
لرص!صءتص!المف!اص!ىت!ىشض

لمح!مآلوالمحابخفعرإ-ا

لمكاتبالعامهذابهافازالقصيرةللقصةالتشجيعيكةال!لزة

الىسينطرالشادونييوسفانالظنغالب.التشجيعالىبحاجةيعد

عاشاللذينوبالناسبالعالمتربطهجديدةرابطةباعتبارهاالجائزة

سيدمثلمثله.فلبهوفيعقلهفييحملهماوهوكفنانكذهعمره

الذي"السادسالطابقفيسردة"القديمة!لصتهبطل،عامراقدي

اعالسمااحضانالىالسردةحادثةقدف!تهحجرلهمنملابسهسرقت

هـنتصرققدالجائزة.منهمايهربحياتهء،شاللذينوالناس

ولميحبهالمالتيالمسرحفصةاثىستدفعهولكنها،عزكةالشاروفي

.العيونكلتتفحصهحيتال!يهايسع

بهاطالبلمربماالتيالجائزةعلىالشارونييوسفحصل

.الخاصعالمهيبدعوانلكتبانجائزته1فيفت.حماسبلا،عرضاالا

بالفن.علاقتهلهيعامرآدنديسيديشبه،اخرىمرة،!نايكادانه

الخاصةحيالهلهنكونل!!لا.وضروريةشخص!يةحاجةلهيلبيافنفا

والادابللفنونالاعلىالمجلسادارةدياوالقضاءفيعملهجانبالى

اكتشاءيمنحانيسظيعلكيوانما..اليوميمعاشهلهيكفلالذي

سيدوبينبينهالفرقهووهذا.للاخرينوالناسالعالمعنالخاص

نا،بالفنالاخرينمعيتحاورانيريدفنانالشاروني.عامرافندي

ا!تيداتههيمشكلتهعامرفنديوسيد،يكونونحيثاليهمبهينزل

ولكينفسهيخاصبلكيمنهمحاولةفالفن،حواركلتمستعصى،على

يرساكنهلاحيث"السطوح))علىغرفتهفيالاخريناعتزالفييمعن

وان،حاضرهمنيهربانبالفنيحاولامنديسيدكان.احد

يجسدهاوانالابدالىيجمدهاانيريدماضيهمنمعينةلحظةيستعيد

ي!،ولكان.ءة!اذكريا،4هددكماالفناءيهددهالامادةفيع!:"امام

اولفيحىاثمارونيايوسفاما.الحياةعنعزكهيحققانبالفن

.ا؟خريرنمعيتفاهمانبهايسشطيعالتبالمشتركةاللغةيجدان؟لفن

الىمنهايخرجلكبمقوقعتهدشرةبووءبمسرالتكبماالقشكانعندهالفن

ليلقسحقي!قتهتغلفالتيالعالمقشرةبهايكسر،والتياًلشهسىضوء

وأاننأملنالرةوليست،الصانع،المكثفنظرةالاخرينمعءليها

.الذكرياتيجترمن

القصصيةمصموعتهبسببالجائزةعلىاث(رونبمايولسفحصل

بدآوانما((الرحام"منيبدألمول!"*.((الؤحام))ةالاخيرة

الاولىلمجموعتهالقعةاسمواءطىقمتهمكتب،!قطخمسةوسط

.إ)الخمسةالعشاق))

.الآدابدارعن،بيروتفيصلأرت*

رااي:

)*(لزورقي

م!-برشئي

وغاهـ!ب.خامسهمماتانبعدر؟همالذينةالخمسول!طبدا

نابعدولكن،الجديد،)الخامس"هودصارمنهماصبحانهلظن

والبحثبالزواجالأقىاستبدلواوان،عشقبغيرخمسةصبحوا

.المفقودةوالمصتيوالقيىودالهمومعالمفيالخلاصيوصنعالفرحن

القاهرةالىالريفمنجاءت.واحدةفتاةيعشقونالخمسة!ان

ومرحهاالشاعرةوروحهاالبكرجسدهااليهمهعهافحملت،مدرس

وزعوافقدالخمسةآما،قلوبهمفيالطموحغرسعلى.قدرتها

والفيلسوفوالمثالوالشاعروالعأزفالرسام:احتياجالهاعلىنفسهم

باحفإنما،لهلبحب4بينهممنالشاعرباح،شاعرةهياصبحتولما

واكتفى.شعرهفيالابالحبيبهحلمولكنه.عنهمنيابةجميعاسحبهم

سغرهكان.بطريه"همعنهمبدلايحبهافكإنمإ،ابواحابهذاالخمسة

العاثقوماتاث،عرمات،تزوجتف!ما.لصمتهممعادلالهابالنسبة

وتفرقت..الزواجثم..الصبةعلىأحدهموتجرأ.ل!عشقويممعه

السبل.بهم

.احياةاعنمعزويىنحبهمفصةدياتإرونييوسفيراهيملا

ا)صارمةالواضحةسمإنهمإلهمامحددينوم!كانرمانفييعيشونفهم

الخمسة"العشاق)،فقصكأ.ا!ياةبوتقةراخليراهملاايضاولكنه

عشرسبعةبعدفراءتهانهيدانهن،نحاولالتيالاولىمجموعتهمن

منالاولالجانباىاشتميالقصةهذه،رورةاولصدورهامنعاما

نسميهاانيمكنالتيالقصصاحدىانها.العالمالىالشارونينظرة

،(الوباء)نوعمنقصصوهيء"اله،لم"في"الناس":بقصص

افيويمكننابل."اماهاتاصانعزءجه))،"الحملوعباسمصرع))

