
؟فدصمدمحضايلأ

!فرفى"مهم"ةقلط!و

هيي!يهـ!وم!ق!مكبداما!و!ف!

تعبو،؟،فىاقوءءائهـ!وو9قصام!،إلييضمببدمب!ادحمون

واتئولىي(.لوطميانلقخونجاربنعرأ!يه4التورةل!ورفئملأبلأف

،ويلاسطوريالفوصوتريخهادرافىفىالعربيةالحبباةبزخموقزخر

فتصوراحدث.الثورياالبطلشخصحةفيالتطوررصدظكلشوذلك

دجلعزيمةالثورةتش!تكيف)2"(،الجدعمعة)ءالقصيرشصه

الثورةضوو!فىالعفويةمشاركتهذكرياتوتمدهالشبصميممن

للنضالينضب،بمعين،للعراقاحتلالهمخهكلالانصيزضد،الوطنية

بروجاكتوبة،لقصةاهذهوفي.حياتهطوالالانسائيةواللقآومة

نورةمنابتداءالراقيالثوريالتناريخالرنجيعييهزج6الرو"ية

،الاخرىالعرافىوثوراتالعشريناتبثورةومرورااستشسهادهواالحسين

والوطنيلقوميواوالاسطوريالتناريخياالحسبجلاءيعهرصيث

الربيعي.لادبئريةابعاداكليتمثلاذ،واث!ودكط

فطعصفحة07))3("لحلمافيعيون"القصيرةدوايتهفي

فيا!لكيالحكمضدالثوريت!جربةالرب!يسيصور،(قورر

الاعننقالأتمرارةعانىمحترفءوثوري)("رسامسالموبطلها.لرائا

اثعو!يىالبطليلخ!صنائيةبعيدةقريةالىمدينتهمنونفىانكررة

بطلا،نفسيضورتمرةاوللثتقلت2عندصا":فملاازمته

فيوالاصفادالراسمرفوعأمشيأض!،بحيلالييهتفكلهو؟لعراق

وروايننين.فصصيةمجهوعاتخهسيالربيععبدالرحهنص!را)1،

كللصلا"،)6691("ولألشفتكأالسيف"هيالقصصيةا!لجعوعات

المواسسم"،)9691(،،التعبرحلةمنوجوه"،ا"6)!لا(،ادلض

مريباونصر،)،7ء91،"الحلم1فيعيون"،10791(،(ا*خرى

."المدينةذاكرة"بعنوانالقصصيةمجموع!تهسا!س

الريلا؟س15عدد،اللبنافية"لمساءابيصوت"مجلة)2(

؟791عامالىيرجعالقصةكتابةتا!يخوالكن،7591)نسائه

الكلالب.حاريهخ

الراقيةالا*مبمجلةموةلاولونشرت0791سنةكنبت+!

المجموعةقصيرةقعسعىخميمعكوفتثم،7291عم(التابسعالصد

مجموعيةصثرت.ايضاعنوانهاومنحتهاللرب!يسلضمسةاالقصصية

.،167،مثعشقفيالربالك!؟قحهلاعن"ادملمفىعورن*

.وا*شارااتالمقتطظتتصدواليها

لابرلمزتينوبلهالفنمونكليةمنالربيعىتضرجانيلاخر)،(

هتاهن،تشببليينفنانيناجمطالهمنيجكل،في!!ثديميتين

يختنار،والروايةالقصةافناىااليفنانفدقه؟لثيهي،ال!فني؟لوس!

شصيلاله.ارصعي

؟4

!رهـ-يم؟ل!حنن!.اع!ا!اتنأملنهشالاخركأأظار.ءفشك!-!!

