
صقر!شاويشفضية

عطيةنعيمللدكتوركصصمجموعة

مجموعةوهي،قصصعثرمنالقصب!ةالمجموعةهدهتتكون

س.791(،5891)ع!ماعشرثلاثةعطيةنعيمالدكتوركتبهممامختارة

مايشاوحبحي!ثالقصصيالشكليختلفانالطبيعيمنكانلهذا

(كوالشكلصقرالشاويشقفية"قصةللاكماالتقليديالشكلبين

ذاللمؤلفوشكرا."والهبوظالصعود"فصةفيكماالتجريدي

وهما،نشرهاتار!ثمفصةكلكنابةتاريخوضععلىحرصي

صقر"الشاويشقضية"اننكنشفبحيثالاحيانمعظمفيمختلفان

قصةانبل،كتابتهاتاريخمنسنواتعثربعدنشرتقدنفسها

كتبت)كتابتهامنسنةعشرةثلاثبمدنشرت"الرماديالبيت"

نامنه،تفسيرمناكثرلهوهذا.(7191مامونشرت5891هم

منيستوثقانبعدالافصصهبعضينشرانيريدلاكاناوولف

الرومانيالشاعربقولعملاطويلةزمنيةك!رمروربعدعنهارضائه

يدمموااًناءالشكلهيهينصحالذي"الشعرفن"كتابهفيهوراس

انىوجعوافاذااليهايعوثونثم*قلعلىسنواتعثرفصائم!م

نعيمالدكنورولعل.مزقوهاوالانشروهاعنههاراضينزالواما

عنهايرضولمعنهاسنواتغيبةبمداخرىقصهىالىرجعطية

سبباولمل.بهامقتنعايزالماانهوجدمانشربينماينشرهافلم

عثرسنواتمنذعطيةنببمالدكتوريكنؤلم،بالنشريتصلآخر

!مصهينشراخذوعنمما،القصيرةالقصةثنابةعنهعرفتقد

ناسبققدكانماينشرانمنيمنعهمادجدلماخيراال!صكلة

.الميدانهذافئكتبه

ذلكاوولف،اثبتهاالتيالتواريخهذهلناتقدمهااخرىملاحظة

كماسنواتستيمتدفدكليلاوفتايستغر!فصصهبعضكتابةان

ارولفاثبتالتي"مربضةلفتاةزيارة"المجموعةقصصاطولفي

استغرلىوبعضها،0791حتىا؟69منيمتدكنابت!تاريخان

ذلكولشي."يلهثرجلمناستناثة"قصةمثلسنولىاربع

هذهلكنابةمنقطعااومثفلاكانالسنواتهذهطوالانهمعتاه

يرضىطلاالقصةيكتبكانانهدمناهلعلبل،تلكاوالقصة

بصداليهايعودثمؤيهاويبدلفيعدلمدهبمداليهايعودثمعنها

.اخيراعنهايرضىحتىفترة

العربيةاللغةانعلىتدلناالنشراماكنانهوثالثةملاحكة

قصصاحدىنشرت!د،العربيالعالمدولىبينالروابطاقوىمن

وخمسر،ببيروتاخرىثلاثونشرت،بالخرطوممجلةالمجموعة

القصتيناحدىانونلاحظ،فصتيننشريسبقلمبينما،بالقاهرة

جنالريةمونولوجاتلانها،بالعاميةكلهامكموبةتنشرالماللتين

العاميةاللغةهذهولعل،معااصواتهماختلطتقداشخاصلعمه

هـصالفصحىللئةانعلىيدلوهذا،نشرهاثونحالتالتيهي

اللهجاتانوكيفالعربيةالدولمختلففيالاديبقلمذيعفياثر

مريضة"لقناةزيارة"الاولىالقصةاما.وذلكتتعارضالمحلة

نشرها.ثونحالفد!ولهافلمل

هذ.باثباتا"لفاهتمامانكيفاوضحاناريدانني

من!مريستخلصانيستطيعالناقداوالقارىءيجعلالتوار!

هـرر.بهاتنفردميزةالتواريخهذهاثباتيكونالاونود.حقيقة

ادب.منينشرماكلفيبه-يخذعلمياواجبايكونبل،المجموعة

بامه

ويعتبرون!،الامورهدهبمثليهتمونلاادباءناانالمؤسفمنولكن

ؤانبأهميتهاالمؤلفاقتنعواذا..لوخرولاتقدملاشكلياتمجرد

ينصرؤءالقارىءانمنهزعماالتواريخهدهاثباتمنيتهربالناشر

حتى،فديمتاريخؤيكتب52سيقرماانيجدحينالكنابلثراءعن

،كانماالقارىءعنذلكاخفىثانيةطبعةالكتابطبعانابعصهمان

يعتبرالناشرونبضول.نعرفيهالهسبقثانيةنسخةؤيشتريليخسه

ع!رردزيادةافواكلماانهالنشرفنفيهاتقممالتيالالولف!

