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كطالربيعجميدالر-قلعب!،(الأفواه"دموعةدراسمة

ايةه!فىم!اصطفاعالدالما!!قعا!ذ

اللحظهخارجابداعيةحالةاستنباطفي

..اجراليتمثلالىيجنحخيال،الراهنة

بالمقدارالواقعفيتتحققلامثلانتخاب

.المطلوب

الواقعمنحكاية-محعهاالضىالابداعيةاحالةافي

يكمن،روايةاو/قصةصيغةفيتشكيلطاعادةوتجد

نلتمثل.،(الانتقائيواحيانا)الاصطغاليالمعنى

ىمناعةفي(أدواته)تبالكلعدةتتداخل.هنا

..الاسلوبصناعةفي،وبالتالي،الابداعىالعمل

وا،نلق،خاصلسانعنالبحثيكونذاكواذ

الحرفيلا،الصانعالقاصهموممنهما..صرخة

.وحدهالمتخيلولا،وحده

ذلكفمعنىالنغلممصالحةعلىالقاصراهنواذا

فنه.علىيراهنانه

يتطابقأنيمكنلا(الغنان)القاصانبمعنى

فيالا،ابعادهاكانتأياطالنطممع،تماما،وينسجم

النموذج،الوهبةخيالفيهوالذيالنظامخلقحالة

المتقدمالنموذج،الثوريحلمفي،وهو..جداالمثالي

.تماما.فاضلةمدينة،الطموحخيالفي،هوإو،جدا

،اذن،الوهممنيقتربالافتراضهذاداموما

الحالم،،القاص،الفنانبينحتمياصنلدامفثمة

وأبوعيهيلتقطهاالتيالثغراتمجموعوبين،اموريا

تكوينمسعىفيالاساسالخللت!ثكلوالتي،ببصيرته

.الطموحالنظام
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روالينطام.ارتقاءاتسجهوعةهوهناالنظام

الخ....عوالم،علاقات،حياة،عملةظام،متقدم

الظثيرناقصيبقىالكمالبصورةلشىنظاموأي

الفنانيبحثلانمسعىفهووبالتالي،الفنانعلى

العاديتجاوزأجلمنالوهبةكذريقعلىالسيرويغذ

الذيالخاصنظامهاصطغاء،النموذجياصنطفاءالى

الىواللجوء.المرحليوالرضاوالسكونالتقنينيرفض

...الدعةخدر

انتهاء.:الابداعيالفعلصعيدعلى،يعنيذلكان

يركنلاالابداعبحمىمشبوبفنانايفلنارزا

(عادة)يومىتقليدالىويحيلهاعليهايستقرحالةالى

بينويمازجالحالاتيتلبسهوبل..(قانون)ثم

الحالةالىتنتمي،لابحصاللليخرجوأزمتهاظرفيتها

الىاضافةالواقعبعضعنهاالمتخيلالىبل،كليا

الفنانيريدالتيالمثلصؤرةابعادتلك،الكثيرالخيال

ا!افهـوعيمنامتلكهوانللمستقبليقترحهاأن

التجريب.رحلةفيوماءهزادءيغنيما

.امتلاك..القحسة

ايضا.واكتشافوعيوهي

انهايعنيفذاك،لساناتكوناناستطاعتواذا

المستقبل،منكثيراواقتربت،الحاضراخترقت



يوثقمنسياماضيافستكون،ذلكوبعكس..والا

المسموعة،كلالاشياءتقوللاشفةأو،ءبخارىتذكرعلى

تكون،آنذاك،القصةانبمعتى،الجميعيسمعهاولا

..المستقبليالابداعيافعلاالىتنتميلاحكاية

.متعثرابسيطاماضيابهـدأنالقاصيفترضلا

البسيطالاضيذلكمنطمبدعاكانكلماطيبنيأنبل

الدينامية.وحداتهأفضل(المعقدأو)

