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 امللخص

 ،قصص سبع متض اليت "اجلرائد ابئع" القصصية جمموعتها سعد آل نورة الكاتبة أصدرت
  البدء يف" ،"اءاملومي" ،"الشيال رجب" ،"البلوشية زهرة" ،"الكبرية املزرعة" ،"اجلرائد ابئع: "هي

 ".الشتاء" ،"السقوط كان

 ترسمَ  وأن صرية،الق القصة عامل يف تتألق أن القصصي عملها عرب الكاتبة استطاعت لقد
 .العيش وشظف يةالطبق وللفروق واالنتظار، الفقد بني للطفولة متجاورة لوحات   الفنان بريشة

 األشياء سطح جتاوز أصيل وذوق عميقة، وثقافة متميزة، موهبة عن عملها يف تصدر فهي
 الدقيقة الحظاتابمل والتفصيالت الواقع عن مستعيضة العميقة، والفكرة اجلوهر إىل ومألوفها

 تقدمي يف تْ وجنح روحها، وإىل القصة جوهر إىل فطنت إذ ؛املصطفاة والفكرة النادرة، واللفتة
 والشكل الرمزي بني معجي اجديد   شكال   لنا لتقرتح والتقليدية، الثابتة املعايري عن خرجتْ  جمموعة

 تعطي اليت يةالعرب اللغة عن عراها تنفصم ال اليت لغته هي األديب فأداة الساخر، الكرنفايل
 .والعبارة الداللة وتقيد وحتدد والتمييز اخلصوصية

 كيذ لا بواألسلو  القصرية، القصة لغة هي خاصة معاملة تتطلب اليت املظاهر ومن
 وتنوع تطورال ونفحة الرتاث عبق بني جيمع جو خلق يف قوية أداة الرمز امدخواست الساخر،

 .املألوفة للموضوعات اجملازي والتناول السرد، مناذج

 تطوير يف ساعدي امتدفق   أسلواب   مجاال   تعطي واالجتماعية الفلسفية املوضوعات فجدية
 بل ،اهتاذب تستقل ال اللغة هذه ،حية إنسانية مناذج إىل وصخالش وحييل الدرامي، احلدث
 .دجدي شكل ميالد مغامرة بنائها فنية جيعل مما للقصة األخرى العناصر مع تتناغم

 بة،ذاملع لةالطفو  واقع من مستوحاة أهنا :اجملموعة هذه يف نورة قصص مييز ما أبرز ولعل
 التأمل إىل يقودان مما ولألفكار، لألحداث العميق املغزى عن للكشف وراءها الغوص وحماولة

 .(االنتظارو  الفقد) هي نكتشفها بثنائية املنهج اذه خالل من فندرج ،والتحليل والوصف

 الرمزية الروح بةالكات جعلت حني ؛القصصي البناء فنية يف اندرين وذكاء براعة على يدل اذوه
 ابلواقع ملتصلةا املل حة العصر مشاكل الكاتبة تطرح إذ ؛املعمار اذه يف أرجيها تبث   والكرنفالية

 اموقف   منها فتقف ؛للمورواثت رفضها مع مالعا ابلسياق وارتباطها املفردة داللة تشعه رمزي بقالب
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،  والسدرية للواقع ملرةا فاهلجائية ؛االجتماعية الصور يف والتعدد األسلويب التنوع وتعتمد انتقاداي 
 وجدية لبناءا يف الشكلية فاملغامرة والعجز، القهر عن انتج كرنفايل  موقف عن تنم واالمشئزاز

 ومتاسكه البناء اذه احتواء يف لغتها وطواعية الكاتبة مقدرة تظهر املوضوعات

 يف األوىل قصةال أتمل خالل من القصصية اجملموعة بناء يف الفنية املغامرة مالحظة ميكننا
 تتحدث ،ابرع يشكل تكنيك عرب اجلوهر إىل ابلنفاذ هتتم إذ ؛" اجلراائد ابئع: "وهي ،اجملموعة

 العاثر حظه بفيند أسرته، يعيل كي  للعمل الدوحة إىل وفد يذال الصيب" مالك" عن القصة
 حيلم اليت الثروة حيمل ليعود به يقتات ما حيص ل أن خالله من يستطيع ال مكاان   به ألقى يذال

 رمست حني زية،والرم الكرنفالية الروح فيه تسري عرض عرب القلق اذه الكاتبة فأظهرت ؛هبا
 ريةخالس تثري وأجواء إحياءات من تبث ه وما ماملكلو  الكلب فصورة ،القلق اذه تظهر فنية لوحة

 يذال فضالر  أساليب من بأسلو  اهلجاء أن وخاصة الروح، تلك سراين تبني   للواقع واهلجاء
ا، اكلب    ورأى ،بقربه ولغط صياح على وانتبه: "(1)الكرنفالية يظهر  ثلة ويتبعه ،اءإبعي يدور أزبد 

 اكاشف    بابرتيا ويوقوق يهر الكلبذ أخ منه باقرت  وملا...  ... ابحلجارة يرمونه أطفال من
 ونبعيد هم صغار وجراء كلبة  ما مكان يف الكلب اذهل أن :ما بصورة وأحس   مدا لسان عن

 (2)".اآلن

 يعاد مبدأ فاليةالكرن الروح إشاعة فمبدأ ؛الكرنفالية الروح تطويع من الكاتبة متكنت لقد
 بوضعه ثراأل ربط مت لكذوك ،(3)اخلاصة الفنية الرؤية حسب تطويعه ويتسم دامهخاست

 (4) .الزمين سياقه ضمن االجتماعي

 قلوهبم األطفال ءفهؤال" اجملتمع ذلك يف املشر دة الطفولة وصف يف تتعمق الكاتبة وجند
 نم اللوحة هذه رسم يف الساخر باألسلو  على تعتمد وجندها ،( 5)ة،"والندام الزلل من خالية

                                      
 .114 ص 1981 دمشق الثقافة وزارة عويدات، منشورات صبحي، الدين حمي ترمجة الرواية، نظرية: هالربن جون  – 1
 .7 -6ص ،1989 ،1ط قطر احلديثة، الدوحة مطابع اجلرائد، ابئع: سعد آل نورة – 2
 ،بغداد العامة الثقافية الشئون دار- توبفال دار ،1 ط ،التكرييت مجيل ترمجة دستويفسكي، شعرية: ابختني خميائيل  - 3

 .235ص م،1986
  .80 ص ،م1982 دمشق، الفكرن دار م،عكا فهد. د :ترمجة اإلنسانية، موالعلو  األديب النقد :كاابنس  لوي جان - 4
 .6 ص ،اجلرائد ابئع - 5
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 إنقاذ جلأل ؛السيد إىل مالك أشار" ،الطبقية الفروق مبينة واالنتظار الفقد ثنائية خالل
: " الزماين والقطع االسرتجاعب أسلو  اعتمدت كما  ،(1)."مشردة بكال  ب:فأجا ،الكلب

 اليت احلجرة كرذ وت الصدئة، الصفيح صناديق الرطبة، السوداء العشش تلك ،هناك قريته كرذ ت
 (2).الدوحة عن بعيدة منطقة يف رجال وثالثة هو أتويه

 ،الثنائية هذه تعزز هناية تصوير يف الكاتبة ذكاء يكشف (3)،اإلجيايب الفاعل وهو والقارىء
 ،صدره يف قيلةث غرغرة وحتدث ألخرى،او  الفينة بني ينتفض الكلب كان  السيارة،.... انطلقت"

 الراعفة روحهج بسبب ميوت لن وأنه ،طويال   حيتضر سيظل أنه ويدرك إليه ينظر كان  هو أما
 (4)."والصدى اجلوع بسبب بل ،ال، فحسب

 ذنوافال ذات فيالت هناك" الطبقي للفارق امعزز   القصة هذه يف املكان وصف جاء
 (5).الفئران جحر تشبه حجرة وهناك...  الزجاجية

 تظهر اليت لعامةا اهليئة على رك زت أهنا يلحظ الرئيسية صيةخالش وصف يف املتأمل وإن
 .الداخل من صيةخالش هذه ومعاينة وضع سوء

 ساعدها تبةالكا يد يف طي عة أداة وكانت السرد، طابع عليها فغلب دمةخاملست اللغة أما
 الكيس، يف لباقيةا اجلرائد رمي" والشقاء النعيم حياة بني املفارقة مظهرة اللوحات، تلك وشي يف

 يف يفكر فتئ وما ينتظر، اآلخر عمله كان  طريقه يف وسار كاهله،  على شقله أطلس ومثل
 (6) ". اأيض   الثلج

