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.؟قمةكلبمدايةفيدائما،صفحاتبضعيس!وداىبعدالاالقصصية!ة"منيبفاروق"مجموعةهي"الاحمر(لديك"(نمنالرعمعلى

فاروقلكان؟لوتيرةهدهعلىتسيرالاموركالتلولانه.ذلكاظنلاموقفامنهاالنقديقفا!الى!اهـءوديهاء،فكل،ا،ولىانقصصحية

الىوصلتالظهرةان؟ل!.ا!فدرةنفسيمثلالذيوحدههوهـجببي!قعالؤصيرةالقصةمؤهومفيعامخطءنت!فلانها،اولا.ايجابيما

الطوخي"اللهعبد"مجموعاتفهذه":قبلمنالتعميمحيزاللحظةخىالاولىتيمورمحاولاتمنذ،تدناالقصصءؤلةأ!ه!اءلمبميه

عئتنحر!رمانهاكلهاتؤكد"مولمىصبري"و"ارربربسإو!"ء))وور(ء،تكشف،الاولىالقصصةالمجموعةهدهلان،وبعدئذ.الحاضرة

للقصة.تيمورمحمودرسمهالذيابىدايةخطالرغمعلى:(كتبواكاد)يرحققأصيلكاتبلحن،لمقصة1مؤ،وماضطراب

الشمكل!فىا!يوتتمثل،معالمهااما.عامةظاهرةامامفنحنادطالنقيضينبينالجمعامكنكيفللآن.الحقيقةالقصصيوفزيفة(منه

القهصيرةا!"ء-3!يصونة،ممحندذ،ا!ورص*ةءتابإتجن!كا"اديافي،ب1)ةهي،قصصيةمجموعةامام!واصبحتحدثكيف؟واحدفنيعملفي

بهرز!،عادة،قضصهملبدأالسببولهذا،تسرد((حكاية))مجرد!القصة))مفهوم،عندناقاقصةالشائعالمؤهومتحطمل!،جانبهـن

بض!برليالمتهـراو،(المئ!صصبياتلجماةاو)لك?!عيةال!أمارقخطببطاحي؟ا؟لواقع:الاصيلةمادتهااصضانالىتنعذلكومع،"الص!-شنحني

لاذ،ا(!تجربربا!ف.نصلى،وصف!بةجملصيمغةفيوباهـ-مرار،الغأئب((0الاحمرالديك"مجموعة"تبرهاالى*رئيالرئيسيةءلةالمتت!يتإث

اما!كاننا،لاعمالهاثارتملضصشكاءفيالىشحصياتخصعائصت!ط!ظ،!و"الهولبطريرق،نفشحضماص،لاولى1رإوهلة،ما!إكأالمشكا"ولصنتهـو

"صورة))قصةمطلعمناخرناهازذيالمثالووب.."!هفحهبردولىؤصى:-فيالاولىالسطورامامولنقف.المر.شعةقصص"نؤ!مةا)ى

؟لمقصودعبدبدسشخصامامفنحن:المعالمهذءنلمسمنيبلفاروقييتقابوبات.وب!نىبرحلمافنديالمقهودبىدنام":"الم!مورة)ء

يرفهبإنويرةوي،4نتصء(ليايامويرتفكر،"حكمبالم1كماتيعمل،افنديالمعو!ا.فيالىسيئ!بفغدا.رالكمالبالتمامالمسائليرئبفراشهفي

؟لأ.؟93-(رك!ء:هـا(قصورذرىلى!6.!(أرلاعارإقيو!وصورافىبالمطألى"ل!وغس!نط،المكوجيالىوفه?!ه4بدرتادسلولقد.وال!لم!لة!و

!م!مس!ئي!ندناإإشفطوالاصداثو!ا!4ويرخ!ر!م؟ه!كوو!ونتار!"!لاعمدهمنمحاذروهوالشارعمناش!ررىو،اكصا!يالابيض4"يردح!فروجصور

ررفى"ثاج"فىوخلالىنف!فيالواؤحيتدثهاا!تيا!فعللىدودخلالطاللحمدطلمنبيدهو(حقرورليشعلبةثملل!لأقةموسىبالامى

قاروقأنهـكب،ساطة،؟لم-ألة؟طذ!..اذن.إ.ءلا!23؟9)يا؟خفكيف،تحيراف!ديالمقصودعبدو!ن.وعاقي"ؤواهليمست!ردالسمين

ثخصهةعنيركلوت،(نه.يخبوناانه.هذالنايقولالذيهومميب،الانتميبوشعرهالمحببووجههاضاءراب!ء!ه!وراؤبالمه1ء،!سيقف

الموضوعجم!1،9كل،حص!ا"تهامننتر-إكيماءاييريرضالال!نه،هويرعردها.إحممل،صمانكال!اوجلىكانفقد.ا؟مكانتاالمتينتبابه"ر؟موتدكر

الالصاكمى،هؤاوطى.!\أبخ!؟بم!؟لغتخص!كأء!!ويرحرؤووما-!!ص.،انهالم!برهةهذءعوك!قدكنوالماولادولاذو!ة!هن3رؤلم،!ما4!لدفي

الص!!بمنمعلقةستقغ!الكيفيةبهـرزءمارسعمت(ذ(لف!خصيهفكلا"صو!4!نهرهارزيار!ميقالباث!!بهذاقواهـولاا!صتالتبم

يرقذؤهاو،نا!وتمزعوتنثكرت!تى،"ثا-لمبر،نهاالاعتقمادبيق،واي!بط"ا!خ..وا!مذ(لط

ى!و!فرفىلاءر.تىءايفيالاءإقادروموببن،الغدنحو؟دائمافي؟ريءواماز!ء-فىء!الأواىالثلاتطا!مفحاتو"،بعالنحوه!اوعلى

!ا،اهـارقىاوراليرو!حلموادا.4بقصتلا،بالكاتبثقت!امدى!يءؤدلأ:القراءةفيي!ىتمراوالقصةيتركاني!سإتع-!ئا-

(لحي،كالديرخموءلرممحمكان":"دفيا"قصة"طلمعمنبرفىءهودها9،ءد"1!نيرما*؟!1!تي،قيالسحوالنافذة-فىل!ول؟ورتع!ميءلا،4.بقصد

لذيتجاربولهتاريرخهالخامطوله؟صدقاءله،(بدايشقرولايهد؟لاالذي!حر!أ!م،ف.تن!فافبنه.ومامفيالانازئيوجودقافيهرءهـرمحالم!لى

ات،المضاد-!معظمفييح!بهاصه.الخلقكلءنبهويتميربهي!فرداىءشش-ف!ا!أويءاي!-أكادولا،هـور،،!فيزوراجوراءا!ات

وكأللمث.((افي..المضلموقاتوتت*نالجوبرجلوص-ضماار!لىأصروفيفي*ءهاادورو،مصبرهاوازأبع،.بةالب!سبكثاةةهاوا!ر،حهصر!ا

ءلىءصرالىت-خ!هـإررءكرحنأيالحاجعاؤلة)):((لقاء)اقمةع!4لوصف1ءئرصوناتلمضعبع!الااكأ"المغنف!!وامحوارموادصر-!?ها

"حن.ؤفيصمدؤ؟ي.والاوولىالاداربعاكاواإرورريرضطاهـ،إهـةلفىيارةءام!!،دولا،الم:دايرةفيرتةضرالكاتبانالىذلكإبىجعهل.الرتبب

8رياروسترطف،(لىحضضراءبالارخ!بةالاوتوبيسىبنتمركةي(وظفاف!صاواؤعه!وكط،الح!باةالعاريق!ها1وفيلحياغ1ب!(لفاصلالىيصلى

بالثحعض!لها؟،بما،ري!طو،(ددينمحمادالمض!هـ!فهارعركيج!ي!لمع!1ال!*رتكارئقطةالىيصللايكا!"مح!،فنيفي--عملالمثعكسلحى1--

القؤكورى!تبالعائلة..!ها!!،برقح!حوئهأانهيم!رفهجآ!!صرفص!

والحاج.ا!حالفيلمذبوحة1المثرفر)دجاجاتوالث!و(!و!حاوالفطير+القاهرة"عصوسعدداوبرلنالشر1*
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،ويق!محركتهمنالواقعيمجردالفنكان،الخلقةاقثاليتملقي،للحريمفسف!ر،المبكرالصباحبقطارينحقوأوانعياذبهيهالستيسنعجل

تصدقكماهذاعلىتصدفى،الناسلافعالخلاصةالامرنهايةفيلناالبيوتسترعلىلاينكشفونالناسويجعل،الادزاقيسهلالصبحية

الحكومية.المصالحاحدىلائحةكأنها،ذاكمحلىالقصعينفوسنافيتتركهالنيالانطباعبعينهوهذا،"الخ...المد؟ري

مجالهميالأشعانيالفياحدثهاافيبالثورةالاالقاعدة!عطمووم"اترابيزة"و"انسان"و"الحسابع":(لمجموعة.منالتالية

!بيرنيكىكادفما.غرالسارسالقرنفيالجغر؟فيةوالغوفالفل!بعدالقصعيبافيعن(ل!مالىوسأعود)."فعليم"و"القمح"و

،تدور،الكونمافيككل،الارضوان،سورافىنمافيكلان!فالى،اذا!تعليقالىاشهغباننيشعورقصة،ينتابنيكل(ومعقليل

على"دخيل"ولكنه،القصةشخصيةهوليس"دإلثشخعي"
البدناععنيركننمفونالرحالهوبافيوماجلانجامافاسكوديكادوما

وعننفسه4عنالانسانمفهومتغيرخى،ألارضيكوكبنامنالمجهولةويديعالميروفونيتناودشخص،بسواءلعمواءالقاربم!ءوعلىالشخصيات

!اد!الارضانلهظداالذينالكهنةيصدقيعدلمفهو:كليةالعالمشخعيةانها..فعلتلقد..شجتلقد..(لشخصيةهي"هذ.

