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قلسأغالببنم

نفسهوجدالابويةالعلاقاتاًسرمنخرجعندمافهوجمهورنااماحياتهضتبلفيالاديبيلمعانوالمتتظرةالشائعةالامورمناصبح

الاقتماليالمجالفيفالتحرلر،ولا؟فوةلهلاحولالذيالعاجزكالطفلكانبالىذلكبعديتحولثم،خلقهفيكبيراجأ!ابنلقدجيدبعمل

عنوالتعبير،الاستصماريةالسيطرةمنطو،لمةع،ودبسببجدامحدود.وثراءومجدمعروفةغراميةعلاقاتذى،ثرثار،ظريف

تبعيةمجرد-الاحياناغلبفي-كانيالسياسا؟جالفيالذاتمسيرخطتكونتكادانهاحدالىجافنافيعامةالظاهرةهذهومثل

الامورومن.المغامرينالوموليينمنلعمداوالكبيرةالمصالحلاصحاببه!.الصنعةسريتعلموالمممنالقليلونالاعنهالايشذالفنانبنجميع

عنيفةثوريةانطلاقاتفيهتحهـثكانتالذيالوقتفيانهالدلالهذاتؤدالكتابهؤلاءانلنافيقولونالاسظاذيةسمةكثيرونويتخذ

فيالبروتستانتيةكالعقيدة-ةعقبايةتخلقلمشديدبانفعالمتميزة.والحقثنسكتانفعليناالان4اليماوصلواوأما،تقدميادورالعبوا

الفردان1كو.الاثخاصفيالدائبةالحركةخصائصكلكدارروبااقسىيذهبابعهـمماالىالكتابهولاءاذشقاعىفي"نرهبونهؤلاءان

الثقافةولاالكافيبنوالاطمئنانالاستقراريمنجلمالجمهورهلىافيفييعتبروذ،مانماعهماًلاتذاراتهذءمئلقيمدبره"ك!هم7أفىةنقادهي

ناضجةفنيةاعمالالىعئدءالفرارفيوالرفةاًلهقظةاحلاملتتحول.موتانامحاسنبذكرنكتنيان-تعففا-كليسناولذا،الأمواتحكم

شديدااقبالاتلافينجالنكوصالمتميزةاًلدعواتاصبحتولذا،وارريههـ4علاهالقد،بعيدزمنمشذالا؟تباهاثارتقدالمثمكلةهذهومثل

ويؤمنالقوميالدخلمستوىيرفعمجتمماان.النظيرمنقطعوحماساادديولا-امالاإهذهفياشباناانالى.نعود7،كلابى-ملا-حسين

واسصةمجالاتويفتحسعملمتكافئةوفبرصا.الانتاجفيعادلاتوزيعا،.وهذاالجهدمنكاياؤدرالارهذاولط!اثبانعلىاهـلمافىؤصرلماذاً

مرحلهمنالجم!ورهذايضقلالذيءـوطاقاتهعنليعبرالفردامامالكتابةمهنةلنخذانارادمن"ن.رانهوالدكأودرأيفيالجكد

وسائلتغنلالمجتمعهذاملولتحقيق.الئضوجمرحلةالىاًلمراهقة-اتاللفمنىدداًوكذلكواللاب!ئيةواليورانيةوالعبوانجةالسريانجبة

.قصوىاًهميةوالتوجهاًرئشرالكتسبمنالالالىعثراتعلىاًنكبابهدجازب،الاربععنلاإقلالحية

الكبارمرحلةالىيئتقلالطفلكانالمحدودةالصغيرةالمجتمعاتفيالكاتببكتب!انزبمبمكلهبهـهذاوالدكتمر،والقدبمقيالحديثة

مجالفيويراقبهممعهمواحدةعرفةفييعيشفهو.وسهولةبيسر.الكتابةفيجود

الاجتماعي،.النشاطاثعمكاللمختلفممارست0،خلالوفيواللهوالعملانالىيعودكلهذلكان-الأزل،قصدبكنولم-العقاروكال

الحية*هثلةخلالمنمجتمعهقيميمتصانجهدبدونبمتطيعفللىاقرأوها.ان-ريهاماجاءيرفهمواًلماوبعلأ،كتبييقراوالمالجهلةهؤلاء

حجراًتفللاطفالالحديثةمجتمعاتنافياما.امامهوتتصرلىتتحركالتي،والخواالمسؤوليةبعدمالاحساسهوسببهاالم!ثكلةهذهان،اخرونوراًى

اعينعنبعيدايتمالاجتماعيونثاعم*بوينوعملللنومخاصةمثلوجوداخرونواني.يالال!،لاءنيتخلوابانالكتابعلىبحممم

قيميتلقىوموالطفلعلىطويلعهديمضيولذا.مراقبتهوعنالطفل.اصلاالظاهرةهذه

تررمن،والمصرسالابوانيلقيهالبز!االكلماتخلالمنمجتمعةنقصرفعندماواًهـ.غرولكنهصحيحاالاراءهذهبعضكانربما

تعقيدازلادوكلما...الخيشاهم!ااتيوالافلام-قراهاالتيالكنبالليالمجهودنقصوفياًلكلالباخلا!فيسوءمجردانهاعلىالمشكلة

السلوكمشاهدةمجالوقلمعترمماالىالطفلدخولكأخر،الحيااعنك!يرالانختلففاننا،بالمسؤوليةاحساسهعرموبسببيبدله

بااوالكلماتخلالمنوبنفعليتلقىلانمتكيفاواصبح،الاجتماعيبالانتساجيختصنجبماهامينعاملينهنالكاناذ،السجونوعاظ

اثنلقي.ئ!نالىيلاصماميةالف!لايصلايستمملاخرشكل:*دبي

عندنا؟والظخقيفالنشروسائلروركانفماذاالمتلقيالجمهور:اولا

يومه!رحلةفيالمتلقيالجمهورلنرافق.الجمهوربهذاالكلالبعلاقة:والثاني

الرئيسيةالقاهرةشوارعتحتشداررماءفيالسينمامواعيدقبللواقعتقييموهذا،مراهقجمهوراًنهالجمهورلهذاالمميزالطابعان