  هذه توىمس مع متناسب ا اينذواهل الغمغمة يشبه اذاتي   جاء ندرته فعلى ؛احلوار وأما
 من مالعوا به فكري ما لساهنا على انثال إذا املثقفة، غري السفلى الطبقة متثل اليت صيةخالش

 .الناس

                                      
 .9ص نفسه - 1
 .4/8نفسه ص  - 2

 .59،ص 1895 دمشق، ، الفكر دار، جولدمان لوسيان منهج يف دراسة التكوينية، البنيوية يف: شحيد مجال -  3
 .9ص ،اجلرائد ابئع -4
  .5ص ،نفسه -5
 .9ص ،نفسه -6
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 بني الطبقي قالفار  تظهر متجاورة، كرنفالية  رمزية لوحات" الكبرية املزرعة" قصة ومتثل
 واخلارج، الداخل تناقصات فيها جتتمع صيةخش (بوصفية) ،ماخلاد/ السائق وبني املالك،/املدير

 الداخل وحياول عمل،ال بطبيعة يتعلق فيما ابلنقص الشعور ويغمره املكانة يفتقد يذال الداخل
 املكانة هعرب  يعطي أن حياول حديث من بوصفية لسان على بينسا مبا النقص يعو ض أن

 اإلتيان عن (بوصفية) لعجز لوحة أيض ا لنا متث ل اليت أسرته أما ،املسلوبة الكرامة ويعيد ،لنفسه
 .االنتظار طول بعد جاءت البنت حىت ابلولد،

 يقطع الواقع أن إال   الداخل، على اخلارج بتغليب الواقع موازين قلب إىل بوصفية ويسعى
 ابنته فقدأ الزائف الدور اذه أن وخاصة ليفيق، املنتفدة الكلمات صقلته يذال الدور عليه

 يف ورغبتهم واملوظفني املدير عن والدها كلمات  خيال يف ساحبة تعيشها كانت  اليت طفولتها
 .بوصفية منه يعاين الكي النقص لتعويض منهم حماولة األساس يف وهي رؤيتها،

 واقع هلا أظهرت حني الطفولة لتلك مهد عامل كانت  املدير يتملكها اليت الكبرية فاملزرعة
 طفلته أما نفسهل رمسها اليت الصورة استمرار مع يعيشها أن وينتظر املكانة، يفتقد يذال ب،األ

 لسان من ملنداحةا املنمقة الكلمات إىل تستمع حني ووجهها عينيها بريق مع تشع اليت الوحيدة
 .احللمية عليه ليقطع املكان فجاء والدها،

 اتذلا انتصار خالله من يتجادل بطال   املكان من جتعل أن الكاتبة استطاعت لقد
 يوطد أن هل يتيح إذ ؛واخلدمة ابلعطاء بوصفية لداخل انتصار ا ميثل العمل فمكان ؛وفقدها
 اتذال هش م يذال ماهلد معول نفسه واملكان ،الوصول يف رغبة واملوظفني املدير مع عالقاته
 صيةخللش ويلاأل التشكيل دمرت -وعنفها حبرارهتا- الواقع لطمة ألن ؛أخرى صورة إىل فأحاهلا
 العمل مكان انك  وملا. ،ابنته صعيد على أو ةبوصفي صيةخش صعيد على سواء ،كامال    تدمري ا
 والبنية ملكوانتا حيث من وصفه يف دققت قد الكاتبة جند ات،ذال على التأثري على منص با

 صيةخالش عند االنتظارو  الفقد ثنائية تعزيز يف األثر هلا كان  إذ؛ حيتويها اليت للشدوص النفسية
 على نفسها والبقع فسهن بالثو : ومالحمها اخلارجية هيئتها يف اثبتة بوصفية صيةخفش الرئيسة،
 .ماألكما

 الفقد من معاانة لهداخ ففي واخلارج، الداخل بني النفسي تركيبها يف متناقضة هي بينما
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 أن واألخرى ينةالف بني حيدث ولكن: "االنتظار ويتعزز التعويض، وينتظر االجتماعي للوضع
 أطلب ،وسللجل يُدعى أن باملطلو  عل ته،كان يعرفون اآلخرون وكان إنكار، سابق بال حيزن

  (1)."أخوي اي ،رقبيت أخوي اي

 خبل الواقع ولكن عليه، يكون أن يتمىن ملا احللمية لوحته شك لت اليت الكلمات تلك
 الرفس يتحمل ما املدير ولد مجاعة اي عاد: "الواقع إىل بوصفية ليعيد احللم ذالك ابستمرار عليه
 حرمه امثلم هبا، يسعد حلظات سرقة من بوصفية حر فالواقع ،(2)عليه متعو د بوصفية أما ....
 وصفية: "الواقع ييفوتز  احلقيقة لتغطية للمماطلة يلجأ جعله مما األسري، بنائه مبتما الشعور من

 أقول ميو  كل  بكرة، :هلا قلت......  الشغل معاك ينذخ ابه......  إيل تتوسل ماليو  ذلك
 املوقف اذه من جتعل بل ،(4)حمدد مبعىن تربطه وال النص تفتح هنا فالصورة ،(3) "بكرة :هلا

 .الكادحة الطبقة مشكلة

 األبوة لوحات تجاورل األبناء يف املتمثلة املهرتئة الطفولية لتظهر الطفولية اللوحة وأتيت
 الوحيد ائهاذوح لبيضاء،ا الفصوص ذي األمحر بثوهبا الثابتة اخلارجة هبيئتها (صفية)ف البائسة،
 املدير، ابنة هب تفوهت ما أذابته ما سرعان يذال أببيها رخالف شعور داخلها يف حتمل األسود

 من من وعان لديها فول د الشعور، هبكا زمن منك ُشحنت اليت صفية اكرةذل امسح   أحدث مما
 إال   البحلقة نع صفية تكف مل أبوي، عند يشتغلون الناس كل  سائقنا اذه" املفاجئ، التفريغ
 قليل وبعد فة،خب تركض وانطلقت ،بسرعة وجهها أمحر ذعندئ أبيها، عن قالته ما مسعت عندما

 من نوع ا ول دت فالصدمة ،(5)"عاما عشرين مبقدار فجأة كربت  قد صفية شيئ ا، كرذ ت تعد مل
 .الطفلة عند الزمين القطع

 فابنة: والداخل اخلارج من املدير وابنة السائق ابنة بني الطبقية املفارقة الكاتبة وتصو ر
  ومرتب، ففمص وشعرها ،فراولة وخدودها ،كالورق  بيضاء بشرهتا؛ وحيوية نضارة تشع املدير

                                      
 .12ص اجلرائد ابئع -1
 .13ص نفسه -2
 . 20ص نفسه -3
  .28 ص ، 11،1984 عدد ( الكرمل جملة (اخلطيب إبراهيم: ترمجة واحلقيقة، النقد :ابرت روالن 4

  .16 -17 ص اجلرائد ابئع -  5
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 وضعها قيالطب فالفارق داخلي، فراغ على انطوت اخلارجية اهليئة هذه متحركة، دمية كانت
 .(1)"اجملتمع عن عزلة يف

 (صفية) رأت إن اوم ،باأللعا توف ر برغم اللعبة رفاق وقل ة مالسأ تعاين املدير بنت كانت
 و نتك والعزلة الداخلي الفقد اذهل ونتيجة؛ (2)"آخر إىل مكان من جتر ها تذوأخ تلقفتها حىت

 يذه: رجي اخا تعبري ا صيةخالش عنه عرَبت وسحقه، اآلخر باستال وهو له، معادال   لديها
 إىل وأشارت سائقنا، اذوه ،أشجاران يذه.....  رضناأ يذه حوضنا، اذه اسرتاحتنا،

 الداخل ىلإ السيارة من ام  خض اكيس    صدره على حيمل اللحظة تلك يف كان  يذال (بوصفية)
 (3)."وجهه من يتصبب والعرق

 قصة،لل الشكلي البناء على مجاال   أضفى مما األساليب يف نو عت قد الكاتبة إن
 الصراع ويرتص يف التصويرية واملفارقة ،الزماين والقطع، االسرتجاع بأسلو  :دمتخفاست

  أن بعد ابستمرار وسارحة صامتة أصبحت حني وبعدها، الصدمة قبل (صفية) عند الداخلي
 وال مزرعة، ندهمع يكون أن تريد ال" (صفية)ـ: ف: الواقعية النهاية وأتيت ،العينني متوقدة كانت

