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اقيصةايكتب،مبدعمصريقصاصفياضسليمان

بموتعال،الخمسيناتمنتصفمنذالقصيرغالطويلة

العر-بي.الانسانازمةقصصه

فقراء،الاولىفياضسليمانقصصفي،فالناس

-"والخرافالتخلفيقيدهم،متخلفونمهانونمعذبون

ت!اريخه،يتراوحالتي،الاولىقصصهجاءت.واللاعقلانية

ملتحسقة،الستيناتواوائل.الخمسيناتاواخربين

تعلم،حيثيالديهالمعبدوفيالقريةفيوذكريلتهبحياته

"المصربللقريةوالمسحالذاتيةالسيرةالى/اقرب.وكانت

بمدينةوحياته،الطلبةعالمءنوذكرياط"الر،يفيةوالمدينة

قهاغلمنطقةالمتهاحنمةالشرقيةمحافظةعاصمةالزقازيق

الاستعمارج!نودمعاليوميةالمواجهةحيئنا،السويس

الاوروبيةالحضارةوجهمعالتخلفموصدا،البريطاني

ضميرفييؤثرماوالقضايا.المشكلاتمنتثير،البشع

ووجدانه.الفنان

ا)ذاتيهةتجارر"منتتكونفياضسليمانفقصص

قصحصهوتأتينما،المصريةالحيلةبواقعاليوميةوحبراته

طريقعمن،"ياصباياعطشان"مجموعةفي،الاولى

تفاصيللادقآخلرجيياوالوصفالواقعيوالسردالحكاية

البدايةمنذقصصهتميلولذا،والاشياءالهادروالحياة

ذبهر"ياتى\)انالىصراحةسليماناشاروقد.الطولالى

عشتها،تجربةاكتبحين،القصةعالمفييزادهي

عنشديوالحكاية..للاخرينعانيتهاتجربةاكتبوحين

املماتتثسجها،4حكابلهاقصةكل.قصةكلجوهر

)1(..تعقيراوبساهـ"في

فيدورفياضسليمانلقصصالفكريالمحتوىاما

بدقة،المقولةهذهقصصهوتدلخص.التخلفرقضحول

حف،،البدايةمنذابشاغلشعغلههوالتخلفكانفقد

المعذبينالبمسطاءاًلنالسمنعاديةشخصياتنمطالعنحن

واالسيءالاجتماعىوالواقعالفقراوالتخلفبفعل

يلأ2

قصه..لحولهاتدورالتيالحوريةاتفكرغلنكن،الاستعمار

لقهسصه-ة41ممىير"اكطوذتيرلاأت!فحرظإت!لضياو،لىولاأ

تحريةهي،"اصوأت"يرةالقص!ر،وايته)هانجصصحتى

ا):،ورىلهـؤلاءوالجهلالخرافةفيأور-ارقاالمتنحكلفالواقع

!ذازجد،ورفضهضدهواحص-:،جمكانكلفيالمعذبين

ءضوانهـ،تحهصلالتيسيةالرفالاولىالمجموءةقصةفى

التيمالجف"فةخراتمصوروهي."،صباياعطشان"

حتىبالعطشتصرخواءنذتالارضباطنفياختفت

مهجوراالبيتوظل،مهجوربيتفيريرالهاوص!وا

ويحمطميثوران،الجدلاإدالجيلممثل،للابنقدرحمى

انجيلوتعلقالابغضبمتحديا"،لخرافة1اوينهيالبيت

قصة"النداهة"،دىالطبيبيفعل.كذلكبالخرافةالقديم

تناديجنيةعنالمصريالريففيالمنتشرغالخرافةتلك

ستمر7انللخرافةقدروقد،حياتهفتختط!فالفلاح

المريضالفلاحشفاءفيالطبيبنجاحمنبالرغمحتى

هوالعلاجالعلميالدواءباناهللهاقنع"طبيبلان،بالملاريا

فيخهتام،الطبيبويضحك.أننداهةايبعدالذيالوجيد

واضطرارهالخرافةمن،المبابثرالوعظيالتقريريالمصة

ؤيمايثق!هوذلكومع،الداخلمنيقهرهاحتىلمجاراتها

الطبيب،وضحك\)،الجهلظلطالملالخرافةاستمرار

كتفيه،بينرأاسهودلى،صوتدون،اعماتهس!ضحك

.ا.لاطفالعلىايمروهو،.يمئاهديالحقيبة(يهزوراح

وبين.خراًفيةارض.النداهةارضفيسيرهوواصل

علىحطت،صعيرةبعوضةبكفهيذبكانواخرحين

"الرجاليلدعئدص(1)قصتهانإومع)2(؟ا!مغرىاذثه

لحددالال!لمجلة،القصةمععامبمارب!نا،فياضسليمان)1،

.9691غسطسا،القصيرةالةصةعنخص

الثمر!مؤلسسةمطبعة،صبايهـاياعطشان،افياضلهلميمان)2(

.42،ص6191سنة،الاولىالطبعةا،ابااقاهرةوا&مفرللطباعة



ارسإءافيواثره،لمصرالانجليزي،الاحتلالواقعتصور

الازسجوقنههر4.نصورلال-راالحورالعبارةفان،الففداى

واعهدةدفعهأالعهضارةمواجهةتصدمههندماالمدخلف

بعممجاءالقأيعلالونودالجنودثووةربلالمن،فميصعفه

العمضاوهصورابشسحمواجهذالىالتخافمنالانجليج

:الواهـ"العباعبةبهذهالقحأنوتصلنت(النانلنلعم)الالما"نية

دفعشلالجمنمنء،مالعلالانسانيجتاعلان،للفظاعنبيما"

