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أن نحكخ إلى جػار ما  -مغ اإلنراف لمكاتب وقجرتو عمى تحميل الذخيحة السشتقاة، التي يجخؼ عمييا تجخبة الخواية        
يعاني الالجئػن في السخيسات مغ أنػاع الجػع، واليػان، وقدػة السعاممة مغ األجيدة الذخشية )العخبية(، ومغ مػضفي 

لسعاناة السػاشغ العخبي، السدتقخ في بمجه )لع يياجخ( السحكػم ببشي جمجتو يحكخ وجػىًا مختمفة  –وكالة الغػث عمى الدػاء 
مغ فداد أجيدة الدمصة وقدػتيا وتعدفيا، بصمب الخشػة، وتدويخ االتيامات، فزال عغ معاناة ما يتعخض لو انتقال  –

غيخه مغ أىل البالد، أو العخبي عغ قصخه إلى قصخ آخخ عخبي كحلظ ، والحػاجد التي تػضع أمامو لكي ال يتقارب مع 
يحاول االنجماج معيع، ولػ بالسراىخة، أو السذاركة التجارية. فإذا كانت رواية "سخوال بمكيذ" قج جدجت أشج درجات 
اليػان التي عاشيا السيجخون الالجئػن في السخيسات، فإن رواية "عمى باب اليػػ" كذفت الػجو اآلخخ لمسعاناة؛ السعاناة 

" قج صػرت معاناة 0202شييغ، وألىل البالد أنفديع . كسا يسكغ أن نذيخ إلى أن رواية "اإلسكشجرية السددوجة لمفمدصي
مذيػر شاىخ الذيخؼ إبان شفػلتو وصباه في السخيع، عمى مذارف شػلكخم، وكيف استقبمو السػاشغ السرخؼ بكثيخ مغ 

الف الصبائع، وكانت دراستو بجامعة اإلسكشجرية الباب رغع اخت –التعاشف واأللفة، حتى اختفى لجيو تسامًا الذعػر بالغخبة 
 الحؼ فتح لو شخيق الحياة الستصمعة القػية، التي تختب عمييا كل ما تستع بو مغ حزػر إنداني، وسعادة شخرية .

 الفلسطينيون وإعادة االعتبار

حؼ ُأجبخ عمى مغادرة وششو، قج تأخخ ىحا االتجاه األخيخ في محاولة الكذف عغ اليػية، إلنفاذ الحق، وإنقاذ الذعب ال
إبخازه كعشرخ مؤسذ في تأكيج اليػية، والتصمع إلى انترار القزية في الخوايات التي عخضشا ليا. وال يعشي ىحا أن 
الكاتب كان غافاًل عغ أىسية ىحا العشرخ الفمدصيشي، فيػ األساس السشصقي والفاعل السشتطخ، والسختجى ميسا تعجدت 

يكتبيا )ألجل فمدصيغ(، وليذ )لمفمدصيشييِغ(، مغ ثع اتجو  –أؼ كاتب ألية رواية  –ن كاتب الخواية الخؤػ. غيخ أ
الخصاب، وانصمقت الخؤية تجػب الجيات، ما بيغ الساضي واآلتي، والجائخة األوسع )القػمية( لتدتقخ عشج مػشئ القجم 

نية، فالشطخ تحت األقجام ىػ آخخ ما ندتصمع في كل ما )فمدصيغ( وىحا أمخ مألػف في الصباع البذخية، واالستصاعة البج
 نبحث عشو.

الفمدصيشيػن حاضخون في جسيع روايات فحساوؼ، وىحا شبيعي ومتػقع، ولكغ مغ الصبيعي الستػقع كحلظ أن تختمف 
ريات مدتػيات التجاخل، ودرجات تخكيد الزػء، والذعػر باألىسية )عمى األقل لجػ الستمقي( وشبائع ونساذج الذخ

السختارة . وإذ تتعجد االنفعاالت والعػاشف التي تدعى ىحه الخوايات )العذخ( إلى إثارتيا في وججان متمقييا؛ فإنيا البج أن 
تختمف مػضػعيًا ويختمف مػقع الذخريات الفمدصيشية فييا التي قج تشحرخ في شخرية الخاوؼ وحجه، )كسا في رواية 

