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زنزان!لجدرانقراءة

ال!المامببنلمحمود!رد!ان

متسعة"العالمامينمحمود"ت!والهعرفةالبحثرحل!ةان

والسياسة،،الفلسفةنحوالنفسعلم!من،حمودلهاوليس

كاوج!"ذلككل.المتطورالط!ءبهفهجهوالنقد،والشصر

عام!عرفةمنتنطلقالنظرنوايااختلفتوانومتطتكةمترابطية

كنتا!والفنوالادب.الناريخووالتالورالانسانا!حقيقةوفهـكامل

الموفيةمننوعايهيبرالاجننماعيهالظاهرةمنجزءايمثلاجتماعي

نوعيا،اختلافاالسياسيةاوال!فلسفيةادعرفةعناسلوبهفييختلف

معاييرهاوالغنيالادبيالخلقلعمليةيكونانالمحتممنجعلمما

ولقد.الاخرىالمعرفةجوانببهاتقاسالتيالمعايىصرعنالمختلفة

الاربعيناتمنذالعلميالفكرمصالرمنيئهلالذيالادبيالنقهبدأ

والشعراءا)!فناني!نامامالطريقيف!+كيالخطيرالمورهذايلعب

،ويحاولونالصراعوديمومةالواقعبجدليةآمنواالذينوالروائبسن

الخ!عملشةائناءمراحلهمخنلففيالصراعذلكعنالنعبضربداب

ا!فني.ثالابداع

للفننثرتهتطورتالذي،(العالمامينمدمود"هؤلاءومن

التيالمفاهيمعنمبتعدا،الاصيرةالمرحلة!كبيراتطوراوالاثب

كبيرل!!تاثرتواوص،الخمسيناتواوانلالاربعيناتفيانتشرت

ميكانيكياظبيقاكونهاعنتخرجلاكاشتا!تي"فىدانو!"بافكهار

الفني.والخلقالابداعصةعملىعىالعلميةالاشتراكيةللافكار

اوائلفيالنقديهكتاباتهتائرتسالمرحلةتلكفرسانكاحدوالعالم

فيالفنرةاما،ا!عالمفييحدثكانبماكبيولحدالخمسينات

المجيلاتمنالعديدفينشرتالغكناباتهفيانطلق!دالاخيرة

نشاطاباعتبارهماوالالبالفننمييزنح!ووالادبي!ةالف!رية

تشخيصفيالانسانيةالمعرفةجوانبمنغيرهمعيتفاعلانساشا

التقدمتفعئوريةعدسةخلكلمنود!يتهاالاج!تماعيةالغاهرة

ينميهيا.نمسبوازموفىةالاجتماعي

ال!ثيابداعهانالا-العالمع!ندالتعييراشكالتعمدمنوبالرغم

انتاجهعبرعلبصااطلتماكثيراالتيههمومهعنينتص!دلم

لجمرانقراءة"ا،خيرديوانهاشعار!اءت..والفكريالنقدي

ع!سنوالبحثوالن!قلممالحريةعنالافكادبنفسنابضة(،زنزانة

اولشواالعةوتثويروكلقهتشكيلهاعادةاصلكاالانسانانسانية

الباسموالغدالم!شريالمستقبلن!صفتإهيةلاحمودالىمنطلقا

.والمساواةالمدلضبالاكل

-الحرارةشديدةالديوانفيافعرعندالنسعريةدالتجربة

فا!تفقد،تجربتهمعاكأوحدةالفنانذاتععمنصصةالثراءكبيرة

المف!ر،الناقدالعقليحننويهكانقصركلفيهاالانفعايىسةاالثمحن!ة

الانفعالفكان،منطقيةاًسسىخلالمنالمواماعلىافكارهيقيمالذي

فت!خرجالنغسمعتتفاعلالافكارتلكجهلمماذلككلعلىيتغ!ب

ككلالاالديوانتجربةناخذاننستطيعولا.منظومة!"ئيةكلمات

المتف،فرةجدايتهافيمضمونهاعنشكلها!علاوصعبمنواحد

.ومنطالقاب"،وف!ره،ووجدانهالشاعرنفسمع

الثاعركانولما،ال!ريةقفميةطرحيعيدعامبشكلوالديوان

غناؤهيخرجانيمكنلافلذثك،يغنيالفنانالانساننفسبماخل

فكاكا!ه!ايرستطيعلابالاصفادو!قيد-الفممكممهوبينمامرحا

وذاة"لامه2عنمعبرةاغنيتهتكونانبدولا..اربعةجدرانبين

واقعهعظيات،للانطلوروشوقامرارةتقطرالتصالملأخليه

كلفيايتفرسانعليهمحدودةاشياءغيرامامهتوجد،الخامر

تخترقنعيئهبين!!حولهالقابعوالظلام،الاربعةا!مران-لحكله

ه

ف!مذافرولا.وهيناكهناالمننتائوةنفسهجزنياتنتلم!يكيصجبه

ولا،عنقهعلىالخ!ناقيطبقواكعمنل!نهلالشاعرتجربةكانتاذا

المسنقةحبلتحتيكونالذيألافسهطن*نلتوقعاهط!فىبريس!يهـثننا

الذيالحبلذلكعنبرميداولفنأته،وككى،لهتصوراش!تبتعدان

ونقننهبداخلهصضاهننفذلمعوفئملعالمالىي!ولما!رء-(ن

الخشنالرهيبالكبلذلكقنبهاوزلؤيتهىإنتلوحضى!عتويانهو"لفهم

لاالتعبيريوقاموسهالفنان!هالملهدا.الموتنهي!ملالذي

مكنوناتهعنو!براد4التصافاوالاكثرجمطةالمح*ش!ياءته!يخرجان

اوامرم!عه!عق!بدأوالذيمنهالتريباله"لموكان،الداخلية

مطبض،وصمت،دناتمةجموانمنحولهدييايت!!وكلبةصدامة

كتسل!النيالعنكبوتوانسجة،امامه!ش!سبوباب،وكلاقة

،،السضهوه!ذا"قصيثه!ذلككلي!و-والاركانالجصران

ةفيقول

عنكبوتوالفراغ.الصمت

بالملالةالمكانينسح

باطلالةالمكانينسع

العيونالمخنوقهةأطافةا

بالتعالسة.يطل..ث؟حبوجه

محعشد.حارسظ!والباب

البصيرة..الغريرةالمث!وبةبصيخه

ايضساةويقول

فامتيالبماب،وجهيالطا!ة،س!ويالعنكبوت

اذنالسجنهوهـذا

داخلني..داخلتمه

!إزنزانتياصبحت

جملةفهو،حول4منالكائناتمعريخؤحدالمسجونييدأهـذاوعلى

لوحة.بداخلخ!او،لصيمفونية!داخلحر،!هواو،قصيدةخلبدا

دوائعيح!ملشديدب!صروالتوحدذل!كعنيعبرماا!فنانابدعولمحد