عمليةفيهاالمروريصبح-توالرجالالنساءءنايلافبعشراتكميقةوسياسيةواصماعيةاقتصاديةظروفاان.بصراحةمواجهتهملينا

والضيايم،والمعانل!*جهادمنلوامةفييومهبمأمضواقدكالوا.مرهقةمنيلاثمريةبهوامني-الجمهورفهذا.ذلكالىادتقدالجلور

والركاباممساريمعتشاجرواالمزدحم*توبيسكسلقواثمطريقهفيهواو-خرجفد-القارئة*كلبيةكلونوالتيالمدئسكان

الفتي!ويعسونالم!رعةالعربا!يتخطونالشوارعفيواندفعواتتمثلكانتوانيالعالممعاًلوفادتمئعهالتيالع!رقاتفن-ذلكالى

الطويلةالصفولىفيمكلألاوجدواثم.ذلكبسببكشاجرواوربماتقاليدعليهاتسيطرالتيالبسيطةالمفتوحةالصغيرةالمجتمعاتفي

حولهمنالمتزبمينىالممينماقاهة!مالتذكر.وفينوافذامامالمثتظرةوالتحررالسلوكحريلأمنقدرامنحهقدمجتمعالى،طويللاقرون

عدا،.الشر!فعمريظنرالشاشةعلى.فقطوالفلمهوويعيش.الحركةسبلجميعوجههفيسدنفسهالوقتوفي،التقاليدمن

حياة:كهمومههمومايحملانسان..سرحانشكرياوحافظالحببمانطلقالوسطىالقرونمحتمعمنخرجعذدما*وروبي*ئسان؟ن

قصركوبريءلىويسير..للق..ماثىءمنبحث...معئىبلاالجديدة،القاراتويستكشف،المتخالمةكبللىانيستممركلاعصار

الىاولفردوساحديقةالىوينعطف،سحريةمقاهامماو،النيلمجالفيساطةانتصاراتويحققكحروبويشئ*موورويكعي

ممرسيه:كتباكحمل،الجمالركعةبفتا،ياخقيوهنهالحيوائاتحديقة.التطعيقمجيالوكلكملوم
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تساوبم!مجوهراتتهديهالمكافحةالرائمةسوسو...عديحصيهااًلمذاجةشديدةبريئةفناة..شاديةاوالعريزعبدلينىالىحمامةفاتن

جمعيةويقيمونحولهإلتفونوالفلاحونالممدة...الجنيهاتملايينحديقةاقفاصوامام،فتستجيبالشابيعاكسها...الروحخفيفة

تعاونية.بينالحبينشااخر.مكاناياوالشايجونةفياوالحيوانات

القصةمستوىانقضيرةمدةمنذالروايةهذ.كاتبصرحوقد..الحبهذاعنتعيراغانعدهالنطلةاوالمبطليغني..طاهرينقلبين

اًنهالواًضحومن،وامربكااوربافيالقصةمستوىإنجودالعريبةمحاطةفخمةقنلاتقييعش!ونواصدقاؤهماوالبطلةالمبطل:الجييع

هو.*قياتيارو!ص!عني.خيركللهمويودوبئيحبونهموباناسبالحدائق

ابوهإففكانالذيالامرابنةتزوجالذيالث-ابفةوهناكغيرتفاهمسوءإحدتاوابلهاسطوركبماباوالعاذلونوئيزرخل

!اًبقاًورباالىينعبا!رياً!يوحكأ!ز..!مرء!لىبوا!ا..البطلةوجهشحوبويزداد،بلنواحعقموتهالبطلفيرفعمقصود

.الشرقمنالقادما!سمرالوحشوتضاجعاتعانقالحسناواتاجملالشاشةوتمتليءوتتربالمشكلاتتتلانشالعقدحلالولقدرة

السكئىفي.تلخصالحياةفيا!هـافهماناثبانإقئعهكذا.حارةبقبلة

للفتاةيصبمانوفيوروحاجسداالمرأةامتلاكوفي،رائعةفيلافيمجردتصبحانحدالىالمتنرجيعانيهاالتيالمشكلةتيسطوهكذا

والسيلي.-الطلبحسب-لور/نصوفياوبارلوبريجبتقوامرختوسماجةالماديةوش!تهوضيقهمعاناتهتصبح،تفاءمسوء

دشطةجرىتهـجرد،تءاوجهداًيالى!صإج!ميسورص.والخروجشيءباياقناعهالسهلمناًبلهابعنادمجردهيالجيران

بيدءاببرىقد!4لمشكأنهاإرددمعينة!اتاوالا!ان-شد،!ابنطلونايلبسان:الامورايسرمنيصبحفيهايعيشالتيالدوامةمن

هائلة،وفةوهـفلات44لسمرملساجسراولكونوان،اليمنىامامهتسيراليللفتاةويقولمغيتةبطريقةشعرهوشرحضيقا

.تنامانقبللبنوكوبصباحاالفاكهةالفتاةتتناولوان.سرحانشهـرجميقالهاكالتيكلمات

/!لىيويو26والنلي3وةمرباشالجبمانلثارعناجةوهـلىالننئرووسائلالسينماكيفتهمقداخرينالمتفرجيواجهالخادجوافي

وتبعداًلسعادةلهمتحققالهنيالوصفاتجميعاستمماواممنالمئاتاسرالخدعةفيووقعوه،الواقعفهمفيذكاءكلصهمواًستلنتالاخرى

ضجة!لى!طغيوءماكاتهـلمنر،ئمهمو"صرا!هماةرروؤدا!لمق!همالفافبمجرديحلونهاولكنهمنفسماهمومهملهمابطال:السينمائية

.الشارع0.خارجبةوحذلقة

ليستأ!دالىلهانساناصلمقتقدالفنهـيهابماالثبروسائلان(لياداًةهذع):ضالتهعلىيعثرالكتباكوامبينالشارعوفي

اليهيدفعالمقهىوفي..(فاجرةمذكرات)(القاتلالقس)

:كتاباعلان

.لم.بةشلقفافما!اراووارفالمرشحالتب..التناسديةالعلاقاتفيأتامةاالعراحة)

قلب.نجلبوكيفمحنوباتكونوكيفتدفيكيف...الدولةلجائزة

574،2!افون267ا6مى.بسالور-العلىبنإطتدالتناسليةوالحاسة..وطباعهاوااًخلاقهاميولهاوتعرفاببكالمرأة

