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في)سادوياناوجوركياوتشميكولىعرفىنشمانمنفإلا..الخلقالقصةمولدسبققدالحديثأدبنافيالروايةمولدانرفيم

هـ!نستفيدانينبغي(نسخصيةتجسيداو،زاويةاخاراو،لقطةللاقصوصةالاولالروادانوهي،مامةحقيقةنكنشمتالا-انن!،القعيرة

فبمجهدنانحاولوان،المبدممةطاقتنااثراءفيالعظامهؤلاءتجاربفييعثرلمالذبم!الجيلهذا.للروايةالاولالروادجيلالىكنتمون

."الاخرينلوإتلاذانناتقديمثر!،اًلجديدةتجاربهيحتويادبيشكلعلىالعربيالتراثتجرافي

-يزالونوما-عانئوااًلمشبابالادباءمن.جديدجيلاقبلثموجم!ا.ضاماولرعان،بغيتهينشد.الاوروبية7*دابنحوالأللاف

-مرادةذاقوا.العالمتاريخوفيبل!،م!تمعهمتاريخفيداميةمرحلة.القص!ةالقصةفي.م،اولاالرؤاية

ف!ةحياة-شعبهممع-يعانونوهمالممزقةوجداناتهمفيالعلقمفبمتأريخنارافقتالتبمالنسبيالاسشقرار-"حالةكاتتل!بما

افواءالىوالطمانينةاًلغفلةراحةمنالانتقالقساوةتضنيهامعذبةا!مكلنجاحفيالرئيسيالسببكانتربما..العثريئالقرنالداية

ا!حيارفتغرمعالماتيتموالدوامةةابفراو.اًحسوالصاخبةةالعفعارهفيرممافراهالمرحلةاًك!كلـذتجاربامتصاصعليوفصرتهالروا!

حاد،مالاويبلونبعضهماحلام.فاصطبغت..حولهممنالانسانية.كالمحة.بردرجةواقعنااستيعابمنانذاكتتمكنلمأتيابقصيرةالقصة

وبشاعةبصائر!ابينحاتاًلتياًلر؟ريئظلممةءنصادؤاتمبيراكانشاءتهكذاوانما،اًلقصيرةالقصةطنيعةفيكامناالميبيكنولم

يمثرونلعا!م،اًلمأساةاعماقيالىالاخرالبعضوغاص.سالمراكاقعبططرينةفيه.نتممداخرأدربياشكلاتوائمانالمستقرةحياتناظروف

..املومضةعلى.وحرية

.7كافةاعمالهفيمنب،فنلمسفادوقالقصاصينتمياًلجيلاًوالىووجمميعفيهااشتركت،الفرةتلكادبفيبارزةسمةابئيخر

اكاريخه"الخطوةآثارونغضبع،للطساةالصانعقىالصنرةلتفاصيل1نقطةفيهامامظهراالسمةهذءوكانت.السواءعلىالأدبيةالاشكال

والاقتباسالنقلءدليسةاسوارخلفمنجيلهخطاهاالتيالرائعةتاثرفلقد.الغربب!داًباكثرمرحلةفيادبنا.عاناهاالتبمالتحول

الخطوةعدذهيصحبمابكل..وحقروةالخالل!رسةاعتباتاًلىثروالطواغفلوا،الاجنبيةالفنونجنماذفيعيوفهمبهالتقتبماالروادادبا؟نا

عنالحديثتمهيدفيالتعميماردنالوهذا.وجراحو،لاممشماقمنإلازبي.المشكلبينبطوايران،اًلفنونمذه.علىالانك!بابغمرةفي

التخصيعن،شئنااذااما.ءالاحمر"الدبك"الاولىالقصصيةمجموعتهلعصرث!3مواءمةاحثرالشكلعلىاخارهميقعحتىالاجتماعيوكلصره

اولهو،المجموعة.هـذهصاحبالفنانبأنالقولعلىأجر؟فانيالمبمعةالاصالهروحتذنقدالاولىاعمالهمجاءتولذلك.ومجتمعهم

اك!ولاعمالتقديرنارغم،الحدءثادبنافيالم!ويةالقريةلنا!ا!ممن.الساذجالنقلبرائحةوتفوح

ظهودالمىهيكلللدكأورزينبه.دودمنذالمجالهذافيسبقتهالقصةمنالازمةلبوادرتعرضااقلاًلروايةكانت،ذلك،مع

.الشرقاوياًلمرحمنلعبدا(الارض1)،الاولالروانياتاجنابينضخمةفروقانجدللان.نحنوها.القصيرة

اكوسطةدالطبقةنك!يصت،ؤادوقذالاتهـعجولتناولنبداتيمورإبيعلىاًلقصيرةالقصبةميدانفيمحاولاتمنصاحبهوما

الفنالأمع.نفذانؤنحاول،المدفيةفياوالقرىةؤ!!اءاً!ءمفبرةوءوبسان.نتيكوفبصماتنرىحيتجيلهماًبناءوبقيةوحقيوالنموي

-ؤقصة.واول.ودلالاتهاالطب!ة5هـذحيماةجوهرالىخلالهومنء.واضحةانتاجهمهلى

!ان.الدلالاتهـزرهمن!ارحمل"ار!ورة))وعؤاًنهاالتبالانسانيباتراتاوعيااثبتتقدهؤلاءتتالتياًلاجيالانشكولا

وف!-ءقي!ا!اين!ثصامضالمحكمةكازباةهـياورمودوالشادونيادريسإوسفاعمالفينجداذ.سابقيهموعيعنيختلف

والعذابا!-ريشربؤ،وذلكورغم،ترقيةاوعلاوةبلاالصغبرة!م-قلاعاتهمخنيففي-لمجتمعنأجادةلراًسةفهمنيالرحمنوعبد

فيةال!،دإ-الا-!اتم3تراأثروعاىلذلك.الباشكاتبيديعلىمبخةءتاانهوا!.فياكثراخرشيئاونجد.الروادلجيلتتوفر

سلوكطفيالطارىء؟كغعرهذارءدث،امسصىالمقصودبدحياةطر.بقهاةالجهـيديقظتهوا.نخذت،الطويلةرقدتهمنيتمطىبدأقدكان

،شهداوليكن.للذكرىصورةفيعمرهلحظاتا-هـىيسجلانفيقردواصتت،اضىتارةالضيقاًلةرديوالكفاح،تارةالمصانعمداخنالى

زو!4وكظ!ر،وجبروتههـظقهفياتبكا!اشكفيصدو،اًورةلهذهال!دإثةا!حياةتعقدمعطرد؟تتناسبالتياًلمتلاحقةالريعةانفعالاته

وتعلو.احلامهترسم!مكمااطفالهولرى،الذاهبصباهافي.أضرةاهذهلملامءالفنيةامكانياتهتتسعادبيشكلالىماسةحاجةفي