المعده"،"حار/ضافيفيسرر))،"الع!)):صقهالي!،نضيف

ويمكننسبل..()البطلسه،حة"،"المصحةالىاطريقا"،الثامن

."هديان))نوعمنقصةاليهانضيفانايضا

يمكزاحدهماانرغم،وعالمهمالناسبهنالتداخليكتمللاهنا

الناليانورغم،خر71وجودتسبقاكيالم!طقيةالمقدمةيكونان

مجيئهم!قبلصناعتهلمتالذي51،ام!اهذاإ(في"دائمايوجدون

فيه)غرقواثم،اوهامهمبايدرهمصنعوهاو،عهمبمعزلصنعاو

القصعرهدهمنكلفيالقائمالعالموبينالناسبجندالمعازلهناك

طبيعمكاتبايعنديظهرونكما،التجاربكفئرانيظهرونلافالناس

يحصاتحى،راو!بتهمؤيايمضبرلممعص!نةظر!ففيشخصب".لهيضع

صناعها.لهنتكيجةاوام!للعامقدمةهناالناس.ا).محجربةنتج!جةعلى

الفناولكن.وفيهبهالمعذبوناوعليهاكأ!رجونأوغزات..مغلوفاته

ا



يحتفظانعلىحربص.وقوهجادافماتمردهملهميبقىانعلىحريص

،ر"خى،صهـ،/!لاالتي".-،مخصوص"يكونيكادبمالهم

أ!لاكةايصالانيرؤكأ!اًنه.ءلمببهاينحهلىآويقتحه!ان،خالقهموهو

كلويالعا!!ءواج!ةفيالناسيض"!اىيكفيه.عالمهموبينبيمهم

إننجووةوروءنىواا)تحإجلي!ص-راإواحب!ةداحلوفي.صالقصهذهمن

فكتمتمهطها.؟قلحنعلإ:االتبماحقجقي"4ااملاقةا

ا*للا-تجتالاكتشاؤءاحابريلهمم!ت-ذلك-مع-القصصهده

المفصبما،ر-لألأوو-،8-أ،راز.وا-!،اقياالعوالموبينالشخصياتبين

/ثكلابء-،داءانهرتحنا!ثء،!:،يءولىالفىي!والداخليأهنيامنطقنإ

.ورقثرعف،ءلنوعمنوؤع!،فكريئمتعةالىالعلاقات

ء،لميكونقدانه.أ؟تحلإلبر!ذضالقصصهذهفيايضالعالم

،وافدولالاوءانمبي!ا!شتيكاإ.بماوصواعا.ل!احروبها:باسرهاالدنيا

وزآرء،--االنضكل،ذةونوادرهايدةاباواخ!نراعاتهاوأوبض!ااسلحتها

أ)كأا!،،أمهؤابر*-؟-وو-ر.!ضر،،رح!ؤكبمايتخإقالذيومستقبلها

-في11ق1اأؤومصةكأاوالث،رعاوالدير"دفىهو-بأسرهاالدنياجانب

ثحمالةم!رداله،امهذأكاىربرمابى.اًلقصةآبطالال!اسفيهعاش

هذاةد!.فالمماتاورريركأائ!..!خ!برخادماهلهالدىيع!لصغيرة

ال!ديأذضلمالانسالموجود!وق!لة!لؤيفالعالم.الصخيرالخادم

.اره!،دهأقصىاهـىتص*لانؤصةكلفيالناسعقولتستلجع

القرنمعت!صففينفضانجن6واثقفينممرشه،بمنيكوفونقدوالناس

نستطبعكما-ن!م1وصدء!تطيمولذلك.المسيحميلادبعدالعشرين

وبوافةها،باسره،ابتذريمةاب!صتقب!لتحلموانعبتستوان-عقولهم

لاكلالما2ووور-ضقطهماو!قتيم!فن!تاربحابعادالىتنفداىتس!طمعكما

ت!تمن!!كلز!ستطويهمااعماقالىتخسللانبصائرهم،يموفضه

صروحاوبهـ،تبوحالهحببطةالاحلاماشاروكرةالخمرةتسدلهااستار

المديعة.ثموارعفياحرارايضجو(و!ادالليلهدأةفيللاصدقاء

الف،سهؤلاءيكونوقد.ا،الخمممىةالضة*اق"قصة!ينرىمثلما

عندهايعملاإتيالالرةمضزلمنحر!الذيالصغيرالحآدمذاكمجرد

الط.وعار،ض-،"واهـو/-4أ"--"معؤ!ب"فبمالعيديقهميلكي

ال!،دمهـؤاحتىا!هاقا!اززفذاانذ-ضطيعانلاالصغيرتينعينيه

يمكنممااكثر.درىاىيستطيعلا.والقريةالشقةمنالمكوناله*مير

سء-"يراهمأنحئ!شت!ت!تيضعالفنانفانذلكومع.يدركهان

اكأرتجربرتومؤسهء"حياةرونندركتجعلناالتيبالطريقةالصغير

هو.يلمركهءما

ع:صاسمصسع))ؤ!ءقىاوا(العاهاتصانعزيطة)ءقصةوفي

هـنولا،المبالىشا!وازءمنلا،الانسانيةالشخصيةتجصرز"الحلو

نج!-بكانالذيالوجوداىااسضناداتوجدولكنها،الفنانابداع

،بئنق!عمل!كأهـإست"المدقرفماق"روانهؤفيااياهمنحهافدمحعوظ

دا!كمجردهـتة!ب!.هناارراروفييوسفيقدمهاالتيتلك

فيءتورمحمدفدمهما!بهالذيالنقدي"ا!ي"اكنشاف

اإث،ء!!يةو"-رفض،امالعايرفضهنأفحننى."بشريةنمادج)ءكتابه

اإننياصورةا.كذاكالضحلإل!لهىبينهماالعلاوةوتستعصي،التحليل

نببخلقهالذيا!؟الوجودالياسحتنادا،الشاروننيبدكلها

بينهما،والعلادةالاف!انوالعا)مهنمكونه"تركيبية"صورة،معفوظ

اف!ود.نحنلاننا..كببرةم!،حةعلىمنهانحننحه.لصورةوهي

اله(لماو،عماهات!موصلانعالمتسولينسيدزيطةيواجههالذيالعالمان

وىا!!هلالطشقال!هوحالحلاق،الحلوعنالمىيواجههالذي

روجدانهمااوبعقل!هايتطيعاناذياالعا)ممجردهوليس..الخوان

اإجديدللف:!انملااووجدانهالقدبمالفعانعقل.اآعوارهيسبراان

وليس،هونظرهوج!ةمنالحلوعباسوعالمزيطةعالمصإغةفرصة

