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تموتانقبل

الهوؤب!السئوسيابقلمقصصمجموعة
ببئغازيالحفق!ةدارنشر

كفرائشالايرلنديا)ئاقديصف((المنفرداصوتا"كتابهفي

موؤقت،تمثللانهصااكمرداله.وتبرلأنهاالقصيرةاذصةاااوكونور

اتعبب-رادرفهي.المسرحيةاًوالشعريمثالهممااحسنالحياةمن

ت:علف-كبماءاًن!ا.روحبةاومادإكألاور"بابالمغ!ورةالجماعاتعن

صيطةانوبهسا،ا-ضإنلوااحافرواالماضيمولمسعواحدةحادثةمن

نابدلاالدقائقهذهفاندقالقبضعفيتح!تانبدلاباكملها

اتؤنوؤد1.5!ةاقىاللحظاوالراوية)تتناولحقيقيةبعنايةتختار

ء:دهننتاليانناحدالىالمهصلأاللحطةتناولفنمعلاهيمنجواي

.اللازممناؤلوبمعاوماتاللازمرو-ناكثرمههةبلحظاتأحيانا

عجمي----رحدعلى"إوحدوفن،منفردصوتاقصيرةاالؤصةان

.اوكونور

بواؤه.هرةاللقصةا&فردنىالمعهذاالهونيا،سئوسميجسدوقد

اءظةتخت،ر((البرد((فؤصقى.((تهوتانقبل))أمجهوعتمهقصصاول

حق!اقصيرةلحهـةوهيا.الوحيدا(فوربطا،-احه،ةفيخاطفة

ا،ضكماامنتغترفغنبةاحطةوا*:!اوغربض"ةارهبا4وحدء-نتعبر

ؤص:ابطلاحواتافاحمد.كأوبراًءسرهـةفيالحاضر(لىلتضمه

برد4كأاكثررمزيهف!والبرد،البردمنيرتعدا)رزي"الرد"

الس؟ةدفءعنبعبداوالاذفرادوا)عنراقىلاوحدةانعتولانهحقيقي

-سيالماضمنصورا"امهتضداعىوحدتهفيوهـو.والحبوارناس

يستح!قلامهصلملاكه-أوعدهاع،*هـةااررموأء،ملهسكيرلابالقريب

الوحدةلحظاتنبالاباءضدتالاب"اتوءنرهـا.بهالاهةهـامعناء

ناماانفخعىؤرراذاحتى،عهرااسض-،اتح!نىةاقي،س+ااخربةوا

ا"اتف،ااً!*لملأكبر4يأتب!تاةصوتفى"كلفيوحدتهعذابأمنينتشله

،ؤوحدتلمهاليهاطبىبقااخطالذياله.وتهذاعبثيةبص-ناانيلبثلا

.4مفءفرلاحتميامرهن-ا

تصووبىاايضاولي-ت،واحداثلوقائعسردمجردالقصةليممست

انتقا?--نساعهلأكاافنا)فصةاًن.للواؤءجامدافوقوغرافب

ناودلاقالقصقى.1،ام"االدلاهـقىذاتجزئيالهلبعضوافنيرالواقع

الاحداثاجاهامنشو،فكرإكأس.مى،ء،فهـريغرضلهاتكون

و*:،بةالمختارةاله،ءكأالمحطةااءطثاوقد.ا!قص!4في(والصور

هاممةءلمىفلأريرسكأدلالة()ادرد))ؤضةرطل((الحواتاحمد))حياة"ن

رطلالثصةعلىاجاررماالتشاوم.شابهاوانالدالموءذابهبطهماوحدة

":ويراحظةولكنه-،،واقعه)تغييرا)ضحركعنكالاجزقيجعله

.واضءتةفكريةدلالةذاتبطلهاحياةفيهامة

،اؤصيبرةاالمؤص-كأ:ىالمهوواهـن!ضشذ((احلامقصلأاما

((ق:خبقى))ءراهقةاهتاةطنالبلالعقلفيبممصءروتداععنعبارةانها

واذ،اه!ا51-:احاكأتحبطرحهلمجرد((مصباح))شاباتحباضكه!ا

لصه!داولطوابالزواجاحلا*هافياقصةابطلة((كأفتجب))تتمادى

قوفءرك)لاالذياواقعابجمودطدمفانتلبثلاالجميلوالولد

ءل!ءسحايطقي"قدمولااثخص-لمةاتتعمىلاهكذاواًلقصة.احلامها

اشخص+-!اةروربرسي!خارجيوصفمجردسوىتؤدمولا،ذاتية

اللحظةتعدمهناومن.المامولوالزوجالحبب((مصباح"لثانيةا

؟.(لفكريةالدلالةذاتلآ؟لها"

ف!ى"اثمنا))الثالثةالقههـةاما.انسانهاحياةفيمحددةلحظكأ

.وءعم!ررةوكا-نتى-!هةإماه،تقلبدب"قهءقيوهي،ثةسواوحلأابؤ

المتض،بهـ"اصوراإقطرعناوامعابرصدطيبةبدابةبدأتالؤه"قيان

/لاحكايةالكلالرداسفيوقعتانهااًلا.امامااطر!افياةللر.

اًناخه-راًواكأث-ف،اؤلمىكأىاعجزباواصهبس!يارةصهـ!"زوج

.وهكذا.ؤهـ-تس!لممةالاسوزةة،تنفقاتهلتدبيربدووا!بيعزوبخه

اقل.ولااكثرلاةالؤصتمهي

للرقض،3ألسلوب/؟لم!خريةاسصضخدامالى((الذئاب))قصةوتلجا

نمالاواىاايلةافيةاضبعاواررخهفةاؤديمةاالتقالبدرفه!

