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الاجتماعيالواؤعجسدفدتراهاطاصهذاكضلمبهمانتفحصوعن!ط

كأ!لومن،واضحبشكلدرياهورسمسليمات!يداالراؤ!م

ذشروففيآلمتبرللمجتمعشاملاور"حاللقارىءآعطىتاكنظرته

وحسبذلكليسإ..والفهروالوجومالغلاءحيثالررببعدما

وسقوظهشيمالىوآحالها.البريئةادنفوسمسخافىلرآسؤطغيان

العاملعن،والمديرنةالريف1عنفصصهكانتبل،والباصسالرديلةؤي

العبعش،الانسانيةالمشاعرعن،والمعت!قلاتالسجونعن،الفلاح

الاصيلة.امرافيةاللقص4مثالالانفعالاتوالعناءءن،والزواج

الانس!،نيعانيهالذيالافسحاقيمدىبعوقي!سلق!صهوالقارىء

سخ!منالاعماقيفييهءمدومارلأء،نوال!والظلمال!*سمنالعرافي

.وتمرر

منيفقدلمذلكانالاالعراقيةبالعاميةالحوارأستعملانهومع

.فالمستعربء4ايقول.ألجادمؤلفوووموففوحبكتهاكأالقصفنية

جديدااتجاهافيهاتلمسعلطالشيخالرزافى؟بدابداعه"ان"*خعحال

.)1("الجديدةاواقعمةبايسمىمما

الباع-بلغوالمهذاوق!تنافيكنبوامنانقلتاذااغالطولن

والر،يا.ألصصويرروالرصدفيسمنهمالقليلالا-بلفهلذيا

العصصيبالمدلنفسهضئثارالأسهوالجد!دهاصنايرحاولهماان

بشكلوال!راقطعامبشكلالعربيانقصصيالتراثعنوالعزوف

ناقديفاجئناوفد.إ.والرفعوالغرورالتكآبريتيوهذا.خاص

تمدلملانهاتنتهيتكادآلقصةبانلبتنبماالمكابرةهـدهازاءونحن

6291والسادسالخامسالعددان-الهراقيآلاديبءجلة)1(

مالكترجمةشحالؤء.المستعرببقلم"آلعبراقيةالقصةؤي"
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تكتنفانتيآلعيرةبلفقطهذاليسإ...تستلهمطمواضيعلها

ماالتقليديبشكلهاادقصةيكتبهل،يكنبكيف،نر/لأالقاص

ثم..وتعقيداتهلعصرمتطلباتالىخلاللآمنيننطلعحديثبشكل

التيالفلسفةهيمااوآلقاصيكشفهاانيريدالتيالم!ماتهيما

؟..ودلىياهمفاهممهيعرضطريقهاعن

يطلوبذلك،العراؤءقامظحيرةفيتشاركاوتشتركامورتلك

وطهنيمور2معمودينسىاًنه!..وآفعهءنيتعالىاومهمتهعنبعيدا

الماكعبدعا!-ضعالى..محفوظونجيبغرابيوسفوامينحسين

وفواداخليلياوجعفرفافلالحىءجدوالسيداحمدومحمودنوري

صنويو،العونعبمالشيخوعندالرازقفرمانطعمةوغائبالترلي1

بأنةليقولعباراتيقتطفثمالتراثهذاينسىاجل...وجيان

وجادصححوهذ؟.يخونهفان4والا،عرهيخذييطانع!الكاتب

العرا!يفاصنااقرمهاالتبمالخيانةهيمااتساعلولكننيةجدا

بباالفاصلآلزمنهوما؟ظروفايوفييكتببدآمتى؟الاول

قرناتررءعلىتزيدقليلةسنواتانهاامكاملقرنهوهل؟وبينه

؟..كثيرااوفليلا

ألقصةكانتحيت،جدابعيدةليستالزمنيةالمساؤةاننعم

،وهناكمنهناعونهاتستمدثؤوبازحفاتزحفالزمب"الحقبةتلكفى

العربيالادبمناو،لعربياوالتركيالىالمترجمالفرنسط)الابمن

مرحلىةفيالانكليزيأالادبومن،يضااالفرن!ميعنالمترجمالمصري

لملمتفالقصة..العربيةالىالمترجمالروسيالادبمناواخيرة

القدي!ةالعربيةالقصةفيصالةالاانوعرفتوهناكهنامنشعثها

؟برفان!جهت،وفتحاغذاءتعدلم،ليلةوالفالحريريمقاماتمن

اجدبتوقتفيطيبانيتاجااعطت1وفشاركتوسعهاماعاملةالطريق

ياتيوبالتالي.مساعد!اوفجهيعايآلقصةتجد!لم،الحياةفيه

من-بالخيانةاوجانبمناضقهقروابالوقوفقصتنارواديصفمن

لمكنلماذاالاديبتلحقالخيانةانمع،خر7جانبمن-خفيطر!

