاحظتانوثمة

---.أيضاالحربمخلفاتمنداتهابحدجاءالثائ!يةالرةفيوقومحهتممف"علاجاءالسيارةداخلفينومه

ا-لانساىصياغةيلتزممنوحدهفرمانطعمةغائبوليسفيا!هطلاننقولهآننسضطيعالذيوالشيء.الافتعالعلىتأكيدا

رائدايعتبرمحفوطنجيبانبل،التاريخأحداثخلالمنا!ثوريشخصيةهيسصيدفننمخص!،سصدا،هوما"أصواتخمسةإ)

خلالمصرانسانبعمققاستالثلاثيةوروارصه،الاتجاههذافيوالاكث!رلنعبيراالاكثرالصوروتعطيناواسعلآنراهاولذللكالمؤلف

الجوادعبدكمالعدواصحاتجاهمنبلورهوماالسياسيةأحداثهاقدجمهالذكرياتحيثمنالشخصيةبررزاًن.التحدثلحندشمولا

ءحفوظنجيبلكن،والايماناللعلمبينالممزوجةحيا-لهصاغةفي.اليويسءسعيدلمسرةالواضجالمكانيوالتحديداللطفولةلايام

تجسيدا"والكلاباللص"فجاءتالجوادعبدكمالمتأبعةفياستمردودةياأسخت،مثلا)الاوصافبعفىفيبغوركيتذكرناأشياءثمة

تكوينفيساروءما،بطلهاعندالفكريةواللفروقالاجتماعيةللوضعيةفيغوغولنيقولابداياتالاذهاىالىكذللكويعيد.(الخريبهالمدينة

والخريف"السمان"جاءتثم،للمجتمعالثورةفيرعايةماديأساس."الميتةالارواح))

كماللطلعاتامتدادااعتبرت"والكلاباللص"منأبرمدنقطةتعاللج

جديدأسلوبعندائمابحثانجد"ا!ريق"فيواكسا.اللسغيؤ،!رمانطعمةلغائببالنسبةكبيرةطفرة"أمواتخصسة"ان

والايمانالعلمفيالتشككالىبهانتهىاللذيكمالأسلوبيكملف!االقصرةوؤكصمه"الرحىحميد"فيالاولىفودية

كمالتحريكنجيب!لمار!صهذهكلوفي.ارر!ئيؤصاعدبقىتناقضها،"انوالجيمالنخلة"روايتهثم"آخرمولود))

بحثبليياسلمولكنه.التلاثيةفيمماأبعد!الهعنالجوادعبدمعأيضأالعراة!ةالروايةطيبفلوثمة."أصواتخمسة"

"الشحاذ"فكافتالداخلمنالصورةاستكمالمحاولانفسيتهفي.اللقادمقيقال!ئتينخلالالثباباللكتابمن"ددبتاح

،الانسانفيالفرديالسلوكعنللبحثجديداومنهجافكريااسلوباالاميرعيدحضير-لىاد

لقد.ا(نغسيةوخصائصهالذاتيةنوارعهعلىذللكفيمعتمدا
رص!ؤ*!ه!حه!هـ3!!حك!ح!!3

ايبثعهـةالنفسخليللنيلىوتجلقوايةاللمستطالسحا!فبئر!4!وا!ربغالشكصيمةفي ولكملال!لاسةحلفنهاللذياماريخياللانتماى

للقيمرافضنموذجوسطوالعصثوالضياعوالجماعيالفردياللسلوك5افى!!ءافىيالصءان.بظم

أعادهذهرواياتهفيعنهفتشمانجيبيجدلمولما.الاجتماعية!!93!هيو

كمالمعهعادثم،"ميرامار)فيالتاريجوالىالواقعالىالكرة

والا!زابالصحافةفيطويلةسنينأمضىأنيعدالجوادمحبدالمجههـوعبدأيوبوزنوننوريالملكوعبدالتكرليفؤادجيلتميز

.البطلهذاعاد،والشيوعيينوالاخوانبالوفدالدقيقةوالمعوفةكتابمنالثائياللجيلوهم،خصيال!وشاكرفرمانطعمةوعائبلطفي

