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جودةالحميدعبدللاستاذ(الحصاد)وروايةاكتري/يسعاانا،المعاصهـ،الفنانأزءإتأ*(اخطرمن

تحكىأذ،ألسبيلهذافيجديدةمحاولة،ألسمحارضكلحالمجازاءقفه"وءن؟لتعبيرهـحكاة،مفىوقتايمن

ألمجضأعتابعندوتقف..والهيارهالاقطاعلناقصة،اليوموليدةليسمتألازمةهذهانورغم.رلمجيشهاذيا

عنترهأقتناءفيعائلهالجحالرذخلالمنذلك.الجديدشائكةبأسحلاكمحاطا-ألعحموردى5على-الفنظلفقد

ا!عشسعادةلهفر.لوانتستطعلم،ألافدنةمنالافثلاثتهااو،الشائعةالعقائداوالشعوباواطاتالمسرون

المتنتابكالصراعسنيعمرهاستنفدتفقد،الحياةوهناءكلخبرأتورثقد،الحدبثالعصرلنغيربةجمكيعما

وبينوبينه،العالدةوبينوب!ين"،نفسهوجمتبصفللر،قفموالتعبيرحريةمنقوفا)وفيعصورمنسبقهما

52!اضكللميوليوثورةقبلتوأالايامدارتانفمما.اًلمجتمع.الحقيقيةالفنلرسالةمعوقا

طابعتحمل،لاه،لهالمحتومةالنهايةمعهماا!باتحن!احدىأ)ت-ألحالهذه!يي!يئرو،غالباوالفنان

.الأساةربدماتحموررفيالرمزيستخيدماناص،ف!هو:طريقين

فيلثرأ!انم!بالاسلهىالر!ادةفييىالاوواهـة،ياهابحىلتي1التاريخيةاللحظةيتجاهلاو،يقولهان

سه!يكاوجياقطهـاعالنمالقدملمالفنانانأي.الاحداثعرض.مجتمعهتارييئمنلسابقةمراحلفيصور

صفحةامامنايكنتمفولم،للبنترمنفئةحياةفي؟ت،!جةمتعددت،الاخيرة"الوسيلالىلجأواوالذلن

مراحلأحدىعلىالاضواءلسلطماولنما،أعماقهمفيمنطويةغير.التمكيرفينظرووموجهاتلختلفتكمما،التعبيرفي

بلا،خطوهـطوليةفيللقصةبنامضتولهذا.تأريخناالذيالفن،نعلىاز4صو،حعالجمءا-"ا.نفق،هاصاشيئاان

دامما،النقاطمننقطةعندألتانياوالتوقفالىحاجةالمرصلةعنبهتبعدفص--فبمسمافةبلتزمأن)اء،كأ-بلىؤرخ

الفترةهذهيسصورإنللبدايةمنذاستهدفقداالكاتب.الامورالموضوعيةالنطرة"نبذلكفيقرب،يصودهاالتي

تصويرها.بالفعلاجادإلتيأهـذيالفنانانهو،الفنت،ريخأكده،اخرشىء

التقريريالنهج؟ذلك،شرالبلبالاسلوباذناقصدلميقتصرلا،مجتمعهتطورورنسابقةمراحلأولمرحلةلؤرخ

ناقصدتوانما،الحقيقيةوطبيعتهالفنبينيحولالذيهـصذهيتجاوزوانما،المباضرألتسجيلمجردعلىعمله

الىر(ؤيةمعالفنلنوالقارىءلمنتحمتاجتجربةبينللفرقاوضحعمليةهى،وأضخمدجدىهمة5الىالبسيرةالخطوة

هذاتتطلبلااخرىتجربةوبين..مبالترةغيربطيئةالعملتكسمبالتيالعمليةوهي.للاحدأثالفنيالتفسير

مباشربطريقإ،تلقائياتتوالدنفسعهاللاحداثلان،ءالبط.خالتاركتبعنبهايتميزالنيالخاصةدلالته،للادبى

تر!مالغنانني5واعيةبصيرةالىالاحاجةفيوليستتحىدد،مختلفةنما"ذجنكتشف،للعالمىالادبوفي

لذلك--تبعافهـشتنتفالقارىء،اوعمقخطوهـالعملبنفاذفالكاقب.الفناساليبهـناللونلهذا،المتكاملالاطار

.الاحداثلهذهوتفسيرهالكلاتبقفموالكسندرالفرنسيوالكاتب،ديكنزتشارلسىالانجليزي

عسرااكثر،المباشرةالهتجربةانلقا.لانالخطأوصنفنيةخامهالفرنسيةالثورةمنكلاهمااتخذ،دوماس

بآبعاددقيقهضكنا"يةمنألفناناليهيضطرلما،عمقاواغوروكذهـلىى.الانسازيالادبشوامخه.نممهتازينصلينء

فنياعملاتصبحلاايضا.المباشرةالتحربةلان.التجربةالروائيةملحمتهفيتولستويللكيمالروسيالكاتبفعل

الدلالةاكسابهفيصاحبهنجحاذلالأ،فنيما،متكاملاالشاءر،رعدفيما،تناولهاالتي،للروسيةالثورةعن

الفني.والتفسيرالحية."زيفاجودتحور"قصتهفيباسترناك

،"شلبىباشاسليم"حياةلناتروي"الحصاد"وص،ص"ل!ازؤكدانها؟جميمعاالادمالهذهلنماتقولماذا

واصبح،الارضمنالشاسعةالمساحةهذهاليهلتامنذاخشلمف!مهما،تاريخهعلىالتعرفالىالدائمةالانسان

ويرافقنا.الحكمالىحزبهعلدكلما،خطرهيعظمرجلاالتبار-".التفممميرأتلعل،بل.احداثهتفسيرفي.الناس

سيتي،فيجاردنالا.نيققهـصرهالىسينمائيةإؤلفبعدسةا!عديدة4فنبثارلاغىيقل!حينالقارىءيتطلبهماماهي