هذههوكلهالعالمانيمدفىيعدولم،لاتحرك،الموتىكمناديرق."ذارلاتفعلانها..هذاتعلانها..شريرةشخصيةانها..طيبة

هذه":يقولىاقطادنسيدراسهاعلىيقفوالتييسكنها:لتيالر!ةينفيالذيالخطهذا،الفنيالخطهذافيمنيبفاروقوقعفكيف

انها،الاتنأجواثواتوالدواب،اناملكيانها،ما!ليهاوكل،الارضمنبئكملهجيلوت!بعحمثوكيف؟وشخصياتهجوه"قصصية"

اجليمن،الهيقانونبموجبيعملونانهم،والهلاحون،اناملكيالقصيرةالقصةمافياهمالىيفطنولا،الخطنفسيكررقصصينا

اندفعوانما،سادتهولاالامسىكهنةيصلىقالانسانيمدلم،لا."اناالشخصياتحضود،ط?ول!؟!م"الحضور:فنيةخصائصمن

الاقطاعياتحدودفحطم،تجاولىءالتيالاراضيعن:شيءكلعنيكشفأالحركةحضور،الزمنحضور

اصلها،الى،عامةظاهرةوهي،الظاهرةنرد(ننحاولوحينما
،والارضالسماءبينالمسافةوعن،ببعضهاالممنوربطالجماركوحطم

واصبح.المشرىالعقل:كلههذاءنالكشفتملكالتيالاداةوعنالطريقمنتصففييقفونقصصيناان:التفسيرهذاسوىلانجد

...9،أأ!م*ممالنسخصيةتخطيطوفنالسعبيةالسيرةتقاليدبين
المتميزةالواصحةبلافكارنبدامالمشيءبص!حةنعتقدالاالتفكيرقانون

قهـانل،!ثكالىالسرمديةال!ثةوتحولت.ديكارتقالكما،بالبدوهةتنحصرالاشمانيةللمعرفة(لفنيةالوسيلةكانت،الوسطىالعصورففي

كان،البشربينمن(لخيرةمالاموذويوالابطالالعظماءحياةسردفي
كلفيقيمه.فغييرالىالانسانيدفعكانلاله،خلاقشلانهالا

عليهايدللثم،للشخصيةالعامةالصفاتيستخلصالقصصياوالشاعر

اكثاففمن:جديدةبكشوفتشهيالممليةكانتمرةكلوفي،مرةالبثريةالمجتمعاتوكانت،بصدقهابذلكيوحيكأنما،افعالهامنبامثلة

وعلى،قوانبنهبعضاكتشالىالىالانسانوصل،العارمدورانحركةالذينالربابشعراءبواسطة"السير"هذءتتناقلوقتئذالموجودة

الكهـرباءطاقةاطلاقالىوصلالميكانيكاومنالمبكانعكانظامالاخص
...المناسباتفياوالقريةسائرفي"النماذج)ءتلكحياةينشدون

المعقد.الصناعيالنظاماقامةالىلذلكووصل،الخ(ر.
.وفالمجتمع:؟لكتحتمالوقتذلكظرو!وكالت.الهامةوالاحتفالات

الثورةعصرالىويصل(لاقطاءاساسبتحطيميبدأالذيالخروفيعنوقتذذالانسانمفهومانيعنيوهذا،اقطاعيامجتمعاكانالانساني

الابر!اعمجالىفيمقابلةثوراتعدة،التوانيعلى،نلمح،الصناعكيةابدبم!تتابععنعبارة،الزمانفيتراكمعنعبارةالعالموعننفسط

عامتخطيطبشكلالانسانيةالملامحتصويربفنبداتلقد.الفنيفيويحصدهاالمبذوريلقي؟لدهرابدالفلاحيظلظلهفي،واحدلنظام

(لانهاناكتشمافلان(أأ،مأعهماهـفناي)،لخصائصهابالمملالفلاحيلزمالممرابدالاقطاعيالسيدويظلالثابتةالموا-م

محنالبحثالىيت!جهجعله،للتفكيركأساسالبشريالفيلاهميةكما،الارضعلىاللهظل،هو،بلهفيوبالاستشهاد(رضمهفي

،رهيبةغامضة،مجهولةقوىصنعمنيظنهبلامسكانعالموسطذاتهقوسذلكترسموكما،الوقتذلمكتقاليدتقولوكما،؟لكهنةيقول

نا،اذن،طبيعياكان.للحيلأةالاكبربالمحركوتارة،بالقدرتارةيسميهافيالفلاحفي!هينحبسعصروفي،(لاقطاعيةالمجتمعاتوحفلاتوعادات

جوكو""ي!علن،مثلا،التصويرففي:معالمهتحسسفي*نسانيبداولا،ببعضهاالمدنفيهتختلطلامحصرفي،(لاقطاعيةهي،مقفالةارض

ليسموضومحهان،للكنائستجميلاليسالفنان5+هأح!يمكنيهبمف،الانسانيةالمداركتتفتحولا،البشربينالتعارفيتم

البورتريةفىجاءهذاوعلى،محورءءـو(لانسانوانما،الغيبيالعارمتناسخعمليةشكلفي،سكونيشكلفيالاالعالميفهمانللانسان

ايضا،طبيعياوكان.الانسانيةالذغسعالمعنالكشفنحواولىكخطوةنسخمجرداللحظةهذءفيوالبشر،للامسى.نكرارفاليوم،مستمرة

القرننهايةادباءفرايذا،*دباءعلى،بدوره،المفهومهذ(ثر3ان؟.قرونمنذالارضنفسعلىيرضربونكالوالمن

بخمالمهمتميزاادبياقنايطورونعثرالسابع(لقرنوكلعشرالساس.الجانب؟لوحيدةالنظرةهذءالعالمالىمنالنظرمفرثمةيكن"ائن

واعني،"لوقتذلكفيفرنهافيناثر(همانحتى،الاسمببنفسيسمىاتجاهفيالفندفعالىالانسانيةالجماعاتحاجةنشاتهناومن

البورتريهكان.الادبيالبورتريهلفن؟عمالهاغلبيكرس،لابروييربهيممدوايقاعاتوانغامومسرحقصائدمنالبثرمايخلقهفكل:الثبات

ينطبق،.عامانموذجالتكونلا،الانسانيةالشخصيةخصا"لصيستخلصكما).الرتيبالايقاعاي،الموسيقىفي"المونوتون"انه،التكرارالى

خصلالصباحصجياشةلوحةلتصبحوانما،ذ(كعلىيذطبقكماهذاعلىالتيالحكمايضاوهو(الشرقيةخطأبالموسيقىعنيسمىفيمايحعث

انمما.ليةكقيمةالفردظهورعصرفياصبحناانناذلك.الواحد،االفرد"11فناي)نثريةمقراتاواسعارشكلفيللانسانثابتةصفاتتدخر

لفسيةخص!لصمجموعةالفرديرىالك!لببدا،البشريالفرتطورومع!534،اهأ91الاخلاقية؟لدراماكذلكوهوا!ء+أ*!ول

وحينئذ،ذلكسرعنيتساكلفاندفع،معقدةواحيانا،بسيطةاحيانافي"شيءكليطللكي،الابديالركودبهناي!نغنونالناسيظلفلكي

نتجألانسانهل:كلهعشرالثامنالقرنهـستغرقاللبمالسبئال!حفيوالنساء،الاقطاعيللسيدوالارض،(وضهمحلىالفلاح:"موضعة
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.ذاكاوالمضمونهذاانتجتالتيللظروفالتاريخيالننطورمرحلةالانسان))مفهومكمبحوهنا؟.بيثتهيصغالذكيهوالانسانام،البيئة

الجنوبيالاقليمعنواتحد!"لديناالقصةكتابوعيانعدامكانولقد،دائزنهاديالانسانيتحركالتيالبيئةدراسةعنلاينفصل"الفرد-

سيظهرالتيالواصهـةالتاريخيةبالعملية"التحدةالعربيةالجمهوريةمنالتيالبي!ةدراسةنحو،للانساندراستهمفي،الادباءانزلقوهكذه

الانتاجمنالسيلهذافي؟لسببهو،معددشكلفيالمضمونخلالهاالامر،الاثنينبينالمتواصلةالعلاقةيفهمواانحتمياوكان،تحوطه

الصحيحلتفسرالناظهرقدوها.الحواديتيشبهالذيالقصصي،عملياالمفهومذلكنج!بعلىالقادرالوحيدالفنبميلادانتهىالذى

تقالميدمنبعديتخلصو؟لموهموافعهميواجهونكتابناان:للظاهرةسبيلفيتجاهداخذتنفسهاالروايةانبيد.الروايةفنبهواعني

التقاليدوهكي،الرباببمصاحبةوالسردوالحكايةالشفهيةالرواية.خليطشكلفيبدأتانهاصحيح.الخصائصمتكاملكفن،تحررها

ازاءيتخذونهالذكيالقصصيالموقفهذاوجدانهمميحركتالتياظهار،النفسيةلملامحهمتحديد،لملشخصياتعرض"النورتريهمن

المظهرهداعلىوجداننايتفتحانلايكفيلكن.الفنانموقف،الواقعالشخصياتادخالجاءوبعمطذ"الخ..العامةالاخلاقيةلخصائص!م

رائداتجاهتبررالماضيظرو!كانتوربما.سليمادناسنبمالبدانيكليفاميرة:مثالة)الكلاسيكيةبالدراماكبيرحدالىمتاثراالحركةفي

تختلفاليومظروفلكن،الوضعهذالحو،تيمورمحمود،عندناالقصةالتياللحطةمنابتداءالافناتكونانتستطعلملكنها"ثولافاييتلمدام