هومعننويلالهبجميعاك!ايةؤلميجس!هخ!بلففد-واثارهاالتجربة

بشباكه،الق!كبوتهووانسجتهواصهزتهباضلاعهالصدر،اليمبن

علسمباشرفيرالضوءتلقيالتيالضئيلةالصغيرةفن!ا&4اووالطاقة

.الاشياءو-ميز،خيلألهمنيرىالذيالوجه!لاالجدراتجوانب

ارقت-!يوالهمضباامامهواقفامنشصجاجسدهه!وبارتغاخهوال!باب

السجنالانه،ن-"السجن"اتعريرسمهالذياللانسانهوهذا

سجذا.يكونانثحترامالذيالانسانالسجناو

الجم!مدهـانبداخلالبشريةادغبات*ووعتت!رتالعالمهذافي

عقد!1)رئحبة،والقراءةالفنطر!قعنالمموفةديالرعبة،الاربعة

الكميبالواقيمذلكتجاوزفياإر!نة،الموجودات!-ن4صداواوامر

ا،رنحب!اتمزاولةح!ى-والان!فىكأبالحريرا!حلمخلالالصاشمن

وغيرها.والحبالجنرمثلوالسسيكولوءيةالبيولوجيةالادميية

نزاذةادوعالم.ا،كاننةا؟وج!داتعن!داالرغباتهذهمثلتخرجلا

الوحشةهئبالرغم-الجنيئقص!دة-اثإعوع!!ريباايسهذا

جزء،يوجدانهمسمتقرهو9،الشاعرنفسفيااطدقهاالتيالشديد

فيالزنزانةمعذفسمهيرىانهحنى،واللا!قةالسابقةصإتهمن

والفتذة،الاثارةشديمهزنجيةامرأةف!،جضسمي?نيفةمغامرة

ي!،التجر،صةداخلفيالسجينم!اويضوحدزمثهبعلاشبقة

غيرهاهلهليس،الصامتةالجموانهذهبينلهاوح!سظاالمتصة

بانفالسهاتلفحه،ناريهمحمومةوهاجةالافارةشديدةعبيه!يف!ي

...بالاصارغنيغويبعالمالىنفمهمن!اخذهاليهالمحببةال!ارة

ناهنوبالرفم.والتفملرسنالملامحعدبمةسديميةكتلةمعافيكونان

اللدغ!ةباجزاثهاوتلسعه،اكلاتاكلهالتجربةاتونفي-الرنزاتة-

وي!رص-بهامبصر-ب!هام!نغمساليها!مود"ا/الاائارةالاشد

رنجسةتحولتانضكبرنز

زنجية4امسهفي

ممشوفةء.عالية..عارية



انثويةتفحك!رة

غناجة،مهناجة،رجرجراجة

نارية..ممحمومةوهاجة

اسنانهاتمضغني،عيون!-هـيبش

الوحشيةاطفارها

فيه!اي!فكوا!تي،بالاسرارالضيةالشبفةهذهـالرحل!الى

ا!حنئيالمقإدفطلقالقد!مةسجعيتهمهمراءتهممن!قاطلاسمهالانسان

وراءيعدوالاحراشوس!عمائداوا،جتما-مةالاخلاقيةقيودهمن

وسطفي-المتائحهالجمائ!قىرغباتهيشعبعكي،لذتهوموطسنؤريسته

موحية.رؤسيقةبكف!اتذيقول-كاسروص!الىالانسانيتحولهذا

الحوارواحتطم

اخوسينوحشينبضن

الهـريرصةالغمابةفي

امحونظواهرتفجرتكانما

الكوفيصةتناق!ضلاله

الاعصارواتلنيقظ

المخمليةوالقرىاك!!فواالجباليجضاح

الوصولى"لحظةمن!!!بكصووكه!تجربتهامث!عراقويط

يعكئ"الانفصال،لاجئيئااوحامامعهفيصبهح-بداخلهالباطنيالاتصال

ء!حنئعالمفيوخليلتهلرفمقته-لزنزانتهالشاعردؤيةصصنوتلك

راةولاشمبقاالجنسىالعالمير!حلمانب!دنفمممهيرى..وؤا-!صامت

يمحوساووبا!يحالش!!الجس!دذاتالرجراجةحجيبتمهفهـخذعلى

مكثفافيقول.ال!جريةافخاذهاعلىيرقدص!جفنمثلنغمسهفيجد

دويته.

ا!غطلستسصحوتاوونمت

الزنجيةزنزاننيفيسيان

!جدتني

المت!الجنيئمثل

العجريةافخان!ا!ه

عنعمبارةهيالكلصيدةفيء!ةالجنس!الثشاىتجربة-بمونوكو(

المهرفةتجوبةتكون-ضابروثون!حيتهاعلىالم!بوسةغوائزهاطل!

الههضة،عصرمطلعفيالافسا!فرشعاةرسمتهماو"تابعةا!اخرومن

لملمار!خسهفيالنبيلهوجودمعئىعنزنزأنتهبعداخلالانمطنفب!ث

عنعامكهممنانطلانماايصاوذلك،الفنعنكتاببروال!مطةالطويل

منالانسانياليقينحيث..ؤيهاالث!كوكللواقعوتجاوزا،الحر!ة

التيوالسلبياتالزلاتجميعي!يانيمكنالابديةرحلتهخص

اورحقص!د!فىويقول-االسقملنحوالدائمتطل!هاثناءفيها-يفع

:فينىسو

احبابياليبابيوولجت

الاصابعاتابع

المبدعةالبارعة

الكليلمسيرهالهي

.للمجهولوالطبولاًلابوا!نناءمن

.والعقولواللقلوبالعيونرفيفحى

الغامضة.ك!فههمهالاولالانسانرسومممأ

الجيل.هلىارسومفيا!غامضةا)ك!و!حتى

بحفيقتهـانصفعهانبدلابل-تتركهانالشاعواقداروتا!

الجلالوالرحيث-الكاملةالمعرفةك!الحقلهلشيان!،البشعهـة

منالصباصقيالطيورقمفعهيوكما،الحريةضدالقمعسالطةتمثل

تحتالداخلالىالوصولمنالم!فةايضاتمنموالتفريدالغناء

:!يقول..العجعمنحجةاي

سجانبراثنكا..للخلإل؟

نسجتهماتون!

اصيلفناناصابع

اص!يلغيراو

66

العثرينقرننافي..للعاريا

تقديشمحاكمضا

العيونعلى

.العقولعنهـدضلا

محاولةفيا،نساناوالفنانعلىالحريةالنن!مثيائريفهروكما

الزنجيةاحسنا،المضا/جهةءوة!وعيكمحا!لاو،المعرالةعنال!معث

،الديوانقصائدغالبيةفييظ!الت!شذلداننجد."الزنزانة"

قرن!الكنه،الحبيبةبلقاءال!شاعريحلم"اش!االك"،صيدهففي

بواقمه:

الالسوارهذهكلفرغم

ل!كىاو

الاسواره!ذه!ل

النههـاروصحوةاللإلح!لكة؟رغم

لكاو

الئهـاروصحوةالليل4!لك!