"وأبنهماحلمي،ها.نمأمينة"الثانيةزوجتهفعلىنتعرحيث.وأحهـداضوعارووت!اولت

ن!البكرالابن،،(الخالقعبد"اما.بالحقوقلبالطلؤتط-وألمن،تجالىبعدةالحديثالعربىالادبوفي

تسزوجمنذللبيتمنضرج!ضدفاة،الموالاولىالزوجةأ(،القعرين!نثافيخه"فيمحفو!فنجيب.ألفريق!ذا

."بشس""في"قحرأباظهالغميق"وثروتفي"الخندقادريسىوسهيل

ت،ضىمشحوتالحينذلكفيالسياسيوالجومعينةلمرأحلليؤرخواأنأرادوأ!مهم.."النل!لى

مث.ألاحتلألوسيطرة،العرشوانتهازلةألاحزابإنينلقومخشلفةتفسيرأتواهـوزا،هـحاتهـم!وومن

وتتبعثرالشعبءواطففتتشتت،الخربمحواصسفته!.إلقطور!ذا

.اخرىتارةالقادمةالناؤيجحافلوبينالزعماءتارةبين..ا!دباءبلتحادالقه!ةنهادي!يكمحاضرةالدواسةهذهالقيت3

ايفالا""هوىفي"حلمي"يقع،الاثناءتلكفي.بادقاهرة
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الباشاعليرضىمحثملنفقالغلىوطنهاهجرتالتي،النسويةالفرقةافرادا!دى

..الانبشيكإليمهاسابعث!فييتحركانالىسواغرامهمماويظل.!تلر!كلزواتاتو

دوحلاالخيران.ءهـدمناكثرغبييالكقلت.!اخ-4زوجة"بثينة"كانتبيتما.الاولطفلهمااحشائها

.أا()ص!6مستورةكانتماالصدقاتافضل،بتيكات،وبينه"الهام"شقيقتهابينلترب!حولهالشباكتحبك

ات-،ء..داروتتضحالباشاسماتذيهيوهما.شاالبلوفاةبعدالكبيبرللارثذلكؤبضتهمامنفلتفلا

فما.للكاتبشبحانرىاندون،بنفسهنفسمهلنايقدماهـ،لمنبمبلغالفضيحةسترعلىالباشاتفاوضرثموورن

بالقاهرة،إلصالحاتوفمتياتها"انهار"الستبانيعلمانالىا"حزانهعلىحلصيوينطوي.أنبلادمنايفمابهترحل

بانهى،اليهاتعتذرولكنها،التقصيرهذاعليهمايعتبحتىوتفجع،لبيهأصدقاءمنالباشوأتأحدأبنةاليهفتننأن

خذوحين-الالمانغارلتهدأتانبعدالاسكهندريةالىعائدة.امالهافيبضينة

:(!16ص)ودفيالباشايقولبعد"الخالقعبد"علىاجهزتالخمرتكونوعندئذ

؟لحا/تالصلوإلفتيات-"السباشاوامتنع،للبووصةمضارباتفياموالهتبخرتان

الالسكندر!زو.فيمعيكناللائيألفتياتكلستعود-.أصدقائهاؤربألىاحضانزوجتهوهربت،مساعدتهعن

.القهاهرةمنفتياتاليهنانضمتو!ددمهأبنسرقاتعنحلمييكث!ف،الوقتهذأوفي

يبتسممم.وهو.الباشافقالولكن،عنقهفيامانةعزبته2الباشاوضعالذي"حمكثمان"

جميلكلام-الزراعيالاصلاحقانونصدرفقدإ!ألاوانفواتبعد...

ت-خ!إرووقف،عثصانودخل،الجرسودق.52!اثورةبقدوم

الباشا.قال.سلفايعرفهاكانوان،التلعيماتهـونهـ،رتهاألىالروأيةيةبدلمنحق،النظريلفهتمحا

الفتياتلج!عيةندفعهاالزريالمبلغهات-خلالهفمن.الديالوجفنع!ىالمتمرسةالفناناجادة

.الصالحاتالس!ردالىالحاجةدونالرلاوايةشض!صجميعرسم

3،"بخةي!عدوواح،مكتبهدرجوفتح،عثمانوخرجطوليةخطو!فيالاحداثتتابعكالنربمما.الروائي

واغاق،مكانهاألىالماليةالا،وراقبافياعادثم،جهنيهلانألسؤلفأضطحرالذيالرئيسيالعاملهو،مباشرة

يكتبوراح،امامهدفهترأفتحثم،المفتاحوادارالدرجالجديدةوالظاهرة.للعرضفنيةكوسيلةالحواريعتمد

ووضع..(.17صأ"خهيريهاعمال-جنيه001"ممتازاتصويراشخوصهتحمويرفينجاحههيبالتأهـل

وقالت،شاكرةفتقبلته،انهارالن!متيدفيالمبلغ،الباشابرقبةتصل"عندما-مثلا-فا"لبازرصا.الحواربواسطة

:للانصرافتنهضوهيقائلةزوجتهلليهتلتفت،ألاسرةسيداتمنتهنئة

الباش!،يزورهنانالصالحلتالفتياتيسر-":(12،!اص)

يهـبتسموهو،الباشا"فقال.ألاسكندريةفينولكن!،بانفسهنللتهنئةيحضرنأنيتمنينكن-"