ايعدلاًنالمصوداراداذاخىوالرورالرضاتافتصةوجوههـجميعامنوائقة.خطواتف!القصببرةالقصةتتقدماًنللغايهطبيعياوكان

ثودةعليهالرجلىارقليلاذقنهافببرفعبهـالمقصودزوىةوضعمنثرجاتهتتفاوتباهرانجاحاانها.اثبتتشكولا.الدورلهذااهليتها

المزوجو./ةاث.اًا!هورةوؤك!،/مودان!ل-لاار،هـوءو!كن،يرةالشواثمنينجلمالنجاحهذاانعلى.الواحدالجيلابناءبين

!اكالمحاولاترغمفمهاوا!و!اجوعبوسها"زوجةبتجهماً!ورةفياقياًلصفاتهذء-والطئروالاقتباسالنقلبدرسةامتدادافنلمح

اص-ا!بصيحماولرعان.علإهااًلبترروحاضفاءفياليومطيلةبذلهاان!مفياساساتمثلتمر،رةشاقةظروفالروادجيلعلىفرضتها

ا!صورةفيمقطعطارعافي!لمون..داباا..بادا))سذاجهفيالاطفالهذهمنتخلومصريةباؤصوصةنحظىنكادولا-بكراًارضايحرثون

ذات!خرضقهانألا..اءريار!صودعبدوور!ايق."!ا!اياوعبدعيادشكرياعمالؤ!نتبينهانادلىةمحاولاتمنالا.الشاءسبة

م!جديرداشيئاىيربهؤاذاالصودةفيالنظريرماودحينيوم.انتاجهماقلةعلىفهميالرحمن

ناوصحيج..كالمسلوخبالصودةخرجاًنهصيم"قيلمنيلحظهان-وا(حتوىالشكلفي-المصريةبالاقصوصةاقصدولست

وهمظهرواالصفاداولادهولكئ.كعادتهامشناءةحزينةظهرتامراتهعودةفهـده،الفربييدعلىعرفناهكماالفنهذا.مقوماتعنننلى

."والفرحالبث!روجوههمبعلوإضحكونفيالفنيةبالافتشالالعميقولمجبناانقصدتولكنيريبلاخلفية

عاشصغيرموظفحياةفيمعمقة"وحظة"ترىكماوالقصةمرتضةالىدناويقفز،هذه"النقل"عمليةمنيعصمنا،العارلماًدب
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"لألققر-!هذا-التفى،(مئننضرةبسمةعنثغرهافزممزقابنطلونهخرجاللحظة"تكنهذه".ولمالحكوميةهيالوظيفةترحملاقاشبةفيطاحونةعمره

الاب/.الأخ!ة.3ملا-طةانحيثمالتبمبة؟،.شطريبينالزمنياالانفصالمعالتيكلهاحياتهبلورت-الامرواقعفي-لانهامبرربلامفاجأة

مزوقحلأوكأنهاالنهايةيهذ.فأحسسنا،التصبويرمنايامبعدحدئتلنافجست..لحاماثص-ينخلالكتفيهعلىالصفيرةجزئياتهاتراكمت

برالطفلنياحدانفلؤ..عليرامسبقةا!،عنهاخادجةاو،القصةعلىكيانفح!الرفيعةالخطوطوبقية،واًلضنىوالالمالعذابملامح

لاسمتطاعت،؟الممزقيبنطلونهالىاخوءاشارعنلىماألملاحظةبالذعاشارقداترابطأغهل-ذلكسب!بلفي-الفن!نكانوان.الممزقةالمطبقةهذء

سؤآل!؟فانومع.ذلك..معاالزمنيوالانفصالالتقريرمنتنجوانالقصةسالكابفيهمبما-فالموظفون،الواحدةالطبقةابناءبينالافمانبم

ا.قبم8الايماءةهذهبقوةالمتلقىيقتنعمدىاجم!اًلى:معلقاامامنايظلافنديالمقصودلعبدفكان(ددجانهاتفاوتتوان)واحم!محنةيعيشون

مهي؟يضحكانبؤسهماسرلمسالطفلينسجعلحينالفنانارادها،المؤلفصورهالذيالحدالىليشولكن،علالباشكاتبيحقدان

و*يمافىبالمراحةالشغورهيالمشهدلهلىاالسر/بةالانطباعةانأالصورةمرةالظاهرةهذهوبدو.منفصلتيبنطبقتينمنازكمالناهياوالذي

امالبنجحالذيالشعورهذالمثليمكنفهل!السببدبالمستقبلرهيبسا"باشكاتبا"الفنانلناءمدمحيت"انسان))قصةفياخرى

عايخي!هث!حنةفييتبلورانلهيمكنهل..!علابنفوسناتوليرهفيا.وظفيناحديموتعندماألانسانيةمنذائبةقطعةالييستحيل،آخر

.فيالنمبةنهايةاتخيلانني!المستقنلهذااجلمن.للعملتدفعنماسبقمافارو!اكدهنا.عباحاالديواناًلىبرفقتهمجينهاثناء

الشورةواشتعلتنفشةاًلستدقنالمعتورفيهالمسالتياًللحظةبعيداشيئايكلني!كادالباشكاتب:السابقةالقصةفيلاحظناهان

ميائعني.سيصرولابالراحةاحيفلا،المقصودعبدكيانفيهذءسوىنحوهموجدانهتحررفلا،و؟لامهمالموظفينطائفةعن-

اًحسيولضبةسعيدمستقبلمنالموضوعةالنهايةفياستشعرتهئرملائه".احدموتفيتمثلتالني"المحضةالعاطفيةالماساة

اًلدطسةوهي،الطبقةهذهبل،الالرةه!ذءبماساةعميقااحساسا.،الانسانهذاخلفالكامنهالحقيقيهساةالملبلهلكالقصاصوتجاهل

الكالب.ارال!االتي5نرئيسية.يظللهمالذيالس!أءالاجتماعيالوضعفيالزملاءلبقيةمثارقهوهي

منيب.فارو!ابفيعرضيةظاهرةليستهذهانيبدوولكنتصىالىإرتقونحينالصغارالموظفينبعضاناعر!اننيورءم

حفنة."فيلنايرسمتراهاذ.التعبيرفيمنهجهاجياناتشكلانهاالجدإدمنصبهمفيستغلون،اننقعرومركباتالعقدتملأهم،الباشكاتب"

وبعد.المتوفيابيهجنازةفييسكلابنلمشاعرحزينةصورة"ترابطارئةفرديرةا!راضهذهانالا،زملائهمعلىالاشنعلاءفي

عقبعلىرألافانقلبت،حياتيغرجديدواحدشبمء"يقول(ايام)الحقيقيةالشخصيةاوا-لواقعيالنموذجتجسيدفيابدانسهملا