حبيبتييااًشمتاقك..الشمناقث..الثمتا!ك

الداوفة.اطليقةااحضاقكفيالاسوارلال!يىقىالفتاق

البرودةاووالقيودالاسوارهوعنهاوالبعد،،لةال!سهيلحبعيةلى

الطويلليلهفيالضوءمصثرقدصها)مثهلماعريرىوكذلك!والعواب

انمهفيظن،والقضبانلمكلالاستمزقه،ا(رجهمكفهريراه-الب!ءيم

:فيقولرنزانةطاقةوراءسجيئامثلهاصبح

االقص!قتىمنرايت

مكفصالجبينمقطب

الاسلاكوالقضبانت!زقا

اًلنمروجهه

مثليصارقدحسعبته

مبمداسبيخا

؟البشرالفضاءعن

هـنالمطلقةالحريةليسعتفهي-للحريةيغنىالشاعركانواذا

ثطةاوالفوضويوناوالوجوديوناليهايرتزعالتيالحريةمثلا!يودا

الحرية6والمجننمعالانسانبتطورالملتزمةالحريةانهابل.العبث

الجميسعيتمتعاناجلمنالواقععلىللثورةالانسانتسوالتي

واسياسيةحريةتكونانقبلاجننماعيةحريةانهاايسبالحرية

اا!مة:قصيلأةكل!يقول..فقرية

ؤائلةحببتيوافتفغعت

ططلية..حزيهـنةلهعهفي

حديقة..طفلة،ضاببيدار

حريةسفيئة..ارجوحة

لماغدا،تق!قيلاحبيبت!

زمردية.-سعيد"حديقة

تضوها.،اطفالنابملوها

المموية.اشجارنا..اشعارنا

كالهالؤد!لأسالحريةليسستالشاعوعندالحريةاننرىوبذلك

وسعاثةحيادهوضمانحبه5!الانسانبحياةالمرتبطةالحريةهي

الخصوصيةشديدةواحمقب!تجربةتنضحالديوانوقصائد.اكفا،"

"معمودانمنوبالوغم-تعبيراتهعلىنفسها!فتالشاعر!اشهـا

الاشكالعلىوالثورةالتجديدنحوالدعاةاكبرمن(العالمامين

لابمدصادقاالحساسةموريةالعشتجربتهفهمماكانانهالا،التقليدية

فيوالاطرالاشكال!ميعهـ.المم!وبمالتزمتعنبعيداالع!ود

كونقصائدهبعضجملمما-كبرانسانيفننتراثمنجزءقظره

الكلاسيكية.انفاممهفياليعربيالشصلبحورالقديمةبالاوزانملتزمة

ك!صائدمنلليلغيرعدرفيالمقاطعبعضخلوالقااليةاطلتكما

المجىعة.

تجربةمسنالمنبعث-التقليديالبناعذلكيتبعانبدلاوكان

لحديصلصادقاضبيرايعبرانالشاعربهطارادالخصوصيةثديد!



والمباشرة،القصائدم!ممناطلتالمهـباشرةمننى-4التسجيد

القصيد،اناذالمعاءهـ،الشصفيهالأيقعال!أ2العيوباهممنتغنبر

لنغماتالمملانتكرارمنالحديثالشاعربهاخرجالتيا!ديثة

مس!ماربعنللتعصيركب!ةفرصةالفعاناعلىقدالقصيد!طولواحدة

ك!نت-السريعايقاعهافيالمتواترةالمريعةالمعاصرةوتجاربهنفسه

اراش!موتؤ!ذانيمكناليا!ماشرةفيالسببهيالتقليدية

وت!صع!؟ررس!ورالثراالةرو!بميرفيهايحرجكامالةؤصائدفكانتسالد"وا!

وعيرها-(،والمصباحوالدم!ع"،"مسمتحيلةحكاية"قصيد*مثل

حيثسعطيرهبينذلكونرىاكسجيلي!ةيقصدالثساعركانولقد

المحق!لوص4وصفهمثل،الا*لرهذاتتركمعينة!باراتيهـررنجده

فيحزينبانهنفسمهيصفكما"فىزبنمقطبمدققم!حقق"انه

.مكانمناكثمر

اجالرانفراءة"قصيدةفيالافهـياالتسجيليةقى!ةترتفعولا

بالتسمجيلحة6ممتزجةلمداهاوالشفافيةالخياليصلحيث(،زنؤانة

يتركهاالتيالرموزويقراويفمريرىالقصيدةطوالمتواجدفاثعر

المخملفة،حياتهجوانبفيالاأسعانيةوههومهذانهعنتعبيراالانسان

برنيئالاخراثار!انسانيمهعنيبحثانسانرحلةتمثلوالقصيم!

!هإيتكالمانيستطيعانهيكتشفماسرعانلكنه.صامتةجدسان

!8الانساناعو(قفيمتغلغلامعهامحاورازرفيويبدا،ووخا!بها

الذيالشخصفون،العاديةحيلالهءنبعيداوالصعبالضعتلحظات

كلو!ينشرهالاعلاممنعالمفالسمه-نفسطغيرالهشياالييرىلا

يناديهلالكنه،وا!شدةالضيقاوو،تفيربهيناديالذيالىمكان

:ويقول-6لهذابتغاء

الضيقمىاللهلشترون

.والصلاةبالعوم

.بالمداناةالسووفييبيونهوكانوا

قحليل!بئدرا!مةتعننبى-(،سمةرنراؤلجدد!ا!قراءة"وارقصيدة

عنبعيداالشاعربهاخرجذقد-الهـضميقلحقاتفيالا.مسانلنفس

!هر!هم،لاالذ-نمنالاخر!نذواتفيالبحثالىوخلجلالهانفسه

هـبهح!لىت،الدير!انفصائداحسنمنو!لأ،ائارا!معتواجد)مم!ه

الشا!ريالخمبمالفبم،المباشرةعئبالقصيدةاه!ادؤةاالتعجربة

-كبكلكاصورةبداخال!اقحكلالعبارةوكانت،التقريريةمنبدلابالصورة

:"العرس"قصيمةفييقولكمافثالثةثانيةصورة

النيلنهرياماءكاتأمل

ثموعاالتاريخعينمنيتحلمو

مجهولكرجلعبمنيتحلر

جوعاي!ضورشطكفيي!جلس

وال!قوتالرحلةيسشجدي

ي!تخفرتكوعلي

العىيت!حيللهوي!دسيتمكانالذيالوسانمنوبالرفم

رضعالذيفالطفل،ك!رالشاعراملانالا-انضظارغيرعلىمالم

ينتمثرالذيالحزنمنباوغميستكينان!مبملاالش!سثديمن

.رال!بذاتمستخم!ماالقاضمللفجر!صي،حوله

.ن!إربوعود4قفجواالفبمروحياهه!

