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!رلىي!ش1اادةؤ

ز!سهكانرعكنناات!ك،برأنضرورةشهئاتهء؟لاالكتابةممارلسة

بماكضهسهـكصفاوالالاصلىا!مآاشنضكبماءلان،مبكرة!نميبا؟قلم

ريتأسفتال"ضجفا8و.اكاتطاة4-ئرؤدبماالتحولنقطةانه.الفني

.ابدا)،،يلارروور،طورلمةاوقصيرةفترة

الههر"نثرةاسادلهكأافيالكنابةبداتدفدا!طوبا)ت:قى

ازمه،لا!،5ء،حبت!اءلآقفبةدواؤ!تدي!كانت.(ا!!أ3)اتذكرك!،

ايىولمببى،تب!ابةلمحباقنرت،اءبعيدةوالتطلهاتوالحرهـ،نالمراهقة

المسرحب"وبءحاولاتاعقبتها،دهنيأالطابعداتادكراتاثم

دش!و--غير؟!ن)م،الاحوالكلثي،الامرآنءلأ.والقصة

.كانتالذات.ىوفغلإف."نه:ءبىهد!ولاخطةبغيركتابةصفحات

اءبراصياةا!كاربالاصحاو،لعوذزيالحياةءصالاصيلةالاككار

ومضحكامحؤنا،رلاكعهلههـلا.لديرلم!تمنشبمءكلخرجولذلك.عنها

اعجزاتيا-أكتابةاعلىالآلكبماالاستمرارهذآان0،1واحدانفي

ولاباك!!اعتدادااش.لالةهينيسى:شيئااكسبني-.لفسيرههـن

وبدات.الامورهذهكلمنبقه"فيأخذوكنه،عمبمهادبيةخبرة

بدهـكأالمسودةالورقبفصاصاتبههـيوميومالىلميءم!بادراج

؟؟أتفركأتماذا.وامرار

طبهصا.شيء(،كل:هـ،رالفننض!ماءلا

ء--،قىوفيهبحقيقةاشهراديددس"كلهـواماعلىكتتانننجبر

برباخا:يالذيوالضهـباعبالانزلاقالاحصاسذلكبرءذدئءدط،ن.اعمل

التيالفكرةمن9ر(بشيءءنءبرتانىاسءرولم.الكتايةاثئاء

نس،ن.0591"الخضراميونا"افصوصةوءالا،ذه!نيؤكبماكانت

اعث،،عضتاتتيقي-قىالحيئأ)ظ!رووطرغمءبرهبظس،-لم!انجارها

خاهـكأاهمب"داتاروهانمههبئا.لافصوصةوهده.بعقوبةفيآنذاك

بأنثقة،احتاصهابداتالتيتزس"اءم!ننيلاتوو،تيبالئسبة

الغسيالخلهـفهذاءنفتب!ؤي!مهداثى-ئانستشرجانالممكنمن

الهراقي.الواقعهـوالذي

4وكب-اواصفاتا*راقبقىاالاوصوء-ةاسكمآلباناشدلمكنت

اىعبميتاداالاالة،لمىاسضوداىانجرؤمهااىيمكتلا،عاليطن

نايكفيولا.هويةبدوراقاءجمبصمر!جدوىلا.ال!راقلميالتراب

.الخيالمناوالخارج"نمسمتوردةلآدمىعلىءرافيصاأا!ممتكتب

68

ااءرا؟بللكاتبوبالنس!بة،وحلول4وهـشاكالهحدودهابلمعبرا!فيلوا!عان

ءنجتساراني!جبصبئ،حقاالضيتىالبابا"،مؤان-اف!رنت3س

العرا!إشخميانه.الواؤعخلالومنصمناءفه!ة8لقتبنهفيوي!ود

الىكلن"-ااصللماًلقصصيادبناء!-.لجاربذءكب!دبدات

برض.لعبت،5191((المجرىو"((خري!ءآءس"-كأ)).زضتجى-فىإسقىا

افكاريايدالذيالامر،ومورطم!ة-ولاراوهـ،1اة*رةاابرىا?!او(ة

!ب.الم!للوافع4تاوؤك!ادقاهرحهـثدنع

((و"القنديرل"ببنةآلىيرقىالطر))و"الاخرون))ذاكبه!كتبت

الممندةاًلفترةخلال،((الاخرالوجه"ثم((موعهـا)ئ،رو)ء"نطفيء4ا

كانتانهااحسما!ترةزه"تنوفى،.5791-؟591لستيبيسر

اعهالوراءمنشرجىولندةالاضفد41شكنت.ءظيهفىباحدأثىحبا

-!،تا،ضنط،حفاعميق،ءمبقدالىلسسدلالمحني!ةاوادبية

مفكراآ!نلم.صطوافراكألىصنا:ابولاس-و-دتان-ووج!ها

يعرفهالاعاد'تالىاصء،ناالؤرد.لقودوتالتساولكسن،بطبهي

،وكانالاخلاقعلموب!وثلآالفلسؤبالا"ورببعص(هتماخذت.مبلا

ننائجالامسبقااعرفكأت.ويغ"يهالااءساههذايهززنهاداصيوجود