شاءألله.ان،قريبا-.البيتفيسيداتتقابللاانكيعلمن

وهو،مكتبهألىللباشاوعاد،انههاروخرجت..وقاليديه(بينكانتالتيالبرقيةعنعينيهفرفع

،(الشوقكلاليهايشتاقالتيألزيارةهذهفيجإدايفكرالببتفيلاالسيداتمقابلةاحبلاانبىوالله-

(171ص)أحدثهنهل،لهناقولماذاادريلاأانني.المكتبفيولا

الفنيىطكأالصورةلخطيورفيالموضوعيهالحيدةبهذهالاليليسرجللنني؟القطناسعارعنأمالبذرةعق

ألىالوجودالباشاشخصيةمعالمبرزت،الانسانيللموقف.لهاعهيشعملي

ابما"الفرصةوحانت.تتبلورانسوىلهايبقولم:تضحكوهي،زوجتهفقللت

حادثةفيالملكدكر،السياقفيجاءعندمما،ألفنا.ناحس!بكو"،!،سيدةايةارضاءعلىقادرانك-

وقد،الدهوعيحدث"حلمي"كاناذ،للقصاصين؟؟"اثنتينتزوجتلماتكرههنكنتفلو،النساءتكره

:بصرهشردلاحد،الاولىالملامح،الفنانيخططهكذا

ماتتأنها،أمرأةالملكجوارالىكانتانهيقال-"الظاهـرةهذهادتولقد،الدراميبلاسلوب،شخوصه

الحادثة.فيهـي:للاولىطبيعيةنتيجهجهاءت،اخرىظاهرةالى

حافتصوتفيالبا/شافقالفلأ،لانفسهمالشخوص!ؤلاءتقديمفيالموضوعية

.هذاقمل-...بهمبتعريفنايقوموالمؤلفعليناغرباءفاضيوبهمنحسى

الضراعة.اكفورفع،القبلةنلحيةالىوجههادأرثمأننلبث.ولا،أنمسهملنمايقدمونجميعالحسهموانما

وقمالخلألءنلاذواتهمخلالمنعل!يهماولهمونحكمنعليشهم

.ا!1()ص،(ولاياناوألسترأسترنااللهم-دونلناتكشمف،ألتصويرفيالموضوعيةوهذه.الكاتب

أص،مالفن،لن،"ألاستراتيجية"الفرصةهىهدهكانتأومنهبوعي،شخوصهحقيقةعنا(ؤلف"نتدخلما

3-ب!ارزتدلفاذا.التطورالدراميللحدثقمةبهالببعتليهـ!ىمكتوبةرسانة"وصلتهأذأفالباشا.وعيلأبعير

.:الباشاقال،الصيفأنبسطهتوقد،امعلنفييقرؤهماطفق،ازرقورق

غدالسأسافر،ألقهـاهرةوفيهناشديدالحر-"شفتاهوانفرجت،خاطفببريقعيناهوالتمعت،اساريره

الاسكندرية.الىغديعداوالسصالتفتلرسالة1علىأتىولما،رقيقةبسمةعت

:فقالالباشعاسيقولهرو،ألى،عثمانوفطنوقالعثمان

الحسالر،لف.الفتياتجمعيةعلىسعلدتكتمروقد!انها،الصالحاتالفمتياتجمع!بةمقرلسالةهذه-

:هدوءفيالباشافا/للقررء،نلجمعيةزدفعهالذيبالمبلغتذكرنا،انهارالستمن

الرا-!بأحدمعابعثقدأو،الجمعيةعلىأمرقد-الدنيازلاليناانيمبغيوما،ألاعمالعمرة!يئسيئاها

اليها.نرسلهالذي.جنيهبمائةاببهاابعث.الخيرفعهلعن
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(301ص):ينحنيوهو،محثمانفقال

ترمقهوهي"ذهبثم،جنيهمائةكلضهاالرجلوتناول؟الانللمبلغسعادتكاتريد!

دفيء،وا!سلوسلاموطمأنينةوسعادةنشوذضلوعهاوبينلى،!ا(أ"!سفريعندمعيلاخذهجهزه.لا-

المبلغبذلكوضعتقدانهاجوارحهابكلزؤمنكانتفعدالتقدهيديزرالهية!يالبأشمانرىلا،النحوهذاوعلى

قصرهااساسوالمدإينةمكةفقراءعلىبهتصدقتالذى.نتماوأتالبتحهـمويرفيالروايةكتاباعليهاتواضعالتي

(115و1)5."للجنةفيالشامخومن..ويفعلي!تكلم..امامنايتحركيدعهالفنانان

هذ5رأينا9انناقؤمننكاد،الدرلاارويالموقفباطنمناداحش،قليلاقليلاصورتهلناتتضح،وفعالهكلمهـا!نه

الوسيلةهذهبالمؤلفانتهتولقد.معهاوعشناالسيدةاكل،مفصاانجات،الدراميةدروتهالروأنيالحدثبلغ

الاقطاعية،المرأةتصويرفيالموصوعيالصدقالىإلفنةأيةاإؤلفمننستشعرولازيفدونكاملةالصورة

عامة.بصفةللمرأةفيالاقطاعنظرووجهة..خا"صةبصفةجم!طصفأتهملان،ذاكوحسنماكأهذاسوءةفيمصلحة

الانم!!اني،الموقفقلبومن،الحقيقيواقعهممرتنجع

فىالراوائيالحهدثعن-ذلكبعد-تساءلنالوانعرفناحيننفاجألمنحنوهكذا.الفنيةوالدفطة

يشقرثيسمىخطمناكثرامامحيلرىلوقفنل،القحة-،!الفتجمعيةدلىالباشابهايتعطفالتيالجنيهاتمئات

سم.الامهذالالاغتصابسبيلهلبب!ر1ذلكفيالموسمياشسترأكهغيرتكنلمالحسالحهـات

الاقطاعي.النظامفانهيار*الفتياتتكنولم،انهارالستتديرهالذي3الدعاربيوت

الخالق.عبدوابثهالباشابينوالشقاق*.ثاتنآتروومساتللا-ليبالتا-الحمالحات

الزوجية.حياتهوفشل،حلميغرامومأسلة،في(الثنائية!هذهاكتشفنماحينندهنتىلمااننا،اقول

آمالها.كلتحطمتانبعدبثينةوسقوط*في،العلميشبريرهاعلىعترنلاننابل.نتماالبلحياة

هيأ،الروايةفيالاساسيةالخطوطهذهمنكلالخ،رجمناًلمجلوبةالاخلاقيةالقيمبينالكامنالتناقض

سواء..،(الدرا"ىالمحور"صفةلهيكفلمالنفسمهالنابعةالحقيقيةالقيموبين،الاقطاعىبهايتمصربلوالتي