ثما!لا!مياتمريائس!!وراجعلهثم"وجديعامر"باسم!كأ(ياهممسالجة!ىالايديواوجيالتحولليطاهرة،ا!عراقفيالقصة

واللا!دشيهة،والاشتراكيةالشيوعيةمنالحديثالعصربأفكارهحملة.الانسادطفيكامنكأسالسالتقدءيالفكرعلىمستئدينالادبية

بسر!،نالمتمثلةالحاضرةقيادث!فيالنظراعادةالىبناانتهىثمأنومدكثيراقلتقديراه!االجيلهدالنشاطاتواقى-بع

لقيادةالرجوعالىتراكيالاشالازحادفيمكانهمنو(لمنتفعالبحيري،الاخرالبعضواغترب،معينةاجهماعيةظروفبفعلاللبعضانحسر

القديمهوال!صحافةوالاحوانانوفدبهعطيماتوالمحملوجديعامرةءلائمجديدةأشياءعنفيهمنقباالمسرءالىبعف!متحولبب!فا

والازهر.هدازاللا4كاذلثودغم.التطورعنلدبهاللقصةعجزتانبعد

التاريخياًلاس!انتفمميرفياسمتغرققدمحفوظنجيبكانواذايظفرفلم،والاقصوصةالروايةكتابةفيعليهالمعولهواللجصل

والض،اًلأمالميةالروايةثيمماجديدةلؤىتخللهاووايات!منظمسافةبالتخلفنوصمل!وصةى.الفراعيملأدكل!قياءقبعدهمالعرا!

ا،-ميتالرواياتهذهانتجد،اصالةي!دونأرضناعلىرحفت!م!ةمخائبيواصل،النممابإثالثماالبميدعلىوالغموض

تحيطالتيوا!حوفيتالت!يمديالادلطتطلعاتمنجردنألوواحدة"وا!جيراناينخلة"ةكصهت"فقاننظاج!بداواك!؟لر؟!ضتاجمدنافرمان

فيلج!ببطرحهمافيج!عفرمانطعمةغائبأما.أبطاالابأجواءور-يجدي!ةمرحطةاءضبررائعاففياحدثاينسمنتقبلصدرفوالتهما

اكوسعفيالفارفيءع"أصواتحمسة"فيا)ستالرواياتالاجتماءبللوضعوفطتحديدمنبهامتازقلماالعربيةالقصة

مباشرةمنلمحناءفما.منهماكلأبطالعنداللفكريوالمنطلقاللشكليج!اعبةمعاناةخلالهامنمصورا،الفافةلميةالطالحربزمنفي.

الجديدشكلهالتخطيطلهذااننجد"ميرامار)فيللواقعوتخطيطخلالهامتدتللحربحتميةكضر،دةنشمافكريصراعتخللهاللشعب

بيئة،فيوحدهالانسانيضعفنجيب."أصواتخهسة"في.الانحتى

ال!عن"فيءلمحناهاص!اعهونلك،ج!د!داشينايحرجهثمومنامتورادا!غائبالثانببةقىاـ-رواا"أءمواتحمسة"وتاتي
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،"الثرلرة"و"الشحاذ"و"والخريف؟لسمان"وا،والكلاب

...آصرأىالناتجو)كناللبينةنفسفي؟ولاالشيءالانسانبضعغا"لببينما

..وهذا.تتحولاننيهيالبيةهذهانبل،ايديولوجياتحولاليس
خص-ة))روايتكقراء"منفرلامانطعمإع!فقدكيمهس!العدجمرلحمةأفئطكفييردركلى:"أصواتخممة"أبطالمسيرةفياتضحما

..ا!نسانضسكلةتجسدتجميعاوفيهم،ممينهغاياتلهوكل،الواقع

ا!هتمامتشرروايةاثهاالانمنذأقولأنوأسضطيع،"أصوات
..مجالاالمنسغوللغيرنلمحولم.العصربايديولوجيةالمشغولالعرافي

الرضهحيح!مادراًأءييقائعتدتقدشئدللحمةفي!الحدلينهاانئينهالرلفنيةأىجمائحبكةثعالتاريحلهذامنوعحاصلوهم،خلالهممنيسيروتاريخهم.فيها

شخصينهمنهمولكل،مت!اربمةأجواءفيير-ميثون2!طااهاان1الىذلنفيالسببويرجع.الثانيةاللعالميةالحربفيابتدأاللذجم!

