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فيمتقومانانحديثةالعراف!يةالمصةطولتأتياأ"رحاةان

الواهـبحاجاتأىايجمع،حيأدبالىاجاءىسعىوود،ايوب

التأ،اللبنابةاوالمصريئالالارثبه،دنيةقرآولادة،المرحلة

ظهوةقتا"ياالمرحلةلان،)1!التطورفتراتمنالمحصرفترةانر

قصص4!يالفبة؟نناحيةاترتولقريريةوعظيةلهجةاهـيد

ابوباذلونويرمد.بأردةعثة4اؤاصيصمعطمكانتففداوضح

فمصية.مجاميعنسعوابراهيمالدكتوريةروا!لثة---،

،الآراب،(الحديثةامرا!يةاالقصة)ادر-شسهيل)1)

.م5391عامالثازجمطالعدد

الرةلمحيالموصلمدثنةفي8091مامايوبذنونولد(2)

طويلباع!ه،اواحدا511:دايوبا)تجهولاصرابمنبربرواز"قي

واهـهـ-وةالعثمانيالعصاي،مادعرافي!يأوطنيةاالحردةفي

للقوميةدعا،الاتواكدآومازرياالعهدحزبفيوعضو،الانمإزيه

اولمدرسةوهيالدينيةالاسلاميةالمدر-كأاتاءبي9وساهماعربيةا

الحجواللهايعبدخدي!ةمهو.العرديةبالحةللطابةالمحلومعلمت

دراستهذنوناكمل.صوفيةنزءزرذات(أجحيشىا)ءشميرةمن

فيإثانوقياادراسةوالالموصفيلاءقيالا!المدرسةلمحيالابتدالية

م2891عاممفوتخرجاعاء،االمعلميندار،دحل.الموصلثانوقي

،ر!ءالمعوزارةخد"فىفيولنفل،أرياضهـ"واأفطبءعيةلملمعلوممدرسا

مدرسةهـكيالمديرمساعداتممتوسطةءدرسسة!يمديراثممدرسا

"مثلاا(وصلعندنال!بابةدادكللمةالجهالغنونلم!،دفهميداثانوفي

هـقاعداثموطن!ةاحزابمن(591عامثكاتا)قيالوطف"الجبهقيعن

اربعلمحي!وءكثفييئاً)ىورءلبةلمطبعةو"ديراإجلسأحلبعد

و?!-ننموزءنعنرارابعاثورةبر"دالعراقاىاوع،د.ستوات

امة،الهالتلغزيونواالاذاعةءديريةفيال!ماتوجيهاوللارشادمد-هـا

يفصحغك!ملح!"خه،بلعمغلفضلالاذاعةذجمماعمله"نسنةوبعد

فيالاهوريد!ونكانواادذينالتنبوعيينمعحلافهبسببا!ارجا

!اسما.اكر.رماء:دحكمتناءامراقا

ا--رةوا،متعلمةمتاةمنالاو)ىالمرة:لرلم.بئايوبتزوجوؤد

وود،زواجهفيسعيدااومومقاكلنو"ا،جا!إ"فتاةمنالثانية

.اقاصيص"مناورديدافيذلكصور

غرس-ستوقد.وا!ربارثرقكتابءنكبيرلعددايوبقرأ

فياصراحةواالمحق!يقةوالحمتىالصدلروحنغسهفيالقراءةكثرة

عءيصطدمتفسهوجدماوسعأن،أبهاقادرهو،أمملواالقول

تغسهووجداعاء،.اوالسلطاتاحكوميةاتاهبئاولم"عاتعملفيروسائه

كالاشتراكيسةلبعضهاصمىوبتحا)"ءيالهب--قيهاتظمايدرساخ!يرا

حزبفيءضواوأصبحلها./دءوأتباالتنظيماتوآزر،واإنفءوعية

ا!زباهذاصفوففييعملونآثجوء-ونولان،تعبياالاصلاح

دضووفف.م2691عامصدقيبكلانقلابناصرسيحزبوهو
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بن!*خرلاىأير3*بزلأ3عخ!3؟*3-ل!33:لا؟!!ك!*نن*!ئرزر؟3!بعفي!لألا،ل!+3؟في،ئمختن-نر
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خرز"*ج!!زر!رزبز*لالإلأع3لا3دل!كالا،!لاخ*3لا1

!؟زر!رز!ظ3د*3!"لأ3ع!لا

حبم!ئرئر!*6لألأئنلج!ء!!.3-

ظ-3لأ*ل!،د6!1،اصد3لالالا6ع3،3دلال!ا

ذنونفيهاظهرالتيالمرحلةهي،اقنوأركان،اثبتا!س،

هذهديتهدالنافالواؤء.ومقو!دهالغنحاجات،جتماعية

ظهرت،الهراميةالاظرانهو،واحدبفرق،العهدذلك!يدرت

-صداحممحمودآثارفيلان،وتلمستحس!سمرحلةكانتب

فف!،ضابعافصصهعلىيسبغانحاولالذيشاؤولانور

العالميةالحربنهايةفياصدردقد،العراقفيالقصةكأاباغزر

المس!هاة؟لوافيابتليوعيالحزبلنثرةوأعجببهايوبقثروور

ات،ءالعواؤ!اثهببو!الحزبالىايوبوانض!.((اننرارةا"ب

للحزبالمركزيةاللجنةاعضاءاحدواصبحالثانيةامالميةابا

جبهةفيآديمقراضيينامعالنتيوعبنصمعانىور"ى.الثيوء!بما

يازريو!الحمزباعض*وبينب:4اتصدعاوجدمطواحدة

.الرأيفيلهالمخالفين

ببيرو!راط:ةيؤءنلمواكنهالبرو&تاريابدكتاتوريةايوبمن3

يلص-صزمولم،الحزبعلىالصغيرةالبرجوازيةتسلطاوالحزب

لح!لمؤتمرعقدحلبعندمشاعوانهمعمنهفغصلالحزبباوامر

المركزية.ا!لجنةتوافقولمأحزبامشاكل

الشيوعيللحزبالمركزقياأإجنةضدسريةنشرةايوبأصدر2

الحزبمنفصلواالذينرفاقههـعانفمثم((الامامالى"اسماهاا

المديمقراهـجمي،الوطنيالحزبااى،جطنبهالىلوفوؤالماأسيو!ه!

اجريدةالاربيالملحقفييكتبوكان.علنياحزبااصبحانبعد

عنالموصللهءمثلااتعزبورنئحه.اصزباحاللسان((الاهالي))

والثانية،ا!حكومةممثلامامفشلول!"8!!اعامالاواى،مرنين

.5491عام

!ستمدةبصدوجدتوفد":يؤولر!اد"فيالبماسكب

ؤفليوهامطبقكاناذاالهدلتشيعلاوحدهاارنظمانبالقصيرة

ءصريةتعدانمنياالنظمآنوجرتكط،الاخلاقسيئياواوجدانا

.)تهبتقتهاالتيانحرقيعنالمذاهبابعدمعلاكاالمميوعيمة

فؤرووهوينشرلملهاثرواول،9291عاما)كتابةايوببدا

المصر!ينوعؤىالطلابعإىاعةدىجايرمتمرفعنءفصلرسبم

بعدقصةاولوكتب.صريةالنط"دينةفياوا(مرهينغذه!الملانهم

واعتباراتمغاهيمحولالاواىزوبرتهمعوخلافهمبانترةالاولرواجه

ألدفاعا)كتابةالىينصر!جعإهمماضء*قصتهفآحدثت،معيئة

يهقتها،اك!ه!ات!ببدوا:،.راتتالاععاىوتلهجومنظرهوجهةءن

إثاذةاالاحداثوخصوصا،انطقيةاغيرالجالرةالسياسيةوالنظم

"المكفول))لقصةترجمةلهءطبوعا)رواول.الصاقسادتاتيا

تحريررفيواثترك،!391عامصدرتجيركوفالرو!كطللكاتب

ف-!بما((الحديثالعصر))والموصلفي)المجلة)):منهاهجلاتعدة

4وانتاحس.والعربيةالعراقيةوالمجلاتالصحم!افيوكتب.بغدار

مجموهـةعشرةثلاثعا"اعثرينفياهـوقالىاخ!!فقد،غزير

.-ا!.حةالا:4ةع-:5.ا".بة،اع--60.-يرع.اء..م،ع.هـه*.نيعتس-ض

،



عنيكتبلافهو،العراف!فىأ-ئةاءنصزعةايوبوموضوعات

هـنلىنةعشرينوبعد.بقوةبالواوعمتعلتىلاله4بريهتمولاالماضي

ديتغييرايعليهيرطرآولمموضوعاتهيغيرلمالثتابةفيانغماره

قاصرفذلكأدتغييرمنشيءحدتوان،المبمدالواكع1)ىنزوء4

الصحافةا-لحوبعنوآرتفعوعوقصفا!قد.فع!اسلوبهعلى

.الاواىكتابالهفيشاعاذيا

والأؤطاعاتدفيالالمحظعقض!،.!بيناءوباقصصمعضم.لوزءت

كاملةاحرءقىبالادىكى،ب!نادىاينتيهالمروفض!ية.الزمني

والموضوعاتامئرالعواالتقاليدجملةعلىايض،فيهاوتمردللانسان

ولافغسبباحثاو!أجتماعبعالمايرللنامايوبانومع.الاجتماعية

لرفي،ضروريسلاحيعوزهكأن،كثالرانهالا،اقتصاديارجلا

صحالصحيالفهمسلاحهـوذدذ،اأثوريةايتهوفعابئيمانهيحتفط

والف!م،ازاكلأديويقمعيحاربهاالتبماوالرذاثلالاوصآعلمنف،

بهإطفةصدرهيحتدمالذياتتانراًن.اةالازاهدهلطرقا)صحيح

طرقازالتها،ولا،علإهايثورالتيالرذاللمنتتطيفهملاوهوالثورة

.الاحتجاجصراخفينفسهيغبابانلجدير

.منالسقوطذكاوهايمنعهالافتاةلنليصور)سافطة))فيقصةفهو

ول!،،ويهوتنالمحشي/الادبتقرأمهي،غريبنوعمنعاهرةولكنهل

التعل!مانت-حترفكماالحباحترفافي)ةالحشاةفيفهـسمفة

نا،وبينكمبينيافرقاواعل،الزراعةاوالمتاجرةغيركويحترف

الحرقةاصترفتدقداناا"ا،.هـيدوواالتيالحرهةيحترفانملبكم

حر!تيبينتضلأبهاثمةانعلى...انفيرغمايى"كمالأسقطتالتي0

ةصكثباعمالغيرييهومكماافومانيوهو،الناسكلوحرف

دانياقولانليوا!مح،مناصليجلونلاصينماوميولهمتتفقلا

اثرقدالتياوحيدةاكنتوربمإ،تسلبونهمكماالناساسلبلا

وا)تحللافساداعلىولشجيعثططالقولهذاوفبما.)3(اخذمما

.ايوبيحطهاالتيالابرفاعهةوالرس،لةيتفقلا

ء-نيق!ان،وارتنراتعالتقايىدعلىهذالمردهدقعهوقد

ءسنيجترحونفيمآيهفرهمالذيموفف،وطردائهالمجتمعضحايا

الثانجب"القمصيةمجموعته"ن((ساقطة))أفصوصتهفيكما،آئام

طرقدولهمسدتاءاف"،ف!امنطائفةفيمويرى.((ضحايا))

ايوبويبن.1فيمهلهمحيلةلابماأقدراعليهموجرى،أفصيلةا

الىاندفعواالذين،الضحاياهؤلاءطبي!ة،مناسبةءناكثرفي

.فاسدةابرتماعي!ةنطه!منبرهميحيط!اقسوةالشر

،الماسصاةبطابعو/طء،الفجيعةبميسمفصص"معطمول!سم

آسكي.لوالفواجعاهذهغيرالمجتمعفيايوبيرىولا

افكارهوعرضآرانهنلقينالىيميلالاولىآثارهميايوبكان

وامتلؤت،اثمرة*--اثارةواثارت!،جافتقو-وريابقافيوابرازها

وازدحمت،ابطللاؤاصيصهباصواتلاهوبصوتهالاواىاعمالهلذلك

3"-!،طراداتالاشوانواعواكصائحوالمواع!اخطبامنبكثرة

ي!وق"اورأياليبنسه2رواطلالاتبتدخلاتهوهناك!ناش!ت

أيوهـ-!او،البا).ةالتقاليدصدالمتمردةيرء"كنفسهاو،دايلا

وسيطااحيانايجعلهكانتدخلهانومع،بهنوءنانيجببمالنا

واذسانية،تمردمنحوىلماوالحمما-ةالضشويقعلىوباعظصسليا

واقطشءالحادثةسبرتمعوقالمس!تمرةوتدخلانهلرويىةاتقر،راًتهقان

فئية.نظ-صةفي!هاونشكلالقصةخيوط

،)اريبوربر،جا)بناء،الاواىثارهآفيايوبعضدالقصة،بنلء

عفوية،فيدائمانسياببلتخطي!ولاتصو.بمولالقص!حبكةفلا

مسصطسللآيكونفدهأمشيةوحوادثجانبيةمساريوراءوذهاب

فهها،للكاتبفضللاتفاصيلو)كأها،ي*ونلاوؤد،القصةبهيكل

نقلها.انهالا

.15ص..ضحايا..ايوبذنون)3)