مناو،الت!عبيريالسياقجملةمنألسممةهذهإكتسبيتركهالاالتي"ألمسبحة"لن..الاجتماعييانهمن

رواية.العبرمعمقا/اوطويلاطريقاأتخاذهيوماانبثقتالتيالقيممهذهعنتعبر،ابدااصابعهبينمن

يكنلم،الخطوطهذهرونولحداانفيهريبلاماالغباروذرللزينةأ"سهـتولكنها،معيناجتماعيقعولعن

يكنلمأنهاي..الروافطللسبشاء"فرشة"لو"!امشا"،السابقالاجتماعيالواقعذلكعنتولدعندماالعيونفي

ثاانويا.خطساالواقعواخلاقياتقيممعهتتلاءملا،جديدلجتمماعيوإقع

الحدثذلكهو"الاقطاعيالنظامانهيار"انوعنديالتناقضسرهو،القيمتلكعلىاذنوالاصمرار.القديم

نإ-الحقوله-لغيرييمكقالتيالخطوطبقيةرغماص!جاقبعد،للاقطاعممثلا،الباشااليهانزلقالذي

روائية.احدلثايعتبرهاعطىالسضويةهداياهيوزعوهو،مهيبلقناعايرتدي

الرواية،هذهفي"الحدث"هوالاقهطاعىألنظامانهيارالستمخادعاحدفيالقناعهذاعهـنهويخلع،الفلاحين

الاسرةه!ذهحياةفيمعينةلحظةدلتقطلمالفنانلان.انهار

انفاسهالاقطاعلفطحتىرأفقهاهوولتما،الاقطا(عيةتدخلدلأون،للاقطهاعالفنيالتشريحالفنانلنااهدى

.بلاحيسرةموضوعىاطارفيتاريخهنامرحلةالمر2تلكصورلانه،منه

الاولالعملانمن،حديثيبدءفيماذكرتهالانوأتمثل..الحدثلحركةالدراميةاللقطهـةعلىفيهأعتمد،تماما

التفسيرهو،تطورنامراحلمنمالمرحلةيؤرخالذيللفنانلم."هانمامينة()فيالسحارلناقدمهمنلاخر

عن"الحصاد"فينبحثانار.دنافاذا،،للاحداثالفنيزوجهساحركاذا.للاوامرما*للةمطيعةسالامعةالانرهل

اليه.اهتديهنالما،صورتهاالتيالرحلةلتلكماتفسيركل".سيقولماذأتعرفانقبل)امين(قالتشفهـتيه

ماكانتباالفعل،علىتأجممد،حرصالسحارألالستاذانذلكسيدهلتعتبرهوانها،يفعلهماكلعقراضيةانهاحسعناتها

.ل529لثورةتمهيدابذلكواكتفى،فسادمنالبلادفيهتدبسردوناشارتهللبيانوعليها،لشيرأنعليهالذي

عادي"للوزراءرئيساان-عثملنلسمانعلىيذكرفهو:مرةذاتحلمىسالانه.حتى(51،ص)"تفكراو

رفعت"لسان!على..(.93ص)"الملكوارضىكلهلمالعل؟القاهرةفيستبيتانكامكتعلمهل-"

:يقول/لهااقللم-

السرقة"ويهوىشيءكليملك،غريبالملكهذاأمر-!لماذا-

ويسرق،لاالحرباثناءهيالمستشفيكمن(لادويةيسسرقنوافهتأنها،ستريحهمامنككلمةايةانأعلملانني-

المعاحف.ءنالتحفويسرق،القملرموائدعلى.بهترضسبماوترضى،4علبتوافقماكلىعلىدائما

لق:الخلعبدفسا(لمنشرحماالابفقال

هـنالاراضياويسرق،وزرأئةمنالسمملطهـةويسرق-،أقولماكلعنوقرضسى،ش!ءكلفىوتطيعنيانها-

أ.مالاوقساى:سيارتهالىيتجهوهو،حلميفقالبكيتعلقفيماللا

بثينه:و!اكت62(إص،(وبنفسمهابىيتعلقفهـيماحتىتطيعكانها-

اؤواجهن.منالزوجاتويسرق-4ومفتمكا،المطبخعلىتطل،عالمهانوافذ-اذن-هذه

وفعت:لوقملاحد،الصرايلحىاقبلحين7و،العاقرزوجته?ابنها

الالقسل!.الا،يعطيانه-،زالحجسللىيسمافران،مزروعاوكان،الباثااقارب

معترصا:الخالقعب!وقالى.فرحنبراًتصوتهاوفيقالتثم،قليلاص!ت"

تجلرةاروجاصبحت،ثمنهايقبضالالقابهحتى-فكقراءعلىبهأتصدقاناريدالمالمنمبلغعندي-

الافخمسةلهاثمنايقبضالورقءنقطعة،مملكته!ى((الفرججاءقلتمسلفرانكعلمتولما،والمدينةمكة
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-زر.ألررافيرئيحتعنمبالنةسهفرض،العبالقمحبد.ألجنيمناعبمنعنورذأو

مناكتمسمالانهلو.للثايةوطبيمياءحابناذلعليبدووكان:رفمتقال

وو--زرأانحمر.مبرراتصولكفيهما.الروالرتالستافنفاروقبمركونومن،غرفةفي،إلسسماركلهاتصرفاته!