وقع،مالحدثراويةانهخمتنبئاليسيقصالذي

بفصاحةولوالنطقعلىقدرتهيعززمالهاضيفأو

.محدودذ

المستقبلعنيقصالذيهوبجودةيقصالذي

انهاي..وذكراهوالماضني،وذكراهالحاضربركائز

.امامالىبل..الوراءالىلاةيىير

النتاجديمومةعناصرأهمإحديكمنتصنا

سرعانالذيالاستهلاكيالنتاجالىينتميفلاةالابداعى

الزائدكالغذاءتماما،كفضلة،العقلمعدةتفرزهما

صحية!معدةعلى

ونتائجمحصلاتالىارتاحقدالقاصكانواذا

..ابدامبدعليكونفلن.سبقوهالذينواكتشافات

وسيبقى،صغيرانهعلىدومانفسهالىشينظرلانه

اللامحدودالتنوعمنوتجاربهاالحياةانحينفي،كذاك

فنيةوحداتفيتمثلهامنواعملتقطأيتمكنبحيث

..ابداعبملعمل

اليهوصلماازاءعجزهقاصكلاعتبرواذا

العالم:فيالقصيرةالقصةأعلاممنالفنهذاأساتذة

كالدويل،،تورجينيف؟كحوبانتتشيخوف

وا،أسرارهافكمنهتقتضيحالة،الخ..همنغواي

شيئا.أحديكتبفلن،المستحيلانهاعلىاليهاالانتهاء

وموادهونكهتهاسرارهولهحصنانتهلهعصرفكل

منموادهيستلفانالعصرهذالابنويمكن.سي!يةالظ

يصللاقدخمحسوسنتاجفيابداعيةقيمةاخممفيوما

هوالمبدعالمبدعلكن.الاسبقينواسلوبيةتقنيةالىبه

الاقدمونصنعهاالتيالانظمةالىالانتماءيرفضمن

يصنعأن،الآخرهو.يستطيعولا،ولنفسهملعحهـهم

هنا..الجاهدةوبالمحاولة"المستطاعبالقدرنظامه

علىونعلقتاسيسيةلجنةأولمعالاحترامتمعفقط

حسب،،عصرهالىينتململانه،وشاماصاحبهامدر

وتطويرهصتعهفيأسهمانه؟ي..اليهاضافبل

فيحتىوخبراتهمهاراتهكليوظفوقد.واغناله

شعرةمسافةبمقداركانتوان.الاضافةتلكعنالاعلام

..أمامالى،واحدةرأس

أقدامنااننعلمحيننستنكفلاينالمعاصونحن

المغلهريلباسناانرغمالتخلفمشتنقعفيزالتلا

نأيضيرناولا!الحداثة"حرخات"احسنمنيبدو

بنظرةمعززةدامتما،تكوينهيمحاولةكلاننعرف

بعمى.مستلفةولا(مستهلكةغير)جديدة

نريدةمابعضوحققنا،نريدبأتنافاخرناواذا

تمتلكتكتابةارادة،تحريربارادةالرغبةتلكونعزز

النصؤ،والثقافةوالمبالغاتالاكاذيبازاءحرامتها

فتعطئ..الادعاءازاء..ثم،"المعرفةشبه))و

ويعمق،الاصالةيعززما-التجربةمدىعلى-

..التوجه

محسوسة،المححلاتتكونالجلدةالسياقاتوفي

..الادبيةالاجيالوكانت،العربكانتكذلك

عباقرةجهودتصوغهاالابداعيةالمسمائركانتكذلك

..معاوبسطائاةالبشرية

موقف،عنتتبدىحياةوهيخحياةالقصةولان

فهئ-ظرفيةأومرحليةكانتمهما-ا،ضافةفان

..بعدمهماالاتيالباهرحسمابعلى،دفعة:اضافة

وفيالتجريبفيالمحاولاتشرفيكمنهنا

الوساللبشتىالتجريبهذاعنالاعئرموفيالتعريف

التعبيرينهذينانمعةالمشروعةوغيرالمشروعةل

مشروع،عندكمثروعغيرهوفما،وفارغانعاصفيان

الزمن،،الظرفوفق،صحيحوالعكسر،غيركعند

اما0(..والعصر،الاجتماعيةالبيئةةالثقافيةالبيئة

فلا،مانظامكأقانيم(الوحدات)الاشياءتلكألغينااذا

!بمقدارولو..والانضج،الاروعالبديلنقدمأنبد

الواقعحقائقالى،القصالتباساتمنالخروجان

وذهنهالقاصعينتجابهمهمة،(الكونكريتية)الصلدة

القصصية()الروائيةالمادةاماملكنه.وعيهوالتقامحاات

،زورشهادةالالتباساتتكونانيرفرانبدلا،كفن

منبعضا،المحببغموضهعلىالفنيحتويانبمعنى

المطلوبة؟ومخاتلتهومكارتهالبيخساءوخدعهتأويلاته

والكذب،السودالخدعبأحضانيرتمبىأنلاولكن

صنعفييسمهموبالتللي،الزمنوقائعيزيفالذي

.مشوه"تاريخ"

الهويةالآنتمتص"كونهاالكتابةاشكاليةحلان

كمحصلة،-النتاج-يربكلاكى"مالمؤلفكلهاالادبية

والمكانالزمانفيالمتلقييربكأو،التاريخعنالكشف

مسافته،بعدتمهماماضهوالقصكون..خر7ا

المستقبلالىيقدمهثمالحاضرالىالمؤلفبهينتقل

رفعالىينتهيانبدلا،القصهذا-سابقةكقراءة

فيالاحداثوتواقتالسردازدواجوبينبينهالكلفة

كفعل)للقصبدلاانهبمعنى...المعينالزمكان

كفاعل.)وللقاص(ابداعيكمنجز)وللقصة(اختياري

هي،احتكاماتالى(يخلصوا)يخلصأن،(كرواية

اسلوبيولغويوتصنيعوتعديلاتاضنافلت،أبعادهافي

القاصيلملمربما،هشا..الجاهزةالعيانيةللمادة

فياو،(الابطلالمجموعةاوالبطل)الشخصفىيقينه

بالعمليةتتحكمالتي(القوانين)فيأو:(الزمن)

.وبالناس.الابداعية
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ماهب"يلغيئالاينبغينجاحهعدىالقاصيراهنوكي

القصةتكون؟نأو.القصةزمنيةحسابعلىالأ.نسان

بالنتيجةيدعمالاطزمنيةلاللانسانماكية"عنتعبيرا

:باختصارلي..ونحومفرداتنظامطخاصشكلالا

."ةيغويلسان

بدولا.الموموراحاديةبنظرةالقاصيسقطهنا

تفكيكويعيد،حالتهاشكالاتيراجع!ن،اذن/له

جديد.منبهاتركهيعيدانثممفاصلبها

اقت!حسكمااربيعياالرحمنعبداقتنصالهمهذا

بداية)مالفترةلانهم،اثبابالكتابغيردـمن

تجربتهم.يعاينونظلوا(أواخرهاوحتى،الستينات

فصاحتهملخلقمحلولةفيوأسلوبيةلغويةبتجريبات

تفردهملخلقمحاواةفيوبالتالي،الخاحسةالقصص

.كعموح

هبوالتفكير.شىءالطموخبهذاالامساكلين

والممكن.الاشحالةانه/تماما،آخرشيء

بهذاالمهمومينمنعددالدربعلىتساقطوتد

نعم.،نضالانهالنضالاخرونوواكب،الحدش

رثة.موروثةتأسيساتالىينتميلاجديدتخلقلانه

الجديد.نظامه(يؤسسليخلقبل

متوارثةسماتيصارعأنالربيعيعلىكانهل

الكتابة؟مننمطاعليهتفرضالقدرةللية

الوروثانقلنااننارغم،أيضا،صنحيحهذا

كان،ذلكمع.لكنه..بتأسيساتمغتنيايكنلم

ليسافه،"الخمسينيةالقصة"صنيفةفيموجودا

فردية،مختبراتفيتحبقنواتبل،ملامتكلنظاما

زمني،!ويم،كعمرالخمشيناتظرفيةضمن

..وسياسياجتماعيوكوعى،وكرؤيةوكأحداث

قصةعاخفةالشبابمنوفصيلالربيعيالغىلقد

،والاسودالابيضبينالمحدودوحدها،الخمسينات

..والطبقةالانسان،والمظلومالظالم،والشرالخيربين

والقصةالحديثةالروايةتجاربالىرأواانهم

وحيل"اللاقصة"الىأوااوحتى،الاوربغربية

..(الشكلية)اجبالاسا

العظمةثوهمفيسقطوالكنهم..اجل..جربوا

!والعربالعالميينالاشاتذةتجاوزوابأئهمواعتقدوا

لهمتنكرفقدالاولالرعيلمنالقدامىاما

،(مقاصة"كتابأعتبروهمإقد..كليةالشباب

يدرسواولم،عليهميتأدبوافلم،(قصة-مقالة)

عليها.ليبنواتجاربهم

يأثمةيكونأنقبلحاسماطلاقاوفعواانهم

الماضني.وبين-وتأسيساتكتجاوب-بينهمزواج

فىسقطوبعضهم،التعاليفيسقطبعضهم

منمقدارباياها،(أوروببىلخارجيهوماتقليد

لهيتشعلمفذلك..المرونة،الطنسق،التمثل،النهم
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قدمواانعمقثصودـ.لينا"الستينيين"الثباابؤتو

