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ال!يا!جمح!لمجصيمميمثص9

اللبنانبهةالقصصا

سعد3أحمدساميةا!دكأورةبقلم

ورتالقصيرةالعربيةبا!قصةالخاصالممتاز"*داب"عسدفي

حيرةفيوقعنالكئنا.اسمائهـ!قبلبيروتكلمهمولفوهاكتبقصهـص

الامير:ديزياسموامام،دمشقبيروتا:اأسهـمماناغادةاهـحامامقرانا

ثمانيلنقديتسعلاالمقامانخاصكأ،الصمتففغسلنا.بغدادبيروت

لناتتاحانونأمل.واحدمقالفي،قصيرةكانتلوحتى،!ص

!موذجانانهم!خاصة،مستقبلاالقصتينهاتينعنالحدبرجثفرصة

العربي.النسافطبهـالادبيىمىان!مكنلماكلمتازان

محكمةقصة((المغمضةالعيورفياًلقراءة)ءالريسيل8سد.ؤمه"

مقدمةتسبقهما،زيينمتواخطينفيايسيرانجزءينمن"مكو،البناء

هـنمكونةدامتما،حداقصىالىمركزةخابمةوتليهما،معقولة

الاحداثفيالبنائرالتواريهداونجد.اكثرلاقصيرنجملتين

هـععاطهـفيتينمغامرتينتسميمهانيرمكنماالبالليينصث،داتها

هذهتتمارا"ححبث،الاحداثرءاىفبمفجدهكما.مختلفتينامرافين

الىانتقلناماواذا.تمرةبصفةواثاضبمالأ-حآضربينالاخيرة

الازدواجية"))تلكا،ص،فيهوحدنا،القصةتعآرجهالذيالموصوع

جيل،الاجبالبببنالصراعيئلجف!و،المئزلف4:!اتحدثالتي

بن!ها،صفصلآلمذيالزمنحاجزتخطبممحاولا،الافي،ءوجل،ا!باء

حاولوان،يعودلا،هنلالمفقودالزمانا،لنئى،بق.جدوىبلاللأن

تصعران"امراكينمععاطفي!ت!ينمغامرتينخلالمنهنااست!،دتهالبطل1

والعشرين.آلخاممى"ةجم!والاخرى،ابتةسنفياحداهما،سنا

ا:طلاحملالصغيرةالالمجماليةا)لفتؤةتحاول?هـمادروتهالصراعويبلع

فيىءحاولت"يياثلاموق!فان!نهالىي!!ءه،،الجيركرقمصءلمى

ايفا.الجبركرقصعلىصملهحنانابنته

"حمروة،ترمهـن!يةفنرةفيلدورمالاحداث.انقصةمحورهظوالزمان

ل!هيلد.ينحوولا.بلادهالىآلبطلعودةيسبق"لموم"فيتثل

الرنسي،عشرالسابعالقرنفياالكلاسيكيهنال!بنحوالريس

يحاولفالبطل."حهقدةكف!ةاحداثيوةا!قص!الفترةظكقي!ويعتنر

بالصدفة،لهتعرض،عابرةبر،حداثالزميالفراغهذايملأان

انها،هنالكء،كل.المشقبلعلىلهااثرولا،الماضيمفيم!امهدمةلا

ارجاطاالبطلبهيرنبووالذيالماضيعنترويرجياتكتفف،تقعاذ

جازاذاالمعلقازكماناهذاير-ج!كما.ايضآمسنتقبلهوف!يه،وليقا

لقاءيتم.والز!البالوفتيةقتميزبأماكن،الانت!اررمان،القول

اء!ةاورع!اؤهورنجم،4+ادينأاصدفي-ياترلممثسيامع-الاولالبطل

وا،مقهىدائماالاحداثراطالأث.المطآرانتظارقاعةفي"الثان

اماكنوكلها،ف!ند!آو،مطاراو،سيارةاو،طائوةاو،مرقص

مدركالكاتبانفيهشكلأومما....فيهايثبتولا،المرءبهاومر
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نامهـنذ،الحد*ثالروائيالادبفبمأوا!كانالزماناهميةالادراككل

."المفقودالزمانعنالبحث"مج!وعننهبروستكتب

لمسات،وهناكهنا،فيهلمسنا6التكنيكالىانتقلناواذا

الاحياناغلبفيويهمد،قليلاالاالسردلىايلخألاأ)كاتبفا.مجددة

تقليدكبحوار:ئلائةمستوياتعلىالاخهوهذاويدور.الحوارالى

وحوار.روماادىااالسهفرورفيقة؟تريشيامنوكلءمرالبطلبين

صوتكانولربما-"ا،خرالصوت"أالكاتبيسعميهوماالبطلبين

محلالثانىالأحموارهداحلولقد،-الضميرصوتاو،لماصيا

الحهوية.منمزيداالقصةعلىواضفى،للشخصيةالنهـفسيالتحليل

يسمعلاالذيالغائبسوالمخاطبسبطل4اا-المتكلمبينثالثوحوار

جعلهذاكل...تارةتريثنصياوبا،تا-ةحنان:يردلاوبالتالي

لكاتبالبكما.الحوارقوامههـافصلينمنمسرح!يةالىاقربالقصة

باسلوب،الوراءالىالعودقفرصةلهاتاجمما،الضواطرتداعيالى

المرئيلآ.ارصور!ر"باكالفلانس"

ب!تجرببني!رهووها.الشبابمرحلةعمر،البطلت!خطىاقدا

فبمفئلمهررجع.ءختلفةلاسباب،لكن،الفشلالىتنتهيانعا!فيتين

،لصورةمالحظةفي،يشيؤباترصورةمطابقةالىالاولىا!شجربة

ارتكابمن،شعوريالا،الخوفاناي.تامةمطابقةحنانافيننمه

نوعألىبالبطلفتئتهي،الثانمةالتجربةاما.آلموقفافيهيا،الحوام

اهـسرةهذهالمرأةلانربما،اصمضيلزموجعلهالنفسيالشللمن

الاحداثسبرفيوتتحكمالمبادرةتتولى،ننقولكما،"اعمالامرأة"

.ارأةاعدلسلوكاهدامثليعتدلمالشرقيوبطلنا

،البناءحك!مهـة،ج!دةمجموء"،وبالريسسهل.دفصة

الكاتبتآثربؤفىوحفيهاييدو،وهلةلاولتقليديةبط!وانمبتكرة

مهـيشهلوذبما،فورنييهاحلاىويروستلسيمالا،الؤنسيةبقراءاًته

مغامرة!ايرلةيكتفلذياال!موضالاء!بهاولا،(،التفير"فبمبوتور

اتدحة.البطل

الىننتقل،"الفانوسحنا"وقصته،!ادلايوسفتوفيقمع

ازاءهيىمنالاجووالاساطيرا!حواديتجو،الاختلافكلمخننلفجو

واقعي،حددث"القصورلطالق.السرريومصباحهالدينءلأءتكرانالا

يختلطماولرعان."بوحناءودة))ترىلعودةالقضاةاًحدشراًء

سبيلعلى.ا"ألوفغيرمجيببالهبل،ؤحسسببالخياللاالواقع

ذلك،ومع.حناامماتتانمنذاز/تامنخالحنافانوس،المثال

والفانوس،القبوسطحءلمىودمهبلحمهص!"صباحذاتالراوييرى

!ابئافضاءامن/!هلالاخرىوبالي!،النت!مسابىيرفعهبشده

نايرجب":قائلاالراويويستطرد."فانوس!يزيرتحنا.يصب

وحينما....اثمساش!ةمنفانوسهيع!بىءكانحناانلكماقول

وتدكر9،حنامانوسالفقراءتدكر،أسعارهاا!كهربا،شركةرفيعت

اصلمنعمرهماًعطوا)ءالذبنانكما..."الاغنياءمنالبخلاءكذلك

العاهـسمانهـأيحناع!دممماءكلبأرواحهمب"رون"الضيعة

"افانوسواحنا"انذلك.القصةنمسمجمنيتجزألأجزءاللامرئي

هومن.العهرمفهومفى6نرى!ما،ينمثلرمزعلى4اسالىتقوم



وفانوس.اجهونبايوصفيراهاومن.الحقيقةيوىلاالاعمى؟الاعى

نء-!لكشفاداةؤضو.تانوير-؟دورا"لمعباكسسهوارليسحنا

الو-صوهالىحنايوصههزارة.دلالتهالهاوجهتهانبل.الحزيقة

هـنوآخرالاماملمنواحد"،اقمانالههكالان.الاق!ةالىوتارة

اشنخدمع-فنرى!كذأ.(،ظم2االورا!منالمديكانوربما،الوراء

ا!حملدهناخرىشخصيةوا!*خدم،مقلببدصكأ4االشخصيةالكاتب

حغا.رواجؤ،تملا،ا&!ايةؤفي.م!بتكرااستخداما-الفانوس-

ولحىل.ؤ،نول!"يصمحماجهلالذيالسببعننتساءلمابق!و

لح:،.صفةالمانوىرصملصاعند،الصنواناختارالىدؤعهالكاتب

ضهاع،بىادفهألفازوساوتحطيم.ءضهء!ترقيولا،!لاخرمكملفكلاهما

لا،4ؤ،زوسعنحناينفصللاوكمإ.رجعةبلا،ومعنوياكلادياحنا

تحهياتياالامزقيالقيوقمةبمنابة!اوالقبو."القبو"عنينفصل

وخ!روبر".القهويدمص*ئطا"مأمنفىحنا.افمروركافةمنساكنها

كأاًهمبتتضهحثمومن.مهضويابالعمىواصابته6ضء(عهمعذاهم!نه

.الر-شس!يبل.دقصة!باللز"-،ناه!لةاضحتك!االمكان

،ادعطورةاوحهوثة"والفانوسص""انقلناقدكناواذا

!،،الفانوسيسلطفالكاتب.بعينهاحكمةءلمىتشتمللانهافذلك

قاملقد،اسينمائيابالصكنيكالصلةالوئيقةالمشاهدمنسلسلةكي

لمى2-ق!صيرامشمهداعشرخمسسةمنيقربمابهاربطمونتاجبمملية

وبصض،الاجتما?بئالاظم"وبعض6المجتمعمنمختلفةقطاعات

اهـخرربئ،منتخولاللرهبانيرسم،1النيؤالصورة.اليشريةا!نماذج

طبؤةرمز،الضيه"لمختارباك-بةالحالوكرا.احيانااللاذعة

خيبةازواجؤا.القلبعمىمنضربحنانظرؤيوالزواج.الحكام

الهنارعفيالا،الاباءماتماادا،يفرونلاوابناء،وشجار،امل

الحكايةانالاالزواجمنيتجزألاجزءالزوجيةوالخيانة.اكركةع!لى

هـ-لمىهائياالخيرانتصارالىاي،المألوفةنهافنهاالىتسيرلاهنا

النوعهذاعلىالم!افادخلهالذيالمبتكرال!نصريكمنوهنا.الشر

المبصر،حنا،بالج!ونالمةهمالعاقلحنا.القصصمنالتقكدي

المراة:تجنبهاكلالماالتيتلكبسبب،فانوسهويحطم،بالعىيصاب

ماساته.سكلمنهناها

دهنؤيترسحالتيالقصصلمكمنواحدة"والفانوسحنا"ان

وهـوالا،اجمهينالبشرؤيهيشتركلشجثافيهتخاطبلانهاقارئها

،مبن!-رةاجةم!ااجهااعالكاتبااناعنفضلا.الجماعياللاشعور

منكيرؤيالساحرةالنبرةاستخدامؤيتوفقسلسةامةمستخدها

ءنا،:اررء-يةاشخصياز4علىالصوءيركزكيفوعرف6الاصيان

تماهـ(تتجعب،نرىؤيماهادؤةكانتواى،والقصة،4وفانوس

لنعلينقلعنلمما،الههايةؤيخاصة،التعليمية،الواعطةللهجةا

نسحتخلصهاان*ملان،التيا؟لحكمةالىاشارةثون،حناماساةالراوي

.جواببلا...السواليظلوهكذا.منها

"والسنرةلحرباءواالوقت"الاشقرصبشييوسفقصةعنوانا

حرباءلافالنص.الحوباءهوواحدشيءعدافيما،مض!ونهايطابق

ما،زشيءرمزامنهاج!لا(كاقبانؤرضناولو.!اذكرولاميه

الوقتاما.الاؤلعلىظرنافي،اكصفيواضحغيراليهترمزمافان

زمنيةؤ!نرةازاءاذنااًي.احداثهيسترجعانقىالقصبطليحاولفنهار

"ا،افراءةبطلملأكيفرا/ضالفد.الامتلاءتتطلب،ؤارعة،قصيرة

ن!،رد!ال-طلفيملأ،هناأما.الوقتهذا"ا!مضةالعيونص

إ:لمو،ؤيما،واصحخطبينهابربطلاالتيالاحداثمنبمجموعة

،المؤورساتاصدىفىاجتطعالىمكت!منابطلامعننتقلفنحن

يغريببضبنالىثم،الحدائقاحدىلىورالى،ئمالفا.يةدارالىثم

ا!غانيةعلىالبطليطلقهاسمموالكسنررة.ثانيةبيتهالىئمفيهما

ا)كاتبتركيزيسبررهقدالعنوانؤياسمهابرازوا.زيارلها2يذهبالتي1

&ء،نعلىالواردةادم،تدذهال:هاب"ؤينقوااولا.الجنسعلى

فيثمبياا!كن،اوحيداالمنفذهوالجنساناحاىاز،":البطل

وحدهوهو،دونهمنفذلاولكن.معهمناؤذهنالك.كونقد.الوجود

.((الفزوعهبملبافيكأالمناؤهـاو،لميالاصانهاتده!،بكص

بؤربرلا:طلا.ا!ضوعهذاأكاتباعالجكيف،اولا،ولنر

11،،ريتءن،ركبتب،!ويزنللالكسندرةيزورنراه،عصهمنالاربهجن

تلببفوز.،يتكدتترأهثم.التليفورجرس.س!معهـلحه-،هارد،ليويو

برءنالاتصالعدماو-الانسانيالازفرادمأساةء!لىويركز،اصرىالى

اصي،نا":اتدتت"ووول،هوماساتهوءلى-العبضوريقولكماالبشر

-اكمسعجزهـوبل.!-،يىطا(وفوع0حبة-جماعاجزاكنت

218،لرال"انبنكن،عابرؤانشإنمأساةامماماذناًننل."المعنوي

سطحىقي.مفككةمطلجة

ؤلفرر.اكلفااليهءمدالذيالتكنيكذكسببكانولربما

مثبنة))كآمص-اصور)هاالتيحركاتهحصيلةالبطلقهـصةتكو!اطاراد

أذنيهاحدىءنيدخل"تر!!سجلهاال!تيواؤكاره،"الجدارؤي

تذهـرالخاطفةالصورمنمجموءكأالتقطانهاًي"الاخرىمنويحرج

،جرإي"روبآلانكتبهاتذيالممتارالكتاببذلكمباشرةالقارىء

ولا.((خاطفةصور"وسمماه،فر.سافيالجد،بةاروايةارواداحد

،الس!تمامجالفي،يسمىمايدكرانالاا*ضاالقارىءبء

حطها،ؤييفعماكلتسجلالتيالكاميرااي،الحقيقيةبالس!ينما

الميهزق!ة،.الباهتةورالص!منورلمسلةالنتيجةفكانت.تمييزايماالون

ء:تلا.وضوحا.واضحالاخروالبعض،الغموضفيموغلبعضط

وهنلد.الواحد"شهدؤياحإناتتجاورانالمجموعتيناروالعحي-

لبطلافوفوازاء،ي!سعهلا!ارىءفا.ءص!رهالىاؤوراثيرمور5

اىاتحويه"الىيتوقالذيحياتهبفراعووعيه،الحدائقاحدىا"ام

)ءاًلفتيازإ(سار!روايةؤي/آشهيرااالحديقةمشهديذكرانالا،امتلاء

فبب!-،درىالتيالختاميةالصورةهدهفيالقارىءرأيما،واحب!ا

يحلم6راحوقد،جوارهالىوابنه،ؤراشهعلىمستلتيالبطل

وء*بي!-ا،وشستا.،صاأكم!!درةبا)ء،الطغلالابنعنعصب

لهب":يقولو.لقصبرةآداءررواوغلالتهاجتهبزوو،"تينالكبير

وا!-دابرمااراهنوطورا،تلكص-معلىهذهرأستارة:بهن

."اجم!امثلاثة5ءراساآحروطورا،"لمرئةبرووس

وأ(؟تجسجل،.دأ.لهحدفي،فنبقيغايةالفموعىيكونانيمهنلا

ناالكاتبأرادلقد.الملأختباريخضعواىبدلا،للواقعنقلاكا!مهما

صورةالنتىجةوجاءت،3مهمتفييوؤقلملكنه،عبفقىقصةيكتب

التيقىاللمفحتى.الاجثبيالادبؤيقراءتهاعتدؤ،لماممسوحة

:الالفاظتداءيعلىالقائمةيونسكوللغةس،درةمحاكاةاستخدمها

حف،قة،:2*ا،وباؤبمرت.خفاقةالشرر!سجل-خفاقةعيناي"

."اغمضتهما،الخفقلعن،أ!حد!قامنععنايذ!ت.كاتو،!ض

التيا!ءد،بةا!كتاباتبتلك"الحهـصار"سويداحمدقصةوتدكرنا

الهوبيالعالمفيانسانهاييسعلاالتي،فلسطينما!إةبهااوحهت

الكلوةءبمعىقصيرةهناقىوالق!.بهاوقثرلهاينفعلانهالا

برمهلي.ؤنيفالبؤيالتزاءهاصبوان،بعينهابقضيةملتزمة،مركزة

النهايركأؤييتحول-الملاهياحد-مغلقامكانايردخلثائرشابالبطل1

اله:وانيبررمما...المتص"عنوالباحثونالسكارىإؤمهسجنالى

!كا،-"مازينبينالتناقضعلىاساساتقوموالقصة.كبيرحدالى



ؤ!يالحاضر:ورمانين-والفدائيو!الثوارحصث،وهناك،المهىا

الما!ىفيوالحاضر،ناحي"منالفدائيوىحيثوا!حافرالم!ا

الزهـ-،ناهىكأ1اخرىمرةنتلهسهكذا.اخرىناحيةمنوالماضي

((اخر))صوتأ)ىادربرسسهيلد.لجآانسبقوكما.والمكان

اسمهط،ترىلاشخصيةاىاسوباحمد"عمد،البطلصوتغير

الضه-ر!وتهوهتا((الا-صرأ-صوتا"اناوأ.ضمحاومن،ا!خر

هن-أئةوالخطب.واصدةللهلمةواو،الخطيئةيبيحلاألذيايىقظ

اذني4يصمان،البطلماجدبو!ءكان.ولاذاتللقض!ءةخيانة

وإاحاضر.يةءلأىإإحاوللابل،يسفعللالكنه،ا!خرزداءامام

ال!،ضر.حجب!،،لوخى،دانماثماثلان،هنماكوالماضي،هناك

تتحصدث3،عهند،المثالس:.ليعلى..بهتهماتكفيانادالمحةاوفالكلمة

تبعث،((البعببدةحدائه))عنساللةماجداىاآلما!ىبناتاحدى

هناوالام.ديارهاتغادرانابتالتيالحبيبةامهصورةألكلمةهذه

فقرةالقصلآفبء،أجملولعل.واحدبنؤك!ورمزيةحقيقيةصورة

كلما.ر"علىتضفبمالي"4يم"كلم4مرددا،امهاقتائرفيهايخاطب

المكالين،بيننقك،ءتيا؟!،/بوفقوافدثدرزا.جهيررووسيقب،لمماءاا

تارغوتصور،تارةالورأءاةىت،!عوداكايىرمستخلأكعا،وا)رمانين

مختلفة.اماكنفيولكن،وؤتانفسوكهلأتقعاحداتا

استوحىت،((الموتىسرات"عسميرارليليصورتوءصدما

ببنمرإمتعيثن./طلالا،بطةأختارتلكنهإ.ايمضافلسطينمأساة

العاهـماكن.الهدافيءنوعالم،ألصمااوناتامعا،مت،قضينعا("بئ

تعه!ولم.الاوهامن5الا!ل،دارغ،تافه4لابر،عليهاغر؟بالاول

صإ(وز-،توجميتدورأتناالافمبءال!يةتشبيماالىبالصهـفةالكاتبة

مورامسعتحدمةا!كاتبةارسمت4ولقد.مساءكلتهكرربمسرحيةرببروت

اوتاءنكأاويئ،لرصاصا،ا!ثلج،البرودة،لصقيعآ:بعينها

اما.وا.فضةالن!ببريقمنبالرغم،الواقمعفي،عايهيض،يمالذي

الفدائيةوءريرم.ا؟شتعل،المنيرادافىءاالحياةفعالم،الاخراله،رم

-الحوارنه2إمبرالموتىاماءافييدورما.العالمينءنلدثفاداة

باتذر.41والمرد-الافتعالهـننذعبمءفييتداخلاىصوأراىمامكان!كط

اصداءىنت!كأ"ريم!ت:ءنه،الاحب،ءاء!أتييناء،امةىيدشرمااما

!قيب.ولنشيءعنوايغيبلاقويةذا!رةبففهلى،والخواطرالرؤى

جمهلد.لكا؟:ها،((الضالعالوهم))عن،النها"ةفبم،كلكل4

كت!بهأالتي.للك-آلتقيىدي"القصيرةتلقصفمم!تارنمودجانه".ءبر

منعا-4تثتملمابكل-عنترءآلنا!الق!رنؤ!يكلوياسانا!ةونس

على؟تتويخاتمةنليمهالذيالطويلالسرد،اخابااالترىز:عناعر

أككتةاء!اأ!ربجاءت"اضال!عاالو!م))لكى.((المة،جأة"اءخمر

د-به،الضحكتثيرالخناميةفىلمفابر،ة.اخرث?ايالىمنها

فيها،اكتشفالتياللحطةحتىالقارىء؟إىاسمتولهاواثارةتشويرف

وزتساءل.بروكةمجردأ:ج!لأالمنيوجاثقراءشه!اى،البطلمع

الاليف-الموضوعهذاخلالمن،/ن-بىانارادقدالكاتبكاناذاعما

يشتولما-اليومالمرأةهـناكسسواراتيترزألاجزاءالباروكةاصبرت

.واصطناعزيفمنواقعناءليه

أد"حيداخمدساميةهرةلقاا

المصريةلقصصا

عبار!احس!نالدلهوربقلم

ادبية،مجلةفيلننشرهايرةالغصالغصصمنعدداتجمءحين

منكليس،واحدعربيدطرالىفئتميهرالقصللككانتولوحتى

الواحداواديامنا،زهارن.متشابهةسماتتعملانالضروري

هىته!،ن،كنهذلكورغم،والرائ!والالونالنوعجمبتختل!

