
؟حض!ت!2
1همص!ثصؤءنر!ي!!ى!ام!ورلرور! ب-يىء-صيم

ح!ح!جفحمصيخى-ص

لجؤكى!لمج!!را

ى1الفي"قداالمباتسألعاديعملهمادافةقيالنمافدوتردد،ا)شعبالطهقيولوأؤعالمعالجاتطل،عموء-"،العراؤيالقعصفي

،والمكالىب،اللطبقيعيوالو،الجماهيريةوالمشه،ركةالمعانقةحرادة.ؤامرة.المجصمعفيافرادهـاوعلىبرعضهاءلىالطبقاتنأ.صيرومعرفة

الخ...والصهع!يراوظفاوو"بر،والت/بئالتشوء:صرل3متاابرعادوقصرةعن؟حسى،اللقاصقهمءئ

الخيانيةا"لدنةلهذهظرفضهنطرح،اللبدءمنذ،فتءنلذاء،دة،*ونالذيالبلورركاو-ياةتضىءكافيةانارةعلىوتوي

بوعينطالبو..الساذجاقاربمماءواالقاصوبين،والناؤدالقماصبين..اللبقاتهذهاحدىمحنمنحدراابفلم

عموما،والمجتىعاقاريءاازاءوالناقدالقاصلمهماتواثملادقوج!وعاى،الطبقاتءثلم،لان":االجموعةهقدمة"فولوكما

..التار!خوحردهصغار4ر!هشاللذيالجماعيوالاشعلاب،ال"مالاغنراب،سوصالأ

وبعدوهذا،والةنالادبخارجاولات!قعال!تيالماديةشروطهلهالفد،حهن

للاذت!ماء،امسليماال!همهذامنقنطلق)*())الموقعة"قهمصانو"ت،واة/الطبقيالوءيب!اقعا)ثسوطهذهالىالانتماءلكن،بديهي

نهصماذجمحبر،ووقائعوصراعاتطب!يةوانتماءاتاوضاعاتعالجانها.".الاث-ءرامب!التوريالادربال!/صلوصعاكمىهو،رفضها

وةصهـوخصباكعائدهعا!جةيمبزما)كن،بيننامن"لمستلةبشرية،رؤض"و"?اولقىطبقبا""وعبسنتحس!قى"الو"معطياتوازاء

بسذاجةشطرحللم..متكررواسظلابانفصالحالةفيصيعاهؤلاء،خهءاعرناك!")قىباضاءةرل..صارخولا،ل!"لهبيابنسكلليسولكن

الابطالتحركلشروطز،مبوعيبل..-مجهبمبانئرةولابأنفعالولاى!ا،اًاف.صوابطاللثخصياتءجووعمعنتواجدبحيث،كقراء

بة.الفصةومعمار،الحياد"ع-ىنفقدد،نناازا،هاونثعر،يوموكل،ا&وملرأها

ولا،كليةظروفهمتتغيرللم،طبقيةضحاياعائدنماذجولآن"..هـههااوضدها!حاز

الشروطبقاءدسبب،ط!حا"همتتحققوللم،اليوء!ه!3،م!لوانماط

احداثدون،جذري.رغبلمبردوناوضوعبماوالواقي!ءاولديئالاديبكاناذ،ا،خرونإخفقحيثينجحاناستطاع..عائد

يعيش،هنامن..الانتاجيمةوالملاقاتالمجدتمعبىفياثوريانفلابلانه..):،خدا"4-ؤصص"نكب"،اغلبفي-يممارساللعراقي

الوا!ع.عئتامااوجزفي،ا!صالا-النماذج-هؤ،ءاريءالفمثطءرتلطاؤءبال!يحعتمياو،المجا"لبالنفدلحتعي

؟لماذا..الساذ!أ

..نريسدولا..ؤهءة-مجازا-زدعى!.يالسبمةءقالةنريدلانحن

حياةعلىالحنببفضغطهيمارسيزللمالجما!طالاسضلملابلإنونقاشاتواللملام!ولوالمعفولوالجنىواللعدمالوجودمصنىفيتخبطا

فا&ماذج،هنامن..اللعرأقيمجتمظفيالءخاتكلمنالناس..قصقىذلكواعتبار-عموها-المقاهبم

علىبكررلبطلواحدؤموذجاقعالوفيهيخصبا!عائد!حهاالتي

..محدإبةاجتماعي!ةفعلوردود،لأمتنوعتحبركوحالات،مرنتلهةوجوهفيبلى،الجماءجمطءلأر!موالىاًلناسلانفعممالطبمقياوعيما!ريدنحئ

اعتي!اديرلآ،والليفةتبدوؤدانفصالحا)"اركاتب،طرحقصةكلكفي.ولها.،الضرةفيوف!،التغبءووحضورا،الانفصالل!ارفضا

..،جبكمامعالل!-لأوغير،وعي4ءابقا-ملتقطةنجيرلكنها.نراكيالاشالظوريالوع9دلاللةلنفسهاللعرافيالاديربيحققلكي

دو!،الجديدة،"لةاعااالطبقةجروحهنا-،،ا!أ؟بهيقنجوما!ضبطفي،القاريءوعيءعيعتعاءل(!ا!عرافىفيصبالقصالكاتبان

زمن،منذداخلهاافيءوغلةالجروجهذهان-الطبقة-هذهتعبمان..اله،ودكلفيالسيال!يةالضجةضحيلأراحبل،ثرمااغلب

..وعافيلأصحةسميماءمناللأوورفييبدومارغماندون،الظروفصسب،وجزرامدايعيشى،ويرنكمشيتمددانه

واللخلقالابداععلي!ةلاتمام..بهالخاصةالضوابطخلقيحاول

ادراقياكاتباصدرتقصيرةق!صصء.جموعلأ:الموق!ة)*(الح!!صد""كتبوافيرونقصصيونكمتاب..متاملبرشكلاللفني

الغريمطبعة-الكل.قيدارمنشوراتءن91.لإشباط-خصباكعائدالثوريالعملشروطلغهماؤتقادهمر-بب!يغيروهلملكنهم،اًلملكي.

امثاءراالمجموعةمقد"لآكتب،المتوسطا!قطعمن!فحة124الحديثةالص"،صواوآخرون..قصصهممصمادبرضاءابان،التغيبرفيالمسهم

..الطهمازيالرحمنعبدالعبراقيلحنبعضهـكتب..الانقلاببمالشرطهذا-لمقفيوفبلآبأيجابلأ
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الخار!ا(في"الظلامو"للرغبة"حقلو"الاجنبي"و؟كي!