ا،ء،مر-الادبان-رىنتازسبعبر،المجالاتهذهفيلمحالعية

وازضانه.ءصرهمهـ،ولةنفسبيريتحاشىأنصم؟ن"لا-خاصكأا)قصصص

بمضزالىلمحانت!يت،ا!انس!ابهذآ،قمنسواناحرؤطكلكتبتواقد

.الفترةلتلكملائمةا/،سااتقدططالقصصبالترك!ببؤ!يماالتتائج

وهيالقمصيةالشخصب"بتقد"مالقارىءءاكاازتأتيرافصدكنت

علىى-اختببارااوكرهـا-كنقدميجا!ا،مجبنحياتيءوةفطاء،م

همنيكانتالتيهي،هذهوالاحتكاكالمجابهةلحظات.بهالاحتكاك

البطل.ديهيخلقأذياازمناتمزركانتلان!-!،الاواى4بالدرص

شخصياتاوظروفا-"اث-،ء"باستماتةيكاوحالذيالانسان

الفكرةهذه..ولكنءلمه!اينتصرثءاد،منهامؤىسداءتقااو

كلاخضهتلاباعو،ليتفسروهي،انعذعليعزيزةكانتالهنه!ة

سببىلفي-والحدثخصيات،التنضاللغسة-الاخرىالفني!ةالعواءلى

هـوعضديال!ل"مهئى"ان.وانصع+،كنمابئجاىاظالار!-،

،يناللااوضىالم!هذايفنفد!جنولذلك.اخرشيءايمناهم

الىالمدي!نة((طربقا"فيخلفعيود.مهزةايسقىلامالاصيصيلهودلا

الرجالعملات!امء-نالعا-فىالجبانارنخصهوليسىسمضلا-

اثخصقيهذه.الجريمةامامالازضء،نان.موطنهؤبالشرفاء

.بريثةبشريةنفساتقضلانتهستطهبملا،مطهرهاؤ،بالكسي!-لآ



اءسارهـ،ؤيوهي.لبرراتواادواعياكنوم!ماكانسببلاي

.ربدوور"بىب،ليءو!لأطوؤكت:خهاالمجشمعيفولهبه!آلاقف،ععدمعلى

ن2الهءسؤان.اخلافب،المربضالمجتمعهذابربىينح!هـاتص!ران!ا

ورفضعليهـ-،تههـداته.جبه،يىس،ءجزاليس،اجريمةااتمام

قى.الوهىامبرراتوولكطلإها

كل!1(اء،اتاك!ودي،!وبطل((النارل!ء!د"فيآلاءروكذا

.ةاحيماوااةوت!"-،نالاصث-،رموؤفؤك!3-،رالفد.بإا-راف،ت

أح!صموؤياباللحملئعر-ةاالطلقةؤي،شبءكلقيوؤ!اوتااما

اصباحاوفيالمتربص!بنءالاعدوؤيا)بماردومائهرالنهطوؤ!اك،إر

المصذبالت،-بسهذا،نجتظر"،دانتساءلأنالايبقىولا.المنبلج

ؤبلؤورلماداواكس،زموتكلف،،بالفعليموت!هو؟يموتكي

.أ-ءاؤالاهرزاعلىانحوابؤي؟كمنالاقصوصكأروحنا؟.بموتان

ضطارأ"بهمانطصاعافارلهانفسؤىاتارتلوان!،اليلىويحيط

از!تواهـوهـزرء4اجمر/بادهـكاعمآقؤكبلضهبتاأءياالعضيدة.اًلحبياة

لاع*-رر)!--،،"?طهكدزتآلتيآلموتاسبابلكلبطولهطنمقاومة

ز،جحة.اقصوصة

ثرو!فصيسببكانتاتكبماا-ارموزاداتاًلمنو.لرةالاجواءهذه

ور،لثرةبسىط-كأبلفةالاتقد/5،!بمقدورييكطنلم-المرحلىكأك.لل

!ااص-لء-لى.*ةب!ء-ةله.بر-ةعألاتردباوآرويقكلتئالثى

ت"ا-11،ففىولان،ا)!كرةهـرزهءقوانطلا؟-ا.ادقارىءيتجاور!،

ر!:ت-بوءن،زعدبرلجهاوبه،سالمهيمكنلاءفدس،ننتءئاداتهابحد

نال-ياخور!أم،حليكأ41*ء.ء،تالننترسمؤيالالقارمح،ولةؤي

.بئاثف.لض،هيشيءلا.اأحوارؤيالعامبةاسضعمالهـناحجم

صرز.ات2لف؟!رءاءيإةاهدهبرهرز*،لمساشيءولا،احيةآالمحلية

يزارفيسي!ةاالاءحاببنمنأن.صجداهذااة!ماناورمتطيعوانا

القصهع"كأفخص?"ملارصي!صفالذيوالكاتب،كلامهااثحص!بة

ص،بر-"محء،خ،يح-ط!-،الذياجوواوحركاتهاألجسدب"وصفاتها

إ،؟نلاصزءالكلامانذدك.كلاماؤيطريقتهايقدمانالىقصىوى

ؤ،ريخهبئولوانعهنالكانيفئلانأء!ا،انىحصيةوجودعنؤصا"