اتجاهوهذا،وهعازاتهـمياتهمومتطلياتالناسشكوىيعملسياسيا

استجابواقصتاصحوفاتحيواًن..امالعافيوالكتابالمفكريناغلب

تنافضار"بكلمجهمعهمباسم،هم9ظروباسمفتكلمواكالالاشمنبشكل

وءبدالسيداحمدم!مودتدتجلىكماواللإقيقىالف!يةومراعاته

..وغيرهمبايوالنونوذوعليالشيخالرزاق

نفسهالتجدالخسميناتفصصبعضللقارىءاعرضان!رولا

لهواجسكانطلاقات-اننعبيرصحاًذاسالجديدالقصصيالخضمبين



معا.نيةوانمطعاطفية

وجدانيمكنالي،الدجماغلفانم-)2(لليلةازللك-قصةفهذه

.هذهايامنافيبالجنس!يةاتسمتالتيآلقصصوبينبين!"إءلاف!ة

رايتهاحين،القاعفيترسباناوهاميواوثىكت)):منها*فطعوهدا

،اجالتتريدعماسالتهاولما،و*!يتلهبوانفاسهـااماميقنتصب

نائما،فخلتهـك،البردعلإكخشيتلقد!شيءلا-:راعش!صوت

مواضعتتحسسعانيداهاوراحت،عاب!آسبلتهوا!الغطاءءـذاخذ

اطرافي،!لىالضغطفيتزرانهاوشصرت،تضمهوهيجسمي

جهداوتبذل،توكهماكونكانت،قممياقصظالىيرداهارلقتوحين

جوفيملاانفاسهاولهاتمكانهاالىعادتثم،عنييدر!ارفعفب

""!..؟لليل

لذممة":قصةانها،ايضاالخمسيناتمناخرنموذجوهذا

هـنغرءبارجلااحبتفتاةقصةوهيلطفيالمجبدلعبد)3("برد

ضحهة،بدمائهامضرجةوتركتها،الباليةتال*ادفاغتالتط،اهلها

فتحتلايوبعد)ء:منهاءقطعوهدا..البليدةالقرونضء"يامن

..جمبعاهكذامالكم:وقالتفتورءـنببقيةاليناون!رتببطءعتلم!ها

واحباوحادثةاوبقصة؟بشيءالجميلالربيعهدايدكركمألا

قلبيالهمواعتمر،.العصرهذافيالبلداءعدداكثرما..؟كصيدة

كنااننالموساحرةجميلةانتكمصدرويئهل:غيطياكظمتاوهقلت

."..وهيامبعبوديةا!يكزضظر

علي،اشببحاارراقاعبدقصصءنالمقاطعبعضاخنرناادااما

م!الزمنمنالحقبةهذهخلالفيالتضربئنوصلناقدنكونفاننا

العراقيةالقصةبروادوالالزواءلمالخيانةنبطلوبدلك،عليناعريبايكن

اضجرا:")((الافعوانقصسفمنالصورةهذهنقتبسذلكولاجل

ونش"3بينيتصدعالليلوهدوء،اللعينالبردوهذا،والغلاءوالفقر

طائسرةبازيزاو،سيارةثواليببجلجلةأوالخفربصفارةواخرى

)ماجدة(زوجتيلصقمتمددوانا،مجهولةجهةالىبغدادسماءتعبر

إفىس!واحملق،رطبةلىيجارةدخانبصعوبةواسحب،انفاسهااصهح

،الذبولامابهاالتيحياتنافيافكرو،اصابعيبينمثورةورقة

."الخريفؤيالئعجراوراقاصفرارؤإصةرت

ناتستطيعانكحيث،المتدفقةلحيويةواالصادقالسمثيل(انه

العقدةوتعرضوالغايةالهدفترسمءراقيةالقصةانوتعرفتلمس

متميعصةلامتحديةتقفانها..اصرارقيقةبطرتحلهاانوتحاول

في-ندرماالا-نجدهلاوالصراعالاطل!هذابتلما.إمخذولة

..الجديدةالعراقيةالقصة

لب،السمهاوابطلاهويةعننرفولالعراقياوجهنرىولملأ

كلمنالخاليا--ةالراسماالازمةاانساننبصر،الغربيالتيهنعيش

الحفرةفيوالغ!جرالسامانسانترىاو،والانتماءات!لقيم

.باعتداليقفانيريدالذيالعراًقيانساننانرىولا،الغربية

بؤويشيعالانسازيةالقيمالىالجديد!لقاصيمفدهانمنفبدلا

اروقيةالاعتبطراتاكلمنيجردهلراه،وللتضحيةالتعاونروحنفسه

ردا،مرتديةاوعارلمكأتبدووهياراةاوراءءركضانالوحيدهمه

تربيةفيومكانتهاوثقافتهاالاقتصاديتحررهاناسيا،والابتدالالجنس

إ..السقو!منالمجتمعوصونالنشء

؟..نربدالضيلقصةاهذهؤهل

)2(
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-اًلقاهرةس91.عالاولكانون9؟المددالقصةمجلة

وان،انقطاعبلاالقصصينتاجهيواصلالدباغالقاصواًنهذاً

.مرارالاتهذالهتسجلءـجموعاق"
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ؤس،نالحياةفيانسانيةفلسفةلهتكنلماذاالقاصان

هسووهـدالهامعنىلاالحياةواعتباروالالتزاماتالقيمس،غطريقته

والتممهتر)5(ازدواجيبشكلوالمعانيالجملاستعمالآماا.الانحدار

عميقةبحارفيوالهـضياعالمتاهةزونهاخر31ناوبالتجريدآنابالشاعرية

هـ،؟ستاذاوحتى.ملو-ودهامبررلاالتيالقصصؤانهاوبالتالي

لدحربركا،ول!نماناحيةتخلأمالفهمالعسيرةالمبه!مةالقصصهذه

إ..والاستمتإعلفائدةاالقارىءعلىيذوتوانفلاتها

افنبب(رؤهـيجرفنا،والانهزامعرالتصهدايغرينالماذاادريولا

هـداءدحؤباانقادبعفري!نبري9إ..مخيفةتصدءاتنحواللاخلاقي

اوان!امداكعلىهداتفضيلفيهايتم2كلالمجبةمناوراتعقداوالنتاج

وخلوابطلانوابالتفاهةاكقدهذايصفمئينبرياًو..!الطرفيناحد

انهإاو،حلالرالهراقيوؤاصضايحدثهذاًكل..النقادمناالادبيالجو

واوالجديةبالحداثةليصفهنت؟جهعلىيثنيمنوجدلانه،منجرف

الانتمائصبئ،واللامعقواببةااعقوليةاتتجلىوبذلك..والهزالبالضعف

قلياسةقىملتزماصواتتبررثم،التصوراتهدهوؤقواللاانتمائية

إ..لكلماتهاصدىف.معؤلأوالا)تو(اءالتكابرهذاعلىلترد

جد.لةفي!رمناكفهنبلدت!ؤبمالقصصيالانتاجابحسولن

ب!منفتخرانيمكنماه!هـلاءءنوا!هـينا.والتزاماتهاواصالتهاالقصة

وتطلعاهـ--"يت"ورارص!"جاتهبقاسفالقاص:احاةهـ.قتابىفى

الاستدئافي!ة.

من35عهوباعاهدرلنولكنقليلةؤلةاـطم3ادادلناهةسلاءان

نايصرالقبهبىجليلقصصلبعضالقارىء.الشبابؤضاصضا

ذاكانا.الحهاةاباتساًعواحسالقصةبزمإمكل-"كقدقاصا%لدا

"قصةحيلمودجفهي.")ثهعرباالمهاجرةرالطيم"فصةؤثتجلى

تع!صيثمومن،المحننلةالارضاًغتصابإةحكاتبلوحيث،صرةالمه

"وكافالقارىءمعهايتجاوبسينمائيةاوءنائيةظاهرةالقصصيللفن

معمننحللة،متشابكة،الاجزا?تناثرةلهتبدو،مج!روراءمنلرنو

الهزيمه-1نثاالقاص1هذااظهو!لأبذلك..واحدةشريحةالاساسؤ!!انها

..!العربيالمصيراليهآلمماوهو،ا)ـواحدالمصيرامامصولاتثلاثفي

وهذا.امتزاجاا!"سضاوكةح!جدنا.اًلقصةاءا-ء/هـ-ان:قيك،و،'،:ءا

:القاصتطلع)ناإثحصتداع

شسى،لاالذيالالماكن؟عاطفةاو،احمااعودانجدوىاي"

المفروشسةأةالكعيرال!روبخلكلمن.فعلالىيومذاتيتحول

رمزانبقىلأانوخشية.الالامعلىحصلناالمرثواًلهوا،،بالثيران

."لل!ممخازناجسامنال!ومطياتفيحةونا،للذل

القصةةمنآصومكانومي

اطيوربااش-4لحن.عبالشهداموة*"!مماريم)مزشا:قلمت"

؟!ا"راواسماكلوفي،الظلإرةؤك!،اضهارافى!،اللبلفىالمهاجرة

.نؤوءحترنوجرمهل..