في-ايفاممروفيليبيافىموجودازالماتمقايدوهـوالزواج

اسضخدامالمتديلءنبى،رةوهو-المدنمنالشعببةوالاحياءالقرى

التؤكلوفد.انترؤطاعلىلا،ديىلا.كارةاغشاءدمفيالمغموس

الا-ييى!الاسرةحه،ةفيالعاهـ"اللحظةهذهالهونيا)-نوسي

فمع.السخ!يفاضقلإ-داهذامنإءللسخبرعموماالعربه4ةوالاص

عروسهمنا!ءكارةقىاءماعةانم-شفاقه-ةابرطل((فرج))ان

فباح&-كتهـولمهفيالمنديرلاغرق!مومنببراءتهااقتنعانهالا

هـ-صالاعلاناءظة،العامةالاءظ-كأهذهيرضرقفونالذينالاهل

الشرلى.سلامة

وحشءبلآصورةفياؤصةصور.نهمإطناذاالاهلهمارزئابفا

العفن.الباليالتقليدلهذاورفضالتمرفهما!"تنكارا

اينب،صواءاىأارسالةشكلفي((امكابرلمن))4قصوتجيء

.ا؟:رىاالامليببااصلمنالليبببةاراةاالىاءرساهى!لنقلاو

ى11مهانئرنداءولرسطلة.اقصةاالى!!"الموحةاالىاؤربوهي

اءزنوالاور"ةكانة،واافعةتاعواملعلىاضفلباولل!ؤص"الليببةالمواة

؟الاما.بيا"ناجلايىبيالالبرصالىيدهاالليبيةالمرأةتمدوبر

امناضدا*:هاو،حقاالمضمون3?ذ،مباشرة،لةروراومباشرنداء

،بهقى.الخطاوالمباثرةيعرفلانالفلان

صفءساتخهم!)حبداقصبرة--ةقص"الاخراث.يءا"قصة

.وهيس:واتاءمساعنيرصدتزطو!!4زءضيةفترةتس!ضغرق(صغيرة

فتا،"نفحلمبىؤبظلالذيكبطلهـ،،راًهقحسءيمض!ونذاتؤصة

"ححبءطه!ة!ارسةفيبهاانفردهـ،اذاصتانوثتهاواكتهال

ق-تمزافيالمراهـقاسلوبعنوتخلىابارو"انسيةل3ازطفات

.اهةاخااالوسسادة

ررىالاحزانوالذكربات.لضداعى(("-تكالبلقا?عاقصةؤب

ناور-ن3ثرا4عننعرف!لاابىطلاماا،!تلكلباؤصةابطلروإطة

اكلابكايراهموصار4حولمنالناسنفا!ضشف3اوانه،ماتوالده

منقريبةالةصةهذهولعل.الميتالكلبمعلقالهفيتذكرهمالذين

خلالمنالذدابشكلفياايف*الناسيبدوحيثإ)الذئاب))قصة

*ومعاواتعمقدون،سطحيةوحكاية،مياشروسردتقريريوصف

ءلأ.القصصوالصورةبالحدثللاقنطاع

المميزةلآالمنتضر3دهةاوويالزوحيةوالخيانةاجتسوااكلابا

ا*.لأبشكوناوؤد.((تموتانقبل((الهـونياهـةوسيقصسلمجموعة

بدونا!لابا.!ظهـروقد،كلابشكلفياناهـا؟كونوقد،حقيقية

ناقبل((حقصلأؤحدثكما،القصصيللبناءمهضضىاوسورةة

القصصية.للمبموعةءشوانهااعطتاكب"تهوت

زوجت"ي!لمظلوانهءذيمانهءؤخرااكثفزوجالقصةفبطل

-بوكلىؤطةبيلأ-نمعبركةالمؤلفيفهءلوفجاة.ؤمبالهخطيتهمهاو

طفلا4داناًصيرايضذهـربهاذاثم.اًاقطةلص،لحابطلاويهايتدخل

فيسلوككإثمهثمومن،تموتانقبل"تانجبالتيىاالاو4زوجضمن

الميتة.الزوجةتلك

منقصة((فتاةمنورقة))رسالةشمكلفياخرىقه"كأوهذه

كقطهةفي!اوالضصرفالليسبيةالفتةوضى-ءعلىالاحتجاجقصص

يشرق؟كل!اجهو!صةقصصفيمرةلاولو!نا.الاثاثقطعمن

صورته؟كهال!،ةجانبمنإلوافعرفضعلىالإصرارتبلي؟ناتةاولإ

ش



تعقل.اورأيدونللكبارالطاعةدلتقالي

وسء4لءتالجموعةكخ!ام((يىتاتمراخيطانقطعو))فصة-!ءو

لزوجهةااخيانةوااي:سوااءبالقه?ركختصام،الاواىالهـوني

ايفاوهـكإ.((وت"8انفتل"الىلقمصصلآاجهوهـ"ار،-(صةلمتارةكبما

جر11زلزالحدثثمطقتثمتزوجتا)قيعه"لابنةث"،بصبفصة

قىالحدو-ب.نتجمعؤصةوهـب.حبهـه-اويجضه-ءاينقذه-ااوهي!با

اصحفي.احه.يئل؟الوباسو

الىوج!،ادكلهـقىالاولىمجموءفنه1،ونياا-منوسياصدروؤد

ءحاولاتان!-،ؤل:!ل.((محاولاتءجرد))ليانهاءصهفهمقد"-،ؤ،رله

حديثة.ةليهءقصة4نرادسبيلفيص،دة

عطيةمرم!لرافاءـدةا

الاخرىالموالممى!

لربي!ىامجيدالرحمنلعبكقصصمجهوعة

القاعىالهص!إقى((ا)ودثعم))لوايهاقرأانالص!ف!نمنكان

ا)ء-دءقبل،"طبعمهدة،ءخطوطةوهىاربر-،يا"جونباررحهنءب!

