
محيقافي!مد

...ءلمل!ا"ع4!)!كق!لاتنطباا

الادبيالنقدحيث"ناصوا!يةولا،أكاديميةغيرعهـادةلعالا

اءاماكونحينسيم!هالا،باستهرار،عليتسيطرلكنها،والفني

نافب!سد.معاوةتفي،وملتبسةالجمالباهرة،جميلةاعمال

الداخليوكياني،وجدانيالىاعودفينيانتاجايمعالتعاملمنانتهي

قتيوها،ادكط،إ-ك2وانطباتاثراقيحقيقةلاستبطانهتدف!قبكلساعيا

لكتء،اخ!توربما،اصابتربطاحكاماعليهاو+سس،احيانا

اكوعيةامرفةاتلكحركةحلقاتمنحلقةفهي،!ادةاليهااطمئن

النى.للاثرالحسميالادراك:التمقيدالشديدة

ايشكلء:فأتساءل"موضوعيفيالدخول"و،للانتظامواسارع

للدتصورالقصصية)1،"العراء"مجموء"قراءتيبعداحسشه

استسسلاموبمد؟قريبحين5ضذصدوتالننى،الريسسهبل

والوجوهوالا!!اثالصوروتأثيراتالمشاعرلا.لديا،تسواع-

وتفا!ي!ا،المقاكلةا!اساويةجملتهافيوالقصية،والشضميات

متبراخرجتاننيلياتضع،ذاتهالوقيتفىوالباس!ةاللأموية

الصارء4،امثفةالمجموعةهذهقراءتياثر،كثيرااو،الشيءبعض

والمنغنشة،الملزمة،الحببننفسفيالغنىوالشديدة"العراء"

والكا-لبالمفكريراهاالتيالحريةتلك،الانسانالفردحريةعلى

هـنفيرايبعدهلاوذلهك،المسؤوليةبعيونالريسسهيلوالفنان

.الضرورةفهمهياللارية:الحريةلمسألةالوريةالر؟ية

اوافلسفيبحثاويىستفص!صيةمجموءكأمسألةاررطنةلكن

ب!ااجسافنىالاستطرا!اتهذهعنأتخلىان.!وفبليشابهما

الوجودإصةمفكريلاحدضلااىا!ل،صرولا،الادبيةذائقتياوتار

:"اصرورة"حسبع!دلاومنلىضر!

المطدةتالم:لانهايتينبينمشدودوترثنالات-الفيلسوف

.المطل!ثوالوجود

مشودفنيعملاثريسلسور"العراء)9مجموعة-الناقدء

ومص!ؤوليات،وؤيماوويائعابعساداالفلة،المطلقةالقضقيبين

!ه،والحمد،ولاننص.الطاهريوم!،ا،طلق"العراء"و

صيضةمنتفاصيلواحيراكللصيغتيلمجاكتفقد،فيلسوفالست

..تلككيركيغارد

منىلمجم!اللأصص!ية"الصاءاةمجموعةيقرامناى:واوجز

!سعانون-صفحاتا؟.سبروت،(ا!دابمدار"منثورات،1)

.(791الثانحا

كه2

:اوخصوصاوالاذكىوالاحزموالاوسعالاعمقن!حوداخلهتنكلوقد

الوجدانالراكيمرك،بلالعراءقاريءيحىفيلك.الاجملنحو

لمتفائلوا،تشن!ثونالغاضب،والمسشبوادقيوالصوافحالىمالواع!

.الضيقبنالمقلاثلإنبتواضعالمقاتل2و،مزيفة"وروتسذاجةثون

الففطوالحسيدانيالوجىالنهاشالانطباعحيثمنهذا

.العامبرالادرابر

الجريحالابعادمتثعبةماساة،**يدانسان،جديدةمبموعة

عاهـ-ةمنفتيانواغلبهم،البسطاءابطالهاجراع.نجرحكلفي

اظن،كما،والاربعينالخامسةتجاوزالنيالرجلو!ذا.افسعب

يمكنلاثامثيرا،حياحضورا،الجديدةهذهمجمو!تهفيزرعقد

شعبف،شب!هاب:ال!نبيلوالاسىابهجةامشاعرمنعمنهالت!بر

ورا!يعونوعشاقساوفدايييهنومقاتلينمناضل!ن،وهصباهـاه

نص،قصس!ةاخرالىالمجموطةفيةصةاولومن...