فعئدما.اقولطولبعدوج!يفيالحياةواشرقت..حزينااعدلم.0اعماقعنإلكشفهوللكاتباًلاساسياًلدودلان.لاصدهم

الجدار..علىالمعلقةابيصورةلاحظتالمتيقةبيتناغرفاحدىدخلتلذلك.فحسبالسطحيةالمظاهرحدودالوقوهـعندلا،الشخصية2

الواسفنينوعينيهالناصعالابيضبوجههشبابهمقتبلفيابيصورةلناقلىمهاالتي"الدرملبم"صورةمعوبحرارة،كثيرانتعاطفنحن

الجدارعلىبجوارهاالمعلقةصورتيالىتطلعتوفجاة..الطويلةوقامته،اًلخمركؤوسمع.حبمأساةيتجرعاًلذيالانسانهذاعن2قفارو

شيئا.ممؤرتيعنتختلفأبيصورةتكادفلا،الدهشةواعرتنيايضاعلىيتعرفينثم،الامراولاًلركابمنهنفرالاوتوبيسركبقذا

اسفليرقدالذيالبروزحش..واسمتانوعينايعريضفصدريالمفاجيءالمفنشضدجانبهالىويقفون،عليهفيشفقون،تعاستهسر

ينطبقكانالطويلالمدببانفهحىابي..مورةفيلاحظتهجبهتيمعنتعاطفنحن.اًلتذممرةلفقدانهللشرطةتسيمهعلىاصرالذي

اشعرتنبمعارمةمفاجئةداًحةجسديفيستوعندئذ.تماماانفيعلىلنمسكاًلجريحقلبهشغافالىننفذلاولكنا،لهونأسىالدرمللي

فييعيشانه..يمتلمفاببم"لا:(يقرر)ثم.."والاملبالفرحةاتجربةهذهكانت.عاطفتهررابعليهاغلقالمذيالحقيقيبالمفتاح

الراقبالبروزوفبمالواسعتينوعببئياًلعريضصدريفي..كلهكيانيالعلاؤاتلتعقبالممميقةالاسبابالقصاصتل!مباقجديرةالخصبة

اناقشاناريدودست."دميمننرةكلوفيبل،جبهه!اًسفل:!مفةالنر!ليطبقةافرادوبين،عامةبصفةمجمعنافيالعاطفية

نفضخالتيالاجيالحاولت،.وكيفمثلاا(وتكمشعكلةفلسفيةقضيةعندواوقفنا،الخارجمنالنموذجلناعرضباناكتلىولكنه.خاصة

نفسهاتعزىانحاولتكيف،الميتافيزيقيةوالاحلاماًلخرافةاثوابعنهااليشرةالوفلآهذءنتجاوذولم،وانطليوالشفقةاًلتعاطفاًسواد

يموتلاالانسانبان-فارودالاششاذيرىكما-فقالتشتىبطرق3يدفعاركابمنواحدا-!لا-يدعلم2.والكشفوالتانيالتاملالى

استرعىوانماالقضيةهذءاناقثئلست!للمواليددفانرهناكدامتمارئقمهلاوينهمبينهالتجاوببانفنحس،للددمللىالتذكرةثمن

"ترابحفنة"و"الصورة"قصةنهايىبينالغريبالتشابهانتباهيالىتلقائياالوا!طالتجاوبهذا!ضتقلوكان،الازمةبحقيقةالوس

الحبمالتكوينمنبالضرورةينشأح!مياامتداداليستهنافالنهايةاًلىاجم!اًلتعاطفمرحلةمنبدورنافحنفننتقل،ووعيناقلوبنا

ان.بحاليمكنلا،الملتاعةوالاحاسيسالمحزينةالمشاعرلان..لننجربةارضاجعلايضاو!كذا.والادداًكرنال!الممزوجالتعاطفمرحلة

والدهصورةتشبهصورتهالابنرأىانالمفاجيءلمجردالفرحهذاثهاتواد!مبما..؟خدإجةياكده"قائلااًلعاطفيةمأساتهإبخصالددكلإبر

شطريبين(اًلزمنيالانفصال)عمليةالىالفناناضطرلذلك.المتوفىا&-وادكل:!لطشها"اكملانهفلو،"بمببمنمى..خديجةياكده

الىاضطركما"ايامبعد"حدثتالملاحظةهذهانفذكرالتجربة.ل!لمساةاًلهميقةبالجنورالمبنالاوحى)1(مثلا"الموظف

اًلخ(أ..كلهيهانيفييعيشانه..يمتلمابي"قالحينالتقرإرعبدولاحظالاياممرتانبعد،"ال!ورة"قصةنهايةادىواًعود

وتجهـماًلممزقة"لأبسهـمدغميضحكونالصغاراطفالهانفجأةالمقصود

تجاربهباخصبلالتقينا،القريةالىمنيبفارو!مععدنااذاودلالتهـااهميتهافقدتالنهايةهذءمضوليةان.وعبوسهاوالدتهـم

منها.الامارضههيهذءب!نمعهاحسستفلقد..الاطلاقعلىواروءهافيكانواكماجميعاخرجوالقد"بقولهالكاتبلنا"قررها"منذ

البشربالامالئابضوبمبهويفجر،الان!انبحباًلغنيةاحلامهتثكلالذيولدهتى؟والحبالمرحالايعرؤونلا..وسذجانقياءاًلحياة

يمتنعاللبىالمدرسافنديمحمديمعنلتقىهكذا.اًلسيئةوظروفهبم

دكسانمنسيسحبعورتهطريق،.ففيالتلاجمبذاحدعقابعنمقهـو!ااوكسحاتلددتوانمل.الفنانعلىلضيئاي!رحانأقدللمخاينبغىلا)11

كلباعتاًلشاًلاموهناك."عألعساب"البيتتمويناكلمميذواًلدالموضوعيةا!جذودعلىايهـدينايخغاظالاديبالىنطلبحيناننا

لابنهالتضمن،الاحمروالدنوالبطةالاربعاورجاجات:لديهاماوإلا!صدع!لدالافؤىبحخالايقدأمانيمنيلاهذافماإن،لنماذجه

القمح")قصةانعلى،المصروفاتدفععنعجزهبعد1(ا!رسةدخولننئده.وما..روايةالىوصةالاذ!يحرلانايضايمنىولا،،اتاريخ

لناحددفقد.اًلمصريةالقريةفيهاصودالتيفادوقاعمالقمةتتبوأصتعنهاوالكدشةفبو،"الموجهة"اممجذورووذد(دلالات"ي!ور"ا-هو

شحاتهنرافقافينا.مأسا.نهوجوهرريفناابعادنافدبنوعمقبوعيإ!"فني11اللوبفياليوميةلحياة1اشكلللخلاك
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للفلاحينارهابهاواًلملكيةالشاصةعنالمؤلففيها-هـثنااك!صفحات51..القريةاًهلبهبتبرلرمقاملجدهيزالما.الذبماالطيبينالناسابن

فاو.ذلكبعدالقصةبناءسادتالض!الفنيةللاصالةمنافيةجاءت،امراتهمعضجه-الغنيعبدوالخفيرنحن-سمعنامنذنرافقه

وفيه،،ألاولىصفحاتاررتتاتاًلتيبالسطورقض4بدأالمرلفانحصدءالذيالقمحمنشينالبخذالغوليالحاجحظرةتسلق/انالى

اصبحت.للسكونمكانبهايعدوومكلها،الرواًشدةقريةاهتزت"يقولبنباحس"اًلليلسكونفتمزق،النائملأالكلبذيلعلىداسثم،يبد.