علىيقفانل"تمبللاسعبابأيقمو.نمبردقمن"المداء"اأايبمنمباالقرلعثالحائطوعلى،عاريقامرأثصورةبحلوان

زوعلف،ءمقثالصثيرابنهعلىالوالديحنوفان.قمبصيه(317ص)"قرثنتق

عبا!،البورسقفيحظهإلصسالقلعبدلمنسروان،حقالثاللوميراءامبلرئيسا،لبثعمنقرفعتأحكى،اقبرمقبانوفي

حابزألاتقيمهذهكمب..الباشااقنيفصعثمانذثرثر:للملتلفائاثثم،للرماحق*هصبتقلد

ظعنفيالبنوةانفماحق،وابنهالباشابينأبمبيماسمينما!عامولازلأحمبوآعملبلى-

منممكناذلكبداولربما.وثيقما"ظهراتتخذالاقطاع،خيفةفأوجس،هاماشيئاسعيطلبانه،الملكوظن

اقلايكونالحدثانأي.اللنيقالدلالقهياخرىزإوممق:يقبىثنبالرجعب،واقأ

دلالاتحولهاتتجمعمتينةركيزة!ووانما،داتهفيدلالة(033ص)مولاييداقبلانالاليمطهمعلا-

عبدبينالمتئقالعلاثقفيانتقدتهما.وهينأاخرالملهلوطغيانالسياسيالجونمسادانفياقتثقولست

والباعنا.العنالسععجلت،مساحعثعوامأاعبانتهيبهعنقث،الزحماءوأنحراف

والمتمملقينالسوءلاممدثاءموئلا،الابوبيتاحبحم،حقاعاملاتممنلمولعبنهق..تقدماأمبثر"هـحلقألىبلادنابتثنور

باشاسلميمانفيالفاخرةالشقةصاحب"مرسىامثالمنانهي،التاريخيةوالحقيقة.للتطورهذافيحاسما/

وإهـرأذلرهنيتالبابألتعبأنفيها؟مبورد،نومغرمبكلهاواميتثب.ترحرهتقدكلنت،المصريق.الوعننيقالرأحمالعه

وكتمانه،شقتهلهأسرتوثد...مبللهماأثلثقوانثوعأيقامتوهنثنما.الاثثناعيالنالا"ماحضانفيمودها

تقدرالتمبالموممرةالألبقاتفياندماعبهللاحراًروحليثماينانتبقدر،الاثئناعمتللنالازوناةمبهاعمتقبنلم2ء91

"شمبان"و..(ل2310،2سم)"الأولتلهممبيبماتهعنامسزباصبحقمن،للولعندالرأسمالمن.المجتمعبانبحنيرأ

نهحرملهمولىلهحموروقد"بثلنةمبوارالىجلسىالذكئ.إلرمضرد

حتئالارحتقرامنقالألبققيينمانملأنهقالساهاليلكئصؤلفصورهكملعلوسعبثباثمميتكللمماقنبلادناوتطور

مرلسئمبصعبوالذثق،(41؟سم)"نسائهاكأثلينلانوالنموالتسصارعبالتوحعهناككانوانما.(الحصاد)

التمويمنتقنريبفيلهاهملأتسمت،الاعميرانهو،بيممبان.الستاحمبنقوقهاتوعبثبللى!سبيلعمممايأعنيبأنالصنامى

قبعقعممذتمللونالمومملينبمضانوويثد،للاعمكل،توثتوانشيخالزراعمنالمجتممبأتقومبانروحتوماكانثمومن

موممثايئبأنأضايقهكان،منثبأيأسرفلم،الرمناوسم.التاريقثنلسترتأعنتعبايوليوثورةوتقوم،الاثاناعصنثنامه

ألقاثعلمحرفيمبرحونيرةفأعد،نلوذهعلمبمتمرمناالتمرهيبايمسووان،ألاستاقالسحاراستانهامقفيكان

الموظفينبهمايفري،الجيزةفيوثالثةشبرافيوأخرىالفرديةانعلاقاتخلألمن،ألجديدلد!جتسمعالمعقد

ناحتىفكرتت؟منحتوفد،الماملاملممبأترفمونالينيواليبرعبعنوللعالمالاثئباهييبالاسرةبينالقائمقوللاجتماعتق

أمهسوامرممئلبيترواداكانوأالينينالموعثليناعنلبأحبمنحتمب،اذتقثنمهيباممبالحقيقتقأمثتاونهااوبينبينهااو

الىفذهدث،وروحئذلسهومثاييب،منمبانمنينروعثوهمعمفاسمنذكونهاعلمبمعناهاأقتصرولا،عملي"مبلوعقللثبىرة

ويتوحد.وييبهمالمههراوحةمبرمهـنانستهعلميأحتجمنمبامبالعمهثمونستنبيبوحتمب.للباعناومحملنثنللللاحينلساراب

فقد،بهيتحفنممنكيتأرمتوأنملبعهممبمنمبانكانولما"فمنالنا.سبهويعنتيبقب،المهقتممتبتثلورلىؤممبقانوناالفنسم

مبلتفلقاءمبرممونيراتهمديرأكونانعلمنمرمممبمحياتليمبانفهو،حعبثالثلقناء،.تقعبمااعنثر"مسمتقبمن"راانيق

ومممفمثاب،"رفعت"أما"0..2851مب)"المامنممنالاسبابهيبه-والطثمنانالحثاكفسمادموجمثبللممملثم

الذملألولس!ممنكان،وما،بالنفسمنوأعتتبادحمرأةفيه".الثورةفيحاسمماعاملا-الشانولق

اهـئنتواثاكانولعبنه،فقيرةأممرممرومبانه،فتهأمئثمياألثربيبيتقبللروامبقاللنسمالقالبمحلمبمنلهبوانعكمب

زملأءهالاثرياءيصادقفرلح،والعربدةوالسمهرالبذخحيلةقبلالمشهووةالوزأريةالفوضىتحدثانفما،وضوحا

يكلةونه،هلهـعبالحمرأء،ويقضمبلياليثنميدنارممقثوفموالمحلحق:مليبراحلمبيحتمثحتى،الثورة

لتطومن.ماألانوثالبا،بثناألاالسثنرايتلاتحلوممتبمايممقنبهقثمبء،ه،قثمهءسمنحثنث،بالاحتمالامهمضحونالسمو-

وميوعبضرورة7ليملمبد،الختبماتلتأديةنفسهتلقاءمقت.ادرمسلا

صردذاتالخالقعبدوصفهوقد(26ص)"واهميته:ساعتهفيينظروهوالباشاقتال

(12قسهاانعنمور"تأتىايوموميرف،الملمايمرعثيل"بانهالممالباميانرمعةعادامباالاأستقراوهناأثيثنونلو-