.الأعصارالانسافىوكواننجروالخلقروحراهمبى

.الثورةريحياهبي..هيبي

والخضرةالقدرةاعيدي،الليلاقتلعي

الاشياء4فراوجهفيالهصلوبهـةاشرعتي

هق!؟وبى3،التالهلأاقيصوةالابياتفيدؤيتهالشاعرويكمف

الو!ود!حقول!ودسك!قدداكناسودمدادالىتحولالليلان

:فإلمولبداخلهيعبثيراللافلاملهداكلي!صكقلاانها،

بالط-نأالرقةوجهتع!ن

اسو(دمدادوالليل

الوردحقول!فنرشر

!اثه

الفمسىثديمنالراضعالطفلنكن

ءللعرسيتاهب..بمقلبيزالما

عريض،مستقبلثامامه،الا"ليفقدل!الشاعرعينف!واطس

وف!ي..الش!سابنوهو،ا!فبموءةف!يهي!ققانعليهمديدوعمر

علىزفاه"تشاهدكيوالنجومالكواكبجميعيدكوسوفعرسمهيوم

وسوف،يحلميزالىف!لا،الث!عرقالثاوالا،تتظرهالتيحبيته

.ح!ودلهاليسالتيجميعهااحلامهت!ققتلوحتا!ثلميظل

نسحتىالاحلامهذهتحإفءلمىالم!لاداته!ماالمم!ددةرا!رفة

تكبيليريطونالذينالاصوارل!تالزنزانةوتكون،للج!عالحرية

تتصقانبدلاالشفورتهوتهويق،احلاعهامامالطر!قوسدالانسان

.الطيرانفيالابديحلمهللالائرلتحقق

موس"لدينلثيهمساثفاهرة

)1(ة((

ي!فيرس!يها!للمؤل!عكل*سور!عة

فيإداارصمحهباكتشافكننفيلاالاؤصموصةانالةولنفلمن

هي،،بلفحسبنفسيةلوحةليمستانهاايكاأيةالانساالنفس

الوظيفةهذهوتصدق.تاريخية-اجياعيصةلوحة،ذلكعنالضلأ

انهعنر!ما-الفسطينيالقصثصىالادد!علىالاقصوصةالثانية

.ولقداخراثبعلىتصروم!ااكثر-ربمماي!لبو*او&فتىءما

العثمرالستواتفى،الفلسطينيالادبتقسيمافىمرةذاتث!بت

الممبعينات.ومرحلة،المصعحيناتمرحله:مرحلتمنالى،؟لاخيرة

التاض!عهقضماريسهـا،حدد"هـصلمةكلادبانذلكعلىوزدت

االنفسانية.لسمماتهاصادقةكمحورةيرل!3،كما؟مان!ةوي!ثسها

عنتحربم،يضلفليعيبم،("احه!،ة"مجديض!انارىولست

جلياالسفيخاتلادبالبارزةالننى!؟ت/جيداذ،التقمصيمهدا

نجدكما،المرحلة*لهكفيا،رزوبةالثلاثاقاصيصهماف!

اررصتاقاصيصها!ىجاهرةالمىلأجم!صصهلادبهالمارزةالقسممات

افاصيصمنثلاثاانعن،رغما.الرا!فىالمرحلةفيالمكتوبة

؟،ئينه،وبكل،نمل!3،كأ.محإ،تإريخاتحىللاالمجثوعة

ممنالمبهذاونسصقربم!خ،المعمم!!ةلماتمرحلهـةالىأثسب!طان

يسممئ!س!اوقمالد.المرحلةهذهخع!م!ته!معالمتحوافقةحضصائصها

ثمومق،ماف!ترة!،ىبتقدالثلاتالاقاصص1هذهبانالنخمين

اتمفالسرفم!اوالا،القائمةائظووفنوآئبمالعديلبعضعليهـاطوا

عنفضلا،العلميالبرهانيعهسوزهاءخطاهذاول!ن؟تاريخههـا

!يه.انفسفانشغلانيستعقولا،بالب!يل!مهىالامركود!

وليضا،؟لننطيرحركةعبرالايرور،!لاا!:إكلئيات!يصادي

همذاكاناذاسيرسا-ماكات!ب!ص+نهق!لإوكل:!قعننقهرارانا

ينن!هكائاذامانعلمكيما،كناميه؟تحوراؤجمنااداالا-شابلأاشمأتب

لاعغدي2/-!الناههمةانوب!سا.!حانهفييراوح،والاث!ح!لشطر

التقييم:-اساس!يفنب!مليتينافياما،البمهوحصثء!،كونهاتعمو

تب!تحملالت!التحولاتالى4ععكطثأ!مم!،ا!سحلإ،ك!اغفسه*براعبر

عناركشففىلان،اخرىالىاق!صوصةمناننقالهلدىكل!هاي!لف

نبداانالثدممنباتولذا5التق!1عمل!كأمنءاجافيوالحولالهمو

.(،ا(مثمجب)ة:وعمةالم!6اقاصصصبقعم

خضمه.لمجماالاصحاو،الشهيرحز"ل!اىا!الاقصوصههذهكتيت

!ؤسومب!للألكتقدماذ،التيهف!تضعكالاثلاو-!وهظوهي

ائرالدايحالوبيالانسانحالةانها01لهـلأمعنىلانموائيةبحركات

تقدعهاالتيالصورةعبرنفمسهيروزواذ.لةالملاحزيرانصددكأ

روحه،علىحزيرانوثقلوعبئهجمنهيكتشفواذ،لوجههالمرآة



ههاصورةؤتى!فيرغبتهخلالمنالذاتصانفمتهعنيفصحفانه

بالمنفهـضة.الوجه

كما)"غامراسؤالاصخكفيظرح"انالاقصوعةتلبتوهنا

انسياباكلبيعا،ينسابالحدثويظل،النكسةسببة(اليوتيقول

القاريءيتوفعاذ،نادد"مقابلةصءت،المطروحالسؤالاطاروضمن

،وانالحالثسيرالى"الشخصهذهدخوللدىستنموال!بكةان

لاولكئ"،الفامرالس!ؤالعنسيجيباي،الطلسمسيفكالكاتب

البطلالىرغممجراهعنالحدقب!نحولالقاريءرشعربرل.يف!لى

ءديداوهومجوىالحبكةتأخذوه!ضا.نادقيمععينهاأسؤالينا!شي

وفن.حقي!امناضلا(صبحانهلناد-صةيثبتانيحاولالبطلان

يؤكداىصمهالفلسطيىاررمبانذلثوراءمنيقصدا،كاتبدطن

منهجا،،لالنضواخنطتخاذلهتركانهالرسميةالجهاتمنم!الجهة

لالانن!ا،كليمالاجزليا؟يعاءالحبك!ةبهتوحيماهذافان

ونوبرها.نادية!طالتيالجهةتثكتكونمنننكهناننستطيع

."الغامرالسوال"ؤييبحثانهيبدو،صاالكالم!علىنسيلقد

علاقةلاالاقصومةخيتامفي"رجلا)،ي!ونانعلىاداضل!صهو

للخاتمةصليةلا"ذن.التصويمهذات!س!تدعيىنتوان،بدايتها؟إه

تها.تجيبولاالخاتمةتحلهالاقضيةي!حا،-نخهللان،بالمضثهل

بيسنالنراب!علمان.الاإصوصةبنيانهـفيالفرخمانلمسوهنا

الادبي.العمل،ا!ماي،وفيسطحعلىعمدوعايخثفوا؟!خائحالمقدم!ات

ةملا.حم!مأوهذا

المجموعة!ى،(اًلمشجب)ءينشرلملو؟لكاكبفانهلىاعنورف

.تطورهوزيرةتتبععلىالقدرةمنالناقمدلحرم

"المهرظ(همانفسهاالمرحلةالىترقياناللتانالاحريانوالقحننان

الطبيعةتقتضيهاالتي،المدباثرةنقنيتهم!اوىغم."الثورةلحنوءت

الداخليالبنيانبتماسكتتس!انفا/هوسا،الخترةلتلكالنضالية

الوجوداهـىظهوتالتيالاولىللا!صوصةيتوفرلمالذيالامر

عقدةنتيجةخالديستشهد"ا!ثورةاح!ن"في.بستمهقبل!ا

نجممماحفرةالياوفعهالذي،القمربل،سنبهاهوجمنلمذنب

انها،.الصغرساعة"الفعلوبينبينهحالومما،اعابعهثيبسعنه

القدر.ارهبهاغلطةعنتكفيراسفلسطينيشهي!دككل-يووت

خيلالكا)الكلالبعلىتسيصا!احالةف!ى(،الموسرة"ووكب

تصاعدامرحلةنبشق!نيمهكافتالثورةانمع7ال:ثللعلىسيطرتها

فيالسبعينات،.لابطالهالاسالسيةالخصيصةهوالزئانوسنيولى)

