


 
 

 



 

 

 

 
 



 
 

 

 



 

 المقدمة

تمثؿ مادة ىذا الكتاب متابعة متأنية لكتابات محي الديف زنكنو القصصية منذ عاـ    

ـ ، كرصدان لتطكرىا كمعايشة تمتد مف مرحمتيا الجنينية ، أحيانان 1986ـ كلغاية عاـ 1967

، إلى مرحمة بمكغ نضجيا كتكامميا الجمالي . لقد منحتني ىذه المتابعة إمكانية التكغؿ في 

كنو كسبر أغكارىا كاستبطانيا كاستقرائيا كتحميميا كتصنيفيا اعتمادان عمى أغمب قصص زن

قكاعد كشركط كؿ نص مف نصكصيا كانطبلقان مف الشركط كالقكاعد العامة التي تمتـز بيا . 

كمما سٌيؿ األمر ، عمٌي ، قياـ زنكنو بجمع بعض قصصو القصيرة كطبعيا في كتاب تحت 

)تطمح( استطاعت  عنكانيا صصان( التي بالرغـ مف تكاضععنكاف )كتابات تطمح أف تككف ق

التكغؿ في أعماؽ النفس البشرية كالكشؼ عف أغكار تمؾ النفس كما تنطكم عميو مف 

 تناقضات كتكافقات .

لقد عمدتي ، قبؿ تناكلي تمؾ القصص ، إلى إلقاء الضكء عمى سيرة الكاتب منذ طفكلتو 

كالدرامية كالركائية . كبٌينتي حدكد تأثره باألحداث كحتى إبداعو ألغمب نصكصو القصصية 

المريعة كتأثيرىا في أغمب قصصو القصيرة ، كبٌينت أيضان المييمنات كالمكجيات ألعماؿ 

 زنكنو القصصية كالركائية .

في ىذا الكتاب كالكتاب الذم سبقو )البناء الدرامي في مسرح محي الديف زنكنو( أفردتي لكؿ 

و المسرحية كالقصصية مساحة مستقمة حاكلتي فييا االشتغاؿ عمى نص مف نصكص زنكن

مكضكعة خاصة بيا أك إبراز الجانب اإلبداعي كالتجريبي فييا . ففي قصة )السد يتحطـ 



ثانية( بٌينتي الكيفيات التي عمى كفقيا اكتسبت قدرة التحكؿ مف جنسيا كقصة قصيرة إلى 

اة( ألقيتي الضكء عمى مسألة ميمة ىي مسألة جنس آخر ىك الدراما . كفي قصة )طفكلة ممغ

لغاء المسافة بيف أدب الصغار كأدب الكبار . كفي قصة )الضيكؼ(  األدب التزاكجي كا 

عمدتي إلى إبراز التناص الفني المقصكد بيف ىذه القصة كقصة الكاتبة اإلنكميزية كاتريف 

عمى تجربة الكاتب كقدرتو مانسفيمد )منتيى السعادة( . كفي قصة )المكت سداسيان( أكدتي 

عمى صير الكاقع المعاش بالفنتازيا ككذا الحاؿ مع بقية قصصو األخرل  كفي خاتمة الكتاب 

ثبت فيرسةن ألعماؿ محي الديف زنكنة كما يتعمؽ بيا مف دراسات كمقاالت كلقاءات 

 كبحكث.. الخ .. 

أدب كاتب قصصي آمؿ أف يككف ىذا الكتاب كالكتاب الذم سبقو ، إطبللة ميمة عمى 

 كمسرحي ك ركائي قٌدـ لؤلدبيف العربي كالكردم الشيء الكثير .

 

 

 

 

 

 



 

                

 نةمحي الديف زنك

 ات المعرفة إلى مييمنات الكتابةمف مرجعي  

 

 

 ةة والتربوي  جذور المييمنات البيئي  

بذرة الكعي ، كلكؿ كاتب جذكر تمتد إلى ممككت طفكلتو حيث لكؿ خطاب أدبي مرجعياتو   

تب خزيف األكلى كجذكر المعرفة كأساسيات كمحٌفزات كمستمزمات ثمرة الكتابة ، كذاكرة الكا

، خزيف حياتو بتجاربيا كمعارفيا، كبأحداثيا كجسامتيا، كبزىكىا كانكسارىا، كبتأٌثرىا كتأثيرىا

تمٌس، عبر معيف تتكغؿ مساراتو القصية ل. إنيا المرجعٌيات كاإلمتدادات كالحيكاتىائؿ مف 

، كىي تشتمؿ ا كمما ألٌحت عميو ضركرة الكتابة، بذار الكاتب أك تحٌث أجٌنتيتمؾ الجذكر

كلسبر أغكار تمؾ األقاصي البٌد  .ةيٌ عمى بيئتو األكلى كمحٌفزات مكىبتو منذ مرحمتيا الجنين

الكثيؽ  مف إلقاء الضكء عمى تشكبلتيا األكلى كأفكارىا المنبثقة مف أعماؽ الذاكرة الرتباطيا

. عميو فإٌف إلقاء الضكء عمى أفكار الحبؿ السٌرم لتجربتو في الكتابةبحياة الكاتب عبر 

تفرض عمينا عكدة إلى ماضيو كبحثان في  ةت ذاكرة كاتب مثؿ محي الديف زنكنكتشكبل

 .كمييمناتيا ،كمكٌجياتيا ،كمؤٌثراتيا ،كخفاياىا ،مطٌبات حياتو



، أثره الكبير عمى طبع مف عائمة ذات جذر كردم عريؽ ةي الديف زنكنيلقد كاف النحدار مح

كالده حميد ل، ككاف ية مميزة عمى كؿ خطاباتو األدبيةحياتو كتجربتو بطابع خاص أضفى نك

ىا ، أثر كبير عمى صقؿ شخصيتو كتفٌردىك رجؿ ذك سطكة عمى أفراد عائمتو، ك زنكنو محمد

 .عمى بقية أبناء األسرة الذككر

بف مع أٌمو في غرفة صغيرة، كؿ صغيرة فييا ككبيرة تخضع، بشكؿ أك اإل ةلقد عاش زنكن

. لقد نشأ بآخر، لمشيئة األب حتى مصباحيا، الكحيد، ال يضاء، فييا، كال يطفأ إال بأمر منو

ي يالصغير مح ةىيف بشخصية كسمطة أبييـ إال زنكنذككر األسرة متأٌثريف كمقٌمديف كمبا

رؼ بو مف حياء كخجؿ كأخبلؽ مع أفكار أبيو لكنو كبما عي الديف الذم بدأت أفكاره تتقاطع 

ذ تبرؽ، في داخمويٌدخرىا كما تٌدخر ال، كاف حميدة، لـ يعمف عنيا ، يحبسيا، سماء البركؽ، كا 

، كسكؼ لف يمتمكيا مف الحٌرية، بعد، ما يعينو عمى إعبلنيا، فيك لـ يمتمؾ كيعتـٌ عمييا

، سمككان مغايران ال اقـ يكمان بعد آخر ليسمؾ، فيما بعدانيا يتفلكقت طكيؿ مما جعؿ شعكره بفقد

، يعشؽ الحٌرية كيكٌد مف مشاكسة كلكف بقناعة ككعي مبٌكريف. لقد صار، مٌذاؾبدافع ال

رازحيف تحت نير أعماقو لك يستطيع منحيا لكؿ المحركميف منيا كالمضطيديف ألجميا كال

ركط الحياة كحؽ مف حقكؽ البشر، كلـ ف ش، حتى تحٌكلت لديو إلى شرط مالظمـ كاالستعباد

تقبلن عنيا كىي تتفاعؿ مع ، مسيممؾ إال أف يمنحيا لشخكصو، فتراه في نصكصو، كميا

، كتقرر مصيرىا بعيدان عف تدخمو مادامت أفعاليا كتتعامؿ بحرية كاممة مع اآلخريف ،الحياة

، كلعؿ تحممو قسكة ا إلى ىذه النتيجة أك ذاؾ المصيرمحككمة بطبيعة سمككيا الذم أكصمي

، ككبت كعسؼ ظركفو، كصمتو إزاء ما يحدث، كاحتباس انفعاالتو، ككظـ غيظو كغضبو



كال  ،ثكرتو أمكر كميا ساىمت في جعمو رجبلن متأنيان ال يقدـ عمى خطكة قبؿ أف يخطط ليا

كما يمكف  ، دارسان كؿ أبعادىا كتأثيرىارة قبؿ أف يقٌمبيا عمى كؿ الكجكه، مراران كتكراران يكتب فك

ي نياية األمر إلى احتداـ الصراع. لقد كعى، منذ أف تكٌلده مف ردكد أفعاؿ معاكسة تؤدم ف

، إٌف أفكاره الجامحة نحك الحرية تتناقض مع السمكؾ القيرم كالنزكع القبمي كقت مبكر، أيضان 

 نحك العسؼ تناقضان مف شأنو أف يدفع صراع األفكار إلى االحتداـ كاالحتراؽ في أتكف

، كىذا ىك عيف ما يا نصكصو الدرامية منيا كالسرديةمعركة فكرية كدرامية عنيفة اتسمت ب

كيندر أف نقرأ لو نصان  (2)كقاص في المسرح (1)دفعنا إلى الكتابة عنو كمسرحي في القصة

خاليان مف صراعات تتجسد عبر حكارات قصيرة أك طكيمة رأس السيـ فييا يشير نحك تأجج 

في أم مف نصكصو انحيازه  ةكاصطراع المتناقضات، كلـ يعمف زنكن تباؾ األضدادكاش

دراؾ ، كأف  لشخصية ما مف شخكصو ألنو يريد مف المتمقي أف يبني أفكاره بطكاعية ككعي كا 

بناء عمى جممة عمى ما يقدمو الكاتب مف معمكمات خذ مكقفو مف الشخصيات استنادان يتٌ 

الفناف  ، كمقدرة، كيقكـ زنكنو بذكاء الكاتب شخكصأفعاؿ الشخصية الكاحدة أك مجمكعة ال

، بدفع المتمقي إلى الجية التي يريد كنحك اليدؼ الذم يسعى إليو كيتمنى أف تصمو المجٌرب

، بتحريؾ األفكار الراكدة تحت شخصياتو األثيرة لديو، كعمى كفؽ ىذا تقكـ  الكتابة، عنده

برازىا كدفعيا نحك مثيبلتيا كمغايرا تيا لتككيف حصيمة ميمة كنتيجة يدركيا سطح الكاقع كا 

بالمتمقي، مف حيث  ةجة كعيو كثقافتو كتجربتو الشخصية، كبذا يزج زنكنالمتمقي كفقان لدر 

، في العممية الدرامية مساىمان في مجرياتيا كمندمجان فييا اندماجان يدرم أك ال يدرم

                                                           
(

1
                    6/21/2997راجع مقالنا الموسوم )محً الدٌن زنكنه .. مسرحً فً القصة( المنشور فً صحٌفة ألوان بتارٌخ  (

(
2

.                       21/9/2997المنشور فً صحٌفة الجمهورٌة بتارٌخ راجع مقالنا الموسوم )محً الدٌن زنكنه .. قاص فً المسرح( (   



التجارب كالنظريات ما يمكنو مف ، فيك ينيؿ مف أك حاكمان عمييا حكمان بريختيان  ستانسبلفسكيان 

شخصياتو السمبية منيا كرؤية مكائمة لكاقع  ،محاكلة الظيكر بتجربة مستقمة كمتفردة

 .كاإليجابية

غـ مف قسكتيا ككقعيا كلـ تكف الحياة التي خاض غمار تجربتيا في بيئتو األسرية األكلى بالر 

كالتي تركتو في نفسو أحداث ، قد تركت في نفسو آثاران عميقة الرىيب عميو، كطفؿ

ؿ النفط كتصٌدت إلضرابيـ الحككمة، كقتذاؾ، عندما أضرب عما 1946)كاكرباغي( عاـ 

و آثاران قاسية عميقة، كخٌضت دمو، كىك في ، لقد حفرت )كاكرباغي( في نفسبالنار كالحديد

يدىا، كانت محكىا مف ذاكرتو كال حتى تحي، بطريقة لـ يعد بمستطاعو أبدان السادسة مف عمره

، بضحاياىا كجبلدييا تمكر في نفسو باحثة عف منفذ لتحرر نفسيا مف نفسو )كاكرباغي(

حتراؽ في كعنؼ دافعة إياه، مف حيث ال يدرم، إلى اال ،كقسكة ،التي ضغطت فييا بقكة

ؿ النساء . إٌف رىبة المكت كفداحة القتؿ كلكف الدـ كصكت الرصاص كعكيأتكف الكتابة

ما ادخرتو خرتيا مع كميا صكر كمنت في ذاكرتو السمعية كالبصرية فادٌ  ،كصراخ األطفاؿ

، ككاف البد ليا أف مف خزيف طفكلتو كلكنيا، بمركر الكقت، لـ تعد قادرة عمى احتباسيا

تطمقيا بعد أف فاضت بيا المعاناة كأغرقيا الكبت بسيؿ جارؼ مف المرارة كالشعكر المتعاظـ 

 ،، عمى ىدـ اإلنسافكالثأر مف كؿ أكلئؾ الذيف يعممكف، أبدان  ،كالحب ،باأللـ كلكعة الحقد

 .كظبلميـ كجرميـ الذم ال يحٌده حدكخنؽ حريتو بظمميـ  ،كسفؾ دمو ،كىدر كرامتو

، كىي قكل معالـ كطبيعة القكل المتصارعة ةلزمف البعيد بدأت تتضح أماـ زنكنمنذ ذلؾ ا

را ٌف مبلمحيا، جميعان دتيا كأىدافيا كحجميا، تتناقض في قكتيا كا  ، بدأت تترسخ في ذىنو كا 



انحيازه ألم  لتنعكس في خطابو الدرامي صكران دقيقة كأفعاالن كاضحة كسمككان بٌينان لـ يعمف عف

، عف انحيازه ألبيو باعتباره متسمطان ليترؾ المجاؿ أماـ منيا مثمما لـ يعمف، كىك صغير

لى مىف عمى جعمو ينحاز إ ةاشتغؿ زنكنكيعمف انحيازه بطريقة المتمقي كي يطمؽ أحكامو 

، إنما يستند ، بشكؿ أساس ةٌف ما كتبو زنكنأينحاز إليو ككاتب ككإنساف، كىنا يمكنني القكؿ 

د عميو فألغى . لقد عانى في طفكلتو مف حرماف اشتٌ طفكلتو التي لـ يعشيا كما ينبغي إلى

ذاكرتو بعض  ، فإف أعادتلسنيفيتفاقـ عمى مر ا (4)كاستمر شعكره بيذا الحرماف (3)طفكلتو

نو ال يضع خطابو ليا )لمطفكلة( بؿ يضعو عنيا مف كجية نظر أمبلمح تمؾ الطفكلة ف

، تسٌكغيا لمكبار كلمصغار عمى حد الرغـ مف امتبلكيا لطاقة تشكيقيةالكبار ال الصغار ب

 .جدان( )حرماف( كقصة )قصة تقميديةكقصة  (5)سكاء كما ىك الحاؿ في قصة )طفكلة ممغاة(

إٌف حياتو كطفؿ كالبيئة التي عاش تفاصيميا كمحيطو األسرم المؤثر كطبعو اليادئ المتأني 

نو يريد أف إر، عف مكقفو مف شخصياتو المتسمطة. كميا جعمتو يتحاشى اإلفصاح، المباش

 ،كجبركت ،ميا بطريقة ىي أشبو بالطريقة )التسجيمية( في عرضو ما يتعمؽ بيا مف ظمـيقدٌ 

كرغبات تدميرية ليتسنى لنا معرفة حقيقتيا كلنبني مكقفنا منيا عمى أساس  ،كشراسة ،كتعٌنت

الحقيقة كما في قصصو )سبب لممكت.. سبب لمحياة، حيث الناس يعيشكف كاليكاء،  تمؾ

، بكؿ اـ الجماؿ، أمالقبح، بكؿ بشاعتو ةالشمس.. الشمس، المكت سداسيان( كفييا يضع زنكن

ي صراع غير متكافئ تتحقؽ المكازنة فيو بعد أف تصؿ العممية إلى قداستو ، كيزٌج بيما ف

. كلـ يقتصر تقديمو يضع نفسو في كفة الحؽ ضد الباطؿ، كالجماؿ ضد القبح المتمقي الذم

                                                           
(

3
.                                       29راجع مجموعة محً الدٌن زنكنه القصصٌة )كتابات تطمح أن تكون قصصاً( ( 4( و )  

        8/9/2999منشور فً صحٌفة العرب العالمٌة بتارٌخ راجع مقالنا الموسوم )األدب التزاوجً .. قصة طفولة ملغاة أنموذجاً( ال( 5)



، كمع ذلؾ لـ تحتؿ المرأة في خطابو ه الطريقة عمى الرجاؿ دكف النساءلشخصياتو بيذ

تو مع النساء كألنو ال يريد البكح عف تمؾ األدبي المساحة المطمكبة بسبب ندرة عبلقا

. ففي نصو طبيعة الخطاب كمرجعياتو السيرية العبلقات إال مف خبلؿ ما تفرضو عميو

المعتمد عمى ذاكرة الكتابة )نثارات حمـ تبحث عف حالـ( مثبلن يسترجع صكران شفافة كحالمة 

كلى طريقيا إلى شفتي و األعف حبيبيف يعمؿ الخجؿ الطفكلي عمى إرباكيما فتخطئ قبمت

 .حبيبتو، كظمت  ىكذا، بسبب براءتيما، تخطئ طريقيا عمى الدكاـ

رأة التي يريد دكف أف يحمؿ في دخيمتو مبلمح الم ةمنذ ذلؾ الزمف، زمف المراىقة، ظؿ زنكن

نسياؽ خمؼ مغامرات القمب ، حذران مف االظؿ متأنيان في الكلكج إلى عالميا، ك يعثر عمييا

يبان مف خكض التجربة ربما بسبب الخجؿ كدماثة األخبلؽ أك بسبب صدقو ، متيكشطحاتو

لحب عمى . إنو ال يريد أف يسفح عذرية ازامو الحديدم أماـ نفسو كاآلخريفاألصيؿ كالت

، كتجربتو مع المرأة لـ تتبمكر إال بعد أف اقترف بيا كىرب معيا مف مقصمة المغامرة العاطفية

، مف فص الزكجية الضيؽ. نساء خطابو األدبي، في الغالبية الفسيح إلى قعالـ العزكب

دران عمى رسـ كسمككيف معرفة تفصيمية تجعمو قا ،كميكليف ،األميات البلئي يعرؼ طباعيف

، تنكيعات مختمفة كتفريعات متباينة لجذر شخصياتيف بشكؿ دقيؽ. إنيف يمثمف، في خطابو

قة مستكحيان منيا كمستنسخان تفصيمية دقيالمرأة الكحيدة التي عرفيا معرفة  كاحد ىك األـ/

بداع  .كصو القصصية كالركائية كالمسرحية، كؿ نساء نصعنيا، بتصرؼ كا 

 



 مييمنات تقنية القص

صة كتب قصة )القكقعة( أك )المكت كاآلخريف( معتمدان عمى تقنيتو الخا 1967في عاـ    

محميان كعالميان يقكؿ عمى سبيؿ  الحاالت جريان عمى ما كاف سائدان آنذاؾفي تكصيؼ األفعاؿ ك 

 المثاؿ كاصفان طريقة تدقيؽ شخصية مف شخكصيا ما يأتي:

"راح يأخذ أنفاسان عميقة مف سيجارتو كينفثيا حمقات متداخمة صغيرة، أكؿ األمر، ال تمبث اف 

تتسع كتكبر فتبدك خطكطان ممتكية متحركة يحمميا نسيـ ىادئ ىاب مف الشماؿ بعيدان 

 تبلشى فيرسؿ في لثرىا حمقات أخرل كأخرل بنظرات شاردة"بعيدا..حتى ت

ف كىك كصؼ تصكيرم يعبر عف طبيعة الحكار الداخمي الذم يعتمؿ باطف الشخصية كع

ا التشتت نو سيتضح لنا أف ىذأتداخؿ ىذا الحكار كتماىيو فييا. فإذا استبقنا األحداث ف

يا الشخصية قبؿ جريمة التي اقترفتحساس بالذنب سببتو الاكالتداخؿ في ماىيتيا ناجماف عف 

، األمؿ بالنجاة مف الكصؼ الذم تزامف مع فقداف )حسف(، ىذا بدء القصة لنتأمؿ، مرة ثانية

 المكت. يقكؿ:

ىك  الشمس قد اختفى ىت ككاف قرصسكاد با األفؽ قد اختفت. فقد غطاىا"كانت حمرة 

 اآلخر ساحبان معو آخر خيط مف خيكط النيار"

 

األمؿ ، إلى المكف ميؿ الذم يبعث في النفس البيجة ك الخمفية مف لكنيا الشفقي الجلقد تبدلت 

 االكتئاب.كد الذم يبعث في النفس التشاؤـ ك األس



، أممو كما اختفى قرص الشمس. كسحبت منو آخر فرصة لمنجاة كما سحب لقد اختفى، إذف

قد غٌيرت في نفسو صكر قرص الشمس آخر خيكط النكر، كاف ىذه التبدالت كحركاتيا الدالة 

األشياء كصبغتيا بصبغتيا فبدت لو )البيادر خبلؿ الظممة التي أخذت تنتشر كتبلن سكدان 

 قاتمة السكاد(.

التناقض بيف صكر  عف ركبالطريقة نفسيا في التعبير بالصكرة عف دكاخؿ الشخصية عبٌ 
 األشياء المحيطة بالشخصية كبيف حالتيا الداخمية. يقكؿ كاصفان:

صفحة  كس بيدكء عمىبكجكىيا المتؤللئة تنع ماء كنجكميا التي أطمت لتكىػػػػاف صفاء الس"كا
خضراء رغـ  لـ تزؿ ة، رقراقان عذبان بيف أعشاب طرية ناعمصغير يسيؿ منو الماءينػػبكع 

 جفاؼ الصيؼ الزاحػؼ"

 الحياتي.نيا تدؿ عمى التكاصؿ أنا ىذه الصكرة منفردة لعرفنا، دكف جيد، فمك أننا أخذ

فالماء ىك الحياة كالينبكع ىك المصدر الذم يديـ الحياة كيبدد جفافيا. كعمى صفحتو تنعكس 

  الطبيعة الجميمة لمككف. كلكف لنضؼ إلييا الصكرة اآلتية:

"شعر بجفاؼ يكاد يخنقو. فقفزت ثبلث أك اريع ضفادع منزعجات إذ ماؿ نحك المائ كأخذ 

ذ لـ يرتك تمدد كغمر نصػؼ يشرب كجيو في الماء كراح يشػيؽ كىػك  مؿء كفو مف الينبكع كا 

 يعػػب عبػان"

إف ىذه الصكرة عف حالة جفافو الداخمي تتناقض تناقضان شديدان مع الصكرة األكلى جراء فكرة 

 لماء.نو يحاكؿ أف يغرؽ دكاخمو باأف كيحؿ محمو التماثؿ ،المكت. كلكي يمغى ىذا التناقض

، كلكنو يعبُّ  يشرب كما يشرب اآلخركف فيرتككفكىك ليذا ال بما يجعميا طرية رطبة كحية

عبان كي تنطفئ النار التي استعرت فيو منذ أخذ قرص الشمس يسحب آخر خيط مف خيكط 



لـ يدعو يرتكم كما  ةفي النجاة مف المكت. غير أف زنكنالنكر ككأنو يسحب آخر آمالو 

ظبلـ المكت كسكداكيتو يتراكماف عميو إلى الحد الذم جعمو ال يحمك لو ذلؾ. فقد جعؿ 

أف تبدده(. يبصر كىك يرفع رأسو عف الينبكع )غير الظبلـ الذم عجزت أشعة اليبلؿ الباىتة 

 .كىنا تنطمؽ عف  )حسف(، جراء ىذا الحصار األسكد، صرخة اإلحساس بالمكت

 "أف أمكت ال أريد"

طع احتكاء التي بالرغـ مف قسكة عالميا كمرارتو لـ تست نشر قصتو )الجراد( 1968في عاـ 

كف فكرة ىذه القصة كاكرباغي( كلـ ت)، ببل تكقؼ منذ صكر المكت التي تناسمت، في ذىنو

، محض فكرة عابرة كال حدسان قٌدر لذىنيتو اإلمساؾ بو في لحظة مذ راكدت ذىنو، أكؿ مرة

دت عبر رمكز استكممت نيا تكلٌ ابؿ  تمؾ الذىنية لحدكسيا الشاردةمف لحظات مطاردات 

، لعمميات تحٌكـ الكعي فييا بحركة قفز أرجحيتيا، في القصة، ثـ خضعت، بمركر الكقت

ؿ اليكة ، جراء القفز عمى الكاتب عمى الكاقع لتككيف صكرة ذات داللة كاضحة. كلكي ال تشكٌ 

ف األطر التي تحبسو ، حمقة مفقكدة في العممية اإلبداعية عمد إلى تحرير الرمز مالكاقع

، بغية الكصكؿ إلى طريقة أكثر مف مساحة محددة زمانيان كمكانيان كالتي تحد مف حركيتو ض

ف عالـ فكرتو أكسع مف أف أما كقد زادتو األياـ يقينية مف مبلئمة مع فكرة الكاتب السيٌ 

 صراعياف أؿ ما يعتمد، كأساس لو، االختزاؿ كالتركيز. ك يضغط في شكؿ أدبي يعتمد أك 

تصافو بالعنؼ، منو إلى الشكؿ القصصي الذم قٌيدىا أحكج ما يككف إلى الشكؿ الدرامي، ال

 فيو.



