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 مةمقدّ 

 
ّ ّمبجموعة ّبدءًا ّزمن، ّمن ة ّالقص  ّابب ّالظالم"طرقُت ّمفجموعةّ"أ هل ،

ّالوردة" ّأ جل ّمن "ّ ة ّقص  ّوالبحرية"مث  ّ"اذلئب ة ّقص  ّوأ خريًا طائرّ"،

ّالهامة ّعنّاملأ لوفّأ وّموضوعًاّ". ّخارجًا ّحداًث ّأ عتربها ّال ة وكتابيتّللقص 

نسانّ ّةّبس يطةّتمكلّالشعر،ّالهدفّمهنايهّحماوالتّقصصيّ .ّيرفعين .ّا 

ّحفافظتّ"ّطائرّالهامة"غريّأ ن ينّيفّ يل  ّابلنس بةّا  اعمتدتّأ سلواًبّجديدًا

دتّعىلّاللغةّالواقعيةّيفّالوقتّذاته ،ّومتر  ّالواقعي   .عىلّسهوةلّالنص 

ّينالتناقضّيفّاللغةّهوّاليشءّالوحيدّاذليّأ ضفُتهّعىلّاملايض،ّغريّأ ن ّ

ّمث ّميكنّاحلديثّعهنا، ّأ خرىّكثرية ّمواضيع ّفؤادّلّحتليلّنفس يّ أ جد ة

ة،ّوالرصاعّبنيّ الرسنوك،ّوحتليلّنفس ي ةّسلوى،ّورهابّاملرأ ةّيفّالقص 

سقاطّاملايضّعىلّ ،ّوا  ،ّوالتأ رخي،ّوالتقاليدّيفّاجملمتعّالرشيق  اخلريّوالرش 

ّاحلارض ة... ّقص  ّأ ي ّأ ن  ّاعتقادي ّصفحاتّ،ويف ة ّعد  ّمن ّاكنت ّ،ولو

 .ّلوّأ رادّ،حتتويّعىلّمواضيعّميكنّتناولهاّبريشةّالناقد

،ّوغدًاّس يكونّكتابّ"طائرّالهامة"شكرًاّملنّكتبواّعنّ:ّوأ خريًا،ّأ قول
نّمجيعّمنّكّ  ّعنّيتضمَّ ّ"يفّمعبدّالروح"تبوا ّعىلّأ ن  ّالتأ كيدّدامئًا ّمع ،

وبّال ديبّيكتبّمباّيعرفه،ّالّمباّميليهّعليهّالآخرون،ّوبأ سلوبهّالّبأ سل

بداعّيُقرت حّعليه ّالّاب  بداعهّالشخيص  نّ...ّيفرضونهّعليه،ّواب  وليسمحّيلّم 

ّيفّ ّالهامة"كتبوا ّطائر ّيهّ" ّكهدي ة، ّالعملّاملتواضع ّهذا لهيم ّا  م ِّ ّأ قد  أ ن

ّ ت،ّفهم ّأ كونّقرص  يس تحق ونّأ كرثّمنّتعبريّعنّحمب يتّهلم،ّوأ رجوّأ ال 

ّالهباتّأ عظمّهويفّالقلب،ّّوّكرث،ّوأ انّأ مكلّالقليلّاذليال ّ  .منّلك 

 مجيلّادلوهيييّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 مجليلّادلوهييي"ّطائرّالهامة"

 والروحّ ّثورةّعىلّالتقاليدّواجلفافّالفكريّ 

 جزينّ-منصورّعيدّ.ّد

 
ّفكرهتاّمنّيهّقص ّ"ّطائرّالهامة" ةّجديدةّلدلكتورّمجيلّادلوهييي،ّاس متدَّ

باتّ فرازاهتاّاليتّأ صابتّاللبنانيّ ترس   ماتّحياهتمّك ّاحلربّوا  ها،ّنيّيفّمقو 

ّتزالّ ّال ّويه ّوجداهنم، ّمصمي ّيف ّواملفك رين ّوالشعراء ّال دابء وأ صابت

 .اهتم،ّويفّمصائرمهتهنضّيفّذكرايهتم،ّويفّيومي ّ

ةّاكتشفُتّموهبًةّجديدةّلل ديبّوالشاعرّادلكتورّمجيلّيفّهذهّالقص ّ

ّتُّ ّا ىلادلوهييي، ّال خرىّضاف ّمواهبه ّأ وّ . ّعرفُته ّجامعيّ فقد ّأ س تاذًا ًاّاًل

عالمي ّ ًّاّشغلّمراكزّمسؤوةلّيفّالاغرتاب،ّمثّقرأ تهّابحثًاّأ اكدميي اًّقديرًا،ّوا 

قاًّّمثابراًّ ّقرأ تهّومسعتهّشاعراًّومتعم  ّكام ّوأ ديباًّّ، ّالعطاءاتّّويفّلكّ . هذه

ّ بداعهّحت  فّا  ةّجديدتكش   .ةيفّالقص ّّةّههرّمرَّ

ّةّاجلاهليّ يفّاحلاكايتّالعربيّ ّ"الهامةطائرّ" قتيٍل،ّّة،ّروٌحّتنبعثّمنّقربِّ

ّيفّلكّ تتجسّ  ّصارخًا ّطائرًا ّمساءّد ّابالنتقامّ: ّمطالبة ّأ سقون، أ سقون

الّ والّتتوق ّ.ّوالثأ رّمنّالقتةل بةّعنّالرصاخّا  ذاّحتق ّّفّالروحّاملعذَّ قّلهاّماّا 

ذكل،ّا ىلّعشبّأ وّّل،ّبعدوقدّتتحوّ .ّتشاء،ّفرتويّغليلهاّحتتّالرتاب

ةّيفّالاكئنات سةّفكرةّاخللودّاملس متر  نساانًّّحيواانًّّوّنباتًّ:ّنبات،ّمكر   .وّا 

ّقص ّأ مّ  ّرمزيتّ ا ّخالل ّمن ّادلوهييي ّمجيل ّاس تغل ّة ّبرٍش ّحاكية ّفهيي واّا

ّفيؤك ّ ّاال نسانّيفّاحلياة، ّلعبة ّليكّميارسوا ّالقاس ية، دواّاحلربّوهروفها

ّالبرشي ّّأ نّ  ّالطبيعة انت ّمكو  ّال جيالة ّعىلّمدى ّيهّنفسها ّتبقى بلّ.

ّأ نّ  ّيبقىّاجلوهرّيفّتكوينهّّليثبتوا ّوبيئته، تّهروفه ّتغري  ّهمام اال نسان،
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ّ.ّةّاخلريّوالرشّ ،ّيرتاوحّبنيّثنائيّ املتناقضّواحداًّ اتّاليتّتتفاعلّواملؤش 

ّيفّالقص ّ ّالبرشّبتفكريمهّومشاعرمهّعنّسائرّةّيهّاملؤش   ّ اتّاليتّمت

ّالاكئنات ّوالعاداتّّفهنا. ّواحلقد، ّوالظمل، ّوالانتقام، ّوالكراهية، الغرية،

،ّواحلنان،ّوالفرح،ّوالتسامح،ّوالتعاون،ّوال فاكرّاجلامدة؛ّوهناكّاحلبّ 

ّوالتغيري ّالتضحية. ّوهناك ّاال جرام ّهنا ّوهناكّ. ّقميتا، ّاحلياة ّتفقد هنا

ّوتتجدّ  ّاحلياة ّدتنبعث ّوهنا. ّاخملادعون، الون ّوادلج  ّالبطوةل ّدعاة كّهنا

 .ال برايءّاملنقادونّابلغباءّا ىلّمذاحبّالتضحيات

ّالفنّ  ّالقص ّّويبقى ّهذه ّخالل ّمن ى ّتبد  ّمغرمّاذلي ّادلوهييي ّجفميل ة،

ّة،ّوالّغرابةّيفّذكلّفهوّشاعرّيفّال صلّيأ يتّا ىلّاحلدثّالروائّ ابلرمزي ّ

ّال دبّ ّمرتدايًّ ّاملنحى ّواسع،ّّثوب ّمك ٍ ّيف ّترتامك ّالصور ّحيث الرصف،

ن ّ.ّعىلّالرسدّالقصيصّ بةّمتغل ّ هّالّيرتككّتفلُتّمنّالتشويقّمعّذكلّفا 

احلدثّيدعوّاحلدثّيفّلعبةّالتشابكّاليتّتدفعكّا ىلّاملتابعةّحتّّل نّ 

ّراغباًّ لهيا ّا  ّوأ نتّتسعىّللوصول ّمصائرّالشخصيّ ّالهناية، ات،ّيفّمعرفة

 .ومعرفةّال هدافّوالغاايت

ّللتأ مّ  ّالعملّمقاطُع ّيُلفتّالنظرّيفّهذا ّمنّخاللّوما لّالهادئّيُطلقها

ّلشخصيّ  ّاال نسانيّ أ قواٍل لّة،ّفتتحمّ ةّتعيشّبصمتّوهروبّمعقّاملعاانة

ّيأ يتّيفّالهنايةّحامالًّ ّلقدر يةّابذلات،ّومستسلمة ّأ وزارّالآخرينّمضح 

وماّيثريّ.ّمظلومّعىلّهذهّال رضّوالعداةلّاذليّينتظرهّلكّ ّس يفّاحلق ّ

لّادلوهيييّعىلّالتقاليد،ّوعىلّاجلفافّالانتباهّتكلّالثورةّاليتّيطلقهاّمجي

ّواضعاًّوالاجامتعيّ ّوالروحّ ّالفكريّ  ّخلش بةّّاحلبّ ّ، ّال وىل ّاملرتبة يف

ّ.اخلالص

كتّأ فاكُركّوأ نتّحتملّوتُنتج؛ّوبوركتّادلكتورّمجيلّادلوهييي ّيداك،،ّبورِّ
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ّللمعذَّّ ّوالرجاء ّال مل ّواملقهورينوأ نتّختط  ّبنيّواملظلومني، ّمثلّ. فا ىل

معلّّ،ّونرجوّأ نّجندهاّيفّلكّ املدرسةّالصادقةّالرشيفةّنتوقّدامئاًّهذهّ

 ّ  .مبدعّفين 

ّّّّّّ 
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 لل ديبّادلكتورّمجيلّادلوهييي"ّطائرّالهامة"ةّقص ّ

 دعوةّا ىلّالسالمّبنيّالشعوب

 ملبورنّ-هّأ نطوانّحربي ّ

 
ادلوهييي،ّلدلكتورّمجيلّ"ّنبيلّالساعايت"قرأ تّعىلّموقعّالغربةّأ قصوصةّ

الاكتبّّقتّبنيّحبيبني،ّوفهمتّأ نّ فاس توقفينّفهياّمشهدّاحلربّاليتّفرّ 

يدعوّا ىلّالسالمّيفّالعاملّويفّوطنهّاذليّعاشّجتاربّاحلروبّودفعّ

 .مثهناّغالياًّ

ّكتابه ّالروح"ويف ّمعبد ّيف ّوعنّ" ّوالسالم، ّاحلرب ّعن ّكثرية مقاطع

 .صنعواّالسالما:ّوأآخرّوصيةّيفّالكتابّيه.ّاحلبّ ّاملساحمةّوعنّقمية

منّهذهّالناحية،ّحيثّ"ّيفّمعبدّالروح"عنّ"ّطائرّالهامة"والّخيتلف

يربهنّالاكتبّبشاعةّاحلروبّوالانتقامّويدعوّا ىلّواقعّجديدّيسودّفيهّ

ّوالسالم ّّوتكلّاحلرب"ّ:العدل ّال رواح ّيف ّحرائق ّاشعلت ليتاّاليت

ّيفّابلّ ّعابرًا ّلبثّأّ اكنتّوهامً ّما ّخميفًا ّهاجسًا حىّعندّطلوعّأّ و نّام 

بةّابدلماءّعندّلكّ!ّالصباح ّاحلروبّترتكّأ جنحةّخمض  عراسًاّأّ اببّّولكن 

مذبوحةّيفّالشوارعّورجااًلّماردينّحيملونّاجلروحّيفّضامئرمهّويطلقونّ

 (5صّ."ّ)الرباءةّوحدهاّيهّرضيبةّادلم.ّالرصاصّيفّالرباءة

ِّّ فقدّأ صبحّّب،رّال ديبّمعاانةّفؤادّالرسنوكّاذليّشاركّيفّاحلّرويصو 

ّ"جمنوانًّ ّنعمأّ كيفّجملنونّ: ّجنونه؟ ّنّيفصحّعنّثورة جمنونّيتلك م،ّ...

ن ّ"و(.5ّصّ."ّ)واجلنونّمثبتّبشهادةّمنّطبيب ينّيقولونّيفّالقريةّا 

ن ّ ."ّهذاّماّفرضهّالقدرّعيلّ .ّحيانينّأ هذيّيفّكثريّمنّالّ فاقدّلعقيل،ّوا 

لقدّابتّ:ّ"لويواصلّادلوهيييّتصويرّالرسنوكّيفّهذهّاحلا(.55ّصّ)
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ّاملؤب ّ ّابلسجن ّوحمكّعىلّذاته ّسوداء ّحلقبة ّأ سريًا ّيفّشنقةّالرسنوك د

ّصغرية ّصورهاّ. بعاد ّا  ّيف ّويفشل ّفيجيهبا، ّختاطبه ّذكرايته اكنت

ّعنّرأ سه ّوأ صواهتا 41ّصّ."ّ)ومشاهدها ّ"وهوّيرصخ(. ّجنتّ: ماذا

ّيريدّالرسنوكّأ نّيتخل ّ(ّ.22ّصّ)كامّرصخّهابيلّ"ّيداي؟ صّوملاذا

ّأ ّّعيلّ "ايته؟ّمنّذكر ّمنّاذلكرايتجترّ أّ ن ّد ّجرميةّاذلكرايت. اذلكرايتّ.
قتلّاذلكرايتّقبلّأ نّأ موتّبدقيقةّأّ أ نّّوعيلّ .ّقتلّنفيستعطيينّحباًلّلّ 

 (14صّ."ّ)واحدة

ّلكنّ خشصيّ "ّطائرّالهامة"ويفّ ّّةّسلوىّاليتّتسعىّا ىلّالانتقام، حب 

ّالعنف ّانقالبّعىلّمنطق ّهو ّالرسنوك ّفؤاد ّابنة ّرايضّلسعاد .ّابهنا

وزايرةّرايضّلسعادّيفّاملستشفىّليستّفكرةّعابرةّعندّادلوهيييّاذليّ

نمتّترتفعونّا ىلّهللاّأ ّعندماّتساحمونّف"":ّيفّمعبدّالروح"يقولّيفّكتابهّ

 (12صّ."ّ)بأ جسادّمنّنورّوتدوسونّعىلّالكواكب

هّاليتّتريدّالثأ رّمنّيناقضّرايضّأ مّ "ّطائرّالهامة"من55ّّويفّصّ

ّأ نّ  ّفيعترب ّكّفّقاتلّزوهجا، ّوالزمن ّاجلروح، ّمبداواة ّ"يل نّأّ ليسّعلينا

ذاّملّنغفرّخطاايّالبرشّأ صبحّالعاملّغابةّللثأ رّ"و"ّ...ّنتساوىّمعّالقاتل ا 

ّلّاال نسانّأ يضوحتوّ  ونسمعّيفّماكنّأآخرّالطبيبّ."ّىلّطائرّمفرتساّ ًا

ّعىلّاجليلّاملايضّاذليّأ شعلّاحلربرايضّغاّض ّ"بًا ن ّ: ينّأ شفقّعىلّا 

ّغزوّ ّيف ّحيارض ّالسري ّعىل ّيقوى ّال ّرجل ّا ىل ّأ س متع ّعندما نفيس

ّالكواكب نّ ... ّواذلينّّا  ة، ّاحملط  ّا صالح ّحيس نون ّال ّالقطار ّفاهتم اذلين

وهلّأ بلغّمنّّ(14صّ."ّ)لقربّالّيصنعونّالوالدةينتظرونّعىلّحافةّا

ّوصفّ ّيف ّالالكم ّالس ياس يّ هذا ّمن ّاحلربّمثّجامعة ّصنعوا ّاذلين ني

:ّجعلواّمنّأ نفسهمّرموزًاّلوطنّوقميةّال نسانه؟ّهؤالءّيقولّعهنمّادلوهييي
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"ّ ّحت  ّالمتثيل ّيف ّهؤالء ّابلغ ّخشصيّ لقد ّمرسحّّأ صبحوا ّعىل ات

ّوقدّخاضواّخروابًّ.ّنّينظرّالهيمضحكونّمنّغريّسببّويُضحكونّمّ في ّ

وحنيّانتتّ...ّغنياءّيفّمغضةّعنيأّ وأ صبحواّرواّاملنازلّكثريةّوقتلواّودمّ 

ّجلودمهّوتسرت ّ ّوحتوّ احلربّخلعوا ّبربطاتّعنقّفاخرة تمّمنّلتّهممّ وا

ة،ّالسفكّوالتدمريّوتعليقّاجلثثّعىلّال معدةّا ىلّحتقيقّالسعادةّال بدي ّ

ّيمتث ّ ّّوفاخذوا ّبأ فالطون ّاملثاليّ أّ لون ّالفالسفة ّمن ّالتبشريّحفاده ّيف ني

ّفوقّراكماّ ويفّّابخلريّواحلق ّ ."ّصالحّالعاملّاذليّأ فسدوهّوجعلوهّراكمًا

ّالرموز (405صّ) ّهؤالء ّاىلّحتطمي ّادلوهييي ّ"ويدعو ّمطرقةّ: هناك

آلهتهّالقدمية،ّوحنظرّ واحدةّلتحطميّرصوحّاجلهل،ّوعليناّأ نّنزنلهاّعىلّأ

 (35صّ."ّ)عىلّالناسّعبادةّال واثن

ّيعرضّالاكتبّقص ّ ّالعمّ وعندما ّيفّّة ّالهامةّطائر"سامل وكيفّخرسّ"

ّحيهبّ  ّاكن ّاليت ّواملرأ ة ّيوزوّ ثروته ّفمل ّنتذك ّا ّذكل، ّبعد ّنبيلّج ة ّقص  ر

ّبسببّاحلربّوهنّ  ّحبيبته ّمثّأ هنّ ّالساعايتّاذليّخرسّأ يضًا ّماتت، ا

س،ّفهوّئال ديبّادلوهيييّالّيّيّغريّأ نّ .ّالتقياّواكنّقطارّالزمنّقدّفات

ّ ّقص ّيبرش  ّعىلّابل ملّوخيمت ّالوردة ّابنتصار ّيعدّ"ّ:نيّالسك ّته حيثّمل

لقدّعربانّعىلّاخليلّمنّ.ّللموتّمقعد،ّوالّلطيورّالظالمّغصنّيفّغابة

هنّ ّ(401صّ."ّ)اللكامتّامحلراءّالليلّا ىلّالهنار،ّوماتتّلكّ  ّأ نشودةّا  ا

ّوللشعوبّاليتّحتبّ  ّاحلروبّللسالم ّوتكره ّالسالم نّ . ّقص ّّوا  طائرّ"ة

لواقع،ّوالّمرسحًاّللرمزّوالرموز،ّة،ّوالّتصويرًاّةّعادي ّليستّقص ّ"ّالهامة

ّالسالمّويريدهّأ نّّبلّيهّدعوةّا ىلّالسالمّمنّأ ديبّلبنانّ  ّكبريّحيب 

ّ.يكونّعنوااًنّللحياة

ّ
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ّمجيلّادلوهيييّحييكّطائرّالهامة

ّبريوتّ-عصامّحورانّ.ّد

ّعرصّوزمان،ّحاكيةّالرصاعّاذليّاكنّوماّ يهّحاكيةّاال نسانّيفّلك 

ّالكونّ واال نسان،ّيفّجدلي ةّالّتعرفّالسكينةّأ بدًاّوالّالراحة،ّزالّيلف 

لحًاّجامدًاّعىلّشفيتّالرسنوك،ّوالّيهّملحّيفّالهواءّيومّ فهييّليستّمِّ

ّاحلاكيةّحياةّالّتغيبّأ بدًاّعنّفكلّهذهّالعنارصّاحلي ةّ ن  قتِّلّادلروب،ّا 

ّلتالىشّ ّهللا، ّمسح ّال ّانتت، ّولو ّتنتيي، ّوال ّالسواء، ّعىل واجلامدة

 .نسانّيفّعاملّالعدماالّ 

مسكني،ّهوّالرسنوك،ّهذاّاجملنونّاذليّماّبرحّيلوكّالزمنّوحدهّكئيبًاّ

ّالزمنّيعرصهّعرصًا،ّوبنيّاجلنونّوالعبقري ةّخيطّ تهئًا،ّوالّميضغه،ّلكن 

مُُّييدونّقتلّاحلروفّويهّ"واٍه،ّ اجملاننيّالّيقرأ ونّوالّيكتبون،ّولكهن 

5ّصّ".)يفّهمدها يّ ( ُّأم ِّ ّفهو ذن ّا  ي ون، ّأ م ِّ ّوال نبياء عي، ّيد  ّكام ويفّ"،

لّالرسنوكّا ىلُّمعجزة ّيتحو  ّابلسخرية، ّ).ساعاتّمليئة ّ(5ّصّ" ولعل 

ّالرشقّ آلهة ّأ ّكام ّابخللود، ّأ يضًا ّمه ّحيلمون ّالرسنوك ّأ مثال ّمن اجملانني

ّضاعّيفّ ّخلوده ّلكن  ليه، ّوسعىّا  ّجلجامش، ّحملّابخللود ّوكام القدمية،
ّالّ  ّاكنتّيفّجفاج ّرضّتسعىجوفّأ فعى، ّمجيلٌّ. ّالرسنوك،ّ! ّهذا هو

،ّويهّبعيدةّيفّ ّاملتدث ِّرةّابلليل،ّويفّقلبّالالوعيّالبرشي  وهوّالرباءة

 .أ عامقّال نسان

ّ ك ّيتحر  ّاذلي ّالبارع، ّاخملرج ّادلوهييي ّبنيّخبف ّّمجيل ّوحيوي ة ّوليونة ة

ّ ّالبساطة ّمبنتيى ّال دوار ع ّويُوز ِّ ّبرشاقة ِّكهم ّحُير  ّفيضيعأ بطاهل، ّوالعفوي ة،

راًّ كرثّمنّرداءّأّ اجملاز،ّبنيّالرمزي ةّاليتّتنسجّبنيّاحلقيقةّّوّالقارئّمسمَّ
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اهن ّالر  ّاملعيوش ّواقعنا ّوبني ة، ّالقص  ّيف ّحننّ. ّتالحقنا، ّأ بطاهل وتبقى

ّوحننّ ّالشغف، ان ّويشد  ّادلهشة، ّتغمران ّصاغرين ّفمنيشّخلفهم اء، القر 

ّ ّبني ّادلوهييي ّأ قدام ّوقع وب"نسمع ّاخلر  ّغابة هيبة"و" ّيفّ"ادل  ّنسمعها ،

التهّوشعره،ّكامّيفّسكوته ّزمنّاللكامتّ:ّ"لهاثّالرسنوك،ّويفّتأ م  ل ن 

ّوهجه ّامل ْحوّأ فضلّمنّ:ّ"قالّالرسنوك..."ّقدّانتيى،ّوعليهّأ نّخُيّب ِّ ن  ا 

ّفرجلّمثيلُّيبّأ نّيُنىس ّالكتابة، ّأ نّيكونّعش بةّيفّحقلّ... عليه

ّابكِّيًا،ّوتذوبّركبتاهّمنّالرك...ّبعيد تّاحلقيقةّمنّّ...وعأ نّيُصيل ِّ لقدّفر 

 (51صّ..."ّ)وأ صبحُتّأ انّروحًاّابردةّيفّعاملّال رواح...ّاحلقيقة

ةّجديدةّلدلكتورّمجيلّادلوهييي،ّصدرتّعنّمنشوراتّ دارّأ بعادّ"قص 

ةتقعّه.ّيفّبريوت"ّاجلديد منّاحلجمّصفحة442ّّالروايةّيفّ/ّذهّالقص 

ّالوسط .ّ ه ّحتد  ّال ّوحمتواها ّحمدودة ّ"دأ بعا"مساحتا ّبلك  ّاحلياة ّفهيا ،

ّوانفتاح،ّ ّوعصبي ة ّوتسامح، ّوثأْر ّوحمب ة، ّحقد ّمن ّورصاعاهتا، جدلي تا

ّوّح ز ّمرمَّ ّوجماز ّوخري، ٍ ّوش  ّحتتّغبارّوكذبّوصدق، ّخرساء قيقة

ّالنس يان ّعىلّدروبّ... ّالهامة"وتس توقفنا ّطائر ّتساؤالتّكثرية" ملاذاّ:

