
ثبئد،،فيد8

،--أ!لقو!أياثه5كبمال!فهغيلة

انىلحبدررندةففي71اعدتهاالتيا"الرساعنوانهو"المعاصرةالعرلىيةإروايةافكطفلس!طينقضية"

دةالصث!،1هذهالكازبةنالتوقد.اللبنافيةالجامعةفيالتربيةكليةمنوآدابهاالمربيةاللفةفيالكفاءةشعهادة

المعاء-هـ*"-العرباروايالتامننماذتخمسةعلىدرا!ستهاتقصررسالتهافيوهيجداجيدبدرجةاخيرا

وشكلها.مضمونهافيوتتناولها

.الفوذت-الرواياتهذهمنالمقنيبالجانبالمءصلقالفصلهنا"الادابلأوتنثر

عنوالارتهادالسطحيةوهادفياتورطتلافىانعليئفلسطينفهالتيللروايةالننقنيةالطبمةعنال!حدبثفيالدخولقهبل

اب!،دركافةالشاماةالاحاكلةعلينايجبكما،السمياسيالعئصرالحدقيتوبةلنوعيةاوليت!ديدمنبد،،النكبةعنتحدثت

الصدقو!والادد!العملشروطاخطرفنحرزقدالمهو!ميابكهاال!تجربةاكثرمننفسهالو!تفيولكنهبسيط!الروائيفالفن،القصعي

ء8-بقىوعيءنلالتجربةمعانالمخافينصدرانكذلكويجب،القيلمنالاالهينبالامررسعالمظقانذلكصعوبةالظقةال!ون

)2(،كلهامالعاضميرالىببمساطةينفذالذيالعامالانسانيبحوهرها.الموههبةاوتوا

!صةاخذناؤ،ذا،-كيالكلاسالضتاجق!نشهدهلمماوهذاالزمانف!جريثراماوعملالروايةبرانالقوليمكنوهكذا"

،-نغ!يرهااو((زلمسلإشياالىاعهدقت"اوحنالجورج"لاجئة)ءهذاويخ!جالمحددو"وهادس!الوان!اويستعيرالمكانهطويقع

!،المباشرةالخطابالقالبؤىنحرقخهةدنراها،افىناعوريعيسىقعصهذاولكن.وانفعا!مموحرك!مماممالملنايصوراثظصاالدرام

اخلت!لمقد"الهودةطر-ت"السباعييوسف!صةا"ا،السياسب!ة(،كيؤنتهم"ولا،(حطقنهم"!تخئونلاالاشغياعيوه!ؤلاءمالدط

مه-االراؤيةاحاديةفيحمت،التجربةلابعاداشاملةاالاحا!ه!نرط"احتمارترفيوهكذاالحاصيأ("الواقععنواعبابتعادا،القمص!ة

السطحية.وهادفيكسق!جعلهاهيالتيالضيقةلاوالحياهللانسانيةالعامةوالقوانينالوقوع

حناصورجل!ملالمعمقةالنظرةاما،العامالحكمجثمناووفى(لما(.اسالمصئعانقطاعماثونيعيدالقصاصان.للواقعترادفا

فىةالشلءهةلمحة!طرنواةالصثلهذانعتردضجعل!،"لاجئة"الىالمكاهرقئوعبييصهرهوهو،مرنفن،القصصيوالفن

إقىاءدطا)ت:"سىوحصث6ال!ياةحركةعلىانكلياالموقفيغلب.الاشكالمتعم!،الحدودابعد

القصةبذلكمصرداًومواقفهآراءهعلي!فيخلعشحوصهخصوص"عامبشكلالفلسإخيةبرالموافعيعاهتمتالتييةالوواوتصنف

و)ءجم!والاخبار"اعدضاةك!واتومالغنىوهيالاصفاتهااهممنبنائها!اكمتمدلانها*،*ه""م!8391)،الف!ةفصةبينمن

ا.-،!-اصراعاورءبروالاراءا!حكرصراعمننوعاالدائرالصراعالنوعوهذا،والمواقفالا!كارعلصللشخصياتتقديمهاوقيللحادثة

:أ!-برهاو-قلوثويرقع،صرارتهامنال!ءيىبذلكالقصة!قد،ةأ!ضاالفكرةفدمتفنىالاالمطلوبالفنيالمستوىيبلغلاالقصصمن

.القراء!سفيررهـ،مناواللراممنطبيعياانبثافاانبثق!توقى،ضمنيةبصورة

تجريديا.ذهنيانظرياعرصاتعرضان!الابطال

ذطةسكصفيقولاؤكارء!هدلمب")كئف!هلقكهلهكوطب!ننجميالنعومنضعحلقصصاهـريالروائيالنتاجنقسماننستطيع،النظرةهذهصوءفي

.....محدثمتطوراخروالى*سيكيتقليدينتاجالىالنكبةكناول

رالكاصاخلفهاؤثومىكهذلسئإصلالثحصي!اعلقصصحجبعلىنسعطحيةالحوولىليمالذيالقصصمنالنوءذلك،الاولالقسمتحتويمصوي

الغ!شةصورصتاد*صادثوتسخيراروص،تاصطناعالىارسديثهـةالغر!زالرواسةيرراتعليالا!لاع!ممةمال!بيهيتثر

)3(".مظاهرعااحلىنرالا!لأفيبينالهثافيالنوعتمابزاوجبينما،المستحدكةبفنونهاوالتمرس

..فا-لى،الغوب!فيال!ديثةالروايةقنياتوبينالنكبةلواقيالمعايشة

روا.سةؤ!!ورعلمىاقيادااالواض!4الامهـثلةمن"لاجئة"وتعدالقدميةلواكلعمعانالكلكلوجوديمستوىعلىصراءثوةعمل!

لارواًو-ةا!!ااد-قوطوهذاككلالكصصيالمملاغناءمطالمرةارةكريالمتويينعربالئربا!كهمضوفربمي!،المصيرية

التاليكأ:النواقصمنيتاتىمن!ولأرزيالتسلطيالاستعماريالصراعككلومنالحضاري

ال!أئببرنف!نجبتالىيزديالروايةضمنالحادثةفيالنن!ثدس01العالممنالبقعةهذهعلىالسيطرةخلالهما

ابرت"-"ح!ولاحمداًحدلي-!أ"بيىس!*!فىابطيإضمعفنمسئىلترلحم!النح!ل؟سم!يلكيةاثيعةتق!ئببة-ا

الظصةماساتناعنيعبرشاملاانسافياادبانقدمانشئنااذا"

.013صالمقاومةادب:شكريغالي)2(

.3؟عي.القصةفن:نجمدممد)3(.1/،165العدد*داب-كورمونللي:القصةفبزيولوجية)ا(
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منالماساةصوروعرضمنهاالعربالسكانوط!رد!ملظسطيناليهود

