
عبد؟لمجبا،مكبا!ى

*!صاما!أفه!أ

ثليلةقلةلكن،بارءاومقالياوناقداثعاعرامردانحسينعرف

والقصة،القصةبفنمهتمامردانحسينتعرفالجيلهذاادباءمن

القصيرةالقصةحسينكتبفقد.وانشاءنقدا،خاصةالقصيرة

عليه!اوزاد،جيلهاقا?يصفيتناولطلثاعالهـتيالموضوعاتفي

النفسيةالتث!لجاتاوالذاتيةاالشاعرعنالقص!ىالتعبيرالىالتفاته

قصاصيمعظم!نمهي!بكانالذيالامر،الخاصةتجدبتهفي

الموضوعاتعنالتعبيركونورلم!يحلونهاو،الوا!يينالخهـمسينات

قدمردانحس!ينكانواذا.ملتزماخلاقيحسوفقالاجتماعية

تحتالمض!قالهـفر"دبقضيةانشغالهمالمجيلذلكقصاصيشارك

لموانالضياعمهاويالىبهتقذففادحةاجننماىلأشرو!وطلاه

المطبوعةالسمعيكوجيةطبيمتهجذبته!د،النبملالنعاطفحستفقده

الذيا!كلعصامنالمعرو!الاونهذاكتابةالىوالسخريةالمرحعلى

متحدرايكنو"ن،الكالحةالمتجهمةالهـقرةظكمناخلهيتسعيكنلم

الطرفة،-القصة:والاوربيةالعالميةالكلرسيكيةالاقصوصةتراىمن

لاخطاءالباسموالتناولا!رحمنجوفطيهايشيعالساخرةالقصةاو

بينالننوفيقعلىالحرعيقادهكما..امالهاوالصغيرالانسان

اهتمامامنحهمااجلمنالدائبوالس!!والجماعيةالذاتيةالمطا!

امم!يرةاقصلأاو،الغنائيةالذاتيةالقص!يمنحانالىمتكافئا

كتابمنعرا؟مهكاتبلدىنجدهلاقدخاصااهتماما،المضمنة

الساقي.الجيل

موموعاوعاطلأءموقفحولثورة:كالقصيلهعندهالق!سةان

يكمادلامختلفميجالفياخرنثمساطلي!ا،ععينةقةاواجتما!

ض!فاميالقصا)نتاثيريجعلمما،شعرهفيواضسحاتالرا-ؤثر

حاولالتيالمبكرةقصائده!يوخامة،مردانحسينشعرااغلبفي

عشمعقةرا"هة،معتجربة):مثلقصيرةشعريةقصصايعتمدانفيها

يصقشاعر!يناان.(عتيقثربفيفتاةمغازلة،ق!يحة

مثالاالاخرون!يهرأبىلقدح!تى.المباشروالبوحوالجهرالصراحة

لقصد.)1(المخلصالصريحللشاعرنموذجوخر،للصدقيسم!شا

لاذاعتهاواررمي-يراهاكماسبالحقيقةالاغراف!الب!منذالتزم

علىموروثةضابيةالىاصاناالمنحرفالغنائيالطابعفلبمأوهذا..

فلم،الفنينسيجهوراءاوولففيهيختفيالذيالموضوشالطابع

المعرحيهيكتبولم،الدويلةالشريةالقصةمرلىانحسينيكب

.،91محى.مردانحسين:الصاعقةلاءلتول!الارهار)1(

ة)1لاق

نابدفلا،ذاتيها!!طىعندهالقصةافطوتو!ا.الشعرية

وذلك.ازرمحطورورا"الم!لونفيهيغيبالموضوع!ةمنبقسطتحتفظ

في-سىحبنكانلذا..القعيوةالقصةفيفهالزمالرواي!كي

جبراالاستاذءبزباكبرمنان(!روليلفيعراساألروايةنقده

القارىءانبل،-ولةكلوراءوجههوضعمحاولتهجبراابراهيم

قصته.فبموفبرةكلمةكلكلاكلفبوص"يلهقي

الشعريليطارلاثاشلانشاطامردانحسينعندالقصةشاح

ممنالش!ريمنعماالقصةدمهءكانبل،ومرتبةاهميةالمقالةاو

شبابهشهدهماالاخبرةهـ:واتهتشهدلموان،والاحتشادالاهتمام

والقطعةالعمحفيةالمقالةاستعبرقته!د،كتابتهاالىالصرافمن

لروافعالمميزةالاصالةولنمفرغةالانقصصهلنات!بدوقد.النثرية

ثونالاعترافقهـصصهواجواءموضعوعاتتنوعيحوللاوقد،الفنينثره

فانذلكومع..جديد!لتجاربواقتحاماجراةاكثرشعرهفيبانه

الادبز-خ8سوىبهيحفللاعاديااوباهتاادبال!يمستافاصيصه

اواس!ا!اهـهـصاغلبمعصبهـواحدعلىتقفكانتبل،المدقق

الثروطت!يقعلىوحرصاوج!دةمسنوىالوافى!يةالخ!س!ينات

خصائصهالىمم!كبلأ6ابداعياعملابدونهاالقصةتكونلاالضالفنية

يكونانانذاكالمراقهـيةالقصقياعلامرفقةلهاتاحتو!د.ومزاياه

بمرورةالايمانفشاركهم،ووعياوترائانصوصاالق!سةمنقريبا

هذاوفبذ،العقيمالباه!تالسر(رعلىالطئمةالحكايةمفهومتجاوز

لظهورهمهم!توالذبىالقصةعلىالدخيلالابمنالس!لاللون

الخواطرادب:القصصيالوثيث؟!ابورس!خهاليوميةالصحافةابواب

).جموعةاشها.ى(المد!نةزحامفي)لمجهوعةنقدهففي...والصور

عالوا!!ء!هيبل-كان-طريقةءلمىكتبتالقصيرةالصمصمن

ان!وراًلاس!اذ.!.القصصالى!!االيوميةالخواطرالىاقرب

كموالخوا!المقالاتيكتبالذيالوح!ا!كاتبهوليسلثاؤول

كتابمنحع!يرونللهوالحمدالعرا!ففي،القصةاسمعلي!ايطلق

ومهيما.بر)002(فقطالطريقةهذهعلىولكن،النابرحينالقصة

القصة.وبينبينهااتىفيمنبدفلاناجحةالقلميةالصورةكانت

فهي(آثام)الفويببسيملمجموعةنقدهفياخرىمرةصؤكدهماذاك

المقاليفالالسلوب،القصةال!منهاالقلميةالصورالىاقرب)..
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اثرانجدلماذالقصةصفةعنهةينفيابطالهالكلالبلهيهقدمالل!كب

.)13(00الفني1للتكنيك

بالغعليالشيخالرنراقىلعبد(العصرفئصاعر)نقعةنقدهان

حسينعرفهاكماوثروطهاالقصيرةالقصةملامحاضاءةهماالاهمية

واشاعةددانمهاتثبمتفيجيلهفصاعيمنالمجتهدينوشادك

الوافعيهالقص!ةوخصائصبابعادالوعيتبلورحتى،مصطلحها

ومهديالتهـرليوف!ادنوريالملكعبدك!بهاكماالمحدثةالكلاسيكية

مااهمكانالذيالوعيذلك،!مانط!مةوغائبالصقرعيسى

ووصلواالنقديالعوافيةالقصةتاريخالىالخمسيظتجيلاضافه

الحديث.والعربيالعالميالقصصتراثوبينبينهابه

...والتحفظاتالهآخذمنسلسلةالقصةلحلكحمبننقدكان

القصة،عن،حسينرأيفي،الغلالبالتفيضاستي!،ءوبواسككلة

تكونانبدلاالكلحمميرةفيالقصة.والملامحالشروظتلكا!-الىنصل

بتجفك!وذلك،الصورمنصجمة،والاشخأصالخطوطواضحة

استعمالويساءالاضطراب!!هيشيعالذيالجافالمعرديالاسلوب

ناالقديرالقصاصيستطيماننىالتقريريةا،صفاتوردحمالهـلمة

القصةيصيبمااشنعان.يقرر!ااندونالقاش!الىبهه؟يوص

يرسموان،كاذباءفلقاجوهأيكونان:بحدهلهاح!ي!لاهلابمقتل

التحليليعوزهاجامدةثوالبفييقلموااوقلقةبطريقةالابطال

مسرحيبتقديمتسيرالقصةيجعلقدفالقليف،ال!ب!قطالنفسي

فلامغايريناسلابينبينمتارجحةفهلمظلالقم!سصيشكلهايغقدامما

القصةتخ!لولاانينب!ه!اكللوفي.خ!اعيهيكل!ءتستةرتكاد

العقمه()غيراخرشيئابالمشكلة؟همدو،مله،(المشكثه)من

الاساسي،الموضوع:هوالمقصودبانتوحي!قماصيصه،التهـقليدية

عندهو!االبساطةالهتم!تالقصةخلمنهانا!يالاشكلااو

المبدايؤكدهذافيوهو.(الحديثالابفيم!حترمةفيرصفة)

مشكلةاوعقدهالقصيرةللقصةان:القصصيالقدفيال!لسيكي

حولت!بنىانكصانها.لهاالفقريال!مودبمثابةوهيااساورصية

الشخصيةفن،تحديدااكثرتكون.ولكيمكميةاوصريرحةغاية

يتطلبموقفيكقنفهاالبدايةمنذثفسهاتجدالرئيصيةالشخصيات

)4،.القصإكأا"!تعةيعطيناالمشكلهحلاجلمنوعراعهاسريعا!

يستوحيفلا(الصيمالواقع)!شالقصا!!يضمدانوينبغي

الحقيقة:مهماعنصراالقصةفغفمقدئهامحمد!4منيسممههمااوخياله

ادهـي(الواقعيالجو1القصةف!،يمفصعانمنائنبدولا...