ّ ّجعهلّادلوهيييّخُيّب ِّ ّيفّقلبه؟ّوملاذاّكمتّالرسنوكّاحلقيقة؟ّملاذا ّاحلقيقة

ّوذهوالًّ ّوأ وهامًا ّقلقًا ى ّويتشظ  ّوشودًا، ّضياعًا ّيتبعرث ّالرسنوك ّجعل

ّيفّال رضّمنّأ برايءّكثريينّيضيعونّيفّعاملّالسجونّ ا؟ّومك  وكآبةّوِسِّ 

ّبريئًاّ ّاجملرم ّليصبح دان ّويتـ حِّ ّواجملرم، ّالربيء ّيتساوى ّحيث ال سود،

ل مرّيفّعاملّالنس يان،ّويفّجممتعّأ معىّالّوالربيءّجمرمًا،ّوخيتلطّعلهيامّا

 .ّيرمح

ّ ّما ّفصار قها، ّصد  ّتلب سّاجلرمية ّالرسنوكّوقد ّيفّولعل  ّالانفصام يُش به

ّعاملّالغيبّوالنس يان،ّهذاّالعاملّاذليّالّيُدركّكهنهّسوىّيفذاتهّالتاهئةّ
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ّوالعباقرة ّاملفك ِّرين ّيفّالوعيه. ّاملتشابكة تّتكلّال ِسار ّتبد  بذاكّّوقد

ّأ برزه ّاذلي ّالنفيس  ّالواقعّّالرصاع ّحُيايك اذ ّأ خ  ّبأ سلوب ّالاكتب لنا

ّوياُمش يه سهابّ. ّاب  ّالنفس ّعلامء ّعنه ث ّحتد  ّاذلي ّالنفيس  ّالرصاع ن ه ا 

ّالتبديلّوالتحويلّيفّسلوكّبعضّالناس،ّ ّيفّمعلي ة ّا ىلّمداه وأ شاروا

ّوأ عامهلم ّويفّترص فاهتم، .ّ ّبعدها ّالضمريّاليتّما ّمعاانة ا هن  معاانة،ّحيثّا 

ّالنفيسّ  ق ّادلكناءالمتز  ّوالكآبة ّاخمليف، ّوالصمتّال سود ،"ّ :ّ ّيهجرمية

نّيتبعينّ اذلاكرة،ّمقتةلّاحلروف،ّأ محلّنعشّاذلاكرةّوأ سريّحتتّاملطر،ّم 

نّحيملّمعيّصناديقّالعمتة؟ ّ"ا ىلّسكويت؟ّم 

ّفهيا،ّ ّوتتبعرث ة، ّالقص  ّحنااي ّمتل  ّال عامق، ّيف ّتعمتل ّاليت ّاملعاانة هذه

ّّو ّاذليّصار ّالرسنوك ّمن ّبدًءا عة ِّ ّمتنو  ّبأ شاكل ن ّيفّ"تتلو  ّاملقيَّد املارد

ّكيس ّواخلطيئة... ّالعدم، ّصار ّالفيلسوف... ّالشاعر اذليّيكتبّّصار

ّعادّالرسنوكّا ىلّمضريه،ّ(ّ"24صّ)ّ".السكوتّبصمتهّالقاتل وعندما

ّالقتيلاكنتّاحلقيقةّم ّمع ّواحدة وكذكل،ّ(404ّصّ)".دفونةّيفّمقربة

اليتّحتملّيفّأ عامقهاّطائرّالهامة،ّماّبرحّاحلقدّيرصخّيفّأ عامقهاّفسلوىّ

َّة:ّبلسانّالهامة ّصدي وشفيقّنفسهّيُعانّمنّخلفّس تائرّ!ّاسقونّفا ن 

ّهذهّالصفاتّاحلقيقةّالسوداء،ّفهوّالقاتلّوالعاشقّوالاكذبّتتلوّ  ىّلك 

ّ ّال فعى ّكام ّسلوى:"فيه ّاي ّأ نتِّ ّيفّمج... ّمعيق ّوجرح ّقليب، ّيف رة

ّ(41ّصّ)ّ".مضريي ّزوجتهّوردةّاكنتّحتياّيهّحتتّهل  ن  ّفا  وأ يضًا

ّوالباطل ىّالرصاعّأ يضًاّبنيّجيلني.ّهذاّالرصاعّاملاثلّبنيّاحلق  :ّلقدّتبد 
ّامّل ّاحلداثة ّوجيل ّسلوى، ّمتث ِّهل ّاذلي ّالهامة ّورايض،ّمّتجيل ّبسعاد ثَّل

ّالرصاعّيامتىهّيفّذكلّالقتالّاذليّنشبّبنيّطائرينّيفّالغا بة،ّوهذا

ّواملوت،ّ ّوادلم ّوالتشاؤم ّاحلقد ّجناحيه ّبني ّيتأ ب ط ّاذلي ّالهامة طائر
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دّ ّوالتجد  ّالصباح، ّونور ّوالشمس، ّالانبعاث، ّرمز ّالفينيق وطائر

ّاحلياة ّمعركة ّاذليّينترصّيفّهناية ّوهو ّوالتسامحّوالسالم، :ّوالقيامة،

ّمتناقضات" ّمن ّالكون ّيف ّما ّبنيّلك  ّواملوت، ّاحلياة ّمعركة ا هن  ّا  ّبني:

غرياجلب ارّوالهزيل،ّوالظاملّواملظلوم،ّوال ّوالفقري،ّوالكبريّوالص  صّ)ّ".غين 

21)ّ

ّحفنيّ ، ّخفي  ّالآخر ّوبعضها ّهاهر، ّبعضها ّرصاعاتّكثرية، ة ّالقصَّ ويف

ّ خذونّا ىلّالسائقّل تشاجرّمعه،ّل زلزلّال رضّحتتّ:ّ"يقولّادلوهييي 

يرافقينّ...ّيضرجلّمّر...ّقدميه،ّول نشبّأ هافريّيفّابتسامتهّالصفراء

ّوالعناوين ّأ عرفّكيفّيرت ِّبّال مكنة ّوال ّا ىلّماكن، صّ...")منّماكن

ِّكّمصائرّالناسّالضعفاء(45 -،ّيكونّاملقصودّابلسائقّالقدرّاذليّحير 

ّال قوايء ّرمزّ. ّفهيي ّاحلياة، ّفضاء ّيف ّدامئًا ّتطل  ّاليت ّالورق ّطيَّارة ا امَّ

ىلّكواكبّأ خرى ،ّبلّيهّالروحّاليتّلطموحّاال نسانّأ نّيغادرّالرتابّا 

ّاال نسان ّيرتفع ّ"تنترصّعىلّالآةل،ّوهبا ىلّ: يفّال حالمّميكنينّأ نّأ صلّا 

ّاخرتاعّ ّأ ي ِّ ّمن ّأ كرث ّطيَّاريت ّوذلكلّأ حب  ّالبرص، ّملح ّكوكبّيف أ ي ِّ

 ّ(50ّص)ّ."أآخر

،ّحاكيةّوطنّياُلزمهّاحلقد،ّوالطمع،ّواحلسد،ّوالكراهية،ّ"طائرّالهامة"

ةّأ شالء،ّّمنذّأ زمنةّغابرة،ّتعبثّبه ّمر  منّحنيّا ىلّأآخر،ّوترتكهّيفّلك 

ّعىلّطائرّ ّالهناية ّفيتغل بّيف ّأ رزه ّيأ ويّيف ّاذلي ّالفينيق ّطائر ليعود

ّجيل.ّالهامة،ّولوّبعدّحني اّأ زمةّوطنّولعنةّتُواكبهّيفّلك  هن  ولقدّنسجّ.ّا 

ّ ّبني ّيمتحور ّاذلي ّوطنه ّمبقياس ّثواًب ّبرباعة ّاخلروب"ادلوهييي  "ّغابة

هيبة"و ّ"ادل  ّضيعةّيفّ، ّجيلّبنيّلك  ّالرصاعّاملفتعلّيفّلك  ة ّقص  وهام

ّبنيّشقي ةّ ّمتداخةل، ّأ و ّجماورة ّواثنية، ّمنطقة ّبنيّلك  ّوأ خرى، لبنان



06 
 

ويبقىّش بابّأ رضناّوقودها،ّ...ّوغربي ة،ّجنوبي ةّوشاملي ة،ّساحلي ةّوجبلي ة

ّا ّصوهتا ّأ بداًّوالهامة ّلصارخ ّاِّسقون: ّالاكتبّا ىلّّ.اِّسقون... ّأ شار وقد

ّوشفافي ة ّبرصاحة ّال مر ّ"هذا ّطبيعي ةّ: ّحاةل ّللرسنوك ّحدث ّما ن  وا 

ّادلم ّأ عراس ّيف ّشاركوا ّاذلين ّمن ّكثريين ّأ صابت ...ّ ّينتيي  ّأ ن فبعد

ّمنّالعودةّا ىلّاذلات،ّفتتاكثرّال س ئةل،ّوتعجزّالعقولّ الاحتفال،ّالّبد 

ّلها ّأ جوبة ّتقدمي ّعن ّيفّحجمي... ّال رواح ّجنتّّ...العقابّفترتد ى ماذا

ّاليتّ ّيهّاملاكفأ ة ّوما ّيرمح؟ ّا ىلّوحشّاكِسّال لُت ّوكيفّحتو  يداي؟

ّوالعذاب ّالبؤس ّغري ّعلهيا ّ)ّ"؟حصلُت 22ّص ّوردةّ( ّقالت :ّوكام

ّبني" ّاحلربّخيلطّالناسّبنيّاخلريّوالرش  ّوالباطلّويفّأ زمنة ّ".احلق 

ّ(403صّ)

جاءّعىلّلسانّوردةّواجلوابّعىلّتساؤالتناّالسابقةّخبصوصّالرسنوك،ّ

هُتّّاكنّشفيقّس يقتلين"ّ:اليتّكمتتّاحلقيقةّطولّهذهّالس نني لوّتفو 

ّّ(404صّ"ّ).حبرفّواحد بنيّالرسنوكّوشفيقّحاكيةّاال نسانّيفّلك 

ّأ قبيةّ ّيف ّيرتعون ّأ برايء، ّمساجني ّمن ّال رض ّيف ّفمك عرصّوزمان،

ّ ّوالناس ّوالقضاة ّواحلكومات ّمعذبني، ّهمانني ّمرذولني عهنمّالزنزاانت

مًاّ...ّالهونّوغريّمبالني ومكّيفّال رضّمنّجمرمنيّولصوصّصارواّحاك 

أ وّمنّكبارّالقومّخيتالونّيفّصالوانتّالناسّومنتدايهتمّبكربايءّوتعال،ّ

ّوالامتنان ّوالشكر عوات ّابدلَّ دوهنم ِّ ّويُزو  ّيُصف ِّقون ّحوهلم ّوالناس ن هّ. ا 

ّمبتناقضاهت ّتبدوّماثةلّللعيانّالتاكذبّوالرايءّيفّجدلّحرابء،ّيهّادلنيا ا

ّوال مع ّالسطوح ّبني ّتنقلب ّفال دوار ، ّادلوهييي  ة ّقص  ّــــيف ّولكن  اق،

ّع ّتاكذبـالاكتبّمييطّاللثام ّّن احةّالبرشّمع ّالفو  ّالصباح اليتّّوردة

ّ.نطقتّابحلقيقة
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ّيفّ ة ّوخباص  ّاملؤل ِّف، ّاليتّاس تخدهما ّاللغة ن  ّالرسنوك"ا  ّأ فاكر يهّمنّ"

ّمنّانحية البالغة،ّوجودةّالس بك،ّفهييّبي نةّيفّمعناهاّّالطرازّالنخبوي 

ّيفّ ّتنافر ّفال ّالسمع، لهيا ّا  ّيسكن ّسلسة، ّعذبة ّومفهومة ورموزها،

اللكامت،ّوالّتعقيدّيفّاملبىن،ّأ وّاملعىن،ّبلّمث ةّمالءمةّللالكمّمعّاذليّ

وهوّيس تعنيّمبجازاتّلي نةّ.ّيُقالّفيه،ّفترتكّعباراتهّيفّالنفسّأ ثرًاّخال ابًّ

أ فاكرّ"ومنّأ مثالّذكلّوهوّكثريّيفّ.ّاّجرسّالشاعري ةّالرقيقةطي عةّفهي

ّ ّلهاّصوًتّكنحيبّال جشار،ّفأ مجعّش تاتّمعريّ":ّ"الرسنوكّادلوهييي  ل ن 

ّارتعاشة،ّويفّشفيتّملح،ّمفنّأ ينّتأ يتّ....ّعىلّصفحةّمنّغبار يفّيدي 

ّ)؟ال فاكر "...ّ 5ّص ّ"ويقول( ّعنقّ: ّعىل ّسك ينًا ّتبقى ّاذلكرى لكن 

:ّويقولّأ يضاًّ(35ّصّ"ّ).ينبغيّأ نّنمته ل،ّليكّالّميحوانّالفراغ..ّ.احلارض

ّسطور" ّعىل ّساككني ّفاللكامت ّأ صابعّ... مُت ّوحط  ّحقدمك، ّقتلُت أ ان

ّ(45صّ..."ّ)الليل

ّفهييّحتيكّاال نسانّيفّ ، ّدرايم  ّمرشوعّمعلّمرسح  ، ّوالشك  ة القص 

اّترويّ هن  ذّا  ةّيفّعرصان،ّا  ّماكن،ّوخباص  ّزمانّويفّأ ي  حاكيةّلبنانّلك 

ابس مترار،ّوماّزلناّنعانّّوغريهّمنّال وطان،ّيفّوقتّحننّنعيشّأ زماتهّ

ّأ انسهّال قدمني ّمنّمشالكتهّكامّمنّأ حقاد ّيعمتلّيفّ. ةّصدىّملا القص 

ِّعة،ّويُصبحّالناسّ ىّبأ شاكلّخفي ةّمتنو  أ عامقّاال نسانّمنّرصاعاتّتتبد 

ّوعّص ّأ فاكر ّمن ّعلهيم ّتُمليه ّمبا ّأ ِسىّيأ مترون ّتشت تمّلها بي اتّوأ وهام،

ةّصوتّادلوهيييّ.ّوتبعرثّأ رواهحمّيفّعاملّالكآبةّوالتشاؤمّوالتاليش القص 

ي ّ ّبر  ّيف ّحرّ الصارخ ّخالهل ّمن ّينشد ّاملعمدان، ّعىلّة ّالقامئة ّاال نسان ي ة

ّواحلقيقةّوالسالم،ّوهوّمييضّمعّالرسنوكّعىلّعربةّتأ خذهامّ أ ساسّاحلق 

 ّ.ّا ىلّجرسّالضياء
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ةّالرمزّوالرمزي ّ  "طائرّالهامة"ةّيفّقص 

 س يدنّ–مرميّادلوهيييّ

 
ةّ ادلكتورّمجيلّادلوهيييّجدارّّلل ديبّاللبنانّ ّ"ّطائرّالهامة"خترتقّقص 

ّعنّطريقّ بداعهّالشعري  ّبهّيعرضّا  الواقعّيفّكثريّمنّال حيان،ّوك ن 

ةّ ّقص  ّيف ّالرمزي ة ىل ّا  ّالطبيعي  ّميهل ّعن ّيتخىل  ّأ ن ّيرد ّمل ّأ ن ه ّأ و النرث،

ّبنيّاجملرىّالقصيصّ  ّيوازنّفهيا ّولوحاتّفن ّّواقعي ة ّرمزي ّيّ املفهوم ّابلغةّة ة

ّالعمق ةّ"ّطائرّالهامة"يفّّسارّالرمزيّ وميكنّحتديدّامّل. عربّالرموزّكامد 

دّولوعّال ديبّوأ جسام،ّوأ يضًاّعنّطريقّاللغةّاليتّجاءتّمنفصمةّلتؤك ّ

رصارهّعىلّالبقاءّيفّادلائرةّالشعري ّ  .ةّالغارقةّيفّالتعقيدابلرمزّوا 

ن ّ ّللقص ّوا  ّأ وّاحلبكة ثّينّلنّأ طرحّيفّالنقاشّمسأ ةلّالرسد ّفقدّحتد  ة،

ّالناحية،ّوسأ كتفيّبعرضّاملسارّالرمزيّ نق ّالعديدّمنّاّل منّّادّعنّهذه

 .خاللّالرموزّك دوت،ّوالرمزّكغة

ّأ نّ  ّيبدو ّك دوات، ّالرموز ّال ول، ّالهامة"ّيفّاملوضوع ّطائر ّهوّ" نفسه

نّ .ّرمزّللثأ رّيفّاجملمتعّالرشيقّ  ّالقولّا  العربّقبلّاال سالمّّوليسّجديدًا

ّيعتقدونّأ نّ  ّرأ سّالقتيلّويصيحّطائرّالهامةّخيرجّمنّاكنوا اسقون،ّ:

ّ ّحت  ّالقاتلاسقون، ّمن ّابلثأ ر ّّيؤخذ ّيفّ. ّالطائر ّهذا ّمالمح وتظهر

ّبدايتاالقص ّ ّمن ّ"ة ّاملقدَّّ: ّالطبيعة ّمعبد ّطائرّخترتق ّيطلقها سّصيحة

ّف ّأ قلّ رتدّ غاضب، ّأ خرى ّطيور ّوتفر  ّاملزجع، ّال رضّصداه ّجنبات ّد

والطائرّاذليّيصفهّالاكتبّليسّمنّّ(4صّ)ّ".مثّتغيبِّسيعاًّّسوادًاّ

طائرّالهامةّهوّّةُّيدّأ نّ نّيفّالقصّ ومنّيمتعّ (.24ّصّ)جسدّوروحّ

الطائرّصورةّعنّ.ّاليتّتريدّالثأ رّلزوهجا(ّةانفصامّخشصيّ )سلوىّنفسهاّ
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ّمعهّومعها ّالآخر،ّوالروايةّتبدأ  ّوجزؤها آهتا ّ"املرأ ةّومرأ هوّصورةّعنّ:

ق،ّوتغالبّاحلدودّلتنطلقّا ىلّفصّضيّ نفسهاّاملضطربةّاليتّترتعشّيفّق

 (24صّ."ّ)ةّعنّغضبّخانقّورغبةّيفّالثأ رالبعيدّمعربّ 

ّهل ّتقول ّفهيي ّيعطش، ّأ ن ّ"وسلوىّختافّعىلّالطائر اّ: ّأ هي  سأ سقيك

ّسأ سقيك ّاملر  ّالزمن ّخواب ّمن ّاملسكني، ّالطائر ّالبحريةّ... ّمياه من

ّختفّمنّأ نّتعطشّوال...ّقلياًلّبعد...ّفانتظرّقليالًّ...ّالراكدةّسأ سقيك

ذنّهوّطائرّالثأ رّاذليّيصيح(24ّصّ."ّ)ا ىلّأ بدّادلهور ّا  اسقونّ:

 .صّطائرهاّمنّالعطشاسقون،ّواملرأ ةّس تنتقمّمنّقاتلّزوهجاّلتخل ّ

ّيفّ ّالرش  ّعن ّتعبريًا ّليصري ّأ خرى ّا ىل ّمرحةل ّمن ّنفسه ّالطائر وينتقل

سلوىّّفرحت(24ّصّ)العامل،ّفعندماّانترصّعىلّطائرّأآخرّيفّالغابةّ

ّقوّ  ّرأ تّيفّانتصاره ّلهال هنا ّة الّ... ّهوّا  والرصاعّادلايمّبنيّالطائرينّما

ّرمزي ّ ّمبالمح ّرمس، عادة ّاخلريّا  ّبني ّالزمان ّقدمي ّمن ّاحلاد  ّللرصاع ة،

45ّّّ-41ّويصلّالتفاعلّبنيّسلوىّوطائرهاّا ىلّاذلروةّيفّصّ.ّوالرشّ 

عندماّهامجتّالطيورّسلوىّيفّمزنلها،ّوراحتّتنقدهاّيفّرأ سهاّففارّ

ّكثري ّدم ّالهروبّل نّ . ّتس تطع ّمصغأ رضيّ ّومل ّاكنتّمن ّاملزنل ّة وهذاّ.

ّ  .ّا ىلّمعاقبةّروحّسلوىّلهاّبعدماّتقاعستّيفّال خذّابلثأ راملشهدّيؤش 

ّلميث ّ ّمنّالبيت، ّالقريبة ّادلاكنة ّالغابة ّداكناًّويأ يتّرمز ّفقل ّلّعاملًا ّنعرثّ، ام

ّللغابة ّمفرح ّوصف ّعىل ّرمادي ّ: ّالغابة ّفوق ّالغمية ّمسراء، ة،ّال جشار

ّ ّصفراء 1ّصّ)ال وراق ّليسّعىلّ(... ّايئسّوحزين، ّيهّعامل فالغابة

ّالرومنطيقي ّ ّالرمزي ّّ،نيطريقة ونّابلوصفّنيّاذلينّالّهيمت ّبلّعىلّطريقة

،ّتتفاعل53ّّ-53ّويفّصّ.ّبقدرّماّينفذونّا ىلّأ عامقّالروحّاخلارجّ 

ّ ّأ يضًا ّالغابة ّمع ّالرشّ )سلوى ّواحلاقدعاملها ّالغابةّ(ير ّيف ّتهئة ّفرناها ،
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ّجشرةّ ّجذع ّيف ّأ هافرها ّفتغضبّوتغرز ّجتده، ّوال ّالطائر تبحثّعن

الشجرةّحضي ةّودهماّبديلّعنّدمّالقاتلّاملفرتضّ)ليس يلّمنهّدمّأ زرقّ

 (.فؤادّالرسنوك

ّالقص ّ ّيف ّطيّ ويربز ّهو ّأآخر ّرمز ّالورقة ّعندّّارة ّودل اليتّميسكّهبا

ّالطفلّهوّال ديبّنفسهّاذليّينظرّا ىلّفوق.ّشاطئّالبحر ومنّ.ّولعل 

ّمنّاببّالزايدةّولزومّماّالّيلزم،ّّالواحضّأ نّ  الطي ارةّملّتدخلّعىلّالنص 
ّعنّال ملّوالطموحّالذلينّيتخطّ  حياء ّللوصولّا ىلّعواملّفهييّا  يانّادلم

ّيفّالروح ّجديدة ّعدّ . ّالطي ارة اتّيفّالنصّا ىلّحنيّخيتفيّمرّ ّةوتظهر

(.ّغربةّال ديبّعنّوطنه)أ ههلّسافرواّا ىلّخارجّالبالدّّالودلّونعملّأ نّ 

ّالطي ّ ّتتصارع ّوذاك ّهذا ّاملرّ وبني ّا حدى ّيف ّطيّ ارة ّمع ّأ خرى،ّات ارة

ّحنيبّ ّابل رض ّالصطداهمام ّفيسمع ّأ رضًا ّوتسقطان ّوتدوران فتدوران

نّ (.51ّصّ) هرّالرصاعّنفسهّاذليّوقعّارتنيّهوّيفّاجلّورصاعّالطيّ ّوا 

ّالغابة ّيف ّأآخر ّوطائر ّالهامة ّطائر ّبني ّسقوطّ. ّيف ّنرى ّأ ن وميكن

ال ديبّادلوهيييّيبقيّانفذةّمفتوحةّّعّاهنيارّاحلضارة،ّلكنّ ارتنيّاملروّ الطيّ 

ارةّأ خرىّراغبًاّيفّاس مترارّاحلياةّعىلّصنعّطيّ ّعىلّال مل،ّفالودلّمرصّ 

 .اليتّالّيغلهباّاملوت

ّلكّهذا ّال ديبّبأ نّ ّوبعد ّليسّحقيقي ّّيفاجئنا ّ"اًّالودل ّهديرّوُّ: ّمن دل

هلّبعدّالوجودّ:ّال مواجّومنّأ جنحةّالنورسّويسكنّيفّرمالّالسؤال

 "وجود؟

ّ ّكنتّأ متىن  ّأ نّ ومك ّعىلّالغموضّأ ثناءّّال ديبّادلوهيييّهلّ ّّلو حمافظًا

ّاملتلق ّ ّحيمك ّأ ن ّمن ّخوفًا ّرب ام ّيرشحه، ّفهو ّللرمز، ّعليهّاس تخدامه ي

ّبأ ن ّّتعميةابّل ّمييلّا ىلّالعبثأ و ّعىلّّوالقارئّالعربّ ّ.ه يفّالغالبّمعتاد
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ومنّ.ّاّالّحتتاجّا ىلّمعلّالفكرّوالغوصّوراءّال بعاداّل هنّ ةّوحيهبّ الواقعيّ 