معبالقمروجانذلعل)3(!"حنلالمرععيذلكارل،واحدئأ

ومرعب.شاقولعمنهوحتمرنضرونمنلا)هخلف

بواقعيتهماالاو)ىفياضسليمانقصصوتتميز

والمبأشرنالسردهلى.واعتمادهـ،إلفوتوغراايةالياأليهبيعم

تنيادولقبنهما،آصداياعبقصصباهيفتلك،الهأارجىوالوصف

بقمث-بلحادابروعيواالناحونعمالممممبمهالعادبهأليعمخصياتها

اصقل-ديةأوالاءرافوالاساعليرالخراؤ"وواقعالتخلف

.نلىشثفعصدمت.المتحضرإصالمافربالعبروربتجاوزعيااقبرث

،كتب،واعسياسياجتماعيلكاتبالاولالوجهالقصص

ثحأ،ورالخمللهأعلنيكاحتجاعماسميالسيواالاجدماعي2الادب

ألاصنلبعلعثالاولىقصصهفيوجدزاولعلد.القاائمللواقغن

-.ونح-وا!مبراخخلفلتخطيالواقعصقىوالامكانيات

صفيالنخرفيالهنثلهأ2لواويم*حويدهاناؤ،اف!عبلمسعتنلبل

-ردج،اكغاء-لبادقالمصوريرار/رويةاوالمدينةالمصرية

ا)عا----ملىانبالدعوفواقلعألهأالندرافنأثصدلركهبنمو

الىالتحملمثمنبالانتمهاقلسعوبنأعلىصؤكدا،والعنألانيهأ

.التنأدم

وقحصمص*،الانبلىفى،فدوسليمانبقصصبينألسافعم

كبب-رغ،"ربىانحزاحزان"رمجموعةالمبتدئةالحديثة

الاولىقحسص"كانتفقد.وموضوعيافنيا.وعهحقة

احدااقأنبالزورنبالمسلسا"الحهأافأأصلهـاتعموموهنأليدائأبسميفأها

الدقعداباعلانبجكعما.والوصهأالمحدنبدةوالهدهلصياعم

ف!--!توغرافوقعيةوايةلرؤا)وكازت،والناسشياءللا

بأحنلاقيالبتدئةالحديثأأقحصدفياما.كلحدوداوالمنفأوو

*-صل-المسلوالحهأاإنأاحدالوالزمنبفيهلتفعي،حز.يتنانب

ؤ-عيوحداثتهصعباودهأناناعمأيهأور،الئنانبجية،والنبمنيها

والحثمائنبوالهثهأص!اعدانبالامكنأأ،المهلتلفننالاعممنهاميعبالهمناأعل

الللاشصولثسمصمياتهداهثنةالاأورنم!عي-"اساليوتهوعهع

بااوالهب،الهمنأمواهثتلاطالوعيووياوالتداعيالىفإها

حأسأشهناومو،دهمتنأعيانبكادتاوالسردأفأاأودفلصهع

اةحاهميهندانستعامبالعميالهناانبجعماوصعداهلىالاهتماد

هاثالاعهصدكث!يمثوفيالهأهاصياتاعماعلفي،لوتوج

لتجانببهاسينباعميايثسمليماعللىعبعأولكنه.والوعدنئ

والتخلف،للخراؤةفضةالراالصلهيه.ولرؤيتهالذازية

والشخصيةالحدثالىويدفع"الراؤرتلكيعمقفدخذ

،الفكرياطارهـ،تشكلجديدةوأبعاداجديدةاضواء

فطاق!،يهتدووالدلالاتبالايماءاتثربةالقصةؤخمصمعح

.(5ص،السا.نجاالمصدرإ*

إههيا4يإباادغصدثائقهبماممباوحدلعجالاقبالىثعممافاوا

-ةاللصهـ،شيلىمهبسمشأوهل-ك.بهاشثالهميعلىعمرشنث

لط،فيالص!ل-ء،نقصصلي!-،تتميرا)-ب-رةالقصصالطويلة

الاولى،قصمسدالىم،لقياررلىطولاالقصدلدللم!اقادادرموثد

التمبوثقافددنجبمبد"إدواقادا)فنافللتثمووظعباوذلآب

لأورود.ز"--،فالقصميرالطوراقىقصصدفيكلنثطانعهاسس

الماومات،فنيةبوالقصيرفالهـآلويلةالقصةبتمتميمب.بالمملوهـ،عب

تكويعبممبتمكدناوالهحعبعداتنبويدناعلىالقاصيممأثالدع

اوكولوقبيكلولكماالحادثةأوالشثشأصياعثسلوكحوإموأغل

إبه!فياآحونوروإوعا،"المدلعبدالصوعب"كتابهفي

الاذصوصسهبينالالصماسبالفرقديرةالوالمعلومات

احمعثانفوفغلهـوذ"لشو":الآصينبة4الآلويلوالقثصة

يجدءاقث.اكلكهثالذئي+اللصيمبةالطويلةوالفلصةصةالاثصو

اآوهبورةباالشجهمقأهةباويصتمد،تورنجنيشأعثدانساعل

يمدانبدلاانهالآبازبيشلمعبالتقلالمملوماعيمقداوعلى

"11(.وظيفتهاداءمنالاخلافيخيفهليمكنبهماالقاريء

بالهعاصهيملمهيلعلىؤياقثلمليماعمحافشأوقد

الذا.نعحأث4لدجارعم-ارو-"اممنشلؤبلعبقىثيقلدا

المشاشص!ص!هفياعلسايص،نهـ-وةمنبنععبشأفمهمصهي.افمثما

تألقص-،تراؤعبصاهـااربمون"اقأعهوتحتزحلهـ،المصي

اهـعصغيثواز"ؤإ-حإبىنثفيأ،جالتطونماقبأ"عمبعدانه

ناا-رزيشمدرفلمم،الايلىالعبدنةبمدولكعي،بالفمهاعمعمة

أ-،ةوالنشماا؟وووهـ"مسيرت"مداع-ةكاصتتاكا؟نب،جارب

وادمدموالصلمالنشثاآبوقيمبالوعيقمسصمدعصصمعثالتقب

تلك،تطهملسليم،ننأرقد.الاعينمالععببيوال!سى

الصندتأعثألحقصنثدفاعاؤلسشأينيفيللقدانمتطوعهعنب

إطويد4اقحعتهفي،ا!!ربيةوالارضالعربىوالانسان

شطدل!محة41)"وا!وتونلارضالانساعث"القصيعبة

الماضيةاقش،لااقأمنةفيآقصشبااحداثوتهوو.(كبير

الحاضيرفعماودص-ور،احاةعيواالحايهثوالماضصقمالقائم

صيطوعونرجاآل1ه،ياومالهعث"الاندح،واللداقفعماعما

فيدرددثمآلارضالمح-إكأترندإبىاجنقمنشمدو21ضسدللصمداعص

النشحوغنة-عمالث-شثمياتتجعببةلتصورالماضقلأعممنيا

فلشمينبأوضنمآمدائيمينواالمجاهدنصاوؤشافيللصمداعد

الإعمائيلمشث.ال!-دوممبالاولىالحهـب،عثلاعيالمعببصكأ

اًكرلملألثىعأالشا2فنيةال-ديثةاادوادهالقادشويسدحمدإم

والخابايروال-لممأحوارواالداخلبالمولولوجووانتداعي

اليشدميةواءه1العأاههايبثكلددلعأعثلاصشومنش.بالصونب

أ.صلةموضرورةعن،ةالمبالضسالى2اقرببشكل،والملمية

.آحوباشد-عميحمدمرالذعاعغللمشبقيمادالبقاء،الصمداآم

ؤيفعبنص'،يونيويةمهااعقاب!عسومةللمالالمثعوةوتدصاعص

الحاصر.النلهـنفيالداشثاعسمونولوجهعبرالمصصةبماأد

فياءجمضىان.قعبةواواكثرفضلاهدا..الموتاوالنصر"

وومي.منالآخرونيراهانقبلاموتاو،النصرزمن

.02و.91ص،المننردالصوتا،وكونورافرانكا)14
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و!اهذ،لفياعاواإء"إثزاءاركلنبا!رتىموءجا!مماور

ع!ليو.ضببقةحفرةفيص"عحباديوحىوكلناحه-قىاؤ!أ"،!ا

؟دطفيفوميحق!كن4ء،أداألارضنبطؤي،هذاالموت

.عدوىياوبينطكليينيالبقاءصراع.رمالهامنذرة

ليحيا،الاصلحهووالاقوى،الاقوىبل،ربقىالاصلح

مرظبرضماالموتفأواجه.الارضلهذهالاهـلملأكبدوامألاحق

للخلاصرؤيتهالفقرةهذهفيالقاصفيلخصى)5("اجلها

درساخرىاماكنفييردد،والفناءاوالقوة،الهزيمةمن

فياما.الضضالقياروالالستمرالةوة،لحءرأالهنودفناءا

وانىيابالتداعيخلالمنالفنانفيصورالماصيالزمن

الاولىالهزيمةذكرياتالقصةبطللدىالوعيتيار

ل!-صورةافيمزج،ؤةالخراوالشخلءطبعارارتمباط!،-و

طدوعمع:"والحدءتالقديمأخاريخابأحداثالواقعية

ت!ذكرهالفهـبت.ساصكديعلىالخابسلةحملت،النهار

الدلتا.قطارمجيءانتظرالقضبانبينوجلست،سفر

:اضلديوسممعته،منفعلايجريالصحفبائعرايت

لااننيمع؟فلصطبن.فدطبنتدخلالعربيةالجيوشظ

رصدمة.اححهمسمت،فلمعطينءنالقلميللسموىاعر!