".الغامضة"الرحلةوا!!ا(من"فترةواًلعقسرب""مدارواًلطبقةتضالعلىالجديدالوضعومؤلراتبشروطتتحددالمسالة

.."الارض"ملحواللعاملعلىالعيشفي(الامريكي)النمطؤطبهقاتمثلا،اللعاطة

.ء.لا...ارضوقطعهربطهسطويلةبهجال"ف!مطةسبرثلاجةتج!،.:العراقي

حهبادعار!عاللم-فحلالكإ،الاولى!لو!لهيبمووقدقبلمنطويلةوبسإفة..العقارياو-اون!بةالتعالجمعهبواسطة-

والتك!عنفيا!قصصالثالكنكمرا!فجبا!كماتضفاف!تحسىببببهولةجواولا..اًاخا..دالرته

تضي!ئتللذا،وبريدزقرأماءعمن!جم-ا!فاصلووبا"الاجنب!كا(اةحافيثم،حذرحايةفيالعاملقوقعالجديدةال!ودهده

تشمربلت!وقفولا،هجدداالاولىاللقصصقراءةتعي!دان-بمدئذ-).كسرالمضطهدا.لىاربمواج!ةعنعاجزانفسهيجدحيئانفصلمل

،الانفصالصورةعندكتكتملحتى...الاخمراللغلالىحتىلالقراءةالدا!،اليوميتهديدهب!مبب..برهايعملاء!االمؤسسةالهاء(،او

......،جديداشكلاانخذهناالفصلان.0وغيرهاوالقبروضبالسلف

بلممخرس!اتاوطدرعالدحموعوللقصرصهذلقهاعهلفاكهةحعى-هدلاولى!صور"ويحنم!ىساما،وعيرهاياداتئرواالصلساعاتءلىي!صب(للع!النضالكا!

.01آئارهتنعئصةالجديدوشروطها!اقعهذا..تصافلة!السلم،الان

واحدةورأللآدلارمانهماوالملحالمذافىانحسفت"الارض"ملح!اوارصقةذه،الابخما!يهـو!عهووكم،بؤي!المتمبماالفردءلى

مقاربوعبرو..خلا)4"قوالانفصالوالاللتحام..الج!شى:هيويرفوميتحرداندوناستلابهيعيش،يسترخيفهولذا..كلك

حاية،البتط،الاولاد،والؤوجةلنروجا!يلحنمئيضهليلرغبةمولثثتهاجم!..لتغييرهثور"4ص!لأ؟!عال
الفاك!قي""مذافىفيانهح!نى..الخ.

رنا،منالزأةووذهتخرج"حين:هكذا..المرأة:باثكللأيرواجهك..وجرأةبجدةاواقعااجةلمعاوضرورجم!حؤيقبمالدتفهذا

.."بوضوحالتفكهرء-البطليعنيصيستل!عانه..البداياتخلالمنوليسالنتائحخلالمنذلكحاولوعائد

فيانبطلندالانفصالصورةيكونالفاك!ؤ")مذا!ففي-الكنه،السخ..العصلوثروطوالعقاريالسلمفةمحنيحدثنالم

"الاستماعيحبانهرغم-،الاخرينالىايذهاب؟ويدلاانه،صراعهال!رديعيشهاوالتي،ذلكعنالناتجةالانص!الحالاتءنحدثنلم

يحادرهموحيقاحد!"انهيمنبماليهمالاستماع"انيعتروا(يهم"الذو-للث!لمببالنسبةكذللك..النتائجعنحدثنلم.0العرافي

جميععلىويقاصلهالحدإثفيحوله"رر!ونماسرعانفأ!مطبرحات..اليو!ةوالعلاقاتوأ)شمارعالمقهىعبر،الكاتبطرحهم

.(18ص)"-الاوجها!م،لجديدةا3لمهممشهلم-بخاهمفلاطلبةوفللشبالط،ا)ضتائجفا

!ض،الصص!،البديلءنيبحث،للهمرؤضهازاء!وذاد!راطيلأ":ءطلبيواج!ميرمدللم،العالم!انطءكلفيصورونالان

االبيت،فيزوج!نه"ورر"ا!ضانفيوذيك،اتوازن!قعنبل،فقط،"الافضلوالمستقبل،الجام!ةوحريةوحرمة،التهلمبم!

وسهر،هـنادضبباء4عنكأ.ويصزوجتهاً!تفنانمحاولةفيوحتىتصيبسال!حدث،تراك!،صصيرة،جديدةمشحاكلامامهمبرزت

ررول!!اللكنه،نوبخهو"هـع"،ائبيت"في"انهوءعء!4راح!جديدةءثطكل..الانفجارفنعدثوبالتا)يما،وعيهمفي!ريا

.."بالاخرين"يفكرءضها..وفرهاا)!رجإت--!منجاحهمض!لتقفالطلأبةتواج!

لأ3فيي!يناايكا-بان،الار!إ("لمحعنتختلف!اا!عالجزوؤكوياوسبإسيااجتمابا،الموضوعيا(واقعلثروظفانلذا

انها،الرجلىلدىاكوازنلحلمقالزوجهاهمهءقدار،الحالتينمناد!ىبوردولا،جيدثكلتعهـت!ضملم..الخ..واًقىصاديا

خهوطلكن،والال!راً!الصفاءنفسه!منحو!وها،الح!قيعالمه!"اصقصاغلب/لاص!اللخطروهذا،اللفابكظوظقبلمنالوعيم

و))مع"الب!يتفي""يحسذلكومع..وبقسوةبشدةتجوهالاخرين..العراقبىاوقصصئا

،للمببتدخولهاولتنضظرهإجدهالاالوتدما:!وجودانهزوجتهرغم،ثوريةصصارعائدقصصاننقولانبمكنكي!فاذن

5ءعودء"هـةاضقواوا!فرا!بايو!ؤسعر،رءصءهـمماخراوقتهى،اكوريةعائدرريةاًننقولانير.كنوكبف؟المنفصلةنماذجها

،النومفيغارقةيجده"حيثللغرفهوالوصول،للاعلىادرجاتا،قه.ءولمفمونعبر،للواقعمعالجاتهفي،وصحيةسليمهرويه

به!وقهما،مذاقهماليجوبذاكيةعلكانماالمثسصنبنليسويرهلءمظكططرحفيبوعيا!نمنعم!ماالاذينوالاداءافكلىوعبر

يظل،الخروجيحاولانوحين،ذلفىومع.".يبكياانلدرجةيعانقها.؟.ؤمإذحه

!رصةاكازبايمنحناو!ه..بهم""يفكولانه،عنها""منفللأ:ا،وصصؤ!دلمحبر،!ليهادضوءاًر!أءسنحاولماهذا

زوج"،بحطواووج،!عجط!هالسلماًازوجانتزلحيدأ،الاندهاش،ا!حركوب،احوارافيبههصاءنهن!فصلةئدعانماذجتظل

قدء!اءزفاتحشى،حضورهـ)م!يماولىولا،)و!م(يفكروهولليممواطا!الا!هؤلاءان،احيأفااحس.؟.لماذا..اليوهكبماا!ننعاملىفي

فهىذا..صداءيتبرجعوحدهالانبنويرطل،الارضعاىويقطااوء!اذاتوهـفي،داخط!مفيفئايرمالكونان!م،تما!افرباء

،ا)زوج،البطلداخلفيالكابمار-"اللذيالطبقىارتحديقنءالغيالطيرص-ونوحي!..لوازؤ!ملهمتب!ءالشيايهتقدون