الصفحاتطبقعلى-المباشهـةبالكلمات-ص!ختهم

محواالعمرسبورةوعلى..المقاهيولاتومحاا.الادبية

."المتطرفة"شعاراتهمالهشلطباشيرباوكتبوا،الماضي

كان،البداياتفى،الربيعيمجيدالرحهنوعبد

واكثرهم.تزعما،راسهمعلىكانبل،لاءهؤبينمن

الشكلية""بلعبةلجدداهؤلاءسقطلبدءافي..كأمجيجا

عنه:والمعبر"مضمون"الىالمنتمى"الشكل))لا

الزخرففيالسقوظ:الشكليةمظاهربينمنوكان

الاهتمصامدون.والبديعاطباقواالجناس:اللفظي

.بالجو!ر

الغربيةاللعبةصياغةفيهيالمزايداتكانت

،بالالفلظتلاعبهابمقدارو%حياناةغرابتهابمقدار

..لسانهاحدودوتكسير

ياطسيناريوهاتةمقاطع.شعراتجربان

المحكم.القصصيالبناحليسولكن..لعب

بالشكليةالممومينبينمنكانالربيي

ولكن،وممارشةوتطبيقاحماسةأكثرهم،والتجريب

،النظاممعالتجانسعدمفيتكمنوصصيةبمراهقة

معالتجانسوعدم.المزيفالفرحمعالتجانسعدم

موقدمنتفلتوكانت.."القوالب"الجاهزةالانماث

فيحجمهالهالكن.تضيءأوتحرقلثراراتاحدادا

الحركة،وافتظمتالثراراتهذهوكبرت...اللسعة

فيالصارخبيانهقدمانبعد،الربيعيوعىوتعمق

وكان..ومنبروجريدةوكلمةوتصريححديثمناكثر

العصف،هدا..ثممن.المقاهيفييعلنالصراخاعلى

.."التجديد":الحصنيلةتتأملانالربيعيعهخاوراحت

سباحهكانتوانأفعالهمفيهمارسوا،الحلمالبحرذلك

.العمقفيوليست،الضفافعلى

تنقذهاولم،ذلكرغم،المحاولاتبعضوغرقت

..شابةبعدوهيأصواتوماتت.الاستغاثةصرخات

نأقبلمبكرافانكسرلينعودعلىثقلاحملتلكنها

..ويحتمليشتد

خيفة:وتوجسالظاهرةهذهأمامتوقفالربيعي

التألي""الىانتهتصراعفيوصبواتهيقظتهكانت

الواقعرؤيةبوجوبذلكوانتهى،النطرواعادة

ثم،الثورةمكبستحتالجديدايقاعهالىوالانصات

..استلهامه

فر!،مالحد،موجوداللمضجيجالمبرركان

خاصة)مشتتاالشائدالعام"الفكر"وكان..الماضي

نكسةبعدلتشتتاأكثروصار(الستيناتأواسطفي

،هبتالبشارةحينولكن.(بالذات..ا67!حزيران

يكونانبدلاكان،الاعمقبعدهاالثورةومنحت

الوقف،يتحولأنبدولا..وتأثيره،وعيهللحاضر

ووجد..الايجابيالنضالالىالسلبيةالمعارضنةمن



ومسوولية،موقعأ،اللهمبوس!نفسهآلربيعي

..وكياساة

نأبدلا،ملتزماعلاموسطالكاتبيكونوحين

يمارسأنبدولا،التقنيناتبعضىنتاجهعلىتنعكس

"الوشم"فقدم،والافصناجالتعاملفيمحسوسةقواعد

بنماذجهالمحبطالماضيذلكلتمثل-رواية-

لتلامس-رواية-"الانهار"قدمثم..وتطلعاته

فيعيون"قدمثم..بالحاضر؟لمرتبطالقريبالماضي

يق!كاحتماء-قصص-"المدينةذاكرة"و"الحلم

(المرة)والعرقبالسياسةالمهمومينشخوصهرضماذج

ية-ارو-"ارسوالاولقمرا"تيغاذو..ةلحيااو

السياسةخيوطوبعض،المدينةبذكرىلتكتظ

ينثر..فتياوعيابهاالربيعيوعيكانالتيوالاحداث

قصةومنبينها-قصص-"الخيول"فيهمومهبعض

الفن.همالىمنهاالاعلامهمالىاقربإ-شحمالاعن

ذلكيتجاوز-كقصص-"الافواه"فياكنه

وحداتهبينالمزاوجةويتمثل.الواقعلواقعيةالانصات

يب.والتجر

قصصوأغلبها،تركيبيبعدذاتالقصصبعض

وفي..(قمنيرةقصصايسميهاالربيعيانمع)طويلة

القواعدتلكالىالربيعيينتمي(عربيةهموم)احداها

..والمستقبلي،الآنيعنالافح!احوتعاملات

موالالكن،المكتسبنجالفرحفاضوان،وهو

فلقد..داخلهفييئنيظلومتكسراحزيناجنونيا

علموحاتهبعضوتشتتت،أحلامهبعضتكسرت

الرجالصورةفتعيرت،ثقتهواهتزلت،وصبوانه

..ايضاوالوقائع،بأخرىالعلاقات:باخرين

مرارةوترسبت.مراراالربيعياحبطفقد..

كلماتهاصابعبينمنتنفلتواذ،أعماقهفيالاحباط

بعضىبهيروقالذيالمظهريالفرحرغموقصصه

يلغيهأنيمكنلامترسباحزناثمةفان.الصحفيةكتاباته

ابطاله.-يكو)وجية-تارطةمن

الربيعي.قصصفيانعكاساتهوجدذلككل

انه،فنهفييقظة،،نتباهةيواجهناهووها

"الافواه)افيوالتجريبيالواقعيبينيزاوج

والتشكيلالرؤيةفيتطورهلمساتويضنع-كمجموعة-

العلاقةفهممفاتيحلنايقدمانمنيتوالىولا..بحذر

هي.مقولاتبانتقاءوذلك،والفنالقصةبينالجدلية

ولوجقبل،العلاقةطريقلناتؤشرملصقات-بذاتها-

:المباشرةالقراءةفيقصصهعالم

وليسالاشياءهذهلماذاا..للاسفيا"

"دسولااوحمرلاا"في"شيهماربو"عن-"؟هاغير

.-لاندستمال

مفقودشيءعلىليسانه؟حزنكمعلىاتعلم"و

عندككانمتىتقولانيمكنكمعينزمنمنذفقدته

فيك،قائماحيليزاللاشيءعلىهووانما،ذهبومتى

اجملعالمهو.تطلبهضرالحلعهدكمنأسمىعهدهو

."هذاعالمكمن

هولدرلين()

فيصميمهي،باشاراتالربيعييواجهنا..هنا

،(القصنةبنيةداخل)يقولهأنيريدلمابيانات،العلاقة

هنبالالستلافأو،بالاستعارذ،حارجهامنولكن

فيتجربتهيحللهوبل،بذلكيكتفيولا..الاخرين

وعننفسهعنيكتبهابمقدمة-كقصة-"الافواه"

القصة.