كلشخمصض!ةمنمهماجزءايكونفالحوار،المضطربالحواريفس!ده

العام!يةاللغةنستعملانفببهتحسنالمسهمنيكونوقد،قصصيبطل

مؤلقهااستعمالهايكونلاانعلى،،المربىشمخصبضحمالابطاولاعطاء

ال!.النتابمفيمةمنالهـص!الى

تختصرائهمةالنقديةالمقالةهذه!يالاساسيةال!وطان

سيم!ا،بحولهثصصيجيللدىالقصصيةوالمفاهيمالاهداف!ابرذ

الت!دوبينالكللسيكياًلقصصيالبناءشروطبرينج!عتوانها

بهمااقترناللذيئوالتداعيالتحلكلالىاىداال!لتففضرورةعلى

البناء.ذلكداضلالتجديدالىوتلامذتهوؤملؤهنوريالملكعبدلس

يخللهلا!تماسكهيكلتذ2كونانبدلامردانحسينعندظلقصة

يمنيهحسينكانوما،الفجائيةالانتقالاتممثرةعنالناجمالتفكك

وحدة:القصيعةبهيكليعنيكانماذالههوالقصصو3بالهيكل

لينفجواتولاتخلخلفلا،الصوربينالاشجماي،الة:!البناء
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اهبرىءالصورةالىفشي!اشيئاالقارهـ*!تلرجكيماواخرىصورة

الفنيةالوحدةتوفيربضورةالايمانان.الفكرةاوالموضوعصوزة

فالمحمل،السواءعلىوالقصصيالثممعرينقده!ييتردرالداخلية

مجموهـلأاومس!تقلةصورمجهوعةليساثروريملكالهالقصصي

الىاوالفرةظلالىاوشيءلاالىبنا!ديمتنافرةطواطف

ببعضهاالصور!يهاتتداخلمننماسكةوحدهوبل،مهـنهماواحدجانب

لتعطينااف!يتيةاللوحةفيالخطوطتمتزجكماوتموجف!نياتداخلا

.)5(الكليةالصورة،المطلوبئالصورة

احدهميااخرينبعن!ينالاهتمامتجافيلاالوحدةهذهوهن

ثيمستقرةالقصةفننبقىلهماتتسعبل،مسننجدوالاخرمودوث

الطرةعنللتعبيرتوظيفهماالكلالباحسنمااذاوثابتخاصهيكل

.المثصرزصياتلننصويراو

القصاصينبملكيلمج!لاالذيالنفص!انتحليلهو:اكوروث

السري!ة.ودحدا!مزهاالذاترواسباىاغائراعيمقايهـونانفيه

!ؤكدحسعينييلااثهيرةالووايرات1منيطائفةالص.محنيزقدهوفي

وو!،وماخذامنقصةغيا؟لبب!دحت!ا!ضممامتياز81هذااههية

نا):يقول3-!ر،لعستو(الخالدالزوج)رواكة"طىالعاطرثفائه

ورسمانهولولابطالهالخارجيا!لحمبجداريهتملاالرجلهذا

ويخترقظهورهممناليهميدخلا.".مهـتناهي!ةبدقةالعامةاشكالهم

مد!شةبطريقةالداخ!لآالعوالمؤ!يبرز،اعماق!همفنىوينبنرنغوسهم

ويخضي!القربهـةفيو!ضعكلالاخرب!دواحدايتناولهم..همثيرة

نشاطهملمبعثالجوهر..الزبدمنهم؟خرجحهـتىعنيغاقاسياخضا

)ول(...الحيل!فياحركيا

كمووذاك،القصةكن!مابةلفنالحديثةالطريقة-هيعن!دهتلك

بين)روايتهفم!محفوظفنجيمب،الروائعةالاعمالمعتعاملهمحيار

كتابةلفنالعديثةالطريقةبفرلكنا00ع!حكمابناءلبني(القصرين

ملضفمتغيرالاماكلءيهالمناكرالىعاث!(،عدمسمه"سوجهلانه،ال!ص

هو،كمالنا!يقدممهمنهاشيثاالتهطم!اواذا،الجانبهي!الزواياالى

اصورالتكبيرالكئيريبغلنجدهادياالوؤتفبما"غسصل)ءثوناي

هوانماالجلرموطنالىينزللاانهكما،عاديتههارغم)الاخرى

انه،ء!2!زاورلداءاو!ررفسالسط!فياقشرةابقشطيكتفي

دم!!ليسهببحا!رقي9!فصد!حاولانلونويصكهمابطالهيعرض

تمعخيمالىاخرج!انبمنويممد،الطستفي-د!فيماكلس

وينغلت.والحياةالمجتمعوبنابطالهبينتربظاقيالعامةالعلاقات

حدالىالوصفمجالفيوخاصةالسردولئرةفيفيوسعاحيانا

المسرحالىب!يقذف!بىانالهيحلللاف!،ال!قمصدعنبه-بم

نه!يقتربولاالعظامبحركةالايفنملاثجيب!..ملابسهم!كامل

عليهايبنىدثةمنيخلولاالذيال!تمثشمروهذا)*."..ا)نخاع

،ا!وقضر)لروايةصضه!!يكررهللمناؤمشةقابلم!تعجلتقييم

لتط-ورالمنظمالتسلسعلوبذلكبالحواثمشسحونةكسابقتها)فهي

طريقةهوهذهنجب-وكليق!ة،العاديينالناسررنفوسفيالانفعا،ت

اامسيطركلتضجلىنجيبقدرةولكن،القصةكابةفيالطبيميين

)8(00،القراءةفيالاستمرارعلىا!نهامهفيالقاركطءعلى

!"اعلنهكاطبيعيامهـتدادالتمحليلاهميةالىالالننفاتهذاان

بهدلىاخلاقيةجنسيهئورةمنالشعريةتجوبتهوبدهشبابهمطلع

داخ!ملتورقالارهار،.6-95الادبيالنقدهم!مقالات)ه(

.402الصاعقة
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معلامنسجما!لا+مما،(لملاعمكفىالضالحيوانحقيقةكاالنبش

ايمانهومعبل،فحسبوالمخال!ثةالزيفانواعوكلللبراقعمقته

لحاثح!كشفاونفسيةحالةعن(راديشبهتعبير)الشربان

الثباتيستطيعالذيوحدههوالعبفريالفنان)وان،(خارجي

الشعريةالممليةجوهروان(والغامضالواضحبينايضاوالميلان

فيفالكلمة،الشيءجوهرالىللتيسللبقوةحولنامانثقبانهو

وتحملالبحاروتمصالجبلتزخم!التيالمرع!بةالقوةهيالقصيمة

مسابقةالليالخيالتدفعكذلك.القثمفيموغلةحقبعبرالبال

بالجرهيقترنلماذاالشعرمنجدوىولا،المستقبلوخىالزمن

.)9((00هناكيوجدمااعلىللتؤجالداخليال!افتحامعلى)

ناجح.شعريانجازهوالناجحالقصعيالتصيلان

هيالعم!التحليلمنقدرحبرالمتضمنةالوا!يةالقصةان

منها.اعلىقمةلمةبانجيلهادباءولاحسبنيحلملمالتياللآمة

استثمارم!حاودةحيرتهلذا،والننجديفالتفو!منتهىعندهأانها

فهـ!ل!ا،(اثسمخ)مثلقصهفيواقعينحوعلىا!واقعيةالبداية

يقلاد.للقال!ءوتشويقأواصداماملهاةاوشاذةاوغريبةقصة

ولاغامضةىفكاقصصاجواءان،جيلهقصاصياثقف،نوري

ؤهمانلال!ذلهـكقصاصيعنوكياب،)01(نتيبسةالىتنتى

ا!مال!ميا:وصئنيراتنارلاالقارىءيقممانمناحمريتطلبلاكافكاقصص

كيمامعقوللااوواقعيلاتحولاوجذرعلىالقصةباقامةالقبول

قععهماهنايكنالم../م!نهاساسعلىومعقولواقهيبناءينض

"!سني:!الوحيماال!غريبالضمران؟اخرىبطريقةيوالنا!غار

دونالمعنويمفزاهيحملتحولوهو،حثرةاًلىف!جلاهانسانتصل

ترتبتواثعيةنتاؤ-حمنمنطقيةسلسلةهوانماذلكعداوما،ريب

،راثفيلمبيقولكما،الكالبيجيموهكذا..ال!عحولهذاعلى

واشكالالسخالصةالمضمونذاتيةبين،الحقيهـقيوغيرالح!قيبين

ا)خارج!بناوللمعنوثوثةصحيحةصورةبين،اررضوعيةفىكاية

قدتكنلممردانحسينمرحلةلكن،العالملهذاالحلميوالتحلل

تت!رك!انينب!عندهفالقصة،القصصيالاؤقىهفابعدعرفت

يبةفي"مدلأ:(المسخ)عنقال.وا!قولالمنحىووؤقال!تحثود

ال!قصةهرهمنكافكااليهيهدلىاًلذيالموى!مزعجةبل،!ا

احتمالينيطرحانوبعدإ...بالضبطنحثيدهاننستطعلاالشالة

استخاميانيمكننيماذاومن:يتساءلالكلالبهدف!لذاتيين

يصبعقدالابانالى-!ميكافكاان.العجيبةالقصةهذهمن

لانالأفسوىالقارىءتصدبمنها5.ضطللقارىءملهاةمهـجردا!!انا

يكشفمماالمتابعهـةالىالغريبالسلوبهاثفانبعدالاخيرفييجد

ولو..ق!ذلكمثلالىتصللنومنك.الحيوانذلكصالذموض

هوفالمهم،قىاتمالكلنتيجةاومعينةضيقةالىتصللمانك

تقبيلفنيتقضيهالذيالوقتبذلكاشبهلذيذاوقتاقضيتانك

")11(...احبيبتك

يومشائعاكانوالساذبمالسهلالانطباعيالتعليقمنلونذالر

القمصعيالادبلانجازاتالدف-كةالمتابعةغيابظهـوثهعلىشجع،ذاك

نابحاليمكنلاالقصةبانايمانورسخه،ونقدانصوصاالاوربي

التى،السخريةفعتى،واكالوفةالواقعيةاليضائقعنطقمنتفلت

بأنلهـايسمحيكنلمبالوانهادبه11وتلونمرولنحسمينتعشقهاطالمأ

!سجلوهو،واللامنحىالمبالفةالىاوالحواووتكديسالىتنتهي

ل!،الحقائقبمنطقحمروايهتملاانهتوينما!كفصصبعضع!لى

س921-،15الصفحات.الصاعقمةداخلتوردالازهار)9(
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لابحيث9عالواعنالنعيدهوالصورالضخمةبالمبالغاتقصصهيملر