.()الاخرىاسمالمو))8-هوعةعناكتابةبرا

التيل-ء،بقةالمرحلتهصهيارااجضهـان"اوشما"وك!لستوقد

"وجوهر((ا-مين!اا-ءفوا))ب9بعضهـاجمعالافاصيصبمئاتحفلت

اذبا)رز-عوو"ا-تهءبزت،((الاخرىالموالىم"و"التهبحلةولن

و-داخل4ءموعاًء:رالذاتءاكا.-اضريزوااياالاشكاالادبا!ءلموب

إواء!دةاا4الاؤصوصفيالتقطيموكثرة(هم)و،)ءام(الانا)ا)!!،ص

والمشاهد.ارويااتداخلاىابالاضاولمة

وال"كريالاسلوبيارتياطهارغم،"الاخرىلواسما))ؤلممتوقد

الةحاالجديدةلامرحلةوت!ؤانضجااكثرو"حاولاتتر،رببصاب!؟يها

هـ--نجزءاالجميعقيهايرجدالتي،)الوئنم"فياربيعئيادخلها

وؤف))فيبسار"زراقىأثوالمواقتةاسلوباتهاعلااىارالاضافةذوايهم

((.لتفسذا

لدالرةا"انبةنو((الاخرىم!المواس))هـجموعةءناىالاوقيالقص

بة."ذابالحدثالمف،رالنطلعاسلوبالقامريعىمدوفيها((لهابابلا

به!نيجمعالمدينهءنلغريبمامدينةءنمثقفملاحمقة:والعملية

بانسحاب-القاصتدخلاترغم-المسالةوتنت!ي،امثصفوذواائقافةا

اهـ-ى!جهاحقيمبةيهمل..الرهونءمرففي"وظيفتمنالغريب

الصغير.ا)عالمذلكرفضه2ر*زا،ما.كان

واضح؟ئنهكلذاتهعنالرببء!جديثيبر،احدثا!واءثسومن

الةاصصديقه"ع؟لالئضراك41"زاوبرقىالمحدثاعنمستقلةوكشخصية

.لناصريرلفههـاالرزاقعبد

اقربباسلموبهناانما)ءراًتءدةاًلكا-بعنديتكردكهـفاحدث

اشنمرارا(ذاكءنتهبهوقلقىكلمة5انحتكثرةمنالقارىءاطمازينة

بئ!-احشخصءاص"قهاذيا(احدثا)هذا،لفراؤقياإضتهمدلتركه

ذات!.

اعتهوتلو،ثلاثاصوراتمجد"يري*مر!يزهراتثلاث"وفي

ا"-!ا6طب"اؤصوصةا-كلتةاء؟امنرصللموقفؤراج!-كأوبروها

افىةوحد."ـوجميعاا،نا*امااكحنىلكانلذاتهاواحدةكلاخذتاو

)سبفعل(انهرفاقهمنتوقعدونيموت!دافي"اشهيدا))الاولى

ومراهق!ببهاتنتظرامرأةوالثا!ثة،وحدتهيمبكيءخنوالثمابة،ذاك

.رهحفومن؟سبعدالموءد"كن،ننتركثم..يلاحقها

.تئىكلان!كااذفيرهامنالمقارىءيئفسآفرلطالاخىرةا)ءحورة

نحن.لاتلاحقناالنمي!ي..المرآةمنز،رإد(لأاسقاطياعنصنا

ف-يتداوءمنسص:قهافتشاب"ول"البابوراءصوت"اءا

داثوقطر!ا-الا!الذاتمركزهاواسعةدائرةوا؟خاذ!!الاحداث

.ثلل!!3ءلمأقي-اذاكخلالمن-اكراًثوناهس،اسباسب!ا

يختلفوهو..احاولةاهذهع"ىيطغىالىربور"،حاسلوبان

.الهادياصحؤ!إبهورتاجارااسلوبعنتماما

..ببنهااضحاوبطرالارت!ثرشي!اءاله!ا(مضا"جن)و

.ف!دوركماتدور،جمبمااكنهاوقوميمةوهمئاعروادبوجنستاريخ

الا.ليسوالاسضهراراببرموروةابرحكم..الارةرفو!اكاذ،تا

هـ!-ثاب،نتش!و،)الاخرىإلموال!!))ليطلأىا"هءلوعنم!ا

"ئننكوقروية"درسةفيا!.ءلمي!الىابهدفدالسياسيالمنلضل

ل،مت!4اتماماجهوع!ابينأتحركايحاولاربرلواطشالهوا)اجوع

اجالها.مننة-4ن!را)قيالسءاسية

)ل!وملوضوجمااا!ادلوانبخيرادنيااان!*،وسدمبىاالرر

اهـ-،مصوت))فيصورهالذيالذاتياصمزقوالمت،نعلىونيالصلإ

اجى-لمنائ!-ااك!اابداعهكيالئاضلهذااسصهراريةهو((ابإاا

ايجاببية.اكثراخرىاسممو

هـ--لمىرصل((فيوفصوحااكثوبشكليتكررذلكانو-جد

لاصفاءالموصوعيا!ادل..4بدااخرفال!عقث*،جدءات،"الاكتاؤ،

اخر.رمز9بطارزيرا)فارراسوننم!واثيرارءز

مجموعضمه،عئواناختارعئلمما!،ماشيثاعنىاقاصاانتشعرانك

الايبابيالتطورعلىالديىلتهطي((الاخرىالمواسم))ؤأقه"وصة

انتاجهفتوةرافقتسلبيةابعادمناكاءلىاتخلصهعدمرغمللقاص

بحتء:،ءة..علببهاخريندقادوهجومهروءجمطفيسبباوكاتتاىالاو

الافرىالانسازءلأال!ىلميةء،القفاكلاصتةت((الاخبرىا(واس))