،اوخاصةولاسباب،بطبيمتهقلقاالكا!بكانذامان!رال!ولستا

التيهوحسالاتجاهصيملكلانهالثورةمص!ر!هقلقاكاناذا

الفقطمبفيكانمابثباتالظلامفيتسيرانيجب:"هبليةبصورة

.(57عى")عين

الخارجي!ةالاشياءمعيتعامليفيعرف"المهرة".بطلانومع

ومناكتثطف،يالموةالارفيبشبيهمناتقراءهنملكماوهذا)بن!ح

انثقةالىالايفضيالاينبسالذيالامر(اللفمتفخيخفي"لصا

ة!ئعنيأاصوراهذهتزدحملماذا:"قلقهصيكشفيكلفانه،-بالنفس

،"ايتها،58.)محا(،ذهابة،لاصاكانهوكتلوىتئصدرالمرصولهلديق-8

!ا!اماور!رادءلىفراهواذ.(6اصأ"قحذلينيلاالطي!بةالمهوة

فيالاالمشجب"بطليفارلىيكادلافانه،عشوائيةبحركات

بطل"الم!ة"اما،فعلالحركماتاقلكبمثليقومالاخيرهذا!

!قط:فيهاباارغبةفيحس

الناريطلقويظلالزنادعلىيضفطلانبحاجةبانهاصى9)

جعبت"،(!الذخيوةمخاننكلقفرر،حهـتىاللي!له!ذ"احشاءكل

.تطوروقد"المثمسجب"بطلهوالمهرةبطلاًن.!62ص)

مرحلة؟لىترفىالتيالثلاثللافاصيصالشمولميةالخحىص"

عل!ىاذمقداللأي،التفاؤلوبص!ق،تصورانها5ىالستينات

كه!جهوشخصياتبالو!اموكفتقديمعبر،ذاكعهدافلىطبيةاالثورة

ادحلةتلكلادبالاسا!سيةالسمة!اهذهو!ا.بجراةالفعلنحو

بر!تسه.
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،حيثيواج!ظالثوركوالان!ساراللاحق،مرحلةاحقبةاالىالاننمنتقل

ادى،هماالهربيةالروحجدارعلىكسر!انوالمتورمالناصعالقلق

تقديمفيان.الادبا)فاظمنلفظةكلعوالورمهذاارزر-امالى

يتعرضشسون؟و،فميهختشونملاذعنباحثونان!علىالابطال

كل!ههذافي،المقعدالكساحمنيرعانوناو،جسديةلتصفية

والتراجع.الانحسارعلىدلالة

الاجتماعي-المناحبتاطير"خضرافىالطاسر))اقصوص"تبدا"

ظهوره؟لاطارهذاودطود.نسىجهفحنالحدثيتحركاتياالفومي

واس!مراررصةليفتديمومته،لاقصيد!لازهةكانهاخربنمرتين

قائمفهو.ايضاووقائعيتهموضوعيمتهإيوكدبل،فحسبتواجده

يعانقالنواسهـفىما")الثملالتة،هاتعالمانه.تردياويزداد،عيانا

يقتلشوكت.لتاريخيةالضرورةأاعنسفلصوربلالمنشغل(((ا(خياهـ(

!مافر))وروادال!لمركةوصالوناتالماكسياهلبهيعريانثون

.تشي!وفافاصعصاحدىفيالحوذيبابنيذكرنااًنه."المطرفي

!،م!،و!كناحداالركابعلىاته9وانيفسنياادهالطف!،رجاو!وايموت

يجدالحوذيلاوحين،بشؤوؤ"الفردية،ؤك!ثواحدمشغولبحاله،يسهنجيبلا

ابنه.خيبرلهويرويالمساءفيجوادهي!علف،السمعيصيخمن

الطائر"!المناضيىسنمنفلةانسوىا!حالهيخنابينفرفىولا

الثحصةهذهوبين.شوكتبامرت!نمالهنيوحدهاهي"الاخفر

ا،!موصة،8ءتوا-دهاضوءعلى،نملكالتي،غاليسةشقيقننه

والتي،الشعبيالتر"ثمنالمقطوفثةالشفرةعلىالىضىنضفيان

عظامتلمراحتالمتيبايزيساشبهمناهاالاختاًن.المجموعةتتصدر

كانولمأ.تموزعنالباحثةعشتاراو،سلةئهماوزير-سىزوصها

ف!الاسا!رقحولافقد،واخ!فراربعثالالهينهذينمنكلموتفي

منالمقنطفةالاخصزالطائرحكايةنرجعانوبوسعنبا.ربيعالى

الخصب.اساطيرالىالشبمالتراث

دةئماققعهياي،)كمونياتوظيفاالحكايةهذهيوصءوالكاتب

الينا،الطريقفيهوبعثاالقحط/مدبانيى؟حي(الحدثخلف

الحكاي!نهةلتواكبونتيجة.نقيضهالىسلينقلباا!ترديهذاوبان

تنو!*عملعلىنقعاننيانرى،9صوصةالاسهبرخطمعالشعبية

النضسح.منعالمةنسمبة

:الحربة.وترؤك!ااكضحنسبةتسم"خرىتقنيةمناستفادولقد

حزالذيا!نصلهيبل،شوكتذبحتاداةمصدليس!تفالحربة

شيئالشمتانها.(للثورةرمزاشوكتيصلمحوقد)الهـثورةعنق

هأول!(9ة+ه31الن!!،القكملآالبطلبطل؟هـنابطالبلفق!،موضوعيا

وا!ائر.اصرىجههمن،(لمهزومةالروححالاتمئوحا!مة،ءهةمن

،انهخيراتوملالتيافهـزومةالروعحالاتمناخرىحا!ةهوالاخغر

ؤبالمةمنهماكليقفانالاخعروالطائر.الحربةال!وبةمعالتضادحالة

الذيالتواجههذا،تو؟جيههماعنالناجمهالثالثةوالحالة،الاخر

!تيباعادةفيالرغبةه!لا،احربةاامامالطائرهزرمةعناسفر

فيالندوة،ا!تكالمروفضاذاوهو(البطليغمراتياا!ثممعورا)الالنمياء

فىتيبالاشياء.يعيدولاسديداليسالفهلهدامفىانيشعرانما

بعمدانوالحربرلةالاخ!حرالطائران:نقولالاسهال!فيوامعاق

ليستواقعةالحربةولكن.ا!وفموعوبصدالذاتدصد:متن(قضان

هي،بلوكفىالصنوسيالةوليست،فحسب(موضوعا)4خاربر.