ناخلال!-ا"شالكاتبيحا،ل."سامية"هيفلسطينبةفتاةخدل

الةررفي!ونمنو،عانىاونر!ضريدوالت،والاؤءلأعالعذابص!ريصف

الوصفيةارصولىلتلكالفهببةالقيمةمنيهـقللماو!ن،يزالونوما

والدخولالم!حدةالاممهبيئةمؤتمراتاوؤ،ئعالتاريخيالسردذلكهو

الطوالحاتالمسفهذه،اعربالقادةواالزعم*اجتماعاتتفاصيلفي

القصةاجزاءبقيةمعالكاوكاامرابطاومنالتفو!قع!نصرمنالخالية

عاملايعدافياكبماالقصصالت،ءفيالهضويةالوحدةعنصرمنيضعف

اشكلائيةثنتممءابرالعضويالخلقفةب"فننخلقايفيااساسيا

ؤحياة،الهجرردسبلعلىحتىب:هماالتهيهيىيصعبووالمضمون

ا،خرىالاصؤاءعلىي!مدجزءوكلجمجه،ائهاصفىؤبتشيعواحلأة

)((".الكلوعلى

ادا4روايئفي"ري!ح!يةبمستداتالاىهـتع،نةالعاصإشتطيعو

نجيبؤعلكماشحص،(تهاوفيالرواوفىسي،قفيظنيبرلهذهكان

وؤءصمهازرياللتوكيلاءر!فيااكصاوردحينئلاليستهفيمحفمظ

ا)ضعىا)ظر،يخييكون-كادالنصوهداا)جديدةا)وك!بةللقيادةالتنسب

مصهـالظومية.ثورةوثائقلاحدىالوحيد

قىالروا/ب!*ون(الطبيبوهو)حناءورجتمرسعرمواكن

تحتلا،الطالاوزواؤلزباداتفجاءتالاحداثهذهؤميمةمناضعف

احىداثز:درجءخهتحدثناالذيالرفيسيال*!ثصانبالى

طريقفيالعاتر-كلهـ،،يل!جمهاتياالمخيمفتماةز"ى:فرعيةاحرى

ا!-،لي.حارتالاق،موىثازفهـ\ص-لكلنتجدفلا،ي!!!لمهاذئب

رو-ن-ءاتهمعلى!طراوماهـرعوهاى!اميةا!ض:واالذإن"ربفرون"

الاحد؟ثبعضاىابالاضاغون،الاحوالووولمب9حزمنابققدم،زيولتصر

هـن*(لاجئة)ا،جهلكأالحادفيالتعددهذا،الاخرىاجالمبيةا

هـنسلصلةعاىتبمىاأيزك!ودى"المفككةاحبكةاداتالروايات

رةورحى،بربر؟طلمرتبظلاكادا)تبمالنمصطةا(واف!فاواءوادثا

اجيئةاعلىو*شا!وادتاتسلسلعلىدت!نرملاف"هاالروائيالعمل

التنهاما4افكرةااوالاولىالثمخصيهةعلىاوالهـقصةفيو!/ءحركالتي

ة-يالاحداتيجمعادياوالمعامل)5((1وااحىالاء!اثطم"اتي

.الفكرةعاملهو"لاجئة)ء

اض!ف،وقوعهاووؤتالحادثةبريئةفياتفككاهدا-2

اخر!ث،هـالص"نيعالسءكالالاقان.حصثوا،كانالزمانمفهوءجم!

اضصاعدوا،حمىيىتالش!ءعاميواالتصالاستمرارمعطياتلهمايروفىلم

.الاحداثمع

الى!تحدء،-اادواتم!ظمهافيمالروايةلفحصباتكال!ت-3

يرقتضيا"م!يحاالمصصمثأافشوا"ارائهمجملعنرو:يرللمتبالكا

له!تلقافيخهم،يدعوادمانغسهليسىار،ءخلوؤايهاماميمحيانالمؤلف

ؤ"صو"القلقةالاروة"علاو!هي4اقيرواشخاصمعلفاإةؤ!لاف!ة

)6(".قصتهؤيغائبحا!رابردا

لى9الااشخ!ء.بئاةأتت،ت!قببقهالكا:بطعيم!تلمهـاوهدا

!ملالفلسطثبا)نت!خهـصؤب!طالكااليهيتطاء"صورة"سامية"

.اون-دياتاهذهكلاراءمواؤفمنمنهفيضبمه

ميز!ها!الرواية)اؤلنؤدالابطالبمصائرالمباثرالننحكمهدا

تها.اءوفعاتاثيرهامش!9-بالىوحد،و!ويت،،ارئيسيةاالحياتية

فك!مفونهـاوااداستطرسرديااتىفلقد(يةلروا)اسيا!اما-(

كلالع!كلباننا!يك،والاثارةالتشوبقء:صرا)ىا-زائهمعكل

لءربصقىايىة3-كماالادبالنقيدفبمحاصرات:حاويخليل)((

اللبنانية.الجا!لآ

.96عىارر"،و؟ثالمرجع:نجمم!مد)ع(

.1/5491العددالادابمجلة:القصمةفيؤبرولوجية)6(
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واالذروةالىتفتقروجعلهاالقصةتناميمناضعفقدبذاتهاحادثة