بجصلهالتي"الضرورة"لقانونمسوقينغيرولكنهمالمنميزة1ل!واانهمعما،تجميدهأوتبديلهباتطاعتهملسىالواقعهذاان

يحملصوتكل.عليهممفروضواقعانه،غيرهيحيواأنبقادريئ

دفانكفيربو!.الروايةمسما.!فيعنهغنى!وأحدهمبذلكوالر!اية،المجتمعاعباءكلالمنبالآخريلتقيصوتوكلعبئه

ء!سدفيوا!ل!يضوالضجرالضياعجوتصويرألى!"-دت!مرةهـءزيمثل!ها!عكلالمعالمواضحمركرحدثمنخالية

صا"فضفاض"!مقىالجوهذاولكن،السابقالسعيدنووي0وايد!لوجينفسيامتدادهوالمقاطعهذهيربطارذيوالامت!اد

يوليو،14ئورةمنعنهيتمخضسولىبماينذد!؟ويبشر!والاستمت،عوالتوقبالتشويقالغاءذلنوراءمنالكاقبويتعمد

.خاتم"وحتىأمثالل!يمنمحوألاألالدبطالهمديلذ2معىل!ورحرس!مظومهؤعلى،اًلصفحاتأولمنالفكر؟لآاتجاهالكلا)ىنطمئنانن!ابرل،العاطفي
لأنقناء4المارىءن

حاذلمىكأا!شخصياتاأكثروهو)سعمدسؤتصورالتيالروا!ةووجهاتمنهم3لأهدالىسمبقى؟نعلموئحئيةالر،اتسيرد!ئد

...-النطا!علىالفترةتلكفيطرحتالتيالسياسيةالاحداثالىنظرهم

المراقيالانسانضه!يربهيغليبماالارهاصعنتعجز(روائيةءلميهاوالتوقعا!طنيةالجبهةقضيةومنها،والجماهيريالشخصي

وابتمادالمسؤوليةمنهروبذاتهبحدفالسفر،القنرةتلكفياحن!وهكذا.ال!تخاباتائخبولهذهخوضثم،5691أواخرفي

ا،يمكنووقائعلأحداثمتحسدةذرالمشكلاتهذه؟.اًلتغمردط.ء..ص

م!قنعة01نذغموفصللحم!لهحيرلمحيتصويرلحممسةيموكمالو"لمعركةلةأغاصيئإواحدأطى-كلشخصياتخمسخلالمنوالفكريالسياسيتارلخ!نا

غائ!.!كسصكوبذل.الفترةهذهعبرانساننامنمعينهذاويةمنهم

عالجتهاأحسبهولا.الثورةأوالتمردالىتودىأن،تطورتبمربلدناتاريخالىفي(عادممندماالمحدثينالقصةممآببينالاولو؟

....فيهمواطنينكوننامناكثرخلالهمنالواعيةبالمواطنةليشمرنا

إع.ل!فىبكافية،يعالجونهاالذيناخلاصبلغمهما،جريدةديأحداف-"وزععندمادداًص!بشكلاللشاملموضوعهغائبفدم

!ور-رجدمحملةأ)ئذ"عنىورجعلالرئ!ولة؟يبقىكلمحد،ادلهاللهـ"واالهدففاو!زهألا-واثهذهامتزجتثم،أيضاعديدةشخصياتعلىعديثه

منحزءأ"أصوات!،"دمترفاذاا!.4والاهها!لتنساقالروايةيجعلمماللبلدالسياسيبالوضعالشخصيات
....أيضاوجدناهااً)لمتقريريةوهذ.،للاحداثالواقعيالسردفيالتقريرية

مقدمتها.ا!هيلي!ستطوللةايةر
-والصنرلآمنالروايةخلوورغم،"والجيرانالنخلة"لغةفي

،"طيهبمزاياتتمتعالروايةانرى،الملاحظةهذهبعد

ارر!لةا!فصولالغاء!الروائيالتهنيكفيالتجدوومئهانسبجهساتخلل،لهاالفكريالمستوىمعتجبمءلغتهفان،والعكلف