اساالعودةوبطالرغبةفيهمفتبعث؟!ط!يخنجسدسمكعنشمريرةلوح

تدفقت،و"الموضوسالواقعالسهجابالرغبةلهذهونتجة.الحياة

"..الاخغرافىطائركانفاسالساخنالهوأءمنموجة

اما،الاولىطرالاسفي(،اثثلق"كلمةتواجهك،(اص"ا"في

هوفيتردد،الذاتانسعجةففىويعنيمما،نصفينالى"لتشقق

الاحساسذلكعلىزد.والثانيةالاولىالصفحةبينثلاظالاخر

بسوط)9الذيواللهاث،والاشتعال،بالسخونةوالاحساس،ا!ء(!ف

"اليالموضوعلفظظ)،الاولالسرمنذتصادفانكغير.(،اللحم

تمنيبوصفها،وهى.الاولىالثلاثلفقرات2في،مراتثلاتقتردد

فيلششمرلييجطهللقارلمحمالكاتبيرحبهالذيبالطعم،اشبهالمجهول



الاالقاريينفلتلاطالسملانها،الا،لالتمثموبقعنمر.انهاالواءة

يكتنه.انبميد

""قالمال!م"فان،التنا،ضفثرة"الاخفرالطائر"ح!توكما

امدفيفيجدالسل!لأتطاردهشاب:إخرنوعمنتناقعمالنا

وصاحب،الطمانينةد!يه-ينعثلاولكنه،عنهيلر،ملاذاالبكوت

الشديداحساسهي!نيمما،اكجلارةالغرفة!فوجفيعماجعالبيت

فردكل.ا!ناسبينالتواصلانقطاع-*ولىللوهلة-انه.بلامن

!معوا،موولكن.سارترق!لحدعلى،منعزلةجزيرةاصجمح

الذيمنالبيتمذاعلىثقيلاعبما)ايشكليانهيحسفالبطل،ذ!ك

،(7؟ص!ة!وتتىر،)25"بحريةكمحيايمارسواانسكانهحق

منذلكابسدهوهـ!تبلغالمسالةانالىبن!االذهبالذي"اشى

زوجوراع!فلات!فالمرأة.والجماهيرالمناضسلبمنالعلاقةانها

فرفةل!طويهما)،قلالمتمنيعودبرجلوتحلمتبكيانالاتملكلا

.""لنموم

،فانالمنا!ليحتصنالذيالعربيالوفىهوهناالبيتكانولئن

لف-ءمملعنوالعازفةالمروضلأالعربيةالجماهيوهماوزوجتهالرجل

عنالاتخثثلافالمراة.وطمانينتهاايىوميةحياتهارتابةسوى

فيالتنظيضكنهمكوهي،تزوجنهوكيف،زوجهاوعمل،بيتهاشؤون

انه!مالبيتبسكان!سدلدالكلالباكانواذا.ا!بخيوالعمل

نااما،الح!سيا!معيتوا!الرمزل!ان،العربيةالجماهير

عنه.يبينلاالرمزفاناخرشيثايبتفيك!ان

ه!هافان،للعدىالبيئيالاطا!(،الا!رالطائر"تطرحوكما

اقلبصورةولكن،ا،سينالمواطنيومسمات"بهت!مانتحاولهعا

الجد:اجبالثلائةبينتقالنا!موصةوهي.ايجازاواك!رفلواء

وت!زوجنساءثوانيأغوى")فحولةكطر"لذي(القديمالجيل)

،الهرو!ضيجسمدالذيال!موالوالد،(31،ص"م!نهنثلائا،

عنصورةياليالذكيوالابن،(،الرعبةبطار!قي"الاماسقتهوالهـذي

حاتوتمن(لسياطتشننريالقمعاجهزةثمى؟ا!!،5الراحلجده

فالجدلأ)العصم!كا(،اًنهيارهءالافيهذاندجبنإنعسبرفي؟لاامرالاب

القلب.المنعوبابنهمنصإص،ارولسيا!تعرضااقل!كنلم

ويشتريجدهنصيحةوقفوانالابئي!إولى،المثيءكانماوايا

تكنلم،صيدتاد!!،وىء)لصةبكنلملانر"يجدلاو!كنه،بنمقية

،كبيرة!همةا!ا.ا!ثيرا،تيريهشي،(،وهؤاحظيقيةبنارواك!ش

ععىثومهاذاتهبخلعالبطلق!يامعبرالح!عفويتطور.صائبةولعلها

الافمهوصصةفياجدايستمروبهذا،الجدارعلى"ملقةالجدصورة

اساوربسرقهـةالولدعلىيثورفهو.ا!قدم"يع،انهابطالهامنكبطل

ات!ر":بؤلهرفافهاحديئصحهافنح!وبعد.بندقيةلشراءامه

يرالمجدولكن،(35ص)"ال!رعلىاطاقثماطلاقيبداحتى

ويدتقل،اكارفي!ق!دهلرايو!االولد.يفعلالنصحهذايعاكس

ت!ورتجدهصورةفان،مكدوداال:يتالىويعودسراء،ياللقوعن!ما

."اخرىمرة-رب..حسا"

،وتموتال!اةقيدعلى،بقائهرغمالحمثاطارخارجالابيخربم

،موبرغم،الحياة!فيبقىالجداما،اساورهافقدانلمجردالام

والابالامرمزيان.الحياةوموجه،القصةفيالفعلمحركهواذ

اليكبوةويمثلان،الشيءب!ىفاشلانفهما،حلميةبتهويمةاشبه

الكاتب.!ورسير

،"السوداءايلوليد"لمحبمابيدهعثرتهيقيلانيلبثماولكنه

نءاي،"تركيحمام"منللتوتخربمعاريةبامراةتطالعكالتي

ع!ثرمنذاي،سنواتعشرنامتلقد.والانحداريةالظلاءيةالعهود

علىهاتبدو"انهاومع.عينهابامالعربيةالامةهيهذه.قرون

لقومولا،تبارحهلاالصيرعلا!لانهاالا،"الصحواما:ات

فلابنيهايعوخماين!النومانذلكمنوالاهم.البكاءسوىبعمل

تزدادانعينيهاانالانتباهيلفتماانغير.الثائرالمقاتلتميزكاد

!لاالولال!قتيالمجزرةوبمد.الولادةبالميوحيمما،اتساعا
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وكا!يهم،عاملاولهم:النموم!تمليرجالث!ئمةالامةا!المرلافتنجب