بلّهوّ"،(50صّ"ّ)الطائرةّتعبريّعنّاحلمل:ّ"الرشوحّاليتّعرثُتّعلهيا

 (24صّ."ّ)صورةّعنّنفسهاّاملضطربة(ّطائرّالهامة)

ّرايضّأ نّّوعندما ّالبطل ّيريد ّاليت ّالنافذة ّعند ّالزهرة ّرمز يس تخدم

 (.33صّ)الزهرةّيهّحبيبتهّسعادّّيعانقها،ّيوحضّادلوهيييّأ يضًاّأ نّ 

قّبهّالرموزّاليتّتتعل ّّاتّيس تخدمّادلوهيييّواحدًاّمنّأ مهّ ويفّا حدىّاملرّ 

ّلرسنوكّكناقلاًا،ّوحننّكثريًاّماّنراهُّيعلّمنّالقاتلّاملفرتضّفؤادّخشصيّ 

خذونّا ىلّ.ّالسائقّيرشبّعىلّالرصيف:ّ"ل فاكره،ّفامسعّالرسنوكّيقول

ل زلزلّال رضّحتتّقدميه،ّول نشبّأ هافريّيفّ.ّالسائقّل تشاجرّمعه

ّالصفراء ّابتسامته ّمريض... ّرجل ّوالّ... ّماكن، ّا ىل ّماكن ّمن يرافقين

ّيرت ّ ّكيف ّوالعناوينأ عرف ّال مكنة ّ)ب 45ّصّ." ّمتعن ّ( ذا ّهذاّوا  ّيف ا

ّ ال ديبّيريدّأ نّيتشاجرّمعّالسائقّاذليّّكنناّأ نّنكتشفّأ نّ مّيّالنص 

ّ ّالقدر)يقوده ّيرت ّ(. ّكيف ّيعرف ّال ّالسائق ّوالعناوينّوهذا ّال مكنة ب

ويريدّال ديبّأ نّيتشاجرّمعّ(.ّجهرةّال ديبّاملتتاليةّمنّماكنّا ىلّماكن)

 .قدرهّويغرزّأ هافرهّيفّابتسامتهّالصفراءّانتقامًاّمنّاملايض

نّ يفّاملوضوعّ تتأ رحجّبنيّ"ّطائرّالهامة"ّالثان،ّلغةّالرمز،ّميكنّالقولّا 

ّلغتني واذلينّيعرفونّالرسنوكّمنذّصغرهّ:ّ"45ةّكامّيفّصّلغةّواقعيّ :

ن ّ وملّيكنّينقصهّاذلاكء،ّبلّاكنتّ.ّّيفّمدرسةّالقريةهّاكنّيتعملّ يقولونّا 

 ّّ ّيفّالكتابةمت ّبراعته ّالآخرين ّالتالميذ ّعن ّه .ّ ّفت، ّأ صبح اكنّوعندما

ّوبعضّالغزل ّواخلواطر، ّيكتبّالقصصّاملضحكة، نّ ." ّهذهّّا  منّيقرأ 

متابعةّالقراءةّّ،ّولكنّ ادلوهيييّاكتبّواقعيّ ّاللكامتّويكتفيّهباّيعتقدّأ نّ 

ةّتظهرّأ ن ّ ةّبنيّلغتنيّأ يضًا،ّوهوّحيرصّعىلّاملوازنةّبدق ّّهّرمزيّ يفّالقص 
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ةّتطرحّوملاذاّيفعلّذكل؟ّل نّ .ّمتناقضتنيّمتاماًّ ةّعىلّعقهلّنفسهاّبقوّ ّالقص 

ّيشدّ  اهّأآخرّفينتفضّعىلّهّالشعرّيفّاجتّ فالّيس تطيعّفاكاكًّمنّالواقع،ّمث 

ّوحيل ّّالعاديّ  ّاللغة ّوك نّ من ّالرمز ّمفروضةّالواقعيّ ّقّيفّسامء ّمشلكة ة

:ّةّعىلّالاكتشافةّيفّبعضّاملواقعّصعبةّوعصيّ واللغةّالرمزي ّ.ّعليهّفرضاًّ

ّالناس؟ّيقولماّشأ نّوهؤالءّ:ّوحنيّأ سأ هل" ...ّمهّالبحرّوأ نتّاملركب:

ن ّ...ّغلط:ّفأ رصخّأ مامه أ انّوالناسّملّ...ّأ نتّلستّحقيقة...ّناّيفّاكبوسا 

ّأ نّأ كونّالبحرّوأ نمتّمجيعًاّمراكب.ّنكنّيومًاّحقيقة هكذاّميكنّأ نّ...ّعيل 

ّأ كرث ّال ّأ كونّواحدًا ّخاللّعصور... اللغةّّّ(45صّ)ّ."وأ صبحّجفافًا

ّأ بعدالرمزي ّ ّهنا ّابلتناقضّّة ّومليئة ّوساحرة ّممتعة، ا ّغريّأ هن  منّاملتناول،

الرؤيةّغلطّوالعقلّ.ّاحلياةّغلط.ًّاّعنيفًاّجتاهّاحلياةاذليّخيفيّتناقضًاّذاتيّ 

ّغلط ّالثورةّ. ّمن ّبكثري ّوالتفاصيل ّال مور ّصياغة ّتعاد ّأ ن وُيب

 .والانقالبّعىلّاملأ لوف

،ّ"طائرّال لبرتوس"يفّّةّعندّادلوهيييّبأ سلوبّشارلّبودلريرّاذلاتيّ وتذك ّ

ّبودلريّعنّطائرّأ لبرتوسّجرحيّيقعّةّيتحدّ ويهّمقطوعةّشاعري ّ ثّفهيا
ّويعذّ  ّالبحارة ّفيقبضّعليه ّسفينة ّابلسجائر،ّعىل ّجسده ّوحيرقون بونه

ّ ّالعرجاءويقدل  ّونهّيفّمشيته ّاملعذّ . بّوطائرّال لبرتوسّهوّبودلريّنفسه

ّمنّالعامل ّيقولّادلوهيييّجاءتّمنّوالرمزي ّ. ّالرومنطيقي ةّوالّتزالّة آاثر أ

نّأ نكرّّ،ةّمتداخةلّمعهااذلاتيّ  هاّهوّفؤادّالرسنوكّ.ّّذكلنيالرمزي ّبعضّوا 

ّالناطقّابمسّادلوهيييّنفسه) ّالرمزي ّيتلك ّ( ّهبذه ّاذلاتيّ م ّ"ةة ّش تاتّ: أ مجع

ّملح.ّمعريّعىلّصفحةّمنّغبار مفنّأ ينّ.ّيفّيديّارتعاشة،ّويفّشفيت 

ّ ّزجاج ّوال فاكر ّال فاكر ّثورةّتأ يت ّعن ّيفصح ّأ ن ّوكيفّجملنون م؟ حمط 

مُّييدونّقتلّاحلروفّاجملاننيّالّيقرأ ونّوالّيكتبون،ّولكهنّ …ّجنونه؟
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ّاحلروفّانمئةّيفّخوابّالعصور،ّليكّالّيدوسّ.ّويهّيفّهمدها فدعوا

ّاخملبولونّبأ حذيتم ّ)علهيا ّلنكتشفّأ نّ (5ّصّ." ّاملقطع ّهذا ّنقفّأ مام

ذاّاكنّاختالفًاّ ّواملسموعّواملتَّّاجلنونّفضيةلّا  واجملاننيّ.ّفقّعليهعنّاملرئ 

 .يقتلونّاحلروفّاجلامدةّليكّيعيدواّصياغةّاحلياةّمنّجديد

احلربّليستّبنيّالبرش،ّبلّيهّبنيّ:ّ"ويفّماكنّأآخرّيقولّالرسنوك

آلهة ّأ .ّ  ّ ّليكّمت ّأ نّتتحارب، ّأ ريدّمنّالآلهة ّّبنيّالثأ رّوالغفرانوأ ان غدًاّ.

ّعىلّجشرة ّالعاصفة ّلكنّ فتعرّ ّستنقض  ّقبلّأ نّّهيا، ّاكنتّعارية العاصفة

هلّالمترّ .ّتودل ذنّا  ّيوقعناّّ(14صّ)ّ."د،ّوالعاصفةّحضي ةالشجرةّا  هكذا

ّمف نّالضحيّ  ّمنّأ مران، هلّالمترّ الرمزّيفّحرية ّا  ّالعاصفةة؟ّالشجرة ّأ م ?ّد

عةّليكّيكونّلناّ ن؟ّويرتكّال ديبّمساحةّالفكرّمرش  نّينترصّعىلّم  وم 

ّا ىلّحننّمعلّيفّالك ّالعبور ّخنافّمن ّوال ّاحملاوةل ّفالّنيئسّمن مه،

 .الضف ةّال خرىّمنّاملعىن

ن ّ ّالقدرّمنّاحلديثّعنّاللغةّالرمزي ّوا  ة،ّاليتّطغتّعىلّينّأ كتفيّهبذا

لّنّيفّالكتابّأ نّحيل ّيّاذليّيمتعّ ة،ّوأ تركّللمتلق ّكثريّمنّاملواقعّيفّالقص ّ

ذاّاكنّمنّأ نصارّالواقعيّ ويناقشّويفك ّ س يجدهاّأ مامّعينيهّانصعةّةّّفر،ّفا 

ذاّاكنّمنّأ نصارّالرمزّفهوّس يكونّراضيًاّبولميةّالرموز ولنّ.ّوموحية،ّوا 

الّمّ ينجوّمنّالقص ّ  .نّاكنّيكرهّالرمزّوالواقعّمعاًّةّا 
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ةّّدراسةّ  "طائرّالهامة"لقصَّ

اعرّاللبنانّ   مجيلّادلوهيييادلكتورّّلل ديبّوالشَّ

 فلسطنيّّ-اجلليلّّّ-املغارّّ-حامتّجوعيهّ

 
ّمةمقدّ  ّوال ديُبّواال عاليمّ : ّيفّقريةّّالشاعُر ادلكتورّمجيلّادلوهيييُّودل 

ّ"ّزغرتّ" ّس نة4130ّّبلبنانّعام ّا ىلّأ سرتاليا 4144ّّ،ّهاجر  ومعل 

ّّهناكّيفّاال عالمّاملهجريّ  ،ّ"صوتّاملغرتب"ّرئاسةّحتريرّجريدةّوتوىل 

ّذكلّمديراًّّ ّبعد عنُي ِّ  ّّو  ّالعربيَّةِّ ّال ذاعةِّ ّللربامجّيف ّاّ أ ف2000ّّ) (ّم

ّبتلفزيونّ ّبعدّذكلّرئاسةّحتريرّقسمّال خبارّوالربامجّالس ياس يَّةِّ وتوىلَّ

 .يفّمدينةّس يدنّبأ سرتاليا54ّقنالّّ-سةّالعربيَّةّلال رسالّاملؤسّ 

ّالعربيّ  ّادلكتوراهّيفّاللغةِّ ّال ديُبّحاصٌلّعىلّشهادةِّ آداهباّمنّجامعةِّ ّوأ ةِّ

ّس يد ّمنّاملعاهد4114ّنّعام ّيفّالعديدِّ آداهبا ّوأ ّاللغةّ العربيَّة ،ّودرَّس 

ّواسرتالياّبني ّلبنان .ّ ّعام ّمنذ ّجامعةّّغاًّمتفرّ ّأ س تاذا2003ًّّومعل يف

ّاملهجري ّ.ّلبنانّ–دةّاللويزةّس يّ  ّمنّالصحفِّ ّيفّالعديدِّ ّعىلّّةِّّوكتب  وحاز 

ّالثقايفّ عدَّّ ّدلورهِّ َّة ّتقديري ّجوائز ّأ مه هاّيفّواال عاليمّ ّةِّ ّاال غرتاب، :ّبالد

"ّ ّالعامليَّة ّخليلّجربان ّجربان ّجائزة "ّ ّالرتاثِّ حياءِّ ّا  ّرابطةُّ اليتّمتنُحه ا

ّالكتابيَّةِّّ.ّيفّأ سرتالياّالعربّ  ّيفّمجيعّال لوانّوال مناطِّ يفّالنقدّ:ّوقدّكتب 

ّوالشعر ّواملقاةلِّ ة َّةّ،والقصَّ ّمنّالكتبّوادلواوينّالشعري ّالعديد  .ّوأ صدر 

(ّشعر)ّوهجانّملدينةّواحدةّ(ّشعر)عودةّالطائرّال زرقّ:ّاراتِّهِّّومنّا صد

منّأ جلّ(ّقصصّقصرية)أ هلّالظالمّ(ّشعر)ّقصائدّمنّعصورّاحلبّ 

 ...فاتوغريهاّمنّاملؤل ّ(...ّةقص ّ)اذلئبّوالبحريةّ(ّقصصّقصرية)الوردةّ

ة)ةُّذهّالقص ّــــهّ:مدخل  نّــصفحةّمعّالفهرستّم442ّتقُعّيف(ّطائرّالهامَّ
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ّا صدارّ-طّالكبرياحلجمّاملتوسّ  ّأ بعادّاجلديدّ: ّ،بريوتّ-منشوراتّدار

ّ ّوحتيل  ّالغالفِّ ّصورةّعىلّوجهِّ ّالآخرّمنّاخللفّّ،ّالكتاب  وعىلّالوجهِّ

ّالشخصياتّ ّأ حد ّلسان ّعىل َّة ّالشعري ّاملقاطع ّوبعض ّصغرية صورةٌّ

ّ.وال بطالّيفّهذهّالقصةّوبقملّاملؤلفّنفسه

ةُّعنّقريتني ُثّالقصَّ دَّ حبّ ّتتح  :ٍّةّوأ منّوسالمّوهاموديعتنيّتعيشانّيفّم 

وب"وّ"ّادلهيبة"قريةّ آيخّ".ّغابةّاخلر  ّوالتأ وتسوُدّالقريتنيّأ جواُءّامل حبَّةِّ

ّطويةلّمنّالزمن ّوالودادّفرتةًّ ّالغرابءّالقريتنيّ... ّأ نّدخل  ولكنّحدث 

ّ ّوبث ِّ ّعىلّزرع ّبدهاٍء ّومعلوا ّوالساكن ّابل هايل ّواختلطوا واس توطنوا

ُّّاخلال ّببعضّعالقة ّتربطهام ّاللتني ّالوديعتني ّالقريتني ّبني ّوالشقاق فِّ

ّالطويةل ّوالصداقةِّ ّوالنسبِّ ّواملناس باُتّّ،القرابةِّ ّال فراُح ّدامئا وجتمعهام

ّفيتأ جّ  ّاملشرتكة، ّاحلرُبّالعائليَّة ّوتنشُب ّوالشقاُق ّاخلالُف ّويش تعُل ج

ّويتكب ّ ّاخلسائربيهنام ّمن ّالكثري  ّالقريتني ّساكُن ّيفّرشي ّالّبُّد َّة ّواملادي ة

ّوغريها ّساكّ ّ،ال مالكِّ ّمن ّيرتكوالكثريون ّالقريتني ّووطهنمّن ّقريتم ون

عىلّّاملزريّوحفاهاًّّارجّالبالدّهراًبّمنّالوضعّاملأ ساويّ خويرحلونّا ىلّ

م،ّوخاصّ  هم،ّمثلّأ رواهحِّ فالس  ّا  هتمّوأ مالكهمّوأ علنوا ةّاذلينّخرسواّجتار 

ّّالعمّ  ّالشخصيّ )سامل ّالقص ّأ حد ّيف ّةات ّالقص ّ( ّبطل ّمع  ّادلكتورّوهو ة

ّذنبّأ وّسبب ّسعيدّبدمّابردّدومنا ّوادلُه ...ّرايضّادلروبّاذليّقُتِّل 

،ّبعيًداّعنّتكلّاملناوشاتّواخلالفات،ّولكن ّ ُهّملّيسمْلّمنّواكن،ّبدورهِّ

ّ ّويتوق ّ...ّبراثنّالغدرّوالرشَّ ٍةّتنتييّاحلرُبّاملشؤومةُّ ُّّوبعدّمدَّ ُفّالزناع

ّوالصدامُّ ّوال حقاُدّ... ّالضغائُن ّوتبقى ّوالقلوُب، ّالنفوُس ّهتدأ  ّال ولكن
ّساكّ  ّبني ّالقريتنيادلفينةُّ ّن ...ّ ّادلروب"واكنت ّسلوى ا حدىّ"

ّ ّادلروب، ّسعيد ّزوجة ة، ّالقصَّ ّيف ة ّواملهمَّ ّالرئيس يَّة خصيَّات وادلّ)الشَّ
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ّالقريةّال خرىّ(ّرايض ّابلكراهيةّجتاه  ّوقلهباّميلٌء ّوغضبًا تش تعُلّحقدًا

ّال شخاصّمنّتكلّالقريةّ،ّواكنتّالظنوُنّك ّ(دلهيبةا) هاّتشرُيّا ىلّأ حدِّ

ّهُلّضلعًاّيفّقتلّزوهجا(ّفؤادّالرسنوك)وهوّ ّ.ّأ نَّ ّواكنتّتمتىن  ّوتنتظُرّلكَّ

ا ّوالثأ رّلزوهج  ّمنُه نتقام ّلال  ّفرصٍة ّالوحيدّرايضّبصعوبٍةّ. َّتّابهن ا ب وقدّر 

ّّو ّهُل ّوحياهتا ها ّنفس  ت ّونذر  ّزوهجا ّموتِّ ّوأ عالتُهّبعد حت ّوكد  معلت

ّاملدارس ّّ،وأ دخلتُه ّحت  ّالعليا ّدراس ته ّطبيباًّوتبع ج  ّهذهّّّخترَّ وأ حبَّ

ّيعملّيفّأ حدّاملستشفيات ّوبدأ  نساانًّ.ّاملهنةِّ ّا  ّمنفتحًاّمثق ّّطموحاًّّواكن  فًا

ّ ّويمتىن  ّالناس ّحُيب  ، ّوّيللحياةِّ ّللجميع ّوبعقليَّّّاخلري  ّرفيعة ّبأ خالق ّةمتتَُّع

ّ ّوينبذُّال فاكر  ّويرفض ّللخلف ّيلتفت ّوال مام ّلل  ّدامئا ّينظُر رة، ِّ متطو 

ّابنةّفؤادّ...ّنتقامفةّاكل خذّابلثأ رّوالاوالعاداتّالرجعيَّةّاملتخل ّ ّأ نَّ ث  وحد 

ّبقتلالرسنوكّاذليّاكنّمتّ  ّا صطدامّقدّتعرّ ّوادلّرايضّامً ضتّحلادثِّ

ّراي ّفقام ّاخلطرّيبس يَّارهتا صابتا ّا  ّمن سعافها ّّوضّاب  ّوأ دَّىّأّ ة ّحياهت ا نقذ

ّطبيبّوُمعاجلّأ نّيقومّبهِّّّواجب ُهّاال نسانّ  اّ...ّاملفروضّمنّلك ِّ ّأ هنَّ وعرف 

ّابنةّفؤادّالرسنوك ّوشفيتّوعرفتّمنّأ نقذّ... نتّحالتا وبعدّأ نّحتسَّ

ًداّوقعّلكّ حياهت اّوت ثنانّجي ِّ ّاال  اّيلتقيانّّّمهنامعارف  ّالآخرّوأ صبح  يفُّحب ِّ

َّةّوقدّعملّس ّجنوهنا،ّوكيفّسوي اكُنّالقريةّووادلةُّرايضّهبذاّال مرّجفنَّ

ّأ بيه ّقاتل ّابنة ّحيب  ّتظنّ )ّ؟ابهنا ّساكّ ّكام ّالقريةيهّومعظم ّّ(ن ولكنَّ

ّ ّامجليع  ى ّحتدَّ ّاليتّأ مّ ّ-رايض ّوالرجعيَّة َّة ّالسوداوي ّوال فاكر ّواجملمتع ه

ّعندّمع ِّهفغّ-اهاّهذاّاجملمتعّحيتضهناّوينبن ّ ّالبيتّوسكن  وبعدهاّ.ّساملّادر 

ّمنّسعاد ّالزواج  ر  ّغرفةّيفّفندقّوقرَّ ّ.ّاس تأ جر  ،ّولكنَّ وهذاّماّحدث 

ّ ُهّحاولتّبش ت  ّهذاّالزواجأ مَّ رتّيفّوعندماّملّتس تطعّفك ّّ،ّالطرقّمنع 

نتقامّمنّسعادّوعائةلّالرسنوكّومنّوادلّسعادّابذلات ّاال  واكنّهناكلّ.
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للعائةلّواكنّّوفاميّبعدّصديقاًّّ،لزوهجاّسابقاًّّصديقاًّّ(امسُهّشفيق)خشٌصّ

ّينف ّ ّأ ن ا ّومس تعدًّ ّأ مريعشقها ّلكَّ ّلها ّويليب ِّ  ّعقدتهّّ،ذ ّعرفت ويه

ّ ّوحاول  ّسعاد،ّفوافق  ّفطلبتّمنهّقتل  ّتنفيذّونقطةّ ضعفِّهِّ ٍة ّمنّمرَّ أ كرث 

ّال مر ّهذا ّاال عتداءّ ّففي. ّال وىلّحاول  ةِّ ّارهتاعلهياّويهّيفّس يّ ّاملرَّ ويفّ.
ّالثانيةِّّ ةِّ ّعندماّاكنّزوهجاّّاملرَّ ّش نقه اّوحرقهاّويهّيفّمزنلّزوهجا حاول 

ّتنفيذّهذهّاجلرميةّالنكراءّ...ّادلكتورّرايضّيفّالعمل ّومنع  واذليّأ وقف 

ّزوجةّشفيقّ علمتّوعرفتّبقصةّاحلبّوالعشقّبنيّزوهجاّ(ّوردة)أ نَّ

اّّأ مّ (ّسلوى)وأ رمةلّسعيدّادلروبّ ادلكتورّرايض،ّواكنتّتراقُبّزوهج 

ّمنّعىلّا ىلّأ ي ّجرميتهّوقفز  ّيفعل،ّفعندماّذهبّلتنفيذِّ نّيذهبّوماذا

ّأ ن ّ ه ا دسِّ ه اّوح  ّينويّالسورّا ىلّداخلّمزنلّادلكتورّرايضّعرفتّحبس ِّ ُه

ّالوقتّ ّيف ّووصلت ّمرسعة ّفأ تت ّابلرشطة ّمباشة ّفاتصلت ِّ الرشَّ 

ّالقبُضّعليهّقبلّأ نّيقومّبتنفيذّجرميتهّالاكمةل ُهّحيثّأ ن ّّ،املناسبّومتَّ

ّاملزنلّويهّمقيَّدةّّقد ّحرق  ب طه اّوحاول  هاّور  قامّبرضبّسعادّعىلّرأ سِّ

ّّ،وُمغمىّعلهيا ولكنّقبلّهروبهّمنّاملاكنّجاءتّالرشطةّوأ لقتّالقبض 

ّوأ طفأ تّالنريانّامللتبةّوأ نقذتّحياهتاّوأ دخلّهوّا ىلّالسجن وقدّ.ّعليهِّ

ّقبلّفرتةّطّو ّأ خرىّارتكهبا ّأ يضاّجبرميٍة ّعليهِّ ّهوّيةلّوأ ن ّاعرتفتّزوجتُه ُه

اذليّقامّبقتلّسعيدّادلروبّزوجّسلوىّووادلّرايض،ّّالقاتلّاحلقيقيّ 

ّيظن ّ ّاكنوا ّالناس ّول نّ ومجيع ّالقاتل ّهو ّالرسنوك ّفؤاد ّأ ن حالتهّّون

ّنفس يًّاًّ ّموزن ّغري  ّواكن ّصعبة ّاكنت ّيصدّ ّوذهنيًّاًّّالنفس يَّة ّأ حٌدّفمل قُه

آنذاك  .أ

ّ ُّعىل ّاحملمكة ّحتمك ة ّالقصَّ ّهنايةِّ ّاملؤب ّويف ّابلسجن ّسلوىّشفيق ّوعىل د

ّيفّ ّويه ة ّحادَّ ّقلبيَّة ّبأ زمٍة ّوتصاب ّس نوات ّمخس ّابلسجن ادلروب
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ّمتوت ّ ّأ ن ّقبل ّالوحيد ّابهن ا  ّ ّرؤية ّوتطلُب ّللمستشفى ّفتنقل ّ،السجن

لهياولكهنّ  ّا  ّالوحيدّيفّطريقه ّبي امّاكنّرايضّابهنا ّاحلياة ّتفارُق ّا وتنتييّ.