الفمدصيشي تكسيميًا، وكأنو ليذ السقرػد األساسي في عسػد الخواية؛ كسا نجج في "صجيقتي الييػدية"( أو يبجو الجور 
 " .0202"االسكشجرية



ونبجأ بسالحطة عامة، وخالصتيا أن الشساذج الذكية التي تعاني القيخ الدياسي، والقمق السجتسعي، والعَػز السادؼ، ىي 
أن يتحخر، وأن يحخر  -قجر االستصاعة –ن الكاتب حاول األكثخ حزػرًا في ىحه الخوايات العذخ . ومالحطة أخخػ: أ

كسا سشخػ في –شخرياتو، مغ الصابع الغشائي التسجيجؼ لمذخرية التي يشتسي إلييا )الذخرية الفمدصيشية( وإن كان ىحا 
)الرييػني( لع يدتكسل كافة الجػانب الدمبية، التي يسكغ أن تعمل لمسأساة، وأن تكذف عغ مكخ التجبيخ  –التعميق األخيخ

 وضعف التقجيخ )العخبي( بالسقابل.

أمخيغ : األول : أن مفتتح الخواية يرػر حخكة جساعات مغ شيجاء  -فيسا يتعمق باليػية –في رواية "عحبة" نالحع 
لفتاة السجاىجيغ، مشيع عع الكاتب نفدو الحؼ أىجػ إليو الخواية، واآلخخ، وىػ األىع، ما تخمد إليو "عحبة" في ذاتيا، فيي ا

الجسيمة، التي ال يتأثخ جساليا بسزي الدمغ، "عحبة" إندانًا تعادل قخية "أم الديشات" مكانًا، التي لع تغادر وججان الخاوؼ، 
ومغ أجميا غامخ بخحمتو مجتازًا حجود فمدصيغ السحتمة، ليمقى "عحبة" بعج أعػام شػال مغ الفخاق لع تغادر ذاكختو، وال 

قيغ أنيا ال تدال كسا تخكيا. ومغ ثع كانت الخحمة )الغخيبة( . ولعل عساد السشحر )الخاوية( يعيج اآلن ذكخياتو ، وكان يعتقج بي
الشطخ في الحكع األخالقي والدياسي بيغ الحيغ غادروا أرض فمدصيغ، نجاة بأنفديع)أو حخصًا عمى أعخاضيع( فتدمسيع 

مييع اآلن )الرامجون( وىع الحيغ تمقػا صجمة البقاء الذتات، وعاشػا عمى ىامر األحالم والتسشي، وبيغ مغ يصمق ع
والخزػع، إلى أن أعيج تكييف السػاقف واالمكانات، فتغيخت السػازيغ . ىكحا يخاجع عساد السشحر حدابات الساضي 

شباب وعباراتو الستجاولة الداخخة، التي تجخل في التياجي السألػف بيغ أقاليع الػشغ الػاحج ، فيقػل في نفدو : "أىال 
الخيشة، كل عذخة مشكع بُقصيشة"! لكغ ثبت يا عحبة أن شباب الخيشة أحدغ مشا، وال أعخف كيف تحايمػا عمى احتالل 
فمدصيغ! وكيف استصاعػا أن يبقػا، رغع القتل والحبح، الحؼ لع يدمع مشو شاب! ورغع اإلرىاب والتذخيج، الحؼ لع يدمع مشو 

ع دخانيذ ومغارات غابات الجميل في تمظ السجازر، وحشت عمييع، فاختبأوا بيغ عجػز أو شفل فمدصيشي... قج تكػن حستي
استخد فمدصيشيػ الجاخل كخامتيع التي أىجرت زمشًا شػياًل، وندعت عشيع الثقة العخبية دون  –أخيخًا  -( . ىكحا 02ثشاياىا")

ميمو سسيح القاسع قج قجما لمقزية حداسية أو إعادة نطخ، وكسا نعخف، فإن شاعخيغ عطيسيغ مثل : محسػد دروير وز 
الفمدصيشية، ودافعا عغ بشي جمجتيع أضعاف ما صشع أولئظ الحيغ تسمكيع الحعخ، أو أغختيع األماني، فكان تفخيغ السكان 

 .مغ أىمو جدءًا مغ البمية التي لحقت بفمدصيغ

ميا بمغت مجاىا في آخخ رواية مسا بيغ أيجيشا تكخرت في روايات أخخػ، ولع –في رواية "عحبة"  –ىحه اإلشارة )الجدئية( 
)قاع البمج(، وفييا الشسػذج العكدي؛ أؼ الحؼ يتسخد عمى المجػء، ويقخر اقتحام األسالك الذائكة، والعػدة إلى ما بقي مغ 

 عائمتو الكبيخة السحاصخة في أرض الػشغ .