وذعع!ر،اصحاليابورناجالربس،طةسي!اللفويروأسهلموبه

المبتمعلنآليدنحونزومحهددهوور.المفويةاالاخطلءبعضعلىفمه

ليب!تالحواران؟ل.بالحوارتصتهمناكثربئلسردالعنايةالى

هـذهميوبرز.استطراد-ةحركة"ماء4وتقومالاولىآثارهفي

وتءخصبت،نفسهالكا/بشخهمية،خاصبالشخصيةاهتماماحمركةا

موا،التجربرةبورةيىجعلاانهبلذءلهيحسماثيرا3و،ا"ابطا

!ذهوكل،شخصيأله"نالطثيرتقمصالىذهببلبذلكيكتف

يصورهـش،!يلأنفسمهءخلقانه،مخلو!الهميزات.لتمنالحقيقة

.عيناهتراهاكما

يرلمتفط،با-!واجنطعيفبىهوكمط،ذاليكاتبايوبان

،تجاربمنحيآلهيمكتنفو"ا،احداثمنبهيحيطمماموضوعاته

افاصصه.خلال،نا)خاصةح!اتهدقالقعلى!،رفانويمكئنا

ايرانية،)فتاةحبه،علإ4بترانيحاولكبيرلغزايوبحياةفي

ا)-ىب،1وجاء،اضعةبا.يزوجهائم،لايرانز-أرلهاتناءعليهاعزف

تركهاناليهاطلب..اجازواو!رر،ملهاماسع،نولمكنه،اعراقا

منحرمتوعندما،لزوجهخادمةيبقيهاانفبمتوسلازهاتفدولم

.انتحرتعطفه

من((واز.مابآنجريرهة))4افصوصفياكلىاةهذهصوروقد

الاولزواجهنر؟!نتطهاس!ابويسر!()ضحايأ))انتانيةامجموعته

-فىالمح!وصىفيالثانيزواجهو!اوفشله.((زوحة))ا!صوصةفي

،اأفصصبءدوبآوعات?.ءنممج!عهكللنناول.))اكمرد))

الاولىمجموعتهفي.الموضوعات"حتلفبينيرر!الادلأارمنلونا

منالمثقفةأربقةاكعاحيصور3691ء،مالصادرة"ل!ثقامةارسل))

ادارةوصلمقي،والطلابالمدرلسةبمديروصلمتهمنومدرسهمعلمين

.الاءوربولاةومصرسه،1المدر-قى

((بفكلوة((ا!صوصةفيةاخبراالطر!حديثيحدثناوهو

لمينالمعحيلمنوصورا،رمعدميهـمالتلامهذءمبثعنصورايعرض

ادرجاتا)مثلالاخرىالمجموعةوو.!يهيوكذلك.الاءورولاةامام

.(لهوهفيعبيداسيدا،وسيرةسيرة،النهائية

3791عإما)صادرة،)ضحايئ))ةالثادء--المحموعةلظوتقدم

تطفىاأتيوالاوهامالتقاليدضرعىإسقطوناذيناهؤلاءمننماذج

ابزواجءلميها-فرةمونذويهالانتزورف،ة،فتفسدهالمجتمععلى

فتساة"ا-ضاوللك.((ال!للاصإقءر))تسلكاكن!و،مسنيشيخ

((.شرف))أ!اجارالىتتحدثيراه،اذؤتلملافياخوهايترددلا

مجموءتهفيضموراالمثربر-لموالاجتماعيالنقدلهبئانعلى

لاب!الصوربفععولضم!،ا38!عاما!صادرة((صديفي((امالثةا

.ثورعندهـا))دأدصوصة،الابرتم،ء-ةاقهودواالىقالبعلىثالرين

اذاكأى،وءةطلمباؤ!اوظبفتهبرقيودبر/كل،موظفاتنالقدم،((العاصفة

و-كانخرط،صيربف،رغيرضتظرهكانماوهذا،الخدمةعنصرف

4!ءإاسليكسبش،رة!،ئقمل8.إانفبمايترددو"،الحرالعمل

هـرزهوفي،آ)عملعنءاطا-نخمسةذلكبرعدويرميلوثرفبنبل

اؤء"وصتاوام،.خاء!ةميمةلهالمجعلد!يقفدآهيجنالاقصوصة

،اأت-ورةفيفاسفةكاءلمةآراءفتضمان((أتمردا))و()الههاية))

احتمع.ااكاذيبعلىورث!ا

نلتقي،3891ءأماص،درةا()لةناوحي((العةلرا4مجموتفيو

و"ؤهادافسلاا/ءبهالفخصياتوهي،غريبة.لكون-كادبشخصيات

مناهربوااررلموىاءمإسااىافسعتبالحياةتبرماالمزيفالمجتمع

الظ،.صيةالمؤ)فروالعاحدىونقرأ.افنادنيافي!الازغماراواقعا

مظطوهـ-ةنغماتعلىص"-كونقصةترويالتي"تغمعلىحلم))

ورمبرالمو!مبقيىهذهحر3،تفان،((شهرزاد))كوفكورسريمسكي

احكوءيسةااسةالمبفبماالضسادمطاهرمختلفعنالحلمذلكفي

ذاتوهكيما،الس!ضدبادباخرةغرقفيصوعةالمقطسسنهايةتبلغحتى

.'



بميد.مغرى

وسمهت،ا)فوضىبغيومتلإدؤتالجوبانفجأةوشعرت"

اهـ!المجضمعتحولح"ىهنيهةالاهيوء،،اضمرداعأصفةمهمهة

الحاضرين:ا!دوصرخ،وا)نعبوربالويلتنذرمرءةهائلةكتلمة

الجمبعوانطلق!البارزةالشخصبةصاحبفلنحطم،للطغاةمو.دا

،الا-ذانيصمورعدالابء.،ريعميبرإبئيصحبهاالهـوجاءكالعاصفة

صفوجوهـمف!يولمحفالادراجذاتلمبئالبئ!ناقتربوااذاخى

نصاحبوى.الزوامآلموت5مدورهمزحويصوبادحرسمنمضرامر

اخراجراسهءلىخىيجسرلاالنافذةفربواؤفاالعظيمةاشمخصبةا

.)؟(((بارداعر!ويتصيبفرفاير.جفالوجهمصفر

اىايهحدرولاالعليا؟مثلهيؤمنكانبالناي!صور((عظيم))وفي

زفسى4يصفوكانه،بهلحبهالتيا(غرياترغمنياخطاحمأة

:ثدت-قيو

المقاييرررتقد،اضقاليدوااةعرفعلىر،نحملةمغرموهو))

الضربفيهوماغيركانكذلك،المرعبةلماداتواالئائعةالخلمقية

الآلومة.ا:!ماتواةال!ماسالاولارعلى

هذالمحلير،ءة؟اءكما:صارخااغوايةاشياطينيطردوكان))

.)ع(((المجدطريق

لس!-،نعلىالمضانفسص4عنءصحدث((الاغبياء"ؤامرة((وفي

متشصغرهمنذاقصصاسماعآحبآلذيالافصوصةبطل(نوح)

خيل-اهدفهوضعلهمليةاحياتهرداولما.وأحبهاالمطالهةهوى

ب!ايؤءنالة!وال!مااوء!ناعنادفاعا:العلإاامثلهءناستمده

الهراؤني.وكثرةالمجتمعفسادرغم

الاخلاقوان،ودهاءحنكةمنيملكهآلمر?،ءقياسانعلم))

والضرف-،والحمقالسذاجةعلىيدلالاخلاصواننهامفهوملا

نتروطاولاواجباوخيانة.الجنون"مناهوالصدق.امكروهشيء

الصحيحةوالخدمة.الهقدمبفيمنمالرأساشموذةوا.النجاح

بنىصاءوال!وءية،مسىدلااسم4والوفي.العوا!مبباسوآتأتي

وازريوبلآ،والشهوبيةاشه:بتيوا،ققطاشخاصلبضعةؤصور

وطباعه،نفسيض4فياًسآس!ه!نبدلوحدث...واحفمفهومعلىتدل

الاوض-اعتلثعلىمهمزدالىهادىءرضيثخصمنانقلبفقد

.)6)"والخاصالعامعلىخا!ءغيرامر!أصبحالمضيالسيئة

(ا!را)وفيوالفاشيةاد3"الإورقياعلىهجوم)ا)نبي)وفي

سونف!فيالاطمتن-"نموتهبعثوكيفمقيرشاعرلموتتصوير

التناعروفاةيصفوكآنهمبالتفنفوسديوالحسرةوالاسمالحاقدين

.(فيأصلرا)

!!شابرم93!اءاماصادرةا(بابلبرج)اخامسمةا4هجموفىوفي

.عففاا!جوءادكتا.،وربةاؤيهالحكمونطامال!راقيالمجتمع

ثروتهبددأزريا)قلسم)عن!البرجفاعدة)ا!صوصص4فييحدت،

الانهـ-الصحامةا"ء،نالذي)وعارف).نياقيكرسيعلىليحصل

الذي)حصناثببخا)والعهنت!اممسبلالاحتيابهيسض!عمااخر

.الاوانفواتبعدوا!ن.شضنا-فيدلااملماءلمبلمحيالسهرانادرك

اعتادوامقهىفي.والحياةالسيا-ةفياحاديثالثلاثةبينوتدور

الضيالحكومةاىااخبارهمفيقلون-رالجواسيبهميحبطديهالجلوس

الاحاديت.هذهمثلتخشى

اءرشمارجالصوللدورا)تكه!الاحاديتتلىكاجتذبتوقد)

جولف"منورجعشمبانهقيالسربالملفاتلهنئهدماهراجاسوسا

واذامتآمراثليوعيااومشاعبايكتشطةاندونايالوفاضحا!ه!وهو

03ص((الةنوحي))ا/وبذنون(،)

01ص،ال!اجمهالمصدر)5،)

001ص،السابقاصدرا)6)

ةالصد!توؤمهمنبهاواتهممخيلتهمنحادثةنفقيرضيهمايجدلم

طريرقه.فيالسبضه

علىاطمعناناالحكومةتزدادولكيللسجونجددازبالنليقدمذاك

الانحامد)ؤلمبتنهشالحسدبعقارب)انتقام)ناوتطاله.سلاهـ!ا

وتبسهيرها.اللغةاصللاحالىيدعوكتابااصدر)اسماعيل)ءرريقه

حامد.شخصيةص4تصوفيالتحلإلعلىايوبواعتمد

اًحدث.المرت!حفةباص،برعه""4الايخرةامفحةاؤلبمااذاحضى)

كادوما.ال!لمكثعبانؤحيعكوقعنفسهفيوقعهكان،حفي!فاارورق

الفرؤ!،!ايئالىبالكنابقذفحتىالاخيرةاكلمةاقراًءةمنفيةهي

يب!سدك!نقاليلا!نسيهواغمض،انديوانعلىوانكمش،حذاز4فرب

الهماءيليمنتبمانحاءدامآ!د"ءخبعملمناحيستراو"رعبافيئا

ينطلقحتىقرارهـا!قرلمحامدبلابلان.الافاقفيسيرتهوتذيع

لبالداادباءيجتمعحيثالكبراللغةاسضاذ)الدينسيف)محلمسالى

إلمئاهـبهـنفسمع-جراالكتابعنلحمديثاويجر-وعلماؤه

وهـوابقومندىفبارح.صدرهاثلجماوكأابهاسماعيلشخصفي

.)7)(صدرهعنازحم!قدثقلاان.شاهـر

إلصلاةان).الامثالوضربالعطاتكثرةالافصوصةافسدوالذي

نااحدكمايحب.بعضابهضكميغتبولاو)(والمنكرالفحشاءعنتنهي

سطحيىصاصاءالتحل!انكما.)فكرهضموهميتااخيهلجميأكل

.ومحدودا

عوامل.علإهاتضافرتنفسنوازعيصورأوصداهاعاصفة)وفي

وكانتلهواخلص/الحزبصفوففي!"وما)عملفقد.الفساد

ارسلاوزارةالحزباتسلمعندمماو،الحزبحاللسانصريدته

لانه(لوزارةكرسياعلالهامكان-عدمءن94ليعتذرالوزراءرليساليه

نبيتقلبواخذ.بالمبدأايمانهوضعفنفسهفيالاا-م!حز.مسيحي

ينمرالمضآمعمريتآو.4طالفتفرادايهاعدو،الاؤوىندي!اابادىءا

اماماعتراضانهيتلوماكثرا-متدي!نااتوءوكان.امحكمانظامقلبعلى

نارمتقد.ابنهراسويرصبجداريسقطانويحدث،المسيحصورة

الاولى!سيرتهتومايهبحضىابنهيفىانوما.رباننعقابذلك

تعل!لفبماواجاد،توهـاشخصيةفتصوبفيالمؤلفوفقلقد

نطرتهللحياة.يغيراناًلخانقالجوفيالانسانتضطرالتيالدوافع

الحيماةزينة)اما.والارشادالوعظمنخالمجامؤثرااسلوبهوج!ء

الماليه.وزارةفيوموظفمدرس:صد-قينبينحوارفهي)الدنيا

ينتقدانووملهلهابخف،"واحساسما؟لحياةبرءهماعنفيهولمجبران

السادسةمجهـوعته!فيايوبويستائر.للمحكومةالعامةسةالسيا

يخضارهموهولفلاحينواارهمالبرطبقة9391عاماصادرةا!لكادحونا)

