
..اضطوابسادهماثم..بفمهأذفاسهاكقموقدءنم-

بر،--ذهت!ممل?عقل!ةءركلةالمةانفة!ه؟ألهلح!))/.اء01يا1010" .....آالزوججوابوكانء-!70د-
ء؟

.."الطربقدة

:قرارهوكاناهتلصااالممت

نأتحاوليو!أباأصيوأنأ!اول!لرزوجيننبقىأظ"...

."أكلازصيريا"4بساالحببمسمبلام!حمتللاور!منناذروابر4

!ث-قة؟اوالتجربةءتروجةستكونهل.تفكرهيوأخدت

ؤ،رقمع"الأصراتا"مرتبآهي"رةالاخمنالنىمرتبةه!ئاكانءلىطوللهاهمطلا،الروايةاتشبهاهااللقصيرةالقصةبه!ابمما

ب!-ولاءتهه-قةووبفلا..السيفحدةؤبل!4اللشعرةدفةفيم!وقفعلىالتربهبزوعدم،-وادثهادوبئائهافيبل،ونمددها

..زوجههيولامأجورةفيقال،الاضواء3لمنهافونأوعليهاقتسلطشعوريةبؤرةاومحدد

،5وارأفووويثي،الموؤفهداحوليجؤوالحلميمعبدوراح.رو،ايةبماخصأشبهانهاالقصيرةالقصةعيبفي

...فيهويس!ت!نبتاروابقىاتعابهلأفي...الحألانعكساذاكذلكالامرفهل

منقرإبفائب!ت،الموضوعلاخص،باشياءدمدةرر2مينولراههـهـ2عرفأنبدلاالاج،بةؤنجلولكن؟القصيرةالقصةأتفهتاذا

وتبعدو.طنطامدينةفياننالكاقولأننسمبتوقد،طخطاد.رونالصف!اتوقلةالقصرفيأيضساههااث4وجهببس،اشبهشها

السبلى!ن!،بهالزوج!ةوتسششعر،اكهـقةنواؤفمنالسجننوافذ"اًا!بمتثلديدبملر!ظهنااًت،نقولأنيهمومما.االكلماتأو

يرؤ-ورؤ،ءنافدتهاوتحهـت.الصامتالببتهدافيحيا.نهاوبين،القصيرةوالقصةوايةالرتنيفصلىآنعريف!ن.العسممآووالكمية

شقت4الىحمل!جانروجةهيلهابجارةولتخرف،الثياتثقوببهالم!قريبأحهـد!مافت!جعلالنوعينمنكلاتعتريمشابههيانما

ي!-ثظولأروجارةاءنص،حانلهطائرايمثل،سج!بنصنمه،ةظلا.الاخرمن

..ير!رأنالموقفعلىالتركيزفيالقصميرةالقصةمثلوايةالر(جاءتؤاذا

ويفدوالقطاراتهييروح،اد!لىيدررىةفيهـ-،ريوالزوجالنفسىفيحولهاللر!فرالشعوبىبةاللحظةءضدالوقوفاوروالمح

ؤء-"ءلميهـ-ا/فصوير-ومذاتويج!+،اعاجببمنفيهايقعء،!أ!را.سماتهابعضو)تآخذالقصيرةالقصةمنتقةرببذلكفاقهاالانسانية

ويدل،العربتينبينالفجوةمنالقطاراعجلاتسنأخوهارماط!اةلامبكالاهـلألالىذلك،ؤديفقد،عامبحكماق!ءاناريدولا

علاىسلامةيعلقو..هاسلو3عنضوايرلماهلهاانء!ىا!يقصيادثسردمني!خلصنا..العكسعلىيكونوقد،يعطيولاير؟ديلا

فكرهـ،فيالحادثنفلبهيوتظل،دريةمخاوافيثيربماالحادث.إ.ثسيحواار!لخلالمنرم!داممتعابد.بلاويعطيئامملةطويلة

.الفنناةوبينبينهاوتقارنرواب"قراءةمنفرغتاأنبعدالخواطرهيذهنفسيفيجالث

تث-أالذيالفهـتىيكونأن،الميؤلفيشطء،-أوا)طروفاءو!ااكببمبى!مثمدللا!"تاذاللجريدةالروايةو!جمط"الص،متالبيت"

...-يحرصما-قيهااهااراث!لاظروؤاط!ها-فقتفت،ة!لىاة.اللهءبد

نا-جديدهسمما!حيا.تهاعلىمنهاتهبعاطفةالزواجةوبينبينهيى-دألا.الز!أؤ!)يةهالعربال!زوستقدمهأنعلىمجتمعنا

..ونالكباصلاحومشعولاالاجننماعبكأاًلخدمةبمعهدطادا"كون-،أدبيمكلاالروايةورت!لؤ!بمابئ،يمكرهوانمااًلأس،ةببدءالكاتب

ارزهار.إاثناءفيبهالتقتوقد،السجمانروجةارجارةامهتةولكماحتىالمكوهذابأح:وللةمعلقاالقارىءواسيهـظل،القراءةالىيجدبنا

ووور*يمظريرففتىو!و.الفاهرةمنجاءكلمااللقاءويتكرر،لامها!ةمةشبرمنطويلةءرصلمةبعدالموقفطمنهنبعالذيالسريعرف

يابالقهطالفكرمشغولنفسهالوقتفيوهو،اثباببويةومملوءقيفاصبلها!،عادبة.ايومهذاتذكرتاالماذتدلىيلاانها"

عاهـ-ةبرطريقةالقطارفنن!اةقغسيمةلمناةث!هآالمناسبهوتأتي،خماعقيالاج."..بالخوفأستوعندئذ..نسينهانهاموقهـنهكانتانهاءع

ه!-"كالت.اءهاايتحثالت!طاةخاةاماساةازهاالفنرىيعلمأندورلف-،فيصور،،الجهـيدة"رواقياللهءجمدالحليمعبديبدأ!كذا

كف،هـ!الكمساريالزوجءصورةوؤيهاالقطارفتاةحادثثشتجريدةأ،صكادةا!زهيئ.وبوللفى،زفاؤهاليومتستدسعيدةمرحةالعرومما

درية:4!لت.انحادثفي.الاسىمنغلال!ةفييرأفهاخائفشعور

اجتمع؟ايددسنطكاونهذافيشأيكما-.ب-دأحصت"سلامة"زاوجهابيت"درية"آدخلأنوما

:"أجابعلببهـ-صاالحجرةبابأغلق.."اللؤلوة)لديهايجدلم..الصمت

الموضوع.هـذاعنبحثااءملأنتيننيفي-..وانصرف

:قالؤيما!،واقالفر"ف،اشبإءببن"كوموهـكليدهارر-"ةثعبانحكايةاولالفقت

فاهـ-!ي،المهنأخطإرمنتعتبرأنالمم!نمنحوادثهناك))..فىدق.من!فها

عايه،تح،ل!بانيمكنلاالعنيفةاالوثباتبسمببالسيركفتاةيصءب..ذ!أناار4واو!أنت:منها؟-!روراح