خلالويجيئونيروحونالناس.والنشاطالحيويةمنمتقدةكشعلةواجفت،يالحراملمسكتهتفالاهانياصواتوتعالت،النواصل

بهذهاًلقصةبداًانهلواقول.دائماء"يررونهواحدوشيء،اًلدروببه،نج!بانالغونيالحاجواصر!اًلطيبينالناسابنداتحينلحيونهم

لبعدت،عميقتأنفيالرسوللعبدحمثمايسشعرضراحثم،الكلماتقرارهوارتضوا،الجميعصمتحتىالعمدةجاء*انوماا(ركزالى

الفني.النجاحصر-عنااهملهاولإكنملت،التقريرشائبةمنالقصةيفدونالحكامراح"المحدداليوموفي.لمحاكمته"مجلس"بعقد

البطولةمعنىلناتقدمانها.كنيرة-قلتكما-فالتجربةذلكو!هؤلاءيكنلنم.الحيبكاللبناقيووجوههمالفضفاضةملابسهمفي

على-عههـاًلرسوليداماتتلقد.الجماهرعندالناضجالحقيقيكانوما.وجسوتسطوةلهمكانبل0.القريةفيمنعلالحكام

وسرت،الناظرتهديدولاالهجانةسياطتر،هاعلىتثنهولم،جاموستهيفنلكونممنهؤلاءكان.دابةيركبوهوامامميصانيستطيعاحد

ت!ولتثم،دقائقمنذجواناتهمنهبتالذ-تالةللاحينعروفىفيالدهشةوبعد."والاضرةالاولىفهيكلمتهمعلىيثنيماحدكانوم!.ابطين

معاًلناظروهرب.واحدةمرةحاميةانيرانالىمعائهمفياًلمصشة0.0.5

(إ)الجلسهمنالانتهاءعلامةالعمدةقهصالنكاتولباللىالقهوةشرب

-!رددوىوهموجواميسهمابقار!ع!كللىإلاهانيواستولى.جنودءووفف(جنيهخمسة.يدفعشحاتهالواد"مي!لةببساطةيقولوهو

محيسنمبروي"وامانيهماحلامهممعهاويحترونلاخروقتمنالحكاية....

اً..1"ماشىالعمدهكلام:واحدن2فيالباليةحناجرهموانطلقت"مرالقوه
الارضعلىويبطحهلناظروجهعلىيمصقوهوالرسولددشاهداًنه

!01،.1.0النكاتوتبادلالضحكاتبين"اجيبهممنين"شحاتهصيحاتوتضيع

لنالحعىل!ىذتءةابم!لقصمةلهفريروبم!وتنتهيلعسمن(و!قبتهلطينملىدمسكهمامنلارضىء.الخفير،اًلنبيعبدمعهنرافقاننا.وحدهشحاتهنصاحبلاونحن

ثورةهيبل،طارئااًمراليتالفلاحينثورةانرذخيهاماثيئاانالانستعاسةمنالمؤلفبهاسخراقيالكاريكاتوريةالشخصهة

ا!اء.الىا،يبهاصعدتىالثظابعودوجدتانما،ا!جذورءهـفيكأحركاتتقودءالآلىالقالبهذافيبهالمحيطةاًلظروف.تصوغهصن

الك:صة.ارتجربةبهذهنجطاننتيملابدونهاخرلثيءوهناك،القريةلمصورةجامرااطاداًالنبيعبداعتبرنافلو.بلهاء"يكانيكية

بل.،بورينهاقرية!نتمبرلاهياذ.اتنودةلهذهالرمزيةالمدلالةوهولمياذشحانةقسماتفيالصورةهذهدقائقامامنالالضحت

م..د..1..ا10.000.0الاخلافاتبهنهتحلولم،الطيبةالسهعةمناجدادهتركةتعصمه ماادرووحاليىلرسولوعصر.بكاملهالمصريهاًلمريهرمهعن

كنتء،لذلك.ارضنافيالأيينايلخصنموذجهووانما،بمعجزءلموضص"المريرةمعاناتهعلىالتلقانيالعفويالاحتجا!أوبينالموروثة

اًعما!ها!بم،!لاقطاعكرمزالملكبةالخاصةاًلكاتبيقحماناودقضءةالجناةمنالجعل،ذروتهاالفنانسخريةتبلغثم.اًلسبمء

ققط.نفوذهـ،منطقةفيتح!"اشثنائة"امودمجردالاورلالةفيلت!دينا،معالمهاوتتشابكاً"ساةعناصرتتكاملوهكذا!للضحية

الاقطاعمسنضوىمنإوخذانيجبحقاللاقطاعنائثاالرمزيصبجولمكي،جام!سة"هيممتارةاخرىقصةعنتتميز..دائعةحيةلوحةالئهاية

غبر،اخرىة4فرايةفيالفلا*ينينلالذيالعاديالمسضوى،!سهانالا،د!ايسءيرةالقعةهذءتجربةانفرغم."الرسولعند

شخصيةنرلمايضالذلك.الملكيةاًلخاصةحوزهفيتقعاكيالقرى

فلاحينثرة!ين.الفلاحينبعضعلىإلفكريةالاقطاعلسطوة.نرءز

العههـةبلساندائماينطقواصولنجد،مثلاالعمدةارضفييعملونالم!كنبكهمط

ومصالحه.اًلاقطاعيبافكارومصلحيافكريااًرتبطلاله،ومصالحه

الملإخه!لأتنانوقضعة3معيبالننبفيا!حرلثميئاالغملنتهاىديإلمودلىهدئكثمععبولحرجوكةب!م!حوءلماعاصرهـ!ة

خمى-وبة.اكترواىررراميافاعلا"اًلادد!

سكوتهموكان،الفلاحيناغابسكت"الرسولعبدجاموسة"قصة.

عبدوج"طالعناالفصةوفي،ثورياسكوتماكانانهاي،على*مضضسارتربولجا!تاليف

الففانبمقدوروكان،الثورةهذهحتميةءناًلمعبرالوجه..الرسول..م.