صهمالاآصآ.ضحتامنرةاالزنزلأنهقلكفىلنمفسياختليت

)5(("أاحداهذاالى

لحواراخلالمنالقصيرةالروايةاوالطويلةالقصةهذهوكصور

والكفاحالاصراربينوتارجحهالثوريظورهتلبطلالطاخليوالمونولوج

نفيهاعقابضالبدايةفينراهفنحن.وا3لاحباط(روالانبو؟لأس

الريع،قبضش!ث!وكلالاحبال!ازمةفيكلهاحيلالهان6مقهورامفزا

رهيبةهوةفبئايسقطبموآهبهويشيد7هـرهمنصديقهيشدوعن!عا

بلايةمبالاالمدينةبرينماوالاعتقاليلاره!ابمعاناةر.لكرامننلالجة

بالابدداعليسولكنيرسمب"نهفكر.مثلهمقهورةيراهاانه

ل-زرياالدفغ!دلكفيهاليس،ت!بضلاميتكأرسومي.."المنشود

وان،؟طيقلنلكنني،.آلقرارالىاتفذاناريد،عهقا-ار.ريدها

نا6(.(كمالرات!وارميهافرشاتنسا!مالحالهذههـضبقيت

عىصويبحثيتشكربطلانه،عياجزالشولكنهمحب!همناالبطل

طورابااكوريالبطليبداالصحيحلطريقلمآعنالبحثوبهذا،طريقه

ميمح!يون"القصيرةالروايةهذهففي.الربيعيدواياتسوالت!طم

الانتماءبين،والطشالرجاءبينيتقلب"سالم"نرىا،"لحلم

صوركيفوسنرى.العبثوإو"للاجدوىالبموىبين،والق!ياع

نتابعثم،وتارجحهالثوريبطلهترثدالاولىروايهفيالربيعي

الانهاهـ(،.ا)و"لوشما"التاليتينروايتيهفيالهثوريالبطلرحلإهة

الاففسلأجلأمنالساعيرفضكلألهرسومهيرفضرايهـناهفاذا

الييمة،صيحةيطلق.ومئهبكرةيرسمهوذاالمسشمررض،واًلاعمق

عشيقتهمعمؤرقةليلةوبعدوالبشالقصالبفةفيمخهورهوبينها

.)8("فريقاني.ليلى"،)*المضمورةرافحننهمننفرت"ثني

77.صي،الحلمفىعيون)5(

.08عا6الساتجهالمصعر!!

وصذ،ياقهوروالربيعياقصصفيكبيراثورا،لخهريلعبأس

والناقدالربيعيمبدالرحمنالفنهانضمببغدادلقاءفيهذاذكرت

مؤكدانريا!زاولأاكمل،السطورهذهوكا-بالبمائرك!محمد،الص؟في

الكعيرةالصفح!نكنبانوبوسعنا.مخمورونجمطالهكلبان

الحياةوا،قععنبببدالشسكلههذاان!شكلااذل!اشاهمذهصل

ممثلاانعر.نشيطااجئنماعيعالوراالخهرفيهفىثبىالئيإكل"ئافي

يتطكلثهسازملاءبينالضرصلهذهفصتناتن"ل!يللألصيل
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اعتراهومد،منعإ.الى.،،الثولىيالبطل،"سالملايسافى

قمبعنمعايسشيقصانيلبثلاالثوريحسهول!كنوالعبثاليالى

فيهايحثمررطبةاكواخمنمكلنةألممرلةفيجده.لنلاميةالقربةالى

امالحةالوجوههذه.ت!نياقيساة"ف!ر.بؤملاحفشالطلبة

اسربين11"!بويسنضم)9،"..والنعمةبالخسظ!اني!

الحستحركعنللتعبير،والصارالداخليالمونولوج،فنيين

ي!عحالداخليفمونولوجه،المنفيالشةبطلسإلملد!الثوري

افطلبةمعحوارهكلولكنه،وتآ!جحهوتويرهوطقها.لماظيةفوأؤ!

ايتهانهدهي":الداخليمونولوجهيؤل.ووعيبثوريةفيهميعئ

..شابافىالمامليكناحرة.دولتنا.ضكاًففل.الرخوةالص

طعي.ذلكبعدوتكلمواترواتعالوا..ف!..بالألهلااحنفديكمليكن!

أصافناسنهدؤ..جديدا2دعاتمتصيلن..لليماناايتهاشرانقك

..اًلعرافت..العراق..الهرافىنشيدوشرففع!الرصاصبالخزي

ياحيوافات..الارضضع3يا..المساكينايهائيئالمميركونلاانتم

شيءكل..اقنعةمزي!انا..برسالةجاءكمنبيالست..الارف!

اوصموا..تروهلمولكنثم.وسيظل..مجييقهبلموجوداكان

نا..الاكستفراببهتااليتتطدوا.لا.والفناءب!لصلعيونكم

فياما"ة!النصح،!يدلا..0051وبطريملقيلدينعيونكم

والتطلغالىالسيءاللاآ!عيرضلاافمعلىتسيذهيحضمانهالحؤار

شعولاافضلتكونانيجبالقاسيةمياتكمان"أفضلمسنقبل

التخبطهذافىبقيتموالاصيقكه!الوحيدانه،التطمالاهكذايجطها

لاانتم..وآجدادكمآباؤكمعاشهاالتىالذلحياةنذ!مميدين

هذاهركوالم،أن..ث!ءلحهلىاحيوان!عناليومتختلفون

.ا")0((؟اقولماأسمعتم..غدافستهركوفهاليوم

فىالثوريالبطلسالمبشخصيةلحقاالذيالت!رمنمزهذا

،اففلغدالىاكصينالحفةلاب!نلأ"ال!بقساءاالفلاحينبينمنفاه

سجيننهـ-اعلىنفسهو(نركلحب"اظقصد،الاجزاءبقيةفىاما

ألياةوافعلييغو!يو(أخذالبورجوإفىيةالمدينةعلداتمنوتحلص

!الريخاني،للاشنعمارالميلةالمستبدةالملهـيةظلفي/الباتسةالواقية

ىاارسالةوض.معهمويتفالثلالناسومعالحيلآمعيتعلالانه

برالحياةلوافيرففبينالو!يلبطلاافىمةالفنريصورصديقته

اكقذبهورالفياممنويأسهالثوريالبطللدورورفضهالمتخلفة

وظافف!،ارك!وصاحبالم!رسةمطمباعتبارهل!قربيةاال!يهتتطلعكما

..المفلوبينلرجالاواحلاموالتشردأملركونعنساحدثك"،المدنية

كلعلىبالسخفالحمكمااطيقليمتني.ممح!ارادص!.ء!!ح!ء!