ارو!،تمنورصيةءلمر!دصور!ئها،الا!هأضةحا!تهماكلفيسايرتمصريةلهجةواد؟ناعاميحو(رالشعري

وتصويرالتعلم!يةالروحعنوالاشعادالحيوالحوا!،ا!سأنالشخصيأتللةكررمنفافا،الننسياالشخضواقع

أ.....1،حميدعئ!و(لمصطئعة،ئريفعئداي!هبةالعاطفيةالروحثجد

سطالوودكتوقد.كابصايةتصوكريرىفمهااقبمحوليتلسلبانلغةعندواللعقيدةبا،ملوالمشبعة،الخاث!عبدعندالصاومةوالجادة

ادري!مىسهيل..استساغهفيلامحدذلككل،سعيدعئدبجدوالعاملة،ابراهبم

خاصهرلسا!ةهـص-فرض"الروايةفيتباعاالشخصياتهـرثان،ءماا!رامييوز!ها

مثلاسعيدتكلمفقد.الفكريةالشخصيةومفانةالحدررانسميا!

ص!!ميمير9وكاق،مراتبخمسوالرابعالثانبىتساوىبينممامرةعشرةاثنتي

انعكلىالتفاوتوهذا.مراتدستهوالحإمس،مراقسيعالثا!ث

معين.لغرضامكاناتهبكل"ضجهاكانوجودهموبالتالي،القضيةلواكموالتصاقهمالفكريلتفاوكهمقابع

مساوئهاعن!قبينالحياةالىاًلخمسمةهؤلاءنزولكانوهكذا.*حداثعلىتعودىأرضفىكوريةكحقال!

واالناسىاشاكلعرضبفكلالك!نابةفمارسوا،بحيراتهاومؤملينبر،"4انسحوياتىالمثقفينفذةعلى"ائخمممةا!موات"وئحب

ف-ودالخالقعبدجم!اقصهاو"ااناس"جريدةفيافتتاحمبمقمالالعراًقئالانس!انيرمثلونقلناكمافهم،كثيرةأحايينفيمفروضاهذا

كانصوول.الثورةبوادلىفيهاطمحغزليةقصيدةاوالواقعمنجانبا،انطلاقازههفىجليأذابئونامح.المجتمعبقضايادائما(لمشغول

فانالكتاباتتلكامثالتهزهالابحيثالركودءنالم!معمشاكللسمىظالمثقفيئفمشكالآلذا،تامبوبرالحي!يميشمثلافابراهيم

فتيلتشعلسميدالىتصلرسالةوكن،ناقصاي!دحضورهملالمشماركةسعيدعندالمعرفةهذهوتت!مد"الحيا!سرق!بلالقراءة

زواءالوفودطان!نم،هذامناشممجعالكتاباتصوركئت"فيها!ثورةو،القصصئ!بحيئالم!شىيختلفلماذا"الئاس"ك!ميالفعلية

وعئدما"مسغططبر(بتدكواانتخافونولكنكمالجرائدثيوالحكومة-؟بينمعنهالكنبأنبريدفكلئا،الحقيقيةالناسولسىفستمع

بد؟تطوهكذأ.صديقهزوجةالممسهغيثيكونا!بابذلكسصيدرطر!،(ءموربحيهالخالقعبدعئداطئالبةوكتوسع.،امئهابميدانعيمثى

زوجةيتركهذاوصديقه.لم!عيدثدهيتحتمنالروايةفيالماساةتعركهاأنيجب)ءبلالمشاركةو2با!ستماعليستنوهفىوالحباة

يصارص"وعشدما،والا!الالفقرمنحالةفيوهمتباعايموتونوأطفالاشولفويجد."منهاموقعكوتعرلىأعماقهافيتميس،حقيقتهاعلى

يحب!،الفد!يتوسدالاملعلىيحيا،آحرمس!نغيثاحميديكوني!مالعملكلففى،للذاتءلشفا*جتماعي!الحياةمتابعةفى

محفويا،كانوزواجهمعروفغير!لهجميللديهوالمستقبل،البرمجةر*ا"-(1للقيأـذلك(،؟حفيقتهاعلىنفسىاسجل!لماذا":نفسه