رثة.13لليام.صحيعةيديوفيالجهماعدتثم،سلتيتركت

الهاجانا..الجملدةنيحتلوواليهود،نحلويزالانجليز

يعكي.بهاحسست.قلبيدىشيءحمق.زفايالارجون.

.سبرحلونيةالنهافي.ممكنهذا،الارضيحتلواان

ههـ،،هميبقواو،منهاضالاراءمحابايطردواان،لكن

-قىمكتبأ(حرقواالذينالتتارغارةتذكرت.امارثةهي

،العث!امعربتبيدراحتاكيالصليبيةوالحملة،بعداد

اكأ-رى.رربريةغارةوهذه.والممالكالمدناها3قيمو

بالع!اروشعرت.4الماضبواللياقى،3رالذحلقةوتذكرت

!ر،تسري،بالدم،تغلبىباردة،وقشعريرةشيءكلمن

)6(،(راسيشعرمنالجذوو

فىم!كتوبىكأقصمةؤهي"حزيرانأحزان))قصةاكلط

لان!،ادبالمقاومةمنقحمةؤ"كطزلكومع،الهـزيرعةحمى

نمدوالقتالالحربمواص!لةءلىوتصراذهزه"درفض

الإلمدفقةفيمكتوبةوخطابيةمبانسرةوالق!--رز.المدو

ثحمهـرمىناترهيصصةالايامتلثؤيجميهـ،عانيناهالذي

،"عرري"اسمهجنديبطلها،6791يرانحزيونيو

!-يبيوتشاكانتلو"لعرباكلاصابت4فالهزيموهكذا

أواعه،سز،ارواحناارواحهم،قومفامنا-ربنبيوت

ذلكحدثهـ،..للوطنقلوبنافيالفروضالعمركلهي

وفيمتو!جنعلىالقصةاحداثوتدور.".عرريياكله

لمولكنهساقيهعربي.فقدوقدالحاضرالاول،زمنين

ومم!إبىوالتحرا.لثأرعلىاواصرارهابةالنضاحهر؟يفقد

حيثالماصيوالثاني،المعركةاساحةاعدادعلىعكفثم

،بدوتا!دابدارنشر،حز،راناحزان1،إؤياضسلإمان)5!

.!8صىةا969سنةالاولىالطبعة

1(.13و12!ا)،الس!ابق،المصصر)ثم

بن!وءةإلقحسةتتنبلذلكومع.المروعةأهزيم"اصورزطالع

ا!زافمعهتصبح،هـ،يومسيأتي"القادمالازخصار

حردبفيالنبوء!ت!ققتؤررو!ا"..ذعرىيران!ز

.اكقوبر

موفهطاشاركما،قصيرةرصةروا"اصوات"

وانكنت،،لروايةاصفحماتخرباالملحقلفل؟"مدثهتفي

-القصحصىكسائرقصيرةطوياةق!صةاعش:،رهـ،الىام!يل

النسبيلهاطوانويهدو،فب،ض!لصما-!-،نيكتبهـصاالخ!

للقحه!فيدالمحتلالطولىعن،المختلف(كبيرقطعصفحة73)

بئرواباعتبارهماالىكا.نبثادؤمححالذيهو،أقص-رغا

ل!القصيرةوالقصةالروايةببنالفرقانمع.ق!يرة

.منه!ألكلالفنىالشكللامنرلال!فح،تلاعددمنيأتي

ناالى"المنفردا)صوت"كتابهفيورأوكوذ!بقدو.

الزمن-هو-رةالقصلقصةوايةالروانب!أيوحبداالفرق

حددفيالذيتصرهااواقصةاطولو!:س.والشخصية

.الكلم،تمنمعيناعدداباششراطهمالادبيةاصحفامحررو

المء-ربخوا)ا-صظهالمحدودةازمنازاويةالقصةفيفالمهم

هـ-.ولان:"اوكوزورقول.والزمنقفالموعن"بعنار

فانالقصيرةالقصةا!!،قالبهايحدالذيهوأروايةا

مقيماساي،ببساطة،يوجدولا.)هاطويحددؤ،لبها

تحشءصهاذياالمقياسذلكالاالقصبرةاتقحسةفيللطول

حشواتحشىان،!حالةلا،يفسدهماومما.نءمسهاالمادة

.معبنطولالىلتنقصتجنىاو،معبنطولالىلتصل

بئىكط--ل،مشأثرةيهرةالقصالقصةانقولاانواخشى

يك-ونان؟صبغيفصماألصحفمحرريبمافكار،خطير

)7(.".طوذها"علب

إراختىوقد،جدامحدور"إصوأ!"ؤبؤ،إزمن

*واًلاطاروالعصرالموقفىنالمعبرةائهامةاللحةالقاص

.القصةشخ!ياتحياةفيمصدودذوهيلحظة.الفكري

بخ.ش*وحديشروائباؤت-،معماراالفنانالىحشخدملقدحقما

اظثثذاكأالهامةواللحظةالمحدودالزمناطارفيجيدا.وظفه

موت+طأور،صااستعارفقدوذكاء.ؤ،ئقةبعن،يةوالم!تارغ

والحد*.التقليديلسرداعنتخلىالدي،شااحداالروائي

5---نتمماهـ،انسحبحتى،أ-:إرجياوالوصفالممسصل!ىلمة

شباقه،فيالتدخلاوفيهانظهورعنوكفالفنيالعمل

وجهاتعنالمعبرةالمشماهدتقديمعلىيقتصردورهوصمار

نأالشخصياتلتلكال!،نوترك،لفخحياتهنظر

وافكارمل،.وسلوكهاكطورهاطبقافتتصر.وبحريةتتحرك

فقدزخلى"لماصوات"فيفباصسلي!،نفملهماداوه

علىالمعتمدالتقليديالفنىاسلوبهعنتمامماسليمان

الدقيق!،للتفاصيلالخارجيوالوصفطالمسلسملةالحكايط"

القصصي.فنهفيطفرةيمثلجديدافنياشكلاوقدم

:-حلميالقصةبتقد.ومالسردعنسليماناستعاصلقد

.(22و21ص)،المنؤدالصوتإ)7(
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كىلىوقامت،القصةفيللشخصياتمشمددةاصوات