لزص!لرضالصاـلدصيزءا!عاللغهشاصم!اـر!رهصلمج!يرشضجمهمشدالشهوةو!هب!المسلوشهر..ديلالزفاف.والمراًةالرجل
مضءاممط-مفيصلهث-ح!ءطغةالدكطمبزتهـلضح!لف!زلفصض!الهرعض.همماراةاستعرفويهفالومسرإوعلىالاولىالقنلة...الجنسين

ما...الاربعينفيكنتلوخىشبابكترجعكيف.نظرةاولمن

اللىءثلم!!كلزيخ!/-!ألدم!هـ!لرفاللزسفالتبفهذاوبالاختصارالرجلفيالمرأةتحبهااتيالصفاتهي
?ا-كاوجسداروحاالمراًةنمتلكس!نرةوالص!اًلتناسليةالطرداعظميرفي

!رقضهـد!قتالرييه--*صنصترروحص1ص(.والعزابالمتزوصدهموهو

الىارربجصيو!ولالزواجمن.وحرتالسبيلوجههافيسدتالتيالفتاةواما

-.".".ممجلةاو"ساعةاخر"مجلةتشتريانالاعليهافماوالاصدقاءوالمتع

-ا-مهي!!ا،5لم!573هـع3!سصاممميمصسخمر...بب.)اور!تلكلالسحريةالحلولضنالك"الجيل)

،ارشاقتيسرانتقول.سم..9اردافم..س.6صعرم..س.2

6551اضعوا،يومكلمراتعشرانفيتوىالىقمميارفعكلمباحاش

03!"!ده*أ،*هعه"!ه"*د*!كا"ا!همبينهوكمايومكلمرةعشرينويسرةيمنةو(ميلقفايعلىعصا

2اثصحالرفئالأ/رنرركأءممظ؟لورينصوفيافتنةلكيكونانسيدتيياتريدينهل...بالصورة

اليسرىبيمكاليمنىوقسك،اليمنىبيم!الايسرقدمكطرفالمسي

1001أ..بنتإة:اميصرختولدتعندما:تقولصباح...يومكلمرةئلاثين

أتشبررشد*كوبولثربصباحكلالفاكهةلتنا!لييعودجماليولكن!كمانووحشة
13ا!رلهاذرعماص(.النومقبللبن

؟!؟أ""؟ح"ك!!ها*؟"متصي:صسانا)معروفكاتبيقولعنعماالمراهقئمنفيتولداحلامواية

أأبملإت.ءه!س-*.بزواور!)د-"رصر.ا."!فاستطيعلااننيلهضلتالدكورالىئعبت...التوماستطيعلا

..؟ى.لهونجفيسمكااكلتاننيدثنورياذلكسببكانربما...النوم

!ارلماافىطامريكافيالمطعمخالعةواعطينظ،الهئدفيشاياوشربت،كونع

ءسلبازء"المدارفالدكتورواعطاني.ال!نغوفيجبناواكلتبقشيشدرلاراتعثرة

...--.-3.++..+.....ملهاقلت...النوممنص!تنياهيولكنفنمت...منومةاقراصا

(0..فايرلمةنجيشماوحي!كلمولكن...النوممن.تصحينيلا

ا!حسنن.الكرالاقطايشتسوسو.ويصمعدمفقر"حالن سلا--حسمبي.اسبوعيهمجلا!فيهـسمسلسلهوقصص

اجتماعيامصلحا،كبرامفكرا،ممتازاكرةلاعب،مصارعةبطليصيح

اقياعباتطيمحجميعلااتي!فاءاتهملىالجنيهاتمن*لوبعشراتتأتيه.شعبياوب!
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ان؟هـخرفندرفيخادماوبالجامعةطالباوالسالسةالدرجةمشاكلهمنالهربفيهايتمثلسلوكيةنماظوا،واقعهمنسشمت

حسابعلىستكونالحكايةهذهمثلتثبرهاالتياًلايحاءاتبةاليقظةلاحلالمويلاستسلامالحقيقية

مرضيةيخرهلاقةاجميستنمواذ،وصديقانهمبزوجاتهمالعشراتعلاقاتعلىمتحاملاكانربماانهمرةاحسانه*صمقاءاحدحمفف

استررلييمزفيهتصبحالذيالوقتفيالواقعيشكلهافيدامتمااقبلاتلافيانياًلمحببةوالافلامالوالعالتوزيعقا!اررا*

ينفعلوااويعبعموالانالمشراتهؤلاءنحرماننااخرىوبكلمة.ممكنة،فقرر.للحكماساسايكونانيكنيلاوشاهدءقراً.ماوان،مه!ما

لهنهدتخطيكلفهمهمخلالمنذا.نيميحققواولانظروف!ممستوىفي.الافلامهذءبعضيشامدوانالرواياتمذهمنعمدايقرأان،لذا

من*تفنقهايعكنلاوبامانيسخيفةباحلاممعلقينونجعلهمالظروفلشىيدةليستانهااذ،يتصوركانمماسوءااشدانهاحمنشفولكنه

فيه.ليستعليهاخرىقيمةباسقاظالواقعابدالاواليقظةاحلامخلاللافيتشترككلهاولكنهاالفنيوالبئاءالتكنيكحيثمنالرداءة

كنرقصرالىيحتاجراقيةفنيةمتعةالىالوصولان:الثانيللموقفالحلذلكباستمراريختارالمخرجاوفالمؤلف.معقوليتها

واناموروتلك.والتقافةوالاستعدادوالينفسياًلمادفيالاستقرارمنتروجكيفيستغربوهو.اًستحالهواكراضحاكأاشديكوناللي

وعناءمهواصللجهدتحتاجانهاالالتحقصقهاجاهديننسعىكناويوسفمحفوظنجيباعمالتوزيعيقلبينماالتافهة*عمالهذءمثل

تطورانارادتالثيالبلدانجميعفيحثكمانحققهاحتىطويل.؟مع!ادريس

لافرادها.الرخاءوتحققنفسها:امريناعتبارنافينأخذانيجبالسؤالهذاعلىللاجابة

صعبةظروفمايواجهالمجمهوراًننقولتقدمءاتلخيصاردناواذا،المتعبةالاعصابعنتربخبهمجردالهعلىالفنالىينظر:الاول