كتدب( بتدسيتيع )الرامجون(، بعج أن شالتيع تيسة ىحا رد اعتبار ميع، بالشدبة لمفمدصيشييغ، الحيغ جخػ العخف )الس
 الخيانة والعسالة زمشًا ليذ بالقريخ .

أما فمدصيشيػ الذتات، فقج اختمفت مػاقفيع مغ قزية الػشغ الكبخػ، حدب مػاقعيع في الغخبة، ما بيغ األقصار العخبية، 
وإن تكغ عابخة، إلى السياجخيغ في دول الغخب . ففي  – واليجخة إلى أوروبا أو أمخيكا، وقج عشيت الخوايات باإلشارة الجالة



رواية " األرممة الدػداء" سافخ لبيب إلى البخازيل، وفي رواية "حخمتان ومحخم" سافخ غازؼ إلى أمخيكا لمجراسة، ورفس 
السائة مغ العػدة إلى قصاع غدة ، وفي رواية "عمى باب اليػػ" يذيخ إلى العخب األمخيكان، ويحكخ أن خسدة ونرف في 

 ( .230عمساء الػاليات الستحجة أصميع مغ عخب فمدصيغ)ص

لقج صػر الشساذج الذكية بكل ما تعاني مغ قدػة، وشطف، وفقخ، ولكشو بالسقابل صػر الثخؼ الفمدصيشي االنتيازؼ )سائج 
(. 03إلى مميارديخ") الذػاوؼ( الحؼ أثخػ بجرجة تفػق الحرخ، حرخ الثخوة، مع أنو تحػل مغ "ولج ساقط سادس ابتجائي

وكانت لسدة لغػية تحميمية بارعة: أن مخض ىحا الدائج الذػاوؼ ىػ نقز السشاعة، كسا جعل ىحا الذػاوؼ ييحؼ في 
 غيبػبتو باستعادة صػر مغ ماضيو السحخوم.  

 -لع يتخفق الكاتب ( . و 02وفي رواية "سخوال بمكيذ" تشقمب العبارة العخبية الستجاولة إلى )األرض أغمى مغ العخض( !!)
بالرػرة التي يقجميا إلى الستمقي عغ حياة السياجخيغ الفمدصيشييغ  –في جسمة ترػيخه لمسجتسعات الفمدصيشية السدتقصبة 

في مياجخىع السؤقتة )السخيسات( وسكشاىع حػل السجن العخبية . ففي رواية "قاع البمج" حيث تدتػلي روح "مقاومة الفشاء" 
لتشافذ في انتداع فخص العسل، ومحاوالت ىجخة الخجال إلى الخميج، بحثًا عغ فخصة لمعير واتداع عمى الجسيع، نجج ا

الخزق، بسا يتختب عمى ذلظ مغ تخك الدوجات وحيجات في مػاجية الذبع السادؼ، والجػع اإلنداني! كسا نجج االنحخافات 
السخأة التي تسارس البغاء في أتعذ صػره  (، ومثل تمظ261األخالقية والدمػكية، مثل الذيخ ليمػب السدواج )ص

( . عمى أن رواية "قاع البمج" وفي ليمتيا العاشخة؛ أؼ الميمة األخيخة تشتيي بالسطاىخات التي تدج الذػارع، واإلشارة 50)ص
وفي غدة  إلي )معخكة الكخامة( التي تخكت أثخًا إيجابيًا في الترػر العخبي العام تجاه الفمدصيشييغ، في الزفة الغخبية

 وغيخىا ..