الجنس.علىتركيزالىأبذاوتمزقتوحدمن

مفارقات))و))الارءمفةعلىوجه"ثلاثقصصتستوقفكاهـتبةد

تمنتميانن!اتجدح!ث...((المصعد"و((جداساخنزءنمنباردة

حدثحيث((التهبرحلةهنوجوه))تي!ار،للقاصالاولالتياراىا

ىاءسو"جروايجابيعا،ة!ونالعصرلسلبباتوعكسا-،خراالمثقفين

ءتهمد.اطوافرلقصصىالفكلا

يى-!ت))يقولالكاتبتجد)وهلصقاتجدار))الى!وصلمتفاذا

مهرجسااصبحتانمنذبالنقوداتخمتانيتعلمقنتفارغةمعدتي

بونناؤف-،تمحتدةكرة،اعئقننبهاينوءأالتيا)كرةهذهجوعولكنه

يمكونانيرودانه..((مامصببرا"قررولاث"صطلاءعركةتجمعهاغريبة

يرتحمايدانيستطهعلاأكنه،المرحلةشاهدالاقلعلىاوالعصرشاهد

وا!!اى!ا،سلبها،ضمنهاخلويد!صورها،بهاينؤعلبلعنها

..تجاوزهايس!صيعلاول!صهالمةكرههومالاقصوصةفيإمكس

برهضامالعاعنسساب.الأحت!داعياتحضويهبرلاحضواءهايستطييملا

اهـو!ت.

فكر!ارتتاطا((حالملرجلثقيلةمهمات))لا!صوصةانونجد

ص---بليمارلصا!بيهءاالقاصواكن"وملصقاتجدار))بواض!ا

.هـولبداو،-"واقرباللازمكهاكثواحثاب!اءؤيصر!ةالاخيرة

إزاء،--ابولالاقاصيصركلعن((خاصةم!مةفياثنان))وتمتميز

ء--نالرب،ورييتخاصوءضها،وجديدآلرثكلالوجدافيالجانب

ى11،اخاصواالهامومسا!للاثاتاعاىتركبزهفيالفكريرةح!يرته

ب!-دللانسانءهمةاًشوى..اءباخاص..فقطالاجملالخاص

.ةهـ-ره

اور--اهلطاكألمد/قديماقاربرنجاتل!لط"الارضراثحة"و!كبما
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والالتجاء1(جوعالتركاقصةاابرطألبينالواضعاصراعوا(اناصريئا)

لضساىءة))1اقداممراراسضرغمبرالارضاثء:ثااوا*"برةالمدإنجةالى

.!عليهبالمثم!و؟اةافزا

ا)?--راعىعاءندء،للهؤاف?ورة-اخرىمرة-تعكسانها

برعل،-سااءبا.ءهقىءدا-القصةارطالو"(،وبغدادالهإصريةبئب

ص!ورالا-هنواستبكاالعلكطتهوتاندونالملأملرمزااؤافا

الداخلي.وتهزقهمعانا"4عندالكاتبلىنوزع

اض!،و1تزكيزلمهس"الاخراشيءا))الاخيرةالاؤصوصةفيو

بمدتحبهءمنالضخأصيريدطلهالمحب،اؤ!ولاىاوزطلعأالذاتعاى

في"،عينه!تضعبهوازاتهتقف،بهمومه-حس"جطهافيفمفلان

حئه--ةؤاءدةلاير،دها((4حاسهاشبي!اءت!ول...وتنطلقعيئيه

.ا،"كز،نم!كلممضءكلنو.%ك..كذلكفكروقىبل

ء-لمدا،4اؤإصهصاحداثكل،?مشاربيعيااناورولكأخلاص

فنباعه:اهذاولبسعايهاذاتهيفرض،تما"اداخلهافي!و،اقلةا

ؤيؤصلمهعبأساًلجهارعبدالناقديوضحهااح"هاعيملأا"دلاأهءاب*در

عاىمبرايا)الهامكتاب"صمنالمئثور(ال!واؤءةالقصةفيملاحظات)