النفوجثمومناًبنفسيالاستقرارعلىتساعدهلاقاشبةومعاناةكهذاانساناان.همومهنسيانالقلقالمأزمالضجرالانسانإومحاوله

خلق-غالبضكأاو-والنشراًلفندودكانولقد.انرهيواالعاطقكااحداها،يطادلااصبحموؤفمنللخروجميكانزماتعدةالىيلجا

فيمتمثلةومعانانر"!انفعالاتهمقسوةمنالافرادفيهايتخلصمنافذلهـ-اويضعومراعهواقعةرموزإحملهايقظةاحلامفياًلاستفرار

ومثمكلاقهم.بعا!مصلةلهماليسومضكلاتالمعاوخلمق،اليقظة.احلامحلماناذ،لمشكلاتهمالاطفاليضعهااك!كالحلولساذجةحلولا

الىوالئفاداًلواقعفهمعلىقدرتهـمبالفاءالافرادعنديتمذلكوانكانولذا.الطفولةمرحلةالىالنكوصالثكالمنشكلهواليقظة

القيمابدالهخ!لالمناًوعليهاًليقظةاحلاماسقاطخلالمنحقيقته4اًف...واقعهمنربالىهااحلام.بمتلالذيهوالفنمنيطلبهما

عليه.مفروضةخارجيةبقيمالحقيقيةانئربام0.اهراةاصطادهل؟المساءهؤااصضعماذا،نفس!هيسال

الحقيقيةالمشكلةمناًلهربانهذاالىنضيفانوبعنناان؟ثلمااشا!!امروابةاقرااو...الرديءالبراندبم!منزجاجة

الاحسسلآ،فاستع!الل!تقايدنافيراسخا،ربواالنكوصبوسانلباسقاطهسايقومفللىا،ومثلهااببقظةباحلامتمسكهيؤكدواقعهعناء

وتستعملأئعةشتزالماالاساليبمنذلكوغببر،الزاروحطقاتثراءمناليهتفتقربماليغنيهاالحقيقيعالمهنولفالقيالعلاقاتعلى

هـنالانسعانيعجزالتعقبشد!ىابثيرهاالتيالانفعالاتمنللتخلصحلى-مفيبهس،لهمخهلمطادائط.،صبجالح!بقيالعالمان.وحيوية

.بوضوجفهمهاوبسهولهحله.اليقظة

القيملاستولوهل؟الصورةبهذهلهالمسسأحلتهلولكنيرثبرانوماذا؟يقدمانهالمذيفماادريىو/إولفمحفوظنجيباما

معاناتهمنيخلمهاًناستطاعالخارجمنعليهمفروضةبقيمالحقيقيةصغارموظفيناوحاناتفيمتسكعينمجردهمابطالهماان؟داخلهفي

النفسي؟عنالرضىويكسبهخاناًوالمدوزقاداوشبراحواريفياًلحياةدوامةتطحنهمطلبةاو

،البحثالجمهورمنالنظرمنقطعاقبالاتلاقيانظاهرتيناخذنالوالحلملزفيا؟تشافهمخلالمنيتمردوناخرونهماو...اًلخليلي

واغانيلقلبك(ساعة)تمثيلياتوهما:الصحيجهوالعكسانلنالتبيئالىقراءهمايشدوناخرىبكلمةاًنهماي.01تخطيهومحاولتهم

شديدحولالعادةفي(لقلبكساعة)تمثيلياتردور.الحزينةالحب.الواقعهذافهمعلىقدرةواشدذكاءاكريجعلونهمالواقع

عشرةاريداننيمثلافيقولالجزارالىم!ك!ين!ب،والعبطالبلهاًلطريقانعلىويدلهمبالوعيقراءهيطالبالفنهذامثلان

اضعاهـرطلعشرةالعظمرطلسعريكونانشرظعلىعظمارطالانالمعقولمن!ل.والصراعوالوعيالمعاناةخلكلمنهياعلىالى

فيلاابتلعاوالاكبرالهرمبنىانهيدكليورماررجلحولاو.،اللحماحلامخلالمنتندفعارتيحسشينشخصية-مثلا-القراءيتقمص

ثمنصاخقرشالكمسارييممنهإطلباناو،يصدقهواخربحاله؟الانتحارالىاليقظة

الباقي.الكمساريلهيردعندماويستغربجنيهافيعطيهالتذكرةمصربينمقارنةنعقدانفعليناواضحةالمقارنةتصبجوحتى

بلاهته.واوكدالعبيطالرجلمنتهزاًذكيةشخصيةدائماوهنالكبهقامتماوبينواقعهمنمستمدةغرراحلام!متهالئيحسنين

اللياًنامش،لا":مضصلينونحيببكاءمجردفهيالاكانيواما.القاهرةفيالهيلتونفندىافنتاععندالصحفاحدى

وعيونيالحراًنهدموعي"الزمانعليجارواناشكيالليولاابكيالمعروفةالامريكيةالممثلةالافتتاحلحفلةالمدعواتاحدىكانت

ببكي""زمانليانيترجمنيياالحرمانعلىتصبرنييا"السهرفةالمضحكةالحكايةهذءبترديدالمذكورةالصحيفةوقامت.راسلجين

بممعلكاشكي""فاكرمشىالجرجوصاحبجرحيعلىليهخدماحدغرامفيقعت2*مريكيةالممثلةان:يلاولىصفحلالهافي

...الخ..."العينللجرسونفالت*مريكيةاومثلةانتقولعناوينهاوكان!.الفنملى

المستمع؟لغرورمداعبةمجردهي(لقلبكسالحة)،تمثيلياتان،تنهدتثم،ابتسمتثم،آكلاناريدلهقالتأم،الخرصباح

الجنونمنكلريبشيءهوالاشياءمنالمضحكانلهنؤكدفعنمعا...وتنهدتابتسمتثم،الغد"ءبصدلهاقهوةيحضرانمنهطبتلم

الطريقنفتحانناكما،-سامماعلىانهلهنؤكدبذلكفانناالمطبقالصحيفةوزادت...بالصريبوحانورفضوابتسمشيئالهايمرفىثم