العربيةالساحةيحونالذين،هؤلاءالجمشالرايةحملة،بهم

بطوليةومواقف،وجماعيةفرديةذاتعنبحثا،ورفضاقنلااليوم

العربي،شعبنامثقفىيمنواسعةفئةلدىالحزيثبهبماومشاعر

منتحنىكلعند،تقريبا،فائمالتما!رروان."العراء"ومثقفى

لباعظمهوماعلى"العراء"فنعبرلشاهدةواالفنيةالمن!شيات

واؤسعوتحقيقالانسانتغيير:الكبيرالفن!مفهوماعلىقل

واثعانريه:مجموعتهفيايقولاثريسسببلان،لهحضاري

.حضارةاحلاملا،حضاريا

،ثماولافالتحليل-اولهامن(القصعر)سالقصةلنبدأولكن

ادبناأركانمنواحدعناكتبلاننيالاقلعلىوذلك،اتركيب

الوقتفموالمفميءالمؤزقالملتزمالحديثوفكرناا)حديثالعربي

.المشهودواحاديميالابداءيحضورهله،ذاته

لسبسعوجوهوسبعة،قصصسبع"ال!اء"مجموعةتضم

بهايل،واحمظدقض!يةواحدوجه،ت!ليلآخرفي،هيقضايا

داخلهسالي!ى،فلسطشيةبرتقالةفيفعلهوتقطيعاشقاالسكين

.اياموحموضةومياهابئورا

اببوم،العربيالانسانقضةهي"العرآء"ممجموعةفيالقضية

الشعبهذاابنلىقضية،نفسطخانفماخانوهالذيالمقلاللمعلا!رنا

.يؤىولاالخزيبلررياكلاةخكماا!ا

وملتبس.عميقوحبونزوجقتالحكاية"الاسد4"قصةفى

المتألق.القاعع!واملالقمةعار("والنصرالهزيمةزمن"وفي

وابىساطة،والصدقالتوترالمدعشةاحداثهاءبر"العراء"و



ال!موصفطريقةحيثمنمعاوالوافعيةالسوريالية1الباروكيةوالغرابة

مىعالعربيالمثقفمشكله،تحليلاحرفيهي،الا!كاروتداعي

المعركة.فيمكانهعلىوقلقهوضهديره!ية

النضالاستمراريةعلىشهادةفهي"الكرامةشيح)!قصتأما

هـ-إلبراينلهسانطريقهاعنيمكن،أوسعابمادمع،والقتال

الىيصلؤدهولتان،فنهمعصارم،فكرهمعصارم،فنان

،والقشضإتواللمحاتاللفتاتقصير،موجزوبايحاء،يريدما

لهاحدلاثحناتيحملانيستيم-اكثره-الشمعرانلو،كالشعر

تراهم،حاضرناواقىصميممنناسءبروالاحهاسوالوعيالعقلمن

شعبناأبناءعامةاي،وهمواناأنتكازواوربما،أناواراهمانت

تستطيعلال!ك.الغائمةالثوريةالتحوليةالمأساويةهذهلصتهفي

الننيالكلية-الجزفي"ف،كلهـ3أعماقالىوالدخول،جيدافهم

اذاالا،اثجرةتداءنظامفيض!خمجذععنمتفرعةكغصونتنرج

فرداوةفيعمقهاجدورقغرباأتيالقصصية45المجهـوهذهقرأت

حينفالمماء...للحسرةياولكن.أحيانفيوشاعريضهابساطتهإ

بطولة.:الغارجمنتسى،وشهادةوعداباقهراتكونتضيء

يسيلبعفها،دماء"العراء"في،سهيلقص"رجميموفي

غضبيغليالاخروالبعض،الكراء-قىمعموعدالب*تعبسح!