ة  .القصَّ

ة اّوعىلّمس توىّعالهذهّا:ّحتليُلّالقصَّ ةُّّمجيةلٌّّجدًّ حسبّمجيعّّ،لقصَّ
ّالنقدِّّ ّيس تل ّّ،املقايسّوأ سسّونظرايتِّ ّاللكمة، ّهذه ّتعنيه ّما هاّوبلك ِّ

ّالرسديّ  ّال وىلّيضُعّلوحةًّّأ دبيّ يفّال.ّالاكتُبّويفتتحهاّابل سلوبِّ ةّصفحةِّ

ّالرسنوك ّفؤاد ّ ّعىلّلسان َّة ّاملبطّ ّشاعري ّاملعانّالفلسفيَّة ّوحمكفهيا ةّنة

ّالنفيسّ  ّواال ضطراُب ّالقلُق ّيظهُر ّوفهيا ّالفكريّ ّالكبار، ّالتوازن ّوعدم

ّاذلايتّ  ّاللوحة)ّواال س تقرار ّهذه ّمعان ّمن )ّ ّفهيا ّيقول ويفّ:"حيث

ّابّل ّا ىلُّمعجزةٍّساعاتّمليئة ُل ّأ حتوَّ ،ّ خريةِّ ّش تاتّمعريّعىلّس  ّفأ مجُع ،

ّ ّغبار ّمن ّصفحٍة .ّ ّيدي ّملحٌّيف ّشفيت  ّويف رتعاشة، ّا  ّأ ين ّمفن تأ يتّ،

ّجملنو ّوكيف م؟ ّحمطَّ ّزجاجٌّ ّوال فاكر ّال فاكُر، ّثورةِّ ّعن ّيفصح  ّأ ن ن

؟ّنعم ّطبيبجمنونّيتلك م...ّجنونهِّ الّجتادلواّ...ّ،ّواجلنونّمثبٌتّبشهادةِّ

ّأ عناقمكّجمنوانًّ ّعىل ّفيقبض ّتش متوُه ّوال ّفيغلبمك، ّانّ... ّلمك نصيحيت

ّجمنوانًّ ّحمّكتصالُِّحوا ّمن ّبأ نفسمك ّلتنجوا ّتفاوضوُه ّوأ ن ّتهِّّ، ّالّ. اجملانني

ها ّويهّيفّهمدِّ ّاحلروفِّ ّقتل  مُّييدون  فدعواّ.ّيقرُؤونّوالّيكتبون،ّولكهنَّ

ّالعصور، ّخواب ّيف ّانمئةًّ ّامل خُبولونّاحلروف  ّعلهيا ّيدوس  ّال ّليك

م  ".بأ حذيتِّ

ّسلوىّ ّمع ّأآخر ّمشهٍد ّا ىل ّالاكتُب ّينتقُل ّالفلسفيَّة ّاللوحةِّ ّهذه وبعد

ّعىلّالغابةِّّتقُفّوراءّادلروبّاليتّ ِّ ثّالاكتُبّعىلّّ،النافذةّاملطةلَّ ويتحدَّ

ِّسديّ  ّبأ سلوٍب َّةّّلساهنِّ ا ّشاب ّويه لِّها ّوترم  ّزوهجا ّوموتِّ ا ّحياهتِّ عن

ّالكبريّعىلّفؤادّالرسنوكّاملتّ  اّوحقدها ُثّ...ّمّبقتلّزوهجاومعاانهتِّ دَّ تتح 
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ّسبب ّدومنا ّابرد ّبدم ّقُتِّل  ّاذلي ّزوهجا ّرجالًّّ،عن ّزوهُجا ّوكيفّاكن

ّ ّأ ِستُه ّليكّيعيل  ّويعرُق ّويتعُب ّويكد  ّالهنار ّطيةلّ  ّيعمُل يهّ)عصاميًّا

ّوودلها .ّ ّلطحنّ( ّمطحنٍة ّيف ّيعمُل ّواكن ّاجلبني ّبعرق ّبيته ّبىن وقد

ّنشبتّاحلرُبّبنيّالقّر وقريةّ"ّغابةّاخلروب"يةّقّرّ،تنيّيالقمح،ّوعندما

ّمساملًاّوتوق ّّ،"ادلهيبة" ّعىلّاحليادّواكن  ْلّووقف  ّالرّبملّيتدخَّ هِّ ّحبس ِّ ّيع  ءِّ

ّأ ن ّ ّقلبهِّ ّونرياهناولطيبةِّ ّسينجوّمنّشورها ُّه ّوهوّيفّماكنّولكن ّ. ّقتل  ُه

ّبطلقٍةّمنّبندقيَّةٍّ ّيفّاملطحنةِّ ّيوماًّ...ّمعهلِّ ّويومّمقتلّسعيدّادلروبّاكن 

ّوال مل،ّفملّيكنّأ حّضارابًّ ّالرّبيفّاملرارةِّ ّهذاّالرجل  رّأ نَّ ءّاذليّيٌدّيتصوَّ

 ّّ شّيش بُهّالطفوةل وينتقلّالاكتبّبعدّ.ّسيهناُرّعىلّمذحبّاجلنونّوالتوح 

ّأ سلوبّ ّا ىل ، ةِّ ّالقصَّ ّمن ّومشاهد ّوصفحات ّلوحات ةِّ ّعدَّ ّا ىل ذكل

ّدايلوج)احلوار هم( ّبعضِّ ّمع ثون ّيتحدَّ ّمه ّال بطال  ّاملشاهدّّويرتُك يف

ّيهّّ.واللوحاتّادلراميَّة ّادلراميَّة ها ّومشاهدِّ ا ّأ حداِثِّ ّمعظم ّيف ةُّ والقصَّ

ّبنيّاحلوارّاملشرتكّمزيٌّ ّّوخليطٌّ ّديّ بنيّال بطالّوبنيّال سلوبّالرسَّ

ةِّّ) ّالقصَّ ّوأ بطال ّخشصيَّات ّلسان ّعىل ُث ّالاكتبّيتحدَّ وبشلكّمتنامغّ(

ّ.ومتناسقّومجيل

ة،ّمثل ةّجوانبّوأ بعادّهامَّ ةّعد   :توجُدّيفّهذهّالقصَّ

 .واال جامتعيّ ّالُبعدّاال نسانّ ّ-4ّ

 الُبعُدّالوطينّ ّ-2ّ

 .البعدّواجلانبّال دبّ ّ–5ّ

 .عنرصّالتشويقّ-1ّ

 .والوجدانّ ّالُبعُدّالعاطفيّ ّ-5ّ

ّ ّالبعدّامجلايلّ ّ-3ّ  .والفين 
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 .ا خل...ّوحمكةّاحلياةّاجلانبّالفلسفيّ ّ-3ّ

ّوجمرىّ ة ّالقصَّ ّبناُء ّعلهيا ّيرتكُز ّوأ ساس يَّة َّة ّمركزي ّخشصيَّاٌت هناكل

ّ:ّأ حداِثا،ّوأ مه ه ا

ّ ّال ساسّ منّسعيدّادلروبّاذليّقُتِّل  ّاحملوُر ّومعظُمّدونّذنٍبّوهو ،

ماكنّالاكتبّ ّالغائب،ّواكنّاب  ُثّعنُهّبصيغةِّ ةّتتحدَّ سطورّوفصولّالقصَّ

ّأ كرث ُه ّوحُضور  ّخشصيَّتُه ّيفّمساحاٍتّّ،أ نّيربز  شاكهِّ ّوا  دخاهلِّ وذكلّاب 

ةّمنّخاللّاحلوار ّهذهّالقصَّ وبعرضّ(ّدايلوج)املشرتكّّأ وسعّيفّأ حداثِّ

ّملرحةلّمنّ ةِّ ّوبنيّخشصيَّاتّأ خرىّيفّالقصَّ ّحوارّبينُه أ شطةّحيَّةّفهيا

ّيقتل ّأ ن ّقبل ّحياته َّة. ّواملركزي ّال ساس يَّة ّالشخصيات ّومن سلوىّ:

ّاليتّ ّالرسنوك ّفؤاد ّابنة ّوسعاد ّرايض، ّادلكتور ّوابنه ادلروبّزوجته،

ّبعدأ حهبّ  ّفامي هجا ّوتزوَّ ّرايض ّا ّالرسنوك... ّسعيدّاملتّ ّوفؤاد ّبقتل م

ّصديقاًّ ّاذليّاكن ّوشفيق ّادلروبّادلروب، ّلسعيد وهناكلّخشصيَّاتّ.

ّمثل ّالقصة، ّيف ّوأ مهيَّتا ّدورها ّلها ّولكن َّة ّاثنوي ّفؤادّ: ّزوجة هدى

ّوالطفلّاذليّاكنّيلعبّبطيّ  ّعىلّالرسنوك، ّاذليّيقع ّقربّاملطعم ارتهِّ

ّشاطى ّأ ههلِّ ّمع ّيسافُر ّوبعدها ّالبحر ّالبا ىلّء ّالدخارج ّزوجةّ. ووردة

ّلسعيدّادلروبّشفيقّصديقّعائةلّادلروبّوالقاتلّاحلقيقيّ  ساملّّوالعمّ .

ّادلروب ّسعيد ّشقيق ّوغريمه... ّوالفرح. ّاحلزن ّبني ّيهّمزيٌ ة ّ،والقصَّ

ّوتنّت ّالوقت ّنفس ّيف ّومفرحة َّة ّتراجيدي ّتدخُلّفهيي ّسعيدة ّهناية يي

ّوالا ّقاّرالرسور  ّللك ِّ ّالربّيّئرتياح ّاحلياة ّاليتّيسوُدهاّحيب  ّالفاضةل ئة

ّوالوئام ّاخلريّواحملبَّة ّعىلّاحل. ّعىلّالباطلّواحملبَّةُّ ّاحلق  ّينترُص قِّدّوفهيا

ّ ّغوالّض ّعىلّالرش  ّواخلرُي ّينة ّحمبَّةا ّّو... ّهللا  ّنَّ ّالأ مّ ... ّواحلقدّا ّواللؤم كره

عبةّوادلمارّوالفناءّكامّحّامفصرُيّأ حصاهب ّمعّسلوىّادلروبّــالهنايةّالصَّ ّدث 
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 .وشفيقّصديقّزوهجاّوالقاتلّاحلقيقي

ّال وىلّمنّالكتابّ ّالاكتُبّيفّالصفحةِّ ُح ّالشخصيَّاتّا ىلّيُلم ِّ ّأ سامء  أ نَّ

ّيهّمنّوحّاخليال ةِّ ّيفّالقصَّ ّالواردة ّوال عالم ...ّ ّتشابهّبنيّأ حدِّ ولك 

ّ.ّءّوالواقعّهوّمنّقبيلّاملصادفةهذهّال سام ُدّويثبُتّأ نَّ وهذاّالقولّيؤك ِّ

ّ ّيف ّواحلياة ّالوضع  ُد ّوجتس ِّ ّالواقع ّمصمي ةّ من ّالقصَّ ّفرتةّ)لبنان وابذلات

ّاحلرب ّواقًعاًّّولكّ ( ُد جُت س ِّ ّو  ّتعكُس ّورواية ة ّلبيئةّّناًّمعيّ ّقصَّ ّأ و لبدل

ال ّوملوضوعّوقضيٍَّةّماّيهّ ةّانحجةّمئةّابملئةّوملك ّا  ...ّةلّابال بداعراويةّوقصَّ

ُرّلّعىلّذكلّقصصّورواايتّالاكتبّالكبريّجنيبّحمفوظّاليتّيصوّ مثا

ّاملرصيّ  ُدّلناّفهياّاحلياةّوالواقع  ُُي س ِّ هّيفّفرتاٍتّزمنيٍَّةّّو  ّوأ بعادِّ ّحذافريهِّ بلك ِّ

ةّروايتهّ  .وغريها"...ّبنيّالقرصين"خمتلفة،ّوخاصَّ

لتباسّ ّويفّتلميحهّهذاّلتفاديّاال  يفّتشابهّوممَّاّيشهُدّعىلّالكمّالاكتبِّ

ّمعّخشصيّ  ةِّ ّأ بطالّالقصَّ ّنقرأ ُهّيفٍّةّوواقعيّ اٍتّحقيقي ّأ سامءِّ مشهٍدّمنّةّما

ّ ةِّ ّالقصَّ ّاكنتّ(402ّصفحةّ)هذه زوجةّادلكتورّرايضّ"ّسعاد"عندما

ّسليبّ  ّدور ّهلم ّاكن ّاذلين ّاملسؤولني ّبعُض ّويظهُر ّالتلفزيون ّتشاهُد

جرايمّ  ثونّعنّالسالمّواحملبَّّّوا  وقدّجاءّ.ّةّوالتعاونيفّفرتةّاحلربّيتحدَّ

ةّ ّ:ّ"ماّييلّ(405صفحةّ)يفّالقصَّ نظرتّسعادّا ىلّتلفازّصغريّيفّغرفةِّ
ّأ مراءِّّ ّمن ّفرأ تّواحًدا ّعىلّاملطبخ، احلربّالسابقنيّّاجللوسّاملفتوحةِّ

ّواملساواةّ َّة، ّاحلري ّمواضيع ّيف ّوحيارُض ، ّاجلديدةِّ ّال جيال ّعن ُث يتحدَّ

ّاال نسان ّوحقوق تّاملرأ ةُّ. سَّ ّالرّ ابخلّأ ح  ّعىلّهذا ّوابال شفاق جلّجل،

ّ هِّ ّبالكمِّ مه ر  ّوخُيد ِّ ، ّالبرش  ع  ّليخد  ّجديدٍة، ٍ ّحبةلَّ ّالظهور ّا ىل ّعاد  اذلي

قونّوالّيْصّّاملعسول،ّوأ شفقتّأ يضاًّ ّالناسّاذلينّيصد ِّ دقون،ّعىلّهؤالءِّ

ّاليتّ ّمنّاليدِّ يعيشونّيفّاليأ سّوالفقرّواملرض،ّوحيصلونّعىلّادلواءِّ
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ّابلوابء ّأ صابتم ّأّ ... ّالالقد ّس ياسةِّ ّيف ّاحلربِّ ّأ مراُء ّفلح  ّاللطيفِّ بوزاز

ّأ نّ ّوعىلّاملرء ّتأ خذ، ا مَّ ّأ كرثّمِّ ّتعطي ّوال ّممدودة ّفأ يدهيم ، عيَّةِّ ّالرَّ ل بناءِّ

ّدوائرّ ّيف ّخدمة ّأ و ّعالج، ّأ و ّوهيفٍة، ّأ جل ّمن ّوالهوان ّابذلل ِّ يشعر

ّا ىلّمزاراتّي.ّادلوةل لتّالقصورّاليتّارتفعتّعىلّعظامّاخلليقةِّ وميَّةّوحتوَّ

َّامّ ّورب ّالوحول، ّيف ّجباههم ِّغوا ّمير  ّأ ن ّبعد ّيأ كوهنا ّخزب ّكرسةِّ لطاليب

ّأ وّيومنيّا ىلّال بوابّ ّيعودونّبعدّيوم يطردونّعنّال بوابّطرًدا،ّمثَّ

ِّلني ة".ّذاهتا،ّسائلنيّومتسو  ّهؤالءّيفّ:ّ"ويتابعّالاكتُبّيفّالقصَّ لقدّابلغ 

ّ ضحكونّمنّغريّسبب،ّّأ صبحواّخشصيَّاتّعىلّمرسح،ّفيالمتثيلّحت 

كونّمّ  لهيم،ّوقدّخاضواّحروابًّويُضحِّ ّاملنازلنّينظرّا  ُروا .ّ،ّوقتلوا،ّودمَّ

ّالعدل ّيفّحممكةِّ ّعني،ّوالّيسأ هلمّقاضٍّ ّأ غنياءّيفّمغضةِّ منّ:ّوأ صبحوا

واّبربطاتّعنقّأ ينّلمكّهذا؟ّوحنيّانتتّاحلرُبّخلعواّجلود مه،ّوتسرت ّ

ّالسف ّمن تم ّهممَّ لت ّوحتوَّ ّعىلّّفكِّّاخرٍة، ّاجلثث ّوتعليق والتدمري،

ّيمتث ّ ،ّفأ خذوا َّةِّ ةّال بدي عادِّ ّال معدة،ّا ىلّحتقيقّالسَّ هِّ لونّبأ فالطونّوأ حفادِّ

،ّويفّا صالحّالعاملّاذليّ ِّ ّاملثالي ِّنيّيفّالتبشريّابخلريّواحلق  منّالفالسفةِّ

ةُّّبشلكّعامّترمُزّوتشرُيّ.ّا خل"...ّأ فسُدوُهّوجعلوُهّراكًماّفوقّراكم والقصَّ

ّيفا ىل ّال هليَّةِّ ّاحلربِّ ّقاّر)ّلبنانّّفرتةِّ ّيفهمهاّلك  وليستّ(ّذيكّ ّئهكذا

ّتناحراٍتّوجشارّبنيّقريتنيّصغريتني،ّوكيفّهذهّاحلربّقدّجلبتّ د  جمرَّ
ّللساكّ  ّوادلمار  ّوالكوارث  ّاملصائب  ّالوطن  نّوال هايل،ّوالكثريونّغادروا

ّاملأ ساويّ ّا ىلّاخلارجّهرابًّ ّالكثريينّاّلّول جلّلقمةِّّّمنّالوضع عيشّل نَّ

ّ روا ّوجسدايًّّاترضَّ ّونفس يًّا ّقتصادايًّ ّورزقهمّ... ّوماكنّمعلهم ّجمال  وفقدوا

 .وجتارهتم

ُرّا ح ِّ و  ةّــــالاكتُبّيُص  ّةّسعيدّادلروبّيفّــزوج"ّسلوى"دىّبطالتّالقصَّ
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اّ ّابهنِّ ْتّحياهت اّل جلّتربيةِّ نذر  َّْتّو  ّاليتّحض  ّاملثاليَّةِّ ّابل م ِّ الوحيدّوملّالبدايةِّ

ج ّواحلقدّولكهنّ …ّتوزوَّ ّالرشَّ ّوروح  ّطابع  ّيفّنفسّالوقتّاكنتّحتمُل ا

ّلزوهجا ّالثأ ر ّيف ّنوبٍةّّ،والرغبة ثر  ّا  ّحيثّمتوُت َّة ّمأ ساوي ّهنايتا وتكون

ّوعقاابًّ ّجزاًء ن  ّبعدّأ نّتُسج  ّل هنّ ّقلبيٍَّة ّاكدتّأ نّتتسب ّلها بّيفّجرميٍةّا

ّالّ  ّقتل ْت ض  ّحرَّ ّحيث ّبريئٍة، ّشفيقاًّودف ّنسانٍة ّيعشقهاّّعت ّاكن اذلي

عىلّقتلّسعادّزوجةّابهناّرايضّ(ّهلّلزوهجاّواكنّصديقاًّّالقاتلّاحلقيقيّ )

ّ ّأ ن ّحت  ّوتعتقُد ّتظن  ّاكنت ّاذلي ّأ بهيا ّمن ّالقاتلّتنتقم  ُّه ّمنّ... واكن

ّوتعيشّهبدوءّوسعادٍةّ ّواس تقرارهِّ ّالبهناّالوحيدّبزواجهِّ املفروضّأ نّتفرح 

ّوأ و  ...الدهامّيفّاملس تقبلمعهّومعّزوجتهِّ

ّالرتاجيديّ  ةُّّحتمُلّالطابع  نتقامّالقتلّوالثأ رّوالا):ّاحلزينّكامّذكرُتّّالقصَّ

ّهلامًّومأ ساةّوأ زمةّفؤادّالرسنوكّاذليّأ هتّ  روب،ّحفياتهّبقتلّسعيدّادلّم 

ّالاكتُبّتصويراًّ(...ّأ صبحتّشقاءّومأ ساة ناّنراُهّفك ن ّّرائعاًّّدقيقاًّّويصورُه

ّوأ حياانًّابلعنيّ ثّمعّنفسهِّ ّوكيفّمييشّويتحدَّ دةِّ نّهوّّاجملرَّ ُهّوم  ينىسّنفس 

ىلّأ ينّيذهب ٌّّّجُّوكيفّختّر...ّمّا طالقاًّالّيتلك ّّوأ حياانًّ.ّوا  منُهّمجٌلّعديدة

ّ...ّوبعضهاّهذاينّوحمكيّ ّبعضهاّفلسفيّ  ّ)وكيفّاكنّيفّالبدايةِّ ةِّ زمنّالفتوَّ

باب ّيعمُلّهُلّحساابًُّمهااًب،ّالّجريئاًّّجشاعاًّّخشصاًّ(ّوالش َّ ،ّواكنّيدافُعّلك 

ّالصحيَّةّ ّحالته ّوساء ت ّتغريَّ ت ما ّبعد  ّولكن ، ّقريتهِّ ّمحى ّعن ويذوُد

ّهيمتّ  ّأ حٌد ّيعد ّمل ّوحيتقرونُهّّوالنفس يَّة ّيزدرونُه ّالكثريون ّأ صبح  ّبل ، بهِّ

ّتنطبقّ) ّال شخاصّاذلين ّمن ّهناكلّالعديد ّجممتع ّويفّلك ِّ ويفّجممتعنا

تُسوُءّحالتمّووضعهمّعىلّوض ّميرضونّو  عّوحاةلّفؤادّالرسنوك،ّفعندما

ّوحصّ  ّويتنك ّحالتم ّواجملمتُع ّالناُس ّينسامه ّاملرشّ تم ّولتارخيهم ّهلم فُّر

ّالسابقة ّالبطوليَّة ّوملواقفهم ّيُّ... ّممَّن ّهلامًّتّ وهناكلّالكثريون فرتاءّاّوّمون



11 
 

ّضلعّويٍدّفهياّويكونّمصريمهّالسجنّأ و ّيفّجرامئّوأ حداثّليسّهلمّأ ي 

لبعضّّفاجملمتُعّيفّالكثريّمنّال حيانّيكونّهاملاًّ...(ّاال عدامّدونّسبب
 .أ فرادهِّّ

ّأ مّ  ّهدى، ّوتعملّّال مّ ّ،سعادّوهناكلّخشصيَّة ّابنتا الفاضةلّاليتّحُتب 

ّومس تقبلها ها سعادِّ ّا  ّراحتا ّل جل ّاملس تحيل لتّّو... ّوحتمَّ ّعانت اليت

ّورب ّ ّوتّرالكثري  ّزوهجا ّمرض ّبعد ّبصعوبٍة ّابنتا ّنفس يًّاّت ّحالتهِّ ي د ِّ

ّوجسدايًّّ ّوالنواايّ. ّالربيئةِّ ّوابلعواطفّواملشاعر ّالقلبِّ ّبطيبةِّ ويهّمتتاُز

ّالطيّ  ّواملبادىء  ّال فاكر  ّبلّحتمُل ّل حٍد ا ّوشًّ ّحقًدا ّوالّحتمُل ةِّ ّواخلري ِّ بةِّ

ةالتقدّ   .ميَّةّوالنري ِّ

نساٌنّعصايمّ ّوهناكلّالعمّ  ّوقفتّمجيُعّالظروفّوالّ ّسامل،ّا  وضاعّماكحفٌ

هُّ هِّّ.ّضدَّ ّعنّبدلِّ حل  ّجتارتُهّوماهُلّوزوجتُهّفر  ّّهولكن ّّ،خ رس  ٍ ّجبهٍدّوكد  معل 

رصار ّ.ّوا  ن  ُهّمنّجديٍدّوحتسَّ ّنفس  ن  ّوقدّكوَّ ّا ىلّوطنهِّ وبعدّس نواٍتّرجع 

ّالزوجيَّةّ ّالعالقةّ  ّالصادقّوابلروحانيَّاتّوبأ نَّ وضُعُه،ّواكنّيُؤمُنّابحلب ِّ

ّّبنيّالطرفنيُّيبّأ نّتُبىن ّوالتضحيةِّ ّوالتفامهّواال حرتامّوالوفاءِّ عىلّاحملبَّةِّ

الًّّوالفكريّ ّوالتنامغّواال نسجامّالروحّ  ّ،وبعدّذكلّاجلانبّاجلسديّ ...ّأ وَّ

يق ّالرشَّ ّاجملمتع ّمن ّكبريٍة ّشحيٍة ّعكس ّعىل ّجممتعناّ... ّيف فالكثريون

ّبكرثٍةّّ،ولل سف ّأ طفال جناب ّوا  ّاجلنس ّل جل ّهلم ّابلنس بةِّ الزواج

ّاكحليواانت ...ّ ّوعالقتهِّ هِّ ّحب ِّ ّرايضّيف ّادلكتور ّأ خيهِّ ّالبن ّمؤي ًِّدا واكن

واكنّالهدُفّمنّهذهّ...ّبقتلّوادلهِّّّامًّالصادقةّمعّسعادّاليتّاكنّأ بوهاّمتّ 

ّالزواجّواال س تقرار ّومادّ .ّالعالقةِّ ّرايضّمعنوايًّ مع  ّّوفد  ّهذاّايًّ جشَّعُهّوابرك 

ّاملبينّ  ّاال رادةُّّّالزواج ّأ يضا ّتباركُه ّالرشيفّواذلي ّالصادق عىلّاحلب ِّ

لهيَّة ّاال  ّنفس... ّيفّقرارةِّ ، ّيشك  ّسامل ّواكن ّالقاتلّودليهِّ ّهو ّفؤاد ّأ نَّ ، هِّ
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ّبأ ن ّا ّبريءٌّقتناٌع ُّه ّوهن ّ. دسُه ّح  ّفاميّبعدوقدّصدق  ُّه ّيفّالقص ّّوقدّجاء. ةِّ

(ّ 15ّصفحة ّخماطباًّّلعمّ عىلّلسانّا( ّادلكتورّرايضّماّّسامل ابنّأ خيه

ّّ:ييل ّبينّ "... ّاي ّا مسع ّحتق ّ... ّأ ن ّامجّلعليك  ّال حالم  ّعىلّق  ّوتدوس  يةل،
ّبقدميكّ  ّأ حالمكّ املوتِّ ّيرسق ّاملوت  ّتدع ّال ،ّ ّالقدُرّ... ّهزمين لقد

ّ ا،ّفبكيُتّيفّمأ متي،ّورفضُتّبعدّذكلّأ نّال معى،ّوأ خذّمين  ّامرأ ةًّّأ حهب 

ّ ج  اأ تزوَّ هب  ّأ حِّ ّال ّامرأ ة ّمن ّتفعُلّ... ّكام ج  ّيوزوَّ ّأ ن ّاملرءِّ ّعىل صعٌب

َّة،ّوينجبّأ والًداّليسواّهلُّ ِّي ّ...ّاحليواانُتّالرب  نَّ هلّأ انّواحٌضّيفّالكيم؟ّا 

ّاذليّبنيّعائليتّالرسنوكّوادلروبُّيبّأ نّينتيي  ..."ّاحلقد 

ةّابلتفصيلأ مه ّولرنجعّا ىلّ  :عنارصّوأ بعادّالقصَّ

4ّ–ّّ ّواال جامتعيّ ّاال نسانّ البعد ّجنُدّ: ة ّالقصَّ ّأ حداثِّ ّجمرى منّخالل

ّعفويّ  ّبشلك ِّّّّوتلقائّ ّالاكتب  ة ّالقصَّ ّوخشصيَّاتِّ ّأ بطال ّلسان وعىل

ة،ّويشرُيّويرك ّيدخُلّويتوغ ّ ُّلّيفّمواضيعّوقضاايّا جامتعيَّةّهامَّ ُزّعىلّكيفيَّةِّ

ّال ّوال جواء ّوالسلميةِّ حيحةِّ ّالصَّ ّاال جامتعيَّةِّ ّوالطيبةالعالقاتِّ َّة ّودي ويذكُرّ.