همهبنصرلىالذجمي!التمثيليةفيالذكيالانسان!شخصيةلتقمعيامامهشيءلاانلئركدرثةليابفيوهماًلجرسؤنواملابصورةنشرىبان

بالفعل.ابلههوالابلهالرجلاناقناعناالى.بة0مستحيل

مناذؤانفينبالنفس!ثقةاطمئنانفياستمعايستغرفىوهكذامنممكنعمر!برثجعلالتيالعواملجميعاًلصحيفةخعتلقد

ويدفعبجنيهالعظمرطليشترممطالذي*بلهذلكليسانهالواضحفيخادممجردليسفهو.الجرسونهذاشخصيةيتقمصونالناس

النق!دعلىقعرةكلنستلببذلكاننا.فقطصاغقرشلكمساري.و*مهات*باكمعظمواماابالهولكنفئدلى

اًلمست!ميناقبالانكما.راقيةفكاهةكلجوهردائماتكونالتيالذاتيفما،الجميععتناولفيهياخرىممثلةايةانهذاممئىا!

ورغبةبالتفاهةشعورعلىيملالتمثيلياتهذءلمثلالاستماععلىصوفيايمئعالذيفماالفئددخادمغرامفيتقعراسلدامتجين

بصراحة.النفسمواجهةمنالهربفيحقيقيةفيموظفغرامفيتقعانوليامزاستواوبرجمانانجريداو-،لورين
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اتصةبهرتكتسبلملانهاالجمهوراقبالعنبعيس!زالتماولكنهاابدعالتي(بابت)بشخصيةالتمثيلياتهذ.قارناواذا

.باطمئنانالجمهوريشتريهاالتيالرائجةالسلعة.الضاحكالفنمننوفيبينالفارىلنالتنينفيتصويرهالوييسنكلر

مرحلةمنينتقلانأكما،يروجص!يتغهرانعليهاًخرىوبكلمةفيكاملةلطبقةالشانعةالصورةولكنهابلهشخصاليسيفبابت

اًلذياررلمعةالانسانمرحلةاًلىقيمهمنبوحييتصرلىالذياًلانسانيحتاجالمضحكةالشخصيةبمظهراظهارهكانولذاً،إلامريكيالمجتمع

.الرواج.الىيسعىللادراكالعاديالمستوىمنبويمهيرتفعاًنالعاديالقارىءمن

امرينيحققانفمليهمصئعاينشيءانماشخصىيحاولعئرمامعنيرتفعاًنعلىيساعدءوبهذانفسهيتخطىانويالتاني،والثقافة

السلعههذهباناواثقايكونانالاول.يستمرانلمصنعهارادان.مجتمعهبهايغرقهالتيوالتفاهاتوالاكاذيبالقيم

البأئعاناذثانويا1مرالسلعهلهذهالجههوروحاجة،تباعانيمكندستويسفكي،عندفهوعليهلنااعتراضفلاذاتهحدفيالمحزناما

عندالوهميةالاحتياجاتالافخلقلهاحصرلابوسائليستطيعالماهرالىالنظرةنفاذيمثلغرهموكشرينميللروارثروستندالوشكسبير

الاحتياجاتهذهخاقعلىقدرتهمنواثقايكونانوالثاني.الجمهورسببولاداعبلافهواغانيناترددءالذيالحزنهذااما.الحياةاعمافى

.الجمهورعندلهاهملافتاةعنيبحثمنافمن،الواقعمنلهاكماسنديوجدولا

بسرهـصةيبلىلاانهفياررلعهعن،هنا،يختلفالاديباًنوكيف(الوردبحباًلوردفبمالليالشوكقدعلى)تعذبهانالا

منيبدااًنبا-تطاعتهوهكذا؟يرجلمماذاالمخازنفييتكدسولامنيديهاتحتيقعماكلدموعهاتذيباقيالفتاةهذهتصوريمكنئا

اكمحدبل.بعضمعالتجربةويعجدجديدالنساءمنالالافعشراتيصادلىالذيالقا!رةلابنيمكنوهل؟مناديل

في،اإنجشرواخذ،)ب(مجلةفياشتغلالادببهذاانلنفرضانهلمجردالليابىوسمرالاننمعغالفييغرفىانالشارعفيمركلما

هـنالوسطىالطبقة)او،(هيمنجويقصصفيالموت)عنمقالاتواقعادهااررنياواقامةالنكاءاللطمفييأخذمناومن؟فتاةبمبنيرأى

دئييانو.لهيجد.اوضوءاتاءـذهشا!للوما(ؤلموبريؤلقاتخلال؟بجوارهتسكنلممافاةلان

ولاالادلمب!ذا؟"ببمااعجاباةرساايتصلفلمياومهالتحريرسيجهلمهالسوياتمععئدإءوالذآارونةامنضنيلقدرايان

المزاعيشصبهوبما4المصادووبطربق.مراهقةمنتلفونيةمكالمةصة!ةما،اذا.السيررمهرجم!بكاءعني!خرقلاالعويلهذاان،بشعر

عنوانن!تاو،"انسفلمدجينتهواياحولمهلملاالادربذا5يقدمطلبهاعلىالمسعتمعاصرارنفسروبماذا،الاغانيهذهرواجسببهو

اك*م!ا،كلنمحم:،ردءازلءدةزكاعلووجاة(!اثهرةاالىاًلطريق)؟لهاالاصغاءفيومواظبته

....محلىاليمواحتجاج،لداتهالمتعبالانسانرثاءهووواالحزنان

،-55اًله!سهحهع)كاالضكنمة-لانثراءسمنخالووافى،تتحققلااحلام:ايىدفعالذيادزق

علىتمردباكانيواله،تمامااسمبنقد4ومعايئتفهمهعلىفدرته

لى!م.س،ول!لم!!!ا!ا!لر!.اًبلهانساناًلىوتحويلهتسطيحهعملية

احساساسيزدالمعدةمهخليءبأنهالجائعايهاماناخرىوبكلمة

!!؟!"ثل!ررز32،،ص.ررلا!السربرساورليجمئاير!!دائموهو.تانداف!ص"انحاودامهماالرضىبعدمعميقا