عندناالقصةكتابةزالتما":الربيعيل!قول

الىالوصولاجلمنوذلكوتجريببحثعملية

الاشكالالاجئبيةباستعلرةنمتهمواننا،يةلهوا-لشكلا

الاشماءابرزعندحتىمحليةبمواضيعوتعبئتها

بحثنايكونانوجبمناومن،مثلا-كلحفو!نجيب-

."..والسائدالمآلوفعنبهمزل

كلنت،الثنائيةهذه،والسائدفلوفال؟اذن

.الستيناتمنذبل،القصصيالحاضرفيلشىهما

يقصد)اللضةمطبفيالقصةوقعت"حينهاوفي

العمقانالكثيرونفيهاظنقناعاتوسادت(اللفظية

اقصصية،االجملوبناءالكلماتمنياتيانوالتجاوز

قد-اصلاالشعرمنوالأخوذة-المسالةهذهلكن

بعضبهامخدوعازالملالبعضكانوان،توقفت

."الشيء

هذاالربيعييتجاوز-القصنص-"الافواه"فى

عربية"هموم"فيبدأهمايستكملانه،الاشكال

للقصة،الكليالتركيبعلىالاهتمامبتركيزوذلك-

منقريبةلغةخلالومن،وجملهابمفرداتهاوليس

لكن،بسهولةوجملةكمفردةنفسهلتعطيلغة،المتلقي

الكشففيواذما،عقيممفتعلغموضفيلشسرها

القلرىءيبهرلاقدامروهو،الاخيرةوالدلالةالواقععن

وربماالحكايةخدعةي!ملانهاذ-الواوبفتح-المشوه

لديناميةالممتلكبالقارىءيدفعقدولكنه،اريبورتاتا

التيالحدودمناكبرمسائليسترجعلانوتطورهاوعبىا

."..ضمنهادار

،نموذجفيمتمثلةحقيقةيلخصأنارادالربيعي

ذاتفنيةقصةأية-فالقصة.شاملةحقيقةلكنها

السردضدأي...الحكيمعتعارضحالةهي-رؤية

فطريراويةايبهيتفوهالذيالعادي(الكلام)

..(شعبياو)

صفة"فيهاتتمثلالستينيالقصصمنوالعديد

اإكتا،4تتحولبحيث"المنطوقاللشانعنغريبةانغلاق

فوضى"ائها..تواصلوشيلةلاانقطاعوسيلةالى

التيالملتهمةهذهالحركةوتعطيهالكلامخلالتجريكاملة

."..مستمرتعليقحالةفيتبقيه
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بفن-المكتوبةالقصة-الكتابةبينتعارضثمة

منطويةرمزيةدوماتبدوالكتابةان":قواعه،والكلام

المححدرمعالعلنيسيرهاوجهةفيتنزلقذاتهاعلى

ديمومةالاليسالكلامانحينفي،للسانالخفي

يقولكما-"حركتهافيدلالتهاالاشاراتمنمجموعة

.-بارترولان

ذلكالكتابةتحققأنبمكانالصعوبةفمنلذا

وكماملدقيقبفهماساسامرتبطةتكنلمانالتواصل

القصةةوفي،لغراماطيقيتهاحتى)نموهالشروت

في(اللغويةوحداتهاالىمضافاالتركيبيةلوحداتها

تصبحبحيثةوالمستقبلالحاضسفي،المتلقيذهن

فيتدخللامادةطخلوديةمادة(القصةلالكتابةمادة

بعدتتجاوزلموهينفسهعلىالمنغلقالتراثصلب

يتذكرصلاالتيفالقصة.)النثر(الولادةعلىالاولعامها

علىسنةأو-يوماوباسبوعلهاقراءتهبعدانقارىء

بمععى.الديمومةعلىقدرتهاتفتقد-!الاحوالأحسن

.(معاوفاتهاأسبابتحملوهي)مشوهةولدتانها

اللسانالىا)نمطياللسانتتجاوزالتيالقصةان

تلقياتصلبفييتنفسكائنهي.الحخعورالدائم

مستقبلايكنلمان،بكاملهعصروخيالومعارفوثقافة

ديستويفسكي.،همنغواي،لستويتو:كأعمال)بكامله

التبساوزفيالرغبةحمىتكمنهنا.(الخ..هوغو

اًو،المرضحد،احيانا،وتصل،الشبابلدى

قصاصيناان...والطموحالذاتيةالقدرةبينالتصادم

الممارسنة،التنفيذفي،لكنهمكبيرةبرغباتيتكلمون

"التنظير"بينخطيرانفصامثمةيكون،التخلق،الفنية

النثريةافكلرهمتكونودوما.."الفنيالفعل"وبين

.(الابداعيةأو)القصصيةصنياغاتهممنبكثيرأكبر

الى(بالفعلادىوقد)يؤديالانفصاموهذا

ويتباهونفحهمفيطلقون.البعضلدىعنيفارتداد

وهامشية،،استعراضية،لفظيةطموحاتأويخيالات

رسماوليستأحداثعلىتعليقات،مجملهافي،هي

واعية.معايشةاولها

ويتباهونحذقينمقاهروادالىيتحولونانهم

ثمةيكنلموان،المبدعينعلىيطلقونهامجانيةبفكاهات

!إأنفسهمضدفكاهاتهمفتتحول،يهجىمن

اللعبةهذهشباكمنالمتخلصاستطاعوالربيعي

الذىالشوطيقطعأنوجاهدكسلهااغراًءاتوقاوم

فقدلذا..اليهيؤدياوالابداعيالهدفالىيوصل

وبالكلامالقصصيةبةبالكتلمهموما،يزلولمل،كان

لهالذاتية(العافية)منالفيضوهذا!معا..عنها

.عنهالقارىء.تحولالذيالعربيالانتاحكمبينداتهمردو

ماهوفالنوعكذلك،الواعيالقارىءيهمماهوفللنوع

فعلوالنوع..المحاولةوفيالمسعىفيالربيعييهم

وصبروعناءمكابدةدوننفس!لهيمنحلامشاكضجلد
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يجريهاالتيالقصصية11التمارينء)اما..طويل