بح!!-التعرضمنالريفبباتابعضيصيبالذيمثلرأبخسبفيوهـو:العقبقةتقولانرأتثم

."المهنةخطربعدإبالثاالموضعفييكلتبرانيمكنلخص-ا!لم:ت..اعذرني..كذباكانت(الثإن)صكاية..سلامهب

:واستطرداءلإقاديهو/أكذبجعلئ!ماالذيلكن.-.قنعكشيئالكقول2أناربد

العملخيابم.ؤكيتنامااننيائريفيةانمدرسيناأحدلناقال"..!ومغير-ادث.."فريسكنتانا..ينفعلااللبم!جطالع.ولان

ال!ه--لملبينالبوممشقةبعدصبفاالخلاءفياوالشتاءفيمغةربةغبى-هـلخوفيذلكوبعد..لهاحكيتمهعندما..تفهمهلمأميخى

بينيف!1ايمكنيما،اد،المهـكةاخطارمنيه،يبهامايضبرانيصرفلذكرتنيلكنك..النسم!بمانفيشبىعكلىأغرقاًنحاولتاالمفهوم

الىنن!رانفالممروض،المدرسهدارايعلى(والنومالحراسة)..فسرتهوأنتحلمارأمإتاكإتيمضىشيء

.(أالحوادثاالىننظرأناقبلالظروف!إفه،،الىصدإأمهاأريسلتهاحشماالعمرمنعشرةالتانيةفيكانت

!خواطرهـ-فيوتتذكرهـا،الاخيرةا!أرةالىنفسهاوف!ترإبملهالذ،الجديد!الىءكنفياليهاذووتتنكنلم،لهالحاجة"زي!نات"

الىهاظالمينظراندون،ب""ثحرالذيالظلماثار.زيرهـوهبمب!.انجازكهأفيج!اريااًلعمليزاللاالتيمارةاللهأعلىالىتصعدأن

..الظ!وفيبهذراعبينوا*هلمهـ،...عمرهمنالمشربنفيشابعاملهناكلقبها
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بر--ذه!اىاذروابر4هفىهثبىالحلميمعبدالاستالمعملويدلناالريفي!مسالةفينلحظالحوادثبقيةتعرففينوضبمانوقبل

،تةلىموثطورمنوالاخلاصا!جدطريقعن4اليوصلو"اواخلاصهرء--ن%موا/العملفىاتعتربأنوهي،اوفامأنراهلاأمراالعاملة

فميكانتالتبالر!بة"لك،الروايةبدءفيالرهبةمنتخلص!قدباء":-اريولكن،القب!بل!!امنواقائعبعضهناكؤهـنكون..الالمم

ثم00ضنلجلجامطئطئاالمملماماميقفكتالم!تمثلهالاوفىروافيز4"مملاتيافالريصه،ذلكترتضيلاريفناأخلاق2نالأأعلملاديةيا

بنف-4يثقىهناانه.بهالثقاجابان!فيلسالهينطلقأنيلبثلاءاملاتهـنقطنسمعولم،مثلاالترحيلملأكعمالتغتربانيم!نلا

شوفه.رمامويمضلمكالبدءمندالقارىءعلىفبيستولي،الامراولمن.تزصببلة

كتابئ4فييا"فىمهاكاداالت"اًللغويةالقيودبعضمنتحرروقد،الص؟متالبيتفيت!لقاهاالتيالمهانةعلىدريهـةثادتثم

--"يسهبقبلاوكان"الجازوابولى"هنايقولمثلافهو،الاولى:لسلامةتقولوهيمنهف!خرجت

."النفطموؤر""ورىوالعأنت:الم!مةغيرالاشياءالاالبيتهذافيأ"ررلن"

س!،الل!ا)واقعمنحوارهاوا!ربوعذبتءباراتهل!،لتوقد"ل!بر"هـناكاليهاوذهب..حاملاوكانتأب!بهابيتالىوذهبت

.كانممااكثروقام.ويتضاجبانالمظلمةباثوارعيطوؤ"نهعاوخرجا،جارتهالىابن

ثا!راعندها3وقفنننيدرجةالىكئيرةتعبيراتشيأعج!وقدوهيعومتبئنهانفصهاوبينبينهافبماانهته0.مراعن!مهافي

مى-نأنمقلهالذياهـرزافيالم!ت!عهـةهذهننشاركأيول!لمك،الادبيةبافنعة.الخطعقوبة!ليهاوؤعتأنبهدفلتخطىء،بريئة

كاتفاءرفالذيالج!لالضمبيرفيهاونلحظ،اتعبيراتهذه؟4.:زوجهاهل؟هذافعللماذا..بصراعالاخرهو!الف!وأحس

عليى"وماالنافذةفيالمش!دوادا!ض.يلحبليصف..منهبالاكئاش..يعرفيا!ألاابويهيتوللكن،يحبهاانه؟المسسؤوببةمنيهر!هل

:فيقوذ-زوجهالبيتالزوجةترربعد-بصدعنببفابد2بل..صوا!ايئتهلم..الحقيقهفيوهي

رجليد"غسلتممديلعاليهالاءمصرففىو!المشدودوالحبل"الطفلحولمن"!ماكلتفسوفيبتهماالصراع/وتركز،الخطيئة

الخاليالحبلتعضا!خ!ثسبمنغسيلومشابك.البباضنقيغببر..بطنهافيالذي

.."جرادكانهاعليهوقفترز!فيراما!هاتراهاذ،احبةالذيهذافياملهابخيبةوشسرت

انئت-وكالتيالمزأةعلىمتلمهفأيدخلوهوشيحةحسنويصف.النكوصويحاول

"المكفوؤطك!عما4أخطوابمققله،تدبيرفدخلجهاضع!اولافيالىفل!ت..جميعاالرجالاثارمنتتخلصأنأرادتوأخيرا

.....عليهاقضىنزيفجاءهاثبم،الجنينمنو،تخلصت،الاجهاض

وايمة.الرفي!ضتاير،!4أ!ول!يكونوؤ!،ذلكومثلأ!ن!حة)اسمهريفيرجل..أخرىتصةالقمةو!ط

ا-ر!ائيقي،كااللهعيبدالحليمعبدبدألقد..اخيرةملاحظةءلىووة!ةور،ص،!اخبادر!ةوأحب،البلدمنبالزبدةلهمياتيكان

ابرلفةهكأاكالكنبولقدن!،صلخىونءتفرعةر!طاعلىتنفمملق!صمةغلىتشتملادوقتفيدللكوجاء،علطفتهعبنلهايمرباىوحاول،مأسانها