ثجهينجناملىون..الرياحاوهينعدعهاالجرورعلىكثاعات.مشيء

..لكقلبي..تدار؟لةمجرد..نرماميحننىامحلكلأ..كمنقذ

!سا..المنبوذحبيبكمنلكلاتاننالحالاهذهعلىنريننيايتك

قدفقةعاريةعواضفي..ل!ةراسي!ىمنى..اللصاتلهذه

.ا")1"..سقيهليومالزرعينوركماليلقيلاا(نولى..كالينبوو3

ويتشبالثورييخنشكلالبسطاءاناسهاوحمياةألنريةبؤسوفي

ر؟ميدياصدقني"يفثرجديداا-؟نااذورييصير،جديد"اتحبرإ

لحيا-صاجعلانيجب.ميدافهاالىتجرنياخذتأخرىاشياءان

.واخ!ذ"الحلمضعيون"فيالثوري1البطليتطوره!ا.)؟ا(،،ممنى

خاطئااسلوباالجريهةفيووجدومهـرياماكياالتصفاقعوإيرصد

مأوالاسىا،لممنلباسىاالواقعذلكفيووجد.ال!فرهيللرفض

.87مىالسابقالمسر19(

.98وولمحاالسااقيالمص!ر)011

.29ماالساقيالمصلراسه)1

.001ص؟!دهـكلعى)؟ا،

الريفيةافنيلامهفييمرخحمةفالوالع،يةلثياالمثشوراتاشىيفو!