الذيالمراكبكشاحبادنرشواطىءسكانمناوالريف"نجميعا

(اكوخده)!ضةاتفهالاءراخرليموتويقهـر!،الاخطاراشدعلىيععى

س!ضة(يغور)بالاادفط.ركبالاو)ىالمرةهيهذهكانتربمد)

هـن"صوعتبوتفيالثا!يايىومفيرأيتهلقد.يسحبهالم

بعفهـث!بثوقد.اولادهواحدزوبرنتهبجانب"مدودا.النخ-لسعف

اكفصرفطهرتالحياةغسلت!،اض!االبالبةاسم،ل،موعلميهمببعض

الزينمنالغرقىغبرهموعلىالس!دنةءلمب"متكرموقد.وبياضانصاعة

)زثدالاءام)ضريححولبالطواؤطاث-،طىءااىابإ؟!مالامواجقذفت

.الاعوادعلىورحممولونوهمزيارتهملبتموا

الزوارهؤلاءاً!تمسامائنلءرنجفاجرونالسدز".بعت،رآيتلقد

فبسحبونهحث،!م!ثءدةب،لزالرومصكونوقديحملمونمالسلبهم

81((اختطاف-،مزاراتهـويختطفونهاىاسحبا

،،جم.9سمكاصيدعلىيعيش)اوحب)ان(الثائر)فيونجد

!ءابن!ا"ثمالافابلوإه!لالانكلإز!شعلى)خاق4)

.27ص..(بابلبرجأ)7(

.4؟ص،26ص(الكادحون)ايوبذنون)8)
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الحكومةعلىعصي،نهااعكتالقبيلةانذلكوسبب!برشاشته)

بين!ا4شيخعنوحهيدويدافع،اغيابةابكر!كطيفزهـمشيحهالان

.ء4الحكوعنالجنديعمهابنيدافع

وؤسمشيخهع-نردافعؤسم.حقاغريبمالمقاتلينامنظروكان)

دؤانهاظ-نولاواحدة!-اةمنو؟طهموحكومتهمليكهعنيدافع

المجزرةتا-كس:بانا"وارا"-ناواجنودامناحدبالفيخطر

.)النوابمجلسفيكرسياكان

متماثرافيا!تابةجديدااسلوباايوبيطرق(المعيديءالمأوفي

اتاهزراعياعاملااقصةاوتصور)اسمهالصيطانانساه)غربيبكالب

وسارالاخرةالىاخذه.متفسخسمكمندسمغ4اكلىوعد(عزرائيل)

دفاعبعدبالجنةوفازلمحاكمتهاللهامامومعلابصراطعلىبه

هوواينوالقرآنلكتابةواالقراءةاتعاملمالالهايهـااجل)

رلكيعلمنيلمنادقعهالذيالآمنواين.هذاكلبهاتعلمالذيالوقت

ولم.الاطفالمنا"رابيكليفعلهماغيرافعلولمسرؤتلقداجل

محرمةسؤةيسىوانهءعص!ةاوسبةاعملاهـذاباناحديخبرنا

والجوعاحرهـانااليهيدفعناوكانومهارةشطارةفسميهكنالفد

يرفرا!المؤمن)يرعامغهاكانبرى"نبهاافملماتيالصلاةاوهذه

عثرةتقديمههـن،عجزالمالهـنمبلغلقاءواحدةساعةالتعزية

ارباايلا،كاءلملاشهراالصياموقررواءهـ!اجتمعوااذا!لاحين

إطلبوناًن!م..الارضوملاكاراكلةايعاملناكيفتعلمانتالقدير

اررجونفيويميتوننابالسياطيجلدونناولونهمنهارليلنيعملانمنا

خبزناكلواكننلارزواالحنطةنزرعاًننا.حقوؤ:ارابءمطاطابى:لو

ء-نحفناتبضعةاخذناوع-!ف!لوالرء!اددالترابزوج51ااذرةا

اطلبكأتلانيالحمارقتلتلفد؟-طصئةاويه"صروالرزالحنطة

قد!لمتانذاوهابئفسياساوير4كنتاحلمقيفقىافىاكنيويعهلانمنه

..ا(*مللفيسببنفسي

ه--ذااكطوؤررتخلقتنيلفد؟ءررلكفاينبمشيئتكذلككل

الهدابهذاا!خحقحتىجهيتء،ذااعا!ولاوالاخيرالاولفاقتالمصير

محغته)فيالعقل)مجموعةوت!نقكا)9((وا!خرةادني!ااف!االابدي

ذفونيعودناامغريبالمعااىاار"زيالوب!ابالى(091ع،مالصالرة

ءـثاالمؤافثر2اصلمهمناذيااررهـبندركانالببسيرومنا،،5ايوب

فهو،الاخهرةالحرب"نالمضرةت!-كفيالقائما)ءهـدلانضقادالاسلوب

هذهففيبصيدةلاد4فياورءمثىا!بثعلىتدالوحكاياتاساطيريرد

المسبقةوالاحكاما&.خي،س*!اهللتقيا،دالما&مليخضعالاؤاصهص

ينتهيانهغيروربمافح5،ارعإشاذارحلملادالماهغاكولكنالشا!لعة

ينتصروهكذاجمهع-اا:اسامفاهيمعنيختلفمفهومهلانبلاخفاق

فبىاحداثهاوتدور(العقلممرع)قصةذافىومعال.الامراخرالفساد

-ءنعاف(اراجاا)إسمع.الحكايةاسلوبفيالكاتبوكتبهاالهئد

وكالاءساحب)صحافىقىاوالتعليموللعقافةيرا(وز1كالاصاحبكبتعيالانكلز

لقف،?ا!صااخاء.-لاادطرإقف"فيعملوب،اسذوذاصرعبا!!اب

ه:اومنقراًئضوموترتسداتخاذاوناالمفكرونويئهار،فهـريعملكل

وؤد!هءالقطفيغرإب)؟صةالقصةهذهوتشابه.العقلمحنةتبدا

الاخرىاجموعةااؤاص.ضذ)كومعل.اطاراالحمرالهنودبهااختار

احدا"،-اتلهوراشا(مسماومةو)(الملابوفكطشيوعي،المقابررقص)

ناعاىا-جناي!فضلرلث(ءاولكنشاعرشراءيحاولملكوين

الاانتما)ؤ،ث-لاءلهكهيخاطبفهـوالطاغيةللملكبوؤايكون

بسىعلاضيقاا)-جوناء"ةرلنفسكاخترتفقدالكرسىسجين

.(اً.)لبلواكيشمعمنفيهيثارككولاسواك

.؟8-82صاساقااالمصدر)9(

.94صءحنتهفيالعقل).1(

صاداتوالعىللتقاليدوازدراءهالحياةفيفلسفنهفيهاويبن

أمرثيرت؟ايدقالانفقيتلء!ايسيديازنتاختي:السجين)

.)بذلك

اعشيرةا/-جناناقانوناعلىكان4بائسضحيةانت-الشاعر

()11)سراهـكرطلقوكلسا

هـصامالصادرة(ءهيات)الثا":4مجمو؟تهمقممةفيايوبإق!ل

مهكااؤلوالنفسهةالخلهـ"الامراضانيتوهممنمثلان)41

وسهـغرف--ةاعىاطرثررجلكمثلالجسميةالامراضمنبر،ابشر

عالموبينبيغ"جدرانهااتحاوقدلأالابوابمغلقةالئوافذمم!!ودة

لهيسوغكيفشعرييىت.ءلح!رةوزوابعهوجعواصفتكتسحه

خطربعدهلاخطرالكو&راواالملارباوافداتيحس!بأانوالمنطبئالضل

المهلكةالمدافعهديرباذنيهيسممواًلجار.لةادءساءاسيوليرىوهو

ابوابيدخلوناؤوياءاصحاءالبشربنيمنالملايينواالالوفويشماهد

المجتمعاتمجتمعا.مناصذابتفجشعتوبةبسببذلككلزمواالفناء

.)12(ائاسامنعدداانتابتغروروافدةاو

خطتهعنويخرفلمبانهالقارىءبشعرانيريدايوبوكان

يوفسقلممةمعيفةالمجهوعةهذهواقاصيعى.قبلمنسلكهاالتي

عجل.علىكتبتوكأنهاالكالبفيها

؟91(عامالصادرة(اثاملةالكارثةألتاسعةااقمصيةاومجموعتهلا

الثانية.الحربانتهاءؤبللايوبصدرتلأؤمصبمجموعةاخرهي

ايعامينالابطلااىااًهداهـ(.يلاأ!اووالحربمآسيفيهاصوروؤد

ابكرتهمااخطرعلىللقضاءوسهخاءد*رمارواحهميقدمونالذين

دضا)جبهات!ختلففيالمحاربيناىا.والاثاماثرورامن4*بالرح

الاجتماععلماءتنبا):(احرباحمى)فييقول.)13(اطفباناؤوى

صةالقلفالاقتصاديةالاوصاعدراسةنتبجةالعامةالعالميىةابالحروب

فيببعضرعضهمفيلتحمقلقاالشدواجتماعيةسياسيةبنطمالمرتبطة

للتخلصعلي،مالاننتفاضالىعبيدهموينبهيضعفهمجهنميهاللصراًع

فيالعبيدمنرفاؤهملذبحاعطوهالذياسلاحاالعبيدفيرفعمنهم

والممصودالسيدبينالفوارقفت!محيحرير:همغاصبيوجهفياخرىامم

بوق)فيلنايصور)،1((.التعاونمحلهليحلالتئاحروينتف!بما

الاولىالعا(جةا(حرب؟،ايةفيبالموصلحلتا)تيالمجاعة(احربا

الحو"حغقالاجسادورائحة.الارواحيحصدالوتكانوكيف

ممعبفصةبفلىفةالمؤمن(رجب)بينحوار)لعظءمالعبءا)فيو

عطه.ظروفمنالمتذمرا.عا"ل(حامدو)

سبيلفيعثرةحجريتمعلانقض!يتانوشكواكفالحرباذن)

فقدينالحبمهذبن/يزيلانالبشريالمجتمعفعلىالحضارة-"امل

وطليعةاعة!لوناوكجمهرمعس!ر!يوالرجعيينالمحتكرينغلاةتج!ر

انكفاعلماضطهادمنش!كوتانفانت..اخرمعسكرفيالتقدءييئ

واذا.يهدهلظالحربلف:تالذيالئامبقاياذيولءصتمثمك-و

())15اتنعوباجميعوؤضيمةالخاصةؤضيتكسبيللمطاتكتعبفانمابقيت

يتعمقاندونالخارجيةؤشرتهالمحاتبعضشخوصهالكاتبيهب

خصالصللشخصيئتكنولم،نفسيتهااوعواطفهايحللاوهاف

عدب-دةبشريةوانماطعامةمواقفهيبل،غيرهاعنتميزهافردبكأ

الصيف،وصراعهاوتناؤضاتهاالثخميةؤلمقيصورولم.المثمعبلافراد

يرجح،المتكاملةالمفارقاتمناجملةو!فاردكألمواقفيعرءمهااوان!ا

.51،صالسابقالمصدرا!)1

.اص(حميات)ايروبذنون)12)

.اص(الشاملةاكارثةا)ايوب)13(ذنون

.اص..السابقالمصدرا))4

ال!مابق.المصدر1()ه
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فهزملجعلهااًو.الشخصكأبرقفهاالتيالمواقفاحدتفلإبفصها