."بوضوحل!-رةاا،ذكراني:اتقا

بهلممهااختهالىالجديدالفدائىيكت!بهابملاحطةقىالقصوتنتهى

خطيبها؟باستشهاد

كلماتيتقر(ينو(انتصة،سكي.انتهتا.وعةافترةاننتفقالم)ء

"..الاخرىانتالتحقي،امسالةالرعبداستشهـد.الاخيرة

ءلمىناجحلأؤ!ب)7((0الانصامتةالجبهة)هياخرىقصةوله

)5(

)ول

!(

قصصيبيمان1حموديالحمهدبىدبا!ءم؟مقالةان!ر:للتوصيح

9691الثاليمثرين،اًل!ثا.بالجزء،الاقلام(واحدطرفمن

.بغداد-7؟-41ص

بغدادس-0791،نيسان،الثالثالهله!،العربيابر?طامجلة

.99!85ص
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السابقة.ا)قصفروعةتيلغلششلكنهاالعموم

واحلمانهاتبمووالتي)8("..ماث!نااكسد!س"قصةا؟ما

-اكها/"فيالعنوان1مه:ىالقاصبررومهما..خاءرةاوكابوس

فانها-.."(يلالةعلىيسميرالذيالاله"تعنيالتياللاثين!يةابكلماته

با)قاصاعجابهمزاويةمن-النقادبعضعنهاقالومهما!واضحغموض

،النافدولأار!ارىءيرورعلا!را.اتجرسيةالانولىآعمنبانها-

غربا"المهاجرة"الطيور:قصةوقفتهالذيالمستوىمعتقفلاوبالتالي

ماوريمانيزمتكونقدوأكنهاسالعالمحولالمأرةصهيل-ومحموعته

معبلأ.وجهةنحوخلالهامنبهيننى

الاهيرعبدخضيرمعيختلهـاسه"الذي،خضيرم!حمدالقاصاما

بماوثقتهبمعقول-4ن!ء"يشتمتمكنكقاصولكنه..خفروموفق

قيلمامكترثغير،والشمولبالر!ىنم-لفنيةدقصصهينطلق،يكتب

نحه:

الخمسبناتباذيالمتعلقازالماف!ا،جديدةمعانا!"رغماًفي")ء

لماتاموعيدوناأكلماتبحرفيوعوصالوصفاءرا!ش40فيابما

الانسانىاللواقعوتنشيطتجديدهوانما)9(."الحالةهذهاليهفىالي

-:مثلق!صصابانقلتاذااغاليولن

القطارات،)11(*رجوحىء،)01(بعض،بعضهماو!موا

ابرفيمنتعتبر،قصصهمنوغيرها،)13(اأثفيع،إ()12الليلية

.صرةالمعاالواقيدةالقصص

ومعاناة،وليةالمسمنوالضملصالانسانفءد!لالذيفالتنهـر

بعضا.بعضهماوهموا:قصةفييتضحهذاكل،الذربة

مهـتحر،االيها!سوداالقارىءا!جعلالتي،الارجوحة)قصهثم

.ان.والخارجبمالداخبمالشخصيةعالميبينوئوازصاكلماتها!وايا

القاصيقدمهالمعركةفيرفيقهاستشعهادنباهمحملالذيالجنصي

،يقولاذالهادف1العنب/باسلوبه

علىمنحرراالجادةوقطع،للجدارواسندهإدراجتهعنودرجل"

ثم،الجدولماءفيالدبقةاصابعهليلغسملالزاحفةالاغشابضفة

ويستمر"..المكورتينبراحتيهالأءمغترفااالحلهقى1لسه2روبللشرب

لصفرةاواًبنتههـبىالش!امقابلالشديانكليفكاث!االقاص

ترىوكيف،الطفلةاسئل!ةعلىالاجابةتكونكيفثم،(حليمة)

!..تةفوثمبهوتحلمكالدخاناباهما

المهاجرةالطيور)قصةتف4التي-(اللبلب"القطازات1)فىصةاما

المتداخلةالمواقفمنسسسلة!كه-التكنبك؟بالقيسيلجليل!غربا

مواقفثكلتلايانها.سونياتااومعزوفةرائعةدني"هيبل..

وسيطر4القاصل!بااىأكببر..س!ئيةلقطاتاو!عيرةمسرحية

ليعرضعليهويمبطربالموقفينهضحبملهوح!بكتهاالقصةخيوظعلى

والغبطةبالرضايحسالقارىءانثم.حقا"لقاورمزبشكلالصإةإ

..اخرىقي"حيةمقالعمقايمناحيةمنالشمفافيةهذهعن

حيثفلماثاهدانوامراةرجلا-نرى5!ا-القصة"فىنرى

ولقطة،القطارسا!ة!غرفةوفي،القطارداخلفيلقطاتفميهتبدو

تجلألاتياالجنديأزوجهـ؟)امرا*.رسالةثم..شاملةولقطةداخلية

الرمليالمراةووجه،اأكراسيتحتتتحرك.لتيوالصراًن،عنوانه

مطبعة-معاعرةعراقيةقصص-انصيراياسين،تامرفاضعل)8(

.181-172ص-بغداد-ا)سلامدا:

الرحصن!بد-9691الثانيتشرين-الثانيلجؤا-الاكلام)!،

61ص(ال!ديدةالهراً!يةالقه*كأ1الربيعىمجيد

55-53ص6791حزيران،الساثعىالع!لأرر،أ!دابمجلة1()0

.91صمعاعرةعراؤيةقصص)111

91ص9691ال!اجم!تشرين،الثا.كطلجرءا،الاقلاممجلةالأ)2

،7ص-نجف-9166آدارسالرابعالعل!-اصمةمجلة)13(

..المطلقالزوجةوجهلمومنبالرسائلتبهثالتي

انها..وعمقااصالةكأراتأكافقراتالىيقسمهالملوانه

انهاالاغموضهامنوبالرغم..ا)تجزئةعندمروونقهاشيئا!يلمق

الفكر.وتث"طالابداععمليةالىالقارىتجذب

احسينية،ال!كرىتجسيدانهايرى(الشفيع)لقصةواررمل

جاءت-تقريرينجت*ل-حبلىامراةخواطرالقاصيصفحيث

م!حهمية،البلادا؟رافكلمنالمحتفدةلمواكبرىووتتطهرتتبرك

؟بالصثاء

شفي!"يااثركأ!.مولاييا"

.ا(حننافبينتنئواختت،الهذيانيحملهاتوقفحيث)ء

رحمهافيالعقابصخبهو،المسمومراسهاويملاأيذبذبهاهـ؟كان

الانلشى01درجةكلعندللاسفلبحملهيدفعالذياكاضجالمتورم

يركونربما-آخروشخصالحبلىبينحواريحدثوهنا".(مولاييا

ذوجها-

الحبك.1قالت

.اللزيارةانتواًذهب،هناثثني-

ههـنا.وانتذلكيحدثقد؟كيف-

ايضا.وافياوسبكونالبلاظهذاعلىرأكسهمسقطسيكوقافن-

الاقدامعلىآلىيراجاءوا.اوفياءهمكمالزواًره!لاءلكلانظر)ة

كانوا..رأيتهمهل،ال!لام1وفيلشمساتحتالسياراتطريمع

ايضا.ير،صلهمرا!حملوىيناهم2روقداتاًلسياراباضواءيسنرشدون

ا!رصفةوءلىالساحاتفييرقدونهمواًلان.لالوصوليتسابقونكانوا

فييشتركوسادع4مثلهموفيا-كون،ثفيعييا.الصحنوفي

لكسانذره!اوحل!"وشعره.عاشوراءفيراسهويطبرالمواكب

."شغيىياباسمكوسا-مب4

ؤصته:خضهـببرمحمدوي!خونلمتم

تسهيلالمرمرفواصلمنالمتدورمةالصافيةالاليإهوعادت"

بلذتهثانيةالمرءر،!ريفرؤهاانالحبلىالمراةوانت!رتا:"ء!ابحفيفها

."اءا!فبموتوهجهالغريبة

تعرضهاوعدماوصفوابالتقريراغراقهاامنبالرغم1(قصةاهذهان

طزوس!"قصةعلىحاسموردوثصقةانهاعير،الاجصماعيالمواقع

لجمهكأ)15،"عراقيةاهتماءإت"وقصة،كريديلموسى11)4،(اأعائلة

اللاصي.