كائرواية.لنائهافيءفتحيالقصرةانبعديتزوجهاأنالخطةورسم،-قفظالأساةفه"بلغتالذي

....لأ.....أجهـضتهاالتيالممرضةالىولمؤادها،الطفلمنتتخلص

ة-القصدأجاب،االشتاتولمبالتركيزعنىفشيئاشيسئا

،اوراصاادبنافيا!نر"رزانماذجيعدمامنهاأخوجحتىاك!صرةف،جارسما"شي!حشين"شضصيةالمؤلفرسمولمحد

لآحاؤ"و"النودخببوط":الاخيرتينءحموعت!4في9كذويتجلى..الاخرىللشمخصب،تاهبةباللففعلممااكأر،الواقعفيبجبانهنشعر

."الجر!ؤ.شخصياتهاجميعدسمفيالاجهـادةالقصةهذهميزاتمنانعلى

نحى!وعلىيرةالقصكالقصةالروايةيكبنراًءأولاء!حنوهـا،اتجأسهاالوحيدةللمرأةنسيحةحسئوف!اءالنهايةفيويهزنا

ا*!ؤ.هالذهاول!بأوفحتما!-ليسطكالذيالرجل"ذا..أحبهاللذيالوحيمدانالافولعلها

!و:والبحثلدنظراظرحهاللذيالاخ!بروالس!؟الفبنراه..كرا!هيةبيشعريكنو"،يريدمااًلىللوصولطريق

؟ال!يمةالقصةسمةأخذتاذافنياالروايةلرتقيوولنسراه..كانسانكزا?"اليهوأعادالحبطهرهوقدالاخيرا(وقف

اهـسىكتبضهمابخطيابينالبريدصندوقفيفيلقيبهأوصتهماينفذ

خيدشرغيرا!اهرةوءتك!.علإ،ماوالاطدعغضهمانفسهقحدثهاندونو!ميرسلامة

فوناةكلليس"..كلماتفيكلهاالقضية.تلخصزوجهاالىخطابها

!لأتست!س!قتحماهالاؤتاةكلوليسالدخولتستحقا!سركلمةتعمل
......"الطرد

اًخرى4جنسهوموا!الجنسيةالقضجملأهذهالم؟لفطصورودد

متالرفها!محترممه!عفلبقتعب!يروفينمودجيةموضوعيةفي

ميرا!ر.القصص""نجار"الببهيلجماارزيالاثارةالىلوبعن

**،
مهحفوظروبابقلملىوايةوكثبرا،مف!وجدانيكاتباللهعبدالحليمعبدءحمدالاسض،ذ

عبرمحفوظنجيبالاولالعربيالقصبميقودنااخرىمرة..الزحمهههـذهمنهناتخففوقد،كتابتهفيالاؤكارزحمةنرىما

والفكر./بئالنفسميةالعربيالانسمانوصراعكالفكرتطورعبر،الاجيالكأبيرفيللسخمصي!اتاتحىيلهابرغم،الروايةمعظمفيمنهاتخفف

انهالتاريخيقول.ويحللويعالجببناقئنىشيقواقعيأسلوبفيدريسةيع!ملفيهنراهالذيالاخيرالجزءحذىكذلكوظل،اثقال

منتصففيتائهنالافرادمنعديديسقطانبدلاتطورحركةكلمعفكلميجدعاهامشلافهو..مستواهافوقيرتفعومابهلهاطاقةلاما

تماما،بعدكتههيدركونلاشيءعقاو،شيءلاعنبحنثاالطريقا"رس-ولاد؟يفهمماتقوللاللم:لهقيلحب!نمااث،عرتمامكابي

القديمة،مصرليستابثورةمصر.معنىبلاوجودفنيعابثةنجباركئوات.(.2؟ص)سميوأسه،ذيايقالماتفهمانيجب:لمه،!ها

الزمانفعجلة،واًكرف!بنالترف!مصر،والرضوا!جهلالاقطاعمصر:ذلكعقب!سميرقولهامسواهاعلىتثقلالضبالعباراتومن

بالركب،ليلحقالعربيالطالموأفاق،العالمفيشيءكلتطور؟.تمور."؟نفسهحساباطلىالاخريعطيأنمكافمنامن"

.ومرة،والس!ساسة(داوالاق!ءوالعلمالفكرفيالعربيةمصرتطورت."عليكخوفيطريقعفينفالىء؟علىخائفةكنتدبما"
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بييتافال!!ديرثبنكأابعمق"ءلتضنتهابهعمقهافيهـناالإبم،نؤ(-ءيىممثلةوالتة-"بئال،كريةالتطمرهذاأبعادمحفوظيسردأصزى

السابق!سةسوجعامروبمبارة.وسارزروكا"وخوو؟و3واونيسكوسونبنسبفيمجضمعةتاالشخ"ءيامنمتروافسةغيرطرل!فةمجموعة

لسارتر:"القذرةالايدي"بطلهوغوبى،رةمعلضووءهافيتتشابهر-"ؤ،ذا،ؤقطلديهبالذيمحفيظ!يكتفيالا.بالالهكئدريةميرامار

."بالدرارذلكهـنليصاطانها!اصراالان-صان0يكونآن،ريرب)1للحاضركخلفببةوالاجتماعي!ةالتاريخببةبمابعادهالماضيليتقصىجمود

اثبوءيبسنالىاءيرددفهـو،المواربذا.تايشهءرانممهانوجديعاكلرؤ-!نيمحفوظنجيبشخصجاتانالواضحومن.وتوضحهتشرحه

المغضسنواًلج!مه!الطو-لةالاعوامدغمحائرانه،القرآنسورو،قراؤ-يضاعمنفمنهم،العامالشمكلفيكيبرصدالىسلبيةميرامار

ا!فبور-وؤطيقول!ا"،"عقلانيةلا"ورمكلةاللهفمشكله،ال،ت!بقووو!مالطريقفي!ارمنمومن!الخداعوكااستغر!منومن!مال!بث

.الإبمانعدمآوبالايمانهوحلهاان،يسبرزكارلالالما؟نيالوجوديالح.ويةه-يتجمعهـمالتيالصغهـةلكن،العملءنوعبزآمنمن

الحديثةمصرتورةحلذات!ومحفوظنجيبيفترض؟"الذكبالحلوأالىانننقلانالاففهلمناي،والان.والمشكلةالروحفبموالواؤعية

طربقى!نوالرد/تالقببمبيم!اواؤقةواالجمعأي،السياشبة.الثارعهـةشعخصميماتهاوالمشوؤيةباحهـداثهاميرامار

:امجالاتعدةفيميرامارفياًلعلاقاتوتوزر.المدرو-قيالاشةرايهة،بالاسكندريةهيوامارفي-يونفيجيداللشتويعمالمولىانيبدو

ت!ثص--رلسرحانغثم!جمقة،ال!بجريسوحانمعحبعلاقةعلىزهرةت؟ديال!"ئاءالريفيةالخالمةوزهرة،ملأىكلهاحجراته!ك!وها

سرحان،ؤ"عل!ان.نقردزهرة،ير،يجرءـ،ت!ماا!بنسيونفيؤضي!ةبالخيرهـتهجةا"لعجوزاليونانيةصاحبتهوماريانا،بالنشاطءملها