-+دسء!-*!ش!و!سااأ-!ضوصص3."-إ!4إ!-ط.أ-نم!/!اي!ؤ.مممالىمم!صكأشفمجمبيه!كأكاهممسماعاي-حزنهءنالتعيبرفيالسادجةا!وسائلهدءعقيبحت

+-لا-3-/!ا--.--ءدحمورحو-!اك!ثفكزف-!صثابحتاجولاالفهـمفيجهدايإبملفهلاذلكلان-اداؤ!ةالحباًنماني

0الذاتواستكشافالذكاءمنقدرايالى

-شص؟!!في،برءكا-في*صكا+لأ!كاح!قي؟في1-***

س."س.!سعش+-ة؟الجمهورهدابمثلالاديبيلتقيكيف

.-!ءمنمحدوادةفئةتتجاوزلاوعلاقاتهالكتابةفيالاديبيبدا

-؟-يرصأ!!--ط"لهيفصكبيراجهداالسووفيانتاجهظهوريسبقولذا،الجادينالاصدقاء

كايم--ش-"!ص-"فييم-ب"-خء؟!م!ير!ك!عسالمحدودةالدائرة.نلكعلىالانتاجهذاعرضثم،والقراءةالتحضرفي

.م"أ."-مح!"معاودةالىيدفعهمماا!حكمفيالاصدقاءهولاءويقسو.هـقاءالاصمن

الأاخ(ل!..،جودةاكثرعملاليقدمعنهالتخلىالىربمااوالعملهداتابة3

أأ"أ03-ء!ولبنالت-3اوالنقادببعصالاتصالفيينجحعسعرةمحاولاتوبعد

إ؟إ%"؟د*فيتأئيرذاتمحدودةفئةبينصدىليجدعملهفينشرالصحففي

أ"ى7؟!هنا،الى.جادوالهبخريبشرشابانهعنهويعرف،الادبيةالمحياة

أ،:،أ!،ء!!سلم3،-لاخ!-*-.؟ فهـالعلاقاتطريقانالاالكنرالحقيقيالجمهورعنبعيدازالما

اإ!؟!:01.*ح؟رأسءلىيصبححكأقصببرةخطواتيخطوانالاعليهوماامامهانفتح

أأإ--ه..+؟!.لأ!.اجمهورابينليسولكنرائجااسمهاصبجلقد.اك!هرةسلم

-؟اء-ء-!"!؟-غ"تون؟يخز؟الؤمىباشاسايمانشارعفيبمطعمفيكرنيالمرحلةهذهفيوالاديب

ا"-"؟!..!!!بر؟"-في:7""ص-+!ءق!+-6،ممالمطوكان.قدمتمااولطعاميميهاتئاولكنتالقاهرةفي

أأ".ر-؟.*..3!!إ-يطورى""هـطادواتكانتكما،جدارخيصةممتازا.وباثمانطعامايقدم،انئالد

إفيإ(.كا-+.!3!ر!س.غتتخذنجبهالخدمةوكانت.وجبةكلبعدالمغليبالماءتغسلالطعام

"،؟-!!ا-لا+!!يى!!2،!سص!-.!+.---كانواالاولملىالسنةفيالزبالنولكن.(حقعلىدائماالزبون)شعار

،أ"لأدع!جي!!+".--دء-..كا!!!خلا*.!اوقاتمنوقتفيبالزبائنيغصالمطعماصبحمضيالزمنومع.قلة

إأإس03ت؟برس،س1-لأء*؟+نر3!سد؟"ولكن،اءلمانوارتفعت،اًلخسةساءت.فيهشيءكلوتمرالنهاد

"ءخ.:؟؟لا3!نبئ.بالزبائنيغصيزالماالمطعم

11.لما-.كيسد.ء7؟لاء-خدئيالمرحلةفيهواذ*ديبعننفسهالثيءنقولاننستطيعاننا

عاخ-الح!الك!9!ع"!إلهاللب!تةص-ع،مجتهدةذاتيةقدرةمجرد-محهدءاولفيالمطعمكهذا-يكلنالاولى
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معىظنجيبعدهالاقبالهفاناتوزيعارقامعنالن!بغض

صيالعرباثرياءيقبلكمااو،الجديدة(المود.)علىالاقياليماثلألاديبوضعية

النق!ادان.هذاوسبب.تنوقهايستطيعونلالبيكالولوحةشراء

محفوظنجيبالى-بالننبالشعورمنبشيء-التفتواعن!ما-9المسفحةع!ىاال!نشورتتمة-

ذلكو*،ممتازاكاتيااعتبار.علىواككيدكتبهتحليلفيواخذوا

فيمحفوظنجيباراءعنيحدثوننااخنواالذينالصحفيينصغار

ثم،!انمهساعاتقضاءكيفيةوعن،السينماممثلاتوفيالمراةمعلنةالاعمارمختلفمننساءمنتليفونيةمكالماتوتصله،الجديد

شيناباناًلجمهوراحسللشاشةتنتقلرواياتهذلكبعداخذتبعدالسوكيالطريقعلىدلهنوانه،حياتهنانقذاتبالكاهذاان

المعرر!فمن.محفوظنجيبيقرأوالمانحقهمفيويميبينقصقم،هواياتهعنالمراهقينعشراتويسأله.الضياحمنكعرا.عانينان

نفوسهم.فيجداعالراىلهمالجمهورهداافرادان.المشورةمنهلمجونواضون

"نيالامريكيةبالجامعةطالباكنتعنسا،سنيناربعمنذاذكرقليلومع.وهلصعودللشهرةميسوراسبيلايكنشفوهكذا

ارائهمحولالشربماهبةعلىكانواالذينالطلبةبينباستفتاءقمتاليهيدليانبعدالسينمافيفصصهتظهرالاجتماعيانجهدمن

حقاسمشة*جاباتوكانت.المحبيةوهواياتهموالادبالموسيقىفي،الالوارفيالممثلاتتحوشانوبعدالنصائحببمضوا!رجالمنتج

التشنيع.لمجردمدسوسةكأنها.جمهودهايراهاانتودكماتبدوحتى

عليهولالت.عنهبحثاكتنتوفد-فوكنرتحبانهاطالبةقالتواخلاصهجديتهمنبسهولةينزعهانقادرالجديدالوضعان