كيفّاكنتّالقريتانّتعيشانّمبحبٍَّةّووداعةّوأ منّوسالمّقبلّاحلربّوبعدّ

ّرأ ًساًّ ّوانقلبتّال موُر ّيشٍء ّلك  ّالشقاُقّبيهنامّتغريَّ  ...ّعىلّعقبّأ نّدبَّ

ّ ّكامّاكنتّمنّوحت  ّملّترقّالنفوسّلبعضها ّاملشؤومةِّ ّاحلربِّ ّبعدّانتاءِّ

ّقبل ّيك... ّأ ن ُّيُب ّاال جامتعيّ ولهذا ّالنس يُج ّوطبيعيًّاّّون  ّوسلميًا معاىف

ّالطبيعيّ  ّبشلكها ّواحلياة ّال موُر ّاال نسانّلتسري  ّأ خ ّهو ّاال نسان ّوأ نَّ ،

ّدامئاًّ ّا جامتعيّ ... ّخملوٌق ّبطبيعتهِّ ّواال نسان ّوأ هدافهاّ. ّمبضاميهنا ةُّ والقصَّ

ّوالمتسّ  ّاملشرتك ّوالتعاون ّوالتسامح ّوالسالم ّللمحبَّةِّ ّتدعو كّوحفواها

ّواملُثىلّوللرتف ّابلقميّاال نسانيّ  ّالسامية ّوالرشورّةِّ ّعنّالشوائبّوال حقاد ع

ّونبذّالعاداتّوالتقاليدّ،ّائنّونبذّاخلالفّوالشقاقّوللتعايلوالضغ
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 ...نتقامورّاجلاهليَّةّاكل خذّابلثأ رّوالاوالسلبيَّةّاملوروثةّمنّالعص

ّبشلكّعامّ  ة ّال ساسّ ّوالقصَّ ّوهدفها ّاحلّموضوعها ّوالتسامحهو ...ّب 

خيصّ  ّالشَّ ّالعذريّ ّالًّأ وّ ّوالوجدانّ ّاحلُب  ّاحلب  ّوالربيءّّأ ي يف الرشَّ

ة)والطاهر ّالعال(ّبنيّبطلّوبطةلّالقصَّ قاُتّالزوجيَّةّيفّوُيبّأ نّتكون 

ّعىلال ساسّمبنيَّّ ّوالاّة ّومفادُه ّمنّاحلب  ّالنوع ّواال خالصّهذا حرتام

مثَّّاحملبَّةّمبفهوهماّ...ّدونّقيدّأ وّشطةّالالحمدودةّوالتضحيةّوالفداءّواحملبّ 

 .هللاّحمبَّةّوأ نّ ...ّحمبَّةّاال نسانّل خيهّاال نسان...ّالشاملّوالواسعّ

ىلّالتعاضدّوالامتسك،ّوُيبّ:ّالُبعدّالوطينّ ّ–2ّ ّا  ةُّ ّالقصَّ تدعوّوحتث 

ّالوطنّموحَّّ ّمجيُعّأ بناءِّ (ّوقطرايًّّّي اًّحمل ّّ-القريبونّوالبعيدونّ)دينّأ نّيكون 

ّالعربّ  ّالعربّ ّويعينّالوطن ّالعامل ّومجيع ّلبنان ّأ ي ، ّبأ ِسهِّ ّتسود  ّوأ ن ،

ُهّوترتع ُهّ ّمجيع  حّ(ّمنّاحمليطّللخليج)الوطن  ّوالتعاونّوالّيُْسم  أ جواُءّاحملبَّةِّ
ّأ نّيدخلواّبنيّأ بنائِّهِّّ ّّللغرابءِّ ُجواّنريان  ج ِّ ويثريواّاخلالفاتّوالزناعاتّويؤ 

ولكنّولل سفّهذاّماّحيدثّوُيريّيفّشقناّ...ّيهنمالبغضاءّواحلروبّّب

ّكلكّ ّالعربّ  ّالغرب  ة)،ّحيثّأ نَّ (ّالغرابءّاذلينّيذكرمُهّالاكتبّيفّالقصَّ

ّّوأ ساسّلكّ ّمصدرّمهّدامئاًّ قّال ب ِّ ّالرشَّ شقاقّوخالٍفّوفنتّيفّهذا

ّوامللكوم ...ّ ّ)فيعملون َّةّ-ال جانب ّاال س تعامري ّادلول )ّ ّالوسائلّبش ت 

ّوادلولّالعربيَّّومبخطّ ّوالطرق ةّيفّحاةٍلّطاٍتّهجمنيٍَّةّليكّيبقىّشقناّبأ ِسهِّ

ّوامتصاصّخالٍفّليمتك ّمزريٍة،ّيفّنزاعّّو نّهذاّاملس تعمرّمنّاس تغالهلِّ

ّ ّشيفّوطين ٍ نسانّعرب ٍ ّا  ّللك ِّ ّاملعروفةِّ ّبطرقهّالش يطانيَّةِّ ّوخرياتهِّ ثرواتهِّ

 .ٍفّوواعُمثق ّ

ة:ّالبعدّال دبّ ّ–5ّ ْتّفصولُهاّبلغٍةّأ دبيَّةّبليغٍةُّّهذهّالقصَّ ج  نُسِّ ُّكتِّب ْتّو 

ّمـــــــقٍةّساحرٍة،ّوجنمجيةٍلّممن ّ َّةّــــــُدّالعديد  دي اّادلراميَّةّوالرسَّ ده  ّنّمشاهِّ
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ّذاتهِّّ ِّ عرّحبد  ّبلّالش ِّ ّالشعر، ّقريبةًّا ىلّلغةِّ ّومامتسكةّ. ّمرتابطةٌّ ةُّ والقصَّ

ّنقاُطّ ّفهيا ّيوجُد ّوال ّبناهئِّ ا ّيف ع،ّّومتينة ّتصد  ّأ و ّتره ل ّوال ضعٍف

ّادلرايمّ ّ-ّفالنس يجُّ ّّالقصيصّ ّالبناُء هِّ ّيفّرسوخِّ ّاكلهرم ّاملبدع ّأ ديبنا عند
موّ .ّومتاسكِّهِّّ ّويفّمنتيىّالروعةّوالس  ةِّ ةُّمس تواهاّيفّالقمَّ وقدّنرىّ.ّوالقصَّ

ّلكت ّ ّورواايت ّقصصًا ّوالراككةِّ عف ّالضَّ ّبواطن ّفهيا ّتوجُد ّكبار اب

ّعىلّالعكس،ّ(ّطائرّالهامة)ةّلقص ّوهذهّا...ّوالتكرار نلمُسّفهياّاال ختصار 

ّامّل ّفهياّ...ّدّمنّقبلّال ديبمّ عتواال قتضاب  ع  ماكنهّأ نّيتوسَّ حيثّاكنّاب 

ّاحلجمّواملساحةّل ن ّ ّوأ كرثّمنّانحيةِّ آفاٌقّأ كرث  ّوأ ّوأ بعاٌد ُهّيوجُدّفهياّعوامُل

ّوصفحات ّمجل ّمن ّالاكتبِّ ّقمُل ُه ّخطَّ ا مَّ ّمِّ ّبكثري ّأ كرب موضوعّّأ ي...

سهاابًّ ّا  ّيتطلَّبّبطبيعتِّهِّ ةّوحفواها اّّوجمرىّأ حداثّالقصَّ مَّ ّمِّ أ مشلّوأ وسع
َّامّأ ديبناّادلكتورّمجيلّادلوهّي...ّهوّعليهِّّ ّهذاّبشلكّمقصودٍّورب ّ،ييّفعل 

ّفهياّ ةّموجزةّوضع  ّلناّقصَّ م  ّاال ختصارّواال قتضابّقدرّاال ماكنّوقدَّ حفاول 

ّمنّأ فاكرّوأ هدافّورس ّيريُدُه ّما والّيريدّاال طاةلّّ،اةلّمثىلّساميةلكَّ

ّ.عىلّالقراء

ٍَّةّساحرةّوفهياّالعديُدّوقدّ َّقٍةّبليغٍةّشاعري ةُّّبلغٍةّأ دبيٍَّةّممن ُكتبتّهذهّالقصَّ

هاّشعراًّ دِّسٍدّلل حداثّّوليستّالكماًّّمنّاملشاهدّاليتّحنس  ّوجمرَّ عادايًّ

ّ ّاليت ّالفقرات ةًّ ّوخاصَّ ة، ّقصَّ ّأ و ّحاكية ّيروي ّخشص ُثّك ي ِّ يتحدَّ

ّالرسنوك ّعىلّلسانّفؤاد ّالاكتُبّفهيا ّالاكتبّيفّبعضّاللوحاتِّ ،ّوجنُد

ّقريباًّ َّتهِّ ّوعبقري ّبريش تهِّ ّويبدعها ّيرمسها ّاليت ّّالفنيَّة ّالاكتبِّ ّأ سلوبِّ ىل ا 

ّجربان"ّالعامليّ ّالعربّ  ّخليل ّجربان ّهبرتّ" ّاليت َّة ّالسحري ّلغتهِّ ويف

ّال دبّال ّوصل  ّواذليّبفضهلِّ ّوالغرب  احلديثّا ىلّمصافّّعربّ الرشق 

ّّوهذاّالطابّواللونّال دبّ .ّالعامليَّةّواخللود ّوالرومانس يَّةِّ َّةِّ املرتعّابلشاعري
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ّوابال ّاملبطنة ّالفلسفيَّةِّ ّوابملعان ّاحلديثةِّ ّالبالغيَّةِّ ّوالتوهيفاِّت س تعاراتِّ

ةّ ّهباًءّورونقاًّ اًّّقاًّوتأ ل ّّوحسراًّّوغريهاّيُعطيّالقصَّ هاّعنّاّلّخاصًّ ِّ ّ كثريّمنّمي

ّلكت ّ ّوالرواايتِّ ّالقصص ّّاٍب ّومشهورين ّوأ جانب)كبار ّعرب أ جاُدواّ(

ّولكهنّ  م ّورواايهتِّ هم ّقصصِّ ّيف ّبعضّوأ بدُعوا ّيف ّوهؤالء ّشعراء، ّليسوا م

ّيفّ ّوالراككةّ  عف  ّالضَّ ّجنُد ّورواايهتم، ّقصصهم ّيف ّواملشاهد، الفصول

حفيَّةّواّ  ّا ىلّالتقاريرّالصَّ ّيكوُنّأ قرب  ،ّوالنص  ّاملُهلهةلّال سلوبِّ َّةِّ دي ىلّالرس ِّ

ّ وايةّ  ِّ ّوالر   ّ ة ُعّّالوهنُّّ(ّيفّالنس يجّوالبناءّادلرايمّ )فيشوُبّالق صَّ د  والتصَّ

ّاليشء ،ّبناّادلكتورّمجيلّادلوهيييّعىلّالعكسّمتاماًّأ دّيمعّّولكن.ّبعض 

ةّاليتّحننّيفّصددهاّ مبنيَّةٌّّومنسوجةٌّّبشلكّّ"طائرّالهامة"فهذهّالقصَّ

 ...سٍكّمتنامغّمتقنّومرتابطمتنيُّمحمكّمامت

وغريّمباشّّيظهُرّهذاّاجلانبّبشلكّتلقائّ :ّوالعداةلّعنرصّاال ميانّ-1ّ

ّالهناية ّيف ة ّوخاصَّ ة ّأ حداثّالقصَّ ّخالل ّمن ّهناكلّعداةلّ... وكيفّأ نَّ

لهيّ  ّوأ خطاءّا  نسانّيرتكُبّجرامئ  ّا  ّاملطافّحتاسُبّوجتازيّلكَّ ةّيفّهنايةِّ

ّالآخرينّويكرُسّ ِّ ّيفّحق  لهيي  ّالناموسّاال  ّتتحق ّ... قّالعداةلُّّويفّالهناية

ّيأ خذّحقَُّهّمنّدونّ ٍ ّحق  ّصاحبِّ ّجالهُلّولك  ّجلَّ ب ِّ اال جامتعيَّةّمبشيئةّالرَّ

خصيَّة ّالشَّ ّوبوسائهلِّ ةِّ ّللقوَّ ّيلجأ  ّأ ن ّبشلكهاّ... ّال مور ّوتسرُي وجتري

ّاحملبَّةّوالوئامّبنيّالناسّوال خي حيحّوالسلميّويسوُدّجو  شنيّارّاملتعطّ الصَّ

ّواحملبّ  ...ّوالودعاءّمهّاذلينّينجحونّوينترصونّيفّالهنايةِّّ...ّنيّللسالمللرب ِّ

ّل هنّ ) ّللودعاء، ّال رضطوىب ّيرثون ّم ّالعقابّ(... ّمفصريمه ّال شار ا أ مَّ

 .والوابلّوبئسّاملصري(ّوالسامويّ ّال ريضّ )العادلّ

ّةُّّكامــــذهّالقصَّّـــــمتتاُزّه:ّعنرُصّالتشويقّ–5ّ اّادلراميَّةِّ ه  ّّذكرُتّمبشاهدِّ

اّ ّوتدخهُلّا ىلّأ جواهئِّ ّوجتذُبّالقارىء  ّاليتّتشد  قةِّ ِّ اّاملشو  ّوبصورهاّوأ حداِثِّ
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ّوشغٍفّّو ّوشهيَّة ّبرغبٍة ا ّنوعيَّتُهّّ،أ حداِثِّ ّاكنت ّهمام ّيقرُؤها ّقارىٍء فأ ي 

ّسيمتت ّ هتاّحتّالهنايةُعّهبومس توىّثقافتِّهِّ ّقراء  عنارصّّ،ّوفهياّمجيعاّويتابُع

ّالبارزة ّوالتشويق ّحتّاال اثرة ّواحد ّنفس ّعىل ّقرأ هتا ّبدوري ّوأ ان ،

ّهنايتا ّلكت ّ... ّكباروهناكلّبعضّالقصصّوالرواايت ّمنّّ،اٍب فالقارىُء

ّللتوق ّ ّال وىلّس يصاُبّابلوهنّوالتعبّواملللّفيضطر  ّالصفحاتِّ وقدّّ،فِّ

ّالقراءة ّملتابعةِّ ّبنيّاحلنيّوالآخر ّيعود ّالعنرص... (ّالتشويق)ّامّ الهّوهذا

ةّوُيعلهاّانحجةّومتأ ل ّّيضيُفّجامليَّةّورونقاًّ  .قةللقصَّ

ّاملفاجأ ةّ-3 ّعنرُص :ّ ّأ ي  ّالقارىء، ّوابلطبع آت، ّمفاجأ ة ّعدَّ ةِّ ّالقصَّ يف

بطّماذاّ ّحتّاال قرتابّا ىلّهنايتاّالّيعرفّابلضَّ ةِّ ّالقصَّ قارىٍء،ّمنذّبدايةِّ

ّاملفاجأ ةّالكربى ّالهناية،ّولكنَّ ّاّس تكوُن ّليسّفؤادّأ نَّ ّاحلقيقيّفهيا لقاتل 

ضُحّ،ّوذكلّيت ّعُهّامجليُعّبلّخشصّأآخرّوهوّشفيقكامّاكنّيتوق ّّالرسنوك

ة ّال خريةّمنّالقصَّ ّالبطُلّمنّالبطةل،ّ...ّيفّالصفحاتِّ جّيفّالهنايةِّ كامّيوزوَّ

ّويعتقدّالكثريونّممّ  ةّحتّاال قرتابّوقدّيظن  ةّل ولّمرَّ نّيقرؤونّالقصَّ

ّهذ ّسعاداّالللهنايةّأ نَّ ّوادل  ّوأ نَّ ...ّهوّالقاتلّ،فؤادّالرسنوك،ّزواجّالّيمت 

ةّس تنتييّبشلكّتراجيديّ   (.الثأ رّواملوت)ّمأ ساويّ ّوالقصَّ

مغّمن ةّتنتييّهنايةًّّسعيدةّابلر  ّالقصَّ كونّبعضّمشاهدهاّوفصولهاّّولكنَّ

ؤادّحياةّسلوىّادلروبّال رمةلّومأ ساةّومعاانةّف)بطابعّاحلزنّوال ملّّمرتعة

ّالرسنوك ّالشخصيّ (... ّللقص ّومن ّتعطي ّاليت ّامجلايلّ ات ّالطابع  ّةِّ

ّالسعيدةّ موليَّة ّالش  ّوالنظرةّ  ّوالتفاؤل  ّوال مل  ّواال شاقة والرومانس يَّة

ّاملنشودّاملرشقواملفرحةّ ةّ،رايضّوّسعاد،ّللمس تقبلّوللغدِّ  .بطالّالقصَّ
ةّبعضّاملصطّفّالاكتُبّأ يضاًّويوهّ  ّلحاتّواملعانّالتارخييَّة،ّيفّهذهّالقصَّ

هيصالّ ّو.ّ"ربّداحسّوالغرباءـــح"مثلّ ّابرّــوامسهّوزرّبنّج)ّ"سدّالرَّ
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ّشدّ  ّبن ّعنرتة ّقتل ّاذلي ّبسهمّالنهبان ّالرواايت ّبعض ّحسب اد

ّمسموم ّاللتنيّ(... ّاملساملتني ّالقريتني ّعن ّالاكتب ّحديث ّخالل ومن

ّال ّو ّوالنسبّوكيفّتنقلُب ّالقرابة ّوشاجئ ّاحلرُبّجتمعهام ّوتنشُب ضاُع

ّتلقائّ ّ،بيهنام ّبنيّكَّّيتذّفبشلك ّوالغرباء ّداحس ةّ حرب ّقصَّ ّالقارىُء ُر

ّأ يضاًّ ّاللتنيّجتمعهام ّأ يضاًّّعبسّوذبيان ّويتذكُر ، ّوالنسبِّ ّالقرابةِّ ّأ وارُص

ّالبسوسّبنيّبكرّوتغلبّومفادهاّنفسّاملوضوع  .حرب 

ّأ يضاًّ ق ّالواسطاتّواحملسوبيَّاتّّويتطرَّ ّقضيَّةِّ ّكرتّغوار)ا ىل بشلكّ(

ىلّو...ّريءّوواحضج ّلكوهنمّاذلينّهاجُروّا  ّالنازفةِّ هِّ ّجبراحِّ اّوتركواّالوطن 

ّومعالًّ ًّ ّّيفّوطهنمّليعيشوا،ّوذكلّيفّملُّيدواّوهيفة مشهٍدّعندماّسأ ل 

ة ملّةّاذليّرةّالورقي ّايّ عنّالطفلّصاحبّالّطّض،ادلكتورّراي،ّبطُلّالقصَّ

ّيأ يت ّّطّيعد ّويطري ِّ  ّأ ترابهِّ ّمع ّليلعب  ّالشاطىء ّارتهيّ ا ىل ن ّ... ّا  ّهُل ُهّفقالوا

، ةّّهاجرّمعّأ ههلِّ ّ:ّ"ّ(42صفحةّ)وقدّجاءّيفّالقصَّ اكنّبعُضّالصبيةِّ

ّلكنّ يراقبونّطيّ  ّالورقيَّة، ّيكنّّاراهتم ،ّمل ّبأ نّيطري  الفتّاذليّاكنّحيمُل

بيةُّ ِّ ّرايضّعنُه،ّفأ جابُهّالص  ّوادُلُهّمعالًّ:ّهناك،ّسأ ل  يفّاخلارج،ّّلقدّوجد 

ّفهاجرتّال ِسة ّاملئاتّمنّالناس،ّحبثاًّ... عنّّنعمّهاجرت،ّكامّهاجر 

نونّفهياّلقمةّالعيشّبرشٍفّوكرامٍة،ّ وهيفٍة،ّأ وّعنّأ وطانّجديدة،ّيؤم ِّ

ّال يدي ّوتقبيل ، ّواذلل ِّ ل ّالتسو  ّعن ّبعيًدا ّالفت... ّرايضّملصري .ّحزن 

ّالعدي ّمنازهلمّورايضّنفسهّفقد  ّفرتكوا نّأ غوهتمّالغربةُّ مَّ ،ّمِّ ّمنّزمالئهِّ د 

ّ ّوسكنوا ّمظلمةوأ حبَّتم، ّوشوارع ّجمهوةٍل، ّعناوين ّعنّيف ّهُل ّكتبوا ،

ّال هل،ّولكنّماذاّاكنواّس يفعلونّيفّ مّملغادرةِّ ،ّوعنّحزهنِّ عبةِّ جتارهبمّالصَّ

ّللمحسوبني الَّ ّا  ّالوهيفة ّفيهِّ ّتُعطى ّال ّذاكّّوطن ّأ و ّالنائب ّهذا عىل

ّفيقولّ"الوزير؟ ّالاكتُب ّ"ويتابُع ّأآخرين،ّ: ّهجةل ّيقودون ّاجلهةل ّمن قوٌم
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ّمعًا،ّويتحمكّ  ّفيضل ون ّبصائر، ّذوي ّيقودون ّمُعٌي ّبل ّمبصائرمه، ون

ّعىلّ.ّويصلونّا ىلّجنازاتّ ّالش بابّينقض  ّجيل  اكنّرايضّيمتىنّلوّأ نَّ

ّفينوّز ،ّ ّالبارزةِّ ّوأ معدتهِّ ّال مس، ّيفّأ طالل ّويريمّهبا ّأ مكنتا، ّمن عها