دهجىرسرحان،علامحسنيمعثم!لزهرةمرفوضخطيبمع.فنشاجرصحفيوجديعامر.اكهسمةالحلوةبالذكرياتوبالاصرىوالزبائن

بهصدالبنسبونمنيطرد4لكف!سةبالم!الزواجاملعلىز!صةعلامحسني،ءةجمدواؤطاعيله.،بق!زيرمرزو!طلثة،وفديعجوز

نزلاءيقرا،قليا"بمأيا!د،وفج!اة.أيضاباهيمنصورمعفىأجرةثوريشابباه!منصو،،عملولاشهادةبلا،رطثقتلاتنكرثريشاب

.اوروارعآصدفيفت.لاوجرابىحيرىالرء،نانمراماربنسبونصلمه-ابرلمتوك!بلالب!ريسرءان،مذيعايعملالانطواءشديدالفكر

قصته.منالاولاراوياينت!بموهـكذايبدوما!لىوهوفسطءزيرلكنهللثورةمتحمسريفينساب،لشركة

يعطبا،بدئيالوصفطهذااناعتقد.زهرةالخادمةمعصبعلاق!ةيقيم

ثيءلامنف!أانها،علامئحسضب"بالنسبالحيلةهيعبثبشكلوالمتوعةاللا"نرجانصةالشخصباتهذهواقميةمدىعنفكرة

1)ثورة،يرؤضططبظ"في،هـيمايدريلاالمتروع.شيءلاالىو:ننتهـكما.ر،!قص!هجمابجومسبقايوفي

انه".حادةشبفبةبرغبةال!هؤكطيغرؤهاوأفكاره،عنهاينعزلوجانب،تردببلينفمسيجانب:جافبينمحفو!نجيبلقصصان

ن،--أحضفي.نربىلذلك"السادسة!!اأبوهوتركه..أمهيرلم.ككلومفا!مهالمجتممبح!فهـطوالفلعفةافناريخعلىي!عتمداخر

هذاكاناوربما،أبداءل+"لبقىويمنللمالمذيءمهإبعلىا!لالاالجدإداسلوبهمحفوظنجببيت!ابعففيهاميراءارفيواضهحوالامر

ؤا!ب-ح،تعيرتاالدنببالكن.اء؟راثهلعدما)،نفسةالدوافعأحهـدا:!ا!ء-ةزنقلإإموهي،النيلفو!ثرثرةعرضطريقةفيبدأهالذي

يب-فىلم،كسهوللعاطلمجمال!،ريبقلم!،والعملللشهادةالمجدهـ!لأمنيوصسوجديءامر:هيمتبايئةنظر!صهاتاربعخلالمن

وتلفص.وجودهرتضزفاالمقيتالفراغذلثالاعلامصء:بلمامامهـكبو"،؟الاثكاصهؤلاءهمؤدمن،الب!ريوسرحانباهيومئصمور

"وج،ذبيت-أرف*"مؤهلاتهوكلالزواجنوىعندماصممةآولحس!ه؟ببعفهمكللاقاتهموما؟خلالهـممنمصر!طما؟ونغم!ياتهمقصتهم

كفعلىؤ!انوالماثصة،ء"قفءجمر"لأإ"مباشرة!رؤف!،الخاصة4اؤالصحمباديننةتهعجوزصح!-الاولالراوي-وجديءإمر

يحقدلملكنه،ث*ورهلاؤكبجداعههقاالطعنةوغاصت."عفريتاصدل!بقضي4نفون،النضالاجبهبالمعالمخصزرء(طهاًسنهلكتانبعد

ؤيمولكناثورةعلىيعطفانه،طبقتهعلىحقدهقدرالثورةعاى"وءاًؤة-4!سرنفته،،واللذكرياتالشمبابابنسبونميرامارفيا.بأمه

أنصؤكمولمتكلرغوتفقركمقودبكمكي.لالم.ثورة":جزةعاسييةصورةفياتتنكرالدنبيا؟االقليلالأيبقلم":ونجخسرفيفكرالقديمة

ليحيىلمةلاقضاءوهومنكماني.الجواريسلالةيا.اءراب.افيوم-سن."اًنئمعرمنجردابيضبحاجبالمظللةالكليلةللعيئغريبة

يصفعكأنهايجنسفيالاغراقهوالا!،نةعلىصمشي،رد."فيهابما!ؤ-ؤما،ياف!ةلعر!ةالعجوزعامركلماتتشيهذءالبداية

ء:--!ه)تضآزمالجنسعقدةول*ن،اللاذعةبالحقه!ةصفعتهكلنوجةبهيفاجثكلزومالاسوى،للانسانبالنسبةعبثسوىوالمجدوالننضحية

وجنونسخيخفعبثمجرد،مجانيوجودهانيشعراء-بحفقد:للتحريررئيىلمالهازلالزمن4عين!نوقال":يومذاتالد!ر.به

،إصومذاتفيضاجعها،ةؤاسم،بب!ساطةينصانه.لهمعنىلا-ع!اء-وللكن"؟جمبارةلراكبتصلمحعبارةعندكهل،ولىاي!بلاغةزمن

اييوميةالحياةومطاهـوه،ربةآؤتمللاللحظات...ش!ءكلينسىكمافي،!ر،ا!حافةليهـيواناتامعامهرجايلعبانبكبريا*يابىوجدي

مخادعاورفاخرعلامحسشيوينافق.مستمرةبديمومةالعدمفيتب!ت4لكن،وحذربوددائماالاخرينالعجوزالصمحهـفنىويعامل.الصحافة

.الماءاىاطبقتيبيفىذفتلقد.بحريتبمسعيدولك!ني":نفسهوكم.لزهرةعمببقةابويةمحبةوي!ن،يفهمهاانهرغم،لمارياناءلرثى

.للشيءعنديولاءلا.بحريتيلى!بدولكني،الغرفىالىيميلالقاربورمنصالمذيعبخدكرهترمهـاخاصة،الشباببلقاءالمغضنقلبهيفرح

واجب.اوءواطناولطبقةولاءلا.ث!ءولاءلكيركونألاعظ!ىسادةتفقوجديوعامو،الحديثةللثورةالتهيئةفيساهم!اتببا!!ا

أكبانضواءعنمنفصلانه."رصيمغفوراللهانالادينيعنأعرفصلأوهـنبةالمندحرة4اررأسهالبطبقةيمثلالذيمرزو!صبةعلىحتى

:الذبابممسرح!بةبطللاورستا(ربيإقول.الضزامأي!ن،ايجابيفصوالنظرياتالاحزابلصراعخلفه4صورةنلمحوجديعامرخلال

هـ-ن"ءحرر،كالنئميوخمك!نك،وجمهلىغني،شابالانأنتها"ال!ثيوكلية،واميركادهسيما،والملكييئاليفد،والثودةالاقطاعيه:مصر