تلقيالصناعيةالنهضةومعالم،الاندثارفياخذف!الاقطاع:تمامااليوميةالتجربةولانعكاسللعالمالانسانلمفهومالشاملالتغييرفيهاتم

؟لىبنايصلبانالميوممطالبالعربيوالفنان،مجتمعناعاىبأضوائهامحركهوالتقممانالانسانادركفمنذ.وجدانهعلىالصناعيللعابم

.هذهالجديدواقعنابحركةالوعيدرجاتاقصىانتدريجيايفهماخذحتى،الحركةهذهسياقهور-المتاوان،العالم

وحينما.اصيلوفنان،معاصروفنان،عربيفنانمنيبوفاروقعليهيجثمالذيكالماضي،مستمرتغييرفيحالةعنعبارةمايعيشه

منبالدقة،قصصهمناخترتهاالتيالمقننطفاتالىبالقارىءارجعالثورةهذهوان،عليهالعورةنحودفعايدفعهانماوافكارهبتقاليده

فاروقاختارهالذيالغنيالشكلانمعيسيلحظ،فصصهبعضبدايةيحملالحاضرلكن،قبلمنيعرفهالم،اخرىحالةنحوالطريقلهتفتح

عنالتعبيربلوغعنيعوقهالذيقصصهفيالوحيدالعاملهومنيبانهلنفسهالانسانمفهوماصنح،هذاوعلى.المستقبلانه:بذورها

-الرتكما-"صورة"قصةففي.امتلاءمنمافيهبكلالمعاصرواقعناالعمليةكلوان،عليهوتؤثر،عليهالؤثر،محددةمكانيةبيئةفي،انسان

الحكومة.موظفيمنبسيطلموظف"بورتريه"خططبان/فاروقاكتفىفكيف.الزمنهو،ابد؟مند(مع،التعتيردائم،منحركنطاقفي..نتم

كنموذج،كنمطالشخصيةرسمانيعيبدأ"البورتريه"تخطيطوبعدانالا،صميرورةفيشبمءكل.هنا،ثابت؟.لاشيءاانننعسهعنيعبر

ندخليجعلنالنعندناالموظفينصغار"كل"الىويرمزللتعميميصلحفهو،حقيقتهعنيكشفملكي:الوضعهذاعلىنفسهبداـيواجهالانسان

الموظفهذاانفاروقالركحينئذ،يعرضهالذجميالانسانهذاعار"يرفهمانلفنيمكنوكيف،فيهماكؤثربمقدارالعالميريهفنالىحاجةفي

ولهافكارهله،كفردداتهعنيكشفانبدلا،يتحركانبدلاالصغويكشفاي،جزئياتهاادقفيفردكلجأةيحتضنلمماالبشريةالفاعلية

صورءقصةف!ن.(لواقعفيشخصيته!دخلفبمدا،الخاصلم!لوكهوردود،الانسانفاعلي!ةت!جهي،متطورة،فنحركةكضيقةالواقععن

ثم".نقرأحينما،التالثةالصفحةمنتصففيالا،الحقفي،لاتبداالروايةلارتالالجاءهذاوفي؟.وجدانهفيتنعكسالذي"الفعل

المصقولبالورقانيقةخرجتوقدالصورةيتمذكرحينويبتهجينامالمجتمع،الانيالانتاجظلفييعيشالذيالمجتمعانالا.طويلاشوطا

نفيسةزوجتهوبدت..جبارةشخصيةذاقويراهووبدأ..اللامعبالدقيقةالانتاجوبحساب،الساعةبحساباجرهالعاملميهيتناولالذي

وجوهيمالمرحيضيء..مزهوينمسروريناولادهبدأ،فرحةمغتبطةالمجتم!هذ؟،زمنهتخطيسبيلفيالانسانصراءعلىالمبنيالمجتمع

،ف!دانموممنيوقظهالصغيربابنهاؤن!يالمقصودعبدوأحس.الصغيرةجزئياتهفي،الدقيقنسيج!فيالواقعيعطيهالذيالفنيجدكيف

،وهفهف؟ليهاولاده:النو!مننصيبهيأخددلمي!نثاءب،وقام.كثيرا!خريكنلمواحد؟.آنفيتق!يهاوفيالز!كأا!ة.!ونفي،(رر-!ة

؟باباالحيرصباح-.القعيرةالقصةانه:هناحاجتنايشبعانممكنواحدفنسوىهناك

زوجته:الىواستداوالمخيرصباحاولادهعلىالرجلوردالتىالظاهرةتفسيرالىنئتهياىهو،واحدلسببذكرتههذاوكل-.

يان!سة.الخيرصباخ-ذلك.انتاجناعلىللتعميمقابلةتبدووالتي،المجمومحةهذهفينل!حها

لكنما،للشضصياتالداخليالعالمفيتدر!جم!اونمرلقهناوالىطياتهفييحمل،خاصة*وروبيةوالقصة،الاوروبيالادبتطوران

ووصين،يعحوطناالديالعالمبينمعلقيننظلواحيانا،بصعوبةنتزلقتغيوفكلما.القصةلفنالفنيالشكلفي.نتحكمالتيالعامةالقوانين

ماهو-هنا-ي!ف!لممني!ولروقلانهذاوكل،منببؤلماروقءالمالانسانيةللحياةالاجتماعيالتركيبلتغييرنتيجة،للعالمالانسانمفهوم

تفقدالقص!رةفالقصة.فصيرةقصةككاتببالضبطمنهالمطلوبالانسانتجميدانرأيناقدوها.الفنيالشكلفيمقابلتغييرحدثكلما

؟لقصةلان،؟لشخصياتصفاتتجريدالىتننجهحينمامقوماتهاكلدأيناكمما،الاقطاع(دبسمةكانوالامثالالحكممنجامدةقو؟لبفي

فنحن.الواقعحركةعنالكشففيالمعاصرةوسائلنا(حدىالمقصيرةتفاعلاصبحوبعدئذ،النهضةبدايةهوالانسانيةالملامحتخطيطان

كيف؟يع!شونهاالتياللحظاتفبمألاحرونمايعملهنعرف(نلريدلايمكننا،(ذن.الروايةفن،جديدفنمحورهوالواؤعقلبفيالانسان

وو؟حق(بهوعيعلىهمهل؟ؤضوتهيريهف؟و(قعهميتقبلوننقور:انابدالايمكن:والشكلالمضمونبين،الفنيالاىلرفي،نفصلان

اننجعرفنر/!نحن؟بصيدالىبالنظرة،ا!ذيذبالمخدر،بمالحلمي!تخطونه."الشكلفياخطاءتوجد،احرىناحيةمن))و"صادقمضمونهعا"

هذ.نضمحلى،؟للحظةهلىهفي،وافعه"بئلذاتفلان"يواجهكتركللان،الفنيالعملقيمةعلى!لحكماساسانصالح2لاالطيبةفمالنوايا

هذاسىوىألادلمحيةالاشكالمنلناتقدملمعصرناحقيقةلان،الارص.الاحوالمنحالايعلىفنالايصبح""اشكلفييوصع"مالم"صمون

المغلقة.الواقعجوانبلتقنيح"القصرةالقصةاي"الفنيالشكلتحتمهالذي،لهلمطابق1الشكلفيبلى،فحسب"ماشكلفي"وليمبق
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عدا!قادرة"انسانيةامكانية"3انانهوهي،يقةالحقيهدهالىلايفطنورإدفعنا،طاقتنااغلبالاليالعملفيهيستنفدعصرفينعيمتيفئحن

في،يس!تيقظانهماهئالككل.قببمتهاوعتلوالمعجزاتتفعلانلانجدلكننا،حياتنافيالاحظةقي!مة،الوقتقيمةادراكالىصراعنا

وهنا.اثراوذكرىاييتركلمانه:بسيطواقععلى،حضف؟خرياتلنواجه،كبنهسبينناة3..ثلنتمفاهم،الخ:راتلنتبادلالكافيالوقت

المعوراقبما"))(لىليذ!بواولادهزوجض4ياخذانفيشديىةرغبةتتابه،هض،حتصو!بما-ا!-؟فاءلبالعزلةوهذه،واحدبموففالواقع

منيبقاروقوضعهذهفاجعةمأساةاي.رلرسرة.نذ!ر!ةء!رة!لاننا،؟لبشريى+هـ-شنافيا.نساعيقابا(-المعاصرالتطوريفرضها

تكنيكريلأ،اصيلكفنانحاستهخلالمنالا!بررهاولم،ىلميهـايدهيصنعهوانما،المجهولةكىارزولاالقدريحركهبرعدلمالعالماننعرف

رزه!علىالموظفهذاءقظةلان؟.وعمقهاالتجربةقوةمعيتناسبمواجهةفيبد،العملء!نكفحينما،اننا(لمشألةمافيكل،البشر

مصي!رااخمىبرانما"اثرايتركلمكونه))ب-طةفظ!االتيادخذةنطرتناالاخرون(يساركنهلمعرؤكأفيء(رمةبرغبةمدفوعونونحنواقعنا

لنفقدنميتنىهـبهبث،اليوميواقمناءأسأة?ا!صر.خرانها؟!هـ:التعقيدهذاوسط،عليناالمستحيلمنكانولما؟عنايخثلعونهل

نج!ترسكلجردنصبحانالىلئنتهي،بالتدرريمالأنسمانيةمقوماشطلخعإن،الالةضغطتحتالانسانبةالشخصيةوانسحاقوالتشعب

.الكبيرةالاليالنظامعجلةلناتعيدالتيلطثيعية1الوسيلةالىنندفعفحاننا،الواقع؟ظرافبكل

عنهاكشفانهالا،الأساةللبئي3ي!خلناربممنيبفاروقانومعاوالفيلمفا!داو،القصةنقرأنحن:اننف"حةصورتهفي،لواقع