فيهاماعاملاوبالننالياهمبتهعناعلاناذلككانماكنابطبعات

.يقرافيماالقارىءثقةوزيادةرواجهزيادةسبيل

عنكلمةببت.لاه!يتهابهاالتئويهرايتاولىملاح!ةهذه

در؟سصةالقانونهوالاولؤتحصصه،عطيةنعيمالدكتوراوولف

وواص-ح.القانونفلسفةفبمعليهاحصلالتيوالدكتوراه،وعملا

خبرفمنمستمدة"صقرالشاويشقغية"مثلقصصهبعضان

تناولهة!يماواضحوهذا،والقانونالقضايابدنياواتصالهالعملية

جانبالهـ،لهانثم.للقضيةالقانونيةالجوانبمنالقصةتلككل

ودرالسات،والمحإيةالعالميةاننش!ليةالفنونفيدراساتذلك

الادبيةالدراسطتوبمض،الحديثاليونانيالادبفيوترجمات

فيالارادةعامل"بعنوانحقييبىعنالمطولةدراستها!مهالعل

اما.منهافصلاالاالانحتىينشرلموان،"حقييحيىادب

الشعسرمنكا!فيامكانالهيجربفىنهالادبيالابداعمجالمى

الشاويث!ؤضية".والقصيرةوالقصةوالروايةوالم!مرحالمنثور

الدكتورانهذاومعنى.القصصيةمجموعالهاولىهي"صقر

عناستيعابيعجرواحدادديثكلعلىاقتصارهانيشعرعطيةنعيم

.للوجودالفنيةرويتهجوانب؟كل

الذيالوقتؤي!لأنيعيمالدكتوراناليهالاشارةتجدرومما

ؤيالقانونلدراساتهاو،اجنب*مولفاتمنيتر-مهلماناثرايجد

يتعلقماكلحسابهعإىينشرانالىيضطر،التشكيليةوالفنون

،ولعلالقصصيةالمجموع!هذهحتىوروايةمسرحمنالادبيبابداعه

فربماالخاصالسبباما.عاموالاخرخامراحدهماسببينلذلك

الطليعية،الاعمالالىافربالابداعيةعطيةلعيمكتاباتمع!ملان

ناي!علملانهينشرهااناعالىالتجاريالناشريجرؤلااعمالوهي

الطلإعيةالاءمالتدفعهالذيالثمنهووهذا،محدودونقراءها

مايراللدينااكمثروسائلانفهوالعامالسبب"ما.ريادتهافياء

انالمشكلةاعرأ؟!وانا.ادبلانايكتبهمماكثيراتستوعبانمناعجز

التيالؤراءمنالعريضةالقاعدةوجودعدما-بابهااهمومنمعقده

العربي،عالمناؤيالاميةانثتإربسببالنشرعلىيشجعماتستهلك

بشيءمنانهاعتقدلكني.السواءعلىالمتعلمينوامهبئاجهلةاامية

نسبةؤيهاتراعىلاالطلبعيةالكتاباتمننسبةنشريمكنالتنطيم

دلالةا!ناباتفهذه.الادبيبالكسبتعودكانتوانالماديالكسب

وانهذا،مستمرينوتفاعلتطورؤيوانهاالادبيةحركتناحيويةعلى

تقليدياادبايوماذاتليصبحطريقهيشقجديداهناكانمعناه

.الحياةلقاتونطبقاوهكذا،عليهلبتمرداخرجيلبمدهسيأتي

الادبيةالسو!يجاريلأعطيةنعء!انهذامننستخلصانناالمهم

سهلبابفهذا،وراءهويجريالرائحعنيبحثلاانه.التجارية

الضيق،الباباختارفقدمولفنااما.موقوتلكنهمضموقنجاحه

الشاويشورضية"فصنه؟كنكماتقليديابداولقد.التجريبباب

لكنسه،قصيرةقصصمنكبمااولىمنكانتالتي(،صقر

ا!هـلىانا!مرفءارورانروجقلاو،التقليدعنالابتعادآثر

انيضيفؤرؤض،الحضاريةلحظتنااسفعابعنيضيقالتقليدي

اصيلا،انتاجإيقدمانعلىنفسهوعاهد،عليهالسابقالكمالىكما

،بمونواق،ح!ىإبهعلىكيبهينشرانذلككلنهولو،يخامران
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العدد.محدوديقراؤه

هيما:نتساءلفانناالمجموعةقصصؤراءة!ىزرتيوعندما

المجموعة؟هذهكتابتهوراءكانتوالتيءطمهنعيمتورفىالتيالقضايا

فيالحرءةقمضيةمثلاجتماعيةقضعاياالا"راولىفبمانهالجداننا

ؤصمي"الابشسامة((كمافيالفقروقضية((صقرالئن!اوينتىفضعية"!ة

المرصىوور،كل"مريضةلفت!اةريارة))و"وامشكمانكاحمل)و

وسشد،"كئيرابئكسواهـياالرجل))قصةفيكطالاطباءمع

.غيرافنذيالرديالاسلوببرميعهاالقصصهدهفياسمتحدم

ؤفايايوليعطيةنعيماننكتشفاننلبثما!تتعيئافسنااننا

فيواضحوهدا،ر،لموصوعاهتمامهعنتقللاعنايةالادبيالشكل

انسانفراق"و((يلهثرجلمناستغائة"الاخيبرةالاربعالقصص

ولعل.(والهبوظالصعود)واخبراً(الرمادفيالبيت)و((عزيز

احداهـ!اانمنبالرغماجموعةانهايئؤيمعافجاورهاسرهوهذا

للقصصبالنسبةمبكروقتفيكتتقد"الرماديالبت"وهي

.الاخرىالثلاث

الحدولة،طابع،اممرداطارءعله"ا.!غلبالاواىفالقصصاهدا

الممكنءنفانهولهـذا.،خي!"الىقفز،تذكر:مثلكلماتونجد

فىلاالاخبرةالاىبعا؟قصصفياما.قراءتهابعدالقصلآنحكلا!

الانسان!قراانيجببحبث،الشكلع!الموضوعفصليمكن

هن-إكفليس،كاتبهاهـيدهماعلىمنهايرحصللكيبنفسهالقصة

انكونالغريبمنفليسولهذا،عرضهاءريقةعنمنفصلةحوادئن

واحدةقصةعداماالغائببضميرمكتوبةالاولىالسبعالقصص

ذلكمنا*كساعلىب!بما،((كثيرايئمكوالذيالرجل"قصةهي

القصةعداماالمتكلمبضميركلهامكتوبةالاخيرةالاربعالقصصفان

اكثسهـالغائبلمحضمير."والهبوظالص!ود"قصةو!يللاخيرة

عنيعبرناحسمنفهوالمتكلمضميراما،السردواسلوبملامة

صن،الاخرالىبالافضاءازقهمنيتخففانيرجوازمةاكمثرانهان

لغنهتصبحبحيثبالحديثالننصاقااكثراخرىناحيةمن؟نهكما

قضيته.جزءاكا

منبسطاءشخصياتهيختارعطيةنعيمنجدالتقليديةالقصصفي

خياهـ-ةمصنعفيعاملة9!اة،عاطلون،مروردش"ويش:الناس

لابن!اتهد؟ماتجدلاثلمولروجهاقحرة9ام،بالقلبمريضة

منهطوكلالحر!فيابنهمافقدازوجان،ابتساضنهاغيرالمسجون

نايريدجواليقيمولى،الخبرعنهيخفيويصف!لاالاخراىيفئ

لينشلواالنشايىنمععليهفيقبفىالمريضةلز؟جتهادثاءاثمئيجمع

وهي-"كثيرايشكوالذيالربرل"قص"ولعل.جمعهمامنه

فب!انجدالتيوحدهاهيسالمتكلمبضميرالمكتوبةالوحهدةالقصة

الخصوصيينالاطباءعسداتالىتذهبانتستطيعءجمقةمنشخصية

زحمةبببمطحونةثخصية9،كبمادلكومع،الكشفاجرلتدفع

المرضى.واصدؤائهمبزبائنهمالاطباء

يهتميمدلماثؤلففانالقصصمنالثانيةالمجموعةاما

اكثرانهبل،شخصياتهاليهاتنتمي+التيالاجتما!ةبالطبقةكثيرا

مازومثخصيرويها"يلهثرجلمنفاستغاثة)ء.بالموقفاهتماما

لسبدةجناززيكورس"عزيزانسانفراق)ءو،مجنونانهيبدو

،موقفموقفهناكبلبرطليها9ليس،طبيخ!نتيجةف!ةتوفيت

بالتاليؤجافماموتايصنيالذيالمفاجيءموتهامنواصدقائهااحبائها

خسرهالذيالجانبمنيندب!منهموكل،حياتهممنعزيزلجزء

ن!د"الرماديالبيت"وفي-مصلحةاوعاطفة-حياتهفيبموتها

برجسم4سواءيعود8!فبطل،بالماضيالحاضراصطدامهوالموقفان

ديرولا،الزءانانعليهفيختلطمصتعاماثلائينالىبذكرياتهاو

،الصعوداما.مضتثدطفولتهوانانتهىؤدالماضيبانيعترلىان

المرأةتغريهالذيالرجل،والمرأةالرجلمراعفهي"والهبوظ

،ومنقذاب!يصبحاناجلمنالاغراءلدعوةفيستجهب،بانقاذها

كأمحيوهكذا.بدورهاهيلتغرقهضحيتهايصبحانيلبثمالكنه

مواقفلهابلعمراولااسماولاعملالهانعرؤطفلاالشخصياتحدود

عليها.منهانتعرافالتي!

