
لا-لأ)سلأ،-ء--س!-!ى-؟!--.--.!!!حيم

آ-د*!-*!؟*-*!؟-ع.!0007

د"!!؟خ-.لا،-!؟!.*!--؟بم-+،فسكبئ

.ى؟*؟3."بنص.س؟كغ!!بما!لا
كح!!6ين3!لإبزش-.-6م!+د

3سبربه!-!؟؟:!!+3خ!يزئن!،+

.ء..كا.!؟!قي!+لالج!!ش.

ى--.كادشككله!5!فيخ!!-ر---مىص-ل!صى!!ى!!

.---.ء.دس،س.!قي!،.-.3زرثن!"بهبم*لألا-!رءوو!!9أ
"نج!تن!يزتج!!!!ول.جث!!!!".---!!.-كا،سكاالدوو!أور

!نرجكيغ*!!تيكج!يهحنرمطفيح!-؟

جمحكلا!م!لثل!.لا!ترينءتلأك!ك!*زر!بن نخ!!ا!صر!مبرع!--

المصريةءقىاللشخصللبلورةاصربرةاالافصوصةسعبمإميزالذيهوالعامانءلمينا،وا!ورةالعربيقىالادضوصص4عننتحدثانفه!نطيع

خىلاشينطاهرو،حمود"ديموه"حمد"ءدهضايا!،شنىعنوالتعبيرا)تصاتغيبراالى"المخاصادعوةاهـنالاقصوصىةموقفئرصد

ومعمودحقيبيحييمر،رااصلانوابرا!فبضوسليمانطاهربرهاءالثولىةالىظحاجتو.لم،3يمصدبلور!من"ولمحفهـ،آمالهزبرمةعقبانطلقت

اللشارونيويروسفعيادوشكريوسعهـمكاويادربرسىيروسفوالبدوبم!.اثا"لأف،ريالحارتطاقوطلىاقمقالليىدلطاقوءلىالفكرنطاقىعا

اللعراقهقىالاقهءوصةسعييرميزالذيهونةسصعه.الخبطوهذا..وغبوهمبسرعةنسنعرضأنالمومفووا"لزفياصعلىفطا!-عرقجليرلمزء:طلكن

الحقوعصدبايوالنونوذوشاءولانورءةذوالكطللضضج11نحوالنضج"عالمربر+بئالاقصوصةرص!كأوبماالفارؤ-قىاللعلاء-إت1يجىازوا

وعبى!دبوصوسركونحصيرومصمدعارفءلكالممحمدحننىفاضلالاقصوصة!ودوومنتنطا!التبمالارضبصةعلىننعرفحتى،والتبلور

لوريالملكوعب!دكر!التفؤادالكبيربالفنانءروراالربيعيمنالرصاللتى-اءلمةالتتالحضارب"لثورةأهدهالىالدعوةفيلتشماركابب!وم

..وبرهمعليالث!يمحالرزاقوعهدخصباكوشاكرفرمانطهمةوغلئبتدكفيبالقارىءاؤيهانأحبلاالبدأ/بقىوءن..اليهـ-انصبو

فؤ(دمنذوريةال-الافصومه"سصيميميزاللذكراللخطنفسهوهونطةمدىشدبربينو.لقهربلجاجةز:ا!سنتياتيااسه"،!"االسراديب

برزبريامروراصيدروحيدهالراهبهانيحتىحورانيةوسايدالمتمايبءوبد!الحربرريعنداللقديمةالعربيةالمقا"طتاهابمنالاقصوصلآ

السلامومحبداللكثهرالسوريةاالقصةروحالىاضافالذيالفنانتامراللجاحظنوادراللىءور.ل!،اوألاندلسبىاشرؤ!وابنالهـمذانيالزمان

اللخطنفسهوهو..وغبرهماخلاصيووليدصفيومطاعالعجيليكتابمحاولاتالىارجاءهاصتىولا.وغيرهمالجمداديالقالى!بماعلبموابي

..الباقيةالعربيةاللبلدان!ختلفوميالافصوصةفيهسارتالذيجديدة"قا"-اتلصياغةالحاليالفرنومطلعالماض.يالقيرناواخر

فىنظرناماواذا..اللعربي"خربوبلادوالاردنولبنانفلسطيئ!ابراهبوفكريو!داللهألليازجكطاوناصببف"يأركعلئافعلمثلم،صةعصر

واضفناذكرناهاالتيماءالالىهذهانتإتهاللذيالغزيرالقصصيالانتاجفىلان!اونوردهجبينفنإنهمااءلىالجولن..وبرهمالويلحي

وحلييمالريسلمه!لمثلا!رالىهذافياخرى!امةاسماءانت!اج4البوالروحا!قدإمررضاثلاءألومن..معاالامرينمنمزيماعتقادي

وج-ا!ؤانيو!انهـ-زاموسمير!!أنفيبع!كيو)-لىبركاتللمقه"4الة:!اا!كلهـنلللاستقادةالتنت!وفومنالقديمةالعربية

ابعاد"ختثفيبلورانحاولفدأ/نهسنجدفلسطببنمنجبراابراهيمهـىدارر-بئالمرج!،تزوررؤ"ردأتوكمااوروباعرف!نهكماالقصيوة

ربالاحبانبعضفيمباشربثكلعبرقدوانهاللعربريةالشصخصهصةاض!ة-قأدلكبحارفياخوضانايرضااريدولا.القرنهذامطالع

الشمخصيةهذهع!لىوقعتا)قياللغهغوطكلعنمعظهـهافيمياشرفى،ةسجةالناللةه"-رةللقه.ةكاتباولتحديدحولىيدوراللذيالفقهبم

هذاألأنسنجدو.خاضتهاافئيوالقضاياالمشماكلكلوعنابعربية!همى،ةءهورأمفي*ءم!مودامحم،دمص،لحهوهل..!ربيبرلمدكل

العرب!ية،الشخصقىء،نتهماكلعنفقطيعبرللمالغزيراللقصصيالانتاجء"بره!أملاشينطاهرامت!بمورمحمدأمعبيدءيسىامهاشمليبميبهام

وار!ص،مشبر!أاع!رتاتيالمآزقمن!فيدالاوانقيل!رسو)،!4..ءبدالرازقءاكهآمجمعهلطفياهوا(ج!ولةالادبيةاثفخصباتمن

رءورقىا!ايرضماسسجداًننابل.للهاجرتالضىاالاحداتمنبالكثيركارةبالعمبهبعاهطاقلأتحتىءصرفيلباحةون1افب!اصاضجطر!زه

رحلةبموازاةهـلمرتف!ا)ضطورأوءالنضمعاللعربيةالافصوصةالقة"جةهذهانأيفه-اوسنجد..الصح!بمحبالعلما!محديدمعهاوصعب

وان.اتطوراه!اءصالاقصوصةبلورتهاالتيالعربيةاثخصيةالحمديتحالاللعراق!ما..عربيبلدكلفيبثقتلتقدنفسها

ف-راللحداثةالى!قياللتقلصومنالتعقيدالىاطةالبس!ءنبنائهاانتقالايوبونالنوذيلف،،ولوانورا!مبدو"حمودا"-بئعطاءزيافىةحول

ائنمخصيةاللعربيةا!ذهفيهاازةقلتالتيالحضارقيالرحلةبموازاةسارليس!ذالانا!قهـىاننحفقاهذاءماراخوضانأرير!لا..ونحيرهم

لهاإلدازمهامراف!ق!لكناخرىوسبمقهامرةعنهاتخلف.مشابهةنقلاتءضهاتحدثاناريحدا)ذبم!كلولكن..موضوءكطهوولادراستيهدف

.واعباحثايعلىتخفىلاالتيالبارزةاررهةهيكانتالقرنهذا"طلمعمع"ءلملادهـامنذالعربيةالاقصوصقىنزهـةهوهنا