 

وبػجو عام .. يسكغ القػل إن الذخرية الفمدصيشية كانت مػضع عصف الكاتب فحساوؼ، وىحا شبيعي ومتػقع، ولعمو 
يشاسب مخاحل مػاجية السػاقف الرعبة، كاستيجاف العجو السدمح لبدصاء الشاس مغ الفالحيغ السدالسيغ، الحيغ انراعػا 

العخبية( فشجػا بأنفديع ليتجخعػا كأس السخ في السخيسات القخيبة، كسا في السشافي  لشرائح زعسائيع )وبعس الدعامات
 -في وششيع )فمدصيغ(أو خارجو –البعيجة. ولكغ ىحا العصف أو التعاشف مغ الكاتب لع يكغ عمى إشالقو؛ فالفمدصيشيػن 

بذخ، تتحقق فييع كافة الصبائع، حتى ىع بذخ مغ ال -عمى مذارفو في السخيسات، أو بعيجًا حيث السشافي ومػاشغ الغخبة
رأيشا كبيخ الذخشة )أبػ شخيغ( يقدػ عمى بشي جمجتو، ويكخىيع عمى االعتخاف بسا لع يختكبػا، ويتقبل الخشاوػ، ويكخىيع 

( وىػ ييبط إلى اإلسكشجرية وحيجًا 0202عمى أدائيا، ولكغ بالسقابل عايذشا تجخبة مذيػر شاىخ الذيخؼ في )اإلسكشجرية
ًا، فيتألف القمػب، ويفػز بالرجاقات، ويحرل عمى البكالػريػس، ويزخب في األرض، فيعسل في دبي، ويخسل ولجه غخيب

ألسانية، تذاركو بحػثو في تحػيل الخمية الحيػانية إلى بذخية حيػانية  –بجوره  -بخىان لمجراسة في ألسانيا، ليتدوج بخىان 
تحػل لحائقة الستمقي وعقمو؛ فإن ىحا الفتى القادم مغ السخيع، الراعج إلى نباتية !! وبرخف الشطخ عغ مجػ إقشاع ىحا ال



ألسانيا، الستصمع إلى التفّخد العمسي بابًا لحل مذكمة انتدابو إلى العالع السعاصخ، يكاد يكػن ىػ الرػرة الشسصية بالفعل أو 
 ػم .لذباب فمدصيغ في السخيسات وخارجيا .. إلى الي –وليذ بالتسشي  –بالتصمع 

 :خاتمة

أن يكػن ما قجمشاه عغ ىحه الخوايات اإلحجػ عذخة ، تحمياًل نقجيًا، يكذف عسا شكل  -في خاتسة السصاف –ال نتصمع 
لع  –ليكميا، ولػن أسمػبيا أو أساليبيا بجساليات المغة، وأصػل فشػن الدخد؛ ألنشا في ىحا التشاول عشيشا بقزية " اليػية" 

ة . "اليػية" عالمة وجػد، وشخط تحقق الكيان، وضسان االستسخار . وإذا كان نتجاوزىا إال تحت ضغط الزخورة الدياقي
األمخ يتعمق باليػية " الثقافية" تحجيجًا؛ فإن الثقافة ماثمة في كل ما يدمظ الفخد، أو يقػل أو يعتقج، أو يعسل ، بسا يجعل 

ان والسكان بحاتيا . وقج استسجت ىحه الجراسة مغ اليػية الثقافية صفة مالزمة، نابعة مغ تجخبة الػجػد الستحققة في الدم
مذخوعية العشاية بخوايات فحساوؼ، في جسمتيا وتفريالتيا، ألن كل رواية مغ ىحه الخوايات اإلحجػ عذخة تشبثق في 
وججان الكاتب مغ حذ وششي شعبي تاريخي، مذغػل بفمدصيغ . وال تثخيب عميو في ذلظ، فقج عانى مخارة الخحيل عغ 

معايذة االغتخاب والغخبة وىػ في نعػمة أضفاره، وألنو يسمظ مغ الػعي اإلنداني الفصخؼ، والتصمع الػششي، الػشغ، و 
والتسدظ باليػية الثقافية ... ما يحسمو حساًل، بالفصخة، عمى أن تأتي رواياتو في نصاق إبخاز تمظ اليػية الثقافية عشج 

في مدتقخىع التاريخي: فمدصيغ، أو في مشافييع عمى امتجاد جيات  قصاعات أو شخائح أو شبقات أو أفخاد مغ بشي وششو،
 العالع.