قمتهـاألىس!تصلكانتكهذهقصةانواعتقد"،عابرةخطوطفيالانسانحصرمنانفلاتوكل،للتعميممحاولةكلفكأن.المسرحية

فالىرجل"الخطوطهذهمجردمنالفنيةبنيتهافسجعلىاعضمدتلوفي.نجريدو؟ل،يعيشهاالتياللحظاتادقفي،الفرديةبسحنض4

مرةيعود،المصورالىيت!بحينما،"افنديالمقعودعد"المجنالقصرةلقصةاوفي.الحقيقياقعناالابتعادءئ"لىاسبتجهبنالشخصياتعرضا

طوالبهازاولهاالتيالسطحببةا!طريقةبنفسىحبباتهمؤاولةالىاخرىشخصياتهوهيلثاير!دمرلمماالواقععناك!!الىالكاتبيصل،لابالذات

اعلىالىل!برفمهزوجهجسدلمسالذيالمصورمنيسشاءفهو،!ولالذي"دائمادفياميكيمجالوهـو"الحياجالافي؟لطببعيةحركتهاتتحرك

يرتكبا!علىالمصورهدامثلي!جر؟كيف.المفني"البور"يحققكيماهوالتطوروأن،دائمةصركةالواقعبأنمقت!عينكنافاذا.يمحددها

الموظفينهولاءامثاللان!فاروقمنرائعةلقطةانها؟.الفعلةهذههذهفي"الانساندور"ءئنكشف(نبدفلا،الحوكةهذهنتيجة

قبل،هـنسحقتقدالانسانيةقيمتهمانالىلايفطنون،البسطاءرطبعوهونشهـرهلماذادوره؟ننكشف؟نيرمكنناوكيف.الحركة

قيمانثئونولهذا!الكريمةالحياةنهايةهوهذاوضعهـميظنونولكنهمنسرلم(ذا،عليهاويؤثربهاريستأوهونرهلمإذا،بطابمهالحركةهذه

ان!الاقلعلىانفسهموبينبينهمكيانهـ،منتعؤزبهمحظصةزائفةبارادتها؟وتنسكلهالواقععلىوعيهاتضفيواعبؤحقيقةباعتبارهبالافمان

ع!ىقدرةكلمنحرموالانهم،"كرديةملكية"الزوجةيقبرونفي،تفاعا!حالةفي4واقعزاء9الانسانوضعم!لابد،ذلكنجغولكي

يثبتوا"لانهـع،لديهمحدمامنهمالادنىالموظفينويعتبرون،الامثلاك.،ادخلانمنيبلفاروق"صورة"قصةاقراحينما،لابد.موقف

والردمولاولادبالمحسبةءلميحدثنفسهوهذا،خلاقعملايفيتفوقهم2هذفي.احكمةاكالباقنديالمقصودعبدعالمفي،ممباشربشكل

-ت"ا!هـيالمقعودعبد"القيمهذهتطاردانطبيعيافكان،الخفاووقفكرةلا"بذافهامنديالمقصودعبداماميرحونانينبغيالحالة

وج!فيثورتههناومن،الروتيع!بةحياتهمنتحررلحظهفيوهومعبىبفاروقيضربهالذيالمتلولا،افنديالمقصودعبدعنمنيب

رشتموهاج،المكرسيعلىمنافنديالمقصودبدقفزو!نما":ا!صورافندي41ور!مودمحبدارىانيمكننيوءببف"اوبسيطالموظفعنللمجتمع

.؟نف!بكسةامرأ.نهصريلمم!ىكيف.المنحطةواصللأقهوثكلهاوموراتيترتيباارىاني!بعي،،لقصةفيابدأأنفمند؟.حاصرايكنمالم

كبرتالحكايةانوجروحين،عله4الكرسييرفعانوكاد.يونجهوراحيلصقزم!-ازرت!ببا،قصتهفيمنيبفاروقترتيبغيراخرزمنيا

:المعظ!محاولاهتف،لازمبدوىوتوسعتولكنه،تجربهالايممم،افعإا!الايخلعى،لايص!ا،بوكعها(لشخصية

"..حاجةكل(محملواناتقونيماكنتاخيو!ا-لنمطومتبعاالخاصت!يرهاحدودفيافعالهاوتفعلتتحركيمتركها

يدفعهالذيالجهـالبشربمرصةىجد1لا،لةى،كموظف،الهذلكلعرفت،الدرجةهذه؟لىمنيبفاروقوصلولو.النفسي!لمو!ا

هدهإ-حمزانلاي!ستطيعانهبل،نهاي!تهاالىثورتهفياضياالىقصةكلانذلك.انامصيريمعهولاكتثممفت،حقاافنديالمقصودعبد

ؤما،الت!وبربىلحظقى،الالةضعطعنالخارجة،بالحياةالمليئةا!ظةبقدرالقارىءمصببرالى.بمشجبروهو،تقنححالهفيانسانيمصيرهي

وبعد:"العناءهدامنالج!بعيتحررحضىالتصوإرمنير:-!يالمصوريكادروق1فيهافيمقولالتياللحظةففي.واقعيأاي،ومحسوساعمنيامايكون

انتهت.قدلهاويرتببهايحلممباتالرجلالتي؟لحكايةكانتبرهةتمحىحينئد"..يعتقدليكانهـ.إفكرنيكان"افنديالمقضودعيدعن

حبستؤلقد،وتمرحاللبتقزقزالاذتظارحجرةفيالعا"للةوحلتمايتتابعوكل،منيبفاروفىسوىارىولا(فنديالمقصودعبدشخصية

بالالاتضثونالغرفةوسطيجرورالعياليوانطلق.الصباحمنحريتهمالتجربةكانتلوالعكمسسيحدثوكإن،منيبفاروقبحكممعلقايظل

اشين..واحد..وظرفخفةفيالمصوراتيويق)دون،المتنائرة.مباشرة

جزئيةتفاصيلعنلنايركشفانمنيبفماروقينسىولا،"استعدوامن"صورة"القصةهذهيرنتظرماكاننالمح،نفسهالوقتوفي

الابتواجهكانت،الضصويرؤقنل:21ساةعمقالىالكتيرتضيف.اثكلمشهـلةحلىاساسعلى؟لفنيالاداءعناصرلهاتكاملتلوقوة

لديه!يسى(بنهفهدإ،كامالةاسرتهمشاكل"افندياف!دعد"انقضت،محاءمنامكاتباحدفي،بس!بطمو!هفحياةتعرضفالقصة

متضفي"زوج!هووجه،رتقالىحاجةفيهووبنطلونه،لائقحداءانسانجته،يحققولمشيئايفعللم،الدوابحياةتنقضيكماكلهاحياكه

،"العم!قانوالمحزنال!يةوجههاتعلو،الفممعوجة"وهي"العبوسبعنف،ويحرجهالروتينيمتصه،مهملا،كالالةيعملوهوظروفهتتابعت

الرجليقبلذلكومع؟.المتاعبمن(عالمههذابكلالمصوريواجهفكيفبس!يطموظفككل(لبسيطالموظفلكن."انسانيته"عن،ووحثشية
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ولن!أبع.امنديمحمدلدىالنفسيالتوزعحركةتتزايدالتعذإبوها.وواكلتعهـسالنهايةفيالصؤرتجيء،الذكرىتسجيلمحلى

القصة::الصورةراىانبعديصيحطفلههو

براكيايقفزوووو،تلسعهالعصيكانت،العريانةافخاذهوعلى""ياباباالصورةفيبرضهمقطعطالعإونالبنط..با؟ا..بابا-"

وسكت.ل!افا!يوة!،محارمحافصمهيربدوكانوالدي،الخشنبصوته،زوجتهعبوس:المتاعبمن!لهمتاعهبل،وحدءالبنطلونوليس

:قالءئم،لحظةافنديمحمديالمناصرهذهلايسجلمنيبففاروق،ذلكومع.اولارهمظهربةوئ

قاهم؟..-مرفودانت..ابورتجيبقروح-بانهالناليوحي/شجلهاوانما،البسيطالموظفمأساةلناليكشف

؟"4إا؟*بمش!اىهو-:يطرحهالذكيبالسواليعنألاوكأنهو(ستمرفيعاشمعيناانسانالانتكونتظاهرةمجرد،خارجيمظهرمجرد

ياالبلدجوهالاك!الشرق!دكانةصاحب:يقولشعبانجاروقفزلكن،الم!ناعبءنالمتاعهذاهيالطبيعيةالن!تيجةفكانت،سيئةظروف

!.افندي،الشخصياتانسانيةالىننظرحينما،يزولانجداممكنالشقل!هذا

...أكر،!الوالدزبونقهو،وعجزببلاهةافنديمحمدوحملقسلأقابلاي،"حركةحالةفيوضعمجرد"هذاوصفهمانلعزفوحيعما

ع!-الشهرلاولالسجايرجريكفيه..تحصى!عليهوافضالهالواقعهذاانعلىحيادليلا،الاطفاللنايقدمفاروقوهاهو.للاندثار

طبق4زوجتلهلتعمل(لفانيلياوباكو(دركةوحبةالارز..(لحسابقادرةجديدة؟نسمانيةبذوريحمل،نقيضهثناياهكليحملالكئيب

."ورا?اصابعهسيأكلبانهالدوامعلىلهتصفهالذبماالمهلبيةاي-انهصحيح":نقرأالنهايةففي.والبوسبةال!تحطمانعلى

المدلىس،البسيطالموظفمصيرينفتح،القصةميالمفرجةوبهذهامراتهانوصحيح..كالمسوخبلملصورةخرج-افندفيالمقصودعبد

ووردرتهيشعريبمادمالانه،كلهمجتمعهمصيرعلى"افنديمحمد"يضحكونوهمظهرواالصغار(ولادهولكن،كعادتهامستاءةحزينةظهرت