جسد..!ثللى"الارضملحو"ا!اك!ة"اءذا!"فبى،ايزوجةوداخل..اي!.ا،ذ!فى-نحن-نحمس،ء!عنوالضياب،الواقع

ا)!خولولموظفيأغمالاج!نمعافراعر!ا-اتيالعلافاتوحن*ءلأءنانفصال،موطبيعةشخوءمهو!هئعالكاتبيه-:ا،الوفرةوبهذه

وءظل،التخليصصبةعادة""الىتت!حولالوصشيةهذه،المحدودةفصلهـو،الانفصال!ذا،الني!ا!وه!ا..الاخرينوعنانف!مه!م

-مزوجط"،معرغبلالهـماوقاتاحلىفيحتىالافرادحياةداخلؤمتد4،اررطالو!ا!وك،وفكرءحيا-4يؤخرواللذي،عائدعندالكامنالرفض

00اللبيتفياو،الاخرهـقابلالواحد،فعدائما،الاشخأصويئمعاديهيخلقانه

ءنالناجموالصراعالهشاركةمواجهةفيالموقفازدواير"وازاءانعلندءجاولا!نلوجوفي..الحياةمقابلاًحدهم..الاخريئاو

السؤالي!لو..وايزوجة91ءالا?د:الزوجالمشاركة؟طبايشمد،ذلك..-القهءلأبى:،ءالعضويالتركببحيثمنحتى-الاذةصاليجقق

ضع!هـفىوازاء؟سصالىاؤضالوايسيور!لوو-،اركااي:قائما..الاؤةص،للل!ذافضمودـةطالرللو؟وفطيدفعظوا(ض.ونبا(تكتكاؤ"

الاثنهقءنينفصللراهوألاختي!ارالحس!فيضعفهوازاء،المقاومة؟كيف

..المد"رةالتاؤحفي"مهروقوطزوجهيجرحتى،واحمدةءرةمذا!":ايتواليعلىهي،صها(المنالموقعة""مجموعةتتكون

في.المسمحوقةالطبقاتلواقعوواعيةجديدةالمعالجةهذءله!-رة"ا"اءسيةو"الموقعة"و"سريةغير"جلسةو"الغاكهة
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رهبوااديناالجأوديعيشهواقعاالكاتباءطاناوبالموقعةعبر-الكلالبيجعالإا"الموقعةأ(قصصمجموعةوفي،العراقطمجتمعإا

وفي..خائب!قفعادواهناكاجزة1افعالهميمارسواولمللوب،الموقف؟!م!التي"الطريقة"فينفكر-والايحاءاتالدثلاتءنعنا

يمارسونكانوالوكما"كاملةووملا"يرجدونالوهميةللمعاركءمارستهـم...الاشياعتثود،الواقعتعييبر

..المخدرادمانالضرورةلخلو"ءاو)ت4فيالكاتبمعنتططفانفس:انجروحين

وللقوىالحربفيالخاحعةالممارورهةلواقعالنقدهذاانيرفظانالننطاعافورس،ا)صورياكفيراءملهكأاكط،4ت،ر/خميةا

اسباباهماحدكانتوالتي،طاقاتها"شتثمرللمالنيالبشرية،الكاتبفيحاا!روئو!ا،اضرورةاتاكلتحقصقالوسبلةالى

شعارفيدون،هنا،لناالكاتبو!!،6791حزيرانع!لأوب!ذا..ا"ورةفا،اضواجداثم،الاصءبخاجيم،الرفضلط.!!حناقهـو

النموذج"نالصنهرالن.طبهذاحدثناانه..ضجيجولاا!شعالولاو!ضطاجنما!بماوءكطعنالقصص4لاؤعالهالانجازالكا-بيحقق

فيتنمو!-ها،وبمو!أت،وادعر!لآا!طواةءنوا!وصالواهمو"لمحايفاكهـة""داقفيالمحورهيالمراة(("كانتوحيشبةبةءمثروع

الاظصةلكلوادانتلمه،اًلعاداةغيرالحروبلكلادانت4ءن،ذهننا!اجحبم"ا"وومالاخيون""كان"الارض

والاوهامواللهـوسالضجيجلكلوادانته،الهزي!ةهـكطض!القيفىثنائعية/جهل!افالانفصال"سريةءير"جلىةفياءا-2

الواعىاًيضة-صوعبر،الموحىفبالر"ز..!كةا(عرفي"كسلايم":الم:ظور

الموكعةهذهاخنارلماذا:ايضاث!رالكماتبجعكاالموقعة""تلمجرياودوللةالحميدعبدالممه!طلمن!نوحديثهالعجوزحالةفي:اولا

الموقعة""انزجد،ءال!نفاصءلنج.!وحين.؟.جارالاختدلالةهيواماون،4مرفمنيعانيوا!ذي،ا!جىالمر!ضور!ةاليالعثمافن

..اقعالوعنوللانفصال،للوهماللوامحبمابرفضهاثورياءملالناتقدممجتلعنافيءرضيهحافىوهذه..اريضاحاللأمع"ج(وبادلى

اوهميةالمعاررنادماان:اكابا،ذهننافي،يؤكدانهايةاوفيا!و!ال!دلاتوى!ها..د!بولات"با"وتة"بماءازياراتا!ذهبرهـثلقيأ

لمالموكةفيالفعقيالممارسه*عن،اًلتامةالانفءطلحالةعنكعيىض!ار!ةلااور!قةأفي،الواقعءنغبب،فبهااثاركةالان

-بعد:تننه...للواقع

."الوقتمن"نسعاما!لم،د!ت4لم"مكررةوكلماتبمثاعرالممبرإضالاخرينمداراًةمحاولة:وثانيا

للوهموتع!قهابدلاللتهاجدإدةانفصالحالةبالكاباعطاناوبهذاإحاولونذلك4و!م..يرفضهاوبلبهايرؤمنلانف"4المريض،ومعادة

اثرا،وأب!دشموليةاكثرموحيات-ايضا-اعطناوو،ذا..والفراغخارجالهروباوايجلسة--فيوالدخولالمريرفح-حالةصكلنالخروج

الحربوقوديكونالجماهيرءصالحتخدملاالتياطبق!بةالانظبةةففيفيءىدقات!صدولا-اص!مئفصلونك،مورذا..-الجلسة-

ي!هؤلاءواللشباب..وا)كسبةوالفلاحينايممالا؟ئاءدومااءإركواهـ--ذهفيالكا"بوضمهاللذياللفراغانلم..للمريضزإ،رت!م

ا!عالا-الحرب-ابانيمارسونلا،وجودهمفىوالطبقيةاراقهـمانورءنخطورةاكثرءرضيةحاللآضكل،الانفصالالالحاكاساسى،لقصةا

الاوامر"وفقويتحوكون،عادلةعمبر:هبداتادووبمونونبل،ثورية،سرإة"عير"جل!صةالى19زيارةتحواتاذ،نف4الريضحالة

بم!فل-تستطيعلالتياالقياداتوءصالجضوابرطووفق،العليا"..والت!اريخ،اقعالوعن،المجتمععن"،لىانفه4إحا،هئأ،والفراغ