شقت"ألىالعنالحعحبدأمبتهمابفيمرسمبنمبين،واحقا*.الحثنم

له:يوسوسراحانبعد،سليمانشارعفيصوتالىفيستمعانبشرودممادفة،يفهتحانالراديوثم

هعلحيلتكتثييرالى،راحقالىحامبقفيات-"الى،حامتاالبايباويظات،المبيشحرمبقلملمب،المذي!ع

؟ليلةحنهبملتأأأسانفيلاتلفلرلما/يبا،تحياهالاالتقث:حلممبيقوأاأن

بساطعب:فيالخالالحمتبفقامر.ثورةبدايقههبه-

؟ألمسمرينأو-:وقاأفضرودهموالباضماوافامث

.وقاأب(!لاحبهب":ترمبمتهلابتسامقمرملفابيتمقب.المبينثمنتئلقبيرالابهالايقصد.حرمبقههبهبمف-

الترفيه،أوسائلكلعندي،البيتفيعندي،لا-ولم.والعفويةإجاةالملاأغابثنالاحدامتأقبتسبتبهيبا

تعال--صيش،بيره،ويسكي،صعيراتفتيات،"!ثلات.للكاتبعامموقفالبهايةفيلنايتبلور

الجنة.فيلتعشىليلة

نقسه،وصفت،الخالقبعبدالمستبدألقلقوالقشعيكن،انقصمةفيروائيحدثهناكليعىالهقلت

لمرسى:فقالوابنهالباش!ابينفالشقاف.الوحيدألدرأمىالمحوراعتباره
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الجتمعانرغم.المدةهذهطيلةنفسهاجماحكبحفي(.،؟)ص"يوعدناربنالا-"

ادخادهع"دع!بدادنيشابينادثثه"اعهنتم(1)احنصانللىالوصولفيشعباناخإأإ،وحقا*

والممثلة،الاعراضتاجر؟وشعانمرسىهوتحياهالذى..الضلوعمابينالىسبقهرفعتلان،بثينة

صوليالو،رفعتواخيرا،الجن!ىالشذوذيةهاوالكعيرةجية؟وألانسلالفنيةالدلالةهذهللاحداث؟دلالةهىماولكن

هذهطيلةزوجهابطهـهرنفس!ا/اقتنعتكيفبل؟المتنسلقفىخلقأنبعد-الفنانأن،الوحيدةالنتيجةكسانت

غفلتها؟بنفسىللزوجهذاعا/شوكيف2.؟ايضاالفترةفيتورطأن-فتيةضرورةبلا)1(رئيسمياخطما،الرواية

خياغثهكلالاشعباتثمحانغسلزاءبالغبا.ءكلاهمااصيبتمكيشهسبيلعلى-واصسر.اًلخستلهذأالموافثىالثيواتهتلاأأ

."..م.اء".5.--"اثف،ءالبانياحياقفىالحئيإيآلثثانهه،عرفناانناأ-المثال

.جمما؟امسعرأتمتيمنلعبدهولحالغهمحمهبتعمالرحمالصمبالسمالتم!له.نهار1للستقثلارتهلنباء.أدسهوبمعنى،للاسكندريةفييارته

:حماتهفيبثيننأفنأالهيهـهـاالؤلشهإماقاانبعد،الخالسهعبتيحياةأسأارعرفنا

ويهعرفضا،مرةمناكشررازاالهرجللنمرسوعل-الاسكندريةألىالباشممايسمافر،ويوما.ابيهوبينبي!نهعاليا

وجلى:كأسهالهثالتأعبدورتهته.بعميلانعتعناكتماواتث،غأأتيرتنصء.أنهارفينهفيممتعإلبيلتأقعاءييهـعشمحيث

(....ـد...ذ..الفبللافيهاجم،الليلةهذهصفوءليهيعكرانالبوليس
(1.ص)(صمارورههرصاالما-

شسيءكل"لهحديثفيمصادفمةشعبأنقالو.!ن"ألبوكس"أ!عويركب،والرجالالنساءعلىويقبفى

بكلاص4يقححد،تماهترنث"تاكرلحظثأبثيننأتمهيت"ثمتينعتمالنيابشأإ!الإملسهعبنيابنهامإملوغثهوغأههـاسعمتبالبل)واذا

عبدباقراضوعدلنه؟بشصيءأليهايويهمالنايربد؟هذا:فجيب،ابيهلسم1عنيسأله

الوعد،ذلكبعدخطوةيتقدملمولكنه،مطيريدالق1،خا.ش!باشاسليم-"

هوفما،ثمنايريدكاتثواتنأ7؟!تمأهنتنفيئأثمنيايرنأد:قسهثةفيتعقاتثالباسعاالىوالتأت

بر231تم)"الثمنلن،ك(3(،لم)"أبتي،ثبيبانهاسليم!سعاتألكاسأ-

احدأانص،الغباءبهمابلغ،الننرهنياتثدهتثاالى،وللمنهاتسلاةعلتيانيتأنملبى،بارعإألععمة5هتأاقثلاسمك

النيعامإلىمعهمجلويحينألامحاولآتهماوراءيظرلم،روفتعلاتييئيا،التأبيرةلللهثنرترعتثاءدت-للاتح-

،،بثينثأرجثتأغأليداعبالمائئهتحتمنرجاثيثدورأنأ"يسلطاتثبهنا"ارادالنيأتثاتثذلعع.اأههانأ2ا؟عممارغم

تحسسس!ولخهذ"لوارأ"اهدأهااخرىومرة،24()صاتنملىاقي،والباشاالابنبينالعلاقةصميمعلىالضوء

مأؤالموترجمةالىإنهلفح.ألجأأنبعهث،أنم؟وتأهرهااذرالمجنثابهثاالاؤعنأهنيمئمضههيإأموظرتيفظثأفييةالبدلمنذ

..!!ليما.هامهتمفعهلىبولسهمتأتهالااأار

الخ!صحا-احدساقعلىحميعهاالاسئلةهذهشتقطاعماتفيا!ريريةالمفاجأةهذهإؤلفاأستهوتولقد

لنبم!بنيورهلمالنابيعىونصهلان،الرواينأفىالرئتهحيةل!،لأنينههابدثيانةبثينعمتعلمفعندما.للروايةمنمختلقث

.....ة.لادنهتعاذاحتى،،تماهتنهاروالدهغعلالمدعارةوأعمبيتفي

لميه.صرنمرورن،رالنأعلىاح!نثانهفىارتينع-قمائتهبعد-رفعت
نهتتوحين،هدهالتعثيرتيالمفلجأهازمهتبلورتربماص-.