 (4)."أحد مزرعة يف تعيش أن تريد

 منطلق رحييالتش النهج وجعلت وعمق، مشويل وطابع بتنوع الصور هذه الكاتبة رمست
 حني ملدللا املدير ابن صيةخش بيان يف دوره له الساخر الكرنفايلب األسلو  وكان ،(5)عملها
 خمتلفة، واملع نتيجة الرتبية فساد أظهر مما احلدود، أبعد إىل اءهذإي وحاول احليوان، مع عبث

 واحلوار لسردا بأسلو  القصة هذه يف وامتزج ،ونقضه الواقع هلجاء امظهر   الصورة هذه فكانت
 طبيعة يناسب مبا احملكية اللهجة احلوار على وطغت الغائب، بضمري وجاء األول غلبة مع
 .ومستواها وصخالش

 غري لةفالطف املفكك، األسري اجلو نتيجة الطفويل الضياع "البلوشية زهرة" قصة وتصو ر
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 وهو ،الكحول على مدمن بفاأل املفكك، األسري الوضع نتيجة تعاين القصة هذه يف املسماة
 عليها قيغد ما مبقدار تكون أسرته سعادة أن يعتقد يذال واألموال والشركة الفيال صاحب

 اداخلي   اقص  ن هبما أحلق مما والرعاية، االهتما من حقهما وابنته زوجته يعطي فال ،النقود من
 على الزوج رإلجبا وسيلة البنت من تتدك فالزوجة ؛والبنت الزوجة لدى نفسي مرض إىل أدى

 لتجد البيت أجواء نم بهتر  والبنت الواجب، اذهب مالقيا ملعد ابستمرار وأتن به املسؤولية، حتمل
 لألسرة وفقدها قرهابف احلقيقي للضياع اموضوعي   معادال   متثل اليت ،(زهرة) يف ءفوالد احلنان
 الرخص من الصفة هذه تعنيه وما (1)"ابلبلوشية" نعتها حد إىل لضعفها عليها اجملتمع وجور

 .والتحقري

 أيت، مل يذال داملفقو  عن التعويض انتظار مرارة داخلها يف تعتلج البائسة الطفولة هذه
 على جتلس تزال ام ولكنها سن ا، كربت  اليت البنت عند الطفويل الض ياع إىل أد ت املرارة هذفه

، الفرج انتظرت اليت الطفلة زهرة ذكرايت مع الرصيف  فقد مبرارة (2) كانامل بؤس فامتزج طويال 
 اسبب   فكان ،احلماية يف رغبة (بوصاحل) فتزو جت األوان، قبل تكرب أن أرادت (زهرة)و األسرة،

 االجتماعية كبيةالرت  وسوء األسري البناء خلل سببها بةذمع لطفولة لوحات فالقصة موهتا، يف
 .الطبقية

 مالقاد ذلكو  البيلوشية، وزهرة البنت: الضائعة للطفولة متجاورة لوحات الكاتبة رمست
 للوحاتا هذه يف وامتزجت واجلد، واجلدة، ،بواأل ،ماأل صيةخوش املنقك، ليكون ؛املنتظر
 .واالنتظار الفقد نتيجة املعاانة

 اهلدء، صابتأ موحية لغة عرب صو رهتا وقد الكاتبة تركيز موضع هي النفسية املعاانة إن
. ماحلما يف بشدة ليسع أيب ومسعت: "وتنتظره باأل حنان تفتقد الرئيسية صيةخالش فالبنت
 حتمل يفك  فتعر  ال ماري...  أسقط ستدعين ماري، للسرير أنت امحلين: له وقلت انديته

 عنقي تعد ملو  ورخوة مليئة يده وكانت بقو ة، واحتضنته وسحبين...  تعاىل: وقال الصغار،
 (3)."تؤملين
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 مجيلة، حديقة ذات مةخف فيال يف تعيش أهنا رغم واضحة البنت عند الفقد معاانة وتظهر
 يد تقاذفتها قدف ،األسري للجوع نظر ا مستقلة فوغر  كثرية  بوألعا مجيلةب وثيا مربية وهلا
 جعلها مما ا،سعادهت دون حائال   األمور هذه يف ترى البنت إن. واجلد واجلدة واملربية مواأل باأل

 .منها تتحرر أن تتمىن

 وعيشي فروحي ن ام أكثر حتبينها كنت  إذا :أم ي وقالت بلوشية، كنت  ايليتين: جلدي قلت
 وأان، زهرة: وقلت أخيت، وتصبح ،عندان هاذلنأخ معنا تعيش زهرة خلوا إذن: أليب قلت معهم،

 (1) "أخيت. زهرة

 واللهو املال مجع إىل فوانصر  ،وأسرته طفلته على فاإلشرا من نفسه أعفى قد باأل إن
 فعر أ......  كريهة  فمك رائحة: له وقلت يسهرون، ال الصغار انمي :أيب وقال" ،واجملون
 (2) "وإال. انمي الدواء شربت: أيب وقال ،اأيض   الدواء شربت

 متثل البنت هذهف بينهما، الطفلة ومتزق مواأل باأل بني الروابط تفس خ الكاتبة وأوضحت
 فقط، املرآة يف إال الصورة هذه نقيض يظهر مل مبفردها األحداث وجه يف تقف منفصلة حلقة
 حيدث مل يذال التوحد اذه تنتظر البنت إن، فيها ماأل صورة مع البنت صورة توحدت عندما

 واقع ا املشهد اذه كان  ول تتمىن نفسه الوقت ويف ،الواقعية غري صورته يف شاهدته بل الواقع، يف
 ساعوات احمليطة فالظرو  منها خلقت وحادة صلبةب األ صيةخفش الواقع، مرارة يعوض

 ناناحل تغدق أن بدل والشدة ابلضر التقومي إىل تلجأ (3)اوإهبام   اغموض   االجتماعية العالقات
 معانتها تفرغ هيف ولبيته، هلا الزوج إمهال إىل مرجعها صيتهاخش يف السمة هذوه البنت، على

 بلتهر  املربية، على نتالب مبسؤولية تلقى جعلها لكذوك وضرهبا، بتعنيفها البنت على الداخلية
 ذلك نع فتستعيض لإلصالح، زوجها مع مضنية حماوالت بعد القاتلة البيت أجواء من

 فقط لوكنت. ..هبا متعلقة البنت... عندك مربية خامس هذه: أيب قال: "واحلفالت ابلسهرات
 أحد ال: أمي وقالت ستقتليين، نقيينخست :أيب قال...  واحلفالت والنادي اخلروج لكن.... 

                                      
 .59 ص اجلرائد ابئع -1

 .51 ص اجلرائد ابئع -2

 .189 ص ،1971 القاهرة، ،والنشر للتأليف العامة املصرية اهليئة حليم، أسعد: ترمجة: الفن ضرورة: فيشر أرنست -3



 احلرتاني الكريم عبد نهلة. د                                                           ...القصصية اجملموعة يف واالنتظار الفقد ثنائية

275 

  (1). "البيت اذه يف يب يهتم

 وخارجها، اخلهابد البنت صيةخش مع التصويرية للمفارقة وجه ا فتمثل زهرة صيةخش أما
 إىل الدرج لتونز  الصالون باب وفتحت: املفارقة هذه تعزيز يف دور ا املكان وصف لعب وقد

 زهرة تبي أما الشرق، جهة يف التزال الناعم الرمل كومة  كانت  الشارع اجتزت مث الرصيف،
 .الصغرية البيوت حنو وركضت ،بالغر  يف فهناك

 فلط كل  رسم وفوقها عجل على صبغت ألهنا ؛اللون وحائلة مشققة جدارهنا كانت
 وكبرية وكثرية مصفوفة فلل هناك وكانت لتلوي اجتزته يذال الشارع إىل ونظرت خطني، أو خطا

 كنست زهرة وكانت احلجرة ودخلت ،وأمي أيب فيال فيهم وكانت مضحك وشكلها وعالية
 ،أقدامي حتت ةورقيق ابردة احلصرية كانت.....   بالرتا على املاء ترش مث ،القش مبكنسة املكان

 (2)."مؤذية كانت  النافرة وزوائدها

 احملتقرة، يةالطاغ العليا الطبقة من هلا اآلخرين نظرة: مها ؛زاويتني من زهرة صيةخش ظهرت
 الطبقية قللفرو  صورة التناقض فأعطى وأحبتها، زهرة احرتمت اليت البنت جانب من لكذوك

 وأهلها زهرة :أيب وقال البلوش؟ البلوش؟ :أمي صرخت" :والقيم اجملتمع تدمر اليت البشعة السحيقة
 وقال ألعابك،و  غرفتك منك أحد ذأيخ أن تريدين ؟فقرية تكوين أن تريدين ؛شيء عندهم ما فقراء