تؤخرلنفهيتوقصةجيدةقصةكلبينالربيعي

اكثربنظرةتفاحيلهاترتبماقدرالابداعيةالعملية

..وعنايةحرصا

عيون"داادامتد-عةكمجمو-"51فوا،ادتيتأ

الحلم"فيعيون"لا-الطويلةالقصة-"الحلمفي

وتحتويةبكثير"الخيول"تتجاوزوهي..المجموعة

."المدينةذاكرذ"تقاليدحسن!على

والتضادطالتماثلثنائياتفيتدةقولانها

الحاضس.والتجريبالواقعية،والمقاومةا،حباط

التراث،والجماعيالذاتي،ارجلواالمرأة،والماحسي

نمطعلىوخصائصهانفسهاترتبفهي..والمعاصهـة

المراهق،:الاولىالقصصزهومنجدوىواكثراغنى

تشكل-القليلالكميعددهاعلى-فالافواه.الوعي

التجريبيةللتواكملاتوبالتاليتللمناقشة3غزيرمادة

كانابداعيلهمرالانتاجيةوالنشاخية،والممارسات

..القليلةسنواتهرغموشرساومتكسراكبيرافيهالزمن

القصصتبدو-كمجموعة-"الافواه"في

تنطوي،التماملفي،لكنها."الخطوحيدةكتابة"

وفيالتداعي.الشرحفيالاشتمرارمنتمكنهاهويةعلى

كالنظرية،قاسياتقنينامقننةاستعاراتليستانها

بل.بلاغيتخمخيممنياتيشكلانغلاقليستوهي

التشكيل.فيوصعوبةالمفردةفيسهولةهي

حينلكنها..ودود،صديقة،اليفة،هنا،فالمفردة

الثنائياتتلكوتجسد،حياةتشكلغيرهامعتتاصر

حد،تجريبيا،تتصاعدوالتي..عنهانوهناانتي

فيكما)جديدوكاستنطاقكتمثلبالتاريخالالتحام

الملكممائدةعلىثرثرذاد:بالمجموعةالاخيرةالقصة

.(.."لضليلا

لمالربيعييطرحهالذياللا!اديالألوفوهذا

."وجدانهاكانبل،الساةبمقياسنحتشكلا"يكن

كتابةكلبعدلنفسهالربيعييحققهاالتيفالا،تهاجات

ا)وسطعلىيوزعهابل،لنفسهيكتمهالا:قصصية

الىيضيفغبصناعتهيبشرانه،مشاعكفعلالثقافي

الجويحركوهو..وقحسديةملاحظة،الملاحظة

ممارساته.باتجاهبهالمحيط

فىلكنها،اعلاميةالمهمةهذهالبعضيعتبروقد

الوسيطوعبروالمتلقيالتجربةمعالمباشرالحوار

أعمالهالىالربيعياضاءاتتضيف(الناقد-الجريدةل

الماتةوجدانفانلذا..تعليمياأو،تفسيريابعدا

وعلى،ماشكلعن،التعبيروجدانفييتجسدحين

بهموم-أساسا-يقترنفذلك،(وسيلة)ماشكل

كفن،وحدهاالكتابةعمليةفيلش!،والروائىصالقل

..الابداعيالعملالىالاشارةفنوعبربل



المجموعهذافيمنهانحرجال!تيالحصيلةهيفما

؟الافواهالجديدأنقحمصي

فاتطالىالاضالاشارةبا؟بهذدـالمقدمة.لكتفياننا

الىالتجريبيةنشيرعاموبشكل،التخاربةالأختبار؟ت

..والعادي،النمطيةعلىوالخروج

النقد"مهمةمنذلكلانالتفاصيلفينكوضولا

المقدمة"-لدراسةا"دلم(لتثلبيقيا

قحعصخمسبتقديم،أولاطاربيعيايكتفي-

حيثالمساحةةمن،تنتمئفي:؟لنسبي)طولها.زخميز

كلتحتلهالذيالمدىتفاوتمعالطويلة-انقصصالى

علىثرثرة"و"عربيةهموم"وبالذات..منهاواحدة

لة،الاعااهذهتحتويهالذيوالبعد."الضليلالملكمالدغ

الذيالزمنيبالمدىبل/الصفحاتعددفييكمنلا

تمتد-مثلا-"عجيل"فقصنة.الازمنةفيهتتداخل

وحتى؟العفولةمنذ؟متشصعبماكرمساحةعلىافقيا

واحبامااسهمومفي،عمقاوتمتد،القريبالامسى

الروائينفسهاتستلف،هناخفالقصه.."عجيل"

قصةمنهااكثر،قححيرة-روايةصثروعكونهامن

فيعيون"لقصةامتدادفهيالمعنىوبهذا..قحمحيرة

تستلفلا،العادةفيخالقحيرةالقحةاناذ."الحلم

فيحالةبت!ويرتكتفيقدبل،الزمكانيالبعدهذا

فيهاتهتدوربما..يومأو.ساعةطزمنيسةلحظة

وإلهامسبباولةالحلعلىمؤثرماضالىالتداعيات

مهماتلنفسهاالقصيرةالقحعةتنشبولا..بهامتعلق

صهماتمن،بالاساس.هئوكبيرةومعقدةمتشعبة

..الروافيالعمل

والتماثيل،التنادبينيزاوج،نانيا،اربيعيوا

امراةدوماهنلك:ثنائيةعلىتعتمدلمحصصهكلوان

فييأس.4المقاورومقابلفياحباظ،الرجلعقابلفي

شرسماضمقابلفيحاضر،الاملومخنةمقابل

..جماعىبعدذاتنماذجمقابلفيذاتي،وحزين

.نكمنرئيسيةثنائيةتمتدالتقنيةمشتوىوعلى

بيهنخ"التجريب"و"الواؤعية"بينالمزاوجةفي

المافلمب""بينو،يبقروبسيطضكملالحافهـ""