وجهـ،ةمنالاحداثبطرحاله!ةش!حممي،تمن!مخصب!ة

والثمخصب-اتالا!دالثننويرعاىساعدمممالفلرها

وثر.عبكثافةفزودهازاويةمناكثرمنواضاءتها

وصرحالاحداثايةبروالشخصياتتكتفولم.عميقين

ونموهاتطويرهافياسهمتبلالمختلفةنظرهاوجهات

مواقفه!،طريقعن،كشفتكما.الدراميوتصعيدها

توضيحفيبذلىكواسهمت.فكره(!ن،وتمصرفاتها

سليمانلدىالاترالمضمونوهو،تلقحةالفكريالضمون

تعرية،وفنهفكرهتشغلالتيالرئيسيةوالقضيةؤياص

المصرية،القريةفيورخاصة،المصريأواقعافياضخلفا

تجسيدتيالقصةونجحت.ورفضهعليهوالاحتجاج

المقأبلةاسلوباستخدامطريقعن،التخلفبشاعةمدى

الاوروبيةالحضارة،والتخلفالتقدم،ال!نقيضينبيصن

القريهفيوالجهودوالخرافةوالتخلفباريسمنالازية

الحديثة.العربيةالقصصامتعمنقصةفي،المصرية

حامد"ادرتيسيةشخصيتهالقاصاختارفقد

قررضهمنفرالذيالمصريالشاب،"البحيريمص!طفى

شاقس"شتىمهنفيتقلبحيثباريسىإىاصباهفي

الاعص،لرجالكبارمنوصإرضخمةثروةكونحنى

وانربفر"-يةمنوتزوججنسيض"صحيراذالفرنسيين

6شدقا)صباعوذكرياتالوطنيضميرهانغير،طفلين

اج!زةفيالفرنسيةالعرتهمعيزورهاانمقررقريتهالى

برقياتعرةفدرلسل،سئةثل!ثينداملنقطاعبعدقصيرة

الذياخيهوالىواهلهاالقريةوعمدةالشرحلةمأمورالى

علىزودهم،وصولهبموعديخطرهمبعدهولدلانهيرهلم

زوجف"قبالباسهلائقةدارلاعدادلازمةباموالالبعد

الصدهـقىالباريسيةالمراةقدومخبرويشكل.الفرنسية

القريةتخلفمدىعنواهلهاالقريةلمسئوليكثفتالتي

بقشرةتزييفهمااوينهاتزعلىفيعملون.وقذارتها

وفرشهاالقريةازقةكتنظيف،متحضهنظيفةخارجية

الالمرةمنزلوطلاءالبتروليةبالمصابيحواضاءتهما،لرمال

هذهولكن،ذلكالىوماالصحيةبالادواتوتزويدء

قناعلانهاتسقطانتلبثولا،ساعاتتداوملاالقشرة

للظهوروالقذارةالحقيقيلتخلفلوجهويصود،زائف

بواقعوخبرةبصدقالقصةصودتهكما،يكونماكأبشع

.الممريالريف

ر!"وتداءياالزيارةحدثتقديمفيالقصةوتأخذ

الشخصب--،\تبينالتضقلخلالى!المخشلفةالفعلوردود

والتطوير/والتحليلإقصاوتببادلهماالقصةفيالمتعددة

ال-حوزوالامالفرنسعيوالاخالريفي.والاخوالمأمورالعمدةآ

الذقيالوحيد،االشابالقرويوالمتر-مالاخوزوجة

ا!ىمه!ابالفراريحلموالذي"القرفيالفرنسيةيعرف

وعن،"/البحيريحاهد"القصةبطلفعلكماباريس

والقرويالمتقدمالباريسيالنقيضينبينالمقابلةطريق

هـ3

بينلىتفصالتيالهوةاتساعمدىيتعشف،خلفالمش

ا:ث-عاالضخلفوجههااخحفاءاورويةاحاولتومهما.قفينإوا

أحف،رىاالوجا،مهعتلاءمحنىفاتأخرلافيالضارفت

فىاًلقناعينجحفلا،باريسمنالقادمالمتقدمالعقلاني

بالتخلفالحضارةلقماءوينتهي،الماؤلةالحقيقةاخفاء

الجاهلاتائقرية.نساء.زفتكاذ07مروعةداميةبماساة

تحتينهاستهارتحت.مبيةالبارالزوجةبس!يمون

وتتآهـر،رائعدراميمشهـدفيويقتلنهـ،،وتنظيفها

إلجريمماكأعلىالتسترعلى،والاهلالسلطات،كلهاالقرية

عنمزيف4طبيةبشهادةالجثةودفنمعالمهاوطمس

القح!وتختم،القلبيةبالنوبةالفرنسميةالمرأةوفاة

القرية.طبيبالىالأموريوجههبسمزال

الحقيقي؟الموتسببما..ليقل-

والدهسة،إ،ضطرابفقال.شارداالطبيبكان

اوجهه:علىمرتسممة

)8(؟موتهاإم،موتن!ا..51.نعم-

كلالمحتوىؤيهارريتب!اذالمغزىعميقةاجابةوهي

وانتطحعفضهور?التخلالواقع-خريةمى،للقحسةالفكري

أةالفصقدمتو.التخلفةالمحنة.نلكمنوخلاصمخرجالى

-التخلف-عالواتفيمثصتركةاتقريةفيالنماذجكل

المثقفينالىوالعمدةكالمأمودىالساطة!،ن،لهوراضخة

دائردعنيخرجوآم.جمي!االقريةاهلأؤىكالطبيب

كربتلذيا"لنحيرياحامد"،لضصخصينلسوىال-خلف

لف!ء-،واالتخلفمنالخروجامكانيةءلىالمثلالقحمهبه

م،لاوروبيينناجحمتحضرشخصالى،وزحول"بصلمجاحه

لتخلفهماالاستمسلامورففهالقرإ"منفرارهبمجرد

الذيالاخرالشخصاما،ومرضهاوقذارت!،وضعفهما

المثقفالمثإب!فه!والفرنسيالنموذجمناقترب

الفرنسيى.ةاللغتينيجيدالذي"المنسميمحمودرن"

ادفرن!صيةلل!رأةودليلامترجماوعمل،والانجلإزية

-"القربمنالفرارفيإ"اماكلوتركزت،"سيمون"

"البحيري"متاجرفيوالعملباريسفيالعلمو-+لمقي

ؤياصظسليمانلدىأضقدماانهنانلاحظ.الباريسية

اورو/،.فيألمتمثلاعلميواالحضاريبالتقدمدائمايرتبط

ق-ت!مقىاوالاجتماعيةالعدال"قصيةوان،الغربية

كلهالثروة،اتوزيعاعادةاوالفرصتكافؤاوالاشتراكية

دفعلقدبل.القصةفيأالاطلاقعلىواردة!حيرمشائل

السى،الثريأرجلا،((البحيريحامد"القصةكاتب

القربةاهلعلىآجنيهاتامنا،لافعثراتتوزيع

من.وخروجهمتقدمهممعيتغيا،فيهاوالمسئولينواقاربه

كلى.ذلكولكن،فيهايعرقونالتيالعفضةالتخلف.بؤرة

وتخلفهإقذاراتهاالىالقرية/عادتهـ،سرعاناذ،يجدلم

ال!راقية،الاعلاموفىارةنشر،اصوات1،فياضس!ليمانلي

.73صإ،7291سنةالاولىالطبعة1،بفداد



زروريكفيؤياضلص!ليمالئنجحوهكذا.إ-ثعاياووجه!