طرلمقة-واوالفاءقيالمنتمىويد2التبارغم-تزاللاألستالافاصبص

بسرعةالعينتلمهـحهاادتبمالمظاهراعنيلا،ورركةمهـظاعرءنتتحدث

يحلوفد.ذلكمناعمقسيئااءنيوانما،ادبيئةاثرترمدلا.ها

ب!ادفيهايحفتلحقامصريهقصصهذه،انظر.يقولانلفيري

161ةصالظر)الغهـوةنتربنمنعةفهـيههـادكرلا،هامةمكانةالشاي

؟السيدةنكملهاالتيبالحقيبةالعنايةهدهشانمااو(175و؟16و

اكتف،ءلىار6-،نعلقحمالة)!صفرأءيدحقيبة)1حآيءحيىعندانها

حقائبتشبه))الرءصيوسفك!دوهي((المتروء!طريقىحقيبةتشنه

فيبالموقفالضروريةصدنهات"بيهينمنولكن-"ا)دبلوماس!ءن

ارىاناانما،أتجأ!لمب!أ)ت2"ضركةالمن!المظاهرهدهليستولكن-النصة

رغم-!تجعل!االنيالمعو،تمنذلكغيرجىولالاماصيصهذهفي

فيتتفق-رالاحداثءالخار!أ!لوااننقنيةجمابوالتبااتفاوت

ن!العجز))اسميه!ن!مكنماعنتعبرجميعاازهإ:والغايةالممطق

بينالتخبظمنشكيءديوتنلص!ى،كبيرظرو!ضغطحت((الضحول

موصولة-اخرىبعبارة-كلها.لتحولالهذايقاطربيةالايبإوا،سلبية

،وقدواللاسلملاحربا4بمشكلىتتمرسأنتضول،احزيرانبهزيمة

علىيفقد!االكبرىألطروفضفطلان،هنآلكونصيبهناتحلىء

هذهمنالمهانظرنااذامرحاليةآنها.التاريح؟حركةص!ي!ح!رؤية

ميراسخةفدما،مامهنوبرميعهـم-ك!بوهامناصالةوكر،الزاوية

الت!قبصةبجوالمرحا-4ظونتجاورتجعلهـل-القصيرةالفصةكتابة

مرحطةعلىتأيىرها،لهتصرلاأكك!بالدإهـومةنضهالت!تفظ،الفنية

اجدنيلا،الس!تألاو،صه!ىهذهعنللكلامانصدىاذوانا.معي!نة

ورمصتيئيءيخ!،ءنارء،ولحين-المجردةالمو!وعيةرحق-ا-فامحرجا

العلافةهذهدان،ادر!سوصوسفحه!طيرحميىهماصهثرمينلصديدين

ولكني.النطلقووواحإلصاهنياا(ةضقي!ميكونحيننماماتتراجع

من،اصبحتقذ،"مرفيالقصيرةالقصةانهنااسجلاناحب

فيرائعة،الانقانمدىفيرائعة-بقوةءفروضه،ال!يةالناحية

لميخحدلونفص،صازاءآر:ط.واحدةمتفكلةالىأتتمائهارمخم،التفرد

ا":وهـ-صةارر"ؤول؟فىكلب-حةجوهي!!!ركونو(كنهم،وب،عةبواقعببئ

ةأهـ-،.اعربيا!أر!!نا"نالمرحلةهذهفيالمفكرالوافع!بالكا.ب

في-يرقالحبند،رزاء!هيىا،يمو!انيجبفانهاحليةاالارضءجق

الصدقاًن.ث،ءكبمااوءرا!!أوممريقاصهذا:-ألعربيعالمنا

منتنكاماقيردز.لاانهـ،!يالاشاصيصء!المجموعةهذهفيالكلي

اكانتواءفانو،وأ!ا،امةنا4تطفيالذيالمحنطاقغيراخرىزاوية

4ئرؤبؤفتع"ؤاللافاز،\،ايجابي!ةاوسلبيةألابرأضحليلافي

كاتبيها:وأخلاصتفردهاءكمنوحدههداوفي،الكبرىللمشكلةدقيقة

انيكأ،اءلمواال!رب!ب!سمتورر،،،((الحرب))هوالنهانيمنظورهاان

أيرضاتننمثلهـ!اوؤكما،الم!!ورةاحقوقااجلمنمقدلسةحربهيبل

"التفمصح"علهىألمعلقصصاهذهكانتوادا.غايتهاوعدالةانسانيتها

وافعن،لانالاذلكفم،،الغوىوحدةعلىالحاحهامناكثرالداخلي

طرفا-الابعادءدركفيرعمىفي-ويئلم!ربقوةالمتفكلةهدهيواجه

منها.المخووج

دور-ايكبرىبالمشكلةالنمماؤ،وانىدهاالقصصهذهواصرح

فيوجدؤانه.ادريسليوسفالبراءة"قمعةهي-شعميقاوتعمية

،لف!ءكلعاىا-يطراركودامنالتخلصفي،التحولعنالعجز



يقة!ووجد،شاهرااكب.بىنعحد%،-الفا-ذةالمصفرحلفقىم!حومي

حديداتبئاو)كن":رشممو!عهكنلمشيءفيالتحديدلكمنالخلاعى

دائرةيحطمبدأاًلذىالشيءهذا.-"هناكلمحتهابدااتوقمعها!مأ

استطإءممىاالاراءجيللان...ألابناءجيلئورةهوالمطوالصمت

البهـاءةبينالضرفيقماءيئ2بانانفسومل!قنعواانالذاتي،بالخداع

،كبوةفضياقىالمتؤجالصهتوب!المغرياتررحرالاإ!مياعمنالمطلقة

مرحاقىالىالحولإكأبداهيالارناطلقهاآلتيالرصاصطلقةفكانت

المرعومة.الفضيلةتلكزيفعنكشفت،التعبيرمنايجابسية

و"راحةممرامثول*-ا)ضوبهداس"ابىراءة"واقصوصة

،4وال!ربرباز/؟رةبرمريرورق:الراهنالعوببىالواقعقصةتحكي

هـ-هـاويشهيءوكل،متطله،مشدوهاصامتاال!مهـوراراءهيقف

ب-،بفيا!جىرال:وآلاغراءواللم!فالودأدةفظءيلبسعالوف

دؤوسىاًوأظاىوصةكفلىس،قفاراتتلبسانقوةادوات،مدنية

والجنسعيثلي41الاغراءوس،ئل،للعينبئد*ةغدرخت،/جراوحراب

ش-باا!رجةيضلمرعانلاالمسمؤ9المخر!كفيهل.مت!دةصارخمهـةالوان

الصم!-تيحهلهل؟لل!رياتإوننولمضميرهيبعتمانهليقول

ؤ--يمخشلفةكذبكأاكبران؟وأستنكارردغىعلاماتفيأتهفيالمطلق

ف-ترلانعا"الصامتةالاكثر-كأ"مونهي!مهماهيالديموقراطيةاانظم

اذافكصف،التعبيرعلىبئلفدرةيستميزانيجبالذيالانسانلحقيقة

ءثم-لالصمتهداكاراداوكيف؟غاشمتسل!ازاءا(أصمتكان

الرؤوسمتداكيانقديرمالختنحبيالمرسىعلىالج!وش":كلهالرههور

ب!سك!وت،ال!ثة-كوتساكتايتطلع،الحاصزفوقمن

،"سكوتولكنه،الديئيومسكونت،الفرحةسكلوت،الاستطلاع

المفكع!والكاتبصوتوانعلمزالبةخذ/لاناازصمفواعثد،1انغير

يتجاوزلامندوروثورهمتفرجاإظلثنيستلإءلأانه.المسسؤول

زظيف"وانه،ثنسا!قترؤطلمبانهمتبجحا،الصاكنةالمشاههـد"

ذاقوةموؤفهفيي!جدكان!برم-"،((البيضاءالمحلةبفتةمثلالقلب

يجدصيئيزدادبانتقةشعورهدأنوربما،الجنراليصافحانءسفض

عت4بمظش!ورهلهلبرل،اهضهاهاالمراقبةتلكيعيرولامراقبالفسه

هذاجاءهفهد:الاغراءصهصوفكلعلىاستعلىحينتضخمالذاتية

فيت!داهثم،مجتعجنصروالسالمآلؤكصورةعارماقو،،ءالاعرا

أماهـك":نالص،ءداءت!تزلزلانربالج!سميةالاستثارةمنالوان

اًمامك،4راهقات.اخضرة!ممهوء!غيركاملاالاوثويالالمىطابور

جماتلفتاآلاراءشر،امامكالببوتربراتخجل،امامكارررباتخبرة

"الجنرال"ايضاوامامه،"امامكميلاتال،انفقيرات،امامك

اساحى-قى.الكلاشرةافيكأاخ!ارانهأوحتى،مشجعآاختيارهيبارك

يظلهـأنير،ثءئايلمسلاص،مدوهومناعتهحولتصوبقوية

علىالمتدلي!ةالاعناقاصحابوببنب!ينهالفرقماولكن.،يخفرجنظيفا

فىكيالذيوالقلب،دنهااصبحتداتهاحدفيالفرجة؟الحاجز

آرزياانهالجيل،ابنهأ14،:علإ4تقضيارصاصةقختركهالبفضقىبياض

اسض!غاث.والتحولالغشراىاطريق"السلبية"بآنلؤءنيعدلم

وجهالوجه"وؤكن،ذيملهوطهارة-دهوعفةابوتهيرحملعلهبابنه

المسلم01ا،لأ.بالحكمي!تمصم!والفم،جلادفكلةوالنظرةقاض

تكنلا.ارجعاصك!جميها!ؤلاءمثلكنتميبنونيا.ثيابنييا

نااونه!هإقللم((....واتفرجاقفاناجريمةاما.مجنونا

ذلكلان،الصمتوذلكالفرجةتلكفيكامنةالجريمةكلالجريمة

!ادونجر؟مةيقترفنها6يردرككانانه!4هو!لولم،معروف

فييهدام":فاصلحدا،اى1وصلانهرعم،الاعترافعلىيجرؤ

معااصطوال!رءلآالبقاء-"اتدسجواىابقىا!البضريةطا!ي

يكنامواكنه،عنهملأوتعجزتنكرهماالبشريركأالطاقةلأن،متعذدين

الداخلبلآالثو!ة،ألوضعهذاوجهفي،الثورة...الكلاميستطيع

وومنطبفيااالاملمننوعهذاهل:التحولالىالطريقهيالصهتعلى

يوسفق!"فان،لثيءمنيكنمهما؟القادم!ةالاجيالدلمىالمعقود
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الؤ،رىءؤأندلثوء!،ال!وز!افيصريرحةآمثوأفىلكونسدادرلمش

اك-وازيو!ذا،الحلميوال!بود!،الاسلوبرجم!التوتربا!"جسى

والتكشار،ا،ختلفةالمواففب!بواتتدلمحيقجارالابينالمستمر

ل!اؤهـوفرتالامورهدهكل،آ،*،مالجويستدعيماالذيالايقاءب

.مضمبرضابعذ؟!ء""ادذصصجم!دت؟للج!لاصهلةؤنيةعناصر

ا!ة!اعلىالضحولأىامتريقهوجدفدصقيي!بانويبدث

ءلملاكةلابانوهلةلاول((ورصكضة5"راة))اقصوصكأوحياذ،المعاشي

!تحي!ة6!!و"ه!ا،اءراةبه"،-برا،.!سلاوكمار،،ال!رىبالارمةل!ا

القيشامعنمسأؤوزلآأصبحتفداذلآ-زوح"ا"؟رض8درسوجدت

لآفرصامامهاوت!مفتحهالحياةاستممرارواولد*ها"ه،يكفلبشي?،

جم!المتالطيراىتنركة!ي((ابرغرأئي!ةالموادعلىمتذرفة))ت!.نحينالعينتى

واتر،رئابتكأبخطىعما،لافي"لقد!تحورثم،روج!ا!يهآيملكا!

مورديحميمععلىألانترا!اوروباالىبالسفراذىعلىننحصقحتى

ضشفىالمسهؤ!رو!!ا!قاءو،ضصبح،الاجنببعةالمما،راتفيالشركةطائرات

سا-صمعلىوقفتوحين،العلملأليالىوصهول!كدجاحضروربربخعاملا

....نفسهالثسكةيرمدبرفقتهاكان،الائرة

!-اإصمون!اهلهاكانالتضالقوإ"للمراة!مودجافتحميةو؟*د

لهااتهامهمتنكلرتكاانه،الا،بالقسوةواحيانا،والثباتشجاء"بالم

وفد،((رأسهافيعقلهاعمليةامرأة"فبمالحاليقةانهارترىبالفسوة

!يطكأشتبل،نفالاتبتفلةمالانهاأدحياةمضتتقدماناستطاءت1

فيا!فرصةتهاسنح!تاداحتى،مهـدروسةتبدوبحساباتهاتصرفا

سةاللمء:-دتتهـدممتهـآكأفىآ"راةصورةؤض"تبدلم،العلالي

اتتىوهي،تجوداثىهيتلأونانالاوآنآناداتحبلانها،إلاولى

علىاتنمنتدؤعاند؟نتصلاناستطاعتالاحكامهذاوبرمتل،((تقود

دوتهاؤك!(ءيسالحقصقيالسرولكن.نقيةل!سمعتهاظاتبل،مواحل

ديال!،أمالطهتجدانتضوق((مسكينةامرأة)تانهااك،ساكنقاداليبل

نالإحاولتع!ؤلمم،الوضفهداالىه!السشراحتوقد،بجهدها

مناونتإفيةدانتالظاهر)كأ"المسمكنقي"هدهواراء،نفسهاعنتنفيه

الابوابكادتلف"ا"إصكنةا"هدهطرلميئوعن،لممى،عدتهاتهبحولها

نفسه،قرارةؤأيكالتولكأ!ا،رجاءلهايحبفلم،لهاتفثحالمفلقة

فىخدءفيآلضمحفذكتت!خدبمانونحاولوالضعفاءالضعفتعتقر

غاي!تو!ا.

يمعئص-نكثيراالرمريالستوىبالقارى?نحقييحيىويناى

الاهته،مطريقءندتن!حيةلشخصيةة.حيوفهو.الشخصياتتصويرقي

،الابئ"،ادؤؤاأفىوج،الحماة:القصةفيأخرىشخصيةبكل

بوسماههـتمامهوان،طهـفولونهاورؤيقفننحيهـةقريبمالرحبعبد،الطفل

كلنر!تفتحيةانكيففرىانيريدنالانهم!تعهبايبدواثخصيات

الحدثظورويآقي.لىهضعابروراهـديوبررتالظلكمنطقةفيالاخرين

فببمتهكلبل،لىاتهفي4مأقيمةلا4لاز،الذمهثانوي"القصف!

القاصوكأط،لدوجهفيحتمياببدوولانه،فتحيةشفصصقىظورفي

طموحهالانالشخصيةهذهمثلآواجههآنيمكناخفاقلا:لنايقول

وا،ذلكلهايكفلمآشخصيتهاعناصرمنولها،مربوهـيالعلالي

إسضطيعمنيتطلبوهونلصعودمهيأالسلمان:ساخرىبعبارة-

ا)"إء-صليتوارىلحدثافيااتدرجمناللونهذامثلوفي،ذلك

الافادةمر،ولةوكا،الانسانيالعطفمس،عرمناكمنعهوراءال!

مكافأةيكونانمتربرصازاوقيميألجمسولقبع،المشاءرتلكمن

بئصراعالقصةكيولصس.ال!يىؤكبماالبقاءضماطبيده،نفهائية

وا،)أشخصيتهاانبربعواذ،الخارجب"الاجتماعيةوالدوائرفت!"

السحرؤءل،الحاسمالبتفيلطريقتهااو،عنهااثائعةللمسكنة

قائمالصراعولكن،مسمدودةالامراولتبدوالتيالطرقتمهيدفي

أبة،قرابصلةاليهايمتونممنالضعفاءوبينب!ينهاالعائليالصعيدعلى

وتختفي.المشكلاتجميعطريقهامنتموبضع!فهمعلىتعهـلووحين



ضوءءلمى"مس!ئةامرأة"قصةنقرأاقنستطيعكلهذاكومع

تنداحوهبمللقوةصورةروسمأنالقاصياختارفحين.الكبرىا،ز"!ة

حولها،ماكلعلمىوجودهافتبسطذاتطرخممنفيهابما.للغاتيا

المحيطة،الظروف!وافعفيالمدروسة!لخطواتالفرديادفوزجعلوحين

والحببنا-.ناينالنفسفييثورقدماعلىوللسيطوةحقلالتووالملانزان

ترىيا")ارخداجلمنبالعملفتح!يةبمرعلقوحين،نزواتمق

-فؤادام-الامبصركانبينما("؟زواتاسيحدثء،ذاربييسا

بهبفؤؤاداإابنيياترىيا")بئليوممهلمغأللوافعآلاستم!لملاممثال

بعب-هـنولو-إوصءكان،كا"ذلكفهل-جن("؟ايىومحالك

مئتجدلاحهين،ا!زي!مةابه!العربيةالامةتعانيهاالتيالحالةالى

اذاا"ا.منعزنةئابتةبخطىالفدنحوتسيريجعلهاماالقوةوسلائل

فطكغف"وانامنشمظع"مسدئةامراة"فصةفيالمعنىهذانغرألم

،والمجتهعفصتهبطلةبينعالصرا!صريضعفانلنفسهكاتبااد،ح

انشيافهالالذلكتفسولا،-نوافقواوالاواتحالالردبينحئىبل

ناتستطيعالتيوحد"لأهط-ابعادهآبكل-القوةبانالايمإنالى

..ءقباتتوففهااندونطريقها.ثق

بالئس-ةمهقداءوفف،فبض)سلإمان((القر*ن))قصةوتمثل

ليسؤان"،الشكلص؟تءناما:والمحتوىالشكلصء!ثمنللق،رىء

اثشسلهذاوجهيةكأنتأبا-عامدمقصودتسعررعنينبىءماهناك

القرةكلمميزا،افكاتبعئونهاالتيوافىلعشريرنالاربعهقراتادي-

"!باحذاتفبأةالمرينوجودألىتعرفت3-ف")حدةعلىفصتهفي

جرزجم!بهبف"-"المراةفيالقرد"ثليقلدننقربك!رأيتكيف"-

فرينياناكنتشفتىف"-((الحمامديوعابمةفدرةلمناكشةلقرفىا

الارب*-صةالىناوإنتلكاخراىا-(...."مضحكهاسماءءدةله

ونهارةطبيعيةبدابةالىتشيرماناخاتمةواالفاتعةاننعم:والهنترين

حقي!قهلصمعورمقصوديبنهـمافيماالاضطرابهلونكن،كذلك!ببعية

124)الرقماختبارهلام؟!ظام"خضعلاالقرين"نرواتة)ان

-أيىوماي-وهو،كإمليومتساولبعددليكو!ا.ضامقعود

والادوارالاطوارفان،المشوىحيثمنواءاللعمهـ؟ضبي!ياختصار

قحمر،اق!وكنلاالقرينبهايظهـرانيمكنالتيوالهيئاتوالصور

ت!عك"!حالةكلىفيمتةاوتةداللاتلهمدروسانتقاءهناكفهل

؟ال!الأت

وراع؟لعوصنفمببةا"مطوالنسكولوص!ا!سىوكطعلىكأوا!قص

ؤ،لقرين،الانساناةحمدئهاالتيالافنصةو،الداخلإةالذاتتشكلات

و،و(2؟و4:رقمانظر)اثبيةاوااء!قدات،صيرالاسفيموجود

رقم:)ويقتلهالسند؟دفيس!رهباتهـباديتلبس،بطايت!د

ؤكرألقاليمةالذكرياتوهو،أبى!ائيالاتدانو!و،العريزةو!و(18

،واشكالفجسداتمنذلكغبروهو،الطةولةءهدمنذ(الليبيدو)

الصبعندكفل!ضضاه،المزرعةالىالخابةرونممناحملناهالذيهو"

الانلهواعددنا...الافاعيجلودوانتعالآحيواناتاجلودوارتهـاء

صورته،او،الانسانهو-"؟ومؤد!متمدقصامتايىطلالاقنعة

تستوعبهانمناكبر-العاممداه-فيالموضوعويبدو؟الفرقما

الكاتب،اتبه"الذي-المعالعيبر-الاختيارهدالولا،قصببرةقصة

نا-اقهءةااستطالةرغم-اورتطاعفبباضسليمانفانذلكومع

الاء-واًبسعناهمن"ئيرهكا!بمامرحلة.دلفبىالقارىءانت!باهيملك

حب-صاةؤطالافنع"كثرةاصانابر4الشعورو!بب،نسبيالاغراب)

اخب!اتاواطلاقالطغولةذكرياتزبشعلىوال!رأةوالسخرص4(الانسان

وهي-اخاتمةاوتكاد،أككسداخملالكئيفةظلماتافيتعث!شالمحي

ه-تهلانهاعا!قتالوحيدالحلءيتكوران-"الهادىءالجنون"

بالممعاء،تحمرهيمكنلأبكلالفودحياةف!ولطتملأا!تيالق!قي

حىلأاسميهوانما.(لوانفياجبانايثكلالفصلكاناذافكيف)

ب-ناطلا!ةامنمآزوعباستمراريسمحالذيالمجنونلان!!وقتا

.(مثلاكالانتحارلأاوالقرينالانسان

وجوديةزاو-قىمنالانسإنوجودمشكاكأحفيقنها!يآنضةوتطرح

كهـا":لحظةكل!ي(الموت-الحبةمن!بوالى)الوترهيعاش

وراءيسف!الكهنم2و!ل!جركال!لميبأحملهأنعلي،اخريومهو

يدبدب،ذهـاءيهفاتحا،انحا!ة!ههـ3سقعىفر!فياشهدو،الاكق

مرقو،-ا،يدشةسنهى،ءلولدى""،الجمائعكالذئبعاديابسافيه

الانس!انبببنانفص،ملأتمومن-الموتظلفبم-والاحتفارآئولادةبمن

بينهما.المرحلةا(ىبالنظرنهودوي

التحخل؟عنبئلعجزألنفءوروبينالثصههدهبينلصلةماولكن

يننيمرازراتاعما!عدىألانكفاء2لانلا6امحت!قد!!الصلاتا!ى

لب،الكبرىادجماع!يةالازمةءنبا!نظروراشاصةحيرةالىوصسب

عنفضلا)الجماعهفبم"ا!و!"حقمنحنىيحرمحينالفردلان

،ابتداء9(اليآة))ىي-5ماجدوىمدىنرهشتمككايعدو(العيثي

(أحصيقيورعس!مدهشة/وحدةا)أىاصدهكلهاالاشمياءلتآءرويتحول

،.الهادىالجنونمرحلة-داخل!4رفجيعهـةطقرياضمتانبكل-ورجلغ

سليمانفصصدي،بذورهاتطأجديدةمرحلةتمثلافصةاهذهان

فيالجماء!اولخالاحمنيستهـمدهاكأناضيننثةتلكفنحد،فياض

منفيهمارغم)كأني61اخالأنفوذث"حزرراناحزان))مجموعة

ووهفيوجدناه،"الهيون"مجموعةفي(انفرديالال!ىذبذبات

منبهسخحيمابللالنن!اسعانداخليالعالمفوضىالىيعودالقصه

-النوم!غر!ةاكطبحي!تعدىلامحصورامكآناويختار،و!نبتاتوحدة

،معاصرا،محصورااص:حا!ه!ارقولىدكبم-ا،صطنبعضالي

بؤرةفيضائعوهو،الخارجيالفرأعمنمشلولعالمبهيخر

ى11فيهايسصربمننعضجمي(اتعالمنسهءكدانهارغم)اتطاتالمذ

عننعبيرا!ذااليس؟ادنأفى-،ةحققههبىهذهايى-ت-جمون

؟الكبرىالازمةالرلجعهماكداحة

فيها،ق!بعظالمةو/نجة6رآخارالديالودهذاحتىاج"ذلفى

منمو!فه!غريه.زءدهاريمما4اخاربرأ.لهؤترالىهـن؟*جموانيستط-بملا

ال!لأفر،!قدكدان!بروديألمسنوى!اىه!لمحليس،أدعمامالوضعومن

الغدءجهلواصبح،الغو،!ه!اًلهمليالمستوى"لمىايضطمغدهوانما

كي2لاخ(:الاطببحبمامسيرها!!تن!اريخجةاحركهارو،كأءنيعجزلاف4ا

ح!مرة،ا!رفهلاالذينحديكل،فأتالذيماضيكلالاخرذلك

نم!مى!ك،.لكإدلاالزمنوطمتتتةلحظةبايهماوحافري،ووعدا

شرسلهاالتبمالساخرةالنطيغات،كي."ا،خرذلكوبينبينيامض?ة

هسا!افذيالوضعهذاعاىحكموالحينالحينبينلمحياضسليمان

!ولمحكفصراهالذيووص!،):فو!هثل5ولى،ك،انقرصقىلمعايشة

لالغحك،صىكلاهظ!كه!جاداتراهألذيما؟العإفلايهايضحككولا

اىاموارقيلمنلهتفتوحن،(،؟ألضحكمنتموتلاحتىبرل

صراحة:فييقولانألا.برملثلاالازك!ةمنالاذلاليالسياسطالجانب

ل!مرح.اشيخوخةاامراضادركنه!مقدالعربانايهبانابايصرح)ء

دادادبملثاقيهوسب!،،ءفبمالاسراقيلمبنالبنودوجود(باندايإنموشي

فافع4.!زالماالكالمىاتاكطبدت.ممرتقلبالمدمرةنبضاتهيرسل

يضحك،يزالمأ،،،*صء3لاز"بدووشةقريئكلااىانظرت.موجعة

."ا!ماوركبنبم

اجته--،داديابلمحهود"ا،"يراأ!ص!))افصوص"تتطلبولا

فيآلهر!ةالامةبواقعوصاتهـ!الرمريبعدهاتيبنأق"و؟لفيقيا

صراح!ةمثلفبمالناحيةهذهمن*كنلموان،واللاسلماللاحربحالة

لرووتوإ،يطأ*ص،مهونا/نجتآلافكرةلهلصةاوإكعتهد.ألريسيوسفقصة

اص!تا)ةقصةمنءسشوحاة-آلفكرةهدهوصلاصة،راوي!تهمنكل

ت!ثلاكي"سهحتهأ)،ءالحبهذهفيمناامرىءلكلان-"الاخير

!ي.اظبيهاههاؤجاعنوجوادهم!وربهلخرحولولاها،وجودهسبب

فلص4،الاسهلأباية!كاناحدكانالذي((دكريابو))حارهودلك

اركو؟احالةمنالباقميةع!رهد!مواتانقذيومذاتالمعاشعلمىاحيل



صاديروموذات،والحداؤءدالسمنارةالسمكصيدتعلمبانالمميت

مدخلتدسنواتثلاثخلالىصآدهاسمكةاكبخ-(،أروسة"سمكة

ثلاتة*ءني!قللامازنآنهاالمارفيناحدوكدر،البحير!أى11ازنال

كانتآلسهمكةوللأن.وساماصيدهاعاىيسىتحةطوانه،كيلويئوعشر

،ا،ورآشدلىالاحالةبعدعمرهس!واتميزالذيالح!قبمالوسام5!