مقا-لةوثالث!،فلاع

،"الاحمراًلثكانر)ءشانذلكفيشانها،الاكصوصةهذهكحمل

الواميا!قفا"لولكنه،الستين!مرحلةعنالموروثةالتفاؤلسمة

الىقؤقر"ايى(سص"!بائعموت"واما.الراهنةالبوههلجدب

اثاءثمدرصهورةتقدمكونهاحيثفمن.التفارليةهذهمثل

هـ-!وءرةولاول،لفزويتعرضوطنحالةتصورفانها،القصف

صخصيةكله.الككبلدىالطبقييلاحساسضهنث!صالم!موعة

طبقة:عنبالنيابهاهصةلمجهوتتمروطبقةالىترمر

اطبقماتاوارن،الحكيق!التوري:الياسمين؟ئعسا

القصف.تحتالصامدالفدائيانه.التحتانية

اخطراوةتيهربلاالذيالمثقف:الأتدكاياتكاب-2

علىوالق!درةالتنظيررمزوهي)ايضانظاز"ينسىهوبل،فحسب

*حدما!امامتصهـمدلائظريايه)الهواءبهايننلاعبواورافه.،الرؤية

ال؟"سمينبائعجثةعندوكوفهلىيثوللااًنهم(لهزالهاالجسيمة

نابهالاجدركانحينفي،،،زكيةكا.ترائحتهولكئ"ةسوى

بنمصعبفيسةعضدوثفيوممروانبنعبلمالملكالالهمايقول

،،؟مثلك!يشتلدمتى)).الزبسير

الطبقاتمعالمئرابطالصفبرالبورجوازي1:الطاس"حمدس3

.تعكوهالتي

تمارسالتيالففانكلمثلوهي:(الراثصة)مجديسهير-(

1(نرفي،)(،بالبودرةاحكسهوا"لحههايتعرىوالتي،الثوريالعهر

الطبكاتانالياشارةيالثريالداعرهعلاقتهاولي.القصفساعه

لصالحها.المزيفةالثوريةالفئعاتهذهتستفلالغوقانية

الطبهقاتانه:،(السيجارتدكأنعنيكفلاالذي"الثري-5

المستفة.الراسمالية

فيموقىوالثانب.السلطة:الامراءفندفىمد+ك!،ممدو!س6

معا.الفنررواسمالمديراسماختيار

اريكنهعلىيمجلميانايىالسمينلبائعيسمحالاممدوحافناد

فيشبالذيالحريقاطفاانهمقابلوفي.(السلطةكرسي)

احللاوهو،القالمه"؟لانطمةفيخللاسد)القصفساعةالفندفى

ماذا".بالقولشبكتفيممموحفان،(المشهورحزيراناحدثهالذي

مقافلالك.انها...يكفيهلا،الاريكةهذهعلىجلستلقد..تريد

.(07صأ".واحدةذلاد!يرشتريلنوحتى،ذلكعلىيزيدولن

اصحابهانسيهاالتيالضناقيقفلاليال!مينبائعانورغم

لمنالمولان،ي!نهيهاانلهيهحهحالمنطندكبماالشرعانمع،وهربوا

للقتليتمرقىف!اسه،الفقراءدممنمنموبةاموالولانها،عنهيدافع

.،،ياسمينبائعاًنا..'صالىت":يقولوعبثا.السرقةبتهمة

بالموظفمنيصيحالذتمط،،ونمولي"معطف)ءبيبطلاشبههذا5!دهو

الياسمينقلرثد":!قولت!هـهولذا.(،اخوكمانا":ج!رىثون

يتوقسع!نه.(72ص)(،لصمذ؟يقيلىوبر*د،الجفافعلىاوشكت

ليس،ياسمينبازعانهقاتا:،اماميعلنوحين.ويعممهاالخاتمة

وفدائيونشرفاءفدائيونوولك:مر:اهبمايجيبهممدوحفان،الا

الياسمينباعةعنالت!مةهذهيمراانيحاولوحين.شرفاءغير

كانتاتىاالنتصةالرائحةمحلىالياسمينرائحيةاح!والانهم،كافة

اررداحة،،مجديسهيرفان،مجيثه!قبلالمدينةشوارعكسود

بقول!ا.لهتثصدى

عل!وتضفيالشوالىعكرينموركيكانتلقد؟ت!ولماذا!

.(74م!)البهجةالمدينة

تراودلاكي،فور"صوتهاالىصوتهانفنروصاحبويضم

الياسمين:بائععلىبزاودوكي،ء!ةءئكلليه

.الئودمئبعرفييسع!بعالشارعتجعلفندؤ!اضواءوص(فت-



يقع!ل41!!نة،عنالخالرانقفساعب!دالياسهئبا"لعيموتوللىا

.ولثركاهلفندفىاصاحببأمرنتوال!القمماءهزةايديدلى

فان،العربيةالافظمةففهءتمارسالاكصوصةهذهكانتلئن

"العحز"تبدا.الفلسهكلهـيا!ثوريالمالامف!محتمارس"العجز"

التيالمرولىاشماراتفيهماوابرز،القوميللمكلي!صورةبتقديم

بصميروحيمما،إ،ارماداخلألمنق!لإدتكا!دلاجمرةتشبه"