ّواقفاًّ.ّالغياهب هِّ ّيفّبالدِّ ُهّّواكنّيؤملُهّأ نّيرىّالعدل  ّيد  عىلّرصيٍف،ّميد 

الًّّ،الكئيبةّجائعاًّ ِّ  .ا خل"...ّ،ّفالّيسمعُهّأ وّيراُهّأ حدمتسو 

ّيف ّانّأ ضيف  الطائرّاذليّاكنّّ،ا نّطائرّالهامة:ّهنايةّهذهّاملقاةلّوأ حب 

ّ مزنلّسعيدّوسلوىّادلروبّواكنتّسلوىّادلروبّيأ يتّويقفّعىلّانفذةِّ

ّأ ايماًّّدامئاًّ ّيغيُب ّوعندما ّعليه ّوتعطُف ّوتناجيه ّاكنتّّتراقبه ّيظهر وال

ّكثرياًّ ةّحتزن ّالقصَّ ّيف ّوال ش ياء ّال مور ّمن ّللعديدِّ ّويرمز ّيعين .ّلغيابهِّ

ّعدّ  َّة،ّمثلوطائرّالهامةّهُل ّتفسرياتّومعانّمنّانحيةّلغوي ّةُّ هوّّ-4ّ:

طائرّالهامةّّ-2ّ...ّبومّاذليّيبقىّيفّال ماكنّاملهجورهّوال طاللطائرّاّل

.ّيفّالليلّقربّاملقابرّوال ماكنّاملهجورةّيظهرّغالباًّّاًّهوّطائرّصغريّجدّ 

ّخرايفّ ّ–5 ّطائر ّهو ّالهامة ّاجلاهليّ ّطائر ّأ ن ّاكنتّالعربّيف ّتعتقُد هّةِّ

ْفّمّ  ّالقتيلّاذليّملّيُعر  ّويبدأ ّيصيحّّنّقاتهلّوملّيؤخذخيرُجّمنّهامةِّ بثأ رهِّ

ّويقول ّعال ّ"بصوت ّا سقون: ّا سقون... "ّ ّالشخصّحت  ّبثأ ر ّيُؤخذ

 .املقتول

َّامّادلكتورّمجيلّادل تهِّّورب منّّ"طائرّالهامة"ّوهيييّقدّاس تو ىّعنوانّقصَّ

ّوخاصّ  ، ّال سطورةِّ ّأ نّ هذه ّالقص ّّة ّيفّبطل  ْف ّيُعر  ّمل ّادلروب ّسعيد ة

ّمّ  ّمنّالقاتلّنّقاتهُلّاحلقيقيّ البدايةِّ  .وملّي أ خذّأ ههُلّوذُووُهّبثأ رهِّ

راًّ:ّوليسّأآخراًّّوأ خرياًّ ةّمنّروائعّالقصصّاليتّكتبتّمؤخَّ ّهذهّالقصَّ نَّ ّا 

...ّيًّاًّعداّفن ّوموضوعيَّةّوجامليَّةّوبُّّّومعقاًّّأ سلوابًّ:ّوعىلّامتدادّالعاملّالعربّ 

ّادل ّواملبدع ّالقدير ّوالشاعر ّوال ديب ّالاكتب  ّأ شكر ّبدوري كتورّوأ ان
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ّالقص ّ ّهذه ّيلّمن ّنسخة هدائه ّعىلّا  ّادلوهييي ّّ،ةمجيل ّوأ متىن  ّالعمر  ّهُل

ّال دبّ  ّمنّالعطاءِّ ّواملزيد  املتواصلّواملزيدّمنّّاال بداعيّ ّوالفكريّ ّاملديد 

 ّّ  .ةاال صداراتّالرائعةّواملم
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 ينازعّصاحبهّبنيّجهرٍةّوعودة"ّطائرّالهامةّ"

 اايعن ّّ–سلامينّابراهميّ

 
وائّ  ّالر  َّأمتعته،ّحيزم وهييي ّادل  ّّمجيل ّجنح ّالهامة"عىل ّطائر روايتهّ-"

رّ-ال خرية ّمنّقعرّغربتهّبعضّادل  ّا ىلّالوطن،ّمتأ ب ًطا ّعائًدا ُكُتًباّاكنّقدّ:

ةٍلّابحلنني؛ّ حاكهاّللوطنّوأ ههلّمالءاٍتّوأ خامًراّمنّخلفّنقابّغيوٍمُّمحمَّ

وقّحللولّموعدّ هاّحبربّدموعّالشَّ بعدّ...ّاال ايبّا ىلَّأرضّامليالدوقدّخطَّ

هابّ أ نّاكنتّس نواتّاخليبةّمبس تقبلّوطٍنّأ حبَّه،ّقدُّأرمغّعىلّجهرهّواذل 

حلاحٍ،ّا ىلّأ نّصدحتّ...ّبعيًدا ّعىلّاببّصدرهّاب  ّاحلنني،ّبقيّيدق  غريّأ ن 

وق  !ّيفّفضاءّنفسهَّأجراسّالعودةّبصخبّالشَّ

منّانداثرّقمٍي،ّحُيايكّعينيهّرجع،ّواحلملّال خرضّبوطٍنّغادرهُّعنوًةّوهراًبّ

ّسامقّاحلضارةّ ّيفّوطٍن ال  ّاليتّتأ ىبّالعيشّا  ّيفّفسحاتّنفسه، ويضج 

ّمعيقاًّ ّفيه ّاحلي ة ّأ نّرضبتّعروقها ّبعد رها، ّحريًة،ُّّمتجذ ِّ ّيفّعينيه لتضج 

ّ ّاوتُقلُِّق نسانه ّا  ّمس تقبل ّعىل ّوجًعا، ني،ّذلنفسه ّملوزمع ِّ ّاسوزالًما ُّجرَّ ي

َّأخيهّاال نسان؛ّويهّابل صل،ّوانزالقًاّيفّدهالّّت رص فاٍتُّمهينٍةّشائنٍةّحبق 

ّعلهياّ ئ  ّنُش ِّ ّال يت ّاخللوقة لوكيات ّالس  ّومظاهر ّالقمي  ّمنظومة ّا ىل ّتنمتي ال

 .ّأ ساًسا

ةلّتبعاتّترص فاهتا،ّمعّغدتّخشصيّ  وايةّك هاّأ بطالّمواقفها،ّمتحم ِّ ِّ اتّالر 

ّوجدهتاّمجيًعاّالّتغدوّسوىُّحطامّحروٍبّ يبةَّّأن ِّ توالتّعىلّأ رضناّالطَّ

ّتهن دّ  ّومل تْنا ّفهدَّ .ّ ّيُلح  ّالهامة ّطائر ّهلَّ روب، ّادل  ّسعيد ّزوجة فسلوى،

ّشفيق ّلتحريضها ّعقااًب ّمل قت لّزوهجا،ّوانتتّمسجونًة، ّانتقاًما عىلّّعلهيا

نوكّال مغّمنّعدمّرضاهاقتلُّسعادّابنةّالرس  يفّحنيّ.ّيتّابتتّكنَّتا،ّابلر 



11 
 

ّال ّرصفت ا ّالقتيلأ هن  ّزوهجا ّلرغبة ّحتقيقًا ُّعمر، ّرايضّ: جتّودلهام خفرَّ

مغّمنّ ّسواه،ّابلر  جّأ وّحُتب  طبيبًا،ّوعاشتّعىلّالوفاءّلسعيد،ّفملّتوزو 

ّاحلياةَّأفسحتّلهاّاجملالّخل وضّجت ّجديدةٍّأ ن  نوك.ّربةّحب ٍ بقيّّفؤادّالرس 

ّابتلعتّ ّأ ن ّبعد واية ّالر  ّطيةلّفصول قتلّسعيد، ّم  ة ع  ّت بِّ ائعةّحاماًل الش 

ائعةّ ّاحلادثة؛ّكامّوقعّالكثريّمنّاحلقائقّاليتّاغتيلتّبطغيانّالش  حقيقة 

فاعّعنّ...َّأثناءّاحلرب ِّ نوكّغريّقادٍرّعىلّادل  ومل اّابنتّاحلقيقة،ّغداّالرس 

َّتّبه ّنفس يٍَّةَّأمل ،ّنظًراّلِّامّانهلّمنّأ زمةِّ هادةّللحق  اّشفيق،ّ.ّنفسهّأ وّالش  َأم 

ّوفاٍءّمنه،ّرفيقّمُعرّسعيدّوصديق ّماّهن تهّسلوىّفعل  هّال وحد،ّفلك 

فًظاّذلكرّصداقتهّلزوهجا،ّملّيُكنّسوىّتكفرٍيّومتويٍهّلِّامّاقرتفتّيداه،ّ حِّ

واية،ّحيثَّأفصحتّوردةّزوجتهّعنّ كامّههرّيفّالفصلّال خريّمنّالر 

فني ّادل  ِّه ِّس  ّا ىل! ّوصواًل ّسعيد، ّابن ّابتّطبيبًااذلّرايض، ّي حاولّ.

قناعّ ّويطوياًلّا  ال  ّا  ثرّوادلتهّابال قالعّعنّفكرةّالث أ رّاذليّالُّير  الٍتّا 

هجاضهاّّوهذا.ّويالٍت،ّفملّينجح
ِ
ماّدفعّبشفيقّا ىلّهتديدُّسعادّابلقتلّوا

ُّأمّ  ّمنّسلوى، ّبتحريٍض ّرايضّجنيهنا ّنبذهّ! ّليؤك ِّد ّعاد ّهذا، ورايُض

هّعىلّ نّاكنّا رصارُّأم ِّ نوك،ّوا  للعداوةّوالثَّأ رّابقرتانهّفعاًلّاببنةّفؤادّالرس 

ّعليهّحياته وخُتتمُتّ...ّحساٍبّوثأ ٍر،َّأد ىّا ىلّفقدهُّعنوًةّجنينًا،ّاكنّس ميل 

امئرّووصولّالعداةلّعىلّاملوعدّاملرضوبّ ّالض  وايةّعىلّمشهدّحصوة ِّ الر 

ّ ّاللل ِّقاء، ّاحلقائق ّمجهرة ّمع ّلوجه، ّزوجةّوهًجا ُّهدى ّلسان ّمتتطي يت

ّمنّ ُّمسه ٍب ّترصحٍي ّا ىل ضافًة ّا  ّالعارف، ّجتاهل ّبصيغة ّسؤااًل نوك الرس 

لتامّاحلقائقّتكلّال سقاطّاحلُُجبّعهنا،ّجالًءّ وردة،ّزوجةّشفيق،ّتوسَّ

ُّماملقةًّ َّأم ّفعاًل َّأم ّقواًل ن ّا  ّزندقٍة، ّأ و ّزي ف ّأ و يب ّر  ّأ وّّللك  مبوقٍف

فصاح ّ...ّاب 
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اويّيت خذّمنّقريةّ "ّوباخلرّ ّغابة"وابلعودةّا ىلّأ ماكنّاَلحداث،ّجنُدّالر 

ّي"منّهجة،ّوقريةّ ه  واية،ّحيثّ"ّةبادل  ِّ منّهجٍةُّأخرىّمرحًساّل حداثّالر 

ّحيت ِّمهّ ّما ّبيهنم ّيتبادلون ُّمصاهرٍة؛ ّبعد ّوحمبٍَّة ّالبدلتنيّبوئاٍم يعيشَّأبناء

ّوالفرحّالواجبّاال جامتعيّ  ّيفُّمناس باتّاحلزن ّالُغرابءّ... ّدخل ا ىلّأ ن

ّ ّللود  فساًدا ّوا  اكن، ّالس  ّل حد ّقتاًل ّالقريتنيّوعاثوا َّأبناء ّبني املرفوضون

ابختصار،ّالقريتانّترمزانّا ىلّوطنناّماّقبلّاحلربّمنّ.ّالقامئّبنيّانسهام

ىلّالوطنّاملفك كّاَلوصالّاملتباعدّال طرافّبنيّخمتلفّشاحئ ّهجة،ّوا 

ّعليهّهذاّالوضعّمنّموبقاٍتّوويالٍتّأ ثناءها  ...َّأههل،ّوماّجر 

ّوفضاءّ ّخشصي اته َّأجواء ّعن ّبعيًدا ّفالّحييا وهييي، ِّوائّمجيلّادل  ّالر  ا َأم 

ّ ّبل ّوالت فاصيلاَلحداث، ّدقائقها ّيف ّمزروٌع منيّّ،هو ّاملتلك ِّ عىلّلسان

ُّأخرى نوكّترًة لّاملفاهميّ...ّترًة،ّوانقاًلّملُعظمَّأفاكرّفؤادّالرس  ّتبد  انقًدا

تّّللعيشّاال نسانّ  ّفغر  َّأن ّبعد ّالقِّمي ُّسملَّ م ّلتحط  ّنتيجًة لمي، احلربّالس 

مارّيفّالبيوتّوالن فوسّمًعافاه ّاخلري،ّزارعًةّادلَّ ولكن،ّيفّ...ّاُّمزدردًةّلك 

ّتنترص ّاملطاف، ّّهناية ّاملوت عصار
ِ
ّا ّعىل ّالعيش رادة ّعصفّاذلا  ي

ّوَأههل ّابلوطن ّّواب... ً ةل  ّقِّ ّالنَّاجنيّاكنوا ّأ ن  ّمن مغ ّوبث واّولر  ّاحلقائق، عوا

ّوَأس يادّ مل ّالظ  ّوجه ّيف ّيثورون ّعلَّهُم ّالقادمة، ّلل جيال ّتنويًرا َأفاكرمه
،ّرغبًةّبتطويرّمفاهميّوحتديثّذهني ات،ّتقوىّعىلّمواهجةّانّ املوتّاجملّ 

ّوا ّالقتل ّجزيرة ّعن ّالغافل ر ّبتو  ّوليس ّالواعي ّبشجاعة مارّاحلياة دل 

جري ّوالت  يفّسبيلّحفظّمصاحلّالقاتل،ّعىلّحسابّحقوقّالقتيل،ّ...

نساني ٍةّمبُجملها غدّا  ّ.وصونَّأانني ةّالفرد،ّعىلّحسابّر 

ّيّيقميّوزاًنّللت قاليدّالباليةّعىلّذلاّئًراّعىلّاجملمتعّالت قليديّ ُدّالاكتبّاثــــَأج

ّبقميةّالتواصلّمباّيفرضهّالعقلّةّاال نسان،ّمانًعاّعنهّالت نعّ ـــــرامحسابّك ّم 
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 ّ.ّوحيت ِّمهّاملنطق

ُّمخالطةّ ّعن ه ّمثلّبُعدِّ ّمن ّال ديب، َّأفاكر ّالوفريّمن واية ِّ يتخل لّالر 

ياساتّالهابطةّالـُمسيئةّللوطنّوانسه ّينظرّا ىلّ...َّأحصابّالس  ِّ كامّوَأن ُه

ّحتملّبهّ ّاجليلّاجلديدّعىلّاال ميانّبوطٍن ّيساعد ّعهلَّ ُيابي ٍة، املس تقبلّاب 

ليهّببعضَّأمٍل،ّووفري  !ّّشوقٍّعيوهنمّوالّزالواّينظرونّا 

ّ نَّ ّمبُبادةلّقتٍلّعىلُّمعظمّخشصيّ َّأحل ّ"ّطائرّالهامة"ا  ّثأ ًرا ا م  واية،ّا  اتّالر 

ّالكذبّ ّبأمَقطة ّالمتنطق ّبدل ّواقعٍة، ّحقيقٍة ّعن فصاحٍ ّاب  َّأم بقتل،

 ...واملُداهنة،ّكشًفاّملس تورّييُسءّا ىلّنقاوةّاال نسانّفينا

ّ ّقض  ّملحاًحا، ّطائًرا ّهل ّادلُّشكًرا ّمجيل ّادلكتور ّهلّمضجع ًّا ّحث وهييي،

ّالكثري،ّ ّوالفكر ّمنّنزفّيراعه ّوينتظر ّبه، ّيعوز  ّوطٍن ّا ىلّداير للعودة

ينّيعشقونّالوطنّوحيتارونّيفّاذللّمنّاملثق فنيّتنويًراّعىلّدروبّجي

مّهلّوتعل قهمّبه ادقّعنّحهب ِّ  .كيفي ةّالت عبريّالص 
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 هيداّمجيل

 س يدنّ–عصامّمليكّ

لهايم  بساعةّزمنّرك زتّا 

ايماّاع ّقد   ليلّبيصريّبلك 

 ومنّبعدّماّبقبشتّهونّوهون

 شفتّاحلقيقهّبأ لفّلونّولون

ه  .بسحبةّجواحنّطائرّالهامِّ

 الشاعرّمجيلّبقولّمتلوّمني؟

يّال ابانّلشعرانّوأآمني  هو 

ّْمجال  بيحيكّعنّالواقعّبلك 

 بدونّالعصاّمعّيرضبّال متال

ين  .بيقولّهييكّابنّبشمز 

 القانونبيحيكّعنّالعدلّوعنّ

مانوّبشعرانّاملوزون  وفلتِّةّز 

 شاعرّكبريّوطابعوّعِّلمي
 يمشّكِّيفّماّاكنّبيشلحّاللكمِّّ

رّالكموّعرصانّمديون  .جلوه 

لو هّالرشحّحبسابّم   بطائرّالهامِّ

 املاّطال عوّمفروضّغرُينّيسأ لو

 كتارّاليلّقالوّجابّفيهّاملس تحيل



18 
 

 هللاّالوكيلّ:لكنّأ انّمعّقول

ّ.متلوّحلوهيداّمجيلّاملاّحداّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 لدلكتورّمجيلّادلوهيييّديوانّشعرّيفّقالبّقصيصّ ّ"طائرّالهامة"

 س يدنّ-شبلّبعيين

ّّ"طائرّالهامة"ّماّأ نّوصلين ّرحتّلدلكتورّالشاعرّمجيلّادلوهييي،ّحت 

ّالسطور،ّقصيصّ أ حل ّ الّ ّقّمعهّيفّعاملّالشعر،ّرمغّكونهّنرثي  ّاملنحى،ّا 

مجيلّّوىلّجتدّأ نّ مفنذّالصفحةّالّ ّ.صفحاتهّالشعرّهوّالغالبّيفّلكّ ّأ نّ 

ّوالقص ّ ّأ نفّالنرث ّرمغ ّههر ّقد ّبعضّعباراتّالشاعر ع ّأ وز  ّأ ان ّوها ة،

 :مدخلّالكتابّعىلّطريقةّالشعرّاحلديثّلتدركواّصوابّرأ يي

 تدهش ينّالكتابة،"

 لهاّصوًتّكنحيبّال جشار،ّل نّ 

 ينّالّأ تقهنا،بيدّأ ن ّ

 امّيصنعونّرغيفًاّمنّاجلوعأ صنعهاّك
 ".الرغيفّىلاّ 
ّقص ّاّ  ّبطل ّالرسنوك، ّفؤاد ّأ فاكر ّيهنيي ّأ ن ّالشعري ّّته،ىل ّالصورة ةّهبذه

 :الرائعة

 اجملاننيّالّيقرأ ون"

 والّيكتبون،

 مُّييدونّقتلّاحلروفولكهنّ 

 ويهّيفّهمدها،

 فدعواّاحلروفّانمئةّيفّخوابّالعصور،

 ".بأ حذيتم ليكّالّيدوسّعلهياّاخملبولون

ّةّبعيهنا،ّكوهناّمرشورةّاكلنجومّوأ جدّنفيسّعاجزًاّعنّاختيارّمقاطعّشعري ّ
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ليمكّهذه  :عىلّصفحاتّالكتاب،ّوا 

 ّتكلّال وراقّاذلابةل"

 دوّيفّالفراغ،يهّصدىّلعمرّيعّْ

ن ّ  .ي ةهّيسابقّخيواًلّبرّ ك 

 معرّاكنّيتادىّعىلّأ نشودةّحمل،

 هّوقعّجفأ ةّمنّيدّالقدر،لكن ّ

م  ".فتحط 

ّّوالغريب ّيتخىل  ّال ّمجيل ّشاعري ّأ ن ّّعن ّحت  ّحاالتته، ر ّيصو  ّّوهو

 :ةالنفس يّ ّ"سعاد"

 اّأ ضعفّمنّأ نّتقولّحرفًاّواحدًا،هنّ ا ّ"

 دت،فاحلروفّجتمّ 

 دتّمثلّغيومّيفّمفها،وتلبّ 

 ".اًّاكنّمصتاّمرّ 
الّ   يفّطائرّالهامة؟ّهلّرأ يمتّغيومًاّمنّقبلّتتلب دّداخلّمفّا 

ّقلتّبوقدّتتعجّ  ذّمجيلّيعرتفّيفّكتابهّبشعري ّّنّ اّ ونّاذا ّا  ةّالعبارات،

 :الفتّعنّأ حالمه،ّأ جابّ"سعاد"ّعندماّسأ لت

 ّأ حاليم"

 كهذهّال جنحةّاملرفرفة،

 كهذاّالنس ميّاذليّهيدهدّال جشار،

 ".وكتكلّال مواجّاليتّالّتعرفّهدوءاًّ
الّ   :قالتّمفاّاكنّمهناّا 

 .ميومّمنّال ايّ ّـّأ نتّشاعرّصغري،ّوأ توق عّأ نّتصبحّشاعرًاّكبريًاّيف



50 
 

لهيي ّا  ّأ نطقهّ...اي ّوقد ّصغريًا ّشاعرًا ّيكون ّينطقهّّ"مجيل"ّكيف ّمل مبا

 الكبار؟
ةّزّفهياّعىلّشاعري ّالتّكثرية،ّأ حببتّأ نّأ رك ّهذهّقطراتّقليةلّمنّشالّ 

ّالنرثي ّ ّمجيلّادلوهييي ّمنّقبلّفيلسوفّلبنانّادلكتور ّاليتّحل قّفهيا ة،

 .جربانّخليلّجربان

ّالهامة" ّقالبّقصيصّ ّ"طائر ّيف ّشعر ّمجيلّديوان ّادلكتور ّفيه ّرفع ،

ّالنرثّ ّاّ ادلوهييي ّيتخىل  ّأ ن ّدون ّالشعر، ّعنّحلظاتّالتشويقّىلّمرتبة

ّ.والاس تدراج

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



51 
 

ّلـّ  "طائرّالهامة"قراءةّيفّاملنحىّالرمزي 

 مجيلّادلوهيييُّيمعّبنيّالوردةّوالسك نيّعىلّصفحةّمنّغبار

 س يدنّ-ّشاديةّاحلاج

ّالسالحّالّيقتل" مةّمنّأ فاكرّ"...ّال نقياءّيعتقدونّأ ن  ّالكمّوأ ي ةّمقد  أ ي 

ت؟ اي  ِّ  فؤادّالرسنوك،ّوحننّيفّزمنّالقتلّواستباحةّال عراضّواحلر 

ّاملشهدّبوجهّأ نثويّ  ّيبدأ  ّاملفتوحةّعىلّ: سلوى،ّويهّتقفّوراءّالنافذة

ّأ غرب ّأ فق ّالربي. ّالاكتبة ّبأ فالم ّالافتتاح  ّاملشهد ّأ غااثّيذك ِّران طاني ة

ّروايتهّ ّيف ّس ميونون ّجورج ّالفرنيس ّالاكتب ّبرواايت ّأ و كريس يت،

حيثّيس تخدمّس ميونونّالصورLe Chien Jauneّّ"ّاللكبّال صفر"

.ّالشعري ةّليربزّويرتمجّأ حالمهّادلاخلي ةّيفّمسأ ةلّالرصاعّبنيّاخلريّوالرشّ 

ّ ّال دب ّبروائع ّتأ ث ر ّال ديبّادلوهييي ّأ ن  ّوالبدهييي  ّالظاهر ّمن الفرنيس 

برازّ ّعىلّا  ّقادرًا ً ّلغواي  ّنظامًا ّال ساسّيفّا طالقهم ّجحر اده اذليّاكنّرو 

ههرّهذاّال دبّيفّفرنساّ.ّادلالالتّاليتّحتتوهياّالتجربةّالشعري ةّوالفن ي ة

ّ ّمدرسة ّأ عقاب ّالربانس ي ني"عىل ّأ دابءّ" ّمن ّسوامه ّعن وا  ّ ّمت اذلين

،ّوبصياغةّالعبارات،ّواللغويّ ّعرصمهّبأ انقةّالنفس،ّوجباملّالقالبّاللفظيّ 

ّبلوغّأ قىصّدرجاتّالبالغةّوامجلال ادّكامّتأ ث ّ.ّوصقلّاحملسوسّحت  رّبرو 

،ّ(4453"ّ)أ زهارّالرشّ "شارلّبودلري،ّمعّههورّكتابهّ:ّاملدرسةّالرمزي ة

ّاذلينّأ حتفواّال دبّالعامليّ ...ّبولّفالريي،ّرميبو،ّديّنريفالّوماالرميهّمثّ 

ّادلاخليّ  زتّأ حالهمم تّوبر  ّوصورمهّاليتّترمج  ّبعاملّمبوس يقامهّالشعري ة ة

د،ّوالّيقفّعندّنزاعّاخلريّوالرشّ   .جديدّمتجد 

ّادلكتورّمجيلّادلوهيييّكتابهّاذليّــرّوال ديبّوال اكدميـــــهيديينّالشاع ّي 
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ّ ةّيفّ"ّطائرّالهامة"صدرّحديثًا ّونلتقيّأ كرثّمنّمر  ّاملعهودة، اببتسامته