بينه،،المتعةتمؤوسليشرب!الاستقبالغرفةفعتوربثينةكنتوأن.يلاط؟ليجنهطحالال!ي!يعالرالخيطوهتكت

صنىنفما.الاخيرالنزعيعازبفراشهفىالخالقب.ألا،روبمنذممهدأكا(نالموقفانعلىالكاتبمعأتفق

الىطريقه،لينثالموتفراميمنالمريغأافنههأانالاا(نعدعأتتأ!رأبثينني:الالنحوهتألءلىترإمروعههفيمعماتفقلا؟اننغي

شرفه.مهمحوعويشهد،ألاسستقبالغرفةالخاهـ-قعبدقتوأج"،المجلاتباحدىلملفضيحةغمزا

للتقررر.لةنموذخلا."ألا،إوقفاهدلعكاعلقولسمتوبع!د،ففالخالعبدبخروجتنض"ب،هوجلءعاصفهوتهب

لا!عغأ-هناالتأنادطلان9انماأول"الحادثتن"قىألصالونهـيبتهرفعت-"

نأأى..فتيةبطرلقه"بعظ)(ولكنه،منبريةبطريقةالصالونفيبكفعت-"

أد!هأدؤ-قىو!ففيلآزعياأصنأورةااتئهادفيتماالهريرباسسىوالصاثهنالىوانقألإأمنم،ساهمةوهيوقامت-3

بةتننروصهمااوإرفعصمأىأيدهاوءدنم،ثقيلىحزنصتثرهافي،الوتيه

ف-يبا(لتقريرالكائبيستخفانبمكانالسهولةومنوروحهـ،،ذابلتلأنوعيناها،مزمو*-،نوشفش،هاتصمافحه

رنصي..الساثأنرانتئريريتنفيينثرئمانالى،الحالمدثة:وقاثهانقأارفيرفعنمأليهاونظر،الظلامفيغارقة

اذتثخهامهزافيالوقونيمناتثرعاهيةالفنيتأءلأدرتهان؟!مريقثمتأ؟الليلةمابك-

ال-حارألاستاذوصفبهالانشأئيالذيالتعبيرنقرلاوئحنالعبرأتتخنقهصوتفيقالت

ممث،باأحامأمنالفلاحوأملعليه-صنأحاتخمسفي-.يقثونكرالئهالسعاعبد!تصور-

اًن"غائلاالنثلاحينألىللسنويةالباثثاهداباعلىفيعلثثوتتنبثصيصنيرهفيونهههماواحنثعه،بالبتإاءواتممت

تيلتأيفعلوأفمننثثا،يوميناويومليعتئيهمعليهممايونينيزالمنهفيأحس،حنا"ثثفيشعرهاعلىيدهيمررفبرالأ،به

نيانأذألتيالنماسببةاإعجافنأالايامتلنه،ثنينأألبلالسننأايانأليهبينها2بينهنمفصمهكاثثالذارالرقيثهاإغإهاءاناللحتأة

ءليهبمتنولا،واتعصرهالعافينأألصحاأ؟ش!بءكلأمنهمثم،السرررفيغارقههوصتمرهالىهضمنثا،تهتني

(78ص)"البثثنأصراإههيسثئت،الجسثييستربماهقلبه،عصرأيعصرهاآأث،بقثفهـتيه،دمتثههايمسثثرانأ

نث-ىوناوجمت5أكإنو"بانهمالبنأونثهاثهأصحاوميحمعأثم.جنبيهبينالنتيثثةبايخينث

97(النفووأوأهـلنأان")صنيثمننثلهملحومنثما،فدنياوامرهم،كهنهاميئأانينأياورمسصهدايتحمإأماإثاثث،الفنيالتعبيران

أهـتيهوصلحبهلان،كثيرافنعحب،هذانقرأ،خيانةمنانتوتهمانفسهاوبينبيضهاتضمرانيكفيوكان

فهضأطارداخلوالفلاحاتهائمأمينةبينالعلاقةوضح1اهـىحاجةبلا،صدرهافييعتلجبمانحثثنحهثوان

لا!ىاستعدأدأ،القصولتنظيفتدعوهنهيأذ،جهميل.مسرحيا؟قله

دواءبهتشتريالمالمنبمبلغتحلممنهنوكل،ألولائمبثينةنجحتكيف:جديداسىؤالاالنهقطةهذهوأثارت
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ذلكعلىألفنانيرغمالسياسىالادبأنمنيقالوما،البقالدين!نلجزءسدأداأو،لابنهاثيابااولزوجهل

اهدافهحسبالفنتقسيملان،الصسدقيجانبقولهوشىءفيتفقن1فانهن،احلامهنفيجميعااخهـتلفناوإذا

العلمي.التدليلالىيفتقر،مفتعلتقسميمهو،ومراءيه.الوليمةعقببهاسيفزنالتيالشهيةالاكلةهووا(حد

!الظثروفاوألاف!رأداوللفردلنالايقدمالفنيالعملانالرومبى،الديوكذبحفيبدأنالتنظيفمنانتهينانوبعد

والنم!الاص-وراءيالبشريالنموذجلنايقدموانما،الفرديةوالامعاءألارجللرمىتتاهبإ؟حداهنهانمأءينهولمحت

نأ،اذنالواقعمنتقرباوليس.الموضوعيةوالظر،وفومن(،البعميزيلبطر"هذأان،وافهمتهاونهرتهافوبختهما