موففزبرطكأرون،تجخذالجدبدوالفن!سان،الغنيةالشخصيةنظروجهةمن

الاهامكذفصؤيرقفالهمتم!وليئالما!تكصانع،زيطةلان،المدافع

'--

-س-----*كاة!ة-.--ة.-؟--.-حمر--

بينما..عباسوصرعيوركأزصنعالذيا!العاضدالالهاممدءكي،لرة

عباسلمقتلنهتزولم،تمثالالهنقمفلمريطةعطمةنحننكتشفآ

متشا!!اءصيرمماوكانواحدىلمه!ا.آص-اإى!امالا!بعانوجهلم

فيزيطةعلس.ص،حبهحياةفنهتبه،حياةءاث!من!ماثلاانعم

اناسبنوعاش،الصربساتتغىأبالرملةلآتال!،!يه"?الم

عا!اتانفسهمعنيدرأوالكيعنهي!تصدفونكأهةصه،حباءىحتاحون

وناسإزيطةواصء.اإن*كةارواحهمء،رو،تءهـرأواوا"يل--*

لانهجديدامسدحاواصيح،بآنجملةاإقنابل4(ء"نعليهـمابصنع

!مدقبمنامهـفاحينالضشوهرعبمنإخلاسوااإراص-كأ:اببماسدنا

مت!فاتص*جحانصراورة"وتسشحقلاتمثليستحقدهوولذلك.إيهم

.الجديدةالتويهلديانةمعبداو

رعماء-يقتلهلمقىعليهتوا!عالمفيعاشدقدالعلوعباساما

وحبيبته،بب!مهاذبحالتيالنبيذزجأجاتوصناعوانجنودلمحاربين

الزقاقمنالخروجحلملهرينالذيوالصديقأغهـواهاا)في.القواد

الكادبةاإسهلالثراءآمالأئناءهابتهاانرثمهورحهـدةعننابتعد

الجيشاةكابوسمنتخرجانفيهاالارواحتشتهىرفاقووءعصر!

الهويةوفقدانوالعنفوالاعضص؟ب،فالزاشراكفيتتعثرلكيافقيرةأ

القاتل.العصرارتكنهالجريمةضحيةماتعباس!انوتذلك.الطريق!

حبهكانفقد.ثمينثيءعندفاعايمتلملانهلشهيدايمتلمتاينه

البئر.نفسفيسقطتورصميدةوكانتالغوايةلثرإغئيسقطصد

منبدلافالظإنلذلكومع.تمييزودونمجأنا،وحسبعباسلات

.الاوهاممنفربمنهوالقمماصمستحيلاعدامهبينما.ادانته

وعنزيطةعنقصضيهلمحيالف:،نيدفيالذينفسهالعالمهذا

رحؤباتحكمهولاساكأ،عافيلير،كلهاالمجموعةفيوربما،عباس

عالمولكن.صحيحهذا.مجرمعالمانه.بالانهيارالمتنبعةيوحنا

مثلا"الخمثهالعشاق"قصةفياًلؤ!ماابناءفا.انحطاطهضديكافح

لحناىفيهيتحاورالذياهـمفونيالقصي!دببنإءشبيهايكونيكاد

في.اخرىنا!"منوالعالم،ناحيةمناكشاقاالاصدفاء:اسابان

قوربالىوناكذاوءباثراعاما،الاولا!نيمدمالاولىاووور

يسعلثم،الغامضالمرأةقلبعنيتحدث،ا)نت!إعرفحمامد.افىساة

كالاءصارالثانياللحنينفجرالضاليةال!مسطوروفي.يموتثم،وير!رج

هووالمكان.القرنمنتصفهواًلزمن.اثعرةالكدماتئوبفي

المضنيوالبحثالضجاعهيواقىساة،الجيلهذاهموالابإإل.ممر

فهو،وثحمصأ،وحيدا،الغنائيالصوتي!تقدمئم.الفبرحعن

ولكي،اللحنينبينيفصللكي،اجديداالرا!!،الراويصوت

الشعربسهماعالخمسةبدأ.اإحواربي!نهمايقومىىزمامهـمابهس!ك

تقللاصورةفيالاولىللمرةار،الموظ!ر.الفاجعةحاءدوكلمات

احبابين،الحياةبالوانالثلاق?فحةتتلونوب-نجما.ؤج!ة

..بالمعانيالمفعموالصمتوالموتوالهمسوالعرولمةوا!بواحوالضحك

غيم!:4؟جمدولافالعا)م.الفايرعلونهاعلىالعالمصفح!تبقى

المحبطحبهمء،ساةظا!فيوعقولهمالثاقامهونباإنثبةاإترور

9والحبشتاركهمقديكنلماذيا،الراويولكن.ا(خيبةوآما!ال!

كصفحطوحدهاالمألساةخلالمنامالعايتصورانيبىيدلا،الخيبمة

هـازكلهالشرهداقلبففيا.الرياحوجههات!حركلاختذمنةء!حراع

ويمهالزمنويختزلمارةاًلحةبناءويرهببدالمرضيماوملثرعقدالهالم

شرعواقدالناسوكان.اطبهمةاعلىلإث-طرة!ديرهـةبئسبمابالانسان

شرعواقدوكانوا،الفاجعهو!وتا!تفموت:.!،الموتيع!البون

.جديداقدراويصنعونقدرهمعلىن9بكمطر

الراوبرصوتومعهمااللعنينهدينبين"المحاورة))بثءويكاد

!لمياحتوانهعدمرغملانهمنطقيااوهندسي،فيساءيكونأنارقنائي

منطقيةالقضب"كمقدمتيناإضحاوريناللحنينيضعفانه،التحليل



النتيجة،علىنحصلاننحنعلالنا.بنفسهنتيجتهاالفناننرر

وزرعحاءدؤضلالذيالضلصالثمرهذاهويكونانيرمكنلاالعالم

لونالرلموعبأسوصرعنب،ةزش،منوجعلالعشاقيحلوقفيلألهلمقم

نافيليقببهضرورةلا.ايضماالخببريخ!قانيستطيعاماماا.من

خاقانهاوالانحطاظهدايق؟ومانهنعرفءانيكفيئاوانماانحطاطهقهر

...ثيله

يقوم"ال!هاتصانعزيطة))او"انحلوعباسمصرع)ءوهي

مجدبئراكمهيصنعالذيالمتراكمالعمالمان.الوظيفةبنفسالبناء

اهتماممجالهو،ابىكأءتستحقلااليعبطسمأساةآوالوضءعيطة:

والعلالمحاتوالاحداثءللانتيالواسعةالبانوراروءةفالصورة.الفنان

و-يالفنانيرسمهمااولهيالعالمهذامنهـ،يتكونالتي؟المشاعر

الشخصية.ر!*ممنهروباالعالمبرسميبدألاولكنه.القصتين

هـذهلكلالوحيدالمحورهي،عباساوزيطة،الرئشيةفالشخصية

ابطلصورةفييظهرانلا،عباساوزيطةولكن.المهراكمةالعناعر

يخجسداًنربهـآ،احكساعلى.مضهاللنإيجسدانلاانهما.الملحمي

نفسالحديثةقىالمحميااقمىة!كطاتثلاوانمينااتض"عفونقاظخسشنا

الف!اثلأءعتبالزيراوالهلالياوعنةرةيحتلهكانالذيالموضع

هؤلاء.جمه،ساوغانمابناورلسهتميواجهوااندونولكن،والا"جاد

اءالم،اهذاقضيةهياقغهيةوا."لمالعا"!ماصحواالخصوم

واالتراءةعلىيحصلونالذينهم.القضيمة"وضوعفهمالناساما

الحنولى.بالرئاءيكصفوناوالس!خريةاوالادانةاوالتمجيد

***
ارحارميحماونفيهاائاسا،ألفنأناخرىنظرةا!خرالجانبفي

القلىوبالى*كسللوهواماتأااثر/قضفيارالففاى،وهمداخلهم

نسمي!-!انيمكناالتيالقصصتخلقالتيالنظرةاًنها.والعقول

كيلردة"نوعمناقصصاانها."انناس"في))العالم":بقصص

وأ"هـقىالطر))او"اللإل!ضصفدقىع"او"السارسالطادق

."الارضرؤجمطا(حدبون"او"اني!مسة"أو"القيف"

نحليل،دوننوا*ألاوليةعنلاصرهاىاويه!حلامالعايتفككهنا

اًخرى،ء"،صرنرىتفتآلاوعيولهم،عناصرهبعغنتحملالئاسدكريات

وخامسةورابرعةغاثةعهـناصروتووظتلتقطوألوفهـواحلامهموآدانهم

يفكره"))"احق!لآافيهووافماالعالميحلللاالفنان.انقطاعدون

خارجكلوجوداء،هـا؟:ىواناًنه.الكثرف4تركبيةدؤعلىيساعدناروك!

الدكضورفه"يمص-ورالذيالمزدحملض،رعادلكمثل،الفنيةالشخصية

الىابدازاحفانهالا،()الطريق"قصةغياافئديوعجورقدري

والاذانالعيون:الممكنةالفتعاتكلءبرالدوامعلىروبزسلل،الداخل

ولحظاتبعيدمنقسراالهابطهوالاحلامالمباغننةوالذكريات،والانوف

قائماخرنه"فللعالمولكن.منهامهربلاالتيالقص-رةالانفعال

هيافطبإع،تهاواؤكارهاودكريانهمجرديىست.اضت،ىتلداخل

.إلاف-،نءمتزبرةذلككلهيوانما.الخبميءالنصفهذاتكوىما

ؤكطوبرغبتهالوجودهذاءناخاصكأاهووبفكرتهالذليبوجوده،نفسمه

وان،المتطفلى-ةوالع!ول--وىالعبكلءناوجوداهذاً"يستر"ان

رااويرتطفلاىشاءاداعقلاهـناوهوعيم!4عنحتىربمايستره

للفنانحتىيصفهـل.ة*اعفدما!ستعيدأنأوداخلهنأممايروقظ

اراويابلمسسانبعض"-،ويح!كبماضكلم4ادلش،نقصعصبهغريحكيالذي

،نالافذكرياتبينءمصلانلهيمكنهل،ض-ءبكلالعارفالفائب

!ما!كةاخارجا"ن.لبدواص!االكيية"خهذا))وببنوانطباعاتهوافكاره

.؟ا:ارادقرو"،لمالنيالفحمةاوالصخركضلةمثلحاضرة

!مصىةفي-أمرعااورديسيدحه،ةتكونانيتوقعكانمن

ر!لفسيحةالتفاصيلحدهبكلءلميئة-()السادسبالطابقسرقه))

وموظف،لزحاماورنووواربقديمقوعاثهوفنان؟أعالافهذا

ءيحتولاالتسأؤلرون-نفسهوبءنبءضه-ويكثر،المقهىالىيحتاج

.الدوامعلىبطرحهايتسلىقائمةاسئلتهتظلانيحبلانه،صوابءن

؟آ

يمكنلاعل!هانه-4أفءلمديلىيدأغلقالىءفيالعالممن"اكميةا"51

ايىلمضمهو2:-4إ"صضو)*-يي!ورروهو4إقتءه؟ء،امفة.حالع،على!ظل

توحي((،خاصه))ل!طءير*ودلاحهت،المنضإعا!عام،الخارجينجوده

منلاد-دلا((يعطيه))آكيالملابمىبعغدمئهيسو.لانسانخصوصىبئ

ت!-رارمنوطلاصافممةوض"وة.رسة-تهي،وفضإةورمللاءهورئيس!:رانه

يعرفهالماقياوالنتوارعيصسرهاى!د.ر!روافهءحمقورباحكالميئ

و-صس!.اكريبةاوا&ظراًتوج!د!افىيرمدرلمالتيلدكاممين

لفا!،؟تمنالناسير!هء؟خى،والا؟وا!واو-وافذالمنازل.فات

وممابهإهتمءم،-زءأآص!جمحت،أحذ/بئاو!مهء،ن"نيرونونما

بحثاًنيريدالؤ"لأمهذاهـكلولمهف!فعث!ث،ءلهأليسى.تخله

.؟عليهيعثروان"