منروطا،ردوره،المجالهذايجدحتى،عملهمجالفيذاتهاثباتءلى،الحياةيركانواكماجميعاخرجوالقد.والفرحالبشروجوههـ؟يعلو

نفوذهيمارس؟"درسى:واحدنظامفييترابطوالكل،منهاكبربمجالبنطلولهخرجالذيولدهخى،والحبالمرحالا!يعرفون،وسذجاانقياء

هـلمتلميذكانؤ(ذا،المدرسعلىنفوذهيمارس؟لبقاللكن"،الطلبةازاء".مننصرةبسمةعنثغرهافتر،ممزقا

ان!الا5؟هذاتنافغىفأي،البقالابنهو(المدرسسلطةموضوح)للاتساعيدفعنيلانه،هنايدهنسنيانه،الواقعبجدلالوعيوهظ-

حركةيخططالذيوهو،بكليتهمجت!معناعليهانبنيالذيالتناقضلحظةباعتبارهاالزمنيةاللحظةيفهممنيبواروقكاناذا:باستمرار

واقعيتها.سماتيحددوبهذا،القصةقوالبليستنعيشهاالتيالظروفانباعتبار،المستقبلالىمتجهة

مماثل،نوعمنبماساة،ايضابعيدمنلكن،نحس"اترابيزة"فيالتجاربءـفهحبمسفكيف،التغبيرعناصرتصملولكنها،ءليهاتجمدظ

فبى"الطبيعية"قالب:(لواقعيجمدالذيالقالبهذافيالزاخرة

.؟الواقعحركةتسجيل

اليها:اشرتالتيالقصعىمنيبفاروقيعالجالطريقةوبنفس

القمح"))و"الرابيزة"و"لقاء"و"دنيا"و"الحسابع"

لىائطواكلع"""ت!ف.انهواورم.!ور.ا!انانانهيدرك:معاصمرعرليكفنان- بدورهداعبممببلمحاروقلمايطهر،هـهامصهكللحمي."لمليم)و

هـتنطمسالتيالانسانيةتلك،المختلفةالاجتماعيهالفئات"انسانية"محن

بشرالاميرشارعفرعةانهمالىحتىيفطنونالناسهؤلاءيكادولا،المعقدةالواقعحركةفي

لنل.يلتقط"المحسابع"قصةففي.بشريجنسالىينتمون

7682؟تلفون-656.بصى.يضمروالمدرس!،الشهراولانه:بسيطمصرسح!باةمندالهلحظات

وبعدئذ،"محادثةحصة"سوىجرولهفيفليس،اليوم"كروته"

مبرل،ويعيث!ي،زوجتهالىليعود،"البقالمنوطابمالذ"يرحمل

رنثليعقلسعببد01واحدديوم،شهرمطلكلفييتكررالذيالعيدهذا،الموظفينصغار

ئالثة(طبمة!ءالذيالاجتماعيالوسطان؟.حقااليوم"كروتمة"يستطيعهلولكن

خنى،محادثةالسبورةعلىيكتبيركادفما:دائمامنهاكبرحقيقةيحوطه

،السبورة"ش!ع"قدالاولاداحدلان،الطباشيرقطعةمنهتنفلت

الممسوحةالاكهآبعليكى*ليلىالسطحعلىالاجتمماعيكبتهمقذ!فىبرأونالطليةانذلمكمنوالادهى

14/دي؟لحصة.احدهمفيساله،مدرسهممنالسحهـيةمحاولين

عيبد((نه،سلبياموقفالايقفالمددسافنديمحمديلكن؟.يافنهي

لبمانمنويىيزبركروس!مالم،!ولاروص!لىعقوبةيوفيفهو،كمدرسنفو؟هممارسةفي

ئالثة(طبعة).الكتابةوجعلالسبورة"شمع"الذيزميلهمباسمالتلاميذينطق

نادرةنكوصمحمليةنشهد،اكتشافهالىيشهياروبعد،عليهامستحيلة

شعبانالتلميذانعرفقدهوفها:اؤبديمحمدلدىثزوعكلتمحو

عملية"ومع،الصارمالجزاءعليهيوقعوبدا،السبورةشمعالذيهو
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الامجاد"هذهكلمنلان،بهيتبركونالناسيزاللامقاملهوجدهاستابرانوبعد،القاهرةوجاءالقر،بئترك،طبطالبمأساةهي

السيئة،الظروفوتراكمكأجببر.،ساعد:حهسوىلهيبقلم،"العريقة،الخمثحنةالحياةهذهبانتدريرسبمايشمرردا،اهـطوحهـلىغرف!

ضمرهيقففلا،لفسهفيالقيمكلنتفكك،العدمدرجةالىوبوصولهفهو،محيف؟لعبثمنحه!؟".اءنعبارة،العيشوسائلكلمنالمجردة

جرنفيالقمحسرقةوبينبينهحائلا(القديمةالتقاليدضمر)سمبلومن،الثانيأخجنسم!كأمن:تقربباشيءكلمنمحرومايعيش

(لخفيريرمعنانالظروفتشاءلكن.الثري(لريفي"فولى(لحاج"وكرسيه،القدربملأ،محفريأالسر.بر"سوىلهفليس،ءلمرفتهفيالراحة

وتاء،الليلةتلكميللسلطةكجهاذإةوظيفممارسةفيالنبيء:،رومشسقة،الجبنهـرة3والشافيوبراد،الكسببحةالرجلذيالحياكأ

الاخير،وينبح،الكلبذيلعلىشبمأنةإدوسانايضعاالظروفالىورنتبه،عليهالهممهدهنجثمفشيئاوشيئا..الخ"العيش

عناصريبرزميكانيزمبراطلاقالحركةتدوروهنا.كلهالامرويكتشفولامكتبلديرلمهفاليس،النحوهذاعلىدروسهاجعيرانلايستطيعانه

يم!شبشعالاقطاعيةتقاليدهجمدتهالديال!!ويدالمجتمع:الريفحةالبيثة.ررسمهمن!ببففاروفى،بخمسلملاالريفيالطبطالبلكن.ادوات

الوضع،هداالىدفعهبمايبصرولا،ظروفهيعيلا،شحاتةفعلةفي،تئاقضاتهاوتتحطىببيئتها"تتفاعل،خلاقةأي،جيةكحقيقة

تعليمات.بستذكرالنيعبدوالخفير،"حرامي!حرامي":يهلهلوانمافيفيفكر،السطحعاىخشبييناوحينىيرهوفهاابالطبعحدودها

ؤيها،لايرلضربالتيالعموميةلاماكن1والتليفوناتلايرىانهرءصالسلطةيحققوهورعهونتا.كرو،تءهيهاليجلس"ترابيزة"منهمايصنعان

قبل:مناصدقاءانهمارغم،قدمهفبمشحاتةيصيبانعلىويصر"الترابيزة"تستقيمحتى،؟لقاسيةظروفهعلىوينتصرفكرته

انه،العمدةقيدخلالقصةتختم،ذلكومع.السلطة"اوامر"فهكلىا.عليهاويجلس

اللصيصطحببلاالخفيرالىامرهفي!هصدر،الخفيرسلطةمناعلىسلطةطالبكانو(ذا.الأساةتذ،ليفالنكوصيه،"دنجبا"قصةفياما

اما.القريةمجلسويرعقد،ودياالث!كلةسيحلونلانهم،المركزالى،تعقدهامقاومةفيويبداا،هـينةالىيهاجرالذيالرإفييمثلالطب

هكذا."فعلتعنقىعوإضجنيهاتخمسةشحاتةيدفعانفهو،الحلمحلابهاوافتتحالمدينةالىهاجرالذيالر،ميالبقالعلامعمفان

:يتساءلشحا.نةلكن،مؤمنةراسهاالقريةت!زوهكذا،العمدةقالهذاعلى،منيبفاروقصورهكما،يعيشالذيهذاعلامءم،للبقالة

دفعتالمتي(لقرإبئهذه:؟لأساةنلمحذلكووراء؟.فعهايداينمنوالعشرة(لمعروفغيرحاجةمنهاواخدحدث!ىما..دنيا":الشعار

ى!ترغمهبل،لفقرءالايسرقلمانهلانفهم،السرقةالىشحاتهءهشواالذإنالفنلاحينئفوسفيالطيبةبقاياآخر،علامعم،"الطيبة

تثيوهسؤ(ل؟.النحوهذاعلىالامورتتعقدكيف.يرملكهمالادفععلامعم،الاقطاعظلفيللغيبواستسلامتواكلكلها،قدريةحياة

منالاكبرالقطاعدلكفيالحياةعاىنطلانالىتدؤعناوباثار.ته،القصةوقدالراسماليةالحياةمعالممواج،"عن-حتما-يعجز(له،هلىا

!..الريف:بلادنشاالوزارةبقالة"هيئةفي،عليهتؤثرواخدت،المدينةتغزوبدأت

هوالشاسبسطاءمأساةمنيبفاروقيفجر،ايرضاالريفوفي،جميعا(لحيسكاناليهاواجتدبت،الىجوارهانشئتالي"الجديدة

ا(ر!في"ب-حبهبوني"ظصهدف!حن.الحرمانفيالغارقةجاتهميرحيونظلفيالتاسحاجةوتوائم،ا!رضفيالوساملاحدثتئتهجلائها

ركوبيتعلم"انهي،مدةمنذعليهتلحفكرةقريسةوقعوقدالساذجيتر؟جع،انه؟.الرجل؟غعلؤماذا.علامعمعنهتخلفجديدمجتمع

يعدبهلكن،يصرانهالا،الصباسنتخطىقدانهومع."العجل،،الناسبسطاءوسطيرعيشحيت،القريةالىالعودةفيتقاصهويبدو