كتابة )الجراد( القصة محكالن إياىا إلى عمؿ مسرحي درامي كبير  عادأ، ليذه األسباب، كميا

و ميزة درامية لقصص ة. كبيذا يضيؼ زنكن1970لمربد عاـ ناؿ جائزة الكتاب العراقي في ا

كص حكارية فاعمة ليا مف الكرؽ كنصكص سردية ساكنة إلى المسرح كنصتجعؿ إمكانية تحكٌ 

نو يكتب القصة القصيرة تحت سطكة الدراما بطريقة ال يعتمد فييا صير السرد إككاردة تمامان. 

نما تأتي عنده طبيعية التصاؼ حياتو بيا كاختزانو ليا في ذاكرتو الثاقبة. إٌف  بالفعؿ كا 

رىاصاتو، كمراىؽ، ككعيو المبكر، ككاتبمعاناتو و كمعايشاتو ألحداث ، كمشاىدات، كطفؿ، كا 

ىي التي طبعت أعمالو القصصية بطابعيا كانعكاس لتمؾ  عنيفة دامية عمى مر حياتو

المكت. كربما ليذه األسباب، ككتكثيؼ لصكر العنؼ كالدـ ك  ،المشاىدات كالمعايشات

لكتاب كاتبان مسرحيان طٌكع األدب لمدراما كطكٌع الدراما امجتمعة، عده الكثير مف األدباء ك 

 لؤلدب.

انو يسجؿ في قصصو شياداتو إزاء ما يحدث بمغة قصصية غير خاضعة لضكابط األدب  

يبتكر بالطريقة التي يراىا مبلئمة لفكرتو ك  ،كيحذؼ ،يمي أك الكاقعي فيك يضيؼالتسج

ر معيا ، ينمك مف رحـ الفكرة كيكبفالشكؿ، عندهمعاتو اإلنسانية النبيمة. كمنسجمة مع تط

، كح الكممات؟ ىكذا ىك الشكؿنو الجسد الذم يتقبب عمى ر إحتى تتضح مبلمحو الفنية. 

 ،غة التي نمت معو، كائف حي ينمك كيتطكر كيشغؿ حيزان ىك حيز المٌ القاص ةزنكن عند

غرابة كيحقؽ ذاتو منذ لحظة كتفاعمت كتحكلت مف حالتيا الجنينية إلى كائف يثير الدىشة كال

يقاعاتو. ، مسككنة بمكسفعيميا عمى مساحات الكرؽ. كالمغة، عندهالقص كحتى ت يقى الشعر كا 

 بثرائيا ذم الجرس الشعرم العذب. ىاه إلى بحكر كتجرٌ  ئتغرم القار 



، كراء ر، مف حيث ال يدرم، بنفسو الىثةن، باستمتاعكركاياتو يشع ةقصص زنكن ئقار 

ذ يصؿ إلييا حقان فليصؿ إلى معانييا الباطنيالكممات  ف كراء أنو يكتشؼ أة العميقة. كا 

 ،كاآلخريف ،بساطتيا الظاىرية تعقيدات تخفي أسراره كرؤياه الفكرية كمكاقفو إزاء نفسو

األكؿ الشخصيات  مى قسميف: يضـٌ عا الشخصيات القصصية عنده فتنقسـ كالكطف. أم

نو عرؼ عنيا أبيا كتابع سيرىا الذاتية. بمعنى الكاتب كراقالمكجكدة كاقعيان كالتي عايشيا 

أخذىا كشخصيات قصصية أك كثر مما نعرفو عنيا. كىك إذ يأكثر مما تعرفو عف نفسيا ك أ

فاصيؿ التي ال ف يخبرنا بو عنيا مف دكف أف يمقي باالن لمتأنو يأخذ منيا ما يريد أمسرحية ف

 .تغني القصة في شيء

ف تتمتع بيا. أب كيمنحيا التفاصيؿ التي يريدىا الثاني الشخصيات التي يبتكرىا الكات كيضـٌ 

كاتب نفسو. ، لتفاصيؿ شخصية الىي تفاصيؿ غالبان ما تككف مشابية، إف لـ تكف مطابقةك 

تتنمط بنمط الكاتب، كتتحدث فدح الضرر في أف أكال ضرر في ىذا أبدان، لكف الضرر 

ز إال أنو يتميٌ  ةننا نعرؼ عنيـ، كقراء كمتأمميف، ما يعرفو زنكنبمغتو، كعمى الرغـ مف أ

، أىمية خاصة يعززىا تناكلو بالقدرة عمى منحو إياىـ، بكساطة مكضكعة القصة الحساسة

لتمؾ المكضكعة تناكالن طبقيان صرفان. فعمى سبيؿ المثاؿ كضع )ماـ كاكؿ( كىك مف أصؿ 

منو )سركاال( ال يتكانى عف إلحاؽ افدح  فبلحي إلى جانب الشيخ اإلقطاعي الذم جعؿ

ف كنا ال نريد التعرض لؤلسباب ا  ناء جمدتو ألتفو األسباب. كنحف ك ح مف أبالضرر بأم فبٌل 

، إال أننا ال ننكر أنو تخمى إلى تحكلو مف فبلح بسيط إلى جبلد، لدل اإلقطاعيالتي أدت 

كأخبلقيتو ربما ألنو قد ال يمتمؾ اجتماعيان عف عبلئقو السابقة كطبع نفسو بطبائع اإلقطاعي 



تي قاـ بيا ف ىذه القفزة الإكجبركت اإلقطاع.  ،كطغياف ،كسيمة أخرل تدرأ عف نفسو رىبة

لى ا  ف تقتؿ فيو ك أطبائع جديدة إال أنيا لـ تستطع  ف تكف قد ألبستوا  كجعمت منو )سركاال( ك 

عف خدمة اإلقطاع  تدٌ األبد اإلنساف البسيط الصالح ذا األصؿ الفبلحي. لكنو عندما ار 

ى كترعرع في أحضانيـ ذلؾ ألف أخبلقية نو قد تربٌ أطريقان خاصان بو قتمكه غدران مع كاختار لو 

اإلقطاع ال تنظر إلى اإلنساف باعتبار إنسانيتو كلكف بمدل رضكخو لمشيئة النظاـ كألف ىذه 

لمطمقة قطاعي اا مف ممكية اإلح أك مف ىك مف أصؿ فبلحي جزءن األخبلقية تعتبر الفبٌل 

ف يتصرؼ. كقد رأينا كيؼ انسحب ىذا عمى )كاكو ره ش( حيف أيتصرؼ بيا كيفما يحمك لو 

تزكج ابنة الشيخ كىرب معيا بعيدان عف قرية أبييا. ىكذا كبقدر ما يؤكد لنا أيضان عمى قدرة 

ينية ك كمما فطف لفقده أيان مف ممتمكاتو سكاء أكانت عأو اإلقطاع عمى القتؿ كمما رغب في

تمؾ الممتمكات أـ بشرية. فما لئلقطاع لئلقطاع كما لمجميع لئلقطاع أيضان. ذلؾ ىك نامكس 

 الجائر. ااإلقطاعية كنظامي

اآلف لنتأمؿ نياية القصة قميبلن ، كندقؽ النظر في مصائر شخكصيا لنرل ما إذا كاف الكاتب 

ؿ( كىك شخصية القصة قد استطاع أف يصؿ إلى الخاتمة المطمكبة كلنبتدئ بػ)بماـ كاك

)المكت كاآلخريف( كىك الرئيسية. فمقد تكقع لنفسو مصيران كمصير ضحاياه بؿ أنو رغب في 

ف أدلى بو شخص آخر في القصة يدعى )فرىاد( كقد تحقؽ ما تكقعو فعبلن عمى أتكقع سبؽ ك 

و ر النار عمى )كاكيد سميؿ اإلقطاع )حسف( إذ أطمؽ النار عمى ظيره غدران كما أطمؽ ىك 

، فإذا نت قد القت مصيرىا قبؿ بدء القصة)كاكو ر ق ش( شخصية كاق ش( غدران. ك



انقبلبو عمى ذاتو فقط مف خبلؿ اعتراؼ )ماـ كاكؿ( ك نيا تمارسو أكانت تمارس حضكرىا ف

 بسبب شعكره الكبير بالذنب جراء القتؿ.

مصيرىا مجيكالن. كربما معمقان ، ألف الكاتب لـ يخبرنا ما آؿ إليو حاليا  ف( فقد ظؿٌ أما )سفيٌ 

ح البسيط الصالح )كاكو ر ق كما إذا كانت قد القت المصير ذاتو الذم لقيو زكجيا الفبٌل 

 ش( فيما بعد.

أما )حسف( فيك الكحيد الذم بقي حتى نياية القصة. بؿ انو ىك الذم كضع عف طريؽ 

، فكانت نياية مسدكدة تكقفت عند بكابتيا المغمقة حركة القصة دكف مقصةالمكت نياية ل

 انتظار لما سيأتي بعدىا مف أحداث تكميمية مفتكحة.

ال شؾ قد تجاكز تمؾ النياية في سائر قصصو األخرل. حتى صارت النياية  ةإف زنكن

 ا مف منيجيتو في كتابة القصة القصيرة. المفتكحة جزءن 

ت عبلمة بارزة في القصة مالطكيمة )المكت سداسيان( التي شكٌ  نشر قصتو 1970في عاـ 

، لتناكليا قضية اإلنساف المستمب تناكالن فنيان مكضكعيان نافذان إلى عمؽ تجربتو العراقية، آنذاؾ

كاالستحكاذ عمى ممتمكاتو  ،كالتعذيب ،كالترىيب ،كاالستغبلؿ ،كمعاناتو المريرة مف االحتبلؿ

لغائيا تاريخيان عف طريؽ التالمادية كالمعنكية. كص زييؼ كالتزكير كشراء ذمة ير شخصيتو كا 

 .التاريخ

مميف درامييف ميميف في حياة إف قصة )المكت سداسيان( تقع مف حيث تسمسميا الزمني بيف ع

. األكؿ مسرحيتو األكلى )السر( كالثاني مسرحيتو المكنكدرامية )تكمـ يا حجر( فإذا ةزنكن

 ،االنسافة امتدادان لمسرحيتو األكلى مف حيث تناكليا لصبلبة كانت مسرحيتو األخير 



كقدرتو  ،كعدـ بكحو بالسر ،كتحممو أنكاع الضغكط النفسية كالجسدية ،كثكريتو ،كصمكده

ف قصة )المكت سداسيان( تنفرد أتفكؽ قدرتو التحممية عمى الحجر فك  ،الخارقة عمى الصمت

كطنو. إف كمجاىرتيا بغربتو كتغربو داخؿ أرضو ك  ،المناضؿ بقدرتيا عمى استبطاف تجربة

الرافض لكؿ أشكاؿ العسؼ كالقسر  ةبشكؿ قاطع عمى مكقؼ زنكن ؿٌ ىذه األعماؿ الثبلثة تد

 . حقةغمب قصصو القصيرة البٌل أظمـ. كىك مكقؼ سنجد إمداداتو في كاالبتزاز كال

 

 ييمنة الروايةم

كالصحفية إال  ،المقالة النقديةك  ،كالمسرحية ،كالطكيمة ،يكتب القصة القصيرة ةمع أف زنكن   

، أيضان ، فكتب ثبلث ركايات ميمة استطاعت أف ساحة تجربتو امتدت لتطكؿ الركايةأف م

 -تبسط ىيمنتيا عمى كؿ أعمالو السردية السابقة كىي:

 أكالن: ىـ.

 ثانيان: ئاسكس.

 ثالثان: بحثان عف مدينة أخرل.

ف يجعؿ الحمـ فييا ، كخبلؿ سبعة عشر فصبلن أاستطاع عمى مدل يكميفيتو األكلى في ركا

كاجتثاث لمجذكر  ،كتحدو  ،، كأف يجعؿ منيا ركاية مجابيةيختمط بالكاقع، كالحقيقة بالخياؿ

)ىـ( الفاسدة. يركم األحداث فييا بطميا )يكسؼ( الذم يعاني مف مضايقات )ىـ( كتيديدات 

كالضيؽ بعد أف داىمتو ككابيس )ىـ( لكنو لـ  ،صارالحك  ،التي جعمتو يشعر باإلحباط

ذ خٌيركه بيف  يستسمـ بالرغـ مف ضخامة قكة )ىـ( كشراستيا. كلـ يكٌقع عمى ما يريدكف. كا 



المكت كالتكقيع لـ يختر المكت كلـ يختر التكقيع بؿ قاؿ بصكت رافض كعنيد )ال( فانفجر 

ثة )ىـ( عمى حشره في صندكؽ أقفمكه فمو بالدـ جراء الضرب عمى مؤخرة رأسو. كتعاكف ثبل

كمحاصرتو بالمكت  ،كرغبتو كتشبثو بالحياة ،عميو كرمكه في البحر كلكنو بالرغـ مف كؿ حبو

 المحقؽ كاف يردد كالصندكؽ يتمايؿ بو:

 ".. لـ أخسر نفسيلـ أخسر نفسي حسبي أني"

ت كالركابط صفحة مف الحجـ الكبير العبلقا 228في ركايتو الثانية تناكؿ عمى مدل 

 يف:نصفمى عتمع ينقسـ عمى كفؽ المخطط اآلتي اإلنسانية في مج

 

 مجتمع الركاية                                                 

     يكف        انتياز                                      نزالء السجكف                         

 متسمطكف                 زكارىـ                                         

 

، ؾ الماؿ كالسبلح كالقكة كالجبركت، كىـ أقمية تمتمنينا فئة االنتيازييف كالمتسمطيففإذا استث

ف النصؼ فإننا نستنتج أف نصؼ المجتمع األكؿ عمى كجو التحديد قد زج في السجف كأ

، كزائر لمنصؼ األكؿ. ىكذا يبدك السجف كبؤرة اللتقاء نصفي بذلؾ السجفالثاني يرتبط 

 .الظمـ كالجكر كاالستبداد ثانيان  المجتمع أكالن. ككشاىد عمى

كابط الحميمة بيف العربي مف خبلؿ الر  ةة محي الديف زنكنفي ىذه الركاية تتجمى عراقيٌ 

يا ى كفؽ تركيبة جديدة محككمة كمٌ ، بيف الصغير كالكبير عمكالكردم، بيف المسمـ كالمسيحي



بحب الكطف قبؿ أم اعتبار آخر. كلعؿ كقكع األحداث بيف أربيؿ )مكطف الشخكص كمسقط 

قامتيـ( ككجكد أبطاؿ الركاية األربيمييف في الحمة دليؿ  رؤكسيـ( كبيف الحمة )محؿ سكناىـ كا 

كالفكرية بيف أفراد  عيةكعمؽ الركابط االجتما ،كاألخكة ،كالتعاضد ،كالتماسؾ ،عمى التمازج

 .ذلؾ المجتمع

( 2( كالثاني )المدينة1دينةأما ركايتو الثالثة فتقع في ثبلثة أقساـ يسٌمي األكؿ منيا )الم

كرقة منيا عنكاف خاص. كمف سياؽ العنكاف  كيشتمؿ كؿ قسـ منيما عمى ست )أكراؽ( لكؿٌ 

كال  ،كقميء ،ما فييا قذر الرئيس )بحثا عف مدينة أخرل( نفيـ أف بطميا إزاء مدينة كؿٌ 

ذ يقرر البطؿ ذلؾ فيمكف لممرء فييا إال أف ينفر من نو يسعى لمبحث عف مدينة أيا كيتقزز. كا 

 ،كسقكط ،كانييار ،كبؤس ،مف قذارة محيا مف خبلؿ ما اتصفت بو مدينتوبديمة تتضح مبل

، فرضتيا، عميومؤلؼ أٌف بطمو يعاني عزلة كبشاعة. في مدخميا البسيط المختزؿ يخبرنا ال

حتى صار مثؿ شجرة جرداء كاألصدقاء  ،كاألقارب ،كاألب ،ظركؼ مدينتو فتخٌمى عنو الزكج

عمى كفقيا ذلؾ التخمي الذم  ، سكل أف تخبرنا الركاية عف الكيفية التي تـٌ يتبؽ، بعدىا ـل

كصؿ حٌد تخٌميو كتناقضو مع شخصيتو الداخمية. تمؾ الشخصية التي تأثرت بالظرؼ 

المحيط فتناقضت مع تطمعات نصفيا اآلخر. كىي ليذا كذاؾ تتصرؼ بجنكف كشذكذ. أك 

ىكذا يبدك سمككيا لآلخر. فالشخصية تحاكر نفسيا كتعكس مف خبلؿ حكارىا الداخمي 

. كىذا كمو يذكرنا بركاية )أنا كىك( حيث البطؿ كج( عمؽ الصراع بينيا كبيف نفسيا)المكنكل

يحاكر عضكان محددان مف أعضاء جسمو كما لك كاف ذلؾ العضك شخصية مستقمة ككائنان حيان 

. كتطمعات صاحبو ،كأفكار ،كتطمعاتو التي تتقاطع مع رغبات ،كأفكاره ،كرغباتو ،لو انفعاالتو



كتحسيف  ،الدؤكب عف مدينة أخرل أمر يدعك إلى تغيير الظركؼ المحيطة إٌف بحث الكاتب

قرار العدؿ ،العبلقات حقاؽ الحؽ ،كا  شاعة الحريات. بمعنى آخر  ،كا  ف المدينة التي يريدىا أكا 

يضع لبناتيا عمى أساس ىدـ القيـ العتيقة كاستبداليا بقيـ جديدة تستمد قكتيا كثباتيا مف قكة 

حكـ عمى أٌف قصص محي الديف زنكنو، في أغمبيا، ىي خة كىذا يجعمنا نكثبات أفكاره الراس

نو يسخرىا لتككف كذلؾ تمامان مثمما يفعؿ في مسرحياتو كأعمالو الدرامية. أك أقصص أفكار 

 ،أك نزكع نحك الشيرة ،أك نزكة ،، ال تأتي جراء رغبةالقصة كالركاية، عندهكىذا يدؿ عمى أف 

. بؿ جراء حالة تفرضيا الفكرة عميو ،يب في األجناس األدبيةأك إثبات قدرتو عمى التجر 

 .شكؿ الجنس األدبي الذم يضعيا فيوكضركرة تفضي إلى اختياره 

ذ يختار الجنس األدبي ف لى مجاؿ أفسح كأرحب إبؿ يتعدل ذلؾ نو ال يحدد نفسو بحدكده أكا 

ليقترح نصان مشتركان يداخؿ ، بيف أدب الكبار كأدب الصغار فتراه يزاكج، عمى سبيؿ المثاؿ

 ،كاالجتماعي ،، ىمـك الصغار بيمكـ الكبار ميدمان الحاجز النفسيكيصير، بطريقة ذكية

. إنو يقٌرب كجيات النظر إلى حد اىتماـ أحد األدبيف باألدب اآلخركالزمني الذم يحكؿ دكف 

يجعؿ يجعؿ الصغار يفيمكف كاقعيـ كمجرياتو كيفسركنو عمى كفؽ منظكر مكضكعي. ك 

نو يفتح عف طريؽ األدب حكار إبيعة الصغار كميكليـ اإلنسانية. الكبار أكثر إدراكان لط

. كنراه أيضان ك)قصة تقميدية جدان( ة )طفكلة ممغاة( ك)حرماف(األعمار المختمفة كما في قص

يزاكج بيف الرمز كالكاقع كما في قصة )حيث الناس يعيشكف كاليكاء( كأيضان بيف الكاقع 

ف ازيا كما في قصتو الطكيمة )المكت سداسيان( كبقدر اىتمامو بالدراما ييتـ محي الديكالفنت

. لذا نجده يكتب فييا ببل انقطاع ككمما ألٌحت عميو فكرة ما زنكنو بالقصة القصيرة كالركاية



نو ال يتردد في كتابتيا حتى كاف كاف مصير ما يكتبو كما أكفرضت عميو جنس القص ف

. ر الطكيؿ عمى رفكؼ مكتبتو الخاصةيؤكؿ إلى الصبر كاالنتظا يجمعو في مخطكطات

 يزاؿ يطمع عمينا، بالرغـ مف الكمو لـ يتكقؼ طمكحو عند حد معيف. فيك  كبالرغـ مف ىذا

 .يده في القصة كالركاية كالمسرحية، بجدتدىكر صحة عينيو

 

 

 

 

 

*     *     *     *     * 
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 *السد يتحطـ ثانية

 ؿػػػػػػػػػػػػػػرد الى الفعػػػػػػػػػػػػػالس مف

  

 

، )ثيمة( كفرت دخكالن ، كمنذ السطر األكؿة)السد يتحطـ ثانية( أختارى زنكن في قصة   

، بيف درامي(كىي عبلقة صراع )الصراع عنصر ، دل العبلقةمناسبان لعالميا ككشفان عف م

عمييما مف جية كبيف الفبلحيف كقكة الشيخ كالمختار كقكتيف متآلفتيف سقط أثر التحطـ 

 محطمة مف جية أخرل .