نااوا!هـملمهآنآررصطيعلاماؤهذا،هكذانتدزىانالمغةبانهىب

ف--ي-اتكلام4رلملأف؟،اكلامؤيااخرنئمي،اللغةاًن.اقبله

وبربئ.الاعالءلملاتقيلهط،تحضعاقيالقواعداضفستحضعلا-اءتقادي

في--رهـ-وهـتراكلامانهكأالمفاءلمرو،ءلدىبهءرفالم!مناناد

اؤ*(ر!م.ت-!تت!"يراجلمناللمسةلهذه"حمالهما!ير))اًن.تهم

رادالابتض-وخختلفطورزتوع،التعبيركثيبرةطرقلمعلمكماوهنالك

بهناف،دلاالحديرثاوكلاماةالى،اث،لىا!داؤياًلم!.واختلاف!م

.-ةا!ء.ءالمنض"خص-ةملاصقأ"ر-بالماكل.بئغالبماوهوسالهأس

التيادغ"يى./ةالقوةركقصصيرأ.لميرؤي.اخرشيءايمناكثر

نايرء*-لىلا،ءأ،ورخبنومكانظرفصي4بالعامصتقالعبارةؤيمممن

نا.جهعد"ن،بذلهم!ء-،فمب!ةيرملةفيل!؟مثيلانجد

ؤف-بكأذلكبعداقف-ةوا.عكمهيامفهورو-انتخذهض،الفصاصة

واهـ--،.زعويبتراث-اهمالاأو-اهتماماولبسؤضكبمااحساس

الا.اءصلمنيفرورةبر!،وباتالاساسهذاعلىماهـةااستعمل

.ازيد-ب،كه2،م!!راديرء،)مستلازي،((لادبي"ضرورةاقلولم

ناحىز-ا/--عدنير،4خاصفض،بئصبفكأداادر،-احيانا-2اكتب

الرز،بةء،رست،قيد.ا،مبننمكلسأؤهملا؟ى،،سالاسهداعاىاعامل

ء-،دةاـىال!و)حتانوبعدالاناما.تسرنيكانتلانهاالامراول

اؤء"هـارت-ل-كأ-لاؤ،ني،نسيالهإمكغنبلاتاريحعديلهماوصار

اصطى-لاحا)،صرانسارع-نرالتعنيان.دائما-تفبرتسلية

اء-،ولاني)).الكتاقي،نهدفيتحديدعلى.لماماب،ءدنيلاشائع

-عنو،اءبروجيداؤ!-،اعراتىاامراقيةاالشخصيقىخلال-اكثفان

ايع!-لهذأجلوىااكل.آدةخاانهـأ-،اءخفدانسانيةملامحعن

.اعرؤطاريمكغن!فلارؤجممةازس،نيةرسالةتسصضهنستكليعوه-ل

الظلىم!علىيسكتانني!مكلاسحالاًير-قىعلى-اقصصيأانالا

ضمض-،يهحملالذيؤنهبواس؟قى-وءص،والجريقىوالاءوبد،ج

وبالاصر،جنبر!وانهـمي!نن!ر"مواطنىإجهلاىي!،ول-مامونخة

.--روبالمص

الاؤصوصةا!اءض!-دول!ي،عئدفاالادصوعهـحة!دبءؤرخا!ست

الادابؤيبهـ-ا4.ضرؤطاالتقئيةمنحدلاؤل4المسضكهلالعراقية

."اإوبدنور))ولأ"الخإيلي))ولا"السيد"،حتبهالم،الغربية

ل!ىكالتوفرورب،سلاشهوراوالعراقفىا،كلصصيةالت!قن!صةيقظةان

المجالأ،هذاؤي4نجاحاعمقاومدىكثيرايهملا.ز-وريءبدالملك

لت-*ءبئء-"توى41-ضمرةا(-رقةالرغبةتلكلهتت.جلانإجبط105

ؤيجاداكا!.اليهيسبقلمالعراقب-كأالاؤصوء--ةفبى"-حرؤ:ى

.اجرأةااوالاطلاعولاتعوزهقىالثقاف!كنولم،ومحاولاز44عما

صى"وتلمعنذاالانسانبمأساة4واحساسللحيإةحبهؤيهاحببتولقد

اهـءسةإسثاقاصيص"فىان.عراًقي21اواقعافياًلمشثرةللع:اصر

.ورغمدائماعنهايفتشكانالضيالمتعمقةوالعفوإطنابساططنامن

طرإقيض-،ان،الاواحدوربهرؤءعننبحثكنا-اواعبدالملك-از:،

!!،:ىالمسطحالواقءتقدبربمير.دام.الفكربةاسصضاباختلاؤطاخضلمفا

الأق!"؟ء،"ؤىاةاليمشراًرةان-اسلفتكمط-اصيكأت.كثيرا

رةبراشرالذيالمعنى،"قارىءالا-داثزوحه"فداديا1*غىاهى

له.رارموفنضلىهـاوالاحداث

،ةالففمحاولا.!ضا1،وساحدالىءل-الاثنيننحئ-كنا

جماره-مباءتل-ا؟لنمسبةموجوديطنوييناءولابآ**4ابقية،بمنوام

"!في-نف!ر4كأالذيهـؤط9ال-طبروقىوايطرفاو-لم?لوالم

دفههـاء-الكتابءميعانهـماقةلرقباانالا.لتح!،فهونجهمى

حقهمنغمطهموكناالإبامتلىكجادإ-ن؟اشخاصكإنوا-وؤمصين

الرج!ةاام!اطةعلمىخط-رازتهكل-جميعا-كأ،.الغإحيئهذهمن

تم-؟ر)؟ا(ثورةكانتثماًلاقلعاىبداكلهنث-،-ركأ؟اًو،زراك7

اهكولةالموارلنان5ااكثبر-براحراو-بش!كل-قا-تاًانجا،5891

اماكنمنوتتجه،ضبعوالاحلامالة-لاءولاتصارت.اكجمرووجهات

كانكما"صتر،3-في،لمالتبدلاتانورغم.اخرىفاق7هونحى

)ص-راًءى153-الكبراتدتاهداارالا،الثورةاياماولءةوؤ*ا

بع"،،بتوارننااخلتنقرطسةواًلفضيةالفكؤلةمواصعنانفلى-لى

يخعر،ولماًلذي،واق!2انتناولانوارداي!دلم.اروهت

انكشفرقد.الثورةومل-إهمارتالذيوالاهعاوباك:اولليخمفسر

وتختلطاطرقاؤي"تتذفاطم،4اسعاعظ.مواسعءمسرحءو،الحمستار

اطلقىتثم.احباناالارء"،ر-!رمصالاةبحب!ر،تز،1الى-ةلم!دثم

هـلومإن،الانطرءاكالتهوهىاءماقهوصفرتالعدهذاقوىكل

وكط؟ن.كاويرمص...إض!زو،كم،مخبف،مذ!ل،!إئلعءذء

،عنهـداكلطا!،بإبهـنبعبراساوبادلحان،ااحيي،عإ-:-ا

بحقبقةث"*حرلمنسهلا-لاسف9-دلكيكئولم.دإحرارو!4

عسدةيأ*الاصالاصواتمنالادبي!"4آساصاقخلت،ويقدرهالامر

ا".ضمي!ي،ا2-ىالعزطاواسكلقب،ءيىضاانهمرتثلمم.س:وات

وكانت،رخي!ةاوعثة،كل!"*صلم.جانب3لءنالاقاصجمص

نملسودهاوء،الفضيةاثكال!،وبعضالمزوقط"اولغت!؟راوتها

ءهيقة.جديدةاصواتآلىننصتبانناانطباءاتعطي،دائمابهام

واعتقدناالفناهاالتىبالبساطنيتكلمونالشبار9"وت"اصدقاكطنلم

!!هـةل!!.لكهرونكانوا.حققيكاتبملثابتتقاي!انها

صقائق،اا-قىفراءهـمبر"طواول!،بلاصواءاضلاعبافيبمهارتهم

لىبالجبصلتهمان.الاشصاءءـتهمثلعنيبحثواام-مبدئيا-لانهم