ء-ئي!ر!بورجوازيةكبىالطبقبىواقعهات!ن!خطىان!العربيواقعئاته-رأونحين،فأنتم..ا،ضااللطبقيالوا؟عنتائجمننتهجةوهو

علىتنعكس،الخالرةا!اردا!راضانواللنتبجة،وضنذبذبهقاقةاصل!قيةعلىالمقحماءلوكوااللحوارهذامنباللة*"قتحسون،الةصة

م"و!مدمنيكانوالوكما،الخاصلأحيازهمفيوتلاحقهـم،الافراد-كقراء-واذت!م،المريضوحالةووة،ميةنفس!بةوعلى،الزيارة

اءماقهم،مترسبةفي-ظلالتيهبىالخسارةومرارةومحصة،ألبطولة"*مادس،ونقاوةطبص،ية31ثرللسلو!اخرىصيحةايجادتحاولون

رفضاوالانفصالىاوباافيابالاخريناغرا!لدرجةوور-:وطإةعئدان"،ر!!كما،يرئتابكلمالذيالاحساسوهذا..الريضحضرةفي

!بالثورة..ذلك..الق!ءةفعلوءهيخلالمنالكازبحقعقهالذيالانجازهوالقراءة

ت"لمج!،الق!صلأهذهءوا!الكاتبيضعان،ءفوادس،اذنهوالتانبةا!"صةفيالانفصاليمادل!الذبم!فالبطلاذن

الامةتعيشهاالتيالمرحاةكلوتعبيرادلاالأأكثربحقف!..كلها.ةالافرادحياةفيالللإةبة.ءالويتبركهالذياللؤاغ00)الفراغ(

..وللان،وبهد.ذلفىوقبل67حز!ان5ء!ذارعربةمتحدوناور!.قىهـذهفيفالثخوص،انتائج()1معايضاؤلم!نقيو!،

صالانفهانه،متخثبرفالانفصال"الهجرةاممم!لأ"فياهـأ-"اض*هافنيةقب!ة3ال!راع""حمالةلخلق،واحدمحصويتركيبومط

دونيمرصين،إمالةدالصهـيقيز(العزلعبد..)ا!ول(ءن)الاخر(وإيى،الفراغ-للبطلاحالةي!ملون!"والاشخاص..اللهاتب

الأالمسااناًذ..الانفصالا،اللفعلهذابرمم!ببيح!ث،ايزوجتح!بئمولحصها،الالهصاللمالهومالكاتبي!ورهاجدء!هدلالةوهذه،العكس

ص!يف4اهماللصببعني!ورثالذ!الزوجذ!فيوتتوترت!تصاءدايضاونرفه"هاولعبهاورن

الترجة،وآدابالضلممالبد3عن،عنهالاحوانفصالعنيب!ث،لضحب!نهقيطويوه،الازةصالفعلألكا"ؤبرطوراوقعة"ا)قصةوفيس3

التهلمؤلات!دءفييظلالزوج.."ه!مولواجدءللاخبرينحبهعنالس،برسقال!دي..)انور(صديقير!يش4الديالرالكراعلواقع

إظ!ل،زوجهمعحوارهءعح!ى،لمزيزاعبدانفص.،ليعمق!ذا..الضائعاللمسريهـجدهالشنعادةمحاولتهفي،الجيشفي

ؤلملزوجلذا..فوكهالقفزيصعبحاجزا)الاخر(..العزيز(ا)ءكبد-عاؤلواعيالوالصث"كيلهو،ارةلرباوالمل!لأالمزريالوقح4اللفرا

ولهاروجضهمعيرحق!لا،اًلعزيز()عبداذفصالداخليعبشجنئحا:تاوا..كحدث-الموقعة-ثمالسابرقالجنديالوقعف-بطلحي!اة

فالماء،.بةونفسه"لابسهيبللالذيالم،ءبواسط"الا..الطفليال!رح!هاولذا،"لذاتاوق!قى""امنا!طب!االج:!ياست!خله.هاا!تي

افالحالةويئسيه،للزوجالتوارنيحققالذيالرمز،هناالراكضوهورغبف-دونالمشاركوهو،النالمةالمينهوانور""كان

استطاععبر.ادياالوسيطهو،هنا،الماءاناذ..العزيز()عبدالبطول4ولأوهام،ازيفا-الجياةلهـذه،المثاركةءمليةداخل

الهجرة""لمثىيكونلذا..ا!سأؤلوالغضبحالةزسريبالزوجالوهمحالةهـياءرضيئاةحامعكافهانالمتعلطفلكأ4،الماضببة

اللضحكاتيمئعانيسم!تطيعولاايفرج"الزوجيغمرحيئ،اء.قدلاالأعينىءلملأل"نتمقد،هنا-ك!لمبب-عائدتحدإبئوكان..البطولي

تننابع،فيالماءؤوقبكفيهيضربوهو،وصخبوبسرعةعالياالمنطلقةر(ءلامة)انوكانلذا..والذاتفعلهوردودسأعر.خلالومن.)انور(

المقابل-وجفالراذن.بةع(9)صالحوض!ا(لداخليئزللهاوهوامهمابقااحئديصديقهويبهشهعاث"الذيالانفص،للذللكالرفض

الىللانتقالنفسهيهيىء-)الاخر(عندالانفصالىاةلحا.الموضوعبما!الجيسفي
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بل،مباشرطثيعيقانونبصيغةلشىلكاتباعالجهاهذهالأستلاب"هزوهيألماءالىممهبدلمحوهاخينذوجهلهتقولىاد)الأمسية(

ذاتالوقتوفي..بهنفسهحميداحاطالذيالدراميالحادثعبر:.."سريعةبهزاترألسها

)حميد!ابل(والمكان)الاجنبي:لحنايناالمعادلةالكاتبحملإ..الغرفهفيسانتظرر-

ايوقت،نفسفيوطبقيحياتيواقعهبمالمعادللةوهذه..والعراع(لاء!!مايئبالجنمسموضوعهير!خ،!ا،الكاتبان

الذياوةردوتشمل،لللالفعى،ء"التملكي!حب"الذياللفردلمخم!اب..اللبطل..الرجليواجهحياتياشكالىلكلوكحل،الهجرة

الكافعا!جه،الطبقبماووقفوووذا..اصحابهامنالاشيماءيتزع""،الطفونيمرحهفيوءفويته4وغريزتفطريتهويجم!.د..للآخريئ

،واللعدمللوجودؤلسفياهعنىإمام-االاحتواء-فيمجسداقصتهفيالاهس!،لقضاءا،نئحنهاءفيذللكوررود،المثاليئغضبهفيذللكوقبل

..والاستلابللتملك..الجنسداخلى

عر،بالذكرىللا"صالمحاولة"لللرغبةحقل"قصلأتيوق-6اخر،بوعيالكا؟بيطرحهاجديدةدلالةالانفصالحالةت!ملوهنا

..فيهااللحلولعبروتالوذاقوفي،الآنيةالانثىعناًلانفصاموكل،والتقايدالر!فلأاخلاقهل3تحملشعبيةذفنيةمننموذجعبر