التقريريةالنتيجةهمتواله،ا،نفاستحشىاليالحرجةاللحظةتلك

ل!محوفي-ثوريتهامنبالرغم،الرواية)هذهاليهاانتهتالنىا

دبىرفيس"موضصوعةخالفتوبذلكالقارىءنفسمنالقلقةالتوؤعات

يئوحدخلالهمنالذيوالانتظارالتوفعىهسهي(الروائي)البناء

الحهيم.واكواصالوحدةمننوعة!والقارىءالبطللمصير

يضطلعا!يالجسرذلكاوبالاسلوبيخ!نصفيماا"!-5

كلفيقصوىاهميةهله،القراءاذهاناىاالكابههانيبارصال

،الوجوهمنبوجهالمعنىعنينفصللاالتعبيريوالاسلوب،روائيعمل

التيا،مثرؤهالبيانيةوالصوروالدربةالمرانمنكثيرالىيحتاجوهو

الب(نية.والروعةالقصصيةالفائدةبنتجمع

ؤكان،الاخباريةالممرريةالصيغةعلىالاسلوباقتصرحنامع

الىتوىالىترتفمانلغتتستطعولم،للواؤعللاصالاصشديد

الامتماءليةوالحقيقةالشعريةالصورةتتساوقحيثالمخلونالادائي

المتةاسوىالمبئهذافيتشكللاإ،لاجئة"فرواية.-ةنمانسجامفي

كانتحيثفلسطينقضيةالملتزمةالعربية(الرواية)في"ءفيالاولى

الروايةاورثمما،وبدائيةظاهرةعيرتزالماالمفنيةالوسائل

تفردايدونالتاريخيهبالناحيةقيمتهاحصر،فاضحاادائياؤصورا

الفني.اخ!لقاعهيىة؟جمي

رهاعتصطفيمكن(،العودةطر-لأق)،السباعيويرسفعملاما

الفلسطينية:القضيةلتداوالذيالروائيا!يدان!مهاسهاما

ا،واىوالحربظسطينقفبةمنيجعلاناالكاتباراد-ا

والمغزىلروايتهامضهونا8(91سنةاسرائيلضدمصرخاضتهاالتي

مضونببناننوطقاوالمزاوجهؤبمافثلال!اتبولكن،"!ارئيسيا

مضوونيبدوطلأ،ثانيةجهةمنالدراميبنائهاوبين"هةمنارروايئ

،والتمخصياتالابطالمواقفمننستنتجهطب"ياانبثاؤ!القصقى

دون!االسابقةالوجوداث!كالفيىيحاولاضافياعاملايأتيوانما

.كاؤءفني4رتبر

اءسادثةواالقصةفيالفكرةبينيوحدانالسباعيحاوللقد

الروا،ةفيالرئيسيينالابطالمصائرتتحددخلالهامنالتيالرئيسية

دواناً)عىقىىضديحوضهاالتيالمعركةفييسثهدابراهيمفجحل

الحادثةفيالافننصالولكن،خطرةجروحامرادوإجرجالاسرائيلية

وجطهاوصدقهاالحياةحرارةكلههذاافقد،الاشب،ء-واتروفيئ

.القراءنفوسد!؟لطليرؤنيلة

لابع-(دالعميقاكشفاذلكهو"العودةطريق)ءتفتقدهفما

يتخط؟هابلالأشياءظواهرعنديقفلاكشفوهوتعالجهاالتيالإساة

عنطصرإتمفلانارادعن!حاالسبإعياخفقفلقد،الجوهرالى

تجربتهلدءالةيرجعذلككانربما،فني،مثلاالفلسطتيةالىساة

.اضماراووافيللاو!ا!اؤ4

المونولوجمنالروائيا(ننعبروسائلجميعالسباعياستخطم-2

الى،المباثرالسردالى،الروايةبدايةمنذع!نايطالاذياالداخلي

ء-ننوءاخلالعامنإحققاناسهظاعالتيالمعاركوصفمنض!إهد

بدهـاءوتتوهحالمعاركبئيرانتالتهبكتلةجعلهاحيناالفيمالنجاح

القصصيالتصبيراصىاالوصغيةامورةباقي.!رانطاعفالتالفداء

الناضع.

نجبهبطيءايقاع:ائنيننمطيناتخذظقداقصةاايقاعاما-3

ا"واؤفتلكفيأسيمالاالجزئياتء:دواكوؤهـفالتطويلمنالكفر

فسيمدوعنيفايقاع،مرادونروجةابراهيمجمعتالتيالعاطفبية

عاىالايقاعاستحدام-سسساعدولقد،والقتالا(وا-هةلحظات

زوة-عخاربمءـوبماالخاتمةواتت،عليهاشويق1اطابما!فاء

وبقىالطييبالانساىابراهيمماتفلقد،رغيتهتعاكسوؤدءال!ارى

.احياةافيدعلىالحيوانيالانانيالانساننموذجمراد



مورانهبمعنى،المسطعالثعكلالشضمياتتحليلاخذ-4

ولكن،النب"ملامحهمبعضوتقصىوا!اديةالفارج!يةالابطالملامح

علىاولتباضفاهامظاهرفهينالر،النواحيلهذهتعميقصبىنما

الاساءةوتعمد،لزوجتهمراداحتقار:كب!كعليلدونماشفصياته

التيوالرقةوالطهارةالبراءةصفاتكلمنيالرغمالمناساماماليها

امهلاكب.عليهااسبفا

رونقهاالروايةافقدالحوادثبمضفيالافتعالتعمد-5

بالقربابرا!موبقاءمرادفوجةس!انكسارالىادىالذيكالحادث

منبدلابتسيونغرفةكليبيتمرادجعلفيوالتصنع،منها

اوسمةعكغيرهبصوليطميمهمماالصديقداحدىاحصان

.وافنخارااوسمةالنصرغيرهوحصدهوغمارهاخافىلمعرممةمثرف!

مرادوزوجةابرا!عبيننشاتالتيادحبضمةانوالييقة

موتعالاالتراجييديةالماصماوبةحمااث!يراضظءالهالالهااهميةلا

ابراهيم.

تمثلالتيالعسهـريةلقبعة2صورةفيالرمزاستمدام-6

المعركةالىذهابهقبيللابراميمنهيف!اوالتيالمسلحالنفيال

والابداعالفنيالايصءكاخاليااى،موتهبسبهاواحتففها

الابالى.

الاسلوبقىوالطبيعةالسلاسةتلكموللكلاهبنفما-7

القصة.مراحلمجملفيوا+طرةالتشويقعن!رمنالتخليمون

مراحلمنمرحلةتشكل،(الهوءطريق"فانامرمنيكنومهما

فوالبفىالتزامهاشكالبصدتتبلورلمالليالمل!رمالروا!العمل

متماسكة.فنية

!لسطين!ببةكتهؤكثحممياللا!ي!رةالروايةجمنيه-2

النربيبال!تكنيكحابهاتاثرالتيتلكالمتطورةبالروايةنقصد

واالروائيةالرؤيةصثمنانكتابايهمفيبالجديدفلالوا،للرواية

التعبيرية.التقن!يةحيثمن

الذينالرواليينمجموعةالفنيةالرريةهيثمننقسمانويمكننا

:رشبىتيا!بنالىالفنيبالننعبيرالهزيمةتناولوا

الانسانقررةمنالياست!مالىاثنجربةبهوصلتاولهما

القلقبالغطبقيتكولننتيجةوذدك،والتصيالرفضعلىالعربي

*"تماعيال!تفييرارظمعكسواالذينهاولاء،والدبلبةوالترجح

وتعكسوياسهم،نكوصهمالىادىساحلمهمتخالفطبيعةمنبوا!ع

.بع!!حدالى*تجاههذامبرا؟براهيمومبرأبركاتحليملوايات

ناللمش!لةاصيةجربتهعبرعامش!!دالثانيالتياراما

ولتكولنشاملةنافلةلر؟يةنتيجةوذلك؟!لقالاملحعودالىيصل

حاولروائي-فنبروزا!ىالىمما،اقوميبلاتجاهمرقنصطيقي

هذا!رائدةتبمبتهفايتحمو!هايعدالىالثوريقعالوهتمثل

تمثيل.اروع*نجاههذاكنفافيغساننتاجويمثلا!ال

برك!:حليمتقنيةا(

العربيالواكمعاستيعدعحاولةالقصصيبركاتنتابميمكس

ومبادىءفىبيةثقالهيةوممفديعممنظارمنتغييرهسبيلفيوتجرزه

تعميئعلىيسا!مما،ا!تلفةو!يا"العربيللوافعمخالفة

فلالت،ثانيةجهةمنالو"فعبينوماجيمنال!قببينمااًلصة

شوم"ا!مستة"ففي،والتعويضالفثيالاسقاطمننوعاالكنابة

يفر!زالماالتيوال!جل"لتعفنلطبقاتعميق!تشريحبعمليةالكلايب

،،البحرإليا!عرعودة"وعست،الإهربيةال!ئفوسمنكثيرفيها

والنغىالحياةمعالمقىفمتالتيبالفاصةالمميقالمتوقرالحسذلك

ذاته،ومعالمهويتهفقدانسلالا؟لوجمافبات،سواءحدعلىادربية

.والصيا،العيبةم!تاحه!كتخبدوراح

وثيقةكتابة"ايامستة"الاولىروايتهفىبركاتحليميه؟ول

مدينتهتخوضءالذيللصراعسهيلبطلهمعانل!منقنطلقاجتماعية

بسببساحقةبؤيمة،ايامستةفيينتهيوالتعي"البحردير"