فيال!(لهو3ما،فعهويددراجتهيرسند(حدهميترككيف!خاطرالاعمالوانما،القيمةوفائضالقيمةولا،المعقدةليةالملمالنظميعرفلا

وينتهي،الحلهدارفضالىالسنكبرياءوتدفعه؟.الصبيانتعليمالى-علاممحموامثال-معهعلامعمياحذهاالطيبةوبالذكرىبالنيات

كلبدلككلتحطياالقريرةعجلاتيمن؟لعجلةيؤجوانهالىالامر4بر.السحيقا.صياالى،الاحرالعالم

فوو،لنهوظروف،العجالة(جولابرمانفهـو،الية11ظروفه:الظرولىالؤيةقلبفيانفسنالجدص؟ى،"القمح"قصةالىنصلاروما

لايعرف،بساطةؤهوحبراتهوظروف،؟الاطفالاخريعلمهانلاي!حتملفلىاانها:امامنامائلةالنتقليديةالقريةشخصياتوتبدو.!اما

وعزيممة.لقوةالالاتحناجالحكاقيبانيرمنانهغير،العجلةيدفعيهف،ا!ريرففيالسلطةالىيرمزماككل،وهو،"النبيعبد"بالخفير

ومع،لتجماربهحقلااخخارهاا،تيالفضاءالارضفىيتمخثطانهومععنصربدو،مضحكايبدووالذا،العلياالاوامرلتنفيذله2الىيتحول

ساعاتبضعامضىلانه،العجلاتيلدىغضبعاصفةباثارةكاددانهمحلىوقدراته،انحطتوقد4انسانتكايظهرلانه،بشعةكوميديا

يئتابه"بسيوتي"انالا،لارراجةكايجارمقابلهافعهءلميدلديهوليس،حملانهحياتهعنيعرفهماوكل،تماماامجتوقدالتئقائيالتفكير

مسرعايئرؤعزجعلهباداة،حياتهفيمرةلاوليمسكوهوالاطفالفرج:القريةارئاءبينمنشحصفيارتابإدااالمسلكهذاويسلكبئ!قية

هذاوعلى.مثلا،الحمارفيعلةالممابىدائ!بة(لاد(ةبذلكويتخطىفيللارهابعيار(اضرببل،المليانفيتضربفلالصامامكنتاذ"

نفوسفييعتملعمااهـتاريرزيحانمنيبفاروقاستطاع،النحووالاسلاكالتليفوناتعنبعيداواضرب.الساقفيعيارا"!الهواء

تحقيقه-ا،الىيتوقونرغباتومن،مكبوتةامانيمنالسذجالريفيين-كانوالاءـاربايفراللصتجعلولا..العموميةو*ماكنالكهربائية

الريرغيينهؤلاءلان،انسانيتهممنالمهملالجانبعنيكشفاناستطاعوغبر.للسلطةتابعجهازمجردالنبيعبد،باختصار".شديداعقابك

البسيطةالامكانياتهدهرد!مفيوضمعتولو،رغه(تهمحققوالو:القم!صيالبناءخطوطحركننهاعلىتتركزشخصيةنلمحالئبيعيبد

.ة3محرانسانيةقوةاضخماطللاقلامكنهم"كالدراجة"فيشيءاييحققيكادلا،معدمفلاحانه،"شحلالة"شخصيةانها

واضح:تناقضاماملقف،عرضتهاالنيالقصصىهذهفي،اذنلهتستجيبتعدلمانها،زوصننهوحتى،شيثايملكلالاله،حياته

الضعفهذاانبيد.الفنيالنسكلفيضعفيقابلهالموضوعفيعمقعلىالتمردالىتدفعهماساتهان؟."شحاله"يفعلفماذا،ليلا

العامالطابعولكنه،مئيبفاروقبهاينفردسمةليس-اشرتكما-..برلأوقاتها؟لاوقتتصلكبصالحةوأمه..حلالىأبن"كريرفيتقاليده
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كلءنبعيدابهويطوح،ق!صعهفيالهارموتيعئاصريحطمفانه.واقعناعنللتعبيرمح،لاالقصيرةالقصةاخنارواممنكنابنالجيل

تركيبيةجملايقدم(بم!،ششصياتهتلخيصالىيضصلانه،فصةماهوتغييراتيواج!ونالقصةكناباى:المفنيالخطهذااسبابرأيناولقد

مطلعقراءةالىماعدناواذا.تحليليةجملالا3أأ!أوللأ9دا؟9لوسائلتعميقوبلا،الثقافيةال!نجاربمنرصيدبلاالجديدمجتمعنا

فاروقوصلمدىايالىفسنلمس،جملةجملة"صورة"قصةمطلعومن.والمضمونالشكلبينللعلاقةاكيدفهموبلا،الفنيالعلاج

الثداية:فينراهكماافنديعبدالمقصودهوفها.النتيجةهذهالىانهم:النتيجةهذهالىالاخطاءهذهتسلم،المبحتةالفنيةالمنظروجهة

ترقب،كلتنفيجملةوهي،"ويتمئى/جلمافنديالمقصودعبدنام"اصم؟.والسبب.ببكانيكيبشكل،واحدببعدالواقعيعطوننا

الاستمرارعنصرحطمتقدالمحددالماضيصيغةاختيارلان،الزمنوتلغيالقصصيالدملاساسباغبالىها،القصةفيالابعادمشكلةيفهموا!م

لن،اتن!تحركةعنتنم"فعل"بالوزنتقاسالتىالافعالانطالماهذهفيالرئيسيةالمشكلةتظهـو،القصيرةالقصةففي،الحقيقي

فاذا.ؤقطاخباريةعمليةانها،اثرايلهايبقىولن،شيءيعقيها؟.الدائرةحركهفي،الانسانيواقعنا،واقعناعننكشفكيف:النقطة

قدالكاتبانذلكفمعنى،النحوهذاعلىيج!يالقصةذءرزراينا،وحيدةبوسيلةالاذلكلانستطيعاننا،المشكلةهذهبصدد،وسنلحظ

لكين،الشضصيةتعيشهالذيالموقفحركةخلقنعاودانمنمنعئالسو،؟لواقعحركةعلىحكمااصدرنافلو."الفنيالعمل":هي

بكان":النحوهذاعلىالقصةبدأتلوالعكسسيحدثكانأي،التجريدالىحتماقس!ننزع،وا.فجاهاتهادوافعهاالستخلصنا

يدعونا،انه،إكمرمالماضيف!ضا،"الخوذاكهذايرفعلافنديالمقصودوهوالواقععن"تكشف"لالكنهاالواقعتفسرعامةقوانينالىسنصل

وفي.بالاستمرارمطبوعايبدولانه،الحركةلنتابع،الدوامعلىاضرميداناوندخلذسعيجهمنالواقعسنجردالكيفيةوبهذه،يتحرك

افعالقلبفييضعناانمنيبفاروفىعلىينبغيكان،نفسهالوقتبشكلللشخصيةتصويروكل،تعميمكلهناومن.العلميدانهو

عبديحلمكيف:يريناانعليه4نجبغيكان،تحدثكماالثمخصيةيفعلانطبيفنهمنكان..الصغةبهذهيشت!رفلانكان)عاموعف

الواقعلا*ف،ذلكفعللو،لانه،؟،خمنىكيف؟اةخديالمقصودالىبناوشتجه،الواقعحركةمنسيخرجنا"الخ..المفعلهذا

سنكونكنالاننا،بامتلائهاالتجربةنعيئن!ولبدأنا،تدريجياامامنانجنفتحالىلايمتشءايالىاو،الألورةالاقوالالىاوالاخلاقيةالحكم

المقصودعبدوبين-القارىءانا-بينيالتماثلإن3و،الحركةقلبفيولكنه،نظريةولارياضةقاعدةولاجدولاليسالانس!انلان،بصلةالفن

النئخص:الدخيلالعنصرهظبلاسيتم،القصةشخصية-افندينفسهفيالواقمانعكاسولكن،لنفسهالواقعيعكسوجدان،وجدان

..اراهاولاهويعرفهاشخصيةعنيخبرنيالذيانبعاثاوشجرةسقوطاو،سيارةكاصطدام"حادثمجردليس

اختياروهوالا،اليهالاشادةمنلابد،وخطير،هامشيءوثمةمحعينتفاعلالانسانوجدانفيالواقعمايعكسهكلوانما."زلزال

كلفليس.الشخصيةعلىالىرالةالصفاتوانتقاءاللغويةأكراكببجديدةنتيجةالى.لينتهي،الانساننفسىوخبراتوافكارعاداتمجموع

لفني.الابداعمحالفيللاستخداميصلحالعامةالحياةفيمايستخدممنتغيرالتيوهي،ج!ديدمنالواقعمواجهةالىتدفعهاترهي

اسنتر(ءنتيجةولكنه،خاصمزاجوراءمنساقااقولهلارأيوهظليس،حيةكحقيقة،فالانسان.الجديدةبتجاربهاوتشكله،طبيعته

الاولى.بالدرجةموضوعيةنتيجةوهيئ،اخرىبلادفيلنازملاءمايكتبهكمازابتمربعفي!حركولا،الارسصوناعتقدكماثابتاجوهرا

امامبمانلنفرض:"الفقمجالىلاسمب"لمامثلااضربانواحبوفي.ويتشكليتعيرمافيهكل،دائمتطورفيولكنه،الاقليديونظن

مركب،المعدنمنقالب":بعبارتيناصفهااناستطيعانني.سيارةاذن؟.الزمنفيت!دثتكنلماذاالعملياتهذهتحدثمجالأي

الراحةانها"او":الخ...بم!ركومزود(شاسيأي)قاعدةعلىالموففهلىالمحيالانفسهعنلايكشف،مطورةحيةكحقيقة،فالانسان