.)12(بالقراءةللالستمرارا!ا!!الثموقيالقارىيجد

)الهداعفأفوالداكالعراقيةالقصةفياكستخح!الحنحرواما

القراءاىبب!يظثرواواخريننوريالملكعبدبمحاولاتاقترنالذي

قياد)عناشياءاوشيئافو!االحديثالاوربالادبفيالقصصية

.(الشعور

معروهـقصصيتقليدانهبسمببنقديااشكالابكنلمال!حليلان

والنماذبم،النصوصمنوفرةالاذهانفيواهميتهصورتهرسخهت

الذيالمنلوجفشهااختصمماومغريةجديدةطريرفةكانالتداعيلكن

لننبرخا!ءبفهموالوضوحالتراب!منقس!عليينطويانبدلا

فاذا،الذاكرةفييجويلماامينال!ريطايكونانيجهدالنيالشهور

ب!ينوتنقلخاطفةوتطيقاتتحلإلميةلمحاتمنمهتجانسغبرمزصجهو

الخارجيال!دثبيناوو!هالمؤلفبيناووالمشاهدالصور

واآا،نسجااوالوحدةالىكبيراكراثثونماالداخليوالهاجس

نشاتهفيا!شحسرتيارانأكاطىءاالفهمهذاعززوقدء.الصلابة

مناكثرعلىوظيفتلىفهيمت!لماوميلتبساغامضام!طلحاكانالاوربية

عنالنقديةثراستهكطلعفيهمفريروبرت*!كدكمامننناقضوجه

منللتعبيراصلاظهرتالتيالطريقةهذهوان،الشورتيار

الباضني،التتيعالمصورعن،المتداعيالمراوعالعابوالتفكير

العقلية،اثهصبباتولتجربةالذاكرةلزمنداخليااستكشافافكانت

النقديةالواقثيةالا،ررافذاتلتضيقكنابنااغلبلدىاتخدصت

الطريقةللاهبهميكنلموا!يونقصاصونتحقيقهاتوخىالتي

الىبصديىماالاوربيالنقدسارعوبينما.حاجةمنالمستحدثة

وا،شابهةق!صية8ط1،همنيخالطهوماالوعيتياربينالتهيز

وا،نفسهاماتبيوردهالبطلخاكلرفييجوللماوصف:دخميلة

غيابأنلاحظنا،أ13(موزونتفكيرفوممروسانغراديصاى

هـيا-همالاسلوببهذاالنقدلةتعريفاتنافيالد!يقالتمييزهذا

جوادصالحالدكتورف!حتى،عنهمشوشاوقاصرفهمترسيخ

والامريكل،الاوربيالنقديبالونراثصلةص!لهادبا،اوثق،اط!مةا

عرضادام!االوعيتيارفيمحاواة(،كأبة"فيجيخوفعمل*مل

مشاعرمنبهيحمصونوماافكارمنالقصةاشفاصن!فافييدورلأ

هذامثلكل،القصةفهملألف)..والعواطفللعوافعتضميرااو

واحدشخصوعيفييجريماكشفليعملهيحصرالسردمنالنوع

4محاووتجد..الوعبمبتيارالمحاول!ةهذهوتسمى،القصةفبمرئيس

ا!لكلعبد"الاصمالجدار"قصة!الطريقةهذهلاستع!طليارعة

.)؟1(..(نوري

هلالامثلةوحيداسبباالغا،ضهالبدائيمةالمعرفةبنولم

الحافزاس!مبل،القصصيادبنا!يالقاعرةالعطبيق!يةالاسلوب

المنضبطةالجماليةالفرورةان.استخدامهةاساف!للمؤلفالنفسي

مكانهااخلتالحركةوايقاعالمشسهدابعادتحددمدبوةبحسعالى!ة

عطيلانطيعةاداةالداعيكانفقد،والملحالانيالنفسيللدافع

اجوعادحماكبيرةصيةلنفسهالسطفالغاضبالمانروماق!ساصا

حاورها5وقتصدالقصيرةالقصةحدودفتس!ع،والاستذكارلميقوالته

التوازناوبالتنا-بتحقفظالقصةتودفلا،متشابكةمتداخلة

ال!حمهمملوجيةللروايةوضروريبلمناسبهوماان.الهيكلوحل!ا!

المتواضعالفنهذاالىوصخبتعجلفياقحمالحديثةالاوربية

..القصيرةالقصة.الهادىء

.91ع7سنةالثانيكانون11الاخبار)12(
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كان،وعياوادقهمجيلهقصاصياثقف،نوريعبدالملكان

بتصويرشف!و!كن،والهدوءالتريثيلزمهالفنيالعملبانيؤمن

هومهماواجباالقصصيينعلىتفرض)التيوالازماتالصراعحياة

متغب!ةمتطورةخلاقةديباجة6القصصيللفنجديدةلغةخلقواجب

ازماتهعن،اله!ردوحعنالتعبيرقابليةلها،للكلوووبالنسبة

لمتطلباتااثراكضمن(ملاثما4فالفتعبيراف!هالناهيةوا!وىومراعه

لبطلعالمخلئمهمةالفنانعلىيضعالذيالشا!الفنيالعمل

الذهنية،مياتنامنجزءاعالمهويصبحانفعاليةبطريقهـةفينا-!لر

وضءعبكلامامناويع!شويتحركالبطل!ملانيجبذلكولاجل

السىالالتفاتعليهاملى)15((صحفيةمقالةبهدوءعلينايمليانلا

يستعملهالفنيالعملعناصراهممنفوواخوناالخيالاهميةز

المستمدةالواكعمةوالصوروالمشاعرالانطباعاتوتنسيقج!عفيالفنان

يايتمانيرمكنلاالخيالوبدونواحداكلامنطريجعلالبيئةمن

بمرعةيحهلم!ص"عيتري*ذو)عندهفالقصاص(*.فنيعمل

واحاسيسوانطباعاتصورالطبهالمحيطةالحيماةمنالمستخالصةا!اد!

فصيعيشانوا)الحقفال!نمان!نفعسهوىعميقةخزانةفيتتراكم

التيالحيواتعشراتكيانهوبئاسا(لمرهفةباحاة"واحمةلحظمة

لكيقدمانيست!ع...اللحظةنفسفياعمياثبىشخصيعيشها

حديثفضيباسلوبفيصهاوبر'ريةال!ممقةوا،نمغاكل؟تا؟مم!نن!هذاصور

)16(0(الشخصيبطابعهيتميز

على!فنمدمعلعرةقصةل!ابةمجدررائد!يمحكلهذلككان

واهتهازاته،)!لقصاصيو،هاودو.الحديثةلالقصهعرومصصووجمحفهـم

اه!راهـ،ت!يقانالىاشارةالنقديةنوري*تابانظؤلأح!ليسولكن

في!جدهممااكثرالروائيالعودفيالطبيعيزجالهيجدك!هكبرة

منخال!يةسطحيةق!صصاعدهمادلىالثورةان.القصيرةالهـقصة

اههبهواسباع،الاصولحسبآلياتنظيماومنظمةالانسانيال!عمق

ا،!صوروجعل،للبطلالانفعاليوالتاثيراخيالاعلىا-نمنائية

اللا؟ةمادة،والعركاتوالاحداثالاف!اللاوالاحاسش!والانطباعات

فن!ااسلوباصلمنوا!وورثةالمالوفهالاساليبوتنحية،الق!صصية

استقطبجد*ثعصينسقالىانته!،شخصيكلابعذيحديث

ليالصحفيةالمقالةهلاوءمنالنافرينالقصاص!ثمنعم!واحوله

تجاوزالى-عاجريناومقتلرين-والطامهـحببناواقعيةاالقصص

معاوالذاتالمجتمعفيالجاريةعلاتالتظعنللتعبيرالواقعسطح

المملوم!تطلباتوالويدوءالتريثءبأتجافيباخطاءافترنولكنه...

ه!هارزبحقىفرم!انطم!ةغائب،ح!مبكرو؟!تفمنذ،الشا!1الفني

الى(الجنوبريح)مثلقصةفطانتهتالمتجديدفيالمحاوله

اكسامالىمجزاةفهيسياقهافيالظاهرينوالتخلخلالافدطراب

واثهـقالةالوعظعلىالثورةاًن0)17(واهيةروابورببهاعيديدة

امامناوق!بشتمملانفعاليةبطريقةفيناالبطللتاثيرايثاراال!صحفية

اسلوبذات)تكونانمن(الارضنشيد)قصةينقذلموصوحبكل

الحاصلىيالتناؤعر)تنوءوان(والارشادالوعظالىيميلخطةبي

لسانهاعو!ا!ؤلفاجبراهالذيالكلاموبي!خالشخصيةتفاههةبين

ب!ينال!فميوعلهقيث!رالذيالاسوب.اًنا!)8(اثوال!ووهةبرزانة

ذلكهو،خاصةمنهم4حدثينوا،العراقيينالقصاصينسثرات

ادبماف!جديدةمحاولة:(الاصمالجدا:)فيفرمانلاحكهالذي

الم!لفكلامدترى،الداخليالمنالوجاوارتداء!أالسلوبلاستخدام

مهما؟.تزاخاا!طلنغسمنالمتدهةالداخليةالاحاسسكلجعممترجا

41!جوهذازحمةو!،الابعادمتداخلهضطربهفا!ضاجواممرلف

.5491نيسانا؟الاهال!)15(
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اقى!جهذامدالىا(ؤلفجهدوينصرفطالبطلشخصية!ضيع

غموض-حتهليخ!ك!ال!مقيدواشاءكأالق!صيالجوعمو!طوريادة

-صويرها:تكاملوع!موابتسارهاالبث!4شخص

ستارأشيءهناكق!المن.كبيرحظلهيراد.حاهحاحاحا)

ما...وا!هابداأالارضعلىشيءهناكقالمنأهاهافندي

حاأهاهافنديستاراذؤيكفياحدوشوشهل.ادريمااثري

المسعدين.نصيبذلك.مخمورف!ببحفمهمنوخرج.حاهحاحا

يكونمنجربزةصالحبنسنتارأ-كونةمنهواًما.الحظوظاهل

ببطءراسههزأهذاالحظ"طايع"يكونمن؟هاها!نياهذهفي

المقهى.فك!الشديدوالزحاموالدخان؟الاجللهذانهايةمنهل...