ؤاهـوالوحقحإىاهـ!واعنقد،منقطعةاوواهيةسبق!مالذي

منراكق،العدممنليس،برزوالقد.ال!-اتدةبلاجيلىبانهم



متشعابهه.المحنياتقيون-اجهلهلسبب-وهم،الانقاضبين

اكخسفهم(محاوله-عقدة)من!حورونان!!منيبلوماورغم

!متابمهـمتهمان،دركواكيلاتيانبدلاالوفتةان،اموالعا

رهيبة.مصاءب"كتنفه-،لثافكأ،وانسالهزم!نهمءنبعبرون

حقا.املباتبهجرييءيمةانعا!رمنبلىلمحولاالحصوانا،

الفاية.اًنالفنكط،مكمالعنباخلاصيثتشونجادونشبعانهنالن

وجهدهم-فيطشكلاالتي-فواءـبهمولكن،اهمواةء*-كأعيسر

الغايرلآهيت!ونلعلهـا-،،ماغا.،-!ةالىبهمستصل،وتواضعهـم

الجسل.لهـذاالحقيقبة

ئفس،-اهيالمبدعةال!بي!ةحركتهم،مقلهـ4اناعضقاديوفي

-"الجميلاللغةهذهان.والشكلاللغة...عملهموطرقيوسائل

اكثرالاحيان،ركاماتهاتحتغر!هموالتيكا.يناببماقلامهممن4لالمنثا

اء-ناطرلقءنب!ونحرفكالال!رىبعيدابل!قخدافنيهـص

نااهيث1ومن،شبئاتقدملا"وحد!المزركشىفكأاللف.الاصبل

ااردتأدااًما.قئدةداتعيرازهاءقدهـ،نعرلىتجاربت*ب

،ؤ،ءبالقصصيالفنفي-عةالاساساللضةوظبمبفةكلكأدغيران

الصعبة،المهمةلهذه-وفنيافكريا-ازفستس،نعدان

تدهمتتقدمنهاف"كغابةمعهيننعاملونفان!،الشكلكذلك

ناارىد"تماذلكعلىل-كباءتراصولا.احرنسيءكلعلى

الا.اأناجحةالاق!صوصكأفيالش!لعنفصلهإمكنلاالمضمون

يقدمهماوبسنالمعقدالنئىكليالبناءبيناللامعقولالتفاوتان

إضفص!الفنيوالعملتهتزالصورةص!ل،تافههزيلمحتوىمن

اللىكبماالانفصامهذاانافترضانار،-دلاانيورغم.و!ارذا!ب

الانةصامءـتاانافترضاناًرإدلااذبورغمفيهار!.وذاتياينفصم

و،صنواقعهعنالكاتبشخصي!ةفيلانفصاملتيح-لأهوالعني

دكونانيمكنلاالشكلعنالمطلقالبحث!ان،ةالحيماحقائق

نعالجه.أ-ذياالفنوامكانياتادحلأ3حقاادركنااذاالاامجد

!ونالمستقبليصنعواانعدهم،غدبلاهواة،عندذاالكتاب

؟هذاكلجدوىما:يسالواانل!وليس.هـالاولثهرةانتطار

.الحروففلتجارالباقياما،الثوابهوعملهمان

الهـنهـرليفؤادبغداد

**

الدباغغانم

القاركيهمحصلاتالىيضيفلاقدالذاتعنالحدإثاناعتقد

يراهـساغنيةتجربةذاتهحدفييكونانسانفكل،جديداشيهئا

فميوهو،للاخرينتجربةأخارجامنفهو،يعايشونهاو2الناس

يكشفلماذا،اليهاالولوبمللغيريسوعقداخرىتجربةاعمات

طريقعنالاذللقيكونولا.خفاياهاودىبرحقيقتهاعنهولهم

ضمناتكنلمان،الذاتيةالكاتبسيرةمعظمهافيفهي،القصة

حياته.منمتنائرةومضاتإاخدفتلميحا

القصيرةالقصةعاشتهالذيالداخليوا)نموالتجربةاووالرأي

المضواضعةالقلة.رغمفيهكتابتها،ارستالذيا!ويلالمدىخلالمعي

زودتنيالتيالحقيقةالمحصلةنتائحشكبلاإصيني،انتاجيفي

اقاصيصي،معظمفيوانعكستحياقيوقايمبها

لذا،الواقببةالحياةتجاربعنابدايغنيلاالفكريالامتلاءان

هوولميلادي،كذلكالحقيقيميلاديهو،القصةلميلادتصوريفان

اثحيابتغسلوهيالمخضجاءهاقدامي!ن،طريفةقصةالاخر

ساعاتوفي،مراراالحادثهذاليروتوقد،النهرحافةعلى

وتخلصتالنهرعراليجدفامنترحرجتاوتتمنىكانتعليغضبها

الساعة.تلكمنذمني

وكالت-القما!-اللفائففيرضيعوانااننيمرةليوروت

اًمامنافذه،بطانيةبينهماحبلينمنمكونةبسيطةارجوحةفيتهزني

،وقدالدارصحنتحتومهجورمتعفنسردابعلىتطلقضبانبثون

،لكنطبعاامتلم،ال!ردابقاعالىتلكهزاتهااحدىبيفذفت

خلالدهاليزهمنالسردابالىللوصولاستغرقتهالذيللوقتتصوري

ذاكرتياسترجعتهكلمارعبايمل!ننمازالالمعتمةالطويلةواقبيته

حتىاًقاصيصياكثرفيالمعتمقىالسرادر-ذكرويرد.اليومحتى

ين.ض7اتجاربتحكبمكانتلو

امراةكانتفامي،يرعانيأببدونانيوعيتنشاليفي

بلحياتيفيأثرأي4ايكنلموأبي...اخوتهامعتسكنمطلقة

يفترسشريرارجلااو،مرعببعبعشكلعلىلييعسرونهكانوا

حتىوالاسماءالالقاببأحطالبيتفييلقبونهكانواكما،الاطفال

مناخترعتهاسمااعطيتوقد،الحقيقياسمهاعرفاكنلماني

بل..الرسميابياسمهوواصبحدخلتهاالتيالمدرسةلمديرعندبم!

انجيالىاناسلموالسلوكالادباساتادافيما،هددتوطالما

ليوظهر..امياحضانفيواست!بنفاهدا،ليكعقابالوغد

بسيطاانساناكانهذاابيان-مداركياتسعتوحين-بعدفيما

خلتلذاك،واولاده4زوجتمعمتواضعةقريةيسكنمسكيناوفلاحا

..شبحيةوبطرإقةعرضاالا،الصيقيالابصورةمنجميعاقصصي

..والامهاتوالجداتوالاخوالالاعمامذكرعلىوافتصرت

تلك،طفولتيمندالمستقبلمنالططنينةوعدمالخوفعشت

علىهدهبيئتيظروفوانعكست،الابويالعطفحرمانمعهوعئست

المحلقولدتاطفالعنتعزلنيكانتاتيظمي..المدرسةفيأيامي

..الطريقفيالقاهمالذينوحتى،المدرسةأولادمنخوفانفسيفي

ساحةعنبعيداالدروسمنالاستراحةاوقاتفياتكىءفكنت

المعلمينا-ئلةأتجنبكنتكما،الاطفالفبيهايمرحالتياللعب

دورةالىبالذهابلياررماجاو،السبورةعلىالكنابةاوالصففي

هـطكماقصميفيكعهراًتترددهذهالخوفوعقدة...المياه

."اًلعذبالماء"و(المخمورالطلام)