هـ-يالماساةبطاوعتتسمالتيالخاضةهذهوتبدو.عموهـاالحه،ةمن

هدفاتحقيقىاكاتبأخلق!دمىايوبوشخوص.التساليكأشخصياته

التيالئالرةهيبهمخاصةاةالحيالىنظرتهم،معينةقكرةاومعين

،واخرونوالانزواءالعزاةالىيميلب!ضهم.الحياةالكاتبفيهـ-،يرو

وهم!بوبون،وءودهماجلمنيكاف!ون،الحياةبؤرةفييعصثون

لممنعاالاخراقسموا.لائملو،قىالحقفييخافونلاصربرصونلازهم

بجلو"صرفا"همعلميهـميحصي،المياسةرجالفر!فيجصروايوب

طواكفيهمالشرعنصرلكشفن!سهمسبرفىااحيانايتعمقو"ثالبهـ،

اقيك!فرضاالعامةالمصلحةواغفالوالخداعالاناذيةبطابرعاءمالهمتطبع

عليها.بهرواانعببهم

ما03عله،محقداصدرهوءلءالقارىءاثارة؟يالكاتبوونحح

فطت!جرياخرى)ثخوصبالازدراءالمشوب.ارثاءااثارةفيءفيجح

والضءصلالدرسبعد"فاهيممناصمابتماتنكرا-،سمةااوائك؟عقاب-

الا،هـالعلىيخلعبرءنروا.العيى،الانجلاؤيةا،ثلو.ضجاهلإلعالى

الاعجابهـنا-لأبهاوتحيطهمالقلوبمنتقربهمصفاتيحبهماذإنا

معمالتل!يستط"ونلاالاطىوارغريبياحيائاادد؟وانأوالاحترام

01(161احياةا

يةوعنالمشخصتجاربهاؤ(صيصهمنكتابةاقعيتهفيوايوب.ررضمد

يدينومحدودادوراالانرهيلعبلااءب،لاان.يراهااتياالاء!اث

خياله.وثبةاىالااللاق!4عينهاىاقصص"بحسال

!اواكنلذابتقرأولا-*ةبلاالقصةوباناالادفو،لادبايوب!ةءن

والالوان،بهمكصقة!طونانبدفلا.ونقدهالمجتمعيوبلاظهار

ببنالواقعيضعهالذيالجسر!!انه!،قصصهى9تظهرالتيالمحا-قى

ويقرارتهويمضفءخفاللوهـص.ويرجىالذياررمتقبلويكرهالذي

تنقداثارهو.":تصرانبدلاالانساني*وانيثمرانبدلاالنض"-الان

تجىس-رالتيا!لأا&ال+!دالتقاوتستهـجنللعراقالع،"ةالسياس-قى

9واقعيى"اراندايوبذنونانالؤولونستطيع.الوراءاكااالمجتمع

وأكتسحتالنئانيةاحربابعدتطورتالتبى،اعرا!افىاجدلد"ا

فىءددذلكونلمس،ا)قصيرةالعراقيةالقصةفيالاخرىالا"ج(هات

إء!مسراذ17(جربال!بصدئمثرهاالتياقاصصهمنقليلغير

كفاحهاؤياحياةااماملوجهوجهاتقفاتياا)طءقاتمنلضخههـ-ات4

عرضفييتمثلمحايبطابعميزو*،البقاءسبيلفى،اًلصرإرالهومي

عمبقةانماني"صفةبعضء!؟يكسبفيماالشعبةا(واقببةالصور

11جرير-راىاالجنوخ!وءدم)اواؤعوالاخلاصاصلحئبالامضي!ازهاادلالةا

الخصائصوابرازاوطنواالادببرينوربطه.المضء-لمةلنماذيماوخلق

واثاصيعى4.لمحيهيعيصمونالذينوأك،سالوطن"هذاالجوهربة

نعوتتحدثاواقعاو-عالجوئبقاارت!اطاا!راقببهد"لارضكرنبط

اقاصيص4و"ومن،ا)حاضرالمصر.وفىاالعراقحدودفى،العبراقيعن

منيعملسعي!دةحرةحياةاىادائماينزع!لريمكا!نانالانشبان

يضعهااضياالعقعاتارغميريدما4باوعلىإقدرةاولهاجلها

،94نحو.هدالاتسانجمبرة!لعر!لمةوراذ!ممنوالحكامالمستغلون

المرتب!!ةلستغلةااأطبقةلخدمةاحكومةاتسنهانافقوطريقعن

.)18(الارت!باطكل؟نمإربالال!

نعثلبلاالاترتفملاكانتوانعاءلابص،رةمعبرةاكاتب)غة

لألغور--اخطاءمن2سلوبهبرخلوولاهـ.البيالصحفىالاسلوب

لنشر.افيسرعتمهعنذاكدو"لم،وا"للانيةونحو!ة

المتع-ددةقراءاتهمنيقتهـسه"قيكلاسعباراتايوببم!*خدموكد

ءطردينهمدقوا)معل،ا:نئرااواقيدإماامربىاالشعرمنوحا!عته

ابىشصر،صيد،اجسرافت،ة،العبيدئورة،وكرالله:انهر161(

03،لعاد!الرمس

الكابوس،والحكمالخصم)17(

.(القصص)امينحسنالقادرع!دان!ر(18)

لهماصبحتاصحواهـلمماعشاءامرهاالقبيلةاجمعت)و(منمفم

العاديالقارىءافهامعنغرببةكلماتاحياناويستخدم.(ضوهـاء

وارعثير.واً)وصيدواقعاءسهوة:مئل

مجاميص4فيوجملااشراقاوازدادايوباسلوبتضءروقد

ثيمكما.ف!ي!بنامنووصص،سشوصور،ظمأىقلوب:الاخيرة

.لنقدههدفايضعهممنللنيلبهايسستعين،4اسحلودفيالسخرإ4

الدكتورهو)مخةلمفةنعىوتفيكرقده4قياحيانايسفوقد

01)الخرفالشيخ،ذا)(العظيم

افضلواهـيد):كهولههـتمندراساخرااسجعاالىيعمدوقد

بالرجحان..يتسمعقلوله،اءوانوآهخادمآ"،ددوانفيءوظف

.)91(الاقرانعندالكامةذويمن.باأبنانلهثاراصبححتى

يوفقالتبملفارؤ"االصورتلكلملامااءاكثرهاالصخريةاشدولكن

الكتبعلىميىالي-اللبو!هر)كقور"احي!الارس!طؤكل!الكاتب

!شبهفاصبحبنيتهوضعفتوصرهوكل!وجههلشحبحتىالصفراء

الضرية0وملابسهالبيضاء4وعمامتاصقيراووبرههالنحيفةبقامته

.)02))مهحإةرألىصهفيالرصاصمنف!لطا!وداءاار!نروحت

مالاهمننابعةفسخريته،"ةالأستكمنا-طخرةاالروح!ذهوفط

وسي!ساسيمةاجتماعيةبقهودمقيداالعرافيالشعببيشهاذيا

.)21!ئقبشأة

العلمي!لاالامعلة((شتىصور))مجموعتهفيالكائبواستعمل

ذلك،ف!كب!راتاثيرالانجاههانبدولا،فصلفيمدرسوكلآنه

بعضهاكويةنثيبطةفتيةلمابةالحجيرةفيالحياةعناعر)كقوله

منقيفرعصغيرشريانمنزاويةفيأو)تلبوبعضهاهـ-وجب

.)22((الاكبرالمدينةشرياق

الواقعيةأروا/"اوضعواالذينالكتابمنايوبذنونكانوقد

الذيشكلهااعطاهاوؤد،ا)صمحيحالفئيالصراطعلىالعرا!في

التجربة.روحبعهقتمتلقدوكان،ادبيكنوعتتخذهانيجب

فيالقالبا)تجربةيفرغانالفنناًلخلقعناصرمنبتمكنهفاستطاع

القدي-مماضيهاحميعمنضنحررةلديهالروايةوجاءت،افنيا

.العراقفي

يصصعدرانقبليةقصصمجموعاتستايوباصدووقد

الشأنيةروايختهثم،9391عام(،ابراهيمورالدكة"الاولىيتهروا

اارسه--(ئل"الثالعةفروايته،4891عام((والماءوالارضاليد((

قصص"بئ.مجموعةعشرةاث!ت!الىبالاضاقة،5791عام"افىسية

المففونمنهانتشىاأذيالفنيالقلقذلكتعكسايوبوقصص

قصصس!هفيءعببنهفلسفةيقدملاوهو،0491-0391سنتيبين

الواقعي!قىوانالواقعيةفيالاتوجدلالحقيقةابانيشعرولثنه

احدثايع!مماانموهـ(يحاولوكان.الديمقراطيةعنالتعبيرهي

هـداينمهعالموقفهذاومن،الانهانيالارضيؤوامهالقصصي

اخضى!،لاوميدانالمعركةميدانيدخلوبه،ادبهفي*لتزام

م!-نيرعلوانمانفسها،و*لب!ةلافيجعل،والانسانيالاجتماعي

،)مالعهذافيتجلاهاينحازصريحةاخرىلغا/4وسيلةالكتابة

الايدوواوبر-بئ)متثافستهن(ايديولوجيتين)طبقتيناىايقسمهاذيا

بنبأىاتحازوهو(البروليتاريةوالايديولوجيةالراسمالية

ا---ىاويئطلقالناعم!بنكواخفيداف،الاقليةمقابلاك!رية

إلمف-السبيلعلىواخاخذ.مللغيرمنالعامأونحيثالحقول

ناأ:إ)والماءوالارضاليد))روابتهابطالاحد(ماجد)يقولهما

هـ-نمعنىالانوجدتلقد.ثانجهاامراذ!ريفياصبحقدالربح

92ص،فارغةعظمة(91))

61ص،بابلبرج(.؟)

(لقصعياأامينحسناًلقالرعبدائظر(21)

52محا،شتىصور(22)
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يجدها6فلاالاحيانمنكميرفيالانسانيئشدهاانبيالسعادةمعلالي

ءملااقى،اناؤرانئا.الفلاحينهؤلاءعيونفمبريقوجدتهالقد

ارضساوآح!ب!يناللالوفؤوتناووزعن؟اؤنالصمنلمئاتمفيدا

.))23!ميقة

ويستىدافعفاءاصفعن،4يذود!لاحاالادبليكونذلككل

حرةحياةسبيلفيادائباكفاحه9ىوعزبمةبانسانيتهايمانامئه

ان.الانساحي"احمالانسانياكلولااضعيفاالقويقيهايستعبدلا

لهترىالاجتمالمجب!ة4رسالضلهفناالادبو!ماترىحين4الواقعبلان

وذدك،الافسانيتطورهفييؤثر،المجتمعتنظيمق!خطيراثورا

!فت!رضانساني--4كأوطئياحتماعيةمسؤوليةالكتابعلىانيعني

رعاياهاتحميلاالمولةكادتفاذا)الادبيامملافيوالصدقالاخل!

يرددهماهذا.)(2((بانفسهمانفس!ميحمواان9رعاياافعلى

((.والماءوالارضاليد))،طلماجد

جدبدمنيبداواانالقصاصينجيلعلىسيكونانهوشعر

عئاصرهاالواقعيةهذهوتستمد.حولهمالعالمالىمتحررةتظرة

التيوالاحداثالصوروعنالسخصيةتجاربهعنفيهايصدرانهمن

فيمهروقةشخصيةسيرة((ابراهيمالدكتور"فسيرة.يراها

اهـثيلامؤلفابراهـ-مالدكتوريقولحيثالفترةتلكافيالعراق

ؤدكتوراهوابراهـيمادكتوراانعلىللناسوبرهئت):قصة51يروي

((:والماءوالارضاليد))مقدمةفيويقول.)25(اناوليسالجمالي

ادولةاباضبلراتعليكاًقول..الروايةهذهصحةفيشككتان)

عوراتهافيبا)كشفالدولةلكسمحتمااذاوستجد،واوراقها

ارسائلا))بدا/بئفي9ءويعتر.)26(الخيالمناغربالحقبقةان

ناعلىصهمتدل):(عاًرف)دإبئء4رل!،ئلسرقانه((المنسية

زبادةدونارتبهاانن5اكترالجهدمنابذلقلاايضااصؤها

صورارواينهفيي!ضمألااكاتبباالاءلمروكان.)27(نقصاناو

ؤلهمعلىالقارىءتعءنانسانيةصورابلالعراثيالمجتمععنمئقولة

اكف-ازتولكئط،ا)رواياتهذهعليهاثتمهلالتيالحقأئقهذه

روايئ-"الاخصوعلىوالتأثيرالحياةمنكثيراوفقدتبالصدق

يشقونةالمهراًلؤصولههنرأىثقد،((!ابراهبالدكور))الاولى

سحقوذلكوالمالوالكرلخداعاطةبواسا-اطاتاالىطريقهم

طبقاترأىاقد.عليهموالقضاءالخداعفيمهارةمئهماؤلهممن

،الا"لاكعاىاًلاست!---واذاساسعلىتثأانعمةا"حدثةجديدة

الئفستعاقهايوالتادفيئةاالعواملجميعراىلقدوبلاختصار

هذاومنالئقوداعئيللنجاحالجدبدالسحريالمحكهذاعنصادرة

ابراهيم.ا)دكتورثخصيةالمول!استمدالواقع

تف-راولاتكتبلاالروايرلأوب(ناله،دفبالادبايوبيؤمن

يرىولذلك-بيناانس.قكما-الم!معلاصلاحومن،لذانها

يتهروافيتكلهـ-رالةيكأالمحلبالالوانوهذه.بهاتص(لهاضرورة

واررمتقبلالاشتراكينيكوافىياالواؤعبيننصفهالذيلألجسرهي

يرجو.الذي

بض-!!ذ)):((والماءؤالارضاليد))روايتهم!ه*فيويقول

وجدت(....)ؤيدافوامغؤولةالفكريةالحربةكانتيومسئين

فقد،الياسمنكريبشدإدحرجحالةقيالفترةتلكفينفسي

وؤ!ودالمتزمتاباءباالمجتمعوؤيودالبلهاءاسياسةابقيودضقت

+اد/االتعصبدونهالذيافن!صبذاك،السياسةفياكصبين

54ص((والماءوالارضايىد))ايوبذنون(123

05محا،السابقاالمصدر)(2(

الارفروايىد))25ص(اووببمابرالدكضور)ايوبئذنون)125

.الاهداء،((الأءو

9ص،لرسائلا،يوبا(27و26)

ارجاءفيواتشردا)ـبلدهذامنالهربعلىنفسيفوطنت،*عمى

.)28((الم.ال!