هاها،(السسفلالي"الزمن.البطيءوالبندول.نلاثدساكنانساعة

وا!دل.شهـالامىوايىوم.كبيرشامحر-تار-لثدأعؤو!ه.هاه

كمادته،يضحكانيسطيعانه.الامسديرالبومتمام.اولهلي

زكي.كبيروجهابن.زمانءنصديقه.الخ!كر"3فتىوزكي

191(0!..ببلةعررالحسمابيدغع

ومطالبافحبكةؤوانينءتضجرهلمنالطريقسة!ذهاسهـلكانما

جانبالىالحدثمنلم!كأيميمانحسبه..(صجهلهر(ناوالسرد

واالبطعلمنداخليبتعليقليلحقو!ماالمم!صةهدهعلؤمنهتعليق

جزءايفييضعهاالماضعيمئلمحاتاولمحة!ث!اءمتىليستحضر

ىفجمىراحماهوالمهلالخليطهذااًن.السياقمنيشاء

كتابةفشاعت،الخصليناتاواخرمنذالعراقيةالاقاصوريصاغلب

بتعلهقاتالمخالتلطالخفيف1المنعجلالسردمهـنبلونالقصيرةالقصص

.منلوجات2ع!نالشخوعىعنتطبقاتاو،لملاتحلبتتالمكلفمن

وموهبعةث!افدةبهـنوري41!تعجب!يناغزرانصدفةمعض!كنولم

وهحاذبرهةالاسا؟بهذامؤالقي!كان..فؤاهـالتكرالا:ووءبما

التكوينموروثةوالم!ىاهدف!اجديدقكعببرةقصةكتابةالىفوفق

فيرآهاكفاالبا!ةالانسانيةالملامحعنبهاعبروالصياكألأ

*-فبط.لاآثمدكيكلاببناء

علىصفصصهمفيوالناهجوننوريعقلالزيكونانشرطايمدلم

بمنطلقاتحهيؤمنونواسلوباافة(الاصمالجدار)هصتهنهج

الخامكةالدرةمحلىوبثورف4،الخاصةلكن،الهـتقدم!يها!كرية

اعراءكانرقد،العراكي!ةالواقعيهالقصمةتراثفيالساذجة

ص-"يصدانمناكبرالجديدالقصصياسلوبهفيالسهول!

واا!صص"اللغ!ال!ةتكنفلم-ذات!بيناوواقببين-الناشذين

:دندهوالتريثلها!تراثعندمي!صتحقممصاالقمصيةالحبكة

بمثر..بشرإنحنأمثالهمالسنا؟هكذايعاملو.هملماذاا

لم\،.الحهابفيلس!انحىن":والدهلهةالمرة.ياناسوارض

ال!مممابف!يانه.القاللاليماسلحغاتمنانحنبرهعا.يصد!ى

يفكمربتغفيفذاهووها،عادتهفيرعلىمبكرااتاكالماوادلا.ياوالده

لشىاذاجلكمنم!تالمانه.ا!رةاحزانكتزدادلاكيالخبر

انه*قاللقد.حسونزايرمنالخبزكثراءاليوممنذباستطاغته

هـنالشر:بقوقهطالبفقظ.للقانونمخالفاشيئايفعللم

سوداءل!ئة.اية"للشغل-!جيلابهد.لا-؟هذااف!لانحقي

انهييضيكن.مثلك.لماناسيدهـيلا؟!لاءعلىخيمتالقي1تلك

انطلقارديالصوتهداصاحبواًنه.العفنةالكارتونعلبةداخل

.)02((0االنهوكجس!دهفيتسريبرعثعةواىساكيفيدريانلى؟ون

جوادعليالدكتورمعقلتمتسامحامتحمس!اقارثاكنتاذا

.ااً.-9.1-501ص،الارضنشيد:م!وعة)91(
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مادتهيستلالتيالحادنةيدير،انهالنصهذاكلالبشالطاهو

يواليولا،بحمله!إهايثقلكولاوخفهببراعةمنهاالقمعية

بيقظة،خلقهاويعيدبحئدويوزصابفني!عهاانما،اجزاءها

واالمستقبلتضلاوالماضيبالستذكاروالمهـقطعالمقطعبينويصل

ومزاجهس!!الاشخاهيلسانعلىتكوناناقربهيتجليقات

البارعةالادارةلهـذهاخرنموذجالنقر(ولكن..)21((0ووقائعهم

ا!رعة:المقط!الخفيفة

وصر.جهنمالىستموت.عينيهاغمض.الزنادعلىاصبعه)

منبركة.تصورها.م!غمفشينتزالانماعيناه.السنانهعلى

تسبحال!هدعظامانيقولون.همددعظامبقايا!تسبحالدماء

المصالومالقريةساحرهذالنايقولكان.سحريةانها.لوحدها

،"ءاطيبهما.فمهفيا!الحالعينمطءطعم.وتمطق.الادون

ذلك.يريدمنكلليستمد.اياهساذيقكمأتل!وقوهالم.العين

بندقيةفيالتبمالخرطوشة.عينمئةسافقا.طميقااناءلهيىحفر

سعاذيقكعمالعيونسالقا.طل!-لآمائيداخلهاتحملالصيد

عيني.ماء.اطيبهمافمي!مانهوتمطق..سكرانه.مائهاطعم

..المصباليالشلكليدخل..جبهتهعلىغزيرايب!لرالدرد

العيون.ساها..الزنلاعلىاصبعه..اطيبهماملحي!دع..مط

.)2؟،00،كلبوالد!اأاقتلهالم.تويشا."

القصصيهوشحصيةالش!صيةفيهتختلطسهلاسردانلاحظه!نا

فلا،تدبرااويقظةاًوع!ناءالكلالبمحلفلاوطريق!ة،ا!!ف

لام!اعلىحرصولا،والاختع،رالأفتخابازاءشعريةحساسية

الهادئة،4ال!وبولمسةوالكىلىالنظام:فصياعملابمونهال!ريكون

ل!يا:يكونيكاداستطرادبسل

حمامع!ةيترصدالغرابجارهممدةمنذالصبيلاخظلقدا

الط!رفدتغضهيفكانتبهايلتقيعندم!ادائمالهعاويبضص

عنمماوتخليصهالمساعدتهـايهرعالغرابوكان.صامتةوتمفمي

ثونيوميمرلا.تقريبايومكلي!ربهازوجها.بغربهازوجهايبدا

تسست!علالانهاالغراببوجودتشعرلاحو،م!ة.حمامةتبكيان

كتلةدائمافىهناكمباشرةه!اورايقفاشىالمنافل!الىتنظران

ذاته!ونصرفقهد،النافذةزجاجالواحعلىكنعكسالشمسمن

المىمجيئهقبلالذرابنافذةالىحمامةغرفةبابالسفل5شمرة

راكسهداخلالضومنكتلةكاناحسوقد.شينايرفلمالييت

لانهاطويلاالثممسبقرصفلحقلالهالت9امه.عينيهفيتتراثص

رجاجةوراءمنالشمسالىننظرانيرجبقالالمعلم.!نيكذيأ2

.)23(0(0فق!جداسوداء.سوأ!اء

للتداعيالسي!والاسشعمالالغا!ءالفهبمينت!انع!بفلا

القمصي:ال!بناءمحلالانشاءحلولىالى

حو!ط،يدوررواكليااًترء+د..علوبتهفيب!خيلم!ناض!)

.افر!..اهـد!وصينئذالارضه!ذمىنرععلىمقد-تيواىر

النور،ارى،و!قسطع..ضميريفيالحنهاواناكلصاتيذيهي

اش!ربانتعاثر...عذوبةالاكث،الاشياءمحونوامطم،بنشوةافف

ومسع..حمقاءتصمرموعة،والزمن.خلودبوكير،عمري

لوعته.ا!اسي،احسهالشي*هذا.شيثااكوناًناصرذلك

.(24)00(ابيمعاربالهـثإالتحق..لو*وديممنىوا!ناتمردسوف

.113عى،الهعاعرالعراومماالقصصفي)21"

.56ص-(عيونبلاليلامجموعة)22!

.86،87ص-(والريحللناسابتممامات)مجموعة)23(

.5!مي-(المهضوير)مجموعة)24(
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ميد!اةالاسلوبهذافياللامبرروالام!تدادالسهولةافراءكان

للانماطالص!!حالغهمتاصيلعليالحريصالقصصيالمنق!ديقفلان

التحف!موقفالعالميةالكلال!ميكيةال!قصةعنالمولوثةالقمص!ة

النابعةالحريةبينتفصلاعيهوانقديةثوابتثمهـةتكنفلم،هنه

ميلوبين6القع!صيالاداءمنالنوعهذاتستلزمفلنيةضرورةمن

وا(،الصؤس!سيمهدي:ا!ويلالنفق):التهـنفيسالىمزاجي

مرحلةييرهالكاتبيني،بعينهصغيرلخلاساللامجديانترار

تكونانمنالخإفارزمؤكدا(روزنامجي:الدجنوبعرب!ة)أخرىبعد

نايمكنالتيالميوبتلكاحداىايشيررتيبةالوعيتيارةصة

لموصوعالتفصيليةالملاحقةاو،القصعيمنا!حم!همداأفيم!يقع

هيملوجي!ة1اكاقعيةمنلونالىالقصةبهاترتدموضوعاتاو

ا،ستسلاماو(،صا!:63العربه،طيبةاعماق)الفوتعرافب!عهـة

سوثر،جديدةمياه)ذاتيةبازمةالبوحفيطاغيهـةلرنحبةا!امل

من؟ريبةالقصةتجعلطاغيه.طويلةازمه،(عيباسنزار:31رقتي

القص!صفميوول!فرجيئياعنهاتحدثتالتهـيالخطورةنلىفى

هسذه،الذاتعنالتعد!حبفيالكا!4الخطورة:لآ5السبكلو

اللعينة.الصفة

عبدالملعك!يقهـةهـ!الخدممييناتكث!بانمنطائفةوجمتلقد

يعمرالكا*لبلانواس!اباباامامهافننحتلاؤ!ط،وريادةف!ن!ضانوري

اال!حتدمالضمعروصقات:التقليديونالواقيوناهملهعصاجرية

لكن،وافحاةهاوخيبلالهاانكسعاراتهاف!المعذبةالذاتجراحاو

الىالرديئةالستيناتقصصؤيجحتارلبثتمياالطريقذ!هذه

من!فانازاءحساسيةولافيهضاب!لاالسصهلالادبمنؤجلون

انالارمننخدام.ش!رتياراومنلوغايععداناص!ابهلهاراتا!كلام

لاحساسسهلاموطئا!كونانالىبهـاانتهىالطر!ةلهذهالمميأ

اًنال!وزيع.نف!مهالكلايبسوىاحداهملاخاصيةبازمةفجبدائي

المفئ!نمنؤ!ابدلابطريقها"ننس!عةللمادةالعثبالموش!قي

(تقيؤا)اوطر!ا،ولزوميينسكارىثرثرةامسىوالابتكاروالابداع

احياناواورىبل،نالاماوشكلفيتندرجلاالخواطرمنلركام

به.تعترف!ولاالف!نتعرفلاجامحةعصابية

*

كفهـة)انالىصائبةفنيةكريزةهدتهفهررمردانحسينوا!يا

الاساسيالمدبم!ذاالىفقطيسفىءلاعيب(الفجائيةالانتقالات

ايضاهوبل،ال!ه!الهيكلث!ات:ا!!لاب-زالارصو!""