عضىالقدرةوعدم،والعربهيةالداخليةال!يانة:نحالتتداخل

وهمومه"سهيل"نعايشالحالتينهاتينحول،والتنظيمالتحديث

فيالمستحيلويحاول،شعبهويحبمدينتهيعبف!.و!ماياه

وينتمء،فرديةشخصيةثورةمجردالىثورتهفتتعول،الثورةسبل

والدمارثاملة11الهزيمةلىاي،مدنةفيهاانتهتاقيالنقطةفي

)7(.ال!مل

فييضعكالمبىاالتو-ربذلكا!قمعيةبركاترؤيةوتمتاز

اللحظةالكاتباختيارالىيرجعوهذا،البدايةمنذالبطلعراعقمة

المضامعينبكلوالمكثفةالتحدياتمنفدربثبرالمشحونةالزمنية

واياملانيقدرلا":"ايامستة"فيفس!ل.للحي!اةا!راعية

."إوريتمزيفيانه،يستقراويفجرانيقدولا،يياس

التالي:الحوارعبرعراعهمعالم!تبلورص!يرمزياما

مسلم.انت-

.ملحدالمستومنيمومنالست،ومرقيضرا!ىانالا-

شيو!ما.انت-

راسماليا.لستومنيلا-

يميني.انت-

.يساريانت-

ادنأانتماذا-

اتصنفسيعناعرفهوالذي،كم!ي*ايمنامزلست-

.ضومرضراضي

صكديورمزيسهيملمنكليواجهالضائعةالممزفةالنفسبهذه

الننخلفمرارةفيويفرقانالحربويخوصان،والدمارالموتتحدي

الهزيمة.نوالقائ!دةلكلضىو4

روايته،بركاتيبداالقلقةالممزفةالزاويةهذهخيكلومن

قدفكانما،بالفاجعةالمتوترالحىهذافيلتزيدالاحداثوتتشابك

المت!لحدةافثيةاالرؤيةتلكلتكشعفالقصصيةالعناصرمملجنم!

اصغيرإالبرجوازيالانتماءذيالمثقفالعربي*.سعانلصراعالابماد

.والصراعالتلىبلبالشديد

التالية.المحاورحولإتبر3لمملالفئيةالسماتوتتوزع

جهةمنفهو،متمدثهدلأ،تالزمانمفهومبركاتيعطيسا

العربية،الامةبهاتمرالتيالحضاريةالفترةبجدباحساسهيضمنه

التيبالساعةورجعيتهاالحياةتسرالتيالمفاهيمجمودالىويرمز

زواياضمنسيةبلدة"المبحردرر"مكلالماالمسيرصعقرباها-وقف

.وال!موالتاخرالجهل

يعثفو!و-الغنيةالناحيةمناماالرمزيا!فسمونحيثمنهذا

ط!الستةالاياممحورها(،2؟مهمشة"،قلالهابعدالىالزمان

الىالطائرعودة"فيوكذ،ك"البحردير"العدوفيهاههدالتي

وماللحدبالستةالايامتتجاوزلاللقصةالزمفلمةفالغترة(،البحر

القهقهنا،(حريران01الى5)مناماثمبوبرحمع!ا،كلبمها

الحواشيمنخالهةمكثفةالروائيةالمادةيجعلالزمنيةللغنرة

.والذيول

لتلكاتقاطهاالىبركاتروايات!الزمناستضامحسنويعود

منقدركبرمنهمكليواجهحيث*بطالحيلامنالحرجةلل!4

حياكه.!التحديات

.63!-اقطشالبحث:الفوريالياس)*



منبالقصة*ستفعالنبىالقصصيالرمزيظهربركاتمع-2

ويخلقالخلقالشعريالاي!اءمسهتوىالىالماديالواقع!شؤى

الواقعحسكانوكلما،والحلمالواقعبينالمتة(عضالعلافةهذه

جديمة.ابعاداالرمزمنحمحدثانابضام!هقا

دير"تشنيهف!يالشعريةالصورعبرالرهـنر!طالعضا

لاولالبحرتمخرنكنطارضفيسفيضة":ك!عانبسفي!ة"الب!ر

.(،الموتمتحديةمرة

الدفقمنومنابعهاصولهبركاتلغةفيالشعريلدف!اويسضقي

الشدي!ةالنابضةء-لصور،القصوىالانفعالولحطات،الشعوري

المجاهدينورفاقهفؤاداستشهادصورمنرسىولم،)بالواقمالاتصال

الوافعلؤى!يهاتمتزجالتيوتلك(يىلميانوالم!ذديم!رر-

.(برناهدهسهيللقاءمقاطع)مرهفش!ريب.حساس

يضعالذي،الفذالحدثنوعمنهوايةالروأفبمالحدث-3

بركاتقصمييميزوما،مستمروعراعت!فاعل!!جميعهاالشخصيات

واللعرضاترانلمحلاحيثالقصصيالسياقهذاخاصبنتمكل

وتتسا!!وتهفيوال!دثالروايةتبتد!وانماللقصةا)تقديم

فتكونالضلا*"اء،،الحرجةاللحكةتاتيح!شوالمشاهدالفصول

العملخاصياتمنمهمةخاصيئبذلكفتبرز.ميعبرةمكثفةمو-فىة

التىالفنيالر!العضويةالوحد!وهيالابركاتعفدال!هـصكا

يمكنلابحيتوثيقاترابطااجزاؤهاتترابطكاملةوحدةمنهتج!ل

علىتاثيردونمامكانهمنش!6نئىاو،اخربموقفموقفاستبدال

كله.الفنيالعمل

مضذكلهاكتكاف،وافعالهموالاشخاصالاحداثنرىولهذا

زياداتدونماالعامالقصصيالبذاءلتخدم،تصاعديبشكلالبداية

وهوامش.

"ايامستة"علىالقصةوحم!فينجمممحمدرايوينطبق

يبلغح!تىيتطورواحدقصعيعملعلىبنيتقصته"نرىصت

منحلقاتهيالمملهذاينتغمهاالتيوالاحداثالمرسومةادهاية

حادثاالقصةفينجدولاالسببيةبراب!-رت!بط،واحدةسلمسلة

ول(".ظورهافيمهماعملا!ؤديلاد!للا

خلقالىالىواحهـد"بؤرةحولالصراعومركرالحتفوحدة.

الحقيقية.ال!صيةؤ!يمتهاالقصةاعطتالتيال!تاثيربوحدةيسممىما

الىالطائرعودة"روايهؤ!الاسطورةبركاتاسض!مم-(

)الصهيونية(الغمبعاختطفهاالتيالهروسفلسطيناسطورة"البحر

اطلقعروسهليسترجع8(91ف!فيد!تهالفلسطينيحملوعندما

فيعروسهتاركامضبوعاوجههعلىتاه.الضبعيصبولمالنار

لهبدلاالض!بعيهاجمثانيةمرة"العربىالدولشجرةنم!لمق.الم!ارة

ثانيةمرةيضبعهل.وحباشرعاعروسهاً؟ها.العروسانقاذمن

."وجههعلىويهيم

الطالرالهولثدياسطورةوبينبلادءواقعبينالكاتبزاوج!ا

عنمينفياالعواصفبهتحيطجبلحولالاب!رعلىاقسمالفي

حننىلهقخلصالتيالمراةيجدتدماالاا!ضةضنهتحلولن،بلا:ه

الخوفبحارفوكهدفبلابعيدزمنمنذتبحر"بلادهكذلك،الموت

".ماشاطىءلىااوصولاوو!اويستطيلوالجهلوالرعب

،شعر"الوجود:معزىحولوبتساؤلءبثيةنهايةالروايةننهيو

هزالوالاةوالاحتماءالسلامةاختارالانحتى.عاصفةالتاربخان

)9(.ظلوليكونانيريدويقتحميتعرضانيجبا.واف!غلف

الخلقعمليةبرؤيةالسبهةأيامهافيالحربرؤيةبركاتربط

كانبسلخلقايكنلمالعربيخاكهماولكن،اتوراةفيالالهي

.32صسالقصةفن:نجمم!مد)8(

.162:ص)91
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ماكلالعربيوررو)ـ):لامارروخنقاالشعبلاراتج!يدااجهاضا