سطحمنيعىلر-لالاخيرةبالصرخةاشبه؟،قه،)صفمةال!نة

ونثر؟لأ.ريافورياورافك؟ت!ر7هنا.ماذأوحزيننجربشيءكل.صارة

وغنىالتشبيهكقةالىكظرا!)2"!جثعفمفىبهمباناثبه

كلنخنىبهالمنثوراتالثوريالكفاحمنالثوري.طوروكيفالنعبيرو

شى8انالى،جدي!اتمثوراتوزيعحوكةللعقباعتقآلهقيفع

نلافية،عراق!يةفريةفيألئاليالىبهوالاعتقالاتاتالمئث!ىالا1كفغ

هذاازاءبانشو:اتالثورةاسلوبضعفج!بد"نيكث"،هوذاوها

اشنهرالمثور"تالوهـقيالكفاحانوكثف،تأتت؟4النسدالوياقى

بالو(قع"الادشاجالوإقعيةارراركةفيوا!إنا.حماءفمفىبافلبان

نجحوقد.الفلاحينلكل-خثك!البلهارسيافيات.خاليصابوممانلأله

في،التوريالبطلشخصيةكلالطبيعيالظرجح.لصويرفيالربيعي

واضطهادهاثوهـي1ماصيه،بين،(الحلمفيعيون"الطوبلةإفصته

!اكلخدلوههـو.ثالثةتارةالمدينةفيلفظنمهحبهوبين،تارة

ةوالمملوالثوإواالمرجموىو"لاحباطوالرجاءوايئسالاملبينيتقلب

ئت،حيةثوريةشخ!جمةالربيعيفيقع.افضلمسقبلاًجلمن

ينجعالحيويةه!ذهومي.لجائبااحاديةوررتورميانهطا

اؤكاروتنسابإ.الثوريالبطلازمةضويركلنجاحايماالربيعي1

حيانهفنرىالتنمعوروايارالداخليالمونولوجخورمنالبطلومشاعر

ميجاليومويفكراذ،لقهرواللعذاببانوراميةصورةفيكلها

مديني.الىاعو:غفا"،حبيبتهللقاءسامو-يثببغداد،حانة

لدنيا.خبرت.كثيرارالت.تضحكلا.نعم.يعم.تفزعنيبغداد

اصابني.المرضرمثلخشنتينكاتا.ليديعملت.والالمالتثردعرفت

اقنمهبلا.يخونلنعباسسالم.وقيةااشياءهذه.لا.الترف

.نعمجيمولاة!ممكتبوراءيجسيلمابي.بفابخةيبون.نعم

ننصبلا،الحتدنعرلىلا.احديفسمنهالن.القرآنغيريصفونلا

واح!هكلمتنا.قولعنتنراصعلن.الموتانحبمتى.نثأر.الهضاك

نصفهات.سيماالربعانتى.تضحكلا.ضااعرانرعب.اثداء

تلكعطهمة.رائعةامي،ونوريورشعيدواميفبيئتي.احباخرربع

سجنوني.كلماتزغرد.الامهاتمثلىتيكلم.المراءالروية1

.هاهاوبركاتهاللهورحمةالسلاموعليكم..ترهدهمكذاللرج!لسجنا

صبافا.فذعلموناعكذاوالوطنالملكواالله.قرفوز.التليفزدونا

ضرروني.اهـجنعر!تنعم.المليكاهذاعلىستغن.بهمكفرنا

.عل!ونبموجهيفىابعهغوا.لثموني.ما،بلاتركوتي.رعيبملقت

الانكليز.ابن.مليكهم.اهذيلااًننيلا.المقدرةعندالعفو.الخرد

البطلثهتر3وينتى.)14("دوماعتردداكأتصديقييا51عار

مواصلا،النضالاناشبديلقنصالفلاحين؟!ميذهالى1بهودتهالثوري

صذيرةبقريةلنافيسةامصرسنتهالحرسيهاجمبينما،الثوريطريقه

وبهذا.!هكسالفنيعنقل،الضر!طةعلىل!،وجود،بائسة

والاستممارالملكيةحكمظلفيلثورياللإطلواًلتو:رالصاثتجربةقئتهي

،(الحلمف!يعيون"الةص!يرةروايتهفيبجبساوصصلوراكما

شخصيةتطوروسنرى.الثوشياكضالكليقكيالمضيملىارهباصرا

العرادكل5891،تمور)يوليو13ثورةقيامبمدالثورياليطل

الثانيةالربيعيريوايةفيملاللةواقكملسناًحداثمنصاحبهاوما

كهثراسةفيالجزأفريهممدالمراضالن!افد1ويذكر."الومثم)،

البمءصموث!ليةمنافإالاالجرءبأنها،)15("الوشم"يةلرواً

.ايا.صي!آلساتجاالمصعر)13(

.124و123عي،11!سابقالمصلرا،)!ا

السي!اسيالسقو!رواية(،الوشما"،عحمد،لؤائريا)15(

.3291نوفمبرعدد،للثنانيةا،1/انداب"مجلة،و*حباط



ليزليهلمد!انهاهؤاصحو،زا،"اتحلمفيعيون"بعنوانعنهاالاود

ت1لتطهرانلصاب"الثوريالبطلثخصيةظور!يثشيرافكار

التنعضيا!لان،جبيالااوشخ!صياتثلاليةوليستالواقفىالثوفىة

واحد.جيلخلالفنصرانهابلالثزايلىثالر!اميمحتلفة

بلابثنل"ألوشمإ"الظسيةا،يهـيعيلوايةبطل،إكعاعربركريم

هـ!)ؤافشوريهلحيبةا!ن:لحلاصيننسدوهوكضقه.!لى،بطويلية

صممثم!!تويبطلا!اا"!يوماثونكينن!وتيةبطولاتشايحث

بالحب.االخلاصمجربف!فشلالسياسةباالملاصجربال!رأء،ابناءا

دوثاتداحلهو"لازمنةالمحدملفني3البتء،دأت((لوشماا)يرواية

ال!وفيغالثوريارلمطلهدأشخصيهداخلتتنريحاالأ!ست،.عواصاط

الىبه"؟ءم!توكيفالماضيةانشوريةالبطولةاحد"ثينيرالوعيفتيار

الزمنمحاولهنها،يركأونلك،وادخيانةأفوالاعترائيصوالألاحةاكل

البط!محاولةدناكيجسمدلحاضر11الزمناما.بالثورةللحلاصاكاضي

ضكالاءولكنهمابطالاايى!واوزملاءهاله1يكشفانبعدبالحب"لفرمي

الرواقيولجسد.ص*دي!معلمساجههاولعندينهأدلانمنخوررن

لما!فيوموعهجراءشألناصريكريماصابالذيأا*حبا!ممى

هـا!ل4مناخرىمرحفهلمحيالعرابرالتوريل!نحربهوتيور!،الغص

والأ!حه"1658(-!موؤ)يوليو؟ا!ورةفشامب!تائواكيةالثوش!

شهد!معوولأدةلإاريخيةمترةوهي.للاست!ماروأ؟لتبعيةالملكي1بالحكم

عرا!يان!نايبانو-ؤيد.لفضبعالأر!بثموالافنكاساتلانتصاراتا

التورفيتشهاحقيقيةنمترةلرجمةبدهاعنهاوكتباالرواية6فر

،صلبهماجميهـأقصتناهيالوعثم)):!سمسببد4عقيزف!.المراهي

وكب.ا")7"سواهاحدانطفاهاعنيكبلمحيينفيالربيعي

اورم،اكلفصلةحد،ة!منكونلاو11فكونان":؟لجز"كريععم!

..ال!ئنانسمانيةااوالانسانآلعيةكلو؟جهاضالتضكبطث!االعس!ض

بعد-بخاصة-قالعراادبأءمنلشبابنماجهواالنيال!عؤ؟لهوذلك

حا)ك!الرنجيعي1عبدالرحمنانصحييح..8،91تموفى14فىرةنكيعة

.)18("..كبيرح!الى(لفه"لعصمع!!ا

اشهرسيهصةلمدةاعنفلومكنرممئتمئوريبطللألناص!ريكريم

واءفت؟ضعفهءرب"اكتشفالمعتقلوفي،للخيلقالدء!اسطبل-فه

از،?-،،!فتنهها"صلاتوعلىعقلهعلىتنثالالثورقيذكرياته

اليطوهـتا!نموذجتهـاوى،ونهاويهمقىملاولانهيارامنالمتنقلفير،5

ويعرؤ،الاحداثكي-ؤلرانفيهفيشضالذيالصلبذلكللثوري

ر،و"ورصم"ء،فيوالأةهتبركيمرتكأءتةاشباء)ء!سييتهاملكيمال!