نرتد!خرحينومن،تتابعالاحداثنجدالاولىالقصصوفكي

المعستويانهماوالماضيفالحاضر.الحاضالىلنعودالماضيالى

تصرر8نها.وعلىالشخصيةعلىخلالهمامننتعرفاللذانالوحيدان

كل!عييئضابعثحصيتبنهنلكانلجد"الابتسامة"قصةوفي

مالشخصيةثماولأالقومسيونجىمختارشخصية:بالتبادلمنهما

اساساالواؤعبمالحاضرعالم!ينعيشنزالمالكننا،ئانيازينهم

والحين.؟الحينببناكافيءياىامنهلنرتد

يقتصرالاءرلااننجد"مريضةلفتاةزيارة"قصةقرآنافاذا

ث"خصيلمناكثروعيقياثلعلىولاوالحاضراثاضيبينالتنقلعلى

نحنرل.واملا،بقلإ"المريضةواحسان،العاطلعباس:هي

!ذاًالمؤلفويدخلنا،اهديانواالحلمعالمالىالواقععالممنننتقل

افرتسكرء:هـوقت:بقولهالمريضةتعيشهالذيالجديدالعالم

.(6(1صى)للحلمتمامانفس!هالتكرسالواقعمعحهاباتهاالفتاة

ناثي!لهماانهغير،اءرهاولفيجميلارقيقاناعمابداحلموهو

وسوءالمرضتطورعاىدلالةانفاسهاعلىيطبقكابوسالى!ستحيل

الذيوالكابوسالحلمأمعايدخلنااؤافانكما،النفسيةحاننها

بالحلمالواقع!ختإطواًخيرا،ابنتهاعلىالمنزعجةالامتعيشه

حوارايعودلابحيثواحسانعباسبيئيدورالذيالحوارفي

واقعيا:

بتعب.تشعريئ-

السكل.حان.التعبظية-

تبقين.الا-

.حانانهيبلو-

عملا.ساجد-

الصفيرة.الطورتووتمقممهوعند،الابوابيطر!اررضاء-

.ذهبمنشالفيسالفك-

ا!طر؟انهمرلو-

..الابيضيودكفي..ونمضب..ذراعيعلىستتكئين-

المطر.يبلكلن..ت!كدي

البدن.ينهشقاربالبرد-

.جواريالىبالدة?ستشرين-

ليت)اتقولانعيناهاكانت:الحوارنهايةفيلفالم!يضيفثم

."حقيقةلامر4

وبينبل،والحلماواقعاعالميببئحريةفيفقطنتحركلاونحن

للشخصيةالحلمعالمبدورناندخلونحنوالمتكلمالغائبضميري

الشخصياتوعييتداخلوهكذا،العاطلعباسشخصيةالثالثة

لنصلالضمافرتتداخلكماالحلموعالمالواقععالميتداخلكما

.الإساةقمةالى

قداننانجدفنحن"يلهثرجلاستغاثة"قصةكانتفاذا

الهذيانلعا)م!اًلمجالليفسحيتوارىانه،الواقععالمعنابتعرنا

القصصفي،كانكماالاصلهوالواقعيعدلمبحيث،والجنون

الاصل،هواللاواقععالماصبحبل،السابقةالشكلالتقليدية

هـنلنغيبسريعةاطلالةالواقعيالعالمعلىنطلخر7حينومن

ضميرمحلهوحلالغائبضهرتوارىوهكذا.الجنونعالمفيجديد

السابقة.القصةفييتصارعانكاناانبعدالمتكلم

،فالعودة-الواقعهوالذكرىعالميصبحالرماثكبما(البيت"وفي



فيكما،ذهنهالىقفزاو،نذكر:مثلبافعالتتملاالماضيالى

طويقعننفسهاالذكرياتبتجسيديتمبل،ععضاث،ويشلهضاية

حتى.سنةظلاشنمذغادرهااقيطفولتهمدينةالىالبطلعودة

اصبحناالمحهوعةقصصآخر"والهـبو!اًلصعود)"فصةكأنتاذا

يتجساوزفانتازيابى،ءا!لفلنافث!حيثالتجريدمستوىعلى

رحسلكلبمينيالازلالروارذلكيموروحيثمعاوالحلمالوافع

.امراةو

القصصفنهايات.القصصبنهاياتيتعلقفيمااخيرةملاحظة

يمدفلمالاحرىالقصصفياما،والتنساؤمالتفاؤليئتتمارجحالاولى

لكنه،!لهمنبطردهتنتهي"صقرالشاويشقضية".تفا!ولثمة

اذا،صامدةارادةداتشخصيةانهواثبتقضيتهكسبق!كان

فكه!الارادةعاملعندراستهفيعطيةنعيمالدكنورفاموساستعرنا

فنسلتلانهاتبكيالابضسامةقصةفيزينهمام..حقييح4ىادب

كليخنىانو!ينجحانالزوجان،السجينلابمهاهديةتشتريان

يجصعانفيينجحالكمانعازف!،اتهماهصرعنب!ا!حرءنمنهما

"منسينمثملثمعليهيقبضاريلبتمالكنالمئراءثمنلزو!4

الرجل"،"منهجرعةذاقتولاالدواءزوجتهترولم"جمعهما

اصم،الطيبسامعهانالنهايةفييكثف((كثيرايثعمكوالذي

علاقتهاستعادةفيولاعملعلىا)مثورلدا9يبملا"العاطلعباس،)

لريضة.ابحبيبته

نعمةبل6ونهايةبدايةثمةفل!سالاخيرةالقصصفياما

الذيالرجل:آخرهاالىالقصصاولمنتترددمتشائمةصرينة

منهتمكنتوقدمقتالمكانانقصتهاولفييعلنلاهثايستعيث

موتهمنمت!كدااصبحالقه*ةنهايسةوفي..شيءكلءراهية

اياميمعدودقئاناعرفاصبحت"يديهعلىالطاعونعوارضيرىكمن

ماتقسدكأف-"يحستجعلهاجلهبقربالشخصمعرفةوان

معى،عيرمنشيءكلبان"عزيزانسانفراق"قصةوتنتهبم"حقا

قنبلةعليههوتقدقلبهانالبطليحس(،الرماديالبيت"نهايهوفي

الصعود"فياما.ينهممشيموكليذهبالعهرانيدركبندكه

الىفهوىاغرقتهالتيهيالرجلانقدهاالتيالمراةفأن((والهبوو

...كلام...مناكيدنجاس2:فيهتصيحوهيتحتهاواختفىاللجه

مثلكم.القذرهالمفب(هذهمنكمقنطهر،جميعاتغرقونعلكم

خلالالمولفرذيااليهانتهتماعلىدلالةالمتشائمةالنهاياتهذه

الرفضءدلالةفالتشاؤم،الرفضعلىتنطويياولوهي،4الففرحلته

فيشاركفقد،كثبرةدلأتمندلالةالااكتشائمةالنهاياتتكنولم

منللمجموعةالاخيرةالقصصبهاتسمتماالرفضهذاعلىالدلالة

لكنكالوافعتصتقدؤدالواؤميةفيبينما)،وتجريديةوفانتازركأرروزية

ايهتطورتوما(صقر،ويشالش!قضيةفيلهجدمانحوعلىترفضهلا

التحطمالى(صقرالشاويشقضية)الصمودمن41جموعةشخصيات

والولولةاثكوىالى(مريضهلفتاةزيارة،وامشكمانكاحمل)