وهذه."المعاكرة"و"ال!راث"بينثم..الابعد

الموضوعي،ومعادلهاالحالةتطرحالتيهيالثنائيات

حتى...تشيرالغالبفيولكنها،أحيانابالايماءربما

من"فيكما:بذاتهالاحبلظهيالحالةكانتوان

والحياتي(لالوضوعيالمعادل،هنا."الكريقيعرف

يعيشفالبطل..النهايةفيوليسالبدايةفييكمن

بعدئذ.،يغرق،بهيختنقلكنه،الخارجيفرحة

إ..وأحزانهومدينتهماضيهويتذكرلغربتهيعودج!ن

ذاتالعلاقةالمقدماتمنالربيعييستفيد:وثالثا

الفقراتببعضيستعينانهأي.بشكلهالاالهصةبجوهر

برفكرةالشعارالتكونخالامثالاوالعالميةالاعمالمن

..أخرىزاويةمن،موضوعيمعادلانها..القحسة

في،لشتاتدال"والاسودالاحمر"عنمقتطفهفيكما

ثرثرة"مقدمةفيالعربيةوالامثال"الغريقيعرفمن\)

حوافزهيالاشاراتوهذه،"الضليلالملكمائدةعلى

بعضعنتعويضوهي،للفهمومفا.يحللذاكرة

..يقصنهاويقولهأنالربيعييستطيعلاما

خصيصةمع،رابعا،تتداخلالخصيصةهذد

منكجزءالعملمعيمتزجكملصق"الشرح-ائوتبة)/

الحديثالفنحولكتاب"عنمقتطفهفيكما..بنانيته

،"الغريقيعرفمن"قصتهفي"فافىنجانلجورج

السابق،فيقصصهبعضيضمنهاالتيوبالرسائل

روايتهفيكماالتاريخيةالمحسادرأوبالهوامشكذلك

..(،والاسوارالقمر"

فهو،القصةمسلريعمقمابقدرالفعلهذاومثل

تبقىفهي؟واقعيةتبدوكانتمهماالقحسةانالىينبه

..بالواقعشبيهالثنيئابل..واقعالا.."قحة"

عند"التغريب"منالربيعييستلفهالمنهجوهذا

هيالربيعيقمنصوانخاصة..برلشتنجرتولد

...والغربةللاستلابمتنوعةحالات-بمجموعها-

الربيعيفان،واقعاتكونأنيمكنلاافرضيةاانوكما

لنايقدمهمابانلعذكرناوالمقتطفاتالوثائقمنيستميد

اجتملعيةتقلرلرمن!متلةتسجيليةمادةليس

الصميمفيهو،فنيبناءذاتحالاتبل..رسمية

الواقع.منالصنميموفيالقصحعيالعملمن

بهاليقوماًلركائزبتلكالربيعييستعصنوثما

ينلمناوبا،خامسا،يستعينفهو،قح!حشهسصمار

الىيعمدانه..للمشاهدكتقطيع،الترقيماوالفرعية

..اًلقصةفيليوظفهالشينمافيالمتوازيالمونتاج

منأكر،قصةمناكثر،احيانا،لديهالق!4وتبدو

تلكنعيعشيجعلنالكنه..ورويوزمانومكلنحدث

..التقيمعمليةضمنةوالتداخلاتالتصالب،ت

..القصةداخلقصةنقراوكأننا

واضحمثال"الضليلالملكمائدةعلىثرثرة"وفي

منبطلقصةلنايقدمحيث.التوازيالونتاجل!ذا

..القيسامرؤهووآخر،حياتنايومياتمن.عصهـنا

اكثرفي،عجيلالنايكلهـمحيث"عجيل)1فيكذلك

على"عجيلء)فيوالاعتماد..ومكانومرحلةزمنمن

..القصةهذهبناءفيالاساسأس.الفرعيةالعناوين

"فولكنر"تجربةمنالربيعييستفيد؟وسادسا

فعلكما،أسمائهمعناوينتحتالشخوصيقدمبأن

وجبرا"اصواتخمسة\\فيفرمانحئعمةغائبقبله

1الافوادـ1)!قصتهففي.."الع!فيئةا(ف!جبراابراهيم

منيوموقلئع"منمعلومات!يستلبأنهالربيعييوحي

1(زهرةأبا"انصحيح./(وثائق"وكانهالم(الايامتلك
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جبرافعلكماتمباشرةوالآخريننفسهعنيتكلملا

التعريفسياقفيبطلهيححنبر(الربيعي)ولكن:وغائب

سمير"ادو"حمدان"يأتيثم..بهالاحاطةاوبا.

..السياقاتهذهضمن"صاحب"و"جودي"و

بتحقيقمتشبهاهؤلاءاعتمادأوراقيقدمالربيعيلكن

العمر.ةالاسم:(شخصيةأوراقفيقراءة):الهوية

اخرىمسائلإ!الامراض؟الاجتماعيةالحالة،الكنية

..أخرىمعلوملتأو

لنايكملبأنالايقتنعولاأبطالهالربيعيلجملمثم

معليعلقنا.."أجوبةعنتبحثتساؤلات"فيالصورة

..ابطالهمصائر

قصحريوظف،سابعا،الربيعيفانثممن

تشكيلوعبراليوميالحدثمعمزاوجةفيالتراث

الملكمائدةعلىثرثرة"قصةالىاشرناكما،متداخل

المشاهدوصنعالتفريبالىيلجألكنه."النحمليل

الكابوسيأوأحيانا.الفتتازيالتصىورذاتاواللاواقعية

."عجيل"وفي"الغريقيعرفمن"نهايةفيكما

بمقدارولو،الميثولوجيااو،الاسطورةمنمستفيدا

..ضئيل

فيويوظفهالسياسيبالخبرالربيعييستعينكما

الفني،السياقمعيتقاطعلاالذيبالشكلالقصةبناء

كلاميملصقوكمانه-ظاهريايبدو-"الخبر"انمع

القصةواسلوبيةروحيةعلىمتطفلاخباريأو

نوازعهامنالصميمفيلكنه-عربيةهموم:فيكما-

القصةتجعلالتيهيالاستعارةوهذه..وملامساتها

ولكن،الوثائقيةالقصةاوالتسنجيليالروجمنقريبة

فنية.برؤى

ذلكدائمافيكون،الربيعيلبطلبالنشبةاما

رجلا،الممومعلىصغيرابرجوازيامثقفل..للمحبط

..اجتماعيةحالةفيمقابلدومامحبطوهو..امرأةأو

سقوهـسياسي.او..خيانةاوعشق..حدث

القصة،في(المركزي)بالبطليحيطونالذينوكل

فرحهمبعضأوأحزانهمتعميمامكانيةفيجماعيونهم

فرديونلكنهم..حياتهماشكالاتاو،النفسقصير

..تصرفاتهمشكلفياوطرحهاطريقةفي

يحاول(بهيحيطمناو)الربيعيبطلانومع

يثرثر،دومافلنه،واقعهعلىاونفسهعلىيتمردان

المباشر(المتمرد)الثوريالفعلاما.التمردكلمات

هذهفياكبرالاحباطحجملاناًلغالبفيفضعيف

للرفض.كوعاءالتمرد"شكل"منالقصص

الايجابيالبطلبعلطفةيتوهجونالذينوحتى

ليالايشعونلا(الاشترانرالواقعيالمقهومهىل

انهم،القصصعوالممنبعيدةاومحدودةزوايا

فىوميضهميذوبثمللحظاتيومضونأويتالقون

..التحققسهلةليستاشتحالةوكأنهالمتناهىالبعيد
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دونقصصهفييعيشانيمكنلاالربيعيوبطل