هوايتها.القدوسعبدواحساناًليوتس.ت.و-مرتفعاتقديرا.تهريجمجردالىالسابقفييتبناهاكانالتيالقيمجميعوتتحول

الموسيقىفي.بالفعلممتازةمجموعةتملكوهيالبرإريةالطوابعجمعنقولانيكفيلاالهفيقولجمهورءعلىوبثينهالسياسةفيسيتحمث

وفريدحاف!لمالحلبعبدصوتوتحب،(موت)بيتهوفنتحبممينةوسياسيةاقتصاديةلظروفتخضعالامريكيةالانتخاباتان

.-أعليهالهجوملهذاسبباتدريلا-الاطرشاو،كظلهنكسموناتتبعساحرةفتاةاعتبارنافينأخذانعليناولكن

محاوبينفعلاتحبمابينجمعتقدالطالبةهذهانالمواضحمندافيد.كامبمحادثاتفيوخروشوفايزنهاورنوجتيدورعنيكنب

يفار2عناجابتهاكانتولهذا،يحبانإلمثقفبالانسانجديرانهتعتقدوعلاقاتهمالفنانينمباذلعنالتحمثمعناهالفنءناًلحديت!بصنح

ول917ممانه-مودةاصبحقدانذاكر"نولم-محفوظجيبفيقابلالهويقول.اًلشخصيةمجاذبيتيومقداروهواياتهمالغرامية

منجزءاقراتانبعدلهثيءابم!قراءةعنامتنعتوانها،سوقيالثمهنةوملابسهاوجههاتقاطيعوحساسيةرقتهافيصفتوتوالممثلة

عنيكتبالاخرهوفوكنرانلهاقلتولما."المدفىزقافى"دوايته،الرخيصةالتجميلوسائلعنواضرابها،ذاتهالوفتفيوالبسيطة

حاجةفوكزد.ا،لا،لا"ةبحماساًجابتسوقيةشخصياتالفنونكلمناًعظمهوالناسمعاملةفنانذتيجةالىيصلثم

."ثانية.مجتمسه

هل؟نبدااينمن:وهيالرئيسيةالممساولالىنعودوالان**

انتاجهم؟مستوىتحسينعلىونقسرهموالفنانبنالادباءبرقابنسمسكالاديبةمفرغةحلقةيكو!ناوجزناهاًلذكيالوضعانبداربما

اننازعمعلى-ينشرمابحقيقةوننصر.الجمهورالىنتجهامفتصأكداليهميقدممايننهمونوالقراء،قرائهعنداليقظةباحلاميتكيف

اهميةلهاخرعاملانغفلانناهناالواضحمن؟بيسرذلكمستطيعوننفسهافتفرفرتعودوالتيشرحناهالتياالسلوكيةالانماظهذهبذلك

التوجيهفيملحوظاازديادااثرهاازداداتيالمولةوهو!وىانفيالجادالقراءجمهورلوراًلغاءيمنبمكلهوهذا.الادباءعلى

والفني.الاقتصادكبمفيالظيرفيالجادالكاتبقوروفي،الكاتبانتابمبملىينعكس

والجمهورالفنانون:عناعرثلأثةتكونهموقفامامهنانحن،اًذا.جمهوره

يتولرهلوتساءلتا-الفنانين-الاولالعاملاخذنافلو.والدولهالجمهورفلا،الرواجيستطيعانلاا+شنانذلكوسبب

الشائع؟الانتاجمكانياخذانيستطيعاللكيالجادالجيدالانتاجلدينايمضيانبمستطيعالجادالكاتبولاكببراعددايكو!نالجادالقاركه

جزءايسدماالعالميالتراثمنلظانبساطة.بكلنقولاناشطعنا.وجائعامجهولاويظليريدماقولفي

عشراتفانهذاجانبوالى.للقارىءتقديمهاحسناذاحاجتنامنيمضياناستطاعمحفوظنجيبانقائلينالبعضيعترضوقد

امكانيةيشكلونكانواالتفاهةحمىفيالانيغرقونالذينالكنابمبالاةبلايتاثرانثونينتعوموذلكيقاربطاوعاماعثرخمسة

الظرولى.لهمتوفرتلوكباروفنانينكتابذلكمنبالرغمولكنه،عنهالواعيةالعناعربانصرافوحتىجمهوره

اًلانتاجمكانياخذماهنالكيوجدلاانهليستفالمشكلةلهذا.الرواجبدضو*فينفسه-شكداناستطاع

يجد.المتولرلجيداالات!جانالمشكلة،.ولكنالسوديغردالذيالثائع:الاعتراضهذاعلىملاضتانولنا

العواقب.مأمونةغرمغامرةتقديمهمحاولهمنيجعلمنطمحمودااًقبالاالجمهورهذاعنبطوعهيبتعداناختارمحفوظنجيبان،الا!لى

قما.قرائهازاءالكاتبمسؤوليةيلغياويبررلاكلههذاانالايسداناستطاءالوظيفةخلالومنموظفافعمل،فعلهردودوعن

وتعقيداتهااًلانيةاللحظةفروراتيتجاوزانيستطيعالذياًلانسانزالبأيياتيهذلكيكنولمفراغهاوقاتفييكتبوكان،الماديةحاجته

كانتمهما-الحقيقيللفنانيمكنلا.اًلوجودوواجبممكنا.معقولدخل

الىيتحولبانيرضىوانكانسانميزأتهعنيتخلىان-التبريراتنلصالنكبالوقتففي،انتاجهعلىاثرهكلهلهذاكانولقد

فيالقنانوجوديتلخصانالمعقولغرمن.السورفيرائجةسلعهالتيالانماطفيمتمثلةالشخصيةالتجربةومفوحيويةعمقفيه

عنتخليهمقابلولنفسهوالناشرللمنتعالنقودمنقدراًكبريدرانانهنرى،الخاعةعزلتهوصفوفي،ذصباءطفولتهفيعايشها

مسؤولا.حراانساناكون!صفةالحياةبيئاتفينشأتالتبمالشخصياتتصورفييئجحلم

انناينسىالابهالمحيطةبالظروف.نفاهتهإبررالذيالفنانعلىاناننستطيعفهل.بعاداوبلاعقلياتصويرامصو!ةتبدواذ،الجديمه