اوعيابب!ما،الطفولةفيحياتيمنالحاسمةالفترةهذه

مبهاعاييت،للادراكاًلحقيقيالتفتحبينوماالمدركعيرالضبابي

قصصيابطالشخصياتترسيبؤطحاسمأثرذاتوكانت،الكثير

الدفينوالخوفوالانهزاميةالثقةوعدمالفشلازمةابدايعانونالذين

..الفىاتفيوالاستغراقالانطوائيةمع،الاخرينمهـ،

الحقيقة،نفسيمكوناتهيعنديللقصةالاوليةفالمكوناتاذن

روايةالعاشرةثونوانافقوات...مبكراأطالعانليتيصروقد

اشبتواظنني،حقيقيابكاءقراءتهاعندوبكيت(وفيرجينيبول)

...البكاءالىالدفينةركبتينفسيفي

الننالحياةأريداقبلتالمبكرالشبابفترةوفيالمراهقةبعد

حيثبدات،الصدهةفكانتطالعتهاالتيوالرواياتالكتبليصورتها

التيال!سيةالفورةازمات!الشبابمناقرانييعانيهمااعاني

وراءالمختبئةللمرأةتمنياتنافيفننطلقالشابةاجسامنافيتفلي

السياسيةبلدفااحداثمعننفعلاو..الحجابوخلفالابواب

الوطنية،التطاهراتفيننغمساوالسريةالمنشوراتايدينافتتلقف

يطاردكانالذيا)كبرالمجتمعمنخوفامخاوفيالىهذاواضاف

الظلام)قصصفيواضحاذلكويبدو،هوادةدونالمتعلمةث11

كأرواب!واسعنطا!وعلى"الحكايةستنتهي"و(المخمور

عاممنتصففىمنهاالاولالقسمصدرالتي(الزقاقنجبم72ضجة

نتطلع،المدإنةازقةفينتجولكناا)كبيبةمدينتناامسياتفي

خلسة،والمقنوحةالمواربةالابوابوراءمنالشهيةالمراةتكو-ساتالى

كانتالتقاليدمئموصدالابافيهااقتحيتحبقصةفيوقعتدد



وؤدأكسبني...لقلب!اطار!ول2يديبينلتوقعهاالاالمرأةتحميلا

لكن،رومافكممتععالمفيواغرقنيالثقةمنقدراالحبهذا

هـءحتىوسلوكيتصرفايعلىمسيطراًحسيفيبقيا"ساةانسان

الملتهبوجدانبىفيا!اطفةلموزطورويوقفيعايشنيفهو،فتاتن

هذالكلونشيحة...اما!المتفتحةالصاةءضافذعلي.ليغلقبالرغبة

هزني...المحاكمالىيوصلنبمكادبى!ارتلكالحبقصةانتهت

اليس4،الوصوليصءبهدؤ!حياقيفيالمراةكأصبحت،الحدث

المترددةلفسياقتحامبهااردت،اخرىالحادثةتلكواعقبت

شبهالىالامربيفانتهى،اللاراديالخوفطوفىمنوالانفلات

التيالمراةانا،مرفيوالغريب،العاطفيتخبطينتيجةماساة

ال!راساوالفرسانمنساحتهاوتخلو،المنالسهلةاجدهاكنت

روايةوفي...عهاانصرفد،بسخاءستمنحنيبانهاثقةوكلي

أسلفته.ماكلعنواضحةداللات(الزقاقفيضجة)

الجموجاقداء!لمراىاأتعرفولم...منفايالخوفكان

الا6والقيودبا،سواروالمحاطاتوالراؤضاتالمستعصياتنحوذاك

تقرعكانتالتيالخوفطبولبأنولنفسينفسيمععميقتحليلبعد

ليستالمسننعصيةالمرأة!كلونوقد،اليهاتشدطيكانتمنهاباطنيفي

البسساكنت-محرمةالامكونبحكمبديللرحمطفولياتصوراالا

هـصعمستمرانزيفاكانتالتيالاولبىحياتيلمعطياتتحديااواليه

...شبمءكلمنالمفزوعةلنفسيبهانتقم،العنف

الامياحداثتسجيل،قصصياوانلأكمب(انقبلاغدت

بعف-راكتبصرتثم،السثويةالمفكراتصفحاتعلىالشيطة

مصاتريحنطكانتلكشهاواننذمربالمفمموىالمليئةاليوميةالمذكرات

قصعرالىالمذكراتهذهبععرتحولتحيث،نفسبمحصرمناعانيه

تجربةالىبيالامرانتهىحتى.."الرصاصة"و(الاولىالخطيئة)

كانتالنيا!سبوعيةالمجلاتاحدىفيونشرتهاالتقليديةالقصةكتابة

النشر،متابعةعلىشجعنياسميوظهور،الاربعيناتفيتصدر

...الرواية.القصة،يدقيبينيقعلفطءكلببهمأثراذلكخلالوكبت

منواقتطع6العامةالمكتبةعلىواتردد..النفمنىعلم..التاريخ

مجلة.اوكتابابهاشتريان؟ستطيعماالضئيلاليوميمصروفي

،احكمالقترةتلككيفصصمنكتبتهماالىارجعحين7نوا.

.والالغا،ـ.بالاعدامثلثهاعلى

بدايسةفيوذلكالقصةمعتجربتيمنجديدةمرحلةتبدا

(المعريةالقصة1مجلةلبئنشرتحين0591عاموبال!بهيدالخمسيبات

البطلةمعالبطل...تماماتمثلتن!ااًلقصة...(الليلةتلك"قصة

منهفيالظلام،تقترب..معهتسافر..تحبهوهيممتمليليقطارلي

يسحقه..تتراجع..خوفايرتعب..ينفر..تريده،تتلمسه

دارها.الىووصولهاذهابهابعد،الندم

القرية..ملامحيبعضولهمنزوعيينزعونقصصيابطالمعظم

فيجرج)قصة..هقصصبعدةلياوحتفيهاموظفاعملتاتي

ساقهاليداوييومكلتقصدهالتطالريفيةالفتاةقصة..(سالى

...!شتهها..س،ؤ!اعنتكشفحهث،ا)كلبعضةمنالمجروحة

يعانيثم..تخرج..المنالسهلةوتبدوترغب.،تضحكلهتبنسم

...مرهقةعذابليلة

كما2كن،الواقعفيحدئتكمالا؟نهيتها(الهدبالما،)قصة

القر.لةحبباةمنوقرفهازمتهمنبالبطلهربت،تحدثانتمنيت

تعكسنيالتيالقصصصنالقصةهذهواعتبر،المأءراويةمضاجعةالى

الطوق،ماحدالىف!بهامزقتوقد،يتمنىكانسانالداخلمن

فيهاوكانالخارج!"نوالزمانالمكاناطارعلىوركزت،الذاتي

كتبتهاالتيالقمهء!ص،ءتبحيث،ا!خرينذواتلاستبطانانط!