الحب،ما،ئلةالصطما:بسيطةمساف-لامامحيرةاوخ!لملأأو

تخابثا،تواجهرصانة،كأبناءهمومن،!+باء،ن!نمن،الاولادما

اوصىالنىاتلكلهـعميقةاال*ياةحركةنسثفكلهذلكعبرولكن

اعصالهم.فيييلتصسوهاياناحتشافيوالفنالواقع،كتابغور؟ىا

حالى.كل.ءلمى،ههناليستوالمسألة،يومرولماقترح

وكملمة،"ناصلينمصبيروالتباسنةاداقصقىفهى"العبور"اما

.اسمدشهاداوررماوحكمةوغضباشموخاالمتفائلةالامانىمن

حياتيى!شعورياتوارنايقيمادريسسهيلالدكتورانيبدووقد

بعيدتينظاهرياتبدوانفضيونمينالمجموعة!ةخا-فيء:مترصيئوجماليا

وجوههناك:المجووعةؤصمهـاسائريجتازالذيالبريضال!عر!عن

فصوهنا.وما-ينامعاركأ"وجوهمنالاعمافىحتىدامبية،جبة

نصصارب"خاصةنكهة"و"المغمض"العيونفيأاًلقراءة)ءقصتي

صصطبةوانغاملةإءحكاياتوفيما،والبيهـتالبلدخارجرحلات

ذات،مثلا،الايطاليةباترلمشميااحدا،نوؤتيات،ورقصواشت!،ء

فيهم!عايمبصن!دينتد!وفية!زةتحتترتدلم4الىودبنطال"

كشرهيالسبعالنصصهذهبانع!لممناواذا.الخ"...الهخدي

هـنبهيتمتعمااهميةأدركنا6691ء،ممنذادريسسهلكبهما

نقولانيفضلال!ديثالنقد-ابداعهتوارطحين،ملهمفنيحس

اقلبوانفراجاوالننارصخياليوميا،صيرقضاياتوتربين-،(انتاجه"

.والصفاءالحبساعةفيوالروح

"العراء"قصمصقرانااذا،!بقةدعيرالموصوعةهدهلكن

تحتويالمجموعةهدهقصصرأمنقصةكلاناد.بصيرةانعاموباناة

ا!س!وقتفبمأ،جما-حامعقلنوواعشعوريتلقائي،عفهويبناءفي

ورسم،واعطائهالموتاخذلعبةفيالدخول،الادداءمواجهة:ذاته

الذينعلىكتبتكما،اليومعليئكتبتالونالننعوليةا!لحظاتخلك

ووهومن.بالسلاحالنقدالىا!نقدسلاحتحوللحظات،قبلنامن

اهـجموء4ابطإللبعضوالساويةالوجدانيةالخل!قىلناتتضحالناحية

قصى"كلوفي6الكبرىالمعركةعنبه!همير.زقهمقذيئالمثقفيناءن

فسيعضويااندماجاومواف!فهومشاعرهأحداثهتندمج،آخروجه

اح!مفة-اكقاصيلمنالمكونالوجههذا،"اًلعراء)ءقصصنسيج

مسمحى،ئل:معاوالمهمةيةالعاداليوميةالحدياةلمسائلسالمؤلفعند

والتمزلى،،خر7اواقاء،والحب،والعائلة،العربيالبيت،البيت

خبزايىسالياس(انادريسسهيلامجادو.ن.الرماديةوالحيرة

بطولةالعدمالىالهربيعتبرمنبينهمفجدلالعلنابل،لابطالهيوميا

نااهـىالاثارة!لبغبركا)الحكمهذادائرةوحمال.وزمانهامكانهافي

وهو،لكنه،خط،بيئنز"قىايمةعنتمامابييدهذهقصص4فيمالمؤلف

،وماسبابهجاتناعلىارشاهدينمنوواحد،البكر1عصرناابن

.العذابوعرفالنضالقدسيحينالبطولةاكنشف

يتمىساعل:تهـ!اعقربعدلاطويظل،(لعراءا"مجموعةفارىء

سروما،الطكمةهذهوق!وةالاحاسشىهذهجمالكلينبعاينمن

الهـندف-ال!بهجىقىهذههيوما،اكثرهافيالبسبثةال!قصصهذه

قصصءبرفشيئاشيئاباجتياحكطخدالتي،ال!ببثةشبه،نغمية

اءالابئ-ونبلالجدودوبطولةوالحبوالفيانةوالفداءالنزوح

التيوالملامح(((خاصة؟كهة"الاخيرةا(قصةفي"ر.،":البنات)

6!الكلعاى،وهو)اورو؟قننياتءناماثبلنايقدمهاتنسىلا

؟(الخ..الخ"اللاتب!الحي"،هنا،"ا!كارفيعنتيق"