كالحالة  ،كحدثيا ،كمكانيا ،د لقصتو زمانيالقد استطاع الكاتب باختياره )ثيمة( كيذه أف يحد

 .النفسية التي تحكميا

 

 )  المكاف ( ……لمختار القرية  **قاؿ صاحب المزرعة"

 ) الحالػػة ( ……كنبرة استياء تسرم في صكتو 

 ) الحػدث ( ……السد تحطـ ثانية 

 ) الزمػاف ( "لما يمًض عمى إقامتو سكل يكميفك 

 



، ما تفعمو بدايات أغمب القصص إٌف ما يجب أف تفعمو بداية القصةيقكؿ )رست ىيمز(: 

. كيمكف أف لبدء بذكر )ثيمة( القصة مف السطر األكؿالقصيرة الحديثة كالناجحة عادة ىك ا

كالحالة النفسية التي  ،الكصؼ يراد بو أيضان تثبيت مكاف كزماف الحدثيتـ ىذا بقميؿ مف 

لييا لدخكؿ عالـ إقد استكفت الكحدات المشار  ةتحكـ القصة. كبما أف )ثيمة( زنكن

مف أقرب نقطة إلى الكسط "يرة حديثو فأنو يبدأ مكضكع قصتو كصراعات أية قصة قص

لييا مف كشؼ الكاتب سمسمة إأفضؿ تمييد إلى ىذه النقطة كال  كنحف ال نرل أقرب "ممكنة

 األفعاؿ التي قاـ بيا المختار قبيؿ التقائو بالشيخ صاحب المزرعة:

 

 صباح اليـك……  خرجى 

 حالة السػػػػد……  تفقػػدى 

 السد قد تيدـ……  رأل 

 ما يقػػػػػػػػكؿ……  لـ يجد 

 بالصػػػػػػمت……  فػػػػبلذى 

 

تمؾ الحالة قد دخؿ في  عمى أف تداىمو حالة الضيؽ ليككف منذ ةأما الشيخ فقد دأب زنكن

. كال غرابة في أف تعقب دخكلو سمسمة مف ىجمات مستمرة فعؿ القصة، في صراعيا المميد

 :تقابميا سمسمة مف دفاعات مستمرة يمكف جدكلتيا عمكمان عمى ثبلثة محاكر كما يمي

 



 دفاع المختار ىجوـ الشيخ   8المحور

 دفاع الفالحوف ىجوـ المختار 2المحور

الشيخ  ىجوـ الفالحوف 3المحور

 والمختار

 دفاع

 

تتمثؿ أكالىما بجممة الشيخ  كر مرتكزان عمى دعامتيف أساسيتيفأكؿ المحا ةكقد جعؿ زنكن

أحدىما ظاىر كىك اإلصرار عمى تحطيـ  كتحقؽ معنييف "السد تحطـ ثانية"لية: االستيبل

يتو كما ىك مطمكب منو السد )ثانيةن( كثانييما مستتر أراد بو تأنيب المختار لعجزه عف حما

 .في النياية تمثؿ جممة ىجـك الشيخ. كىي كمتفؽ عميو

يدرؾ ما كراء كممات الشيخ فيصمت. كحيف يصرخ بو الشيخ غاضبان  المختار مف جانبو

ذا  يرتبؾ كيتردد قبؿ أف يعترؼ "تقكؿ أليس لديؾ ما" بأنو عاجز حقيقةن عف حماية السد. كا 

لشيخ المختار فإٌف جممة بمثابة األداة التي ىاجـ بيا ا "السد تحطـ ثانية"اعتبرنا جممة 

ىي األداة التي دافع بيا المختار عف نفسو  ".. كال ماذا أفعؿاقكؿال ادرم ماذا "المختار 

ف كاف ضعيف ب إف لـ تكف تتكافأ مع كفة ف أٌف كفة المختار تتقار ان كمربكان لكنو بيٌ دفاعان كا 

، أم أنو كبمغة المسرح عمؿ عمى تحقيؽ المكازنة المشيدية. بمعنى آخر أٌف الكاتب الشيخ

مختمفتاف مف كضع الشخصيتيف عمى منطقتيف ميمتيف كمتناظرتيف عمى الخشبة كلكنيما 

. ا إلى خكض الصراع التاريخي األىـالقكتيف ببعضيما ليييئيم، ثـ أنو دمج تينؾ حيث القكة

لفعؿ كعبر كبذا يككف قد ربط بيف المحكر الكاحد كالذم يميو ربطان دراميان يأخذ مف خبللو ا

في شكؿ أقرب  ةنحك ذركة الصراع الذم أفرغو زنكن، تصاعده بيانيان الخط الدرامي المتصاعد

 ،كالذركة ،صة القصيرة لتكافر عناصر الدراما فيو كالصراعإلى الدراما المسرحية منو إلى الق



التكزيع الفني لمكتؿ المتصارعة عمى رقعة ىي أقرب إلى ك  ،ككحدة المكاف )الديككر( ،كالحكار

كربما كاف مرد ىذا إلى تفضيمو المسرح  .شبة منيا إلى فضاء القصة القصيرةأرضية الخ

 .خرلاألشكاؿ األدبية كالفنية األ عمى سكاه مف

نو لـ يمنح في المحكر الثاني ال يقكـ الكاتب باستمرار تصعيد الصراع  تصعيدان مطردان أل

ران قبؿ بمكغيا كفرض عمييا أف تناكر كثي ،، كألنو كضعيا أماـ طرؽ كعرةالقكة المياجمة ثقتو

ة . لقد جعؿ المختار يكثر مف استخداـ )أف( لكي يستطيع عف طريؽ المناكر أىدافيا المرتقبة

 ح كفتو بالصراع:بيا أف يرجٌ 

النكراء.. البد أف  .. مف منكـ يمكػػػػف أف يقدـ عمى ىذه الفعمةإنو بيننا.. أنو عمؿ ال يميؽ بنا

عمى مف تعكد خيػػرات  كلكػػفة يحكؿ المياه إلى المزرعة الكبير  صحيح أف السد يككف  خائنان..

 .كمنػػافع ىذه  المزرعػػة

كرد التيمة عنيـ،  ،يستخدمكف األداتيف )ال( لتخفيؼ اليجكـ كقكتوبينما جعؿ الفبلحيف 

. فمك اكتفى الفبلحكف ر في مكاقع القكل المتصارعة)لـ( ليستطيع الكاتب في النياية أف يغيٌ ك

برد التيمة بػ)ال( دكف استخداـ الجـز في بعض المكاقع كلك مرة كاحدة فانيـ يفشمكف فيما بعد 

 .كف ىجكميـ الماحؽ األكيدالذم أراده ليـ الكاتب كالذم منو يشنٌ باحتبلؿ المكقع الجديد 

كيعقمف  ،ف يكٌجو التيمة، بأنو مكقؼ مى مان يمكننا أف نحدد مكقؼ المختار، كىك األقكلعمك 

 ،التيمة ، بأنو مكقؼ ردٌ مبرراتيا. كأف نحدد مكقؼ الفبلحيف، كىـ األضعؼ، في ىذا المحكر

كالعقمنة يأخذ الكاتب بتصعيد الصراع  ،كالردٌ  ،د ىذا التكجيو. كفيما بعكعقمنة ردكد أفعاليـ

 :مبتدئان مف رٌد الفبلحيف التيمة التي أراد بيا المختار إدانة )خكرشيد(



 ليس ىو .. ليس ىو

 عمى استفسار المختار عٌمف حٌطـ السد بقكلو: كمف صرخة )شيركك( القكية كىك يردٌ 

 نا وتبعو اآلخروف .. كمنا كمناكم

نا( أرادىا الكاتب أف تككف بمثابة اإلنذار المبكر لمشيخ كالمختار إلعبلميما أٌف ىذه الػ)كمٌ إٌف 

د بدأ يميؿ بكفتو لصالح الفبلحيف، لئلرادة مكاقع الصراع قد تبدلت فعبلن كأٌف ميزاف القكل ق

ٌف عمييما أف يستسالجمعية  .مما ليذه اإلرادة، كا 

، منذ صرخة منذ محكره الثاني ةد لو زنكنالقكل الذم ميٌ ، كبعد تبدؿ مكاقع في المحكر الثالث

يتحكال شيئان فشيئان إلى الدفاع، بؿ إنو  ، فرض عمى الشيخ كالمختار أفنا(الفبلحيف )كمٌ 

، ؿ كامؿ إلى الدفاعؿ بشكال خيار ليما في التحكٌ  جعميما يكتشفاف، عمى كفؽ منطقو، أفٍ 

ٌف الفبلحيف قد بدالسيٌ  ، اليجكـ المقابؿ الكاثؽ األكيد الذم سينتيي المحكر كا، كمنذ بدءأما كا 

بيـ إلى الغرض الذم حٌدده ليـ الكاتب بمحض اختياره كقدرتو كالذم سكؼ يتجٌمى في إزالة 

 . ندفاع المياه لتغمر المزارع كمياالسد مف الكجكد كا

الكممة ىي ، يدلنا عميو تكرار قيا الكاتب في ختاـ قصتو كبتأكيدإٌف ىذه الصرخة التي يطم

)الثيمة( األخيرة التي مٌيد ليا منذ تحطـ السد ثانية كىي غرضو المطمكب الذم حدده في 

النياية بقميؿ مف اإليضاح ألنو يدرؾ تمامان أٌف القصة المعاصرة ال تحتاج نيايتيا إلى 

 .كما تحتاج بدايتيا اإلكثار مف اإليضاحات

ىي النذير كالبشير  "السد تحطـ ثانية"بللية في رحـ جممة القصة االستي إٌف اإلصرار الكامف

. كما بيف الثيمتيف األكلى كاألخيرة تتساكؽ بنى سيؤكؿ إليو مصير السد في النيايةبما 



أف تككف المستقر الصراع لتشٌيد جسران ينقمنا الكاتب عبره بميكنة إلى الضفة التي أرادىا 

درامي( لتعزيز الصراع داخؿ  . كبيذا يككف قد طٌكع الصراع )كىك عنصراألخير لقصتو

القصة كبياف المكاجية المباشرة )مصادمة بكاعث الشخصيات كغاياتيا( بشكؿ أثبت أنو 

 .ع األدب لمدراما كالدراما لمقصة كلمركايةكٌ استطاع ، عمى الدكاـ ، أف يط

........................................... 

  

جاىدة، كبمساندة الشيكخ رؤساء  العثمانيةمنذ مطمع القرف العشريف كحتى الحرب العالمية األكلى دأبت الحككمة *

لى رفض نظاـ الضرائب لكنيا فشمت إذ قكبمت برفضيـ كاستيجانيـ  القبائؿ، إلى انتزاع مشاعيات الفبلحيف الصغيرة كا 

 التي شنيا في فترات متبلحقة عمييـ. مما حدا إلى استخداـ العنؼ بكاسطة الحمبلت العسكرية

لقد تمسؾ الفبلحكف باألرض. تشبثكا بيا إلى الحد الذم نرل فيو قبائؿ)المنتفؾ( بفبلحييا كشيكخيا الصغار     

الذم أراد بالقكة كالعسؼ أف يضع  يعمنكف الثكرة ضد اإلقطاعي الكبير)سعدكف الباشا()ثكرة العشريف ؿ. ف. ككتمكؼ( 

 أراضييـ كميا.يده عمى 

كفي الكقت الذم فرض فيو التطكر االقتصادم الناجز نكعان جديدان مف العبلقات االجتماعية التي أدت إلى ظيكر     

تباينات طبقية لـ تكف بينة مف قبؿ ، دأب شيكخ العشائر أنفسيـ إلى شف الحممة عمى فبلحييـ بغية انتزاع األيركض 

. كلكي يصمكا إلى غايتيـ تمؾ فقد ي النياية إقطاعيات كبيرة ككاسعةتشكؿ فمنيـ كضميا إلى أراضييـ الكاسعة ل

 ، كأكثرىا تأثيران .أعذاران شتى كاف )اإلركاء( كاحدا مف أىمياابتدعكا طرقان ك 

، متد حتى البصرة، الذيف صارت إقطاعياتيـ تفعمى سبيؿ المثاؿ، ال الحصر، كاف شيكخ قبائؿ )المنتفؾ(    

نة الحمة كحدىا بثبلث كخمسيف قناة إركائية مف أصؿ أربع كخمسيف قناة )ثكرة العشريف ؿ. ف. يستأثركف في مدي

ككتمكؼ( . كىذا يعني أنو صار باستطاعتيـ أف يفرضكا ما يشاؤكف مف الشركط التعجيزية عمى الفبلحيف البسطاء ال 

لحاقيا باإلقطاعياتؤدم في النتيجة إال إلى انتزاع المشاعي  .تات الصغيرة كا 

ككذا الحاؿ في كردستاف الذم تمكف فيو رئيس قبيمة )الجاؼ()ثكرة العشريف ؿ. ف. ككتمكؼ( لكحده كبطرؽ     

 .ات اآلالؼ مف اليكتارات الزراعيةكأساليب مختمفة أف يسيطر عمى عشر 



إٌف قصة )السد( تتعرض لجكىر ىذه القضية الميمة كالحساسة في تاريخ العراؽ الحديث. مضافان  إلى أنيا عمى    

كفؽ رؤيا كاضحة كمكضكعية تحدد النتيجة المراد تحقيقيا كصكالن إلى الغرض المطمكب كمف دكف أف تفرض حبلن 

 جاىزان أك بديبلن مقترحان لعالميا .

مح )صاحب المزرعة( ليعني بو الشيخ خبلفان لما اصطمح عميو في  الكتب التي أٌرخٍت تمؾ استخدـ الكاتب مصط  **

زارع ، كىـ عمكمان مف )األفندية(، كانكا يسكنكف في . إٌف أصحاب المكالخطيرة مف حياة الشعب العراقي الفترة الميمة

مع بكجكد أمثاليـ في المناطؽ الجبمية ، كلـ نسفي بعقكبة كالخالص كأطراؼ بغداد ، ككانت مزارعيـ منتشرة بغداد

 .آنذاؾ لكجكد الشيكخ الذيف بسطكا نفكذىـ عمى معظـ األراضي في المنطقة الجبمية كأكبرىـ رئيس القبيمة )الجاؼ(
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 ػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحر 

 البديؿ المفترؽ والمثيؿ المطموب

 

  

في مجمكعتو  ةالمكضكعات التي تناكليا زنكنبيف ، مف حظيت مكضكعة الطفكلة   

باىتماـ كبير إذ تناكليا في ثبلث قصص:  ،تطمع أف تككف قصص( القصصية )كتابات

يجمع بينيف قاسـ  (1974 ( ك)طفكلة ممغاة1968( ك)قصة تقميدية جدان 1968)حرماف 

 ةع أٌف زنكنيقارب بينيا حد التداخؿ كالتمازج. كمأك  ،كفضاءاتيا ،مشترؾ يكٌحد أجكاءىا

أطمؽ عمى شخصيات ىذه القصص الثبلث أسماء كردية إال أٌنو لـ ييبيا خصكصية كردية 

تسقطيا في منزلؽ القكمانية الرىيب بؿ عمد إلى جعؿ أجكائيا مزيجان مف تصاىر كتزاكج 

ركحيتيف األكلى تكٌلدت عف عيشو الطكيؿ مع أسرتو األكلى في محمة شاطرلك بكرككؾ 

. كقد أٌثر ىذا التصاىر كتمؾ المزاكجة عمى قصصو ايشتو المستمرة لمعربثانية عف معكال

األسمكب نماذج الشخصيات كانحداراتيـ فحٌدد فييا مف خبلؿ الشكؿ ك غيرىا ىذه كعمى أخرل 

، كمبلبسات ظرفيـ البيئي. فالطفؿ )شكاف( الذم كسرت ساقو االجتماعية، كأزماتيـ النفسية

ى شجرة زيتكف تسمقيا في )كاكرباغي( تجنبان )لمعمقة الساخنة( اليمنى ألنو رمى بنفسو مف عم

التي اعتاد أف يذيقيا إياىا أخكه الكبير في حاالت كيذه ، يجمس اآلف عمى عتبة دارىـ يرقب 

 .لكف األدكار في لعبتو )الحنجيمو(األطفاؿ كىـ يتباد



لتضيؼ معنى آخر يجعؿ رىا فنيان ة الزيتكف ككاكرباغي رمكز استثمإٌف صكرة الطفؿ كشجر 

. فالطفؿ شكاف ان يؤدم إلى تعميؽ الفكرة ال تسطيحيايالحدث األساس في القصة انفجار 

عقاب( في )البراءة( يتسمؽ شجرة الزيتكف )السبلـ( كيرمي بنفسو مف عمييا فتنكسر ساقو )ال

عكقب الدامية التي  1946بأحداث  ةنيا ترتبط في ضمير زنكن، ألكاكرباغي )مكاف العقاب(

يرل ذلؾ  ةمؿ مف قبؿ السمطة بالنار كالحديد. ككاف زنكنفييا عٌماؿ النفط المضربكف عف الع

 .لمشيد الدمكم كال يستطيع فعؿ شيء أم شيء ، كما ىك حاؿ شكافا

، أـ اجمان عف عائؽ ما )الجبس(إٌف استبلـ )شكاف( كاكتفاءه بالمشاىدة ، سكاء أكاف ىذا ن

جراء الجبس( إنما يحرمانو مف متعة االستكشاؼ  عف إحساس قيرم )شٌؿ الحركة

. ىذه القيكد كغيرىا تتحطـ متخذة ليا ياف بو في أتكف اإلحساس بالحرمافكيمق ،كالمشاركة

شكؿ أفعاؿ داللية تعكيضية تحرر حركتو مف قيدىا )الجبس( كتقكـ بتفعيميا ضد الجمكد 

لنتأمؿ اآلف سمسمة األفعاؿ  عيان.األفعاؿ كحركاتيا محددة مكض )شٌؿ الحركة( كأف كانت ىذه

 اآلتية كنتيجتيا في الشكؿ أدناه:

 



 
 

  

 األفعاؿ + توصيفيا = نتيجتيا

 

يستخدـ ىذه األفعاؿ كمبررات لمحدث الرئيس فمف البدييي أف تككف المعادلة  ةكبما أٌف زنكن

 الجديدة:

 المبررات = النتيجة

 أو المبررات = )عرجاء + مثمي(



عني ما كانت تبؿ  ،كحدىا حسب كمحصمة حاصؿ ال تعني حالة الجرح الػ)مثمي(إٌف ىذه 

ٌف اختياره شكاف( مف سرعة حركة كنشاط كحيكية، كىك ما كاف عميو )عميو الذبابة سابقان  . كا 

، عقمنة التأثير البيئي في بنائو النفسي لكعي، كمف دكف تدخؿ اذبابة رمزان لمثمو إنما أراد بياال

بالذبابة العرجاء  ةركة ألداء ما يفترض أف يؤديو. كلكف ىؿ يكتفي زنكنالح كعجزه عف

 لبطبلف خفة البطؿ كسرعتو؟

فسيارة الباص المعطمة  .عمينا بداللة حرمانية بديمة أخرلإنو ال يكتفي أبدان كليذا نراه يطمع 

نطمؽ ، كصار )شكاف( يتأمميا كيفكر في أنيـ سكؼ يركبكنيا كتدفعكنياالتي صار األطفاؿ ي

بيـ بسرعة فائقة رمز داللي آخر لفكرة قيرية مقمعة في نفس الطفؿ مؤداىا الحرماف مف 

. ككما جعؿ السيارة مدلكالن شاركة االجتماعية الفعمية في ىذا االنتقاؿاالنتقاؿ السريع كالم

ة منو عمى مقرب رمزيان لحالة )شكاف( كىي حالة )حسنفسية( كذلؾ جعؿ العصفكر الذم حطٌ 

، بعد أف تأممو متعجبان مف )سرعتو رغبة شديدة المتبلكو، كما امتمؾ الذبابة مف قبؿفأحس ب

، إلى جعؿ ؿ( ، ليفعؿ بو ما فعمو  بالذبابة. إنو ييدؼ أبدان، مادامت ساقو مجبسةفي التنق

بطريقة  . كعندما يفكر باصطيادهو القيرم بإحباطاتو المتكاترةاألشياء تشاركو كجدانيان إحساس

. يكٌلد شعكران قيريان جديدان لديو، يظير عائؽ جديد يزيح ىذه الفكرة ك ال تمحؽ بو ضرران كبيران 

مكقع يسيؿ منو اصطياده كاليرب فالطفؿ البديف )سرمد( بدأ بمطاردة العصفكر كمتابعتو إلى 

كاف( ، كلكف )شتستطيع اإلمساؾ بو مادمت مكجكدان ، ككأنو يقكؿ لػ)شكاف( لف بو، بعيدان 

 يصرخ في أثره مستنجدان:

 )عصفوري .. عصفوري()سرمد أخذ عصفوري(



، كقدرتو عمى كتيرة نفسيا إلى شٌؿ حركة )شكاف(إٌف )سرمد( كالجبس معان معجٌزاف أٌديا كبال

فمك أننا استبدلنا )سرمد( بالجبس كالعصفكر  .كشعكره بيذا الشمؿ المحبط ،لسريعاالنتقاؿ ا

 ا في الشكؿ اآلتي:بسرعة انتقاؿ )شكاف( ككم

 

      

 

 

 

 

 

، ألنو ما مف شيء يزاح لبقيت صرختو، بالرغـ مف االستبداؿ، محافظة عمى عمقيا الداللي

ف برمكز داللية أخرلإال كيحؿ محمو مزيج يعٌبر عنو كيكش  .ؼ عف عمقو كا 

، إال أنيا ف كانت منصٌبة عمى عالـ األطفاؿ كحرمانيـكا   ،أٌف ىذه القصة عمكمان يمكف القكؿ

، قد كضع يده ةسافة بيف أدب الصغار كأدب الكبار، فإذا كاف زنكنب الماستطاعت أف تقرٌ 

في ىذه القصة عمى نكاة المزاكجة األدبية فإنو في قصة )طفكلة ممغاة( استطاع أف يثبت 

تصر اىتماميا بالكبار جديدة التي لـ يق، أبعادىا الاؽ القصةمبلمحيا كأف يحدد ضمف سي

دبييما كعالمييما بشكؿ مبدع ، كال الصغار دكف الكبار ألنيا تجمع بيف أدكف الصغار

 .ؽخبٌل 

   عصفوري أخذ

 أخذ سرعتي

 سرمــد الجبــس



جو األكثر تكامبلن نتج عنيا ىك ما سكؼ نتناكلو في أنمكذإٌف ىذه العممية الجمعية، كما 

 .)طفكلة ممغاة(

 

 

 

 

 

*     *     *     *     * 
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 قصة تقميدية جداً 

 الوىـ وما بعده في قصة تقميدية جداً 

 

 

.. جدان( تناكؿ و قصتو )حرماف( كتب )قصة تقميديةفي العاـ نفسو الذم كتب فيو زنكن   

، كىي جممة ا تاما حتى نبمغ )ثيمتو( األخيرةفييا مكضكعان أخر مختمفان، ال ندرؾ فحكاه إدراك

ف القصة القصيرة تمتمؾ أؿ عمييا الكاتب كثيران، كمنحيا أىمية كبيرة باعتبار مفتاحية عكٌ 

إمكانية ىائمة في اإلفصاح عف نفسيا أك عما ترمي إليو في )ثيمتيا( األخيرة مثمما تستطيع 

 ذلؾ في ثيمتيا األكلى.