ماهـ-ي!الاجتالحلتقدءمفياخةكأول!:"وادازت"الواقع

أتجمستال!كبالنهايةأنبل،رأييفي،الحسحديحلسياسصيوا

اولفيروصرعها،الاوروبيةالحضارذكل!ثلةسيمونبها

صصلاحيةعدمغلىد)-لملالتقدم،وانتقدمالتخلفبينلقاء

"الصربالقريةلشكلاتاور،وبارونالقادمالحلهذا

.!-بب"لحمىجااوس!"جشمالاا

القصصيةالمجموعاتاكبر،"أوو-ونا()محهوء،ةتمخل

الاجتم!اهـ-ء-جماللممحتوىكبيرايرازطوفياض!مانلسلب

إيصلىأي!لمحاولم-،لمزبصص!هالكاتبكانإذيأ،السياسي

ق!ضص:رزرعداهمبتجفيأل-،ليأكرتيبافيليض-عهاوزالمميحا

بينربضلانادإ؟او،رللأدز،فيالحض!اريالتخلف

و.كأزهها،،ا)حضاريوالضكأ)فلى--،دى-يوأالاجضح!،عيالواقع

.ةحداو)عمإ-ةوجهصنا:ست!9كلصفصلتانإنقضيت

ب!هـا)وأحدذالغزوة"الة!!يرةإطويلةاالقصصةفي

صفحب57)"لعب-ونأ"مجموعةقصصأكصأول،"لفالا

الا---ءأءيوالواقعإيرض،رياكخاءطاراستصعل(،))صد-رؤطع

وهذا،ائة!الرلاوخداخلانواحدةوضحيةواهـ-،لصي

.يالفهأثحكلااما،ألق!!ةفيا)مكريالحقدموح"هو

"ءابطوالارز-دادالخاربميوا)وء-فالسردءإىمقيقو

الخار-ي.حصفأ!افيافاصفأؤ!،واررسالداخليلوجزوالموو

في!،وأ)لمهتخلفالرز،ر*ومظاهرالةرإةفي،ذالحيقائعلو

صيماعنالفرعيةائحكاياتمنرهحبمءوعةالقصةحبتوفيو

،الاجتماءيالوصعتصوبرالىقاصداالشخصب،ت

هئيو،يةالمحورلقض-يتهاوالقمصزر--،تلشخصيخيوالتار

رقما--حانكمادالقصةفيزائداحشواشكلتحكهايات

،-دودالمحزمن،-،واحكاماحدازهاوتصاء-دسياقهس،

تضسيءبعةررسلىدادات!بارإ؟ص-فيانتبللكليمصدرر2وكا

اوراماتكلاوأرئي-ياالقصةمجرىتعوقولامحصتواها

الفني.كلعم،ره-،مقتضىعنزائدة

حلواق،((الالفبعدالواحدةا؟كأزوذ)1قصةتعرض

فيالحضاريوالتخلفو.الصصيلمسيالاجتماعيالصراع

لاؤ!1منوقرية،مصدودةزمفةلحظة.خلالمن،بلادنا

(1!-ن"مثقفثوريشابوشخصية،الصريةالقرى

طو،اس-ةلسنينمنذغادروهلاًلذين"ادقربصابناءمن

---،شخص!القصةو.زصور."المدرفيوالورءل4للدراسص

اقرب-"افيالحيلةوأقععنمنعزلاوحبداالعائدالمثقف

يةالقرغزوفيثوريةبرغبةفوعامدجاءولكنه،واهلها

:!-رالقذرةالمتخلفةحىاتهماأقعواتغييروفيسماوثقا،ثورب

يبخوضمحوريةقضية"حسن"الشابوإجد،العادلة

وا،ؤيوالثقلا-صياسنيواالاجتماعىالصراعخلال!،من

ذأ-لمثبحقائقوتوءيتهمالناسىتسييصىعلىيعملبالاصح

حالواتلقضية4ومفهوروالقاءىرؤيةولتقدإبم،-الصراع

ن،دانشاءفيفتتمثل،والحضاريوالسصياسيالاجتماممي

وينظم،--موطلجتهايةالقرشب،بايجمحيإ،ءورفيثقا

اؤظل--مازالةعلىولمعمطواانعامةالفذريةقضساياقنو)لينا

،((حسمن"محبيسشوو.برثال!!!ارياخلفوالتإءيالاجت!

"ولالمضتلكالىلص-صب"منزواتغىاوتجارب،القصةبمطل

ملفقةسياسيةرتهمالسجناوالقتلاىابهـمادتا!تي

-حريطةويدربط،القر.ليةفيوإلاعي-،نالسلطةجالببمن

"صلاتسويدجمم.البذدفيوالسصياثسيهالاجتماعيةاتقوى

اجلهى-سممنيعملالذينوالمثقفينووراءوالهبالكادحى!

قىصكللمصضالاخرلجانباانغير.القضيةلص،لحيجندهمو

-،لي!ئلصا)حهمالقضيةلملوزحواحتواءه،يحاولوالاثرياء

يةالرئرالىلهم"تصيرانالناديقيامءلىلموافقتهماأشترطو

لاحتوائهتلكمحاولتهم((حسن"إصطالش!وعىو،والادارة

صسةمحاللايفشلهمماالثوريةوغانجتهمضمونهمنوافراغه

شمي،سص--ةمناقثصإبئتدوروهف،.ءضهأض،رر!اويبصف

المختلفقىالحوانبوزكشفؤططركل-ججتعرضصر.رجة

هـيوالحضىاريوا.ا!سيالسيالاجتماعيالصراعاقضية

ألاجتماعيى-صة،فيةواليموريالطصقعالمووح!-روةالبذد

-لن!"تالىقفالموضصهيو"المواقفتلوراكلواًل--ياسصية

المخفنحوطالثوريالشاصطذلكمهددذلثروذاوإ-لمط-!ةاقوى

مصيالاجتا)صبراع-علليمتأوورر-ةاا)كماض"إلدروظا!قادم

ؤتتءوعزووحدتهبنىحعفهبلشطاورشع-ر،والسيالحي

إ"القرفيا&يرلفبصورا!لتزايدبر،حمص-لمالس"ر*ص2ءلاإتي

إكأ-ائعاقتالوعنابتداءجازبكلصنزء،-ء،،ارتصوالتي

إتص"ظطاصوروصدائلخللاموامتصهـاتوالحصالقذاًرةادى

ولىتهبة،-اوعزلفوحدتهفي!و-،وبته.فراز،فيفةوالعر

لثرور!ة،قوىمواجهةؤيووحذتهألصراعوحشي"هـن

لمبئمعسكرلىأالجادوانقسامالصراعلى-جص-سينبئهمن41يص

يت!ركهنا.وف،ءحلةداميةلمورركةاورستطهـاداهـصلحبن

الى*ستجللي--،ة-+عن،وي!تنيهلهدةالمؤإوروىاأىاالبطل

.وصت،،ب-رفيمطركةفيالمسيطرةألروشى،كستفزاز

اصراخادمويةامامإواز،-،رهوضعفهبرعبهلمبنصهـرو)كنه

ذهـلثمبرراالقرلم"-منؤ-فركلريةافيالتخافغث،ء"