اللعديثةائعربلأالاقصوصةقطمتهااننىالرحلاتاننجدهناومنالطموحةومحاولتهـلمالقومه"إالتربةأصاقالىجذورهامدالى

-كلنللماثكلا"!ءتجربههاوانالحداتةومعالتورةومعالاصالة?.صبوارهاوءخظفا!قوء!ةالروحهمومشتىءنللمتصر

لتهاصاولتأكصد؟ورتهنتحقيقالعبربياالانسانصبوةمنجزءلىموىهـ،ناذا،الحديثةالعربيةالاق!"وصةسيربروداللذيفالخط

وهـصيالاقصوصةحاوئتاللبداإةوفي.الحداثةمنتجربتمهولخوضالبلرانشتىفيالاؤصوصةسعييننظمعامخطءننبحتانباوركاننا

!بهسلعلىمصرفي-جاشاللذيا)قرنهذامطعفيطريرقهاتتحمسسالىالدازمنزوعهلهو،الليومحتىوالتبلورألمخاضالحظةمسدايعربية

وتطمساللهوءقيالروحتقطشراهـصيشنهوف!قوميرغليان-اكالالثمخص.قىوص"واتهمومواحمتواءالقوميةالتربرةاعماقفيالتغلمغل

التصاقماالاكثروالقضاياللمشكلاتاجتماعياممىحاتقدمان،جوهرهاالامةعاشتهاأ/لنت!صالتاربرنج!ه"والمقضاياالراحل"ختلفء:رايقومية

القصةكاتباحساسكانفقد.عنهتعبيراوالاقدرالقوميبالوجداناللخيطهذا..اللقرنهذامنالمنصرمةالسبعةالعقودطوالاللعربية
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يدفه4المربيالادبعاىيداوبر!القارىءعلىجديدافناإستخدمبأنه

ض7!-اث*للل!ذايهيىءصتىوالجزئياتالمنةناكلوصففيالاغراقالى

أفاصي!ص\اغلبانصجداذللك.للقومي!ةالموضوعاتمندعامةالجديد

الى!ونهاالاجتماع-4اوالصحفي!ةالتحقيقاتالىا!ربالاوائلللروادل

+!؟أ.يمكنوعظيدمغزىغالباينتهبمتحنيق..الناضجةالفنيةالاقصوصة

09!2+د"3!-29\بر""11،؟+!-ا!+-منالاؤءكلوصةالىافح*رتالحكمةاوءلمثلالىاقرب"قيوأ"فيتلخيصه

لم!ادد!يةمعاكواؤم"-صنعلهاتحققحتىاإيهااددفتاوالمقاءة

.13انغير.لحسنةاصةاوعظواالحكمةالادبمنالفتأةكياالعربية

غبئ!..،.+؟.+المضطدبرةبرةاللبداهـرهعثراتمنتخلصتانللبثت"،ا)عربيةالالمحصوصة

-+!-ولا-!!ددطلأاكوارفيالت!مقبمواراةناضجقغ!رئاءعنالبحتوسار.بسرعة

الألأ4م-فيوأنت.والمميزةاأعميقةخصائكل.هاعنوالتعبيرالعرببةإثخصيةا

+ك!أ؟".+91،+كالفهـ!لهـصبر،لنضبمتميزدصص"اءمالاالروادل،ولاءال!يايتلجيلا

-لم!ء!.؟أ"الخارجىالثكلدشرةالقوميةلروحاءنتعبيرهايتجلورو.والبئا?ه،

-س!دا+-!ا.ا"!!؟.لضخصيةلولتلمكلروحالتلكاراخا!االكيا!جوهرالى

...د5إ/.الاجيالأتجتهااأتيالاقاصيصفيونظرنااخرىنقماقىانتقلنامادا

!أإ؟لأفي،01أ!غإ-!!!!ردءرحلةدجاوزتؤد.الاقصوصقيانهـ:جدالليومالكتابةتمارسالتي

!-!!+!إثف!؟بخنمنجآف-،قاللىات،ءجيلواالتعبيرنطأق"خطت.أ*ءلامرحلةالىاأفعلى

ظ!بخشطوالللمنككتبتاألاقاصيصالىنقديةنظرةواي.وال!غي!يرالارهاص

ث!ا-،01هـصدهملاءجتلممسا!يرمكنهااللهـريمةءلى1(5ابقةشرا)5السنوات

يئاللعررةالادصوصء،نت!تهـالسثواتهـؤة!ر..ةالجديدالمرحلة

الكمصعيدبميعهـىوازهاهاحياتهافترات3اخصبمنفنرةالحديثة

منكبيراووداننفسهاوشقتالمعاردمحشراتفيهاخاضت.معاوالكيف

بسادريوس!ا!ةوالا!ا)!او!غهـ-ناليروجربتوال!ووبالمساللك

الفسادعلمىويلح.اثورةااؤ،قالنقدفيهايبلغكبيرةنقديةطاقاتكادتاوووو-دتاءوو،زيامنواظلقتالاسطورةملمتاستعا.والبنائية

عن!!ايصدرا)ضيللحظةوالحضارىوالادارىوالاحتملمعجمطالسطلى!ابتوكبزهاللبرفيالاسلوبواسنخدءتالتقالي!دبمماالسرديالبناءاىء،ا-ب

-......،......بقلالخارحهذاوتفجيرداللخارحمامهوبا!وحدهاللعيانيالمشهدعلى

الىللجااوسابرقةر!عبة!مرلهطوايحها،لليسجللىحميمب!نائيةفيشخفىحيلةالصعجدينعلىالزمنحطبةت.وأ/حداترؤىمنالداخلفييدءدمما
ء-نجديداملمحاذلكتثالمه

نانجدهناو)هـ-ن.ا،زوم1اللبطلهذاابمادتصوغالتيالازمة!لاوحو..نواوو.قةالوهمبينافاصلةاالحواجزوازالثوالواقعيابنفسي

اننيالناضجهالاقاصيصاغلبخلالمنعلبايطلالم!ومابطلهذا!فعلىجالمنولوطاقةفبمهااقصىاستخدمت.والواقعاللحلم

.-اوتعببربةأوإكأدمزاوالسابف!القلإلمةالس!واتهدعلىكتبتءخ!ر!يواو..السواءعلىو)اشهخصيةللموقفالدفينةالاءماق

ضماعي.الاجالوافعاوالنفسيالواقعتناولتوسواء.جربيةاتتاول!مةوؤ-ءالب!لمءاسالليبفبمكبيرةتعبيريةثورةخاضت

الخصوص!مةالمثسديدةالروافد.اًللخارجياللعالمداوالداخليالعالماتالصو!وال،ازفصيرة"القصدانتهذالكل...معاوالوضوع

التصاله،مةالروافدحتىاو،الفردقيللطساة-الانغلاقحدالى-هذههمومبلورةعلىقدرةالتعبيردتوناكثرمنالنهـس!"ءلىالسابرقمة

ولقطاتزواياتبدىالمنطلقاتهذهكلفي..الىساةهذهمن!اترتوبم!فوقالدثوبلدببهاقىوتعرالهزيمةلاجنةكشفااسبقهاومنالمرحلة

.للامانأماوراالمحبطالمهزومالبطلللصورة..للصورةمخنملفة.الحيماةوجه

موعاتالمجبعضعلى"سريعةتطذيقينظرةنلقيان:،لحاوماواذاانتجت!-االت!يالنماضجةللافاص-صالجيدةالقراءةوتستطيع

سنعثرالخمس!يئاتفيحننىاواستي:،تافيصدرتالتيالقصهمبقىالاهـسانوفقدانوالاحبا!اللحزنءللالاتخلفلناتكشفانام!حمتيناتا

اهـصممنبواحدبدأنا!آذا..الميزومابىطللهذاءض!عددةورءعلىمعالحدبرئةالعربيةالاقصوصةمغامرةانلن،زؤكدوان.ال!زلمهةاجنة

