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وليلةليلةلالفالالسمنيةقراءتناحاولتلقد

!حددالتيالمبادىءعنتكشفانبيروتوطواحين

بعبرراوقريبمنتصنىاندون"المخموناشكال"

."الننعبيرباشكال"

اشكالتحديدعلىستعملقراءتنافان،الاناما

الىتسعىلاة2القراهزهاناصعلمامع،بالذاتالتعبحر

،وانمامشكهلاتمنالتعبيراشكالتطرحهمابكلالاحاطة

فهمضوئهاعلىيمكنالتيالعامةا!الخطوبعخرابرازالى

مجيدالرحمنعسر((ان!ار"فيالقصصياسردا

الربيعي.

انهارالربيعيفيالادبىالسردعمببةفهممحاولةان

يمكنالقصةنصانمفادهاالسنيةمقولاتمنتنطاق

")1(القولقائل"ومن"ال!ول"منانطلاقايعا)جان

بدراسةيعالجانيمكنقصصينصكلاخرىركلمة

،ءالبنىاعنيالنصمنهايتكونالتيإوقائعواالاحداث

هذهكفابةبدراسةيعالجانيمبركما.للقصةأداخليا

وتوجههقصتهباحدأثالقعساصءلملأقةاعي،الاحداث

القراء.لجمهوراي،يكتبلمنالمباءشنجبراو،المباشض!

الانهار""الربيحيلقصةالداخليالبناءدراسةان

عنيكشفمعينزمنيلفكومتبعاالاحداثترتيبأعني

المعروضةللاحداثياهورو،القصصيةإكاتباتقنية

القصص.فئةاماملوجهوجهاوبفمنا

((الاذإر))فيالرطاهات!ا-1))

زموظسظتاانطإ-6تص*!الانغا!فيالفى!ءتمشىكلةا!

بيمنتنشاالضياخاحسةاالعلأقةومن،النحويالمعل

الاحداثاًيصضهيتكلمماوبين،القاصاضي،المتكلبم

.)؟(وا)!قائع

وزمن،ا،حداثزمنبينالعلاقةاناخرىبكلمة

الذيالحاضرالزمن!نالقصةفيحيزهاتأخذكتايضها

الحاضبرالزعنومن،يالماصاىااي،اوراءاالىبعود

اتجاهل!ن.المستقبلا)ىاي،الامامالىيسميرالذي

وادحاضروالمستقبل،حبهةمنوالماضيالحاضريبنالزمن

راذلكواحدةوتيرةعلىيسيرلا،اخرىجهةمن

فيالمستقبليدخلفتارةالزمنباتجاهيلعباًلقصاص

ثالثةومرةالمستقبلفيالماضييدخلوطوراالماضي

بالازمنةاللعبان.البعخرببعخمهاالحلاثةالازمنةيدخل

قى-(بإفممهادراساتمج!وعةمنواحدةهيالمراسمةهذه*

.بيروتفيباقرنصدو،(الاد/!ل!قدواالال!بمبة"

!!(،إددإ"*"دص

علىيؤثرلابحتجماليعملانترناكماالقصةداخل

حيحتطمسنوانماإوجؤدواالماهيةحصثمنالاحداث

والترتيب.الصياغة

فالكاتب.متعددة"الانهار"فيالازمنةان

ليعرضازمنةزر،ثةاختاروانما،واررزمنالىيركنلم

قصته.مواد

9!وب!؟ذ1رر.مو،ببكي

ا!ا،بطااننسق-ا

الكتابةزمنلنايعرخرالهابطالزمميالنسقفي

يوصلناحتىتدريجيابالنزولنبدأثم،ا)-حكايةزهننهاية

اؤقصصمحنالكثيرفينجدهالتنسصقهذا.الاصلإىا

منذنقعحيثالشعبيةالحكاداتبعخروفيالبوليسية

راويمعئفتشفنروح،كت!جريمةعلىالاواىا)وهلة

تبدأرحلمةفيلناا!طحابهخلالمن،القاتلعنالقحسة

الىتصلحتىنزولاا&يرفيوتأخذ،الجريمة!ن

انجريمة.أرتكابإىاانقاصاتردفعمتالتيالإسباب

منذالهابطالزمنيالنسقيطالمحنا"الان!ثار"في

يضعنسلاالراوىلاقلاوفالقصاص،الاولىالصفحة

يخحعضأوانمامرتكبيهاعنمعهنفتمث!نروحجريمةامام

ويطلب/الاخرينكرواحدهماصديقينشخ!-ظامام

هـذافيالسرلاكتنتافا)وراءالىبعودةمرافقتهمنا

.والخبفاءالانكار

ويسحب؟اذنينكرنيالعمارىالسماعيل"