تنتابنيالتيواللذة،طويلةمسافةاقطعانابىيدحينمابهااشعراقياردنالواننالدرجة.تلكاوالتجربةهذهحياليتخذهالذيذاكاو

شيئاا!عللا،الاولىالعبارةوفي."مندفعةطاقةعاىاسيطروانامضططانرلممانمحالنايتحتمفانه،بالفسبطألانسانماهونعرفان

أأأ؟ه"97وصفياوصفا،.للسيارةمجرداوصفااعمك!انسوىاؤماله،مجموعةاننرىوبهذا،فيهاتفاعلالتيالمجالاتلشتىمتحركا

اصففانا،الثان!يةالعبارةفياما،كانسان،اناوجدانيعنمعزولامنعصرفيكناوا!ا.شخصيتهترسمالتيهي،المواقفشتىفي

0"لهاوجدانىيرررمهالذيالنسكل)على،"ليبالنسبة"السيادةصاوجدففقد،فرد(فردا،الثرمايفعلهبكلنلمانفهالمستحيل

امفالثازيةوفي،عاوراقانوناالاولىالعبادةفيحدد2ازااخرىبعبارة.الفن-قلتكما-وهي،مناانسانكلعنللكشفوسيلتنا،كلمع

الانسائيةمجتمعالبافيالحياةحركةالىننظووحينما.شخصيةتجربةيحدثهـاالتبمالتغييراتشتىيسجلانيملكالذبم!هووحدهالفنة

بشكلوالادكارواالقوانينفالعلوم.والخاصالعامبيندائماصراعانجدهاوفي،مث!اعرهتلويناتففي:بالذاتالشخصهذافيافيالموقف

لاظ!ر!ثها،الواؤ!عنشاملةتفسيراتلنالتقدمكلهاتتسابقءام.نبعاسلوكهمظاهرششوفي،وجدانهحركةفيتتمالتي(لنقلات

التيو؟لقوانينته3حرمعالملترقيمادواتتصلحفهي،الواقعمنالمكلكلفي،اليهاالنفاذعلىمئهيقدرولا،الواقعحركةتئعكس،لذلك

فكرايدوجدفلا،الواقعيتحرككيفاما.الحركةهذهفيتتحكمبطريقةالسيئمافنوكذلك"القصيرةالقصةفنسوى،موقف

نحياهانؤينبغي،كبثرالواقعنعيترركيلكئ.عنهيكشفتجريديكاتب4فمشكا"اخرمقالفيالمشكلةهذءنعالجولسوفةمباشرةاكنر

نحنواقعنايرصبحالواقعفهنا.بوجدانناانعكاسهخلالاي،حركتهفيازاءالمعينالانسانيتخذءالذيالمعينالموقفاختيارهىالقصيرةالقصة

العناصرلهواقدم،تشكييهالىيدعوه،للانسانلانهانسانياواقعاان،بررارةبكل،يستطيعمنيبفاروقانرايخا-ولقد.المعينالواقع

ماعليهفكل،للانسانواقعاالو(قعيصبحوحينما.(نيتهانسىتحققالتيلدشن.الحياةعئاصربكلالقصيرةقصصه.لمدالذيالموقفيرختاد

بثكلالمرئياتتنكشفوحبنئذ،للانسمانبالنسيةبوصمفانرئني،اسلوباسمتتد،؟لادبيالعملفي،وهي،الشكلمشكلةتبقى

بالت-حمفعممالمبماكل،مسمتمرزمنفي،م!تابعنسيجفي:اخرمنيب،فارولىعلى!ؤثرحمين!ا"1!ميرةا!قصة"مفهوماننلحظهو،لذد

ع!ه



ديناميكي.هجالفيتتموالتصصيصالتجريدوبين.فنياعملاالواقعيصبح،كلمةفي.الان!صانية

"القدي!"الطريقة"و"الاحمرالد./ث"قصصهفيمانلمسهوهذا،وقوانينصيغفي،عامبشكلالواقعفوصف،"المفنمجال"يقف

"؟لتحليلالاحمرالدفي"قصةبتناولوسأكتفي."ترابحفنة"والواقعهذاعنالشكبيرمجا!عناي،الانسانيالوجداقعنيخرجنا

كالدب"مثل،فكلاهما،التالينينالقصتينعاىينطبقعن!امايقاللان.الفنعن1نجرجنااي،(نسانيكواقع

الاحمر"الديك"وفي.المتكلمبلسانمباشرةتجربةلناينقل"الاحمرالسحردفي،التعميمفي"منيبفاروق"فيهايقعمرةكلوفي

طفلوهو،المتكلملناينقلهاالتيفالتجربة.السماتهذهلبإتتراءىالدالةالعبادات(خنيارعنصر،لذلكنتيجة،يفقدنجده،الاخباري

مدىعلىبهايفضطتجربةهي،ابيهموتبعدالريففيامهمعيعيشالمدلاميكي(لمجالنفقولذلكويستتبع.افمان!يةمنشخصبلمتهمافيعلى

مرددوعندمجالفيينمو،قصةكشخصية،فالطفل.الاحداثماتسردالابدالىيرضيعانالنهايةوتكون،الشخصياتفيهتتحركالذي

ادرسةاالىللت!ابيتهيلانه:انسانيموقفقلبفينراهالبداية.القصةفيالزمنعنصر

اندفاعا.فهيكبتولاكطفلالعابهقيكانلايستطيعلكنه،الابتدائهة؟النسقهذاعلىكلهاالمجموعةقصصتسيرهل:لكن

الىيجذبهكانفريداشيئاانغير.الحقلفيينطلقانيريدكربفيكما-لانها،الظاهرةهذهتفسيرفيالاطالةتعمدتو(نماإ..كلا

تتوفىنفسيكانت،الصباحذلدفي":الصثاحذلكفيالمدرسةالاخطاءمجموعة-ثانيا-ولانها،(لادبيحقلنافيعامةظإهرة-قلت

سنذس،الثالثةالحصةفيحفلةفعندنا.حالاالمدرسةالىللذماببىب،الانفيهايقعاظنهولا،سنواتمنذمنيبفارولىفيهاوقعاقي

واسبقوسماجري،الكبيرألاستعراضفيالبيضاءوالفانلاتالبنطلوناتميدانطردمنذفاروىاتاجاغلبتتضمنالمجموعةهذهانهو،واحد

مثلسأقفز،الكودةوساضرب،ابنوسقلمعلىو؟حصل،الجميعءـنساكلقيتهفقد،"اذكرفيما"5ء91عاماليوسفروزفيالنشر

يق!حبالمرلمذمدرستنااماممنالملكجلالةسيمرفاليوم.الضفدممةايوسفبروز"الصورة:"لهقصةاولنشرحينمابه،وفرحتمرةلاول

لولاالاحلامهذهتستغرقنيوكادت.بالمديريةابىحريالجاويشجامعوتدفمنا،العيوبهذهتتلافىالمجموعةقصصبافيانذلكعلىوالدليل

:والاشنياءبالغضبمشحوناحاداالمرةهذهفيجاءنيالذياميصوت،مباشربشكل،بادخالناوذلك،شحوصهمعالوجدانيةالمشاركةالى

قامكقوم..دهالنهارليهمكسلمالكانت..تنشكيالليخبرية-.شخصياتهأ*أأ+ا!أداخليةالى

تهفك.لماهفةحينما،اولهما:بطريقينالمباشرةهذهالىمنيبفأروقويصل

،البكاءفيانفجرتفقد،اللحظةهذهفياسكتاناستطعولمسواء،تجاربهاتسردالتي"الانا"(ن.؟لمونكل!ضميريستحلمم

النثيدكلماتوعلىالمطالعةكنابلموعلىخديعلىالدموعوتساثطتقابلةهي،معالمهابعضاخفتاوعنهاكشفت،عمقضهااواقتضبتط

،والانيربالضعفاحساسروحيفيوسرى،اليومهسنرددالذيبحركةوروبطئا،مفتوحةلتجربةيعرضانماماتقولهوكل،دائماللتمد!قط

والالم.بالحسرةكلهيرانيوارتعش

ولكن،كيرابكيتلقد،فيهاابكيالتيالاولىالمرةهذءتكنلم!!ر!ار-بببروثثاد(ر:عنصدر

لمجردمثلاابكيكنت،افهمهاانلايمكنفختلفةحالاتلهكالتبكا!

علىفيممىوتمنطلنيحنحرلح!لهتي،مىتهتمعينيالدموبمطلماشحدر،،ووبتلعيم!عمدالتهاقيب)روواثاًيرءلآ!ص

.،"ر.."ماتريدقفطنيالمح!بنمنلجئةباتشواف!مدر
نفسيمننابعاحقيقيابكاءكان،الصباحلكفيبكيتحين.