 وضحكت ،ةحافي الشارع يف زهرة :وجديت أمي وقالت ابألمراض، تعديك فوسو  ةخوس زهرة: أيب
 انس كل  :جديت وقالت....  عندهم هيبذت أن ريذاح األطفال يسرقون البلوش: "وقالت ،جديت

 وقال ،علمتين زهرة :قلت الغناء؟ اذه علمك من: جديت وقالت ؛لب اس له بثو  وكل انس، هلم
  (3)."اأبد   اذهك التغين ،اليليق اذه.. . اليليق :جدي

 تكرب أن وتريد اإلسفاء، تعاين اليت الناس من السفلي للطبقة صورة (زهرة) صيةخش متثل
 يذلا احلديقة مخاد سليمان شأن معاانهتا يف زهرة شأن إن املعاانة، هذه محل على لتقوى

 بتعب اقوهت على حتصل الكادحة الطبقة من صياتخالش هذه ابستمرار يده العرق ميالز 
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 (بوصاحل) أيب وقال: "الواقع اذه من لصختت لكي امثن   حياهتا تدفع زهرة إن حىت وجهد،
 (1)."سأموت...سأموت أان :زهرة وقالت ودبر، كرب  زهرة سيتزوج

 وقال: "مباالة وند هبم ترمي مث الكادحة، الطبقة هذه دماء متتص أن حتاول العليا فالطبقة
 الفقراء: جديت وقالت الشمس، عني تسد فلل ويبنون منهم، املنطقة سينظفون سيطردوهنم أيب

 .للبالء دفع ا صدقة نعطيهم

 منه عاينت مما خيلصها أن رغبت العليا الطبقة من وسيم بشا يف متث ل زهرة حلم إن
ا اذه كان  لقد ،للموت انتظارها كان  ولكن وانتظرته، وانتظرته  جاء بالشا اذفه عصي ا، حلم 

 وزهرة، أان تاداملع مكاننا يف وجلست...  أتوا وما وانتظران انتظران: هلا قلت: "األوان فوات بعد
 رأيتهمو  وانتظرت هناك وحدها وهي هنا، فقط وأان ،ذهبت زهرة اآلن معي ليست زهرة لكن
 إايها لمتينع اليت األغنية :تقول كما  متام ا بثبات حنوي ويتقدمون اجلهات مجيع من أيتون
  (2)."زهرة

 رتوانتظ انتظرت طاملا فالبنت انتظار، طول بعد ولو آت األمل أن القصة أظهرت
 ما وهي ،اختفت اليت رفيقتها دون وحيدة كانت  ولكن وجدته، قد احلنان فقدان من وعانت

 .منالز  ضرابت عربها تتحمل وقوة عزمية من لماهتاك  فيها بثته مبا ابقية تزال

 ملتكلما بضمري السرد وكان مناسب، بشكل والسرد احلوار بني زاوجت قد الكاتبة إن
 القصة، هذه يف ظرللن" الفت   األكثر املظهر هي واللغة واملتابعة، ماالنسجا وإحداث للتأثري أدعى
 وصخالش يف الداخل إىل اخلارج من بلطف تتحرك إهنا القصرية القصة لرتكيب مالئمة فهي

 ؛الواقع تصويرل مرآة اللغة تعد ومل ،واالنتظار الفقر بني مقابلة الكاتبة جتري حني واألحداث
 والوقت املالو  والوجود احلب مثل من اعقم   املوضوعات أكثر عرب تتحرك مستقلة وحدة هي بل

 واقع بناء يف ورغبته ماهلد عوامل مع نساناإل صراع تصور الرمزية القصة هذوه ،بواالكتئا
  اواضح   هرظ شعيب، ونثر شعيب وقص صوفية أصداء ذات لغة الكاتبة دمتخاست اذل ؛جديد

 الكادحة، لطبقةا قدمته للتضحية كنموذج  الواقع من تفيخلت زهرة جتلي شعائر رافق كطقس
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 بغيا من شكل   يف للواقع البنت مالصقة أظهرت نفسه الوقت ويف ،وحتلم تريد ما إىل لتصل
 لعرسا السماك بنت محدة وراحت: جديت وقالت ،انئمة كنت  وما مظال عيين يف كان:  الوعي

 محدة، النع الشيخ ولد لقي: جديت وقالت نسأل، أن محرا :أيب وقال...  الشيخ ولد وشافها
 :أيب وقال البالد، يف املنادي واندى النعال، صاحبة يل اخطيب اآلن: هلا وقال ،أمه على ودخل

 تذوأخ: جديت وقالت...  ففسو  أمامي اآلن تضرهبا مل إذا: أمي وقالت نسأل، أن محرا
 أكثر بينهاحت: أمي وقالت ،يذخ تعايل ؛فلوس تريدون: أيب وقال ،قصره إىل محدة الشيخ ولد
 البنت عند (واالنتظار الفقد) رمست ورمزيتها بكثافتها اللغة هذه ،(1)"معهم وعيشي روحي منا؟

 الصوفية الرمزية اللغة هذه وتستمر. االنتظار لطول املوت متنت اليت ماأل وعند زهرة وعند
 عن زهرة ابنفصال ؛اخلالص إىل بنا لتصل أوجها املعاانة وصول حال يف للطقس املصاحبة

 جديل بشكل قبلواملست واحلاضر املاضي بني متحرك زمن عرب جديد بواقع البنت واتصال الواقع
 .مثري

 الطفولة نتظار،واال الفقد: النقائض فيها تصارعت لوحة إعطاء يف الكاتبة براعة وجتلت
 .األزمنة فيها امتزجت طقسية أجواء يف والفقري، الغين واحللم، الواقع والكرب،

 اليتيم الطفل (رجب) ، املشردة البائسة الطفولة الكاتبة تصور" الشيال رجب" قصة ويف
 مقبضني ذات عربة شراء يف أحالمه حيقق وأن ،أمه يعيل أن حياول عمره من العاشرة يبلغ يذال

 .حناسيني

 ممكنا، لماحل هكا حتقيق جتعل مبتكلة طرق إىل يلجأ أن له اجملتمع سحق أدى لقد
 جابروبو  مسعود إن ،اأعرج   رجب يصبح أن إىل أدى بدوره اذه املرض وادعاء التسول:منها

 ماعي،االجت اجلربوت اذه لضحااي ارموز   ورجب وإبراهيم حممود كان  مثلما الظلم، اذهل رمزان
 نع رحيلهم بعد أسرهم حقوق ضمان معد مع مؤثرة بصورة احلياة نطاق من أخرجهم حني

 .وسحقهم الناس هؤالء ضيع فاجملتمع احلياة،

 العربة ىعل حصوله حال وانتظارها القوة، فقدان نتيجة املعاانة رجب صيةخش تصور
 بوجابرو  مسعود أما ؛رجب ضعف تصور الكاتبة نلحظ لكذل النحاسيني، املقبضني ذات
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 .الكبريين التاجرين

 ،(1)"ايكرش سأضربك أكرب عندما" م:األاي من ميو  يف القوة ابمتالك حيلم نفسه الوقت ويف
 يف تطار  مةخض يد ارتفعت: "له احلايل الواقع هو الضعف ولكن رجب حلم هي القوة إن

 لكنو  ،التجلد حاول ،اجلدار إىل واستند رجب داخ مباشرة، رجب ساطر على وحطت اهلواء
  (2)."وتبددت عينه من طفرت صغرية ادموع  

 محيو  الصيف بابذف: "اخلارجية هيئته على الطبقي وانسحاقه رجب ضعف انعكس لقد
.....  اخليوط احمللولة ةالداخلي وفانلته أزرار بدون الصدر املفتوح وثوبه الل زج املفلفل شعره حول
 هتاوى ،(3)"ابإلفرازات ةخامللط ساقه لفافات حول خاصة بصورة محيو  كان  بابذال ولكن
 الناس عطف در  ليست ابلعرج احتياله أن إال   اأعرج   يكن مل فهو له، اجملتمع ظلم نتيجة رجب
 وهو ،مينا حىت يتوقف وال يبدأ األمل كان" ساقه، أتلف يذال فالرابط ا،أعرج   جعله قد... 
 (4)."رايال رايال   لشرائها وفره ما سر ه يف ويعد   اجلر بعربة حيلم

 أجربته الرزق صيلحت يف اخاطئ   اطريق   الختياره السابق من أكثر ارجب   رفض قد اجملتمع إن
 والتفتت صدقة :مهاوراء قفز لكنه به، ومرات وابنتها املرأة منه واقرتبت: "عليه القاسية فالظرو 