!ذافيالسرما؟عريبوترفعقرفةبحدةعنينخلراته

.(7ص)

الوراءالىبعودةالانهارراويسيكشفهال!سران

الصديقين.رفقةعنفيهالتحدثوالانكاراجفاءاتبرر

المتلقىكنتكما.والخسماداليددوما)4كنتلقد"

والسياسة..الجامعةرفقة..المسستبدةنزواتهلكل

غرفهـنواحدةفحةغرفيوالسكن...والحب

الليل050الر!سم...اتالمظامحر...الحيدرخانة

.(8ص)"والاحزان

مطلعفيالراويمألخصهااضيواالانفةالحوادثان

الىالعودةخلال!نتباعاتفاحسيلغى،سمنكتشفالقصة
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يعرثكاصاصلمى!زحاشيالرؤجاءساتي،ا"االاياما)ىالماضصبربئ

فىفي"صاناايام.ال-ضردركأاز،فيإحس!ءعارياا!سماعهصلاسع

ويترعان،م!،يتظاهرانو،معاإهـسبمايدرسانا-مامعةا

معا.حمياسةوالصالحب3فئوسر

اهـأيضاةالها،الزمنيا)-س!!يطا)مناالانهاهمىو

الذيالكتابةزمنخلالمن)"سر/الاولىالصؤلمحةمنذ

خ!إلعلاقاتمانوانما*وحرسبالصحكايةرمننهثابةيروي

بهتبرأارزياإ،اءحاافزرون.ةزهإئبواخهـى!ئبا!ة

1671ايلوكمني!خرالحاضهـ.مقيتشكلوالذيالقصة

شدي!دغصطب!"*بحلماتمكشوبو!و7291مارررىالى

ا)حاص!منيتشصكلأذياا)حكايةزمناعا/السوأد

كانونمنفيمضدالماصسيالىتدريجباوالنازل،الهاررو

وهو68!اعامتموزهـتالخاصس!الى72!االثانبى

.!ففاؤ!لصواد!،مطب!يةبكلماتمكضوب

أجس!الربيعي((ازحار"فيا)كابط-لزمنياالنسصقان

القص!قوفيتالاولىللموهلةيتبادركماا)!ترديدتام

لى-،تلىهـليفححهخافز،افض-كماأ)شعبيةاو!سصيةآلبولي

امما.الماضيا)ىبالمحودةالاتفسسيرهنجدولاالقص!ت

ا!م!،عيلبملاة"حولدحومالذىفالسر"الائهار"في

يالمافإىابالعودغتسفحسيره-بدكاملوصلاح،العماري

أعللافااخلألطمن41تثءحاي!تجركماا)ء،ءسمقانطلا!ا

المستقبلى.بر،تجاهالماضي

يخيمالذيوالانطر،الجفاءسرنكتسفانناصحيح

نكتفو)كشضا،الماضيئالىبعودتناالصديقيزعلاقةعلى

الزمنيفالنم!ق،المستقبلالىليمالتجاهنااخرىقصة

الثوفىانبممنىتقنيامتطورزسمقإربيعي،اعندالهابط

المستقبل.الىأححعودايوازيهالماضيالى

يفينالصدبينؤةالعلاسريك!ثىفالاء-يالىالهبوط

هيا)قصةاخرىقصةعنيكشفالمستقبلالىوا)حمحعود

وقوامها؟7!امارسطالى71!اايلولمنتممتدالتي

الموظفكاملوصلاح،ابنالىيةيتزوجالذيكاملصلاح

ينتظراذياوأ،ب!جلراصتىملحطتيلونالذيوالرسمام

تب!.ثا)ودامو

ا!صاعدا!نسق-ب

وزمن،الكتابةزمنبينتوازيانجدالنسعقهذافي

الورثعلىالجملتتابعكماتتااعفالاحداث.الاحداث

الكلاسيكيةالقصصطفينراهماوهذاخطوطيبشكل

تأخذثم،معيناطارفيالبطلبوضعتبدأحيثاجمالا

وشيخوختهفزواجهصباهصثأتهحتىصنذعنهالحديثفي

عدالضاالزمنيالخس!قيبد!الربيعياتهاروفي.وموته

.68!اسنةالثانيكانونفي

المراقمدنمنجاؤوهااعلنهمهمفبغدادكانت"

عنكبيرةأحلاموسمهمرؤوفيالرسمليدرسواالمترامية

"اضظاهراتوابالاحداثيفورالبلدوكانوادجدالصعود

.(3؟صط)
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ذتك!رفةبر،لت:،!فيأ!-،عدأأ!ص:ياالنتق!رأ!حذ

م!إرفاه!امننجت-إ"حاكرلهـازحزهـليتأ-ا%خيا!!لاذتجءإكط

في!أرااوخلميلى،لمسوياواوعاصر.لحمارياالسماعصل

.اخاسعيدوسامية،عباررتهدىش،اس!-?اراولصورهـرن

أة-شصا*عىتوؤئي"ا؟-،عمهأررزتفيبموركأونعيمث!