جديكةقجربةولاموضو?أنقداتكنلم"لعإئلةاثقوس"فقصة

انهابل،الاكأما!الواقععلى!رةانهااوالنقادبعضوصفهاكما

يكشف6المدينةاهلمنشخص،تصفانها..لهمبررلااخلاقيتنسهير

دسسييخضبىءانهثم،دير:لآمما؟س؟تمن؟لمدينةبهتجودمالضيفه

الدينب*للحموسالممارسزوجةان،للضيفليكشلفالشإهداحد

األمقاءهذاا&طلدبركيفادريولا..مجنونشمخصمعاللذلاتت!اطى

ا)شوارعفىتجريه!لاءدماءجعلولماذا،ا"هاجىءواًلاصماءالمفاجىء

اكثرفيالبص!فيها!شيعالقصةفانولالاخير..!ويلاوسا-غوالحفر

وزااًرةانبالرغه!،العرا؟بكاصناالهممتحهرزبهـاحال!وهذه،المشاهد

إ..الأرضعلىروالبصتمنعالصحة

جديدتوجهفهـباللاميلحهعة"مراقيةاهتمامات"قصةاما

محمدمنكلعاأجهالذيالوضوعنفسابمتعاوانها،اقص"11كابةفى

خضرموف!قاماا،ملتزماكانخض!رمحمدولكن..خ!رومووقخضير

.شيءبألاخر!فأنه

ورظلأذهمو!قةغيرهذهمحلاأب4جاءتاللامىصمعةفانوهكذا

لزنج2قادهوبينبولي!ياادغالويبنهـاهـينمقارنات!ئي!ةور

27عيمعاعرةعراقبب!قه.ص)؟ا(

163ص6المصدرنغس)15(



ي!مانلاوالمف!ونالشكلطريقةولكنجبهبداكثفهان..الكلاثة

4نهايةافيا؟،لفاسمقيفيذلفىوبهد..والارتياحبالمو؟فقةالورارى،

اقولواًنا."هكذانفسهاللاجماجمعة!!هبلمأذاقىىء):بقول4

الوحيدهووذس؟..الشكلبهدانفسمكتتعبلمهـاذاترى:كذلك

الربيعيمجيدالرحمنعبد7نليفيبموقصصهفياسمهيذكرألذي

يفعلوناكأوونكاناذاا!!ولالعبادياوغازيناصروعبدالستار

؟..لاامالنهجهذا

تاريخيحح!يرصدراجالذيالقصصمنالنوعاهذااتركولن

الاميرعبدخضيراضاففقد،والاحزانواًلمواكباولتم!ذحيهتقام

فيهادلل)16(العاشرظ(الاحتجاجالورق!ة:هيالموضوعلهذاجديدنوقصة

ابن!هفقدلانهيهـبكيانما،نفسهاافىساةاجلمنبكللاالافسانان

وهسذا.والتربيةالاجتما?ءووروثانكرودذلك،لهعزيزاياو

القصةثمنمقطع

منهوجردتالايامسحقتهرجلاخهـر..رجلنحيبوارففع"

مسعوقلتيدهبقبضةصدرهكهلر-لودق،الاهابص!!ةحننى

.(،صنريعلىاناس،ث!ذلكومعولدهفقدهثليا/"غسك

ابئهندبالذياالرجلبكاءوينتهع،العتمرةالايامتنتهيوهكذا

الحزنزاويةمنالانسطنانطلا!يوضحانالقاصيستطعولم،فقط

القصةهذهلف!تولقد.بحتةخاصةزاويةمنانطلقابل،المميق

إ..ايضاعندناالنقادبضقبلمن4ءتن

القصة1يقسمالذيالعراقيالناقدالىفي،يعودالنهجهذامثل

عندعافهو،اورضيناتااومثلاالخمسيناتجيل،اجيالالىلعراقيةا

:يقولالقصةفياقيالواالا.دجاهيتناول

الواؤميةبطلتر!بنئمنكلياالخلاصريستطعلمههـنافىلبطل"

.زمانكلفيومفرمندفع.بلمجانوثوري!إضلىانهالا.لتتليديا

لهمومهال!قببقخيصالتشعنو،مجز،ويشخصهاالعالمهموميحمل

علىيضعثوريابطلاتتطلبالخمسيناتوسظعاصرهاافى11،وحلةان

احساهـاالممتلىءالمنتميالبطلانه،ومشاكلههمومهالرف

)17(."بالثورة

البطليصفمرة،الناقدقولفىمراعاهناكانزلمرحظالم

همومهيضعن3منهيطلباخرىومرة..بالمجانوقوري"ممناضبرازم!

عناربطلتخليانيعنيوهذاإ..منتملانهالرفعلىومشاكله

التم!سببدهيالثورة!ن!،و"لثورةايلافطل!عنتخل!وومشحلههمومه

إ..المجموعمنجزءف!ايوبالتااجما!يرا3لىومثصال!؟وم

تناقصالاهبىما"العاشرةجابمالاحتورقة"قصةفاش،و!فيا

لقضب"ااش،بل،بفلسفةوجتديانبدلاالبطللانالثانيللمفصم

انطلا!فانهالاساسهذاو!لى6افعالهتبررالتيهبماجلهامنيسمعىالتي

!ضعيفذاتىدافعبلاؤسانيةثضيةهناكتكنلملاله،جانهـصي

وتصلاتتصاديواًاء*مايرلواؤءثمرةفانهساذجاالبطلكاناذاوحتبى

ءنسبلمسحوفىانهاوصلبااوعاطفيايكونآنمنهتجعلاصرى

الىت!فنتقرمرصودةغيرلضيةا2ون3وبذلك..إاسباكماانبالاحز

خلكلبهفيئدفع-الفلسفةوهوسالقا!ىيحما"الذيالفكر؟ءالسلاح

لشكاللى.7لمس!نصبنظرفيا"واق!جةبهـي!ن!اإ..العلالر،الخض!هذا

بهذامركرةجاءتالخمسيئميقفترةخهـل!العراقيةلثقصةانسبةلا

كل.ثا

وهو(الى*دبجدبدببطلاجاصا،يطةالج!الواقعيةممثليان"