ابتعدلانه،لشخوصهالوأقعيةالاسماءعنألفنانيكشفحسماءهالان،الارجلعلىوتلفالامعاءتشمقانالحكمة

الفنية.اصالتهممنجردهمم!ذ،ألحقيقيالواقععنبهمالرلموتبخر،اعماقهمألىالنسوةقلوباوغارت.ذذيذ

اجتملعيا،واخر،سياسياأدباأنهناكيقالىوكماالاكطاةعيونهنمنوطارت،عليهأتفقنالذيالقصير

..والملهاةالأسماةبينالفنيقسممنهناكمازال..هكذاومدتانالىعاذقةظلتالاخرىالاحلامانغير.الدسمة

في،ألفنونتاريطنفيبال!فعلحدثالتصنيفهذأانرعمبقعمنهاتكيمنهنوا-ةالىقروشبعشرةيدههـاهالماميئة

،فقدألاد!اما.التاريخهذاالاحاطت".وضو-مميةاسبابظل.)1(اىلباقيةألاحلامتبخرتوهنا.بالتساوي

المدساقحد!در!شمووويتجاوز،جديد!عنىللفناصبحعلاقاتهمواقععناذفلاحينلتصويررائعنموذجهلىا

الدموعتشمل،وعمظرحابةأكثرانسانيةافاقالىوالمهلهاةالعلاقاتتصويرفيأستصرقداأكاتبانلو.الاجحماعية

مالمسمتهوهذا.جميعاالحيلةوعناصر..وألسمملت.والف!لاح..والارضو(نفهـلاح..والفلاحالفلاحبينانفردية

منيكاصجه،يغتصبفلم،"ألحصاد"روايةفي-بحق-وصفقي1التقريريةعنينجوانلاستطاع..والاقطاعي

عينيمنينتزعولم،كثيراضحكتوان،واحدةضحكةفيألمج!وقفحينالاخيرةالصفحةفيالروايةبها

الر؟ورائيةمقدرتهانذلك.مرأراالدموعغالبتنيوان،دمعةالسيدالىشظروالهام،الخافقعبدجعمانحولذهول

اتاحت،عاليةدرجةالدقةمنبلغت،الحواردفةادارةفي!دانالافشرةصاحبهولااباشايعدلمالذي-سليم

ونفولسهم،الناسخلجاتتصويرفيالصدقلعدستهلنفسها:وتهمس

"نتاعرنا،محتوىبكلوعانقناهم،قلوبنابحرارةفعايشناهم"الاعاصيريجني،الزدابعيزوعمن-"

قههقهاتهيم،تعلوحينلايضحكونبانهم،عمقفيوأحسسناهذهصاحبةهي-ويبادنىبلا-الهامليسمت
.ا!حياهلمجونأنهمبل..دموعهمتنهمرحينيبكونولا.العمرحصادبهالالهـلخص،نقسها)ؤلفأنه،"الحكمة،

فان،للكاتبعاماموقفالروأية1منن!تخلصلأكأواذأهذهتثير!،اقيالعذيدةالقضايامن-هام"قضية

أزهـةالىبهاعود،ماموقفهـايشكل-ذاتهفي-ذلكهبىؤلك،الاهتماممنكشرالوليهماانتستحق-الروأية

حررةاصبحتحيث،ألحديثالمجتمعفيالمعاصرالفنانا!طالهامازأل،تماريشجةمرحلةعنلصرالذىالفنانقضيه

شكريذلي.الرئيس!يةمشكلاتهأحدىالتعبيرانللكاتبيحقمدىايالى:آدفانناليئإوبيننااحياء

مم!ة***ررت*!ركدمم!!ى*،"******!ة****مم!*ور*!**،،مم!!**3؟انحقمقيهبأسمائهميتناولهم

:)2(شوبرناردمسرحياتباحدى،السؤالويدكرئي

؟11./دونبعينهمأ-فرادحولهاءللادويااحدثتلدكانت

:أصءعالتياليتيمهالنقطةاوكانت.الحقيقيه(سماءهمتدكر

مسرحي!4:فيفعلاموجودونألافرادهيؤلاءان،النقيادعليها

0،ص0:عمز،ذتشحيكوف"أمريزبستان"صسرحيةوفي.شو

00لور!ضا!!4،أخرشيعابالبستانيقصدتثنحيكوفباندبعضهمالناس
4.السمماتنقسيحملونأحريناناساباصحابهويهمني

؟ص،رأن".مكتفين"ابطلائرىبلزاكاعمالمنأىوفي

::عدةلصفاتتجسيدمنبلزاكبهبقومعماالتعبيرهلىا

ف!و!4!المجتمعفيماقطامحايمعلون-حقيعيينشحوص

:.وأحدةروائيةشخصية

ير*روأ/-،-فيانسحارالحميدعبدو*ستاذ.طويللجدل

ه!!نفكشف،الواقععنبنايقربانأراد"لحصاد1لا

.أ!رانسياسيالمسرحعلىكلألو(،مى1اثمدسةانشما2بعضأسماء
المجاابوالمما!ببومحمد"ثموءن.عيونناامامملأللةصووهمتز+ولا،قريبمنذ

:تجمميداولشت،فرديةأحداثاتكونأنالىالاحداثمالت

*:اخر،اوبمعنى.الاجتماغيللواقعنماذجاو؟نماطااوو(عيا

لمرالفنانأستلهمانبعد،لفني1دورهمللشخوصيعدلم

حدلثاصدرالادا!دار:عنالروأيةاباالثدهـتخلى.الحقيقيةالفرديةادوارهم

-.برمجردو(ضحوأ،كاملةومرحلةكا.مللمجمتعممعلينكونهم

ةلأبريمكنكانالتي،الهامةأمبيرةافدلالةواختدعةبلىلك،ادراد

:...لهمنسندهاأن

:؟2.1صالى0.1ص!من(الحصاد)راجع(1)

"سيسيكلهسي*!متوشحهـالحالىالمودة(2)
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