تداعوجودمنريهبدلاالذيالتداعياسلوباستفدام!عيب

ورغم.معينةذكرياتاوخالراتاوصولىحضوريممتدمميالمعانيفي

التداسىهذالتوفرمثلانوريعبدالملكقصصمنيتخذحسيناان

هذاالياشارتهالاسلوبهذافيارائهاهمفان،صحيحنحوعلى

يكونانينب!لا"فكه..(العجيبا،ش!اتذكر):الخطيرالمزلق

،صورةوكلخاطرةكلوراءمبررالاانقيادااوأعمىضياعاالهـتدامحي

واعتذكرعلىقانصهـامصبوعامتكلفايكونانكذلكينبغيلا

جوهريكونحينوذلك،اصطناعاو!صط!هتنظيماالكماتب!كل!ه

القاصيري!درر!نماتحليلإ،نقديا!طقب"سبباالتناولاوالتجربة

الق!رحلةبانايحاءجمونانالجو!ولذلكا!السبغيملثكل

تنبهالاستاذولقد.،4الدباكانم:ا(خمورالظلام):الذاكرةلمجاحرة

فقال:الخاهـ.!ةالاليهـةالطريرقةهذهمساوىءالىنوريعبدالملك

ا!اضيبينالحيويالتفاعليمئي-بالتلفاعلاع!ك!لااننيوبديهي)

حاضرءلهـيال!بطليلقاهمالذيناحديقولهاكلمة-والحافر

اليهفهـتعودالبطليراههـاا!ريقعلىلافهـتةاو،ماضيهالىبهفمتعود

يعتبرانا،حوالمنحالياييمكنلاهذاان.الذكريثتبعع!

(غربيكنظم،)25((0.والتغييرالتاثيرقوةلهميوياتفاعلا

.5591الثانيت!رين!الاخبار2،)ع



اخطاءتجاوزالىاثقفةالنقديةالابداعيةطا!هنوريتقودان

مقعا(العميقوالليلوالغرباءالموت)قصةفيكتب،النداية

طريقهةعلىسيكلوجية!سةلبناءومرهفاناضضانموذجاعبرها

علىتنطويانبدلاالرنهذامنالناضجةالقصةان.التدامي

التيالشعورموسيقي،بالموسيقىالاحساساستثارةمنقعش

اوموسيقي،والربيعوالجرذيالعاملة)الجإلمةقصتهفيعرفناها

نا:جويسهدفمناقراباذلكفيان.الزمنموسيقىاوالفكر

نوريانوبسبب..الشوانماماليوميةالحياةفتاتضايستخلص

ادبهفييبقى(الهـميرزمكان)مثلمرتجلاعمملافانمقتدرف!نان

افضلاحواله،فياًنه.الياسزالغضبيمليهالذبمالرديءالاستثناء

قسادر،اسلوبالمويستقرنغسىافيهداغضبهموجةتنحسرحين

ا!دئة.الكلاسيكيةالوافليةالقصةفيالروائعيكتبانعلى

بحبخجولعراقيهفتاة!نيهاتحسالتيالقصةتلكفيتراهاما

هب(توقد،توديمهاستهاجتمعتالذيالشابلقريبهامشكتم

تملكفلم،خجنلالهتقدمهالمصغيرةهد!ةالوداعللحظةالفتاة

ساعةالدارحديقةفبمانتصبتوفرالحسرةبنظرةتولثهانالا

السىالنافن!منتتطلعالعاشقةالفناةراحتمننطاولةشجرةفيابه

صممنسفيلدكلالرينكنبتهماباروعيذكرف؟،الباسقشموخها

اللطيفالهاحمهالاستقصاءبذلكحظتشهويةواقعيةص

ماأبازمةالناتيللاحساس

الحر،النظامار،المنظمةالحريةهوالجميلالتداعيان

مدبرةحساسية!اعليةاحاحا1الاستذكارالواعيالرعدموليعانق

شط!صاتف!لا،الداخليةوالضرورةالحريةفيهوتلاللف،خفية

جمهوادولا،وصودهاوموضوعهاطلأمحهاالقصةمنتستلبخيال

الحرةالحركةان.ادمسكريالطابورحركةالقصةبسببهكعحرك

ا'-سادةتنظيممطلبتجاكللاانينبغيالذاكرةلايقساعالرشيقة

الشكل.واتقك

بينالتمييزضر!رةالىوالمهمةالرائمةمردانص!بنالتظلةان

كعرةأوبينوالمينريالجديدالصعبالاسلوبهلا(المعاليتداعي)

محنلم،ارر+ت!هالقديمالبداليالعيبذلك(الفجاي"الانتقلات

حسينكتبهلماوطيمااساساكانتبل،بارعةنقديةملاحظةمجرد

وحساسيةجميلياكنصادولكن-فيهانهعسيكاوجهةاقاصيصمن

الجديد.القصصيالنهجهذا-مافية

التفلاميلتتحركانعلىكئهال!رصحريصاحسينك!انلقد

مهـناخهـناطارف!جام!حةلامفتدلةبحريةفصهمناللونهذافي

..المرويةالحكايةوحدةمحلالانطباعوحد،فيهتحلفتجانىنفسي

فيالمعووفهالقصصيةالحيالةإبهذهالاستعافة!فيهباسولا

إكرمةابمثاقيهيواقميةارتكازنقطةتثبيت:الشعورتيار!يمعى

لازمة،الالفاظاوالصورسلسلهمنهاتبداالتي4الخا!جب

لاةمثاءاتمفتاح!بهتكونخاصيايحاءعليتنطويانبدلا

فرجينباان!لمحسينيكنلم.داخلينفسيبتبريرمبررةجديدة

وا،الاورادسقوطاولأ،بنبكسماعةد!نمنتتخذكانتوولف

القصةفيثابتةلازم!ة،نادفةزجاجعلىتسايلهاو،المطرطول

الق!مصىيةغر-نرتهكلانتذلكومع،الشؤصتداعياتمركرهي

..كلالمراوح:وبليغةموحيةبلازمةالاستعانهالىتقوده؟لموموبة

جدتهايهـلأركحسينكاتالتيآ()6(والحذاءالضحكة)قصة

سيكونقصة)افي؟علياجمقاحدىفيللنشرثدصاحينهـلمبيرة

التقلييمالمحرروعيلكن(جديدنىمن!سهف!..لويهالها

طلعان.،يقولون!اجمنبهعليوذنبه..ننشرها..كلمة)صما

(المراوحلوران)بعنوان(..تور!الازهار)فينثرت)26(

عليه:بنيتارزيالمتحدرالسيكلوجيالنستىبهذايوحيذاثهالقصة

مروحمةالفاناحسوكنت.الحانةغا!رمناخركنت)

المراوحوعادت):عبارةبواسطىلآالنقملاتوقتم(..راسيكللمور

الظاهريةالحريةإبرغمللقصةوتبقى،(جديدمنرأصفيتدور

.المراوحبعدهتهدااخيرقرارالىالمنتهـحةالداخليةلورته!ا

للانفعالالهادىءالجيمثانظلفيترهالتداعياستخرامان

"بفاىالذيهوالجيشانهذاعنللتعبيربذكاءوتوظيفهالعميق

النقيضعلىفهو،!اوالتصنعالفوضى:الشائعينالعيبينعن

صاخبةبشكوىليبوحبافمداعينررمت!لاجيلهقصاصاغلبمن

كبالفضببالههاجمااذالانه،مزدحمهانمجخاطرعمنلينفساو

شمجنعنبالتعبيريقرنعندهالتداعيان.المركرالنثراوالش!ر

شظءلابعشقمتيمةاوحائرةاوم!تعهبةاوهائمهـةروحشجن،ىيمهلا

ء!!الاستفادةحسنة،حولهامماالىالتلفترشيقة،مئه

:وذكرياتتجاربكهاختزنتهماوبينبينهموازن!،!راه

منذلككان..الا-ودالبحرشاطىءعلىيوماجلسل!ؤ*ا

البحرامواجهـلفانالأناما..وماماياوفارناكليوس.منامحقظلأث

و!".الاسود6الاسودال!بحر.و!هقلبهوهيعينيهفلييلاسود

...لالل!اعمايومنالفحممنسوادااكثر.السوادشديدايضا

يفهـالمممتأمدنيوصررهل.الوصولشك2وعلىهوالليل

صارمثللقد..ان!اعبلايننكلم.اليدمدا!ليتكلمالذيالصمت

فار4..4فاسزقهـاقينهايةفيتموتبحة..الفيوموراءاالف!ر

ليواصل.لاالقديميةاثصةهذهامامليعقف..الرعبددجعةالى

.عشرة.ضوة!معينمكانايههـناكليسأاينالى..السير

واستيناوخمسينجما؟الاغعطنهدهالمحانظروجهكم.ما"*

هي.الريحمعوتىلترتج!صغيرةنبعةكانتسنةسبعين

.*2(،..المللمهـعهـنىماتدويلا

الذيالمتكلمضميروبين،هشاالغائبضميربينالفار!ليس

د"،دلالةلاشكليافارهـا،الادبياللونصذاثياستخدامهشاع

فيحتفظالموقفمراقبةعلىيحرصفنانكاتببينالفارقلكنه

عنهويبتعدحهـناوعيه!ييحل،وبطلها"ؤلفسصفنيةبمسافة

هذافييجدلاغشيمكاتبوله!ن،اخرحيناومحد!رمراقضا

للتعبيرسهلاوكليقاالقصصيالتكوبئع!ناءمنتخففاالاالاسلوب

بضروراتهياجى،يستبدوم!كنظةحبيسةهواجسعنالفج

.الاعترا!منلونالىبهمنحرف!ةالقصصيالفن

التيالسببكلوجيةبالقصةعندهالتداعييقترنانعبثايكنلم

عنهايغنيلاتعبيريةضرورةفيهايمسيوقد،الاسلوبهذاكتطلب

هىرراعنللتعبيرمسمفةوسيلةفهو،التقلإلصيالسر!اسعلوب

ضمياعالاديبعلىيعلكانوالذي،والواقعالعلمبينالتذبنب

الاحلامواًلاسثل!ةبينالواقيةالخمسيناتابانا"سؤولالواعي

لذيناثلادطمنواحداالاديبيجعلوطاغشاملاحبا!وبينامبيرة

اعياءلصةفييعفف!ناناان.الز!مشجرةصليدورونكانوا

تورايالهائلةالهوةعينياماموممشفتدجلةجرفعندأوؤحد

بحاجةاحسقديكونانبدلا(واحدةدفصهكلهالبشريةتاريخ

ىناشياءيجمعانعلىوبقمرتهالجدلدالاسملوبهذاالىضيق!هة

مذاقااومتجانساخاصاجواللقصةتستبقيحعفةحركةكلحيرة

فيالمألولىلقصصياالسرديستخدماذفهو،بعببنهسيكوجيا

يستبقي،الساخرةقصصهلىاوالنقديةالاجتماعية!!صه

موفوعهادامماالعاطفيةاوالذاتيةلقصصهالجدي!هالطويقة

القسماما):يقول.باللاشعورالواهعهيهيمربم(صلا!تاحوارا)