انسانهـرا!،يلهثرجلمناستغاثة،كثيرايشكوالذيالرجل)

قدمهادرلانالى(الرماديالبيت)للطضيالصوبالى،عزيز

.(والهبو!الصعود)التياريجروهاو

الشارونييوسفالقاهرة

!؟---!تهثش!يما

1لسود1ءالمملكة

ضعبرمحيمدبقلمقصصمجموعة

ببغدادالاعلاموزارةمنشمورات

جديدارفداسسنواتعشرمنذ،البعرةفيسالقصةتتقلم

العربيللوجودالجديدالشكلعنالتعبيرفيتس!ماسمثنائيةطافهـةاو

تقل!!يةبالية،بعدعن،ءهـالحدثترفظلت،خاصةالنكسةبصد

رومةنفسبهىمرصقىحالةالىلحولتحتىالفائمةوالظروفالوعيبين

والتهويسل،بالانفعالمشروطةتكونانوكادت،والانهزامبالغربة

مثوحىكاذبةوموصوعصةوافعيوهمكللى،ءموما،فائمفالموقف

واهـحاب.السرابغبروالن!فسؤىيتركلاواشزخطابركيواسلوبمقضعل

العصرروجوفقتتحددانيجب6ابعادهابكل،الادبيةالمسؤوليةان

ليسالجراحوتمزالرماحثمرعبحيثللمرحلةالرئيسمةوالمشكلات

والايحاءوالجدلباتملتوحىبافكاراوانمامبتدلةأهواءاوعادياالما

الىالقصةورخولاولساةوجرسالضاريةالمرحلةايقاعيلائمبما

واالعصرجيلاعداداصلىمنالموضوعيوالتوتروالتكوبنللرفضاداًة

،وا!مفأنبثقةالحاحاالاسئلةاشدعلىللاجابةشئتانالقدرجيل

كافت،ماوا،نهاالوافهيالوهموتقنياتالمجيمظوالمثاوءاتالانفعالاما

وتلآشىكفقاعةتيفجرذاتهةافراراتهبمماءبهدرللهمرإكأاداًة،ابدا

بسرعة.