كلكا!،لابرئا((وكريابرحو))واصبحءنهاألاسماءجليةاهلرحليومو

حبباته:ث،ءكل4ؤلىللانهاألسمكةبهذهاىفط!ورحياز4فيشيء

الانتطار،حالةءنالخروجو؟ءمكأفي4الحربرةون!مةوبلدهوحركتهودنعرته

ثوا:))باررمك.ؤمجالةكيالب!رةتلكالىالر؟اكدةال:حيرةهذهمن

لا،سصنةبتسمة،حجرعاىانجلوسمثلالانسانيهشلثبمءمن

؟يدومكميمر!وءن!انت!ظارواي".....ينتطرأنسوىشيئايفمل

از"الا،الصيدصرفةفيالارتظارتعودانهورعم؟!ا*فبلاشيءأهو

هذهان.كثيراودا-ليرك!لهممطتلغيرالانصطآرهذاانيدرككان

هـرم))و1(ون/ارراخلة"و"البيارة))و"الارضى"هيالسم!كأ

والمستقبلافىض،!!،اخرينلاجئينعفد"ادبت"و"العنب

الىالاؤخ!رلهذاتحويلا-)الت!رمرحلةفاولبب"!امااما،معل

لاسسيكةوا-(لهااستردادو"السمكة"سبلفياستشهادحركة

،دتهـ-و!د...تهتلمارولشهولكن":وجودسرلانها،تموت

ناتتحداهأنها3وعنادويبرأسهاتواطلأهـطح19ىطفوبالفمل

رءداملانهشي!ئأ-*ملانير!دودان((.....للنزالوتدعوهيمسلا!ا

اء،د":الحلمنطاقفيظلعملهونكن،بالموتشنيهاازضظالىايطيلق

ووضع!اس!ورهاوحزم..دةنتىدةبعنماالمحفطةاىا!صيدمعدات

:هروءفيوقالروجتهالىونظر،عليطراحتهفآسندقينجهالى1

.،(ألانجاهزسيءكل

للفصرد-كفلاتيالما"لقؤكدء،بمقدارالادصوصةهدهان

الفرد!صاز.4مامدىءلمىا"ض،قيكد"الاستهرارعلىفدرتهسبب"

طارار.الوافعمننصي!بهكلءووحده،الانتظارنيكوحينالعربي

كابيعةانلا؟وحدهالانتظرلمولكن،مستهـقرةحياةاى2االع!دة؟ماذا

مربوظانتظهـار1انه،والسبم*ناينثالثةسنبطلهابلخاتىالقصة

ن!ا"ماؤهـءجزواألاخر،يئانب!وو!كن،الاخرينبحركةحتميا

.(مهـعاطوإلاالازضطلر،ءاتيحوا"القصايحاءاًتهيتلك)الحركة

النجاابوالمعاطبملابو((ارليمامياصوات"فصةفيوتجضمء

هناكاىاصيلا-"*رالاصالصيدو"(،القرين"قصتيمنعنامر

قصتهفبمالهف!يال!ولأطيالمهأبروااعتمدانطو،احداهمامنمعارةلىا

فب--"تضيمحامهـئصورةلانها("القر!نا(فيالحاله!كما)

نهاإحةالىفيطالبطل،و،نجت!كيوال!قطةلةومابنالفاصلةاللحظات

نالهايقوليرف؟مكر9ؤهيم(لزوجننها؟الايوضعحكيف)ة:مشاب!

لاالحقيقةواصواتادحاماصواتبينالتمييزعنيعجزالذيالرجل1

تراوغهاصسإتالحقىقةانلهايوض!حكيف؟س&مارجلايكونان،مكن

كبف؟،دائممنه؟هرببينهماالفاصلمهخظةاللموان،كالاحلامهي

صل3نصبححبثالاحلامشجا*"سوىيملكيعدامانهلهايوضح

العجزالىإدفعهااندونكلهدلكلهايوضحكيف؟عقيمةالمفامرات

الذيالقصةوبطل."؟كلامهفيوالجنوناؤمقلبينالتمبزعن

((ؤكريابوا*ض،))إسبهالآحملمشجاعةفيالقريرن"صاحب"يئبه

مكتهوس،آخرنوعمئولكن،سمكةرملكايضاف!،السمكةصطحب

العياة،!حهواصبحاتذيالحلم2سرو!كنها،وجودهلرليستهذه

"لحقيقية.

رصحل-اضصاجم!اسليمالهم!ط(قريرفاو)القصةبطلوسمكة

بصيقةالقريةكلعلىوجوده"ب!بهفادا،يومداتقريتهـ!منزل

وط!نالحيواناتوداويويشتريرهاالارصبءفهو،غامصة

لتىءكلي!عرف))و؟لجملة:مشكلةكلويرحلبالناسويصلياحبوبا

يرأكل....لقلبايريحصقيقيانفئاعه"-عرفاحدولأبلدهمهن

مىصالابوابوسراءالنساءوضحكات،البيوتكل!يالطعامطايبا

8

."كالكلب/يخبعونهكل،موالن،س،عليهوعيونهن،اجله

!ءخل!ند!+بئكرافر/بئا!ي(!ا!ه،مي!ماءبما"ـما"؟روو،اثنا!

احدهه-،(،تقيضةخفببةمقةورةكراهيتهملمحكانتاكاسسائراما)

خطرا-لميمكاالطبي!4بحدسهادركتيآ(الرراعبالاجير)شلببمووو

اصدىد،!ءنشا:ياختوآ،لمت،الىفريئآهلعكالغريبههـدا

الىلشلببمفاض!،ر،ورءا-تهرضاه"إىيوؤلأ!الموأنيا((ا؟خادمات"

نراوررما،دلكاثرى-14الازنحدعن(ةسيىم)مم1))واخحفى،قتاها

ةقد-ومكانانا!ا،يالق!لر،ددهنمعلإياطيسوعلاىلانهبنفسه

ض.،قوالاز،م!لوهالقرإبئاهلآىلمحيلفيماو!ل،نفسهشلبيفيه

ؤ،والثانيالثخصاًما.منهآ!تجراحواوبذلكالموفوععنبكلامه

ير-تط،*4ماكلوكان،صووإراكأنح!ثئذونكضه،فمه"القصةبطل

ا"علىناقماكانآذ،((هيالثطلمهلميمالهم))علمىاباهيحخف!ان

حفرتورد،ر،جمتهيتيرتهامالاهودلك،رم!لميمامههتمامءنيلمحطه

ظلاهياهـ-و،وووايمدءللابررحان!-"اءامأقفيرياتالذ3تلك

!لميىم!ا-*م))ءودةاحلامههفيلهفتتراءى،الا؟ممدىعاىصاءرقه

((زى4اسا.!ا!عم":/ذهبردبه-بةاة،ال"دإمبشكله-ا"اثامي

نايحاول!وجعلهالتي(ألحلمنزءجاعة)آلماصلةاكعركةونسب-

،ا)تلمعبر.لوافعااىتيدركلمستيقظو!بة،،بملقدأ،بالح!-صفي

صءواحياناجملتهلتيهيالواقعفيالمختاطةادالصوصاصواتوار

!والراد؟ا،ضلفؤ،ونسرؤواقدوانهم،نومهيواصلثم-الليلفي

.الهـولأبياوتمثال

اصبحتاحظةالقصكأبطلبهينوءالذيالثقيلاحابوساهدافي

اللاحربحآلتيبيئ،والحلماليقظهـةبينتفصللحظة،منهتهرب

اللصوص:عدوءنيواجهوهو،إحتوتنهمخيفهانلفراعواللاسلم

:اخرىواث-اءوالتلفزيرونراد!وواالهولابيت!ثالسقواالذين1

-لآ،؟د!علاهوآلثقافببةالوسه،زلءلمىواستولواالحظر-زوبالرءورءائوااي

،هـ"ربغر-بزوعمنلص)ا!انهالحلمفييتسللالذياللصاما

آلامر،يدا"كأديدلافلعاى،مأفيقفيهضحايااء"كرأيضعلاانهذلك

.""صهمخرجلامازقفيالايامكمعاولادهوحياةكاهاحياتهسيضءولكنه

قتلمه،فبمت:باوغا"صةبطبريقةشلبيقتلالذيهواللصهدا

،الخنوعتتتيان*ن!شطميعلاالتيالطيبةققيرةاالطبقةرمزوشلبي

الهـرإ،قيمحا--"الءراح)،نفسهوىكيمبرعاشفقد(آلقصةبطلاما

كا"الواؤعلار،للاصثلامفريس!فىهووإظل-(الامعلىالعلأوان)

منوليس،المرإحالحليعرفانهغير،ملالئنآبالمجزمضروب

!خعيونهماماميم!جملان-جبارراهءاسلإمدماودمه":سواهحل

.((أجرطر،قمنهناكليس.افىساةتننكررلا

فاصفااللحظةفيبالزمنرالاحسا!از*دامالمعاطيابوويفترض3

نفولهها،نفس4الحلمؤيلحالاهيكما،والحلماليقكلةبين

ءبمونآ!يقظ!ةتتموحين،هناكفواصللاوكآنه،و*هتديمضدالحلم

حولهعمامنفصلملأاصبحقدلمقلواالجنونبينمرحلةفيالمعلقالرجل

يرسمتببىنا!او،!دؤرقهماحقيقةالاخر/نالىينفلانيس!تلإعلا

الحلم،فييرل!صممعهاكاراوحقيقيةاصواتااللإلفيسمعهلبنفسه

صلمهيرظلانهي-وحسبثجاعتهلا-البطلسمادةاصبحهـتا"قد

يعيكاناحيانا":يحلمانهففسهالوقتفييميوان،مسشمرا

الى1لمصلكانو!ن،حأمهمنذ!كيوقكلهانثونيحلماز4حلمهفي

هـ،كليفعل:شبطاضطؤرحينتابهالادراكمنالشفيفهالدرجةهده

فبميرفةز،بالمسنيمالامهـساكيحاول،الواقعفيوهلمهعنيهجز

4صوأيرتفع،الشواطىءءنالبعيلأةالاماكنفيويستحم،المنحدرات

ولكن..."والمكانالزمانقيودمنقيحرر،بهرزطقانيخافمابكل

وجهاويضعه"الشاميسيمأمما"صورةاليهيعيدالحلمكلاناذا

حلمدلك؟الحلممفيسعادتهجمونفكيف،المتسلطتحدياماملوجه

-الاحلامكلدونمنساصبحقدولكنه،بهالو!طلهيكفللا



اذي!الىلا،نتكهاءكلرغم،انهخلالهاي!تلممم!منالتي"سمكته))

فىبتن!بي،،(ازرء،عهعلىباوكلن)كويننهواهلوروجتهباولادهصلمة

الم!،ا؟-ةاكراهيةبارشي!وايئالذحنقهيقطاصس!ءواًكا!آلذي،بتنطبينهح

!قي"ءلىالعمادل!او

.هـتطيعؤآنك،برليقه!المنسيلمصهد(،جاف!رييوم"قصةاما

ا-طءفى.دلالىتهالىاقوبالىفممميةوتكو!"عقيميوم"لمس!هه!يهاان..

و!صذه،الميلواوالط!رالصبح:مراحلثلاثفيالؤصقىوسالمصحم

كلىفيالزءفي!ه!اءواتناورءبالاحداثلالى،االبنىفياساسةألؤلمم!مة

لمكدصلآ)!ياتظروياههىا،يوسفحولالقصةوؤدور."رحلقى

4،ررصأ"وأأباهانتطلرهفبموخاف،يعدوامؤرشضهوفالرالجمدولة

ؤردمناكثركانيوسهف!وؤ"كن.غباشييدعىابلهواخا(بدأ-ء")

نخنراتعمر"إلادىاثا"وكان6ربئالقرف!رالحه،ةلركاى.ظئب!روي

،اخرىوررةالاتتظارازلمه،يوسصفهاقرية!لكل،"الجاتعةالفقيرةالىقيرى

العقممنافير-4ا!ءرجالذيالبطل("لمنقذا"لعودةانتظارولكنه

والامالاب!نهؤمبماءألاملمنبص"مآأمتثنبااذاواكن.اته"،ملا

ومن.ءودته*نيئسواقدكانواالاخوءلنفار،يوسفبعودلآوالزوصة

شجيراتاع!يزرع!اازشيالشجيرات"كونوانالقطنرراعةمعاودته

البلد.في

ن،المطن3تن!ت!حالارضارحامكانت:النهافياليوم!جماحوا!ل

وان!--واكالقطنزهمرعابرالبوارر.إحت!طأ""وس!ه!دآفيو!كن

الفت!باتءطا!دةؤء،معاوبلههفهـحوكتهتمتزج،الابلهثميوء:4،"الحطب

يوسف:لعودةالظهأبهاضالانني،بدريةي!ضاجعالحقلمنجانبوفي

أتكاالك:ها،المحظةاهدهتخيلتولاوماالمخواطرهدهراودتهاما"

ديولعللها،"أجفآؤولاولحظاتالوحدةيىاليعبرل!نهواعماهآؤكط

التفقمنغشاوةوقعتحت"يوسف"صورةؤيهراتخادعةلحظة

وصففيالمنكلمنالاعظم؟لقمىم!المضاج!قىوتسعتألر.مالة،رلجشسيا

زوء!ابا-متههـخاخذتوحبن،يوسفلعودة!الارضكغلمة-غلمة

.ال!قولوسمطإلماءار.بركضخباشينطلقا،لخائبا

كانتاؤءكأب""بدرس"صورةتر،يب.بالرقبااظهرفترةوتتمير

3*جى!رة"و!ءاهاالابررعهاالنن!!ماوكاووف"فة،عقهماكالارض

ان!س!ءدطوحمىالاب،انتظارحالةى3والابالاموتظل،"فرول!

.بال:ظءالاموخفرر،واهطكانانهاملهلخيبةيننبينئم،سفيو

بعض-*مطه،لمهفيوفيجىء(و/الموتالحزنفنر!)البليحلو

ء-!9!ضابر!اويتلكلم،خشبيصشد،قيفي،ضالظومههمالجنود

الىه!هابلدء!غريصاكلاما.لكلمثمم..رجالياحسيمنكان)):"ود"ورء

واءراس3اببئالقراتطلبفدامىوالهة،تهوتلاارضوءن،ممر

الصربؤجممامات!ل":احدهمسالهصمئو"كنه؟("بوالخصالدم

بري!-نالضابطوجهءنهرباالسائلفىواخصللممموالفنى(،؟حقا

ح!!قىؤكبما1بىس!فلمويارأىوفالفالطسآلوحين،الاخمريناوجالا

ص،ك)):ممبالاةبلاالمدهاجابه"؟الوحببدرواابنهكانهل":مبرثرة

و،ظر،القبوعلىالضرابواحيل؟"اًهبل...غباشبم...خر7ولد

عادفئ،هممحننريةفييبكيضخما:مخصافرأىبعيدقبرن!والضابط

باشي.ةهووكان،*إماماعار!اوكان

وا!-ن،مازت-/والخصبالاملرمر،الطوافاو-يوسف

اتمولىعاىفدرةكلومانت،اليلادوءممتماتت،حربعيرفي

ن".كان!ل....ولكن،لالخصجهظهاف!كلتاهما:بدويةالارض

الم:طولقيببنفننخلطتخمىءان(ءولسفالارض)أبدرريئالفروري

سبسعجنتىوغبالنمي،القاتلال.طئنىانه،الفرورةانلا؟والبلاهة

ء-حملى3ظهـورهوفعر/"،4بلهيصفيان،بنطهعغطاءلااد،عاريا

القصةمنبدربرقىواختفاءالقصةاخرفيغباشيظهوروبين.حقيقته

المطلمآ.اأ!قمتننحققفكرةالحقلجانبعندجعةالمفما!!كلاتبعدكالهـا

بساحسان

طراب!يش!ل!!ورجركقاا!----
المممور!

لن!نتصبا--ل2ألىبطبي!اعهإهيرلال!فملاى!ىبع!ء،حكاىا؟ا

ءاى4طرحةا)ديلاول6ال!ءا؟البألىؤلاؤأر6واحدكلدنبموافوح!بد

اخاصالآدابءلد!فبما(:نن!ورةالفتراللهص!ىقراتاربعد،نفسي

.أت!رءل!:هو،وقلأ.لااتمتب!ومرةالصترريال!رببمالقطوءاطلقاصبن

عنإ،"رهاوب-،99ءيرحبمننكلقيدضآبرء)!ا!ل،مابوحدةاالقهمصهذه

معا؟أنفبغيرها

هـننتى!ءاىإن!صههـ!ين!ويالا)مىؤهذبارارضاولاؤر

لاومهءرةمشمتركةلمممةءنآووحدةعنأزحدثحينفىزا.الالتباس!

قآنماشيعا،((المىور،"الزصة"الىمهشعاياهناكالىالبتهأرءم

فصةعنينهـعلمم!نالنقادمنانصحي!ح.غ.رهءنءتو-فىا،ذأتهفىكي

وصحبء،"ملسمطصة"بئ"فصةعناو((ءراقية"قه"4عناو"إبئممر))

لكنني،الاخ!يرالتحليلدييربررهام!ال!،يئونقدألرمسه!بةهدهان

مثل"لالىآتسوبى!ةالقصة))تعجميراستحدإماتحاشىارعمدهـئآثرت

واعية.ولااراديةلاتلانوأى،4اؤل!مىرائحةشهتهوحالتعجيرهذا

نفسيسعلى44رحتارفىيالاولآ!اثالمنكصديكانولو

زهضرمنتتركةسمة"اىا)!خور!و"اسوريةا"قصمىامطالعتي

،ا؟الالمه"رحتكنت،لآ،ككلربرجمةا)،8أوقصفىعنككلآلقص"صهذه

سصةالقصداءتماودلك،هـهت!هبةمحلجهالأجابةبانلع!كي،اص!لا

.اأؤبماتوالملاكلحوا،نتمآء!ربمة"اًلسورية)ء

تماير-صمنةازعربرآ!قصهؤكطلم*صى"ر"يعحي!هذا،بالطبع

بتةالألمبر!للأاته،يزهذالغن.إ،!طراماف!يميانا)1!واء،جغوافي

."ارءربية"ا!لهصةوحدة/لمكظشضةفيهقوالهآلحدة"لمندرصقىلىا

ين!علىقبنببانبملص:باينىطهوبل،ف!لمبقوصيلسصلمببهذاولشى

فالابحاثهبهااانا*فةالانمم!ر-نجةاف!6،إ"زوحصدفيوبدثر!9باللفة

هفداحلالمنتوحدب!ور،!تا،لمتسش-الملم!ةفيابئااىت.يرا!اصة

ايضامال!اجمماآلانشاءبل،9ء*ءببركبالا!!"إ!،3اللانمضء4ءلاا)نترهـ،

ؤحمبماحىتى(()صفىضءوضوءية))ءنإوهلأمبرىلملأن،أ،نعارىهذاوعلى

درجةبآ!"*ىمم!عةالمت!علومووقىهلأن،اربربخة--بئشاالفبرر،فيةاوم8او

المعرؤةدامتء،الز؟تيهءنرأوى4وزكأرو.ظلىاوصوبمبةان5ورهاؤ"ممكن

لمإمحيا/*54الانمشاءاىاد،لى"مبةءصحوما.انلغةطربربئعنت!تم

-"ؤءب.!لءبالذيلوج!ىير9!الاء-ءلملاشا(ىبراقنم!مبلأءفملأعفة؟ضكافا

الادبيالا/نتطءالىبرألن!صجةاذن.،لاحردو"م.حمسماآنتهددووااللغة

.!لهويانشاء*ريرفبالتمى!الذي

إن!صنازأوبر!،وصدهالعاءل!ذغبو:ارتالاعب!يننآخذل!واذا

وا((آ(اجم!لآفي""او-((-ور،بئاأ)فرركأ"تمبيرباسض:هادماز"ين

مني!قامرلابماآفوى!وحك!ملال!ةدثرلاى-ا)غ"العرا!ية))

القوءكيبالانت!صاء8-ورالنفآنعنؤل!هلملا!ذا،إن!ز،ةكعاهلالج!وافحيم!

فيالاقلءلمى،اًلقطري!ه،ءبالالماننتععورهـنايضايمقامرلاب!اأفوى

كاهلهاعنتمفضلانسبببهاوك!اب5أوتنفضيا،تيالورربقى/الاقطاس

.)1(ا)وسظىالقرونتبار

4آثتر!ساله!ماتبصددالسزاليبح،.لقدمماضوءعلى

وازها،سوريةانهاحيث،نالىورءةبالقصةينع!مآلاسؤالاوالمممبزة

تجل،الء!ربةللقصقىت!لانهـ،ح!تهنالسهوريطرالقيلمحيبرلمالكه*ة

ءمستقلى.فيروبا)ضرورةحكه،ولكم"يزاتمايكونقد

((41لمبزةاثتركةالسمة"مف8وملم!عبحا!ضاتلمقدمماصوءوعاى

ءلمىا-ورياالقصكمتاباصرأرجم!9ال!ىببهو!داكاىربما)1(

الصامص!ة.أ!ةااررءخدامكد!أ



!-ومهووافملاوسعءفهوممنوءظ!راجهـزءا!يريةؤكه!المقصة

نا،اخرىوبعبارة.فالعربيقىللقص((ا(ميزةالمنتهضركةاهـمة))

مساهمةاووحثايصبحسوريرةفيلمقصة"ميزةمشتركةسمةعنبحثنا

هوأتمناهماوكل.اتهربيةللقص"مميزة"نر؟لآمضذهور،فعنالبحثؤكط

بصراسةاكثراوناورأكافتور((الآداب))نحريرفىرناءب*ونان

نقادافيهكلفتالرزيالوفتنفسفي،ككلاخاءىااتعددفصص

للقعىسكأءلفلسطتبيةاو4المصربراويةاسورا)2(،تآكجليبد-اس

عنعجزتآناو،تفعللمانحالملءاىمونورةوهي.؟لعرية

اسبوعينخلاليقدمانيستطيعذياانناؤدارىلالار:ي،ذلكفهل

ءددضمهاالتيالخمسينالقصصءنجد-قىدراور.ةاتفرلارؤءن2من

الهربية.القصةعنالخاص"الآداب))

:الاولس!ؤاك،ا"اىلنعدولفى

كنابهابة!ياالتي!لقممالةئنراستهـكرائناخلالمنذ-ضطيعهل

؟مميرةمشنركةسمةا!ازتددآنالسوريادعطبراىا

فياتديلمنش!لم،الىرحاصلآ،إلالس!انهناال!بما*لخيل

ضشااعتبارعلىايرضابل،ؤحسبتقدمماضو،علىلا،نحةلصياا

شتىاتجاهاتالىينت!مونكتابعشرةظامنآلوالمتعسه!ينمنسنكون

الافصصايكتبواأىءختلفة!ظوراتمنالادبواآلحيئهالىويرون

مفرطينالانكونلناننااعتباروءثىمميزةقنشركةلىهة"،:،قىث!كل

مشتركةسمة،ثمنباي،ضشفانءلىاصررالوالض"سفمي

نقطةومن،خاصظرففي!هاوا*دةكلكتبتتنر9لقصصمميزة

يرشحنب!.نهكاتبؤجلو"ن،خاصة،دؤال!،سىوعلى،خاصهاقلاو

اثخصء.تاريخهبرحليكت!تهسطركل

فهي.الغصصلهذهء،ماطارل*3نفياصهكيلاهذاانبب

هـصاخاصاالهددبرس3كتبتفد،المثالسملعلى،جميحها

تمثلمنهاواحدةكلاننفترةطان"مكنأهذاوعلى."الا-ادااب"

وجهع!وذلك،اكمثيلي!كونانيرهفىمااححعنعلىولؤ"لآهكأل!فن

واالقيةالزاويةمنهدا.ء)خاصالعددبر!مذف!تلاز،1التحد"!