فيوصورلمكأ،نالافبينا،ءهـ؟ديص"هرانذي"ا)قييص"وهدا

الذائظالشارعهـنفكالفرارورغ!بض"التبغلة،كةفيرغبةببيناة

البائعوسميهال!ب!نيمذيالمش!،ريرص،خطيشهوءنالبائعترترةممن

للعالم،معمىاو،عالماءضا(!القيظ))هذا..الواحدةالعيني

ف-!رإكتنتلمهانال!،نومهـه"الجهيمداخلويصتظرا)جميعنزو

صورةظالقهرزا،ا)خاءفتنفدميهآقارعنءفيكت!الىاولداخل

اهـدياوبإءاهذا،"،ءاوليا))كصنمةؤكبالماتلالعال!لم!ىصهرة

للخشوف-بءاتجمو.ونجضعا!ءم"عر--نفيوحدم!شكلفيتمتري

والكارئة.اوتا

متكلمة.عينانها.كاللممانعينالفصصهذهمثلؤيالفنانعين

وفي،اضرابهاو،عامرإوةديسعيدعقلفييحدثوحدثمآتكي

المقهى.وفيا)رووونشارعوؤلي"-هـانهوبين4مدروروفيرفته

كاميراانها.أ)الطريق))،تلؤص"وبالص*ورةوتنقلتتكامنءلكنها

واحد.ت9وفبىوال!.ورةالداخل!الصو،قتسجلكديثة

أف-!ديعجورذصكغفياو!كريالدكتورذمحنفييدورماان

وما،"العقبة))ميدانفياخرفياأوائل،نهـذاالجمعةيوممم!بي!حة

يدورما،بها!هآعلافةلااوبهـه(ءلافةو4مماففسهالميدانفيبمور

كلهيدورما،وعيب!وناوبوعيؤي!نظ"ائهعيونهمأامأماو:اخلهـما

تسمجلهانال!،سةازكاميرا!تهتس!تطيع،اضمىائرافيخفياأو!!رئي

بدلايرلالتصوتخضعح!نالأشببماءكألمةلانمفككةاًلصورة.تلتقطهثان

،المحركاتوهديروا!بابوالاجراساخاصواالزعيق.لمزرحككان

تبدوقد،والوجوهواتعابرون3ءنثاوالتواتصباتواللافقتوالروائح

فيلسرتاداعتاعرهاب!بنرت!بأى"تهتم)1لاواحدةكتلةلعببنيك

فحبماصور.ها-بءهلككييرلاشءك"انبدلم"القاصولكن.لعقبةاميداى

الصماءالمصمتةالكتلةهدهب!ثافةيقفحركثي3ايفككهاانهء-بى.قصته

متيلةولاآفئديعجىوروجدارأوؤ!ريادكتوراعقلالى4"-*لملةا

،وب-وارح!لملانها..؟اخاهه،ب!فللاتح!انها.اراءهالاحدهط

لداف-أيضاهما-!4يذ؟ذان9(ء:رود))عنباحثينوبجمران

الضطمخطه.كثافتها

بمنيندمجلانومدءووووصوح"حماعرالعالمهذاؤكبالانسا!

.واحدةابدا،كينلاالمتبادلالعنرشأهـتنتيجةولكن.ويعفئوهيحاصره

فبماًءهوءر4عرلضفقدانهرغمعاءرأفنديسي!حهاةتردهرقد

احكمتاذاتنأنذاتفتيجةهناك.لكونلاوفد.ملابء"معالوحدة

وارئي--4اهـ،نادايهم.وء،دااف!سعجورحولاحصاراحلنقات

فام!.صواتمنذحنش"الذيب،لط:يىكطصهـدى"الصقىاوامرأتههواهان

الدءة--وروبصلافنديعروركأقسي!و؟الا!رأحدهطيعرف

حامليز،لطيتهمنهماكلو!ب-?ر4ابضرشاجدختمأنفرارالىندري

(1الليلدضصففي"دفاعصإحبآما.وسطهاهمطنافذينالزحامكتلة

والتسلل،الموةهذهطاردةأىاقحولاحصهار!،...اخرشأنفله

ا-اتحول.الادنارهافةاوبا)ءظر،والاحتكاك،حقيقيااعؤوصار

الدفاعصاحبكانوانم!روفغيرالأتهام.نتبجتهتعرؤءلاتحقيق



الى،ليه.للحطوهأكدامهلطمعنمواضنايصبحانيريدكان.صروو

د!اعهوكيحبله!يانوحيداثضعفموعنهوهذاأنيعر!وهو

،طريدةانىيتحودانور!ضاًلبدايةهنذانتعسبالهاللو.جميط

لربمااذن،روجتهمنحنىآ!نديعجورمث!مرةذاتغضبألهلو

.المغداردةحدتتوماادغزووكعماوربىكانمهالحصارحالةظلت

هالاسدسودعانبعدنفسهعنفيامعاًن!لايعدىفررلقد

ضارو.وغزاه،وفاردهحامرهالدينفسه"العالمأ!همثمهـوده

.إلثاردهابداتحينيرشنر!اكد!بالى("الليالة")،الضعيلةغنيمته

نءيدالمحع"سيطل"أنهمنالاووعلىوأ!.ضأكلمنولألتىونكنه

!لهانها.ألاعداءأيديمنادلتوالاسدفيبقى2ءسو،نعسه

ولكنط،"يةالقصبطل1)))ق(بالسيدقذكرناانيمكن((كادكاوية"