انالانسانيةو،ثمرانليدلااكض،لانؤرارتهقكباايوبويعتقد

اتهروا!كيادطالهاهـانعلىيردد.بفتاماوهو،تئتصرانبدلا

اجاهلااًلمجت!ءعاىتمرديءبلغجاهلةألت):(عارف)إرددهءا

فضائلهءلى،ا"لمبداالجاءدصفهعلى،البلهاءالوصمببةوؤوان.نجه

ي!جياناردتفاو،اوذاثلارذلالا!تهاارىلاوالتييقدسهاالتي

يح!رمهرجلبانهتمه!هانالاعليكلمحماالهجاءاقذعالناساحد

،ث--تولاوالتقالي!داعرفايراعي،نظرهمفيقاضللانهالناس

ازراهـ4اتقدمتو،و):سنيةتقو)"وما.)92)(شعرةؤيدعنط

)ضلكمؤجهاثولاجد.!!ادوراودفلحتىاالفلاحلارتقيالعصرية

للجماهه!رتقديمهعلىدابوؤد.).3)(الباليةوالتقاليد51،داتا

عفدهوالفردية.الفردرلآمكافحكأالىودفعهاالمتزاحهةالبدائيقى

بيى-نلاوالتنازعوالعزبئالمتراصةاجماعات،امنالانفصالمعناها

":همكلويصيو،انفم!همالافرادبينبلحسب9والجماعةالافراد

لهوانيةالصبالوسائلوبرودهافاتوالىالامتلاروالىؤقوةااىا

قياسماعلؤثيخا"ووالده(ابرراهيمتور3الد)منكلفعلءها

كأو-الادارابيضاتاودؤساءوالاؤطاعيين(ابراهيمادكورا)رواية

((.المنسيةارسائلا((في)عارف)و((ا،ءواوالارضاليد))في

11،-راًقفيالجديدةالواقهيةرأئدايوبانالقولونستطيع

الاصسرىا!تجاهاتواكتسحتالثانيةالحرببعدتطورتالتي

يتلمسلانه،القصيرةاقصةاالاخصوفي.،اعراقهةاالقصةفي

اليو"ر!كفاحهافيالحياةاماملوجهوجهاتقفؤنياشخصياته

رواء-اءرضفييتمثلمحليبطابعوتتمزالبقاءسبيلفيالمرير

ادلالةاعميةانسانيةصفةبعضهايكسبمماالشعبيةالواؤعية

واورازاوطنواالادببينوربطهللواؤعوالاخلاصىبالصدقلامتيازها

.4فهيعءثوناديناا:،سوااؤس-وفىلهذاالجوهربةالخصائص

وتتحدثاواؤعاعا!جووثيقاارتباطاالعراؤيةبالارضدضصهوترتبظ

اووساضر،ا)5صروفياهراقاحدودفيؤبسطاءاالعراؤيينعن

هـصرةحه،ةالىدائماينزعكريمكالنانالافبانقصصهوؤمن

اعقباتارغمايريدمابلوغعلىا!قدرةو)4اجلهامنيعملسيدة

الانساذمسميرةلهفقالةوراز!منوالحكامالمستضلونيضمهاالتي

غلةالمستاكلقةااخدمةاحكومةاتسئهاؤوانهنطريقعنهدفهنحو

.الارتب،طكلبالاستعمارارتبطةا

نقصهـرهذا*انسانيةبروحيتنبدآايوببانقلناواذا

نقص--!واشماكبيركلستوىالىالادبيرفعالذيالانسانيالعمل

نفسطفيأالمتغلغلةالاجتماعيةالديمقراطيةاوالاجتماعياؤتعاطف

-فالدطياالطبقةنحوالحبباعنفيشعرفانه،ننئاتهمنذ

الساذبس-!وطويئهاالص،فيةببمساكلتهايعجب،العراقيالشعب

لمححو/نئبرتحياهالذيعيشهاوانحطاطلجهلهاويرفرالكريمة

.الابديصمتهايضطالذفيالالموخزذاته

اقصصحاافنبايهفىجهـماوالتعليلالتحليلعلىيعتمدوهو

-هـ،الاخسعناحدهماوالادبيالعلميالدراسةاسلوبانفصالمع

ات!وقد،حرةدراسةحه1-"خلقيةموضوعاتروا؟تهودرست

صا،بالانسيتصلوماوالسه؟سةالاجتماعوعلمالنفسعلمبدراسة

الاجتماعية.ومشاكله

تعقدهـ--رغم(المنسيةالرسائل)عارفثخصيةفو!كعف

بصورا!نفسيمسارهاعنوتوترهااضطرابهاخلالوتهربهاوقلقها

ؤنن!رسافييستسيغفهو،بالئرجسيةمصابفصارف.واضحة

ويعنسدفواحدزمنفينسأءعدةحبمئطن!حبيبتهالىالاولى

55ص،((المنسيةالرسائل"ايوب)128

601ص،اًلاهداءس((والماءوالارضاليد))(03و92)

!



ا!اممممة:ارسالننهفياهاويقول.ايضاالثالثةرسالتهو!بماابذلك

يقولولكنه)بكاعجبولابلالفيبميلاشعرولااحبكلااني)

هـ-سلىلاكأالخاص؟ريقتيعلىاكنواجل،احبهاانيا)ذلكبعد

.(جمط5إقتهاطر

(ا:رجس.ةبا)احساسا)4التناقةرهذاوراء.لكمنازتىاعلةوا

ؤيهت!ىوآنذاتههوي!بكما4"حهآنتعنيالحبوور!طريقته

"فت!توانبهاهو؟متلىءكماوقدر؟تهبعظمتهاعجاباتمت!لىءوان

ازجمبما):4قيواالغر،زيالنرج!!طبروه-ظ!رثم،وجودهفيوجودها

ف-كمارلوجهـكابرزاءبعضقسمفيشديدةبرغبةاحيانااشعرلا

.)ياليمنجزءايصبححنتىوانمثلهاصغيراجسمككلالتهام

ى-س--وى،ربطهالاارساللامنمجموعةؤينفسيةلمحاتوالرواية

"--(سنمتصاقىبسلسلمةاًقيدهـ،نفتحالتث!عارفشخصببةوحدة

.الاءخرافات

اواؤ--صعاعاىا)تعرففيالعلميا":هجمناروباؤ،دوقد

وؤداًلمنهجا!ذاًاستخدامهعلىكمنتمازمتهوانعكست.لاصحبحاتهرفا

المستىسوىفيمنهاقادلم"اضعالىالفكريا(ستوىفي!4اؤ،د

--*اروالافاظواهرواالاحداثيبنؤيماالترابطيكنفلم،الفني

والمض!---ون،ا)شكلرينواة"حاالانضمام!(نبرلواًثخصيات

الدكأ--ور))روايتهفيسرديتقرلري؟سلوبايوب"جدث!قد

الكت!ارالموظفينلبعضاسدة9صورعبرضؤبواؤاض((ابراهيم

ورء---امبمثليؤمنونلاوغدواخلظ،مواذحطلةولص!مصغرتافينا

ل-سفيواجباعالمافيءاكلت.خيرانواعتقدوا،بفضيلةولا

الاناني--قىابراهبىمرضءوف!.اطبة،عمن،بونيرء،الىالوصول

واكف!راكه،!ي!"نوبرهـاباهفقد،اء"حلببمعظلوالاست

14واهبأطائلةثروةذلكمنجمءوؤد،السذجعقوللبخدعبالتدين

من()فالؤتاح))اباهجعلحيناولفااحسنوقد):بضىعرنفوذ

،ةاخ!ديةوابالمكرالعياقيبنذهنؤيالفرسارتبطققد،ايران

.)31(أاكاتباءرضهااننيإ،،الرواوطلصورةو"ـدبط

ث-بء/،مهلاارزياالطالبمثالادرسةافيابراهبماوكان

ابيى-4نفوذاستغلوقد.و.جاحهمصل!"فهـمها"أقدرادنهاا!ي

قسهبرابنةانكليزيةبفتاةتعرو،وهناك،ازكلترااىاالذ!ابؤى

.ؤنتزوج!،فيراتتوالاسالدولةدائرةفيواسعنفوذله،كبر

---وللل!صالشريفةغيراطر!اكلل!لمكاله!اقاىاعادوحينما

.جمه!طاكاساماماجمبهاساانكشفتحتىوا)ثروةالجاهعلى

ؤيهىاتعمدباعمالقامانبعددوائرهامناحكومةاؤصلمتهوعئدما

ينصعليهااتكبما،ا(باحراروه")الطفراجلمنواللوائحالانظمةمخالفة

اهـسىالرحال!شدلموظالفهممنالمفصولببنعويضىؤيالقانون

.هئاكحياتهبقببةا.قضياميركا

الرسارالمولةاموظفيمنلفربسهيىءمعالالصورةوهذه

لخاصة.امص؟احهمسببلؤيالعا"لأالمصا)حيسخرون

اتههبدباسماهؤبما((ابراهيمتور3الد((تهروايبدأوهو

عصافيه-حدثاطلاقاإ"الرواصلبؤيتدخللاقاتتعلبيملثعلى

"ا!ةإهل:ه!؟ىقوتءصعلىجرانهمنحصلدففبمن41جرى

ت"س-ذو!كب(حئي)ازوجةاحدإثء"قولغيربداً،قدوالتوبيخ

ؤيحهن)كأ-عرفىعناضببةرفروكأزهـ-اافا(ؤاهـامقومهتقدوزوجهـسا

ذانث.علىإثلشتئا"كلهاالروايرةشباقؤينيرلمانئا

ودص4بتالمحاورةتركفيبةهثلقاض!لاغيرآراءاوردوقد

الانكليزي؟جهـ!االفتركاةالحبب9اساوي!ماعقابراهب!ادكتورا

باسلموبالحروء/قدس-ونقوهـ"انيبرهـنمئ!،كلوذهباضءفا

؟--ص)دوثةال!الادببلااتياراتا:سيدجمهل(31)

6ص(العراق

لمابرا!-الدنمورعراحةوكانتالمدارسطلبةاسلوبعلىيعلولا

مثللهثجصعن؟هءدراناًلمعقولفيرفيصراحةللمؤافرسانلهفي

.)32)اخلاقه

سةوالمرإمعال!بلاوضاععامبسردافصولامنكىيرحألمتوقد

ص،افاشخص.!قى"ودرزتابراهيمادكتورازصببؤ.،1تضاءل

بعلقبم-،المفلوطةوءفاهبمهمالمسؤو!نعلىتءىارائهاو.باهداؤ!!

.وا?كاتالافواهلكمقىذر).إءجعاتاًلضكبماالمبادىءءنوفيرهاجةبالشيوع

يلزءوابانوير:صحهملحكمارجاليحضلوافاومفوقد.الاحرار

اس!يا-ةواالمذهبيةالنزعاتعنحديثهفيوكذلك.الصواب!جانب

ن"لاالقوانبنووضمهمبهااحكاماوتلاعبوانيناةاعنحد!ثهوفي

مث!لر،عدائهمالضررالحاقاجلمنبلالرعيةشؤونتنظيماجل

اوظفب!نامنعددؤصل4بواًسطضتملذيا!اذرلياقانونأتشريع

حد!ثهومنعنهاحديرثافي"ؤافاسهبيوازذؤيهمالمرغوبغير

ال:هتاتىطلاباختيارفيالمغلوطةالطرإق9ىوأبرورة4اادص!افة!