فىالنمطهافي!سجيثوبذاتفتاةمعرغبتهيستعيدهـ)ابراهيم(،ايىو!لأروش!اهداتهءن!ءومهتهت!ن1)ذي،بورجواكبمااا!بتو؟زمقاق

-روجود!أفوجىءالنياللغتاةنفستكون"ربماحرب()طلعت!طحةوغرقيالانفص،ل!هنىالدلالةوهذه..عامطريقفيعابرحادثمن

"ساحسفتاةعنهناوالانفصال."ةبغدادشوادعاحدفبماءرةفبىالغائباا)عزإز()عبدسلوكيحسدها،مجت!عهمداخلالاخرين

عوضا،الشبه-ةالفآمةماجعةعبر،للتعو/ض(محاولةحرب"طللعتوا!ماله،والناسوالمارةوحركأا!ادعمحنورءولالمن،اوماما!!رع

قصاعيادطالمنا!عديديحوكالذيوا!نس..الاصهل-الفآةءنال:هـوذجهذايرطرحهالذيوالايحاء،صديقهت!ةمن!وعيصدون

خصباد،عائدتداحبرطعلمله،العوا!فياًلمئبابالستهاتقرةو!حنالاءوللآنفصواج!نناء(كثيرااذ،الحيويهشديدالانفصالمن

"ماصح/باتهاءوللصجربة"ص!ل"ولحبو"الفاك!ة""!اقءمذقهـو،ا!اصلأووومومنابر!شاك!أبالتمفكيرمستعرقين،الشارعفينسير

الاند"اجمعنىفيكل!أتلتقي،ءختلفةبدرجاتالاشتهاءيتناولالارضلمر"،نمثطهد!!اونشهعهـ-المبتحيةوحيافا،ئنااصدؤإاحدمروربما

،وجالرفيوا)ء-ابهالانف"،ل!نولةءورف!الجسدعبروالهداخلا)تسىاللحادةاواقفاواحيانا،الالتبلمساتمنالكهيررلكويسبب

يدوراللذيبالحوارغبقا(للرحقل"فيذللكويتجم!.!..الاخربنءع..الصهداقاتهنا"ديداتفسد

الب!يل:والغث،ة)ابراهي!(البطلببنالأخر!ن،عنوير-فصلومشاغلهووهـوء4داخلال!رديميبفلماذا

؟فيس،تفكربماذا-كسن"ان،لزماؤقيوالمكانهلآاإسماحةانفسعلىيتحركانهرغم

،7()صثميءا!رلا:قالالاجمتما!لأد!لتهالساودهـذامنحكد،اللطبقبمواق!هاتعكاس

..؟تيةلحييااو

موضوعمناقفلآمنابتداء،والرغباتبالموقفالتضادذلك
محنالتعويرضاغتاةمحاولةح!نى،اللغرفةخارجاوالجلوسفيولخلانها،لللاغصالاخرىدلاللةوتمهح)1،جنبي"قصةما-ع

تةضمميالذيالحاةس)البطل(فيتحب-ربما-اللذياللغائب)الاحش(-وانتزاعلاابءوهلمجتمعفيبا)ةملكالث!*وراوالتملكحالة

،غريبان!،والبطلةفالبطلاذن..فقطال!سوص*،طيالرغبةمعهوحميد..اللعادةبحكماصحابهااصبحواهضاواصحابهامنالاشياء

كيلفي)الاخر(وذآرىالتهواضعنس!ظن،رهـصماعنءرو!لانذلصك!يجد،م!ن"قهدءلىالم!ىفييجلساناغنادالمواطن
.......4صراع)حهءد(فيبدأ..مكانهرإح!نملمنثمةالواضيم(الطيب"النهار

ايةءا"وقالث)اص"ن(قوللهاولمحى..حسدلهـماال!شحامرغ!م،من!ما...
.......وردض،()العادةروضحاللهيرمثهكلهناالاجمبي""اراذ،ددسه4ءع

"توس!لمهوقالت،ع:هاتهضحتكادلاوكاتطوللة(مدهثب)نحت
.....ا؟فصالاتبعد،البيته)حميد(فيعود..يتملكبالزمن-اصمعاللشعور

حد!اوبو!.عت"صدلمحهغير4اللبنظرتذاكبوو)ك!نها؟(الأدامعا"فيكذلو،ببل،اخرءكانفيج!4جاوسرغممنهايت!خلصلمةء!يد

يرطرح،مثلا،برذلك77(-76)صال!صةإكأنهاالى.(.جنالعب-)صميد(يسضظ!)مالتيلقىقلمس!..بالغثبانيه"أبفيكاد،ايضا

الحلمءنافنعو،ضطانها،بالانفصالخاص"د،اقىذا"وقفاالكات!بر2لان-الاجنبي-لمثشصوءقكيفهي،استيهعابها-البطل-

حياقنافي-ا/ضا-الوؤوعكثيرةاللحالةوهده..يتحققلمالذي؟اببوبرارسيرمو!4،هكاله

لاالذيفالرجل،اللج!نسيال!ه،النهبماعمجالفيخاء"لأ،ايوميةا

واخطيبتهاوحبيبتهوبواسطة..الواقعفي،وحاههرغبتهيحققاله--ادةادمانعبر،ا!،لمافىللانفصالنموذج!ئا)حميد(

!مذا،عدةو،نإلليداجتماعيةعوائ!/سبب،يرشتهيااالتىالفتاةي!حدثماكث!راموقفاالكاتب)نايبلأورنفس+4"عصراعهوفي،اليومبب!ةا

!امامضاجعتهافيدي!دحب!بائعةيواؤ!امثت!ياادكاادملىالرج*و":ت4،افة"ووسع،واغناهالموؤفهذاطورالكاتبلكن،االمقاهيفي

ا!حرمساني!نرو!:،..احلمممن،الوا!عفي4تحقيقب"تطيعهو،المغت!صباوطنااتزاعاجلمنلمبيالسالصراعباطالايحاء

اقىحا-يحولاز4..شبابنابواجهوحادةورو!يةءؤلمةكأ؟وورةمناأما،اقاهيفيا)الكر!-ك!(ء:حنااذا،تخاذلءوقفوووو،انفصال"وقف

..4الطب!هعلىحيتلإيقاليالحلمميمثلالى-!ءالاوروء-ال،اولءالىنبالىفيايعودوهنا..للوطناولللارضشمولي!امعئى

صورإةتحاغسةالىا4يتوجحين"ف!ميد..ازنلوكعهصر،"جددا

وزورله،)عادل(يبنفالحواد"اللخارجفيال،للام"فياما-7دضفمىسهريقيفحالمأ،ذالمثمع...7()ص4"-حصرأسهويصعالملا

يتكثفوهنا،الاخرىعائدقصصلمعطيماتخلافا،ا!صقيمناخهو،جالم!لاءكماةفيووجصه،و!كأاطاءإء4الوجوه-طهر"ا!سريرفوو

والمهلمة،الرتيقياليوميةةيىوالحاونبياللعهثدطمنالتفاهةكل*حماورغم..المعتء.ب-الاجنه!.".الرجلدللكوجه،لظكيدبالكنها