حبهفيكاصلصلاجقةزراو.هـمالرودورإكلرأتفأدشوا

لىجة.أسياأز"ت!وراو"العنى4تجامظفيو،سعبال!دى

وزص-نكذ!لى03رفاقهشاح!لأم،أحالأء.*إىشن!المع

المستقبلاىاإحح،ت-ادرنوفىت!جه!-.!صودات:،صىالاحدات

ؤ3بكاعرل!لمإح.ة--لأيإرو--4ابرتنرؤء!!قةترحى-ث

.ثض!ر:الضهـىخبه

رؤ!-صات!درتتدو،ردا3كشتاليا!تث-ءت11

.يءر!شر3حصحمس؟كصسامذممم!لمر

)حد!ايكأ-يم،فىاء-

.هدئصعشخرجماعكبرمموتجعلالئ،أيئحا-

؟ا!روز،:خشثذووإىو-

وخ-هـرمح!ور"فير!تذ%لمثؤررت3ا-،رصانع!ا-

.س0611)ص((!د-تطاص!رارا!درتأ

لخقلأوتانم!ساءررات-كلالرذاحدانتالم1.نرتهبأن

احا--وكقط"منرردأ!كمافك!أ.كضابش:،زصناكأير!امتنامر؟ا

يمش-دخدالىتتحولى،أنءجدهـجا:،حعس،عالي2أئتلبثلا

فيأي4النحىثعقدةانفكاكحشتى!دثأشلورناجما:مخا

.1668عامت!وزمنا)يخامس!

ا؟لهءنطعاكؤ!نيا":!هق-ج

ا)هابط-ررميرهاقيا،زمبة"قطبمال:حححسق!ذافي

الحاضصهـا)ىمنأصا!صداأفى،اًلماف"ىالحاض-هـالىصن

باقحام-لمريانهامدغسعرهىاخرزصخالفستقبليماًل!-ضقبل

الق!"داخلصغيرغقصاأح!اناتعثىكلجديدثأحداث

.نلكبيرا

اهـحمعاب-لعنوحهش"اويا-رارحدأألاز!تارزءني

لاثماله،بط-ا)هـمنباور-ضعمالك،سلوصلاجطال!ماري

يهجديدغقصةل-صدأأذ!راا،زف1ا!زمهنيقطعةنرلبث

.بضكوؤ،تريزاالبهلخاريةا!،غواكاصاطصلاحقصة

عضهـؤغتفتو.دفتريرلى-وهـات%قابأخذتتم

بقراءغوبد"ت...الرملعلىمنطر-ةوهبىفابضكوتريزا

احتلتشالنيبالقائيعنكتبتهاالتيالطويلةرا)-طه

(13ص)الضخطبطاتفتردمن!هحاتعدغ

بدخوا!تريزامعقصته((ارالادني"راويويوقف

.يلسولمواعاصر

ليعيدنيكعادتهصاخباالموسويعامرعليودخل))

(17ص)الجووحرارغوالشارعوالروادالمقهىعالمالى

الصفحةفيبتكوفاتريزامعوصتهاىاالراوييعودثم

(162).

منهارسالةاليومبريديحوى...فابتكوتريزا"



الهمسرذلكفيهامطولةرسالة...منتظرةغيرردص،كت

و!والاسودالبصرثورةإىا%نصتوكأل!ي...المتنات"