"شيءدكلالحافةالىطافحهيريدها)ءواحدةحياةيحيادامومامصار،نبانه!"يصفهم،المثقفينكلحميدو!دبئ.اتجاههلىئقله

يتركبينمابر(ابداتئنهيلاو!يلةليالةالفحكا؟ت)ءمملحياتهيشبهلد!!-ر*الفسهمهمهمواقعهيمفي!عوروالم!ئهم،،الص!ريه؟لذيحة
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الاعواتساللبي"ضدبوأسطتهايناضلوالذيفيهاالفعالوالمسؤولاطفالاويترك.الجرائدفيللكتابةوموصوعاالاخرلنلاعيننهبانوجة

الآخرينيشاهكولا!كانهمنيتحركلانجده"القديمةوالاصواتلكنها!سياسيةااحادي!ئهمالجماعةيشاركذللكمعوهو.تباعايمولون

حياليطوال"والعائليالنفسيضعفهفيذللكونلمح.أقوالهفيالالذا،البنكفيءوظفةمعارز!احبذلكفييدفعه،بوعييعيشهالا

جسداعنديالمراةوستظل،أنفاسيمنالاخ!اليةغرفةفيأعيشالييجد،حياالسابقةحياتهدفتتهانبعدجديدمنيبدأانيريد

كليا،يئنغليتزوجوعندما."بوجودييعنرفلاوقلبايؤجريجتاحالفيضانليت"جديدةوبدايةلهخلاصاالفيضافيحادئة

محنالزواجاغناهفقد،وميسرةسهثةللديهالحياةمعرفةوتصبحقلبيتماكلالتياشمعةاتلكويطفىءحيافيهدفئتاللذيالضريح

الفيضانيجرفوعندما.محمهوالشعبقضاياهمالآخرينءتماركة."جديدةبدايةفابدا

الفعالديدنهويصبحبلالاملفييغورابراًهيمنرىا!م،ليوزارةلهز!لة3لىيرمرضثما!طوصلبمادصعيدمتهمازوجتهيطلق

علىيوافقواأنمنمناصولا.قريبعنالحماليوزارةش!قيل))مداوياواتشرداللطسبيئبعم!ا!صح،فترفضالزواجالبنكفي

عسدوسيترقالديمقراطيةالقوىوسنمنتمرجديدةانتخا؟نطاجراء،انط!ميرطلااساسي4االقضاياتطرحوعئدما،بالمخمرةجراحه

قجرجم!وعندما."0..أدبي!ةمج!ولعشصدرأناولصأستفر،جديدمثقفانهوغمللمشاركةالفوصةواضاعتعليمهاستولثقدفقضاياه

سيتركونكمانهمتعتقدون!ل))+والول"عصراعفييدخلالاتخاباتال-!مدهاشهبىللأ،ركةمجالاالواقعلهيتركفلم.ديمقراطي

أراداذا":باردةبأعصابابراهيمويجيب."؟المجلر.ندخلونالا!لفي"اءبازدرالل!بهويئنظريتهمهلثعيءكليرى،و*دانةاللضياع

النوابمجلس":الهنمرسبشسةيرسصدركالوالدولكن."الشعب،بازدراءا!يهتنظر،حيةكائناتألاشيماءيتخيلكانيستيقظعندها

هـذه.يدخلهجمالخنهمغيرمنغريبماويردعونبطنغسهمبضوهبي!همالصن-بالمهد.سببولغيرلسببتعاديهالاشياءكل.تعاد؟

."يتغيرلمالجوهرولكنشكلهذا،خدعقى."...والسطحالجيوانوحائطوالطوفةوا)ضنكه

صالاملالمؤمنجيالايديولومطلقهمنافت!ف!دالوريةوتتحدد!ذل!"صصرءققربطةزاوقيمنللواقعشريفمواجههوتتم

ما،ملال!لبي!لىلصاصحيحوع!كسيأ!الدقلىطهئلالس!رللقولآلى-العفدهـرتهفياتعمدلمتناانبعدمئها!ريةمفاهيملطرحاماميامحوراالرأة