الالف!إليالادبقصاصيلكلخاصة!!ةذاكيعتبرح!ث(اطرإقا

.ج!اتالستمطالعؤيللقطرالسياسيةا"وةاعلىا!اجلاتعطي

القلووالاخدأمسههت،الحدثمنورباشراموؤفايسجلا)رب!حعي

دالبةومحلولةصاف(يوم)الىاحم!بنواالداخليةبرالغربةوالشسعور

ذد!كاءىايصلاندونلصرالش"!ديعونلان-بدايةقلتكما-

الظاهر.إلأ.ذاتبت!ارغم"الولنم"روايةفيوصلولمكنه،كاءلوشكل

ولكن!،سابقا)هامننضجطاكثر((الاخرىالمواسم"ان

ملاح!---قىوهذه،الثكلفياترريباالصاوبفةمد-صراحة-

الى"ضص!نى،تشباب*نفيرهءناقدر!لانهنفسهتبا*لماعلىاسجلها

الصماما:حراووااجهنجمازفيالاشكابىاخ!جرير:كباالادبالتزءواممن

ظانب--صافيروناؤء4غرقوالذيحؤوهءهنواحداهوكاناتيا

.ا)عومؤيالضةوقجاقئةعلىحصلواانهم

حهوديالحم!ءبكبىالمعم

اقصلأر)5ايةلجمهـورا-الدغارة

!*

!ى!-ء--خ

المهساءبعميخدة

اصلانابرا!ه"بقامقص!!مج!عة

هذامنجاب!ااموؤفا-مضرضلا،ماادببماعملاتصدياوللة

!أف-راوازحازا،4،عمزدوج(.!اعلاتقنرصولقدرذاكواالههـل

الئقاتذ!اتمحصلةمنإجيءاحلر3بضااتفترضماوقدر،وعليهله

..الىفيةالمجانية

تناولانهي،ا(فرورةءن"خلولاان،،أىيبدو،ملاحطةوفمة

رجولالايجبانقديةااتصورا":،فىيااشباعايحققادبيانجازأي

الهارطه.و"-إراته،الهملذلكلاخطاءمواجهتنلدون

اءكانيةأئايرقدم،ارراءبحيرةفي،اء*لملانابراهيمالقاصان

وعهجهاىااضافة،التكنيكبمااروعيمنالضبرتمتلكوثرية..جدبمدة

ار/عالمجموهـةتضم..اًحيانارالمب*3و.هافاءضوا..الحارتيابا

.9691-65!:ةببنكتبت،قصببرةؤصفيعشرة

تش-لالمساءبحبرةان،القناغةءنوكفر،ارةالاشيمكنؤ

عبرتاتياناستطاعت،والففةالنةسيةارةجاربمقمجموعة

ايضما.لذكب"ول..اًاتءلأالاشمكالمنانجازات

علىحولهاوالالتفاف،بهـ(المروريجدركثبرةقضاياثمةان

نهاياتالقصصتمتلك،المساءبحبرةؤياتعبيريواافئباالمسضويين

كاسزباح!نراميعاملهناالقارىءان.نادرةبرعزارةمفتوحبنلءذات

ابرا!صمعندالقارىء..والممئا،رة..لعديدةاوتو!هلاته،لذكائه

اؤلليستعئدهوالقصة..بهمامعترفوءعاناةذكاءذوطرفاصلان

لتخليطهمحاولةواية.بهالاحاطةتصعبو!راكم..غزيرعالممن

وبائسة...بليدةلمكنها،فىةكأاقىمحاومجردتبقىواغلاقه

،وءحددا،(مايكونلن،قصةاوكانشعرا،الادببمالعملان

مينرغوةخىلألامتدادهمعيتناؤىهذالان،تماماومنجزا

ادكل:باالمليئةوالاذهان،لضفاالزمن

شفتاه،برزتالمتسخةبالوسادةوجههجأنبالتصقوعندما..))

علحىاصابعهواشرصتسرىا)ءذراعهوانحدرتامامالىالورديتان

".ة1ا9ص-طرؤهـامنمثقوبةاذنهحلمةوبدتاجاؤةاالمنفئمفة

ؤبمقاتماكابرتلىميجانيقولآما،الفنيالعملي!صنىلاوبهذا

كا.البشريمةألهمادةبالنسبةابدادائمايتجدد)برالاذاته

الشونعوالممن،ومهمومةك!برة"ساحاتنجدالمساءبحير)وفي

..دالاحبةا"هواتاورابررصيلعنخاو!هيوزعمجنون..والهوس

شيخ..مرعببحن،ناصغاراويخطفالمارةيضضننحبلشاب

البلدةحراسةليمارسعارياؤيهوينزلعاليةشجرةتحتخندقايحفر

سيةالبشريرلةالمشاعراشدمنكشراتننرباجموعةهذهانبالمجان

الاهـداثمنوعلثير.اخلاقنياو..،لمفويحذردوتماوافت!ضاحا

سببلأودونوصا،القاتةالصدؤةبفعلوتحتدمتتشابكوالاقاءات

هـنكعبرذلك،عدويبقى-معلا،عنواًنعنابىحث-بتا-امقئعة

ؤهيلذا،الحسميعوزهاوتخطيطاتسلفامجدية!برمشاريعالاؤعال

.البكاءؤيالرغبة-ومتوهجة..روبتورةشرك

قثراجمومحةاأ،دهفيكأادانةتثممكلالظاهرةهذهانا!قدولا

الحداثةمواط!نمنواقتوابا،وعاطفياتكب*يااذجازاؤشكلما

سا،مخيفنهوذجايسجلال!بوميوا!الان،او!!يا!ور!لأا

ملتهبةواقصلأنحوانعطافاالاهذاوليس.."قي:عونمير،ومضثبع،

الواؤصعفيمه*نهوعمالملانالاعلان،ا.وميةاوالاصزانبالشعر

التخلييعئيللواقعيةكمعيمار،لوكاشجورجيرقولكمااليوءك!

تفتحا"الاكثرشكلهاؤيالاجتهاعء"التناقضاتصمياغةعنبالفرورة

ونقاوة

مسافاتعلىحر!صااجموعةاهذهييبكولااصلانابراهيمان

ارر،ء،بحيرةفي،يتعدانه..ؤيهاالقررةالجواراوعلاؤاتالإفة

حتى،يوالقصصالروائيانقلاومواصفاق،الم!علاللغةوثارعن

دحتلا،تجريبيةبناءاًتيمارس،ماهرالاعباالاحيأنبعضؤييث!و

الزاخرة،الاخةمنهساحةلنا"!مزج))كأالقصهذهفيانه

ثونماالضقا!ة،المتداخلةاحواراتوا،والاز"نة،بالاصوات

:افتعال

.تصور...جنيهما/ةجم!حواركبيمكل!اخرىءقبرة"جضيراًنسة)

بيششيش-

طويلة؟مدهءنماتواهل-

بيش؟ثصيشامبكدو

.جداطويلةمدة"ن-

ارها.لماحقهقةافي-

.اخرىمقبرةاىانجقل!لماًريدكهت-

((..37ص.ترهاامداءتءاثانيةعدها-

عبنثبالحدبلأالراحاالمقبرةعنلحديثايمتزجوهكذا

..العوروينا

الح!مماةجانباىا،المخ!فالباهرالموتيقف،المساءبحيرةوفي

لأ3



بالموتاجنساعلاقةانواحد،سريرفيوحتىواحدمقهىفيوالجنس

اني!نتهدو.فقاداحيماار-"اطاءلرقيطان،نقيضإناًزهما.اميةدعلاةة

4ون"وء--ا!خربدايةفكلمنهطوا*!كلان.حاداابتمادا

...بعضابعضهماويخادعان،يتحاورانوكلانيتآانهما،القاسية

معاداةالمساءبحيرةفييثصكلةلحيماا-الموتالعالمهذاان

نءاكفردي.لحسا-الهـرمانهالجادةطرافنتهارغم..مؤللة

حب،ا:اهتةوا..حبيناالمحتدمة،المضغوطةالعلاقةهذهتجدقصة

احبوبءجوزهابانتالارالمقهىوسطتطوي،عاشقةعجوز...آخر

ويداه،مظلمةفيفةفي،العاريةزوجتهمعلملمتفشرهاًعمى...