وهوالا..الكثيراللعربيةألاقصوصةضميرالىاضافوا19ذينالكتاباورطموحهاببكأمنجوهرياجزءاكانتالىئواتهذهفياثكل

المهزوما:طلالهذامتعددةصوراسنجتيسادرايوسفالكببرالفنانفىرفبتهاوهنالاثيربط(هاءنواكشفاللحظةاءماقفيالتغلغل

حت!ى91ع4عام(ليا!ماارخص)منذالقصصيةمجموعاتهمختلففيالجوانبتعريةوعل!ىهدفهابلوغعلىا"لقدرةلهايتيحالذيالتخفي

طل(لي!اليارخص)الاوللىالمجموعةفمنذ..791عام(النداهة)الفاق!دالمحبطالمهزوماللبطل..الاثيرالبطلهذاحياةن5اخت!اقا

فىالمقهـورالةريمممئدصورة..المهـزومابطللهذامتنوعةصورعايناهـصنالماجزالسلإمالانسانياللجوهرعن-"بوغه-المةءرفللامن

وصورة..(سيدابو)فياح!بطىارمضانوصورة..(!علليالارخصا)كلممبردائمالنمايتبدىاللذيالبطلهذا..معافيمهوالراغبلنحققا

واضحةجوبرمةندوقاسعقابسطوةتحتالواقعة..المقهورةالقريةطبيهمهاتتباينو!ماالةئجمماشكالهااختلفمهماالأقصوصلةالمعالجمات

جوعلليسدطائشارهاناقبلالذبم!الاعبرابر!وصورة..(الهجانة)في4عاتالذيا)ةنياللثراءذلكنردانالىتدفعنابصورة..البناليكأ

..احشاءهالرهانهذالهءزقولوحتى(الرهان)فياللخاودقىمعدتهكبيىرء!دغمار!هخأضتوالمتيالرحلةتلكفيبر+ةالعرألافصو?فئ

(ساعات)عفيايسياسياللبوليسيغتالهالذيانوطنيمابطالوصورةاثحرءنابىحثا"2الاقههـوصةتوقالىالفئياثكلمغامراتمن

!ودمنكبيراعددالوجدناهوعةالمجهدهقصصاكثراشعرضناوللوخلالؤمن.المهـزوماللبطلهذاملامجشتى"جمسيدءلىفدرةالاسالبب

الاقتصادية.اوالاجتماعيةا!ظروف!وطأة.-تالمقهورالاج!نماءدماالمهزومالمهزوماللبطل!ذاسماتاخذتالمضباينةاللفنيةوالمنطلقات*(لالاشكل

علىسهعثر(فرحاتجمهورية!التانجبةءجموعتهالىانتقلناماواذاخددتالمنطلقاتو.تتعمقاب!ممادهواخذتتتضح*مانالفافدا،حبط

فرحاتالصولخلالمنلقهـوراالبطلهداشخصيةعلىجديدتئويعللقارىءتصوحالنطىالم!عوالموتباينتابطلهداتناولفيالفكرية

وا.ال!ممالىالمساقينعلىأتملطمنلنوعممارستهبرغمالمهزومالمتباينةاللعواللمهذهكلخلفمنواطل!.وروافدهـاازمتهملا?
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قصصلليشملىظلهيمدهذاالمقهوداللبطلانلجدؤ،نناالنكسةقبل؟!:0111لألأأ"1بما!"لأ"خ!كا!.كأ:"زر"-ظ

يمكنماالىالمجموعةهذهفبمتحولتقدالهزيمةوان..كاهاالمجموعة/.؟.11،،0+(/؟،..إ-/إأئج!2\ول.1!-3+ء؟+"؟-!-ص-؟3،"

(تفورآلزوا)فمعالصثرلمـ4الامراصءصحفي،كتنالمناًل"زللتىن&..1!7..++-!؟3!*-لا-

الاحساسدوبالاللمالاحساسىيسبهالديالعصوبم!دالاحساسى.)سصه

دم.اليو"يالجميعخبزالهزيرمةمعهالصبحبصوعه..بالشئ!وة

فوقوتحلق(تلبسللآحا)فيخلسةانفاسهاتمتصالننيالسي!جارة

وتتمص..للهازائرلامنبهتلتهماللذبمماالقد!بنفسبالرواوالمتخمة-ءأ،-لا..برج!!لم+.ح!ىفي+ع-في-لا!!ش!ةء-3-بر

جةدلدربمفساللنحيل-(اللصوقدبما)علىالمغلقةالغرمةفيالكابوس3"أ.39-د!ال!ث1-!؟وو-/.!!أ.!!لألاء-3.كا،"قيخ!فيكثىجبمء-.

..(ا!عزوحدودفوق)فبمالمئقالمفتوعاللعاللممحلىبهاتسيطرابتكه!-إ؟!فئ!؟"!2لأ؟.ااالأ،0ش-لم+س--.؟+.-

رأسبمطارؤهالتدقافلقةاالرنزانةفيجديدمنكالكابوسنتمطىاو2سإلأ!إلمفي!-نر0\،:!+ءلا-.!.؟في-3

يحتطفلايزللماوهوالانسانعالمتقتحماو(المرةهذه)فيالسجين!؟%لأبهننا.؟ء!-7وشبا-+!،"!.ء.-إسلأ

ىفاللخارجياعايماوتثفوهالداخلمنلتخربهالرجالعالمنحواللخطى!!ز!/شإ،،-+4-3!:؟شز

!حيا!باديينوعجزهضعفهجلدفعتاللحقدقيالقوىوت!يب"يهلح:+!!!ظ+تم-!-+

ابصادعيةاتختوفديرمةاللهزآلمكلمطلاو(تقوملااللق!بامةلانا+:-بم!"*-د-3":+-+)*

(ايالآيالعنةو(مصرصاحب)و(طيالاولى)و(اللع.ة)في!لسفية

هؤداتمنتيدأجديدةا!مةالهـزيمةترتدبم!الرائعةالقصصهذهفيلشارونيليوسف.بركاتحليم

باللفنتازياوتنتهيالنيتشويةالرؤىبنعضالممزوجةللفرويدبم!11القاموس

الاقاصجمصهده!لخلالمن..انواضحةالس!ياسيةالدلالاتداتوايةالرفيبدير2!خصيةفياو(رمضان)ةمةفيؤةحئ2!-.قىفي

لمجب!راتتفقصورةوهي.ملامحهوتتضحالمهزومادنطلمورة!اتأىرالجسدالمننربالمحبطذللك(حبقصة)وهيالمجموعة5بهـذالملحقة

."ء.!00010.0001.افدامنحتجاثمقهورمتخلفمجتمعفيالامتثاليمةمباءاتلكل

يرصنورباله!بحروالهجور)!بمابنسهيرءي!ممجومالولهمعسنجد(شرفحادثة)الرائمةمجموعتهالىانتقلناماماذا.الاستعمار

يوسفد!المؤومفالبطل.."ممكنةغيبرهزيمتهولكنالانسانسحقيكادا!ذيالسيدذللكفيالمهـزوماةيطلللهـذامدهشةجدإدةصورة

لللحظهلحةل!ةيمالىالضعفمحرواىايتجالحوظةهزل!زيمةهاي!شهالعريبميىبحافنيلان،الآخرونبمتنشقهاالصحياللهـواءهنفسمةاللعاللمفيلان!ختنق

."..قصةفصوفتاةلفابببنصحببحةحبعلاقةقيامامكانجبةهناك
فنانتهادةهوءـنأأليهةالاشا.ماا...العاالانمسا.0..ا000! يهمي!يومليالمحبطللالسانجديدمودج4الاتوبيسالراكبيدلسهدا..(محطه

وفقدانوالاحباطبالعجزاسءالواقعهذاعلىادريسىكيوسفكبيو..سويةانسانهبئظروفأيعتنىولمنقياهواءمرةيتنفسلمالذيالمق!ور