السوئ"وفبى"تنتهيلاحكاية"و!المدسنةفبمعمل)ءدلكبعد

،اليومبةومعاناتهمالكادصيئعدابمناستلهاماوغيرها(،الكبيرة

ممشدوداولكوني،عنطبعيدفلكفيادوربأنيخلاللااحسكنتلكني

مادةاعتبرهاالتيوالصفويةالمدقطابعفانالحقديةذاتيالى

نزوعهمورصدالابطللوخلقالفنيةاضقنيةاوخى،الاولىقصصي

...فيريبقلمكتبتوكآلهاالقصصهذهفيكلهابدت،وعواطفهم

وباحساسيقينازادنياصورهابد(تالتيالاجواءعنقيالحقيبعديلان

خلقهوان...الكاتبهوالناجحةالقصةبطلبأن،وواعملرك

ا.لقاعهافليصبح،مبررهاللقصةيعطيلاتزيفالاهوماالخارجمن

السرديالحد3هوةفيتسقطوؤد،ومملارتيباالقارىءذهنفي

ما.حدأىامتخلفااسلوبااليومأصبحتالتيوالتقريرية

لابطاليأنلمسرحت،السمتيناتاواخرفيالكتلبةعاودتحين

قصةوهي..(الشلكل)فكتبت،المكبوتةرغبلتيخفايامنوومدا

الىوجذابةمتبرجةفتاةجانبالىالعامةالسيارةفييجلسشاب

.ورغم..وتقبيلاعضاويشبعهاالناسامامعليهاؤينقض،بهيدحد

المكبرةهسابؤرانالا،منهواًنطلاقهاالحثعلىالقصةارتكار

البطل.داخليدورالتيالصراعكانت

كثميرا،مجتمعناتسودضوليةرغبةشبعت2سالصورةقصةفي

فيفوزهمداليةيستلموهوالمصوربربئاءدعندصورتهيثاهدصبي

خلقبافينحدر،ثمنهايملكلالكنه،المدينةمحاففمنالسمباق

معينمناستقيت(ابيزوجة)قصةوفي...الصورةهدهلينال

ؤوةهـنؤجهوكثفت،4بعضعثستولم،4!لىحدثاالبعيدةذىيا-ى

السياحةجانبالىا(فيب!وتوقعاقهمالاطفالبعضعندالحدس

5تنشها.اتجهاللبيئةالخلفية

وتفتيتهالهاالزمنيالتصوروعمقالاحداثتراكمانلطيبدو

للقصة،الاوليةالمادة،اًلقاصىعندبخلق،بداتهاقائمةوحداتالى

،مستغلامجردةنكرةخلالمنللقارىءيعكسهمتكاملاتاءمنهاليجعل

الرعبةفيلان،المتواصلأهكرياالزادتستملزمالتي4الواعيفكرته

احسست.فما،ابداتنتهيلاالمتكاملةالقصةمرحلةالىالوصول

اجبنبدآنفاترديديرغم،أريدالتيالقصةكتبتؤدبانييروما

زادتكلمايزدادهذايقينيفان...الاخرىوضهفالفلانيةالقصة

.الملاطلاعمنحصيلي

وا،وجسقى،الاجيالوصراعالمهاصرةالقصة،ز*ةوبالنسبة

اشابةاللكتاباتؤإنؤراءتي،حولهاوصحبحوارمنومايدورالجديدة

فتببارالواقعية،!ننقطعلبنانيةاومصريهاوعراقيةاقلاماكانتسواء

وتقبلاستقبالعنابدايصدنبملاالاولىالبدايات!ذالتزقههازريا

ابردايلغيلالكنه،ا.بئالعاالقصةبناءؤ!ه!ينثأمحدثمفهومكل

ف!حمارستلوخنى،منهاأتبوالاالتيطريقضكه!وتطويراستمرارية

بدوررجالأفيكماالنقيضءينبينيهـجمعاسلوباؤصصيبعض

واتفسبراتباكآملاتالملأطرالداخليأحدتابينأجمعاو(ورلاولح

هروبا"اعنتقدمالحوعلى(اقمراصوءفيأسوفاتا)فيكماالذهنبقى

واقعيةآمكانتواؤهببة،اىلوؤلةالقصةوتكنيكرتابةمنوانفلانا

...جديدةجديدةواؤعيةاو،جديد!

الننطورص-ءعالمفطالقصةتطورأنلييبدواككلورهدامن

العر،صرعاتيتابع4صبيإفينزؤااوبدممةليسمذهلحدالى

الىبعضهاالاجزاءيضماأدياتكاملواالطبيعيالنموحتمهةلكنه

وامسولعميقواحدجدرذاتلانها،برسوحتقفحيث،ب!ض

الىحتماس-جيلهافأنهالفروعهدهبتراما،اليهاتستندثابتة

يدملكتابماوهذا،والانقصافالعطبسريعةوهشةجافةأغصان

الجديت.للمرحلةشعاراوتكريسهنشرهعلىالايامهذهفيالقصة



أصلممى،عاما"إرئينءىأكثرالىتمتدالطم!الرحلةهدهبعد

وفوديرثحملالتيالجهلداكاتباوان....فيخاكامنا:طلاانالى

التفاهةمنالمتاعبهذهبلغتمهما،رمتاعبهاحياتهشعلةءنقلمه

.لان.شخص-ءلمهكل،هي..لهوهي،متفردة9!لأيأ.0.التكراراو

وحدهاءـي.بها4ااانفعومدى،والاحداثبالاشياءاحى،سهقوة

.ونجاح!،الظصةلاسشمراريةارئيسيةاناتالمكو

اآ!ابراعغانمبرفداد

***

ا!ءا!راعه"مىء"دي

ته-ردحرهـكأال!عراقفي!ثصمطتالثا.-كأال!الميةر!هـال*(.ب

مىلط---ة41ا"اليوباإقائملأاالفارردةلإوضاعوا!ء-"ورف!!