4اعه،ؤفيالدائرالداخليالاخرفجرالصراعانهنجكفيهليانه

يأتيئانفكر".الموقفكلزحثف:دي!4صورةفي

،"الشبابت،دي":عليهاويكتب،الءمباجفي4بلافت

ةيرلمدغةاحصر.انتمارعاعآى4ؤصاالمضلى،بؤوقويعلقها

زميل"لرائحةافاحتو،شيئاففقأ،مكانهالكد.ءضقه

المص!-اااجضوءمنفعر.مفزعالهض.والمشل7،لزههق

،زروح.منهاعشرات،رمينيهنصاهد.ا)سجاؤطعلىلمقالمع

،.علىىفالسجلعلى،الجدارعلى،فراشهعلىوتعدلاو

يطدلمانه-فكر.ينفضها(وراحجميعمانزعها،ملابسه

لاجدأوى.يرحلان.،علجمبهالحياةوهذه،لبقاهذا.ليحتمل

مجل-رف-يبيديهمصكراأوصل.صالالاحتمنفائدةولا

(الخصأردرجةالى"المصبعوددانقصاةالىلتصيءل3،يحالمثصا

لقيد.ا!ناقفإفوانبدانه-لاؤ*-ر.أصفرارورطةعند

انعميه.عبئهفيهمايحملانلكلاوعلى،المصيهـةفجر



:.أص/.ا-اهربىانقبمل،وطاراولعلى،ألحسباحفيلميىحل

)9("الشمسعل-4تشرقانوقبل

نأالىلإور!-ةالمبررا)خشاًمهذاؤياتقاصويشير

واز،!،،ممىمتمرةلسيالىياواعيألاجتماالصراعقضية

جديدةارضماوت!لأسبأسمابقيناروارهااخطاءمنتتعلم

اًلواو-حارضمن2.نن:حانيجصبالثورذوان،يومكلفي

ونص-لىجبنالمنشاءرالفقلك!اد(حينامن،فيهافاعلةاالقوبداورون

منالقرية)غزو-أنقمالدكص-نالوس!تغص.الطببقةابناءالمثقفينمن

ذيموزء-،احهأحسراعاحتميةعإىالقحسةأواكدت،اًلخارج

زوجى-4)أ،ؤفالمح،القدريملجيلاببنالختامبىارهها-و

ليط-،قى"حسمن"انث-،بأجطلوأالحديدألجيلوا"الجد

حمصن.يالكناحصسص:جدهزوجةقالت":الهروببماتقريره

سلم.ربنأ.ابءيياأنمهالحمد.البلدهم!ننفمكتربح

لعمدذذنك.ارلمجهمانردلا.تتغيرالدنياحسنةقال

.)01("؟أخربلدعندهينحثلالاذا

،"المبون"فصةفي،فياضسليمانيجسدكذ/لك

بصالىبحب،ةاودتانتي.،الخرافةوسيدرقيالتخلفلىإذ!

وان،حاررمدباز-ولالقريةتتهمهالنىي،"س!،لم"القصة

ويظسوم.ؤيهقانتحدالضررلىلمنوالادصتسمببانعىنيه

ألخاصراستياءهـنفعيرةمشاهدؤقديمعلىالقحسةبناء

تف!ىديال-آلحا!-دةسادمعينيصبئوكراهيتهموخوفهم

أنأحسدل،قبلمابنتيهأنحتى،القريةفيشيءكل

بالى6عبخيهـ-نالخو!،سصجمب،أيهمامندلزواجيتقدم

لدشدوليإختصار.الحاسدتيصنلعينيهوراثتهماوخشية

هـ-:جاجحبملىأ4زواسرسالمحياةفسةاالخراحا.لت/فقد

احجمتس!نالناتجةوانخرافلتباأحسدالشديدالايمان

مساصراهـاوحص"سا)معمصارحتى.الفاسدالتخلف

ألى،أقلجااعلىظاماقسى"وفكر.وابنتيههومنعزلا

حتى،لعيونامنتهرب،سكنففيتختجىء،مهاناتهعبث!

هـلفإرى،انامةألعيوناكرهكم؟العيون.عينيكمن

ءبب-ونكلهالعا)مفاذااصحىو.حفميفيترزوعيناشيء

.أ!كلرىلاز"ال-:إيالشبخاحببت.عبونفيعيونفي

اكالاهـىاكوناناتمضىلأ.معهجالسىواناعينيأغمضكنت

()11"..شريجمئا)خاسلاريح،مثله

هتبما،التخلفمألص-،ةفى،ضلسليمانرصووهكذا

وذار:--تجشخحصسب"مأررماةخلالمن،"العيون"قصة

.-يأوؤكغومأمعاشةيوميةوقائعخلالومن،وخامة

الخاىصأةالممث-،ه-دانتظ،ءفيؤقوأماسلىاولصدن،حباتة،

،ا!عامالخاحس.الىمنؤ،زطلهت.لص-،ة3اعموميةعلىالدالة

الطنةكأ،صيروتا!دابدارشتر،الميوى،فياض!ليمان)9(

.561صا؟729سدنةالاولى

.ه!.ص.،بئددماااصدر1(01)

.072ص!،لسابقاا،صلمدالمأ)1
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ا!تخلف.مالص-مالةرأريخمار-حصث،بالعامالخاصواهـزج

.زنوتمش"القصلبطلشخ!-ةمأسماةالىتتحولالعامة

و.كألمصس،اادعامةالقضمىةعيثراًل-طلأووجدنا.بها

الخاصة.قضيت-4

ؤك!لىشهدت!لعبونا)"عالرابلقصت-:ةابمجصوعش"

لمنقنور،وا"لرؤافيسب،ولىمياكأصاعبحاالا.زحوسايم!،ن

و.زخطت،وال--صأسيألاجتماعيأننقدمجالالىوتفدمت

بقهلصصإاقصصهقدمتهسماألتيفضوأ)رالاحتجلجمرحلة

لنتغيبهـالاجتماعيلدعوةوأأحى-لاالىحالتطلمرحلةالى

والممى-،سي.

فياعا،ر.زتدرجفب،صسليمانقصحساخذتوهكذ!