.1631ص)"أواه..بتكوقاتريزاجباركالهيهدر

الهابلىتالزمنيأخسقاجريانيقطعأهـاوياان

باورمماء-لكاملء!لاحعلاوةحوليدوراناللمذيناًعدواله

قصرزتث!كلجديدذأحداثاليقحمعباسوهدىالعرو،ري

ا)رئشحية،للقصةبالنسبةالمخسمنة4القصهيصعيرة

المضمنة.القص4وهيعبالىوهدىكامل!-لاحقيصرز

لمالقحسصيالسردأشكالمنكشكلالئ!مينان

الحاة-هـاتجافىفياعديتصالزريازمناتقحضبحيبرز

يكشفو/ضيالماصرلحاا5تجاا!يارىيضزأو!الست!بق

الربيعي.أنثارفياشور!-حسيئآإالطغنىعن

يتوسل!،التيالثلاثةالزمنيةالاز-،قعنالكشفان

ؤلمير!سمهثابعدستقودنا"الانحهـار"؟ضاب"فيارلييكيا

ليئ.صماالوظائف!ااظثارالىريانيح!افم

لدراكلياترلتوايبدد،ظالهابلزمنياالنسسكأقي-أ

فيأءزركاملهـلملأجينكرالرومارىارر--هـ،ءصبل،الحالفي

الحاصرمن.ندريجيابالنزولال!سرعنبالترغتيشرالاخيرهذا

السر.يركهنحيثالماضيالى

يخلقالقصةوزمنالكتابةزمنبينالتوازيعدمان

القارىء)سدىالغلهفذلكفييتمظهـرقالتمثومنشيئا

نتيجتها.السرووزاكانالتيالمراحللمعرفة

راوييقطعلا:الص،عدالزمنيقالخس!في-ب

مالخلقتتابعهابالاحرىاوالزمنيا،حداث1جدولإقحس،تا

من،فشيئاشيئايبينهلكو"و"اميأ)دربالص،زم"يسمى

تخعخيو"،وعبرالبطلةاوالبطلحاتطموءلىتركيزدخلملأل

اىاسعيهماؤبر؟فا!،يحادءنبكنالتجماالاحداثلطبيعة

.1)!اءرحات5هذتتحقص

منذبهثاويكلحفعباسهدىعلىيتعرفكاملصلاح

،شريرةلانها،ءخهاثنيهكسديقهفيح،ول،الاولىاللمحظة

ن!ارالا!مالؤمنتجماأحولطيبما!عف

6مم!.!ابهؤش

ال!كا!اكهؤمق

ا!اثطالزمف!الضمق

ا!اص!الؤ!ا!مف!ص

احكايىاؤكالم

ا!اثة.زمن

الضطعالؤمنيالشتى
وهل!!و!!صلا!صلاح

س!ص،!حملاحكرا!اكةؤمن

وه!ىثص،وهفلىصلا
!فىاسحه!!طممؤكف!الع!زكا

((ا،ن!!ار7بؤ؟از!!وظجه،!ة!؟))

منخر؟اشلزمنتبعاالقصةفيالاحدالثةىعران

بمعمى)،*(بحتأي!جماإخاءهوعش!،تخدثناأتياالى*زمنة

،بعبالضتيتلاعبعندماراويهالي،"؟حرىاوالقصةكاتبان

والضأخيرالتقدمجبثمناثللملأحوالمنطتهياش.الزمني

لايجادبسءىفاز!اوالتقطيعوالتخسمينالاردالاووالقلب

ومسمتمعياكا.قرائهعلىالمبانض!اسفنياالآثيرمننوع

يضخدأزم:يةاالإنساقتحدث!الذيأغنيااستأتيروا

إية:الضاالاشكالالانهارقصةفي

بعدصص،ا.فير!ؤي.ل!حثن-ساترصثءهـرعض!أرخ!ش.جمقبهل(؟كأ

.أرعدوما،اصراجع)

الهـاويبصزدكماعباس!كلدى!لىتروليولةروحطان

ينجح؟اميفشلهل،خلةالالىدمنلمةسلم!أمامخايطرح

لاتضلم!!الاسئلةهذهمثلان؟ظنهلتيحيبامبهاسىيحظى

منالهابطالخسسقفيشرناأ3-هـ،لالح!فيدرامياتوترا

يخحعنىاوانما،كاملصحاعامليرتسمالذيالصخلال

م!عفشيئاشيئايبنىا)دراميتوترهطصعبوضعامام

أخهاية.اأىاهـوله،وشإق!-"اتناممي

القص"راوىدقع:المتقطعالزص:ء؟اخسقافي-ج

عد،ألصطاو،إخاب!االزصيتمتابعهافيالاحداثجدول

في،رىءالتسنهبمقرعلىمبيالضشىويقصعههـثموتأخاق

،رالافيقراوى،أمام!هاأسهـعةا،حداثلماالىءمولالنر

شاسماعس!!7،ملصلاحبينالجفاءسرعنالكمثفقفيو

راجعأفابضكوتريزاقصةبداياتعلىألي!لعناالء--اري
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?احيسكأإ-كءلىترر*هـات!-"لىجرر،!مثيوقفثما!3ص