كأ!بت،حميءاؤالقصص،مونالمضزاوقيمناما.الخالصةالشكلإ4

رهـنفياي،73!اواوائل؟791أواخرفي،المثالسبيلعلى

وباستصارهاحزيراىهزبمةبوفاةالمته،ظمبالشعور"،مبوص"يتحمد

وبغيابوقوعهامن(اماعوستةواليوم)وزصفاعوامخمسةبعد

هذاً.فريبيومفياثارهامحواحههالالىالافقفيتشببرعلامةاي

منها:ننتظرهانيففيمالت!ديدوحده!خفيللقصصازمنياالاطهـار

الهزيمة،ا!بابعناخارجافيلاالداخلديللصءثالذاتعلىانكفاءا

لرا!اعتبارعلىالهربةالاوضاعلترديوادافةوضحاكبماوبالتا

العدو.تةوقؤيلاتخلفنافيوكمنالهزيمة1

الحربليسالقصصهذهعنهل!ضحدثناماان:اخرىوبعبارة

يأنالمتفاقمالشعوروانما،)3(والمقا،مةا/صمودولشر،والقتال

ذلكفيالهسؤوليةوبأن،فاشداش!باذلالستدوسناالاحتلالجزمة

الهزيرمةقبلارتضينالاننا،ؤيناتكهنالطةوبأن،ؤحنعاء:،تقعانما

جزمات،ال!عمةالطبقاتجزماتتموسنابأنالسواءءلمىوبمدها

لوءسي،الايديوالنفاقجزهات،وا)جلادينإبوا!فىاهـ!ون

-يزالوما-يحولدإنماكلجزمات،آعفنةاالتقالبدجز،-ات

الوحيد.نجاتاطوقهوالذيالعصرالىالدخولوب!ينيءيخنا

سمةلهاممااكثرعامامناخاالهصمرلهذهان،القولوبمخ*صر

وبكلهة،ول!وداويةان!اممناح،ومرأرةيماسمناخ.رو*رةميشتركة

لافهوانما،تمامامطابقلانهلاال!فلي:ءرآلته!ذاف*ءخدم)2(

،مبالثرةالهزيمةاعقابؤيظهرتاالتفاالقصصبعضلفأن)3(

.ألفدا!العملظهوربعدخاصوبوجه

كلإ:رالى؟مالمناخهذااكلارؤجمه!وانما.كابوسيمناخ،واحدة

كلفيبدهناكبركنلمواذا.الخاصاسمهاويعطيهادؤياهعنكاتب

عإى!ةكل!اولانآلانفيؤان،عامهو!تحديدمنمقممة

بذاني!ته.المناخذلككاتبكللونكيفلنرىحدة

والازدواجيةالسمانغادة

الازدواص،--حة.:محددااسماالسه،نتدةعندللكابوسان

ؤء-بأ(!الغرابالس،ءمان"ووقيفيلااساسيةموضوعةوالازثواجية

)((((قدصمةاالمرافىءرحيل"الجديدةمجموعتو،فصصجميعكلبل

مجموعنع!افصءلمىمعطمؤبكط،افصةاهذهفيالسمآنوغادة

الانسانتجاوزؤكطحدودمن4تويى!انهعلمىالبو!نتقدم،الجديدة1

فنه.2والفنانلذا.له

ابرملمنهي"وا)غرابالساعتان"انافولانيكفيلاولعله

اجهلمنبانها3ة"يفاانينبغيبل،السمانلغادةقرآتماواعمق

.العربللقاصينفرآتماواعمق

لورراب((ال!لعتاقوا"تهطيلتيا!ماأليستالازدواجيئانوبديهى

الكابروسية.الرؤياهذهرسمبهاتمالتيالطريقةوانماقيمتها

!-لؤبالازدواحي!ةتحمل"والغرابالساعتان"بطلةعائدة

الازدواصيةميولضموتالازدواجبةفيولدت.جسدهاخلايامنخلية

ارضعلىوستموت،سوبسراؤيوترعرءتاليمنبرالنوررات

اسماها:ازدواجبةيتفجرنفسها!ءمها.الجنسيةسويسريةلازلآمنية

بقوم!،وراجأهيوها،عائدة،السلاصبئالىالمهقربينمنوهو،ابوها

.ايدايدكلونفاتهمغيابطولبعد

وبحرهاو!خورهااحجارهامنالحريتفجرارضفيولم!يممية

اسرةمن.ابداوا&ردالضبابيهانههاارفرؤيعاشتوسويسرية

زشأ!لىاخليةمسهيحيةءدر-ةوكل،ولدتعرإقةسلطانيةمسلمة

ا)نور-قعنوتع!ز،بناتهامنوكازهاأمرنسيةباننطق.وتثقفت

نافضلتهاوروبياايتافىا.تلعثماالا،الاملغتهاوهي،بالعرب!ة

واذا.دمهامنبعضا6تتصورماءلمى،دمهفيلان،اسبانيايكون

لل!كبريت،ء*ملفيالو!ودغرؤةؤبطتضاجعهان؟ثرت،ضاجعته

!اكهووط.اللاهبةاصحراءاتض،جعانهااليهايخيلبذلكلانه

.صحراءزنبقة،سوداءزنبقةولكن،ززبقةنفسهآتصف

هـس،نؤقد:تولدانقبلءنحتىتطاررهالعنةالازرواجية

ور"-ئاتشهيلا.عندهخادوراامهاوكاتاليمنسلاطينمنوالده!ا

رءثقىاوصال!اتهزالتيقشعريرتهافيلان،المرفرحمىتشتهيكما

اللامننناهية.الثلجسهوبقطارفيابداالمسافرجسدهافيالدفءتبث

عادتوحن،والبردللرشحعرضةالموامعلىكانتسويممراؤي

المدارية.بالانفلونزااصيبتاليمنالى

بلادكمؤيلديمناعةلا"الصحورائعبو!ينفها.عنتقول

فيءإشتشتلةانا.وطنيامرافىضدلديمناعةولا.(اوروبا)

."...ليتجاةولا،اناهجينط!حلب...ارضهاغير

ؤشيالازدواجي!ةمظاهرجميمتهداداردنشالوتطوللقائمةوا

عائله.شخص

قعننهالميها2محورتأضياالرائهصةالسمانغادةلقطةل!ن

ءثلا"صابةبةالفرال-اهـةتلكفيهي)5(اًلطويلةسالقبرة

ا-وإم!ريرةاا(صحيفةفيهفررتاذيااليومؤفي.-يةبالازدوابطلتها

،سارتاكورةعنتحقمقالضلمكتبالىعدنترسلى،انؤيهاتحملالتي

علىحنىالسمانغادةيطاردالازصواص.يئكاجوسانالمفارقاتمن)؟(

ع"،لبنانقصصىمعقصتهاتشرتفقد."7،ابا"صفحات

...لىوريةقصصءعتنشرانينبغيكانانه

.."الاداب"منءرصوصةصفحاتعشراششقت)5(



محسلوابرهةامامالمضاطوثسلاووقفت،طويلاجنيفلضوارعفي

ساعتينءنتتالفساء-كأ:ءجيبةثدساءسةتتآملالساعاتلبء

اىاواسعت،نقودمنتملىكماكلزئهسادفعت.واحداطارؤي

ءلمىوالثانية،صيفتوفيتع!ض!بن4السالتض:هـاو)ىال:يت

.ن!دء!ت-ؤزو

رمزركأفبمالقصةعقدةفيها.فتكثفالفوكأهـيةءصهـةالمطهذه

شخصيتهساتطابق:اوحدهدفوراءت!هىالتيفعائدة.شفافة

ضبصمنقتمكنىا!الاهمم!نلسآ*ةودلن،هو!تهاووحدة

عدن،الثورةعدن،عدنتوقبت:واحسدتوقيتعلىنالساعت

فيمواجهة،يةوومرضاودقراجوعاالمتخمة.ءدنوالحقيقةالاسطورة

وعدن،جنكأاءكن.وتدنولوجياورفاهاتقدهـ(المتخمةاوروبا

واحدة:وبكلمة.وجنوبثه،لالىالارضالممزقةعدن.اج!ما

عائدة.مثلمثمها،الانسانيةشخصيههاادةاستعاالىالسأعبيةعدن

ال!خصبفىاستعادةالىالراميينالمنتروعينهذينالن!قاءومن

الذا!بما.اصدعاارآنيموصوبكأ!ةاعانيالافقفيتولد

ؤصصسانرؤيكمسا،"القصهدهفيالسمانغادةتؤكدهوما

من،ا!طرهامننفهاتحررلاالذاتانهو،الاخيرةمجموعتها

عرإزس،وصدتاذاآلا،انفص(مهامن،ابلهازثواصينتهامن،احزانه!ا

.واكخولوالتغيرقيهـالحركةهوالذيالموضوعيالوافعالىلها

اد!صمسانغآدةقصصمضامينحققتهاالتيالكبرىالقفزةان

الموضوهـميالبعد،افعبملوالبعدا،الاجتماعىالبهداكثا!هي

-.تيالتاللتحرر

ف!طالموصوعكباالوافعف!"!الهـاذجالتفاؤلمنحذارو(دكن

بهذاالموضوعيواقعاانهـاوبقدر.ذواتالتقاءالاالاخيرالتحلإل

ازثواجيته.وتافضه،!حالةلا،الاخرهـويحولؤانه،لىاتيالمعنى

مهـفذاليست.م!بوانهاحلاتيستالورديةألواقعيةان

وان.المبتدئوناوالسهقىجا!ثوريونالاكيهيقعلافخ.ف!خزكمساوا

الس!ل.الحلانهفلنقل،حلبانهالزولمنبديكنلم

،خلاف-"والوابالساعت،ن"فيقختارلاالسماىوغادة

اررهل.الثل-)6(اهااخرىقصص

هـ!!نالخلاهطعائدةتجدانللغاثةساللاكان،وبالفعل

اد!ي.فيالجنوبالثورةقادةاحد،لفضلحبهـافيازدواجي!تها

بفصل،الاسبانيعشيقها،ريكاردوعنتس!تص!اانللغايةسههلاكان

.عربيالاسمعربيفضل:"نفهـسهاوبشنبيهساتزسولوآن،الهربي

2الثورةعربي،الهطاءعربي.ا&زقعربي.آةوجه!بيالاسان1

."والالموالكفاخالثورة

"،كانت،الت!:يرجاراذا،الورديةآقومشةاالواق!ب"هدهلكن

.وغادهقوميةموعظةالىاياهامحولةبالتسيمالالآالقص!علىلتءكم

وبينبينهافضيفانعلىبطلتههـابحملهالاالموقفتمقذالم!مان

هـوسهلحلفهذا-ف!ب((..أهذيات!بما:))ا!ا!ونها

وحدهاءائدةقدرليستالاقدواجيةانعلىبتوكيدهاوانمساسالاخر

ذاتكلتنخزالاردواج!لآانعلىبتوكيده-،،جمعاءالامةقدربل

انو-اجب!ثءنعائدةخلاصانوءلمى،وحدهاءلألدةذاتلاعرببة

،لمحيممكسننجبرالخلاصولكنممكنالانتمساءاردواحشقىمنتعافي

فمبالانثىوالانسانازثوابر!ةحي!ثءن،الاقلعلىالراهـنالوقت

.المراة

ولا"ء-ع.((الصفدلكحريق))الرائعة-،قصت!فيكما6(ة

بانهى!لهاوصصفنا!بداواذا.القصةثذهآتحليل!االمجال

تكتبانيجبكانالقصةهذهباننعتقدلاتافهذا،تناقضرائعة

ا)فداثةاقاوكلسقىابانالاءتزادسادثسوماربعةاواعوامثلالةقبل

الهزيرمة.عنالبديلهي

تجاوزاىاوصصراتورياوقالدامناضلافضلاعائدةاحبتلقد

ىاتت!نشفذيهي!ول!ن.الملا،ضنا!يةا؟"تفكض،،1الداتقوقعة

منوانمسامناضل4ازسحيثمنلالفسههـوفضلاي!نخراالتناقض

والالم،وااكفاحا)ـثورةءربيفضسان،اجل.رجلانهحيث

ف-دباالغطفشهوركان.المرآةآاىادنطرة((عربي"اءضاولكنه

خلفهيتدحرج،ا!ت،رعفييسىرراقه.التفتهء-ااولخامروومحا

رصبهبفعلى"ث*كات،ىأرءهحانكغريبب":روجتههواسودكيس

مروعو!كم7))نفسطوبهصبصن!اوقالت.،"لصدفةبئوا!!

."ا!اني!الهمنءإريا،وحيداكهذامنا.ضل!ليكونان

ابىندفي--4وء-تو!ة"عالفكرفيير!ترالذيكضلاط،أجل

لكانرانزاكيس،،"صلمبهأعيدأالذيالمسيع"ووغيفاراوماركس

الأكثرالاز-انيةوالع!كةالواوعصهيدعلىيديثىارافىمضطر

بل،ائهـمانم!ءلا،امراةمعلا،بالمرأةادرجلعلملأقه،صميمية

لارها،الازدواصهـبئبهـذه)ءحيلىةلا!ضلآن.ا!وديسمع

هـصذهلملا!ن.!يهالثورةإء"ضعاناختارالذيالوضنازثئراب"

ثوريرساكا!لوحتىعرببم"ربرل"كلواكعفيآلمنقوصقىاجيىقىالاردو

نا4لملتيعادانهـ":الاملنافدةله،ثررةتفتحكاالتهي،كفضل

اردوابر-،--اءنن!،،تحرر"الموضوعيه))اردواجيتهمنيتحرر

اوروبركيربرلىلاي-!-نلاءيا.للمحضمنشظخذاًنوو."الذاتية"

وف-للاست!يوبالمقابل،تعييرومننروعارتمى،ء:اياهيغيهاان

انم!،قي-سةعلملاهـاسقي:51!أنعطباسهأنيمنية،مراةلاييمكنلاما

التوع!لىهههاهز:اأرةيوة1،زانتفره-اب!دضبادساللأن.بالمراة

حبثءنلاامراةاز"س،حبتء!كأهزيو،الفردير"ووزيمضهالا

الوافعصخرميالمنهوث"هز!متهـ!،،واحدةوبكلمة.عائدةانها

'هـوتكراتلىتصارحهـيو*ثرهـ،.داتيتها.للاوجففيلاالوبي

عشرهيروص-قىلفضلرفكتمنمف(المدارقيالاففاونزابالاصابته!اا

!وء"،الزصءةط!(ىخامه،تدصهـج؟-،ناؤذيالأسودال!شىذلك

*طفالحاضف"11م!ردلا،أ!لمربرب!ىوكبمال!هل،ة4مماص،مثففة

."ال"ضاؤبووالثرترةالفماتيجتررحم"او

الاطفاللالجابآسودير!محضواحدةةلاثننمي!نزوجأذنفصل

هذاب!ممدء،زدةيربردوفضل.اتوريا"ونضالافكارهتشاركهوثلنية

بللأوالثابش-قي،ورحركرح!الاو)ى:الثالثةروجتهتكو!انوداك

آنواحبؤءفساءثلاث.ل!ونبانمطالبة،عالدة،والثالثة،رحم

بامرأةوكت!ين!نأمالثورةوا:لاتت-!الساة؟قف!هينهل"

بحاجةالثولى!بعدنحسنوها.ذم!،ءتلاثالىبح"بةكأ،.حدةوا

؟".زمه"،ءثلاث.لكوز!م!انح!يبن!يئفتل!!.ا-نهل..نسطءثلاثاىا

ءصاالاشيشاي2نكونان.سمضطجعلا.تدمتطيعلاان!،وبدهى

ولهست،الانساقكبماوبعوو-،ازتلما?-،،دتاستها"رأة:عليههيا

!-ا-واوص،سرآآ":تإلكانهـو-تىس،د"(5تت!خلىلاناستعدادعلى

.الموت

سياظ"مرقهـس،ا!ري-دلالا)،-،تهوت.عائدةتموتلهذا

ارضفيحتىلهال!،نلا4لاز-تهوت.جديدمنالازدواصشة

.وصدهـمارص،لأص:ء"نززآلماارة:،فيانئورةلان،اثورةا

ن!ن،ا)ربرلحتىتد،نولا،فضلاتدإنلاانالس!5وغادة

فك!حتىال!ربركيآةواؤء-هـءععمياقتناقصمنامأمرخةقصضهما

نتاجلانهؤرءبو!تفي-ل"-نلى4"جدألى.لنافض،النوريمظ!وه

511،-رأة/ةركلاوءوروثاتولتالشدحضارة،نا)سن!نوالافمئات

.الموتغبربديرل"نواصدارؤى4ومئتمبتحدرة5نفسص،،تربدالتي

منول*ن؟متشائمةالسهانغاد!اىهذارمدنقولا!إبعي5ل

،وانمساالمجردسه-أءفيولاالمطلقسهحاءفيلا؟المث؟زمعيرمن-ا

الافقؤيكسا.جم!اةالحزلمرا/الهزإمةارص،الواقعارضعلى

؟قر،بعماستفسلأنهاالىيىيرما



بالامس،همت،ئمةلكو!أدهال!ط!غادةحقمنيركونلافد

منذللىو)هـ!،الغدوكطمتنت،ئمةكون8أ!ح!،،منيكونلاوفد

بالذكرىفب""لحةفالا(الذياث!ام،7391عامؤكبما،الومحقهامطلق

دلمهزمة.السطدسةاررنوية

الرمزوراءا4،إثشاص!هإهـاضئالمح!.2

منمشروع.لثراعاىتطوي،((ا!بفص!ان11)!-بىهـ،ء-بىروص"

.ووو!الانسا!ء،نارمنذللانم!،ن.فئرخافيريرد3!بهـ،،زيسفهي

هي."تددةءوحزبب،ء"-قىلارمةقؤرح،أروهـتؤ-بر-،،،هـ-د

وجهةهنالهربرىجتهع41نعب-هـتخطيطاى،نر،-دوولمىأ،دزر

رمزبكأباحةكده!دادؤديآراخيراتريدوهي.لآيهـاربرنظ!ر

.آلمبانرةفيالوفوعمنأقص-كأا.مقدانؤجمهـ-،يرهتبر!ى

ووهلتحملهماب!ل4إسولوبياو!ذ!ادط((أرثفيصأ"!فعة

لكلمةب!ايجلالالمضصبئإواوج!-"يدا؟صة.مةسانءسنكألصفل

لت!-رومثروعرؤإصاالأ!!إودوجيم؟انحيثءئاي،ايديرولوجب!ا

لأفصايف،ولكنها.حن!لمهأ!ت?.برهذاخلد،نصارزواء8!اووال

ناص!ثمناي6ا"د-ودوبرباالمكلورةالمرزولىنىبالمهايديرواو-بلآ

علىحقيقته.الواؤعفهموبي-ن4!'روبي!نتحولغنتى،وةالايديولوصءب،

،بيد"الاداب"منءرصوصةصفظتتور؟ك!سنرقالالصسكأ

الا-ديوهوجية""وء!يوبهامحاسهها،نور!رمورهاولفدنكتثمينهـ*،ان

اطالشة.الى"ح!ناجلا

وحدهائكفي)الة-!عميىةهوهس.أز-لىبرقعبدا)ا"ء!،"ىأقصقىابطل

هوفالاسصان.حيمرحيدرمنهـشايهتحالتيالم!ادرأحدعنللكشعف

مخلوفى-إتمنومخلوق(تسابرنأانسطنابرسنواص!آنفي

لربطكافيا!ررا!ناكاننرىباككأهـ،بوف!فا.(المه!لدا)ا!4،ا

،(حارتنااولاد))في!حةوظنجيبددأهالرزيجاهبالا((الفبفأن"

((.نهـاء"ولابدابةبلاكأحكا!))"!جهوءفيذرئىلهآلىواوصعله

حقيقةلاكتشاوءءجالاالءيتركلايدرحه!ر2ن!وأدطأر!انبيد

الاو&ىالاسطرن5إ؟ولفتراه.بانفم!ء،انسبنغبدالله!كأشخه"

1(.قيالماضكأ"لأز!"!عي2والأنرواتاافديمحهداللا:))القصةفبم/

وينهجل."فتوحباباقتحاماىادعانافدحيدرحيدرإدونوبذلك

الث!-ر!دآلىولورة.الانسان.!ا-يحتمالرء!!ببما2ذنكب!!حبدرحيدر

اجماطنوكيفىاالقوووؤجمرؤطكأى":واحدبسهـمطراقي"،س،رالم!رمة

((وتهوحيا*رسر!كلنكا!إءرفةاهده

الله-صورةفي)ا،51وف!لهاللمهعاىالأنساسا"ءودوقصمة

بو!صباجفي:"أيضاواحسب!سطرح!هبرحيدر1يلخص،(الاب1

بيتهمنؤر،ثمفقتالهصدكفهفيحارةبفآساباهءبداقلهكلصنقالظ

هـق(وبالتالي)الالاليالابمنسطوة-اننحرراىبيد".!عدولم

ايضاببعيبل،ي!رحيدرنظرؤ!بماالتحرركلهوليسالتقاليد

زوجتهأ؟سبنعبرالهيطاقوووكذا،المراةمخالتحرريس!تت!بعهان

المرنولالوجه!برزبئلتحديدو!".((آلمطرتحتوجههءلمىليهيم"

المتمردانهعلىتنل!صورالذيانسرنف!داطهللايديولوجيسا

تقالبدوابشعاعتىمنهودتقل!اس!بريقعأفنقالب*علىالمطلق

اضحررايمبعبمقيدالمرأةباىآلافتراض:الازلسانحيالتار"صحجاهلية

.)7(هـ9

يهبر،حتى؟افبؤصداؤيودهانس.نألمهعبدايح!!ولذاو!تن

رمزان!شا؟القبي!لةهـااكنو؟المبيما!ةارضارى،كلوللمهقىبرطهارة

((*فعكأدائهثورة"نفسهاتربدالتي"سهوحفلة"ؤكر:)7(

تفومبهثوريعههلفاولى:ؤ!س!الايديووصبا!زقفيونوسس*دالله

يتحردواحتى،وبناتهمزوجاتهم،لن!أز،حقظهـم!وا"سحيةفلاحو

!إللئص،لويتفرغوا

ثائركلع!:جهتصت-ضمعهانثء:ووىالتيلل!هـف-لموموفق-مكثف

وا!نالبداؤ!ي!ةالمشاعةهناءيجددمجتمع،طبقيلامجتمع:ومناضل

ان"افنوبعد"أ،لمةالقببه!ذباتجى،5الترحالواًئناء.بدا*ةب!ون

ةزب2و)طوبا،يينتةصعيةالطوباولي-ةالاح!لرماجتاخالدي(ا:وحيا)

الىطصربالأصدىاوا"ا!يةاالاننشراكهبئ!منطورهنازرخحيمعرب!لمر

14كنمبتب!ر./بئافررنعبداللهإلمتقي(العلميةالاشتراكهبئباؤجاه

لو"--وبس-!،*بىحرامواجمعصراعضول.وبهسررانجاةاوابأه

"ء:ررالا--ي!قضرب،ارلظىلا!كأ2صءراوباءوملأمواجكل-عصراع

.الموءودةالقبجلةارفمنتمونوصديفه

!صلأثيا!رما)!!اركصلد؟ق4ار؟الصد،نهداووو*نولكن

!ور.!ف"-لم!خصاورولا-برو":"ز"1."ء:-راواننعبغا"يهمئعو)

.الروحءبداللهيهثلبي!ئه-،ال!ء!اف"الىاث،راتروصةاوؤي

!لئن.ؤكلولات!هبلأالروحولكن،وشكليتعبفدوالجسد

،دهذاعطتن!اوا(وتغرداالموتمنيرض!حواان!صهتشفهالألمهل!بدأفبض

القبلمةعنقالشطترحاهماكاوال4صديقلمححدثدأنعبداللمهلان

،ماندسمم!9لكن.(لوركاووءدةؤيكما)اًاخضراكلا!خمراءوارصها

إةكر،اوووو4:دالل!4.اخررمزاًلىي!تحولالرمزهذااننستتنصف

به،ن،اىاتحآجتكادلادلكومكل"دلة،المعردة(.لقوةوصديقش"

لخري،العسهو،لسل!ةا!و!قهوصس،تثوري5المتقفدهوف!بدالله

م!وادا.،1لذاادثورةاستلابهـو،واحدة4وبكلو،الميهاحثيهو

ال:ءرصد-اة!"-كافىءكيفنف!مآناستطعئاماالحقيقةهذهنفهم

والتصفيب.والاعنصقلبالوثاص4عبداللهحياتهمنقذ"وا)صحراء

ولكئه-أ،حيصرحي!رمنةبارءلقط!ة،يقالوال!ق،وهده

الواؤ--عصصدءلمىتف-بىال!ا!جدقدلقطة.مجانيةل!طة

-عا-ىدلالة،أوتفهـيراتتهانبدلاواكت4،جما،السياسوالتاريح

الفصة.صعيد،فئك!1اصعيدا

ال!هايرسفىولاء،شىكل"نالرغمعلى،مقبولكلههذاانبيد

هـلتسف!صةالقصصةنط.فيما!قصته!كرح!لأساختارهاالتي

ؤكالافتصادكنأباهـ،موىزئ!ابئملفاذآ،الرموزكلتهوت،رمزية

ل!ص،سىهيئ.اةمقاامامالاحوالا!"نوفي،الاجتله-،ععام!فيااو

نكتتنص-ف،وابهامغموصطولاوبهد،انسبنعبداللهمحاكمةفةك!

،الحرباستمرارلميئ"اىأاروءسوةهياديهالموصهةالتهمةان

والقوةال-ل!4برهامالممم!ه!-نعنكؤنههي،"تالطبقحرب

بدولا.الخاربر*ينالاعداءمنررءبهمعداوةاًشولانهم".الفاشمة

ؤ،صو*نبدلا.هناكولي!تف،1(مركة0اولاصس!القتالمن

."اولاالفاشي!ةالجنودل!لم!ة

افتتاحيةقتغابااكو،الئىالبناءولىالا!ديولوجب،تتغلبهكذا

الق!".ءلمى؟-يةالمبالصحيفة

الىليدخائاالقصةنطاقعنبناخرجقدصبرحيدرداموما

الاءديولوجياصصيدعلىنستلهانحقنامنؤمان،االا-ديواوجىنطاق

سصصعل"والعهءراءلبحراصديق"كانهل:فناصعب!ءلمىلا

ومنفال؟ن!ءانسبنلولاءبدارلمهال.هاوصلالض!الس!لمطةالى

،الموتشفاعاى،القوىخافىدان"والصحراءالبحرعديقان"

هلاي؟الصحيحهوالعكسألنس؟انسبناللهعبعاانقذهانلولا

لو/"يتهوايديووصودهيؤقيىانازسبنعبداطهورضطاعفيكان

؟"والصحراءالبحرصد!قى"رالجنديةالقوة!ولا

المثقفووحدةاخلاص!وليدا

ولبد-رسم،بدورهايولوجىةابو(كن،معاكسةمواقعءن

ارهارلفو-ي!ةنخبوصورة((لواصدي(اا،شيخقفيعية"فيخلاصيا

ومثادنننه.وعلايضهالمثقفلوحدة

مسهـبقانحددانعنستطب،نف4اجمطلااسممن،العأوانومن



.واحدي،وحبدالمثقفلاان:نوكيدهاخلاصيو،!يديريدول

ماديةقوةالى1نفسمهاهيتتحولالفكرةاط:؟فولماركسكاى

نيربهـااخلاصي:وليد.وت!منتهاالجماهمراستوعبتطء-،منى

الفرةتستوعبانتست!ءلاا("جماهبران:تماهـ4ذاكعك!!يثبت

ا،خقفعلىكنبتهناومن.م!ادركأقوةالىوترول!ا-!.تضاهاحمتى

.الموتوبالتالي،التعالب1وبالتالي،وا!زلةالوحدة

ولايمثلاقول.الهقليرهثلولبدقص"فيالواحديالشيخ

ولانالنفيىح.رمر!4قصةلامجاريسةقدصسةهيوءب!فصكألانيرمر

ءلمب4وت!كمتخشاه-الغاالشمة-الم!لمطةؤاناضلايمثلالواحدي

باى،منلانهالموت!خافلااواحدياالشيخانبيد.بالاروام

ءكس!لاسمتدالىفوصةيمححبصول!4.(،البداية!-!اووتة)

في.الفرصبهذه-فبل،الحاكما!تعطافهمقابلا!شبدبما)ممعجنالاءدام

.لماذا؟كمالطاء"تمحطالىفبمهوا!-ااومذلة،جدولا،الخاطربملء

4موفاًن.افكارهالاخر.بنالى!نقللكيالفرصةهدهس!بعتمملابر"

يتيح-!جبت،ولو-العياةقيدعلىبقاءهولكن،احدايفيدلق

اسضمواريض"هنوبذهـك،الس!نفي4لزملاففكارهايلقنانوو

موقها.وعدمجمهالقف

فيهاعثرقصىبسجهنالزززانةؤيالواحديالمشيخيرلننهبوبالأعلى

السجينهذا.حريننهليستم!صداسبوعاسوىوريرلقولم،سنوات

،كنزاوجدمنكفرحةبهالمث!ي!خوفرحة.ممتازمضبريجهواناذن

واؤكارهممادئهاجمهاينقلانفيمنالزمناسبوعخلالفينجعاذالانه

حيرعلىاثهرتقدالحاكممنليطب!،نفسهذل11اننيالدحم!تكوى

وجه.