ناسا،لممني،مفا!ميعنيجيل،جيلعلىثالر"فهوثورتهجبهات

أهلهملالناىس!ماإلنوصئوتوتطقلدجريدلقوضأهبنورمزاوللهمسعدمهنةبروبالفعل"شعرياعمودا.،باليةجيفاخاطئةتصوراتيعي،خلقا

فيه"يدخلى!نرأحدايقلونولا،هذالنأ!لامأ".السا!قم!وهـويبنبىيوول2ميشالماضيتصوراتكليرفضغريبئالرفهو

...اةجيلهذالافتقارالقديمالجيلادكانتقوضجديدةثورةعلىافكاره

نجداللعراقخارجالىسعيديسافروعئدما.النوابمجلىيرقمدهـ+راننرظرهفيشيءكل،الاعمالبكثرةوانشغالهمالفلاسفةالى

اهـشطةوتعود،اللجوينفرجعن!ما"أيضابالامليعدهابراهيملامش،كانت"ذلكجم!منوحدهوهوحثأعلىمبنييوجدماوكل

فسياً!نا!ابر!ةللكوأرسلجريدةهـأصدر،الديمقراطيةواخر"مال"ا!4وور!ا!إن،وابظتالبنيقمنجمع"حياة"

."ا!سالق
لصوصبية""واخرى"لليةصوو"اسمهاوبنت"رياء"وثالث"غباء"

مسؤوليىءيعي،لوافعهوفهماوبأكثر!واللخاللقعبدأماالجوعالىاذهب"شري!"ياليتقولوكانت"خيانة"وثالثة

ب،أننيأحى"الثياةهذهءشمايتنةفيعقبةعملهفيويجدالحياةالعاربةبصورتههاامامناحيلالهوتتضح"...اكرهكانا.والتشرد

أجدلاا!جورةاًجباريةبئ!،لوأقوممزيفة!تمارةحياةأعيثى.شعبهمقضايارالهلتزمينالواءينالمثقفينكلمنطلقوهيالمكشوفة

وأعيشاللخاصركصياملك،لابيتيديباللغربةوأحس،فيهالذةالخاصةحياتهيعيشفالهقصةاوقصيدةمنيتغيرلاالواقعداموما

أوهـصمنو-نكنتهف."لليأسأست!لمملاذللكومعناريخبلاأياملكأوو--بايضاالمرأةالىفيلتجىءالمضيءلدستقبلنظرتهثبوتمع

بالهوانيتنمعرهحولهف!ا،الثوهيالمثقفهذاحقيقة1،صفحات،اخرىالىمومسمنيئتقل،البودليريةقصائدهفيهيفرغمكان

ومعبا!ر،ةكلهذلكوراءمنيشعر.بالروتينمحددةوحريته،نحوهافكرهبكلملقيالهايخلصالطبكليةفيطالبةيحبوعندما

وهكنطا."بينكمغريبانا،دنيماليليست"الاربعةرفاقهفا،رأة،سلموكهفيالئكرمعيدايقفالطالبةهذهتتزوجوعئنمما

دياغوصاهيبلبهيقومواجباولايؤديهعملالليستةديهفاثحياةأمامهصكورتفهمهاعلىأوشكالهتهـسوروكلما"مشكلهلديه

بؤس!معنيصشجاسوسبعينياياهـصممتفحصا،ةناساأعماقالسياسيةاللبلدوحوادثفهزهلمالفيضانحادثةانحتى"كاللغز

"وصوفلوجودهممهملاوجودهبعدئذويصبحأفلأارهممنويقتاتفىعمرهكل،شعبشلوناحييا"ساذجاتسا؟لاالاللديه!كنللم

."جماجممالم-نفيء-ولا()ل!صممنيوجدلاواذ"بغواتيملاويهتمومريضيجلألعالسياسة

،واللرهـالا)ثظ!ةب!بنجاءعةيريدها:الرأةعلىأمالايعلقف!للناسانظولا"بمشلالمهم*خرهويهتملا،ومحنهبمشحله

انها)):الرأةعنوويقولعزيزالدائرةفراشيسندعيوعندماهوشر.بفضاعوووكذا"مصتيفيقطينظرونلاداموامامحنتهم