مناس باتّاجامتعي ة،ّويبقىّكتابهّعىلّمكتيبّمعّتوقيعهّال نيقّاذليّيعبقّ

 .ثقافةّورقي اًّ

ّنكتبّعنّ ّوكامتّرمزي ة"ّطائرّالهامة"ماذا ّصفحاتهّأ سطرًا :ّوهوّمل 

ّكنحيبّالغاابت" ّصوًت ّلها ّل ن  ّيفّاملقدّ ّ".تدهش ينّالكتابة ّزلنا مةّوما

ّاتهّمنّالصفحاتّحيثّفتحّال ديبّالنوافذّعىلّعاملّالّتت ضحّ معاملهّوم

ّل ن ّ حياءاتّال وىل، ّوا  ّمدلوالت ّلها ّاليت ّالرصاعات ّفيه ّتتخب ط ّعامل ه

ّيّا ىلّختمنيّواختيارّعةّتدفعّالقارئّأ وّاملتلق ّمتنوّ  املعىنّاذليّيراهّليعرب 

ّعنه ّفـّ. ّأ وّصديقةّقريبةّلك  ّأ وّزميةل، ، سلوىّقدّتكونّجارةّيفّاحلي 

ّأ وّأ مّ  وهكذاّحالّالشخصي اتّال خرىّاليتّ...ّاًّالقرب،ّوقدّتكونّأ ختًا

ّابجملاز ّواقرتاهنا ّمنّنس يجّالواقعّابلرمغّمنّغرابتا ًا .ّقدّتكونّقريبةّجد 

ّبأ سلوبّ ّالاكتب ّعهنا ّعرب  ّروحي ة ّوحاةل ّجتربة ّحصيةل ّذكل ّمع فهيي

،ّبعيدًاّعنّال سلوبّ ّرمزي  ،ّجتاوزّمنّ"ّالمنطيّ "شعري  ،ّاجلاف  الروتيين 

ةّبعيدةّخالهلّاملأ لوفّاب س تخدامهّتركيباتّلغوي ةّمتناقضةّاكنتّأ مّمتضاد 

ّ ّاملس تكل"عن ّصاحلاًّ"المنطيّ "و" ّيراه ّمبا ّاخلاص  ّا حساسه ّلينقل ،ّ

ّبنيّ ّوالاقتتال ّالقتال ّمساوئ ّويعانّمن ّيتخب طّابجلهل، ّجملمتع وهادفًا

 .أ فراده

ن ّ ّل  ّادلوهييي ّمن ّمدلوالتهّأ عتذر ّعن ّوالتنقيب ّالرشح ّأ طيل ّلن ين

،ّفقدّوجدتّبعضّالتعقيدّ"طائرّالهامة"يفّ"ّةالرمزي ّ"الشعري ةّوصورهّ

ّمنّاملبال ّ ّهباةل ّوالعاطفة ّبدق ة، ّاملعىن خفاء ّوذكلّهبدفّا  ّأ حيااًن، ّفيه غ

ن ّ ةّةّومغامرتهّاال نسانيّ ينّأ حرتمّموهبتهّالشعري ّالغرابةّوالغموضّالشديد،ّفا 

نّدل تّعىلّيشءّيفّأ قىص ّالاحرتام،ّفهييّا  ّغاايهتا،ّليستّالطويةلّلك 
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الّ  ّالفن ّّا  ّويفّصوره ّنرثه ّويف ّشعره ّيف ّوجوده ّلتحقيق ّي ةطريقًا ويفّ...

ّ ّاليتّتدهشه ّصوتًّ"الكتابة ّلها ّ"كنحيبّالغاابتّل ن  ويفّساعاتّ"...

ّمعجزة ّا ىل ل ّأ حتو  ّابلسخرية ّمليئة ّال ديبّابلكتابةّ"... ّيهّعالقة هذه

ّابلتوق ّ ّال جدر ّّوويه ّالتحليل ّمن ّأ كرث ّللشخصيّ فّعندها، اتّالرسد

ّل هنّ  ّيفّوال حداث، ّتبقى ّالبعض، ّببعضها ّوتداخلت ّتشابكت ّهمام ا

ي تهّاليتّ لهياّيفّوحدتهّويس تخدهماّلرمسّمعاملّحر  ّا  ّيلجأ  جوهرها،ّرموزًا

ّكمةّيهّأ مثنّمنّطلقةّ"ّ،ّول نّ "ارةّالورقكطيّ "يطلقهاّعىلّصفحاتهّ لك 

املّالوردةّوعطرهاّهامّةّالسكنيّمفاّزالّجهّهمامّبلغتّقوّ ،ّول ن ّ"رصاص

ّ.املعجزة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّمجيلّادلوهيييّمنّشعبّالضوء

 س يدنّ-محمدّحسنيّالعمري

ّقص ّأ طّ  ّعىل ّلعت ّالهامة"ة ّالكت ّ "طائر ّبعض ّاكدلكتورّوتعليقات اب

ّوالشاعرّ ّادلوهييي ّمرمي ّوالس يدة ّجوعيه ّحامت ّوالشاعر ّعيد منصور

ّبعيين ّشبل .ّ ّوالرؤاي، ّالرأ ي ّيف ّالتفاوت ّاّ ورمغ ّهنّ أّ ال ّا ىل ّتشري ّنّ أّ ا

وشعبّالضوءّهوّشعبّ...ّادلكتورّمجيلّادلوهيييّهوّمنّشعبّالضوء

 .ةّعىلّال رضجممتعّمنّاجملمتعاتّالبرشي ّّالنخبةّيفّلكّ 

ّ ّشعري ّّنّ أّ حصيح ّوقصائد ّقصصًا، ّوأ غانّ هناك ّسي امئيّ ّة ةّومشاهد

ّواملشوتلفزيونيّ  ّواملس متع ّالقارئ ّجتعل ، ّممةلَّ ّوالضجرّة ّابمللل ّيشعر اهد

 .ًاّيّ هّمعّادلكتورّمجيلّفالوضعّخيتلفّك ّن ّأ ّّالّ اّ والتعب،ّ

ّ ّأ دبيّ ّنّ أّ حصيح ّببعض ّيفّمعرفيت ّبه ّلقائ ّس بقت ّمجيل ّادلكتور ات

ّ ّ"املس تقبل"ماكتبّجريدة ّأّ ، ال  ّا  ّاحلالتنيّوجدن  ّهو،ّّويفّكتا ّهو ته

ّطيبّالقل ّ  بلطيفّاملبسم، ّاللسان ّأ ّّ-وحلو ّالالكم وهللاّّ-يّحلو

ّالنوعّ ّس بحانهّوتعاىلّوصفّهذا ّاستنادًا ىلّاّ منّالبرشّبسحرّالبيان،

آنّالكرميّومباّمعناهقوهلّتعاىلّيفّا  ..."منّالبيانّلسحراًّّنّ ا ّ":ّلقرأ

ّفّومتعملّ مثق ّّادلكتورّمجيلّهوّمنّالوجوهّالناحجةّويس تطيعّأ يّ ّنّ اّ أ يّ

حدىّقصائدهّاّ جعبتينّأّ ،ّملثالاّفأ انّوعىلّسبيل...ّدّمنّمواهبهنّيس تفيأّ 

ّ ّاطّ اّ اليتّوما ّمثىنّوثالثّورابعّحتّانطبعتّيفّأّ لعتّعىلّن بياهتا

ّأّ قدّالشاعرّاكنّّذاكريت،ّل نّ  ّحبيثّالّميكنّل يّ ّحاطهاّابلعقلّواحلواس 
ّأّ فّّومثق ّمتعملّ  يّعنّذاتّالشاعر،ّوذلكلّأّ عنّاذلات،ّّنّيفصلّالنص 

ّرة،ّجذّ مؤث ّّ-الّتغميضّعينيكّّ-جاءتّقصيدتهّهذهّ ّ :ةابةّومعرب ِّ
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ّيكّالّتبرصيّ"  ."مُعريّاذليّقدّصارّلوحًاّأ سوداّّّّّالّتغميضّعينيكِّ

نّدواخلّتدورّالكآبةّحولهاّترةّـومنّالشعرّوالشاعر،ّوماّيفّالشعرّم

ّاوتدورّ ّترة ّحولها ّأّ لفرحةّوالابتسامة ّاللونّّنخرى، ىلّاّ نتقلّمنّهذا

 ...لونّأآخر

ّفادلكتورّمجيلّكتبّقص ّ ّالهامة"ة ّاملتعملّ ّ"طائر ّيس تطيع فّّواملثق ّبلغة

 .ةةّاكنتّأ مّفلسفي ّيّ ةّتعقيداتّفن ّنّيفهمهاّبسهوةل،ّوبدونّأ ي ّأّ ةّثقافةّعامّ 
ّالقارئّالعاديّ مّ أّ  ّأ هنّ ّا ّيفهمهّأّ ،ّفالّيس تطيعّعىلّما نّيفهمّبسهوةلّما

ّوذلكلّاكنتّالس يّ ّواملثق ّاملتعملّ  ّالهامةّف، ّعنّطائر ّمرميّيفّحديهثا دة

(ّ ّال وّ منّالع1ّالفقرة ّ(لمود ّقالتىلّالواقعيّ اّ قربّأّ ، ّعندما ّة القارئّ":

ىلّمعلّالفكرّاّ اّالّحتتاجّهنّ اّلّ ة،ّوحيهبّ يفّالغالبّمعتادّعىلّالواقعيّ ّالعربّ 

 ...يّوراءّالرموزّوغريّذكلأّ ،ّ"وراءّال بعادّوالغوص

ّمرمي ّالاكتبة ّقالتّعهنم ّفهؤالء ّبأ هن ّ: ّمييلون ّوال ّالرمز، ّيكرهون ليه،ّاّ م

اءّوبدونّونّبأ نّيتساوواّيفّالفهمّمعّغريمهّمنّالقرّ هؤالءّيمتن ّّنّ أّ والواقعّ

ّتعقيداتّفن ّأ ي ّ ّبدليلّيّ ة ّعىلّّنّ أّ ة، ّقالّيفّتعليقه ّعيد ّمنصور ادلكتور

ّابلرمزي ّالقص ّ ّمغرم ّمجيل ّادلكتور ّبأ ن ّاذلكر، ّالآنفة ّةة ّأ حيااًنّوالرمزي ّ... ة

ّ ّالّ كّىلّمنّيفك ّاّ حتتاجّّوتكونّاكلش يفرة ّملعرفة هدافّوالغاايتّكامهتا

ّ ّيرمز ّالاكتباّ اليت ّلهيا ّوحامتّ... ّعيد، ّادلكتور ّشهادة ّجاءت ّهنا من

عىلّّ"طائرّالهامة"ةّجوعيه،ّوشبلّبعيينّومرميّادلوهيييّوغريمهّبقص ّ

ّالفنّ هنّ أّ  ّيفّعامل ّجديدة ّاملواهبّومدرسة ّيفّعامل ّفتحّجديد وال دبّّا

 .القصيصّ 

هناّمسأ ةلّفقدّمضّ ّ،طائرّالهامة،ّتهّاجلديدةًاّيفّقص ّقوليكّيزدادّالاكتبّتأ ل ّ

ّ ّطوىب":ّدّاملس يحّعليهّالسالمعندماّاستشهدّبقولّللس يّ ّالعدلّالالهيي 
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ّالّ  ّسريثون ّاذلين ّالودعاء ّيعينّ"رضللناس ّوهذا منّّمعلّللكّ ّنّ أّ ،

رض،ّلناسّالودعاءّمهّاذلينّسريثونّالّ فا...ّعاملّالانسانّمثنًاّعندّهللاأّ 

لسوفّيندمونّعىلّماّقامواّبهّمنّونّّفونّواملتجرب ّالطغاة،ّواملتكرب ّاّأ مّ 

ذاّاكنّادلكتورّمجيلّاّ دريّأّ ،ّولستّاًّنسانيّ اّ ًاّوالّعاملّغريّمرشوعةّديني ّأّ 

جنيل،ّفيهّحمااكةّيفّاالّ ّاستشهادهّبتكلّالآيةّالواردةّنّ أ ّوّالّيعمل،ّبأّ يعملّ

ّومهنا ّالكرمي آن ّالقرأ ّيف ّالواردة ّالآايت ّعباديّوالّ "ّ:لبعض ّيرِثا رض

 ...نوبالطيّ ّويّالودعاءّمنّالناسّأّ ،ّ"الصاحلون

فعندماّيقرأ ّالقارئّكتااًبّلدلكتورّمجيل،ّفهوّيقرأ ّلرمزّمنّّ،وبعبارةّأ خرى

والّال لفاظ،ّوهذاّّملعارصّاذليّالّختونهّالعباراتاّرموزّال دبّالعربّ 

ّهل،ّوحسبناّمنّالتقىّبهّوتعرّ ّأ مٌرُُّيمعّعليهّلكّ  نّنشريّأّ فّعليه،ّوقرأ 

ّ ّالاكتبّوتأ ل ّاّ هنا ّعكسّحمكة ّأآخر ّالتجديدىلّمعل ّيفّعامل ّقه ففيّ...

مّادلكتورّمجيلّادلوهيييّللقارئّالعربّالثقافةّالالزمةّيقدّ ّ"معبدّالروح"

ّمثق ّواملعلوماتّالعامّ  ّاليتّجتعلّمنه ّانحجاًّة ّفًا ّيبتعدّعنّقضااي ّال تهّمّ أّ ،

منّدّللقارئّالفاضلّوليكّيتأ ك ّ...ّةةّوالفكري ّجامتعيّ ةّوالاوشعبهّالس ياس يّ 

ّادل ّاالّ براعة ّيعرتض ّما ّتصوير ّيف ّمجيل ّمنّكتور ّال رض ّعىل نسان

آسّومعاانةّعىل ّينبغيّهلّّ،س توىّالفردّوال ِسةّواجملمتعّّممشالكّومأ وما

ّنّيترصّ أّ  ّ"يفّمعبدّالروح"دعوهّلقراءةّكتابّأ ّّفّيفّحدودّاملمكن،ّفأ ن 

 ...عىلّحقوقهّوواجباتهّرفعّمس توىّوعيّالقارئّالعربّ تهّيفّيّ ل مهّ 

ّالكت ّهذا ّففي ّادلوهييي ّمجيل ّادلكتور ّيتناول ّأّ اب ّخسّدق  ونةّاملواضيع

ّوذاكءًّ ّوجاماًل ّاخلط... ّأ ّّاّ ومن ّالقمي  ّالكتاب ّهذا ّيرُتمج ّال ّاللغاتّاّ ن ىل

ّي ّالفرنس يّ  ّ.ةةّوال ملانيّ ةّوالانلك

 



58 
 

 لدلكتورّمجيلّادلوهييي"ّطائرّالهامة"

ةّختترصّمأ ساةّال جيالّيفّاحلرب  قص 

ّمحالايّ-ابتريس ياّالري ِّس

ّعليهّصفحاتّاحلارض حضيَّةّجرميةّملّتشاركّيداهاّّ.حضيَّةّماٍضّملّتنطوِّ

هّّ.يفّارتاكهبا ايَّ مةّا  ليهّال صابعّمتَّ اّابنةّرجلّأ شارتّا  ماّذنهبا؟ّذنهباّأ هنَّ

ّبعّ.بقتلّرجلّطي ِّب الَّ ّا  ّيصُح ّمل ّوادلها ّأ نَّ ّذنهبا دّفواتّال وان،ّحفب 

ّبصريته ّيفّاحلربّأ معيا ِّ ّالعدو  ّوالتبايهّبقتل ّعيونّّ.الانتصار ّأ نَّ ذنهبا

لقدّأ لبسواّفؤادّالرسنوكّّ:الناسّوأ لسنتمّوأ فاكرمهّالسوداءّالّترمحّأ حداًّ

هتمةّقتلّسعيدّيفّاحلرب،ّكامّتُلبسّالسامءّدنياانّثواًبّأ سودّبعدّغيابّ

ّمتأ خ ِّّّ.الشمس ّجاء ّفؤاد ّطويلّندم ّنوم ّمن ّاستيقاظّمضريه ّفبعد رًا،

َّهّهوّاذليّأ لبسّنفسهّهتمةّقتلّسعيد،ّفالسكوتّعنّ ومعيق،ّأ دركّأ ن

ّجرمية ّهو ّّ.جرمية ّح  ّأ نه ّا ىل ّتشري ة ّالقصَّ ّيف ّاملنترشة ّفؤاد وأ فاكر

ّلكنَّهّميتّروحي اًّ ً امّالناسّهلّابرتاكبّجرمية،ّّ.جسداي  لقدّاستسملّالهت ِّ
ِّّ ّابتّيصد  َّه ّأ ن اهممحتَّ ّاهت ِّ ّبلّّ.ق ّحفسب، ّتنعكسّعليه ّمل ّأ عامهل نتاجئ

 .طالتّعائلتهّاملسكينةّأ يضاًّ

ّأ يضاًّ ّمسؤوةل ا ّلكهنَّ ّبريئة ّل حاكمّّ.سعاد ًا ّحد  ّتضع ّمل ا ّأ هنَّ ّعن مسؤوةل

ّال والدّالّذنبّهلمّيفّأ خطاءّالآابء حادثّّ.الناسّعلهيا،ّوملّتفهمهمّأ نَّ

ِّرّمنّماضّأ لميّقتلّروحّ ّأ ملّالتحر  ّجمرىّحياهتا،ّوزرعّفهيا سريّغريَّ

ّأ مجعني ّابنةّّ.أ ِسهتا ّسعاد، ّيفّحب ِّ ّوقع ّاملغدور، ّاملقتول ّابن رايض،

ّاجلرمية ّهبذه م ّروحّّحبّ ّ.املتَّ ّيف ّاحلقد ّبسبب ّمس تحياًل ّيبدو قد

سعادّّ.كسلوى،ّزوجةّسعيد،ّورغبتاّيفّالانتقامّمنّعائةلّفؤادّالرسنّو
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ّأ فاكرّومعتقداتّاجملمتع ّعنّالرجلّّ.أ سرية يهّضعيفة،ّحاولتّالابتعاد

رخضتّّ.ةّفعلّوادلهاّوالناسّيفّضيعتااذليّهيتفّهلّقلهباّخوفًاّمنّردّ 

ّضعفهاّأ معىّمشاعرهاّملشاعرهاّيفّالبدايةّوّقابلتّرايضِّسّ  ًا،ّغريّأ نَّ

نذار ّا  ّسابق ّغري ّمن ّحبيهبا ّعن ّاّ.وابتعدت ّأ نَّ ّاليتّويبدو حلوادث

لهياّالسعادةّأ وّتفرضّال ىسّعىلّحياهتا ضّلهاّسعادّيهّاليتّتعيدّا  ّ.تتعرَّ

ّبعدّ ّجمددًا ّالتقيا ّو ضتّحلادثّسري، ّتعرَّ ّبرايضّعندما فت ّتعرَّ فقد

ّمقنَّع ّرجل ّقبل ّمن ّللرضب ضها ّأ فاكرها،ّّ.تعر  ّتأ لك ّالشكوك هلَّت

ّّوفاعتقدتّمرَّّ ّاذليّيالحقها ّرايضّهو ّأ نَّ عيّحهبَّّة ّابالنتقامّيدَّ ّرغبًة ا

دّهواجسهاّالسوداءّوزرعّالفرحةّيفّ ّطلبهّالزواجّمهناّبدَّ لوادله،ّغريّأ نَّ

ّ.حياهتام

آابهئم،ّبلّحضاايّاجملمتعّالفاسد،ّهذاّماّيرمزّ يكونّال والدّأ حيااًنّحضاايّأ

ليهّالودلّصاحبّالطيّ  ّأ نّيكربّليصبحّشاعرًاّّ.ارة،ّعندّالشاطئا  أ حبَّ

هتاّرغبةّأ بيهّيفّجعهلّهمندساًّ ّأ حالمهّهذهّشوَّ اكنتّرمالّّ.وأ ديبًا،ّلكنَّ

ًاّهلّا ىلّعاملهّالسعيد،ّعاملّال حالمّموجّالبحرّالهاجئّمفرّ ةّّوالشاطئّاذلهبيّ 

ّأ فق ه ّحيد  ّال مهاّّ.اذلي ّوحتط  آخر ّأ ّودل ّبطيَّارة ّالورقيَّة ّطيَّارته اصطدام

ِّّ ّعىلّالوصولّا ىلّّ.أ يقظاهّمنّحلمهّوأ عاداهّا ىلّالواقعّاملر  ّالودلّمرص  لكنَّ

ّورقيَّةّ ّطيَّارة ّا ىلّاملنـزلّليصنع ّوعاد ّفملّيستسمل، أ بعدّجنمةّيفّالسامء

ّالفرحّواخليالّالواسع ّتكونّوس يةلّنقهلّا ىلّدنيا ّا ىلّبدلّسفّرّ.جديدة ه

أآخرّبعيدّوافرتاقهّعنّالشاطئّالواسع،ّوهوّملجأ هّالوحيد،ّيؤكدانّلناّ

ّالآابء ّوهروب ّاجملمتع، ّحضااي ّيه ّالصاعدة ّال جيال ّّ.أ نَّ

ّلناّموقفّالاكتبّاذليّحيتقرّالس ياس ي ِّني،ّفهمّيرتدونّال قنعةّ هنا،ّتبنيَّ

ّحدث ّلك ِّ ّومهّجاّ.اليتّتتناسبّمع ة عونّالقوَّ لسونّيفّيفّاحلربّيدَّ
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ّماكن ّتنترشّيفّلك ِّ ّالناسّالربيئة جونّعىلّدماء ّيتفرَّ ّالآمنة، ّ.ماكتهبم

ّجاءّ ّمن ّيطردون ّومه ّللناس، ّواملساعدة ّاحملبَّة عون ّيدَّ ّاحلرب، بعد

الّيريمّّ.تفقريهدّأ نّاكنواّمهّالسببّيفّترشيدهّّوليطلبّمساعدهتم،ّبع

َّامّأ يضًاّعىل ن الشعبّاذليّخيضعّّالاكتبّاللومّعىلّهؤالءّالرجالّفقط،ّا 

ّاليتّصفعتهّيوم دًاّللكف ِّ ّّأ ينّكرامةّالناس؟ّملاذاّالّيعتصمونّضدّ ّ.اًّــــجمدَّ

ّ...حالتمّالتعيسة؟

ّلبصريتنا ّاحلقد عامء ّا  ّمدى ّعىل ّعيوننا ّتفتح ا ّلكهنَّ ّحزينة ة ّالقصَّ ّ.هناية

ّسبيل؟ّهلّ ّالوحيدّيفّأ ي ِّ ّابهنا دخلتّسلوىّالسجنّوخرستّرفقة

ّالاّن ّهذا ّغريّاملصائب؟ّأ صبحتّيفّأآخرّحلظاتّمعرهاّجلبّلها تقام

ّالهامة ّطائر ّلصاحل ّمضريها ّعن ّالتخيل ِّ رت ّقرَّ ّمنذ ّاكنت ّكام ّ.وحيدة

ّذاهتا،ّ ّوجسينة ّوحيدة ّمبوهتا ّال لمي ّاكبوسها ّوحتقَّق ّانقلبّعلهيا وطائرها

تّحياةّالآخرينّبفرحّوسعادة أ مغضتّعينهياّعىلّاحلياةّقبلّأ نّّ.واس مترَّ

ةتمتتَّعّبرؤي ّندعّّ.ةّوجهّابهناّلآخرّمرَّ ويفّهذهّالهنايةّال لميةّدرسّلناّأ الَّ

ّويكتبانّيفّترخيناّ ّعلينا، ّس يقضيان ام ّل هنَّ ّبنا، ّيتحكَّامن ان ّوشَّ غرائزان

 ّ.أ حكلّالصفحات

ّّ 

ّ

ّ

ّ
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 لدلكتورّمجيلّادلوهييي"ّطائرّالهامة"