.213ص،توردؤالارهار)27(



نفسي.معف!التقيالئيالوقتاعني،ال!ريةبحياتيالخاعي

احتاجلاانا..وحدتيمنقالمانا..وحدتيالىذاهبأنا)ء

الىعنهالتحمثاورسمهيمكنلافش!6،،افكاريسوىم!!

منالاعامفملبايلهعلاقهلاصامتحوارمعطههلان.الاخرين

)28(.(0باللاشعورالواقعام!تزاجناحيةهي،واحدناحية

تصو؟-ر،ف!)92("القفصفيوحديأقصة!نلا!هماذاك

الضجريفتوسهاوالهدف!الممنىمنخاهـسةيوميةحياةلمؤدات

ؤصةتشبهف!،سكلوجينسقعبرال!جزئياتة!يهاوتترابط

و!ذه،الكئيبةالليليلةللودةتصويرتلهكأ:المواوعثوران)

انهسا.نفسهاالحياةمنصباحبىكظةذاتهبالالسلوبتصوءدىر

الىرلثيققصعيطمعبرالصدافيهايستحيلواحدةعملةوجها

هـنير!فكألآسح!-تشوبههادىءحزنمنبمسحةيحفلطئيادب

خمطوة)اليومويمسيالعمريضعفيهشاملبأحباطالشعورثمرة

وبينالقصةهذهنجينيقوميخهفىلالشبهاان.(الموتنحوجديمة

الحكايةاوالميتطورالح!مثلوحدتنكرها!الحديثةال!قصيرةالقص!ص

ئراتتتماوجكأنهالمح!اوجزئياترصدالىوالت!اتهاالمترابطة

يعنيلاالشبهه!اانعلى.والظلالضوءبلمههيتداخلدائرةكي

فيشفلفقد،الجديدالقصصمناللونهذايححيحسيناان

القصصمتابعةعناكنرجهةالعالميةالرواياتبقراءةالاخيرةسنيه

منسهـجماالخمسيناتفيبداهمايواصلهوبل،ارجديدةالقصيرة

ينشربمااثبهكبي!رةادبيةقطماكنبلقد.لهامينامعه

ينتظمهالاصغيرة9نفسبخواطرمنسلسلة:قعميرةقصصمناليوم

بعينه.نفم!جوبينهايوح!بل،حبكيةتش!صااوحدث

وئعبيروكوةقم!ةهيكلمااممثرهاجسعنوتعبيرجوقصةانها

قصصانهأعلىالقطم!ىهيقدملمحسيئلكن..بذاقههعنىعن

القصةلشروطواحعرامعاالقصصعهنيميزهالمام!نهادراكا

منالقصصبابهفيلهنشرمااغلبو!نقدهفيعرفناهاكماالغثية

الذيالفنب!اصلةاوثقيمداكانلعلهبل،الخمسينيةالصحف

ه!هذاانوالحق..)92(المقالةإ:طيبةانجانراتفيهوقثمعشقه

كانوالنيكابتهفيحسينبىالنيالسيكلوجيالنعرمناللون

واضحةاليهال!حمو!ممنلموتجاربهوخواطرهخلجاتهص!ليتسع

؟واعدمنالاولستتحررفقد،والمقالةالقص!ةبينثابتةاو

تعبرحىينوبخاعسةصيةكثرجوالتتنفساًلقصصيال!بناء

تاثركفةلطنيانالمقالةمنفيتقهـتربضعافذاتيهاجساوازمةعن

تلأليرايتضهنةصصيابناءاًلموضوعفيءكفةعلىبا(وضوعالكاتب

حراوحديثاصاتنجربةحولكنائيةخامةصورةفتمسي،مكتوما

يصلقصصيض!االثا.يةفيالنفسيةالمويجات):ضظموقد،الذاتء!

ا.طباعافتنمسيالقصعيالهيهطس!ثريب!هيهل!ميبيئها

الاظباعبهاي!هلختاموالمسسةذروةالىتتنامىبدايةلهقصصيا

النثريمةالاعمالفيخاصةذلكويتضح،مغزىاووحمةويكتسب

عنثغلهمابماطفةاحساسفيهاحسينيستغرقالتيالقصيرة

دائرةالىبالعمليعودالذيالفكريالتاملاوالحكبماوالاشئتابم

القعهصجاالجوطراوةلهخالصنفسيجوفىفيبقى،ا؟قالة

ا،قصص!ة.الحياةور!شة

القصةمناللونهذاالىمردانحسينالتفتمبكروقتدفذ

ثصة!الطفولةلأذكرياتمن)عنوانتحتفكتبالذافمةاكفسية

وقبرتس4طغولتهالىالعاصفحنينهفببهايصف(الثطاجديث!)

الشجيةوالمقارنة،يسيملالذكرياتنهران.ازمناكروروحزنه

ماتنقدالمحبطالفبابومسؤو!بهاللاههـيةالطفولةغفلةببن

نهوباريس)المبكرةالقصصء!"مقالتهالونهذاومن.آلرةعلوبة

.03ص..تولرالازهاى)28(

بطاك!ة،،القفصفهبوحدي،الطغولةذي!اتمن:اقرا)92!
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صديقمعصباهكلبههفامرطةاولىفيىيروي(الودوار

الرحلةلكن،بالرحيلالدائملحلههتحقمقاالعاللمحولللطواؤء

نهرعنداتهيت(والتشردللانطلاقمخيفجنون)املاهاالتي

ميلادها.لهص!ةالودوار

بالتحليلالوصف!يهيلتقيالذيالقصصيالاداءهداكانوفد

الصامتالهـحبقيبهعنالقصصيللتعبيرمسمعفةاداةبالتداجمه

مسنخيهر،الممتحمالفسبابرجل،مردانحسص!نان.الفاشل

يمهرالذيالرؤجبقالحوينالظلذلكوطاةعنوؤص!مهفبرهفيعبر

ينابع-فنباد!يكنلموان-الحبيفجر،ا(حرومالعاشققلب

..نفسهاجلمنيرتفعانيس!عدهفلا،النكسرقلبهلمحإالهـخيىر

يجهعسعانالانوعليه!مزقانسانانه!نفسايملكلدمفهو)

يعيشانيريدهو..جديداوجودالهويبنيمكهانكلمناجزاءه

ليهستننزوجالذياليوميرىانيرب*افه.!رطا!امنولمو

لنفسهوسيقول،الطريقفيخلفهايتراكضونصغارهاويشاع!د

منذيحبهـ!ا،المنزوجيةالمراةهذهيحبزالماانهذاكعند

لنفسهيوحيانوحاول..كذلكزوجهاوسيحب،اعوامعشرة

لل!ي+هعورةلهتعهـسلا!هاوانما،ؤقصلذاتهايحبهالاانه

حوزتهفيكانلعو..وتاوهانسان!يتهكلتمثلالتيالواعي!ة

.103((المتافهون1الاغبياءهؤلاءافلانيملكهمابعض

لتلسكعذباققناص(التذاكريابائعةكرستال)قعشهوفي

بائعهةمعقصيرلقهاء:ا!قكررةالرومانفيكيةالعاطهـفشةالارمة

المروالتانيبوالاملوالشوقيالحزناثارطفواءاكثرا!ذاتتذهـر

ثوطسايب!داانالمتعبالعاشقحاول"1اذاحتى،الصمالقلبفي

،تبتسماأثوبةالقطلةهذه)اناليهوخيلالمنهكةاللعبةالياخر

املساهيفشابمعترقيصهيكانتخصوصيهـةبطريقةله

)131.ا،خدصن

قصهـةبهنقدمالذي(،النفسيةالقصة"ع!نوانانوال!

رونلاهـسدا،جتماعيةا!صصاعىتلهات!ءفىا(المدمن)مثل

االمراو!ثورانوا)(القفصفيوحديةمثلف!،بالغرضوافيا

مناجتهاعميةتجرب!معتتهلاكللافها،مابهـمعنىاج!تما!حهـةقصص

هممد.مناًيضاالفرديةفلالارمة،الذاتعلىانعكالسهازاوب،

المثقلإ،صاهـنتيرين.طلالفةلدىيما!لله!ابمصاتشيالثلاثالقصمى

صفحةعلىمهـنعكسةعامةفضي!ةظلاللالتقارقصصبمجهدانها

ثريةذفسميةا!ةتطالت!ا(ا"!من)ثحةففي،المحبطهـةتاهـول

الموج.نالاقيمانوسهذا)فييتخبطمثقفانسان:نادربمسدقتفيض

ال!بهررابشريةابمستقبليفكرو،المصمتمنالتيههذا،الاسمود

اف!سه.سليمبمنطقنفسهيناقشىمضىمطبقسكوتوفي).عام

الوحدةمنكا!تحثىلاانيجبمثلهفر"ل..بالعلمء!منمهـدركانسان

يترنعخاءونريهوذلكومع،للامكمانلاالثميالاصواتاوالظلاماو

صباحاالرابعةالساعةجدبد،وكيمنالفراشعلى،وانطرحالخوفدمن

.،..النومفيسق!ط

التفاتةالقمصيةالصنعةدقائقواتقانهحسينحنقوجوهومن

وابالمفارق!ة،القصتعلسى-ضفيهوم!االمعبرةا،ختاملمسةالى

افيبإهدلامغزىاكتهالوإحيويةمناننباعداوالتضاداوالسخرية

فهو،الموروفلا"ا!قصيوةالقمسةروافعفبسرهعرفحس!نب!-ون

شقيقتهلهقالتالكهربعداستيقظ"وع!ندى):بقولهنالمدر)ين!ا

ليلسلأتسكإهرل!ملانكامسمويحهانومككانلقد:تبتسموه!