ةالنقدبأدو-اقعيةوألممب،سي،و،مزجبينالاجشماعيالنقد

ليصشخصدتقدميمنظوراعنتهصدرو،اكيةثصترالاقعيئالواو

زمن"الخامسصةمجموعتهوزضم.الواقعصميممنر/ؤأه

.النالىرهم-ومحولتدورقصصما"والضبابالحممت

وامتعس!ف!غيرمتقدمبشكلالفنيإثصكلايتطؤروؤيهـا

هـنريخلص،الواقعءالمضموننسكيجمعأؤروقيضمقحم

القحصصي،البناءفيالموظفةغبروالحكاياتالزانداحشوا

يشخدمعفدمافهو،ليمصرولةبسص!ولفنيالتكلاضسسابلاو

ودذ"بصشاحلةذدكيفعلفاز"الوعيتيارأوالقطعاسلوب

س!ثاما.للقصة!ىهونوالملصورذااجمى!تخدمبر-ث

واف!صحتب13فهو.-نمامريرفهواتقصسصهذهمضمون

الم!،شىللوازسعآلكا-"ى"حسورةحقيقيؤهممنريخطلق

*تغداالىن!،ذهفيوهـو،البحى--ط""ال!ومب"قائعولو

أضى،هـصةاالضائعة،رصشصخياتهالخاصةقالعبادويدؤح

ا)همومزرأكمحلرربئعنؤ*هدؤ!يعر،ولنهؤهالهدذؤ!الوو،

-عامة.وقضيئعلص-،هم،لتكونال!-وروتشا"بع

اسأوبإءعلىمثال"-اوضحزصازضاؤي"ؤصصتهولعل

مإزومةمختلفةنصشخه-!تمنحىوتهوالإحى-ماعي،بم،الفني

.مسدودإقطرفيتصيروكأله-اجهجمعهالاتمدوومعذبة

،خلالىوشخ!صياتهـماهدعدذهـيمتيماءلى4الفتليضاءيقومو

نهـاتجولكنهاليةعادفهبىأصشخ!-جاتااما،الححباحس!اعة

زراهـت،تاكسميوسائقء-حفىوادرب،!ظف،وأنماط

شخ!يات،الصباحؤ--ييومهـ،بد.ايسةسا!"في

وة-جر،و!،دسصمتفيمسىتحجملةحىاذ.نعبتلىمآزومة

مبالاذ.لملادروليثافيتستءر،واكض!ص!تفي-افض!تر

ألحى،ةوقائعتل-لمثشخحصجاتهخلم!لمنالكاتب-دويرص

ى11ورسزاصراحةوينبه.الى!دودةالبا"ئسةالبومية

خةالفىط-سالحياةلتلمكخكأ-وأروااروالالس--ءرالحسمتخطورة

اتلتطلم!باوتهـحاصرا)-وميةبالمشكلاتبختنقا)ضى

ازهـتكأءنتعبلميراجملولعل.الكمثاليةالاستهلاكببة

نتخت--انا.اتكا.زبيدؤحعندماياتنيالقصةفيسمانالان

جهحعاتلتقي،حالصبذلكفيلمفةالمختاحرق!،ولجعل

ونصف،حلوالىقطارلمزأقانا)?راءخر21الثارةامام

اجهرالى!قتود":لدلالةاباهـخوء!فااصرالاجرالقص-ة



يدنس-،نالجرسان%حذ.المزلفيانجانبيعلىرالحما

عبوناربعراحت،لنالعهودفوقو.الجمازبينعلىبالتى،دل

البندونيةالجرسحركةمع،ا)خطراضاءةتتبادلحصراء

!نالطريقيعبرونالارةواخذ،..ا)حيونتراهالاالتي

الخماراجراسبينماذلكيفعلونلازهمتعجب.امامها

(1ولسف"القصةشخصياتاحدويدفع.)12("تدق

الخ!رمنبصيتهيحتمكطالههـنالذيأوبالدؤا،وظف

ويمقىوصمتهلاستسلامهثمنىاح!،.لهفبدفع،ثمالجل

هدهوترى.وحيادهمالضاسةهـصبالىلااماممصرعه

منعزأةوالعامةالخاصةهـمومهاعلىالنطويةالشخصيات

البعض،بعضهامعتتحماوراوتتحدثان.نكادلاوحيدة

تنقطع.لاخليةدامونولوجاتفينفسهيحادثكلرل

الحيحاةالصامت"تلك"يسري)1الصحفيالاديبويشخص

بلاالاضرابهذاةفكر":صامتاضرابيانهاالمسد؟دة

الروحشجاعةيجدهل!حيماةبلاالحركةهذه!صوت

الىالجلوسلحظةفكط،يخشىام؟الانيحسهماليكتب

نا؟الصمتصؤامرةنفسهفيجرحان،البيضناءاوراقه

.؟.الرمالوفوق،العيونامام،فةالعرااصدافينثر

جرتالتي،والمخبفةالقبيحطةالاشياءتدلكيظولان

،والاذنترىالععينالىمع،الاوراقعلىتكتبالا،العادة

")12(.؟وتتمتمتهمسوالشفماه،يمعرفطوالعقل،تسمع

شكلفي،الصمتفياضسطص!انصورهطذا

ا)ضباباما."زماننمافي"قهمض"في،صامتاضراب

(بمودء"وبطلها،"الضياب"قصةفيصورهفنطا.لع

ودونويسربسمهولةحي،ته.زمحير،الاربعينفيعاديرجل

فيالجنس!وفيالمقهىوفيالوظيفةفي،تذكرمشكلات

،أبنماءاوزوجةبلا.فهو،تذكرهموماواعباء،دونالمنزل

سحابا!،بدأتذلك،ومعالحياةعلىيتفرجكاسم"ودبع

الاصدقاءلياحاديثواخذت،عينيهامامتمظ!رالضبماب

موقفوصار،السياسةالىالثلاولةمنتتحولالمقهى

تغلقالتيالسيالسيةالاحىإديثلمكرمسببصؤلساالمتفرج

!نكفثمومن..با.لضبابتحجبهمااوالا*لمنافذكل

المقبف"السياسيةيثهماحادلتفرجعلىواالقهىالىلذهابا

قييحاصرهاخذا)ذيآضب،باامنمفرلاو)كن.اليائسة

بهاقتحم."إحتميانهفنلذيلبيت"ويحضىمكانمل

لحف،تفيالحثمورهذهكلوتعد.ايفاا)!ضباب

الوهـ.!ه!تيارعبروتنمسابالعيونطبيبعيادةفيالانتظار

علاجهالطبيبيح،ول،لميالداخاوجوالمونوباكوا)فلانتى

كأىيتزايدظلالضبابولكنإ:ظارةثمجراحيةةبعملس

وارأيبلاكتلمجردالىالناسىوتحولالالرؤبةغامت

الوحيدةامنيتهوءمارتالضبابئلتبديد!حاو)كأأوموقف

الادابدارنشر،والضبابالووءتزمن،فياضسليوان)12(

.16عى،(791/ون!يو،الاوأـىاللإفة،ببمر!ننلا

.2؟ص،بقلهاالمممرا،1)3
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اجدأبعيدا؟محيطقاعفي"وينام،ةالحبرونينسحبان

المحاو،تكلوتفمثل."كياوصراتعشرةعمقعلى

وازعامالضبابهذاانالطييبيضأهـدوهنلالطبية

"وخةمظهرالشفيلشبابنمإذج،أيهاستفدكثيرةضحايا

ورليذةيدالىتتخولوديعدرىعندوراالط:يبيجفلاذ

ضىةالمركلصهـفممرضتهأىايطدب،وآمجوزداديدبالتب

الدخولى.علىيصراالضبابهزمهاخرنموذجماانغير

:وقالودرعالى!نزعجا-ا)طبيبفشظر"