اشماراتاس!تخداممنشكثرالكاتبان؟رزهوو"ما).الدربوضوح

عالمهووهذا(.الم!ممدودوالطرء!باغزقليوحيالمجموعةالىالمرور

اديوورا..مروروحركة..ال!ابسةالسطء"ع!ظلناف!تظ:البطل

بطلدورالمروراثارةاونلعب."..حجمهمناكبركلامهترانزستور

ت!ملانها،"الاخضرال!ئر"وبطكالحربهتماما،القمةابطالمن

الئ!ظيف،عاملىا!لولال!طلبافيشطر!و'اذ.التمالىيخمسيرةبعرقلة

ونرلأ!هـ9"!ضئرهظجزف!تمسول6"العابفن"الأطغال!نمجموعةتتلوه

اثيهآلتماتصويرفيين!حا!كاتبفان،المنوان(خدمهضيزيد

العه.الموكولةالتاريخميةا!همةءنوقعودتفاهةمنالبفلحياة

فق!ه،مو-!!عاورلي،ال!ار-حجةالمس!رةتفتتلنايصوروكمما

نجمسى،ر!ينبيناص!!امأحداث1وهيرائ،تقنيةالىالكاتبعمد

كناية،(،الفارعةا!افل!ة"منذراعحغوخمبروج،اموأةجسصدتهز!عنه

.الا-تدسهلامعن

امراةالاقصوصةجوالىتدخلع!فدماالحدثيةال!ووةوتناممى

شهـئا!ها"نثهسمبتىاينيعرفاناثبطلمهـحاوثةوث!.الشق!تضظف

نظرا،"ئعام!الةل!بضفيترمزالتي)ا؟وأةكووهف!!شدانهالىاشارة

ا،لل!جماءالل!*موجم!(منو:فمصم!ر.مد!ع!ؤ!ةطهبةعنهالتباعده

بهـلعمؤينؤك!عانفخذ؟هااما،((المتهدلص!!ها"ومن،بالبؤر

بهر!راشبهوباسلموب،ش!تهتمظف،انعليهتعرضواذ.ناصع

.المونجب/الخلاقالعاونعليهتوضهنىفانما،حشسي

الرا!سفي،احكننهـاؤي،الشورةف!فمحبرممارسصةالكاتبوي!بدا

وانه،بااواجبا(نكمامافاءبشالاصيبانهالشابلنايبينحين

البطليصب!وهكذا.والجرائدبر،لمذجاعويشماى،راتبهعلىيعيثمى

طحي!لملأجةوجهرواتبثورةالىزحولتالنيال!يحةالهورةرمز

لىارةالضشلضساء"كطرسةسهعدموفي.ؤ"حعللصواالاذاع!ت!ههـ(

.والانجابالولالهعنتو)كه

قب!يعا*لمويان!هه")البطلةواادممطلا!ينا!اف!الننضاقضورغم

وهمذا)(معطلوالمممفليسليماثعلويونص!ح!،جميلواثسفلي

،كملانؤإن!"هذا!غم،.(ذلكعنو!جزه،الموالدعلىفىكرتهايعني

م!اايتبلغوا!،الماملةأ!بقةا!الثورة:بع!عابضهه،

الفورة-كول،ال!إملةالطب!"فانوكذلك.يالاخرىالاالخاقمرحلة

وتشفيها.العاجزة

غ!!م!لاقدالوصالبممضر،ن،لهـتزوجاةالفذانومع

عنتراودهانهابيم!وليدورا)زيالحوارعبرونعلم.الفراش

ور!ها،نراب!ياي!ء!ولكنه،مم!هوج9ا،لأتموراءتسعىانها،نفسها

هـذاوفي،،(ا!.طمضاعحةوردةحولتحومانها"ت!ريلاالفراشمةلان

م!سنراهتقبلهازاز؟بملىواذ.كسد"حهعنأضلا،زلمخهالىاشارة

.-"فقطالساؤ-ىمشماول"نمهبا،خ!ابا!لاغاكض!انتبلاهـ4بالندم

اذنه.لضحه"علىالمتوضم!ةالصعابونبقاياتمسحدااحتتقمالهانوقدبل

اجرهاتنالاندونيها9ا/هراوفي.الرانهتنظ!الىاولعذلكو!ى

نااجلمناثعمل؟كاواخلاص!"!دقهاعنابانةشقتهتنظفيمقابل

خووصمابعدبكاؤهو؟/ذا.المفحعسةاثتاربخيةالمسيرةرقبةىفك

بيهما.الصاد!بالت!اطفاشعورإنتيجة

يضثدها،صمالهصةانشودةالمذياعوإتشد،ف!لاال!زيمةوتضفك

اخ!ذلؤد.(،مرتفعايصعونالمنشد!ن؟نثوكما"جاهدبجهد

حادةالابوا!اصواتوبدت.و؟خحإ،رهاذاتهعاىيتعالىالواقع

اوصاله،فيتسريباثقوةالبطلاحسالقبلةواثر.لل!ادجارحة

..العجزي!قونكيف..ال!يا":!ثهمننستقرئهالذيالامر
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اداة)ا)مثركلفيغيمب،الشارععنالسي!1رالعبةوتتجاب"!كيف

باشارةالئقيدثون"تالابمسيرةوتت!ظم،!؟!؟ريخ!بةاجممصيرةاق!ع

.،اا!،ر

ح!عسيوفي.ثروت!ا،المصة"مجموعةقبلع((ا!رجر"مع

منكانتوربما،زمهـنيئمتاخرنتاجمن،تأض!لخبلاكوؤ!ا،رغم،انها

ا!جب""-مهتجا!هباولصدهمضاهاولئن.المنم!رمالعامتناج

حملالت!يةفيع!ءلطتطوراونلمسي،البونشاسمعفرقطنالحظئنحا

العبقرية.تخومالى4،صلهؤالكاتب

تجاوفيهاينبغيه!ناتمجموعةاىاالاشه"رةمنل!نا!دلا!انناجمي!

اًولىا!ي.الابداعمراحلمنمتق!مةمرحلةفو"الكاتبيدخلكيما

وبلسانحيضشا/المخاطب!لسهانالواحدالمبطليقالمانهالهضاتحذه

!شثشعلملعم:"(26عر!ة"الحلم"2!ال!ناو!ا!ر!؟خماالغافبأ

اللغةوثانيتو(.(،ا؟الكرإسمييقلبونتصورهم"،((؟.الكللامافنظط

بجدالتقاليداطرعنا(خروجتحاولاللغةانفممع.اثتته!،وصياغة

كبيرةلسبةعلىتحاؤ!انهاالا،الشس!ريةاثلغةحدود!مرادفتكا

عيونتكادماغالبافانهاالجملةاما.اليوميائثح!يضخصاف!من

:اخرىجهة،.منجزئص!ةلحكاتعدةمنومكونة،جهلآمنق!صيرة

شوكت..رزغايى..المملةكرةملعب..المحاضرات.ء11!جامعه

بخعا!مكةهذهانفمع(ععو)..الم!تقالحز!منقطرات..

متضاقضة،صورةللعقللتقدمالثعانيبضصف!ا،الاولنصفهاصدمفي

هيالاشتاتيامانيسشطيمولا،الذهنرشتتتجزيئاتظلانهاالا

.وحدهاثشهوريةالتراكيببنيشةفيالنفاذالصميقالعقلالاوح!ة

كالجملة.كيمةهذهفتاتي،الفقرةعلىاثتجزدهةهذهوثهطس

علىسهل،السمواءعلىوالفقرةاجملةاؤ!،الظصرهراانومع

غش!يراللح!ةكونعبريتاتىالذي،الا!،ا!زئياتاسنه!مال!ا!ل

الج!طت،كلممهمنمكاملةصورتقد/مدو!يحول!أنه،م!تمادية

تتوظفانيضبغيولهذا.الناضجةكليتهامنالصورة-حرموبالتالي

فعالىلآاكثرتوص!فاواوصياعةاللغة

ناجحةتقضيةهذايكونكد.اسماءبلاالابطالمعظم،ثالثا

واانتلوانايكصنرب!ماالبطلوبان،ص!ةمنا!و!"ابرضي!اعنوصث

ؤياننحير.ثابكةجهةمن،االشمول!يةنحونزوعهذاو!!الاص-

محدياًكبراثقارىعن!نفيءثرسوخعلىالابطاللقدرةاهداراذلك

منفترةالظروقبهجمعتباامرانضسىانعثيناث!يصمهل!نه.ممكشة

فى،قورمتمنواما،اس!هعلطالتعرففرصةاناتتيعاندونالزمن

تنبهل!رر.اطول!دةاذحالاننادييظ!نأالمفأاراسمنالسماؤهم

قمدا،رءبانفقال،الاسمم!رفةاهميةالىا،جتماعيا!نفسعلم

،لى؟هانلهبصبقلملشخصمقابلتهلدىغرضهتحقهقطفىيضجح

عنالكثب!وي!فبل،اسمهيعرف؟نهالاولالاءمنذؤاجاهمااذا

ولكن،اسمالىيحت(جلا"العجز"بطلانحقا.خصوصياته

الىويضصفالاقصوصةموضوعيخدم!لهمهطسباسمانتقاء

بافع"ابطالاسماءالىبالنسبةالامرهوكما،برديداشيئاله!عناها

.3اسو،ئوبانتقاءالكاتباحسنالذين((الهاسمين

ثديهالافصوصةاناهمها،جمةبايجابياتيتمتعالكاتبانغير

أثروحنىرتاريخبكأ-اجتماعيةوثمقةكون!عنفضلا،نفسيةلوحة

يعازونالذبنابطالهفيالوثائقيةهذهوت!نجلى.ظهـرهالفتبرةالعامة

هممار!مال!ل!ارسمةعنيفترونلاوالذين،والقصورا!قلقمن

لب،سسط!ال!الخارجيةوالقوىبالهـنظملا،8!ار"وناًن!3.ىلعيه

لدا.المربضالخاربم1مناكتسبوهاالتيالداخلضةاك!فسمة؟لصيغة

بهاب3ايجايبةاهمتكونوثد.م!نهويعانونالموتفيئ!حيونثواهم

فيسيما،للتعبيرالفرو!.فىتالتقتجصنععلىالقدرةهيالكا-ب

والمتجهالمطيردالقدرةهذهوتطور،"الانجفرالطئر"و"العجز"

الافضل.مححو

ثعشق

اليولمهفاحوسهف