يسحب"ك"ان.المنامضةكلل!ومنامضة!ككالرؤيةمعلكسةهوية

الحياةيستهيكائانهرغم6معاومةدونالشاةيديحلكييمريرهمن

دداعبطلاما،كثرامفاومةدزنوللمعرلهةالحبنفسهوراودته

يحنهاناواحدايحباىيثرولمشمعابستهييكنفلمالشاروني

،"يخنفسجناالضيفةال!هادةوميالظلامدييرىكان،احد

.اخرسو!!عوراءخادمةالارميقلهليس.!امبهعيونوالواون

ت!،يب-هـ!نالدهـن،،ك))ثماهـرراء!ليسو"اعسداوهامعا

لفعله.هـ،تعرف"ؤسكأفياومنظمةقشطاعضاءكانوالو

هذهيمثلونكافواالوكمايبلأونرجالمجردالدفاعصحباعدأء

صاحبنامطاردةكطعيونهافنرعتالنيالرهيبةالمزدحمةالمظلمةالمدينة

والمحكمةوالشهودألاعداءالهم.منزلهمنقيهاخرجءنتياللحظةمنذ

واالبراءةفيأملاعالدوللضاحبيتركماهووهذا.واحدةبلحظة

حتىولا،ابدااالبما(يعرفهلمالذياثطء،ادانتهسببمعرفةقي

اللر.سبيل!ه

،،*
يةدراسات"كأإبهوالشاروفيدتوسفنقديكتابنهايةفي

فيقصصهافكارلبعضتحليلاالشارون!يقدم"والقصةالرواية

.،(امرأةالىرسالة"،ا،الخمسةماوالعث"):الاول!منمجهوعتيه

جون"الانكلضزيالنا!رانيحكياوتحليلاتهذهاحدةاقوفي

رولففرجينياقرآتهل:ا،الطريق"قصةدرأانبعدسأله"ديفيز

فراها.قدالشارونييكنولم

لكييسبقهكبيربفنانالاصيلالفنانيتآترانالضروركيمنليس

!مي.رؤيتهمعصؤيئ"تناقضتوانحتىطريقمنهتشبهبطريقةيكتب

يببنرالذيافنانايستطيع،ءالمبميلادبعدالعشريئالقرئمنتصف

نايستإع،)إ(البراذيلفيأوممرفيوبشريتهوواقعهحقاععره

وجدانميهتطورالذيالا-لجأهنفسدي،أصالةوفيمستقلا،يىطور

عى8الصيناوتشيكوسلوفاكيااوامريكا9ث!عاشآخرأصيلفنان

واحد.لوناللونينانيظنالمبتدىءالقارىءيجعلالننهوالالوان

الا!تسبرؤيةعنيعجزالذيالتفكيرمنهعهوالسمببكانوربفا

بعضمنمعالجتهنتشابهمحرفيقنانخلقالىادتالتيالداخيلية

مرحلةفيعاثر،خر2منانمعالجةمعوعالمهانسانهلقضيهوجوهها

التحليلفبمكاملااحتلملأفايتيئالرواختلا!رغم،بعيدبلدوفياخرى

الكبير-سالاختلافوجوداحتهالالحقيقةهذهتنس!يناولا.الاخير

تعبيرالى.فنانكلرؤيةفي-لفكرةاتحويلعليالقدرةمستوىبيين

مسهوياتبينم!لاخ!ف.فيهيكتبالذيالفنيبالشكلجمالي

المتخلفة.سالغضابنالفنمستوياتيخلقماهوالقدرةهذه

ليوهـ-فالاواىالمثمينةالمجموعةلهذهالكاشفةالقراءةواكن

الادبىمواتنالسواتفيظهرازرياالفنانهدابانتقولاثاروني

،"الفعرالتيازاتعنبصرلوظ!(،الخمم!:،تمنالأولالنصففي)

عمرهعنمعزولايكنلم،الثقافيةحياتناؤى.لاثيراالاكثبروالسياسية

فيوعزلتهظوورهزمانكيوحدتهرغم،مواطنيهعنولاواقعهعنولا

هويكنلمانهرنحم،وحيداعاورءهاكان.الف!نيوابداعهالفكريةحركنه

.

ح!-"--ر--ص-،----حو،-اءس!،جس!6؟سا.

؟لشاهونيديولسفلىلاو1القصصهةالمجموعةصدرت؟591عامفي

"امراةالىرسالة))صدرت0691عامومي.((الخمسةالسض!)

"الزحاما(:التالثةمجموعتهصدرت9691عاموفي.الثانيةلجمو!"