تكويف4فيعليهوتتعرفانالمراةلجسدالخارجيالسطحت!سان))

.))111ص.مذهلة..ودودةبدربةوتفاصيله،العام

ايىتصةوا!يخوخةالقاتلالمرضتجد((المستاجر))قصةوفي

وعي-ر..ءهمومبرسنديحوارف!والانوثة..المطفولةمعيلتعمان

يص-ثراحولكنه..اليهيضمهاالضثيلالرجلوكان"مجدي

((.118ص.جانب؟لىوانحرفت،تعرتفهيوكانت،بصدرها

،المساءبحيرةفي،متفجرةشمريةومناخات،دافىءغموفرثمة

احتدامعلىهنفلقة.مهللاحمة!فهرةتاليهناالاحداثمنكثيراان

4مزإفي!ااًن..انامضاالانفعالمنمساحاتعلىمفتوهـفىاومحموم

برصل،الانيظةوانسجاماتهاالمغةاعلىمقصورةليستلكنها-،ثمرية

والت!وه!ة..احالمةاوعلاقاته..الفريبةوشحنتهالحدثتشمل

اخربرتاجداراعلىالمعالقةالصغيرةةالمر2اماموقغت"غائمبوصوح

فيالحادةلفةرتهغمستثمقلىلأوتاطته،احلاقهاماكنةمنالموسى

فيالضوءوانفجربالالموشعرتالدمفانبثق،بالعرقالمبللةوجنتي

ووضهـتالفراشعلىوجلستبالموسىالقيت..خاطفةلبرهةعيئملأ

عاىدافئةبهاولشعرتاصابيب!نا!دما?نسالت.وجهيعلىكفي

."011ص.الاخراناوبكيت..رسنن

فبى،ثخةاوالاحدثاثراءفيأ،يةلشعرلامكاناتجيدتفجيرانه

البدائي،اهضولواالمخيلةعجيبةمجردتكونلاحتى..مما،القصة

مهسادلاالاقلعا-ىالاحي،نبعضفيتغدوبل،-البيريسيقولكما

01فنياثراو..لقصيدة

--ةالقصفيادظرةمدرسةمنكثيرااصلانابراهيمويرقترب

ادإشر،اوصفاحيث"المستإجر"ؤصت4في،الحديمثةالفرنسية

اهاسية،اواصطداء،تهاض!يءا-ويراتنقلفياتاماالحيادوجمث

لىقتحاقصةاهذهففي،الممم!بقةونواياهالكاتبلضميراقحامدونما

،--رةوو--كطكم"،الطواهروصغطفيافتومنولوحيةااكزءلأهذه

اصلانيهلمكولا.شاءتكيفماالعداءاوالودعلاقاتتقيم،متشعبة

تتحولحيث،ايضاومتالمة،طةوبسب،غنيةبطغةاليهاينقلناانالا

علىمحمرة،اماميملقاةيتهار2"فلالم..خارجيشبمءالىاليد

المتشابكة،ا!فيفةالخطوط!طتهاوقد،الداكنالخشبيالمطح

توكاف.ناحيتيالىومائلةمرتفعةالاصابعكانت.منهاوج!قربنئ

با!ربالجانبوفي.ا(وضوعةا!يدباطنعلىمنحرفةبظلالتلقي

ؤث-لاكلءقتحانلمو)فوويتقاطعارفي!علأاالاوردةعددالرلىغعئدمني

انتظامؤ-يينبضكانالشريانهذاانلاحطتعينيثبتانوبعد

."0117صال!هـالعميقبدايةويحرك

ناهيلها،وررتالمجموعةعلىوهي،اخيرةملاحظةتبقى

9-فىبكعايمهلمما،فيهاشالىعةتمساحاعلىتمتدالحواريةالنزعة

تراكماتهثامنب!ضاتفقدها..واضحةمسرحيةثفراتالىالقصة

والثلاثيالثنائبما-واربااثفولةالمه"حةطوللان..الحارةالمناخية

فبصهرفرضاهـيا،اقصصيااًلعولممالحفيدائمالشى،احيانا

..ؤغزارزلأالاوحةونكهة،القصيدةكثاقة

والانحدار..الهبوطاىاتهيل،الاخيرةالصمةان،والملاحظ

افنية.ااجمعثرةوا..الضقربريةمنتخلولاواضحةطريقفي

العلاقجعفرعلب.بفداد

.!لأسقععبم

الخفأشرحلة

بشهبىلأءرؤو!مدا!صىجموعة5

بيروت-ا!دابدارمنشورات

اًشهـلمكتسخاصةاقصةواسكبما4الادالعهللنقدالن!ريةالمقدمات

في-رلأفضفاضبكيفيةومحميقاعريضاالنطرقيمنطورمعهاصبحبكل

لأ.دقيقةغيراالللمحريصة

حمبسعتمستوعب-انكادتاو-قدالادبيةالفنونكانتولما

اش!بمطبالىممتدةوعيالاواا"اوعيؤدراتمر؟ويةالتعبرقيالانماط

درصهالىبهواكماس،الارتباطاتثننىمعهوالتعامل،الواقع

،باخرىاوبطريقة،بديلهواقمتراحعليها!ا"لالتمهـداولهالاستسملام

كهـرو-فحداىا"ملانيفخبما)هنبمالع!ليحتويهااالتيالشحئةفان

((رفيثءاردز"الناؤدكانواذا،الازمةدالرةداخلووضعهالمت!قي

ا-صاالا-اعتقدكماسيهدلىيركنفلمالكهرباءطنهالادبعرفقد

ا(ء*اهـلتوازنتخلخلالنيكلي!ما!بالص!مةببنماالتماثلايجاد

يص!هحبحيثالاثرداخلاجاريةاالعنيفةبالحركةواقناعهمعهما