اورقلروكبفيمةامهسىالسبمنتعببمالىالواحديالشبخويمىرالط

فأس.فالعقل.-إءالالفمناللبالىالوصولفيالمضحىووظيفةالتفكير

اثمس،وفوروالحري!ةا!حياةاعنهيمئعمايهدمالطسوبهده

نغف،الكلامهذايسمعالسجينوكان.الامثلالغدمجتمعوإبني

وضنف.كالاط!فاليبكيطفق7واخيرا،تتم!اقطدموعى"راحتثم

ناللمفوبمكنا!حدا!ذا)):نفسهوبنبي!نهالواحديا)شبغ

..(،؟ثرياو

الىيتباثرقدماهـثا.ك!الح!ءلمىازنالواحديانمتصراكد

الاس!-رحتىالمفاجأة2!نايخبىءاخلاصي1وليدل!ن.الذهن

بكائه،سببعنالسجينالواحديالش!خيسألفحين.الاخيرة

ثىجمحي4!ثيءكلع-نزحدثنيوأنت..تتكلموأزت":هذاإجيب

ء..تذكرته،بثقةرالسكتهزوانت..

؟تذكرتمنس

الذيالوفيالضيسبلحيةذكرتني،شبفيياالس!محةلحببننك-

حريتي.اياميلارءحمبكان

هـلاممنبرسصتوءبهانالسجي!استطاع!اك!لاذنهذا

يال!!لثفهحايهلكلأنكتةوهده.تشل!جمة.العقلءنالثيخ

:كالمسسعوراحاكماامناد!صو،كأيرفعانالا

الابيرحمسةلا.اعداكلفياًكل!.الرحمظطباسحص-

اقتاوني..ليالموت.ا!ملأب"عثا

.المض!كة-الختة-اًلق!ة.اخلاصب!وببدقصةتتنويهكذا

ناهـىالمثقفعلىأهىونالموت:النحوهداعلىتنىاي.المبكبقى

ببهـ!2يوثراىمنعلب4السهـلوالموق،اؤ*ارهالاخرينالىينقل

.*بمبادف

،/هوتوواحدياعاشواحديا.واحديا.الشيغكانلهذا

ا!جه"!ير.اغباءونارا!اشمةالسلطةنارثنارينبينيض!ى

ف!يإيرر-لساخرا!يهوان-اخلا?يلولببدإازاوجلاان

لاءأسالموركأالوحيدةاللغهـهحالكلعاىوالممصخرية.لقصمةاهذه

حه!./اناراداذا

فيولا،يافاو!ونالأفيالم!ثقفحقفينماريلاو،حن

ساخرا،الاخرينومننفسهمن؟ئسما:سهاخراي!ونانفيحقه

يك!--وراىفيحقه!ولى"مانماري.ولكيالاخرينومننفسهمن

.النزهـ4ىخبوي

تة،ؤف!"-ن،هذابعد،نيل!44"/الواحدييخالش!"وق!لأ

إصبءبحه-لاوربمىا-يهسضطيعلاإثهفاانصحيحاكانفاذا:جثري

عله9خك!و4آع!لمطاابه"،1لا!الداء!فما،الصهاهصرالىيصلاى

؟بالاعدام

وصوله:نكطهز:اؤضبالذا؟تاخلاءصبوليدا.طللاقنقطةان

احبما!هـاوبر.نبينى!ا!صلصالجسور،فعلااوحإا(!ثقفكانفلو

الىاءظالهارراطةاحتا!توا،آحدعل!خ!راشكلكانلما،مقطوعة

وادانته.ومحاكمتعه

قههصجيدمنايست"الوا*ديالشبغقضية)آان:ن!لال!ذا

اكثصولبدير-بىبانالاك!علهفامع،ر!اها3!نولعلها،ولي!د

ف-بساهمولبررانا-!ماالاك!بد4علمفومع،رديئه!نبكثير

ق!رهامنفت!ىلأمساهـه-كأالىثكلحيثمنالعربيئالقصةتطوبر

."الواحديالشيخقفبة)ءماهاأسالتيالنكتة

ا"صوتووحال!سالمجورج

ؤلماصار."يهءلاىا،مكنماثلمىبرهاقارد،رهلسالمبر،رجيقعم

،(ا:،!،طفنفراءالاولهـ))مجموءكهفبين.نفسمهتجاوزعلىمص!

س،نا؟!قىاءالصأالقصصثم((الرحيق"مجموعتهوبه!،جههمن

اء'صا"الاداب)1ءروفيالمن!شورة"ادنيرالة:دفى"قصةبيصا

نااردنأووولى*إي.يقال!لا،!إدى2،ودارفى،ا!ثانيةالجهةمن

نا/يرربماانمننتهفا)ذيالقاص*ازلقاتا-!ساجورجت!و؟تالخص

.لدلمناس/قووو

لوت:هـ!االجمد.،دةسا"جورجفيقه"مىالكبرىاثوصوع!ةان

بالخلاص!للانسانيحهلمهالذي1الأهـل،فوقه،4وحشض،وحدته

.باللا!اضاوربما

اهند!ااب!اءفص.الخط!هذاعنتخبرجلا"ا!كبراالفندقو"

ديرءور،بلامسرجعلى(4وتا)مسوحبةفصوللدور،الدنيا)ال*بير

مافيبكلالموتءريإ"ا.حصورغب!و/1،كؤ!وى،فارفه":ء*نه

ناهـصوجورجق!صىةؤبريأسرناومامصى.من"عري"كلمهفي

بعدواًلقصة.ال!ريكيى،لولخانيكاد،ك!وفوعه،اسلوبه

بتعداحسماس!:اهـ،نه!اومن،الترميزمنعالبب!ةدرجةعلىهذا

خطيئة،زنديريحىيدعالى،يقترف!س"امجورجاىببد.ابعاثصا

الضبرم!زماصقى9فجماةيقطع.ف!-وكأالقم!منالاخيرة*سصفيفادحة

بالتىبالص!ومالبطيثةوت4اسبر،رة!وجهوجهانحمرليج!لنط

!فاان.الارجلعنراتلهالحسجمكبيراسود!كبوتوفرز!ا

فيالقصةنثطر-رءوابر!ورلاىذاتهفيايصلمحيكنواى،العنكحوت

المجبساالفندقو/*وددـؤسىان!مماتماهـا،فيها4أمكانولا

مكانه.عيروؤك!نمظزورخامهبثرياتهالمتالقالفخم

.ةقبهلقءالمخاطبلصميرجىورجاسننحدامالىنشيرانبقي

إؤدي!لاالمخاطبؤفم!صر.رائعاستخدامسا!لاممحهمر!ياف

ادائ!ا8نء2نفسهالتكلمضميريعحزنحوعلىالمتكلمصميروظيفة

لف4ا!،جؤى!المخاطهببصمببرالننكلمضميمعنالاسنعناءانثم

نغسى"للب!لا"ت،عك!،،مسرحيةامامبات-افعلانشعران

فيها.ممثلمجرديانهيشصران

فعلابضمير!ليصالذي-المخاطبصميراستحدامفانواحيرا

تنت!جممابووت،التيفالقمصة:مأدومنالقصةخلصقد-المخاطب

ا:،،ية،ا؟ا!-كأبتماص!اا!تكل!مبضه-برقووىاقبرلهكىنلاالهطل



مندلكيضببحدياضجراالهخا؟بض"يراهـلتح!امانحبنفي

نسقط!اندونومنوداخليت،صاالذانبةحرا!ةسهالقصتفقداندون

وحارج!بنع!ة.((هو"ادبرودةفعي

والسذاجىلآا-اء!افاضل

يزالسادبرللآض"مثال"!ا(وتاهـمت))ا!سباءكطفاضلقصة

.ونو"رهالعنوانزخممنبالرغم

الفلسفيبم!اها"اجةلسرا"بهااقه،دلاباهـذاجةاصفهالآحبن

الهايىينالروائب.بئكبارب!ضبر4يسصتطدمهاالذيالمعنىوهىو)العمبىق

سذاجة"الموقوالصيت"قصىةفيأسذاجةاالوسا.(المهأصربرصن

.الحوارفسك!.الشخصياتفي.الموضوعفي!ءذاجة:قىخالص

يفترصفيهاذيافالبطل.بالذاتالابطالالماءفي.سكبماءكلفي

لكا"باىعلمهيرطلق،للعضفمناهضا،دسالمأ،رقيالا،فأؤمدمافيوناا!

."ضرغام"اسهم.هيضهعلى،كما(طا!"سمابومهـدط"سط

فعضلاالمبادى"!نبفسط(1ضرفام"اناىانظنراقوا*

"يرء-ز"اكاكلبافان،الممارسعنيفلااالالفا!ضبف4،الاؤعال

.((سلام؟بوصرغام"رك!وهاذاسمهفيبتناؤضهداتناوف"الى

ا*ضف،الع:فحزبانبلستنطقالىنيالجريدةفانوبالمقابل

."القوة"جريردةتسمى،ف!سبالمفريالاال!لي

ثمسةانهوقصتهفييرلهولهانا)ممهباعيفاضليرسرو"!ا

رجلاوالحاكماوالجلاداووالعسكريالمثقفبيىن"طلآإتاقضا

منامالعنفدع،ةمناكان،سواءالموتمصيرهاثقففا.السلطة

.ال!قوة1رجليردعلىسيكونوموته،لممالمصدء!اة

مهكل؟اننااذ.ساذجتناؤضرذاتهي9هـوالتناقضهذاان!!يد

رجالاوالقوةرجاللتصضبفسولىيولوصب!ةمقوأصةعنبحثن!ا

بدورهمنهما:واحدةمقولةسوىنجدفلن،انضلمطةرجالاوللمولةا

المثقفين،من

فنيةسذاجةببست"والموتالصوت"قعةفبمالسذاجةان

اجتماعببة.جةسذا،الاساسوثى،ايضابل،فحسب

تلكوبرخاصة،بكثيرهذهمناجودقصصاالسباعيلفاضلان

بي(اغناه!انوعحهـا،آسرةشعب!ةلقطاتفيهابجلالتي

-.فلسفيةقص"لف!،-اتوبدالتي"4وتواالصمت"ن3

ا،(احدةواللغةالعصليمحبداالس!لام

الاثرالمطلوب،نفسكفي-حدثلمقصةمبرزبقاصتقرآحين

استفه-امموضصعذوقكوتضع/الق!صةءتراحانقبل.فكتراجع

.القاصمقدرةتضعاىمنجمدلا

"حديثالهجيليعبداًلسلامالدكتورقصىكأمعشانيكانهماهدا

منبل،سور!ةقاصيخهرةمنقاصالعجيمابافالدكتور.ا(نبلغت

بلغتين"حديث"لقصتهي!نلم،ومعداك.الوبهنمةقاصيخيرة

؟فلماذا.نغسجفيالتوقعالاثو

بلف"حد!ثقصة،اءزرقد"؟على،الاخيرالت!يىلىفيالانها

توانها.يمشبركمابلعنبنثحدقصقىلاواحلأة

-.فكرتيمولاشرح

هـ-تهفي،العجيليعبدالسلامالدكضورنظرفيالتنافضاى

.وهناك9كذوالمثقفينالعسكر1بينتناقضهو،الاقلعلىالقصة

العجيليالدكهورانتباهعنإغيب"والموتالصمت"قصةفيكما

تحتالعسكريبنتصمانيمكنالتيالسوسيولوجيةالمآولةار

والاطباءالموظفينمثلد!كفيهمثلهم،المثقفينمقولةهيجناحها

والخصوصيةالتفردلحظةانكرلاانني،بالطبم.ال!خوالمهندسصسن

المهنةفياقكارهاايضانسهـشطبءلاو!ضا،العستريةالمهنةفي

مسالعةحالكلعاىهذه؟الوظيفيةاواالطميةا،الهندسهجة

بلعنينأ(حدث"ؤصهدامتماولكن.فنيةمسألةلااجتماءلية

"الرزهـ-صحةانفيشعكفعلا،والم!غزىالموضوعاجتماءببة

للقصة.ايوالجطالففيالمفعولعلىتاثيرهالسإلاجتماعيةا

القمسهفيوبردنا،اررألةهذههـنصف!اضريناوادا

فيال!ممهقريفصورة.كبيرحدالىسذاجنهاوهو،اخرعيبا

:شهواني،عليهـا،رؤطالمتع،اخطاطهبئا،ميةالتو!الصورةهيالقصة

-وىي!عرفلا،للكلمةآ"حقبريابالمعىعملي،غرائزهورا،منسماكط

ا-ياسة.افيكماالحب1فيالاغتصاب

نسرعاصكانتوان،تماماذلكدقيضهيالمثقفوصورة

بالمعفحا)مثالي،ادءي:والصاطيةالتوفيقيةمنالهرجة

.العجزدرجةالىمسالم،ود،يع(6للكلروكأاستحسنا

المثقفمنلكلالخال!دةبا"،4الدائوالثابضةالماهببىةهذه

ابنسب-وناصاحبةابئ!ة،لبدامنموقفهمافيتبرزوالهم!كري

اغراءءن،كألمةو!ي،فليندا.اث!بابايرطمفيهينزلانكاناالذي

انفةبكل4فيرؤفالمثقفعلىالنضرجسد!-،تعرص،)8(وش!وة

عس!ةرلالجسمدهداالىطريقهالعسمكريإثقبينما،ا!ه!المثا

لب،لهخداجهـهدبا!ص،بيكننيلاهذابهدكريوالص.وخيلاء

ارو-ا.دكتا"وراراسهاءلمىويقفالبلادفيالسلطةايفايغتصب

فيكصاالحبفي،والعضةبااعجزالدرابدعليهفمقضيالمثقف

السياسة.

/اخت-ارفيموفف!كانالعجيلبئالدكتورانننكرلاون!ن

و!ده.ا(رمزغيراتوريةالكن.بهال!ورير-ةودى-لآالقصع!ا!

((المغت.بناحدإث"اًن.4القصفيالجوهريةاأضعفنقطهـةهي

بلغتين.افعليااتكلىمامنمدىوابصداعهقيركونانيقنرض

ا-ءاسعنااعرببةوبا،انساءواالحبء-نبالفرنسيةالمرءينكلموان

الرءزيبالمعنىبلغتينحدي!ثاالحديثمنيجعللافهذا،الوهـن

!دإثتورإ"فياإنجحالعجيليالدكتوراًنصحيح.لذلكالعميق

اًاحالووه.فيالافإؤ-4امنبدلاتكن،بلغةولفة،بحديث

في"يقالبىكانالذيالعهدبقلببلليسزمنمندولىقدانه

الجهس!.بالتوريةالجيدالادب

يمكنكان((بلغببنحديث"قالصمةانهذابعدننكولأون!ن

ذهـكممكناهـ،ن.حقابلغتينحل!إثااي،رائعةقمسةنكونان

هوصراءه8،هـولي!نداجسدعلىوالمثقفال!سعكري1بينالصراعانلو

،اخرىوبعبارة.متوازيبنصراعبعنمجردلا،البلاددفةعلى

بطاقةنىءونةاي،ائعةرإالقصمةتكونانالممكنم!نكان

،فتاةجسدمجردي!نا-ملالفتاةجس!داندو،اضرميزامنعالية

الدكنضورولكن.للوهـنمجسمةوصورةرمزاايضاكهـانبل

الطويل،هذالمثل-الضلسموء-امجالالنا/يخركلمالعجيلي

بانيون،ص!!ةابنة*لينهـداوحعلهااسمبطئتهلى2أكللقحينوذلك

الاجنبهصة.الفناةصفةبذل!كعليهامضفيا

بلغتين.حديثاحقاكانتلوقصةمناروعهاكانما،اجل

فلسميطيمنوتمثلبل!!ةنوياد*لأ

كانواو.اخاذةقصةنحويلاديب/"السنةنهايةحفلة))

سطرواحدفيويقيمهاالقصصمنقصةمنقدبانللناقديسممح

((قصةارض"ن!ايةحفلة"انبالقوللاكتفيت،الس!طرثونمااو

.آخساذة

ةل!مطبندا"توما.فلسطينعنوالضمثيليئ.تمثبيىةقصةءـي

.للموأة،خيطاطبة،ماهويةصورةايضاوهره)8(



لعربية،االمولوجيااوالايديولوجيابفضل،اصبحتقدنظسها

يختارهـ-نحدودمادونالىيوفقنصويادلبفان،تمثيلية

لها.ولغةفلسطينعنلقصةاطاراولغتهالمسرح

واحد.آنفيوتبكيكتضحككقصة"اس!نةالآنهابحفلةو))

اذاالأللضمثيلقابلةعيرتراجدياهي،بللا؟ميلوورامااذنأووب

التهريج.زمنبحقهوزمننفي،كو!دياالىحولت

كماصحيعهل؟اولاديا،السنةهذهكاستمثلونماذا"

.كل!نة؟.تفعلونمثلما،فلس!هـنلن!الىشحررونان!،س!همنا

لأمثلما.قسهجوابلانه،جوابالىيمحنف(جلاسلاال

تعطيكلانط،تحليلالى"السنةنهايةحفلة"قص!ةتحتاج

علىترغمسكذكيهكنكتة،رسمياتبلا،بطلاؤة،ببراءةنفسها

.البكاءحتىىلضحكا

يملك:غيرهيملكهلامايملك،وذاكهذابعد،نحويوادب

زمنففي.القويىتبا!صسةتسمميته.يمفنمايكتبانعلىاقدرةا

السنةولنمابةحفلة"تقدمافلاسهقومياصالشهحتىفيهاشهر

الامكافيفييزالماأ"اوعلىبعديفللمنثيءكلانعلىالدليل1

الىؤلناكماالضراجيدياتحولانشريططقىولكن،يقالىان

-.مضاد"قوميةقصةالىالقوميةوالقمسة،!وميديا

يلاعسنلأءوت!رب!ازكر

هبئالاخرى،مضادةقوميةلأقص"الاعداًء"،تامرزكر؟قصة

سابق.ايى"يسب!لم،جريء،جديداهـارفيولكن

علىءالقموة:غيرهيمكلهلاماالاخرهوييملكتاءروزكريا

والقصة.القصسةبينحتى،باستمرارنفسهتجدلمد

است!اذهالىأسهقصةحمل-قنىوكان-تشميخوف!ان*لروى

."اصمر":قائلااليهرك!اثمالاستاذفقرأها.فيهارايهلإخذ

اختصارها.بعدجديدمنالقصةاليهحمل،ثممدةتشيخو!ففاب

ليه.اوولدفاختحر."اختمر:"قائلا"لبادهاورالاستاذفقراها

ستيختمرتشيخوفوظل."اخهمر:"جديدءنلهقاللكنه

الان":الاستاذقالوحينئذاسطر.سبفةتت!،وزلاالقص!ةباتت

."معقولةالقصةصبحتا

المشحيلتشيخوفاستاذحلم"الاعدا،"فييحققتامروزكريا

اسطر.ثلاثةعنتزيدلاوقدأسطرسبكللآتتجاوزلاقحمسةفي

ستةمنبالاحرىاو،فصةوعشرينسهتمنتتالف(،الاع!اءو))

اليفيهسامضأثرتامرركر"ااىا!بماءويرخياط".اسكتشا"وءشعرين

مسرعباسمالسوريالقطرفييعرفمامعبتجربتهكببرحد

هـسذهمنواحدةكلانوهـو،جوهريفارقمعولكضق.الشوك

ؤنبلة.وانماشوكةمجردليستوالعثريطنالسمتالقحصص

الكلامولوصماكلدكاتدكقنبلة.ابالغإلاوانا.قنبلة

التايسةكللمحيقائماحجرعلىحجراتدعلاؤ!نبلة.العربية

الهربس4.الايديولوجية

مدمرولكنهالتدمير.فنانالجديدةقصتهفيتا"رزكرياان

لاوالكلمس4.الكلمسة:سلاحهطبيعةيعرفلانهحدودهيعرف

لاوزكريش.الكلمةسوى،الافلعلياو)-ىمرحلسةفبم،تدمر
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ا!ديواوبرءساعليهيبنيكيطراباىاالايديولوجياالعربعالميحيلى

.لملأءالاشوالانقاضغيرويىعولا/بمربل.جديدة

كافة.الجم!ور(ئدةمضاا)"العربالايديرولوجياعلىيقطعانه

اضقاليد،ااوبرياووايد،لدلنا/ديولوجببا،واالاخلافىايديولوجيايدمر

ا!هـيولوبر(-!والمانعةالجام!ةوالكلم!والامثالالحكموايديولوجا

ايكلامولوحبما،وايديولوجببا،اللذةوايديولوجه!،والعسهـرالشرطة

وانوثةالرجالىرجولةوايد*ولوبربا،)9(الطائراقوايديولوجبا

انف!مت،.قيالدانالارواء،(،اءالا!"يدمر،امحدأووبكلمة.النسا،

فاقزخمر،وال!نتر،يئالسهت؟لقص!يفيانندقيقاطداوم!ما

ادلناوحد!مهمقلاطفال.اًلاطفال..غبولاواحدظايجابيةعليالا

--بىخاوالمالذيىوحدهمهملانهمقنابلهمنزكريايستثنيهم

.الايد*واوجيىالعبةفي-يدخلواانويرفؤون

.رامثمهبالعبفى؟لموشمن411،و.شاعر"الاعداء"فيتامرزكر؟

ء*،.الط!وقىوشه"عرالتد!رشاءم!رزكرب؟فياحييولكنني

الةصقىلأو!اريخهرفاممكيةلاسببن

ال!هـر"سهـةالكأصقىباقتذكرنا"الثلج)ءرفاعيةياسبققصة

ومرصاقيتطور،بدائيةفموومرحلة،تاريخقبلمالهاكسان

.الز"نمن5،ماعثرينلم!حواؤبلغايتهبلغتاريخي

"مةىولقي:اظجأ))ؤصمةتكوراريمكنوحدهالمنلورهدالامن

عاما.!ثمرينقبلونثمرتكتبتانهالو

لانها"،الثلج"ءناقول4اناشنط"بمهـا،كلبهراحة،هذا

ال!وأهـ-فنبها-كأواننط!ورلنموواالنشوءمرحلةقصصكمعكلم

.الاتزاممباشرة،الهمببرساذج!"،التقنيةبدافي"،والاهداف

وبوتوالمها!بنبببل

،لطببفى"،بسصطةفصبيرة،(،بلو!و"،أينيالمهانبيلقصة

للعلم.مضادةان!،الولاالنفسالىمحببة

العام.تضخممنيش!وانالغربفبمالكاتبحقمنيكونوقد

على،لمكانبءحقفلا،تحديداالعربيالثر!،الثعرفىفياهـا

وهزاله.قلتهمنليش!والاالعلماءنيتكلمان،اتصورما

العربي:ا!ناؤيدؤوللا-ضعرتالغربنقادمسنناقداكنتولو

.إ"لينااردتبض"عتناهذه"

فالقصىغة:عرهالمطاؤطخاتمةفي،المهاينيلنبيلانبيد

غربي.ء!صورالىوموصهسةبالايطالهبةالاصلفيامكتوبة

ا-عمقصتهحلىالمها/نجينببلاطلقلماذا:س!الااخيراولي

اخنى-ىاالهباسمعلاقةال-4؟الاسمهذامتىرما،(بلونو"

2نبكا.إهيدنالواتم:ىبلونون؟الجحيمبالهامبلوتوسالاعريقعند

.الق!-ة

طرابهث!صورج

ال-!ىماعو/1لمننةقبلهزيمنناننسبانناحيثمن)9،

وحدها،الطائرات



"هـهـ..ااإالكتابقصص
اازنغأزج!بر!لم

حححح!-

8،91س!ةفقدانبه-دالعرب1اكتاباالي!رأ؟2فلأ!طهمصوىكناب

!ج!وااير:ه!!ث!هد"مالفالسطي!بار!اجىىانبمعنىؤلمإن!يين8!ج!به

مهما؟والغيابرالم!،ماليقظةؤ،؟برصأاحب!بم،الابداءيةأسةرتهمالي

ؤ،نهعم14)لتخهيىوالوؤ)1هل511وحركةلمثساءبرواالمكانف!أفترؤواا

ش"دازهأمتوأرجاضياالار.رمنالجغراؤيةالرقع!"هدهعلىيرلجتمعأو!

ول!م!ى.م!وحل!8وعذآب!موارادقهممصيرممكل،!ابالارتباكلواإ-رخون

!اوخلاص2!لوالفلىط!!بالصلهبيحملونوحدهمالعربالكتاب

ا!*ر!ىاالمخط!!واا)!فطورجالالاقتصادبروىبلاحريةباووءدا

،أيزاد-وعلىواععربيوكلوالمههكسمونسيونالسأيإأوالملإررون

.فلسمط-نووجهـتهمالتاريليةالظاهرهأهدهيتظاهرونءلهم،يقل

وصحراءالوسصطىا:حرابيناواقعةااصأيرةا4ا(رقعى!ذأهاعجبفأها

فأمىإأرت"محصاءاعاىوالسعتعصتالحتلصابهابعدتئامتكيفالاردن

وقصأليدهأللاسمادهأاننئمودهأالفخرقصيدهأ.وا(أحأبطالخلعهبمحدودط

اطتكأعلىلعميةوت!ويطتايقاظمحاولة(قبانب)الامةهدههجاء

،الهادر،النسأوق،ا!قترب،الصددأفأيالمتباعدالفلسأطيني

باراز"المتوا!ع،عل،4اًلمته"لي،المحتضن،المهمل،اتذكر،المئسي

برص*داالدفنساءةفيئتضأالقببرالىثمتأالهيأسنقطةبهتبلىعالذدأ

.حارةوانفالى"بع!بصره،وفبابادمايتجأر

كلنأعاتفأكب.وؤرد،سأ"ومطهأرهعبرجم!اكلجحيمهأبمافلمسطين

لاتاصافقدواوالذبنوالمتاجروىير3والمهاافغذبةيتلوىجحيمها

وظمروااتهورواوالذينوغدرواخا،واوالذينالعربيالانممانمع

فياخت!قواوالذين2همواكلماوغفل!تهمحأمقهممعانطووا،الذين

،نجزلقيونمطهرهاالىص!دوااذاالعرببعضزالوما،اكليميت!