.عزاؤكهووهذا.ن71وحدكلست.اكلأأقلألم-

!.اءلعزالىمدو-

!ا)0،.".معكقابي.الآنيعلماحدلا-

!فياضسليمانقحسصفيالإنسانتتجسدأزمةهثذا

طرقفيالاضيةالمطحونةالمعذرة4الحاديشخصيانه"ممصر

مة.القتللغةبىمأساويةرؤيةوهي.م!ندودة

فتقفدم،طويلةقصةوهي"انقرين"قصةاما

،!ياسزسليممانقحسصفيجددينولونانوعية

وسياحتطالفموليةرؤيتهافيوالكونالعاؤمفتسمتؤعب

هـ!نكثيراتهـصوروبذلك،الانسانضميرفيالداخاليه

!-ذأفيا،نشانوجود"دتناولاليالعامةالموصوعات

لعثرونواالاربعة،ااجزاؤوتغطي،ومصيرهالفون

يمتغطى،الصباحفيالبطلاسض-قا!3ساعةمعتبدأالتي

والتعبيريةالواقعيةالصوربينوتجمعالانساناةحب

-ةوالسياسى،-والاساطيرواأفولكاوروالتراثوالتضمين

خلألالقصزاويةحصر.)حاولانها،ومعالنفسىوعلم

بلانسانحيحاةفيضتخوارقصةانالا،محدودزمن

ة،لانهألانساعجديربروابالغمجالوهو،كلهأوالانمسانية

يتحهإ"اناوالقصيرة.ذحتويهالقصةانمنوارحباكبر

ممتثجاءتفقدالقحسةطولومع.المحدودقالنها

مسؤولت"يعيالذيالجادالفنانذلكبفنتشيمتدفقة

بعناولقالمعنونة،إقصةافقراتخلالويأخذ.والتزامه

العرإكهما،ويصورالانسانضميرفيالغوصفي،توصيحية

والاعراز.طوالتقاليدالضحو!وقوة،ولو*دز"منذ4ارمض

،بخيثوضياعهغربتا.اعىوتعملترهق"والخراؤ،تلم،التي

هـن،سليمانولمأخذ.جنونصادقحديبنكلصار

الذجماالقرينفكرةمماوريالالساثوالضزوالتاريطن)كلورالفو

صورةالىويرده،الخرافياتعالمفيانسانكليلازم

الانسانب!نمتصللحوارهـخيبةوتعبيريةواقعيه

وتقدم.والدلالةالثراءبالفةصوروهىوضسجيره،

أغربىكانولانه"الدةيقالوصفطليالذاينالقرالقصة

الصبماعهذادهجوواكشمضمفتو،حياتيفيبهالتقيحقشخص

.96ما،الىمابرقهالمصدفى11)؟



حشة-اءؤتعرمنواكثر/الصورذبهذهالافلعلى،فقط

ظا!ذبأقدهـ،ءإاجدأدي،ولانوعدماأوجود،وتحمةحا

ا-،اوتوددوأ،وخاؤوه،عرؤوهاحجارهمعنهمحدثتني

،ب31المووعيةدلااو،ثىللتمااوشلنةواو،زمولراورلصوبا

انتظى-،رفيإهـ/إقاافيواًلاطعمة،استعاويذواوالاحجبة

،إ-وماعنهوعيتماءلمىولانه،الم!ت!!دوحى!!له،عورته

واحد،وؤتفي،ولثريف،و?لوك،ولتميطان،ملاك

،حدصرء،ررةلحظاتفيبعد،سوىاحديعهدهالموبصورذ

ورلى،لجيوأذؤادو،ءوالاز!بيماذ،!ؤرلعباوا،المجانينىسوبمماور

وتبجفب-"!لم!-،اءعمالزاو،نينلفت،او،لنفظاءعل!او

المادرونءلىوحدهمانهموهمرحتوالراز-ين،العظهة"

ا--ؤشوومنبألعرهاإ-"البشربل،شعوبهم.نخلصر

،الذرناو)خكوكل،وقررهم،واحتيارهم،حريتهم

موزهم-رعدوبخاىصة،العاشالواقعفيإحدبهميعبأ

-"والخيالآعلءيةاالرصلت"،يعلدائمايفشلليسيبووبجهد

إىاالاتتهيولابل،يضهوتروتسخيرهو،عليهللس!طرة

ؤرلي-دنهوذجولانه-يةةوالفولحريتهالاطلافتمنكلزيد

اىاالتيتلك،ادعهااناثرتافقد،معاوالضميرريزةالغر

يؤس،هـ.احدالى،نفسيوادع،وادعةامنة،جواري

.(1)5"،،ودعت،امنهادف!ء

لمحريداأنصوذجالقح!سةا.نحبفهكه،ا،ينالقرهوهذا

ا"دتكي!!القصةفيرأيناوقد.معاوالضميريزذللغر

،نينتالمجمسضشفىالىموهوبشابلمشماعرالضمبرببقظة

العربيالاز-ان،ومالى،ة.ر4المكبمالطفولة7رياتا3ذوعلالعنا

ا)تخلفوتقا)-روطواعرال!صمادداثمخ!ضوأرنتيجة

انت!طأءؤنيا!*،!صنححوقد.إي!عقلانيةواوالقهروالخرافة

برإقهـروالتخلفافيالعربيالإنسانازمةعنالمور-رقالصور

خراضمعذباعربب؟،نسانمةا!ق!بطلحياةوبتصوير

ا-وماذلكر،تهاءالقصسةولمضتهي،مباللامقهورمستسىلم

أدعهـبي،إنالاسصحى،غمنيومكلرمثلأذياالرهبب

سصومىهوها".رف،ارلمنالقرالضطريقظةوبانتهاء

ادهـ-.لىتموالحجر،كمالصليباحملهانعلي،آخر

فة،ا)حاعتدكاقصير!رينيوأشهد،ؤقالاوراءيسقط

؟الذئبعاويىعاريا،بساقيهيدبدب،ذراعيهؤاتحا

."لأيرحشضركأنه،لديرونهكأ،الجائع

!-رةووالا

قيلقصهبىخاصعدد،؟دابامجلة،ينلقرا،ؤياض!ليمان()15

.174-116ص،7391(فيسان!يلبرا،العربيلوكلن،1فيالقصيرة

ثبمصمغمه

عبدلألملكافورالدثنورتاليهف

الجيلفطاعهو،العربيالعالمفيالقراءجمهورقكعمحددمنالىالاولالمقامفيموجهاهتابهذا"

والعلمالانتاجئ!ابةوالعملالفكريئباب،الربفوا!لدنشناب،مكانكلفيالعربيئسبابنامنالبدرر

اسهاما-،القدرمعموعدملى"كانالذي-جبلنامنوالمملالفكررجالبعضفههي!دربمأ.واللاح

النهضةعصرفىالعربيالنرمستقبلمنمنهعالتنقيبان،از،البعض"نقول.الحضاريةنهضتنافي

والمرتقب،،9591منذالقائمالنظريمحملناجوهر-وهوالمعرفيالاطاركغييرهنالنابعالمنهجوهو،الحضارلة

وذللثالمنهجهذاان:نقول-والفربالئرق!غاملحضاراتضوءملىإصنماسمالغلسفةدحديدوهوالا

هىو،الحضاريةالنهضةوفالتهاالتقدميةالوطنيةالثورةمرحلةالىالتحديدوجهطىيمئانالنظريالتحديد

اغلبفيالمتاقلمةالوطنيةحركتنامنالسابقةللاجيالالموروكةيهالفكروالتقلليدالمغاهيمملىضاجديدةمرحلة

سلفية.او،اواممصماصتئراقية،فكرية-فيةلفاامفياصالاسيةن

نقيمانيمكنكيف:وهوالا،ا!ادسال!ىفيدعركنامركزىصقالملىللاجابةيتصدىكتابوهو

والهدتالاضهاعيةالثورقالىالمتحهالتحرريالوطنيدحركنابين،متعلة،مضوية،جذريةعلافة

،ملىتكون،اجمعالعالمملىنفسهفرضالذىالتحركمذادواكبفلفةاقامةوبين،ثاحيةمنالا!ترا!في

المقدمة-من-."أالعربنمعروالعالمفىالحضاريةالنهضةفلسفة،التحديدوجه

مابرررمنهوهـ!
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