يمة.بالهزالرهصا،وأقعوواعلى..الامانذروة!هـغالمقهـوراللإلهذاةأن(الاسودال!سكركا)ةكمااما

قدمقدانهسنجدمحفوطنجيبمثلخر2فنانالىاتلطنا!لمذاوالارهـطبسيا!مي!رهأالقهرلان..والشاعريةالعمقمنجديدة

63!اعام(اللهدنيا)منذدعالا!القمصيةمجموعاتهفيالآضهوينهـالاللقصةهذهففي.معاوالفحيةاللجانييلتهمسياسيالهابأأ

والعالمهزومابطلالهذااخرىصورا9691عام(المظلةنعت)حتىفيالارهاب!ليهوفسعومنالارهاباداة!اوا!ارجيا)داخليالدمار

وفىهاللبطلوواهزيمةمنهاتحويالت!الروافدمنآخرعردعلىالبطلهذاملا!هـ!هامطمحاوجداتفيمقويت!ه.نفمهـهالآن

نجيبتأكيدنلمس(اللهدنيا)مجموعةفؤ!.اللحريةانعدام"قدورهاوالاءصهـنالمهدرةواوحرياتوالمس!ال!مياسيالارهابهلمح:المقهور

لت!نولىاللهزيمةجحافلعببرهتزحفالذبم!الرافدهذاعلىمحفو!وارطبهـانةسهقمعبنفسهيتولىانالىفردكل.لدقعد!ورةالمقفد

حنظل)في.المجموعةاقاءميصمنكبيرعددفي،شيءكللعلىهـ-نواحدةتعترالتيالقصةهذهفي.وسكنانهاحركايهاومرافبة

(مجهولضد)فبمكما!زعبلاوبمما)وفي(الجبار)فيكما(والعصكريتقتالتيا!مميقةالشروخ"نمددعلىنتعرفاللعرببقىالافاصيصاروع

الثظوالواق!ع..الاحداثفيى"تدورلذياالمقبضالمناخاننجدالكا!ةالدفنةاللهزائممنعدداوننحسس،العربيالانسانعضدفي

وجدانفيالرافدهذايرؤكدالذكمهوعليهايسيطرالربملأبالارهلب..؟الاحباطاتالنمخن!لوتراتباالجيانضقىنف!"منالسطحتحت

ال!ي!ةمننجدامضمددةتنويعاتفىال!زيمةوتتبدى.المتلقيا،رهـ--لبدمرهالصذيالمناضل(شوفي)شخصيمةخلالمنسواء

علىنومهمنالخيرابوبظلهايممتيقفلتياالمحجبارفيكماالاجتماعيةالارهـابوءةفرد.نهالاعتراببفاعليتهتجاوزلذبممااالانسان،السبسي

فىا!حقيقةهذ.نتواقتراللحقي!قةالمصادفةف!يهاهدتهمربواقععبال!صللأل!ناو،ممزقةكخرقةالاجتماقيالامتثاللية!عانالى

لجباراذلكعلي!"يتسلطعال!فيوالمحياةوالاحباطبالعجزامحمافههابالاسواكصلمطمارسالذي"الاسودالمسكري))الزنفلي!ح!ود

الق!رحتى.عالمنافيوالسلمطالقهرقوىكليلخصالذبم!الرهيبالبشرىوالضعفالبشريالمذاببمراىوتلذذالبشرياللحمطعموذاق

جوار)و(واتل)و(موعد)و(حادثة)مثلقصصفيإلميتافبزلمكيلخمهحتىيلتهميكادمذعور!وانالىيتحولوهوالبشرجم!والجلد

صورة)فيالمهزومالبطلهذاعلىاخرىمختافةبتنويعاقمرورا(الله.نفسه

مجموعتهالىانتقلنافاذا(الدربفيالجامعأو(زينة)و(يمةقهبصورةا!هزومالبطلووذاءلمينايطل(الدنياآخر)مجموعةوفي

الم!ومالبطللهذااخرىصوراوجدنا(السمعةةىءبيت)التاليةرشواناحمدالمرةهذهانه..(الاحرار-1)المد!ثةقصتهمناخوى

فياو(الليلنصفحلم)برطلةعبالسأمفبماو(الرحيلقبيل)فيواللذىرهيةالةفيءيتأرسالىتحولالذيالذكبمالموهوبالنتماب

المناخذللكفي21و(الخاليةاللقهوة)الرانعة!هقهبرطلالرشيدبممامعمدتذهبواهـذي،و!زإمتهق!هف!اشائهةاالظروفعشراتساهمت

وا(اللخوف)قصةعلىيسبطرواللذبمرمعاوالهزيمةبالارهابالمشبءويضبء.احالربادراجانسانازالماانهلاثباتاليائسةمحاولانه

الذممرطاود.الذى(الختام)قصةبطليسريعلامصورةفيمتجمسدايت!دىانيحاوللانههـضهالجميعوبمخر،ال،واءفيالطائث!تمرده

الاكنوبةانالىطوالللس!نواتاططنبهلمها4علبقضىحتىالخوفوا4للت.وللهـزيمقىللقهرالمستمىلممالمق!ورالانسانذمط..المألوفالنمط

خمارة)مجموعةوفي.تنكشفلنوا!نهحيانهعليهابنيالتيالكبيرةالملت!اعةبصرخصاتهمسجلا"افسانانا"يهتفويظلالصرخاتب!ذ.يعبالا

قبي!لاقاصبصهاك!لكتبتالتبمالمجموعةوهيس(الاسودالقطأما.والهـزوبة"بوالربالقوريفصواقععلىمهزومبطلشهادةتلك

فياللهزيمةتجربة4آصوالتيالاختناقاتمنعددانلمس-النكمىةيسادريوسفاصدرهاالتيالاخيرةالمجمو!وهي(آيالآيلغةافي
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--2د-،لا؟+لإلا!-لا"....ب"خ*د.-.نر--ش-تر3-!+-!-بز(يصيال!ىكرار)و(الاسودلقطاخمارة)و(اللخلاء)و(الصدى)

!*.-؟نر-؟3!إ*قي-؟":بن؟"ى.سء،"3-!-كا!!!بم!!الروعالاح!اطذلكف!ئاصها..(السعيدالرجل)و(حلم)و

-ء.!--!"؟!"!-.-.*خنرتي:قي!بزعالسارمنللاؤلملأتلأاللشخه"ياتهذهتو!وفيشخصيالمهازع!ف4الذي

--عيمنرلح!زرلأ:----فيد-د-"ض!--:خ!--!+!!كأض-؟؟اللح!"لاقثلمصالمحمسوموشووها.روحهاأزهقتكادلامرقيقى!ضة

-خس-2!!!ء-"ةتذ!نر+--خعى--ج-؟-!؟،ل!ل!-

.----ء-؟"خ----.-هـجإلال!-خ!حي*!حى-!-فيخ!،خ"--تر:؟بزنتم!لابالا!دامعليهامحكوملفخصياتوكأنهاابعادهابكلاللحاضرة

.-...--.--+،.---،خ-!--؟في-*خ"-خلا.-33.3""--رزلإ-ني.---فيقيالر!ت!ؤتورد.طا!تهابأقصىآتكأنجمهاا)رزرء-قليالةلحظاتلهسوى

ش؟زر-لإغ!قي--بر"!*!زر-.ل!؟-.،؟إ*--ة!-س؟---خبز!6"خفيزرخ"!في؟!إصأسمههافيوكازها،اًلتهلكةموردالضءحىصه؟تهـدهاممعظمالعارمة

-في.3عقي*-بم-في-.ة"لا-""-3--ءس-لا-؟-!--ب*%!!!ة-!إفىكما..منهااثاروااللذات!5تهـ!يمالاتيلكلاآهاداتحرير

--يم!*فئ6+--+-!-قي!خ*ج-!!!+.-!*شخسبطرةؤبمي!كل"ااونلههها.0(زةالمع)و(و1)و(فيدو)