ثنائيةفيالمعادلةخرفتشكلفالمر:ة..امرأة

كتصرفمباشرةاماتالدائمحضورهالهاان..القحسص

حافرأوكتخيلاو،جسديةوممارساتوحوارووجود

..عياتالتداوكرلقذ

واالثطلاشتهاءهيالربيعيقصصفيالمرأة

ارض(والنرجسيةانعكاساتهمناخاومراتهأوصورته

الجنسية!"غزواته"وبطولاته

القائد.يكونودائماةالمحاورالبطليكونودائما

أحداثتقودبطلةامرإةارلمالربيعيقصصففي

هذهوتطوراتافعالهاخحوصيةعبروتنميهاالقصة

اهسامع..الثائيالشخصهىدائمابل..الافعال

..التآثيركثيفشخص

بعضعلىفقطتنسحبلاأخرىسماتثهة

نلاحظ-اذ،أيضاغيرهاوعلىبل،المجموعةهذهقصص

وارسامادومايكونالربيعيابطالمنادثراوبطلاان

..مثقفااومعلماأوالتشكيليبالفنمهتما

التشكيليالفنانحلصة)لبطلهالحالاتوهذه

فيلازمه..اخراحباطعنتعويضايقدمها(كانالذي

ودخل،رسامايكونانالربيعيرغبفقد..حياته

نايستطعلملكنه،الغرضلهذاالجميلةالفنونمعهد

،النموذجالتشكيليالناقدولا،النموذجالرساميكون

ونضجا،غنىالاكثرعالمهاصبحتوالروايةالقصةاناذ

قصصهاجواءتخترقالتشكيليالفنتجربةنرىلكننا

،متميزاناقدااومشهورارشاملالبطليتبدىوفيها

تذكرأو،ماامراةاهتماملجذبسبباذلكويكون

المراةفيهتكونحدثلقاءأو،(الماضيمن)ماحالة

..أساسياطرفا

لمدينتهوفيفهو،يتذكرالربيميبطلكانواذا

ضميردائماهي،ينشاهاولاعليهايحنوالجنوبية

حنينهفيهيوقطالذيالحزينوالوال،المقارنة

وهوحتى،الاجتماعياوالنضاليأوالشعبيللماضي

الناصرية""تداعياتتنثالالجديدةالمدنفييسوح

..الفقراءوناسهاأزقتهاعلىوحادةقوية

الماطفيةوالمغامراتوالصداقاتالسياحةان

وجناتصالنمشيرقطشقراواتبطلاتمعوالنزوات

نازللاولاللذةيمنحنشمراواتنساءمعأو،البيض

نساءالربيعيذاكرةعنتحجبلا.."بانسيون"في

الاولى،البريئةوصداقاته،وجبيباتهااذجنوبيةمدينته

..ومراهقته،الطلابيةمغامراتهاو

السياحيةوالصبواتالابتهاجاتتلكفىحنىانه

وكأن..ببئريلقىكحجرالحزنفيالشقوطالىينتهي

الىوتشحبهعليهتلتفاخطبوطيةاذرعاللاحبلهـالمزمن

قص!.!ابطالالىنرىفانناذلكومع..الاعماق



أولفي-احريةواالانطلاقينشدونوكأنهمالربيعي

..المزمنالكبتذلكعنللتعويض-لهمتتوفرفرصة

طرفا(التفريغأواضعوينرالالاخرىالمراةتكونلذا

."البطولات"تلكفي

منتخلولاالربيعيقصصأجواءفانثممن

واساخنةحواراتفيبهملتكتظانهابل،مخمورين

منمرةسخريةاًو..وللواقعللنفسرثائياتاوشجية

..والحياةالنفس

هؤلاءوذاكرةنفوسيفتحالعرافي"العرق"وكأن

اليأسبجرأةاًلسنتهملتنطلق..عريضةشرفاتعلى

تلكفان،صحوهافياما..اللامبالاةاوالظلمأو

..ومترددةدةالعلفيحذرةتكونالالسن

حضورهملهمالربيعيقصصفيفالمخمورون

يتحدثون"،جداحزينونالغالبفيوهم.المزدحم

ويطلقونصغيرةتمرداتويتمردون."بالسياسة

يركبهمدائماالخوفولكن،حسابدونالشتائم

والربيعي..غثيانهمفيحنىدائماحباطويحاصرهم

هؤلاءسماتبعضعنيبتعدلا"الافواه"فيحتى

وأ"الواحدالبطل"عبر"ينساهملافهو،المخمورين

..الاشخاصمجموعة

الشابذلكهوالربيعيبطلنموذجانوصحيح

العريض"أو"كجدارالراسخ"دائماالطويلاليافع

أماماو(اًلمرانلأمامنفسهيتأملالذي"المنكبيمت

هذالكن..كبيرلحدبالنفسذاتىباعحباب(المراة)