 أسرته إلمهال كان(5)."املدارس يروحون سنك يف...  امش تستحي ما أنت: ثقة يف البنت إليه
 ممزقة، رتونةك  على رجب تقرفص: "رجب إليه وصل ملا دور رجب ألمثال اجملتمع وظلم وفقرها
 جيبه يف خيبأهو  الكبري ويفصل أمامه، ويضعها مابألقدا املدعوسة السجائر بأعقا خيرج وشرع

 هاوش ح أبصابع اآلخر بعد اواحد   يشعل ذوأخ أمامه، وضعها فقد باألعقا أما الداخلي،
 برج ضعف استغالل -الكبري التاجر- بوجابر حماولة ولعل ،(6)"األصفر بلونه النيكوتني

 وفيه.... مويتي أعرج ولد اذه لنفسي قلت لكن: "االجتماعي الظلم لصورة تعزيز ولصغره
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 أحسن فهتعر  يذوال أمان هلا ما دنيا....  الصنعة وأفهمه يدي على أربيه صغري وهو.... أجر
 (1) "التعرفه. مما

 وءس يصو ر السلوك هذه مثل إن ظلمها، يف الكبري التاجر مسعود صيةخش لكذك
 متثله الضعف اذوه له، مكان ال فالضعيف والقوة املادة سيطرة عن الناتج الناس بني العالقات

 القوة دتفتق الطبقة هذه ، -حممود وإبراهيم رجب ومنهم- الشيالون وهم الكادحة الطبقة
 .وتنتظرها

 وكان ،الوجوه ممتقعي أعينهم مفنجلني قمر، كشك  حول جالسني السوق شيالو كان"
 وعلى ،راملكس   الطابوق قطع على الشيالون جلس وقد... كرش  وله كالسحابة  اشاحب   أحدهم

 يضعون كانواو  األبصار، تغشى اليت الشمس أشعة حتت كاحلة  سرتاهتم وكانت القدمية اإلطارات
 (2) "ينتظرون. كأهنم  ذقوهنم على السميكة املبططة أيديهم

 وقال: "بينهم يماف املعامالت يف وهتاوان   فتورا سببت الطبقة هذه عند الداخلية املعاانة إن
 نضح ك صحي وال.....  بعض مثل شيالني إحنا ،الناس مثل كلمين  ،تدفعين ال :إبصرار رجب
 (3)"كانه.م إىل أعادوه الرجال لكن ،رجب حنو الطويلة اليد ذو الرجل وهنض....  علينا الناس

 عضناب حنمي مالز : "سنه صغر رغم وحقوقهم اجلماعة على رجب حرص القصة وتصور
 وال ،سرتيحوي يعمل والكل...  يشفى حىت يسرتيح واملريض أحد، منا ينطرد ما...  البعض

 صندوق 200 شال ماليو  ذلك إبراهيم؟ كرونذ ت نعم....  كتفه  ختلع أو ظهره ينقصم أحد
 استغرقوا نيذال الشيالني إىل رجب ونظر ،اأبد   نومته من مقا وما...  موان وذهب...  ظهره على

 (4)"التفكري. يف

 حقوقهم بوذها الكادحة الطبقة هذه على احلياة جور لنا تبني أن الكاتبة استطاعت
 عميق أتثري تحت وضع قد رجب إن ،ااثلث   ورجب ،ااثني   وحممود ،أوال   فإبراهيم هدر ا، وحياهتم

 رايالت يتقاضىل الداكنة، ابملاء املوحلة اخلطرة العميقة احلفرة ينزل أن يقبل جعلته املعاانة من
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 كأنه  عار وهو بداو  وفانلته، ثوبه رجب وخلع: "كاملة  حياته لكذب فدفع العربة، مثن هبا يكمل
 وتطري، تتدحرج ئالل اكبري    احجر   عليها ووضع البعض، بعضها ولفها مالبسه موكو   الراعي، عصا

 وبعد...  زبدو  فقاقيع السطح على ظهرت وجيزة ثوان   وبعد ،الثقيل كاحلجر  فجأة غطس مث
 بثيا ومةك  وجبانبها ساكنة صارت وقد الداكنة، احلفرة فقط امتام   اخالي   املكان كان  دقائق
 (1)".حناس من مبقبضني عربة مثن ربع فبداخلها ا،جيد   ملفوفة

 التاجرين، عيدص على اذه ظهر الصغري، اذه ملثل العليا الطبقة استغالل اواضح   بدا لقد
 هبا حيلم اليت دابلنقو  الصغري أغراي إذ الالمعة، السيارة بأصحا الثريني الرجلني مستوى وعلى
 .أبدا منها خيرج ومل احلفرة، فنزل

 محاية على رصحي وال يرحم ال طاغ وجملتمع بةذمع لطفولة متقابلة لوحات متثل فالقصة
 سأصري: "حللما ستار أسدل الكي الواقع هو والواقع حلم فاحللم ،وأحالمها الربيئة الطفولة هذه

  (2) "ا.فلوس   سأمجع....  امعظم   قواي   سأصري...  عنك اغصب   شياال  

 يذال ظراملنت واألمل املعاش والواقع املفقود احللم القصة هذه عرب وجتاور جتادل لقد
 احلوار فيها زجامت وقد اجلدلية، هذه عن التعبري مت القصة لغة وعرب ورعاه، احللم اذه احتضن
 دفته مؤثرة لوحة لنا ورمست والعلمي، العمري ومستواها صياتخالش مع وتواءمت والسرد

 .عياالجتماف واإلسفا الطبقية براثن من ومحايتها الطفولة حلماية نداء توجيه إىل

 املدرسة ناظرةف ،ومسؤولياهتا احلياة أبعباء واالهنماك اتذال فقدان" املومياء" قصة وتصور
  زوجها جبوار متناو  بيتها أتيت مث الوظيفية، األعباء متارس املكتب على جالسة حياهتا أفنت
  بيتها تأملت الس ن هبا متقد وحني البيت، أاثث من جامدة كقطعة  زوجها وابملثل هامدة، كجثة
 ابلسكون ابمشر   طويلة لفرتة كان  البيت اذه وفرشه، ودهانه بلوحاته مرة ألول تراه كأهنا

 وتغرس ذتالميال سلوكيات تغري   وأن ،ولطالهبا للمدرسة ختلص أن الناظرة حاولت لقد ،واجلمود
 يف امنغمس   كان  اآلخر هو زوجها حىت نفسها، بحسا على ذلك كان  ولكن املثل، فيهم
 جديدة وبرؤية لعمل،ا يف الروتينية كرايتهذ ب املاضي تستعيد فبدأت الزمن، أدركهما حىت علمه
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 .للحاضر

 من ومتكنت مزيتها،ور  بكثافتها القصة هذهل الشكلي البناء يف ابرز ا دور ا اللغة لعبت لقد
 ،رئيسيةال صيةخالش حياة يف القاتل الروتني مظهرة وخارجها صيةخالش عمق إىل الغوص

 حاضر وال ماض هناك وليس...  األبد إىل ويستمر اآلن حيدث شيء وكل ،ممتزجة فاألزمنة"
 صفاقهب تنوس بقرهبا تطن اببةذال: "اصلب   اجامد   املكان اللغة أظهرت كما  (1) "مستقبل. وال

  وانمت ،ياحاالرت يشبه بشيء فأحست احلجرة، يف الوحيد احلي الصوت ذلك وكان ،متناهية
 آتية كأهنا  خمنوقةو  ضبابية اجلو عرب تنتقل واألصوات ابلرطوبة، مشبعة ليلة كانت..  . كامليتة

 عليها اقتفض احلياة، ةذبل والتمتع احلرية فقدت قد الناظرة صيةخفش (2) "سحيق. ماض من
 عمقها ىلإ تسلل الفراغ إن إذ ؛صيةخللش الداخلية املعاانة أبرزت واللغة رحبت، مبا الدنيا
 زائد كشيء  ةمهمل السيدة إن ؛فيهما روح ال واملكان فالزمان احلياة، قيد على وهي ميتة فبدت

 وشعرت.. .بكائها احتبس وقد ،تشهق وطفقت ،بكفيها أخفت وجهها: "زوجها حياة يف
 بتوهج فيه ومترغت امرار   واضطربت الفراش املثلوج، على املسجى جسدها يف تفور ابحلمى
 (3) "ومجوح.