الانتها6فورالهدتهباالذيالواءيالسكونءيزعنخارجاله4ااستقبا

.الادبمعلألاولتجاسدهمن

من،حقيقتهـافيواؤعااصتلافاابداي!ضوللامامادة.قمايران-،ثم

((الخغاش4رحا))مءموعةصولاهـ"التاالملاحطاتوضعالىاصلهنا

بث.ير.رووفمحمدلثقاص

واعخطءبرها*ر،المجموعةدفشبهنجميعهااًلقصهصسا

المؤافنفسههواقصصاهذهبطلانعلى4خلااءنويستدلوظاهر

علىدايلوهول.الهملا،ذاال!ةالمستثزماتمنالامكشوفاإظهر

ماحة-ضرورةبرأيبم-ماكطلاار!رولم!ايمضةانمع-لعملهبثهصم!

ؤمسةف-يادفؤنقهضاولمؤاد9هو4ادبخراحانمكبماصدقهوحقيقة

كتقدءكاوص4فيموقعهيهجممااكاتبااناوةرصافاذا"الخفاشرحلة((

الونت-بوالكيفهلأ،اوفىاهـدااناسوكبيغبرانإبر!دماذالىضعرف

علهها.يلحويفترضها

صةالفصحرولىبر"نالموافييظهر.((ممايدةبطاقة))قعةوفي

واضح:بشكل

وا،بطريقةويداورهصاحهيحاورمناكل،اليهان!رتسإ)

باكيا،اسخر،المحاولةمننفس!ماوعلىعليهااشفقوانا...،باخرى

..اردلن..لجبهااجيبانلا،تسخرص،حكةالم!وعاقسىما

"..اًلخ..؟اقولماذا

والمقطعتفسهعلىاكا؟بايرؤكد"الورديالفستان"قصكأوفي

وعرفهابشيررحؤوفمحمدعايىهاوحقيقيةحيةشريحةيبدوالتابى

كان)):ماضيهمنتماولءضيئةنقطةيستحضروكانهبداحتىجيدا

ثيابيفياكأالطا4ضاطاذلاازاللاوكنت،تقرإباعامين"نذذاك

ساقتنيكيفالريولست،الخفبمة،المظعبعنباحعاالابقة

يقامحفلالىدعانيء،سعانالذي(000)صديقيدارالىقلمماي

طبصاوص!بقه((اجديدةاالسنةميلادبمناسبةلهقريبدارفي

يلفىينهسهاالقصةوفيثمالىمهبرتحبانكادانهلدرجةمعروف

.(...)و"،ندس.(..)بالمسيووايض((...)بالمدموزيل

علىيتعرفالذيابطلانفسفهـواقمبراالىاطريئأقصةوفي

ي!تةداخذلانهبالجنساًو..بالحبيقهرهاانالىالاجنبيةالسيدة
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"..جةوص!روهاص،لةاح!رالوجهامله،للحباةإ)!بمااالوجهافمحت

نف!((اقصلأابطل-هو))اننجد((آخر،ومغدا((قصلأوفي

:المؤد-ف

وزرهـستماو.كأعطرةرسائلفيالقلوبينظا!موظفاعطت"

،واح:يدانتهاءابلغتيومو،السليبوطنياحديدعلىاشواكافؤادي

انسء"اافروباباطهافواوها"يا!ءياءجنا-ائساعمليالىعدت

"...انبقةقي*واحهةفيالانحتىتعرضلمقصصا

ف!الا"وومثاكا!ندسانة-"و5(يقالبمعكاوهامأوفي

الشتاء)و(قبرااعط؟أو(الحبمن!ليل)و)المتحركةاوقهور)

ال!حاب/)و(الحزينالخميس)و(ا.ائد1ا)ربيع)و(والطفلة

سسصالقصابطالجيداوعرفهالذينقممض4اوهويظل.(والمطر

.براستمرار

ء-داىايصزتطلعا!؟لكانالمجموعةهذهدارسيحسى-2

وبيى-ناهـاتباب!نجوهرية.لأل!نهبخجةووالاصراًربسهقالارتباط

4سهلعاضيقرءزفيكثفتاسلوكواالعواطفعاًلمفيعديدةاشيإء

اتوكلمالمجموعةاهداهاالتي*لمك،اءتقدهماوهذا،(مثلاامه

بآفراوبشهكلتفحصاضيقااهـءزاهذالعلواقولموحزةموثرة

...والثورةبالحبمروراباللهوان!نهاءاالارضمنبدءاالرءوزكل

ءث-صدالحالهومه،الجنسبولىيلة!انلوحهىوالانتصارأالر!ض

ا!ريقياسي!صراًنهثبطلهلسانعلىقررادياصالحاطبيبا

كالهوالعالم"نفسسيحررفأنهبىيررروفمحمداما-برالجشى

14تواءتوقد،%ملهاووقف"،فبا(كأسايهـتطعلمواًن..بالحب

هـواهكلعئجمدبامراراستجمعا)ريرفي...الجميلةاًحلامهاحدى

هـنينف4وهوبرعيدركنالىووواعره"حواسجميعكاذفاوتجاربه

و!!ماباسره3.،نهلعزلمحاولةفيابىهه!احذربااحس،سكلروحه

...وحيدااًلجسدقاءلالي4القاسيمرالطاعبة

م!-ن.((ا)داتتوافياتةو!التحقيقءضمونةطربقة.بة.

القمر.اىاالطريق

الا!اطةبصسنءس،افاصلاالحداىاالمجموعة4اف"صل-3

حاهـسةفبماوعيهكباث4*وقعمنأبا!كايخرجوهـناوالعرثرةبالحد!