)01(".!طسيءهوافلافعله

منقالبفىالفنعةالديةالمعط!اتهذهكلبدمعبركاتقام

ومن6وتكعيفهاالعبارةديئاميكيةتعتمدالننيالموحيةالشعريةاللنة

المضمونتفجيروفىالممنىاتيانفيالعباراتقمراهىكأتمنبعهنا

لكناباته.الثو!ي

لروائي:1بركاتفنيعتلهالذيالموقعالتاليةالاسطروتلخص

الواقعينتقدالنيالمستلبالمستفربالمثقفعنمباشرتعبيرهو"

عالمهوروايتيهعالم.اطارهصمنيحننلهاهامشيةمواقعمنالعربي

!لاصه،كمفهومالوطنخلاصسي!فيالفرلهي1الخلاصشالبحيث

لاالشالمثقفةالاناصليدورخلامحاانهالجماهيرعكانفتاحالشي

الايديولوجيةلاسقا!مباثرةمحاولةوهو،بلاث!اعنشيئاتعرف

)11،".الغربيللاستعمارعنيفرفضمعالعربيالواقعفيالغريية

:جبراأبراهيمجمبرالقنية(ب

الكنابةمنمتقسانسفجاجيراابراهيمجبراقصصتمثل

فيصيالون"روايتهفىفنلمح،فلسطينلموضوعالواعيةالفنية

صورتستهخدمالتيالتعبيرفيالجديمقالتقنة"صيقشارع

مأسيمنصملتهوماللبطلادفيةالحياةلترب!انفسيةالتداًعيات

نسفنهالليمثزلهمانقاضتحتالحبيبةومقتلوالتشردالنزوح

التي!لحاضرةحياتهاحداثبينوماالارهابيةالصهيونيةالقوى

م!نبالعديدويمرجامعياستاذمنصبيشغلحيثبغدادفيتمور

،.الخاصبطابعهوظبمهاحياتهفيتنمررالتيالمختلفةالت!(رب

الارثواجيةعنامشفعبرتاييهذهقصتهفيالكاتبوبراعة

الذيالمربيبالواقعوربطهاالروايةشخصياتتبشهاالتيالعميقة

العيوبهذهلضحمحاولةفىوالتناقضالازثواجتجربةيعيثي

الاكلههذامنيخرجلاالصيقةفيولكنهتغييرهاعلىبرالعمل

فردي.بضص

سلافةبلاشظارينتهي(،ضيقشارعفيصياثون"ؤصة!بطل

:فيقولالروايةشضمياتبقيةوبينبينهيقالنوهومنهاللزواج

امثالكانوبينماننننظركناوبينماتلتالتيالطويلةالاشهركل!)،

السيوفمنصفوفعلىبانفس!هميقلفونوتوفيقوحسينعلزن

ناعقةاسراباصروالغربانالعدآتكانت،والاجتماعيةلسياسيةا

()12".يومبديوماببطىءتتجملاارضاتممرالتيالنخيلفياضفو!

الوعي،تيازالكاتبيستخممالنغسيةالننداعياتجانبالى

ويظهرالهلاوعيوبارالملياالانابينالداخلياحوارايطهرحيت

لامزيدالوعيتياراستضام!ا+لجاهوهذا،وضياصاالنفستمز!

فيخصوصاكنفانيمعمطولانشهدهسوفللشخصياتالت!لميلمن

.،(لكمتبقىما"روايته

اخرىمحاولةفانها،"السفينة"الثانيةالكاتبدوايةاما

الطبقةتمثلالشخصياتمنشريحةي!والواقعالحإةلاستنطافى

بينهافيماالمتمددةالتفاعلصورعبرمحاولاالمجتمعمنالعلىاالمثقفة

المجالهذاكلوالرواية،المختلفةواشكالاتهالواقعتناقضعاتنقعي

البسيكولوجيالعنصريحتلاتيالتحليليةالروافيتفيعمنهي

فامنونهافان،للتحديدالقابلللزمنتخضعلاوهيفيهاا،خضللمكانا

كبيرتاثردونمايتمدراويتقلصالذيالداخليازمناهوالاوحد

ملاك!وةكبيئةللسفينةالكاكبانجتياركانهنامن،الاحداثبسير

افىادهابينماوتجمعيةالعلاوالعلافات،العاديالزمنفيهاينعدم

الظرو!نتيجسةخاصتظعلوعلىالذكرياتعلىقائمةجديدةهلاؤ"ت

س54الص!ةعواًثيننن!مةس

.147:صاً().
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فالسمطينعنروايات5فيأوولم!مهلآا

-13ا!مفلحةعوالمنشورقابرع-
لا!ى !ي

بعض.امامإءضالوجهوجهاوضعتهمالتيالمحيطة

انهياريعلندالحالدكتورؤموت،بالرءوزمل!خةاروايةوا

والدود،وتداعه4الواؤعنقعىاماموشو؟ياللعالمالمغيرةالرؤية

اوجودامنذرةكلفيلفكلءكلفيي!تدالدود...اثمالعارمزهو

اللمغةمنقالبفييأنيذلككل)13(.الروايةابطاليحياهالذي

فيننسىالافهلمينا،ا-السهامندبربراكضإبات؟بعتا!يالنسكلهـبة

بالكتابةا)تمرسقبلالشعرقرضحاولالكا-بانالمجالهذا

الش!رياطابعابدلكاسلوبهغلفمماهذا،النثرقيالقصصية

.والصفاءاثماؤي!ةمنالكثيرالقصةعلىاضفىافياالروماونصيم

عص،متداعياتحولتدورؤصولاىاروايت4اكاتباو-قسيم

المراهـاياالبناءنأثرتبين،فرنزيوامهيىاعساف!وود،بم،نالسده

تختلطحيث1()(.فوكنروببمإلاء.بىكيالكاتببأسلوبجبرالدى

النفسعنىلتعكسالداخليالمو.ولوجبصوتالنفسيةلتداعاياتاصور

وصراًعها.وترهاوانجبةالاف

ابراهي-موجبرابركاتترواشإانالقولنسطيعال:هايةوؤفي

للنكب!ةاوروبيةبثقافةا،شقفالفردمعاناةتجسداناورتطاعتحبرا

خلقالىوالاحهكاكالتفاعلهذا!ادى،الامةوكلتهاتحتترزحالت!ما

والرؤيةلاواقعاصراعببةاالمعايشةحصيلةكانتمحدثمةروائيةنطذج

هـنشئعابكقصصيحلماطارفيئويرسمهاواقعيتحظىلعالملفنيةا

.والرؤىالعناصر

كنفان!غسانلدىالقصةوزقنيةالثوريا)واقع-!