ويبشر،للاخرينفياثقةاوباعثنفسهمنوواًثقمنتصرا،شالى

)18("...سعيدلمستفل

09ص،معاصرةعراقيةقصص)16(

81محه-مه"صرةاقيةءراؤصص)117

138ص6291،دسوالصالخامساًلعمدان.العراقيالاديبمجالة)18(

رالماذا،العراقياقاصنااظلمقدالانتقالهذاازاءانني

للقصةمعبداطريقاوترسم،والرؤىبلاشو!تزخراطلأمااووجوها

تريرفيمنهاور"ركة،واسعةدنينحووالتخطي(*صيلةا!راقبكأ

الهوابسبهضانيبدووفيلك.إ.والتبعيةالاستغلكلمنإلانسان

اصب!تالمراثيةالقصةتفتحمنتحد(؟لت!طراباتالاضووالامراض

البا.تقرومشخصةواضحمة

يتحرك،ممثابرةبنغماتالعزفيوا!رخر2جديدقاصامامي

لطلق.االهواءئحووالخروحبالتطلعيباركهمشديدزحامفيابطالهمع

الملي.احمدمحمدهوذاـكوصبربت!نوي!نحتهـ"جملمةيمسد

باطراديكباهنراحيثجديدثصصبمفتحاماماننايمنبموهذا

بالرعم..الأنا.ليوالزهوالحبعنواللدينةالقريةاعن،الفلاحعن

فيالحالهوكماالاولى"لوهلةقىوغرأيامبهمايبدوالقاصهذاان

ثوانشى)مجمو!4!صصوبهض)91(!ال!شتيق!خون):قمسة

ب!صضمعالموضوعفييلتقيالقاصهذاان.(الاربهـينا!نهارا

الالسديوفهدالممموريوناجحالمباديغازيمثل1مراقيينناالقصاصين1

..الربيميمجيدوعبداًلرحمنخهـضيرومهـحمد

وكتب).؟أ"يستحيلاالقهر"ؤ!صةكتبالذىالهباديولناخذ

..)21("ا-إطاناعببونفيشحرة"قصةالعاباحمدمحمد

فيلطببفةمذكراتشكلءلىقصمصهكتبالذيالعجماديان

للحصولء-،عبهفي-لعباديابطلسفشلواًلذي،*ولىمجهوعته

الادبانبالرغم-صديقهمجافل!حسابعلىولوحتىؤضاةلمل،3

فىضياعكىولسئكولنعهند""ءكماالخروجهذامغة-دالغربي

الحرمانمنينبعاصيلاانطلاقاجاءتالصياغةهذهانالأ-سوهو

إ..مجتمعنافيالحبمن

غازيتحعلالثاني!ةالمجموع!قرع(لم!ستحيلاالقمر)قصةانالا

الشخصيةتلكللاقطاءىاعطىا.لهلولاجديدةثصةكتبقدالعبادى

يا-وحروجها-امريكيباخراجصينيكامبراطور-الكاربكاتهرية

إ..قبيلتهوتقاليدعاداتعلى-الاثطاعي

التي"السلطانعيونفيشجرة"كصة9،المإىاحمدميحمداما

اذ،رصينباسلوبالقاصيقدمه.بقرتهثاتلىمنعجيلفبهاينتقم

يق!ول

ال!اءفيالغباريتعلق..كثبواكثيراًلكءصرظلإ-تطيما"

برشكلي!طشالقطيعيختفىوت!حكته..الصفاءمئهيمحىالتعبالساكن

الممرهـءصونلاالذين،ااًلمتعبينواصلألة،الخيراوبةهذه..حاد

..ثفاكعلىمست:داالرعاةوز"د.يموتونعئلهماال!العم!شيعرفونولا

خالمموقدفى؟ادلالاءروطالىصغبرةبروا!*ترمىل!،ن"االحبنوبن

كاإحديد،وةقوفيلةللهوثدبده،تيدكان،الاميظوالحارسالسلطان

.القهوةدلةعنقفيويعقدها"ننعبة؟هدابهممقالشوقبجمع

سلامباحلىا)شفاهوتترطب،الهـواءفىقاء"كلفجلأ؟وتستوى

خسف..اظلكلواالطراوةرغمكناد،اك!صيسميئلساطاناجاء..

...،(زرثاءوشدرةفضيبخلار"المذدا!وتصره،رزةالم!الوسادة

الذياثيخمنعبمانتقا!لأطريقالقاصلنالعرضاشكلىابهذا

يعيشوبها،فلاحبهالائهحباته9ىشر،ءكلهر،والتي!تهبقماغتال

بالرمادالقهـوةشرابعجب!(مزبملان2ل!نت!قامالسوبطرحولإالقاص.!..

فا!?نجاحهابقرتهبهاسقطواالذياالسلاحوبنفس..الدثلوقلب

.7191ابريلعيددا!تو/سيةقيالقصمجلة)91(

96-ماهصى0791سوالريحلكلاسابتسامات-العباديغازي)02(

(بغداد)

35صس0791-*ربمينالنهارفوانيس-العلي؟حمدمحمد)21(



وء4بهليمإوسحهالاخرهوث!ر،لحمهافأكلوا،المملطاناكعل،

ومه،الاحرقبلانخسفايهمايدرلمضربوثعينما،"لكبيرالقاتل

.نا!يطعقمنعجيلسقطالحالو!بم001لسلاحاامالضي!خ

فلم..كريماالموهـدرمادوكان":-!ولانا)قاصمنجمهلم!وكان

..(9جرحكيحري

منالا.نقامفي"في"إنحيلاالقمر"العباديغازيقه"كأكيلكن

العصاوبفس،الشيئيكلب،ودةء!نلعهث،"باثربشكلالاؤطاعي

بجالبهامدةجثة!-قط،عودةدأسعأقبهـا"لثهيخيهـويالفا"كلة

فصءالعبادىسخصورةاً!.الكلبجثة

و!معوالدهثسةعليهوتسننولبمالصدورتفربديالاونبدأ"

بالخواتمالمثقلةالبيضا"يدهيرفءكلكجلستهفينفسهاًلشيخيرى

رالس!هوفيالصضيرإ-مكتو..صرررهعلى!ر!ئإفء،،وانذ!-قى

لوو--اإربديوالشيخ.ءكانكلفيالسوادلماذا.كنتيوةاسئلة

عاصتؤخذنقطةوهذهالماميةباللهجةطانالحواراما00(ملونا

وشاكراًللعمورياجحولفمسهالعباديكازياستعملهافقدقصاصبضا

هذااستعذبواربماول!كن.وغيرهمعلييخالمفالرنراقوعبدخصباك

إ..الفصحىعلىفآثروهالاستمعال

الىنعوداناودو"لضطلع!التم!ولاتهذهنتركانلا24!ل

فبم(؟لفايزبداي)وقصتهلسيدااحمدمحمودلنرى،قلببلاالماضي

الحائرةالحياةقصةنجدحيث((لزمنامنساعفي)1:مجموءته

قبعلوحياتهمالفلاحينلواقعتصورراها،الؤراتن!رضالتيعلى

اًايهيسيءانيرفضالنفسعريزلف"ب(بداي).!..عاماارب!ن

الشي!خ،)هذافيعيره،لسيدهيستجبلم!،نهولهذا،الاقطاعي

..اخرىعمفيرةمنجسامؤتلهالذيعهـباسلاخيهينتقململانهبجبنه

الفراتنهرعن..اخيهقاتللي!ترصدويذهب،بداي)كرامهكت!رح

جساملمةلتيتقوثكليهاقبايغمرالمأءالارضوالجسورودالسثوقتتحطميفيض

الانتقاميريدجاءالتىبالعائلةي!بقالذيالخطرويئحسسىفي!بمر..

منهـ4

..وسيلهمعراخهمفيالثلاللاجسام"طفال-داىمما-فراى"

العجوزامهاتحملانتريدواختهالبقرةوتقرلادا،تاعبعضتحملوزوجه

شاعرةتئبحاهلابوكا/ت..ببلالهورغولمئهمكلاًلقبيلةابناء؟..