علىصالسهخعاضاتهو-فطعوعب"بزءامليوسكويعود!ظمة4ثوء!لا

وتفيت!4مادك3ارة!علفيرالعاتنالىقاءحدثاامسينمااطويقة

صلستكفاتيااطلوبةاالصدمةمحدثاانهايةايمبلغحهىوتصعيده

حسسىلسسم

تفيدما!دابدار

قىاءصهل!ولما

.!

الثو"فيلسوف"بانهلااليوميوصفالذيماركوزيحاول

ضروعلىالاجماع))ذلكانعلىالجمالوعلمالاجتماعيةوالعلوم

الق!لاستمراراداةكانكما،السيطرةارادةولمصلحةالظمع

ال!الغربيالفلسفيالتراثيرفضانه...الاجتماعيبالتحرر

الاخاميدانفيكذلكيرفضوهو.التقدمباسماوالقوة

الارت!بحقالعضويةهذهمطالبةواًن،عضويتهفياولاتكمن

فلي،التسلطازبلاذاانهالكتابهذافيماركوزويرى

اًلطبظسالاستغلاليدمنحررتاذاالتكنولوجيةفالحضارة

الاتضدالانساندفاعمن،الوجودعلىالعراعمبداوتحول

جدبنوعمن"ذاتي)،نصعيدتنميةالى،والتجرديةالثورية

والاجتماعي.الفرديوالقمعالسميطرةمنجديدنظامقنيملمنع

حفانقلابحتميةاساسعلىتفاوليتهمركوزيبنيوهكذا

،ؤيقرهالكلماتمعيتعاطفتجعلهدرجةاىاالقاريءفيالتاثير

له.يقدمهبماويتمتع

ولماستهـلكتقداقصيرةاللقصةالئطريةالتيفاتان-؟

مظس-ولاسيبقىالذيوالتعارف!،الادبيةللاعمالمقبولاناظماتعد

ينطب!قماواكثرصدمهحضارةالادبكون:هووقطوا*دباعتقادي

مقحعادرب!!ولصلفالدكأورراياناعتقد"القصو!يالفعرهذا

نابمعنى"معديهانها))اجيدةااقصةامعر!ايقولح!ثكبيرحدالى

السىلا-يكمبومنالكتابةالىيك!نبمنتط!عوالتيهيالجيدةالقصة

مجموعةان:اقولاتعريفاهذاخلالومن..با)ننيولوالمحاولة

.كاهـ.حدوالى،)معدية))د!ثهبيردؤو!محمدللقاصالخفاشرحلة

..وموفقةناجحةانهايعنيوهذا

واالقارىءعلىالخفاشرحالآفياقمهصاتستعصيلاس5

الاخشرةاكلمةبعدفهمتبنيءلمىتعتمد-الاقلعلى-لانهاالناقد

كمااكاتبا)كن.اشكليةاالمباشرةفيتسقطلاوهـيقدراتهـاومعظم

بعضتغنقدحيثاثكلامنبكشراكبراهميةالمضمونبولييبدو

مسبباتاحدالثماءريللاسلوبلافتقادهااثعريةالروياالقصص

الادبي!ة.الصسمة

الاجزاءويصورالاجواءبهايزسمجيلإةقدرةالكاتبيمتلك-6

ي!مطلقاالتشويرشيبدوولا،امملاوحدةمعاتجاسدهاعن*تتحاتتي

المجموعة.سماتكاحدالتركيزيرظهرويئماكتأقي

الابهامدرجةالوا!لالرمزاوالمعمياتعناكاتبايبتعدس7

قلسمهـماسجزءاتحتملالتيفالقصذلكفي.وفقاويعتبرالايهاماو

يشتتمماوتاويلهالمعنىعنبرحثلحظةفيالقاريءتتركالابهاممن

ااسىأرىءعلىيفرضالذيالبمبالتالمباشراتعبفااصداماعنفتركز

الاقيهاداتوعثر..الا"ورتغيمبثالقصةوتركالمتابدةعنالانقطاع

!.بةالمتناقضة

ابطالهعالمدخولعلىالكبيرةالكلالبقدرةالمجموعةفيتطهر-8

واسس-4للفا،دقبقاوصقاتائجهااسانهعلىتخرجوثقةبجرأة

البطل،لفسقارئهمنيجعلحتىلنفس!لياتهم-رومانسيااثاءا

موليهبهم!ئعاالعملبذاًتالقيامرغمبةواحساسهذهئ4فبمتثور

معاناةصدقعنيكمشفوهكذاالوقوعوواردمرضكعملاهتمامه

..4لتجرقيالكاتب

*-آغاادلبعادلسورب-حلب

تالييف

ير

بركب!ىئماعما!وكىسه

والفلسفةابنفسبمالتحليلاثتراخدلمنيبرهنان،جديدة

عنتعبيرادائماكانانماالليبيدووتقييدالحياةغراكرمراقبه

الغريزيالتحرريقرنانماركوزيحاولوهكذا.السيطرةا)

ارادةباسماوالعقلباسم-واءوالغلبةالانتصارتمجيدى

انماالفردحيويةانلمحيعتبرا!يةويعكس،الدنياالذاتكتكار

.ا!تقذمواصلالحريةوأصلالسعادةاصلهوكامل

الانمان.سعادةوقهرالحيويةوكبتالحاجاتتقئينالىحاجةفى

الحيوية،حاجاتهلاصواءرحبامجالاللانثنتتيحانصضطاعت

واوالانحرافيةالعدوانيةلفعلاوردودوالعبوديةوالقهرلحرب

شعوريةمراقبةالغرائزتحنقحزيةعلىالقسريةالمراقبةفيهسبح

ق.ل.0.6:اًلثمنسحديثاصدربالذاتبنفنهاداخلمنقمع

لم5