واستسلم،ابماياتاوصعبنمشوةثملااك!سب:اترعيلظللقد

جيلوكذلك..وكل!اهاة2ارتخاالىالانيسالسبقهذاور،طوةتحت

أمامذاهلارالمباريءمبهورابالحضارةمشدوهاوقفالذيالستتات

679ة4قبلاصطدماالرعيلينكلايفى،بالقلقوممازوماالنكسة

الكلمةترف!رالتيالمضادةالرجعيةللقوىوادواتسيابةتباحباطا

عن،يتمخضلمالرفضهذاانالفرابةووجه،الكلمةترفضهامثلط

يم!طيع،،الب!صرةفيالقصةلظورالراء.دانبيد،جديدخلق

عصب"؟ىالصقرعبسى!ديلقصصيشيران،ويسربسهولة

السشيناتفترةخلال!همةتلورقيمرحلةتمثلكاؤتباعتبارها(،المدينة

محمودمحاولاتاما.حسبالعقائديةهويتهاراويةمناليهامنظورا

شك-بلا-فافها"رومانيارصيفعلىوجه"مجموءتهفبالظاهر

ل!؟م،احصادهفكانطويلةسنينالتشردومعاناتهالقاصلغربةترتقيلا

واقعيتهاكانتالتيحسناًلصمدعبدثصصاغفاليمككلا،وبالطبع

مااًنالقصةلكئ،الاجتماعىبمعناهابطل."ا،)لمفهومتسجبليارءررا

حينعذ--صكونفانهاالالضياءءه!ق!لمييهورشفافعفوياطارفيتجىء

يؤالاملكانوقد.المللغبرالنفسفيتتركلاالتيبالمقالةاشبه

السيا!عءلاالهزاتانغيرالوهابعبدمحمودبالقاصمعلقاالتجديد

عن4ينفلتانيمستطعلمبائسووافيسلبيركودفيزركتهووكالت

لمف!طقصصفلاثكبحيهثالتحديدوجهعلى679سنةب!دالا

والتي"اخرىمدينةفبميوم"قصةعداجديدةاضا!اتايةتعكس

الررليةالعلاقةيهكار؟!طبرريه"روبالنطريقةيجربانفيهاحاول

هـ،نالاقصوصلأهذهفبمالمكانوان،والانسانالشيءبببقالزمنية-

فانهاالمحاولةاهميةورغم،الفراغفىتتحركالتيالشخعبقىهو

الواتهمأصىظوا!قد-كثروهم-الاضروناها.مفارؤةليست

نطاقعلى((ا!حضور"سوىوالخلقالتحفزدثلاتففقدواالتقلإدية

الركتالتبىالادليةالمراهقاتهيبل،اسمهامولافتع،*،ضيقعحلي

لسحرمباشرةحتمبكأكنيجةالمداًرسوطبةالمقاهىوشبابامتأدبين

البعرةرفدتالتي(اةوميئا)الادبيةواللقاءاتالشعريةجاناتالمص

متواصل.بشكل

نقفانين!تجي،الاححكاموءعوميةالسريعالعرضهذاخللمن

ا"ملكة"الجديدةمجموعتهفي،خضيرمحمدالاستاذقصعيامامطويلا

هـانوان،الامكانقدرال!وىعنبهجدةبعيننهومهاوان"السوداء

ناا!ضطاعالذيالقاصهذاتجاهبالحاحالنفسفىيتحركالهوى

المميزةا)هـة!لأ،النحدد4وبرعلى"الارجوحة"قصةفي،يخلق

الحز*كلانية.الرؤىلنشىوالمغايرة

669س:رز-صبينكلامماك!نب،قسمان،(السوداءالمملكة"و



وجمأالمعركةلادبأفاصيصستا)لمثانيالقسمفيوافردت.،79او

خلالمنالاونمانيالصدفىفيتبحثالاولالقسممضامينكانتجن

.انتصارالىالاحباظتحولالتيوالارادةالواقععفوية

ثم،فتستهويكتقرأها،المجموعةقصصاولىهي"المئذفة"و

دلإتعلىؤيهايطغىالخارجيالج!اليالشكلانفترىالقراءةتعيد

ارادالذيالمبانترةالشخصهلأوهو،المكانولعل،الرئيسبم4ضمونا

جعلقدسريمبئكلتتوالىالتيللاحداثمعادلايكونانالقاصله

عموما،،القصةافقدمماالمميزةالمستقلةشحصيتهثانويمعنىلكل

توسعي"مخطط"اطارفيمعهاووض،مشدودحبلءلىالانسيابلنه

،سية.الاسالغايةيخدملاالذيبالوصفاللعبولذةالفنيللابداع

الرحلةانورعم،الابتذالطلاللةتحتيقعلالكنهمألوفالحد3ان

تمتدالمسافاتن91ابريققعرفبمالقصةبطلةفيهـاكانتلوكماكبدأ

تحتزلاحرىتارةسريعةوبقفزات،تارةمتوترببطءوتحسروتقبرب

الشارعالىالبيتمنابتداءالقصةلمكانيةالجرافيةالمعالمعندها

لبيتالحدرتامراة:المئننهةحتىالاخرواًلبتوالسووفالكورنيش

بريتهالزيارةعارمشوفى،يوم!ي،يستلبها،محرمعثىمنالزوجية

جوفي،اًلضفدعةسالبدينة،الاخرىالمراةتعيشحيثوابتن!اا،ول

الصغيرةالابنةهذه،ذاتهالوفتفي،رعىو،مقيتةورائحةمشبوه

المهاءحتىالعمل!يالم!لأعنيتاخربفتىتزوجتانبعدتركتهاالتبم

حسنه""صغيرتهاتركتفقد((الزيجة"هذهعلىحريصةولانها

قبلمنكانتانبعدنهايتهحتىممصوصسيكارةكعقبالهلامتتنفس

ترفضالقصكأبطلةفان،الوعيهوالخدصولاني،السماءحتىتقفز

بعيداذهبتؤد،قولهاحدعلىلانها،بالعودةايحاءاوترنحيبكل

..القدبمةامكنتهالضفقدشوؤابهالكن،الاولالزمانذلكوانتهى

الفائتةالصوركللهيهيستقطببشكلالقصةفياكانايبرزوفجاة

المتواتراتكلعبرمجددشيءفيالبطلةوعيعضوإا،يرتبطجيث

هياخرىثحصيةعنالرحلةلتسفرالتشكيليةوالاطرالنفسية

عملب!في،مهـباشربشكل6يسهمالذي(البطلالمكان)شخصية

علىاللقلقعش،قبلمن،داؤمإتألسكانتلقد.والتغبرالوعي

العشانغير،الواطئةالسطوحفوقشامخبعلواكلتصبةالمئننةر(س

اللقلقهجرلقد،انذنةاراسعلىمنهجانبسقطو!د،مهدماكان

يصر،حينعذ،الاذانصوتعلىمعضاداكانانبعدوخربهعشه

لروحالبطلةتستحيلحينطالقصصيةموهبتهقمةالىحصيرمحمد

العش:منالهدمبالجانبتعبثالريحتر!بوهيسائلة

ثانيةعيعيفىيجمبلةستبالوالقديمةامكنتيانحسبكنت-

كليبدوكم،الانواهمةاناوكم،ططانينتيبعضليستعيدوانها

لقلقهاههـجرها؟قدكانتكماليستالمعنفةوخى،الارموثاش!+

طويلا.سكنهاالذي

آصريفقدماتفسيردونالحدهذاءونالقصةتنتهيانبوديوكان

الاغراءاتتلكهيالانتباهيلفتمااشدولمل،الايمائيةملامحها

عريتتفرسالتيهطازجةاعيونوا،ا!خرينابتساماتمنالمفجعةا

وتقوىداخلهافيالزاعيشتدحيث،الصاءلمهواًلاقدام،جسدها

شطرةتحتتترىفالصور،ماساويلكنهمغراثهـبشكلعناصر

الاحساسلهجولالقاصبهتوسلالذيالادبيوالشكلالجماليالحس

نية.الاذ-4بالارادةثقةالىبالضياعالفاجع

رض!ايالوصفيةالصورتحدملا"القردامنية"قصةفي

حافرشيءبكليتوسلانالقاصارادولئن،القصةفياسالي

تحياهاالتيالتمزقحهإةعلىللدلالةسا؟جااوبسيطاكانمهما

صروريااوعضوياشرطاليس،ارىكما،دلكفان(القصةفتاة)

القصةلحظاتعندهاتتشنحالتيالجنسفارتجافة،الحدثلبنية

القرديقلدهافاصحةحركةنتيجةيتالىوسريعطاريءحدثهيالاخيرة

القردحركاتارمنوبالرغم،ع!منالفتاةوتنظرها،االشارعفي

وبصورةخارجيبدفعتحدثمشتتةوانها،داخليةطاقةعنتعبرلا

ءشيةوتقليد،ديونهثقلتحتينوءرجلكتقلي!،ميكانيكية

واا!حانوزوجةوالفلاحالعامللحركةاخرتقليدوربما،السكران

والاعضىا!الجسميحبالحركاتهذهعلى(المتفرج)فان،السلطان

كامنا،انسانياحساالحركة9-"تستثهروربما،الحركةتمارسلتيا

،واعباداءمشروطةالحركةكانتاذاالاتحمثلاالاستثارةهدهلكن

كأ-يممن!راداءفيآقرداحركةاًما،انساناالهتحركيكوناناي

نافيهشكلاءهـلا":سبنسريقولللاارةاداةبالضرورةليستفانها

هذهقوةتفتتنافقد،اًعظموالاعضاءالجسمتحركالتيللارادةحبنا

لي،اطبع،،وسبنسر؟الاعضإءفيالس!هلةالحركةتفتتناممااكثرالارادة

عملفاي.هوتأسا(ثاهدتشدالتيالحركةمنالغايةيغفللا

المشوشلرإرهاعلىتستلقيالقصةؤتاةجعلالذيهذاشعوري

ناصجبح!ن!وهامسرعةالحائطمنتهبلالتيالخيولهجومبانمتظار

تجعا!لا،حالكلعلى،لكنها(سخيهة)و(طريفة)امني!للقرد

هناالحدثان،سيطرةنطرةللفناةتنطرانالصنجرتنالحيوانعيني

انسعجامايالنفسفييخلقلااجنسياالصدماوالتمزدازمةاو

مقم!وضيالجهدهذالانذاك،المنضسودةوالفايةالاداءجهدبين

الفايه.عقلانية،بالضرورة،فاتفت،الخارج

،وكالهعتاد((الساحةعلىناوذة))ؤصةتبدا،الطينبرائحة

،الدافقالنهار،العاريةالجدران..الاشياءلدقافقالوصفيبدأ

ىهـ4ويبولؤخذهيرفعالنافذةخارجوكلب،الثوب،السقفطلاء

اتصشلكأت)يتخيلفهويرلموانحتىوالنطل،الاعمدهاحد

منالصورةيستشفانهبيدالزائرةيرلمانه(الجالستينالمرأتين

اتهخازوجحولوالزائرة"اًلخياطة)ءخالتهبينالدائرالحديثخلال

بالمالمثلاسيهودانهووعدالخلبحالىسفينةفييوماذهبالذي

والن!لمعينةرالف!كالتتراءىالتيالاشباحعنحديثثم..والارل!