يصفمشابهإهةاخرىقصةفيالنهايةهذهويكرر..(البارحة

الداخلاذ،و*طلاموالوسوسبلاحزانم!كلةليلةلوطلأةمعاناتهفببما

خلى!وامسصكوالىوالزمنالمصيرعنالوجوديةوا!سئلة،يغور

.5691تموز13الاخبار.ففسهمعولكنيحب)03(

.8!ص..تور!الازهار)الأ(



ذلدوينتهي،المفنانفلبعالىيضغط،بالتفاهاتم!تخمالعالم)بان

بقيس!ةمعوجلستالجريد*الىوذهيتملابسيارتديت):الىكله

هب!ؤقد،بيفىيباشيئايجدوالم.ولكنهبم.م!تحفزاالمحررين

يعرفهانيمكنلافش!ث!داخليفياما،وج!علىالبشريالقنطع

فهابتسمت-جيكل-الدكورواختفىافسعانيشالىعدتلقد.غيري

..،القفصمناطلقكطائراترنمواناورجعت

فييوح!ي،الميدمن،المراوحلحوران)فيمردانحسينان

ادبناتاريخلهيذ!رانبدلا،ومجعرفنمكنقصاص(القفص

قصصمنالم!لكمحنا!سياللونمذاكتابةفياسهاملاله

لااتبمالهيمانفنعة)قمنحضطقصهىاون.العراقهـيةالخمسينات

.)32(،المتسلسلةال!كايهـةفيتسض

***
لونالىالتفاتهوراءوال!سصريةلل!حمردانحسينعشقكان

كلوهـحامر-كها!ىلاسكيتراثهافيمعروفالقصيرةالقمصةالوانمن

بلونهيستطاعلاصافمنشرحطبععلىدلتطريفةاقاصيصبضع

الحدثيدارففيها..)33((الصؤنقطةمنحكاية)مشلقصهكتابة

ويتحركالطلقوجوهاالقصةموضوعمعتنسجملبقةيدبغفة

الثيطبع(الصبميانيالمرح)بذلكمكتوبةف!،م!نصبطقمصيسىقى

وراءالضيقيةالشعبيةشخعيتهجوهرعنوتكشفحسبنسلوك

هنااًنه.(المهـلدإلاالصالوناترجل)اوالغضوب(الدكتاتور)مثخصية

يوميةكثريحةفييجسدمم!اصيلبلدوابنضيقيشارعرجل

رشيد..المق!أعاملبينهممنيتميزمرحينبلدابناءحياةعنصورة

اليوميالمزاحهذاالقصةتضمينالىجميلاالتفلالافنرى..

نقط!سةمنطابلأ)اًن.المق!روادوامدكاثهأهاملااثالوهـبن

طريفة.وملحةلذينهحلوةثكلابة(الصفر

دلتوانوالازثراءالضمنبريئةمردانحسينسخريةكلألت

واجمودهاروفضانسانيةنماذجينناولاذفهو،وانكار!!رففي

مس!تكره،زريبمظهرامامناتبهولا،تكوينهاهزالاوتناقضها

الراكجوانبثاركهانعلىالباسمةالهادئةالمعالجةعبريحملنابل

لامساالىيتطلعالصغيرالانسانشخصيةفيالاساسيةالقصور

ذلكفيستثير،حقيقتهبغيرالظهورعلىيحرمىاو،نوالهيستطيع

حسينا!ان.بالشفقةوربمابالفهممفممةبسخرقياحساسا

والىالحاكيالاضوصةتراثالىيكونمساا!بالاقاص!صهذه

.القصيرةجيخوففصصوبخاصة،الروسيةالقعةف!قراثه!

عبودالسيدنرى)،3،،هوايةلهلانالم!دنيكرهرجل)كصةففي

مننفسهلينقذالمستحيليعملانفقرر،المدينى*بصخبضاورجلا

الىفاضطرجدوىدوننقلهطالباالعرائضينقئرطل.الجحيمهذا

فلمالارض!ثراءمنالهدلىتعرلىزوجتهوكانت،وقفيةعرصةاستثجار

ولكنيبتسمعبودالسيدوبدا..)..اخرىمنافشاتفيم!تدفل

وهيطيورهيثاهدانيستطيعلاانههويضايقهكانالذيالش!*

هبوالذييحبهالذيالوصدالش!بوهووهذاالجوهمطمحلقة

الجميلة-.،الهوايةبهذهمبتلىايض(والدهكانولقد.اجلهمنالنقل

قنع..محمكة!فوفعبالمخاطرةيقومانعبودالسيدقررواقيرا

عروكانعبودالسيدول!ن،واختضهالطيورفانطلقتالق!ىباب

وطال..الافقالىيتطلعواقفاطللذلك،عودثهامنلاميقين

هناككان..)..علىنظراثهاستقرتكمحواليهخملفت..انتعاره

المبتهجةالمراةتاوهاتاذنيهالىالريحوحملت..شابة6امروكهلرهل

شاهىدالثانياليومصباحوفي..السلموهبطاجغانهماخغض

،..جديدةعريضةيكتبعبودالسبالمو!صن

يزينهعستكروبناءمعبرةولفةمتسقعرضكللطيفةصععرية

.05ص،تورفيالأزهار)32،
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علىيملمما(..الهدلىتعرفزوجتهكانت).فولهفبمذكيكشويق

واضحيةدحصيةوشكص!ية،"القصصوالصنعةالتشويقبالرارخبرة

خيارؤيولاؤصللاوحييذههوايف!!حياتهاوهحورذاتهاوجدتالملامع

بالورائة!جاءت!قداجلهاصنالحياةايقاعصياكأكأ

طراقأقصةبطليشبهااطرف!ة-القصةهذهبطلان

صفاتهيفقدبداالذيالثلائينرجل:طالب..اًلسيد)35((خاص

منذالرصيفنفسعلىيوميايتدحرج،آلةالىويتحولالانهانية

الر!عبجسمهيقذلىالمحكوسةفيعملهمقروفي،السنينعشرات

الننيالتقليديةالابتسامةشفتيهـتلك،وعلىالكرسيعلىاننوزيمالممقن

يامنهاتفهمانيمكنكفلملأ،مطلقاعينيهالىتعلوانلهايسمعلا

الااجتماعهيكرهلاخاعيبقانونيدخن،يعرفلانفسهفهو،ممنى

الىالاياماكثرتنقلبالتبمالادبيةالمناقشاتؤيلينغمسباصدقائه

ثونويدخنالمنضدةعلىسكالرهعلبة!ضععندنذ،ا!اتراتمنفوع

!حسابايللزمنيحسبان

تجمعالت!ط(الشخصيةقصص)بابالىالقصةهةهتنتمي

لثمخصيةمهـحددةصورةرسمعريتضافرماواللقطدالجزئيدمن

الهىفسدقالمساءسهرةالىالصباحمنضنكاملةمنيةىادورةعبرما

ثمباتمارم:كاريكايوريةسماتذاتشخصيةطالبالمم!*ان.الصباح

تافهلسببالثباتحذاعلىوعاصفمفاجىءخروجيليهالحياةنمطفي

السيديكونانبدولا،زائيفبمظهوالشخصيةخلالهمنتظهر

فقدالادبيةالخمسميناتاوساطوعرفتهح!ينعرفهانساناهذاطالب

الذي(،الشاعر"ذلكلهله..لونكلمنوالادعياءبالدخلا،تغصكانت

يقرزمكان)الذيذليك(اصواتىمسة)في(شريون)بهابتد!ط

للنصحطلباالخمسةالاصدقاءمائدةعلىالحينبعضويترد!الشعر

ال!انصورةالمتاثبمنالكذابهذااينوا..)36((/00بالمزةو!ها

برطلمنالسخريةانأيكو."انحاولوكمساحسينرآهكهساال!

الفظنح!يقةمعالكاملتناق!ضهالابرازمقصودة!خاصطراز)قصة

،ذتفىلسومرست!موم(بنساتوستةالقمر)بطلهمطحسبنعرفهاالتي

ميوالا!اءالزوجةنحىشبمءبكليفسحيافيالحقيقيالفف(ن1

،حياةاجد!دةاحياقهالاربعينقجاوزوقدبدا)والهذي(افناسبيل

خلاليرخوضالجباراكالسهميندفعمغتوحتين،وراحبعينينالفنان

واعابرةرغبةوليدميلالهفخطال!تحولهذايكنولم..الجحيم

لقد.الرو-ينيةالحياةفيودمنبوهيميانطرومجرد

وجد.(..مقسهسجنونلح!ةكل-!الجهنميةالبذرةلغلقت

?ويرافق)ءومبمينيفرآهيكلاندمسترفيوتجربتهنفسهحسين

!ماارصديءكالحديدللناس!يبدو،رهيبةاياماالاصفرالجوع

الغبينقيضهو*دبينما،(..بالجمالومملوءةصافيصة94اعماكانت

الانصباطمن،الادثاءمنيسخ!!ته!يفراح،طالبالسيدف!ي

مياغيرفي-ويقدم،عليهثورةبنحياةكانتالذيالفب!