ط أك حنيكانت تمتمؾ ىذه اإلمكانية فعبلن إال أف مف الخطأ ت فٍ ا  ف القصة القصيرة ك أغير 

في ىذه القصة يقكـ الكاتب  ف ذلؾ يؤثر عمى قيمتيا الجمالية.، ألتجميد إمكانياتيا األخرل

، كتكظيؼ الرمكز بشكؿ تخدـ فيو ىذه ت الصراع المعتممة في نفس الصبيباستبطاف حاال

ر في كاعتماد المكنكلكج الداخمي لصبي القصة بشكؿ مؤث ،العممية كما في األنمكذج األكؿ

 .الفنية فييا رفع مستكل

ذا أخذنا بنظر اإل ، كىي مرحمة تنتقؿ بيا صبي القصة نتقالية التي يمرٌ عتبار المرحمة اإلكا 

، أمكننا القكؿ أف الكىـ كخمؽ الكىـ، ىما مف خصية مف مرحمة الطفكلة إلى النضجعبرىا الش



ف الكينتقالأكبر العمؿ المؤثرة في اليقيف غير الثابت لمف بدأكا بيذه اال فية التي ينتقمكف ة. كا 

كمف تجارب السنكات السابقة ليذه  ،بكىا مف حياتيـسكتابيا تتحدد بنكعية التجارب التي 

نتقاؿ السيؿ كاليسير ف تجارب صبي القصة ال تؤىمو لئلأالمرحمة الحساسة كالحاسمة. كبما 

ه لذا فيك يمتجئ إلى التشكيش كالتعتيـ في محاكالت متكاترة لمتغطية عمى عجزه كشعكر 

لقصة قتؿ القطة بالخيبة كالفشؿ جراء عدـ الثقة بما مطمكب منو القياـ بو كىك في ىذه ا

 . المشاكسة )تريفو(

 يقكؿ الصبي في بداية القصة:

 حيف تأممت كجيي فػي المرآة ىالنػي مرآل خدكش كجركح عديػدة "

  "مزركعة ىنا كىناؾ ببل انتظاـ تغطييا خطكط متعرجة مف الدـ المتخثػر 

 قمت ألمي التي كانت كاقفة خمفي ترمقني:"

 "أحد عمى كجيي حيف كنت نائمان ؟ما الذم حدث ؟ أضربني 

أم ما يشير إلى الخربشة ال ، بالخدكش كالجركح كالدـ المتخثر لقد كاف كجيو ممتمئان 

 ، كمع ذلؾ لـ يسأؿ عمف خدش أك جرح كجيو كلكنو يسأؿ عمف ضربو عمى كجيوالضرب

ف )تريفو( ىي التي قامت بذلؾ كأف عميو أف يمٌكه عمييا كأف أيقينية ألنو يعرؼ معرفة 

محاكلة خداع متعمدة لو سرعاف ما  ىعف حالة ضعؼ مكاجيتو ليا كىي أكل يتجاىميا دفاعان 

كضعو الحقيقي إنكاران كلك جزئيان، في البداية، عمى تكالت بعدىا محاكالت أخرل بيدؼ إنكار 

فعمتو القطة بكجيو مف خدكش ما نو لـ يفز مف نكمو، بالرغـ مأر لنا كيؼ . كىذا يفسٌ األقؿ

نو فتى ثقيؿ أير مخدر كلـ نعرؼ مف سياؽ القصة ، في كقت لـ يكف فيو تحت تأثكجركح



. كبعدما تخبره أمو أف )تريفو( ىي التي فعمت ذلؾ إذ لـ يكف معو في الغرفة غيرىا  النـك

ه عمى ان بغضب آني مفتعؿ كتصميـ ممكٌ يطمؽ صرخة عالية كيندفع كالثكر اليائج مشحكن

ر عنيا باالبتسامة الساخرة قتميا ليعقمف الرد العكسي الذم فرضتو عميو حالة ضعفو المعبٌ 

و كالسؤاؿ الخفي التشكيكي في ما إذا كاف يستطيع االنتقاـ فعبلن التي ارتسمت عمى شفتي أمٌ 

 و:مكيينا أيضان إذ يقكؿ عف أمٌ كلكي يدفع التيمة كالشككؾ عف نفسو كشجاعتو فانو يحاكؿ ت

 ..  ىكذا شأنيا معي عمى الدواـ.. تعيرني بالخوؼ بالجبف

 .وف رجاًل ميما كدست مف السنيػػػفوتزعـ أني لف أك       

 .. واآلف بالذات إنيا فرصتيعكس.. ليتني اثبت ليا الآه             

الحقيقي كالعنيؼ، كلكف بأسمحة ىة منطقة الصراع لقد دخؿ الصبي كابتداءن مف ىذه اآل

.. ككاف صراعو الداخمي عنيفا كمتفجران عف كىمية.. كبشجاعة كىمية.. كبإقداـ كىمي

اصطدامو ببكاعثو اعتباران مف ىذه اآلىة كصعكدان حتى نياية القصة ألٌف المعركؼ في 

، يتفجر حيث تتصادـ البكاعث مع ي الرصيف أف يككف الصراع داخميان األدب القصص

دفع الصبي إلى تبرير كعقمنة إحباطو كفشمو مف خبلؿ جممو التسكيفية ف الشخصية نفسيا

 اآلتية:

  .الابد أف أقضي عمى ىذه القطة الممعكنة  .1

  .سأقتميا كستريف  .2

  .البد أف أقطع رأسيا  .3

  .سأخنقيا بيدم ىاتيف  .4



  .كستريف بعينيؾ يا أمي  .5

تعتيـ عمييا كفي عقمنة ردكد أفعالو الدفاعية إٌف شعكره الدائـ بالخيبة كفشمو المستمر في ال

بسبب تشكيكو في قدراتو الدفاعية منيا كاليجكمية اضطره إلى المجكء إلى محاكلة جديدة 

 أخرل إلنقاذ نفسو مف االختبار الصعب الذم كرطيا فيو فيقكؿ:

 يتحتـ عمي أف أمارس الكذب

 ثـ يصكغ أكؿ كذبة إذ يقكؿ:

 خائؼ عمى اإلطالؽلتكف ما تكوف.. فإني غير 

حاكالتو لقتؿ )تريفو( كاف نو سكؼ يفشؿ في كؿ مأنو خائؼ، ك أكفي الكقت الذم نعرؼ 

 ، يييئنا لػ)نقطة تنكير(.الكاتب

نو أضاؼ إضافة تضمنتيا )الثيمة( األخيرة. إضافة أكد أما فعمو الكاتب في الخاتمة ىك  إفٌ 

 .إقدامو عمى فعؿ القتؿ ذاف أعاقامف خبلليا أٌف الكىـ كخمؽ الكىـ ىما المٌ 

  بعد تشخيصيا سبب ضعفو:  و إذ تقكؿكىكذا تختتـ القصة نفسيا بكعظ أمٌ 

 ، ال تدع خيالؾحيف تقدـ عمى أمر في المستقبؿ

 ا ينبغي.. فػي خمػػؽ األوىػاـينطمؽ اكثر مم       

 

 

*     *     *     *     * 
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 سبب لمموت سبب لمحياة

 ؽػػػػػػػػػػػػة الضيػػػػػػػػر وحالػػػػػة التغيػػػػػػبني

 

 

يبدأ بسرد حدثيا مف اقرب النقاط،  ،قصصوغمب أفي قصتو ىذه، كما في  ةإٌف زنكن   

. ختزاؿ كالتركيزأىـ خاصتي القصة القصيرة كىما اإل، إلى منتصفيا ليحافظ عمى الممكنة

 يقكؿ في الجممة األكلى:

 ضرباتو تتوالى عمى مؤخرة رأسي أخذت

كاآلخر لمحاضر ليشير إلى أف  ،كىي جممة تقٌصد أف يستخدـ فييا فعميف أحدىما لمماضي

بمعنى  .دت كلكنيا استمرت حتى )أخذت، تتكالى( في بدء القصةىناؾ ضربات سبقت كميٌ 

)اختزؿ( سمسمة األفعاؿ التي قامت بيا الشخصية كالسمطة كالجماىير كأٌدت  ةٌف زنكنأآخر 

خصية الرئيسة في خضـ الحدث مباشرة كباستغناء تاـ عف المقدمات بمجمكعيا إلى قذؼ الش

ز عمى ، ركٌ نو، كبدقة أكثرأيا، بؿ ز عمى تجربة كاحدة ال عمى التجارب كمٌ دات كركٌ كالمميٌ 

يد لقصتو أف تضطمع بميمة نو ال ير إ .تمؾ التجربة ال عمى التجربة كمياحالة كاحدة مف 

ال تحتاج اكثر مف أف يخبرنا بما "ف تحشر نفسيا في التنظير السياسي، ألنيا . كال أالتاريخ

. إنيا ببساطة تتحدث عف حالة مف الحاالت اإلنسانية التي أفرزتيا "سياحدث في القصة نف



منظمة كقفت السمطات ظركؼ اليياج الجماىيرم الذم كثيران كاف ما ينقمب إلى انتفاضات 

نت تمؾ بثت أف اكتشفت الطرؽ التي تخرجيا مف المأزؽ سكاء أكا. كلكنيا ما لعاجزة إزاءىا

انتفاضة معينة إال أنني افترض . كمع أٌف القصة ال تحدثنا عف الطرؽ ترىيبية أـ ترغيبية

. أم بمكرة كعي الشخصية الرئيسة فييا ، إلىنتفاضة كحدث سابؽ ليا أدل، كلك مصادفةاإل

ير اإليجابي المفاجئ ليا بعد أف كاف شغميا الشاغؿ أٌف ما حدث قبميا كاف السبب كراء التغي

اضة كأسبقيتيا لحدث نتففترض اإلأإٌف الذم جعمني  .يةالكتابة عف األمكر الجنسية التاف

. كعبلقتو بأحداث القصة كشخصياتيا يىك حالة القائد الجماىيرم المتخفٌ  القصة الرئيس

ض المستمر اء التعرٌ ، المتكالدة جرٌ ضيؽلفعؿ الناجـ عف تزامف حالة الكلكننا ال نغفؿ دكر ا

، مع التغٌير الناجـ جراء تكتر الحالة تدريجيان بتعريض كالضغط النفسي ،كالتعذيب ،لمضرب

المبرح عمى الرأس كالكجو  كالضرب ،الشخصية لصنكؼ الركؿ اليستيرم عمى البطف

 .كالظير، ثـ الضرب بالمطرقة

، أف ال يبالي، أف ال يصرخ، أف يحاكؿ تجنب جمدلقد حاكؿ البطؿ أكؿ األمر أف يتظاىر بال

،  يقكؿ لجبلديو أٌف األلـ يعتصره، أف اليتراجع إلى الخمؼر عمى نفسو ك يتككٌ  باف، الركبلت

 .مف الفشؿ إلى الشعكر بحالة الضيؽكلكنو فشؿ كليس أدعى 

جعمو يزداد  . فانيالكا ضربان عمى رأسو بضراكة أشدـ قاؿ ال أعمـ شيئان كحيف أمركه أف يتكمٌ 

 . يقكؿ في ذات نفسو:ثرر( أكثر فأكبتو في الكقت ذاتو إلى )التغيٌ ضيقان أكثر فأكثر كقرٌ 

 لقد مألتـ كؿ القدور واألوانػي والبراميػػػػؿ بالدمػاء فأيػف  

 ستذىبوف بدمي الذي سيظؿ يسيؿ ويسيؿ حتى تطفػػػػح كػؿ    



 .. فاف أيًا منيا لـ يعد يحتػاج واني التي تمقيتموىا ىبات وىدايااأل    

ذ ذاؾ سيحدث الطوفاف كثر مف قطرة واحدة ليطفحأإلى      . ليسيؿ وا 

  يخنقكػػـ فػػي عقػػػر داركػػـ الػذي سيجرفكػػـ أو   

ساخنان عمى رقبتو كصؿ إلى كعندما انيالكا بالمطرقة عمى مؤخرة رأسو مرة أخرل كساؿ دمو 

رىابيـ كىذا ما جعمو يقؼ منيـ مكقؼ المكاجية  ( كلـ يعد يعبأرذركة )التغيٌ  كثيران بقسكتيـ كا 

 ليتحرر مف ضيقو فيقذؼ في كجكىيـ كؿ حقده دفعة كاحدة:

 انتـ وحوش

ذيف يتستر عمى قائدىـ( كيكتشؼ أٌف لنو كاحد مف الجماعة مف )الجماعة اأكحيف يقرركف 

في نفسو تيار مف األفكار  صديقو الذم خبأه مرة في بيتو إنما ىك قائد جماىيرم يتداعى

لتككف أعمى مرحمة يمكف  ةر يعاتبو عبر مقارنة كضعيا زنكنتغذية ذكرل صديقو الذم صا

ر( المطمكبة لمشخصية لما فييا مف تأنيب كلكـ لمذات السالبة. يقكؿ أف تصميا عممية )التغيٌ 

 )الكاتب(:

قضيتيا أنا في قرض .. عشروف عامًا يقي الذي لـ أرؾ منذ عشريف عاماً مياًل يا صد

 عف الجنس والتفاىة والضجر والقرؼ.. والتبغ وشرب الخمر وكتابة القصص الكتب

؟ لربما في السجوف والمعتقالت والمخابئ والسراديب حتى مف يدري؟ وقضيتيا أنت أيػػف

لظالـ ... يخػػػػاؼ .. فعالمنا الذي حجب الوحوش عنو الشمس وأغرقػػوه فػػي اصرت قائدىـ

  ؾنػػػػور 

 



ر المصاحب لحالة الضيؽ يتطمب كي يستكفي إٌف الكصكؿ إلى أعمى مرحمة في التغيٌ 

ك ما . كىذا الفعؿ ليس ىف الجكىر الحقيقي الجديد لمشخصيةلشركط إلى فعؿ يكشؼ عا

 .دث ليا جراء ذلؾ القرار فيما بعد، بؿ كما حقررتو الشخصية في القصة حسب

 يقكؿ )الكاتب( أيضان:

منحيـ نور عينػي وقوة حػرفي واف أىبيػػـ حياتػػػػي التي سيجيز عمييا القتمة أقررت أف 

 سعيد يا قائدىـ .. يا قائدنابعد قميؿ ولكني سعيد ، 

ر الحاصؿ إٌف ىذه الصرخة ذات الداللة العميقة )يا قائدنا( تشير بكضكح إلى نكعية التغيٌ 

، ال يتراجع بالرغـ مف ضراكة األلـل إلى أف ال يأبو ليـ أبدان كأف كالمنتظر مف الشخصية أدٌ 

، كبالرغـ مف أنيـ انيالكا مف جديد عميو ركبلن كيف المنتظرة عمى حنجرتوكبالرغـ مف الس

 .كطرقان كتيشيمان كتيديدان بالمكت

 ؟ تكمـقؿ أيف أخفيت رفيقؾ

 "مرة ه كاؼ أف أموت مف اجمو ألؼرفيقي ؟ يا لمشرؼ ىذا وحدػػ 

 ،كالحاالت ،كاألحداث ،عندما ميد لو بسمسمة مف األفعاؿ ةىذا ما أراد أف يصؿ إليو زنكن

ليا إلى أنمكذج لمبطكلة ليا ما تمكت مف أجمو د الشخصية تعميدان ثكريان ليحكٌ كالتغير أف يعمٌ 

 .كتخاؼ المكت مف أجؿ ال شيء ،مفاجئبعد أف كانت تستكثر عمى نفسيا المكت ال

في ىذه القصة ككما سنراه، فيما بعد في أعمالو األخرل ال ييتـ بنمكذج البطؿ  ةإٌف زنكن

، كما في ىذه شخكصان كاقعييف كسمبييف أحيانان  المثالي الجاىز كلكنو يرشح لبطكلة قصصو

، ليدخميـ في مختبر حياة القصة نفسيا ثـ ليخرجيـ بعد ذلؾ أبطاالن جددان ال كما كانكا القصة



ي يقينو باعتباره رائيان ف يككنكا عمى كفؽ معيار جاىز كلكف كما يراىـ فكال كما ينبغي أ

.. ال يستكثركف ا اختبار الحياة كصراعاتيا بنجاح.. أشخاصان تجاكزك كمجربان.. حكيمان كمحمبلن 

لحياة عمى أنيا ال المكت عمى أنفسيـ ألنيـ يمتمككف سببان حقيقيان لو ، كىـ ال  ينظركف إلى ا

الذيف ال يدعكف أحدان إلى حياتيـ كلكنيـ يفتحكف  ة، ىؤالء ىـ أبطاؿ زنكنتستحؽ أف تعاش

 .، في الضمائر البشريةكنيا فعبلن ، كيشيدإلى حياة ينٌكىكف بتشييدىا لنا الدعكة
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 حيث الناس يعيشوف كاليواء

 خوصػػػػػػػػػػػػػػػاـ والشػػػػػػػػػػػػػػز األرقػػػػػػػػػػػػػػػػترمي

 

 

 أ. ترميز األرقاـ

مف األىمية بمكاف أف أشير، قبؿ البدء بتناكؿ المرمزات مف الشخكص كاألرقاـ، إلى أف ىذه 

القصة لـ تعتمد في حركتيا الداخمية عمى االنتقاؿ مف الكاقع إلى الحمـ أك مف الحمـ إلى 

مـ فييا مدخكؿ في الكاقع، ال كثبان كال انسيابان، كلكنيا تعتمد عمى الحركة المكضعية، ألف الح

. حمـ مف حيث أنيا نيا حمـ ككاقع في آفإ .حد زكاؿ المبلمح الفاصمة بينيما الكاقع إلى

ف مداليميا الرمزية قد أزاحت صكرة الكاقع أثير مف األفكار الصكرية كمف حيث نت الكتضمٌ 

تناكليا ككثفتو في صكرة جديدة مدىشة كمؤطرة بركح ميثيكلكجية معاصرة. ككاقع مف حيث 

بشرم عبر مراحؿ تجربة مريرة بتفاصيميا كمف حيث امتداد جذكر ىذه التجربة في الضمير ال

 ،، صعبة التناكؿ في قصة مساحتيا محدكدةالنضاؿ التاريخية. كىذا ما يجعميا، أم التجربة

ال تحتاج أكثر مف أف تخبرنا بما حدث في "كمشترط عمييا أف  ،كمحككمة بالتركيز كالتكثيؼ

 .(2)"ضح لنا الحركة الطفيفة التي حدثتككذا )ال تحتاج سكل أف تك  (1)صة نفسيا(الق

                                                           
(

2
                                                                                                                                  نفس المصدر السابق( 

(
1

                                                                                                                                  نفس المصدر السابق( 



فيك في  .مقدمات الضركرية باإلشارة كالرمزكال ،يستعيض عف المميدات الميمة ةكلكف زنكن 

زىا حتى تكتسب دالالت تاريخية عميقة قد تستكعب ، ما أف يرمٌ ىذه القصة يستخدـ أرقامان 

 إضافية ، مساحاتقد أضاؼ إلى مساحة القصة القصيرةية كبذا يككف أكثر مف مرحمة تاريخ

 زاتو مف األرقاـ أيضان كقد استخدـ مرمٌ  .ستطيع التحرؾ عمييا باطمئناف تاـ، يشاسعة أخرل

ي اآلخريف )الثاني( ى أحدىـ )األكؿ( كيسمٌ كي ال يمنح أبطالو تحديدان زمكانيان فيسمٌ 

يستطع الناس فيو لفظ ممككيـ  زماف كعمى كؿ مكاف لـ القصة مفتكحة لكؿٌ  ك)الثالث( لتظؿٌ 

اؿ متطرقان إلى خكؼ كمف جية أخرل استخدميا في مكضعيف مف القصة حيف ق .بعد

أف يعمد الممؾ إذ يييج إلى ابتبلع أبيو ثانية حيف يعجز عف اإلمساؾ بو ")الثاني( مف 

إال أٌف أبي "كحيف قاؿ:  .."ف أخرل كما حدث في المرة السابقةكيحبسو في بطنو تسعة قرك 

.. ليست بالمدة القميمة خاصة كأنيا قركف كلمدة تسعة قركف... انتبو إلى الرقـ، تسعة.. قركف

.. بؿ كؿ ساعة كؿ دقيقة فييا.. نكع خاص غير ما تآلؼ عميو البشر.. كؿ يكـ فييا مف

 ،لمعاناةكا ،تعادؿ قرنان مف العذاب( ليشير في المرتيف إلى مرحمة طكيمة مف العذاب

كاالنكسار بعيد سقكط الحضارة كاندثار مظاىرىا كانسحاقيا  ،كالجيؿ ،كالظبلـ ،كالحرماف

تحت سنابؾ اليمجية. أم أنو لـ يستخدـ الرقـ استخدامان مجردان ليشير بو إلى الفترة الزمنية 

لى انس حاب أك الطكؿ الزمني الذم احتجز خبللو كالد )الثاني( بؿ إلى طبيعة تمؾ الفترة كا 

تأثيرىا عمى الناس مف دكف أف يخكض في تفاصيميا كػ)فترة مظممة( عمى كجو التحديد ذلؾ 

كحالـ يتحكؿ كؿ شئ عمى يديو إلى  ،كشاعر ،ألنو ليس بمؤرخ بطبيعة الحاؿ كلكنو قاص

لى داللة فيختزؿ كيكثٌ  . كاستخدميا أيضان ده في )حركة طفيفة( كلكنيا مركزةؼ مكارمز كا 



نة . فقد كرد في جممة لو يصؼ بيا المديداللة بالغة العمؽ ية ميمة كذاتكأرقاـ استنتاج

 مدينة حمكة ينتيي فييا جميع العمميات الحسابية مف جمع"التي يعيش أىميا كاليكاء أنيا 

كىك رقـ يشير إلى نضاؿ اإلنسانية التاريخي المرير.  "(5كطرح كقسمة كضرب إلى الرقـ )

خيران إلى مرحمتو حؿ تاريخية مف عمر البشرية ليصؿ أالنضاؿ الذم استغرؽ أربع مرا

تبعد ، ىك محصمة حاصؿ التاريخ كىك ليذا ال يس( إذف ىك التاريخ5الرقـ ) .الخامسة الميمة

يخي قد حددت مسار كقكانيف إٌف جدلية الصراع المادم التار  .أف يككف رمزان لحمـ اإلنساف

مراحؿ الخمس المعركفة ككأف كؿ شئ قد اعد ، كاف الضركرة التاريخية قد حكمتو بالالصراع

قد أكقؼ  ة( فضبلن عف أٌف زنكن5ىك الرقـ ) لتنتيي كؿ العمميات فيو إلى استنتاج كاحد

كاقع ىـ جميعان كائنكف فيو قصتو عمى خمسة شخكص متباينيف في طرؽ رفضيـ كقبكليـ ل

 ،ككمناضؿ ،ضميره ككاتب، في ةراديإفأعطى، بذلؾ، عمقان آخر ليذا الرقـ المتحرؾ، ببل 

 رقمان جديدان مرمزان حيف يقكؿ: ةككإنساف. كأخيران يستخدـ زنكن

لقد عاش فعاًل حياة ىانئة طيبة ذات رائحة عطرة خاليػة مف المموؾ وأنفاسيـ القذرة  

 ر ... منذ اكثر مف نصؼ قػػرفوداسوا عمييـ باألقدا ألنيـ ىناؾ لفظوىـ لفظ النواة

مف خمسيف عامان  كثرأباحثيف عف أىـ أحداث العالـ قبؿ التاريخ البشرم فمك أننا فتشنا في 

البشرية  كثر أىمية مف سقكط النظاـ القيصرم الذم بسقكطو انفتحت أماـألكجدنا أٌف ليس 

 .أبكاب عالـ إنساني جديد

 ب. ترميز الشخكص 



الزماف كال في في قمنا أٌف إطبلؽ األرقاـ بدؿ األسماء عمى الشخكص ال يمنحيا تحديدان 

، إال أٌف التعبير عنو في مكضكعة كالتي تطرحيا ف لـ يكف دقيقان جدان ا  المكاف، كىك أمر ك 

، ألنو يساعد كثيران في تحميؿ ة أمر مفركغ منو، مف الناحية الفنية عمى األقؿىذه القص

ات مداليؿ رمزية عميقة تكشؼ عف سعة التجارب البشرية كاختبلفيا في مضمار الشخصيٌ 

. كمف ىنا جاءت تسمية أحد شخكص كالتسمط ،كاالستبلب ،عمؿ عمى إلغاء االستغبلؿال

مف مف ىؤالء عدد ال يحصى كال يعد م القصة بػ)األكؿ( كاآلخر بػ)الثاني( ك)الثالث( فمكؿٌ 

 .رقعيا عمى كجو الخارطة العالمية ، كفي أماكف يصعب تحديديتشابيكف معيـ مكقفان كسمككان 

يسمؾ السمكؾ ذاتو في المكقؼ ذاتو الذم كضع فيو . ككذلؾ الثاني  فاألكؿ ىك أم كاحد

نيـ يشترككف أء الثبلثة لمكاقع كرفضو إال كالثالث .. كبالرغـ مف اختبلؼ طرؽ مكاجية ىؤال

في غاية كاحدة تتجسد في اندفاعيـ جميعان نحك المدينة التي يعيش أىميا كاليكاء كالتي تشبو 

 .(5الرقـ ) ؿ العمميات فييا تنتيي إلىي( كذكر أٌف كتمؾ التي تحدث عنيا )الثان

 ـ رغبة واحدة تتجذر في أعماقيـ، تحركيثالثتيـ يندفعوف بسرعة مجنونة

رىا كيفصميا . حيث الجبؿ الذم يسكٌ كف عند الحدكد الطبيعية لمدينتيـكثبلثتيـ أيضان يتكقف

بالمكقؼ الجديد لكؿ منيـ. لقد أراد ككثكبيا ، ليبتدئكا اندفاعات تحدد سككنياتيا تيـعف تطمعا

و جبركتو كقدرتك  بالجبؿ أف يشير إلى قكة الحدكد المستمىدة مف قكة القانكف الكضعي ةزنكن

 ،كسيطرة الممؾ عميو ،. كمف ىنا جاء تردد )األكؿ( كخكفوعمى زعزعة ثقة العبكر كالتجاكز

كنفكذه إلى رأسو بكامؿ قصره كعرباتو الجكالة في عممية دائبة تحٌكؿ عمى إثرىا )األكؿ( إلى 

مسخ شائو إذ صفحت أذناه مف الداخؿ كاستطالتا مف الخارج حتى غطتاه كابتدأت )الديداف( 



ركف كحاؿ بينو كبيف تطمعو زحفيا إليو فطفح كؿ ما فيو مف خكؼ متجذر منذ تسعة ق

لمخائب المقيكر المنقمب عمى نفسو. ضعو ىذا ال يمكف أف يككف إال رمزان إنو بك  الجميؿ.