حميدصدي!"لحندوالرأة."يومكلمعهااللجلوسعدمويجبكالر؟ةتظروفي/فال!كلم!ذلثورغمالواقعوقضماياالفكريالسلببين*خر

وأ-لوبسالفزانتر!ف!،ونبينما،يو!ةوسحفرةو(ممتعةللذة!عط!مفييناما)قي"الناس"جريدةتغلقود!ما.كمشبوهاليه

يتهلكلاهما"الكاتبءن*ختلفلانظرهوفيالحي!اةفيوءهجابر،و"ذللككلمعللاةالرابعجةالدسفئادقالىجديدمنيتشردبخايتها

ولايومكليراها،)غزالديهوتبقى،"المجتمعفيظلمأقسىوجدانب،حصوراًالعالمتحصرانالمهم"وجدانياحصورااثعالميحضر

تس!اقكالنعجةدائماي!جرها،ويضاجعهامنهايهرب،بعمقيعرفهاوعبااكثراًلهشثردهذاًح!ي!اةتبدوذالم!ومع،(مننشرداًكنتواووفكريا

كلففي،الم!*ةف!ئنربكتيوهيالر"ةعنأعرفلاأنا))الدبحالى.السابقرميلهمن

."الذبحالىتساقبرضعجةأشميمهصورهالاف-"تمنردشريففان،الرأةبسببأنهارقدحميدكانواًذا

انهالاكارثةكوشهورضالجديدةالثورةبوادوال!ضانفييرىاصىافعالاصه(فة.بهاالتصاقااكثراًبراهيمويكون،يفهمهاانحاول

أيةلىءءفعول!أدتاللفيفلمنكارثة"الثصطلقوىعملياختبارلميةالل!4الحرلطزمنطرحتسي!اسي!و!راءديمقراًطيةافكارايحملانه

و!ن!ما."اخنائ!يةاهتعاربعهبحيلمخنوقاالجماليجرفت،حالارادتهتعددصارعةوقيودعا"لليةلظروفيحضعانهالاالثانية

انت!خس؟باتاجراءالىيعمدالجديدةالوزارةالسعيدنورييشكلنطاقوءلمى"ارادةليوتكونواختاروارىاًشتماناريد"ومسيرته

الانتخاباتهذهفيالجبهةترشح.المتدهورللوضعتغطيةجديدةفيويهاهمءشاكلهميواجه"الناس"لجريدةمديرايكونالمجتمع

سرعانثم،الخاللقلعبدبالنسيةكالإئمةكانواصوتاعشرباثميوتفوويضسمدل!كلىلكن،االثور.لةفيغايةلمميالصيةقضايايطرعكماحلها

الهجلسبننعلإلأمراالسعيدنوري،صدر.ذللكفيأملهيتلاشىماالجريدةتحريررئيسانهورعم.والمسنقبلبالاملذلكمعللا،بليونة
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المجتمعةلقضاياالفعليةالمشادك!منسلسلةحياتهبانلديهالوعيالخالقعبدويكون،المشبوهينمنالدولةجهازبتطهيروبياناا"ننيابي

جريدةفيمحرراوجودهانكما،وحوكمللسجنسيقفقدا)ناستحررانويرى،الثورةفبمآملهفيتلاشىالمشبوهينضمن

صوتهملليوصلالسياسيينللسجناءالمعينبمثاقيكان"الناس"الاهـسوركلفيوهم،شكليةصورةالاهوماالفيضانحادثةفي

كلهذللكوراءومن،الحمياتومستشلىالريضوالده،للسلطةجبارتانحركتانتهزهللمتدهوركيفاللعراقالىأنظر))قعود

اننيهيمحنتي"ممنوعاقراء4يودوماكمشبوهالحكامالليهينظرففرفيوقتهااعراقاويمى."السعيدلنوريخائرا؟استسلم

وأحاظليالآخرونيرسمهماعلىثقافياوأعيتني.دائمامهددلمح!طولكثرالسلاحبقوةطلهالسعيدنورىويسلط،وتحدواهمال

."كمشبوهاليينظرونوالحكامبالممنوعاتاعرا!اويصبحاتدهورالىالاوضاعوتقتربوالاعتقالالرشوةالنلد