1،ة(ل.غلالالاتبرقاءمن7تميدلقطاعيرمزاخربنموذجيطالعناانادديسىمطرجمطعايدهترجمه

بالركلزقصدتءاانيوانجي!ب؟كلههذهتتحمللاالقصيرةالقصةان7بة...

فبكدم!ة،خ!،دالمسهاوالارةهـازيلشخصيةكاملاتثر-!حااريردهاًدذيعنالكبرالمرسميالكاتبميهيتحدتدالعكتاب

مفاتها4./ضطقالكلاتالاؤطبينمنواجدؤردبهابنطقواهـرةويفضح،ىشروفيدرلقادهااقيالكوبيهالثورة

فام!اننستطيعكنا،حدوثهقوراًدضريت!اديونالذين،اًدفلاح!ن،كوبااقتصادياتلخنق.الاميركىالاستعمادخطط

.......،.....للتيوالاجتماعيةالسياسيةالاوضاعمختلفويصف

ح!ال.بجزئاتكماوتفاووردصعغرشيقروعيةظهر)الدخناقةالكبيرحيتقهلعةالثوراتاروعن5تعتبرالتيالخورة5هذألثوبالىادت

.هـالمجبىدالشيخءلىك،جمهالجبالىيلومونجميعافالاهاني.الناس.الثعوبتاريخفي

حلقاتفيررؤظرالدبملىالمحعدلحرأ"اًذا!حامع!كعلىلاثنا!سةبخعاك!ععخبعضع!بهامتازوعميقطرإفتحليليبالسلوبدلككل

..م...................الكاتبهذاتجعلتحرريةوروح،لسارتربولحار

قلبى،وت!سمطس!مطمعها!حمه،فيدببندجممعدحمهورعوددلهيوالدحلىمغم!ابعبرتاديخفهبمعرالذينالاحرادالمفكرينطليعةفيائعالى/

فتةفيصرخ،الشيختهـديدالىويعوديفيقانالى،بهاًلمحيطينوالسياسةاًلفكر

بالردافلوسوبتطلع..دقنكومربىسنيعاملي..خلالىداًجلانت)).ل.ل3.ألثمنيلاداًبدارمنشورات

..اًلقوموجوهعلىفاتمةسحادةعلتوهنا"..افضحكلازمواًلله..

وتعثرت،طويلامدبعداًذبثقاًلمذيالصوتتصدقلاذاهلةطوفومرت-
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..ولكن،يرجمونما-كلمنهيشترونفكانوا،املااًصدقاؤهلهيخيبب!يطلعالمجيدعبدالشيخ!عجيبةحاجة:بالكلامالافواهفياًلاورش

اعجبهثم"شكك"اليبرةزجاجاتلهميبيععلامعمواخذ!الحسابءلىذكيةعبارةولكنها،عجيباشيئايكنولم"إ!ولادياباررباؤلوس

ابوابهاكبيرةشركةفتحتاناًلى.حسابهعلىالشرب3"مفثارمذاقهابعضعليهوانحنىانجبالى.سقطحينقالهمابهااكدالقصا!ىمن

يتساءنونصباحذاتالحبماهلواستيقط.علامعمدكانةجوار،الىالصدورهذهتكنلم"ويتشهدونوجههجمكللىالماءيوشونالىرجال

دكانمهالرحلاغلق(أ-!دف!ةهكذاًالشارعمنعلامعمغطسجمبف"الذيالسخطهذاوسطالبلىعلىعطفها.نظ،رانعلىرقادرة

.انبصدالاخي!الناممنعلامنحميرذهبولا0القريةشطربوجههويرمم.حيلةباليدماولكن.بالحقدتفورقاوبهمكات،عليهانصب

ناالقصةهذءخلكل-منالفناناراداحقا:الاسئلةهذهعلىنجيباًلاخرالجانببقوة.بحسونانهميبد..ئحفزوقبضاتهمتأكا!مايديهمان

انتيالجديدةالشركةقصةجاءتوهلأالقريةالىحنينهصيكشفالافكارانالا..الجيالىنحوبالانعطافبلمخرونكافيا..وبطشه

الغئيالمسارعنبعيدةجاءتهل،دكانهجوادالىابوابهافتحت...تسئالمجعلواانهـنتعوقهمكانتر؟وسهـمفيتدوركانتالتي

بنائهافيؤتوءافاصبحت،القصةاًحداثلمحيهجرتالذيالمصحيح."المجبرعبدالشيخمعافكارهمتصلبتقدوالمحاسيبالخلقوبفي

عنالتعبيرمنابعدشيئاقصدالكاتبانامأمبررنولاداعيبلاعاشهااقيالتجربةبخفاصيلد!بقاوغيافاروفىاثبت(لكلطت5بهذ

في.ام،متعمداالجديدةللشركةذكر.جاءوهل،القريةالىحنينهلجزئياتها.العميقتمتلهبعدالاالتعبيريةالخطوة/يدأولم،بهاوان!ل

!*لهاقميمةلاجانيةتفاصيلانبيساطة*لمنايقولئن،الحدتتغسرفيآلتعميمالىهنايلبلم-

انه!العكساو..انجبرااحبوءثم،اولاالجبالىاحتقروأالجميع

ذلمكمعوتبقى،القصةتثيرهاجمبيعهالتسا؟لاتاهذهانارحق"لملتجربة،مئعهااشتاءونتشابك.نتعقدالتيالرفيعةانخطوطلنايوضح

اشواقايةمنتمامايخلويهـادالقصاص3اوهي،باهرةحعيقةالىوتصلبهمالاخرينوجمود،الجبالىنحوالبعضبانعطاف!يخبرنا

اكثرمضارقيمرحلةالمدينةانجيدايعيلانه،ال!ريةالىساذجةف؟الموجد.انيةالحصيلةالىبهدوءمعنالمنسابثم،المشيخجانب

ح!يثهانكما.ئواياهافيتعشثشالننالمساوىء.اًلمؤقتةكلرغمتقدمااًنفنعرف،الشيخنحوبوحتتبيةعواطفهتحركالمتياللمجنالىاعماق

متعمداكانوان،مفروفامتعسفامفتعلايكنلمالجدبربدةة3الشرءنوطلبت،العيديةطلبفيعليهلىالباطغالوالحافبلقدكانالعيد

للغاية:وبسيطاهاماشيئاتست!هـفالاقصوصةلانبةكبيرحداًلىببغكاثيخالىوذهب"تييسكريبجلابية"وعذوبةبرقةامرأ.فهاًليه

مكانلا..اًلكبيرةالشركةامامعلامعملدكانمهـانلاانلناتقولجبالىيااسمعبى"ةبقولهالحقهصجمهابالفعلواعطاه،ضيقتهله

المذملوالصناعيالتجاربم!النموتيارفيالصغيرةالفرديةللنشاطاتيدهـنصففيوقعوعندما."الفلوستجيبطولعلىالدرهبعد..