فيالموسويرعامركأثسلى!للأحأرو،ءعبرالسرعنالحشعف

.بيروتفيالحمراءمقاهياحد

الاحداثتتابعالراويقفيوالقصةمنآخرمكانفي

ليعود،معلقاكاملبصلاحعباسهدىعلاقةمألتاركا

وضالأج(162ص"راجع)فابتكوتريزاالىجديدمن

ؤصلمهألىجديدمنليعودالاخيرةالقصةيوقفثم.ل4كا

.(167حسرأجع)وهدىصلأح

خلألمنيعملالانشارراويانالتولئستطيعوهثكذا

الطزمالدراميمننوعخلقعلىالزمنيةبا،نسساقتلاعيبه

بالسربهرزسواءالقارىءاهـىقبوا)خرلقالتشويسشدعي

النسق)جزئيايبتدىءو)كنئ،بعدينتهلمعملعلى

هـحاهـبالالغازولكنهتامءهلىعلىبالتركيزاو(الصاعد

إخنفيذاقيدعملعلى/،إخربهبزاو،(اعامحثلىاالنسق)

.إ1)كتضمين)

((الؤمنم!اًمافارقاتسلأ)ا

هـحاتبيتوسلهاالتينلازمنةقراءتنافيحاولنالقد

الازمنةءهذهاشكالنبرزانقصتهرواية!يالانهار

الص،مذالخي!اب4عندالاتتوقفلمقراءتنالكن.ووظائفها

الشابور!التلاثةالازمنةتحديدانبمعنى،الازمنةلهذه

تعرضالضيالثلأثةالاطرخلال!نت!أ(والمتقطع،والصاعد

حيثالدقيقةالتفاصيلفييدخلوام،الانثهارمادهفيها

البعض.لبصضشاالازمنةاختراقاتتظهر

بشذ3بالضبطشنعنىالزمنيةللمفارقاتقراءتناير

الماضيالسترجاعهماشكلينفيتتمحورالتىالتفاصيل

المستقبل.واسنثراف

الآضياسترجاع-ا

المفارقاتوجوهمنوجهايعتبرالماضيالسترجاعان

،الصغيرةالمقاطعمنمجموعةتشكيلهحيثمنالزمنية

مف4تتكونالذىالكبهرللمقطعبالنسبةثانويةتمتبر

اجمالا.القصة

كاملصلاحقصةتولفاحيث،(الانهار"ففي

والتي،الانهارلمادةالاساسيالهيكلالعماريواسماعيل

الىالحاضرمنوالممتد،الصاعدالزمناساسعلىتبنى

قصصمنمقاطعتشكلملضؤيةلفتاتعلىئقعالمستقبل

ادثياوت!عتبرشابقةبحوالاساسالقصةداخلتتجورعيةثانو

نؤر؟.سردهافيالقصةفحسلتش،انتيالزمنيةللفسحة

نقرأثميتحابانعباسوهدىكاملمنلاحانالانهارلبى

فيكاناوصلاحهدىان"الخاصةالحواراتفصلفي

معا،يخرجانثم،لعطيلفيلماشاهداحيثالسينما

عرفتهانمنذ"سمعة"كلمةحذفتبانهلهدىوتسمعه
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يقولنرتعرفهاكانتاذاإتهكمفيتساءل

ث!يط-فيمعهاحكاياتهئغإتساؤلاهذالانو11

الحليذلادخويومبدايتهاشةولى،-ماتر،ةحداثاءأ.فيلعوا

رأييانىنانذاكيتشاتمانوسعدونصلاحكان"حصث

(ص.،)"فنيمعرضفيمختلفين

انيحوارهومحةالس!حولوهدىسسلاخحواران

المحلاقه.هذكهتناميمعاإن،صيالزمنحملبفيبدخل

الحوارلمابقةاحداثبرجموعةضوذكرناألذي؟لمقشعاما

.الماكأيألىوترده/الح،ض!القمنتخترث

خثاحتثعباس!دىانا)ق!"منآخر"-ء،نفيلمقرأ

هلحديثفيالخطبةحهوذهصنبعانيصبأسرصلاحوان

صلاحمعيعبدناأراويبااذاثمتالعماريعاعلالم!مع

إلمحا!ساصنال!،عدا)زمنيانصهـ-خترة،الوراءالىكامل

اهـخقبهل.أكاا

بغداد!منيبة!رانكا..!غاءبكل-تهمدلىوتذحصر))

كذلسعاكنهو.لص،عتينغصرا)-*!ا!حسوالولم!صتغرقولا

اهـ،،جهوت"كرذافيومثاط*اور-شرارليحهمنذليزرهالبم

ا،.صى!!اا!!فإرت!واخو

:أنغرو

هذاأ!قبلمرذارتدشهلقد.تالؤتعذاكر،"و"

أصاتانيةء،درلىبمثيءحما!حيثلقوابم"(!،-وجا!)

عم-كههبكلالتريبفيالماضتذ؟ر.اعيئوقعدالكرلسمي

.16ص"وخححبه

ايضاونقرأ

علاقتهخيوفىذاكرتهفييسترجعانوحاول"

.(002ص)(،مص*،

يدخن.وبدأحقيبتهمنرر!ي!رةواستخرخ"

218(.ص)"والتذكرائحلمبركفيفأكثراكضلمرويغطس

اوراقتقدمطويلصففياصحابهوجوهوجاءته!)