:برنر--ح3.ب!+3!\/.!-!-لا!--الاكاديبوتضحم("زعجء"وت)الا"ورواجهةعلىوالزإفالمتفاهة

--ئرش،-----ع!جم!!ثدخفي--!!خ-ة؟"-اب"نم(والففلمةالممص"طول)الاكبهبدةالهءلمبةا!حقائقوكا!هاالمفضوحة

.--؟-*و.كاكاشحيه!3،!*ة6-لالمء&!-ع(اء-لملاءا)طائلدولم!والآمالالاحلاموؤبددوالحقوقالحقائقتضيع
،3الا!-!-!ح!!-

"".،كا+3--!لا-لا."ءوا،ء:ى،نيالجمعها،اوىيمن!رصورةقىالممصؤوليوتتبدد..(رحلة)و

--03كأ/"؟-ئم!!وتتراكمدائماالجالييرماتادبشاعةاكثربصو!ةرل.(صورة)عليه

المكصظالعالمهـ!داؤ-صي..(1،تهم)ءالابريااعناقؤوقالاتهامات

العجيليعبدالسلامص-فو!زجيبلىء4االعالمهذافي..ءعاوالامانالدوروفقدانوالاحباطبالاختندق

.آنؤيالغريبالمغتربالعاجزالمهزومللانسانيع-نسبالتفأهة

ا،مطةىء(اللقئديل)الاولى!هامن.!ءا(الآ-رالو!)اتكرنيؤؤادكانانهسمجدالشاروننيوسفامثلئلاحثفنانالىانتقلنافاذا

/النخاعحتىالمقهنمعاوللهويرلآللدوراللفافدالمسحوق"جبار"ببطلها.ا!طار!ورالمهـزوموذجالنبر!ذاولعاالاقكلءوصةكض(باكثرمن

بنحساةالمتعاقاصغرعسسمبالمطاهـدببطلها(النارموعد)بقه""مروراءفايراًفنيااسلوباانتهجوانها."قصانجرحتىكننبهل!مةاولمنذ

الذىالرفامنالمبرؤوضالمحبطبن!وذجها(المجري)وفي.موءـومةومنكافكاآهبهريةمنبرفترب،4ل!إالا!ليرالنموذجهذاعناتعبيرفي

فىالآخرووومقهورراكدمرفأاحضانفيبالارزماءعليها!كوميهواه(الخمسهالمثاق)الاولىمجموعتهففي.وولف!رجينياشاعريمة

لطلهجتهوي!وعا!مهاوبكنهبلن!حممالبطللقعووفالوضمعهاءلغما"المعذجتهسعحزكلفييتبدى..المجموعةاقاصيصكلعلىالمهزومالبطلهدايسيطر

....بة..."بمكوناتهالاقاصمص)معظمفيهوهولكنهمفايرقناعخلفمنهاواحدة

فأن(المدينةالىالطرية)ؤياما.محورهكلهوالمقهورالانسمانمذا!فى.دائمأهـعزولاحيأىامرعوبكألللبامثقفوالاجتمالمجيةالنفسية

يضيقوالذينفم!4يزددياللذى"دود"خلالمنلنايحسدالفنان001اً...!...ا.اً.ؤ
.......لأهابحل!لمهزومالبطلهداملامعلنلصسالحمسهلعساقاصة

الذيالحسروهذاصوبكلمنؤيهحوصراللذىالوضعهذاسوار
....2.ءهلجيلالخمس!ةالتلخبصاتاواللخ!سةالعشاقهؤلاءمنواحدكل

المهزومالبطلال!!ااحرىصوره.اللحيار"يكوناندونؤيه

..(ألملأخرالوجه)القصهرةرواقيفيلهمتعددةصورانجدحبصربمطافئدبم!سيدلنايقدم(السادسالطابقفيسرقة)فصةوفي0بأ!مله

-فال!طلهذاصورةعلىمختلفةتنويعاتعلىنعثرانيمكنناكما(الحلوعباسمصرعلوفي.المحبطالمهزومللبطلاخرىصورةعامر

.0501(00!.االعامسةالمجتمعنةاللوحهمنالوضوعيةاسابهاالىالهزيمةالكاتبايرد
بدايهسهيلعليمجموعهودبمالارصسميدلوريلملكعبدعة

وفىكريدجمماوموسىالربيعيمجيدالرحمنعبدمجموعاتوفي(محمولقيوس!لنايقمم(اللميلهنتصفدفاع)وفي0معاالعمالميلأاللوحةومن

وغيرهم.عارلىكاملوءرو!دبولصوسركونخضيرمحمداقاصبصفلنموذج..المهزومالبطلهذانماذجاصغىمنواحداالشاروني

تاسرزكرياالموهوبا!سوريالقصاصلنعايقلمسورياوفىاالمنصرمناًلعقدينطوألافرةا!بربهبئاللقصةواقععلىبوطأتهلميقي

وردعلىايديناويضع.ل!وريافيالبطلهراللحودةبادعاص!اماواذا.بةإتحققاعنالعاجزالمحبطالمرعوبالخائفالثقفانمووج..

اللجوادصهي!ل)4مج!عتيمفيارمتهمن!ترتويالت!الروأفدمنكبيرالمق!ور!لانسانالمصفىوذجالنهداسنجدالقصصبقيهفينظرنا

الجدةالقصصمنالواليرالكموفي!الر!دفيربيع)و!الابيضوفى(المصحهالىالطريئ)فيشخصياتهاعلىملامحهبعضيفيض

مجموعاته!ا!عجييالسلامعبدلنايق!ممكما0بعدهمانشرهاالتيو!ى(البطلسياحة)وفي(اللعيد)وفي(القيظ)وفي(الوباء)

ا!خائعن(أو!والنف!ىالحب)و(اشبيبسةقناديل)اوقصمةلليوسفالتانيةافصصيةاالمجموعةفياما..الاقاصيصمنغيرها

ضنباينةوروافدالمهزومالبطلللهذااخرىصورا(والنساءا!خبل)وقدالمقهورالبطلهذاانفنجد(امراةالىرساله)وهيالشاروني

ولب!منك!لمغاحكلواسلوببمنهحيفعلهماايضاوهلىا..لماساتهالفرلمجبةالقضايابعشراتيخ!غلبهـزيمتهالاحساسىعنقلإلاانصرفه

وبرر(الاد:را!بمفيولءو)(قصص)هـجمو!4فياغلأء.ي.وهفارقاتمثالبمنالاجتماعبةالمواضعلمتفبمبماوليهتمالاخرى

ى!الراهـبوهاني(المهاجسرالنورسحكايا)مجموعتهؤبما"بيدرالمجموعةؤش!الكاملةوبصورتهجديدمنعلينايطلانيلبثمالكنه

سا)صمجورجاقاصصمنآخرعددوفي(الفاضلةالمدينة)م!موغنهحياةمنلمحاتاو(الرحام)قصتيفيسيماولا(الزحام)الاخيرة

لهذامتبايناتصويرانجدؤاننالبتانؤبىاعا.وغيرهمالكسأنوجانجديدمننحسالرائعتينالقصتينهاتينفي.(الموجودعبدموجود

والمطر(الصمت)مصموعتهفيتبر13حليماقاصيصفيالمقهورالنموذجونتلهسومممتفبلمهأمنهفيالمهددالمحاصرالمهزومالبطلهذابمأساة

.(دمث!قيارحماك)و(المرالدمع)مجموعتيهفيادريسوسهيلالاسثهاداتفياسترسللاوحتى..الهامةرواروهاهـنكبيراعددا

منالاقاصيصكتابمعكلملدىالاءليرار:طلهوانهنجدفلسطينوو!ه!بالالشارةاكتفبمالدراسةهذهبتوازنتخلبرمورةالمصريمةالاقاصهصمن