الضمسا!لالذيعنالاجابةهوالروافاكنفانجماغساننتاجؤهـ-يمون

وا،!ادالنكبةاستطاعتحدايالىوهو،بحثنابدايرةفيطرحناه

عءافنااندلك؟جديدةتعبيريةبط،قا!ةالقصةلثمحنالقضبقى

صبومااًلاداليالض.ببربينمااصميمياا،اخحامعاشكأفاني

الفنسطالشكلبينماحيمالتزامت"نتحكلما،الثوريالواقع

الثورية.بالممارسةالمحمقةإليةالنفا)س"إسيةلرؤيصةوا

حزبرانكنكسةلنكسةيمكنبهبفنفهماننستطيعهنامن

المقاومةطلائعظهور)طقضبرزاهـإسطالص!بيدعئىول!حدت

تاثيرعاماى!ه!يكوناان،65911عامبدايةمعالمسل!ةال!فئسطينية

الراء!.اوالثاءالتعبيريوالت!يكالفف-ةالرؤيةفيوتحويل

مرحلهة:مرحلتنالىكأفانينتاجقسماننستطيعوبدلك

ب!يثالهممواستصراخوالبسبالحزنوتميزتحز،رانحربسبقت

و)يخجلىمرتقبةبثورةمؤذنامتمرداوطورا؟يائ!تارةفيهاالرمزكان

."لكمتبقىماو""الشمس!رجال)،فيهذا

محلهليحل،لئرمزغيابمرحلةفىحزيرانبعدءاؤتراما

نستطيعماوظهورالمعيشبمالثورياواقعاعنوقويمباشرتعبير

سصد"ام"منكلؤطاوذلكالثوريةالواقه*صةبفنتسميته

."حيفاالىعائدو"

ش!هالادبطنتاجهانبمع!نىجذرياليسالفص!لهذاولكن

صؤكما،والضمقيدوالغموضالرمزنحصالحرببعدارتدادات

يه"نجها،،الاطرشو""الاعىو""العاشق"المكضملةعيراثاره

.71ص:الخور!الإسالأا(

7.!اعامالجنوبيةاميركافيواداميركيكاتب:فوكنبروا.م)14(

والعنف"ال!حب"روايةاهمهامنال!تاباتمنالمديدكتب

91.ععامللادبنوبلجائزةنال(!يآ05كالى+دل7لأ!يالأمدلع)

باارواياتتاثركماأممرياب!اوالتياراللاوعيبنظرياتمنتاثرةك!تاباته-

عنالبحث"روايةمثلوالتداعيالذكرىاستثارةعلىالقالمة

بروست.لمأرسبم!"الضائعالوقت
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كما،وبساطتهاوشفاووهابصفائهاالثوريرءاواقعيئالمنالىرجوع

.((نيسانبرفوق"ائرهمنوصلن!افيموساذلكلشهدف،

انالخلقعلىاحبرالديىدهياكتملةاغيرالووائيةالاعمالهذه

والفنيةالحياتيةالتجربةتحقتىحبث4خلصاالفءلبت،ربدع4ا

والفني.لذاتياالصعيدعلىالابداعمي،دينفيالقصوىامكاناخهـا

الث!مس"ؤطرجال"فيءكأهانيلفسماىالقصصيالءهليتمببر

التا&ة:اتبالممير

بثرإسةنماذجعبراروائناالحم!ت!يقعلىالكانبعمل-ا

مشاهدمعالماضب-كألحياةا،هـاعياتصورتتداخلحيثمعبسة

كلسنكلغربةمنيريدمهرزبداخليمونواوجؤ؟الحاضرةالموافف

ا!ثمبمجموعتمثلوءـخ،واقنتلاعهااثلافةاالرئيسيةالشخصييات

.داننراخلفلسطبا

مهقدعملؤهوبالشابكبقىللرواارررامبمالبإء.لتهيز-؟

تسو-يخهيمكنالرمزبلآمننوععلمىالقاصفيهيعت!دالارماد

اللجوءنكبةوهبنالاصاليةللحادثةء*رضلافكنفاني،اء،دتةاررمزية

قطراعنالااكلافةالمئسطينيينعذابسببكانتالنىوالتشرد

حادثةالىالانلا"ر.لموجهو!و،اءجراالاترء،زكلال!هءو،بوواالالماح

ومامخاطرمنيكتنفهاوماالهربحادثةوهيمصيريةواكثراخ!ر

الموتالىبهيؤديمما4وارضالفلسطينيببسنانهظاعمنشكله

خلمقعلىوالاحداثالصورتواليعدوس"2،ئءتميصناوالههـار

كلمةكلففأن،وفاحممفاجىءحثبتوقع!هـخلذيا1وصرا

علىواقفونبانهميتخيلهـماقارىءتجعلالابطالحياةؤكط،لفتة3هلو

القومي.01وجودبماساةلذكرناالض.تمةوتاتي،الهاويةث"مير

خارجىمضببهنعالىالقصةقيامان":عباسا!،نويقول

للفروضقابلةبالايرحاءاتمليئةخاصاويجعليعمقاالقصةمنح4وداخلبم

ا!عص!سةاتخنفرالتفسيرضروبوتجددالرءزوبقوةوالاحتمالات

)15(".الظروفبررغمالطاقاتمنهاو!جددبالديموءلآ

منللخروجسبيلالمكثعفاالموحيادمزالكاسباسضخرم-3

اردناواذا،الكليةالثاملة41،!اناةالىالجزئيةالفرديةالتجربة

بالملاصاتتحرج"اثمسفيرجال!)فبمالرمريالمبتن!رعد

النالية:

ؤضحتالنه!الفلسطبيةلل!(داترمزهوالخيزرانابو(ا

.العودةوتحقيقالشعبثورةؤ!ادة،ن!مجزهااشتارقىاالهزائم

اختناقاالابطالداخلهفيماتالذيالسيارةصهريحيرمز(ب

،حياةالثكبةبعدفلسطينابناءيحيا!االتيالحياةنوءالى

بدلالهاوالاستسبلام6الضىاعويجرفهعاالخوفيالللهامظلمة

.والدميارالفنماءنههـايتهتكونان

المتوافئةالعربة/القياداتيمثلونالبعراويونالمهربون(ج

لسيطرتها.واخضاء"مطينيالفكودالىو*سحقعلى

الهاربينكليبتلعالذيوالجحيمالكبيرالقبر!!يماالصحراء!د

وطنهم.ارضعلىمصيرهممواجهـسيةمن

الواقعدقةبينرائعةمزاوجةفيكلههذاكنفانيلنايعرض

يشيعالذيالملموحماغيرالخوموالتاثيرالبالنحطوالايحاءالحسي

والحياة،اقدراوعبثيةالمفجوعهـةوالكمابةابطشمث!اعركلفينا

الوجصودازمةيطرقانشخوصهرموزخلالءن)كنفانياستطاعهكذا

لابشكلبئلانسانتسب!جحيميةولوتعربةسوىالعالمافمالكبرى

يحرجانالكاتباستطاعهنامن،الاليمةنهايتهالىارادي

الوجود.لمعنىالكاماصةالانسانيةإا(ماناةالىالجزئيةاوتجربةمن

كنفاني:روايةعلىال!مكل*رصفياجندياعالخقول

تاريخفىناجعةمنواحرجديمه"حاولة"الشوصفيرجال"