ادياليالراضيخلمل.المعزولعالمهالىاعتمادها

المم!،فر5فوزىياسمين.فى6والصار)سحرالملشةكالاخلأل

النسكبالعسليشعرها...والخيالا)تا-راجنحةعلى

سعدون..هدى"كتفيهافييةالانثوالازح!إءةوكالثحلال

بصخبشميدلفوالانموافقالهموانحنى..حسمين..

!،،2ص)((اصفقيرةااصواتهمهيمسرممعوكأىالقدببم

يكثر،استذكارهبالاحرىاوالماضياسترجاعان

القصصيةالذاكرةمننوعالغاموالربيعيأنهارفيويتعدد

وتخسيء،وتعللهوتفسره،بالماضيالحاخمعرتربطالتي

احداثهتكتبالذيالماضيهذا.احداثهورنطلمةجوازب

يتركزوينصب،الانالقصةفيهاتروىالتيللتقطةلسابقةا

الماضيوللحاضرعيثمهافيتبرزنا""%الراوينا""أحول

والسياهـيةالاجتماعيةللمشاكلمعاناتهافيفردية

وقناعاتها.واحلامهاتصوراتهافيؤردية



المستقبلاسستتنواف-ب

احداثالستيحاءعلىلفومالماضيالىضنرجاغكاناذا

افالم!ضشرفار،الؤص!ةسطديهاال!ل.نوالض!للمنفطةسابؤه

التيالنفطةتتخطىاحداثالىتيحاءفييكمنالمستؤبل

.ا)سردهذااليهاوصل

صعداالمتنامىالسرديتوقفالماضياسترص،عفي

ال!ضشراففيالوراءالىليعودالمستؤبلالحافهـالىمن

المستؤبلالىالحاصرمنصحداالمتناميا)-هـدالمستؤبل

اليها.وصلالتيالنؤطةاحيامتحضالامامالىيؤفز

حوليتحاورانوهدىصلاجانا،نهارفينقرأ

فيجيبها:خائفةانهاهدىوتقولالبلدفيال-لطة

لىخعرفينهاجديدةاحداثهناك.ابداتخافيلا"

)ص،،(."الكلياتكافةفيسيبدأوالاضهـابايامخلال

فيصلبيدخلانيحوارهووصلاحهدىحواران

الذيالمفطعاما.العلاقةهزهتناميكمع،المتناميالرورن

أطلابايبدأعندماستؤعاحداثمجموعةءنفيعبردكرنا

ليا،حرىأوالمستؤبلاستشراؤ،انوالتظاءر،بالاضراب

الاحداثحسابعلىمتؤدمةقفزةجؤقالاحداثضباقالم!

المستؤبل.الحاضهـالىمنصعودهافيببطإءتتنامىالتي

اخر:مكانفينقرأ

عدونولىهدىمدينةبعقوبةالىاهـفرفكرةوجاءته

ينفذها."انفيبأسكبيريجدفلمالفكرةعليهوألحت

.(5،2)ض

تنفذ،انتلبثلا،فرالم!تسبقالتيالفكرةهذد

هنا.فترةبعدوسعدونهدىمدينةفيصلاحونرى

المستفبل،باتجاهمعايؤفزانالاحداثوزمنالكتابةزمن

:ثالثمكانفينقرأ

ملحمةمنمستمداشخصيامعرضس،سأقدم"

مبارز-هـةالضخرجرحداإشهـوعهذابدأتوودطجلجامشر

.1.21+ى!)"رور-ررا!تها؟ء!3ؤ-*!!صتةةدر

يعا:أونقرأ

رؤوسنا.نطأطىءلاوانشيءيهزمنالا"نيجب"