ابسىنوألىالىا!ا!وري!!ىومنكئؤأئيغسانالىعزامسميرةالبدويومحمودحقييحيياعمالفيالبطلللهذامتباينةمور5الى

تدليلافعلتءمااحعبرالاسننشهاداتمعاستطرداناريدولا..ءالهيإفياضوسليمانالنجااب!موالمعاطبموابوعيادوشريمكاويوسعد

..انندببلهذا!كلالىحطحطفي!تانهااررورور!هصحةىلىومحمداصلانوابراهيم!نساوغالبطاهروبهاءمو!وصبري

ناعلىاللتأكيدهوالاستشهاداتهذهخلالءناريدهالذيكلانيخرل،تااخرىصورالىانننقلحتىوغيرهم..خيرتومحبداللهالبساطبم

فىالرئيسيمالنموذجعنبالتفب!رقامت!دالحديثةاًلعربيةالا!موصة.الاخرىالعربيهالبلدانبمضاقاصيصفيماطل1

محعنعدداعنهتعبيرهافيوخاضت.النكسةعلىابتهالع!4المرحلةمجموسةفيالمقهورالبطلهذافى6لعاركعبيرانجدالعراقففي
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حسلأل!نالموقفهذااستخراجلا.منهاءوقفلتسجيلفوقهامن!؟لإ*!؟!!؟كأ

قصبوب!ون-الاحيانمنكن!رفيبهادتبصورة.ومعاللسهالناوللها(نجض!رر*06!؟"؟لألا!!!فيل!../.ول

الاعراقوادىتارةا)-اديةاواالتش!كطمزادقفيالوووعالى-اباءافي!)!وب؟/!؟لم*شذ.%؟؟!"؟:

ء.*-ا+؟أ،ظ!!ة!3،"ا+زو-إفلاأ-؟!-.!ظ

.احرىتارةا"اروشيةأوالذاتتحقهر"طلوعمي.+ل!لمالأ"،.كرءيفبم؟"أ!،+:أ؟ا"ك!"+فى/-!-بربم!!

ناالصضطاعقدالاقاصهصمنالصوع!ذااناؤكدا!احبتجا)!ض"أمحلا!،6.ب؟ء"ا!،!!يبر+؟خكأت!-04!ي!نجيه!لم؟..آ+

كالتوان.الئاضجةالنماذجمنعدداالاحظاتاهدهكلبررعميقدمسوللأ،إ.؟ا-"-أ:+ع،.األم!.+إفيابزد-./؟ع.

محفوط"يوئبضثالقلمالهكممره،هدقباللنمألتامناقىكرللغ!اجللهالمبلةهدقاصرلنمطا1.أ!اثر!/-!،كأ!.-في2

ففى..(الغلس)و(ضوءالو)الراهبهانيوقصتي(لأالمطلةتحت)االااد؟،إ--.لأ!،-

الاحداثهذهلكلالانسانالفةءلىاور:انااصتج،جنلمسالاولىالقصة-

الذياللدووةلحقفقدالهوعلى.ع:يهتحتوقعتأ)صىالريعة

م!نلكلادانةطياتهفييحملاحت!جاجوهو.انسانحتهعبرةيحققالراهبهانير-دماادر!!!لط

.الممثتهدةبغيرفيهايشاركلمولوحتى،الغريبةالاحداثهذهعاصرءواضع،تهـ--نافير!لىوتصدت.عااوا!كريةافي،ئيقىالثورات

مرإراءبالذلبالاوللىاحسالىافينلمسفات،الراهبهانيقصتيفياماالعال!ؤ"م.هـ-اللقارىءومكنت،وادازخهاوالنس،ئ!ةإخاطئةاالوامع

سعيهف!جمطالقذارةاضريداالانسانللهذالمء"وير!اخلالمنواللدسىوتضمح.وعفنريفمنفيمهماكلوتحديط"4جطرةوالسب"المحبط

كلو"جفءينيهامامتغيضوهيالمديرنةلمياهالملاهثةاوءطاردتهاللغريبل!ىورةاًلحفقيلادالمبتسجلانالرحلةهذهبهااستطاعتبصورة

يقررعئدماالاخبرى!طتختفيانتلبثماالحوالطوحتى.فياب!يعهاتأصبلذءوسعيهاا)سابقةالمراحلسجلتانبمدبئالعردالاقصوصة

اطهارةال4يحققمايجدولا.للتيمم-الماءغ!ببةفي-الليهااللجوءالل!وهـ-لأالروحلاصتواءوءحاولتهاالعربىاقعالوارضفيجنورها

قىالثانياللقصةاما.الطاردةصراعاتفيجواحاتهمنالمنبجسدمهغبهر!.4القوميافخصيةا!نولللهخبير

ا!عرببةالثحصيةفياللغرل!بالانقهامذردث/لناتقممفانها(الغدس)ثورةألىا)ءإجةوالتغ!هجروةالاقهي!و!!

-طلعاتها.!.نوىفبماوالموقفمستوىفي-كونانعنعجزهاازاء

ب!د!سيقطونوهمالدمنقي-ناشبانابىع!تناولهاخلالمنوذللكنعيبرهاوهـنال!ربيةالاقصوصةيورةميلادعنتحدثناانبعر

اذياءعلى،ادائرةوااقهىابيناي!يمةظلفيالمحباةالجديدةألهن!والتيالنكسةسبقتالتيمإحضاريةااللحظةخلجاتادقعنقالصب

خلالمن..ا!زيمةاوقوعء.قليله"بدد!ي!ةالامهال،كةالعربيةالافصوعةهوقفسريءي!جازباذلمهسانس!حاول.لهامهدت

بعضتسمجلاناللعربيةالاقصومةا.طامحتا!شورالنماذجوه!ه!لادروله!ذااتابتالمحطالتغبراتعلىنتعرفطوان.4النكمىعقب

وان،يمةاللصعقبالعربرجمهعاث4الذيهببالرالموقفدتفاملافى.حزيران"مهرفيالقا!ءةالؤيمةبلطمةووجهانبعدالم!زوم

لحظةاتواءقيت!نجحوانلهـاالواق!والنفسيرفضهت!جلايىطلهداعلىطوأتالل!التغيراتمنءددا!!،انسنج!الهـبدايةا

دالذن!احساس"نفهامالكلالأزيمةاعقتالتيالفاحعةالهـهشةم!ز،موبدانعلىللهزيمةالمباشرالانعكاسبينتداوح،النكسةبعد

.........يأخذالمباشرالانعكاسهذاوبردأ.تخطيهافيالواعيةوالرغبة،أصلا

رأ!ضوهـن.حادوابخنا!ب!لال!يارفصامومنانطهبرحف!عالهدبهطوصضتهىأ؟ذاذهافيالرغبةوءئاللذاتتحقيرمنتبدأعديدةوجوها

....الانجاههذاظهرو!د.والدماءالعنفدواماتفياًلمبررنجيربالانخراط

اللهورفيبداتالاقاصيصمنالنوعهذاموجةاًنحساروبعدفما!،سماالفكرةمننحأبرهايئطلقالتيالاقاصيصمنكبيوعددفي

شطوداد!هااض!االناضىجةالملاقاصيصا،تاداتشكلاخرىتياراتعدةيتوافقالاصداثمنبنسيحتجسبرهااوااـةحرةهذهتغطيةمحاولون

انعكاس!ا-اخرىتاحي4منوثكل.ناحيةمنالهابفةالسطورفي!ط!هااوللوافءوتابمسهااللفكرةهذهصحةمدى"ءوعفوبةصرامة

!طملآانقشهتانبعمد4القضبوضعبتان!أاتجطةالمعديدلأل!راتكتبهاالت!-!صببصالاقلاغلبفيواضحاهذاو!و..عنهوبعدها

وتنامىالتغي!يرالىجةلناصاالدعوةملامجاتضحتانوبعدالظاجأةأالمظلةتحت)الاخيرة"جموغ!هضمتوالتيالنكسةبعدمحفوظنجهب