 ءفالد فقدان من الزوجة تعاين أن ريب فال البيت، أاثث من جامدة قطعه كان  الزوج إن
 .جارحةو  عميقة ولكنها ،صغرية ةآه فتتنهد روحها، استوطن املوت جند مث ومن األسري،

 عيناها: "يتالب أجواء يف والتوتر الضيق أشاع قد الزوجني بني العالقة تفس خ وإن اذه
 على ملاءا تدفق ومسعت ،ابألرض مكبوت مالرتطا حواسها بكل انتبهت لكنها ،مغمضتان

 بني نفسه حشر تسحب...  خرج ... النور زر على ضغط هناك كان...   املياه دورة أرضية
  (4) "األحلفة.

 يف لناظرةا صيةخش داخل الوجع أبرزت اليت املفردات على يدها الكاتبة وضعت لقد
 من الزوجة ففزع ،يال  طو  وانتظرهتا افتقدهتا الزوجني بني ابحلرارة تشع أن يقتضي كان  ،حلظات
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 :الزوج على يؤثر مل القط  

 ذوأخ ةخوسو  قبيحة وشواربه قصري ا لسانه كان  ،مباالة بال عينيها يف مباشرة حد ق" 
 بلسانه يلعقهاو  ،قدميها يف يتنفس ذوأخ ،بالثيا ،فاللحا الوسادة طريقه، يف شيء كل  يشم

 ذبج الزوجة حماولة إن (1) "آ. ، آ ، آ وهزته زوجها بوجه ذقنها مواصطد انتفضت...  اخلشن
 أثلج مما وت،وامل الفتور من درجة أقصى إىل فشل قد جواره إىل بوجودها ليحس زوجها، انتباه

  – قرهبماب ايعذامل كان  ،املائدة إىل جلسا: "صيخالش التعامل مستوى على بينهما العالقة
 سوء أنه يرجتف، يعذامل صوت أن إليها وخيل اغتيال،... فاختطا...  زالزل....  كوارث
....  كال  ،شدقيه ملء يضحك إنه...  القرص فأدارت ،الرتقب ذلك وأرعبها ا،ضاحك   ينفجر
 وكل ،احدةو  صغرية حبركة أبصبعها ايعذامل أغلقت حينما وغادر، أوراقه مللم قد أنه الشك

 (2) ."وجود هلا يعد مل بل ؛امجيع   اآلن توقفت الكوارث تلك

:  رةالناظ ذهن يف واحلاضر املاضي وتعانق الزمن امتزاج عرب املكان وصف جاء لقد
 األزهار انتك  بينما احلجرة، جو يف هادئة حرارة تشع البنفسجية السجادة أن فجأة الحظت"

 وحدها هلا قدر كأمناو  ،األشياء جاذبية هبرهتا آسر، اصفرار يف تتوهج ذابلة الضيقة األصص يف
  (3) "مرة. ألول ذلك كل  ترى أن

 تقع ألاثثا وقطع مزدمحة احلجرة كانت: "احللمية اللحظة هذه عرب احلاضر عليها ويطل
 الكائنات تلك لك  اشرتت مىت كرذ تت أن تستطع ومل وانتظار، برتبص فيها حتدق األرض على

 صورةب أدركت إذن حني" ؟أان أين" :اخلليقة، وفكرت ذمن سنني منك هناك املوجودة الصامتة
  (4)"أثر ا. خلفها أن ترتك دون الفور على ختتفي أن ومتنت ا،متام   وحيدة أهنا مربر وبدون قاطعة

 مسوس يبخش مقعد على" الزمن دقات بني الضائعة نفسها تفتقد الناظرة صيةخفش
 فكانت ظهر، قعدللم يكن ومل ،ركبتيها ثين تستطيع أن دون رجليها بني حتدق جلست واطئ
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 الصباح، نهضي الليل ينزل العراء يف واملقعد الوقت، طوال قدميها بني وتنظر ملألما تنحين
 ظهرها أن تشعر  استيقظت وعندما األربعة، الفصول ومتر الثلج، يغتسل الشمس، تشتعل
 (1) "حدبة. ذات تصبح قد أهنا هلا وخطر يؤملها،

 إلعادة هاراالنص يف رغبة صيةخالش عند أوجد قد االنتظار وطول ابلفقد املعاانة عمق إن
 .صوفية ةحلظ اللحظة هذفه الروتني، وسحق التجدد بقوة الواقع مواجهة وحماولة التشكيل

 نفسها وجدت: "التغيري إحداث يف الزمن لفعل لرتمز ابقتدار اللغة الكاتبة دمتخاست
 اخرتقت دهاي ومدت ،... ثياهبا تتدلل النفاذة ورائحته اغيظ   يتميز يفور املاء املقعد، مأما

 الشواء نم الدخان تصاعد ،اللحم ابيض  ، اجللد تكرمش الشعريات انكمشت ،األصفر اللهب
 ،وحهار  دمامل على يدوس ،امستفيض   اقلق   كان  ،ااب  ذع هبا ما يكن مل األمل، أورق ،اآلدمي

 (2)."وتفنن اذةذبل األخرى تلو الواحدة يفقؤهها
 واقعها سلبيات تغيري حماولة بقوة لتندفع، جديد من والدهتا حلظة تنتظر صيةخالش هذه

 :هاذتالمي أحد مظهر يف البائسة الطفولة شاهدت حني واملدرسة البيت يف

 أحبطت توفزةاملس أعصاهبا لكن إليها، النظر إبدامة تغريها أظافره حتت األوساخ وكانت" 
: فلالط اذه برتبوية توجه أن جهدها وحتاول (3)"أظفارك. تقلم أن جيب :وقالت متعتها حلظات

: قال ،بكفه دةاملائ بوضر  نفسك؟ من ختجل أال :فقالت ذلك، يف جنحت؛ لتبتسم حتايلت"
 والسمن سواخل البيض برائحة أنفاسه وصفقتها لك،ذك  إنين...  نفسي من أخجل إين ،بلى

 مبزما سكمت كانت  كلمة،  وال :بصرامة وقاطعته...  االهث   وقال ا،حمشو   فمه وكان...  احملروق
 (4)."األمور

 الواقع إعمار يف اجلديدة قوهتا تصب الشدصية جعل املفقود تعويض يف اجلاحمة الرغبة إن
 أمهلت اض  أي اجلديدة القوة شحنة إن ،العقبات كل  تتجاوز وأن ،الطفل يريب الكي املدرسي

 الرتوس. ككلي.  كليك.  عقلها يعمل احلصة منتصف يف: " اآلخر بناء على وانصبت ،اتذال
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 يسوط من هناك ،ابعهاأص رؤوس على وتقف تنفعل ترتك، - ترتك القميئة الرتوس تبلع العظيمة
 املرجل فجأةك  روحها فتلتهب قبلها، من البؤرة يف عمودية أشعتها تسكب الشمس ظهرها،

 املفتشة.. عيةالشم اتذالتلمي وجوه هولذب حوهلا وتنظر ،امتام   تتوقف مث العجالت، تبطئ
 ماذا ؛انتفضت كامللدوغة  ومقزز، فج كله  املوقف وبدا..  لفخاملت ورماد الطباشري.. حقيبتها..

 (1)."الشيء :بسرعة الرد وجاءها ؟هنا تفعل

 صلة أدىن هناك ليس: "واالنتظار الفقد بني جدلية يف ذاهتا إىل الناظرة عودة حلظة وأتيت
 الزهو من اات  فُت أعماقها يف تكتشف أن خيجلها ما لشدة تريد؟ ماذا حيدث، وما تريده ما بني

 باألراب هبا يلهو ،اتفهة شطرنج بياذق حنن: تصرخ أن ومتنت شيء، أي ،ما بشيء
 (2) ".ماحللقو  أقصى يف عالقة دبقة كشعرة  ،املؤذية املشاعر من سيال واأليدلوجيات،

 احرتقت" :واملنتظر املفقود بني املمزقة اتذال حوار مركزة، بدرجة الداخلي احلوار وجند
 "سيأيت....  هل...  هل :ترى ،املستقبلة القادمة ماألعوا املاضي الزمن: السوداء ابألسئلة ذاهتا

(3) 

 حني املفقودة مرةالث وانتظار التوجيه بغية املوضعني يف إال   يظهر فلم ؛الدخلي احلوار أما
 ،املستقبل إىل احلاضر الزمن الكاتبة جاورت لقد (4) .السائق حاورت وحني التلميك حاورت

: التعويض نتظرةم األبد إىل اتذال فقدت قد وهي كرسي،  على تسمرت قد الرئيسية صيةخفالش
 اجلديدة اعدللمق: "الناظرة مكتب ،اجلديد املكتب حتت أخفتها ركبتها على احلدابء يدها"