اًلاثارسغسانفصصفيالرمزيالمبنى:عباساحسان)15(

.،اصالاول4جلدا،الكاملة



وربمالناعرضتفانهاقؤميامةالمذشوخاصةالعربية-"الروا

لشسجديرةوطريف4بارعباسلوبالسليبةالارصقصةالاولىللمرة

ومرارتهابقسوتها"لأساةكلفيهابلوالمحايدة؟لاؤتعالدوحهـ،!سا

نفورااماماكقدمعاييرلتس!قط،وحرفجمل!ةكلفيتنبض

)16(."الحياة

التلازماهميةاخرىمرةكأفاكررالبت"الئنسمس!رجال"في

فمن!4تسصخيرفيالفنان8قدرومدى،الانسانوقضيةافمنابين

الجمالي.والابداعالفنيةالائارة1بعنعرالاحصفاظمعالشعبلخدعة

لغىصانالواءبمااالص!العمللنايبرز،(لكمتبفىما"في

الاولىباللربرلأالمنأفماالفن!نيالتعةيدمنحىيرنحواخذالذيكنفاني

اصمنهحلقصاويع!مد،المعيفقىوال!جربةالرؤيةفىالتعنيدمن

عبربينهافيماالشخصياتتتداخلكماالمتداخلةالعلاقات

تلبيلكيجديردةابعاداتكنسباللغةحتى،فيهاالوعيتيار،فامي

الىرؤيةمنالانقالبال!اليوتؤمنالمعقدالمتؤرالواقعمتطلبات

،حيثالتعظيداشديدةاالشبكيةالهلملاقاتمنمجموعةعبراخرى

هـداويئتيعهيقبمثكلوالمستقبلالحاضرمعالمأ!جميالزمنيتداخل

.الحادةزاوي!"منالكاتبيطرحهاانني1القصصيةالرؤيةيىتفكله

الجديدة!ال!عل!بكاهرةللقصقىتوضيحفي!شفانيويفنرف

مخهلمطعالملأمللأحق!فيالصموبةان:"فمقولروايتهفيظهرتاننئا

ايضامنطوناءرلاواكنبهامعترفصعوبةهيالشمكلبهذا

.واحدةد!عةقولهإعتزمتماالروايةتقولانب!لاكاناذا

التاليئ:بالملاحظاتالروايةهذهنجعلانونستطيع

فيسه!مالاكبيراتأثرافوكأربرمنهيقصتهديكنفانييتأثر-ا

نففءالقيا!بطاللدىالداخلي!ةالتداعياتعلىالتشديدهذا

اًلتوتر.اثديدالنفسيالقلقصور

يفتروةذاتهحدفييعتبرمجبنصلحثمنقياالقصة-2

بحثاالصحراءالىبلحوئهاختهعارمنحامدهرب)القمصيالبا!

تتازمبشكلانتلبثلاولكنهـا(الوطنالىترمزالتيالامموطنعن

سلوكفيالمعبرةاطفرةاتلكؤهـتحدتالنهافيتلالبمحتىمتوتر

ال-لملعلىالفلسطينجمهوافنمردالرفضبى!لادالمؤذنةالابطال

.والاستسلام

بيىنالخلطاصجاه:اثنيناتجاهينفيالزمنيتحرك-3

مرور،ج!دالذي،المتحركوالزمن،4ستقبلاووالماضيا!اضر

.الجدارعلىالساءقىبدقاتيتجسدوالذيلعادياالزمن

ن"نجالرغمالروايةابطالبينماا،عاناةوحمهتجمعس،

منهم،كليعث"الذيالخارجيالاطاراوالمكافييزالياختلاف!

/الخشبيةالساعةبدلمحاتيترددالذيالايقاعهذابتهاويوحد

ووجىانهاعصبهاتدقفيفهيمريمفيفسلأفيالجدارعلىا!علقة

م!ساةعنيعبريد!الذيوالجنين،وتمزقهاضياضصالتكشف

صدرتدقىكانتحامدخطوات،وكذلكوالتسترا)ننكتمتطيقلاباتت

فييشيعالديالموحدالايقاع،هذاع!بينوتحدباصرارالصحراء

الداصياتوامنالشحنساتهدهعليهاليضفيالظصهةاركانكل

الف!ي.الابداعالىكنفانيبعملارتفعالذي

الشعوريةففيرسمالاختلاجاتالدقةتلككلههداالىيضالى-5

علىيساعدالانسانيةالهـنفسلكلوامنالعميقاتتحليلوظهورالدؤيقة

الموشرالتعبيووايرادالصوررسمفييبانيةقوةكلأ"هذااظهار

الموجع.

بالقول!كنفاذيعملعلىعمنعانوجزانالنهايةفيونستطيع

اثقيلةاالسلبياتكلمنالفلسطين!لأالنفستجردتمثل"لكمتبقىما)ء

.6391ذ-ان3عددحوارمجلة:الجنديعلي)16(
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ررقاوالارضبالواقعجديدةصلمةهي،تعتهايرزحكمانتالنى

غيروداعنطرةوهبم.عسمروةبطي!ئةالولادةكانتوانالعارمةالادارة

)17(."ويفبيتوارىماضنحوآسفة

للطرةطمغاصاراطريقاكن!نيغسانيسلك"ح!يفاالىعائد"في

شضوجهلاؤهوالاخرىاعمالهفيسلكهاانلهسبقالننالفنية

،ولا"هـسالشهفيرجال"ؤىعرفناهالذيالشفافالرمزالى

وارهلما"لكمتبقىمما"فيعرففاهلذياالمعقدلتركيباالىيتوجه

المقليدية.الروايةتحوممنت!تربالتيالبساطةنجوي!حو

محاهاوحتاكضتناقضات3لءفجرموقفمنكغيرهاتبدأوالقصة

ا!حالىدء!من4وزوجت((سسعي!د"عودقانها.المختلفة

عذابمنالعودةووهتجرهانيمكنوماالجبري!ةالفرافىسنيبعد

وحنين.وذكربتولواعح

ا-*ليل!يةاالروا،بئضمن"حيفاالىعائد)ءروايةقنثرج

عام!حاولاطارسوىالقصهـةتشكللايرث،البسيطةالكلاسيكية

،لك!ن،انسخصيةاومواقفهاثكارهمصليعكسانخلالهمنالمؤلف

اتحلأ.لياح،نبالىوالقصالاخبارفيواًلطبي!صةال!سردفيالسلاسة

المختلفةالانس،ن!-كأوالاحاسيسالمشاعروسبراللشخصياتالدق!يق

،صلهفالد!ة!لوصفاهدا-ونقصوعاروذلوشوقذكرىمن

مة،نابهحيةك!لةالصعةمنجعل،واشخاصروزمانب!يئةمنالقصة

المى!ك!هنكبيرةبد-ب"يت!تعالرواي!ةمنالاولءال!لىوجعل

الخالقمنعليشاموتبةاليرفعاهاللذينالتصويرفيوالبراعة

الفني.