الحرلمساتالىعامةنظراتولا،تقر-سفيحكه(اقلمملاانأرجو

الثوريالواق!،الواسعاعنىبا،القعصص1هذهل!.،ليةالداخليقى

نأاستهـطعقدالقصصهذهكاتبانؤلمتاذا،ايةللجهاالملتزم

اهـى،المجهريةالتفاضلميةونوءيا"الخاصاعتراكاتمنيخرج

الىالافرادالمقاباينمن،الانسانالىاث-عىمن،العامشمولية

الجانببنقتاممنابنائهوحضارةكرا!4يتيالذيالمتحركالتاريخ

ؤ-يويكنفهاويبثمه'!،ادريسسهيلبهايحسوكلها،السالبين

.هذهقصصه

وتفصديم،بقضيةالتزاممنا!رهي"العراءا)ء!جموعةلكن

الرشاتباناي:اكثر.القضيةهذهوجوهمختلفعنمتطددةصور

لقضا؟الجوفيةالجنوريةالاغواراىاوصلقدلقض!يضامعافاتهلممق

يط!رالواؤعهذافان،لاامذلكءلمجصدأكانو!سواء،الشعوبسائر

فبمالواردةالعبارةهدهفاللن!قرا."العراء"قعصمنالعديدفي

:أالمجموعةمن61عي)"العبور"قصة

ؤس-ئي،هدىعيرعلىكيرانهاتطققوهيتعودالطا"نراتوسمع"

."بالسماءالم!لقةاثاا؟لفبميحدقىوظل.اتجاهكل

:"الكرامةشيخ،)قصةفي،ومثلها

ناغشر:ويعطنجونهـ!الطائرةعلىنيرانهميطلقونالمناضلون"

ؤراحىواباسكحتهممدججينممنهاخرجواالرائيليينصودعرة

يتسبونهثكأكللمىكا9زارهموجمسبونينويةبقنابلالبمتيقذفون

1(.شجرةءلىورقةكارأولو،يتحرك

فيمكن،هاينالعمبارتينثانجبةفي"الاسرائيليببن\،وحودورعم

دضالجزائرشع-بفه،ل"!ناالكاتبيصفالا:القارلمج!يتشالان

اله--!وهذا،المتدخلهنالغزاةضمد!تنامشبوكفاح،هـائه2ا

دقيقةصورةسريفنينبلوكينادريسسهيللنايقممالذي،الاهوج

خاضهامعركةايةفى"والخار-"بئالداخليهثحصته"عنوموحية

دضوارراضلسهبلوصفهكماالقاتليكنولم،كاصبضدشعب

قصصه؟قالتهكما،ارةوالحضوالحبالحياةاجلومنالقتل

،إعممدقصصهلابنيةالعضويةالنسجمجملفي،المؤلفانثم

قمهة،كلفي،هنالقمصياؤالبناء،الكتابةفي"الغرورةمبدا"

والواناءسوسلآاالمواقفوعبرانغراجها،اوتوقرهاعنالنظربصرف

والاررتمرار،والاملال!بوبهجةلموتواالخزيل!اتوقامالعواطف

.ويكة!لهافرهرةلاجه!يللمساتاوففولابةبطتشعرلاتكاد

والالتنة"ءالص(رماله!"ءالشمكلاؤلأ،القصصفيلغةالمرءيتاملان

انهاحييثء!صارءقىمضامينعنوالمنجلي،ب!*حدالىوالموحي

فصاضي،االقصمىهذهاكن،واحدةقضيةمنت!ريباجميعاتنبع

هـ!اذاالصورةيلتلاينومن،الرؤيةزاوبتيختاوكيفكاتبها

ذاك:هناكزدماثل،مناكثر،يصمتوكيفيقولكيف،يمنموماذايعطي

ايةمضمونابعادبينكاملىكأشبهومطابقة،وتوازن،وتعادل



اصوريملاالجملويا!بوالجه،!ؤاومعاداها((الىهـاء"قصمىمن!مسة

واللف!ص.