طيادةفييظير.الفيضانحادثةفيسعيدلدىاللصورةو-كلملوكي!،"الميتةالارواح"غوغولكتبعندماعاممائةقبلكروسيا

مأساةذللكفييجد.لللاميركانمستباحةبغدادوتصبحاميركية!-نبهمليستلفالميتينالاقنانيشتري!ئميغشيكو!بطلهاكان

بالاضافة،السعيدنوريوشبحوالفيضاناميركا:لوجودهحقيقية...-عيدويؤيدهاالفكرةاللخاللقعبدوتراود.الحكومة

سعيديحس.والاحتماعيةالاقتصاولةالحياةفياللعامالتدهورالى
-.العصلفيايجابيتههوالثوريالمثقفهذاحياةفيوالمهم

!ثعمبوصعختفيسمبكعلىفيخارع!دامالعرتعلقللمتد!للجريسالمبم!ف!عفريقرللمراًذلككلفرمسة!ةادكانتبل،لدخططةعيرانهاكماعفويةليستحركته

ارضفيتتثبثانبكحرياكان؟انهزمت)):للهامعنىلاحياتهع!لىتنطبقوللعلها"التاريحفومايعوفأندون"بهافاشترك

محيمنهقغاللذيالجيلمنبأنكتفخرأنبكحرياكان.المعركة.الفنرةتلكفيمثقفينامنالكثير

"تهربلماذا...فكرتكعلىاللثباتفيوقيمتك،وأفكارقيمعلىفهو،سعيدشخصيةفيواللعاملوالمفكرالمثقفمورةوتتكاهل

روايتهليكونواعائباختارهمالذينالخمسةهمهؤلاءويرتبطأزماتهويحللجيلهيعيشاءشعببقضايامشغولدائما

يطر!منهمكل،الاتجاهاتومتنوعوالابعادمختلفوفهم.الجديدة"ادريم!لاحيثمنبهممرتبطانفسيوجدت"رحمياارتباطابالمجتمع

الخمسةهؤلاءتردلقد.منطلقرهنحياتهيضعمنهموكلجانباالحربنهايةفي"صلدةفكريمةأرضيةعلىمبنيهذاوارتباطه

.لوريكلعادةيتركهاكماالعراقرض3علىبصماتهمالاوهـىوالاراء،اختارأنعليوكان،كثيرةومذاهباراءطرحت

شخصياتهالكونسياسيةوثيقةريستكلهذلكبعدوالروايةالسياسيةالاراءتزالمابعدهاومااللحربنهايةفيعرفتهاالتي

اللعرافيالانسانبهانشغلءاعلىمركزاهتمامهاانبل،حقيقيةث،كلوعرضهالصحفيةكابات"فيالاراءهذءتجسدت."عندي

انناوالحقيقة.والفكريالسياسيالتراثمنالسنينمئاتعبرتص!لهوعندما،المثساكلهذهحلفيالعمليالاندماجثمالناس

بها.يتمتعالتياللغربةرغمومدررواعكاتبأمام"الحيساةلمعرفةفرصة"يمتبرهاالمجيءالىتدعوهامرأةمنرسالة

يكاشفهوعندما،حميدصديقهزوجةالمرأةهذهوتكون.قربعن

النمببرياسينالبصرةتيارويدلنا.طلاقهافيستارمعبالتوامحوحميديتهمهاوفاعهبكل

ء"زؤلهف!وا!ا

مي.هنافنم!اله!ياص هم!!وهادل!!7

الاستاذككبيرالعربيالمفكربقلم

الدينبهاءاحمد

يقولكما،ويلاقتراح.العربوالمفكرينياسببينوالسالقادةبافتمامااليومتستاثرالتيالق!مية-الاولى.

واليالوجودالى،وأرضهوقدواتهباهله،حئفلسطشعبيعود؟نالمطالبة"منأكثرليس،المؤلف

وشاركالاقتراححولدارتالتيالمناقتنساتأهمالكتابويضم((.با-لذاتالقضيةهذهفيال!يعةمكان

.العربإلمفكرفىكبارمنطائفةفيها-..

صدرحديثا-.ش-ل.ق؟.."الثمن
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