لاصءثفرفىص،الىبعرهـميصمدوىهمفنأماالأجأصيمالىاحيادا

الفرخالغاءرةالضارإكأالموجهتلكبلفقطالارضاستعادةتك!

واذا.اومالمءارىيةأءلىضهاموجودابهإدكللعربيةاالذاتتحققاد

بس!-،نحبهيطوقوحضارةوجوداالعوب!عنالغافلالعالمكان

فانالنئأ"ائكحقدهصبيرفأووأالاالانيطالاالهربيكانادا،لكراهيئا

الرحلةأ!دهعببر،الفلسأطينيالوجداىعبرالهرأبيةلذاتاتحيأقأفي

والاخطاءوالالؤلاقاتوالارتطاماتواًلاخفاقاتالاحزاىدأروبفبىإلمةالظو

لوصولافيان،المجهضقىوالانسه،نيةالسياسيةوالتجاريبواًلترأدات

جد،تدةقارة2نكشفااباقىفياًفرغةالكبرياءاش!ادةالى

الد.يا.بهاستنعم

بوصهمفلسطييأأنكتبهاالتيالعددقصصالىولنهد

ثم!:اكولدواآباءمنانحدروااوالارضفلسطينفي/،للموااناسا

هـصلفأكماالحأسدانحاءاىاالقلبءنا)دميهاجركطعنهاهاصروا

.وا)ض!،حجةاخبامن،أ)رر!ةواالقلقمن،والس!ونالحركةمنثاذية

،بىشرهأنضالأية"اولاومأوتح!يأس"العابدينرإنعيىقصة

فانناالمراةمع(،ا،رصاصرخات)ءبالممتلىءالابتراوجوح!بن

اروماننأيةا:كثرتهفىلعأالمبماالاستعمالعصءارتهاامتصصمأرهأبازاء

،امرأةهيالتيال!رب،الحرباتون!كبوالمرأةلألرجل،اكف،ببة

،اوتحتىالمضضا"نالاحب،النضاللارادهأتجس!هيالتبىا،رأهأ

الغناثيىة"رأاويةكلنالع!اننظبرحأبئتتجانسالضراكيبهدهكل

هـ-ئالقدتهذااستهلكرومانسيمحتودأعلىويصعب"الألمضالأبة

فيحتىضهفايرونمنهئساكان.فيهالتعبيريجادانالاستهلاك

تجسدأفىالضعفيئحاصر"الاءهـاستقرألمن"!مهحوادأرواية

يجا.بلمرومانىيةصوايئثحكاهاومن،وا!نضالالمراةيىالعلاقة

ا!حرريئاحىثق5اطولالر،ايرةفيالنفسبانعلما،كثيرادالصواب

ثىه

العلاقةطغيانمنتطلءناص*رىوعلاقاتوابرواءشهخصياتتضاولعلى

ندركصءهـكيانصر،!الىبحاجةولمم!نا.الكتابةتب،رعاىالحثية

النيألةكاؤكأفأك!ا-ى!.ىيىافأ،بالفرورةلمخلقلاالطيمبةالفيقىا!

--بئكافاتالاث!جارمنزج!لقىالقص!دهفيمقا!تقداراطيبةا

ممخاوؤإت،كاو،سجارالانتانيدرككار"أضقريرإةااللهجةبهذء

يضأوىلاالنئ!ج!ر.تحورلألكز،1.و!ءبتبكي،تمع،تحس

الحكمىبالالمقاءز!داا؟ط!ء!"مرهحل4ا!!اهدافيار."الشجر

سأذهاركانإأ،زلهاالساذجالانطاقيهذا،(حكمةالىنمسبة)

يؤالظاهرات!بةال!رةبعد.الوقوفعلىمعهتقوىلاهزاالاقصوصة

س"دوتوؤ،تا؟إيبوتورومينأنأصثرلعريبمهروبالاننأهااعإىالنبمالرواية

،امر!اهداخمسيناتم!مدبلاننئىوسىوموربارت!ولاىمثلونقاد

،الحوارالن!رواحساس"،عرهاومنهالإشأجاركلامءنلحديثااصبح

يؤرت!وطىإدلالحهيقةفيهوبلمبتدلاكلاماوالخيولاالببوتمع

نافعم.الاشياءلهءوتالحقيقيبىاـلاصفاءاهتطموانعدامالتقصي

إء4ذرروبيرخنوأ!.يابصسصو"الايسو!كئهصوتاوا!حميواناتللاشب،ء

!مل*وبرلبرؤمانقصلمهدبربئالجيالكتإبغالبيأةلانلذلككاشففير

ينطقواولملأ:اساءعقشبأاورالاشيأاءوا4يجهولمالاشباءمعيتحاوروا

لافأ!-وغرفأتهفيباخهناقراس!كوليئكوفاحسفادا،الجمادات

دء-ص!!-اهـكذا((كدولابضيقة"ؤقطازها،تخاطيهولا!خاطبها

تد*ر"والعقاباج!ريره"ا"عجلةلحعلتيايكف!ودلكدولستويفسكي

ؤك!الم!رالىفكلرالشرو"قبزاتاشاتقفحصئه!.لرهيبادثران!

فان!االي!إضكركلمهدةعاىبولمونسعكيزاندر!ه((اسلمواالحرب"

ال،فشبركأتاكبلنممي!ئايرقيوللاالقوررلاىالقمريقولهما!هزهما

،ص"،ا،وء،*ة/،تا!ه،كب،ىءنالاجل!يزكنج!م!"آقياللطاؤكأالمائقة

.بعببدإنوصفاءلشأهأافيةنحو

كاهـتؤ،داوم!ونة!ةمرقهاؤس!اماىاالاقصوصةتجزئةتهجدولم

المتطعانحنىفب!امت!صأبةظلتا!سردإبئفانع!نهاالسردابعاداخايةا

نظ-لمراى"هووأص-دسأ؟!رعلىوالقاته!بلأ)الوعد،(المع:وى)5(رقم

وادا.سإأدجةتقريرريةبطوليةدىيت!جىهد"لدأ؟نالموتحتىعاشنين

كظبلدىموضةاصه:حاقدباك،سبةوهما)والترق!بمالضبرززهةكانت

ءبأسرتفهداثمرمنآقصةاتقريبنحايننهإأ(عأدناالقصيرأةالأقصة

ترقيممقالخا(4كانتوادأ.شعراتكونمانءنبالذاتكأالقصهذه

"المفتاخأ"او"المقام))تبديلالكاتبيسضطعانوعأونتهاالاجزاء

سدا،وهبوطاصعوداااوسهقىفييحدثكماحركةلكلالنغمبم

تفكيكءناكثريرءدثلانأاالترقيمفان،شأاوتبلتسارعا،وجذبرا

اكثرللغايةموصلةتكونلها)5بالطغرهأللثبثمحاولةفيالأ!ميأإق

الماشية.الخطواتتمممتطأحهمما

والت!جر،ا&كلسن!ويجرجرهااؤهصقىهذهفيحوار!ناك

4سفييسكبالذدأالمتمضخماالقالبيملاانيرسمتطيعلاواهنحوار

الاغصانثقمثعلهابيتثقاؤكتقلالم:البكا،ينت"فميمماواءملت))

الجذورجكلفانبالأكاخيةتئزصملةهذهاناىافبالاضافة؟"بالجذور

!ص-ىلمامؤنسةوحي!اةوجم!اسباعمندكرناهلماتكراربالاغصا!تثق

.نصانسىبا

منذاليهاالوصولفيربأنهايةالختاميالمقطعفيلكا؟بايصل

الرصا!ىوابألمنتحتمعارموتاناأحبيبينابجعلانوهوالاولاالسطر

سهتهلموبباسالموتصصفانالخاتمةهذهفأييرءدبالكاتبوكأني

هـنالننحرراجلءنلق!،5فيالساخرةالحةوالمجاال!دثعلىالعلو

ولاهـ-ذأهاشأح!لقوهأتثيركفلاتقرأولكنك،الجؤينةالىساوية1

4شاركة:قأاطرالقاردأءعلىيسأدانواللاواقهيةالافت!ع،للاىالصخرية

وانهات!تلمانهات!رفهي...اأعيي!نمفتوحةكانتسهبلة"

رصاصاطلقواا،الثقوبعثنراتعهـيسناهااحنوت..ايضاحيةليست

.الامطارغداتطألأعألم!اتهاماغرفتناسننغرق،الجدرانعلىكثيرا



مررت.خمميسصدرفياصابعههـااًصطدمت...تسمعنيهل"

اتالفأبواءنتب!ثبدات...الجأرححافةحولاغراحناندبماصابعها.

يدهترفعانحاولت..خميسيا،ا/ربع،ثلاث،اثن!نان،الاخردأ

...قستطعلملهنهاايضاصعوهاعوتضعها

محتضمةالموتمنققهربوهيسههـي!اى.'!قصةت!وهكذا

ستعرقلتيا"باأغوفةوانماوجراحهجراحهافيلأتأكرقتيلملأحبيبا

كئأوارصاصااطقوالا؟هم؟ولماذا"ألاءطارغداتهطلعندماول-15

دليمهاطلقتاالس!قفانيفترضانالقاريءوعالى6الجدرانعلى

الامطارتهاللعندماالغرفهغرقفيالسببسأونوذلكاإأضاأ:رانا

يذكرولم،غرقاتسببلالهاالرصاصثقبفرضعلىالجدرانلان

الغرفةغرقيتس!ببحقيقيةثقوباتعدثلرطمدفعاطلاقاتانهاالكاتب

اذاالاالموتعتبنعلمىبريحيةهموماحدىيكونانتمكنلاالذي

نسيانحداىاتلقيهلمؤىأوالمجالدةالموتمنالسخر،كأالكأاتباراد

بعدسمتموتسهيلةكانتاذاثم.والحربالحبخضمفيوجوده

الساخرفيالظملمنيمكنهالاالذيالنوعمنجراحهافسان!رظات

اقتنعلماًنا."الامطارغدا!لجين"وررهاستقيىغر!ةوو،يى

هذهتكوناناما،حسبهوهذاراظمقاصللاالكاتب1!كونوقد،بذلك

ابطوقىاعنالكتابةمنكثيراا!."ضلافنيامقمبولةاوجيدةالق!صة

.."الصدرعلىمستعارشعصروصءهـعححواي"قولف!بهيأصلمق

عنصعفاتقللاشاد-ابولرشاد"الارعولعارف"اقصأوصة

سجماقءلمىارتكارهاكدممنقلقامكانهافىياقته!دؤ،لفاظ،!االاواكا

ا!حبامدارهااعانبستمحشوةلأ!رهاعلىلقصةوا،4دلااديم!نين

زحلماحيافاالمعرةالمقاطعهدهوبين،الظ\وصيحةواللأوعةوالمد/ح

الذونللانكليزاباهباعقدالمختاركانالصهثىعبدا.لمهالارغولىعارؤءن11

منها،كرهءكىلوطفه4اتلزوجاد!يريدالذيهوالمختاروهذاق!غلوه

منيريدالمغتصبالغادرالخائنوالمختار.ءبداللهيجبهاالتيوط!

وإأنجماعةيا"المختارقال.ابنه.زؤ؟ؤءليلةفأطيعزفانعبدالله

مثلالفرحارنجولهدونمن،هالوالدونملعون،الحفنئىءبدالله

ادنينتظرفببفلوطفهعبداللهبحبيدريالمختارفياًلم."أتماا

،للفرحسياقيانه1افتراضعلىهذافرحاالفرجتج!لالحانامنه

دفعانبعدالنهايةحتىاذلالهعرؤ?بداللهمنير!دالمختارانام

والمختار.ارضهواعتصبحبيبة4ءنالتخلي1ءلمىواجبرهللموتابإه

حفلقمامونةاحب،ءدلىاق!راليسثيةباغيةاسرةمعالمت!حالفالأا"ضفذ

فيهمافيهادياالعفشعبداًألهارغور،اىاال"جوءمن"اهم!"

القريةبهلولمجردعبداللهكاناذاندركيو،؟ومغامراتمطباتمن

است!ادةمسهمو!يةدليهتقعالط!الواممما1الرجلانهامإها،1وعارف

؟خذاناستطاعانهاًمالفلسإنارضوانماالقعةارضلا6لارضا

القصة1لانذلك،كيفندريولا،لمحعلفقدالعبرسعنبعيداوطفه

ب!هبدالله،وتنتهيمابشهلأن4الهبربهنتتءأكىوطفهالذيبالعرلأرتبدأ

لهماالتيالارصطعمةقلىاوص!لأوووسد.؟"المختارأىيئبهدأووطفه

انهمافنعلم.هـ"ههـناقليلانرتاحأنرايكما:لهاقالاغتصيتاتيىوا

والدطيف!وعاف!8!واطيافا!لامأفيهاوالقص4بساكلة.بكلهربا

له:و،قول،والدهصيفلهاملتيطهرك!ا،المهاءبدا

خنىقاوو!م،فجاءواللانكلبزبعثثمبيتهالىدعاضطأالمخار))

كنت...اغدجقتلت،انزلىكنتوصلونيوع!ث!؟آذخيرةاخلصت

."اًرضك..ارضيسرقبل(بقتليالمختاريدأففلم،انتصغهبىا

موشدلعبداًلرحمنالمنامفيالههتنمىعبداللهالدوأاطهفورظهر

خير،امسليلة،للصميعوالحكي..عاليانمحمودإ،تعرف"

فييرحأم4الله-العفشعبداًللمهوالداليجل،،النركبعاىوالصلاة

..صدرهمنيسيلكاناأدمواكنخفراءملاأرإرزديوكان-!أر

ليوقالذراءيهفتع..ذب!!اعفداه!نزادممثل1يتكبدمهكان

اخذكتعال..عماحبيانتالرحمن1عبدب!:وجههتملروالاب!نسامة
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لماذا؟سكتملماذا..هـ:كمدأءلملأنولكنيجميعالكممش!ناق..بالحضن

خانوناقاثوزاوالذين..للانكلإزباعنيالمختار؟واالوانالذلقبلتم

فقدتموالا،تالحقوهانبكميصبحانه،الرحمنعندياامامكمدمنا.م

."شيءكل

فلناحدسة4حوريصيرانالرىكةهذهبهثليريدالكاتبكاىاذا1

هبالكتابه،هلهذهفاهـلا!اناذاالابتسامبغيراحدمنءلصى

وال!سذاجاتوالاغافيالاطيافهذهما؟كبرىفضيةعنالمسأنولة

بعيةقربةؤ!يام!يىيئعلىيقرأصحيبيانكانهاالدعائيهأوالمباشرة

.الجدريضدالتط!حفيالاساعاعكحث!

مننص!د"اليلا*نجوبحين"قصتهفبمشرورويوسفمع

اضاءتهفتكورالنأعدعلىي!كيءي3وسفوحالىوالتقريريةالسذاجة

الكنابةهيماالاؤلءلىيعرفكاتبمعص!ذحن.افتشاراااكثر

فهناد6متاهاتهافياحياناطريقهيضلمأرفتهولشدة،الجيدة

كالبحر"ينبحفالضباب)ءالمناأسبةلستدعيهكلمااكثرمثقفةعبارات

وثيخالصحفيةارفلسفةجبار6ولأ)سنلكولنكتابدخولمنبدولا

لصفعلىصفحاتهوتزأيدالقصة-راويةيقروأه،يثالحدالفكراقزام

للقصة.شيئاتقدملافاصيلوهي6"المبهم"اسمهويكونلألفا

الم!أتر1"بألئدنفييناددأوهو"وشن"القصةراويةواسم

!،هـفونانهمينايدتف!االعرب!قيباللمفظةينادونهالا!بزكاروؤاذا،(وطن

يستووأوحأينذاك)درأهمالمعنىمنخاقيلفظهأمجرديكونالا؟مصناه

،احادةاالرهزيةهذهفيرءاجدلمحالاية1علىانا؟اخرالممايمعه

لبمث!راسأيئا،كهراةالان!كالسببهالهـمزقي،التقابطيةلرمزير!ةا

!صفه"!ث!بردأاثدنمتأاأهاتؤيكاسمالوطنحملانوج!تبالعكس

بعمفوالىهنمالث-ثءلقضي4اجعلألىابهيصلفلاالسخريةءنبصبعة

بمكلهفثثمهرتازنيهـصحممف؟نليفهل،ملحميولاطآأاويولابطولمأط

."وطنا"نفسهالراويةيدسثوانلمحط

نابعدآخباجرحمنلما4ورخرجادأياشهابفيءالقصةوهأطك

ءص!لحعلانيرولمدالكاتبانذلكمنيستشىم!وقد.عضوهوبترخصي

ئأهاب-يقولوحينما.اراهناالعرأببمالخصاء1الىشهاببشخص

ا!هصاءةنشاهد"البهجةح5لان!د.المم!ا،هذاانثفياناريد"

لسمعثم.الرجولةيفقدأنالذءنمصأيرآلىالعلازبيةاثيدةااكاتبا

.وحارةوطنياناءمةانها"منهإكلأيزيأةافتاةاقتراب1بعدشهاب

علىالاتففلأمشاو)كأقىو!ادىفهى،(خامداالبريقاىت!ريلا

يقابلالمرقصالطعمفي.اكتفاءولاالحرهـانحرقةوفيهااللذةعتبات

علههما)فيلهقيلبريطاضاالاحرارحزبالىالمنتبمستيفوشهابوطن

وارلملاغنهى،تكلفاصفكيفادريلاالتيالجملمنالزه!ة1هده

مامنأىفيفكرتمهل..أللمه،بباوانمابصمغلاملصقهلانهاتبالغها

وردباقةالمسعضفبل،هماكالارفىوجهتعيروىانكم؟الانبهتقومون

ونأنباسننمرارتجابهونهانتم،المرضسنباننااعرفانا.ستنهـالونها

الخ....المجرىنحوالمحييلةاربكمؤوندأفعال!بابالاحرارحزبفي

فيالأطابأبةالفورةهدهبدوى*لأاررناشحعىعلىالعثوريمهنالا

بسببمدهشا)مد!،اخفاقاحةقالكاباناعتقاديفبم؟مرقعى

يا،منهبدلاالذيأموعامنا،احوايخلقانفي(المعرو/فةثقافته

وضرورةالموقفوصرورةالسياقبقرورةتملالتيالكلماتتلك

نابالاكأراهصجاوللالانهشيأنايهينأىالذيالحوار،والاشخاصالمكان

)الضمخا"كأ.تورمثيثايعنيانيحاوللاخاصةوبصهورةشهبايعني

رواياتاقرأفاني،لهاحطودلاالحبإثادبنافيلحوارامشكلةان

كلماتلأئخوصهمبجوارفاذايوصصفلاحداالسوةمنبلغواكتاب

اقي!ارانادراكدونالثلاجهفيجيداحأظامأ!كوظةانهايظنون

هيوانمافحسبءجمدةلبيستالفاظفهبم،انقطعالكهربائي

فيصارخةاصواتس!وىثروروءلوسفقصةفياجدلم.متفسخة

ف!.يريدماهوذلككاناناًثويولالندن!التيإلبريةا



ولامسرحية!يهلشىتراثناانافهمنا.الحوارلموضوعول!نعد

كتابفيؤصلايكفتح.هاللاحوارافيهولكنملحمةولارواية

الناساننرىففسو2منهالنثريالجانبفيوالن!ن!ر"الاغاني"

يف)صلمقوما،والدلالةالتوكيب1رائعذبمتقيناحواراتضحدئون

فيا!ناسبينءجريالذيالحدءثعلىايض(يصدلىالكتابهدا

.خاصبوجهالادبيالتاريخوكتبالتاريخيةاكبا

مزووجاحواراتحكيخلفأيعيى،(سينالمواطنيوميات"قصة

عليك"القصةراويةحفيدهولمعنوهوالسبعينفيماتجدجمين

،(البندقيةاسضعمالتجهلتزالولاعاماعشرينعمركصار..اللعنة

وك!ان،منهنثلا!لاوتزوجزساءثمانياغوى"انالجدلهاوسبق

"...الهدفاصابةعلىوا!درهمالفروسيةفيفىمانهاهلاشجع

اءشراعلىتستحبهالبطلتحاورتكللوهياالعلقةصورتهالج!دهنوتبقى

قاف-لاجدهصورةيرخاطبشرائهافيالبطليخفقوحين،بثدقية

الكا!بيقولذاكوعند"بندقبكأعلىاحصلاناستطعلم"

ويصفعنياطارهمنسيقفزحينبعدوانهازداداكدغ!بهانشعرت"

."ررؤ!ةءلىسيحعلالذيحفدهاكون،بانووروته!لرافاستمحته

تزاركلماتمن)كلثومامبانشودةتأثرقدأكاتباممانانادريلا

ا!،وريسر!الراويةانالمهم"بندقيةالانعندياصبح"(قبافي

م!عالمحاورةاًنالقاريءايهاكننتواذا.بند!يةبهاويشتريامه

بالابيدع!ماهوهذاهل.مخطى،فانتانتهتقدالجدصورة

وبالممرية)النهاية.مقاتلاولاادب!ااراه(لاانيغير،ربما؟لمقاتلا

اءخفرااًبتسامته"والصورةفيالذيالجدنسممع(نهاكتوالدارجة

"اخرىمرةجربحسنا"والقبصوتيقول(،عجلتوناحراشمثل

للصضر"هيكلثوملاماخرىاغنيةتذكرالكاتب1انبدلاوعئدها

بتوقيعه،جدافصيرةانهاالكبرىفضيلتهاإلتيأ!متهفانهى"حدود

كأ،بة.هذهوليستف!قول.نقداهذاليسواحدمناكثرسيقول

."الصلهوع!المستعارالشعو"اخرىمرة

لدىالساديلتلذذاحكايةترويرباحلوليد،(اثمل"قصة

)?وزونةامتقلاالىجديدنزيليدخل.والمعتقلاتالسجونحراس

اخبارما،التاريخاعما!منضيف..جاءهوذا...خطاهكانت

منالفجرعندتبز3زالتماهل..واثمسروالهواءوالارضالناس

جوابويكون.جدا!يلةمدةعليهممضتائنفالنز!ء"؟اثشر!ا

بحزمتلقوناًنتم...جوابيقولونكماسواللملكل"لجديدالسجينا

..الامةت!ثربونخبكمهناتموتون..اصمتوا..وجهيق!لألاسئلة

خفوا"نراهمالج!روري1الالقاءهذاوبعد"..الارضهيزالتماالارض

وئعلم"والشتاءلصبيفوا،والنهارالليليستوىهنا...،القائها

عادوا"..القملهرشمنيعهـانونالمظلمةالزنزالةاهذهنزلاءان

العقبفو!ع..الصفبيرةالبابكوةعبرسيجارهعقبلمم..يهرشون

عليه،لحصولا!رلدكلبعضهمفوقوكو"واائطلقوا..لداخلاالى

وهسجونونابطالهمهل"..عليهوادال!نهماكتشفوانهضواوتلمصا

الامة"تشربنخبهم)1لانابطالانهمأبدلا،بطوليونلامسجونونام

حارسيئقيهسيجارهعالبعلىالارقماءعناغناهمفمابطلااكانوافاذا

حارسعنبقولامالبلان،م!م!حوفيلاذلاليكفيلاهذاوكانأسادي

الداخلالىمده؟سيجارةواهسكالكوةءبرنعر..2خرجاء،)،اخر

جلسىوا..!ليلاابتعد..لبلاههضحك..ؤاسترجعهااقاموا..

فركها..احدنهميقم0،3.ثانيةالسيحارةفمدعلا.يهرثسون

الاظرلم*.ا،هـضنحو*حمرالتبغفتطايربراحته

كانواالنزلاءان(علمتفافىا.سعوطااستعمالهابامكافكم-

والارضالشمسعنتلكاسلمبلتهميتساءلونب!يثطويلةمدةم!نذهناك

الحراسساد؟لاصرفوناولافيي!لهممنطقيابكونانالكانبعلىكان

وهل)التدخينعنالانقطاععلىاثعريجعلهمكما،العابثاغرائهمفي

الحركاتبهثهبعضؤو!بعضهميتكومونبحيثمهـدحنونكلهم

(؟شبكارةعقبعلى(شابلن:شارليالىنسبة)لالشابلنبيه

فيحسجونيقعهذاكلآنصحيح.وتعذيبجلدالقصةهذهفي

اسانعاىكاتب،قولانفنياتعبيراعنهللتعبيريكنىهلولكنكثيرة

يب:التهذعلىالقائىن

((.بالعص،الاحميلتصقكيفسنرى..دسمةالليلةحفلةس

هوبالاسيهدلمكما،يكفيلأالوصفيالاسلوباصبحلقد

انهالمذاًبعنيقالكيف؟الحقيقة1توصففكيف.كافياالرمزي

-نالئيغالبيةان؟حقانهالحقوعناذلالانهالاذلالوعنعذاب

اتيناوغابىقي،يعذ!نمناكثرالقارجملايعذبونامذاباان2يكتبون

ء-نكتاباتؤ!يعبرونلاوالايمانلصبرواالمجائدةعنيتحدثون

ايممانبحهـكة،نولاايمانهـمابعادتقصيفيصبرعنولاللف"مجالدة

معاتكتبمايكتبون.وزيادةفضةجمتبونانهم.ايديهمبينالقلم

وه!م)المسص!ونينارتماءهل.المراتالوفاجودنحوعلىالمرات

منشيءالىيصلس؟ديحارسيرميهسيجارةعقب!ملى(ابطال1

الوضء"مالروروايةفيمشابهةفقراتبضعوصلتهم،والتوترالعمق

بها!ينضحرواالب،نيدؤطهلأعلىجونونالمصيتهافتحين"ا!بشريا

المغلي؟الماءقزانلفييعدموااىقبل

تركيبذات"أيلابصسعامالىاشوافى"نابابوابراهيمقصة

لذكيةاوالدراماوالانشدادالتوترحتىالسابةن5جيدوت!رجمتقن

ذلككل،طينيالفلهـىالفقدانهوالذيالجلادا(وضهـعوعاأئ1باشاراتها

وسبلةسوىليسبهيتغلفالذيوالهذيان،تسابعذبحوارطبر

الهمواس-يحسنوهـماالرئشهـميتيناثخمصيتيننسيحلتطوير

لدرالىفجامايكامن-؟ءتالتنوايفونلنونفيهواةتيالف!طب!