لكيد.لمنهاصدر

كانوا،"المصاريفمشكلة"(لش(!دةالمشكلةاماميتبنسفتفقد،وروحبم.26..جزءا6عالعربلسان-1

"...فأرجعوويدةايامفييطردونني8جزءا2ا!رر؟نمعجم2

ذكر،-اتشكلفيدائما.القصةحركةتتابع،الاساسهذاولحلى8..جزءا3أ-.صولابنالكبرىالمج!ات-3

كللان،انسانيواقععناصرتتراءىوهى،"الانا"هذهتلتقطها026.جزءا12الصفاءاخوانرسائل-،

المتهـلم.بوجدالهمفعمابهيفضيو(نما،لايعمم،لذاتهلايسردمافي!ا006للجاحظالبخلاء-ع

الانمصانيالوجد؟نبحركةمشروطسياقفيالواقععناصرتتابعوحينما075الحريريمقامات-6

،الانسمانتهمالتيالاحداث؟لعاريالواقعمنتنتقيفانها،يثيرهاالذى..12السراجلابنجزءانالعثافىمصار"-7

...ع؟الد!ن!قيطولونلابنعشرالاثنيالائمةتاريح-8

الطفلهوها.مناواحدكلما.بهمعلىالواقعهذالناتفتحوبذلك..6لليازجيالبحرينمجمع-9

مصيرمواجهةفييضعفنالتفاصيلهاوصفوكل.ماساتهعنيحدثنا005!رر؟غالقلموبانوارمسارق-.1

كيرط:مناواحدكلمصيرالى،صدقمنمافيهبقدر،يومىء،انساني075للكتنريمصرولاةتاريخ-11

.؟الوضعهذاالىبهافضتالتيالظروفماهي؟مشكلةالطفلسيحلالعربيلابنالمصريالنونذو-12

فيتدورالتيالحركةبدورهيمتصالذيوجداننافيالاسئلةوكشاصم.6.-جب!ابنرحلة-13

لاتملكفالام:تدريجياالمأساةعناصرتتكشفوبعدئذ.الفنيالعملا..عبطوطةابنرحلة-14

يدفعمالمالمدرسةمنبالطردالمهددطفلهاامامعاحزةلاتقفلكنها،شيئا...2جزءالطاليعقوبيتاريخ-ء1

..075الاسلاميهالدولتاريخ-16

ماتملكه،اعزفتستخرج،الدجاجحنيةالىتسرعولهذا،المصروفات.3.المقفعلابن(لك!يروالادبالمصغرالادب-17

قفصوتمسد،بيدالصبيوتمسك،*حمرالدفيومعهادجاجها
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جههمن،الشخصيةلحركةتصويروانما،هناالجانبوحيدسردلاوالديلظالدجاجلمصب!وتذ!ب،ا!خر!يايى!رأ-هاعلىالموض!وعالدجاج

الفعلردود"يحددهاالذيالمجالفيالحركةهذهلانعكاسوتطويراطفلوجدانخلالمن،نسبيبتنعكلى(لاا!صداثلازتابعو!نا.الاحمر

حينما،ذلكعلةعلىيديناالكاتبيضعوانجبرا"المراكبينعلىالمنعكسالد/ككانحدايالىلنارظهرحينما،الساةبعمقيشعرذلمالذيانه

دفعهال!يالنظامكأنما،البوليسمركزالىالثملليجرالجندييجيء!شهده!و!اذلكومع،عنهلاينفصلعزإبزكشيء،ذكرياتهفيغائرا

هذيانهعنيعبرلانهايضايعاتبهوالضياعالهذ؟نمنالحالةهذهالىالمعدعةال!للأصةهذهلشالصميرالذيايضاوهو.فروشبفعةمهابليباع

وضياسس4.،نحئنظنهاؤداورمالوهي،افعالهاأهميةمنمايلحظهخلكلمن،الباسلة

قصصيامنهانكتشفمجموعةمنبفاروقلناقدملقد،الحقوديوتبدا،ف!،ضخ!،وجدانهبمقياس،قي!سهاالطفللكن،عادية،المكبار

علىعفدناالقصةبناءفييساهمانبوظيفتهوعيهاساسءلىيستطيعوكلؤارعةاما،الريفيةنرىفنعود،نحنوجداننافياننضخمفيبدورها

الوسطاخطاء،ج!ةمن،هيفيهاوقعاننيوالاخطاء.متطوراساس.لنايرمزانسانيكمصير،دجاجوبائعة

المجموعةلانهاتجتبهلايمكنخمماء!مر،اخرىجهةومن،كلهالادجم!القصصاما.المتكلمبضميرالسردؤيهايسيراتيالقصصعنهذا

.لفارووالاولىالتر!!الفنيةالعيوبمنتجردتوالتي،المجموعةفيبالحياةالنابضة

المجمومحةعندوارهفؤادالاستاذصد،قنا"كلمحينما:كلمةوتبقى((لمجبال!ثقاوة"منها،عدورةفهي،السابقةالقصصفيلاحظئاها

كنابةعلىادبائنااقدامانالىعابرةاشارةاشار،المساءبصحيفةقليهـلابالوؤوفوسأءتفي،"الدرمللي"و"ا!سولعبدجاموسة"و

كالمسرحبة،الكبرىالادبيةالاعمالمجالاتوتركهمالقصيرةالقصةلا...

.حرىاالدصصحصائصتتضمنلانها،الاخيرةامام

كلهفيالابداعمعاناةعلىالسهولةلىقثرونانهميعنيانما،وارروايةقصصيتعبيروسيلةالىيرجع"الدومللي"قصةنجاح؟نوالواقع

فوادان؟.كمياساسعلىالفنونمقارنةبذلكيقمدفهل،المطردوصفبلا،تعصبلا،مبانئرةالمجالفيالشخص!بةوضعوهيا!،هامة

لخصه،باخلاصمهمتهـبمعلىيقبلونالذينالقلائلنقادنااحدهولوارءافمةتطوورقابحةحرربئالكاتبننايتردوبعكئذ.تجريدبلا،سابق

امعطيات!!تجميعاساسعلى،الادبيةللقضا/4المباشرضفههمطاولاامامفنحن.المحددالمجالة!هيرنمتلمبعالني!لوكهامنعليهاوالحكم

!ابهلوارربم!اولفظي(سخعراضعطيةررومداندون،ومناقثاتهامن(ذاهبببىالا!سيارةامامنحن:بالدلالةيئبضانسانيموقف

.؟آلنحوهذاعلىالقضيةدوارهفؤاديطرحفكيف،يريننقاد!ندنرىمنونجنأفف،السيارةحركةمنيعانيوالكل.امب(بةالىالعتبةمبدان

النقادحقومن،عامةقفةائار.لانه،نطرهوج،"إضاحبامطالباتيضدأوبعدئذ.ويسمارايميناالميلومن،الزحامومن،ادقيلىكأرة

الخلقانواعاصعبمنالقصبرةفالقصة.بذلكمطالبتهجميعاقسدكان،الاشاراتاحدىوفي":الاشاراتاحدىفييتعقدالموقف

لايفطنوفا؟!من،صعير"دقائقمننسجعمليةمحلىتعتمدلانها،الفنياسنانهعلى،فعفط،مضططاجلبابايلبسى،نريفلثابالمصنلمعلىقفز

الزمي،المضلمبعوتجزىءالحركةتحللفهي،لاهميتهاالعاديجدان070.01
لووو-.الاهتمابموعدماللامثالاهمنكثيرفيبرأسهو/طوع،صمت!ي

بعضبدأالذيالوفتوفي.امتلائ!هافيالحماةتعطشاولذلك.....

-.....اليهميلميالراكبيناحدالسائد،عر!انمثلأرحثعديدةمرات

ومحفوظفياضسايمارسحاولاقمنترىكما)دلك2برءو!قصصيينابمجرد-كانالشابهذالكظ،القبادةفيملخوموهوبردها،بالشية

لمقصصم!بينىبعض!فيهتركالذيالوقتوفي(الرخهعبدادخربر.ف:المرحيشوبها!خرقيفيهقفقد-العربةعلىسلمقدمهوفعان

المختلفةالششصباتفهمخلالمن،مباشرةالواقع،لعرضاللغوبةفهلعوائقارخ!اسيمساء-

العاميةالشرصياتفهمعنقيجمحينماوهمهالدينسعديفعلكما"....-

7-.رهزربرردءضغطمعد،وذكربحماسالسائقعليهيردولم

القصير"القصةخلقعمليةتصبححيعئد"العاميةلغتهاب!فمىللواقع.امس!ه(تهارص!ابرر3و.الحكايةليعرلىورستفسرة

هذءبلورةفييساهما!الادبيالنقرعلىيتحتم،وبالتاني،دائماص!عبة

وهاهي.علميةاسسعلىقصصيناسصرفييساهمحتىوتلكالتحار!.ا؟و!عجبيناحناش.بممسيياسيدي-

..،الركابسكونيقتحمالليالشخصفهـذا.هنا،مباشرةفالمأساة
لصعوباتالطريقلىراية!نها.ميبفاروقيمحموعةتشرهاالصعووات..

4ها.عا!لبفيععزولةارناسمنمجموعةمنالىرضابخلبوا!ري
الزمنقضيةاتناولحينما،قادمةاروادالىعنها؟لكلامسادحىء،اشد...

حالهلمحبىيمثلهوهو.مجتمعنا!يالمطحونالانسانيمثلانه،الخاص

(لتعببسلغةبةوقض،فياصساؤلدمعه!وبهعهممالىوسعدكماقصصتطرلمدمهحهاكمافيمارمتملكل،فضفهـو،ثملولانه.سيحالةهي،نادرة،خاصة
تزدنصحيالقاهرة

الضفاهمبابفتحهيرغب!هفيذلكونلمح،الكبتمنويتحرر،نعسه

!دثاوورءنهمومهمتعزل!محينمأالمجتمعلافرادترمزوهي"الجماعةوبينبئه

رغبتهفي،"الانسمانيالتضامنعن،الاخرينلهمومالوجدأنيةالمشاركة

كلأ!ة!المةأساالهـمحثة،يالتقبالراكبمنللسخريةمحاولةفيذلم!"آ،الس!مرفي

ممهـ!عبما/،كأنه،عهدهاندثاررغم،الطربوشيرتديالذيالضمطذلك

ليكلىالاففاءنقطةفيالشخصيةدراماتتركرواحيرا،التركبىالاحتلالى

عليهـ-االتربر!ة"ئلوولىالعربيةالقوميةهبادىءفيبحث:العربةفيالثمل!صيححينماودلك،ا!مها

دوبقاشم!شق!يياسبب..يانفيسة-

الدائ!عبداللهعيدحرممدىالى،بعد،ؤضدصى،ا"ساةخيوطكلتجتمعحينئذ

الارابداروتسكنيلوبهالذيالبيت:الانسانما،حققهابسطمنالانسانهدا

!..همومهفيه
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