ابطالةبمعا،1اقناور!ازادارريهو((الكتابةؤكبإالا!صاد"هذا

ابعادوسائرلمعركت!!والمضيئةالسوداءال!حظاتمختلفالمجمو،-لآ

ىا.بإالبلااهـوتلقتلوا،تحفز.شثرثرلاؤإ"لحزين.فإميتكل

اخر.ثخصا!شيةاالمقاهبوحكواقي،ثخصالفداني

كبرىواحدةعاصف!ةفيفاقمرجتالهواصفئتكاابدءفي

سبسعوالإ"ببالموتشمشععتثمإ،ورعودبروفىبضعةؤياؤنتوهجت

القيالعملي-ةشإد!دباإ-جافى،هإكبماتلك."العراء"وننعلىانرهار

المجووعة.هذهصا*بانجازهاالى!!ق

***

الملامهحأعطينافدونكون،تقدمبمااكإتفاءيمكنناصصكاانه

المجموعةفمصصلكن.القصصاهذهالتركيبية-االتحليليةالنقدية

ؤيالفئيالنتكنيكعنبإاؤالك.تقفيتهاحيتمنمتانيةنيظرةتستحق

اموهبه.عنهبثميءيسإعوااممعسنسهضاولا.شاكالعالأيمهـامهمذه

4و؟فاجا.بالىاسيةالاسمعادلهحاملبلالفنملحؤهو،يشع

قصص"ا(هراكا(،فيواضحوهذا،والوجودالحياةمنالثوريالانسانن

وهو-العامالىالحاع!منالتم!ركاي،المتشميل1ءلمىوالقدرة

بشإكألمشإغولومسإتصم!ب4مصاانس!يابيتلقائيادر!كسسهإ.ليكأد

معا.ومإتؤي-مدهسإ

اًلبتائيةالملامحايجاز،فولهسبقماالىبالاضاؤة،يمكنولعله

يهـلبم:كماالمجإموعةهذهبهاتحفلالتيالفن!يةأقوالإرا

الناسوملامحازمنا1وسبرورةللحادثةرائع-كلثيفاطارؤي-

عصبوحركة،وعاممهـتعينع!دهالبطلحيثغرييه-روب)والاشياء

في،(4ضيةصاحب"الجديدةالروايه"استاذكانلوتلا!هنا

ومكانانوز"انسانرسم!بهيتحرك،القاصنجالد"العراء"!عص

اهـهرية!االيوميةحركتهافياًلانسانملامحممددفيوخاصة)قهـصته

حاسمة،اثطراتبحركة،تإانيةالىعبارةءنالقاصإينتحرك(معا

بالممنىال!دقبيقدا+8هـهـولقيةوؤرو،ادفإةاقاعمةبلودفتقة،حازمة

الليل"قصة)المجموعةمنالاولىالصفحةتقراانيكفي.للكلم!ة

.("والاسص

سياو!!-برزون،ابطالهاممثرنجدذاتهالسياقهذاوفيس

شهيدراسيسقطاورهرةتتفنعحكو-،وهدوءبيساطةهكذاالقصة

مانمصع5قصص"الثإخاصاكثراناالقا!يقهـدمهكذا،كتفهءلمى

المصيرموجياخع!نمتحرراتوفتيات،ومالفداءموت،ورجالصناع

الإتثفهاهـديتلاببالاسدائماوروبةوبهجةوخيبةحزنمإإخذ

وفد،لكنه،بعامةامت!وابناءوإؤونيخانناانسائ!الدإىادرشسهيل

مضيثةصورةلتإايقدماناستطاع6النقطةهدها)ىالاشارةسيبقت

عبرالغابةلرىاندكهبوسا!لاستطاعلاله،معاوقوةبتواضع

.الاشجى"ر

كثميرؤي،*كوناناالكلالبمنالتقنيةهذهانإنلزمتوقدس

،والبساطةتماماالسمياقؤيمدإرجةب"طةبسيطة،الاحصانمن

"اًلعراءؤإبطال)ء.عاهـقىاسطحيةااوطهحبارت،لهاصل!ةلا4الفب

التي-ممآسيهموقا"لعوخارجهمداخلأ!ماتتعقد،الناسعامةمنهم

يداترييليه،اقولكما،نرىانلكاتباإهطباحىث-ايضاسبت،ماهي

اذا،"الاشياءاسرارنإأيعجلو)ءحيثاو،السريعةالترجإولآلدى

المسالة.الىجذرايضاالناقدذهابتفضكلكنت