فالغد.لىعينيالدنيااسودتكلمالخفسياقولهماهذا

ترتيباالاشياءترترجاتعيدكثيرةاحداثعنسيتصشصى

.(2،آص!!،أحسجبحا

مسبؤااستيحاءهبالاحرىأوالمس!تؤبلاستضهـافان

الانها!روايةعندالماضيالى-رجاعمنأءكمعا!بايرتبلى

يمكنإتياالفحسحميةالذاكرة!نبمعنى/جماعيةرذاكرة

واخرالماضيصوبيتجهمنهالسهملمرضؤطةعليخاندللان

جيين.)وايديولينمدلوتحملاإسلمتؤبلصصوب

رة3داكاالماصالىالحاصرمنتمتدالتيفالذاكرة

الراوي"أنا"حولتتمحورةفرديةمشاغلا،فردية

،راتلتصسوا،مللتأا،قةألصدا،أحبا:تهايامستوبكل

فهيالمستؤبلاىاالساض!منتمتدالتيئتلكأما.أهموما

والجم،عة))أنا((حولتتمحور،جماعية،ومشاغلهجماعية

وانجابزواجالىتحولهنافا)حب:الاصعدةجمييععلى

الىتحولتاليومية،غلوالمش!(الخصب)ممنىامحفالالا

طموحاتيورضلمشروع،جلجاصتطرسممث-هـوع

،وتطلعاتوشربأكلمناليوميةالهمومأما.الفنيةالراوي

وبأمنيةالبلدبواقعمرتبطةسيا!يةهموما)ىفتحول

ؤيه.التغيير

((الزم!يدلساققئب"-4))

تحدثناالربيعي"لانهار"اخيلدااللبناءدراستنافي

هذافنكملالاناماالزمنيةوالمفارقات.ألزصناتجا،،عن

نبالروضاوخالالمنالزصيال-!د)خقنيةر!تناوأخاإحدي!ثا

لية:لخاا

صةالظ-أ

المعرداشكالمنشكلهيحيث!تالخلاصةان

اسابيع،عدةاو،ايامعدةتلخيصفيتكمنا)ؤ!-صي

دونومن،قليلةصفحاتاومؤ،طعفيسنواتعدهأو

اهـتنوالاقوالالاعمارحولالضذاصيلذكرفيضطالخو

.)5!اليخاالمشارالمؤابخعاوانصفحاتتتضمنها

:الانهارفينقرأ

كيفأدريولا،ظهريعلىمنطرحاعكت"

اميلاسألالىوا!هـعتفنهضتعائلتهاذكرىلياليمرت

معلمةوالبنتتوفيقدالوالدانفأخبرتنياخبارهاعن

اتوانولم.تتزوجلمانهاهذاكلمنوالاهمبغدادفي

وقد.ليلتخطبهانجغدادالىالذهابمنهااطلبأنعن

.183ص)(،بيسرالاموروتمتالطلباميلبت

:اخرمكانفيونؤرأ

والاعداديةمكانفيامضيهاالمتوسطةالدرارر-ة"

المدينةهذهفيبيتلقيأجامعةاهيوها.اخرمكانفي

بخطثا.اؤمنلاجريدةفيعصراواعمللادرسالغائرة

فنادقاالىالرطبةالحيدرخانةغرفمنامتعتينؤلت

.(39ص)"...الارمنكمبالىأهـ،دلىةالدرجة

المثلينفيتؤدمالذيبالسكلالاحداثتلخيص!ان

وبتبدىالخلاصةعلىوافحبتشكليدللالزكرالانفي

الخلاصةوظيفةدبرزحيثالتاليالمثلفيوضوحااكثر

السردبة.ءسهةالومن

صباحكليلفظناالحفاةمنورجموعةيومذاككنا"

وحفنةخبزقطهةمناكليحملوالور،ءبالوحلءع!امرزقاق

قاصدينالمهلهلالخيضطمنكيسفيالرحيصالضمرمن

الضامرةاجسادناعلىوا)كدمات.جافةوجوهنامدرستنا

توردتالذينالناعميناولئكنراهمكناالمدرلمةوفي

شعرهمخصلاتوتدلتافننةبتيابواكتسوا.خدودهم

انذاكاتفؤناوقد.غريبةبصورةقانعينكانواصباههماعى

هـ6



لث!رهمونحفر..وجههـههموندمي/ترفع!حينذتانسكللى

اوص::حنا3كصاهـ-حطحجوإم.إهـرءاخسةافيناوررزراؤوحر!!اعالامم

أحا-روسافيزحتىا-نمىصاءأكأجساديئاع!تالخمبملي،جسماد

.!217صص)"وراءنايايحتونوتركناحربمأيض.ى،ررصثناهمم

كور-،الخلاصةتش!كلشاالضيالاساسيةالوظب!فغار

صفةهي.4لا)-،بقينأفيناومنا)خ!صح!ذامنببدو

الىبعدلانهار1قر؟ويةالماضيةأؤحصداتا)ح!هـيصحأ)-هـد

يرجوصا(أصحآنيةاحداثعبرباثخاص"ا،هت!،مفيا.:-هـكش-ا

صهةالومنتفحصلحة)6!م،اصيثمعن9حةكاليعثاأوراءا

يحقوصونالضيالملأءصالىوألاجتماحثيإ?سصحإإكمقاالد،إحيرز

.ا!لم!!شقبمقطفي،تحجىوو:كأرزاءطانيطدهـحسووالانبكها

فؤلوا-ب

اهـهـدتقنيةجداوهـءناؤخاني،جهإراال!؟هـ""يمثل

اءأالاصأىاالمتغاميةالاحداثصفاو؟ا*..،.صأةا منصحيحسىوهو!ير

ركأ!.--!ةش-!-س،!!زو0311أالإء!-افهـة4--:بالإلؤي-أ!زقتحص*-ااش

!حا.لش-يءاومشسهدفيالتأصل

لإثرشبح-،لىبالنسهحةقليلأهـببعياع!دىا)وقفالى

هـةأذاعااندإك.أظمخياأمى!داتقن!ةنتكوال-لميا،خرصح

3-رةداوليستعمليةذاكرةالانمارراويعندالقص!*"