والقتلالسرقةلهفئتيحالمجرممعنفسهالمنطقنستمملاننستطيعو،مالوياسينوامينهالجوادعبداحمدلشخصياتوصفهاننقول

كلاولكن.الظروفحكماًنهونقولبحبوحةفيوالعيشوالاغتصابأثلاثينهفيالشبانشخصياتيملامل

كليهمااناذ،مغالطةمنالقولهذافيمايد!كانوالفنانافجرمكانوهل؟بالفعلمقروءامحفوظنجيباصبحهل:الثاثية

.فسريغيرحتميافعلاييجعلوالارادةالحريةمنقدرايملك؟القارئةالاغلبيةوبينحقيقيتجاوببسببعليهالقراءاقبال
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معروفةالشعرلجنةومهزلة،اًلتفر،يمنحونالذينالمسؤولينرضى؟والارهافيالمعاناةفيوندممهللفنانذلدنقولانوفى.اًيكفي

علىالنرلجنةالىالشعرمنينثرمااجودتحولاذالمجالهذافييتلخصواًجبهاان.المولةتلعبهإنيمكنالذيالدرراهمية!يرنرهنا

..شمراليساعتباكهتحييلهعمليةمنوبالتالي،السودالحاحمنالفنانحريةحمايةفي

الىبحاجةهمالذينالادباءمعظمانالدلالهذاتالامور/منولعلهلان،بالفعلسلعةيكلنانيمكنلاالفنانذلكوتبرير.سلمهالى

ويوسفمحفوظفنجيب.القانونهذامنالاستفادةيحاودالمتو3الانسانويثرييغنيالفنيظلبينمامحدودزمنفيتستهلكالسلعة

طلعبايايقدسرمالعراطوادوارالشرقاوياًلرحمنوعبداًدريسالمولةاناي.السنينلالالىوربمالمئاتالروحيةاحتياجاتهويخسد

بالعملاستغراقهفسرالصبورعبدعلاحانحقاالطريفمن).للتفئالتحكممنالصغرالتاجرعقليةتمنعانماديةقدرةمنلهابماتشتطمع

كمرالقدوسعبداحسانوان،رزكطموردالىبالحاجةالصحفي0الفنفي

لمهذاومعيودكماالانتاجمنيمنعهالذيالعملارهادمنالشكوى؟ذلكقيمانيمكنفكيف

.(للتفرغطلباييقدماالذيالقانونيشبهشيئا،حاسمانهائيا!انالواًضحمن

ملاحظةولكن،للتفئقانونمشروعاضعاننيتىفيليسبالطبع،ممكنوغيرعمليغيرامرالناسبينمحدوأدةواضحةعلاقاتينظم

قدرايجادومبمللفناننىالرليسيةالمشكلهيحللمالقانونهذاان.عالاقتراحاتبعضابداءمنيمنعلاهذاولكئ

بالخوفالاحساسدوناننومعلىقادرينيجعلهمالنفسيالاطمئنانمنوزاًرةاصددتهاًلذيالفنانينتفرغقانونعلىنظرةالقينااذا

بالانتباءجديرامرهي،اـلزمانمنسنةخلالمملقامصير!ممنيشبهانهنجدوجيزةممةمنذالمتحدةالعربيةالجمهوريةفيالتقافة

.والعلاجبئالدارله.لبعضالغربةاًلدولفيالجامعاتتخصصهاالتبمالمنح

امادرمرهقجمهورقدمناكماوهو،اًلقراءجموودمشكلةوتظلنجلالاًلباحثلان.وتفرغمالالىيحتاجمعينعمللانتاجيتفرغواحتى

المتوتر.الانسانعلمهيقثلولذاونفسياخلالالسو!طلبوارفاءالعالهطعملهيزاولانبستطيعلاالمدةهذه.

يفتقدالمذيعانالافلان،!كفيلاوحدهاالماديةالمشكلةحلاًنهذهامثالخصصتعندما-تشعرالغربيةالجامعاتولان.ذلك

السانالىربمااومبذرالىتحولالمالمنحاذاالنفسيالاطمنناناًدهوقظروففيعلميةقيمةذيائرانضاجالصعبمناله-المنح

ط.منهالاستفادةيحاولولاالماليكنز.الغربية

يمنحهان،الماديةالمشكلةحلبجانب،الجممورهذايحتاجهماانفانسشهلمدةنفرغانمنحهانأالفنانعلىالامربنطبقهلولكن

تتميزالاخرينمععلاقةواقامةالانتماءعلىواًلقدرةالاطمئنانطلمهمناصبحفعندهاالوزارةعنهاترفىاعمالاالسنةهذهخلالانتح

والحببالعفوية.؟اخرىسنةالنفئمدةتجديدالممكن

يتلاقواانللجميعيتيحاساسعلىالمجتمعتنظيميستلزمهذاانيئنحانعببهباناحساسهبين:نارينبينالفناننضعهنااننا

ارسابقةالعهودخلفتهاالتيالقيودبمئاتيلاحقوالاوان،خوفدونمنالاولىحالتهالىفسيعودواًلا،السنةمذهخلالماقسراـشيئا

والقلق.الانطواءاًلىتدفعهبمفىاًلتيكانربماوضعاًلىحتىاو،بالاتناجلهتسمحلااًبنيو*نهادالمعانا!

هلممماغالبالقامرةوبين.العمديةالحياةلهتتيحهاالتياًدفرصمنكمربسببسوااكر

مههبم،--!3

والموسبساثوالملارقعىالمعاهدملرأءاًلى

لبة-انهك!ته-لآ

الصلحرياضتحة-بيروت

وعربيةوفرنسميةانكليزيةمنكنباليهيفناجونمابجميعلتزوي!ل!ماًستعلأ"ث!ادنتعلن

0والفهارسوالاو!لحالضرورية.المعلوماتوكل،وعلميةوادبيةمدرسية

لتقدماللبنانيةللعاصمةزيارتهملدىتسحتقبلهمانلبنانمكتبةويسر

والشمهيلاتالخدماتج!ميعلهم

ح!،!ي،ء.،!غحهي
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