ئييعلاشهالاشبياء،مععلا!هداميةلاهامةاتسنيينوالاحثاثبقبمبروعوواأ!فا

!،:طهـموزكنذلكا-دتالسبباسهفي.كلهاالاعصابو!ةهرسال!ام

،*،بمث.و،التيألع*العظاواحننقر،كبرياعابصقجثلئيامامي؟لدلم!ل

هرلاءمعالمسنتشدالم!تقلهنا!يالانممددجسدي.صيلابانمفا؟

الوميةوشجارال!مثرلرتهمقيطلقا-جمتجانسون!،الرجاط"لذي!ن

احدق()911وإسياسيةيافطةتحتاالضوواكيفالريولست،!ننة

استيقاظمنالرففىلد.لهموففنشالفلا!قيرابئمبقفابئعدسيكلريم

والديكانجهداًنإءوالبؤسالفقرلوقلالعمشاهددهكدىالطيقيوعيه

لمهوتةادارنشر،اوش!ا،مريديرحمنضبدا،الربيعي)416

.98صالاولىالطبعة،؟791برروت

حنتاعيةكلهة،اوثماعنش!لأ،لألسيدعزيز،جاشم*؟4

.49صلاروايةالاولىبالطبعة،الحقت

الس!قوهـالسياسىروابةالوشم،محمد،البم؟كلي)18،

حب!.ولي

.71و61ص،لوشما،91)

عي،يحرسا!3وينسقأظرصيعرث،ألورمفيرينار!بعيساويلا

ادمو!ا؟كوناقامسغعتوات،ويمرضويجىوارد،الليل

ءسيرةاسركيعنينع!صي،تمهدأماديبرفلاهوافصبهبسلادص

محلك102!":برريهكلاس!صدانمن!)الارضجها!اكلهاجائعهـة

البداية-ينربد-،،المف!اللفياشهـايهوكالتالأننماءبداكةىنت

لدطلى!هارداله،)النورفيالهنمردأل!ناصرياكريماكتشصوالنهاية

كلولبهر'النسطر'!ركض!هماواهم،شي،لكلورافضشيء

االرا،لىألماوابحتاعانيكنهتلمهدادضيفه،الحزبةوالرؤبة

واحباح!وراواشرب،والنطييضتالمطهراتفيواساهم،الكنب

بىدحياهساحهصلهعلىأك!ونانارت،انقطاعبلالزناادوروارتاد

أد!بهووهاخسرهـصتاشاكتشفتو!كنني،معهاوالجدد

با!لاجدوىعبتيلاحساسادناصريكريمرضجلمد)1؟("!باستمرار

ركض!دكاناذ،للابطولةوا،يماندل!او/ة،لكاملاالردض،التمرد

والهزيمهالتضاؤلالىبهانتهيللبطولةسعيهانوايقنشيكل

الوصمة،ووهمنينهيكيفهويه2ءجقرماكلكاى.والأحباط

لي!لكحقيق51!ر".التوريالانتماءه!امن،الوشمهذامن

.وضحفبعدلبطولةمجالهناكونيستلةالم!ان!هتنفد،أحدهم

!دهآلىماد!اريرأألاك!ونم!هذءبفولمءكنمةالئلمركط!ي

..)؟؟("الملغومةوالاحداثالمواكع

تلعن،ابلغ،الاعرا!اتكلودون،الم!قطلطتلييلرضخ

بالايجابئوط؟*أ(اذ!يتهل؟لمةمغزىذاسؤالاالمحققلهوتش!*

وم!رهب!ةائي؟لرواممسلىكيفآنكلر."الطهـمناتيخا!لامالغريق))

كيف،وبالسبيسةباشور!ائخلاعىومححاولةالبكللةطري!نلاية

المحمالق:لاواهعررضوخااعنراكلالهي!مونوهوا!ناصريتريمتضاءل

اسنت،الغرفةمنزاويةفيوارلكفوالفلمالورلةوتناوت"

صةكنايعندافهلىكئ!تكصتماماسا!يعدد!تالحائ!الىظهري

و)إكتبتارةا؟خطط،واخنتالابتدائيةالدراسةايامالمدرشةواجا!

ثيم.أخرىر!لأنيكر!يواممنتجديدهرماباوكممرتأخرىتارة

.)23"(،بقوةوزفرتوالقلمبالورفةالفيت

تيماماتصالقد.الناعريكريمالثوريانبطل!لساءكانتللك

طريبئفيوفكر."لسساسيوسلوكهالسياسية!ضيتهعنودخلى

يااحداثبالامكانوليس6مهمشيءفلا،بالحبللخلاصجديد

.)(؟(((الغربمن.لصمالشمسأجعلولنالعالمغيرافن))،.لفيير

تعويضااثرأغتكونانبالامكانهل:هوالانيشغك!ماأهمان"