مهمهلا،دينلا،وفىلا،عائلةلا،الممتقداتكلومناالعبودياتءلى:ا)ثورةقبلمارجالمنكبيراعددايمثلبعراحةاًنه.والاخوان

.ابداإلمتزبمأنلللانساقينبغيلاانهومدرك،شمئتمالتتؤمحرلا4اف،وربينالشبيفهمولاالاخوانيحبلاانه.اًلنهضةرجال

تء!أ؟لهنايرتساءلمحفوظلأجيبان."؟تشكوفأنتذلكومع..:نببأرينبينالعربياًلانسانأانه،كليايلحدولاكلياباللهبؤمن

مع!-!يرؤكدوهو؟ا!ريةاهذهالهـائدةما:الأشتراكببنالالتزام3ضابمنتصففياقفو..المعقدةالتبباراتينماتائه..جيلينبين

الكل-":يقولواور!ت.العلقممرارةمروطعمها،مملؤراغانها:اكهكعالمفيومهجو!،الوحدةءعونماكأقصىوحيد..اليدرب

ؤماذاانااًما.سيده،سبدا،لهانيعرفان4/:من!بماذاكرةاغنىللالب-داللهتجلىقد.الايرمانءرفانهيزعبممنذا.اللعنة"

د،ملؤمحفوظولزرا،القصةبطلليسعلامحسنيولكن."؟نيف!ئتح!سموةورعناوعثدما.التجليذلكال!مشه!ه!حوج2ونحن

وا(واخ!براالحاناتبيئتائهايتركهاًنه.النهايةحتىقضعيت4معالجةمث!هكلةان."المحوارالايصيبنافلقبالعالمالمسمىالكبيرلبيتا
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بعدهااسرحانيطردبمشاجزةءمهويشت!بكعادةالهادىءمنصورفيثور41"اخيراإبدوناجحبمشروعيحلم،والضياعوالجنسالخمريتجرع

ص"بتكباريهفيسرحانعاىليعثرينطلقمنصورلكق.هوناللفمنمحضةسلبيةفيمتمهائلاعلأميمص*بوهكذا.3بار؟اءنلاكالايس

بمقص،الشارعفي4قضاقدانهيتخجلوهناك.ماشخ!:"إضتظر..ولىثكو..تكوملو!كعادتهنتركهاننا.المقلقوجودهءن

علي4فينهالالمطمالرصيفطريحؤلميلبعدعليهليعثرذاهلاؤيخرجأءرقاني.مجنونةسه،رةعينيفياالاسكندريةأضهبئما":ويشكو

التاليالهوموفي.االبخياز"علىركلابالاحرىفيهال،بقسوةركلاف-بالت،لمريتبعالليلبةسردينعلبةازقيللبتهاولكلكالهواءفبها

سصاناانيئكأمفأنالىجريمتهص"بما.مقر!!لكرطةنفسهيسمام!تفزينالسماءانورض.الاطلاقعاىي!دثخمبءلاول"نجمطاصاًر

.يدلوالما؟؟حرقد،"اكالي4ة3بحرا(خ!نبؤيمكنلاكاا:هـلموانوالطف!.برداءيومكل

.الاطلاقعلىيحدثشيءفلر.لهاحءرلاانالوهمايقبلنوالئساء

ريفيش،بف"و،للتحللاللبحبيريسرحا.نعنكثيرهناكليسبرةالاخفاةلم،تالازبالاتاالحركاهدهواماماتأقدالحقيقةفيالكون

لق!.ومصه،لحهلذاتهمنمخادء،يبحثبينماا)ثورةيدءىوسيميعى-لممعندماواتجهرا."الابديالسكوانقبلالجثةعنتنداًلتي

زملاءمعدبرعندماعملهخانثملأ،4يصالرختلمجته،صةيةأولاخ،نوض!تلقد":قى!اثابلامتابعايصيحاسرحانبمهسعءلأمحسني

لينف!ها،الاصلفيالثمعباا"وال،للشبركةامواللاخننلاسءؤامرةفريكي!ي..يعينض!منولبمض،يموتمنفليمت،ا!ريقمعالملبم

هـنللكجلمساعيهبذلآنبهدزهرةخهـانوأخببرا،عربذنهحياةعلى."تلمنيلا

الدخل.ذاتابمدر!تهاالزواجآملعلى،ومستقبلهاعذريتها

."انةالخيا))!كلمةالرمزانه،حقايمالنابلااًلثوريفهو،اذنطرإبئفذاكق؟منالا،الاعلىاكلهوفه!ذاتعملوأن"؟منأن"

عندهـ،،الزواجووالمستقبملوالمملاحالبافيسرحاني!لوعندما."الجحيمهوف!فاالعملعنوتعجز.لتؤمنوآن،الضي!اعالسمهاخر

ل!منلدير4يبقىلا/والاحتقارالى،-نهوالمحتوممصيرهانيشسعر.الجحيمهذالسعمنثلمظيعانيالرقهقالشابباهيومنصور

سكرحالةخلال*لمرقةبموسىحبباتهينهـ!اوهكذا.الانتعحارسوىالنمرطةة!ابط4أخبلىاصراربناءفيهالعا"لالحزبمنصورهجرلقد

.الشارعأرضطريحليسقطشديديعذبهالاسكندريةالىالتجانصيعتهعلىوبناء.تحذيرهبلال!ر

الستسلامياجعاتهالمترددةوارادؤ4الضميفةفمقاو!4،باللذنبشعوره

ؤ،ؤكل.لىمرزوقيواطلبةمارياناواء!نيالمساعدةاثخصيماتبافياماصديق!"(فوزي)رآس"وءلىكلهـمرفاقهعلىوقس.سطبيا

فماريات،.باهي!صورألسانعلىمحالفوظيقولهماهولهماتعريفف-ذمنص!وريح!!التي(درية)،تزوجالذيوالرجل،وأستاذه

أشهـد،!-صا"،الزوالتدامرآة،ومرهقةوهـلميةغريبةامرأة"4"لنفسبل،!"العون/بمد!يحاولدريةكأصورويزور.القديم

الف!ات-صاتضوءءلى،تخيلهايمكنوالكن،الصانوناتعروسوهيات"،امامهاوموؤفهنفسوليبررأنيحلاولهـووها.الوقتذاتافي

تضع!قاثويةخرابة"وهيالاأعرفها.لمولكني،تخياهايمكنوالطغاة4لاخبعينايكونانمنخوفاقرؤضالحزبالىلببعودعملانهيؤكد

تذكرنيمارياناا!همابيةمصوظعجوزوصورة."الحبةباذيالعبثاينبض،حيازالمالدريةحبهانلالهيتكشفوفجأة.الشرطةضابط

،ةالأسذاتاتعيثىؤ،ي،"زوربا"قصةفيكازانضزاكيبعجوزدةبثحروؤءان،اكثرروحهأءماقيعذبالصلادبالالمفادا،وبتصارحان