ؤامالااكان.الراؤ!ىالت.ارهذاكلقدمةفيالادراءوكان.باكملهـصا

هـنالادراءكان.و"صرحوالشوالقمىففياتعاماطابعاهـو

أ-ءض!موقرأوراثسوارعايذرهـوراوا،قاهيفي،جتمصورالشباب

ر:ثسوناوهـ،ز-و.-؟حماستلمىعوءيسونمحمو،قىبوص،5كتواما

210اركانت.ال!رء*"له!سصنءتكلم-اه:اكوقصيدةهـ:اقص!ة

برءازؤ،ء"،-(لا"رولوكانبرداؤ!ميرةيى-لأالمح4ءللاتواالصحف

،ةاءىليالجلاتاكازتلذلك،الادبمنالنوعهدامثلبنثمر

.يمانالاص!!فياك:!ةصىهبى،خاصقىبصورةأراءضانبةو

،*-نولم.ابلا/،ماصلمكؤكاوالغفهبالرؤضادبذاككان

الاءهـاث-مركات.با(مض!كلوللصايرلمةللتجاربكب-ومتس!علدإضا

منالاحيافي،كثىرفيةا.حيرتهقصضاكانت.تغليا:فوسواساهـا

عص--وال،،اجم!اتقدصيااالادبعىننعرفلا-انالبافي-وكأ،

كأا،5:وءبالكت!لقيا)طو.إالقوائمفياحياناانهرأ!التيالعناوإن

زتداوا!،كنطاأتيا4القلإذالكتباًما.العرافىالىالدصولمن

؟نظرتفى،نالانطكان.ءجملهافيسياسي!ةكتبىاكا؟،تؤظدسرا

واعهف-،ؤ-"ثقظكل،وصه:4ةال!ء4فيكلالراساتم-نهـه

.اخلاء!اب-اعةم4نرورص-ا،عي-وبه4-"نءببوز:-،

لىا!!ير-اامسعباالمحاءطب!دز3ته14ثورةءمصرتوترء،

وصفظص-(انشهدنا.احلمانح!ث،قلن.ءعادجبفرحاستقبلناهـا

إ---ةب!اءازتارثورةاىالىنفطنول!..ا-هـءاؤيالجموعمع

انم-مانصه!قوام.اءولحوساعةجاءتحمىءررلدةلمرحلى"

ء-ادتالثورةقصلتتحكمكازتارءيالظوىنفسى.حولنط،يجري

موادواهـهـعىعهـام!بر*رنقضولم!جديدمنلمماطانهاتفرض

كصىو:لهفتظ.رالاحياطاتالخيباتدلكبهداتوزيا.الثورة1

تضمؤقوتتبدد.راءاث5واالكحابكلنالمتماسكةالكبيرةالحلقةتلىك

ور!مكب!يراءددااظسعجونوضمتالوط!نخيارجالىالكميرهاجر

ذءهـ!4خلالولؤي"ضؤ-أهاختارفقدالسجنخاربمبرقىكل-!اما

":-االءعضونظرة،ول!ادجةكبرةاحلامناتكا.الخيبةمرارة

ضعاؤءكف،رب!ا.اروءاف-يةامنالكثيبريث!هوبر"صاالواقعالى

ءدد!ر!ح-اوهـرار"الهءهـروقىعدفاحتمالعاىنقموفاحالق!

صمتولى،د،اءأ:كببر

ه--تاءلءؤحاونواوصمتاؤراهـ!وبردوا.الصغارولثسب

-،ن.الاصم!ظمؤكبالملأمجدياوالضجيجبالصهخب..ولكن،الفراغ

ظروؤطف!بداوا؟كأهم،به(بدأنطالذينالحماسيمثلبدأوا

ق-يءوصدةاكبا*ااالتقدميالادبابوابتعدنم8ماء1تعتلمف!

!3

ته-هـأ-ماإف"ط"دواًلانم!انوا(ءلملاحنحاملاء-نرالءتاقي،وبرووو،م

السلط!قى.ؤير-سهـهوان!إنياوكنيا"راجباصحتب-لكأجريم

ءوتعتى-ء-"

نجد؟تراناءادا،ارحباتءالمتفالن،حا*تفي،لكق

ور-تالافلاسواضحمفهباأت"ب،باألادر،ءمنركب.عددذهب

ولءنااض،هموالتحديرفضاأدبيمارسواانأرادوا.البد!

علهىيصراؤونلابرالتكب-دانهـم!؟منعلىويغضمبون؟كلاذابرفضون

انلنشرحربةا!متتي-ح،صدرهال،!كفتجةوطنهسظطةرؤمى

قادونالخاصةنفقت!-،عن--ىيركتجمونماطب!عل!!و"يسر

إر"م.خاطىءءسطبدلااذ؟يرفضونتراهمماذااذن.ت!اسبهم

:-امالاصاكن.الاصناممنم!لآقفيفبمحاولةالبعضب!أو!؟قأ

نفس!.ءنالدؤ،ععنحوساءظلتطوباةفشرة4?؟مضبئيتالءى

كلادالرؤةى.بع"درءنمصداأجوفاءرةالكببا!لحلماتبائقتهـ-"فقدت

..وبفمىشىء3ل،بمثلهـ،،بقيمهـا،برمتهاا)حي!اة؟دنكدبه

فف!،انف--"موو%ق!فوريتخب!ونوراحوا.زفس!"الظارىءلك3

اقم!قىا3ء؟بمنور.بقهـحمنيحنطالى!،!البعضاقضرحا!ديالوقت

ا(-"تمهلى!كتابهمانو!زءمواالمتاحف)ـوادعواوانوالشعراء

الانممصانه!مو،ءبخاهـاوطير،لموىالدلمسىهاثلاء/ء!هلتركط

؟إ4وزوؤ،ا؟ةوءثإكااررض!قبلؤارىء!هوم،الانبرهابركم!!الدي

ءعا-ىونضعرؤطالغموصؤكطمعرؤ-قىؤممصانقرأبدأناوهك!ا

إمى"،وص"فبئإ-صقآبطلاقي!صاء-دؤ!*ء-،،عرءبهحوصث

دنتت--م،ابيهاؤوجطكأفواداإءمل،احت")ف!ابم،اباه،ص!ع

هـ!بركةؤىلامالنها.هـكأوؤك!،الغثياىصش.،نةسب،امار"ا

المدإضة!هـههل-/ر،(اسملا،:-ةاء!في،ههبورشء.جتأى2،عاقيا

خالعالمؤ،ي،.برءلممالىبسننط-عكطرادا،و،خم-أ؟بركد(د

.شيءبايارةجمامحبرر!ةل4يستيسحىارعكلمن

،ت!كالمتارافضاءطلاهدابهيحمامالذيالمالمشكطلىهوه،

؟!رث!-لمرا

الكب.-رالهددهذاؤمقابل.تماء-ا!افةل.-تالصورةلكن

النهتبابا)لقصه-قىكتابءققليلهـد4هناكوالضجيجء!ال!هخاب7من

لقىد.بالاحترامجديرةقصصا،وصمتنجؤاضع،يكت*-،ن

مخاباخطلءوءن،الاىاليهمالمتاحةالأك!قىاظروفامنارر!تفاد،ا

هذاايدوعلى.تمامامغا،بىةظروؤطتحهـتى-قيوهمألذبرنقيالقص

كأالهرافبالقصة!هتالشبابالقص!ءظبءناقا-راا)مد!