لثامهيحرنممبدايوحيئعذ.الجويملاصاخائ!بحابالحرر

الاسرةهذهكئجدة،بلادوساعديهن5وثهر4بئدؤجمتوإت:كب،شدا

(؟)2."وعوشها

ىمستواخبوا..اجلهمنجاءم(يحققلمبدايفانوهكذا

الر"ديئ،بينللصلح-ارضلأالىالمبيلةءادتانبعد-المساعبى

يجرواولم،لبدايزوجةلتحهـمبحالصلهح"رزابدلاجمحه،ماختوكانت

؟..وشهمشجاعبأنهظهر"نبعد..جبانبانهبدايبجرانعلر،احد

كامنونرصدموازنهنعقداني!جعلئ(الئموذجلهذااختيارناان

شصرة)الهلبىاحورءحمد!صة.والحاشسالماضيلينوتضيراًت

ثمومنالمتو"رثةالسيخقيمبحرثهعجيلحيث(السلطانعيونفي

عجيليموتثمومن..بقرتهكهاسقطتك!2النالرافةبالالةيضربه

إ..إحدهلمشيئاوكانناريبط!

-للعبادي(يستحيلاالقمر)قصةفى-(عودة)؟باليثم

الصبيانانسوى،الشيخمنأاحديئتقم،ولم،الاؤطاعملدعلىفيقتل

عمابنمنخوفا،الحديدكلبهمعالمش!يخخروبمعدمانيبررون

..اجندياراضي،عودة

قاصناانالىيرمزاويعئيذلكايىس؟..ذلك)بلفعلام

.بالماضءعءللأقة3وناًوتحطىقدالجدلد

س3591بغدادا!-الزمنمنساعفي-السبداحمدمحمود)22(

ا؟س13عي
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الشبداحمدمحمودفهذا.قلبلملاالاالسياقهذاءناخربمولن

بدا،يئاومصغرةصورةفهي..(28911لأ!تجلال،لمروا،ت"؟مم!ءضاا

"ألشمالمناثهجرةموسم))اءالصااطيبايةلروا

.الاغنرابكت"ماءك!مثلانروا/تجينانحيث.غيرلأفرضذلكار

.هن!الفرأتنهرإجري،!غاكأ:يلار8ةيهجريوحيث

ن!اب"!سبلمةتصورفاذا(حالدصللالى)روا،بئأوصزناادااما

قربطهالهند41ى-لانكليزيالاحنرا،إم-العراقيغادرعراؤأي

الاجتماعيالظلم1،دركالشابهداانثم.هنديبصحفبمحىمةصداقة

المفهى-صومالى!الضباأوعنيمف!ومهفبءرجأ!ضود/هانيهالذي

:بلادهفيمثلهرش!!لمللهه،ل،اضرا.يرىانهثم..الانساز!

انما،بهـ1عهاللالأن!ط.رلملادي2فيافرابأقبلمناشهدلم-"

)23(."راضونقانعونانهمبيد،بر(ئهونؤلم!حوندثا

لميه:2يردصورروبمااإانام

.)،2("؟العيش1بحقيروالرصىصةاقناعاعلىاقغبطهم-))

مفاهبمه.و!رلجلفيكبيراتاثيراالصحفيهذاأثروقد

الفراتن!روعلمىالشمالفي؟91.عامالعراًقيحةالثورةازباءهزتهورو

اخمسدالس!ورياالفرنسيينواحتلالاعرآقيةاالثورةاخفاقولكن

برشئيفمعئوإدرس،جديدرون!هلراحأحرىوبطريقة..حماسته

قص4الىبر*!4ؤة،وؤ-لههمنخرهمسببصماا،ءفياالاف،تعلىحملضه

ابىط!لاحمىال!-بةمنفىادتوالتشأبرإ-"الروائنايافيتهجشاننيالدب

..الافكاركلنبر*رفي4واوطلاؤ

"(للئعه،لالهجرةءوس!"قصهتبلغليموانالقصى"هذهان

!..لاامإ،الصالحبالطب))بهاقتدىسواءبهيحتذرىمثالانهاغير

كتبكمساصديق!-نبن4متبادلهدكراتشكلعلىاكأبتانهاثم

..مذكراتفكلعلى(فرترالام)جيته

--لآالمن!الاوائلقصتناصوادفيلسم9نتانيجعلناالحدثهذا

التكابرروعدموالعكريرمبالجميلوالاعترافجانبهممنوالصدقوالامانة

لف؟ءالخمسيناتفصيالعراقصكأالهـقص"لقيهـتولقد..!جانبئامن

:بدا"لمكللقاصقيمرضادريسسهيمااًلدكتورفهذاً،الئقادقبلمن

ثفيقول5391!:سةقبىنوري

جن،احدبا-لروسا)بكتابثرمضأافهلحرر،نوريعبدالملكوقاركطء"

بالنمن!صافيمتاثرانهكما،وتوربرثي!/وغوغولدستويرفسكيامثال

وهو،لفوواوفرج!يئيماجويسجهضسبرواءثتوخاصة*ئكاوسكسون

و-هـاعيالوءيونصفاللاوعيمنطضةاغواربسبرالاهتماماشديد

.الإو.خلقمقوهـات،نهذاكل،احياناالكلم!اتاتداعيبلالافكار

.)35((،الداخلميةوالمحاورة،الئسى

البذر،واد-نبذرثدالاولقماصناانعلىشاهـدذلكاليس/

راًؤيهال!للق!4روجودي!رلمحونلاوقصاصيئانقادناانغير

و!ا""،وولففرجيئياقراءةعلىلحثمنوبينهم-ماندرالا-فبلهم

منربعؤرنا!.اكثرمنذوالقاصةالروائيةهذهقرأاعراقياقاص!اان

العراًقيالادبثمئت!دكا.تالادابمجلةفانوحسهبهذالي!!

بقولط:الخمسيناتفىبالقصص!

+بتلاف"..كا!يئاالعراقه"لةصةافيالنكلةفانوبعد"

ا!لارمجموعفيهامامركراي!حتلالعراقفئييالقصصلئتابمابان

ولورةومقاومةصراعادبانه.الحديثالعرأبييلادبفيالقصصي!ة

ت،الحابالىالعربلاالبلادفيافرادبمنايكثريستجيب

يعبىا)ديالأدبهلىأ.ئموهابانفيص?يتطلبهاال!تيالحيوقي

!!زىءولا،ا)*للادحياةفيبهالضطلعانلهبمنبغياليالمهمة

في"لسلامدار"طبعة(خالدجلال)ا،-ميداحمدمحمود24(،)23

11ص2891بغداد
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منالابطالنماذجويمصنعيخل!وانما،خامجافواقعباررادمطلقا