الىيرجعفيمتاريخالىنعودمجموعةاخرمنفصةاخر!نهذاإمع

بدايا!الياي،48!1ء،مأ)ىت!دأخرىفصةدسمبقها9491لهام

القديرترالقصتينبوضعهودآنه.امنياالابداعمعاشارون!االحاولة

المضنيةالابداعرحلةطريقالىيشيرانيريدالاخيرةالمجموعةذيلش

:ا،فدساررسبانتيئلثعب،نالدائرةالرحلةق!ر.؟لثمارلة"نية

لابداية،لموحاضهايةامنانما.ابدالانهايةولابدايةدلافمه!!:يله

.واحدةبلحظةالوجوديبدأالعدميبداوحيث.ضتهي

الشارونيرحلةأما.واحداخطايرسمالدائريالثعبانجسد

أصقاعلمحيخلالهاضربرحلةكالت.الاتجاهوحيدطريقفي.لكنشلم

الممكنة،الوصولوسانلكللمجمهاوجرب،المضطربعصرناعنشنائية

الاجنىفيوالوعيالعقليحكمهوا!ياكيهاكان.ادمبيراساليبتكل

ولاالخياليحكمهرومانتيكياوكان،المباثروالتعبير4الموضوعيتالروية

دضيمتهكماوكان،للوجودمعادلةالذاتوتصبحبالم!موسببالمبي

ا!انا،مقصدهالتاريخكان.عاطفيشجن!يوساخرامربرةلفلافية

الدوامعلىولكن.الفاحصة"نظرهدفالمتوحدامرداىآاحيانإفي

لاوحدهاالكلماتانيعرفكهوشيءكلحافةعلىيقفانيحبلان

ومنالمنطقمنيبداكاناحيانا.نيءاياعماقيالىتنفذاننستطيع

التسليمهيبدايتهكانتاخرىاحيانوفي.البديهيةالمقلسملمات

وانالبنئرانذهـك.نوعايمنمنطتىلهيكونلاقدالوجودنجأن

تشبهلامنهمواحدافان،واحدةظرو!ت!لهمواحدعصرفيكلالفوا

ولكن،مشتركةواحدةمآساةلهمتكونقد،الاخرينماتبهبصمته

الدفين.وسرهاخاصةاماساتهايضامنهملكل

ا:"طمون"بطلهايقول"الزحام"مجموعةمنالحذاء"قصةفي

شائعا6كبيراسراسوليولكلهمثلما،انسانلكلانذلك"

ونحنممزفامسيطراصلمتا،النفسحناياديمنسابا،الروحفي

للاخرينبهنبوحمافكل.المستقلالحقيقيوحودنالانه.مدرونبه

)،.بهمتربطناعنكبوتيةخيوكلايصبحبلالخاعىملفنايعودلا

يشاركانمنهمواحدكليقررحينالاتبدألاالمنشركةساةفافي

المثاركةوهذه.لبواحهميسمعوانلهميبوحآن.بالفعلإلاخرينا

الحنتقية.بدايتهاهودالمافالوعي.بالمأساةالوعيفمةهي

لااوجوداشادة"االوعي"بهايكنسسباضياالقاعدةهذهحتى

اذاوثباهاصلابتهانفقدالفلسفيةكالقواعد.اثارونيبهايلتزم

حيث،الفنيالجسلميدمجالالىا،جرداكقكيرمجالمنانتقلت

ددا)إلانهائي.الت!ولقانونالثوعلاصمالاتءوتحضالحياةطهـبيعةتكنسب

عندهالقصةكانتطالمابالالتزامجدروةفواعدالفنفيهناكليست

تفرداكتشاىهوالقصةوهدفادضاناحياةشاملةنظرة-غالبا-

يخضعهاماهيا)روائب"الفكرةهذهكانتواذا،وتوحدهالان!سانهذا

الهنرض"فواعدكانتاذااي،القصيرةالقصةلبناءالشارونن

الشارونييحرمفلهادا،والتبادلللضطويعق(بلةنفسها"الفمنية

التياويااتنوععلىالقدرةهذهمنوالافكارالناسعنتصوراته

نفها؟الجماليةللقوالبيمنحهااناستطاع

مجموعتهتكونان"امراةالىاةرسا"لأالثانيمجموعتهولعل

اتساعهرغمواحد"موضوع))قصصهااغلبيضمالتيالوحيدة

؟والمرأةالرجلمناتساءأأ؟:رللفنءوضوعههأكوهل.الكبير

ماكلالاحوالكلفبمنحملولكنها،تنضغطاوادحضاةتمتدبينهما

الحبيوجدلاالمجموعةهذهفطوالمراةالرجلبين."حياة))يجعلها

ا!رفين:بينماكلبينهما.مقطوالامومةوالابوةقوالثوالزواج

47ا)صفحةعلىالتت!



ت!3الصفحةعلىيهلمننسورتانجعأ!ممميم الشال!لى!سأ،س!

.إوالموتالميلاد

الطفل.الىوالمراةالرجلحاجةعنقصة"والمزرعةالرجل"

وحاجةارضهيخصبانالىالرجلحاجة.اكجددالىالحياةحاجة

بالارضالرجلع!قةبينالمسضمرواًلربط.اتذمرت!بمانالىالارض

منذاستخدمفقد.التفارونيعندمناكنشافاليسبالمراةوعلاقته

-كلمنوانما،الاخصابحالاتكلبنربطتالتيالقديمةالاساطير

نفسمه.*خصابتخلقالتيالانسابة"الارادة\)تلكفياهانته

الزوجرغبة.هواهاعلىبالعقمتحكمانعلىقادرةتعدلمفالطبيعة

اراديبفعلزوجتهاًخصبتارتىهي-حونمحادالاخصابفيالقوية

.الغرضمحدد

ازائداالطفلعنانها.السابقةالقصةنقيمض"العنقوداخر"

الحياةعنهاتدافع"زيادة"ول!ما."زيادة)،ابوهليسمميهحتى

اكا،الحاجةعنزائدةانسطنيةحياةهناكاليسست.منهاجزءلانها

وحتىبهاي!خريناعترافعلىتحصلانوعلىنفسهاتبررانعلىفالرة

عنها.الدفاععلىوقد!رتهماليهاباحتياجهم

اشتراهاالتيباللعبةفرحهم،الكبارطيؤولةعنقص4"اللعبة1)

عناغترابهنس!يانعلىاللعبةقرغمه،)ا!دير"تى.لطفلعهاحدهم

اف،نمنفيحوله"المنمسب"يخلقهالنيالاغترابهذا،افسانيته

."مدير"مجردالى

بطولةءن.الملهمةالانثىوعنالرجولةعنقصة)المرمىحارس"

فيالشعرينبوعوعنأالحياةمسوودهتحملهمنتنبعالتيالرجل

وممنى.موضوعاالرجللبطولةيجعلالذييلانثي

الهاماكانتالتي.الخدممةا+شعن،)امراةالىرسالة)ـ)

ومثله،آمالهكلعليهاارجلايسعقط-ن*نى.اكلربةعنقنكشفت

انرخلفيلاجتماعيالواقعو!كحملوعنالثقلكحملهنعجرحينلم

للجنسانثىلتصبحانسايتهامنلت!ريععاكستسلم.واحدوقتبر

صياد.الصيادالرجلعن"ونبيلناهد،)!عة!سبالبشري

الرجلجسدتشعلاالتيالفريسة*شوعن.دوحهاوصياد*نثى

روحه.جوعتشبعولا

التقليديالمنطقميزان.الميزان-المراةعنقضة"مقاماتلناس1"