ولقج حاول الكاتب بالفعل أن يزع كل ىحه السحاور أو الجوائخ الستجاخمة، تحت ضػء "التحميل الفشي"/الديكػلػجي. وليحا 
السقبػل في مثل ضخوف الكتابة التي تخاجعت نبخة " الغشائية"، والشدوع إلى تسجيج الػشغ، وإعالء كافة فعالو إلى الحج 

أنو : )قال كل شيء(!! . فيحه عبارة مغامخة، ال يرح  –بالزخورة  –يسارسيا صبحي فحساوؼ، وإن كان ىحا ال يعشي 
كسا ىػ  –لشاقج أن يتػكأ عمييا فيسا يحاول مغ اكتذاف ثغخات أو نقاط ضميمة، فيسا قجم الكاتب السعشي بالقزية، ألن الفغ 

رؤية، وجية نطخ، إشاللة شخرية عمى مػضػع أو قزية، تحاول أن تبجو مػضػعية في تجاوز ىػية  –معخوف 
 الكاتب، إلى ىػية السكتػبيغ، أو السكتػب عشيع، أو السخوؼ ليع، حدب مخكد الثقل في رؤية الكاتب .

صخاعات تكذف عغ تجحر لقج غاص األستاذ صبحي فحساوؼ في أعساق تاريخ السكان )الفمدصيشي( ليخصج أحجاثًا، و 
الذخرية الفمدصيشية )ساللة كشعان( في السكان ذاتو، الحؼ يحاول االحتالل الرييػني أن يغيخ مدساه، بادعاء اكتذاف 

لتجعع حخكتيا مغ أجل استخالصو، أو اغترابو في الحكيقة !! ولكغ   -لع يججوىا -شبقات )جيػلػجية( سكانية قجيسة، 
كشعانية"، لجأ في حفخياتو األركيػلػجية إلى الشكيس، أو الػجو السقابل، بالخحيل إلى الدمغ  فحساوؼ في رواية "قرة عذق

" . ومغ الػجية الفشية الخالرة، نخػ أن الخحيل إلى الدمغ اآلتي في "اإلسكشجرية 0202اآلتي، واستذخافو في "اإلسكشجرية 
ي، وبخاصة أنو : الساضي األسصػرؼ، حتى وإن حسمتو " كان أكثخ تػفيقًا، فشيًا، مغ الخحيل إلى الدمغ الساض 0202

بعس السخصػشات أو الحفخيات، ربسا لختابة أحجاث " قرة عذق كشعانية" الحؼ انعكذ عمى اصصشاع الحبكة، ووضػح 
" التجبيخ )الفشي( في رسع أحجاثيا. وىحا الشػع مغ الحبكة قج يرمح لرشاعة مدخحية )مثمسا نجج في مدخحية " أوديب ممكاً 



الستكخرة لجػ عجيج مغ مؤلفييا القجماء، والسحجثيغ، والسعاصخيغ( أما الخواية فتحتاج إلى أمػر أكثخ تعقيجًا، وعسقًا، 
 وبخاصة في مجال بػاشغ الذخريات، وما تخفيو، وما تجبخه تجاه اآلخخيغ مغ خرػميا!!

اع العخب والييػد عمى أرضيا . لقج رأػ الكاتب في ويبقى لجيشا تعميق عمى ما عّجه الكاتب حاًل عمسيًا لقزية فمدصيغ وصخ 
رحمتو إلى الدمغ اآلتي، أن الحل العمسي )الستخيل( يأتي في أثشاء اكتذاف مخكب ججيج لمخمية، يتحج فيو العشرخ الحيػاني 

ج، وحاالت تتخاجع دوافع الرخاع، وتختفي العجاوات؛ إذ تختفي حاالت االحتيا –في رأيو  –مع العشرخ الشباتي، وبحلظ 
عمى الدػاء. ولكغ: عمى افتخاض أن تحػيل الخمية مسكغ بعج حيغ شػيل أو قريخ. ىل مغ السحتع أن يػصل  –االىتياج 