الخالةعناءيشتدحينفىيالخياطةماكنةوتهدر،السقفياكلالذي

بالنسبةفصارملامحهنسيتوالذييعدولمراحالذيزوجهاحول

بخيطبرالحياةتربطهاالتيوالخيالاتبالوهميوحيخادعاشبحالها

واسقاطاتالوحدةعناءرعمالخالةلكن،شفافاثكليورباطواه

تحلم،فهبئ،الواؤعدلالاتعن،نهائبا،تنفلتلافانهاالمرضي!ةحالتها

،كشبح..هناكيبتسمكان،خدعنيلم"؟خوذةكافيالبداًيةفي

ولثرة-كبماقوتيسأمنحك..القوةاممحني..القويايها..ولكنه

ناارادالقاصوكان"آه..ومماتيعرسيويومفرحي،وطهارتي

بالخبلافىذومةاللحظاتالىالفسبحةاثعريةاللغةبهذهينفذ

جب"ازدواتحيش،الث!نموزعة،الفكرمشتتة،ادافهي،والا!صام

حينمط،فجاة،يحدثالاحرالتحولفانوهكذا،والوهمالواقع

قخفتان،انيعينايبدأتنعم،سحفني2ما":مخيفغريببهدوءتقول

اخنيتخبرولا،قلتلماتهتملا،الليلمنمتاصرةساعاتخىاعول

ايحائشءبعموضالقصةتنت!ذاتهاالطينوبرائحة"همومهاتكفيها

يغرفىعدبماءكأسخلالمناقوىدلالاتذاتالاشياءفيهتبدوجميل

عصبب-ةضغوظتحتواقعاكانمهماالانسانفانواذا،معاالاثنين

هـنعريزيبشكليبحث،عمقهبر،يظلفانهومرصينفسيوتوتر

الانساني.الوجودلمعنىاللارمالثرظذلك،الوعيصحوة

يوملوصفصفحةوعشروناربرعثمة"الشفيع"قصةفي

لحشداخضمفيتنجرفالبمالحبلىالمراةغيرفحوىولا،عاشوراء

السطور؟يطوإلأبحثتلقد،العزاءلموكبصوفيةبئوي!الهائل

العاديةا)رريةسوىوجدتفما،ومقنعمحددمصمونعنوخلفها

حقيقةاوانسانبلأكوامنايةالقاريءفيتس!فزلاشعريةبلفةللاشياء

اقولوكدت،القصةهذهخلالمنالقارلمجىاوالقاصيسعىخفية



الشا!ركان":جويوماريجانيقول.عنهاللكشف،النصيدة

يصبمحانيمكنولكن.الابدالىكذلكوس-ظل.الانحتىصورخالقى

ي!زماولشد"افكارموقظاواؤكارخالقذلكجانبالىالشاعر

الشفبع"قصيدة))كتبتحينماانك،الزميلايها،النفسفي

جويو.مقولةمناثانياالشقواهملتالاولبالشقؤقطاخذت

بعدهامن"السودا،المملكة"فيكما"الاسماءشجرة))في

محددةليست،طلقةابعادذيرمزالىالناصيلجا"الاسماك"و

يجعلانالاولينالقصتينفيحاولالاصانولو،الدقةوجهعلى

"الاسماءشجرة"فيبص!دوق،مبنبمضمونتلتصقدثلاتللرمز

وسيعر!،الفتيةالروجبذلكسيتملك)!"نه-بعدئدسيمتلكهمن

الاليسالرمزان(السلاحفلغةودر،والامواجوالاحجارالجزرلمر

القدرةلامتلالثعادةالكاتببهيوسلادبيامنهجااومغامرةاواداة

عنالبحثاوعنهاالتعبيريمكنلاالتيالاشياءخهائقايصالعلى

ناشكولا،والموضوعالرمزبينالربطخلالمنالكامنةالمعاني

ستنمو،البطيئةالسلاحفبلغةالطفليناسماعلههاكتبالتيالشصرة

؟والانسانوالحياةالوجودلمظهرالغامضالمعنىالاالنموهذاكانوهل

هـنيبحث(علي)فان"السوداءالمملكة"صصندوقفيالرمزاما

عذهاعثرلتك!ااريهصورةفيكانوربما،وجودهمصرراتعنخلاله

يث!سدهمادياسبباالارؤامرديئةبحساراتمليءصعبردقرطة!!ما

فهـو،جديداوصوتااحروجهاا!اويةحيانهيعطيبحيثللحياة

الت-اًلجامدةالاشياءغيريجدلالكنه،ذاتهعن،ادن،يبحث

كانت":والغموضالشيخوخةاسارمنالاخرىهييحررهامنتنت!ر

"لكوتعلو،باعتناءبعضفوئبعضهاالصندوئفاعفيمرتبةالاشياء

الذيالمعتموجههنصفيفيها(علي)شاهد،مشروحةمراًةالاشياء

محبوساابيهاشياءمعهناككان،ولكنهالصندوققاعفيانكسر

الاساسيةال!مةانوحييث"للنوريحررهمنبانتظارطفولتهمن

يخربم(علي)ؤان،الماضيالزمنلمقاييستخضعانيمكنلاللاشياء

4اًبملامحب!مرعةوفيسى،السرابفيالبحثرحلةبعدللنور

اهـصداءالمملكةحيوانات،ازمانا،سحقتهاوقد"الصورة،ي

كما،الذائبةالوانهاقدورفيواذابتها،الجدرانعلىوحنطتها

صهيلوبينالبرونزب"الابوابمطارقبيناب4صوتضاع

واذا"الهجر.لةالخشبوتواريحالطابوئفناتفيالمختلفةالافراس

ضلالاالاحيكائنعنالماضيةالاعوامصندوفىفيالبحثيكنفلم

وعبثا.

مزولادةابتدا.و!لاسممعمي!الىالرمريتحول"الاسمالث"وفي

وسوءاترددعلىالقائمةالعلاقةتلكفيالخوضوحتىالموضوع

تتحركلمالشخصياتاًنصجبح،والموضوعالشخصيةبينالتفاهم

لكنهاءديدةاحداثياتعلىترتكروانهاالدارجةالقوانينوفق

القاصؤهقد،الفهمواستحالةالمقاييسغموضوكلةتحتتختنق.ف!،د

بنعنيفةازمة،يالقمسةوضعانبعدالتحيمعلىقدرته

اللامتناهيالبعددلكنسففاننستطيعقدلكننا،والموضوعالدلالة

الملحالسزاليبررح!ثالعاريةأحنيقةاامامالانسانفيهيقفالذي

حبضماالتغيبرجوهرعنللبحثكلهالعصرعلىنفسهيطرحالذي

تؤكللاالتيالاسماك،الميتةالجافةماكبالاسالنهرضفتاتضيق

ترقبالشرفةوسط؟كرسي!علىالملوناسمكافتاةتجلسحينفي

الملوثالنهراعماقاعمقفييترددالسؤالصدىلكنكلهالمنظر

النهروالاشياء.يستوعبالذيوالصباعالموتورائحةالسمكبزفرة

كونحقيقةعنالاولالقسمقصصفيخضيرمحمديخرجلم

الضائعهوالقسمهذاقه"صكي"البطل))وان،القيمةهوالانسان

نا،ايضاالضائعالزمنو!نمكانهوعنذاتهعنالباحث

الشرطلتبريرالمل!قيالاسنلةكلباخراوبشكل.لطرحالمضامين

.والضياعوالعبثبالقلقالمازومالانساني

فكرةالمجموعةمنالثانيالقسمفيخضيرمحمد(اراجبح)تطزح

،المعررنتحديات،المعرتحدياتلكلالعربيالانسانمواجهة

وخارجهاالنفسداخلالمقاومةتعنىفالمواجهة،الصمتوتعديات

،(الموقدحكاية"قصةففي.المصيرامتلاكاجلمنالنارخطوعلى

خملالمنالقارلمجييدعوانمامحلولمغزىتقديمالقاصيحاوللا

والقصة،والتحليلوالاستنتاجلدكتشافالقضيةلابعادالمشتركالحس

التقليديلسردواالتداعياسلموبفيهايختلطالفنيةالناحيةمن

تفرضهالتكنيكوهذا،ولذيذساحربشكلالوصفيةوالصور

الصمتولحظاتالموزعةوعواطفهماثنصةلابطالالشخصيةالفروق

حينفي،مشتركةدلالةعندبجمعهمالذيالقطاروصوتوالانتظار

التعقيدحيثمنمتباينةايحاءاتمنهملكلالصوتهذا،يوحي

انلكلاذالموقدحكاياتستهويهموالزائرةوالطفلان،قلجدةوالوفوج

الخدعة،)خلالمنللقصةكبطلالصمتيبرزحينفيحكايةمساء

فتدس،الزجاجخلفمجففاالصورةرجليظلحيث(السكينحدو)