الق!صيالفنافقفيالكيفا!ى1الكمءنالتحولمبدأوحول-

يقم!هاالتيوالمواقعإا"مائدواالإ،سفحماياحرارةعلمىالمحاؤظةومع

قصة،كلعبرتتوننموذىةصوراانذرر-ادريسسهيللنا

التكيفببلغهنا.من!فانهامن،عصيري،مهمتطفعندوغالبا

نرموقة:ئدواتلقصةاتيممي8ألمني

!حناتهم،يتاملظل"حزيرانحرب،خلكلالعرباثلاسرىمفهدعن

فوهماتاىاتتطلعالننيعيون!زبطاثروا،كوس!وراءوايد-هم

.(،نساءايديتحهاهاوالرشاشاتاسإادفى

ثم:

والمبرراتا!اذيريلته"طاحرىمرة،يهماضيقالىوتملهل"

اًلذل)ءانه"..الصاعقةارسلالذيللمقدرتإى/ل،)نإفسه،لهم

قومهتاريخبهضف!امثالنكالتاللواتيها-يخكايدييخاوالهوان

لهاهملاالون-يالمتل!ظةالفاغرةالهواريراًيتها.بالقواريريوصفئي

."ال!ثمىاحشائهافيالهـكوريق!ة"01تتاقىاىالا

موؤفاوؤةطاانمع،كعربؤ!نك!االسكونيالمظهروعن

يلي:ولنقرا((،العهبو9"قصقىؤإك!)ماسالويصراعي

.صمودااكثرالانورءكونونانهميطيمشهاوىل"

بالذينوفهـر.ثراسةاكثرسيكونوناولثكبانبالقولفاكتفت

ولكنه،سيتدخلونانهميقولبانوهم.الخارجءئالىظكلةيدممموقا

تإرفنإ،ويتكلهإوشيتكلمونالفنادلىوؤيالموائدحولمجتإهعبينتمثلهم

،وسيرسلمونالمجزرةوقوعبعدولكسن،سإتدخاون.نعم)ء(1الصهت

سليجاو!بل،وا+لهاهـاتالتصريحاتوسيطلقوى،والبعثاتالر!ل

الخ."!هـ!اذاثمالتخوبنألىخنى

نوعيةءنؤإيها"سا:لمىالدلالةالىبحاجةالصورةهدهاظنلا

ةامار-ووصفكتعبيرالشموليةشبهالمنموذجيةرؤإيصإة

شعبضط.ابناءمنءهـاالثإيرينتقاليدمنتصبحكادتسوسيولوجإة

معي:اصإحمرأو

.افيإدقفوهاتعلىمرفودكأبيضاءاعلامابهدعنرأىثم"

وجوهمنعهإيقاوح"،والسطوإكا(بصراحإةيوجزواحدسطرهذا

وذا!ك،اصهوديابئقيضمه-اضاءتهمعكلهمكعفوسإو)؟،رنا

ا!فد'ئييىنءنالعديدااختار،حينذاتهاهذه"العبور"فصةفي

سإهإيهمكسإا"الاعداءالاخوة)،بتيران4وتاعلىالاسرائيكلالارإ

ادإاءصب.

منشبءكلها(،الىا*لااجوالمعنالابننه"دالىحهـاجةبيان"

ستطيعالذيهذا.التلفونجهازعنغي!بوبةاوغيبةاىا،انإسر!يان

،(.الثتيلالحفورلييوؤران)صربلم!-كأ

،هدىغيرعلىالمدينههذهلثوارعفييغربان"يريدانه

الزوأ"لآ،،جهإعإاينإاهمان،اسنإطاعاذايضلانبل،يتي!ان

،جديدةاجواءءصيفمشان،والمنزل،والممل،واكتب،والاولاد

..فدماهتعرفهالمجديد!دربعق،الاغنرابنكهةفه،

لعازر،خصرؤيالجرإحموضعالىللاشارةحاجةلاايضاوهنا

ايا،واولاد،زوجةايرصية،نوإجةتيعاتالحاملالفكريالشغيل

.كاسإوا

دبإزبإلمهإنكادانسا.ئةنموذجيةصورةالكالبلناقدملقد

9حقإيقةاوجهوتوخي،هإااصدقيوا.والشسقيم!نهابيت،السيإدكل

قمصص"فياكلتبارهيمرإنكلالبعلىنفسهيفرض،جارح!ةكانتولو

((.العراء"قبةابطالاحدعنهناالمحديث"!ه(



فيالاء!ال!زرهؤجم!ؤ!و،دماتزمولانه،زضجهاوجؤء"الهرا"))