،فنراهالتلأليةقض.يمتهكانتنلك)25("؟السياسية؟لخيبةعنك!لملا

عملعبدمافحتى،اسمهينكر،ماضميهمنيهـربالحاضرالزكلندي

واخر،حينبينيغيرهعسشعاربا-كايكتباخذصحفيامحرراكريم

اظهـ'رنطيق!ف)ء.)6؟،"النورا)ىالملطخاسه!آظهرانآريدلا

-كريفنيلاضريفياثوراش))،)127"!لتسالصفيقةوجو!!ا

واتابسئقديمةصحفااقوأ،منز،يةمقا"هديواجلس،احدفيها

فيعوف،بالحبالمخلاصاتاليهضرإقهوفي)28""ءآلتليؤ!نح!برام

!2.(

)211

)22(

،23(

)4؟،

"25(

)26(

)27(

"28(

.32محا،بقالسا؟لمصدها

.!أ؟صا،اثابقالمصدس

.98ص،بقلسااالمصسر

.09ص،لساابقاالمصدد

.6؟عي،لساقيا،ائصدو

.16عى،لساابقاالمصمر

.11ص،الاقيالمصمر

.7ص،السهأبقالمصدر

.8ص،السابقا"صدر



مزرجةامراة،زميلته"مرييم"،وال!فناتالن!سكمنمجمجكةالى

انصزجالضة،(يسرى"و،فلالمتهاالى1.تضمهاندقريدعشيئولها

وعلامالهالعديهمهارهبيبننهيغس!أن.طودالهصة"لجمعلة

التوريةال!بة(يرميمهعصاناسيل)"مناكلوثةالاخرىالنسالية1

اسطيعهلتركه،))متلهالمكلث1شرذج4"مكبم"الىا،السابقنة

!انعه،كناةاطميهيها؟لجديداالفمنهومعيانقذا!بها

جاكة3بدايهمعيأب!لا:فيفىا،ب!روصوكعا،عاهـنةصاباا

من،العألممن،عبداللهمريممن،عمرانأميلامن،منيافننسل1

معالجنسدناعركلي21كربمجربا92"0ا،؟اننصىءاليومي0لسخفي

ع!حهوكون.ليليناد!يرافصةومع،بالنيتيان2!صيبموسي

ا+خيرةمرصنهميهاوجدالننى"يصرى"افنفيهإفهفنامعنظ!فه

نااسنطيعوحدهابط)ة.الحصوعأرالمافيآثامكلمنالل!عمثس

عبمطله،مريمواسطورةعاركم!أمص،حسونياافكسا!يالض

المنههارالم!وثيستطيع.كي!ولعن)02"."عصاناميكءواف!

)ءير!أ(؟ةفاتهمعبال!ح!لاصهيجدواندر!يسردانلمت!ى1

"ثرزادو""مريم"مركض،ايضاالحبجيوئبع!مالقنلقد

معدآماروومنا!الحيفيةحبيبته-اما،11،نهـنساسةعلاظنهو"وقف

انت":لهاضال،يصمطاويلوتي/اتبهاعلافتهمنعليها(شفق

ولأالحبهنلأمنعميكاخا!احبكماوبفدروعظيمةرائعةانسافة

لتي3كالخشبة؟لسو،حلعلىمرميمهـثليبثريدحيلاكالكءيطياناريدك

مننلوهعذا)31(."الفارغهالسضبقايامنالامواجبيقفنف

افىمه،منيالعبالظسميالثاليةللوةالناصري!فياثورياالبطل

بتجربةيذكرالاوهدا"بالثورةالخيالصطريقفيقبلمندشلكما

،"اًلننمحاذ)ءمحفوظنجيبدواي!ةبطط،اد!مزاويع!مرالوري

الىالتصولحه.فلبمفشلبألحبالخلاميوح!لا!ثورةعنكفالن!بم

السالبفق!"الوشم"الربيسروايةبطل؟لافريك!اما

مناكريهفيفالسنر،اينالىبالضمب!آعدفلا"،النرا

يكب!طعنبحثامنهانصبوتضتالامورتازمتكليما..ا!عان

.)22(،(جديدة

الثورةمراحلاحدلىفيالثوريالبطلعسيرةنهايةهيهذههل

القصررةالثافيةايتمهروافيارييسعبدالردمنصورهاكماالواقية

الثوسيبطلهفميحشوبانتساؤلناعلى.الربيعي-هـد؟(،الوشم"

ثمرمنصفوورجميعلآلتن!يممملودةفىبلاملالثاعريكريمالسابق

منوالابماثالخلاعىفيال!يقياملهالثوريةالعودةهذهفيبرى

ارشبثالملتزمالئوريفيميله(1بر"بر"وبهيئنجي!هحواريدرراذ،جديد

المقبلة:خطواتعنجابرزرويلهكريميسآل،وتمنظيمهوفكرهبئرضه

ولنجديدمنتجمه4يعيدحربناان.هناسابقى:جمابرجماب2"

ابللأ.عهنهاتخاص

بهودنكم،اعودوربماثانيةفسثواانجابرياأتمناهال!يكل-

!اضمناهالذي1التفولماتتم

.)33("قريباسيكونهذاانلكوكد2-

.31ص،السابقالمصدر192"

.71صى،؟لسابقالمصصر)03(

.08ص،الساتجاالمصدو)31،

.86ص،السانجهايصمر321"