منالقهـان!ةالمتطابقة"ال!لهذهالس!ماتواضحنموذج!اسحقد

ال!لهلاطمئنانواقمهاوالىنفسهااليا!مانت،الوسطىالطبقة

-السيديبديمهما)اذبخيلةقانعةذاتالىمسمرةفهي،لوالخص

.(..البخلاءمعتضصهانالايمكنك؟لاحلا!ميةمنطالب

هذهعنبعيداأحبهفيقصلاالذيالزوج)قصةبطلوليس

منحيثصالففيالاخربالجافيذاتهطالح!السيدلعئهبل،الفئة

طالبالسيدش!كونقصيرةكوميدكةمسرحيةاي.العاطفيالجانبه

لاينقصحبازوجتهيح!اًنه!..فيهوالشبقالحباصطعلوبطلها

ثعهرااستغرقتلامهازيارةفيذهبتوحبن،الثمانيالسنواتد!غم

ومن..مطلقايخونهالنانه.لا..يمتصرهالوحدهبرعبشعر)

الحىواخذتاهميلةاعارتهالىالجائعتفكيرهويتجه(،أالنارهذه
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ولكن..الادصيالحيوانالسفليعالمهمينهضفقد،احشاءهتخض

)امقدتهاتيآالكهلةالطثعةجسدييةالففييفنزسالجائعحيواله

الخمادمةكانت)..الزوجة!دةوبمد(،..الن!ماالفثرةالبهجة

فيحدثوفد..احرىمرةالزوجنيفترسبالفرصةتحلمكدورها

مبتس!متوهيوثالتال!ثمةهجاءتغائبةالزوج!"وكالألتحاريوممساء

كمانهغديجبولم!شيءالىبحاجةان!ت!ل:فخذهاصهتمسح

."اطويلةممفالمرةهذهديعنهتغيبلنزوجنهانيمر!

لصظة:اللحط!ةهذهيصورانمنمردانحسينالىاحبيكنلم

كهذامهزوزبانهانتصنطوما،الشبقوتفجرالغريزةاستعار

فصصه!يتظولهاكانلمحقررا.-نريدولاحبهينقصلاالذيالزوج

عنه:فكرقهومع..الجنس:ررالالملمبكر1موضوعهمعمنسج!،

النن!قي)ق!صتهبالليدفعضارمننربعيوحشفهوبالانساناستبداده

تعنيتكنلم:زاويتهمنكل6اللذةتجربةيتنوة!اانالى،والنساء

فيخطيرةهزةكانتلكتها،عابرةحارةلحظةالا.المجربةالمرأةلدى

،لكنهمرعباشقيطيكوناقطفولتهفطيطمعكان!فد،الرجلحياة

فراشائمحارسافعمل،الجريمةطريقعنتنكبالرحيمقلبهبسبب

ذاتويرورلمه،النساءعناثنيرةديثالأ!يسمعراخحيثدائرةمي

جمالهايصعقهوهناك..هديةلوريحملعشيقتهالىمغامرموظفيوم

،فت!صنعالمحرومجس!دهومتاف!ةخنممونتهفيهتستثيرهاالذيالوفتالي

الافىةالرجلذافىوهكذا!قليلاظصهايفركانمنهوتطلبا"ض

فيال!وا!منبدلاالمراةبيتالييدودانالغدفيانموتهالتي

ذائلسة:باحيتقارالمراةتطرده:انتظارهفيكانتالمفاجاةلكن.الدائرة

!ىلمولكنه..اليومبعدبهايف!لاانوعليه!تجربةانها

منكانكممارحيمايعدلمقلبهانشعروقد)..التجربةحدوة

هذهنودتهفقد،(،شقيا)،يكونانالانبامكانهوان،قبل

.)37((00تنقصهكانتالتيبالقسوةالمراة

الشهوةرضعتبرجوازيةؤسيدة(البابافنع)قصةبرطلةواما

ذدكمعاللعبتحبكانتاًلساثسعةذمنذ،المترفةطبقتهااخلكمن

حتىكثيرايقبلهاكانالذيالسيارةسائق:ا،سودالكبيرا(رءل

ترتاحوكانت..ايضاامهايقبلتراهوكانت،العاشرةت!تانبمد

فسلاحزواجهابعدشبقطيسشثيرانعجبفلا.(،.ذلكلكل

سذاجةمنم!نهيلإضوماتلكوقفتهفي)لهابداالذيحديقتها

إبة،دوائحالغاكلابطيهقحتيحملالذيالبداشارجلام!ثالوفطرية

تكت!ىلولكي،(..بهايبطشثمويفترشههـاعليهاينقضلوكأتمنت

السيدةثوججمونانبد!لاالنموذجينبينالمةارنةصورة

اًن..ملته!غيرول!"..مضيئةنجوممنكمجرةلامعاجميلا)

يعرلىالقراءةلااالذيهذامنهوفاين(،..الضبعصولة:ينقصهما

وبصد(...كامملحيوانانه.العويصةالمناقتإسماتاوالشدإجيالولا

مضلانطلقاسيطرتهافيجأةفقدتالسم!ممنطوفانالمرأةأخذان

جرسرنو!نا..راسمهالربرلورفع..أؤتيا:مبحوحنداءبلعومها

.(!البابافتح:ؤإالت،الخارجطالباب

الشمخصيعةحقيقةبهتتكشفوالسردالحدثكلاقتصادعبر

فيهائرلاطبيع!يجو!يالمنناسى!ةالنقلاتجمالوعبر،القمصيىة

قصةمردانبن،كبلذيث!مفاجئةختامفربةتتوجهللتكلف

الذيالق!صيالالبلبصونهعرق!منبايحاءربما(البابافتح)

مشابها.موفعوعاعالع

*

في!متهافذطناالقعصيةكتاباتهفاقل،الاجتماعيةضإصهواما

ولدات!االمسحوقكأالجماهيرمعالنبسإلالتعاطإفاملاها،الفني!ة

كتإوعكتابتهاعلىوشجعه،لهاوفياوظلصفوفهابينحسين

تاريخمدىعلىامتمقالعراقاييةالواقعيةالقصصمن!!رةموجة

لاوالمجاراةالمشاركةثورالقصصهذهفيولرسين،ال!مد!ثادبنا
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.والامتيازالربا*ةنترفط

البغ!"،!دة)كتابةعليهاملىالذيهوبالشمفق!ةسالاحم!4ان

ليالي!رنمم،واحساسهاموضوعهافيالسداذجهـةالقصعةللك

للفصة،مردانحسين!هممعتنسجم(منكدة)عدىوانطوا!الننها

ا"فىائا،بينوالننأسباتوا!ننمياب2!الهـالهملدئكتتنكرمأ!،

الاآصلث،بئاءبمت!منرى،الفصة.كلتي!ديصلأ!اررخليحنلاذ

ء،ا!بقعنعبسببالوجومالصامتد!حسهن!6وتوالنمهماءوا،!وأ/د

هذابعد.البيتا!اتملئثم(افؤ"!اناعلىطدنه!4بأالام)لنالجر

يستى،ممااكبرحيزاازك!ياسنفرقي!أهشقفشلمء،توالاءونرا.كمهيد

الأولىءثاتنيواخرىمشكلةاومصصكبن3.!فهوعرحا؟!بالةه1ليئنف

طحإهيا،البيتأ(سعاد)تخرنحاسالانطحادصإبالالي..وبسببها

نصاعمافه!ماكل)ظهروقدبالسيهاي!ربون(الثط)

وشعرت)..وضياعهحررتهمنلهايشكو(وفصيلةوخيرانسانية

،ولكنهاحائرةنفسهاهيمفدئنت،عليهبانشفقةالصغيرةألنف!

زالتماكص،امهابيتالىالرجععلىالؤمعفتكتفينت

قيصسمعتوفد،ماتوواغواهاالذيالرجلواننفسهاتخزم

سشطيعوافها4ديئةاالىالصغيرشقيقهامعانتقلتقداءهاانمدة

وانقلقطلؤاد،(مابتسم!ت...2!3باواحسست،اعلإهوالعثور

فرحاالرجلفيبهت،عانلتهاعنوالبحثمينهبالزواجاالمسكيىن

كلهادمحهعادتفق!د،اقترحتكمالل!حكمةالنوجهوي!شعجلها

.38(ةلجسده

بسببلةمعاارقبطتاقصتانوكانهاتندوالتيالفعةهذهفي

الحمعينيالواقعيالقصاصفلببطيينةمردانحسينيرر،ميكانيكية

هـ(يصان:هدهـبعينهاللتو!تقليديايكونيكادموصوعا

،سوىا)دظروو!وعسفالحياةوحولرغم!ضيلةمنالفقراءأعماقيفي

منابغياانقاذالىنبيلشهمرجلينبريانالففدالقارىءان

يقلبحسينالكن،جديم!صفحةكنحياتهمالتنفنحالاءلمحياة

الضياعمنالرجلتنقذالتيهيالبغإيفيجعللإدهـذاتهالصورة

.ي!تظرهكانالذي

هـال!قرصةفرئش،(الح!باالاغنسال)ةعسةبطلواما

حبهرغمجورقلأاختهيقتلانشاباكانحينوالدهامرهالضمسين

ودخل،لئصارغسلاف!ل،وتزوجتهتحبهرءلمعهربتلانهالها

.،ممنهاالزوابميفزمكانالتيعائشةجارتهم!نه!عاعتالسجن

ابنتههربت!د،نفسها4شمكلةايواجالهعاماثلاني!نبهسدهووها

ياميانالانوعاليه،منهقئويجهارفضالابلانفلاحممعالصغيرة

"جارتإحإبالشابوم!سعن،وقتلهاعنهاابالبرمحسن4افي

فيالانغراججمالطارإفسيةالازمةلجذورتعمقاوتمهإدورإن!فاطمة

ستمودالهاربةابنهنيان)..الفريةرجالبينالكهلالابا!لملأن

وهواردفثم..معناوستعينئيزوجهامعمدمتسد...القريةالى

فيارو،افا:قليلاصو-4ارتفعوقداقويةام!اموءا،!هيبتسم

بتوزيعامرثم،ي!نغيرازإمارااًن.العارمنشيئااصنتطهروب

المقاب!سةال!هراءوجنتهتوهجتوزتالجاهـصعلىالقهوة

.(..للمولمحد

الداخليالذنيمنطقهيايفسدالاصلاحطهدهإاوعطي!ةقصة

واتم!مدثونموقفهتبديلعلىالابفيحملم!صاالوئائقيوصد!ها

تكرارافتعالهمن!ماعفميكانيكياشكلااعترلمتلذا،داخليمراع

ثوترايكونانالكاتبلرارادماان.واطرافهابجزئياتهاالازمة

البدانيوالذ!مالحكايةمفهومبيصنمصطنعالقاءالاليسلراميا

ان..لانفرابمنروةالىالمتصاعمةالعقدة:القصيرةللقصةالاول

التمثيليللاعدادآنذاكيصلحكانمهساشيء(بالدملاثحتسالا)

!عدانمردانحيسينرفضلتياالحكايةالىغريبةوعوثة،الطمي

بنداد.!صإيرةقصنإ
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