 من تقطر ماألعوا ستمتلكه مث ،ببطء أنفاسه تتصاعد ،حتتها الكرسي يئز فسو  ،عفنة رائحة
 الكبرية ابةوالبو ...  اخلديعة متت لقد اجيد   يتملقها الكرسي اذوه ضجة، بال الزمن صنبور
 البالط القوية، حالروائ اجتاه كل  يف املشرئبة بةذاملش غري والشجرايتب والتثاؤ  املزاليج ذات

 (5) "رن. - رن. اجلرس ،ةخاملنتف العيون ،رذالق
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 واملعاانة األبد إىل وفقداهنا الرئيسية صيةخللش اتذال اهرتاء عن لتعرب اللغة جاءت لقد
 .األبد إىل تمرمس فالروتني ،ودمرها اتذال هذه قتل يذال التعويض انتظار يف تكابدها اليت

 أعطى دق القصة، جل   على استحوذ يذال الغائب بطريق السرد ابعتمادها الكاتبة إن
 فأخرجت املنشود، فاهلد على تصويبها موإحكا ،األلفاظ كراتف  لتقاذ واسع ا ميداان   للغة
 .اجلميل الفين معماره يف ابرز ا دور ا اللغة لعبت ،جديد بشكل عمال   لنا

 الولد تفتقد هيف للولد، املتعطشة املرأة" السقوط كان  البدء يف" قصة يف الكاتبة وتصور
 ويقودها أييت، ولدال وال أييت ال املوت ولكن ،املوت معهما تتمىن شديدين،ب اذوع أبمل وتنتظره

 .ومعاش مشاهد هو ملا الواقع ويعيدها تريده، ملا احللم

 عرب نهمام وتشكل ،الشعبية واحلكاية احللم على اعتمد القصة هذهل الشكلي البناء إن
 يذال الريح بساط إال هو ما ،ماأل صيةخش افرتشته يذال األملس فالبساط ورمزية، مكثفة لغة
...  ماما: "الراهنة اللحظة معايشة على حرصت أهنا إال واملكان، الزمان حدود طىخيت

 سبب، بال قعةب اختارت اهلواء، يف رختب ارد   ينتظر أن ودون جتديين، أن وعليك سأختبئ،
 (1) "ري.يط ال لعله ،حجارة من أواتد ا األربعة جهاته ركزت األملس، البساط عليها فرشت

 تطفو لداخليةا فمعاانهتا التسليم، ماأل حماولة رغم الواقع على احللم طغيان القصة وتصور
 لوحة وسط يف نشاز حمض أهنا هلا وبدا الشاسع، احمليط لوجود انتبهت وأخري ا: "السطح على

 سواه يءش وال - ماء – ماء بديعة اتمة معجزة والظالل، والضوء اللون تناغم بللغرو  فطرية
 الكون حير ملو  أنت؟ أين: واندت جتديين أن عليك: كرتهذ فت خيفة وتوجست حدود، بال تراه

 ليهاإ خيل: "وابطنها صيةخالش أعماق عن للكشف أداة القصة هذه يف احللم إن (2) ".جوااب  
 ألعب كنت  :بنزق سيقول ،عبثه يف ميعن لكنه ،إراب   تتمزق يراها ما، مكان من يراقبها أنه

 (3)"فقط.

 لفقدا تعاين اليت صيةخالش هذه ألعماق قامتة لوحات رسم إىل الكاتبة عمدت لقد
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 احلرارة، هاجسد لفظ قليل وبعد مسيكة، العتمة الداخل ويف متوت الشمس كانت  :واالنتظار
 الوجود ترى صيةخالش هذه إن ،(1)"ثالث ظلمات يف فكانت املنطفية، كالفحمة  اابرد   وأصبح

 األفق، طخ على وتتمطى ،األرض ممسا تسد الوجود، على هتيم السواد كتل:  سوداوية بنظرة
 اأنين   ترتل احمليط عرض يف احلياة سفينة هي ها وبعيد، شاحب ولكنه ،أبيض وحده والقمر

 .(2)"اجلبال موج وسط خالصها وتنشد ا،واهي  

 أهنكها عندما: "للروح وشرخها املعاانة عمق مؤثرة لغة خالل من األحداث وأظهرت
 يعرب اكهربي    انسغ   فأحست الشرسة، النتوءات على متددت السوداء، اخلانقة املمرات يف السري
 أهنا :هلا وخطر ة،مسرتخي دوائر يف األمل فينداح أعصاهبا، يف قطرة قطرة ويتدفق الروح، بوابة
 (3) ."السعادة ما: داخلها يف شتاء وقهقة سعيدة تكون وأن البد

 عن اج  خار  األمل أصبح عندما: ودوافعها صيةخالش عمق تسرب أن الكاتبة استطاعت
 .الوراء إىل الزمن تراجع األمنية فتكون الطاقة، حدود

 مىت :وتساءلت م،يو  ذات صغرية كانت  رمبا أبهنا فكرت عندما هائلة رجفة أحست" 
 ،ذباجل وةلق جسدها تسلم أن إىل خبفة تقفز أن تستطيع، ابسيط   األمر كان  ذلك؟ حدث

 انتفضت احلد هكا عند أموت أن أريد...   شبق يف وحتشرجت الطاغية النشوة مع وجتاوبت
 من شهدوت األملس، الناعم البساط ذلك إىل أدراجها تعود لو ومتنت، األمل روحها عضَّ ..... 

 (4)."لكذ بعد شيء وال ،والظالل والضوء الكون تناغم وأمن ،سكينة يف بالغرو  ادوم   بعيد
 ينثال احللم كان: "م(األ) صيةخالش داخل املفقودة لألمنيات امؤثر   اشكلي   بناء   احللم كان  لقد
 جودهو ب سحت فكانت ؛هو أما احللم، يف نفسها وترى حتلم، وكانت املنوال، نفس على ادائم  

 (5)."جتديين أن عليك.......  فحسب

 حدث مىت": احللم وطغيان ابحللم الواقع امتزاج عرب صيةخالش هذه اختالل ونلمس
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 (1) ."فدخلت تدخل؟ هل ؛وظلمة فتحة ظهرت أمامها حتلم؟ كانت  هل ذلك؟

 إبعياء يهشفت يكور وكان ماما، اي انظري: املنتظر األمل الكاتبة رمست ؛أخرى لوحة ويف
 ،قوةب اهلواء ميص ذوأخ ا،شاحب   اأرجواني   األسفل فكه على حراك بال لسانه رقد وقد... 

  املبقور مهف إىل ذبينج اهلواء تيار ترى أهنا إليها وخيل لسانه، على عيناها إليه ونظرت
 (2)."كاهلاوية

 نتمت صيةخالش داخل معاانة أوجد مما ،واالنتظار الفقد واألمل، األمل لوحة جتاورت
 :جتده ومل عندها، املوت

 يف ما وكل ذكرايت وال...  زمن بال هنا تزال ال لكنها ... هناك يكون أن جيب كان" 
 كانت  ابد  أ حيدث ومل ذلك، حدث ما وبقدر جبهتها، على بكفه مسح سحراي اشيئ   أن األمر

 للموت، ىنمع ال أنه إىل بنفسها تصل إذ؛ خانق ذعر وتوالها معا، واألخرية األوىل االنتباهة
 (3) "ا.تقريب   موجود غري وأنه

 املوغل، بباالض ميتصها بينما بعيد من انتصبت: "املعاانة تلك مأما متزقت صيةخالش إن
 .(4)"القمر بزوغ قتسب اليت كتلك  قائمة حلكة يف الثقيل كاحلجر  وتغوص مقاومة بدون يبتلعها

 الغائب ضمريب السرد فكان أمامنا، اليت القصرية القصة لغة يف واحلوار السرد امتزج لقد
 حلمية وحاتل يرسم فكان ؛واخلارجي الداخلي بنوعيه احلوار الواقع، أما عرب صيةخالش يرسم
 .والغائب احلاضر والطفل ملأل مؤثرة

 وما معاش، هو امل متقابلة لوحات عرب تشكيله يف احللم يشارك اجلميل الفين البناء إن
 .األمكنة واختالء األزمنة تداخل خالله من أظهرت ومتمىن، بمرغو  هو

 على سواء ؛اتذال الهرتاء وصورة ،(االنتظار الفقد) لثنائية معززة" الشتاء" قصة وأتيت
 الولد إىل زوجنيال تعطش نتيجة واخلواء الربود يكتنفه األسري فاجلو الزوج، أو الزوجة صعيد

 ، لعملا مشكالت مع فالزوج انقص، ما اشيئ   أبن يشعرهم يذال البيت أجواء من وهروهبما
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 ؛أظهرتو  ابلفشل، ابءت قد منهما كل  عند اهلرو حماولة أن إال النفسي، الطبيب مع والزوجة
 .أييت لن شيء انتظار صعوبة مع األمل فقدان