كحطمت عجمتيا  ،ظمـ فترة تاريخية مذ داست سنابؾ التتر اليمجية عمى الحضارةأنتاج 

لـ ير مف قبؿ المدينة التي يعيش أىميا  ،عتبارخذ كؿ األمكر بنظر اإلأبعد . كىك الدائبة

 .يتطمع إلييا تطمع العاجز النككص فقطكلكنو  ،كلـ ير غيرىا ،كاليكاء

ىرب ف شاىد مدينة الحمـ فاستيكاه العيش فييا حيف أأما )الثاني( فعمى خبلفو، إذ سبؽ لو ك 

جز الممؾ أباه في بطنو تسعة . لكنو عاد مرة أخرل بعد أف احتإلييا منفمتان مف قبضة الممؾ

دينة أخرل تشبو مدينة الحمـ التي ع إلى م، كمع خكفو مف إرىابية الممؾ كجبركتو يتطمٌ قركف

ىرب إلييا أكؿ مرة كلكف خكفو مف أف يحتجز أباه في بطنو تسعة قركف أخرل عندما يعجز 

عف اإلمساؾ بو كىي إحدل طرؽ الممؾ التي يمتجأ إلييا عندما ينفمت شخصان ما مف قبضتو 

 .مف تجاكز الحدكد كلك بخطكة كاحدةيمنعو 

نو اتخذ مف    أخائب المقيكر المنقمب عمى نفسو فكؿ( رمزان لمقد اتخذ )األ ةفإذا كاف زنكن

)الثاني( رمزان لبلنيزامي المتطير كاألناني الذم يرضى لنفسو أف يككف طفيميان بدالن مف أف 

)الثالث(  . كيظؿٌ يخمك مف )أنفاس الممؾ الكريية( يخكض معركتو في سبيؿ بناء مدينتو بناءن 

ي القادر عمى االستمرار في اندفاع حقيقي نحك المدينة الت، الشخصية الكحيدة، مف بينيـ

، كبالرغـ عممية عرفناىا بالفعؿ ال بالقكؿ ، كىك شخصيةيعيش أىميا كاليكاء بخطى ثابتة

نو استطاع أف يستقطب اىتمامنا كتعاطفنا بالرغـ مف اختبلفنا أره إال مف صغر مساحة حكا

 نو يظؿٌ أزه، في القصة، إال كبالرغـ مف تميٌ  .يث سمككية الفعؿ الثكرم كمنيجيتومعو مف ح



ف يقرف ىذه التجارب بحكمة أك  ،ف يخرج بحصيمة مف تجاربوأك  ،ب الحياةبحاجة إلى أف يجرٌ 

 .المجرب

، شخصية )األب( إلى جانبو باعتبار أٌف نو كضع، في القصةأاليكة فىذه  ةكلكي يردـ زنكن

كىك يكاجو اإلرىاب كالقسر  ،التي خاض غمارىالؤلب تجاربو الميمة كالعظيمة السيما كتمؾ 

. كىك اآلخر فيؽ كاألكاذيب التي يركجيا الممؾكعمميات غسؿ الدماغ عف طريؽ تمقيو التم

بأمكره الشخصية كلـ يأخذ يمتمؾ القدرة عمى التجاكز كالكصكؿ إلى تمؾ المدينة ألنو لـ يعبأ 

كىك إذ يمحؽ و المبثكثة ىنا كىناؾ. ككثرة عيكن ،ككحشيتو ،عتبار إرىابية الممؾبنظر اإل

بالثالث فإنما ليعيده إلى مدينتو بعد أف يتعمـ أصكؿ تمؾ المدينة ليبنيا معان مدينة مثميا كىك 

 . القصة في نقطة البداية الحقيقية ما يخبرنا بو بعد عكدتيما لتنتيي

ف شيئان ذلؾ أل اـ لـ يغير مف األمرإٌف إطبلؽ تسمية )األب( ك)الممؾ( عمييما بدؿ األرق

فاألب  األب كالممؾ كممتاف تشيراف إلى الصفة االجتماعية كالسمطكية ال إلى التشخيص

ف ا  ة، ككذلؾ الممؾ ك ف اختمفت مكاصفاتو الشخصية كالسمككيا  مكجكد في كؿ زماف كمكاف ك 

 ، فيك في ىذه القصة ككما قمنا في البداية مف النمط الذم يبدكاختمفت أشكاؿ تكاجده الكثيرة

بكجو مميء بالدمامؿ كبأسناف صفر  ةا زنكنشخصية خرافية مجانبة لمكاقع إذ يرسمو لن

كبقركف طكيمة تناطح السحاب كأنفاس كريية كشعر محركؽ  ،بعضيا أسد كبعضيا حصاف

 . بييآت أشرار المثيكلكجيا القديمةكىيأة قريبة الشبو 

 

*     *     *     *     * 



 

1970 

 اً ػػػػػػػػػػػوت سداسيػػػػػالم

 الحرية  و األرض  والموت السداسي

 

 

ليا في عمى مكضكعة تناك  ةيان( اشتغؿ القاص محي الديف زنكنفي قصة )المكت سداس   

مف  كلـ تحقؽ قدران كافيان  ،، بمعالجة اتسمت بالمباشرة كالتعبكيةعمؿ سابؽ تناكالن دراميان 

كتطمعيا  ،كنزكاتيا ،كرغباتيا ،االستبطاف كسبر األغكار كالتأثير في الشخصيات كتطكرىا

 .كؿ إلى أىدافيا بشكؿ جزئي أك كمينحك غاياتيا كتحقؽ تمؾ الغايات كفشميا في الكص

 ،تتجمى حقيقة ىذه المكضكعة مف خبلؿ ما تطرحو القصة بشكؿ تسجيمي عف االستبلب

ف تحدد انحيازىا فيي تطرح بشكؿ دقيؽ ما أضمائر كالحريات دكف كمصادرة ال ،كاالغتصاب

القادر عمى  قارئكتاركة مسألة االنحياز إلى اللمشخصيات كما عمييا مؤجمة إطبلؽ األحكاـ 

 .طاكلة تأممو كاستبصاره الدقيقيف الفرز مف خبلؿ المقارنات كالمفارقات التي تطرحيا عمى

عمى  ألف مكاقفو مف الثكابت التي عمؿ ةى مكاقؼ زنكنيدة لـ تؤثر، قط، عمالمعالجة الجد

كثر سعة أإمكانية تناكؿ مكضكعتو مف زكايا ، كفقط أتاحت لو ترسيخيا طكاؿ حياتو األدبية

إٌف استخداـ  .كات اعقد استعماالن كأكفأ عبلجان كالتقاط الميـ بأد ،كالرصد ،كقدرة عمى الكشؼ

لممكنتاج كتسخيره لخدمة قصتو أتاح لو إمكانية استطبلع األحداث كاالنتقاؿ بينيا  ةزنكن



ككفمت لو تكسيع عالـ قصتو كرقعتيا كاشتماليا عمى مقاطع متعددة مف دكف أف تفقد القصة 

( الذم 1970و )العاـ نفس يا القصصية كما حدث لقصص ظيرت في)الممنتجة( صفات

بت تمؾ القصص بسبب منتجتيا صفات ريبكرتاجية ال ىذه فاكتس ةظيرت فيو قصة زنكن

 . (1)تمت إلى القصة إال بصمة كاىية

ف بطمو قد أ)ثيمة( يخبرنا المؤلؼ مف خبلليا تبدأ قصة )المكت سداسيان( بمدخؿ تتصدره 

أعيدت لو حريتو مرة ثانية. كعاد إلى المدينة التي سمخ منيا قبؿ فترة غير قصيرة. كىذا 

ما: مصادرة )الثيمة( أيضان، أٌف القصة إنما تتناكؿ مسألتيف جكىريتيف ىيعني، كمف خبلؿ 

ينما تتـ الثانية حيث تتـ األكلى بكساطة القانكف كالشريعة، ب .كاغتصاب األرض ،الحرية

كثر لمعرفة أاتاف المسألتاف بحاجة إلى تكضيح كلما كانت ى .بكساطة الخديعة كالديمكغكغيا

 يخبرنا فيو:  قطع مدخؿ القصة بػ)نص مقدس(ي ةف زنكنأجكىر كؿ منيما ف

كمتا  أف تضع –التي ىػي ظػؿ لألولػػػى  –انو مف حؽ السمطة السماوية واألرضية أيضا 

القانوف  –القانوف  قولة التي يرثيا أفراد ال يؤىميـيدييا عمى األمواؿ المنقولة وغير المن

، كأف لمتمتع باإلرث  –العكس  أو ة لصالح السمطة األرضيػػػػػةالذي تسنو السمطة السماوي

الحميب ما تزاؿ تفوح مف أفواىيـ ولـ  ثة بجرثومة ما أو أف تكوف رائحػةتكوف عقوليـ ممو 

 .رائحة الخمور والتبوغ بعػػدتصرعيا 

كىك نص يبرر المستمب بو قانكنية استبلبو كسمككو الكحشي ابتداءن مف انتزاعو القسرم 

 .استبلبو األرض كالكطفكانتياءن ب ،لمحقكؽ كالحريات

                                                           
(

2)
ال ٌدددخه اددذا بطبٌعددة الحدداه فددً مدددمار االسددتخدام الفنددً للرٌبورتدداص فددً القصددة بشددكه مقصددود فنٌددا وان كددان ال ٌخلددو مددن  

                                                                   محاذٌر فنٌة قد ٌؤدي عدم االنتباه إلٌها أو تجاالها إلى صدع بنٌة الشكه .



لحرية ثـ يعكد في المقطع الثالث ليستأنؼ حكار البطؿ مع مستمبيو ليكضح مف خبللو أٌف ا

ذا كانت الحرية إنما ىي )نكر انبثؽ مف طيات ىذ ليست إرثان يكرث عف أحد ما ا الككف( كا 

كجيفارا  ،كلينيف ،كعمي ،ككاكه الحداد ،ف بطمو كرثيا عف سبارتاككسأإرثان، كما يدعكف، ف

. كعمى ىذا األساس المقطعي تترل بقية المقاطع مستيدفة ضمنيان الكشؼ كمبلييف الضحايا

كاألرض عف حقيقة الفعؿ كالمجريات كما سنكضح ذلؾ مف خبلؿ تناكلنا لمسألتي الحرية 

 .كمف بعدىما المكت السداسي

ف يكشؼ عف أالمتناقضيف ك  نقؿ بيف طرفي القصةأف يت ةلقد أتاح أسمكب )المىنتجة( لزنكن

ف يعزز أك  ،عدـ تكافؤىما كقكتيف متضادتيفجكىر الصراع القائـ بينيما عمى أساس 

دكافعيما بمبررات كؿ قكة لحقيا في ما اعتبرتو حقان ليا. فالقكة األكلى تدعـ طرحيا بذلؾ 

)النص المقدس( الذم منحيا الحؽ في بسط يدييا عمى حقكؽ اآلخر اضطرت إلى تجميد 

كالقكة الثانية تؤكد أف الحرية شئ  ،تامان أك مصادرتيا مصادرة كاممة حريتو بدؿ إلغائيا إلغاء

يف أفنكا حياتيـ في سبيؿ ف كانت كذلؾ فإنيا كرثتيا عف القادة العظاـ الذا  كث ك غير مكر 

كلماذا ؟ ألكلى حرية الثانية إلغاءن تامان كىنا يطرح سؤاؿ نفسو لماذا لـ تمغ القكة ا .تحقيقيا

؟ كيأتي الجكاب مف القصة نفسيا ألنيا أم القكة بتجميدىا دكف مصادرتيا بشكؿ تاـ اكتفت

مكر كمدركة لحقيقة التآمر الثانية، تمتمؾ قمبان لـ يتسخ بقذارة العالـ كألنيا عارفة بحقيقة األ

تبلؿ ، كاألدىى مف ىذا كأمر أف القكة األكلى أرادت مف الثانية أف تصدؽ كذبة االحعمييا

ف كطنيا ليس إال كطف االغتراب ثـ لتنسحب أك  ،لمس اليد أٌف بيتيا لـ يعد لياكاف تممس 

عادتيا لـ يكف إال كؿ شئ كىائمة في األرض ببل ىكية طكعان تاركة . تجميد الحرية إذف كا 



ىدؼ لتستكمؿ المعبة كؿ جكانبيا كي تستطيع أف تقذؼ بالقكة األكلى في فراغ ىائؿ يتآكميا 

اخؿ جزءان فجزءان حتى تستسمـ لمشيئة االحتبلؿ. فالتجميد إذف لـ يكف إال مرحمة أكلى مف الد

ف كاف ال يعني القضاء التاـ عمى الحرية منذ البداية كال ا  الحرية كىك ك مف مراحؿ مصادرة 

، يقصد مف كرائيا أقممة لى العبكدية المطمقة إال انو يظؿ، مع ذلؾ ، حالة أكلىتحكؿ الفرد إ

 ،كتجاىؿ قضيتيـ ،كالقبكؿ غير المشركط بيذا الكاقع ،مى الرضكخ لكاقع الحاؿع الناس

 .استعبادىـ المطمؽ كتاريخيـ كصكال إلى ،كحقكقيـ

ف لـ إمف غيره لمتصدم كرد الصاع بصاع  كثرأمؤىؿ  ةالذم اختاره زنكن البطؿكمع أٌف 

نساف. إانتابت قضيتو كسات الكثيرة التي نو لـ يستطع فعؿ أم شئ لممبلبأيكف بصاعيف إال 

نو عندما غادر )دائرة الحجز( متكجيان إلى بيتو كفكجئ باألغراب كقد احتمكا أكقد رأينا كيؼ 

عمى فراشو بعد أف ألقكا بعائمتو خارجان. لـ يستطع  (2)منزلو كىـ يمارسكف لذة الخيانة المتبادلة

بعدىا ممقى ىك  فعؿ شئ سكل إطبلؽ صرختو األخبلقية: )كيؼ يمكف ىذا( ليجد نفسو

ان، اضطره عمى القبكؿ، كلك مؤقت اآلخر خارجا كقد أغمقت النكافذ كاألبكاب دكنو غمقان محكماٌ 

يا. ىنا فقط تو ثانية كانت تكتسح أعماقو كمٌ ف رغبة شديدة بالعكدة الى بيأبكاقع الحاؿ مع 

ـٍ يدرؾ مف قبؿ ـى ل ثـ أعادتيا لو بعد ، الغاية التي تقؼ كراء تجميد حريتو يدرؾ، كال ادرم ل

 مدة قصيرة فيقكؿ:

 حجز حيػف أعادت  إلػػى حريتػػيدائرة ال ت عمؽ العقوبة التػي فرضتيا عمػياآلف أدرك

ذا كانت ىناؾ جدكل يكجد إنساف حر في مجتمع كمو عبيدثـ يتساءؿ عما إذ يمكف أف  ، كا 

 .نتزعت مف البحر كألقيت في العراءمف منح الحرية لسمكة ا
                                                           

(1)
                                               نا او خٌانة الزوص لزوجته وخٌانة الزوجة لزوجها والتقاء الخائنٌن فً خٌانة مرتبة .المقصود ا 



نو ىك تمؾ السمكة إ .كأدانتو لمعصر ،كبؤسو كانساف ،كفردبتمؾ األسئمة حقيقة أزمتو  مجسدان 

التي تحتاج إلى الماء كتصرخ إنيا بحاجة إلى الماء كالكؿ يعرؼ أنيا بحاجة إليو كلكف ال 

، ككأمثالو مف أبطاؿ الناسنو كغيره مف إبو منو. يصؿ إلى الماء كال أحد يقرٌ ىك يعرؼ كيؼ 

ٌف يتجاكز التجربة المريرة التي كضعو عصره أالحياة   /لكي يصؿ بثقة إلى الماء عميو ةزنكن

 .مختبر الكاقع كالقصة عمى حد سكاءف يعبر العممية الصعبة في أىا ك ءإزا

صميب الغربة في  في شكارع مدينتو كقد دؽ لقد أعادكا إليو حريتو إذف ليجد نفسو كحيدان 

مف تمؾ الشكارع كغريب تطالبو أصكات المدينة كميا أف يرحؿ  كمطركدان ، عظمو حتى النخاع

 ف ال يدخميا ألنيا لـ تعد مدينتو بعد:أك  ،عنيا بعيدا

 .. ارحؿ أييا الغريبارحؿ

كفي ركحو يتعممؽ حب األرض كطينتيا الحمراء كرغبتو بالعكدة غير أٌف  كلكنو عنيد أبدان 

ؿ دكف كصكؿ صكت ضميره الحر يحك  خمان ض ىائبلن  تقؼ بينو كبيف مدينتو سكران  العنصرية

التي بالرغـ منيا كاف يعيد محاكلة العكدة تمت ىامتو عبلمة المكت السداسي ك . سكر اعإلييا

 بإصرار مرة تمك أخرل حتى صرخت بو كجكه السكر السداسية كميا:

 نوف ال تدخميا إنيا لـ تعد لكـال تدخؿ المدينة أييا المج

 تزاؿ طرية مثؿ البو كىي يكاجو المكت السداسي كتربتو مشدكدة إلى قم االنسافىكذا صار 

 .برتقالة



كىك كما دامكا قد قذفكا بو في العراء فاف عينيو أبدان تظبلف مشدكدتيف إلى أرضو الخضراء 

يتشرب  .. يرنك نحك الشرؽ فيرل غيمة سكداء تتمزؽ كافقان اليني يتحدل المكت في سبيميا

 .مف خطكه ما استطاع خفيفة ثـ يكسعحمرة 

بشكؿ معاناتو ك  االنسافف يقدـ لنا في ىذه القصة معايشة داخمية لمأساة ألقد استطاع زنكنو 

 رضيـألمناس ك لكف لككف ما حدث ية تقنية ك الفنتازيا ال لرغبة فناعتمد التزاكج بيف الكاقع ك 

 .الكاقع كلكنو مع ذلؾ كاقع عيانان قرب إلى الفنتازيػا منيا إلى أشيءه 

في القصة، لـ يكف ليحدث خارج كعيو  ،الكاقع ككثكبو إلى جك الفنتازيا مف ةإٌف تحرر زنكن

ذا كاف قد نجح في كؿ مقطع مف مقاطعيا العشريف ألننا نممس ىذا الكعي مثبكتان  أبدان  . كا 

داثيا حرية الكصكؿ ما نجاح في إعطائيا شكميا المناسب فذلؾ ألنو ترؾ لمكضكعتيا كألحأيٌ 

كال الشكمية الفارغة. فمكؿ قصة،  ،، كألنو أساسان ال يؤمف بالقكلبة الجاىزةالشكؿ إلى ذلؾ

. تمؾ القصة كفعميا كحدثيا الرئيس كقكانينيا التي تفرضيا مكضكعة ،كقكاعدىا ،، شكمياعنده

فسو الذم يحكـ فعؿ القصة كحركتيا. ما يأخذ الطابع الدينامي نكىذا يعني أٌف الشكؿ عنده إنٌ 

الفنية نو حالة اتجاىاتو النفسية ك إ .لمضمكف كلكنو ليس بحاكية ضخمة لولديو مع ا نو يكلدإ

. كليذا بصمت ثـ اليني يعمنيا عمى الكرؽ متفاعمة مع جكىر المكضكعة التي يعايشيا

يمكننا القكؿ أٌف تبعثر المقاطع في القصة كتقطيعيا لـ يأت عبثان بؿ ىك ناجـ عف شعكر 

ؽ الشعب كتشتتو كعف الذم تركو ىذا القضية كتشتت جكانبيا كتمزٌ الكاتب الداخمي بتبعثر 

. ة في المكائمة بيف الشكؿ كالحالةكعف مكنتو الفني ،كالضياع في نفسو ،كالتشتت ،ؽالتمزٌ 

لـ يضيع الحدث األساس في القصة كلـ  ةدد المقاطع ككثرتيا إال أٌف زنكنكبالرغـ مف تع



الحركة الطفيفة التي "و بصدد إخبارنا عف المحظة أك نأيغفؿ أبدان بالرغـ مف طكؿ القصة، 

ف جكىر ما تقدمو لنا القصة ضيتو كاممة كال عف حياتو مفصمة أللبطمو ال عف ق "حدثت

، ال عف الحياة لحظات الحياة كىي في حالة تكىجياالقصيرة ىك أف تخبرنا عف لحظة مف 

 .كىذه ىي إحدل مميزاتيا األساسية ياكمٌ 

الجكانب الميمة كالحساسة كلكف  ة بكؿٌ متكاضعة كيذه ال يمكف أف تككف مممٌ إٌف دراسة 

جدية عف عذرىا في محاكلتيا كضع التمييد الميـ كالمطمكب لبحث يتكخى الكشؼ ب

 .مكنكنات )المكت السداسي(

 

     *     *     *     * 
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 الرجؿ الذي امتيف دراسة الكائنات البشرية

 ةػػػػػػات البشريػػػػػث في رجؿ امتيف دراسة الكائنػػػػػػػػػػالعبمؤثرات 

 

 

ت الحضارة الغربية منذ الحرب العالمية األكلى كحتى قنبمة )ىيركشيما( إلى عزلة لقد أدٌ    

بات ككأٌف العالـ ليس عالمو حقان. إنو كما يقكؿ ، حتى الغربي كتفاقـ أزمتو باطراداإلنساف 