وشعوذتهم.الديئرجالعنالحديثوفي.الخارجالى

ءقدهـةكلقبمعنهاالمثاميمبهـابرحء(غا/4اىااءوبويرمي

4وتابر.بطلا؟ءسىتقبلعلىاحريهطاالمربيثاناهداءكلوفي

يسعواواحريةايسظواانيريدواجالهمن/ءاؤر-ونائوراا،مإبير

عاىحررهمفيلجرأةواوالمنطقاعقلبامسصلمحينابطالاويريدارءها

ا!،ء-"اكثرقهبمأأوالماءوالارضاليد)الثانيةروايت4اماالباطل

.أ)33البئءفيوقوةواتنراقا

نزاعاثرعلىوها،صاباككبماجروحهمنللشفاءسلبميتماثل

)!ام)الدكتررء:ا/بئبفضلالارضمنصغيرةقطعةاجل"نؤباي

مضاربص1ا(ماجد)اول"!وصد.لقهاهبفاءوخطيبته!تدعوه

ءلمىاحع!مويعبرض.حئيرااكراماويكرمونارروةافيلئونالعشبرة

-!اترحباكرةاقتلاقي)زراعيعولفيالمثاركةفكرةاضبوفا

.الفكبرةلتحقهق(النصوان)منطقةفياميريةارضاويس!تأجرون

واعدادوو01الارضوا!لاحوالبذوراًلالاتشراءعلىالج!ودوتتضاؤر

اقروض!ااهـثركاءاويقدمالمناسبةب!فىهبريراحتفالويقامللزراعة

هـهـافي)سئبكأ)وتدخلازرعاينصحىاقوتالشراءللفلاحين

حسامالدكتوردارؤبلما-دلقالهااثرمالمنت!ملكبرماالمشروع

وتت!جلىالمشروع"أ-ييرؤيحمةصعوبتالشركاءو،لاقي.واعجابها

ازراعبةاوا!قاتالرشوةوانهشارالادارةرجالفسادفيالمثحل

الارضعلىصا--يطرةاومحاولتهمالملاكوجشعالبرطبةوالعواصف

.الادارةرنجالبمصاعده

المشروعيفشلالمشروعاسقا!علىايةالمتتاالمشاكلهذهوامام

اتيا!":-ةمنبزواجهخسارتهيعوضوالكنهثروتهكلماجدويخصر

اًلمثلى.ار*.اؤيهاووجداحبها

دضا)عراقتكتسحاد!ه!لثصعصديةاالمظاهراتفيس:لآوتشترك

واكأ"الاهـ-دطرجالبرطشمنهاجدويئظذها(بورتسماوتأمعاهدة

جرح-4لمع،لحةالمستشفىالىيؤخذالذي)سليم)انقاذمنيتمكنلا

-اثليتممحت-ىوهيفاءحهاماصدقائهمناثئان4علإويشرفالبليغ

.للشفاء

إجدث،لارةىتاكعلىوالاقطاعيبنالفلاحينبينامراعاوهذا

نامؤرخايوباستطاعةللانتاجوالوحيدةالاولىوسيلتهملانهدائما

داجدباولكناصراًعاهذامثلايجدالهراقيةاله.حفاوراقيقلب

.917صفحة)القصص)امين!نالقادرعبد(32)

ابوبروارقىموضوعواء")ادريسلىهـهلعنهايقول(133

صالروافالادب"وضوعاتاجصلفهيوالماءوالارضا)لميداثانيةا

9هـرببئأاًالبلادتاريخمنالعهـدهذافياهميةاكثر!-اومنالحديث

30981-4-العدد،((ا!داب"العديثةالعراقيةاقصةا
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علىعما-تالت!النفسيةالعثاصرالناجحايوباستطداماروابلاافي

ألجديد.اوعياعناناءةاااثءعبايجاديةاظهارثمافىساةت!هـيك

اووهـالااوراسعاىا:فميةاالعناصرلهذها(ؤافاستخداموبفضل

وام9-دةخااز-افيةؤيمة4رواقييعطياناستطاعلميمألم!الواقعي

ااوا!علهضاتمنالخيالبناهارو/،((:مقفمتهافيؤالحهنيبعد

فهـخيى،لواص،ت-4اءيطااوانوااةناوزخرق!،و"لملأطه

حقاؤ-قأردتأنصادقةحقائقوهـيم!ض،وافعاأردتانمحض

((.حدودأودقيودمربوطةغيرعامة

ا:اساانمنتآتتانساني"قصمةيعطيلاانالمؤهفواسضطاع

!لاحمطعئدكمااثقائقا!هاتتحقق"هااكهرالاو!إم!،!ا!كمة!ر

علىالانجتصارريزحقيقنهارلهليعطونؤ!مماجدزرعهااقياالمنطقة

ير.بحانلمسل!منمابدوطلب)دما،هماءتصواالذبنالاؤطاءيهن

استطعستاذامن!مذلكالتاطلبوقالسلميمؤضحكالفلاحين

اشعقىتحثاليومذاكطيلةالعهلواستمر.يجيبونككيفوسرى

اةضص!قدالخيلاًنوجدا!ت!الياليومءبحدياستي!قظولماالقمر

اكياسالءي!توؤفاأ!لكانوهـ؟فه"تغصبكادتح-ىالافقؤكب!

.1،3(قصبوةفتراتفيالموابالاراحةاوابذورا

ؤ-د"-ءأتىااحكومةاضدكله"بالشصراعفيوكذلك

الاستعماربعجلةوتربرطهعديدة-ضواتتستغلهالانجلبزهـعبمعاهدة

المستقل.كينالمسالشعبهذادمرخصحتى

لأالمحك!المظجآتتلكمنتتأنىدراميقىؤمهاؤافااعطانأوقد

عضدوروالتمثهوإقاحركةارط-:روت.ان"وؤقىبخيالاسضطاعالتكب

المشروعؤثلبعدطفلاحبنتسربديالى-ا!هماسوء)ناثف

ث.رتهخيانةلسانبءد(سايم)ثخص-لمةعلىطرأالذيوالانقلاب

يقترنلاايوبء!ومفيوالت!يهبر("وزءوء،برد1وشركاق4لاصدقاله

والانهيمارار-!قو!نهاياتقانئلةالمتفااجهءل"ابالصوراذهاننلفي

جم!عانبر،1تةوزاكيالضت،ميةوالحصيلةودالال!لونهاتك!ب

سوىهضاكوءدولم.للتمردالفبرديةالوسا/لاولم"سدودةاطرقا

ف-يايوبءوضوعاًن.اروا/ةااكدتهماهذا.الشا"لمةافىرة

-ةخطىاراد-"انؤجمماالانسانا"لهـناضعييراا!واماعلىكانروايته

مختافةبرصورةالارادة!ذهعرض4وأكأ.ينتصروانالعقباتل3

يهتمولااولضيءني!بلاؤهـوالهراًؤيةا)بيئةمنمنتزءةوحميعها

الاؤطاعؤضبمي!"خنبايورواياتوزوزعت.بظوةبا)واقع!غلقلاف

سشادى3ماد،-"نادىااتيالمرأةوقضيةالز"نيوالاقطاعالديني

والشرالعااةقالببدجملةعلىفبيهاوتمرد،للانسإنالكاملةاحريةبا

العايىةاحربابرهـد9كلابالمحنتطوروؤد.الاجتماعيةوالمواصفات

ولكنهالكاتب!نحدودفيببطءتمالتطورهذاانغص!ألثاني"

الصراؤب"الرواء!ةثكلفياساراذياالعامبالتطور!سأذا

بينالهفويةالوحدةوبدتاحكا*8احبكةاازدادتفقدتطورايعدلا

تماسكا.اشدونهايتهاالروايةبداية

الروابلأوكنايوبفن!ييتمكانالاحسننحوالتطورهذا

!ثرالذيالاصواىأوا،-(الكلاسيبراشكلاعندتقفلم4اءراقصا

تقنياتالرواية.كابواستخدماوسع-طوراتطوروان!ااتيعهادوب

زكيوانهـسالتكرليفؤادتد)35!عضدتنوعااكثراشكالاوبردلدة

م!مةاع!مانيرورب!!):ايوبويهولفرسانطهمةوغالبحىن

بم!(/يضطلعواأنالاخصعلىمنهموالقصيصينالادباءعلىيرحمب

عجيهةحوادثمنابصارهمتحتيرقعلماصادلاصةرصواعطاءهبم

ثذضصويدخلوتعبكأحكومب"وقوانىنوانظمةوشصخصيات

تاكالا.ظمةالمجتمعتاثيره-(-جتجمعاننيالمكتوبةغيرا)اقوانهن"ا-ك

و(لتيدمهفياحضنرامهـصاتسربالتيا،رعيةوالتقاليداةءارضةا

.06صفرة(والماءوالارض1)يد)ايوب!؟3)

الماجسشيم.فير!.،اضناانظو(135

اصوراهـ-ذهوتزدادوقبححسهنمن!يهاءماقيممىبهايتعصب

المتياهـدةتوأحيهابينيج!عا)تحليلمنبشيءاختلطتكلماؤيمة

.)36(وعللهااسنابهامنغمضمافيفسرالمرتبكةومطاهرها

يمصصكانانه*قظلبمادراياتهفينفسهالكاتباخذوقد

تجاوزحي9يرسرعلقارىءايجهلا"عاناوالوءظالتحليلفيكثيرا

منوهـووالوعظالىخليلذلكمنهـوبااحي،ناوالسطوراهـفحات

ؤراءةهـنالقارىءينقللانهعيوبمنالكاتبعلى!خذمإاكبر

وضساكهـنأرواياتهشحنتكمااجتماصكتآبقراءةالىرواية

نفمسهيرضياوددلج!يسو!ارأي!ل!بنراسهواطلاتبتدحلمدله

بهنؤمنانيجببمالمض،اليوحجاوالباليةاضقافياصدالمتمردة

اجلمني!اربونالننىالمقدسةالكلمةتلكالحر؟فى،الحرية)

ايعصلواالفاسدةوااقاصدالاغراضسوءمنيردهاوتجرتصفيتها

هنالخبثلمهجتبينالصورةبهذه.صورةوابهىشكلباكملعليها

مايوارىاني.الخائنمنوللخلصالرديءمنوالحسنالطيب

كلقيقىجول.عقااهاهنالاقلامفيهاتطلقالبلادهذهعلىسياقجمما

البلملادهذهفبماحريةااترمتواو.المقاصدءخنلفوفجحهة

كالحشراتفلقىاناخبيثةاانتذفيبةالهزيلةالصحفلتاكقدرلما

نساكنيه.."علىتبقولمالعاصفةهدمتهشامخؤصرخرائبفيتعبث

علىوباعثامسلياطاوساحيانايجعلهكانتدخلهانومع

ا)ء-!يدةتقرزأتهفانواناتيةت!ردمنحوىلماوالحماسالتشويق

وتشكلإاروايةخيوطوتقطعالحادثةسير-موقخ!مرةالمسوتدخلاته

."137فنيةنقيص4فيها

وقدوالابخنصايسةالسياسيةالفكرةتسننهدفايوبوكتابات

الصاقيوللشعب،العاملة"لالطبقاتا!فلمستق!ل!بمامانيهحصر

قص"6يقصكان./برة!هلةايوباهدافان.شيءكلقي

فيكاناونقصاوهيبعنلنايركشفكان،حفقةيسجلكان

كانوقلما.معاوقت!بمالثلاثةالاغراضهذه!ديالاحيانمعأم

لانكذا.5عنىمنالعباراتهذهتح!لمابكلقصبص،ايوب

ويرءريونساءرجالاظارناااهـاميعرضانبنهنصب!عالقصيص

ناحيةوءن.الفهماسسمناساساوعاطفةعنالبحثوراء

زلةاواشخصقياسقطاتمنسقطةيخشبعا!اءااًننرىاحرى

يصورهاا(!جاثخصياتوكانتبهايتاثرانيحاولثمز!لهامن

و!قولهلاقشلهاأسبابتميلانماطاكونعندماوالا!لرالوؤعشديذه

و.أظلالفصولبعضمحويمكناذاجس،ربعمليةيقوملاوا!اتب

ذ)-كمثالفئاالحذفهذاقيهايوثراندونهيكماالرواية

عليهاطلقألذيوالقسم(عاهره)عنوانهجعلالذيالرابعالفصل

ء-صنطهوعننفشهعنالمؤلففيهيتحدثاذيواأت!هـبأاسم

ابراهيم،ادكتورا)روايةوب!ءفحةواربعينخمساويشيملبغداد

درجةح!نىىوالتف!*رالتحاليم!يارلفاافاض"الىبالاصافة

.الاملال

.2صفحة(لثقافة2رورل)ايوب(36)