رغشملببعيةمرحلةوهي،المحتكادلمرجلةدائماالطر.بقيفسحالذيالمنلغالايخسصلمانقاطعارفضافرفض،الشيخلى1د"طارجنيه

البسيط.الساذجوالاحتجاج.المجتمعتطوزمراحلمن-شرورهاهذء."الكريمفيضمنجاءهالذيعلببه.المكسبلاحفلربما))كاءلأ

احتجاجفيفاروفىلنايقممه،القريةالىبعودتهعلامعمءليهاًقدمالذيلحظلآفيونسوا.جميعاالناسان!لتاتيالحقيقيةالقصةهي

وعيا.اكثرالزاهيوقفطانه.الخضراءبعمامتهلدا،فىبخفي)بنفالذي!دالوصلىالرج

فيهبماصاحبهايىليسرعبيتكلامامموكبهيتوقف"والىجبةءتحت

كا.بعضهمالش!بخيقرضالبسطاءالناسبعضدماءمنوهكذا".القتممة

شعرمينقله،للحدتاخلاةببةنظرةايةألفنانتستهويولا.وبالربا..الاخر

..احدهميصيج،وثورتهالجبالىغضبفجرهاالتيافىساةمستوىالى

الادابدارمسوراتمنكل..البدفيافيونجياكبردا؟ب!كدههو..يعنجمم!وايهطيب"

الملائكةنازكالموجةقرارةالتيالراكةالتلقائيالمكشفعمليةان."منيبعشرةحقهله،وم

وضوحفيتم!د،القعةاًلفنيالبناءداخلمنصنعهااًلقصاء!اًجاد

طنانفذوىوجذتهاانتور-اوالله..":معارضاالجبالىآتخذهالذيالثوديللقرار

..."سواالمركزنروحيرلملأمعاكواني،مايمعلىولاايديمنلملا.بممت

طوقانفدوىالايام.-عوحديفضحتانبعدالجميعاعماقفيالكامنةالايجابيةالقيمةدلالةانها

"تتتشكلوكيف،،جوههمحقيقةءلىالمسدلةاًلمظلمةالاتادالاحداتاهم

قانطوفذوىحبااعطناورعتمرةبحاجةهيوالتي،السائدةالاجتماعيةالعلاقاتوفقاخلاقيافهـيم

..والافتضاحالكسفالى

معلوفشفيقمهرجالانعيناك"*

تهـصا3التكطفاروقاعمالبينحاسمةفروقالكدبعدنتبمين

العشىسليمانعربشهقصلئدفيجميعهااشزكتوان..القريةمنكتبهاالتيواعمالهالمدينةمن

نماذجه.اليها.ننتعيالتيالاجتماعيةالطبقةهيواحدةسمة

الصورعدصلاحللادىفيالناس
التي.المقريةبظروفالفنانعندالوعيدرجةفيالفروقهذهشمثل

ححازيالمعطيعداحمدفدرلومدورة"اقاميعهفيروفت!.ا(دينةظرو!ءوع!جةدركبيرحدالىلفوق
..فينلحظبينما،"أساتهاوجذوراعمافهاالىنافذا،عياالقريةءن

فيالصوا!اسطعددرورةاررات.فتس!كبالخارجا(ظهرحدودعند.إقفانهالمدينةءنافاصبصه
شقاوة"و"لقاء"و"دنيا"هيقصصثلاثةعنداتوقفانابىبدلذلك

..?.والمدينةالقريةبينالوصلهمزةبمثابةتعد"عيال
العيسى،سليمانور!ه5رسالل

الزراعة،ورارةفيبستانيا/عملكان"دنيا"ؤصةفكبءلأمعم

لادابداد.صغيرادكانابها/فتحانؤرد،مكاقأتهواخذالعمربها"تد.اذاصةى

123(ص.ب-بروتالورارةالاصه!قا?وظفيمنرصبهءلىالامرر!ايرةفيا)رجلوا?مد

ولم.طويلازمناالحجاةشارك!!مانبعدمنهمسينتفعانهنضكفلا
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وا-الفر!لناتيضحاولاها.هاءةقضاياثلاثمنهاسنتخوأننا"الافعائلة.الوعيهذأمظاهرمنجديدمظهريتألق"لقاكا(فصةوفج

"ترابحفتة))ففي.القصرةوالقصةالفنيةالصورةبين-الفروق.الإقارب"بعضلزيارة،عامككل-القاهرةلاالىتسافرحنفىالحاج

جنازةفييسرلابنباكيةوخواطرحزينةمثاعرجملةا!ىتبسجلعندمتناقضاناحساسانإتابهااقيزينمبالخادمةممهاالاسرةوتاخذ

لمصودةفيتكفتوقب،والخواطزالمشاعربهذهواحسست،ابيهبسعادةونخى،القريةلتركهاعميقةوحشةتحسانها:النباشفاعها!

انه.؟لحث.جزئياتفيالفئانبواسطتهايغوصرراًمةحركةتكنسباًلحاجيزورد!ماابراهيمشقيقهاترىسوفلانهاالوقتتفسفي

الاساسيةالفكرةافتقدناولكنا،عوروالثوالانفعالالاحساساعطاناالفنانويتقط.الاوقيبيسبشركةالموظفافندكطمح!قركبهحئفى.

الابن.لمشاعرساذجةصورةالأنجدفلم،صعاهذهوراءاً!كامنة.المحاجمخيلةفيالسابحهالخؤاطرببضالشغافيةبالغةبنهساسيه

!منالشاسعالونعلى.ندلرقةمؤلمفهي"القدامةلقةالطر"فيوهكذاوفيه..)الاجرةسياراتاحدى.لايخركبالقاهرةمحطةيضلاله.ج!نص

.ء.......أليس،السوداءالملاكيعرقيفيبالعزبةيمرحينبكصمنئكتصور

قرا!احشدا.جاءتغهـانها،الزواجفيوالصريرمةالقديمةالوهـائلرو!قد!الاجاىةنجبالهيسعفهانوقبل"؟(الؤىعووما؟ا،نمثل!

يفرقأنالكاتب(رادساذجةصورة!الفعلفأهد.ننا،الحادثةلجزئياتأ-اوروبعريناًلجيزةغىروحطيب"بالسائقفيهتف،.عنبمان!قريبه

درجةبلمغتأخرى"صور"بينما،هناك.1والحديثالقديمبينبرهاتسلأنوما.بدرومفيالقريبهذاي!كنبينما"العمارة!طىلك

الطبطالبكافحالتي،"الرابيزة"فيشىكما،النجاحمن.رفيعةوالقنلاتبالسلاماتبعضهماالقريبانويحتضن"العنوان"الىالعربة

"احلامالهبتهانبعدالفقرةغرفتهفييرصنعهاأبئالريفمناًلقادماًلهدايظاًلىكالصاروخنظرهافندبممامحمديرجهخلالهاومن،الزائه!