الى،"ء!ؤلمؤ4لاد.لنرجلءلىالسل!ممنتاء1،المقههـىفيلمةفالجلكن،اخاصدكاءإحمل،اطربقةاب!!ه،)وءبحادثءن:يرالتعان

الصب!اني،للضجراقربعبتظبة.بي:،مااةطالملاءنرااًلا!وجالجدلتصب:--اباللعنواىيتعلقبماوخاصة-ودلإلاتهاللحدثموحيات

صريحاذفصال،منها))1)ضخاص"و"حاورة،الحياةمنافوراوهداانويرؤةى،ووطنهبموقعهي!زادياافياعراالفردلواقعصورة

الاإهامهحاويةا!اتبفيهيعضمدالم،واًلسلوكالحوارع!بر،عوواء،اخرلضخصقهلمن"قهد!ساحضلالهجرداد..دحيلاييخله

هكذا،الس،للةدطرحيركتفيانه،درارولميموقفخاقاو،الايحاءاواصسالذي)-ميد(ادىالتوترءمقيخلق،لاجضببماباالكاتبوصلممه

المقاهي،فيوءيةاليا:،قنفإتاالى2اقبربحواريرقىوفي،فاضجرعري،عليهعزيزاش!ئاده.لمبه-الاجئبي-اناًذ..والغياب،بالاستلاب

الس*ون،رفض،الجاولصفيالا!ننمراربرفضبعدئذلمثتيوالتيوحاهقى..اللعادةادمان!ابه،اليوميهالمعايمشةمننمطاسلبه
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و)قباط(،تكلمانمد(والييتكدمأن)ؤباط(الاخر!ن!نمنفصلفهصطفىفطينط-))هناك.اشأرعاءنألاخرألمجمائبالى)عادلمازميلو!بور

توف!يقيةمحاولةالا)ءصطفى(كلامكانوما..ذلكولمبهد(يصمتلنازرارويفل،الارضفوقورميهويشت،حولهيتلم!تالظلامو-ط

كنتصفماسدعانالعلافةهذهزي!لكن،باهميعتهنفسهلاشعارذحت--صةويفرغ،4ايىاللقرإبةالراويةمنيقتخبانتيبسنطلونه

،صلدةالسسعلىمبنيةليست!نا-اضوفيقية"ا"لان،لمصطفى.88،)صامعلئه"

ومدلول..والحياة"الس!يا!ةف!زوفيلإقىسو،يئاقينهايةز*ونكذلكدلأ)-ةوووه،ورافغىو.لمامكؤن!اللاذ!مال،أ!صةاهذءففي

الاجننماء.بةاللعلافاتمنفيرعلىيفحب..حاد،هناالان!مال..ا!كاقب!نايم!حهااصرى

..يى"واللد!ودا?ياسية

اح!!!بما،"الارض))طجةالمحموعةفصصاخرلنالق!يت-11المخبر()ال!ماعيل:تضننلففالم!لةالع*رب"ل)"دارفياماس8

..حال-صةالكاتب!وكدالمحاولةهذهوفي..برالاخرإنالازه.اليحاول
هـ-ذهان!مع..وامصية-نسيةروملواكرهاخصياكعائدقصص-؟....

الزوجلناذ،بالنيدبموا!ضغراقهالطلانم!واششح!مللاا!ص"او)ارو،!ل،ابر!"ناللحدء!رالداالمعادولطرورط)عادل(..الال!ء،ل

.....هاتلمسوالى،الاؤخاعالىا"جوءامطو!تهزائداا،خرا!رف"!ر(
الروجسةكدلك،عارمهودغهكأ،،وموهمتاملحضةورايص!--

4حميطا)"ع(كالظلوهي،)1!خر(هنازضهصا!زوصقىاكنابى-ى--في!ليلةا!را،بأءتردفهيداجمطاخبراءلاسماعان..،نيا!نهاللحس

اف-هذامنخو!،)طي!(هع..واصواز،يمالاطفال:اخ!ءرحيلاف-"..الاصرينوبيندصة"ا!جوغولردم)الاخر(الىنونص4لتقريب

.-:يق!ول

..الذروةفيوهما،الجنه!يةاواءصلةازوجهاوعلىعليهافسداللذى

ع!،مةفلمة!ظل،شبقيبقنمكلبرهاز،جهاءننصاقرغم،!هيلذاحاناساعبياليافالو،لحنبمباسهن!نا،"ميسمءلم.."!مكن

وهـ--ويديهدين"تنخلص""حينذدو/هاللانقصلل*لملةو/صل:لا)ضلخ5وهـ--فا.".هلخبر..يهر!لمانهي!كن،راحتكوقت

(123)عى."."!فنربالاولاداوراملومعالحادةدصص-تهبين،"يستمعركل!ي،!ةا،ماس"مابل..ايفاللان!صالى،ويدهو،"أيره"

الاكصاقفيفحفطعائدرغبالطاًقنرهبما)!صةو!ذه،اذنالف-!ةبهبتتكانما!ابو!،،ءةهاجودان.ع*،اسلمحته

،دةال!رفيفرغم-هت،-اكاتبط،الخوفعنالناءم!والان!ءصالرز!خسر!م!الاخرون:حادااشلابا)*شللانانه،واررإط

لفخلقالتهي!ي(الارأدة--خارجاظروماأنيؤكدبالاخوشقدالأكصاقالأنخروهو،و!عاحيانلةائياعنمهمءنفصللانهل!و،ارسءهتئ

هذه!بط،عائد-ملالواضحاللظيفوبهـذأ،أفابواالانف!ء،لأ--دا،و.طبرويهة"ذا"بظيفدولم،مخحرأيعدللملانهنفسه

اللاهثةواـلمشابدكأافنشويقتصرخاقفيأءيسنجاحهدروة،،1!قصقىيحط،!لطوش،!تالوداتمياللضحك،للثراءيد!عسوكايمىلمك

وفيبى،حسب،انة؟سهلألىضه"دةللفارى?جالأإةركلاوالتبماللذين!مطعونللممارة)-ضظر)عاد!ايراه!ثيئالاخر!وا!ف!صنل

صي-ألاؤحللتناليحرارةفيرل،أولقبايخاقهاذيم!االفعل-رارةاف!وص"ءلى)واضح:اسطءجلعنف-"عادلفيقولايفتارع(

فصخمطلءةوأضل،متكا"لملأ?"ويانم!ا،الحدثونمو،ا!فصةلضخ!!ررش-ا،قةص،لإو!!الانأذا..79")!.(.حمادرألحيشعر

..امتلائ!و،بركثاةته!-الا،شفادن!رغم!ن!للمب!ث..تمياارعفرب()مدادشجعلأذياهوالمخبر()1!-ماعيل

خىلحمالةللذدوةلذكاء-ثضددصناالار!إ(ءلمح"فبماكال!اانلء،"نامض.رف?لرالر*ى"ء!))!توهاليا)كا!!بلكن-9

.......?لنثا:وءلاكصالايتغربدلالاتروكل.،طهلبهكلالقصةء!خل
ايشبايةرغبننهديمعزوجهاالتإمبااضعاعلحرر4اازوجهبر،نوءق4د