اورفسثفوظانأءف!لث!خصبأنا.الثخمهءبئذاتوظنلقطي..شيء.دللتملأكالكابولهم!عبيهامام.ئضخم"الخببانة"كلمة

،ف!رةواعلى."روربا"في4ا)نناجحاللعجورمنمارياناشخصية."انالىذاتيمناء"لم!ريصدولعلهالهـواءمعيجريالعفنا):شيءكل

قائلايعرفهفمنصور،مرروقلطلبةباانسبةاما.إونهـانيضانفالاثنتان.":رإراتمنحهعلهـ،،الفطرةالى،رهـرةرآيالىيل!أ!ويحاول

!اجلعاود"ت.أحدمعانيهايقرألممرزوقطلبقىالىانظراتاس!رؤقي"وحف-ان!دينهخاظشخص"فيارأيهاس!اناهايسأتشعرأنوبمون

،وإتجمعاتاكنب،طبقيةصراًعات،دمويةأحلام،حميمةذكريات.لشخ4!!فاللمثاستنكارهايلمحوعتدما"!وأستاذهصديقه

وحر!-اتاارهواؤكصترهلهبرامنر.الاورماسراسخالافكارمنبنيانالفطريةالبواءةجوابولكن"؟يحبانهالذنبلهيغفرهل":يسأيها

!لأالتولىةانىوتودده،لملأمباست!مقعدهؤوفىوقبوعه،شدقيهاتدا!ومه"ور."!4!آب-طاللخائنحب":يصدمهالطاهرة

اولحىممنكلاعهاشبدتالتيا!سملالةمن؟نلموىنه،ايمان51.ت!-صبوةالانسانبكون،با،نتاج،بالعملإ؟منجيللااؤراًد

ا!هدمهـجدهخلفأن!مدالتماقيىمارسدورهء!أءأنجبرا.وا!رماءبهـ،لانعملبماالعبرة":أفكارهفيالثورةجيمامنانه،مشروع

3رنيتذؤ،!ما،وجليةءامعةهناارصورة."ا!افعبنمنأمةالذابلة،و..فاشلاضئروعاغدالكنه"...مشروعمجردفأناواذن،نفكر

دوستويمفسكي.وخ!اصةالكبارالروسالكتابباسلموبيقودوهذا"خائن"رفأقهونظرنفسهنظرفياًنه.يعملولايفكر

"مرا!ار))فيا!!4اياتااك-ءاىهـومنافاءلءفمانفسيةالىبل،السلبيالطشفيمغرقةانطوائيةالىمئصور

منصور:هو،المتناقضةالظوا!ركلرغم،وا*داجواباالاأجدلاميرامأربسميوىفيءاما.اه،ح+،19،حامرضيةتشا؟مية

إهسسك،-الرئبكلهـةللقضيةأساسكحجزيقففمضصور.باهيالنهايةحلتى،عيئهماراءلهانارغم،الباقينعنبعيدامنهسودفيبدو

بعا"ر،،بزهرة،بسرح!ان:الشخصمياتاببافيالرتبطةخيوطهابيديهوبديعامريحبمضلامنصور،القصصعيالحدثيئوصدعندما

فمض"كلا.نهماالبحبريسرح!اناوعلام!نيأما.وفوزيوسدريةيذكرهانهلمجردسرحانيكرهبينما،مارياناعلىويشفقوزهـرة

افىنظرناولو.تحليلهاعمقرغم"ميرامار"فيوجانبيةفرديةط،صارةاغتصاب4محاواكبعدعلامحىضيايكرهكما،الخببانةبلؤم

.اللذاتوانطواء!لعزلةحباالاولىالوهلةمنلرأيرنا!صورشخصيةمرزوفىللطلبةبارنسبسلآاما.ليلةذاتالمفدإلىسكرهخلالزهوة

سكرهخلالحاولالذيالعربيد،علاملحسفيمضادااهـنايقفانه.والشماتةالرثاءمناح!ء،-نمزيج،محإيداشعورايكنفمنصور

قا-ل!وقليلا.وهجرهاخ!هاالذيولسبرحان،زهرةعلىيعتديانأحبيبت!4ومنءنهالمنتطرةاللحطة..سعا"دتهلحظةتحينوفجاة

عسنتخلىلقد،بسببطالاليموعذابهبا(لذنبشعورهمماساةندركويدرك.تنساءكمابحياتهاالتصرفطصقدريةمنحقدففوزي،ووية

ولكن.وأستاذهلصدإقها!خلاصنرلىو؟عن،رؤداقهعن،الواجبوكالمجنون.نالسمجأ-واروراءالىخىوصلض"الشائعاتانمنصور

وكان..النفستعذإبفي..الا"ؤيرغبةأفحمنصورأعمأقفييس:ظيع،ضميرهان."الكريمةهبت4"ترداناليهايطلمباللذاهل

مازوكيةبرغبةئفمهمئصورؤيسوق.فعلعماالتعويضهذافي،هوخي!انتة!-لىيبن!النسوفكاولصمادته،أكبروزرتحمل

س!وفالرهـقعذابهانيعلمواهوبدريةحبهء"لةليعيدشهلىيدةه--ذامن!ورفنييتحولالذياالوقتذاتفبم.صبيقوتضحي!ة

الحضيضياليتدفعنيطاغيةرغبةووجهـدت)):بذلكوث؟!يزداد،وةلز!-4ختاتعنالنقابسرحانيكشفا،بجاببمشبهالتحول
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،وجدي!امرنلبةيقول،"المممش!يلحاولنا)!:وؤث"لذكرىمجردىأمسىالجح!يبمكأنآو،4هالذاتطلبمنئودةتايةا)ورضيضكأنما

ملابسس!امن"نجردت/ولما،فاز!ةبرلم!ولكن،تخهلمهإمكنماكلؤملنا"السعادةفرصة-سفضهووها."السمادةالىالنهمالانسان!!ف

نا."!للتعا!مةيالنفسيؤقلت،مذابشمعمنكمومباءاتبدتةتضحملال!يالنسوؤطدلىإة.الاللمعلىمننيةسعادة!لا،تأيهع!ندما

وليم!ت.كالمومياءيبدوكلهاقديماامافالعهـا،واضجهناالبارعالرءزيمتلمحبهاندببهايصارصهامرةآولومن.نفمسهيكرهانسانمع

كلاوول!4.ايضاواسخميفقبيحالمرهل"فطلب،بالقبيسحةوحد!!نامارياماذاأدريلا":قىعويضالالبمفيا"زوكي!ةبرغبنهبسذاجةيعترؤط

بمعتفداتهالمنصرمالعصرعقمهواوعقموما،ؤ،شلاعقهماا"ضحى(1!للسعادةأسعىانيمكنلااننبممنثقيولكئ،قلته.كيفولا،قلت

لكاد-ين،امصر،الثورةلمصرهن،والح!باة،الزمانزغير.وس!ياستهومنصإر.عميقةونفسيكأفكريةبأبعاداا!كلماتاتشيكمهناوواضح