ككباؿ، كراىية كاضطياد، ، أشبو بحمـ مخيؼ: حركب كككارث ال يطاؽكابكسي ")يكنسكك(: 

ـ فبل يفيـ أحدنا اآلخر، كنناضؿ، قدر ، بينما نحف نتكمكفكضى، كمكت يتربص بنا جميعان 

أال نككف محقيف إذا ما أحسسنا أٌف … في عالـ يبدك في قبضة حمى رىيبة ،ما يسعنا الجيد

نو ال طائؿ مف كرائو"حقان؟. إنو ليس لنا لـ ليس لناىذا العا اإلنساف  ، عالـ محككـ فيو، كا 

. كمف ىنا مصدر عذاباتو الكبيرة ، تمؾ العذابات التي تتشابؾ في بالعبث كمأساكية المصير

، في ىذا العالـ ال طائؿ مف كرائيا، بأف جيكده صعبة حالما يتكلد كعيو بالعبث ةقدعمتركيبة 

ٌف مصيره ليس بأفضؿ مف )سيزيؼ(  .كا 

كما أنتجتو مف ككارث كبما أٌف األزمة الحضارية ال تتكقؼ داخؿ حدكد فائض الثركة   

، كلكف بدرجات رىا إلى خارج حدكد االقتصاد الحر، فمف الطبيعي أف تمتد آثاكحركب طبقية

إٌف ىذه العذابات التي  .اقتصاديات بمد ما بذلؾ االقتصاد تتكقؼ جسامتيا عمى مدل ارتباط



، سيف سنة األكلى مف القرف العشريف، عمى مدل الخمضارة اإلنساف الغربيرزتيا أزمة حأف

كخارج أخبلقية  ،دية لمقديـدفعت الطميعييف إلى اكتشاؼ شكؿ فني جديد خارج األصكؿ التقمي

و كشعكره بالقمؽ ، شكؿ قادر عمى استيعاب أزمة اإلنساف الفكرية كاحتكاء تشتتالحاضر

 .كالتمزؽ كالضياع

تشؽ المياه إٌف األفكار الجديدة تستحدث لنفسيا الصنعة البلزمة ليا كما "شك يقكؿ برنارد 

ت منو ، كلقد شٌقت أفكار الطميعييف مجرل )العبث( الذم اتخذ "المجرل الذم تسير فيو

. كقد حذا حذك الطميعييف كتٌاب كثيركف كاف ليـ باع غير طريقة لمتعبير عف تطمعاتيا

، كما أٌف ىذا األدب الجديد اإلنساف المعاصر عمى كفؽ أصكؿقصير في التعبير عف أزمة 

، بؿ كشمؿ كتٌابان يقتصر عمى كتٌاب الغرب كحدىـ حسبتأثير ىذه الطريقة الجديدة لـ 

، كما تذكر ظيرت تأثيرات ىذه الطريقة كاضحة شرقييف كاف عمى رأسيـ تكفيؽ الحكيـ الذم

 .لشجرة(، عمى مسرحيتو )يا طالع االدكتكرة سامية أسعد

قصة )الرجؿ  1970، فكتب عاـ أيضان قد تأثر بيذا األدب الكافدىك  ةكمحي الديف زنكن

ف يكف قد حقؽ نجاحان في السيطرة عمى الشكؿ م امتيف دراسة الكائنات البشرية(الذ . كىك كا 

 ، فعادمرة ذىنية سرعاف ما اكتشؼ نشازىا، ال تتعدل ككنيا مغا، في رأيناالجديد فييا إال أنيا

 .خرل بذات النفس الزنكني المتميزليكتب لنا قصصو األ

، ككؿ حركة ترتبط مقاطع، يشٌكؿ كؿ مقطع منيا حركةكتتألؼ ىذه القصة مف ثبلثة 

بالحركة التي تمييا بعبارة تتكرر في بداية كؿ منيا )ىا أنت ثانية( كتمتاز بأٌف حركتيا 

 .إلى الكاقع مرة أخرللى الحمـ ثـ االنتقالية بشكؿ عاـ تنساب مف الكاقع إ



كيبدأ المقطع األكؿ )الكاقع( باإلشارة إلى عدد مرات تكاجد )الرجؿ( في زحاـ المدينة مف 

لى ككنو منساقان إلى الزحاـ ي ستبلـز المقطعيف اآلخريف أيضان خبلؿ عبارة التعجب الت . كا 

ف كاف ىدفو محددان   .بدافع مجيكؿ كا 

بكاقعيتيا إال أنيا تضمنت صكران كأفكاران مغرقة في كمع أٌف مجريات ىذا المقطع قد تميزت 

المبالية بما  عبث ليس في القصة أدؿ عميو مف صكرة األجساد النخرة اليٌشة العاطمة كغير

عمى  بٌ كر الحى . كقد كاف لظيكر المرأة البدينة في الشرفة كرمييا لقشيحدث ليا أك حكليا

الرجؿ( كرة بعدان دالليان آخر عٌمؽ كعي )، أىمية أضفت عمى تمؾ الصرؤكسيا غير المبالية

، كىي المرأة نفسيا التي تبادر إذ ترل في )الرجؿ( ما يميزه عف بعبثية الحياة في المدينة

، كعندما تعرؼ أنو ليس عاطبلن تسألو ياـ عما إذا كاف عاطبلن ىك اآلخراآلخريف باالستف

مينتو ى ىزئيا عندما تعرؼ أٌف ، ثـ تصؿ إلى أقصالتندر كالممازحة إف كاف مكظفان  بدافع

، ردان لرد عمى طمبيا، القياـ بدراستياكيقكـ الرجؿ مف جانبو با .ىي دراسة الكائنات البشرية

. كىكذا يعطينا زنكنو صكرة كمغادرة الشرفة بغضب ،قطع ضحكتيا قاسيان يضطرىا إلى

. كبما أٌف الحممييئنا لبلنتقاؿ إلى المقطع كيي ،اضحة عف طبيعة ىذا المقطع كحركتوك 

، لذا سأقكـ بدراستو دراسة تفصيمية يشٌكؿ مركز القصة كحدثيا الرئيس المقطع الحممي

 .شكؿ الطميعي عميوأكٌضح مف خبلليا تأثيرات ال

.. أنت ثانية( لتككف ىمزة ارة )المقابؿ( السابقة نفسيا )ىوعبل ةزنكن بتكراركيبدأ ىذا المقطع 

دراسة لمكقؼ الرجؿ )المقابؿ( مف )الرجؿ الذم امتيف لمكصؿ بيف المقطعيف كتككيدان 

ـ ، كىك تكرار بقدر ما ىك مقصكد كضركرم فإنو يميد لخركجنا مف عالالكائنات البشرية(



ال يريدنا أف نشعر بكجكد فاصمة بيف العالميف  ة. ألٌف زنكنالكاقع كدخكلنا إلى عالـ الحمـ

. بمعنى أٌف كيؤدم أحدىما إلى اآلخرزجاف ألنيما عنده كما عند الطميعييف يتداخبلف كيمت

، بؿ ىك امتداد لو ال يقكـ عمى أساس د الطميعييف غير منفصؿ عف الكاقعالحمـ عنده كما عن

نما عمى أساس بياف الحقائؽالت  .ضاد كا 

ؿ عف الفكر بؿ العكس تمامػػػان، عندما أحمـ ال أحس أٌني أتناز "  :يقكؿ )يكنسكك( بيذا الصدد

أقع عمى حقائؽ جمية حقػػػػػػان إال أنيا تتراءل لي في األحبلـ  أٌني ، في أحبلمييبدك لي 

    "حالة اليقظة اىر ال يتأتى فيبجبلء ب

ذا كاف يكنسكك يؤكد عمى أٌف:  نو كا   "كلكنو بطريقة أكثر عمقان كأصالة الحمـ ىك التفكير"كا 

يأخذ شكؿ كابكس رىيب تمامان مثؿ رىبة الكاقع  ةند زنكننو عأ، ف)أحيانان يككف قاسيان لمغاية(

 . ارية كقد بدأ يزداد طكالن كىكالن الذم نرل فيو صؼ األجساد النخرة الع

، إال أٌف )الرجؿ( يحاكؿ مـ الكابكسي مف رىبة، كما في الكاقع مف قسكةكمع ما في الح

رة غير مجربة كما تجريب ثقتو العالية بنفسو كبقدرتو عمى دراسة اليياكؿ النخرة، كىي قد

شتيا أف تكضح لنا مف خبلؿ القصة إذ استطاعت األجساد النخرة تمؾ كبالرغـ مف ىشا

 .تسقطو كتنتزع يده اليمنى

ٌف ىذه الداللة تأتي فكرة صكرية في الحمـ ليا داللتياكبما أنو بات مف المعركؼ أٌف كؿ  ، كا 

، فكذلؾ في يف العظيـ لبلكعيك باطني مف الخز مرمزة فتزيح ما ىك ظاىرم لتحؿ محمو ما ى

صؼ المضاد لحركة اإلنساف ، كىي قكة تقؼ في الالمقطع يرمِّز الحمـ قكة اليميف ىذا

كعة منو ألنيا في ، كلكف بالرغـ مف ىذا المكقؼ ال يتخمى اإلنساف عف القكة المنز الطميعي



، في ىذا  ؿ( ال يدرؾ. ك)الرجبعد أف يكتشؼ ال جدكاىا كقذارتيا، إال الكاقع جزء منو

، ال يدرؾ حقيقة احؿ )التكثيؼ كاإلزاحة كالتعكيض(، مع أٌف الحمـ قد بمغ أعمى مر المقطع

اليميف في كقت مبكر مف القصة ألنو كسائر األبطاؿ اآلخريف ال يصؿ إلى كعيو التكاممي 

. كىك كمعظميـ أيضان يحقؽ البطكلة غير الجاىزة مف إال مف داخؿ عالـ القصة كأحداثيا

. فيك ىنا في مختبر القصة نفسيا ةكالتسامي التي يجرييا عميو زنكن عمميات التبمكرخبلؿ 

 يقكـ بتعريضو لسمسمة أفعاؿ تدميرية متعاقبة:

 زحؼ األجساد الرخوة نحوه

 اندالع الظالـ   

 ىجـو أسراب مف الغرباف عميو وانقضاضيا عمى يده اليمنى  

عمى األجساد  وثقوبيا وانقضاضيا زحؼ الديداف المختمفة وخروجيا مف شقوؽ اليد

 وزحفيا نحوه ببطء

 كفي ذركة تصادـ بكاعثو مع تمؾ األفعاؿ التدميرية يدرؾ مدل قذارة اليميف فيقكؿ متأكىان:

 دِر أنؾ بيذا القدر مف القذارةآه يا يدي اليمنى الحقيرة .. أبدًا لـ ا

أٌخرىا عف الكصكؿ المبكر إلييا ألنو  ةلكف زنكن، ة كاف ينبغي إدراكيا منذ البدايةكىذه حقيق

الذم يساعدىـ ىك ، دكف أف يسمككا الطريؽ الو عمكمان أف يصمكا إلى غاية ماال يريد ألبط

أنيا ينظر إلى شخصياتو عمى  ة، ألٌف زنكنأقكؿ يساعدىـ كال أقكؿ يحدده ليـ. عمى تحديده

ف تكف مف خمقو لكنيا تنفصؿ عنو حاكائنات حية خارج ذاتو حو كيتركيا لما ينفخ فييا رك . كا 

يفما يحمك . إنو ينظر إلييا عمى أنيا ليست بيادؽ شطرنج يحركيا كتتحرؾ عمى رقعة القصة



. كما يشؽ البشر دركبيـ في الحياة ، بؿ عمى أنيا كائنات تشؽ طريقيا في دركب القصةلو

كبر قدر ممكف مف أكلكف ما يميزىا فقط ىك االىتماـ العظيـ الذم يكليو ليا لتتمكف مف بمكغ 

 .تكامميا الجمالي

ٌف أكؿ الغرباف ينقض عمى رأس )الرجؿ( كعمى أي يستكفي الصراع )الزحؼ( غايتو فكلك

بقية األجساد فيما قبؿ بدء عينيو كي يمٌكف البقية مف تحكيمو إلى جسد رخك كما حكلت 

التي جتياح الغرباف . كالرجؿ مف جانبو يقكـ بالدفاع عف نفسو دفاعان مستميتان أماـ االقصة

، حتى ينتقؿ إلى الصداـ المباشر معيا إلى ضرب الشر جاءت لتشيد مكت اإلنساف فيو

باليسار التي تضخمت عمى نحك غريب بعد أف انتزعت منو اليميف ككأنيا بتضخميا 

عكضت عف قدرة اليميف المستأصمة كما تعكض الكمية في عمميا عف عمؿ الكمية 

م ، طبيعتيا في التمسؾ بجذكرىا ةمتأصم. كىذه ىي طبيعة اليسار الة بعد تضخمياالمستأصى

 . ى الدكاـكالتصاقيا باإلنساف كالدفاع عنو عم

، كفيو تكررت في المقطعيف األكؿ كالثاني، التي ـ يبدأ المقطع الثالث مف العبارة، نفسياث

البدينة كىي تمسح دمكعيا ، بينما تسألو المرأة )الرجؿ( بالرحيؿ عف المدينة يطالب )المقابؿ(

الزمف المختزؿ الذم ىك . كقبؿ قميؿ ىذه تشير إلى نيرىا قبؿ قميؿ في المقطع األكؿ ألنو

بيد أن ي سأعود ، حيف كقت ليدرسيا فيرد بالنفي كيضيؼ: ، تسألو عما إذا حاف الزمف الحمـ

أعماقو يتعممؽ  كفي.. حتى تكارل تمامان . كانسحبيحيف الوقت ألدرس كؿ الكائنات البشرية

نو لـ الـ يرد ليا أف تككف مغمقة، بؿ  ةيي القصة نياية مفتكحة ألٌف زنكن، لتنتتصميـ بالعكدة



يفكر أصبلن بكضع نياية مغمقة ليا كىك بيذا يتٌفؽ مع يكنسكك الذم ال يجد سببان يدعكه إلى 

 ."نعة، مصطكؿ نياية ليا تأتي زائفة"مالو فػكضع نياية ألع

 

 

 

 

  *     *   *     *     * 
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 اضطراب في ألواف النيار

 يػزيرانػػػػػػػػػضطراب الحاإلدة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػع

 

 

عقدة شخصية ما كشخصية ىذه  يده عمى ةدما يضع كاتب مثؿ محي الديف زنكنعن   

كتحميؿ جممة دراسة تمؾ العقدة ، فمف البدييي أف يستخدـ أكثر األساليب تمكنان في القصة

كحاجاتيا تصادمان يؤدم إلى  ،كرغباتيا ،ضطرابات التي تتصادـ مع دكافع الشخصيةاإل

اتو المباشرة كتأثير  ،اشتداد صراعيا الداخمي الذم تزيده اشتدادان مبلبسات الظرؼ الخارجي

 .منيا كغير المباشرة

كب فييا، التي يفرضيا طات االجتماعية غير المرغ، كتعب النيار ، كاالرتبافالحر الحزيراني

 ا عكامؿ تضافر، كالحاجة إلى قيمكلة ىادئة كعدـ إشباع ىذه الحاجة كميظرؼ صعب ما

و إزاء جثة ترقد ىامدة ؿ إليو أنكقذفت ببطؿ القصة إلى الكىـ حتى خيٌ  ،بعضيا مع بعض

عاد داية عندما ألمح إليو منذ الب ةىذا الكىـ حالة مفاجئة ألٌف زنكن. كلـ يكف عمى سريره

، بعد يكـ دراسة شاؽ قاـ خبللو بتشريح جثة صبية في العشريف مف عمرىا )آزاد( إلى النزؿ

 كىك يقكؿ:



جالت فييا ذات العشريف ربيعًا التي سأستمقي عمى فراشي جثة ىامدة تمامًا كجثة المرأة 

 بيقػػيسكاكيننا قبؿ قميؿ في المشػػػرح أثنػػاء الدرس التط

ف كردتا عمى المرأة ذات العشريف ربيعان(ة( ك)فيذه )الجثة اليامد لسانو ليشبو بيما مدل ، كا 

. كىما كباالرتباط بصبية في التأثير النفسي كالذىني عميو ، إال أنيما فعمتا فعميمامنكـلحاجتو 

عندما ترتبطاف بحدث القصة ذات العشريف ربيعان أيضان ستتحكالف إلى رمزيف أعمؽ داللة 

فٍ كتساىماف بشكؿ فاعؿ في تنميتيا، بؿ إٌف كجكد الجثة ،القصة الرئيس كاف كجكدان  ، كا 

الكجكد مف مكاقؼ يضطر  ، يكتسب تأثيران مباشران عمى سير األحداث لما يخمقو ىذاكىميان 

قتو بيا قبؿ ءىا إلى االستسبلـ غير المشركط لصاحبة النزؿ التي تحدد جكىر عبلجرا)آزاد( 

ساسية ىي أف ال يدعيا تنتبو فكر أٌف ميمتو األك  ،الرائحة الزنخة وتداىمدخكلو الغرفة عندما 

 .ترؾ معيا بصفتي اليشاشة كالضخامة، فيي تذكره كمما رآىا بػ)ككمة التبف( التي تشكجكدهل

، كتذكر كيؼ كاف يكلج كؿ جسمو مفتاح في ثقب الباب تذكرىا أيضان كلكنو لحظة كضع ال

أكحت  ذىنول  تتبادر  إيركتيكيةديو. كىنا يكئد فكرة صؼ الككمة التي كاف يفتحيا بيفي منت

كعندما دخؿ إلى غرفتو  .ثقب الباب ككلكجو في ككمة التبف بيا إليو عممية كلكج المفتاح في

و أحٌس بكجكد جثة ممدة رتد عنو بقكة ألناكخمع سركالو كقميصو المبتؿ كدلؼ إلى فراشو، 

، لتبدأ مف ىنا عقدة اضطرابو التي ستغذييا جد نفسو مقذكفان خارج الغرفةك عمى فراشو. ثـ 

كتراكـ عميو االضطرابات تدريجيان حتى يمجأ في النياية إلى  ،مخيمتو بأفكار تزيدىا تعقيدان 

)ككمة التبف( لتكفر لو أمانان ضد الكساكس التي تراكده كضد حبؿ المشنقة الذم يتأرجح أماـ 

لقد تجٌمت تمؾ االضطرابات في  .الجاني لتخمص مف الجثة أك اكتشاؼناظريو بعد فشمو في ا



رل كأخرل مف دكف طائؿ كبغير أفكاره القمقة كالميزكزة كالتي سرعاف ما تخمى عنيا لفكرة أخ

 ، فمرة يتيـ )مداـ صباح( قائبلن:جدكل

 ؟ف ؟ زوجيا؟ لماذا؟ جثة َمف تكويأتكوف ىي التي أبقتيا في فراش

 ال إنو في الكويت.

 الذم يسكف مع زكجتو في الغرفة التحتية فيقكؿ: كمرة أخرل يتيـ النادؿ

دائمًا بسبب غش و في  اعتاد أف يفعؿ أيكوف قد تشاجر مع أحدىـ بسبب زوجتو كما

 المعب؟

 ثـ يضيؼ متسائبلن:

 ثة في غرفتؾ أنت ؟ أنت بالذات؟لماذا يمقي بالج

إلى زكج كيحاكؿ أف يجيب عف سؤالو عندما يعترؼ أماـ نفسو بأنو كاف يركـ الكصكؿ 

بسبب مراقبة  النادؿ ذات العشريف ربيعان كلكنو يعكد ليعمؿ ذلؾ بأنو لـ يستطع الكصكؿ إلييا

  :كرة مكاقعتيا ثـ يؤكد لنفسو إنو، كليذا فقد أقمع عنيا كتخمى عف ف)مداـ صباح( لو

مخنوقة مؤودة .. محبوسة في ال يمكف أف يكيد لؾ ىذا الكيد الشنيع لمجرد أفكار تختزف 

 .مؾداخ

كمرة ثالثة يعكد ليفكر بالقانكف كبالجريمة كالعقاب فيدفعو خكفو لمبحث عف القاتؿ الحقيقي 

كاكتشاؼ أمره فتنصب شكككو تارة أخرل عمى زكج الصبية الصغيرة فيبدأ بالتمصص عميو 

 .خمقو مف النظر عبرىا فيرجع عٌما اعتـزمف خبلؿ النافذة كيمنعو حياؤه ك 



كىك بمبلبسو الداخمية فتغطي عينييا بيدييا متصنعة الحياء كلكنو مع كتراه )مداـ صباح( 

، كىنا يحدث سكء ظف داخميا –في ذىنو  – تزاؿ ممددة ، فالجثة الرفةذلؾ ال يدلؼ إلى الغ

، فتفسح لو المجاؿ لمدخكؿ إنو يريدىا أك إنو قرر مكاقعتيا بينو كبيف صاحبة النزؿ إذ تعتقد

، كلكنو لـ يدخؿ إلى فيـ أنو جاء ليقضي حاجة ليس إالتإلى غرفتيا كتصعؽ عندما 

كتخرج كمماتو قمقة متعثرة غير  ،. كعندما تصرخ بو أف ال أحد في داخميا يتردد قميبلن التكاليت

يره ، فتنال يزاؿ يركـ الكصكؿ إلى الصبٌيةمؤكدة تفيـ )مداـ صباح( منيا كمف حركاتو إنو 

يعاكد التمصص عمى النادؿ بحٌجة اكتشاؼ أمره مف  كعندما .مدعية أٌف لمبيت شرفو كحرمتو

 : جتو عارية ىي األخرلخبلؿ النافذة يراه عاريان كيرل زك 

، وقد تناثرت خيوط الذىب عمى المخد ة الوردية ، فدبت الحياة فجأة في بضة ريانة وشيية

ىا، عر ذاكرتو عمى نحو ال يمكف محو جثة المرأة ذات العشريف ربيعًا التي التصقت في ق

 رائعة ، بيية ، لذيذة

ذ تجفؿ المرأة مف رؤيتو يندفع زكجيا مف فكقيا باتجا . كعند ه )آزاد( ميددان كمتكعدان بالمكتكا 

ىذه النقطة تمتقي المرأتاف: المرأة التي قاـ بتشريحيا كاألخرل التي يركـ مكاقعتيا كترتبطاف 

إلى استحضار ظممة التبف مف في ذىنو بفكرة كاحدة ىي فكرة المكت الذم دفعو الخكؼ منو 

بعيدان عف خزيف ذاكرتو ليكفر الحماية المطمكبة مف المكت كىك اندفاع طبيعي كفطرم يعمؿ 

حبة النزؿ كمحاكلتو كضع المعكقات، . فعمى الرغـ مف تيربو مف صايااتحددمقيكد اإلرادة ك 

الفكرة ناسيان محاكالت ، نراه يمجأ إلييا ىربان مف تمؾ كبشتى األساليب، في طريؽ كصكليا إليو

، كىذه اإلنعطافة دف مثؿ طفؿ صغيرتعكيؽ كصكليا إليو كدافنان رأسو في صدرىا الدافئ الم



الكبيرة في مكقفو اآلني منيا تبعتيا انعطافة كبيرة في مكقفيا منو إذ بدأت تزداد شعكران 

 بحناف أـ رؤكـ:بأمكمتيا إزاءه شيئان فشيئان حتى أنيا ضٌمتو إلييا بقكة كىي تقكؿ لو 

 .. فستكوف لؾ صد قنيَت تريدىا.. إذا كنال تبِؾ يا حبيبي.. ال تبؾِ 

ؽ معتقدة أٌف التجاءه إلييا إنما كاف بسبب عجزه عف الكصكؿ إلييا )إلى الصبٌية( لكجكد عائ

 .كبير ىك زكجيا )النادؿ(

، فمع تأثيران  مباشران  ؤثر في مكاقفناغير أٌف المسألة تبدك أعقد مف ىذا بكثير ألٌف الحقائؽ ت

جراء الحقيقية األكلى فإننا نممس تزايد شعكرىا الشبقي كالرغبة  شعكرىا قد تسامى بأمكمتيا أفٌ 

و عف تمؾ فيو مرة ثانية جراء الحقيقية الثانية التي كضعيا أماميا حيف اعترؼ ليا بتخمي

إال أنو تذرع بو ضد فكرة  . كمع أٌف اعترافو ىذا لـ يمس كبد الحقيقةالصبٌية كبعدـ حٌبو ليا

المكت التي تبلحقو بسبب الصبٌية كتيديدات زكجيا )الكحش( كحفاظان عمى )ككمة التبف( 

رم إلى الظممة اآلمنة ظممة . كىكذا نجد أٌف انقياده الفطلتي تؤمف لو حماية مف ىذه الفكرةا

إلى بمكغ ذلؾ ، ككمة التبف اليٌشة الدافئة كاف بسبب شعكره الفطرم أف ال سبيؿ الرحـ

التجكيؼ الكاقي إال باختراقيا كاالندماج بيا اندماجان )أكديبيان( يحقؽ لو الحماية المنشكدة مف 

ك)مداـ صباح( بغريزة المرأة تحٌسو فتندمج فيو بأمكمة كلٌذة معان يتجمى عبرىما  .(1)الكحش

ة المرأة بقكة خفية تطابؽ العقدة األكديبية مف حيث أٌف )آزاد( ك)أكديب( منساقاف إلى مكاقع

، لكف )آزاد( شخصية ال يراكدىا الندـ جراء ارتكاب قكية يجيبلنيا ككأنيا قدر محتكـ كرغبة

اف عمميما في . فبعد أف يتمٌ لو أمانان كلذة كخبلصان مف الكىـالخطيئة مادامت الخطيئة تكفر 

، يقكـ بارتداء فانيٌمتو خبلليا ذركة اندماجيما األكديبي الفراش كقد اندمجا في لذة مرٌكبة بمغا
                                                           

(2)
                                             ٌقوه شناٌدر: )إّن أبا الهوه او الرمز المزدوص للرجه والمرأة ، اللذٌن ٌتصالن بالفعه الطبٌعً( . 