خجولمنطمانكليزيء!مستعجلبزواجونصعتفيهفاخفقتالتمثيل

.الاوللقائو!ماادىاجالونعذهاعرضرانهبدليلالقراراتاتخاذسر،ء

ناغريبافلإس"سبوراالديا"المنفىحياةيصشالفلسطينيان

لندن.-فييقيهونلفلسطينيينالعددهذافيقصضيناحداثتقع

اي!فونيجتدباناستطاعوفد.صنه!تنا!،حس!نشخصيةتتامى

اخرتهويضهذافهل،محبتهالىالطفئينذاتالمتزوجةالحامايكيقى

:ببلادهلهتذكيرا-الاخرفييجدمنهماوكلأالفقدانعن

.بلاديف،ءيذكرنيانه.جميلوجهك..ايفون-

ذاتها.ببلاديتذكرفيانت-

و!رواناوطنيفانت...اثناًتفقناس

هذاوطة؟يرسنغلالارجو11ولكنبموطنيتجاهصمفاعمندبمان-

الضعف.

اكثرمنهكبيرأؤ!جزء،ا&هطيةهذهبمثلالقصةحواركلليس

ت!رفلاكبماالضا!فوناى!ابطدهورولملالقريتهروالعنحديثهمثلجدة

ماساته.ءنشيما

مثلكأالشائهالاخطاءمنوهي،باللغةتتعلقجانبيةملاحطاتهناك

ك!ااًزدادحسنمناقننوابأايفونازدادتوكلها)،(كلماءكلمةتكرار

(راتحرشنحررانهااوسقوطاسضسقطسايغونكانتادافيماشكها

ايضى،تعنيس،إعونفانوبالمناسبة)الثافي""كلما"الىحاجةفلا

رزدادالمنا-بمكانهانجبرفي"كم"ادخالارىكما.،نفسهاا،عبطلة

عئيكم.مشفقاناكم"القصةهدهفي!وردوقدلاياماهذهكاباتفي

((لحالكمارثياناكما

البحث"بدء،5الذيلمقطعا!يجبراابراهيمجبراالىناتيوالان

منجزءاالمقطعهذاداموما.ا!نابةقيدروايةمن"مس!هودوليدعن

ومع،بذا!االكاملهـة1"القصيرةالقصص"تحتيندرجلافهوكتاب

قرنربعمناكثرظلالذيالرجلهذاعنالحديثمنبدفلافيلك

تصفعلمالوجوديةفالخمسهينات"الموصه"كلماتفوقمرتفعايكتب

الوهـتدات"شمسةلغتهتعرقانالكليشيهاتتسصتطعولمقلمه

يئخدعو"احدايخدعلمكاتبامامهنااننا.الشهوياننوسطيأ

كلمعلحالةكلفينفسهمعوصدقهصحوهعبهحملبل،بشيء

احىاوحماسة!العارؤباقتداروالمحسوسالمقولبينموازيا،الناس



غبركبرياءشحصيتهفي،!المت!رمة!تثيرامنبرءئةالواسعةثقافته

عنجهببةبرونالذكيجبرا،الانسمحاقحديصللأوالطفجارحة

فكريةاوفشيةمدرسةواجهةوداءوخبخترارهامميوعةبلاالحساس

مضمكنفنانلانهبصوتهحتىيصرخلاهوبل،غههـصوتهبصوتليصرج

با(وشس/لخرامهكانوربماوصهوداهموطالصوقياانندرجمن

اسلوبهفيوالمفاتيحالنبراتتعيبرعلىطاقتهفيتاثيرالكلاسببكية

الىصافحمينالىعقلا.بخهاحرمقطعالىثعريمقطعفمن،اعببرا

ناالنقادبعضقالولقد.والفنوالفكرالعحياةفيعيبقةاتأملات

غنائيحد/ثاشعرهتدفقفياثرذاكانللاوبراويت!انوالتحب

النفس.طوإل

يشكلالذيالمتوسطا،لبحرجبراكتب"السفينة"رائعننهفي

تبسيط،اوابتذالبلاوضوح.والفنالحياةمنموقغهؤوام

هناولستأالجرمانيةا!عتمةمنخا!بةمأساوية،ثثاىهبلانغمهـوية

هذا.(جبراادبوصفحاولابلالجرمانيةالروحمنموقفااقخذ

غنت،فيما،غنيتحضاراتشطمانهلحلىترعرءتالرزيالمضوس!البحر

التصوازنمنوجعلت6الخليقةعجائبمنكاعجوبةالبشرياجسدا

معا.اخلاقيةوقيمةوجودفلهـىفةاتن،قضاتكوتماسهالاب!،دوتقابل

.حىونزوعامثلاادونيسلضمركاناذا؟ا)جسدو!بلاوولذا

ملتهبهكونجبةاسئلة،،ليالا!اؤ!للمجهولمعانقه،الر،حفيالمطلق

المحس!سوسحينمثلاقباءنزارث.رمتسعهناكايىس،نورا

؟والشهوةالغربزةبىارا"يتثءيالجسديالرقصحيث،وال!ريزي

فيمحوراشههـالثاليفانالروحكلهلكةفىم!رراالاوللثصكلركانادا

،اتأحراكلالىبل،الحريتينكلاالىبطجة!نحنالجصدمملكة

بحاجةنحن،وظلالهوالوانهولخاتهوامزجتهالتعببريىباكطكلالى1

ؤبهناكليست.بصيبر!(يثريفنا!ولكلابصرت)شريةضان)كل

جيمفي4حوإ!ناكفلتكناجودةاومعالمجودةقيودالاق!وداعتقادي

شيئادوائياوشاعركتباذا.الانسانيةا،ستوياتجميمعوعاكاالابعاد

الحبماهيةحولشعراءكتببانأبهنطادلممادااللذهحولجبدا

فيم!اننطران:ناوحسيديهبنفصماءبدعانحسب؟،وفلسفمه

الكهربائيالمهندسالبنطاوهل.يقولهانعليهيسجبكانديمالاينجز

كتبواالذينعددوما.فانارالقوةترحيلاحسناذاالك!باءبتفسير

بينالاجودشكسبيرهذا؟كاملةمة-طريةفخلقوالحباءإهيةءن

مدارهاواحداًثبوؤائعوانماللحببفلسفةمنروتحرجلاالدف!اش!هـاء

اوراناعنهاالتعبيراحسبنوقدخاصبنوعالجسديبوالحالحب

ءهـ-،اءمق!ال!بعنمتكامالةبنظرةراسينمننخرجبي!لما،معجزا

موضوعلانالافصلالشاعرمنهرجعللاذأكوكنشكسبرقدمه

الرشس!ةاءماولفي،واحدشيءراسىنوءوصوعلفءبءكلشكسبير

بإراوادبنزارشعرانيرقولونمنعلىرداذاكاقول.الاقلعاى

عنهامعبراالحبيةالواقهةكانتادايص!روماداحببلالف!وية

جيد؟ثكل

لذلكوتذكرهعربياز4قطرزسىا(توسهـلاال:حر/ابنصمم!را

العربييكونؤإن،ايسيرباليس،لمح!النفدورهان.انجازهؤييك!

،الارضفوقيلوزنهواءيا،حيةبالغةناثقا،للحغهـعارةمضيفا،ممبده!

،اروا!مفيجوريدلايرقاعواضعا،قد:،اتهاماماللرربيعبدينفكما

ررمة.حملءنيقللاالنضالمناخراسليبانحنقادي!هذا

ومتنامبةفخمهالعربيةالحياةيجعلونالمبدمونمنجبراامثالان

ا!يحتضنيجعلهبنفسهثقةالهوببىيعطوناًنهم."وجميلو"ورقهـة

عرب!ةلهغهةالاستعادةالىالطريق.سببملكمااوملكمالالمحعلايملك

نودللاننا،والاب!ادالطاقةبكاملبعدتبدأ.موهيشاملةبرهـيدة

ميكانيكيربطاالنهضكأفعلونربط.اآتحرربعدمااىااو:هضة

.الركوبقبلنصلاننريدف!ننا،آضحو،برابعملية

فجمه!جبراقدرةينبى?نالعددهدافيالمنشورالمتقطعا!

للوضعوادراكاللمغةفيلسطوعمناليهتطرقتعماويكشفالكنابة

وكلي.الاسدبهكأوالمفمايح4الصوتيللالوانم!تقنوتغيببراليشري

الروايةتلك"السفينة"ءكتبمنفانتمامهاعندالروايةةلقراشوق

يتجاوزها.قللمانيوازو،1مالقراءا*منحانعلىقادر،لجيدها

ا!انعنج!ببغداد

العراقهبة
ثاالري!ىمطرأصبعايدةبقلم

:الكابوسى!هنفسهعلىيثقلماوعبءالقصصهذهقاريءيخرج

هـذهبمثليكونانالقص"صونه!لاءيصورهالذيللواقعاًيمكن

حتى.بالبوسمشحون،رقيبأكئيبالجوفيماكلان؟البشاعة

تظهراللاهبةالبلادهذهسماءوحتى،موحلةباكي!ةتبلأوالطبيعة

تلهععيو.ااويبشسموجهـ(القصصهذهفيتفضقدانك.شاحبةرمادية

!علتهبهوالعيون،والمرضالجوعينهشمهاواهنةكلهاواًلاجساد...

بارومتنقعاتمل!!ئةضيقةازقةفبميدرجوناصحابها،الص!ديديبالرمد

مريضة،كذلكوالمحفوس.اننفسخةوالحيواناتارناسفضلاتوبروائح

والضجر.القلةتاووالقناء!ةوالاكالالجهلفيهيايعشنر

،-العراقيين"صينالقصطليعةفييعتبرونالذينالفنانونهئزلاء

واقع!افييصويونهاالفقيرةالريفيةابيئةاتلكات!اءحقاانراهم

النحوعلى"يموهونها"او"يشوهونها"،يضسهونهااموح!قتها

-؟واصلمتلورللمقصةفنيتآلبهالذي

صورةيكونانيرمكئالعراقميةالقصصهذهترسمهماانالحق

صورةوليس6وبواد؟ود!اكرهوقراهكلهلعربياالعالملارياف

فيهساي!تبسد،عامةعربيةملاميحاذنفهي.وحدهالعراقيللريف

وسعيهالشاقةحيا"لهوظروفوؤلحرهنفسهمعصراعهفيالهربيالانسان

منتخلصالزاويةهذهءنوالقصص.مطامحهوتحقبقذاتهلاكتشاف

احياناتتجاوزهبل،كلهالعرييالواقعلتشمللخماصاقيالعراط!ابعها

الطبيعةقوىيصارعالذيالا!ص(ن،عامةبصورة"لإنسان"لتشارف!

وحر*ضه.وبرودهجملمنوالاخرين

بالاصمال،متطور!مستوى،الفنيالصعيدعلى،القصعرومستوى

القصصية.والبروإةالتشكيملحيثمنبادرفيهاوالتجديد

محمدقصصهي،خاصةبصورةقه،صاربععمديوقمتوقد

الرحمنوعيبدالدباعوغانمنامرالس!نماروءجمدكريديو"-سىىخض!ير

.صببهلرا

ايخيلحتىبالرموز!مشصونة"ا!رخة"خضيرمحمدقصلأاما

علىحريرننارجحالذيالسصوكبهلموانببطلهااشبهكاتبطاناليك

الالضكال.فيال-قوظاح!نمالأتمحادرا،لؤسهلميه2يوازندقبقرفيع

اًلمتعجل،القاريء"جتمل!لاج!االقصةهذهالرارالىالنفاذوإضطلب

وتفصد،نفسه.نجهاسلؤكهايف!راقىيلأالشخصياتمنأيةخالانها

محاولةءنشيئايحاولأكاتبالملو.تطورهايقودالذي"الحدث"

ثبئا،تقولفلاايىكت!نحدن،الاشيءاكلريقةفيالجديدةالرواية

1("شيئاخصومحمدلدىانءلمى.شيئاتخطيءفلا،ثيءايوتقول

ثوريةونظرة،ترهقهقضيةعندهان.يكتباجلهومن،عنهيتحعث

تخومنحولتتجاوزهال!ؤسمعاناةمنتنطاقن!رة،-،رقهللحياة

في،قصتهينقذالذيهوالكاتبووعي.والصرخةوالاحتجاجاًلو!!

ا*مه"،هذهتفمران7مهماوايس.لغزاتصبحانمن،المطا،!نهاية

عامرامرهفابروالكيخلقفالكاتب.الجو-لله!صةنموذجا.هاا!م

الصفبا)خاصةقوانب"ل4عالمامبد!افيهيحاصرك،والشاعريةبالخيال

هنا،عاجزايقفالمتلسلالمنطقيوالوجدان.ترفضهاانلكليس

وانالحاشهوراءوتنسابجمالهتحس،موسيقيي!ملازاءيقفكما

ألال::خياأقصةلهـذهتحدلواي.نوتاتهوفكفهمهءنتعجزكنت



حركةالمتاللوحةهذه.لتركيبهااعادةثمالصورةلتفكيكمحاولةيتجاوز

اهـ-ىللوصولتتزاحموافكارممتعددةواصوات،مختلفةابعادذات

ويوحداث(هداشتاتلأيجمعالذيلدقيقاالخيطهووالرمز.النور

النعجب.موضمهيكانتربماشفافةرويرةوبمنحهابتها

اطار.رماد!فئ(لفاجةوالمس!ء،ممطرة.اللوحةفي(الطبيعة

،بطيء،بهالموحى-الوقت.والأسىالكلأبةمنجواويخلقيتلاع!

.للثورةمهيااننفهو،مفلق،متشابه

ابعاداتحملاللوحةوهذه.السيركسيارةفيتتمثلوالحركة

الصسوفى،او،ومروضهالسيركاحيوانات:الداخلمن:متعدد

،المرهونسانالارمز،الحيوانات.المحاصرة،المغلقةالمدينةرمزاو

احلا.الحيواناتهذهموجه،الصارمالصلبالوجهذي،"لمروفر

اىاي!نثر،هنا،والرمز.غائبالجمهورومن،!ورهتأديةفييبرع

العالمفهو،الخارج!العالماما.الشعبعنالقيالدعالمانفصام

مختلفة.وحركاتمتعدرةابعادايضاهوفيه.لسيارةافيهتررجإهـيا

دركفيهتكثر(والخمولللبلادةرمز)مستقيمشارع،يلاول؟لبعد

يكادخلإفرذاذسوىالسيارةكلكيعترضلا،المستنقع!او)المياه

ويقطالسميارةبزجاجويرتطمكالابريلتمع(أللخضوعرمز)يسممعلا

.(اللام!جديةالفارغةللجعجعةرمز)المياهبركعلى

،المقصودةالحركةولكن.بالانطلاقوتوهم،سريعةالسيارةحركة

منبسطالشارعانذلك،المعاكسمةالحركةاي،بطيئة،الهامةاو

احياءلا.خالانهبحكم،اللامعارض،البمسيطالمدينةامعااو)

(الحضاريوالزيف،والترفالرخاءواجهةالواجهةهووانمافيه

ولافتاتالمروراشاراتلوحاتاعمدةكذلك،كملاها!مابيحفاعمدة

.الزهوراحؤاضتتسلقهاالتيوالالسيجةالطرقاتجاه

زكافا.البهيدفييبلأوحتىالشارعيضئ،الثانيلألبمد

(التمرد)،الفمليةال!ركةوأكن،ءقبطياًلسيارة.تنعكسالحركة

تتعرىالتكبماالبيوت،الواحدلطابقاذاتالبيوتهناتبرز.ثقوى

إحاءاوفيها،للكاتبتنقعالكلمة)الامطارمياهسيولتحت"تنقعو"

وحيى،ةالواجهةبينا!جالتماعيللتناقضصارخوتصويرللبؤسغريب

خلىقىفىالزخمذاتالفاكهانتقاءفيا!لفقدرةتبرزوهناالزقاق

هـصعفتطهو،المنازلتلكتنهار،اهـلارةتعبرحين(الفنياإ!جو

السيارةامعنتوكلما.المياهسطح!قالشارعفيالمهيملةالاشياء

ناذلك،شيرهاوابطا،وتع!لاتالازقةالبعيدفصتشعبت،سيرا

القمامة.وصفا.لحوالنوافذوالابوابالطينوكنللاجواكتلتزيحانعليها

الاصليح،الرحمفهنا.الت!مردببذورالنفستحبل،الازقةهذهفى

رصاصبكأمغلقةالسماءوتهبط،والوحشةوالفرا!،الظلمةئرقدهنا

.لثكرةاللون

تجتاز(بذرةيزالمافالاحتجاج).سيرهاتتابعاهـيارة1ولكن

ا!نهىرهذامن.اًسعونهرطرفهاع!ندامتدوقد،الاشجارمنغابة

البصد)الساحرةتخرج(السيولتحملهماكلكببهتتجمعاللي)

والسهـحهرلخيسالوابالشاعريةيل!هابمدوهو،للوحةا!سطوري

العمقفيمرتعشاعويلهينفذانوما،النايدلىتعزف(والغموض

ويظل.تنزاقثم،بجسدهاتحهيطالتيالافاعيتستيقظح!تىالموحش

تظلفالساحرةومن.الصامتةارروداءالاعماقيختر!النداء

جسمهاالىللوصولمتهاخرةتبقىوالافا!،تتقدملاالغابةمدخل

القصة.فكرةتخلق،هناالاسطورة،نحوهالمتوترتدليهامنبالرغم

زالهـ،،*هـلاضميرفيالكامنالكرامةلحناو،اًلساحرةفنداء

منها.ينطلقحنجرةعنيفتشقائها

ندا،يلبياللوندكنلمحملاق:اسطورياهنااللوحةبعديزالما

اب!ثقالذيللنهربدهيمد،الملولف؟هق،صلبتمثالانه،الساحرة

ق!م*"فيالثقوبتمتصبينم!ا،االاسفلمنالمأءنحور؟سهويحنيمنه

منمنطلقا،*مةنداءيلبيالذيللبطلتج!جدهناانهالمطرمياه

.غذاءهابدامنهامستمدا،عذاباتها

يجمع،لقوارباوسطا!تمثاليقفز،رةالسبتجتازهوترما

إنجت!هبو،ا!نصالىي!ودثم،أث"رعاالىإنطلقثمالمشتتةالقوارب

ات!ج!،ه3لفيبراميل،البراميلتعترضههـا:كلريقهااهـارةوتنابع

*-رزهتصدمالسيارةو)كن.اتتحء!ثلمنف!عودتدورتجهلمهابجبث

ا)فورةان،هنايقصدالكاتبلهلىافارعةبراميللانها،البداميل

بعد(.تختمرلم

حيث،افضائياالطرءق)ال!يقنهايةالسيارةتبلغحين،وأكن

واحلامه!ا!ناسعذاباتمنغذاهحلم،يقفزانالعمل!حلمكان

اختفتثم،تتحركاحذت،رةمكوصعيرةبكتلةتصطدم(وطموحهم

التياكضلةامنحرجنفيرهاارر،رةاطلقتوحين.البرامل!داخل

فما.الكتلة)الهـذهانفا-صح،صرخة(ا)بشريةالكتله)طفلاتشبه

1دصص،ءاتالتقىحيثافقها.،دد،الموحةال!مبقالبعدفي

جوف.سواهؤيهايهودلاحتىاللوسةعاىيرطفىفمءكلهوبالارص

جاف-ب،كلمن،وتمصمع.الطويرلةتوالمساقالالمع!ق،عميئ

اطاؤطانهايةفيهي،واحدةصرخةوتشكل،ال!تعانق،صرخات

ا-!يركاشبارةالهزامفييتجلىالذيالثورةوانتصارالاحتجاجصرخة

.وتهاربوحوشهاتتراجعحين

-رءوره،تصدعلى-اقصلأاهدهفينف"ؤكدخضيرمحمدان

الحدير!ثة.ا!قصصيلأجههـللكتابةوكنموذجمبدعكقاص

/شتا،م،ولقةبثبات!،!هيشققاصىؤ!هوكريديموسىاما

قمرةخص"رمحمدن،2يقلولا،ع!يقااستلهاما!4يعيشالذيالواقع

ر-نفيهاللننجد.،هـيجمعصببعةعنالبحثمحاوأقىوفىالصوخلقفي

ذاته.عنالتعبيرفيالحدثوثيمةالنفسيالتحليل

قصت!"تثببرانء!كنماعنظفلة،الفءهـا)!هانيهمئيوما

لصراعنموذجاتمثلهاكوهو،أخرأاهتمام!ن"م!ضاءةنصفغرف"

،يرىانيريدافىياالمفكرماساةوتمور،العربيالهالمفيالمثقف

فياشتفحلالذيالمرضالىيشيروان،عصرهعلىشاهدايركونوان

كاهـت،قالهاوان،الحق!يقةقولعلىي!روءفلا،يراهؤلاعكل

.بالمرصاد4لالشرطة

لفىجهفبالحادالصراعنتيج!رةاغواالقلقمنجوالقصةيلف

فه"هـهم.الرحيلوعالم،الصحراءعالم:عالمينبينا!مزقالهـبطل

وا!عبلأ.والخيمالرالبرحابةيمدهارجاعمننفسهـ4فييتركهومالصحراءا

ءيى4فيشق،منهاانبقىالتيالارضاىا2ءماقهامنتشدهجدورفيه

والاصدؤ-اءوالاهل،اللأف!ءهما:الرحيلعالمفيكونفيهايقتلهان

اط-راقطراتمثلجمجمنتهرقاعفىيسقط.عذبةقديمةلغةوايقاع

02والطلموالكبتواً،رضوالفقرلجهلاعالماضاهناولكن

فيالاعترابيحسفهو،حقاالرحيلالىبحاجةالبطلوليس

ذهنهوتصر،اأقمرعلىالفضاءرواديت!جول،خيالهففي.ارضه

،فا"4.فق!بر،مريفرحولهمنوال!؟لم.الثلجبلونفتاةكالاسطورة

سهوزقاؤ.الاولادكثرة:جميعاالفقراءءرضاحشائه!فيتحمل

رالماومحيطه،بالطميومنهو،رطبةضيقةبهتهوحجرات،معتم

بالبخورتداوىالموتعلىادالثرفةاخته).الطبوينكربالتعاويذيومن

.ومحرومللمرأةمتهف،وهو،الطبيباستدمماءمنبدلاوالصلاة

يتعدكطلا!أحاسة3المرمنجزءاًليرىمنتلصلصاا!نافذةعبرعنقهيمد

ماكل.جس!دهبنؤوحواسهيوفظبانكفل،وصوتها.لساقيها

وتب!و.ويقرأالصورمنءجموعةيقلببان/بىاويه4نففييثور

اًتصه.اإهووبءن،لىالرحيما2انفسياالتعوءض،هناالقراءة

الجوووذاعنتعبصراالكاتمبعبرولقد.وا!صمتاضجرواالسأميعهـيش

وما."فغادرتالجوسئمت(ا!ذبابة)انهايبدو"قالحي!ثالمميت

،والحرهـانالهـطم""نبالى،البطلإدىأرفضاماساةيعمئ

السببهولوعياوهذا.تخلفهاوعيه،ا،جتماعياإتمخلفوم!اهر

المجهدمضيهةبعضهافبميرىديعيةمكاهر.لماساتهوالحقبقيالعميق



نادون،ل!فلاهـيدضربةكبمابمثلاجتماءجاوظلاا،والوقت

اتهديدباواضحاالحرياتحجزإجدوكما.الاعتراضعلىاحدجووء

وا!دانالعيونغلاقو،الصمتان.بمت!هادتهاحم!ماداىلاأن!ا!قل

جرائموخاصة،الجرائمفي"تكتراذياالطأم!هذافبميطلبماهو

السيط!ي.التخلفوهنماف!الاجتماعيالتخلفو!بس.الشرف

ووبوما.الاخرفيجيب.ثرءطصااحه!يطالق،الغجرخيممةفني

انةمممم!!ليوهموا،هد!دونمنالرصاص"لحويحتىلحطاتالا

الراهرالسيال!ميللوضعميقة2اش،رة).موجودةفيربازءظرات

صىحانفلس!فياقلقا،نفياآخرقلعايعيمتر،ونافع(رلملأدنافي

"حو،(آكنو.سؤالايلرحانيريد،"ءخرف"انايرء!اًنه.التعب"ر

كذلك.جريمةاجتماعيماوسيىسياإلمتخلفلجواهدامثلفي،المعرفة

وطلالها.وشفاوي!تو،،اثحفيقيمفهومهاللكلماتيةباننافعيريى

ويعطي،هيكم،الاشي،ءرأىولاز"،شاهدايكونانارادنافعولان

اثشهه!""و"المقننول"بينمثلافيفرق11لحقي!قيةمدلولاتهاللافعال

.للتحقةتماستد!،حريتهوبنبينه،الرحل!وبينبينهحيلفقد

عنبحثاالمعاصوالمفكرماساةتمثلوفلسفيبههـاجتماعيداتقه""

ضبة-ف!ب،تقدمانهآقيمةالقصقىهدهررويز.والحريةالخلا!