-ا-ا)،لم!الاداب،القصةفبزيولوجبكأةكورموفيللي)37(

فيهاتقدمالةيالاجتماعيةالروايةفيتظهراخصائصإوهذه؟ه!ا

اكملااشكالن5لشكلاياووالثورةالبطواكأالىالانسمانيةالدعوات

تمم!قهاهـديالطريمقعنا-ومايبتعدارزياأالادبولمل.الجما!با

مجتمع.أثص!رفيتتلخصا)!اخاريخي!اافرورةاهذهالجميعامام

مفىوالخلىوالتفاهةفييسقطاز،ووشكالادبهذامعللعل-ما

!هومنفعةاغا،"يوضعالاذلكمعاًلفعجللاثرينبغيولكنالمعنى

الدصائيحةاخطبايتفادىانفينبغياخلاقيةرسالةحملاذإحتى

بقولماذارديرئةؤص!دائهاهياةكرةاقص"وان.الاخل!الى

زامنبدلانكرياتثكلبر-طتواذاضمنيةبصورةافكرةافيها

.الابطالنفسيةمناوالحبكةمنانبثاقافيبثق

،ا



على).والمأءوالارضاليد)العلأليةروايته!يايوبويمر

ارواية.افئيةاجلمنالحياةفيواهدافهآرائهمنبشر!س!يضحيالا

يؤالامرلانالاساسيالاثرعلىاك!كبزدوناجزلي!اتبافيهااهتموقد

اجزئباتابتصويريتعلقمابقدرالاثرهذابت!ركثيرايتعلقلاف!ره

فبم-رةالكبالشخعياتاوالشخصيةعلىاتطغىحتىوتجسيمها

تلكعلىكلهالثقلارساءالاولغرضهانكذلك.كلهاالروايةكيان

&فتح!اعليهاالضوءفيقسطاكبرلقاءواالاجتماقيالامراض

لانعلإلأاقحامااقحمقدءئهاالاخيرالجزءانكما).لقارىءاامام

العراقيوناقامهاالتيبالمطاهرةوالزراعازرعايربطانارادالكاتب

قلإلعددص!هاذهبوالتي)بورتسماوث!معاهدةعلىاحتجاجا

الانتفاض!لأهذهثييتحثانلكاتباارادماوكل.الناسمن

بها.وربطهابالروايةفالحقها

فيب!لامئ-"اتخذكماالمظاهرةفيبطلاسليممنواتخذ

اًلحياةكاوووالحادةا)نقدبسهامرواياتهوامنلات38()المزرعة

.)93(والاملالال!ودرجةاىالعراقفيالاجتمابلآ

اوردهـاماالةيالمصطنعةبالمواقفالرواياتهذهزخرفكما

منراياوافكارهمنفكرةلعرضاونطرهوجهةلاءدباتالاالمزلف

)6سليم)والمحامي!ماجد)بينمايجمعانيريدفهو.ارائه

الدكتورماجدصدإفهفيجعلالمستشفىفيالجريحالعائراللاح

المستشفىفيلماجدحفلةيقيمان(هيظء)الدكتورةوخطيبتهحسام

المششفى).()في)المريض)سايم)فيهاويجالسهاالخمرفيهايدار

4!ا)زبافيقولثخصاتهئعضلهانعلىمنلسبغيركلامايضعاو

كسرتلقدلم،الثحررةلسئيةمتعصبفلاحوهوالمثالسبيلعلى

.)سي2رعلىالمسحاةبد،زوجتهيمنياأحسنام

وغلسة،ا)حركةقلةالروائيبئ،ئهفيالمئظريستلفتومما

والاحاد/ثالاجتماعاتجوالىقارئهنقلعنالمولفوعجز.اسردا

بمثيعورهمإث*رويعاثهمالابطالإينانه،يشعرحنىبكعرةالدائرة

)يمستابراهيما!دكتورفرواية.والامهممسراتهمفيويشاركهم

بالتفاهاتوتغصرويدارويداتحركابراهيملشخصيةدراسةالا

ابيهدزوجةالطةل)ابراهيم)علاقةكتصويرلهااهميةلاتبدوالتي

تضمهتله!؟لابراهيمالحئب"الاحساسات،ابراز(سكي!ئة)

وثدييها،1بجسمموشعرتزراعيهابينواخذتئي)ايهااابيهزوجة

واخفاءاببمابزوجةالااتصاقالىالخوفودفعني-جميملضصفن

بجسمهافالتصقتجانبيالىورثدت-الصئيرينثدييهابينراسي

صدرهاالىجسمبمتضمانبذراع!يهاواحسستالدفءابتغياللين

.،("ا!انتشيتالدا!ى*

خمرننمااعجبامادمشقفيظجعتهاالتيبألعاهرةوربطها

ابيزوجةسكيإةوعاطفةعاطقنهاإينغريبتشابهبوجودالاعتقادمن

منوتنقلهضعيفرواياتهفصولمنالارتباطانكما)42(الصفرى

باض!اءةيعإونالذبنالسيركساب"بتثقلاشبهفصلالىفصل

الصلةانقطعتاوالحبكةاهملواانعليهمتترتبولا،مختلفةجوانب

طرهـقعنلغيباذاكيعطياناوولفحاولوقد.اخرجالببين

.35صفحةالسابقالمصثرسعيدجميل)281

3؟ا،ا؟-.11،38،4-.اً:السابقللصدر(193

،77-76،لم؟96،7-55،06،68-54،ا؟1،1؟،س

سع!ى591-،ا07س166168اًس6566،152،016-

التوالي.

،5؟،.17،26،3-16والماءوالارضاليد(.؟)

.،912،14،ا6ً.،05

.011صفحةوالماءويلارضال!(؟ا)

76.-؟7صفحة(والماءوالارضاليد.)،2()

ةحيمنرحلةمئهاقسمكليضموفصولاقسامألىروايتهتقسيم

فب4يت!دثاذياالاولالعس!بينالمولفيربطفقداثخصية

الدكأور)في!هيتحدثالذيالثانيوللقسم)4نفءنا)كاتب

الاولفالقسم.ال!قسمهـرزاطر"قعنطفواتهعن)ابراهيم

اتبعبيئماالمتكلمضميرطو/بئعنالسردطرلمقةاولفافيهاس!خدم

ا-اابراهيميرسلهاكاناقيالرساللاطريرقةالثانيالقسمفي

يفاما)لئسيئاالرهـالل)فبماطريقانفسايوبوسلك.المولف

الىيضطرولماغائباضميراستخدمفقد(والس!ماءوالارضاليد)

مناكثربل،لسابقتيناروايتيهفيفعلكمااقهامالىتقسيمها

الافضلهـنوكان.ؤصلاواربعينخمسةبلغتاتياالصغيرةللفموا

مراهـلعلىاثلالفصولاةكونويختصربدضالىبعضهايضمان

ون!ها.الروا"."

فهوبالحدثمتطلقةاخطاءفيوقعانه-بقماالىويضاف

اضر"المفوض)انيذكر(والماءوالارضاليد)فيالمثالسبيلعلى

إولفاواخبرنااورفنءكلألنتشتغلبوا!طتهمااللتبنالغيارثط!تي

الزرعذوىاذنف!ف)43)المجبدتاقدالاداتينانانفسهالفصلفي

بفواتالظنعلىيحملماهئاكوليسكاملثهرطوالالمأءلانقطاع

الزور:4.المدةهذه

اجدهـ-افاباوسطىااطبقةامننماذجايوبعئدالخاموالمادة

فيمابسرعةتتمطوراخذتاختياطصقةاهذهالناشئةاجيالهاومشاكل

تحجرتالتياقمث!وراعئهاويرميالثانيةالحرببعدوماالحربينبين

بر:قالصهسا.والتالمظيوبهاباجترارتتلتذفكانتحولهاقرونا

الذاتعقابمننوعاكا.تؤاضلالحقعبدكقصصايوبوقهـصص

اةطوراانالاتوه"اا"كشفنفسهـ،1العراكية4البورصوازإبهجلمت

!كيمتمردةخظوةوكانتالمتسجرةاف!يىد/بئا!واؤءوراءالمتادم

لنالهث!رحالنماذجهذهيستغلفنانككلوهو.ح!يدمجشمعسبيل

دفة"وقداجتماعيةظأهرةباعف،رهااحياةاحوليدورالتكبمافلىفته

عنايتهمنكصرابالسردةاله:،بمالىالمجتممتقايىدنقدنحوثزوعه

ابراهيم)ادكتورا)-كبرواينفييبهتاحواراانبل.بابحوار

هذهفىىويب!رزاسنطراديةحركة!امهوتقوم(المئس!ميةالرسائل)و

وشخصياتنفسها)كاتبشخص!يةباررخصيةخاعراهتمامالحركة

ولم،التصربةثورةلي!جعلهاانهبلذاتهيرحساءوكعيرا.ابطاله

هـصذووفيلشخصياتهمنا)كبثيرنقصاىافيهببلبذلكفييم

ويصورهـ،يها9ذفس4يخلقانه.مخلوقاتهميزاتإتكمنالحقيقة

والارضاليد)في)ماجد)شخصيةفيفعلكماعيناهتراهاما3

.)المئسيةكلالرس)في!عارلى)وشخصبكأ)والماء.

فيهايعيمشوناقياريثلالهمعنايوبابطاليئفصلانيمكنولا

الحياةلمك،وطنهثياةالحيوهونضهالواقعهوعندهفالبطل

كفاحهمفبىا4اابطاإمثلوهو،مئها2يتجزلاجزءاابطالهكانالتي

ممثبنالابطالهـؤلاءيعدلذاا)ضيقةالاج!نماعهلاحياتهمضد

العراؤب.المجتمعفيلاحبكأالاصوالنرعاتالتقدميةللتيارات

فقدتوقدالاحيانبعضالووائيةايوبفخصياتوتبدو

فياجهودها"كريرسهامنبا)ـرغمشئيعةاخطاءوارتكبتفرصها

ورس!4بالواقعا)كلالبتمسكءننلالحوهذاهدفهاتحقيقسبيل

اليد)بطل)ماجدأنجحلومثلاالافضلمنكانفقدالمستطاعقدو

الجشءعواملصه،رعاالمجنمعاشواكمنخطياورهطه(والماءوالارض

بخدمةاجدرلمحذلك!ائسيةاالرسا!لل)))عارفنجحكماواًلانا6لية

.الاصلاحفيالكلالباغراض

لخارجيةاقمشرتها،لمحاتورإحددلأبعضشخصياتهيصفوالكا-لب

ا)سمرةشديد)بقولهالمعالسبلعلىابراهميمادكتورايصفلمحهو

وحذربخفةوإسهرالطولالىميلفيلبنيمةانحيف،يلانفمدبب

.76س74صفحة)والمأءوالارضاليد)(43)

ا-



ذسلترى،يرىانهءلميهيظهراندونعينيهبزاويتيويراقب

بقوله:(جنيابراهيم)زوجةويصف)(4(وجههعلىخفيفةابتسامة

أ-فاونذواتيزرؤاولمنحدؤتينمنإنمعثةاالرؤيقةبنطراتها)

4رؤمعإثاسهبلاءول!!رقي!جنوورلى،هـار!-!او!اوكان

هـنالوزنفيتزيدلااقامةارشيقةوكانتالاصفروالانفالوجه

فيودنظربقوةتت*لموكانتقامةمنهاطوا!ولم!هاابراهيمالدكأور

.)45(تستردونيصراحةالحديثوتسموقرأساالانسانعين

مابراهيال-دكتوروالدوصفديالطرويئنفسفيوسار

الب!)فيوسئيةماجدوصففيفعلهماوهذا،ووالد"4

وا!تيطانلشخصياتهتعمقاىااصانايعهدوهو(والمأءوالارض

ابراًهيمفالدكأور.وعواطفهانفسيتهاتحليلاوداخلفييمورما

لىلمتعلىوفد):قاثلاانكلترامنعودتبمابعصداسا-"عنيحدثنا

بيتاالمرةهذه!ييمتكنكانابيانسومعالاحتقارمنبشعاخوتي

اكثرفيهابىقاءاحتملولمالبيتذلكعفتؤقدالموصلفيكبيرا

الاسفث!?ناشعرفلمماتتأانهاعلممتفقداميا"ايومهنمن

كنتيوموصب؟رفاقيمنكثيرارأيتولقدسهورتبانبماقللماذا

.)6((جميعافتجاهلتهممعهمتلميذا

قيايهاابعثهااةكارهـاوكه!زوجتهنحوعواطفهعارفويصف

اليكبميلاشعرولااحبكلااننبمايأ:قاللاالئسيةالرسالل

وكلا،وتحدالىينيدليعليكبعطفاشعراولكنيبك/اعجبولا

هذافيتلاشىكبلنياديااقباعلىيومااثورانهوافئىما

.)7،(العطف

يعرضهاوانماالعميقوصراعهـ،شخصياتهقاقالمؤلفيصورولم

تغليبفيهايرحع،المتكاملةالمفارقاتمنولجملةمتضاربةلمواؤف

ثخصيةرسمفيفعلكما.اثخصبةاتقفهاالت!المواقفاحد

هذهو:-دوعموماالحياةمنتنهزميجعلهااو(ابراًهيمالدكتور)