بشالرولدتان!وبره.شامدلأإريةحضؤورةالىبحاجتناالاحساسعقبكة:تالت!الاقاصيصمنكبيرء!دفيوكذاللك.مخهاكب!اجزءا

جديد.منالعربيةاكوامةعروقالى-اءالداعادةفياغبةالرالمقاومةاقاصيصوهي.اسبابهااواحداثهاتحللاوتفسرانمحاولةالنكسة

آ!.فيوترود!االغييرالىاخلص،االدعوةتواءبالافهءوص،واخذتال!صجاءابيلنوالىاعمالاالعصرلاالمثالبي!للىعلىمنهااذكوع!يدة

الىحاجتناابعادمنآخراوب!داتطرحالثيالقضايا"نلعديردو!ستورش!ادمحمودولايزيخلفيحييوقعواروفخريالمطلببماالرزافىوهبد

تبب!ارالاقضوصبهالتيارات!ذهأهمومن..شاملةحضاريةثورةالقيسيوجلميلاز!عيدالروءحمدزياتوءص!ىبدوروعليشاروابو

..ومعالجتهااتمثل!واعادةالتاريخيلآالاحداثتفاءعيلالىاللجوءوكلةيسجلسريعاانعكاساالنوعهذااقاصبصكانتوقد..وغبرهم

ومحاوا-ةاللفدازيهلملالصملياتالمختلفةالابع،داولبرتهالاهتمغوتببارفهمهاعىنالنسمبيعجزهبالاحرىيقدماوالكاتبوجدانعلىالاحداث

اكياراتفيكلالاءتهرارجانبالى..تأكيدهافيالمشمارء-قىنىشوعوهوأ.يصدقلاالذيحجههاازاءالذاهلةدهشه4اوالكامل

الاقصوصفيواقع،فيانضحواالتبلورفياخذتالتيالناض!ةالجديدةفىهامااتجاهااوتيارايكونانمنيمكنهالذياللحجمبذللكيحظىلا

التعبيحرونضجار!باقتلاعبرهااستممووالتي،الن!لأقهلاللعربيةتسجببلناعندهنانذكرهولكننا..يونيوبعدالعربهةمةالاقصوواقع

واغتوابههزبمتهتجاوزلىفيلمالعارمتشوفهفيالمغتردطالمهـزومالبطلعنعلىالكبيوةالاحداثهذهدظأهبهاانعكستاًلتبللالثكالاوللمراحل

سياسياقنا!اوالنفسيةالأجتماعيةالزيرملأهذهارتدسوقدخاصة..يقدملمالا!اصيمىمنالنوعفهذا..يونيوعباللعرببمالفنانوجدان

الثيالاخرةالتب!اراتهذةعنتعبيو؟رقىبلغوقد..واضحاولماريخ!االنفسملأاللذبممابالفجيعةالمر.برالاحساسثللذلسريعةمواكبةسوى

مجموء-لأفيذروتها)ةربيةالاقصوصةلمس"رةهتواصلااهتداداتمثلفيوهو.هضادرهتقصياواسبابهلتحلتلاسزعو"حاولة.اللعربية

الملح!ش!4الرائعهقمن!فيوخاصة.(اخدالمهةا)الانجبرةالريسيوسفالاقصوصةقطعننهاالتيالكبيرةالمخطواتابالنسبةردةيشكلالمجالهذا

حسيةتجرؤلأخلالفنا!"تطاعتالتياللقصةتلك(الكبرىالعملية)هـذاملامحتقديمفحياوالهزيمةاجنةعنالكفففيالنكسةقبيل

المماساوبلأاالتجربة،ملامحتفاصيلكلتحتويانالخصوء.يةشديدةابرزوشبلور..الامانوفقدانوالاحباطبالعجزالمثقلالمهـزومالانسان

ولنترك..آنفيتتجاوزهاوانالعربيةالامهخاضهاالتيالكبرةماواجرارن!شهاواستمرارالذاتءلىالعكوففيالاؤجاههداءلمرمح

الحديثسنفصللاننا،جاؤجمااللقسمهذااقاصيصكلعنالحديبئوواويلجا..مراراتمنداخلهافييموروءااحزانمنبهايجيش

ولنكتغ!الاولهـينالقسميناواقاصبصهي،قادمةدراسةفيعنهاوالوقوهـ!الاحدأثعنالانفصالمننوغالىكا!باالاقاصيصمنا!نوع



ق-)ةحقيؤريدةامهامرةوخوضجد.إتةآؤ،ؤار.لب،دالى..المهـمرئةولن:-دأ..إبآالتيارهذ،/بئءلملأء-!ح!*ضالىا)مصر،04بر،لاثارةالآر

ء!صلا!*ادادبربئالكهرةمنبالبرغمؤلميإكأالاماصءصوهذه..انسانيتهعلىقنهاالع،وراواحداثهته!ئلوءحاولةالحاريخالىدادالاربئتار

إت-ىاالاقاصبصمناطنانمباللغةايدونكت!بتففد..ا):وعوواب-ةا!عرالا،"تعيشهاالتيالعضاربربئاًللحظةوجوهمناكثراووجه

"-ناللفلسطينيةالقضيمةطرح.حيدوالتيأللفداف-ةا)مملمياتتتناول.الليوم

لمه:ىاءباالوناورلوبالى.!ت!بماالمح!الاواء.ء!!طؤإنلةوورن.جديد-!نهفنية؟!حاولةالتاريخالىالار.!دادفيالتيمارهذابدأوللقد

الاداصهصهذهمن3:-واًءدداًانينفىلافساانء!ر..طرحتهالذياءهـثواالفنانبر-نمسافةلخلق-العإج3-ديدواؤءصايعالجوهو

""حبقفينجحقد-ايفداءاقصوصقىمسصوىالىأرتفاعهاعدمبررغم-الذياك-طجبراثنفيا)وؤوعمنءحاينقذ!مالمة!يواهـثالحبين

تصء-ح"هكي-منكما.القارىء،جدانفيالفلسطينيمةةالقضيابعادهـ(نور!قدضطومن.لمج!الو!وعالىالكث!بىبنالاصراثتوهجفعيد

ثاهـ-لمماهـمتوالتيعئهاشعاعتىالتاللخافةالافلأ(رمناللكثبرهـدىبر!مهلاالتياللتاريخ!التقاصيلبعضالىقيحاجفيالفئان

هذ!-محبرايفلسمطينيةكأبةالقيته-دؤلمم..(مع"أس،زهاء"ياهـ"فيوريدلها!وننهرؤحتواء1علىقدرتهماءدىبلاء،ريخياصدقها

الىتحولتولكنها-قبلمنكانتما3-ثأر.قه"جةمجردالافاصهصابابقىاًخييارمالثمو"ن.واحداثوقائعمنالبومبيالعرالواقع

منقيهامابكلا!عربيالان!صانحياةقضيةألى..حناةقضيةاحداثاختلاقوالى.الاسطوريلملطابعذاتالتار)خيةالاحداثالى

م!وراصبحت...2،سمةوسىاننانيةووفكويةبكأحضلمرمواجهاتالصدقالىتفتقرءانتوانقدي!مة.طر.إخية-رائحةاو-طبيعيةلها-

...ديناوثأرقفبكأ05-!ولم،يجابر!اانءلميهالتيالتحدياتكلذاء!-فيا!حاولاتأبرزومن.اصلااللتارإمحبماالوجوداوكاالتاريخ

الاقئعةكلسقوطوكدانايضاالافاصيصهؤهاسننطاعتكصا؟الهـ!ثبينفيهـ-ارمزحالتيالانجبرة!،مرريا3زافاءعيصالمجالى

تدعووانفلسطينقة.جةفيتحكمتالتيالقديرمةوالتواريخاللقديسمةرء!ضالتيال!طلمنيجماللة!أوو05ألاس!ورةويا،زوا!ة!الظربرءئي