.أ!لالتغاعاصثيرم!كببصراثوطا

غرييهروبالن)الحس-دد،اقصقىااو،إكأالرواكتاب،رى

الكاتبمهمهمناجساى(وعيرهمبوتوروم!ثهر!،دوتايوناتا

عب-لاجته-4واالسمياسمةوه!ومهالانسانمشاكلعنال!ببر

بالفاكىالكاتب(بؤورميشب-ل)ويشبه..وا!نفسيةوالاطللأفية

،وليسحرباوسلملامهنهـاككانسواءألنجطومبتامل)-متهراذيا

روالاتناتلمخدمبانمطالبتنا،،عريه"روب)يقولك!ا،ال*دؤمن

فالاثرقىعادلالظض!صةهذهكاكتلوحتىمعينةس.!!"جمة4قضب

بعضمعينبالههامبصطراوبن!س!لمرتبط(بوتوررأيؤطب)الفني

هولاءس!ئلوعندما.لااوالعا"فىجهاعاطفالوجودعسىالنكل!ر

ىء،الجوابكان؟ا)كا"بيكتبماذاءلنانن:الجددالكتاب

.لهاهميةلافمط-ورؤ،4،شيءلا

عسد(مالارميه)بهنادىؤقدابسدابرديداليسالكلاماو!ذا



أأصس!!م!!لم!ه!5ع!ح!!لأ
ممب!سحاض!

ظزلغ!عصر!ص

وللبكارهللهجومماءآلتعطمضوصدفوفي-ا-

،أنجبا؟ةاتنشر!،حمراءرار"الث.رانمسصار!وفي

ا!-ل،القسماتغجريةصوتمغنيهال-ل-،تفي!لمل.ردخلم!الاأوانضفةيحرثكان-المحينغجريقمر!"

نم،غر...سمودمكا:لتمأاتامار. ناطةغر-فءادأادجودوق-لحرواقش!!ى
.--

الذئابغسقويمدريدأثداءءلىأ-صانا.إصتةضو،ياحوالرالتواكباخهفىسار:قالت4عضيةالغجرأخحته5

.ا!خر،هقو:4،إرتدص.ثد)ىردمدرم:،،.،.نر..".."3 ..ا!كلاسفيفيرخناللحدلصيعرلبكا3

الدواصل!دلةفالسبسرابفيفرالمسثلياورىؤول
!3-

وراحىلىراحاةكلتلس!ال!لى.وأذ5
ر*

مجروحلسفيضةالغرر،ءعلى"صابعهمابارررلى3؟رر!يونةفىءمراإىا!

قطالونيا""ؤيالدشغماؤ!ا!-وتهذآربرك.ترى

؟ارحؤن-؟-

مدريد!هناوط...هنساكمات-ا)محينغجريقموكاال!!ماصدور!،لرماحينضحاللهبيرقصك،ثمدريدأيا

!.السجنتابؤيزر!صإعأورلىار!ءرى-رث!الةتثرب،،

للحاجأح!دوارهامآبر!ا مراكشية)هانهاتةوملاصهـأحؤيتحمهلالاعنافتالممدودةلكخيو

55555!!ر!لىأ!ف
--انالزولهـنقرنقبل(فلوبرتأالث"ء-هـوحاواىهـنحريثه

شيءلاعنقىروا!يكتبانارادعند!صاالرواقميدانصيتطميقه

.شيءكلهـكيفعيهااللغىكأ.لكون!4اأ!73ملا؟!أ"

شاما-ةرياضببهبمعادلةولةالمطهذه(ثورلبي)انتوز!،ةدآاويشبه

.صفرايهـحاويالنهايرصةفيشيعكلتجعلالغقبربادخة

نف!ى4)"حانير،بالجدءدالقصةاوالروايةفكاتبانن

ا!خهنجراابروابنفء4عاىيغلقانفي-تهاماالمالممثل-الحق

اهتمامهان.احديزعجهاندونلكلماتامعبتجاربهليقوم

كىاناذاذلكبمدي!مهولأ،والترشبةالكشفلذةةبهينحصر

دامهـاالتراوا-خيراجلمنتجاربهنظئجيسنن!دهـونالاخرون

النءبئ.حسعن،الاساسةي،ن!"هو

امحخةءرزد-لاهل؟الوركريالترفهذامننح!نموففناهـوما

؟الجدرانخارجيمثلهـ،بكلالانسانونطرح

هـنلءسو)كنوضروريةمهمةالتجارباننتمكمنما

وسائد4الكاتبيطورآناجلمنبلوالفانهالانسانكلمزيقاجل

،زبالافاًلضهصراغناءفيافغسلبشكلبهمانيستطيعلكي

لا3

دوافعكلضمد.والتخافوالض!ةةطالقه!رعواملكلص-!

.امسشوواالعنف

آباالكالثمه!!رانعكاسراييفي،هيالروالمجةاو،قىالقصان

حولكيجوياماعنراضيات!ونعمرم-،ةانت،التوافق"ععم

وقدصورةترسم،ت!كاف!!(نفسكداخلةيااو)العالمفي

التاليءانتبرا.رءساحالةلتعحسقعص"تكمتبلا!ئك،شعرات!ب

كل4حواتطورآدياالمحورف!و،اجلهومنالانسه،نء-نتكتص

اشعا!تعقإ،باكافنءنهتكتبالذيوالانسان.والةنالادبمطاهر

يتعظ،لاالسيانسروبم،متشابكةودوافعرغباتمنعريبمزلميم

ضا!نهـوءلمىقصته!!رىال!فف4تهنقيىراص،بالتجارب

فوكشر()عنهووولىكماانمه.جدبربىمنا-اولةواس!قط-كأكلبعد

حطا/جاهعكيتمغلبانويرستط!عبلوخح!لىانيست!ءعفقط!لهيمصي

.وحماقاف"

اركتابر-لأفيابدأواناز،صانالاناحاولىالىط(ف!ذامن

.دجد!"-ت

الصؤعيس!سنبغداد