.87مى،لىحا؟!اكرودر(1)33(

شوهقدالزاعقالحربياالمختمهذابوضمهالربي!عبمبأناعتقد

،وهوالنامريكريمانموذبممعاتبمهالذيالتصورصدقمناحعير

الثوفىة،عنيكفلاالضيقيالثوريانحقا.وحمقيغيعالقانموذج

،،الوشم"لروايتهالايدإوبوجيالخشامبهذاالربييأزاده3ماوهدا

.ولكنالنثوري2الانتمدوايال!وىاليتنظيمعودةعلىاتحإقيلاملامطق!ا

المأضيشيءكلمنو!ارهالناصريكريمئخصيةالصح!يعاقطورا

الهربالى،والحبلسياسةسنة،اللامباأفىوالحافراثموري

القديم،النمطعلىثوريمسشقبلالىي!ودلا.فال!سهذا،و؟ال!فر،ر

بطل"الصهزاويعمر،)قجربةمثلامحه!م!وظ.:زتصوركيفنظر2ا1

اليهذهبماخفعلىواعتقد.ا:لتاموضياعه"،رهوافي،(الث!ح!اذ"

النموذبمه!نايسنامالربيعيبأنالجزافىيمحمدالندررالزميل

المطغةالامارمياحدهناومن،الؤبيةالث!وريفجربةالىانولكنه

محرضامفروضاسياسياختاماالحزبيالانننماءالىالثوريعودةعلى

لتورياالبطلفيسا،ةالحلوسنجد.شاسيةلاهدالمفالروايةعلي

الربيعييةدوابطل"كاملعلاح"بشحصيةلضالنيلتطورافي

ثورياصيقيااسهاماأوالخلقالابداعفيوج!فالذي"الانير"لثالتةا

كليشهية.خطباوشعاراتبمونومعن!ا

موره،ألذي،المنهارالثوريالبطلالناصريكريمانموذجبمد

كيتمثل!تصادفةكلوا.حيةالرجميعيمجيدلرحمنعنتالعرا!يائيالروأ

القصيصةاالثانيةهوايتهفيصارخهبطولةبدونالانسانهيضمفه

الانهار""ا!وإلمةاتبالثةايته2صوتاتي،صفحة()29"الوشم1"

اهم،ايف،"ثوريالبفللحنعلىتنويعاتلتقمم،صمحة271)

وهس!فء،وايحاءوذاليةايجاجميةواكثره!االروائيةالشحغيات

فوميةهؤيةءلىولعننويالعراقمي91كلأثورةنبرحلةتمثليةالروا

ثوريةلشخصياث،متصددةرغىخلالك!نوذلك،ايضا6791لنكسة

عصالمطلعالراويتدخلعنيستغنىحمديثدطاثيبن!ا.معمقنلفة

التقلميدية،المسسلةوالحعايةلواحد7لزمون2السرهـولموبواشءكل

متنقلا،آرائهاعنالنإيروحرا"الحركةحرية4ثسخصياويترك

بمهسا-ةومستخلما،والثخصياتوالامكنةالازعنةنبىبسرمممة

الذكيوارل!واالداخليوالمونولوجالوءضاوتيارفيالفائناساليب

يديهبينمنالقارىاستمتاعزماميفلتالاعلىحريصا،لقصيرا

امكنسةبينتنقلطولىهـعةالروايةودممفةالثممرلهةبغناته

فييينهاالكبيرواتنولعالمتكلرةالناميةالشخصياتلحاوالازعنة

الأنطبا!كساتنمذأرةمنبالرغم،واحمةل!ةيخشللمثفيقتشابك

الئهانوية.واالوئ!يسيةالشخصياتوو!ةالوافععنالتعبيروكعفة

الاحداثمعومتفاعلةحيةشخصيات،(الانهار"روايةفشخصيات

ضماالثوريةلشعافىاتواات51اأتبادل!المجردولير،وا،يجابية

خلاثمنتعبراجتماطيااقلاليأواصراع!اتمارسلانهايل،ذلكتفعل

النضالالسيالس،فيوتشترلثتتضا!فانهاثمومناجننماعيةفوىععنن

الحاضر،تغييرالىوتسعىالمستقبلاليتن!شضمياتانها1

انتنهارددنألأاسلطةوروفالإره!ابواالفسر/أوإجهشجاءةشخصيات

للمجتمعفكري!ةنظرةا،كالتكونوتسموليومياصماواعلىتطوبل

وإقعأيغذيها،لهاالمحركةالطاق!ةبمثفبةمحونوالمستقبلواالحياة

ومجتمعه.ابطالهبحياةخنيررواشبقلممصوريومي

الثافويةاثخصي!اهيلالروايةفيالمنهارةالش!ياتان

مثلها،لذيمعالمصديالفاعلالننيارهـنبعيداالالزواءآئرتأفي



الازصهإل!.ة!!لألم!31؟!؟ي!ابفألالعافاتعقيكمثعف4ق!وربزووص

ةالموا!وشر!اليومي!ها؟!سماكحهفبمتج!التبم؟!خصيات!!3

هـدفىرهاأواءحم!الثوريأفموزج!،؟سصاءلضمحظ"؟حفهـاها!لفحم!