بجانبوترقد،والبشوالانتظاربالحكاياالمتعبجسدهاالام

،فماالدمويوالحلموالصمتالاللاماخيلةتهومحينفيالصفيربن

الموقد؟امامالتاليةاًلحكايةجروى

الاسصصاذقدرةتستهويني"الربابةوترعلىتقاسيمقصةوفي

اوصلبارمييكتبل!لهحتى،اللحظسةتعمهقعلىخصب!محمد

!دالىالاعجابسوىالقصةهذهحيالاملكولست،شريان

اديبناكتبهمماشيئاهنانعيدانمنضبرولا.والتحيزالعشق

6891،ايار-داب7القصصنقدهمعرضفيكنفانيغسانالراحل

منواحدة)بانهاالشهيداليهااشارالتيالقصةهدهحول

للوسيلةجيدنموذجوانها،المعاصرةالقصيرةالعربيةالنصصاجود

القلاللالفخمنللفراريستخدمهاانموهوب!للالبيستطيعالتي

خفمير،محمدوانالوطني!ةالقصةمعالجةمسالةامامالمنصوب

الذيالجوالىينقلش،انه،جيدانموذجايطزج،المجالهذافي

رؤوسوراءبوجودهنشعرانودونذلكعلىيرغمنااندونيريده

ملاحلشةمنليكانولئن"استاذانفسهمنيجعلانودونابطاله

مجة5وتريهاخلالمناحدثتقدكانت،كصوت،الربابةانفهي

اًلانامل،وتجريحاللسنبتقويضفقط&ساس،ساترتبطهائلة

صوتان،الحرببصوت،السيفكحد،الصارمبا،يحاءوانما

تناولتهالذيالمضمونلذاتالمغاروةالرؤىشتىخلققدكانالربابة

اعىووؤيالتحديقبدوارفتحستقرأها،كثيرةعربيةاقاصيص

القومية.اعبقريتيوادواتالعربيةالنفس

حضيرمحمدفيهاخلقيالنتيالقصة"الارجوحة"باستثناء

حيالها،نملىكلاوالتي،إهاصرةاالعربيةللقصةمثيرانموذجا

"ظرجاؤنسةاالعلامات"قصةفانالت!ريطعير6العجالةرهذه

قلب؟يالبقاءوضرورةوالفداءالجرحلمضمونالمشتركةالسممة

.بالارضالحادالاحساسخلالمنالتخطييخلقبماالضاريالواقع

الفدائيشخصيةنرىوفيها،القومية"الشخصوقيموالانسان

مكتوبةوالقصة.والاغنيةيحوالناركالرمكانكلفبم(يحضر)الذي

ءم،لكنها،الشعاراتلغةالىاقربكانتربماشعريةبلغة

القطارات"قصتااًءا.الواقعيةالحرارةمندفناالتجربةتعطي،ذلك

النهايةفيتقودانلا،ارىكما،ؤلانهما"اًلتابوت)ءو"الليلية

مسألتيمبالثرةامايضعناانحاولالقاضانورغم،منطقيةنتيجةالى

كهذاموضوعاانالا،واحدوقتفيتنفجراناللتينوالوجودالعدم

تركتابوت؟ثهصه":سحريةبعصاالنفسالىيتسللانيمكنلا

ملطصشاالضوءفبميحلق،الوضوحشديد..المقهىرصيفءلمى

طويلة،لفتهـةعديدةمراتواستبدلتثطبتاًلتيالحمراءبالعناوين

المقهىاشباحمن(احد)يحفلولمالتابوتمناحديقتربلم



يسثمنكامورطاعونالعطرةهدهتذكرفي(التابوتبمعاينة

هـذاكونانيعقلو!ل!كذاكحقانعووفهل،فقطالمرضى

الرؤياعنتب!عدالقصةارإ،وايستثارةادانةاداةالتابوت

فههير!كر2و؟وترالامةوجدانصقلفيتسهم.انيحببالتيالمعاصرة

أحدثاهذامعاوخامللانالانسما-لأوالقيمالاصالةائياتاحدوفق

.انعصارالىالموتيحولجدليةاصداًءمنيطلقانيجب

نابوضوج،،نستل!!العابرةالقديةا،ل!اراتهذهخلالمن

ارقصيرةالقصةكتابابررمنحصصهـكواحدمعم!للاستاذكشير

بالشحمرصهودةالبصرةفيالقصةكانتولفن،العرا!فيالمعاعرة

ال!ؤءتمثلالسوداءا"ماكةان،فخيرا!عوض،والخواءوالجدب

الثلسج.حهـبلمنالطافي

السعمبدييعربالبمرة

لثقببلالزمن1قسارب

حجازيعبدالنب!بقلمرواية

بدسءقالوبالكضاباتحادم!ثمورات

بالفاليومعانسيه،ال،ميقةبابعاده،حزيرانمنللخامسكان

ذلكظهرولقد.ادبنا!ي،ومدىنوعا،متبقيةاثار،لون

خارج،القطرهذافيالبارزةالعلائممنوكان،بخاصةالشعرفي

الاقيمتها(نعرف)لمالتيونوسسعداللهمسرحيه،الشعردائرة

.(حزيران5اجلمنسوحفلة)متأخرين

الهكسةعلىسنواتاربعمرورمنالرغمسلى9،الروايةفيمااما

قارب)روايته؟يحجازيعبدالنبيوكى"ن،بارزاالتقصيرظلفقد

،بدمش!قموخراالعربالكتاباتحادنسراالتبى(الثقيلالزمن

عودةبوكات"حليمدوايةلبنانفيظهـرتلقد.فاتحابل،سباقا

فيالادبكسويعرفتكما،وحولها،النكسةبع!يد(البحرمناطائرا

عطاءاتايضاشهد،اسرائيل،الاخرال!رفانبل،يماللماهصر

يختلف.سوريافياللامرومن،حزيرانفجرهامتنوعةادبية

خلالمنحزروانمنلاخامستعرض(الثتيالزمنقارب)ان

بسببحالمسرالرائدوهو،احربااثناء(احمد)بطلهايوميات

ينتسببطلهالكاتبجعلوقد.ومعركةيومذاتكانتمعطبةاصابة

51وولد،الفلاحةسارةنوجهسافرتحيث،القنيطرةقرىاحدىالى

اثرعليهااحيلالتيالمدكهءو*يفتهفيهوظلبنما،ووانلوسيم

فىضابطانه.جيويتهويأكلاعصابهيبخرعملوهي،التصريح

معي!،بدمشقمسكنهوفي.دائرةرئيسو،موظفلا،الاصلا

لفهادةا)فلسفة،حاملةنوالالمطلقةوابنتها،العجوزالارملةنوالام

هو،داخليتهيشوهالذيالانفصامهوالانهانهذاازمةمفتاحان

يحياانيستطيعلاالذيالطبي!الميدانمنيحرماذبال!لماحساسه

الملائم،مكانهغيرفبمموهوملسببيحشر،نه.الجيش:خارجه

مكتبيدخل:نقرا177صجم!9)الجبويقهـره،الغربةنارفتلسمعه

سيدي:الراسحالانهباستعدادالتحيةويودفي،الدفاعو،ير

..جيدةصحةفيالي!ومانا..الاعتداءاتاحدفياًصجت..