فهلملأ--"الارضملح"وءـي،4الروصعندمتوفرةلمحالربقى،لحارةا:صديقهفل

نهايته،الىالجنسيالغهلفيوجانالرءمىضمرانوا!!ادوالطنيعبمةالرهذهمعيشت!ب-

لتو.لرسريمامونتاجا-قصا-الكالمب-خلق،تفرينمااهـدوةاوفيلكن:الليه-لتةتانقدواحص(أاجاب

نءالاولادابا!ترصوتءـي،خلرجيهباخرىويربرهـاللمطة،لللقطةاكروؤتفي.يماستطردما

..ا!هاجعةءوقعول8)ص..جيدارؤإضكار!د،ضرودي!ذا)كن-

-!ذللكعنواضحةدلا!ةيصينا4أنرصخلنمةفيوالمنلوجا!ذينجلمهنالريعرؤط)اصمد(يكن)امالمقهىفييج!،لطوحين

القسى!،برلالمملاحافا،"اتفيل:موحه"!مهفىولرءوزمجموعةءجاملةبابئس!ا"كأيحتفظاًناضطوذا&و?،صديقهءمحهماجلس

ح)،عمهفيهـب!!ة)كش!ة()11"!انه:الغ..الساحةمنالمكننموف،الاجتماعيةالانفصالإ4حانكيدان..(بلحظةجلستهبعدكابت

منه،فلالهااحركةءن،ذلكايقنالم!4،عتء!،فيالرعبيلمحب!ءضفي-"نةمىلعائدفوذجهـو)احمدأالبطل!نمن!،!،!ل

ومن،الاسودزوبهاعنالارضقوقصبتوهيالممريعهحركشهاكذلكلدير"،مؤل!أصامتجانسعالماصشكاونيلاالكا.لبعنددللاخرون-وجوهه

صةالحضلمح،لتخرجالبابت!فتعوهي،لهالسريعارادائهاصوتينئهاركهـوهو،صعةالخلهسلئلهمءنينحدنونانهم..معهء!امحلاولا

ملأبسهيفيرانو!ل،الأولادصوتاكنرثنعال،اخارجافيالمضيئةلو!مه!)ءب!ءيى"لاله،من!متب!دهبأصاباتبل،رغبةيلاذلك

فلئصهللعئفية)ال..وساقيهويديهرأسهيض!ملثم،-!اهمان!ظر..عمليا

-صنمالم!وو!اف!فيالدخوللجمابإ"ارلاالحائطبواديصش)مصطفى(الهطلفانايغامضقى"الرحلأة"فياما-01

(123)ص(.".الساحةالمننرفي"-بةولهه،بمونحينالاخررن)"ع(فهو،دةشداغثرابحالة

ئ"جاءفالم،ء،هناالاغنسالع!لهةءلىالكاتبزركهزلاحظناولولا،.ودةالكلو*و،اسرتهبافرادخاصةحكا!اتحسابعاىونوعتهم

الانفص،ل.بمد،الاخف،قبعد،الثوإزنويخلقلذنمعاءلكدلألهجديديعتمدالنتسلولهذاوعبر.؟.المكانمغادرةعلأيهام،اليهينتبهاحد

اجملب)1بة.المقابرل()الحاتطبسجوارالقائمة)اي!في!(دلالةء،ثملكنه،حواًضبمرأع)ءصطفى(بالمجلعينتهـماحتى،عملمهبنىالكا.نب

طاب!افاو.)الساحىكأ(منالمكئنوف()القىمفي؟إنوأا)!خوول)مصطغى(لدىالانفصالاش،بوركرلىىانهيوالنتلئج..حادغير

المقابل،لاحائطصهول()الوهعو)اشباعهاأ!،احن!"()1مع()الرغبةمجلىهميرعذيلاانهلمجردت"ينففونفالاخرون،الاخرينءن

"أثوف(ا)الفمؤ!ه!وئنه،الحدثعاناصبحلهاذالادركأا،الحادةا"بالثرةب!ه،ضجرواانسهميقللمهناوالكانب..بحكاياه

ال!-سهاا!حاذر!ةفيحتىاالرأة،ء!روالاءهـالذي00)ايسات(عىناحقيقيةاانفصاللهموصورةضجبرهمصورةلضارلىملكنه

فالمراة..منهاىتتأاللضيوالضغوطوالمؤئرات()باللخارجتفكررزوجهاالكانبحفقوب!ذا،المكانغادرصون،ضجرواانهـم..)!عطفى(

وجهعلىوالشرقية-عموماساللعراقسةالعلاطةكذلك،للعراقية..لقنعالولاضجةندو)مصطفى(لدىالانفصالتعميقمناللغرض

!9



واذا،صامتا!ىماغال!بااثه..اًيرف،أليوميةلغتههي،فصصهمناحوف()1،اللعضورةحاجاتهاتعاطيهافيحهـتى،تحس،أ"3

علىىيطرحصضنهس-ابانالكاتبباناعتقدلكنو،فيمقدادتحدثوئنهارل..محرما--صراماتمارسوىنها..الاخرينمن،الخارج

ألمنلموجاسضم!لطر!ة!كدهماوهذا،ووةواجاباتعدةاسئلةنف!حهبيناللجضسممارسةوئن..الاطفماليعرفهانيجب(الاض!ئاتمارس

.الموقعة""قصصفي.(.)الساحةمنالمكثىوف()القىم!فيدائماتقعخطرةحاللةالزوجين

كما،عامضةثكليةفيتؤقلا"عائدعندلا!جمتركيبات-5نعب!ج!ك،خاطىءال!اسعلىبقوم!نس)الشرقبم(فهمناان

عاصاللقدرةءظناف،امرافياالمنمبابمنقصاصينااغ!يالجماؤال؟،---بهناومن،البشريةاللطبجةوعتانفسناعنتاماانفصالا

انهبلس،ل!امناشراوضوحادسلكنه،بوضوحاف!ارهعنا!تصنيربتلكقطعهاثمالمثو!الثكلب!ذاالاطرحهفي،ا"الحاهذهيرقض

..،ركتهومنتهمعهافنفثيبريدعو!اوء!ن،مترددخجلوضوحاحممىن"فيحتىا!اتآلافوافنورةوالموجودةالتلقافيةاللحدة

ورةلص-استكمالبمابةيكرن!لمعيطعائدعندالوءسف-6لأ!"العوائل

لانارته.المناسه:ةالخلفيهوخلق،عايهاللضوءولتلميط،النطل،**

يتوزعوي!ركبرصرهولكنالفو"فراؤيةالممئصاهدةيعتمدلاللذلكوهواك!اوؤمة--أالبكر"""ءهيعتهفيخصبادعائدان:واللخلاصة

!رةاللصلكونبحيثللمكافيةالملاحظاتعوتوزالنضسيالتحاليملبب!:اهمهاعدةميزات

واجتماءلب--ة.وزفيةوسياسيمةفكرية:"وحياتجهومةشهـهءطرحا!4بل،"ء.-ةعقدةعلىقصص4فييعتمدلااًنهسا

:..ومكانيةومنوالم!معا!حيلةمنللنطللموففاخلالهامنوبلورإفيةحيايحةء

ل!وقيلوحاكثوةمنفخمازعيهواًانغير،ابت!ه.،مته)أللاشتصةالقصاسهمم!ءناسالىيلجبهداوهو..والاخريننفسه

لثةاحدا
مت!!قىال!ونوجميم،تماماو!طهمفيوهو،اللحظةتلكوجهه..