.الاصلاحبغية،عيوبهكأفى*ورقي،المراقيلممجتمعهامةوزوظة،جوانبها

ءمانضراعاتصويرفي،الفنبمالصدقهذا،الق!صةمزايااهمومن

اثظف"ا"هذاعذأبات،(تفهم"فيمشاركاوييجطهالقاريءثد

وفومه.نفسها"لمنقلقهومق!را

ايرضماتمبهثاجتماعهةوئيقة.كونانزأوية،.الزاويةهذهءن

المجتمعلدخولجريئةدعحاولةانها1"سكون"ادباعاعازمقصكأقيمة

رواسبمنيستمدهام!ختلفةأهواء42تتنازمثقفمنظارعيرالعراقي

وثقافتهيةالعلمؤظرتهمعوتتصارعالاجتماعيةوتقاليدهالدينيةمعتقداته

.الفكريوالتطورالنفسموضوعفي

ويقنعناهمومها&ناينقلاظلقامنجوخلقآلىاالكاتبو،وفق

القصةهدهقراءةعاىعكفتحينانيوالوآقع.4ولساومث"ركتهفي

بال!وفاًحس!ت.يهـبظالميلوكان،وحديكنت،البينفي

وافينوشوفىصاتمناالكاتبسمعها،هتمابهةاصواتود!أت،-م!رييها

غمرتاتيابآلاث:،جماك!ء،الرعبمنعالموافهثاذضبمات!خنرق

وبرودهوير!رضاماجم!نميضمايلافطؤلةايامرونبةيديومداتمخيلتبم

هـىافالركت،قلي3وارادت!لىلمطتئم.ازكاتهالىمهـجاللاكواقع

بشغفالقراءةوتابهت.اعماقظؤيألبدائيالانسانيرعيشحداي

،تزالوماقروناالانسهانف!رثفلتالتيالاسئلةلهذهجوابالاجه

هـ-فاكانوثربما.وفوةالحاحااثد"مبعث،داتهاىاانصرفكلما

قوازاس،فىعلىالتمدنعقلنايمارسهالذيالقسريالكبتمنالنوع

وا!تادو!فيالمصيريةوالتساؤلاتالوورع،وسهذهوجكل،نمالحسية

وانوجودا!نفس!يطلبالاقلعاكااوصوابالنف!اتطلبتظلوالبصث

.ل!رااولؤاوجوداظل

زالء!الصديديفالرق.اجمالامتخلفكألبيئةتصويرالقصة

!.هاالتجلرةزالتوما،المدينةك!واحي،نضاحيةفياثعين1يأكل

علبضمنيمذنجالتعاي!شمالالواج!ردرالومأ،يغهقىالمقاطريرقءنتتم

متكلاتعنابعدطمااموراتبحثالدبربئمجا)سرالتوما.إ.صدئة

تكدسماج!يعمنبا)رغم-المثقفهذازالوما.الحاضرالانسان

باصواتيؤمن-نفشبةودراساتوؤلمسميةعلميقينكلياتمنعقلهفي

.اناًلجددوراء،نثتنبه

لجوانببتصويرالقصةتتمتع،الاجتماءيةالقيمةجانثالى

حقيفلآمنهناكلشيبان،لممحق،ورهاوالفردإ4البشروةالنفس

اهـ-رىء!كلوانط.رالانس4لمشكلةواحدوتفسيرواحدةادافيقى

ن"المؤامة"ال!و"هده،هوبمنظارهحقيقحهيرىوكل"حقبكته))

والثقافصةبالبيئهتتاثرالتيوالافكاروالاحاسيسالازفعالاتمجموعة

يراهاا(نبعثةالاصواتفمشكلة.للفرد،انيآحه،تياوالمسلك

ودواؤها.قراءتهلكثرةالكاتباصابعصبيامرضا!يالشفالطبيب

لان،وزونجنهزوجبينشجارا،المومساوقىاها.المذاقحلولثراب

تدخلاالدينرجلويراها،فحشاممنهأاقلليستالنئرءلية)الزوجة

شريرةارواحاالمتخلفةالعهـجورالمراةوتراها،4وتلصحىالاحرينامورفي

واج!ةتخرواعملاالمخابراترجلورراها،افنعاويذالايبع!دهالا

تجسس.والتقاظارسال

تنطبعاأقيوالنفسيةالبيئةتصويرجانبالى1،الكياتبويلني

المبالفةعنصروهوالاحياتنافيواضحاجتماعيعهـيبعلىالضوء6بها

للجوءامنبدلا،الاجتماء!ةالحقائقتكوينفيالاشاعةعلىوالاعتطد

الاوذشةالبديهياتمنالانطلاق:والاحصاءوالتمحيصالدرسالى

قخميناو.،!قاعدةاا!ئموالاختبار،الرر-4:العلميمةللطرق

المجتممفياما.القاع!دةتأكيدبغية،للاختبارواخضاعها،القاعدة

الفردهي،لمالحادتهذاقنمتخلفمجتمعوهو،الكاتبيصفهالذي1

طببلسانعلىتنقلالمحليةالصحيفةيصهلبانكفيلاكان،التافه

بينعصابيمرضانتشار(المريضمجتهعهابنزالماالطبيبحتى)

لمثقفينااحدانألفنانيناوساظفي"يث،ع"انكفيلاركان،المثقفين

يخطبوان،ءشيقهامعهربتزوجتهلانمومسعلمىالزواجعرفى

غضببهاسيحل"المدينةانمفارهاموعظةؤيلمقياتجوامعائمةبعض

عظيم.الله1من

الافعالردودتصويرفيدقمقة،سرد!افيجذابة،!حيةقصة

بعضفيكانولئن.للاصلاحثوريةرؤيةوتحملالنفسيةوالانعكاسات

الفنمعيتنافىلافزلك،التضخمبعضذكرهااقىالعيوبهذه

."تصعيدا"يكونقدالذي

هماومحاولةايةلديهولشي6فت!قليدي،الكاتبال!لموباما

.الصوروالتقاظبالسرديكنقانه.لالتجديد

القصصضمن"لبيوتارائحة"ناعرالستارعندقصةوتندهـج

قريةمنتنبعث"ائحةرا"عنتعبيروهي.العددهذافيالاجتماعية

وس-ظ"واعيا"كونهومآساةف!يهامآساتمهوصورالبطلفيهاعاتر

ال!زرائحةطالعتكتنقلتاني.كالسوسالجهلفيهانخرمجموعة

قراتواني.متفسخةوجثثوديدانوقملونملذبابمنوحاثيته

التراخوما،(كلتهاوكثيونشاحبةووجوه6هربلةآجسامامامكنتصبتا

،والعقولالنفوسالىينتقلالاجسآممرضان.الجوعمزفهاوبطون

فليس.الرتابةتتفشى،المأديالفقرجانبواًنى.توهحولاوعيفلا

التيالمتعةمنالادغىالمستوى-لزواجاوحتى.عزاءأياالقريةفي

عد!فانحصلاذااما.هناجداناصرفهو-للناسالفقريوفرها

ومع.(العشرينعلىتزيدالبطلاسة).معقولالايصبحالاولاد

-لوحبدالمتن!فساباعتباره-،بالجنسالاحساسيقوى،الفقر

زنى.امكانلثرعيا،ممارستهوبضرورة

ميزا/تهااهم.مرهونةمسخلبةطبقة،تولد،الفقرهدانتيحة

عنالبحهثثمظدرواللقضاءوالاستسلاموالصبروالقناع!ةالجهل

الىالضحيةفتذهت،بالشرفالاحساسيموتحتىئمنبايلطعاما

عني!رجانلاحداتفقواذا.بالعاراحساساووسلونجلادها

القطيع.

بدقةيصوروالكاتب.هنايكمنالقصةوماساة.ماساتهكانت

وهو،لديهتفجرالذي"الوء!"هذاوالاسىبالمرارةمفعبموباحساس

طفلا.يزالما

وابراءةوالنقاءألمطهارةالاعلىالمثلأولازظرهفيسق!لقد

اًل!شيق.سالتاجربيتالىتتسللوهييركتشفهاانه،الامفيالمتمنل

عاىومغلوبوصغ!فقيرولكنه.ويسضمويثوريغضبث!،يبكيانه

مستعبده،اًليهودي.التاجر1وبسوظبالجلدالاتقابللافثورتهامره

ويرى،لديهبالعارالاحساسيكبروحين.وعشيرتهامهومستعبد



تلوواحداافراد!ممن!خطفوالموت،امها"طىع!تس!ير6اخته

الل!نةوالحقدشهوراديهرر!و6انفسمهن-لب!نالقركةونساء،الاحر

يثبتلكبماآوحيدالىقذ،الموتالىفيلم!نفتع"فيالجريمةتمكلوثم

وهـصآلمريضالجا!وقطيعهاالقريةهدهءن،شي،كلمنبراءته

انه،ءابعولالابانالى1دفعتهالموترغبلأولكن.،ربال!الملوثةعائلته

ال!ل.

،ايهودياقتلانفما.نفسهافيعش!تياالفتميرةمرضانغير

متل،اجلهـئمناللوانيلو3وآختهكلهاالفرية!نساءءاتلتهتنادتحتى

.الأساةذروةالقصةتبلغوهنا.بقتلهمطالبين

هـنتكشفهومامرارةمنتفجرهمافيلقصةاهذهقيةوتكمن

سىوالتسعردهاألهيياقيساةءنا.بطلتحدثوفئن.وزوىحقائق

العربية،الارض1اليهودانتهكتاذ،بعدفماالاليمالوامعها3صد

المجاديعنكد،الض!مكيطهدي-النساءعرفيمناهمهووما

اشصلالساةأهان،اهله*!والملاحقةوالضربآ،ذلالنصيبهفكان

حياتنا!ييتفشىالذيواتغباءدلجهلصورةالقصىةان.واعم

وههوعثيرنهاو،أخهـتهااوامهبيدالمناضليقتلان،السطسية

يقضلهنبدلى،للموتأنهحيا"!هناجلهماومن،عنهمايدامع

عشصناهااتيالاياملتلكصورةاافصةهذه!يرأيتلف.ال!دو

المدن،جويه!ينروهو،بالذنبيحسءدائقأريةلبنطنفيم!خرا

مناللونهذايتمثلانيستطيعفلا،النطلسهبرالحى"لألعابقة

يصلاو،البهيميةمستوىالىالبشربةتنهـعدرحيثا،دفعالفقر

تتآجح.سوفالتيالثورةعمقالى

لتوير.محاولةكليفتقد،تقليديدو،القصة!لموبااما

التطيروع!والاحداتللاشخاص11!نفسيالتحليلعلىنعتمدانها

ذلكول!ن.والثورةآلاسىبظبعيتطبعوجوها،والمنطقيالزمنن

.مستوىذاتقصةلكىونانيممعلا

*،*

هذالمحي،بهوفوجئت،ملهماشاعرا!و!فسعديعرفت

.القصاصعلىتطغيالشاعر،مزةولكن.قصةيكتب،العمد

التيالهلافةتلكوفيصورهـ،الذيلة،أ!ماهذافيتتمثلفالشفافية

منلحبآالىوالحاجةالحرممانعلاقة:والشابالفنناةبينتربط

كاول،ينحث،الحرمانبلادمهـنالقادم،دالعرافي.الحباجل

فىاشتوآن،الفتاةوا.الحبوالمجنسعن،غربتهفيهمومهمنهم

تبحثايضافهي.عليهامصيقاشخصيةصاةتعيتيممحررمهـحيظفي

يوحدالذيآلدؤيقالرباظهذاهيلمحالحاجة.ا،يهولمتقلهـفالحبعن

..والعذو!ةالبراءةنكهةويعطيه،قلبنبىن

عمضها،اوامهامعتعيتىالتي،وكنناله.كتافهينتظرالشابان

وماكلطوىمن،االترفةالحيماةالسبماب،كللهالومن،الواقعفي

هذاعيناانها.كذلكاخرشبمءالحياةانانحسولكنهاوملبس

نظراتىسهانها،رواه!ااذاوخجالهارتباكه،انهالجمملنناناالعراقي

،لقياهعلىمصممةرولكنهما6اجبالونيصدهالمهو.الدافئة

له.حبهالقا،هايرحبانه،ينتظره!اانهلمجرد

الانسالية،العلاقاتؤكبماوالاستقامةالصدقمنامالعاهدامقابل

للعلاقاتالشرؤيهـظورناحيتمن-و"لفاحنز-المبدأحتتمن

مهـنسبغي-،المظهرحيث،ن-!ا!عداخردآلم!مب-العاط!ممة

سالاصلفيفاحمة-دأيف!دام.الصرفالاخلاقيالمضموىحيت

ناقبلسنواتثمانيلمدةعبقتهظلتفرنسيجنديمنالمتزوجة

بانمقتنعةسهدهدايوورام.مكةالىأفهابافربدستتزوجه

نايجبوابنشهاسسليمولامعقولغررامرشقتهاالىرجلدخول

.ضلىةلمحا،لكلذ(-تبه،تكون

لىخدثلاانهاعلى،اًلام،طنهلالبقاءفيفضات-دايومدام

الابر،نب.الاتعانترولاالفرؤ-يةالا

موحي!ا،،االينأوينقلهآ-لسمكلوبابنمن-الكاتبيراهاصورة

الذيا!يعالتعآفضالىو،حيأتنافيالازلواجيةالى،اشارةثون

وءكا!منا.علافاتافيالمتفشيالزيفوالى،مجنم!،يس!صود

يع!-جمطالذيهـوالابرنمماع!طا-ضصويرمنالجانبهذاولعل

ن.ول!والنتصاءر*ةالرهآدةمنآلمناحهذاوكذلك،فيمتهآالقصة.

بالاحرىاًن!كا.ضهيفة،الضكعيكيالمستوى!ثمن،،(القصة"

لفنت--ةاالاجادةعناعرأيىإتفتقوو!كنسا.ناءمة،لطيف!ةحادثة

وءتمر-آشفا!-صةباقميزوان-عاديفالسردالقمصيةللكتابة

رتطوبفيمثلامارءتاحياةتفصيلعلاقةما.!ءووقود"الازضقاء"

هـصوفأ!ايالدفي-ايخلقانيستطعلمألكاتبان(؟القصةسياق

مثالئ-بل،لذلكءؤهلالموضوعانمع-الاحتجاجاو،للتعاطف

-اخارجافيانه01وناركغير-ادقصةهذهكراوي-يطلفالقارىء

كانولثن؟السعكاوبعينمنيراقب.ويتآمليرى6واءياشاهدا

ورتافض"،ابطارحياةفييتدخللا،اىالفنيةكأالقصىتبع!

تجعلكانال!ليةالاجادةشهـروظمنشرظاولان.القارىءثسانهو

.ومنحازا.وتنري!اضالصهـا

ايرضى،تهثلفمان!-ا،اتربيه!يعبدالرحمنمص""المقهى"واما

ووكالهراقمن،صفيرة"د-تةفيألاجتماعيةةالإمطاهومنميظهرا

الكاتبيتخذهالديالهكطنافقضميقمنآلرغمأوعى.منهامقهى

.في!،يض!مثلالحياةمنكبيراقطارافان،لهاطارا

هذها!لأليرهـ-ث!ولكيوآلضجروالطملرتآبةاحياةهو،مظ!اول

-"السبفشوارب.مثلاطضحكالمبرراتآتفهعنيفتون،المدينةا

الشنونفىآكلهـطوطمو-،ماحلامهماما.تندرموض!3هي"فاهم"

،وو،ى.كلأوس9!وجرعوواءهة،روص-كأهمهـازضق!ء،صبحماواقصى

وصفالىالكاتبيضفذ،للاشخاصلخارجياالوصفظلومن

،،بدوار!اءوةبرنأمتمه،فا!مفاشتد.المجتمعفقدالىوانفسياتهم

النمماحبووجهه.ا(!طلمع!ودديالمدينةلحقالذيللحي!فعلامة

وال!ت،،اتك!ال!رهـاناي6آصيةاالعادةمدمنيطابعيحمل

وليس.المقهىفبمالدو،يضوولعبمآلقهـوةكثربفيينم،الوقتوقتل

افلامافدمقئالوما.،لمسمنهاواحدةدارسوىالمقفلةالمديفقيا!

قديمة.

والوهـ-كي،الض.قاب!،لهالدى!لد،الضحبرةالحياةهذه

.الثورةتحقيقفيوالمساهمة

ا!كاتبعنهيتحدثالذيالسياسبما،أ!تحررمنبالرغم،ولكن

ماالفراغفان،جدصدةحبةبعثفيوالامل،الملكيةسقوظبعد

.الحياةهذهسمةيزال

.والوصفاحيانامملة،رتيبة،بطيئةالقصةفيالفبةالحركة

!كاتس-باكارلربص،.التوافهحتى،تفصيلبكليهتم،متأ!

ؤهجهيتنفسالتاارتابةاجوخلقفيالمساهمةبغمةدلكيتقصد

قيثان،المالمنالجوطذالخلق،الضروريمنو!كن.ابطاله

.؟القارىءلدىالملل

السردطوينس4فياتقلهدي،وجدافعادي،القصصيلموبلاساواما

لقارىء'ضركولاالهسهـهباقذرخاعلىيع!تمدوهـو.والت!ويروالحوار

والاي!اء.الكشفمجال

بالرعم،حقاحيرتنيفقد،التكرليلفواد،(التنور"ؤصةواما

عنيداة!يتكامالذيالقص!ةبطلان.بارعقصاعىااكاتبانمن



وئأراللعارغسلااخيه!وجةقتللانهتبرنتهضالبامحكمةفينفسه

عنحادثالاقل!لىرواياتث!يقدمولكنه.المراةلوثتهألذياللشرف

.فايةمتناقضةتكونقدبل،متطابقةغيررواياتوهي،هذاالقننل

لقاتلالانومخهلمقةمزيفةكلههـاتكونهلام؟الصحيحةهيرواية

.اكأهـ؟لسببالقتلفامقد

النفسعنللدفاعتخطيطات"عبرةقصتهتحتيوردلكاتباان

تملكتيالتيآوررةبايذهبضوءاًتلقيالعبارةهذهولعل"مكتوبغير

القاتلانالعبارةهذهمناستنتعانفبوسعي.القصةقراءةبعد

بيننفسههوويتررر،للمحاكمةتقديمهقبلالنفسعندفا!ايعد

القتلسبببانلنايوحيتهبدالترددوهذا.يلقيهانصوصىنلاثة

ثم،باغنصابهااخيهزوجةعلىاعنداءههـ،نربما،اخرسبب

رلمقتل.تبر-كلابالزنىذلكبعدواتهامها..الفضيحةمنخوفافتلها

واكن.الكاتباليهلمحصدماحتماهوهذاانعلىاعرلاانني

والازدواجية،الزيفتفصحاجتماعيةفصةفانها،كذلكالامركآن/اذا

عالمنسافيالشر!لمعنىالفاطئةالمفاهيمفيوتندرج،ايضاهي

الحقائق.وتنسويهوا!نفاقلمالكذبتفضحكما،العربي

تاريخ،لهفصاصوهو،التهـرليف!ادلفلآيوضحان7ملانني

الذيالاحت!،لفيرفصدهكا!تآ،القصةهذهمناتيهفصدما

يقيني.اقنن!اعغيرمناليهانتهيت

وهيالقصة،"الهيكل1جزيئات"الصقرعيسىمهديقصةبقيت

قصاصافجاةفيهاكتشفولكني،الكاتبلهذااقراهاالتيالاولى

ونغدير.اهتمامكليسنحقعطمما

اللذتنهذينوالاعمىالكسحقصةرائعةانسافيةقمىقيانها

ليقهراالظاهـةالرياةهذهفييتعاوناانعلىصامتاميثا!ءقدا

شخصايعيشانانهما.الحياةعليهماتنغصانا.لمتينعاهتيهما

واحداوانتانادمناما"فوةالضعفمنيتحذواحداجسما،واحدا.

الاطفالسخريةيثيرتكاملايتكاملانوهكذا"احدمنايمكنلن

نسبنوعالشر!اوي!تمفونمتلمصينفيتبعونهماوتسليتهم

نايتمنون:حقيقيت!د.(لىامنشهميحولونيجعلهمالماسوشية

ويتخيلون،عذقهسرقةيحاولانالذيالنخيلمزرعةصاحبيقتلهما

،فيالتكاملهذاولكن.يسللموهوحقاسالقددمهماانفعلا

،حتىافضلحياةاجلامنالنض،لرمز،الساخر!نالصغاررايغير

.فيرالسرقةطريق،اأشبهةيثيرطريقاالنضالهذاسلىكولو

،بحنانونتابعهيماونحبهما"اللصين"هذينمعنتعاطفاننا

سفالتعويضفيلتمسان،تكفيهمالااللسجدبابعلىالشحادةلان

الافهابنهذينتحبيبفيالبراعة1مناالكاتبويبلىخ.التمرسقة

فيرعبةلاالسرقةالىلجوءهمان!ءبربحيثاليناا&اقصين

البشربةلعلاقتهمايخوفعانهامتحاناهـوطبقدربذاتهاالسرقة

وهوالاعمى،،ا*صيحعلىتصميههـ،آحدهمااو،وتصميمهما،اذاتبا

يستهدي4كتلإعلىيحملهيكلانوعلىالكسيحصاحبهيخونالاعلى

هـ!وبقلميهامسيحذاكيممثي!ا،المبصرتينبعينيهطريقه

حقيتي،خطراآلامتحانمراحلبعضفيواجهاازاحتى.السليهتين

لانضقامتجنبا*عمىصاحبهالىالسرفةدافعونسبالكبحتخاذل

صاحبهوخانالص،متالشرفميثلىؤقضوهكذا،المزرعةصاحب

علىبا3راالكسيحجمعبكانالذيهذا،مىالاهكعلهالذيوما...

لحطةفذأتهوىالذيهذا،اعضائهمنعضوايحبك!،كتفيه

.!ئمهقوسمعهجبفنهكلتنعرزالكسيحاظافرفاحس،منحدر

بكلالارضءلمىدامتمدالاعمىفيهانكقالذيالوفهـتوفي)1..خائفا

فجاةبترقدجسدهمنعضواوكأنمامكانفيبفراغاحسقامته

!مدليماكسهليحاانتماماالاعمىيد!ركانقنللحظةمرت.ا(مبلا

فعله،ماكل؟لهالكسيعخيانةانتقممإهنكيف،الاعمىهذا"مكانه

فوقمنالنشع(6/تنى"انهالخطر،زالوقدثانبةجملهانبعد

اشاحثم،والاهمالالقسوةمنء*لفك!فيالارضعلىواجلسهكتفيه

،الارضعنعينيهيرفعاندونمصذالحاالكسيحقال(...)بوجهه

عنمبتعدااستدارثم(...)صام!تاالاعمىبقي(...)؟تجلسالا

.."امامهالطرلقلهلمخقوءصأهالمسجد

الىينتزعهحينوقلبه4نفسمنا!كسيحالاعمىينتنى:اذنهكذا

،وحيداسيكون،الانبصرر،انهصويش!ءكتفيهفوقيمنالابد

نءفيهايجدالتطهذه،عصاههـةبمساع،وحدهل!؟ةاسيواجه

البشر.فييجدلاماوالاخلاصالامان

استيحاءعلىكلهيقومصقرامهديعيسىلقصةالتحليلهذاان

تقرير.افيعنبهيدي-ن،كاملبنوحيادبموضوعيةلمهـسرودةاالاحداث

لعربية،االقصص1ءنكثيربلغهلاذروةالشفافيةمنءتبلىفال!صة

صفسيةمنمستمدةلعلهارههـيف"ف؟عريةعل!!عاوترف،اليحدلثة

فيشمحرومشاء-رقلبهفيايعي!نتىالذيبالذاتالبصيمسالاعمىهذا

.والاشواقالحنينسماءفيبجنلحيه

الاقموصةهذهتحليلف!!-ضرسلانالناقدبامكانان

،الموهوبالقصاصهذابطتممالتيلمزايااتفصبلوفياالمدهشةا

والصرامة"المونواوجي2"الداخ!طأحوارواالشفافالايحاءواهمها

الاسهابوالاطهـالة،تحتمللاالتي"اللمويةالفرورة))علىالقائمهـةالفنية

هوماكلوالوقائعءآلسدمنتنفكطالتي"ا)حمدرثقىالضرورة"وعلى

عيرمنأفابةاالىاقائدابالحدثمرتبطهـومالتستبقبمطفيلي

.تقرير-!ولامباشرة

العراو!ي!ة،القصص،دهبمهظمحقاسعيدةكنتفقد،وبعد

يشاركونالمحدثتنآلعراقص"نأالقصاصينانجديدمناقررانواود

عروالحديتصىالعربيالقصالفنبناءفيكبيرةحقيقيةمشاركة

والت!جديد.الاصالةمنمتينةاسرا

ادريرسمطربربعايدة

--مهـهـحهحسسى

جم!بطل!لعودهدال!ا

والنشروألطباهـةللصحافة

لبنان-هـوتب!

المربيةوالبلادبيروتبنكبنايةممصورمارشارع

نيلثاالمجلداارصسدل!"افعودهدار"تستعد

اشعارإلمجلدهدايضم.ا!سمبمابش!رب!دراشعارمن

ممنزرجو.الاولالمجددفيتنشر(مالحيالشاءر

فياو،الاولالمجلدفيتمشرلمقح!ميدةيهبايحتفط

رلصملها"انالاعلامثزارةاصدرتهمااللتينالمجموعتين

:التا!!العنوانعلىعنهالنايكتباو

يووت-العودةدار

منصورهـ،رشارع

سحيهسرء