وقوةروعةاس"!،ناسعاسايئ"لا،فىي4صهدؤمنءداعالم!ستوى

القصص.هذه

إسترسلولاافص!ءلمرراؤجمهده.امرقلااد-)!!سهييلانومع-

ءصناد!"ااضنفجةاا:لأارش"االا)كابئلأا"الداخليالم*!اراجواءفي

انؤ-،طا،مطالاستالسردياوا!ئفسيالتحلإلفيحتىولا،قصد

وبكلملآ:،وا!واطفوالبهجاتلمجهفةاوالملاحموالملاهحالموامفكل

ك-اسوالمواقفإاتاررتووالابرعادا.تددااثءمولىب!ااالوحودهـقىممحهأ

إمكس،ذلك-خقيق--تطيعالذياكابوا،كل*"نرهـنؤيورت-.ن

هـنواعنني-،رهزوبلآلىال!4القمهصيةات!"صةا4الاعبمناعة،ؤه

.-ؤت،!ؤباوفقبطا

اوحركات،ابنيضهاوفيقىا،برموءاقاصيصءبرنجدكما-

وصرامةواقتص،دابر،نثىورراط-كأ،للاث"ياءملاحظةدقة!ب!ا(و

وا.-ةالقوهاوورهاالعائلي-ة،المماساويةالالرظاتتصوإرلدى

"!ة.برول،4الاذ!عانب

اث-صاصهم"ا*راءا"فيالرإسلى'يلاش!(ء!اتئم-ا

فييومكلنراهم،الذيرنا:،ساعنكثبررايخهـتإفونلا،حةيقي.وزلأ

يوماالنفاداحددفهتهة51ااثءومىةاليؤ!وهذه.مكانكل

صصا!بباى(تحترقلتيااصارعنا)المؤلفإب"رواصددؤكبما)للمقول

.(الاسلوبووتوش!راًفي42--،ا)ضز!ي!دبكونه)*!4لاالرؤإقي

بسيطةلحقيقةالانتباهلطابرحاجةء-انالمذكورال:اقدانالحقوإ

ادرإسىسهبلاشخاصىيةا؟عاان.الدقيقغيرالحكمهذامه،-،لجتئب

لسبس!بودلك،4"قصصفنيةمنترفعو/عفوإ*!مالببوميوطابع،م

وحجارة.ءقازل،انممصاني،قوصي،ش!فيكاتب.4اوهـو.بس!

فيصفاتهاالاثخاصوالافى*جماء:ءبالكا-لبهذالملإبئلفروراال!،ء

والصراكلة،لميةاكوروالاوة-اع،انناريخيةالح-؟ةونداك،اعادولةا

العادي5-سنتجهلاالت!هي،والاش!إءالةاورر"خاؤزوساتت!ه!و،ارفي

،4يحافوا،تسجيلإ"رمورا،افا،ققصصؤي"ارفوتوعراؤب"

إت،ولالقاصحد*ثيف!لمالى،الايموص"ة،الفحناتكثىفة

.بالوجودوالفرحاجمهجسةالحظات

الهربيالواقعحياةالداخلمنءاينسقدالكا-بكونولعل

مط،آنؤسب!واك!يبةالجمي!لة،لثوريةامسسبيرنهافي/،والانتساني

الحياةحقائق،وقولوافف4اتكع!بفدلىالقدرةهدهاعطاهالذيهو

وطفولة.وحبءوتمنوم!صاؤر،صارةو،مدهإئل،اءياءاصخاصعير

وزئبق،البناءث!،ؤولفهي"الءراء)1في،الكاتبلفةاما

علىى،"دقي!،ضنوترة،عصب"ةلغة.الابداعوابجد،!ة،اإيزار

بارءلمما،رج4والحطتالصخريةؤماحننى،حبطفيكلرصانة

امصياالفنبمسىتوى،صورةهوالعراءقصصعلىالعا!بالبؤ

ذلك.قتل"والاعوامضئزر،وري67يرانصزضذبت""-اكلل،ووسائلا

القصص!سذهفيادريسسهيلاستطاعفقداخرىجهةومن

وهذه.التعبيرصصحاذا"ال!يوميالاستهلاكو"للبق،ءلآا!فصياغة

.فيرإ-نكلمدنجدهالامزة

***

حقهاالمجموعةهذهأق!ااناردتافياالحدلمتبيإت،يلافد
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مواق!فعبرا!ئ!توااءا!نم!لمصو،رفيوالجمالالطرافة،الكامل