تخدمل-من!ب!""اضافؤيع!برالروايةمناًلثا؟!هالجزءاما

منصوموقعهوانؤامهغ!انفكرخدمتمابقدرصمحهاالقصالجوهر

لفت،النظرخلاا"امنيرادنظر،!ةءحاورةتكونتكادفهيالقض،يا

العر?لأ.النفسفيوالداءالضعفمواهنالى

خدمةفيرموزمجبردوالشخوصالحلمثمنكأمانيجهلولقد

اروايةامهمصاتحسابعاىهذاوجاءالمطروحةالفنيةافىية

فمجعالهاتقريرية،ال!يةالمباشرةطابععليهااضنىماوهذا.الاولية

يص!ل!طقهةؤالنتيجة،والتوفعبااتوترالحسهذامنهايخهـتفي

.لملاحداثموضوعيةراويةعبرال!إرىءاليها

بعضفوفعتالفنيةالقيمببعضالكاتبضحىالفهـرةاجلمن

مثل:مبالثرةبصورةتقبللاقدالتيالمفارقات

تفهـمها.وتارةالانكليزيةتفهملاتارةالزوج!ة-

ي!وإيوزوجةمها-ووقبلمنالبطلإ-نمنزلاسنحواذمصادفة-

للطفل.التبنيعمليةسهلمماعاقهـر

قتل4و!ادادلسطي:يطفلقتلمعادلةبينموازنةقيام-

ولاومكشوؤ!مستهلكدش!ماءالالمانالفاشيينيايرىعلىمريامشقيق

.جديدامضمونااوكشغهايحمل

كنفاني،!ملاصالةننكرلافنحنالسقطاتهذهمنوبالرغم

الس!رعةو)ممنطويلنفسذاتدوايةبذورطياتهبينيحملؤهو

الفكلية.افنقريريةالمباشرةفيتقمجعلتهاعرضهاؤي

،والاكتمالالاكننازحدكنفاننأمعاواقعايبلخ"سعدام"مع

!عمل!لالاصالنبعكانتالتيالمقاومةالئورةملادشهدالذيوهو

.المذكورغسان

التجميللاملالباعثةالمحركةللحؤقةالكلاموفيكالرمزيثتفيهنا

القصة.افرادمنفردكلفيتشع

البسيطةالفمبيةال!لكمةاماملوجهوجهانحن"سعداًم)ءمع

للقصةفلشي.والامةالشعب"سعدام"شفاهعلىترتسمالتي

41خيماتفكأاالفلسطينيةالحياةمي4زرهيوانمارئيسيةحبكةمن

نفسه.المصدر:عباسا!ان)17(



يئبعالجديدولكنالنكس!ةهواع؟مافالاطار،و-مزقهاتناقضاتهايفجرواهميةخطورةالفتراتاكثرمنتمتبرفترةفيفيهاالوعيفورسم

تجاهه.الاثمخاصمواوفمنعبرنلمه4التناميووا.مستقبلهاصعيدوعلىالامةحياةفي

علىاوالمثقفينرؤبة!يالنتاجهذاعلىالغالبةالرفيبرة-4:لنناليةااصورا

عوضنقوال!!أكانسواءالصغيرالبرجوازيالمثقفرؤصةالتعديدوء"ور!ءالىتضرجولا،البدايةفييائسةتبدو(،سهدام"-

ولتزما.ثوريابئض!امذاتهالمعسلح.الثوريالنضالمهمةور!ائهلسدالتزامخعلمنالاالامل

داخلو--اتمزمتجديمهروافيكأظاهر!النتاجهذايشكل-5وهـ،ةت!توالرزوحالاستسلاممنتحواتالمخيماتحياة-

اىااروصصىالفنيدفعيوهدءالتلاكر.يدلىفي.فالدنواولعناماصراك!البنادداصواتفيهاتلعلعممردةحياةاىاوالظلامالهبؤس

ء.."مؤ...دملا.العودمكليقترسمسوف!وحد!ا

الثور،--ةوالرؤيةالواؤعمعتفادلكأخانيانالقولوتصتطيع

علبها.واثربهاؤضاثرسك!انبينالانهانيةالعلاقاتعلىالننحولاتهذهانعكست-

***الىالذهابعنسصدابوكف.شيءكلتغيرفمج!ة":المخيم

...،.م-امعباجادلفىانهبل،ليونةاكثرسعدلامحديثه؟صاراثقهى

ل!تذقغمب-ئيةعلىص!طانعنلب!خثلوكاونيهفنوفمحنخعإمعفيئ،ؤررطمنمتسائ!4رمقتهحبنطويلاو(ابتسم،تتعب-زالماكالتاطسالها

امهمقيراتشكلالضيالقعيرةاد!و!صالىوافا!فيتمعة..دونؤفبسؤالطعامهلمويطلب،منهكادائماياتيكانفقدالسببعن

نا!"مطلا،معينةتقف"علىيقومبذاتهقائ!،فنا!ختهـلهركاد."الاصءبرةلقمتهيرعلكوهوينامويكاد

هـن،وتاخدالاصرةالحربءوص!بتممهاخذتال!ميرةا"صصاهذهتاكصورة*حملقىفعنهوثيقةاخطصبر"س!رام"تشكلهكذا

الهـجديدةالروحافقعنلن!افحكشف،لهاجديدةمص(مينمعأنيهاوال:كساتوالخنوعالدلدائرةال!فلسطينيهنالشبنقلتالنتيالطفرة

ا)فدطينيحيماةعلىوفمحكسالهرب!ااوضعاعلى!بمنبدأتالتيسكقبلبناءفيخلصة41والاراثةوالتمردالثورةدنياالىالمتنا!ببة

فهي،جديل!فب"لؤيةولتالتيالجديدةالروحهذه،خاصبو!4.الممززةالفس!طينيةللذاتا!عتبارواعادةللامةممثر!جديد

وووحهذه.الاولىاككبةوذكرياتالرمردفيطالىالارتدادمنفيءالعامةالملاحطاتبعضنورداننستطيعالبحثهذاختاموفكطا

المج!صفحاتعلىتئشرالتيالقصيرةالقصصفيخاهـكأالسماتهـافدءكلينقضيةتمناولتالتيالروايةلهذهالمتطورةالفنيمةحول

الرصاصة"الريماويممحمودؤص!ةءيىهامثلانأحدانونستطيع:الناليةبالنقاط"زبرانبر!عد

يثيروان"ا،خيرةالحربيعريانيض؟ولفيهاقيا)1("ارابة-طلمساتبصياغةحزيراننكسةبعدالعربيةالروايةقامت-ا

)س3ف!!أ،العربه!الصع!يدعلىمصبفةطولاحولمتوان،افالىواخرونايجاباص("غهاوب!مهمسلباصاففبعفمم،العربيالوجدان

ع!مقتالهوةهيوا/مها،الفلسطينيالصيدعلىجديداشيعاتحولالاوليالفئيةالوثيقةالرواير"هذهمثلتولقد،بينبينوق!ا

الذكرباتتمازجهالسردمناطارفيذلككل،الاخرينويبنبببئه.تاريخئامراحل!خطر

صورةرسمفيتمهماللاو!يمنعوالمتتطخلصت،الحيموعورمن*:جثقالتيالشعرية!الكماف!ةالروايةهذهتممببزت-2

بعد.فيياالفلسطيئيواثععليهبكور(4ية.".
شوافى-صبهساوالارتفاعالملموسالواقعلجزئياتالحساسالاختبار

بيروت.الرمزمستوى

الزمنمعطولياالمتطورةالواقعةليسالروايةبرالحل!-3

.7491حز!انال!اثسالعددالادابفينشرت)18(والذيالابطالحي!ةاعماقفيالمتجفالموقفهووانماالتاريخي

لم

تقدمل!دابدار

!

فيا!في1!!ةليه

رسد

ه
ه

!ال!با!الصمتذكه

كا
بخئغدرئدةقصمرمنبمند

لم(حدكتاصلرت

ه!ىثم-حم!هـ3عيعه!هلح!ص!ي!بهم*ححرلع
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