: الواقعية يقتهحق غري على املكان ثلوجة عن فضال   الزوجني بني خاوية األسرية األجواء إن
 ويسمران ،لودانج خيرتق البارد واجلو بنا، حييط...  صدوران على يقبع الضبايب الوحش كان"

 كانت  هالكن....  يغلي مرجل كأنه...   احار   الغرفة جو وكان...  ميتة كتماثيل  ؛أماكننا يف
 (1) "شيء. كل  يعلو الثلج ترى

 من للوحةا تصوره مبا صيةخالش هذهل الداخلية املعاانة يصور القصة هذه يف املكان إن
 فالشتاء ان،املك للوحة وجماور ا موافق ا الزمن من جتعل أن الكاتبة حاولت وقد وراتبة، روتني

 والفراغ الوحدةو  التفاهة تصبح الشتاء يف: ورتيب مستهلك والصيف وفراغ، ومخول تقاعس
 حىت والسلبية مباالة الال وتتجرع، والصقيع الرطوبة تتنفس قلوبنا، إىل ذتنف دقيقة طفيليات

 يذوهن لضيقة،ا املشبوهة فالغر  يف املقهى يف ... البيت يف... العمل يف منداو .. . الثمالة
 واملكان الزمان جتاوز ظهر فهنا" (2)ورتيبة. مستهلكة وأشياء البعيدة وابملدن الصيف إبجازات

 الكاتبة إن ،أيتِ  مل يذال اجلديد مالقاد تنتظر اليت صياتخالش حياة على رتيب جو ضفاءإ يف
 النفسي الجالع مداخاست إىل أوصلتها درجة إىل املرارة تعاين اليت الزوجة عمق إىل غاصت قد

 النفساين، لطبيبا سألين تريدين؟ ماذا...  حائرة أان: "احلرية فيها أوجد يذال الفراغ قتل يف رغبة
 يف أمحل أن أستطيع ال.....  ال :قلت أطفال؟ عندك هل: وسألين أجيبه، مباذا أدر ومل

 (3)."والفراغ مالعد سوى أحشائي

 أجنبت لو دأو  كم: "بلوعة قالت ا،ملموس   اواقع   الداخلي األمل جسدت قد بثقلها اللغة إن
 أطفال ينالد كان  لو متطر السماء...  انظر ،ومثلك مثلي...  قاحلة بيتنا حديقة...  أطفاال  

 (4)"؛املستقبلو  واآلمال والصدق ابلرباءة األجواء ويعب قون يتحد ون املطر، الشوارع إىل الندفعوا
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 ما: "للزوجني شاهدةم متثيلية لوحة إىل املعاانة الداخلية لنا خترج أن ابقتدار استطاعت فالكاتبة
....  اواقع   يكون عندان ال احللم....  نريد ما حتقيق عن عاجزون وحنن...  نريد أن فائدة
 تالحقنا جثته ظلت أبصابعنا نشنقه أن نضطر مث ،نعشقه عندما واألمل...  فاجر ا كابوس ا  يصبح

 الكلمات عزاء خالل من نستشفها الكاتبة صورهتا كما  األسرية األجواء إن (1)."األبد إىل
 األطفال هؤالء مرأيته أان ،الشتاء فإنه :محراء غيمة ارتسمت عينيه ويف قال": ابحللم والتمين

 تواصلةم شتاءات حياتنا كانت  إذا أفعل ماذا وتلطمهم، متحقهم اهلوجاء األعاصري كانت  ...
ا مقاد ربيع وال  (2)."أبد 

 أتوصل أن ريدأ: "عليها احلفاظ حماولة رغم الزوجني بني العالقة شرخ قد املقتول األمل إن
 بسرعة ادهتافأع وكآبته برودته لسعتها...  يدها إليه مدت ورمادية، غامقة املوانع لكن معك
 (3) ."اخلارج إىل مسرع ا وانسل هنض...  ابلربد أكثر فأحس  ... 

 وانتقال زوجية،ال العالقة شرخ بينت القصة هذهل ورمزية مؤثرة هناية الكاتبة وضعت لقد
 مىت...  رجاءب فيه صرخت: "اجلنون إىل احللم إىل واقع الال إىل معاانهتا عرب الزوجة صيةخش

 فيه صرخت جييب، أن دون اخلارج إىل طريقه واصل مث ،وتثاء بكسل رأسه إليها رفع تعود؟
 (4)."املسو ر الشارع يف وغرق المبالية بكلمات فتمتم "مبكر ا عد" :أكثر برجاء

...  ةوحيد عادت: "الزوجة صيةخش أعماق يف امتزجوا واحللم والواقع والفراغ الوحدة إن
 يف تهاووضع...  دمية منه أخرجت...  اجلدار يف واضح غري فر  إىل أسرعت.... الغرفة دخلت
 .(5)"عدب أيت مل كربيع  ،بمكتو  كأنني  حزينة أغنية تردد وهي ،هتزها تذوأخ حقيبتها

 حياة هدري األمل فقدان أن صورت قد ،املشعة املوحية الكاتبة لغة عرب النهاية هذه إن
 .مرجوة رمحة املوت ويكون ،معد إىل وحيوهلا اإلنسان

 امتالئم   احلوار وكان والسرد، احلوار فيها امتزج لغة عرب كان  القصة هذهل الكاتبة معاجلة إن
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 امصور   ردالس وكان البعض، بعضها مأما وتعريتها دواخلها وتفجري، صياتخالش معاانة مع
 تصوير إىل طمح قصصي لبناء مجيل فين تشكيل يصادفنا فهنا واحللم، الواقع بني مالعا اجلو

 .الولد فقدان وهي اجتماعية، معضلة

 تسجيليا، كني مل التصوير اذه لكن الواقع، صورت قد تلفةخامل لوحاهتا يف الكاتبة إن
 .امر   هجاء   الواقع هجاء على موقا األشياء، عمق إىل غاص وإمنا

 اللغة متيزتو  األمل، منبع الرئيسية صيةخللش مهد عامل صورة يف املورواثت وظفت ولقد
 سواء للمفردة عددةمت داماتخاست عرب بنجاح له وظفت يذال فاهلد واخرتاقها ورمزيتها بكثافتها،

 معينة اجتماعية رحيةش عن التعبري يف جنح أبنه العمل نصف جيعلنا مما احلوار، أو السرد صعيد على
 .املعاانة لتلك والعالج احللول وإجياد معاانهتا، إظهار إىل الكاتبة عمدت

 يقودها طفولة،ال لتلك احلماية وسائل ميتلك وال يرحم ال جمتمع يف البائسة الطفولة إن
 .واالنسحاق التشظي إىل

 كان  إلنسانا حياة من احلرجة املرحلة تلك جدرانه بني ضم يذال الشكلي البناء فنية إن
 والتقليد مطيةالن عن أخرجته وطرق ألساليب الكاتبة جتريب ليستوعب املرونة، من قدر على
 من ازمني   تدرجةم الطفولة خصت اجملموعة هذهل الشكلي البناء فمغامرة واخلصوصية، التفرد حنو

 .التكوين حلم إىل اخللق

 :واملراجع املصادر

 والنشر لتأليفل العامة املصرية اهليئة حليم، أسعد: ترمجة: الفن ضرورة: فيشر أرنست .1
 م.1871 القاهرة،

 بغداد ،ماإلعال وزارة منشورات هلسا، غالب ترمجة: املكان مجاليات :ابشلر جاستون .2
 م.1985

 الفكر، دار ،معكا فهد. د :ترمجة اإلنسانية، والعلو األديب النقد :كاابنس  لوي جان .3
 م.1982 دمشق،

 الفكر، ارد جولدمان، لوسيان منهج يف دراسة التكوينية، البنيوية يف :شحيد مجال .4
 م.1982 دمشق،
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 زارةو  عويدات، منشورات ،صبحي الدين حمي :ترمجة الرواية، نظرية: هالربن جون .5
 م.1981 – دمشق الثقافة

، 11 عدد (،الكرمل جملة) اخلطيب إبراهيم: ترمجة واحلقيقة، النقد: ابرت روالن .6
 م.1984

 1892 جبدة، األديب النادي، والتكفري اخلطيئة: اميذالغ هللا عبد .7

 - توبفال دار ،1 ط ،التكرييت مجيل :ترمجة دستويفسكي، شعرية: ابختني خميائيل .8
 م.1986 بغداد العامة الثقافية الشئون دار

 م.1989، 1 ط ،قطر احلديثة، الدوحة مطابع اجلرائد، ابئع: سعد آل نورة .9