،ومتمزق،الداخلمنمنخور،دوماحزينالبطل

يبدو،والاخرينالاشيلءمعالظاهريانسجامهكانمهما

..اللاانسجامانشجاملكنه..كئبععيا

مؤقتة،،النفسقحنيرة"انسجامات"انها

مفعمبطلصبواتفهيلذا..الزوالالىطريقهاوفي

يعسر،الريفي:الاجتماعىجذرهالىومشدودبحذره

التذمر،يع!س،العطبسريع.اليأسسريع،الغضب

شديد.الكراهيةيعرفلاوالذي..باندفاعالمحب

..انكسارأوضربةأولمواجهةفيوالعزلةالانكماش

يمكنالذيالبطلهو-مثلا-"عجيل"ان

فيتالربيعيالرحمنعبدابطالكلفيحزنهتعميم

الجنوبيالرجلذلكحزنتكثيفانه..قصصسهمجمل

يحققمهماوالذي،الحركةالمحدوداثائرواالمسحوق

ظلبالاحباطالدائمشعوردفانصغيرةنجاحاتمن

ينشد.الذيالطموحلان..أبداوسيلازمه.يلازمه

النفسةفيمترسباحزنهوترك،البدءفييتحقهتلم

..مشاويرعلىتحققلوحتى

*،*

"الافواه"فيالرحمنعبدالربيعيفان:وبعد

مصادرةراهنةكتابةكل"فييجدجيلعنيعبر

:اخرىجهةومن،انفصام:جهةفمن،مزدوجة

."حدثشيرتبل

فيالحديثالفنمثالعلى،الادبيةالكتابةلان

."معاوحلمهالتاريخلضياعالحامل)ءهي.مجموعه

تمزقعلىشاهد"ضرورةبوصفهافالكتابة

أيضساوهي،المجتمعتمزقعنالمنفصلغير،الالسن

يريدالذيوالجهدالتمزقهذاوعىحريةبوصفها

."ثخطيه

ابة،الكتعزلةتجاوزيحاولالربيعيولان

جديدعالمكمالوالى،الكلماتسعادةالىيتطلعفهو

..مروعبشكللسانهيبدع

القصصيةحالاتهتصبحانيتمنىالربيعيان

الىيلجألا،عنده،فالماضي.المستقبلالىعبورا

،بالتناقضاتمشحونماضفهو،والهدوءالاستكانة

يتورعلاولانه..والتضاد،والمزاوجات،والصراع

مسعىفيواللفظيةالشكليةضدخصوماتهتقديمعن

يحمل،منطور"مضمون"منجزءهو"شكل"لخلق

يحاولفهو،الانشانىأفقه،المحليةشماتهفي

الحاضرضميرفيهي،تفرعاتذاتبتجربةالنهوض

انهافيمستقبيتهاتكمنوربما..استذكارالقصصي

لانجازتتضامن،وعيباشاراتالمستقبلضميرتخاطب

..الطموحالمشروع

بتأسيساتنهوضهي-كتجربة-فالافواهلذا

..المشروعذلك

بقصصه()بمشاريعهيتعذبالربيعينجدهنامن

فهـولذا،بانتشارهادومانفسنهويمني،وبانتشارها

وكلسجنحدودكلضدويناضلاحتبالسهابهممثقل

..ا)كاملحضورهاعلىمتوفرةغيرالمشاريعهذهيجعل

الضيقةالمحدودةارضنهتجاوزالربيعيانومع

حصارمن.جزءوهو)-نتاجهانث،رحيثمن-

،غيرهالىبالقياس،لكنه..(عموماالعرافيالنتاج

جهدهبهاستطاعالذيالمدىفيمنظورةنجاحاتحقق

ناحد،مشاريعه،(نتاجه)،صنوتهيوصلأنالخاصر

بحثااودراسةلهليخصصكاتبمنأكثراليهانتبه

..عليادراساتأطروحةاواكاديميا

الرغبةتحققعن،بعذ.يبحثفهوذلكورغم

..لسانكلعلىيكونأنفي

تلكتكسسن-المجردةالكلمة-"الافىاه)\في

وعاءليسى،المجموعةهذه"عنوان"ان..ايضاالرغبة

اداد:الشبهليمنطقهافىكما)والتلقيللاستقبال
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نئيىبل(يالنفرالحبدالىالدليءوكحهء6(الثتسإلايحمعالى

ويتشكلطتنطلقالصرخةالافواهسن،التعبيري!الوسيلة

.نللسلا

والمجموعة"والعنوانالخلمة،فالاقراد-وبالتالي

ومنتشر،اعمثلساناصترشنكيلرغبةطللافصاحرغبة

واحباطاتهبهمومهمعذبجيلمنفئةاولجيلاذاعة

..وتمرداته

وتلك..(1الافواه"مناربيعيارضصبةهيتلك

تتبدىولا3ـتالحاكم!هـوحدعلىتنىمحبلارغبة

فيستمتدبل،(وألمعقداجسيطا)المافبمنكامتداد

يجعلخا.نماذجهيعمملانيطمحالهـيجعيئلان:المستقبل

كقدمالآدابدار

7+.ةا+-ا6.::.،-"أ

55-/يم

بقلمرواية

ثوبريهير

ء-لا!

كاالثورةفيثورة"مؤلفيقغز،الروايةهذهفي

العاصرين،الفرنسيينالروالعينمنالاولالصفالى

تقديراكاالمسهورةفمينائزةجل!أخيرالفينل

وفنه.لوهبته

بوريس،وامراةرحلقصة"يترقالثلج"و

ثمبهفيلتقي،الاخرعنأحدهمايبحث،وايميلا

عبر،ويفقدهاليهوجن،نشةثلبهيلتقيثم،يضيعه

والموتلعذابوللالنضصلقي.واميركاأوروبا

لبشر.لصأجلمن.والقتل

منتلتقلأن،النمساجبالابنة،ايميلارتاختل
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.ـبا،رلميصكش:صيزماذج!رلإق..المإفوادكلعاى

فأجامدذنماذجلصبتفهيةالحيا-ب.الادي

..ساكنة

التيمبالمستنبطةلماالابداعية"الحال1ءفاناذا

عندستظل،القح!صنىاللسان،"الافواه"همتشكا!

الراهنةاللحظةعلىالخروجفيدائماهماالربيعي

الىمضافاالهناتنجباليشتهيكماالمثلوانتخاب

..الواقع5ذاءس

هـاريقعلىتجاربها"وظفقصعص"فالازواه"

النهوذجى.اص!افاءلى-ساتطلمأالىديالطسجاوز

دادفد

فرنسي،بشابناهافلفيوتلتقي.العدالةأجل

ولكنهل،فتسحره،أخرىثورةمننجا،بوريس

فتعيشوتذهب،!سارلوسهو،ثوريازضيماتحب

اليومالى،والفرحالخفاءفي!كالاباز"فيمعه

كلايميلاوتفقد.البويفيةالشرطةلهتغتلالسذي

،تتنظرهالذيوالطفل،تحبهالذيالرجل:شيء

الذيالدربتتركلاولكنها،تخوضهاالتيوالعركة

الىبولهفيلومن،التشيليالىكوبافمن،سلكته

بقدر!اتضطلع،همبورغالىباريسومن،انكلترة

المناضلة.ة2المرقدر.النهايةحتى

.الابطالهؤلأءقصةيسكن؟ريخالتل،)ان

بوريعم!سعسادةان.وألهم،وعذابهم،لحمهمفهو

سياكونوناخرينأنلسلول!كسن،مستحهلةوايميلا

.شقاءقل2،ب!فضلهمل،يومل

عصرنا.مأساةفيصأغنيةالروايةهذهان

.لوللنضلللحياةارادةتوكيد

القادمالشهرفيتصدر