يخطانالجديد1للجيلتتيحعليطمثلنصبفيبواسطتهميسهم

ثيالبناء"العهلالىحقيقتهو!بمامنم!تقلواًن6الخاعردربه4لنفس

.)26("والسياسيةالاجتمافىبةاوضىأء"تحسينسبيل

..ومكانةجدارةذوؤصصياتراثالدينااًنننقولوبذلك

،بايوالنونوذو،شلالوانور،ال!يداحمدمحهـوودوما

دروينر،وشالومفاضلوعبدالحق،بلبولويعقوبالخليليوجعفر

وبدالرزا!الناميالدينوصلاحخصباكوشاكرنوريوعبدالملك

القصصيادبناتاريخقيلامعةاًسماءالا..وغيرهمعليالشيخ

بنشاطهيسهممنومنهمتراثاالاصبحالدفياهذههـنغابمنفمنهم

مبرراتهناكاناو،فانزوىهمض"فترتمنومنهمكثيرااوقليلا

..إوجثوةرهاصابالتاليانهمغيريلابتعادهذااوالنشاظلهذا

؟...لتراثاهـفىاعلسىالجديد1ق!اصنايستعليلماذااما

حيسث،تغيرت!ق!الحياةيجد،الهـجديدالقاصفان

والتخلفجهةمن(لتقنيةا)التكنولوجيالتقدمايلعلميةاالامكانات

به-نالدائرالصراعثمومن.ةاخرىجهةمنالفكريةوالفوفس

وا،القديمعلىبالثورةالشسبابيئطلقهذامن.والحد/ثلقديما

جبلبهللهوميكانزمساثهايالاباءعلىالابناءبتمرديسهمىما

منه!التخلص-(ربما-يحاولونمرضماقاصبهح،الجد،بألقصة

اضسرمفهومفيايضاولكن"صحيحايكونقدهذاوكل

الوافبكأالىاث!-واننيجانبيمنيعنيلاهذاول!سناستعلاء

التقليدية:

عنلافضواحدةحالةالالنهاتقدملاالحرقيةالواقعيةاز"

!اععلىتعتمدلانهاقاعرةفهبم،ساكنةتقدمهالانهاخاحيمةانط

والواؤعا،حدلىمطوالواقعالن!سيالواؤءيتجاهل،اواقعامنواحد
.(2)7".كبفلكوا

يقلقانههـويفعلهانيرستطيعومامتارجحالقاصانيتيهذا

اللغةلمريملك1.4ثم..الحلولعنمعهللبحثويدفه"القارىء

..وشفافيتها

الانسانيةالقيماالىتدعوالتيالقصيرةلقصةالأرمةمعاناتنااما

ازهـ"فهي،يلانسانمعاءلمةفيالجائرةالاساليبورفضوالفكرب"

،وحسب)6قصيرةق!"ازمةنعانياننانقولىاننااما..واقعة

المكفاتفيالمطروحة"القصصمالمجموعات،يحثلمذلكفان

،وانقصصيازخوالديناانيدللوالمج!الص!ففبىوالمنشورة

هـ(دةنشرازمةهناكانغير..!رائدةيىةجدولاداتذلكوراء

ضعفيسبب،بسهولةانتاجهفىرضيسصطيعفلا،القاصتواًجه

إ..والعالمالهوبيةابىلادقيالكتابتوزيرعوازمةالشرائيةالقوة

القاصوحماية،وانسطفيقصصيالتزامازمةازمتناوبالتالي

وتصحيحؤيمتثبتالىبحاجةفافناثمومن.بسهولةانتاجهلئشر

فقاصوالا!ل!ريةوااانفىيةالامراضرمنوالتخلصمتراكمةاخطاء

واخىصرجكثيرةكصصاكتبالذيالرييكليمجيدعبداًلرحسنمثل

.مترددحائرالهيبدو،جديدةؤصصيهـةمجموعات

السبيف"الاولىمجموعتهاصدرحينمافيهقولتيقلتوقد

)كأ"..وخيالهالقاصبقابلهةالقارىء1يش!رحي!ث(،والسفينة

.38-؟3ص،السابقالعددنفس،دابالا)26(

اثهورواللاشعوربنالقصيرةلقص!ةا-عبدالحميدابراهيم.اد)27(

.59-98ص1671ابريل-172العددالمجلةمجلة
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السنسوات،يبدداو4وثقافترويتهيدمرانيريداخهـرطرفمن