ىحا التحػيل إلى الحل الحؼ ارتآه بخىان، وكانت ثسختو ولجه كشعان؟! إن ىحا اإلندان)الثالث( األخزخ، صشاعة عمسية 
إنجازًا  –قي عخبي فمدصيشي، مغ ثع يطل ىحا التقجم العمسي، كسا تخاه الخواية ألسانية، وإن شارك فييا عشرخ بذخؼ شخ 

غخبيًا ، وبالكياس إلى ما ىػ مألػف مغ الغخب: أليذ مغ الُسحتسل أن يزغ ىحا اإلندان الستحػل عمى أىل العالع -عخبياً 
أرضيع، فعجدوا عغ حسايتيا، أال يجػز الستخمف، مغ أمثال َمغ اغُتربت بالدىع، فُأخخجػا مشيا، ومغ التيع البحخ نرف 

أن ىحا اإلندان الستحػل يزغ عميشا بسذاركتو نعسة التحػل؟! حتى ال نتداوػ معو؟ وبحلظ يذق قصاع مغ البذخ شخيقو 
إلى مدتقبل ججيج )متحػل( يجشي خيخات ىحا التحػل لشفدو ويتخك تمظ الجساعات البذخية الستخمفة، عمى صػرتيا الخاىشة، 

غ أجل أن تحرل عمى أنفاسيا، وقػت يػميا، وكأنيا في حجيقة حيػان، أو متحف جيػلػجي خارج الحداب ترارع م
الدمشي، والتصػر؟ قج يبجو ىحا االحتسال اآلخخ قاتسًا ومتذائسًا، ولكشو ليذ بسدتغخب في مجال الخيال العمسي، وبخاصة 

لمزعيف، وحتى في مجال الشبات، فإن األشجار السعسخة  أن الحيػان بفرائمو السختمفة يشصػؼ عمى غخيدة افتخاس القػؼ 
الزخسة تخسل عخوقيا لتستز ما استصاعت مغ غحاء األرض، ومغ السياه الجػفية، وال يعشييا أن تسػت الشباتات اليديمة 

غ العدلة الستيالكة، فالسعشى السدتخمز )الستذائع( يزع احتسال أن يدفخ التحػل إلى اإلندان األخزخ عغ إمكان مديج م
 في مختمف أنحاء العالع . –والتخمف لمجساعات البذخية الزعيفة أو السدتزعفة 

لقج تسدظ الفمدصيشي بيػيتو الػششية، وثقافتو السسيدة، الساثمة في مػروثو مغ العادات والدمػكيات واألمثال واآلداب .. إلخ 
أو صعػبة أو حتى اضصياد بدبب ىحا االنتداب الرخيح . وحسميا معو أيشسا حّل، وتقبل كل ما يسكغ أن يػاجو مغ ىػان 

( وإلى يػمشا ىحا، وندتصيع أن نجج ىحا السعشى ماثال 2521إلى فمدصيغ، ولقج مزت عمى ىحا أجيال، ما بيغ عام الشكبة)
سي في مختمف الخوايات، بأساليب وأعسال وتزحيات تشاسب مػضػع الخواية، وشبائع الذخريات ومدتػاىا الشفدي والعم

 والسادؼ.

ولعل ىحه الخواية الػحيجة دون غيخىا التي تبجأ مغ قصاع  –غيخ أن رواية "حخمتان ومحخم" قج بجأت بغيخ ما انتيت إليو 
غدة بجغخافيتو وحجوده وامكاناتو السزيق عمييا. ففي رواية "حخمتان ومحخم" تتخخج الفتاتان)تغخيج وماججة( بذيادة تخبػية 

اًل في القصاع، مغ ثع تتصمعان إلى العسل في بالد الشفط، وبالفعل تججان عساًل بالتعاقج، شخيصة متػسصة، فال تججان عس
وجػد "محخم" برحبتيسا!! وألن الفتاتيغ لع تداعج ضخوف أؼ مشيسا عمى الدواج الحؼ ال يخحب بو األىل، ألنو سيؤدؼ 

ضاىخيا عمى الكيل )أبػ  –ضختيغ –مفتاتيغ كدوجتيغوىكحا عقج ل -إلى استيالك السختب الحؼ تحتاجو األسخة في القصاع 
مييػب( خبيخ البدتشة في القصاع، الحؼ ال يجج ما يسشع مغ صحبة الفتاتيغ كغصاء لذخط العسل في بمج الشفط الذييخ! 