َّةّتتجاوزّحدودّالرسدّا ىلّفضاءّالشعرّوال س ئةلّامللحَّة  رمزي

 بريوتّ-رأ فتّسلميّ

 
ّادلكتورّمجيلّّ"طائرّالهامة" ةّمنّأ عاملّالاكتبّوالشاعرّاللبنان ِّ يهّقصَّ

آاثرّاملايضّ ّأ ّمنّالزمنّيفّالغربةّالصعبة،ّلكنَّ ادلوهيييّاذليّعاشّردحًا

ّبنيّ ّما ّمتزج ّراقية ّفن ِّيَّة ّيفّصورة ّفرمسها ّذاكرته، ّمن ّتُمح  ّمل يفّوطنه

ّا ِّ ّالواقعي  َّةّال سلوبّالقصيص ِّ ّاليتّتتأ رحجّبنيّالرمزي ّالصعبة ّواللغة ملمتع

 .والواقعي ةّوالسورايليَّة

ّفؤادّ ّأ نَّ ّنعرفّهنايتا، ّأ ن ّوقبل ة، ّللقصَّ ّقراءتنا ّخالل ّمن ّلنا ويتبنيَّ

ّطوالّ ّتضليلنا ّالاكتبّمن ّمتكَّن ذ ّا  ّادلروب، ّقاتلّسعيد ّهو الرسنوك

ّي قتل،ّوابلتايل ّا ىلّقاتلّمل ّللمتلق ِّيّمنّأ نّّمعليَّةّالرسد،ّابال شارة الّبدَّ

يشعرّابلغضبّعىلّذكلّالقاتلّاجملرمّاخلبيث،ّفهوّذوّقلبّأ معى،ّفقدّ

سعيدّهذاّاعتقدّيفّابدئّّ.أ طلقّرصاصةّاخرتقتّرأ سّسعيدّادلروب

ّيشءّاكنّلعبةّوليسّحقيقة ّلكَّ اكنّسعيدّيرصخّويس تغيث،ّّ.ال مرّأ نَّ

ّفؤادّالرسنوكّولكنّالّأ حدّيفّجوارهّسوىّأ زيزّالرصاصةّاليتّأ ّط لقها

ار  !منّبندقيَّته،ّفياّهلّمنّغد 

ّيدركّ ّال رًا ِّ ّمتو  ّرجاًل ّاكن ّالرسنوك ّفؤاد ّأ نَّ ّأ يضًا ّنذكر ّأ ن ّبنا وُيدر

ّفملّ ّوغباء، ّبضعف ّوترصَّف ّالضائعني، ّالش بَّان ّعاش ّفقد مصلحته،

َّهّ يدركّسوءّفعلته،ّوجلبّعىلّنفسهّوعىلّجممتعهّال ذىّوال ىس،ّكامّأ ن

لتّا ىلّمرضّغامضّفاميّبعدّسبَّبّلنفسه ّحتوَّ ّّ.عقدة ّأ نَّ ّلنا ّيظهر كام

ّفقدّقتل ة، ّاخلاصَّ ّومصلحته ّبنفسه الَّ ّا  ّيفك ِّر سعيدّّ(جمازاًّ)ّالرسنوكّال
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ّيف ّكيسّطحني، ّطلبّمنه ّأ ن ّبعد ّوملّادلروب ّاحلربّادلامية، ِّ ّعز 

وترصَّفّفؤادّبعدّحدوثّاجلرميةّّ.رّعندّال خريّطحنيّليكّيعطيهفايتّو

َّهّأ هنيىّخالفًاّمعّرجلّمنّّبنوعّمن احلقارة،ّفراحّيتباىهّأ مامّالش بَّانّبأ ن

وبّبطلقةّواحدة،ّعىلّا َّهّملّيكنّهوّمّ ـلرمغّمغابةّاخلر  نّقتلّسعيدّنّأ ن

ّ.ادلروب

امًّواندمًاّعىلّ ةّا ىلّمنحىّأآخر،ّجندّفؤادّالرسنوكّحمطَّ وبعدّانتقالّالقصَّ

عزةل،ّبلّميث ِّلّمجيعّرفاقّالسالحّماّفعهلّيفّاملايض،ّفهوّالّميث ِّلّحاةلّمن

ابَّّ ّا  ّال رض ّيف ّفسادًا ّعاثوا ّالفشلاذلين ّغري ّحيصدوا ّومل ّاحلرب، ّن

ّ.واخلرابّولعنةّادلم

َّهّاكنّحاقدًاّعىلّاحلياة،ّبسببّ ويزيدّمنّالتعقيدّيفّخشصيَّةّالرسنوكّأ ن

ّمفاتتّجفأ ة ّواكنتّتعزفّهل، ّيفّطفولته، ا ّحيهب  ّاكن ّمقعدة ّطفةل ّ.وفاة

ّاحلرب،ّ ّيف ّذاته ّيثبت ّأ ن ّوحاول ّالبليغ، ّاجلرح ّهذا ّالرسنوك ومحل

ّفكرةّ ّعن ّيدافع َّه ّأ ن ّيعتقد ّواكن ّوضعفه، ّهزميته ّالتعويضّعن حماواًل

ّهنايةّّ.وفكر ّيف َّنا ن ّفا  ّالغريبة، ّاملتوت ِّرة ّالشخصيَّة ّهذه ّمن ّالرمغ وعىل

َّهّ ّلناّأ ن ةّنشعرّبنوعّمنّالشفقةّعىلّفؤاد،ّحيثّيتبنيَّ ليسّالقاتل،ّالقصَّ

َّهّ فاكنّمظلومًاّطوالّتكلّالفرتة،ّوكنَّاّحننّأ يضًاّخمدوعنيّيفّاعتقادانّأ ن

ّ.اجلان

ّالعن ا ّادلوهييي،أ مَّ ة ّقصَّ ّيف ّالنسائ  ّسعيدّّرص ّأ رمةل ّبسلوى، فيمتثَّل

ّاليتّتريدّالا ّمنّفؤادّالرسنوك،ادلروب، ّلزوهجا ّابنةّفؤادّّنتقام وسعاد

ّرايض، ّغرام ّوسلوىوهّّاليتّوقعتّيف ّسعيد ّابن ّّ.و ّأ نَّ ّلنا ويبدو

ّأ هلها،ّ ّليكّتساعد ّتركتّاجلامعة ّفقد ّصبورة، ّمعلها، ّيف ّمثابرة سعاد

ّدراس تا ّال متام ّيوم ّذات ّالعودة ّأ مل ّعىل ّمتواضع، ّمتجر ّ.فعملتّيف
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اّيفّخاللّّّويه اسة،ّتمتتَّعّابملسؤوليَّة،ّولكهنَّ أ يضًاّطموحة،ّمثقَّفة،ّحسَّ

ّا ّعن ّكمنوذج ّتبدو ة دةالقصَّ ّواملرتد ِّ ّاخلائفة ّالرشقيَّة ّنقلهاّّ.لفتاة فعندما

ضهاّحلادث،ّاضطربتّوارتبكت،ّفهوّابنّ رايضّا ىلّاملستشفىّبعدّتعر 

ويفّالوقتّذاته،ّحاولتّّ.الرجلّاذليّيفرتضّأ نّيكونّوادلهاّقدّقتهل

ضتّ قتّعالقتاّبرايض،ّأ نّحتاربّاملايضّا ىلّجانبه،ّفتعرَّ بعدّأ نّتعمَّ

رة ِّ ّمتكر  ّالاستسالم،ّّلنوابت ّحد ِّ ّا ىل ّهبا ّوصل ّاذلي ّالضعف من

هّوسعهياّ ّمنّغضبّأ م ِّ ّليكّتنقذه ّاذليّحتب ه، ّابلشاب ِّ فأ نكرتّعالقتا

ّّ.احلثيثّلالنتقام

ة،ّفملّ ولقدّجنحّالاكتبّيفّتصويرهّالعميقّوالشاملّللشخصيَّاتّيفّالقصَّ

ّوسلَّطّالضوءّعلهيا،ّوأ قامّمجموعةّكبريةّمن الَّ التوازايت،ّّيرتكّخشصيَّةّا 

مس تخدمًاّالرموزّلدلالةلّعىلّحقائقّمؤكَّدة،ّفطائرّالهامةّهوّنفسهّروحّ

ّسلوى،ّأ رمةلّسعيدّادلروبّاليتّتس متيتّمنّأ جلّالثأ رّلزوهجا،ّوالغابة

وب" يهّرمزّالسوادّواحلقدّال معىّبنيّمجموعتنيّمنّالبرش،ّّ"غابةّاخلر 

ّقلهبا،ّ ّوطيبة ّوجاملها ّبراءهتا ّيف ّسعاد ّيه ّالفندق ّانفذة ّعند والزهرة

ّبلّيهّصورةّ ّالطموحّواحلمل، ّالشاطئّيهّرمز ّعند ّالورقيَّة والطيَّارة

ّواخلوف،ّ موازيةّلسعادّنفسها،ّاملتوث ِّبةّا ىلّاملس تقبل،ّاملتأ رحجةّبنيّاحلب ِّ

آنّمعاًّ وماّيزيدانّيقينًاّلهذهّادلالةلّهوّغيابّالفتاةّّ.الصاعدةّواملنحدرةّيفّأ

ا،ّيفّالوقتّاذليّاختفىّفيهّالودلّوطيَّارتهّعنّ عنّحبيهبا،ّونكراهناّحلهب ِّ

ّالطيَّارتنيّالورقيَّتنيّوارتطاهمامّّ.الشاطئ دّالاكتبّيفّاصطدام وقدّجسَّ

ّواملّع ّوالطوائف، ّاحلضارات، ّصدام ّرهيبّابل رض، ّمشهد ّيف تقدات

اّالودلّصاحبّالطيَّارةّففيهّيشءّّ.وصاخب،ّينتجّعنهّاملوتّوادلمار أ مَّ

ذّ عرّعىلّالعمل،ّا  لّالش ِّ ّالاكتبّنفسهّاذليّيفض ِّ منّطفوةلّالاكتب،ّولعهلَّ
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طائرةّتذهبّبهّا ىلّالكواكب،ّبي امّّنهّأ نّيصنعّمنّخياهل،ّويفّحلظة،ميّك

ّ.صنعّهذهّالطائرةحيتاجّالعالِّمّا ىلّزمنّطويلّليكّّي

ّفؤادّ نَّ ّفا  ّالاكتب، ّمن ّصفات ّعىل ّحيوز ن ّم  ّوحده ّالطفل وليس

ّالسورايليَّةّ َّة ّالشعري ّمنّاملقاطع ّي كتبّمجموعة ّالقاتلّاملزعوم، الرسنوك،

َّهّّ:حتتّعنوان ّأ ن منّمذك راتّفؤادّالرسنوك،ّليعلنّالاكتبّمنّخاللها

ّمنّجرَّّ ِّقّنفس ي ًا ّهوّاجملنونّوالعاقل،ّهوّاملمتز  اءّاملايض،ّوهوّالعبقري 

ّ.اذليّيكتبّيفّمعمعةّاجلهلّواحلريق

ّجتاهّاحلقدّواجلهلّّ"طائرّالهامة"ّويتَّخذّالاكتبّيف ًا ّحاد  ّس ياس ي ًا موقفًا

ّبنيّ ّمساوئّالقتال ّويظهر ّاحلروبّالعبثيَّة، ّيكره ّفهو ّالبالية، والتقاليد

ّالعميان ّيقودون ّاذلين ّالعميان ّالساس ي ِّني ّوينتقد الآخرين،ّّالناس،

اتّمبواقفّصارخةّّ.فيسقطونّمجيعًاّيفّاحلفرة ةّمرَّ وقدّأ و ىّالاكتبّعدَّ

مهمّبتجريّالناس الودلّصاحبّالطيَّارةّاختفىّ)ّيفّوجهّالس ياس ي ِّني،ّفاهتَّ

ّعىلّالبقاءّيفّالوطن لّالهجرة ّفضَّ ّوادله ّكام(عنّالشاطئّل نَّ مهمّّ، اهتَّ

ذ الناسّحببَّةّدواءّأ وّبمثنّكتاب،ّّ"يشرتون"ّبس ياسةّالابوزازّاللطيفّا 

نواّمصاحلهمّالس ياس يَّة،ّفيأ خذونّأ كرثّممَّاّيعطون بّديينتقدّالّ ّوّ.ليكّيؤم ِّ

ةّمنّالشعب،ّاذلينّيلوكونّعباراتّالسخطّوالغضبّعىلّ ادلوهيييّالعامَّ

ّهيالس ي ّما ِّسعان م ّولكهنَّ ّوالصورّرعاس ي ِّني، ّاليافطات ّتعليق ّا ىل ون

ّأّ  ّمن ّللزعامء، ّاملالوالرتوي ّمن ّحفنة ّيفّّ.جل ّمبلغ ّالاكتبّأ يَّ ويبلغ

همّبش يطانّال سطورةّاليواننيَّة،ّ هجائهّاملقذعّللس ياس ي ِّنيّاجلهةل،ّفيش هب ِّ

يمكنّللناس،ّويلقيّالقبضّعلهيم،ّفرييمّهبمّعىلِّسير،ّويقطعّّاذليّاكن

ّ ال جزاءّمنّالرأ سّوالقدمنيّاليتّتتجاوزّطولّالرسير،ّيفّا شارةّا ىلّأ نَّ

ّةّالزعميّـدهّبصفـــزميّالناسّيفّبيئتهّليكّيمتتَّعّوحـــّيسعىّا ىلّتقالس ياسَّّ
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ّ.ال وحد،ّأ وّاحلامكّبأ مرّهللا

ّفؤادّ ّومهنم ّللحربّعىلّالضحااي، ّالبالغ ّالنفيسَّ ّالاكتبّال ثر ّأ برز وقد

اءّمشاركتهّ ضّللندمّوالقلقّوانفصامّالشخصيَّةّمنّجرَّ الرسنوكّاذليّتعرَّ

ّ ّفدفع ّابهظًا،ّوويفّاحلرب، ّرّا ىلّحاةلّنفس يَّةّغامضة،مهّالّ لّبصمثنًا

ّ.اجلنونّتش به

اهنيّخمتلفني ّيفّاجت ِّ ته ّالاكتبّقصَّ ّيهنيي ّمتفائلّوأآخرّّ:ويفّاخلتام اه اجت ِّ

ّفؤادّالرسنوكّليسّهوّقاتلّّ.متشامئ ،ّينكشفّأ نَّ ففيّاجملرىّالتفاؤيل 

ّادلروب آل ّأ ّصديق ّشفيق، ّهو ّالقاتل نَّ ّا  ّبل ّادلروب، ّاذليّسعيد ،

ّالّ ّواكنتّسلوى ّابهنا، ّحبيبة ّسعاد ّلقتل ّبعد، ّفامي ّسلوى اس تخدمته

وانلّشفيقّعقابه،ّليسّفقطّعىلّّ.تعرفّاحلقيقةّاكمةلّعنّمقتلّزوهجا

َّهّ خفائهّاحلقيقةّطوالّمخسةّعرشّعامًا،ّبلّأ يضًاّل ن قتهلّسعيدّادلروبّوا 

ّأ نّيس تويلّع ّفقدّحاول ّترصَّفّخببثّوقباحة، وهوّىلّقلبّسلوى،

ّا ىلّرج ّوحاجتا ّاملرأ ة، ّاليتّتعيشّفهيا ّالفراغ ّحاةل ّمس تغالًّ ج، ِّ لّموزو 

ّجانهبا ّا ىل ّيكون ّطالّ...رجل ّأ ن ّشفيقّّتوبعد ّمن ّالكًّ ّالعداةل يد

جّرايضّوسعاد،ّوأ جنباّثالثةّأ والد ّ.وسلوى،ّتزوَّ

اّ ّأ نّتعاقب،ّل هنَّ ّسلوىّملّتكنّتس تحق  نَّ ّفا  ، ّيفّاملنحىّالتشاؤيم ِّ ا أ مَّ

ّعنّمقتلّزوهجاّاكنت ّتكنّتعرفّاحلقيقة ّومل ويهّّ...تعيشّيفّومه،

اّمعلتّوجاهدتّليكّتعيلّابهناّالوحيدّوتعل ِّمهّليصريّ ذّأ هنَّ امرأ ةّفاضةل،ّا 

ّطائرّالهامة ّاملطالبةّابلثأ ر)ّطبيبًا،ّلكنَّ يس يطرّعلهيا،ّويدفعهاّّ(نفسيَّتا

ّعهنا ّسلوىّملّمتُتّّ.ا ىلّارتاكبّاجلرميةّرغامً يفّالسجن،ّلاكنتّولوّأ نَّ

ةّأ خذتّمنحىّأآخرّأ كرثّا شاقًا،ّذلكلّاكنّمنّال فضلّأ نّتبقىّ القصَّ

آسّاليتّحدثتّّلـــــعىلّقيدّاحلياةّلرتىّأ حفادها،ّوتعو ِّضّع ّاّيفّــهـّنّاملأ
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ّّ.حياهتاّالكئيبة

ته،ّوقدّ ّالاكتبّيفّصياغةّقصَّ ويبقىّأ نّأ شريّا ىلّاللغةّاليتّاس تخدهما

انتباهّالعديدّمنّالنقَّاد،ّفالواقعي ونّاعرتضواّعىلّمزجّاسرتعتّهذهّاللغةّ

ّمنّالغنبّمزجّاللغةّ َّة،ّوالرمزي ونّاعتقدواّأ نَّ الواقعيَّةّبلغةّأ بعدّمنّالرمزي

ّمفهوم ّروائ ٍ ّبرسد َّة ّتّلكنَّّّ.الشعري ّيف ّجنح ّالاكتب ّأ نَّ زويّاحلقيقة

ىل ّوا  َّة، ّا ىلّالرمزي ّأ يضاًّّالواقعيَّة ّاحلقد"ّ:السورايليَّة ا ّعليكّأ هي  ّ...سالم

ّالعزفّال معىّيفّشارعّاملطر ا سأ رتديّثيابّوأ خرجّّ.وسالمّعليكّأ هي 

ّاجلثثّالقدمية ّهذه ّفاللكامتّساككنيّعىلّّ.من ّاببّاللكامت، سأ خلع

ّللناسّاذلينّيكرهونينّ...سطور ّقتلتّحّ:سأ قول متّــقـــأ ان ّوحطَّ دمك،

ّّعربةّلتأ خذنّا ىلّجرسّالضياء،منذّأ عوامّوأ انّأ نتظرّّ...الليلّأ صابع لكنَّ

السائقّل تشاجرّمعه،ّل زلزلّّخذونّا ىلّ.السائقّيرشبّعىلّالرصيف

ّقدميه، ّحتت ّالصفراءّال رض ّابتسامته ّيف ّأ هافري رجلّّ.ول نشب

ّأ عرفّكيفّيرت ِّبّال مكنةّّ...مريض ّوال ّا ىلّماكن، ّماكن رافقينّمن

مهّالبحرّوأ نتّّ:ماّشأ نّوهؤالءّالناس؟ّيقولّ:وحنيّأ سأ هلّ.والعناوين

َّناّيفّاكبوسّ...غلطّ:فأ رصخّأ مامهّ...املركب ن أ انّّ...أ نتّلستّحقيقةّ...ا 

ّأ نّأ كونّالبحرّوأ نمتّمجيعًاّمراكبّ.والناسّملّنكنّيومًاّحقيقة هكذاّّ.عيلَّ

ّّ."وأ صبحّجفافًاّخاللّعصورّ...ميكنّأ نّأ كونّواحدًاّالّأ كرث

نَّاّ ذاّمتعَّ ّالاكتبّخيالفّلغةّالرسد،ّا  َّة،ّيتأ كَّدّلناّأ نَّ يفّهذهّاللغةّالشعري

ّرمزي ٍّ ّفضاء ّا ىل ّهبا ّمعىنّ-سوراييلّ -ويرتفع ّمفا ّأ يضًا، ّوفلسفي  ّ:دادائ ٍ

نّهوّالسائق؟ّهلّيكونّاجلثثّالقدمية؟ّوالساككنيّعىلّسطور؟ّومّ 

هوّالقدر؟ّأ مّالاكتبّنفسهّاذليّيرافقّنفسهّمنّماكنّا ىلّماكن؟ّوماّ

ّهذاّ ّوهل ّحقيقة؟ ة ّمرَّ ّيكونوا ّمل ّالناس ّوملاذا ّواملراكب؟ ّالبحر معىن
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؟ ؟ّأ مّانبعّمنّشعورّخشيص  وأ س ئةلّأ خرىّكثريةّّ...الاعتقادّأ فالطون 

ّاملقطع ّلهذا ّقراءته ّعند ّاملتلق ِّي ّيطرهحا ّفكرّّقد ّا ىل ّيشري ّما الصغري،

ّا ىلّحدودّ ة ّالقصَّ ّحدود ّبنا ّجتاوز ذ ّا  ّالبعيدة، ّوثقافته الاكتبّالعميق،

ّاليتّالتنتيي ّوال س ئةل ّواحلرية ّعيدّّ.الشعر ّمنصور ّصدقّادلكتور وقد

َّة،ّوالّ":ّ"طائرّالهامة"ّحنيّقالّعنّكتاب مجيلّادلوهيييُّمغرمّابلرمزي

ّيأ ّ ّيفّال صل ّشاعر ّفهو ّيفّذكل، ّمرتداًيّغرابة ّا ىلّاحلدثّالروائ ِّ يت

ّواسع،ّمتغل ِّبةّعىلّ ّالرصف،ّحيثّالُصورّترتامكّيفّمك ٍ ثوبّاملنحىّال دب ِّ

ّاحلدثّّ.الرسدّالقصيص ِّّ َّهّالّيرتككّتفلتّمنّالتشويق،ّل نَّ ن معّذكل،ّفا 

ّالهناية ّّ..."يدعوّاحلدثّيفّلعبةّالتشابكّاليتّتدفعكّا ىلّاملتابعةّحتَّ

ّادل ّأ بدع ّعنّوهكذا ّبعيدة ّهادفة، ة ّقصَّ ّتقدمي ّيف ّادلوهييي ّمجيل كتور

،ّولغةّرائعةّ ذاتّأ بعادّودالالتّالتقليد،ّرصينة،ّتنطويّعىلّفكرّغين ٍ

ىلّجانبّذكلّنمتتَّعّبلغةّّمعيقة،ّجفعلنا نعيشّال حداثّونتفاعلّمعها،ّوا 

َّة َّةّفائقةّالعذوبة،ّالّميكنّالتفل تّمنّتأ ثرياهتاّومفاعيلهاّالقوي ّ.شعري

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّفهرس

مةّص 5ّمقد 

،ّدّمجليلّادلوهييي"ّطائرّالهامة" .ّثورةّعىلّالتقاليدّواجلفافّالفكري 

3ّمنصورّعيدّصّ

ةّ دعوةّا ىلّالسالمّبنيّلل ديبّادلكتورّمجيلّادلوهيييّ"ّطائرّالهامة"قص 

1ّالشعوب،ّأ نطوانّاحلربيةّصّ

42ّعصامّحوران،ّصّ.ّمجيلّادلوهيييّحييكّطائرّالهامة،ّد

ةّالرمزّ 44ّ،ّمرميّادلوهيييّصّ"طائرّالهامة"والرمزي ةّيفّقص 

ةّ 21ّ،ّحامتّجوعيهّصّ"طائرّالهامة"دراسةّلقص 

15ّينازعّصاحبهّبنيّجهرةّوعودة،ّسلامينّابراهميّصّ"ّطائرّالهامة"

13ّهيداّمجيل،ّعصامّمليكّصّ

،ّ"ّطائرّالهامة" لدلكتورّمجيلّادلوهيييّديوانّشعرّيفّقالبّقصيص 

11ّشبلّبعيينّصّ

ّيفّ مجيلّادلوهيييُّيمعّبنيّالوردةّ-"طائرّالهامة"قراءةّيفّاملنحىّالرمزي 

52ّوالسك نيّعىلّصفحةّمنّغبار،ّشاديةّاحلاجّصّ

55ّمجيلّادلوهيييّمنّشعبّالضوء،ّمحم دّحسنيّالعمريّصّ

ةّختترصّمأ ساةّال جيالّيفّ"ّطائرّالهامة" لدلكتورّمجيلّادلوهيييّقص 

54ّاحلرب،ّابتريس ياّالري ِّسّصّ

لدلكتورّمجيلّادلوهيييّرمزي ةّتتجاوزّحدودّالرسدّا ىلّ"ّطائرّالهامة"

34ّ،ّرأ فتّسلميّصّفضاءّالشعرّوال س ئةلّامللحَّة

ّ

 