هذءفي.قديمةأخشاببضعةعنينحثفقام،المسنتقنلفيكطبيب"حقيبتهامنصيفتهاالهديةوسطبهيةالستوتخربم،اًلثقالوالأحمال

الرمزية،وكرتهتكيففيا!نانبراعةنلمسالموجةا!ةا!صورةصذهأبناءأئ!انفيتغتمراك!الاحلامهيهذ.."يم!افئفتفععها

القربربئرجالأحدرأيئا:متعلب"عنوانهااخرىصورةفيعرضهاكألتيوالن!بوار!!اياوالعماراتبكحسنمستوىالىطموحة/أحلامالطيق!

..والسخريةالهزءمنذلككلفهمهماد،العجلركوبيتغلمأنوقرد،حظصنو!.مناحلاما،اخزىاحلامانشاهداللحظةنفسئوفي..

!-ونفوسنامنقريبامعنىالرمروراءبأنننسعرالصورتينهاتينففيانهما،بالاحضانتقابلهانتملكلاولكنها،ابراهيماًخاهاترىفزيسب

ددامة-حركةلوند؟خلنافيسبيتراًلمقعىهذاًولكن:والاعزاًدا،قاومةبنههاكلوير!ط.اورالىالعربةمنوالحقائبالاحمالبنقلم!لفان

بملىالفنانقيكيزوجداناتنافييتعمقوانما،الفنيالعملداخلالاشواقمنأكبرءمانيانها.بالمعانيامليئةطويلةنظرةللاخرلايوجه.بأنا

ءلىبةاليها0يهدفالتيالدلالةابرازعلىسهاعناه.نتعلمون،موحيةنقطة..العائلتانتبادلتهااتيالزائفة

يعتمد.طالبالنايصوراًنه.."الهندسةنظرية"قصة-فينرىماغرفالست،الدلالههذءمنقريباشمئانجد"عيالشقاوة"وفي

المدرسةطلبةزعيم.نغيبعندماالمصادفةاليهحملتهازائفةبطولهعلىالحلوىب*ضليشترفيالشوقالىابراهيمالصبيخادمهاترسلزكية

،اظاهرةايقودمنحؤلإزجميعونجبر.مظاهرةفيهقامتبرومذاتئم،الاولادمعابرةفيلعباًلشادعالى.ابراهمويئزل.الطفللابنها

النيلواديدفي"نتعبانقفالمداعبةالىأقربارتجايى"و!حرىةالافكارداًسهفيوتدورأنفهرائحتهاوتصدمالنطاطاعربةتصادفه

وأحس،الهتالىيرددونالطلبةيسمعوءـواذنا.واضطربت"لبيكواشاخرتطيب؟فينمنكضاع.أ.ضاعلامنيويقولبقرشيشرفي"

والزعامةيومهاومن.الهتاففيؤ،ستمر،مشوقاجديدالئئابالامرافكارءوتأخذميم!ثا(ياالمقشةهاتةالمعروفسيدتهصوتوكذكرأليه

.بطوتهيمارسأنيستطعفلم،الامتحانيومجاءحىتفارقهلاالمزعومةويرقولالمرةهذءالنافذةمنالمقشةيرم!وميمي،التنفيذالىطريقها

!الطلبة،(نجراالحقيقةلهوتكشفت!يرغشوهوضبطهالذيارأؤبامع،ابراهيمعلىيديهالكلتازكيةالستوتنزل"مامايالاقيهاثي،"

ماكلوانما،اليومهانقاذعلىيجرووالن،امىوراءههننفواالذينميميوقيقدم،الحماممدخلهياما.قدميهاحدىلأمنالممبخبنزف

وبينبينهؤامتالتياًلضوضاءفرصةاستغلالىهوبهالقء3إهت،مب!انف!مقهشيكولاتهقطعةويناوله،د.وعهيمسحفنعثرةبخطواتا!ببه

ابىهضبعضهمو،بسألونلرعةفييتحدئونفىخذوا))راقبين41منبهتنجوطفولتهولكن!الصغير"السيد))هوهناؤميمبم.عظيلم

المطلقاعتمادهرغمهنافالقصاص.."اكمارينحلولعنو+بستفسسونوتنتطم،اثوائبمنالنقيةبفطرتهانفسه!سخو،السيادةمظاهر

الحركةأنالا،اًلحمتتطودمنمختلمفةمراحل"تصوير)علىيحنتموبمابعديتلوثلممفهو،الطيبةالسليقةهذءعلىبابراهيم*فته

،صورمنتحتويهمابينتفرقاقيهيالاقصوعةبنإءفيانداخلية0عقدمن،ستهالاجتماعبمال!تكوين

ويت:رالقصيرةالقصةنطاقيفيإدخلىلااًلذيالقننالعملوبين*

عنتماما.بختلفالقصةداخلالدراميفالنشاظ.فقطموحيةصورة
،ةأ!هـيداالفنية؟لقضاياثريرة"مرالاحالدإك"مجموعةاًنورغم

وكتىفمعينةزاويةمقالفناناختارهالقطةطىتعتمداتياًلصورة

هذاتطويععلىنالفظؤدر"حسبمابدبلمضعامنهلنالانبتمعان!ةحرلسكل-ا----!-----ء-------------.

.....ا

داخلاننفب"الحركةنطوريتناسب"الاحمرك4اًلد"قصةفي..

..القمةكلالددا!للبناءالخارجيةالحركةتطودمع،النماذج%كعأ؟ر.حطيراًن

عليهيسلطالمصاريفوفتبج،المددسةالىأف!ابايريدفىاغلام

تعلهبمانأقسمتلانها،الطيودمنحمولىةها.نبيعانترإروألاماًلمنعاسسارتربوللجانالجزائرفيعارنا

روح!لابئنالوقتنفسفيوإكعر.أجا"منثيابهابعتلوصتى

جاءفقد،المدرسةأبوابالمصبيإمتحمأنالىوهكذا..مها/صعاليغلهنزيالجلارون

بئبيبنا،الخعيرفتخصيةتمسك"القمح"قصةوفي.بالمصاربف

مجلسمدبينهمامتحركابيبناءنسكنامتنتعروبابيىنامستمرا،توقرعولتحكيمإادرييوسهيلعايتلرجمة

تسليطلدرلعاملليقي(قوى!ثمدبشزيكزمثلابحرنمونأسعاهبلبةلحظةعلى.رلاضواء.رئ،ثدأو

.قصبرةقصةيصبحلاولكنه،بالايحاءغنجبةصودةاىاالادبيالعمل
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سه-.ء،*مي،م!صهي!ههي*،**،،**كلي*"*،"تكل!كل!ضص!الصوذةافي-الادبي-الشكل!هذاالجماليةألألزارع!ىتعرفأ.اذددثاولم

ئماذجتقديمفيكيرحدالىلاخلصنا،ذخطورتهاتنميت!وعينا-:تم

منكثرةاحيانفينلاحظهمااعمالنابينمنولاختفت.نجاها.اجمر

برو!ر*!ء،..الصورةاسلوبوبين،ا!تيبرفيالمص!ةالقصةايسلوب.بيئخلط
العمللاصالهتثنويهامبنالفطهذاجمنينجممإ"قيبنلك*قئن!فى

-/..إلفني

.ا*فيمئيبفاروفىطريقةفئاستقرأتهافقد!الثانيةالقضية7أمإ

..ا"الفيؤيقية"الملامحبتضيل/اهتمامهنلحطماقنادرا،نماذنجهفىشهم.