غيخ أن الطخوف الستصػرة، والحاجات اإلندانية تحػل الدواج الذكمي الطاىخؼ إلى زواج حكيقي، بسا تختب عميو مغ 
النقصاع عغ األىل في غدة، وحجب أو تقميل السعػنة السادية السخسمة إلى أسختي الفتاتيغ، بسا يعشي أن ىحه الُيػية ا

الفمدصيشية تػاجو شيئًا مغ احتساالت )التجسيج( في مقابل استقخار مخحمي لمحياة الذخرية، ومػاجية نتائج االغتخاب 
 تحققيا عمى مغ يكيع بيا، وإن تكغ اإلقامة مؤقتة .الفمدصيشي في أقصار عخبية تفخض شخوشًا يرعب 

أن يقجم لقارغ الخواية العخبية مدحًا شاماًل لقزية وششو  –دون أن يقرج –وأخيخًا .. فإذا كان صبحي فحساوؼ قج حاول 
سالة بكثيخ مغ الفمدصيشي، ماضيًا وحاضخًا ومدتكباًل، في أىع تػجياتو وشبائعو ومسارساتو، فإن رواياتو قج حسمت ىحه الخ 

دقة التحميل، وأمانة الترػيخ، ورشاقة التعبيخ، وشسػل الخؤية في امتجادىا: الدماني والسكاني، ومع ىحا تبقى مداحات 
و، وىػ يخاجع دفاتخ  شاغخة، ليذ مغ حق الشقج، أو الشاقج أن يذيخ إلييا، )إال إذا رضي لشفدو مػقع مفتر الفرل الُسػجِّ

 (.تحزيخ السجرسيغ لجروسيع

فعمى سبيل السثال، تبخز خصػط اليجخة الفمدصيشية إلى العالع الخارجي، العخبي، والغخبي، واألمخيكي، مداحة ميسة في 
حاضخ القزية، ومآالتيا السحتسمة مدتكباًل، كسا أن قصاع غدة، وما يسثمو )راىشًا( مغ انذقاق، وما أدػ إليو ىحا االنذقاق 

ال يحتاج إلى متابعة فشية، وبريخة نافحة مثل تمظ التي يسمكيا صبحي فحساوؼ، كسا مغ خمخمة وضع الزفة، كان وال يد 
رأيشا تجمياتيا في رواياتو الستتابعة، ونحكخ أخيخًا ببعس ما أشار إليو السثقف الفمدصيشي عارف العارف في كتابو:"الشكبة"، 

ييغ، وبعس الذخكات األجشبية، التي كانت فقج سجل باألسساء والسداحات: كيف "ترخف" بعس مالك األراضي الفمدصيش
تسمظ أراض زراعية في فمدصيغ، كيف ترخف ىؤالء وأولئظ في مستمكاتيع، مسا قػػ قبزة الييػد الػافجيغ عمى األرض، 

 وأضعف مغ قجرات السشاضميغ الفمدصيشييغ في الجفاع عغ أراضييع التي استساتػا في سبيل الحفاظ عمييا .

يفة ودمػية، بالشدبة لمدعامات الفمدصيشية خاصة، فإلى اليػم يعج مػت )ياسخ عخفات( لغدًا يحتاج وكحلظ مخت أحجاث عش
إلى تفديخ مشصقي، ليالئع معصيات الخاىغ السأزوم لمػجػد الفمدصيشي، وعغ أولئظ الكيادييغ الحيغ رأيشا تحػالتيع الغامزة، 

وبالصبع ال نسمظ أن نصالب صبحي فحساوؼ بأن يشيس وحجه  ومرارعيع الفاجعة.. إلخ . فزال الستخىل لمػجػد العخبي،
ألداء ىحا الػاجب الفشي، وكل ما أردنا أن ندجمو في نياية ىحا الفرل أن مػضػع فمدصيغ يتجاوز قجرات الكاتب.. أؼ 

 ة الذائكة!!كاتب، وأنو ال تدال السداحات الذاغخة فيو تحتاج إلى مغ يستذق قمسو، ويتابع ليقجم الججيج  في ىحه القزي