لكف بسبب ترؾ منزليا حاالن ال بسبب الصبٌية كما تعتقد ىي ك  ىعم ليخبرىا أنو مضطر

 . غير إنيا تقكؿ لو مطمئنة:الجثة الممدة عمى سريره

 …ألريؾ –ارتِد مالبسؾ 

، تطكقو بذراعييا غرفتو كتكشؼ الغطاء مف عمى سريره، كتسحبو إلييا برفؽثـ تأخذه إلى 

 بحناف األـ كدؼء المرأة كىي تقكؿ بغنج كىدكء:

 تعاؿ يا حبيبي.. تعاؿ نـ.. آه.. كـ أنت متعب

 

 

 

 

 

 

*     *     *     *     * 
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 طفولة ممغاة

 مسألة األدب التزاوجي

 

 

، كىك كاحد مف أكبر المنٌظريف الفرنسييف الجدد في أدب األطفاؿ يبني )ركم فيداؿ(   

نتصكر كليسكا كائنات إٌف األطفاؿ ليسكا مبلئكة كما "تو عمى نقطتيف أساسيتيف: األكلى قناعا

نما ىناؾ أدب كاحد كحسبأف ليس ىناؾ أدب لؤلطفاؿ كآخر "، كالثانية "بريئة ، أم "لمكبار كا 

، كتجاىؿ أٌف الطفؿ إنما ىك مبلؾ عميو تفؽيتو عمى رفض تصكر سابؽ مأنو يؤسس نظر 

اقة التدميرية ، كليس بريئان بقدر ما نقحـ عكاطفو بالططيع الحفاظ عمى مبلئكيتور ما نستبقد

، "ؿ المشاكؿ التي يتخبط فييا محيطةالحساسية ما يجعمو يعي ك"إنو كائف لو مف  كالعنؼ.

، يمتنا ىنا ىي رفعو إلى ذلؾ الكعي. كمالمشاكؿ كما يٌدعي فيداؿ بالطبع كلكف ليس كؿ

لى اكتشاؼ ذاتو خطأن إلى أف ال نعٌكؿ كثيران عمى تمؾ )الحساسية( ألننا قد ندفع بو  عمى ،كا 

إلى ، كمف جية أخرل فإٌف رفضو لصيغة أدب األطفاؿ قد أٌدل الطريؽ الخطأ، ىذا مف جية

نفسو الكقت  يدعكنا في إلغاء الخصكصية إلغاءن تامان، كىذا ما ال نقبؿ بو كسياؽ أدبي تربكم

لى البحث عف صيغة أخرل أدؽٌ إلى رفض صيغتو في )األدب ال كأكثر  ،كأشمؿ ،كاحد( كا 

. صيغة تزاكج بيف األدبيف كتغنييما بالتجارب الميمة مة لمصغار كالكبار عمى حد سكاءمبلئ



ف مف خبللو التعبير ، كىك ليذا يمكف أف نسٌميو بػ)األدب التزاكجي( كىك أدب يمككالضركرية

، تعبيران يستكمؿ كجييو في اإلمتاع كككبار حساساتنا كانفعاالتنا، كصغاراعف ىكاجسنا ك 

نو يغني تجارب الصغار كيفتح أماميـ آفاؽ تجارب جديدة ضركرية أع. بمعنى آخر كاالنتفا

كميمة مف تجارب الكبار مثمما يفتح أماـ الكبار بابان تجريبيان لحقف الطفكلة بأفكار تعينيـ 

في ذكاتنا ألننا حريصكف عمى أف عمى اكتشاؼ الحياة كالذات مف دكف أف تنصير ذكاتيـ 

. كلكي نبدع أدبان كيذا فإٌف عمينا أف ال ننٌصب أنفسنا و المستقمةتككف لمطفؿ شخصيت

، كأف نكتب ليا كعنيا كنحف ال ياء كقٌيميف عمى الطفكلة كعالميا، بؿ كمتفاعميف معياأكص

لـ يكف، فإف نحف  أكاف بريئان ذلؾ الطفؿ أـنتنٌكر لمطفؿ الرابض في داخؿ كؿ مٌنا سكاء 

، كنككف في حٌدث عنيا )فيداؿ( كىذا ميـ جدان ننا نككف قد قٌمصنا الفركؽ التي تأفعمنا ىذا ف

 ةكىك ما استطاع محي الديف زنكن كارؽ بيف أدبينا كىذا أكثر أىمية.الكقت ذاتو قد خففنا الف

ساسية لؤلدب أف يحققو في قصتو )طفكلة ممغاة( التي سنبٌيف مف خبلليا بعض السمات األ

 . نمكذج األكثر تكامبلن ليذا األدبالتزاكجي باعتبارىا ال

ير بعيد عف تأثيرات البنى بدءان نقكؿ: إٌف الطفؿ بنية اجتماعية صغيرة تتأقمـ بيئكيان غ

. كتتأثر أكؿ ما تتأثر بأقرب البنى إلييا حتى تتسع دائرة حساسيتيا المكجية لتتأثر األخرل

ذا كاف ليذه  نسة الكاحدة.ف بعيدان خارج البنية االجتماعية المتجاعمى نطاؽ كاسع قد يكك  كا 

ع البيئة أدب لو خصكصيتو فميست الخصكصية ىنا بمعنى االنغبلؽ ألٌف االنغبلؽ الذم يتذرٌ 

ميمة بالخصكصية مف شأنو أف يمغي عممية التزاكج كحقف أدب الصغار بالتجارب الحيكية كال

كنظران لطبيعة ىذه البنية كتعقدىا فإٌف الكتابة عنيا تتطمب أكؿ ما . في بناء الطفؿ بناءن سميمان 



بيعة الطفكلية ألٌف كالط ،كاالنفعاالت ،تتطمب االرتكاز إلى خزيف ذاكراتي مف االحساسات

ف كاف جزءان مف عالمنا، عالـ الطفؿ ت بخصكصية تكسبو شخصيتو يمتاز كما قم ،كا 

إال  .حريرىا مف ذلؾ الخزيف قبؿ أم شيء آخر. كىذه الشخصية ىي التي ينبغي تالمستقمة

أٌف الكتابة عف الطفكلة كليا تختمؼ في حالة الكاتب القصصي عف المحمؿ النفسي كعالـ 

 فية التي يتٌماف بيا ىذه الدراسة.االجتماع المذيف يعتمداف أصكالن كقكاعد تحدد االتجاه كالكي

ؿ النفسي كعالـ االجتماع ماذا عميو أف إٌف الكاتب القصصي ال يحتاج إلى أف يقكؿ لو المحم

 ،كاستقصائو ،كمشاىداتو ،، ألنو يفعمو معتمدان عمى رؤاه المتراكمة جراء قراءاتو(1)يفعؿ

ألىمية كمكضكع قصة كانتقائو المادة المشتممة عمى مكضكع ثنائي ا ،كتجريبو ،كاستقرائو

؟ ذلؾ ىك الطبيعة التزاكجية فيولسمات ذات . فما ىك ىذا المكضكع كما ىي ا)طفكلة ممغاة(

فحدثان كحركة فحركة  السؤاؿ الذم سنجيب عميو كنحف نتابع أحداث القصة كحركاتيا حدثان 

و مباشرة كمف أقرب نقطة ، قذؼ بنا إلى مكضكع قصت، ككما في سائر قصصوةمع أٌف زنكن

ال  ، مؤجبلن بيذه القذفة أحداث ما قبؿ القصة ليجعؿ مف حاضر الشخصيةإلى كسطو

لقصة كشخصيتيا المحكرية نراه في . فػ)نزار( كىك طفؿ اماضييا نقطة النطبلؽ األحداث

القصة عند أكؿ اجتيازه لػ)ساحة الطيراف( ثـ استدارتو كدخكلو الشارع الفرعي الذم تفكح منو 

ضكر يغمره فرح داخمي غامض ألنو كاف سٌباقان في الح كالدىكنات ،كالزيكت ،رائحة البنزيف

كتنظيـ  ،، السيما بعد أف أنيطت بو مسؤكلية فتح المحؿمحؿ قبؿ أقرانو الصغارإلى ال

كما إلى ذلؾ مف أعماؿ أكلية بدأ كىك يندمج فييا قد تحكؿ إلى شخص آخر أكبر  ،األدكات

. كلـ يكتًؼ الكاتب بإقحامو في تجربة كأبعد مسافة عف عالـ طفكلتو ،كأكسع خبرة ،سٌنان 
                                                           

(2)
                                                                                   اذا ما أكده د. إي. شناٌدر فً كتابه )التحلٌه النفسً والفن(  



عمى تعريضو لمبلبسات الحياة اليكمية مف خبلؿ حشره في  ، بؿ عمؿالعمؿ الصعب تمؾ

رغامو عمى أف يتكاءـ مع مفرداتيا كلغتيا كما ينتج عنيا مف مشاعر جديدة  تزيح ركتينيتيا كا 

، كلكنيا مع ذلؾ لـ تستطع محكىا أك إلغاءىا إلغاءن تامان ألنيا مشاعره الطفكلية فتحؿ محميا

. ذلؾ الطفؿ الذم سرعاف ما تحفز كاتقدت جذكتو موتستطع إلغاء الطفؿ الذم في داخلـ 

فة غير الممٌطخة بالدىكف ، كلكنيـ يرفمكف بالمبلبس النظيمجرد أنو شاىد أطفاالن بمثؿ عمرهل

. لقد صكت عذب رٌناف داخؿ مبنى الكنيسة، كقد استيكاه منظرىـ كىـ ينشدكف بكالزيكت

لكف  يجان ا شاىده منيـ كاف حمكان كمب، ألٌف متذاؾ في قرارة نفسو أف يككف معيـتمٌنى كق

المسافة التي تتربع بينو كبينيـ شاسعة مثؿ المسافة التي بينو كبيف طفكلتو مع أنيا في 

 .حقيقة ال تشٌكؿ إال بعدان ممغيان ال

لقد استطاع الكاتب كمف خبلؿ ىذه العممية المقارنة أف يحٌفز فينا رغبة ثأرية مشركعة ضد 

. فأم قدر إذف م لما فقد )نزار( طفكلتو كبيجتيالكال الفقر كالكاقع المتردٌ الفقر ككأني بو يقكؿ 

يجيبنا  عف مكطف أحبلمو الصغيرة المبيجة؟ كنأل بو بعيدان  ،كغٌربو عف مدينتو ،أفقده طفكلتو

يؼ ، ىك رش الماء عمى رصف خبلؿ عممية استرجاع )فبلش باؾ(، محفزه بفعؿ آنيزنكنو م

، ىك تراشؽ )نزار( رت كقائعو في  الماضي، كبفعؿ آخر جبغداد المحؿ مف قبؿ )نزار( في

إٌف كالد )نزار( قد سقط، أثناء عممية البناء، مف الطابؽ الثامف  -كرككؾ: كرفقائو بالماء في

، بؿ سببان لتبكئر أحداثيا ا المكت مكضكعان رئيسان في القصة. كحتى ال يككف ىذلمعمارة كمات

مكانية رد عبر عممية االسترجاع ليمنح ابتعاد )نزار( عف بيئتو الي ا فقد جعمو زنكنوكانطبلقي

، ع زكج شقيقتو كميكانيكي في بغداد. كليككف سببان في تشغيمو م)كرككؾ( العقمنة المطمكبة



لى إحساس الصبي غير المعمف بأٌف  ،كليجٌر انتباىنا إلى قسكة ظركؼ العيش كالعمؿ معان  كا 

صرحت كالدتو عف مكت أبيو ى صدمة قاسية عندما مكت أبيو عٌرض حياتو الطفمية إل

كىؿ ؟ ة كقسكتيا أف تمغي طفكلتو تمامان . كلكف ىؿ استطاعت صعكبة الحياة الجديدالمفاجئ

 ؟ استيدفت القصة إلغاءىا فعبلن 

قمنا إنيا لـ تمًغ طفكلتو تمامان كبرىٌنا عمى ذلؾ بما حفزتو طبيعة المشاىدة في نفسو مف 

يذىب إلى أكثر مف ىذا حيف يجعؿ مف  ةماقو كطفؿ. كلكف زنكنمنة في أعمشاعر كا

، كقد رأيناه كيؼ ييا دليبلن عمى كمكف تمؾ الطفكلةارتباطو الفطرم بأمو كحنينو كليفتو إل

غبل ،كليفة ،تصرؼ بسرعة ؽ المحؿ كعمؿ بحيكية عمى إرجاع أدكات العمؿ إلى محميا كا 

 كعدتو بمقاء مؤكد في عطمة الجمعة.مو التي ، عمى عجؿ ليمتقي بأكمغادرة )ساحة الطيراف(

، كلكنيا نبيت إلييا عف طريؽ عرضيا دؼ ىي األخرل إلغاء طفكلة )نزار(القصة لـ تستي

لسمبيات الكاقع كتأثيراتو عمى الكبار كالصغار بغية تجاكزه ككضع المقدمات الضركرية 

، بعد أف تككف القصة قد ةكجيو في الحيا)الفكرية كالمادية( إلعادة بنائو بشكؿ يستكمؿ أ

دكمان  ةيتيا المفتكحة التي قصدىا زنكناستكممت فعميا كاستنفدت طاقتيا ككصمت إلى نيا

باعتبارىا عنصران مف عناصر منيجيتو في كتابة القصة القصيرة كإلدراكو أٌف النياية المغمقة 

أنيا تعطؿ إمكانياتنا  أم .تفرض عمى القصة حبلن جاىزان ترتأيو دكننا كقراء ككمتأمميف

، بينما ال تفرض الخاتمة غير المغمقة عمييا كضع البديؿ المكضكعي لعالميا ألننا كتستبعدىا

اف التعتيـ الذم سكؼ ندرؾ ىذا البديؿ أك نتحسسو مف خبلؿ عالـ القصة نفسو ميما ك

و يبغى عالمان كتأثيرىما فإن ،كاالستغبلؿ ،عف الحرماف ةيغمؼ ذلؾ العالـ. فعندما يتحدث زنكن



 ،كالتعذيب ،كاإلرىاب ،كالجشع ،ككذلؾ عندما يتحدث عف االستبلب ،يخمك منيما تمامان 

يبغى عالمان كالطفكلة الممغاة فإنو قطعان  ،كالعبلقات االجتماعية الكاىية ،كالبلمعقكؿ ،كالتنكيؿ

كلكنو  قكلبتوال ألنو ال يريد تحجيمو ك  يخمك مف كؿ ىذا كذاؾ. عالـ برغـ أنو لـ يتحدث عنو

، بؿ دخكؿ إليو ال عمى صفحة الكرؽ حسبال يتكانى في جعؿ األبكاب مشرعة عميو لنبدأ ال

عمى صفحة الكاقع العممي المممكس كما ىك شأنو في كؿ قصة مف قصصو كتمكـ ىي 

 .نتظرة مف القصة القصيرة المعاصرةالنياية/البداية الحقيقية الم

ذ كاف المألكؼ في أدب األطفاؿ  أف يستبدؿ الشر بالخير دائمان فإنو في األدب التزاكجي ال كا 

نترؾ لمكبار . كلكننا نترؾ لمصغار كما السيكلة كالتقميدية بديبلن لمشر نجعؿ مف الخير كبيذه

 .يا غالبان فيما بعد اكتماؿ القصةكف بأتمؾ الميمة التي يبد

ميمة بيف أدبنا كأدب زاكج قد أكجد عبر مكضكعتو أكثر مف نقطة ت ةكىكذا يككف زنكن

 .  عيف ما نريده مف األدب التزاكجي ، كىكالصغار، كبيف عالمنا كعالـ الصغار
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 التناص الفني المقصود

 

 

الضركرم الرجكع إلى قصة  نو مف ألممرة األكلى رأيت  )الضيكؼ(عندما قرأت قصة    

فيمد استنتجت كعندما انتييت مف مانس ،كاتريف مانسفيمد تيى السعادة( لمكاتبة اإلنكميزية)من

ـ لنا في ضيكفو تناصان فنيان مدىشان مستكفيان الشركط استطاع أف يقدٌ  ةأٌف محي الديف زنكن

 . التناص كميا كمستكعبا لمفاصؿ

كشخكص شرقية مختمفة تمامان عف طبيعة  ،أجكاءك  ،إٌف قصة الضيكؼ قصة ذات طبيعة

منتيى السعادة كأجكائيا كشخكصيا لذا ال يمكف أف تككف بديبلن عنيا كال استنساخان ليا كال 

إنيا باختصار شديد قصة شخصيتيف يبدك التقاطع  .كشخكصيا ،كطبيعتيا ،ألجكائيا تقميدان 

الميكؿ كاالىتمامات فبينما نرل  منذ البداية بسبب االختبلؼ الظاىر في بينيما كاضحان 

)بداية التناص( نرل زكجتو نسريف  منتيى السعادة في قراءة قصة كغارقان  مستمتعان  (فريدكف)

كمستغرقة في شؤكف الطبخ الى الحد الذم آثار غضبيا استرسالو  ،منيمكة بأعماؿ مطبخية

 كال مباالتو باحتياجاتيا المطبخية فتقكؿ متيكمة: ،في القراءة

 َما آف لؾ أف تكؼ عف القراءة ؟أ



 مران: أثـ تكجو 

 قؿ إذا كنت تريد أف تصغي إلي  ضع الكأس جانبا عمى األ

نقطاع عف لذة االستمتاع التي أثارتيا فيو الحركات الجسدية ال يريد اإل (فريدكف)غير أٌف 

ىك أىـ كالذىنية لبطمة قصة السعادة برتا يكنج )االستغراؽ في التناص( فمـ يكف ىناؾ ما 

كيصعؽ عندما  ،في رأيو مف القراءة كمف االستمرار في متعتيا كلكنو مع ذلؾ يصغي لزكجتو

. إٌف ىذه القصة كانت تنتظر ضيكفا ىي أيضان تخبره أنيا تنتظر ضيكفان ألٌف )برتا( بطمة 

كفنية سكؼ تكشؼ لفريدكف بداية التقاطع  ،كدراية ،ؼ بقصديةالمصادفة التي صنعيا المؤلٌ 

 كس بيف شخصية زكجتو كبيف شخصية )برتا( عندما يقكؿ مقارنان: الممم

اليادئة )برتا قو ليذا المقاء العفوي بيف السيدة الرقي دت اصعؽ مف ىذه المفاجأة الغريبةك

 عمػػػى الػدواـ )نسريف قادر(يونج( وبيف السيدة المنفعمة 

ليا في ىذه المقارنة  كىي مقارنة افتضحت بكساطتيا فكرة مقمعة في داخمو كجدت تعبيران 

. كالضيكؼ فضبل عف كبيف السيدة المنفعمة عمى الدكاـالحساسة بيف السيدة الرقيقة اليادئة 

ميما مف مفاصؿ التناص بيف القصتيف فأنيـ يٌؤثركف في  كمفصبلن  ككنيـ قاسما مشتركان 

نج( تكتشؼ فجأة تأثيران خطيران كمباشران ، فػ)برتا يك  ةر )برتا( مانسفيمد ك)نسريف( زنكنمصي

. كنسريف قادر تقرر كجيا ليا مع ضيفتيا )مسز فكلتكف(أثناء انصراؼ الضيكؼ خيانة ز 

)الست سكزاف( أٌف زكجيا بعد أف قرأت عف تمؾ الخيانة كطبيعتيا أثناء غياب زكجيا كحضكر

، منيا لحضكر الضيكؼ كي يحدث ليا ما حدث لمسيدة الرقيقة اليادئة برتا كاف أكثر، تكقان 



العناف لبطمتو كي تتماىى مع بطمة مانسفيمد كليبمغ التناص بيف  ةيكنج. ىنا يترؾ زنكن

 . قارنة كالتشبيو كالتداخؿالشخصيتيف أقصاه عف طريؽ الم

ط جعميا مستقمة بكيانيا إال أنيا مع ذلؾ تسق ةريف قادر( عمى الرغـ مف أٌف زنكنإٌف )نس

، إٌف زكجيا ميٌيأ ع عمى تفاصيؿ قصة برتابعد االطبل، شخصية )برتا( عمى نفسيا فتتكىـ

كال  ،كقمؽ ،ىك أيضان لمخيانة بسبب شعكرىا الدائـ بالنقص كىك شعكر مرضي سببو كىـ

 يقينية كحمؽ السيدة )نسريف قادر( نفسيا ككؿ ىذا ناجـ عف إصابتيا بالعقـ كعف شعكرىا

ف كانت قد كقعت في. فاالتدميرم الذم يكلده العقـ نفسو )منتيى السعادة( لـ  قصة لخيانة كا 

(. تقع بعد في قصة )الضيكؼ( كلف تقع أبدان إال في الذىنية المشكشة لمسيدة )نسريف قادر

، مستقرة غير تشكيكية كلـ رتا( إذف امرأة في منتيى السعادة، الى حيف كقكع فعؿ الخيانة)ب

ية التي تمتاز تيا السمككتعاف مف اإلصابة بأم مرض سايككلكجي أك فسمجي يؤثر في تركيب

، كىي أـ لطفمة جميمة في الكقت الذم تعاني فيو )نسريف( مف حرمانيا مف األطفاؿ باليدكء

، يران عمى مستقبؿ عبلقتيا الزكجيةؿ مف كجية نظرىا فقط  تيديدان خطجراء العقـ الذم يشكٌ 