زأكب-سدفي.لساهموانالوطنثرىفوقاة!سطببابقاءضرورةألى1ف!الاول.."يقصبرةةالمقهجديدةلغةءنللب!ث!!امرةفيهل

ال!امة(شيحو)(اللعراء)الالمحاصيصهذهومن..و"فاو!هصمورهاعا---بفياوالثاني(اسيفنااحرقالذيو)(الاحي)شثلاقاصببص

الاخبرةفياضسليص،نءجمو?اقاصيصو"ظ!مادرب!لسهلمنآخرعددوفي(معاافامنذعاشطب2اوراق)لصجهوءصهاقاصيص

الرجالءن)كأظنيف،نمج!وعةأفاصهصومعظم(حمزيرانأحزأن!(!اءلىأيباكيدهـ4)ءثلبعده!لهنشرتافنيالافاضبم

ولى-لىهذفلخلالى"روغيراللتيصيصحولدفع!مانحوللفدالاخيرلىوحالبنالقلاقا(صم!عى(وغبوهاالك!سيحلينعليعن(لحديثء.ريبو)(الكفرةحرباخبار)و

............حديثةحيةمادةالىانناريخيةدة11اتتحولالافاصيصهذهففي...

البهت(اللىالصدةو)(اللي!لفي)زيارةاللعربرممما!ئلالانسانهمومكلمناببهاإضيفوءضهـ-،يحذ!ف.واضحةبحربةالكاتبفيهل!تصرف

حدودو)اللقيسيلجليل(ينتربالم!د..رليخةوأفياضلمسليمان

ا-..(.ا.؟.0.1اًلكاتبيتناولفتلاعالىالتاريحيالحدثمعهايتحولالتيباللصورة

هعذاهوالمايرهاحوكاالخضير4القمسيللحرضمالطوالواللآمدجوحلاصميإحمدمرلحئتليرصهورمايخلقهاالتياللزءضيةإفةالمساواللبعدخلالومنخلفهمن

يكونأنفيالفنطموحذ!ققانحاوللتالمقيالافا!صالىبالاضافة(واللحي)كماالنكسهألسبال!عبرهيحلل،احداث"-نواقعهفي

اكثرا،ضلقىجع!فيتمئساركاناو.إصريهاوالمقاومةأفعاليرافقفصلاهماجرىلبعضالورى2أهلهداية)وناءر(!زكرياايسفنأصرقالذي)

وعيماتفا!لمهاواكثرالعربيةالامةتعينىبهاالتيالاحدأثلطبيعةفهـمللمامرهصااًلمستقبلفلالمنويستشرفاًاضيطانيلجمالالمقشو"!با

نتيجةا!وميالنفسيالوجدارفيالرهبالتمزقدلكعنتعبراناو.تعيراتمنوليثي

فييد،روماالقتالصهاتعلىيدورمابيئاًلكاملالانفهطلللذللكمنآفيء!دذصتاقيالناضجةالنماذجهذهجانبالىوهناك

..احمقي!قةواالوهمبميناو،اقعالوا!ررطيئةالئ!اةرواع!لءنالفيتتاولانحاولتالتيالافاصءى

سىيخاءمنالانصحابتفاصجلالىوترلد4891عاموقحتكماواحداثها

اننللعقد3لللنظرمهحقيقةالمعامط!ةابوج!أل!جافنيهايتنافالفنيواررئولو(2الىلأرتداد؟يارالىضمهاالىأميللااقاصبصو!ما..6ء91عام

الراهبطنجطوقهعقى.وزواياهاابعالصابينالمواج!اتمنءردااكيارلاقاصيه!مدخلااعتبرهااننياول،صا..!ببينا!اريخ

ولكنالشيءنفسفيه!اي!لافني((!حورحلدذوعرليموزاي!ك)فىا(تاريحالىالارتدادتي!اراروالتاني..اًلفداءتيار..ا)ثائي

............الرؤفيآقاقالىا!فنيةاللحيلةحدودتجاوزالكمى"بعدمااقصوصة

.معايرهمطلملىورمنصت-بىىالثمكل"لىالعر!ةالافصوصقىالىالكثيرتضهفالتيالمتكاملة

بمصطلمحاتها-تتفاعلانالاقضوصةاستطاتهذاكلخلالمنا!طانبى!ألىأوراصصفيا!اروخةد!ادةا!ح!ور.وا!ء!ى

وان.الهزيمةاعقبتالتيالهـنغييرالىالمخلصةالدءوةمع-اللخاء-4اءلمممنواحدةوج!ادافيت!ثيرالان!فقط).س،برنائيدورمثلا

حضابىإةثورةالىالماسهحاجتئافيالدديمنةاواللعميقةالاوتارظمستنغ!ثولكنها-الممالبهب!كحكمفترة-اصرياالتاريخفيالانحطاطؤنرات

القديمة.باءاتوالماقديمة،ا!تقالي!يو-ة!اللهالافارتقوضشاطةفيهـ!اتكتسيبصورة0وح!أةروحاةالمظلهالخاببرخيةالمترةفيهده

تخوصانهذاكلخلالمتالافصوءهقىاستطاكاتفقدآخروبتعبير!لعالع!قاالتماريحكبماالجدويصبم.المعاصرةرداءالتاريحيىةالمادة

الاقصوص!ةاصيحتوقد..الثورةالافصوصةت!ونان.ثورتههـاا!!بىاء-.صالافاهـ!.ا!ض!لور!ةيقناع?ردوببسا!نىا

ح!لوةءنجاوارنتا،ننقلبدعندماع!دءصتطاالف!ليمسلتقلمدعنمماللوحطمت!"لاكمكليموهـةتفاصيلالىاًو8،91عاماللفلى"طءخيةالماولةتاريمحالىادتدت

:لقدأصيعتبابعادهوترهصاررةفبلملامححجبهخلفمنلتبرىاللحاضرلىحولالقناعلماوو".اا!*إةا.حدودعرروقفتفانها691شبناء.عام

اصبحتلانهاولكن،قحصبهذاكلفصلثلاؤ!ا)هـكأ!ة!الا!صسء*نق-ىاووعالمفي!ندعمولىالروىبميهمنجزءالىلديهـاالماريحي

اللفصل"ج!ضلملانهما..ا،ضاياالروالاقصوصةواوو!لالاطـ!صوهـ4ص:او!ن.ا!طإنيجمالفا!حالهو!ك!ولراء!قالليكسب

ولانها.وت!تولدهو!!رهتتحثهاخذتولكأ،-،زؤخرهوللمالتورى.الفداءلاقاصيص!ىمدخلمجرداغبرها!ا!ما

.ء..001حدودعندبالوقوفكنفيلااللحقهالمداءاؤاصيصلانذللك

كيلنندودهو،قوججهتول"انحاولتبللجماهيرعضبتمتصللم.ولدنهاالحديثةاو!!لمالقديمةسمواءوالفداءالحربعملياتتنماول

قدراننغمهرن!؟ددلممنطلحتلفهملىوجا!مكلألص.ضميرطريىلض!أطررا)ىالرؤيةنطاقالىا!فرائيسةللعمليةالوصفأال!نناولىاهذاحطودفبخاور

.........ء.....!.!....،.....وللقض!يهالانسانيةقلتانعاإكبمااولا.ككلطينيةالفلىيةالمقضافدان!يةا

الا"4يإسةدعللحرألمهودةكلطدوراللنمدحعاولممرات-عثلىدرومرجىإية"خطوا!رر.وإحطواولىيلىقيليساللفداءفمهاو!بجاقيالاقاصيصاد!ااعمشكل

الىالوحيدسبيلمهولكن.فحسبالراهـنةمحنتهمنللخلاصالهربي

حافالظصرياللقاهرةوالتقاللب!اللقيمكلمراجعهالى..الشاطةالحضماريةثورتهتحقيق