!رلمىلا
..""الرأسشكلأوالمقامةأو.طولالمينينلونابدالا-يمنيه.للثنع!بيالنز-

الخخيلشارف5فيخفراءنجمةيايصفلامثلافهوةحاسماتمييزائوانندعمخوصهتميزذفيونجيلخ.ا...

-ا"....9وقفوعكدا)الليلوسط"سود)ءفطعة)!بانهالا.لنبضاعبذ!!عدررخ الفياءبحرهجمماوروجمبدنرافقولكنها(..اًلشخصيةفذه.تصورعلىوفدوتهخيالكبينأفدا

الم!اءكرشاعلعي!نهاعليهشعرففنكاد"الخارجي"سلوكهبواسطةالدابخل/-"من"النبتى-

الضيلضفافءلرسمفيفاالفناننجحلقد.النالىملايينبيننق--ءمس!تقيلا
وج!انناةلأبمخيلةالملامحهذهفالتحمت،للنموذجإ(؟النفسية".الملامح

صف،ءوخمالها.أذني.ومفالىاتكاتبيلجااًنبغيروعينااعلى،اتيتفا-الخاصة.وقرع!ت.

سكونفىالحياذلسك!الر!فزؤادكالخ.....ابشامتهعرضناوشمرهكئاقةاوص!رهأو"يقيسالنبيعبد
.....تضعف-القضاعىاليهااضطراًذا-الصفعاتهذهانذلك؟فغىلهس

الاغواردجىفيدقينلةظاًدمثعخصياتاكسبتلموهاماشيئاتصبح-العكسعلى-انهالايخمله

النهارمطلعمسونيرالددو!فىوال!ار!نالى"اتعمبم"منالنموذج،.فبملذاتياء!معنىخاصنهلةس3

.ص......-.أبتخصيص

الكفافلقمةالترا0.ا..لالاا؟
!بضهمنجرعوعنداًلتعيرية؟لتجربةلخاصة.هيو،فيةالقضيةتيأ07ء

الصخورفيبالصدودوالضاربينالمنهـإ.التعيريمنفصلعنأديستالقضيةهذءأنوالحق.منيبفار!قي

الثمادلقاوويمزدورنوروال!الهذهصاحباليهال!اثىالشمعبيةفالملغة-."الاحمرالديك".فجموعة

..ء...يظنكماللتعبيراداةأووسيلةليست،نماذجهتصويزفيالمجموعة

كاالحزربئحيائهفيالمطل/ووجهكالاخرىجزئاتهاعنمطلقاينفصللاالتجربةعناصرمنحيعنصر-انها

الهموم،د!دلت-ية-!ا..مفموناتقدصهأودلشخصياتاختيار.اوالتئاولفيكطريقته ..(فياداتهتعتبرالدإتبممارسهالذيالفنيالقالبفيجميعهاهذءانس.

الجفونفيالدموعقألترأؤمياللغةأما.للتعيبرالفنانوسيدةهي(ككل)القصة.التجر

.ص-...ءمنالاأعضائهبيننفصلأنلنايجوزلامتكاملكيانفيحيفضو

الظلالاعدصفيوودالر"!وس؟تنصحأنابدامحنىفلا.الحتميةونلر،.دة،اللفظيالمجازقبيل.

ا!الظ!ملمنةالراةكاهل-ممنالجنففراًلعاببة.مناللغةمحصولهمفيبا!قتصاد-معهوزملا?-منيبفا!وفى

الشروقو-!لوامابأنآالتأفدوعيهم،اللغةبهذءيكنبونعنساوزملإ"هفارو،لان

أحداصبنااذاالحيالكائنمسبباتدهتتوفرلافنيهو/عمليقدمونه.

تكاقريااًلملغةان.صناعياعضواًلهيرهضلبعضناانلمجرد،بالنمللأعضائه

..اًلع!واصلك.ص.يالاد!باورالعملجسمفيالطبيعيالمضوهي"المصرية.الشعبية
لهادفير-.ى.وزميلاتها"الاحمرالديكا)مجموعةنبصر(نيجبالنظرةوبهذه-

،ءالقفصراعهافيتخاف
ات!؟اخرىلغة.أير"يستخدآانالفنانعلى،اذن،لحرآهل

والاقطرالتومنطقاتالكلاخببا!فيواًلحريةال!قمطلقللفنانبانحاشماايمانالأمن

...ز...وأفكارهواحاسيسهلمشاعرءحقيقيامصورايراءاًلذيم!اًلتعنري
الرحيبعأممك

"ينجاحمدىعلىالحكمفيوالحريةالحقمطاقأيضاللقارىءولكن

الجموعبهجةالحبيبنهركإورودولااليونجل.والافكادوالمشاعرالاحاشبسهذهءنالتعيرفي.الف!نان

تز!فونال!اةا-)كصن."الاحمرالديك"أفاصيعىبعضفيمحكمفنيننميجمنلمستهمااًن

والحوادادسردبينالحيةفالوحدة.صاحبهاذجاحءلىبرهان.لجر

البقاءاحزف!اكدادبالاظأفريحفرونو.فكنلماذا،نرج!4فتيءأيالىأعرفلا..الاداء-فيانسجاما.تشكل

الطغاةقاهرالمنيعالدذرىءلى.الحاسمرا(ضرهياللغة

السلام!غحةار،رلخورخحاصةشامادرالسةالىحاجةفيالقضيةانأقولياخرىومرة

....هداانعلى.حديثاالشباننلادباءصدرتا)ت!القصصيةللمجموعات

ا.ل!فهـبالضياءاسمكويركتبواشوني،!بفاروقالقصاصبذلهالذيالطيبالمجهودينمبمينالا

اتوفيق.منبمزيداللمواآعلىشبواليه(نهفياشكلا

البابفتجحمممن
دننحم--،**،**ء*،***8******ععي*،ء*ء*-حمبم،،ءنحإسكريالقاهرة
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