طر!نحوساهـقو!مناسنادهيالتي-اللغةباقحامه،القادمة

..حائرمرشدالكلماتحيث،ملنوية

،الرأسفيالطل:وينشريكتباستمربل،القاص"ذايقفولم

ومقالسة،،هناقصةايشثر..الاخرىالمواسم،التعبرحلةمنوجوه

الشعرحاوروربمامجلةفيومسرحيةالصحيفةهذهفيكلمة،،هناك

يكونانويستطيع.وم!ثابرنشطانه.اخرىامناسباتفيوالنقد

ف!أإ..جديدبشكلجهودهوصاغقليلاتريثلو،اللبدعا!قا،عر

اعمالهقيوتدقيقهلتمعنهإ..بالسلحفاةعليهاطلقالذيتولستوي

غلبتالسلحفاةبانالتس!ميةهذهعلىاجابتهوكانت.نرشرهاقبل

.إ.الارنب

اهـضىيعو!الاخيرةمجموءننهفيالرحمن1عبدلربي!اانغير

وفي(الاخرىالمواسمل!ةفيخصوعا،آخربشكلالواقعية

واسترجاعتفيرحالةفيقاصنااناًلىيوضحوهذاإ..غببرهاقصص

الذي،فاعرالستار1عبدهوخر3قاصمعالامرونفس..!وتطلع

قوة"ويهـ/2("الحلمتشبهاشياء":مثلكثيرةقصصاكتب

)31("ناثرالشرا!فال!مهرجل"و)02!،،اليد"و،)92("الونا

"لزف،!"قصةمثلوهادفهـةجديدةقصصايكتبانيستطيء

..إاصرىوقصصا321("البارد

ايمكونانيستطيع6المتقنةاوالحبكةالطويلالنفسفوالقاصهذا

سبيل.فيجاهدانهلو،العصريةوالرؤيةالننكنيكيمتلكجيداقاصا

واننغريبفالتيهولهفىاإ..التم!ورمنبدلاالنجاحلنفسهومهدذلك

عندالمللوتورثاستثيراندفاعاتهذهكل،اروالتىالامبلاةوا

.المحاولاتهذهمثليمارسايهنفكلاوقاصناالقارىء

بعدماادب،الغربييلابل!لىاطلعانبعداهمع!ال!أقاصناان

النماذجبداتكببرةكلرحلةاجتازقدالاوربياالمجتمعكان..الحرب

لالقسارىءاوراجتدريجياتحسروالرومانتيكي!ةالكلاسيكيةالادبية

الابداعيةلقوةايمتلكونكتابخروجوجدناولذلكألاثبدلكيستعنب

النفسيةالقصصيكتبونوغيرهطوو)فوفرجينياجويسجهـيمسمثل

يكشفمتبادلحواربشكلاواعترافاوداخليحواربشكلتدورالتي

ومجافاةالاجتماقيوالقيمالمثلوانهيمار!القهروالهضياعالمعاناةعن

وتكالبويلاحتكاراتالمالرأسوطغيان،الفردايةومسلأوليتهالانسان

..!الثوراتوا!امراتالعالميالاستصمار

أوشكوىبشكلالهـقصةفجاءت،جارفبثفكلسادهذاكل

مسنوحاجياتهوهمومهنفسهيعرفانالقارىءيشدشعريانفتاح

ومنالالختلفةالحياةصورفيهلهتتراءىالذيالفني1الشكلهذاخلال

فانتثرت،الصيغتلكليقلداي!ضاوالعربيالعراقيقاصناانطلقهنا

،كثوي،كاهويمثل..ونا/قدناقاصناعندوالاستعاراتالتسدهيات

وفرجينيا،بؤكزتشبثمنومنهماًلخ..كسموبوليتي،برجوازي

ولسنوكولن6سارتربول3وجا،وهمنغاوي،وترجينيف6وولف

-بغداد-.791تموز-79العدد-النفطكيالعاملونمجلة)28(

-بغداد-7191س601ااهرر-النفطفيالعاملون)92(

33ص7191نيسان،اذار-والثالثالثانيالصلمدانسالأقلام)03،

بغدادسسا؟-

7(1سا03صمعاصرةعراقيةقصهي)31(

.اًعص9691الثانيتشوين،اًلثانبمالضع-الاقلام)32(



والتطوروالسياسيةالاقتصاديةال!روفهتناسيااوتاسيا..وغيرهم

،ساروتناتاليقصةمثلق!"يكتبانهمه،..ناميةثولةواننا

ولامئهاغناءلاكلماتكتابالهفتلالي،ذلكوكير،كرييهدوب*ناو

الانسانية.القيمورصد*جتماطيةللفلسفةالتنكربل،حصاد

المشكلاتتعالعحي!ماالااصيلةتكوناناممكنلاالقصيرةفالقصة"

)33!."الانسانيللوجودالالساسية

اذاالااص-بةمحونانيمكنلاالعراقيةالقصةاناخرىاوبعبارة

يفا!ا!العاامناكألفموثفمع،الداخليةالمشحلمنانطلقت

إ..انسمافيتهفييتمثل

لعراقية،االقصةتطورالىن!دانبدلاكلامناننهبمانوقبما

يمرونصاقصاصمعظم،بان)؟3(خلوصيصفاءالدكتوربرىحيث

السياسيةوالقصةالاجتملا!يةوالقصةالجئسيةالقصةهيادواربثيدنة

فيه.مبالختقسيموهذا

التسراثعلىالؤكدون؟لذينمنوهو)35!مسلمشجاعبينما

هي:تياراتثلاثعلىتقفالقصةيجعلالق!صصي

التيارهذاممثلياننقولانيمكنولاثالتقليديالسردتيار:اولا

حسب،المعامراالؤدود!!مستوىالىيرقونلالان!سقطواقد

عنانعسرا!لوبهمانبح!نرعينهملقولايمكنومن..ال!نافكعبير

انتقالهاواالظاهرةبتطورالتجد!دعمليةضوذلكاًلجدالدالقارىءوعي

..جديدةثرجةار

التيارهذامثلك!انواذا:والاسطورةوالرمزالشعرتيار:ثانيا

كما،والجنسواللاشصرالشعورفيفرويدنظرياتث!اتمنثمرة

والدراساتالبحوثفان..القصةنقادمنوغيرهمسملمشجاع-سى

المفكرينقخدممثيولوجيةوتعتبرهاالفرويديةترفضبداتالحدل!ثة

.)36(اًلمرضىولعلماءوا

الذينمنالربيعيمجيدالرصءنعبد،مسعلملفجاعاعتبروقد

بئن(والمفينةالسيف)ملمتيتغمبرهمنانطلاقاالتياره!ايمث!لون

ومن..والمراة1لرجللدىلجنسيميناالعضوينالىبرهمارمز"لقاص

المجيد،عبدومحمدكريديموصالاساسه!اعلىالننيارهذاممثلي

المعموريحم!ينوناجح(الليليةالقطارات)قصةهمخهـضيرومحمد

اهليااحمدومحمد)37((النومنالعا!لدالرجلاحزان)!مةفي

وغيرهم.بولصولسركون(لإخ!رالطير)فصةفي

،التيارهذاممثلئومن:المباشرالخارجي؟لوصفقيار:كالثا

ويوسف،الدليه4و!يفة،الربيبممجيدالرحمنعبد،خصرمحمد

المعمو!ي،حسينناجح،يحيىوحسب!الله،صالعوسالمة،الحيدري

وجاسم6ناصرالستاروعبد،امريمعبدواحمدالعلياحمدمح!مد

ليكتبجميعاالمتياراتهذهبينجمعمنومنهم.وغيرهمالناصر

-القاهرة-9.1ص.7!ا(اغسطسعدد)-اله!كلسمجلة)33(

العرا!دليل-العرا!فيالقصةادب-خلوصيصفاءالدحعور)34(

.955ص0691لسنة

8،-هـ7ص0791نيسانالثالثال!عدد-العرلأبي"لمثقفلمجة)25أ

..(الا!وصةاتجاهات)

النفسعلمازهـسة)فطيملطفيترجمةسبوليتزرجورجانظر)36(

الدباغفخريمقالةثم.القاهرة-العربياالكاتبدار!المعاصر
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فيجار/يهماوالتطوربالتغيريحسملتزمايكوناولناجحةاالفنيةالقصة

وباسمايوبالنونوذو،التكرليوف!اد،الدبهاغفانمهلإلاءومن

نيازياللهوعبد،السامرائيرشيدوعامر،حموديالحميدعبد

وبسيم،الصقرعيسىومهدي،فرمانطعمةوغائب،خصجاكوشاكر

إ...وغيرهموجيانخانقاهالصمدوعبدصبريوادمونالفويب

الال!ماعووضعتالتقسيمهذامجاراةفياشرسلتقدا.صاومع

،التقسيماتالذهتخضعلاالناجحةالف!فيئالقصةااجدولك:!نيلهوفقا

للمحافظةالخ..والسشيناتالخص!نات:التسإتتنعكموبذلك

إ..ذلكبدونالتطوريستحيللانهايجابيهوماعلى

تقلييماتجاهاىإالصةاتجاهاتنقسمانستطيعذلكومع

ومين.والتماسكالتجاذب1يسودجيث،بينهماوماحديثوآخر

فبملي!سهـتالعراقيةالقمةازمةبان"،!وكدمسلمشجاعفانثم

الكونالىالقاصرؤيالمحيازمةهيمابقدرالمعماريالبناءاوالنكفك

الهراقيةالقصةدراسةان،فعلاالواضحمنفان،وانناداييخ!المجتمع

ايضاتكثمفانما6التعبيرية*ثصكالمنبهبأصلاغنىاءنتكشفاذ

)38(."ووعيهكطالعراقالاصلوء4ؤبمريع!رعن

وهذه،الرفضوهذا،راتوالتهالتطوراتهذهكلبعدانوعندي

ا،لاشعانمتطلباتفكطالتيالقصكأتولدنابدلا،والننصدمماتالهواجس

ارضيةءنممطلقة،عامبشكلوالعالميوالعربىخاصبشكلالعراهم!

الىجنبايسبراىالقاصبهاالستط!يموستراتيجية!انساليةفكرية

صوف!كلمنمتحرراالقيممشارؤ-الىبهيرتفعالقارىءمعجمب

كمرساحبالنزاريةالمدرسةالسفينة-اعظمية

38ص0791نيسان-الثالثالدلحرالعربيالمثقف38(

الآداباأداركتباطلب

في

الديموفوا!ا!منجمهولىقى

دسن

حنوبر1؟مؤلسممة

وآلنشرللطباعة
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