 مف كقمقة كمنفعمة عمى الدكاـ كيجعؿ الحرماف كىذا كاؼ لجعميا غير مستقرة كتشككية

. كلعؿ ما يزيد قتصران عمى النتائج الظاىرية فقطإسقاطيا شخصية )برتا( عمى شخصيتيا م

تقاطعات بيف زكج كثر ىك جممة الأكثر فأكيؤدم الى بركزه  ىذا التعارض )التقاطع( كضكحان 

، كلكننا في حالة كيذه سنخسر كالشؾ عممية تقابؿ األضداد كصراعيا في نسريف كزكج برتا

ف الصراع بيف شخصيتيف مكجبتيف أك بيف كىي خسارة غير تعكيضية أل لحالتيفكمتا ا

 . مثمران  بالمفيكـ العاـ لمصراع شخصيتيف سالبتيف لف يككف صراعان 



إٌف الجدكؿ اآلتي يكضح الصفة الرئيسة لكؿ شخصية عمى انفراد كنكع العبلقة بيف شخصية 

. حيث الكظيفة االجتماعية تشابو مفكأخرل كىي عبلقة تقاطع مف حيث الصفة الرئيسة ك 

فإذا كاف ضيكؼ )برتا( يتشابيكف مع ضيكؼ )نسريف( فذلؾ الف كجكدىـ تكميمي يعزز دكر 

 .األكثر أىمية كتأثيرا في القصتيفالشخصيات الرئيسة كيبرز الحدث 

       

        

 

مف التأثيرات التناصية السالبة فمك كانت  ةكفرت الحصانة الكافية لقصة زنكن إٌف الضدية

ليذه ككذلؾ أزكاجيما لما كاف  ،)نسريف( ك)برتا( متمتعتاف فعبلن بالصفات كالمكاصفات نفسيا

 . تفردىا كألصبحت نسخة بديمة عنيا ، كلفقدتالقصة أية أىمية ريادية

ات كمبلبسات ككذلؾ برتا ما في تمؾ البيئة مف تناقض ىي نتاج بيئتيا بكؿٌ  ةإٌف نسريف زنكن

ٌف كمتييما تنمكاف مف داخؿ القصة كؿ منيما عمى انفراد كتتحدد سمككيات مانسفيمد . كا 

 . كاقؼ كأحداث كؿ منيما عمى انفرادكمكاقؼ كؿ منيما  مف خبلؿ م

ذم كشؼ لنا إٌف التقاطع بيف شخصية )نسريف قادر( كشخصية )برتا يكنج( لـ يكف كحده ال

لتي أضفت ، بؿ أٌف نكعية عبلقتيما الزكجية كطبيعة تمؾ العبلقة ىي احقيقتييما المختمفتيف

، عمى سبيؿ المثاؿ كىي مكضع ية. فإذا أخذنا حياة نسريف الزكجكشفا جديدان لحقيقتييما

قة فيك يعارض طري (فريدكف)دراستنا لكجدنا أنيا قائمة عمى التناقضات الكاضحة بينيا كبيف 

انتظارىا الضيكؼ دكف مكعد سابؽ كاستجدائيا ضيافتيـ بطريقة ميينة يضطر عمى إثرىا أك 



لـ  (برتا)بسببيا إلى اليرب مف كاقعو الى كاقع )برتا( ككأنو سيجد ما افتقده عندىا لكف عالـ 

كىـ يحضركف الكاحد تمك اآلخر  يايكف بأقؿ خيبة مف عالـ زكجتو فبعد تمتعو بمتابعة ضيكف

ا إذا سيحضر ضيكؼ زكجتو أيضان يفاجأ كىك يكتشؼ مع د أف يتساءؿ في سره عمٌ كبع

 (نسريف)خيانة زكجيا مع إحدل ضيفاتيا فيقكـ بيركب عكسي إذ يعكد الى عالـ  (برتا)

 تخمصا مف كساكسو كأفكاره التي أثارتيا خيانة زكج برتا ليقكؿ لنسريف: 

 ريثما أغي ر مالبسي ...لقائمةأعد ي ا

الى مرأب السميمانية  ةسترجاع )فبلش باؾ( يعكد بنا زنكنالمقطع الثاني كعبر عممية افي 

مف ىناؾ زكجتو التي لـ يمر كقت طكيؿ عمى سفرىا حتى عادت إليو  (فريدكف)حيث كدع 

كال كراكمت شكككيا  ،محممة بأفكار غريبة ذات طابع عدائي ضاعفت مف أزمتيا النفسية

 يقينيا إذ راحت تسألو بحمؽ: 

 ..أ صحيح يا فريدوف.. انؾ لـ تعد.. تػ .. تػ.. تحبني -

 ما ىذه الخرافة.. يا نسريف.. -

 ربما.. ربما.. بسبب األطفاؿ  -

 جرى لؾ ذا.. فماماقة لـ تكوني أبدًا امرأة حمقاءيا لمح -

التسمسؿ إٌف عممية االسترجاع ىذه فضبلن عف ككنيا ميمة مف الناحية الفنية ألنيا حفظت 

، فقد ألقت األضكاء مجددان عمى طبيعة العبلقة التعارضية بيف الزمني كالمنطقي لؤلحداث

 تزاؿ تمعب الة )نسريف قادر( تمؾ العقدة التي ككشفت عف عقدة السيد ،شخصيتي القصة



ضات ران في تحديد سمككيا العدائي كأضافت تعارضا جديدان لسمسمة التعار دكران مؤثران كخطي

 .القائمة بينيا كبيف )فريدكف(

كبعد أف تككف عممية االسترجاع قد حققت غايتيا كاممةن فإٌف الحدث ينسؿ مف الماضي 

ككأٌف  ليدخؿ منطقة الحاضر عبر إنتقالة لينة كىادئة ألفكار ال نكاد نممس فييا نشازان كال قفزان 

الفعؿ متكاصؿ الكقكع مف الزمف الماضي كحتى الحاضر المستمر ذلؾ لكقكع فعمي الذىاب 

كاإلياب كاالسترجاع في ذىنية المتكمـ )كىك ىنا فريدكف( التي تمتمؾ الترتيب كالتسمسؿ 

ألحداث القصة كميا بالرغـ مف التدخؿ الفني لمكاتب كالذم غير في ذلؾ الترتيب كالتسمسؿ 

ع الثالث يككف فريدكف قد عاد مف السكؽ محمبلن بطمبات زكجتو مضافان إلييا بمكزة في المقط

كاف قد انتقاىا ليا ككاف يأمؿ أف تتمقفيا منو باىتماـ بالغ كلكف الذم حدث ىك أنيا تقبمتيا 

عمى بابيـ جعميا ترمي بيا إليو ببل مباالة كدكنما اكتراث  ببركد بؿ إٌف مجرد سماعيا طرقان 

يا بسبلمة كصكليا لـ تأًت لتينئ كلـ تكف تعمـ أٌف الحاٌجة )نركز(ت الطارؽ ضيفان كقد حسب

، ك)كمناز( ىي أيضان لـ تأت كضيفة بؿ لتعرض عمييا األقمشة التي ابتاعتيا بؿ لتطمب ثمجان 

 مع ذلؾ تحاكؿ جاىدة أف تجعؿ مف )كمناز( ضيفة:  (نسريف)قبؿ قميؿ مف السكؽ كلكف 

 تي.. لتدخمي.. أنا كنت مسافرة..وليكف لتدخمي.. عزيز 

 ثـ تقكؿ أيضان:

 لسفر متعب في الحقيقة يا كمنازا

 كتقكؿ: 

 ..تعبانة.. يا كمناز.. اليـو عدت مف السفر.. وتعرفيف الطريؽ



  ولكف لتدخمي..  يا حبيبتي.. أرجوؾ ادخمي.. ثالث ساعات مف      

كمىف يستجدم ضيافة شخص لـ يأًت أبدان ليحؿ ضيفان كقد أٌجج ىذا  (نسريف)كىكذا تبدك 

التيالؾ كاالستجداء في نفس فريدكف الضيؽ كاإلحساس المتفاقـ بالعار إلى الحد الذم لـ يعد 

حيف استشعر  ،مرة ا غادره، أكؿيطيؽ المككث في داره بؿ اصبح مجبران عمى مغادرتو كم

 .لغدر الذم لحؽ بالسيدة برتا يكنجبعيد اكتشافو اضيقان جراء تفاقـ أفكاره ككساكسو 

الى منزلو كقد تعمد العكدة في ساعة متأخرة مف الميؿ كي  (فريدكف)في المقطع الرابع يأتي 

يراىا نائمة فيتخمص مف مكاجيتيا كما يترتب عمى تمؾ المكاجية مف منغصات كمصادمات 

ف كاقعو الى أجكاء أكثر انفتاحان كارتياحان كانت كمازالت سببان كراء مغادراتو المنزؿ كتيربو م

كبيذا تتدنى قيمة البيت الجمالية كتتبدؿ رمزيتو فبدالن مف أف يككف البيت رمزان لبلستقرار 

 ،كالسأـ ،كالسعادة نراه قد تحكؿ في القصة الى رمز لمضجر ،كالطمأنينة ،كالراحة ،كاليدكء

 .كاإلحساس بالعار ،كالخيبة

خبلفا لما تكقع يجدىا يقظة جالسة الى المائدة منتظرة لتقكؿ لو بميجة نو أكعمى أية حاؿ ف

نيا امرأة  استفزازية كبنية مبيتة كسكء قصد كمكر أٌف )الست سكزاف( قد حضرت أثناء غيابو كا 

جباره عمى االعت . غير أٌف )فريدكف( يحاكؿ راؼ بالحقيقةمثقفة ذات إتيكيت بأمؿ استفزازه كا 

ما كقد أحٌس بالنفكر مف االستماع الى كبلميا التمميحي معيا السيٌ جاىدان تجنب التصادـ 

كالتنكييي المتشكؾ فيتكجو مسرعان إلى غرفتو كلكف صكت ارتطاـ المائدة التي قمبتيا 

بغضب ىستيرم أكقفو لينظر إلييا كقد نيضت بانفعاؿ شديد كىي تصرخ في  (نسريف)

 كجيو: 



الصمت والالمباالة لكي  بالرغـ مف تصنعؾرؼ انؾ كنت تريد الضيوؼ أكثر مني.. اعت

 .دث لػي مػا حدث لبطمػة قصتػػؾيح

عندىا  ةؿ التقاطع ىنا أقصاه كليترؾ زنكنليص ت ىاربةثـ أنيا قذفت الكتاب في كجيو ككلٌ 

 ك دأبو في أغمب قصصو القصيرة.أماـ نياية مفتكحة كما ى ئالقار 

نستنتج مف السياؽ العاـ لمقصة إٌف مدل التأثيرات التي مارستيا قصة )منتيى السعادة(  

كمعقمنة  ،خارج النص ةات مدركسة مف قبؿ محي الديف زنكنعمى )الضيكؼ( ىي تأثير 

 كالتقاطع أيضان بيف القصتيف طبيعيان  ،كالتشابو ،كالتقارب ،كالتداخؿ ،داخمو كليذا يبدك الترابط

صدؽ ككأٌف كؿ كاحدة مف القصتيف كيتبت لتصب في منبع األخرل مع احتفاظ الى حد ال ي

. إٌف الجممة األخيرة ا كنص مكركث عمى الضيكؼ كنص كارث)منتيى السعادة( بسيادتي

( كانت آخر مفصؿ مف مفاصؿ يا في كجيو )اعترؼ انؾ كنت تريد الضيكؼ...تالتي قذف

لة الخيانة الكاقعة فعبلن في األكلى كالمحتمؿ التناص ارتبطت خاتمتا القصتيف مف خبللو بحا

كقكعيا في الثانية أم أٌف )ثيمة( )منتيى السعادة( األخيرة قد نقمت تأثيراتيا كسطكتيا الى 

. نة زكجيا ليا فيما لك حضر الضيكؼالضيكؼ كالى )نسريف( تحديدان فجعميا تتكىـ خيا

 كيزداد ىذا الترابط صمة مف خبلؿ عبارتيا األخيرة:

 كي يحدث لي ما حدث لبطمة قصتؾل

 مف خبلؿ (ببرتا)إذ تجعؿ مف بطمة )منتيى السعادة( بطمة لزكجيا إلحساسيا بتعمقو الشديد 

. كىذا ىك الذم أٌدل في النياية الى تحفيز األكىاـ كالشككؾ إصراره عمى قراءة قصتيا المثيرة

 .صراع كاستمراره الى ما بعد القصةكمف ثـ احتداـ ال
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ز كما يتآلؼ القرار كالجكاب في ممحنة مكسيقية تآلفا ىارمكنيان دقيقان كمؤثران تآلؼ الرم   

الشمس( الذم سعى جاىدان لمحفاظ عمى ىذا  -)الشمس  ةكالكاقع في قصة محي الديف زنكن

ف التآلؼ مع صعكد القصة نحك نقطة تنكيرىا كعمى أف يككف بناؤىا المحني قائما عمى مقامي

تأثر باإليقاعات كىك يس نفسيا قكتوب يبلزمانيا بالرغـ مف تقيقر إحدىما كاستمرار اآلخر

الكاقعية كبما تحممو ىذه الشخصية مف  . فالشرطي )عربيد حسف( بشخصيتوالضخمة كالكبيرة

كالشمس بكاقعيتيا كما تحممو مف رمز أيضان يشكبلف القطبيف األساسييف في ىذه  ،رمز

تفرض  لؾالحالة كالمكقؼ نكعية إيقاعيا كذككما في الممحنة المكسيقية تفرض  .القصة

)الشمس .. الشمس(  نجد  . ففيعية إيقاعيا أيضان الشخصية كالظرؼ المحيط بالقصة نك 

 أنفسنا إزاء إيقاعيف متداخميف كمتعاقبيف: 

، كالثاني تفرضو حركة الشمس مع بعض التأثيرات التي تتركيا األكؿ تفرضو حركة الشرطي

المرأة كالتقرير الذم أعٌده زكجيا باعتبارىما عامميف مؤثريف أضاؼ كجكدىما بعدان دالليان 

لشخصيتيا الرئيسة عمى حد سكاء كلكننا كنحف ندرس عمؽ مف المعنى الرمزم لمقصة ك 



ف دراسة مثؿ ىذه )عربيد( ال نعكؿ، كثيران، عمى مثؿ ىذه العكامؿ أل شخصية الشرطي

الشخصية يتطمب أكؿ ما يتطمب البحث في تاريخيا بغية الكصكؿ الى معرفة سبب معاداتيا 

نا لمثؿ ىذه الدراسة ؿ يتسع ىكلما لـ يكف المجا .اجتماعيان عبر مراحؿ التاريخ المختمفة

حرر ننا نكتفي بالقكؿ أٌف الشرطة عمكمان كانت تصطدـ مع حمـ العراقي بالتأالتاريخية ف

.. كعربيد حسف ىك نتاج ذلؾ التصادـ المرير الذم ال يني كرغبتو كنزكعو الى االستقبلؿ

كلكف استخداـ يشعر العراقي برغبة ثأرية كىك في القصة كما في الكاقع مأخكذ بكاقعيتو 

الكاتب الذكي لحركة صعكد الشمس مع بدء النيار كتحكيؿ ىذه الحركة الى عممية مطاردة 

بدت ككأنيا مقصكدة بالرغـ مف أٌف طبيعتيا ىي التي أضفت عمى شخصيتو كمطارىد )بفتح 

الراء( كعمى الشمس كمطاًرد )بكسر الراء( بعدان رمزيان كٌثؼ المعنى الداللي لمقصة كجعؿ 

، أم انو جعؿ الرمزية فييا تنبثؽ مف عنصر القصة ا تتآلؼ ىارمكنيان مع مادة الرمزتيماد

 .ب حركتو التكجيو الصحيح كالمناسبالطبيعي الذم كجو الكات

بلف في ىذه القصة مقطعا أكالن بينما تشكؿ عمكمان يمكف القكؿ أٌف الشرطي كزكجتو يشكٌ 

قد دمج كبل المقطعيف مف دكف  ةف زنكنو ألمقطعان ثانيان غير مستقؿ بذاتالشمس كالشرطي 

ذا التقطيع كي نمايز بيف أف يضع بينيما فاصمة تحدد مساحة كؿ منيما إال أننا ارتأينا ى

شرطي منيكان مرىقان جائعان نفيـ . ففي المقطع األكؿ يعكد الالحدثيف، كنحدد خمفيتيما المكنية

كجتو أف تقدـ لو طعامان بينما تسألو نو كاف في )مأمكرية خاصة( لثبلث أياـ خمت يسأؿ ز أ

، تحاكؿ بأساليب بو أك يستحـ، يتناكؿ طعامو، ييـ بالصعكد الى السطحإف كاف سيستبدؿ ثيا

تنقصيا الحيمة لفت انتباىو إلييا لكنو مع ذلؾ يستمر في ارتقاء السمـ مف دكف أف يقدـ ليا 



عندما يحس بكجكدىا لصباح، ديـ تقريره الى رؤسائو في انو سكؼ يقكـ بتقأإيضاحان سكل 

. تنفرد ىي بحكار داخمي مع نفسيا ران بأنو سكؼ يفرش المناـ بنفسوخمفو يأمرىا بالرجكع مبر 

جديدة الغريبة ثـ تبرر ذلؾ متعجبة مف مزاجو الذم اصبح حادان كعصبيان كمف تحكالتو ال

عد ثبلث لياؿو مف معو ب ، منامتيا الرقيقة أٌممت نفسيا بميمة ىانئةبتعبو. ارتدت، أماـ المرآة

أف تخمع جكربو العطف  ، حاكلتإليو، أبعدت حذاءه عف المناـ . صعدتالكحشة كالكحدة

 .ل فاحتكاىا اليأس كاستسممت لمنكـ، أخفقت كؿ محاكالتيا األخر لكنيا فشمت

ة ت بيا امرأة الشرطي استطاع زنكنمف خبلؿ ىذا العرض السريع لمجمكعة األفعاؿ التي قام

لنا حالة تميفيا كاشتيائيا لزكجيا الذم كاف غائبان عف فراشيا لثبلث لياؿو خمت لكنو  أف يبيف

مع ذلؾ لـ يكف يقصد ىذا بالضبط بقدر ما يقصد التمميح إلى التأثير السمبي الذم تركتو 

ة لممرأة التي ما كاف )مأمكريتو الخاصة( عمى حياتو الشخصية كبضمنيا الحاجة الممحٌ 

نيا أتمؾ المأمكرية التي قمنا  ا لكال ظركفو القاسية كتجشمو عناء استكماؿليتخمى عف إشباعي

مؿ في كينكنة تتمخص في إعداد تقرير استطعنا مف دكف أف يعرضو لنا الكاتب كبعد التأ

 . الشخصية نعرؼ فحكاه

إٌف الكاتب تقصد تحديد زمف السرد ليضفي بكساطة ىذا التحديد بعدان رمزيان ليجعؿ حدثيا 

يبتدئ مع الظبلـ )كقت رجكعو إلى البيت( كينتيي معو بينما جعؿ الحدث الثاني يبدأ  األكؿ

. كلـ يكف يقصد مف كراء ىذا تحديد ركؽ الشمس في الصباح( كيستمر معومع النكر )ش

زمف حدكث القصة كلكف جعميا تتحرؾ أماـ خمفيتيف متناقضتيف متعاقبتيف تضفياف عمى 

تتحدد بكساطتو حركة قكل الظبلـ متمثمةن بالشرطي )عربيد  الحدثيف لكنيف مختمفيف األكؿ



 .المتمثمة بضحايا التقرير كالشمس حسف( كأسياده كالثاني تتحدد بكساطتو حركة قكل النكر

كاآلف لنستعرض المقطع الثاني كنرل فيما إذا كاف يمكف حقا أف تككف الشمس بديبلن 

 .كالرجعية العميمة أـ ال ،الستبدادكا ،ظبلـمكضكعيان لضحايا التقرير مف المناكئيف لقكل ال

                فأخذت وفي الصباح تركتو زوجتو نائما ونزلت مف السطح أال أف  الشمس لـ تتػػرك

ر جسمو في محاولة  تزحؼ واصمت زحفيا  متخمص منيػا..لإليو حتى بمغت منتصفو كو 

 عميو ..حرارتيا اذ اشتدت  حتى بمغت رأسو .. غطى جسمو بانزعاج

سو مف حرارتيا الالفحة.. ىرب منيا نحو اسفؿ .. عجز عف إنقاذ نفجعمتو يطفح بالدبؽ 

ذي يوفره لو جدار الجيراف العالي.. لـ تتركو يتمتػع بالفيء.. .. نحو الفيء الالجدار

دًا وكاف أوؿ عمؿ قاـ بو أف قدـ تقريرًا مفصاًل مطواًل مسنو  نيض مستشاطًا غضباً 

لشعب إلى رؤسائو عف الشمس متيمًا إياىا بخيانػػة ا دلة والبراىيفبالعديد مف األ

قالؽ راحػػة المواطنيػػػف والتآمػػػػر عمػػػى الوطػػف  وا 

بالرمز المدخكؿ في الكاقع الى أقصى معانيو ككيؼ يضع البديؿ في  ةتأمؿ كيؼ يصؿ زنكن

الشرطي تقريره  تي كتب بيامكضعو المناسب ككأني بو يقكؿ ىذه ىي الصيغة ذاتيا ال

ىذه  . كبما أفٌ كما كشفتيا )ثيمة( القصة األخيرة. كىي الصيغة نفسيا فعبلن ككاقعان السابؽ

ٌف ضحية ىذا التقرير كىي ىنا الشمس يمكف أف تككف نفس أالصيغة يمكف أف تككف تمؾ ف

عميا إٌف حركة البدائؿ قد ج . كىكذا نرللذم أعٌده أثناء مأمكريتو الخاصةضحايا التقرير ا

ف بشكؿ نو كرر في المقطع الثانيأالمقطعيف. كال يعني ىذا  دائبة كدينامية بيف ةزنكن ، كا 

آخر ما قد عرضو ككصؿ إليو في المقطع األكؿ ألٌف حركة المقطعيف متعاقبة تتمك إحداىما 



ف ر لنا التداخؿ الرمزم بي. إٌف ىذا التعاقب بيف الحركتيف يفسٌ األخرل كما تتمك النتيجة سببيا

، كمدل اعتباره ممثبلن لقكة تمؾ الخمفيةالظبلـ باعتباره خمفية المقطع األكؿ كبيف الشرطي ب

كاتب في قصتو القكل التي لٌمح عنيا الاعتباره خمفية المقطع الثاني كبالتداخؿ بيف النكر ب

 .باعتبارىا ممثمة لو كقد استعاض عنيا بالشمس

كيعدىا )عربيد( كأعٌدىا كيعٌدىا غيره فإٌف الكاتب كلكي تنجمي أسمكبية التقارير التي أعٌدىا 

ابو تمؾ األسمكبية التجأ الى فكرة )المعقكلة( ىي فكرة اتياـ الشمس بخيانة الكطف ليعقمف تش

، يبدك ال معقكالن جدان إذا ما أخذنا قمعية الثابتة أكالن، كألٌف ما كانت الشرطة تقترفو، آنذاؾ

 .ياز الشرطة بنظر االعتبار ثانيان ج

ذا كاف البد  ٌف كؿ ما قمناه فييا يظؿ أننا نقكؿ بيقيف أمف حكـ أخير عمى ىذه القصة فكا 

عاجزان عف أف يككف بديبلن عف االستمتاع باكتشاؼ عالميا الذم تداخؿ فيو الكاقع كالرمز كما 

 .يان في أية ممٌحنة مكسيقية رائعةيتداخؿ الجكاب كالقرار تداخبلن ىارمكن

 

 

 

 

     *     **     *     * 
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