عصريةومعازاةعيي!-لأ4معا،ضمنالافتهدانيمكنلانموذجية

،ثسكولالطيفوهو.باللطفلوسوما،الاخرالجنس1ولنهلجدا

((.اعراءا"فيوبهاءلطفاواجهـملروعةاكثرلكنه،الحياةفي

ا)قضية،اب!،سإدإئ!امظانرهـ!،للممؤاف،يمكنكانطبعا

بقعوةيضجلىوذلك،بحرارةوعاشهـ-"،لل!صصالا!اسيالموضع

وان-انيا،وؤو!ا،وطنب،لاانضالدتحدث،انعلىال!صصهذه

فييرف!بانإبالكاباتطاءصة3ان.أؤولدثبميكلقبلوجماليا

فهو.-*االحديهثةالاساليبصرخاتاخرالىقصصهبنائي!ة

((ولتفيدورذات،ا!فسراؤلأضأا!مالااشى؟ء"اكنعلاغريباليس

ف!يالرائ!"ومصهدريساكصبس!لوهكذا.تبرينتيقولهكذا

."ءاعرلا"ة،بل!دا-"مجموقي

لقضيةاعنالكثيرالكثيرومسرحيونااؤف،وثعرادباؤناكتبلقد

"التىاخنابلفة،والمميريةاتقياالوفائعوعن،ا،فلسإ:ءكأ

وضوهـة4اعلىاوافقلا،وا،،العربيإنناانسه،إبثهاويعانيهس"

القضيم-!ةحركة!شوىعلىادبايعطوال!كتابنا(بئنتقولالني

ؤائمةولعلها.ووالمجسهـتفا!-أهـة.ءهـاعالت،وؤإئعولا،تاريخيا

اممةداب2ؤ!،طبيعبمثبء،وهداالكثيرالكما:ط!،اننىافي

بالكلمةوالرقيالنوعهجةبر،اتلأاكماوب!!.راباءامنتنبعثكبيرة

2نوهبهـا،اوالنواًحي-افرومناثناء*لآاهذهومن.اًلفعلمستوىالى

-واقتراح،مفنازةافافهـةانها(،الهراء"مجموعةعنالقوليمكن

عنفضلملا-الكت،بةفيلطريقة-ثاويةناحيةمنممظزاانجاذاسكل

قصصؤ!مااكا4ذلكوص،غة،ال!ثوصي-ةوالاخلاقببةالرويةوالا،تزام

لابطابع"العراء"مجموعةتطجمعاشياءوهي،وايصاليةرائعه

في-ى.

"ا!راء"فيالجديدةادريسسههـيلمجموعةعنلمحيةهده

ختصسون4ااعرباالنقادينهضان"سووار،د،"سري!قى،عاتوافي

القب3فكلاخرىاسراراحيئتذيجلونسوفانهماد،بدراستها

اءهيل.اب،النضولالفنيالعمللهـذاةالاساس-

بروت

هامةسباسيةكتعا

*لل!ثارممشول!من

كاستروفيديلكوباثورة

ميسترالبيرالذاتيوالتسييرالاشتراكية

غاروديروجيهالصشرينالقرنماركسيه

""الكبيرألاشتراكيةمنعطف

""ماركسكارل

""البديل

كورنواوغسمتالماركسيالفكبراصول

دوبوشيرغىالاستعمارجثةتشريح

طرابيشيجورجإلقوميةاوالمسألةالماركسية

اوليفييهبولجانرفيقياالفجريطلعمنى

كا!منكااوجينللماركسيةالاخلاقيةالالسس

كارولسو.الاخرىالاشتراكيهاوماوصين

دويتشر"اسحقالاشتراكىالاتسان

نشاطيريموناًلفيتكونجانتصرهكذا

كرمالكولممذكرات

؟لت!طبيقاًلنظريةبينالعربيةيلأشتراكية

أ--لفك!بكي-ايمادلهااعبد