اليدوطل(ماجد)4شخصيفيالأساةبطابعفشماشااخاصيةا

ونجد.المنصيةالرسائلبطلة(سها)وثخصية!والماءوالارض

يمئحهامنسقةثخصياتلرسمواضحة"حاواـةاولفارواياتفي

كماالتطورمنفدراورفمفكعلءهاالننماسكمنبهبأسلاحظاالمؤلف

نمتاذيا)والماءوالارضاليدأفي!سلميم)شخصيقيفيفعل

حمرالتالاحداثنتيجةمناضلرجلالىجاهلفلاحمنشخصيته

بلوغهيريدهدلىالىوتطامهتفتص4هيمعينةنقطةمنبدافقدبها

يبلغولمالفشلالىفيتهياثمذاكسبيلفيكبيراعذاباويعالي

وتقديسا:رجس!يةباالمريضاثابا(.عارف)شخصلأوكذلكغرضه

.الذات

مثلوالانزوا"العزلةالىالشخصياتهذهبعضوتميل

منيكاف!ونالحياةثورةفييرعيشونواخرينوسهانزارشخصية

السماعيلوالشببخوسنيةوماجدابراهيمالدكتورمثلوجودهماجل

الحقفييفافونلامريحونلانهممحبوبونوهم.وزبالهموسلب

الانسافيةالصبغةالىتقنقرالإهثخصياتهذهولكن.لاءلماوء"

الدكتورمت-لشريرةاووسلميموسئيةماجدهمثلخيرهقسمانفهم

وت!بدو.(جبرصالح)والاقطاعياسماعيلالنسلخووالدهابراهيم

دبرلالانسانيةالعواطفتحركهـالاجامدةنماذجاثخصياتهذه

افكارهلنالنرئقلورموزادواتمجردالىيد؟علىتتولفهياؤاف!ا

.؟3-21!ابراهيمالدكتور)ايوب(4؟)

.؟2،3ا(ابراًهيمالدكتور)يوبا)45)

،6،8،187صفحةوكذلك131لسابقاالمصدر(46)

.02ص!ة(المنسيةارسائلا)ايوب(7؟1

اذااوضعقوما.ورهههااننستطيعوربهاوالمجتمعالحياة!يواراءه

ايوبعالممنالاخروالقسماحياةامنبموؤفهاونفسهبهقارناها

ي!حصبيالس!ياس"رج!لفريقوهما)مثريرةالشخصياتفييئحصر

نفوسهمسبرفياحياناويعهقمعالبهمويس!وولتصرلمحاتهمعليهم

وخداعانانيةمنلهماعماو"انطبعتوبمالمحيهاالشرعنصرلكشف

فكلكماعليهايصهرواانعليهمفرضالمتبمالعامةالمصلحةواغفال

اسماعيلالثعيخووالدهابراهيمالدكتورالتاليةالشخصياتمع

صعررهـموملءالقراءاثارةفياًلكا"بوينجحجبرصالحوالاقطاعي

فيتجريبالازدراء(لمش!وبالرثاءاثارةإفييئءحكما،عليهمحقدا

ب!دءفاهيم!مناصادواء،علىتنكرواالذ-نا!اسةاولثكاعقاب

علىبيئما،العلي!الاؤيةالاحالمثلوتجاهلواا)علميوالتحصيلالدرس

وء!ارفوحسص؟موسلسم"وسنهصاجدمثليحبهمالذينالابطال

وانوالاحترامالاعجابمنوتحيطهـبهاهـ4اللوبمنتقريبصفات

.لحياةامعالتلاؤميمتطيعون،لاالاطوارغريبياحيانابدأوا

قليلاالاترتفع.لاكانتوانعامةبصورةمعبرةالكاتبرلغة

لغويةاخداءمناسلوبهيخلوولااسيهـبةاالصحفيالاسلوبعن

)الوجرة)كلمةاسشع!لفقد.النشرفيلمرعهـتهالىذاكومرد

الارضاجس!تالتيالحكومةالمؤجرلان(المستأجر)بهايريد

الاعلىتحرصانيجبواللة-"،مؤجراوليسماجدهووالم!شاجر

فيتوجدالتيالكلماتتلككتاباتناعلىالشوهاءالكلماتتطغى

صفحاتفبمانحوناحماقوالتكمااالرسميللاستعمالالقاحدةالارض

.)8؟(اعمدتهاوالجراند

لانه،4وخاصااسلوبالايوباننقولانالسهلمنوايس

!رةكلاليفتنالببعضب!ضهامطا!اتهتمتزجالراءةكعيراديب

اوللنفسهاصطئسغفقدالادبمنلونخلقفينصيبهاحياتهمن

ومالباناقفيابهلاسهلااسلوبالحربيىابينمافرةفيايالامر

يحرصرصبناسئوبالىالثانية4العايىالحرببعداياخبرا

دهـايتهونصت.جرس4ا-"واصاواناقته4سلاورعلىالحرصاشد

رسمعنداًلاتبمدلاولكنطكلياكتاباتهعلىطابعهاوغلبورقت

فهواأحوادثتركيبهـنلاالاشخاصوصفمنالمشمدةاللوحات

با!وراهتماماالجميعاكثروكان)بقولهابراهيمالدكتورمنيسخر

فجرزائربهخروجؤورمهمتهبتنفيذشرعفقداليهاسندالذي

اوتقريراحصدعلىيعتمدو)بمالزراعةشؤونبهاينتقد*ضافيمقالة

الامورهذهمثلعلىيرعتهدن1مناكبرفهوذاتيتحراوبحثاو

.)9(،العاليةالشهادةفاءلدةمنوالا9

)لنقدههدوليصنعهممنللنيلالسخريةهذهبمثلويست!عين

يصفوه!وقوا"مثلمخظفةنعوتبذ!رتقدهفياحيعانايسفوقد

كماكرسيهعنور!)دائرته!يابراهيمادكورامعمراجعخصاما

.)05(الارضالىبهورمىجروايرفع

اللاذعةام!خريةالزماممالكا!صبحانمنمناصثمةيكنولم

ا)لتيوالا.لجاهاتالتقاليدمنكثيراًاستهحنلانهفيهايسودوان

هذهللسهـمناستهجالهمعانهعلىمح؟ممهفيسائدةكانت

الاخرالبعض!الاعجابمظاهرابداءعنيكفلموالاوضاعالقالسد

نغسهفياررخريةولدتوالاستهجانالاعجاراهذااجتماعومن

يوفقاقياالفارقةالصورتلكا،لاماواكثر!-االسخر؟اشدولكن

القضاةالىزوجهاةامر2وشكت...)احيانارسمهاالىالكاتب

المتهميناحدامثرطةاضابطوشتمشيوعيلانهيحبهالابانهوادعت

6--العددالشرقءجلة)الادبومهـنةاناأانيراقيرا،8؟)

.11صفحةأابراهيمالدكتور)(9؟)

.16صفحةالسابقالمصدر،05)
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هـسرقيمثرببموسكوقاعدلينكراداديسزيه:بقولهالتهمةبهذه

وح-رحبغلاماللواطمناواطواد!ى.هناالدسكلايةتبثونوانتو

فصاحوتحب-سذهالسصفورفيمقالاءقرا3-انبرفي!قفابرةمعقيا

المبادىءتنشرالتياوريةاتاهذهمطالعهفيتست!واااءا:بوجهه

.)51(الاباحيةوالشيوعية

الالممننادمةا-خريتهالماساةتكصارراخرةالووحهذهوفي

ثقيلةو-اسي"اجتماعيةبقيودمقبيداالعراقياثعبي!شهالذي

وقدرتهوارا!اال!ضخداممنالم!لفتمكنعنؤشفحوارهاما

دالتناوبيوزعها"حدودةافكارعنيعبربانهيئوحمارءامادارتهعلى

اراء.صعرضهي!يماالىالحوارخلالمنيصلالكيابطالهعلى

رسمعاى،ساعدلالانهالبناءضعفائيذاكواناصللاحبيةوافكار

.الحدثوتطورالشخصيلمات

رصانةبينتجمعوسهلةسليمةبرلمفةحواراالمؤلفاستخدمو!د

حسواروهذا)الوسطالمغةباأاتيسمونها،العاميةالفصحى

ا*ربيسصةالدولجميعفيينتشرالعربيادفيوانسيماولاحسن

يستطيعمنهوالماهروا)!كاتبالعربيةالغةااساسابهاتربطناالتي

فييدخلهاانعلىالمقاطعاتاوالافرادلفةبخصائصاللفةيطعمان

اخص،ئصهـ--اتكطاللغةروحانهوهذاومعنىالعامةاللغةروح

والواق!سة)نفسهاواقعياالحوارفي(حتىتحترمانيجبالمميزة

القصصفالكاتب.ا!راءهيوانمساالالفاظفيايستالحصق!ية

"جدىاخىااوافحةاالاراءع!لضخصياتهتصو!وفييقتصرالذي

اًلاروابت!فتحجرإئةيداجمدانواجبهمناذ،رساكةيوديلاعادة

.)؟5(الحجبوثق

بعض9كحاواحدلغويرمسنتوىتك"شخصياتهايوبجعلوقد.

تتكاماتكبمااال!،ء-"غيرالمسمتعملمةاللمغةكانتاذاوخاصقىالمواقف

فياسبباهـ-كبمااتهطاارواؤحيةإاسسها!ههـ!مالحياة!طبهعاوتفكر

بعضءعب!ضالموتفاعلالاثخاصعلىيقومانماالحثلانكيانه

و؟اتال!يزإؤصاالحدثجاءتاقصةالاشخاصمحاكل!جاءتفان

المؤلفوءنهمكتاو:اانذلكفيالمببولعل.الواقعيةانعلأمت

الصياغةعاىيرقومالذي/للادبالقديمالمفهـوممنبعديئخلصوالم

ارواي!4ا4علإقامتالذيالمفهومعنقمامايختلفوهو.اللفظية

يص-فهـهاتقلهكتاثلايحاولالتيالروايةوهبمالفربيةالادابفي

صريه--"اهىلمعادراً!ءمالمدكأورلقاءاولفبمدارماالكاتب

ناا-كاغت!راست:قائلةاخاهاوخاضبت)انكئترافي(توميأ

هذابرمدالابهته!ف!بفلاجنتليانعربيصديرقلدكيكون

الاحظكنتفقديشجه:؟مامنهارلمظحكافاجابالطويلاوقتا

الاذنحتىيحمروحههارىوكنتبال!ياتالاختلاطمننفوره

اكنلمولكنازعجهاناردفلماتلم!ذاتااحدىمميتكلمعندما

فحذاراقلوبااجتذابميدانفيالحدهذاالىموفقفارسانهاعلم

الهاا)جني)فاجابتعريقةاسرةمنعربيفارسانه،ياجني)

ل:افرةااقلوبالتجتذبالانسةان:افوراعلىواجبتاخبثكما

9!نفيضرقتهاوانت*هرفولاتتكالفلاانهاالمتلمعثملآالالسنو-طلق

هـرزايتكلمافلأبايتسصمعيناومامابامهاالفتاةوصاحتفتعدي

ما:؟سرعء،لتوقاالابالىالامونظرتأالذزلالعربيالفارس

اللباقة.هذهمثلالكلربعندانيرظنكانمن،تاللهت!لفامااسع

واحدةسنةمتباه!افاجبتها؟بنييالندنفيقضيتالزمنمنكم

فيوترعرعتولدتقديظنكيراك"نان-الابقصاح.سيدتييا

عربي.انكاعلماناستطعتلهاالاسمرلونكولولاالثلادهذه

قى:قىفيهذهلاصجمحتاذنلونهليبكوناناتمنىكم:الفتاةوقالت

.(السابر!المصدر)ايوب)51)

.2آ2،3آأصقحةالادبعندفاعديهحلجورح(52)

.(عأ0003لبلادا

يريانهماالايكتبانلاانهمافيالسيداحمدمحمودايوبووشبه

لانهماامسيدامحمودلكتاباتامتداداايوبكتاباتوتعدويلمسانه

الاجتماعيالاصس!حيهدفالرواإس"كابةفيواحداطريقاسسا

ءستلزهـ4بمااهتماءهماقثلالعراقفيالسياسي*الاوض،عونقد

وتج-ساربصدقمنفيهابماكأ،باتهمافييئثأبهانو،ماالفن

همانفسهمنقطع2همامشاهداانالكلمةاواللغةوتشعركشخصية

ؤصر/لا.4عنهمايختلفانهالاالخليليجعؤذلك!يويحاربهما

بء-كأالس!يادروبإسلمكاندونالاجتماسةالظواهرعلىاهتمامه

فعلا.كماكتاباته

ضربفقدالعراقية*القمسعلىكبيمفضلايوبولذنون

وإسوقفلفنهيحئصكيللكاتبرائصامعلااعراقييناللقصيصيئ

الصصه"مجموعاتهنث!راًنمنذ.اًلمؤلفاسترعىوقدهمهعليه

!ساهـ"مواطنيهانتثاهالثلاثيناتفيابراهيمالدكتورورواياته

اكقادنظرافتع.اوالتعئميةالثقافء4واتجاهاتهموصوعا"4

ب!دادىو"ؤلفاتهاسمهائسمثرقونوحملالسابقينللسببين

فياعربياالادبءنشيئابفضلهفعرفتروسيساوخصوصااوروب!ا
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