..اقاتلاناريد..البيتفيتؤوياانسحقانسيدياتريدطي

ءلازماخرمقناجوثمة.،(..يتثلض!يري..معذباناسيدي

وطفليها،!بخهاامينالةامراةسارةان.الزوجيةحياتههواحمد

يقومحاجزااًن..ونججهاحيماته!هباحهدمعتعيشلاولكنه!ا

القديم.ا؟حباحمدزايىفقدولذلك،الزوجيقبينالا!اممع

وهويحسكيف!حزيرانحربيعيشيكيف،المظزمالانسانهذا

بلده*لرىوهويشعركيف؟الحربفيحقهمنمحرومانفسهررى

التيالصفاتلنتامل..أالحماساكلهانبعدالذعرويحلهيهلع

نفسه:احمدبهاولدمع،نهايتهاحتيالروايةبدايةمنذثتناكر

!

.."افه..مر!ق..185صىطينمنفارسي..3\لمه!ههـصانا)

نف"!مبمانه(00فريدةصوم!لمةم.سل!جم!..كلمخأذئى..!هوضه

ولداه،ائحدودعلىزوجه..ائيهمواج!نح!محنوالم!جز،با!جبن

لكن..القنيطرةاىا..ألى!مين!ه!انيريدوهو..واهلوه

والم!رومة،تحادي،الحارةالفاكضةال!ح!ارة،ونوال،.مسرود؟لطر،!

لذ!منيفيقوعنم!،..معا2"ء.فئن..ال!!را!يطربجسده

يثبثو..ان!يارايزدادو،وءزنهتعبهريضاعف،المم!كرةيرالسر

يعلنفنراه،العجورامسامنوالمعامرهين!فماؤوراكثر

الصادقة؟الرغبةاموالتعسضءبرالهكفعراتراه،0محم،ا!واجفيفىغبته

ح!دالىالامروصلحل،ل!ن..حئاسصأرةهعمخصم!ج!نحيرانه

بدبابيرمليمة..الحربايمتمضيوهكذا؟نوالمنالمقنعا!زواج

والسزوجوالجعس،افلوا،والحرمان،لغربةوا،الهزيمة

فيهايجسدا)ضيالقاتمةارركيمةالصور!!ذهاو..وال!كيراثخ!

عورلمؤكد،هعاكسة،مغايرةرتوشهـنتخ!لو،،برطلها!اتب

وتب!هـ،احعدنفسيمةال!بهتستء-الذياوج!اب!بالاسيهاس،هاندر

انانوال:ا!نوايخاطب،16صيفي))زثر!ةالن!الخم!؟ر!اصتمالرت

كونهيعنيم!،ذا..ابى*كأء:ء!بما!حونلأالانساق،آلةلست

الحيى،ةعوارضمعالتكيفعلىقادرءببرجام!ايمكولىا!أطبيعما

اخ!،ضهاولسىبىي!نهتبريراتعسنيبحثانهـحقط..ل!اوالاشجابه

...هـكةالم!قلص!!جهمعانكوظانادوضجابميةليمست:!،9ص"

ينفلمكلههذاولكن"..دهانحهيتعبانالمرءعاىلصسالحقيقة

التينرىالخاتمةالىالروايةؤكبما(واررخصيةالعمل)لمجملا!.لجاه

كلمنالرفمعلى،أقنيطرةاالىاخ!يرايسافرفيهااحمد

الكاتبفضحالذياحمدان(000واظافرهبيديه)ليحارصه،المعوقات

الاولى،الكلمةور!ذ،ترهيرايماوشهرها،وسلبجتهبورجوازيته

هـناكضريئنعوذجانه...مطلقةف"رةاومخلصافسادالير

الحمال!من(بورجوازي)بؤيجحزيرانحربايسامعاش!واالذبد

..والمناق!والنطهمةوالخو!

،الحربودورقيعرضان،اخرىجهسةمنالكإتباستطاعولقد

خلالفمن..شديدوايجاز،وصواببذكاء،الحربايامللعرباو

الذيالفتىا،طالبنرى4إالروابهاتعجالهحميالثانويةاثخصي!ات

،مدعكشرالينتفخوهـو،الملاحىء)بخ!االعاديمينالنالسيههر

عدىيسجريماكان،4ا!بوميىسيرتهيتابعالذيالفلاؤلبائعونرى

،.اخرىدفي(فىيقعان!ا،دمشق!ماءفبىفوقهاو،الحدود

الرواشةسياقخلالومن6..ال!لمعيا*كلهاالتيالعجوزنوالاموكذلك

وعبسارات،/،لجملةتخهاقطاأضىوالطئراتالاذاعاتاىانستمع

ت!حململيون"ئةهده":182صاصرويقول..المندفعةالحماس

لاابهثيرينولعل..الهعركةعنبهببدةالراديواجهزةعلىقلوبها

الذينالاخرون،وجهينءلهىخبوهايرايروسياحتى.."يبالون

وحدنا.تخصناالقص4انرؤكدالذيواحمد،الصد!!ةخيبتهم

يقالمااقلمادةالى،بادهوكما،قلمهالكاتبمدلقد

ولئقة،ونضاليةقوميةاهميهودات،لأوحسا!عميةانهافيها

خطوتهفان،هذاالىالقلمتوجيه!مطالاولىخطو؟4كانتوائن

المادةصياعةؤظكانت،وتؤقاوتأئيراروعةالاكثروربما،الثاب!ة

،واكتفىالهسرحمن"واص!اغلب!!الحواراقتربجبث،الروائيه

هادىءحيناوبتمدج،ح!لمماسري!ا،وت!نقل،الدالةالعزبزةأكالمةبا

نايريدكأنه،المضارعالفعلم!ثرا،الداخا،اونواك!امع،آخر

يقالالذيلهـذايرهريد!لاالقارىءامامومستمراحاداحصورايثبت

الماضي.منمايومايغدوان

تعرية"الثقيلالزمنقارب"استطاعتفلقد،وبعد

خيوظوكشفت،الضاريخيةالحربايام(اًلعسكريسالبورجوازي)

ص!ورةرسمتكما،سلبيهووماايجابيمنهاهو،ماازمته

تركهماانمنالرغمعلىاليهاحاجةء!نحن،الاياملتلك

سليممعان.ئيملي!حىلنوالتارءخالنفوسفيحؤيران