عنجببلهماكلفئلىهوهذاومارياناطلبةفشعلان.الفتيةمصرلانهعليهإحقدبل،زهرةيحبلانهالبحيريسدحكعلىيحقدلا

بدلاخيرا2.العملعن،الخصب-عنجيلأ،مالوفؤطلقد،الانتاج،"للخبانة"كرمرالااسرحانيكرهلاالواقمفبماانه.رهرةفيين

ىا!ب"ق"ضاك،الاصرىالمتيدلهاالعلاقاتكلمكالسزإبماوتعرضمنافمنواص!هوتجاههالاخيرواموقفه،و5ذاتهذاتفيربما

وعاهـ-رباهبممنصوربينومحبة،با!!ماومنصورعلامحنسنيبين!يالخببانةقدلفييرغب!و.كلهاة4القهفيكأايجابيالمواقف

ال!وازن.عناصرمنكعنصرمنصورأهميةعلىاخردليلوهذا.وجهـديوا)ضقاعسالجبنمعبعيدايطردهاانه،خار-ءلميقت!هافهوولذلكذا""

م!مةش!خصيةحتماالقراءمنعددفيهسيرىالذيوجديعهـامرأما!ال!ارعر!ف!علىالملقىسرحانجسدؤجميبعنفيركلهاانه..

.وأخيراأولاللقصةإبالمحااًلراويجودفهـو.معتمةليلة

انه.بدقةشخصياتهموازنةفيعجيبةبراعةمحفوظلنجيب

ودي!صمنغوايأدب،فيكمامحفوظأدبفياللطببهةزمكسابعا!اعلىالضوءمنمزيداتلقيومفارؤاتاابمقارناتينهايربط

رمزف!.وشخصعبات!الافرادانطباءاتاأولسصتوي2رودولىصوي!هـكيرئيسيبشكلهذهروابطهمح!فوظيكلح"جمبوامار"وفيم.ومواقفها

الن،.والحدثل!خصبقىمبدئي!اادراكاالفارىءيمنحاوليءصذوالعلاقات.الاخرىالشخصه،تمنوكلرهرةبينالملاقةفي

للقصةخلفيهكونهاهي:"ميرامار"فيرمزيةمهملأقللمطببعةسر-صانعلاقةيرىالقارىءارأي:ذانهاحدفيمزدوجةمحفوظ

ومع.والاحداثالابطالتنوعحسب!ع9!اح،!لأ؟!همالضخصيات).ببافيزهرةعلاقةالدا!سيرىبينمابوضوحءلثلابزهرة

علىالبدايةمنذمحفوظنجيبيحرص"ميرامار"ششصياتمنكلهذهنشعرضوردنا،ميرامارابطالعنالكتيريعطيناالتواننوووا

الاسكندرية.لطبيعةالخاصةسؤيتهاخلالمنلهاأسطس!جر!ت3تادر"4:بثببالمزهرةحياةيقارناولالمثخصياتاوجديالعلاورات.عامر

ا):يضاء،السحابةنفئة،الندىقطر":ا!رينةفييرىو!لىي!مامرالقريةواأبت.القريةمنوالديمعقنلهالأهاجرتلقد.أشجانها

لالشهدالمللة/اللذكرياتوفل!،السماءلماءالمغسولالشعامء،يم!.ت!لان/ودكمان!سي!علمتأ.فيهابالعيترضقتوللكت!طمثلها

نر.ء.....اومثالهـ-.الفتلأسشحقانيأقوامفقالباطلةبت!مةممثلهاورميت

مر"هـ-ناصد"البحردوجهعلام!بمااوباف!."والدموعاسهدحظكيجهلأنأسألالله.والاملوالنظافةانعلمواالحبفت!نتنج

يغىلمي.اخهضاقفيأمواجه،تتلاطم.فظهجمظم.غيظاي!موبزرقةعلوقةا!،،!حمب!ردي!ةليهـستهذهوالعلاقة."زهرةياحظيمن

يقفو!وباهيلمنصوربالنسهبةاما."لهمتنةسلاابديبغضبء،فسرعانباهب"ضصوراها.اننحضرةالمدنيةبمظاهرالريرفابن

صافيةزرقةفييفط"فيراهالبحريأملاللشرفةعلىكلرةلاوال:4حقي!-عنسرحانيكشفعندما/زهرةواللمألمهبينمقارنةيعقد

غمرتني":يقولثم."الثى!بلالىءالهادئةأمواج4وتلعب،بديعة،جتينالوءلىالجافةودموءها،اللشاحبزهرةوجهالىونظرت"

رقيقةسحاباتالاالسماءفييكنو!ممئعشةملاطفةفياخفبعفةريجالحياةانوا،1ءراةفيآنظواننياليفخببل،الذابلةالكسيرةونظرتها

مهصورحزننكتشففلعيلوبه!."الحزنيغلبنيكاد.مننفرقةر"ممودهـا،المجردةبامكانياترها،الرهيبةال!ةالخشنةبفطوتهاتطالصني

تعكس4مشاكاتتآزموفدما.،سةالحم!الهادئةونفسهالحقيقي،الاطرافمسمومةفوقعةفيالح!بيئةبامالها،بالاشواكالمغطىالصلب

لى(لكفئقدموالحائسينامرينالمغااليهاتجذبالتيالابديةبروحها

عيانطىراتباجل.يرياءبلااوهجرتالشرفسلإتلقد.غذاءه

صيثاروزهـرةبشمخصيه4نفسيربطالعابثعلامحسشيحننى."مراةفي

حسشيعبثاويمتد"؟التورةتحبين..زهرةياوأنت":بتسا؟لات

نطا.لهاحسنتقييموهذافيكرههابشدةيصدلكنهزهرةالى

فدبالقليلةالايجابيةالشخصياتاحدىهيزهرةان.أ!تقدشخصيا

إ%ء*"بم،؟أ!.ا:هموزهرة.والاملبالثقةومليئة،جريئة،حرة،ثائرةانها:القصةإ

ب،برببم!!بتيمبئ!صقيثي-ايخاولذلكالاخرىاثعخصياتبكلالوثيقةالعلاقةذاتانىحصيةهبم

-..فيث1.؟.--أ-خ-----حص،عالبراءةعنللتعبير./!دف!رمزيةدلالة"زهرة"لاسمانأعتقدقنا

كمعاكستقفلذلكوهي.،والمحبةوالكفاحالحريةانها،والاملوالطهر

تدنسه،أنتستطيعفلانةاخيااالطهرينبذالنها.بةوأفي.سرحانلرمز

البيانيع!دمالووولمرو!دربانواعهاالخعيانةتقىبينماالوجودفيكفاحهاتتابعزهرةنرىونحن

فيجدااعجبتنيارءنجااننوازيةوالعلافة.حقيرةمهملةالسامصرع

وطلبب"مارياناوأ،ءنيالثانويتجمناللشخصيتينبينهي"ميرامار،"