.ا!امضة(اأرحلة:قصة9.1)ص.."اي!تع"وربل،الانهلة"الاحداث"حركةتعضمدلاعائدقصص-2

يتصوهـو،اجموهـةاقصصاغلبفيسائدالاسلوبوهذاان..!تمعةلمدءة،ميكيةولكن،المجتمعؤالىففسها)1!مكون(حالة

!،ووالاداءالتناولفيوخصوء"يمة"ميزا!لوبعليبالكااسفراركلقي(و)صراعانجئر،ةاالنةسفي(داخلي)صراععلىتحوى!صعه

الرمز،فيولا،الفلسفيالحوالىفيولا،واقعيتهؤكطم!رفاش.عادة..الاخر!نو)داض(،اررائحفي

..الشكلية!حد..اثكلفيولا4اف،حادارفضاليمسولكنه،متبطورعائدإرىالرفضس3

ادعاءدوناظلامنطقةفيالقصصفييفعالكاتبانثم-7ة3-رض.نوللكت،واضحانفعال(رافض)غيابحالةفيبطلهيضع

جادةدمثابرةدل،الو!نتمضيعةدونقتالوذاتوفي،ضجبجاو"وذاتلفكرهمبانشةوب!وابر!ةالاخرىوالحيواتواللظاهراتالاشه،ء

.؟والممارء!4والالتقاطوالنمقصيادتابصةفبم..كبطل

زومنقصصنا))ان:الطهملهـيالرحمنع:ريقولالمقدمةففي!يخر،واضحة،نسيةروما-وافإةعلئدكأدالل!ة-4

وإؤمن،باللبطلم!قةاثخصيماتجميع"نبايؤكدوهوباك.وذج"اكثوفيومتسة،با!تمام!دودةقتالوذاتفيوهي،متهالكة

.0جداصحيحوهذا"بالنموذجيحتمللابنتكلالوقتبر!نفسرلفةاناني-شخصيا-الكانب!لازميوميةصفةوأطنها،الاحيان

.سحشيى-

حديثا:صلر

!!أ8؟1!االو!!م9أأال!!ل!

002ءفص!

محمف

!الهسعد9لقاس!أبوالدكعور

فيالوطنيةالحركةكارفيعندراسةاشمل

ال!زائربثورةانتهتالتيالحر،كةتلك،الجزائر

الديموقراطيةالجزائريةالجمهوريةوبقيامالعطيمة

والفعبية.

صروت-يلاثدبطرمنشوركتالبنانيةليرات9

!ييسسرحمر
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4)ظلأسحيييرعيو"سرر

لىالاب!صورنإصفئ

تمرانوالرياحالنخوب-صمدركيزرورزبكي"-راءالظصحىرلهباذخضرةاكثرالغصن..-

،تعودلا..اك،رأؤعىصدركالىتأتيحينماأعذبالماع..-

تعودلاا"لقدموثوبهاغنائهـ،فيالرعشالي--ور-طح!نديالنذلكا!صوتا..-

يعودلااعاثرواوالء،رسوالالي،رالشف،هءلىسما

يعود!لاالهصخرفوقا-!اؤطاوالطائرالاحر،رعبوزلمثمنالىفاءز-صابو!ن

...يعودالباهتلاوان!طفائهلصوتلرعدواللهـ:بالرمادرملأو

ازسجامهداًةالرياحمخالبمنيطآب5هـحو"-،الظح،رال:ضادق"-ء-ل،اءالخضجتحتك

بالاحلامالاضلاعليهدالخمصرانلظلمةمتحدريرهاكرالةالطفوت!تظضن

؟الصوتازاكهل؟سمعتؤهل،الالوانالح--تةاصنرائط-باتمسكلورود

ازورصل،تحب)لمتباشهماؤوارلجداسقط-قد"-هفيرادالازاهر

4-رهالصفعنالراسهال!:ير!ةارصرفيهـ؟سرازت،ي

4-ال:-وتخراضوءوماتقطةروثلبحزنصا-تظمرغملالمسك!نالخادم4وج،تحلماذ،تقرأ

(الكسيرهمقلتهافيالاهـرهيض!!ع

سمعت؟!لىسمعتفهـل..القصيرهرحل-4تت،يح-نيرحلفرأسه

....-؟الةح!يبتسمع!ل

الابوابأوء!داسرع،الاخر!وء،ت"الانجرهالاغنيةفي.جمءالت"- ما-

،نوالسمتالصحراءبيتلمثحولتدور-"الدمدخلعندكرو-كعلىت ما

النارمخجولالخضراشجارهؤىت!ص!لالليلؤ-ىرتغوكالطيورفاتؤرالمر! ..ءاحلامك

الاخيرهاضظرةاوألق،أبعدورقؤ-كأسينحوها،الجد*جماعمركتهدرااقما4

العقاب4فازالغرقحوادثبدأتقد

!الجزيرهزرقةلسموادبايصبنظ.قهالحباللجةفي

"؟الحديقهفييئنالذيالصوتذلكورن"-

حافظطهياسينبغداد؟الوريقهالمواسمفيماتمن

حيييييى!يسيم.-حهوهـررحيههيرهيفرو!هيهيوهو

وايصحبغاكدوا1(2.)صتخلوانلاحيهحوالصتخلواولا8(عاصان!م،ال!فض""رفضفي!نا؟،ونا!قعة""ابطمالان-8

.الخ؟121(0!اخطا)صييسوالمحيحساخطوليسا(ا)صعاؤكدلتكرارلوهذا..لهرفضالاففصالعلمىاننوكبوءـذا،منفصلون

ا.يادلا-قرخ!الذيو5ا)حققيوالاسهضلاباثكلاكه!االحضورفي

ل!يممتدوهو،بالكفويعدقاصخ!سبادعائد!انا!موعلى.الكاتب"ذات"الىاض،فة.!البطلالحيماتي

وهـهـ-عندنا-باباللفاللقصاصينجيلبينمن،كقاصا!خاصةثقافته

المجموعةفياللعضويةوالوحدةوا!تعبيرا!تناولةخصيصفيي!ق!ملا-*كمال!تللافاهاانلمالداللضروريمناللغةفياخطاءثمه-9

..والمضايىنالا-،ليببيقتوزعدون،بركا"لمهامعقولواللفبو21()صنوجلوالصحيحناجل:مثلأ،ا!تابهفيع!-"

لماو.6()صفاج!هوالص!حوفاجئه؟ع()صالمعقولغيروالصحيح

الجزائريمحم!بغدادانصتوالصحيحوانصط97()صيعارضاهوالصحعحيعارضانه
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