صوركهيالقصصيدللمحصالطاعيةال!نورةان!ىبهعنتأملية

لحدثالثازيةالحصمورةليم!تو،والمحرك،المتحرلحالحدث

فيوالطمل،تذكرهفي،ويمعنالانصحارراوييتذكرهمر

روحيه.والعيشصحجوازبمه

التيالصوراستعرضواخذت":الانهارفينقرأ

وتأملتهاالحائطعلىرصفتهاقدوكنتاللحمةعناثخذتها

اراقبهاواناوانثيتليليستوكأنها.دقصقبتفحصحم!

واوغلقهااعمحأىاانفذوكأنميلتجمكارتيدخالىوراءمن

ع.وعينيبدمىرسمتلقد.بالرصىوامتلأتبعيدافيها

يفعلكمافقطبيديلاوفكريومشاعريبقلبيرسمت

.(53صر)"لىالمعاصرينمنالكثير

:الانهارمناخرمكانفيونقرأ

الابيضوجالهاالىالنظرلىيواصصلاجوكان"

نصفينا)ىقسمهمؤهـقلفعرهاتولس!وقدانذاكرشفف

كسيفينصدرهاعلىرمتها،ضفيرةالىاحالتهنصنفكل

اش!قححةانطراتهالتقتوعندما.ال!البى3حماعقبذودان

وكأنهاالارضالىتحدوحوانشأترأهـهاخفضستابنظراتها

انسهـاحهالىوانتبه.الدغلبحبنأص،عتهشيءعنتبحث

.(71حن):فقااصحغبةإرأعالممجع

الانهارمنثالثمكانفيونقرأ

زالتوماالانحسارونتكعلىالنهارضوءوكان"

الاحرالجانبعلىوالحفنادقالدوراسيجةعلىبقيةمنه

كذلك.تواجههالتيالاشحجاررؤوحروعلى،الشارعمن

تسكبوهي،ملامحهاقراءةيواصلانعليهويتعذر

.102()ص،(.اذنيهفي،كيةالش!كلما-ها
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ر-ثرق!أشاوالاحداثالارر!جاءفيشليئا)"تإ=ش--تاههنى

الإق!ص-،--كةذا!ذاحأأ؟..ذ!!ثطلمىدااًر-حاارؤ1تشحداد
..صر!ي/ر...!ي

ستوأ!.حىحدتي*ءذداعحرألش-هـنأكماءيإذنص--اراوصحعند

قص"الانه-،رعلىالمسيطرةالمح!حمةانر،حنىطصوريةرة3ذا

فيح.خربر،اوباشحجاهدائماالم-صركةالاحدإثسمةهي

الحاش-!منهجوكااوصعداالمتناميةالاحداثتتاليعصحالرام

خذرحى،-ثقأ.ا.دالم،كأ-أ)-.!جىالسنأوالمسم!حتف-لىأحصاا
لىلماوفيىهـ

انتبها!يما.ش.هـجاجاع!ين،!ت--ء:تز:3*!أو،ث!لمداث

ف!:ا!ف!!1بم

دبةالسحصالتخركةمنالثالثجهإواإ(الحذف")حثكصح

لث؟لهوحيثمقفلححذوإ!رررويلرا3،رازعاكأتسي!ارأضيا

وامحددةاث-،رأتمنيت؟!نأتصصي/اأ-هـدااشسكال!صح

(ف-الاحدأثفي،تتغرال،كأازمنيئاللمنهونراتدةغيهـهـحسءلى

الاصحي.نح-وتراجعهافعباوا-ضذنهبلىار،ت!حاهتح،سح!؟-،

ث.هـ3ة-.".---ت؟)1بم--إت-إ-أءراس.ص-ا؟+--.::-نج!أ!!ى!الإض-طاكأ!-ط

.،أسابيععد!1بعد11او"لىختينورممررلممحدأأاش((ت1ر.!:ز

الراشيبفاينتقلجبثالافىراضاو6-3:صبمااتاهـ9سنيا

تؤالوتححديددفرأ-ربدزمن!"فرقإىازمنيةفترةمن
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