اهملأمنلواحدجديدة!قىوالرخهـاء،المجدأيد!على،ذكرياتهفتاتاعلىيميشمنهماكل.مرزوق

يثادح!اررب!ا!عردواويصخان.الاسكندريةتملأالتي"بالحثالالة"يسميهمايلعنمنهماوكل

+للاحلاموجودولا،احلامهـماؤحمبماايعيشانالبافنينالمننوازيينعالميهما

الاحلامتلكفشلمحفوظنجيبيعلنرمزيوبداء.الثورةمصرفي

.اطق..2الادادطدارسراط،خبةاللصاد،نةرأسىسهـرةبعدطلبةيحاولفعندما،صلاحيصهاوعدم

مربععقبمجمجةالنت"بمونواللهـوالسم!روكلةتحتماريانافطجعة

و!وأضحىبعيداولىفدوفيمانهما،ترورالرمنفعجلة،رريع!فشر
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دهدب-.المطربوادلالنواؤذتسفعارريح))ذ!كلاطبيعةسؤياه

لتكشفبصراحةقاتمثرافثرالرمزإةوتضإوصح."اعماقكمايقتحمالا"واج

ناثيف-،لعند)مابهرءزالانسه"نعيونخلالمن"وج!الطبيعةان

،7!ازماال!راماتلكلأناحد!نيشىء.لال!فاء.نتىقي..الزحاج

ومرهوط.وعيرهموبرو!بوار!وادعارملعيلوهرمىهولور!

وراءمنالعاصفةعاش!ت":مهص!ورلسانعلىابصراحةهذايذكر

امه!ف--زالما!،بئ،اوتخط..قلبيفيمطبةورةآ-طورةتحكي

ص،نءسرمعاء،."بعدت!(!مل!غمغمة!يمومحدابلصراوا..1،ررفا

فيالق!نجنيموسموتد؟رت"عبارةرددقيالريفابنالبحيري

قيفعلاؤ،هـئنللتوضمضط.راالمجلملهـذافينفسبمآنجدولا."ؤريتثا

الايطاليالمسرحداتبيقولفكمأ.تماماجليةبالانسانلرمزيةاالطبيعة

وطنىنجاورتذر."."بذ!كالاإمانتريدأنايرنثفبأ،حقيق!لكل)ا.:بيرند(ياهوالشهسر

الكفن-لا.لا.ر،لدماأقلفعلملاننىاذها.الطيبعة"قح!!4له"ميرامار"شخمات!منفكلوههـذا

ص..0.1دوجودالالننوجدتكنلمراللطبيعة.تماماذاتيةبلموضوعيةليست

دزا!فدل..ووذرة.وبصيرإتههبصرحدةوبدون،بدونهعدميجمادانها.،نالات

*

أحترقمالملاأزنهما،ا!كتأبمنمحيرهقصءصعنمحفوظنجيبقصصيميزمالكل

-05.*حداثوا!أتا."ا!رسةبالخلقية"س!به3ماعمقهوالعرب
الق!نيطرهفي..ل!ىيناءقي..العدلمى

!ماوالسمان،الشحناذبالذكروأخهر،لنجيبفصكأأيفيالحدثان

أسترقلتلمزامانني!لامفكريةؤلسفةالىير؟ت(،وميرامار،النيلفوقوثرثرة،والخريف

..للمثقثذثري2كنزوالمنالصصةحصيلة:مد!ثسدؤيقوتنظيمءميقة

الدماءفيالغاردماقيا:كورن،"جمبرامار"فيالجوهريةالقضيةقليلقبلذكرتوقد.العربي

اءا)"هورونرور!!يسضطيعهريالبحسرحانان!ولمحفوظطريفانقداأوجهأنأحبوهنا

منه-ور،ريو.يةحسبيى!ولكنذحنلؤيرة:،"ح!سبلاخبنةيرءز.أن

الضياءمنبعض،الفريالمعونىيحطبموهذا،فقطلزهرةخيانتههيالواضحةفاللخيانة

انقاءمحفوظعلىيجبكان.العاديةالاحداثصم!توىالىويضعفه

ؤ-تبدووالاالعملفيوخاصةالاصرىسحانخياناتعلىالضوء

*،،-،روعتهرغمءقنعةغير،فعلابدتل!كما،الاخيرةمنصور!تصرفات

وحنىلهاسلبص.أ--4!يء،حدالىمحفوظعلبهاآلوماحلمرىأنقطة.الرمزية

....أومخالكلوناوتائ!وناماقهم،الشخصصياتانتفاءفيو!:وداوينه

أموتأنطد:الظراءمنءديدمعقلقفبماأ.نساءلانني.عاجزونآومتحسرون

سرحان؟الاشصراجمبةمصرمظاهرهياين؟اذنالتورةانسانهوأين

استطعتقماادةلىالاضعبفءؤمنباهيوءنصور،!منلابمالسانهايكذبخائن

ال!-،نب،المضنمالجانبالاانننرىلانحن.اكضحب"ءنعاجز

بالسوتوكتربمسونانهـ!ةوظمنأطهـابلااظ.العربيةمصردنيامنالاسود

استطعتؤسم!انئسمائهمنف!هذا،الايجا(بهبئمطلقبطلهيكوناناو،مباشراموجها

اءتدالىا""خلالمنيعطيانءنهأطلبانني.القصةفناضعاف

فانفجرتقلببيأعماقصنببمبت!ا،جابةكانتمهـط،مصرفياث!وريللافصانء*ورةالمجتمعع!بر

ضسورياهـذا.الرا)هـتةثلاثي!تهثالثا،مثلا"ا!سكرية"فيفعل

أ!رأنفألأعرلابضونكالمأهيمو!رناردابنهنريااتلمسرحيليكتبيكنفلم،اقىقاديفي!رامار

الم!رألىبئكا.نبلايولاوتولستويءوركيامثالروسياقه"،ص!بلكبارولا،شو

الايجابيصةاالشخصياتبعضيقدموالملو،انت"رةواالنجاجعالمي

الراحفلازيراكلمنتاؤءااديبلمحفوظيثفع"!ا،حالكلعهـاى.ثانويةأمكانت"!مة

ا!جناجمحطمكليرانه،منصورلقضيفالايجابيةشبهالئتيجةهوالاولالعربية

اهـ؟الل!ن.االموتحتىخالهفييطعنهماانه..والتقاعسالخيانة

..مباحل!يفهممنخاليامرصوصابئاءالثوالىةفلسفةفيمحفوظيرىهـل:هو

وطنى،بئءانشسةعنهيبحثلكنه،محدداجوابايعطيلاانه؟المتناقضات

......العربيالانسانعقلفي!مقاعميقا،متطورمثقفىي،وثرف

وطنائارما.واتاريخ"ودوحه

..عيصه!تا!ياض.آدثق

نتمف!قىميرحلاء--*
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