وتغاءرالحياةمع!ة،علايجاابية.ض!بة؟!ل!تطرفثوت؟نحعم!ثجة

لزعيدنة(،كاملصلملأح))ؤ،ل-بنب!صعا!ثح!ش!بنرئيرب،قحكنف؟خمض

يةاروااكثقنها!4اث!ه!فةأ،فح!ميةكأخ!ئ،ش،بر"ضخ!ءجيرض!-+

كفا-وءإلمقى!اررةاليقثةإءالثورانشخ!ح!لتبن!!وممثلأممعث!شؤ

))الم!ياسة:باد-يا-كأاهتمامحهلإثمضنكول!إال!،ىصفو!ا!-!ى

لدىالاقياراتبعضعلىوالرعول؟لععيفجفى2معش!عي!ح

!فرضو-،اخرينء!ن!،وءجمة!وآ"صبسا*و؟-الحانهوعذه!خيك!ى

.لم،3((1ه!ة.!طفقثوداالمو؟طنةخروط

مقوالىئارتبسلوكهاالمثا!ضوبت؟لمح!ربةالثدخ!باتهلهيئ

لوتأإهـ،1)"أفما!،صهح!ه!!ثب،!ر!ح!حم!-!؟هـ؟"؟خهن!-ص!!ندش-

اكطر!النملذجانشاراطقد.ر؟!هخ!رصبب!اوم!افوةكط!ات

ظلى-ت،والاجنن!ماعيأأسياسبمالصراعصيدانعنبصداخثتعزله

كأماذج،المجهمعو"طويرالابداعو!لحباةكأ!مكةعن/الابدالى3،بع!كه

الذين،الفلوجيوعيدالحميد(ت!طريواسما!بنالصقارمبن

،ايوهـى(أ-ال!صراعميدارمن،الفراراؤعالىاخننلافرعم،آثروا

ءربهـةحالات"ئإهانونالوطنارضمحنبعيدينجميعا!لوا

الشخصياتا.اءعباسلهدىآساويهاكالينهـايةاو،فظيعةهـوحيه
وتم!تليهمحا!محظلتالذي،الميدانفيثبتتصدلايجابية4اثعوريمة4

هـشللوفوالاف!إزاتلارد،اءإت6،فدهتا،طلوقيالضمييرات،حرثمن

،امنهواقابهذاارسه!عتما":كاملصالعالهثوىياقفنانفمكر

الثرئرةزمنفيالحارحضوريءلىلا/د!لظفانيا!موني!لة

)35له.ة،!؟3!ثته!افط

لنه3فوئتمثلالحيالا،جاديةألرويانية!.ثتصخص،ث!هدهمثللأق

الىف-الب--كأادخادجووهفبهل،"كايرت،8:وئرارف!ءـفي*!؟عث!

نابر!حنطونبت،الثوريالكفاحالىالناستففهعانالروايةك!ش!سع

اهـ3منوواحداالامةضميرباعتباكأهالوأكععلى!!-مىكهش!قد!لإثب

وبنماذء*للمجتهعالصادفةيرؤيضهفلا،دبط.المجننمعغنعف!ير؟نو؟ت

اله!مع.ؤبارتقممحركة!!عفييممسهما،يهـبيهكيخ!مإنه

.النئورةمبنبةنشر،الالهمار،هجيدصبنرو:*-1*لربي!أ؟!!ير

.43ص،1"79(ت!ور)لوليوخمطتر؟!أءبع!ا،نجكد!أزحصيركح!؟

53.بر3؟!ءبر!!د!؟ك!صيمعبى

لقاهرةا
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!بصىه

مكل!رر!ياثحالن

ا!وف!

سيد-قيسسن-بط

حضرت!افياقرأواتاتحزن،جبهتهماعنامسمحان

الخيل؟افخاذعلىالمكتوبالشعر

ص-ضتميا-الببلة-حجرتهمافيادخلانتسمحهل

الليل!واقضىالعارعبثعن

انتوهل،الابلترعىبانعليكالمحكومانتهل-

؟ا!ولاعلسرايصنوع

نجخن!أ!ا:كبصص!با-

الذئبمعالابلواقتسمواالأخوةخاننىفقد

اوضسح.-

سيدتييا-

الاخرىتلوالليلةالذئبزالىما

..غنيمتهالقومابلمنيأخد

فهل،الذئبمعالابليقتسمواانالاخوةفاتفق

..انلسيدتيتسمح

اكماظ.

الابل.الاخوذ-والذئبواقتسم.لسيدتييا-

-وبمد؟

الثاني-النصفواقتسمالليلةاتىاؤذئبفان-

حصتنا-اي

..الذئبان

القولىأواما..فهمت،فهمت-

صصرقطرذاخرعلىجئتقدفائي،القولاما-

عندبظ

اوضع.-

سيدتييااصمتانالقدرهامتلكلم-

.القولوقلتالكاسفانعر

قلت؟وما-

،اماويأكلكمالذئبسيأبيجبناءيا"لهمقلت-

الابل"اكلمنيفرغ

.وائتمرفل

ادخل؟انسيدتيتسمحهل..اطردانواتفقوا

عيدياتليله،المنتظرفانت،تعال..تعال-

ا؟..سيدترط-

نظرتك،كنتزمانا،تعال-

ابخلهينكرانيصمتانيرفضعمنابحثاني

نصلهللمقبضيرجععمنابحث

اصله-الليلة-الشيءيلقىانفجميل

اًلسييبةسالبصرة