هي،المضطهدةالمراةالامتصبححيث.و*سرةالبيتفيارإريخ.كرأث

محورهيالامتمهبحوحيثاقطهالعاوعنسجادتهاعنالا،لىالمدافعة

مشرورونظرهافياًلزواجيصبحينوببمهاالمتوسطةاليقهخلاق!يات

عليهاللانفاقمؤسس!ةالزواجباعتثارأولاالمراهحهاة:الحياةعلىلتامين

للصعودوفرصة،والمتعةللاستقرارمؤسسةالزواحباعتبارالبرجل.حياة

كليهماة؟ماملطبقي

نموذجهيكاتربما.البناءةالمرأةعنقصة"؟لروححلاوة"

عنالباحثةالفلاحة،لنجفةوصفا!علهوفهذا.مصرريففي!ر*

استدمماءاأ!رحوعلىالفرءوسطالحزنايقاظعلىوالقاثرةقرار*-

قريةوعالمهافلاحةانها.و*بناءالطعامص!دعة.ي!حزانكلرغم

تختفيريثماالانراهالااثارونن/سفيهعئدنادرةوالقرية.معرية

ذلكبمدتظهرولم"الخمسةالثور"مجموعةفيمراتث!كلهرت

اصىلهرغماشارونىارجوسف.الثاليةالمجموعةعنالقصةهذهفيالا

البورصوازيرلةاطبقةعالمهووعالمه،المدينةالىينتمبمكايب،هـلريفي

انما،الريفيالاصلذاتالانسانجبةنماذجهوكل.المدئفيالصغيرة

العيد()!عةفي"د.بد"كانكذلككهمالىاوكخدمالمدبئةفيز!عيش

كانتوكذلك-حار-نافيقديس-قصةفي-اسماءيل-بهانوكذلك

الاواى."جموعةفي"الارضفيالمعذبون"قصةفي"القرعاء"تحلم

رعسببموقفيافيقلبان."فتحي"وخطيبها"نجفةأءهيوكذلك

الميت.الممدةابن!لىالحزنكاالصية

م*

الدميمة!الانثىوعنالجميلةالالتىعن،('دحلالى!را!!،ءح!

"اني!"(قصةمثل،القصةهذهوفي.خبثدونالمثرةوعنالطيبة

صحموعلآ،الزح؟م(فيكين"والس))اللحمقصةومثل،الاولىالمجموعةفي

الادباليهايفتقرالانسانيةتجربتهمرزبجانبارت،رونييوسفيمدنا

ورسزالفناناليهاينكرالتيوعالمهاةالمسييمةالاسحانب.حقاكري

وء"طاحالا،وطقوسهاررجحيبرموزهبغلإا"الدينالمغثلةانسانيتهابت

الاجتمابوءاداتهاوبر*مايدها،خاصبلونالاسرةحبةتلون!

!اولوهدصللاعإدلة"ممريةا)انسانيةعنت!ثفا؟تيالنفسيةباهإت!وو

الاسرأهذهءنط.-شكيإهافيالخاصةالديئ!يةوالمصطلحاتوالطقوس

ور،،ب"مةعلموالامهات،اثالميرعونجاركونر!اورجل،ب،لزواجيحلض

اكءالاؤتصاديةالمشاكلعلى*ىثرانيستطيعلااديطأو،ا"معؤي..ء

ا،حسإسمذلكمننابعةالاخلاقيةوالقيم،حق؟غياتأثيراالرجالبهائر

الص"لقمةفيبالمشادكةالعامالدينيوالاحساس،بالعائلة"اقبليا

اخونلمفتوانوالمسميات.الجمععروقفييجريالذياواحدااللمم!

ونفصسمالكثيف*خضرارنفسالقلوبأعطقوفي.واحلمه،ملاوها

الأرفمخشوفة.الصفراءالرمالجفافونفسالمبلولالطينمتامة

.واحدةبنسبالارواحهذهتمتزجانوومتها

حيمالرجلعن،المجموعةقصصخر7،،)التعيينقرار"قصة

قصه*راغبابفيوالابضاءالزوجةانرحلتبكلدمؤقتةوحدةوحيدايصبح

قري!الروحتجدلاصتالروحيةالي"دةضجسدالهاديةد!الو!هذه

الاحاسيى-!،وتتضخمحقانقالاوهامتصبحهنا.يحاورهمناللسان

!--يصبح.الوريدحبلىمنواقربداهماخطراامادياالموتممبح

الحاصنععلىقدرتهطريقعنبئلموتءمك"يؤكدانالموهومفائف

والباقية.إنية

تااالوحبالقصتانفهما((باخضصار))،الاحننرامفهـائقمع"قصتااما

قعت.بالموفوعولشىبمداولالهماوالمراةالرجلدانرةعنتخرجانتان

ولكن!.الطيبةالبلسمالمرأةوءنالمحزونالرجلعن،(الاحترامفأئقمع

بيمالمطصونينالرجالعالمفيالكرامةعناباحثاالافسانعنقصةط

لذوالسسوزناالهقيرةالحهاةمنيستخلصواانأجلمنالرحيني

صغيرةوو!يفةصغيرلهممرتبيتيحهالذيالوزنيفوقبالقيمةحساسا

الوانيولكن.الناححينوابنائهثمارتهفي-يظنكان-فيالرجلهذاامة

المطحونرالقاعدةفوقالصغيرةفمتهتقفالذيالهرمواقع،بتماعي

اًء.بالو-لفيلطخهقاسيةلطمةالكبراءقىوهميلطمالواقعهذا،،ئلة

نفس!وج!دطشتخشىالاخرىهيرألانها،وهميبلسمسوىفلي!ستاة

وهـ-،تثىانها.ايف(الخارجيقهرهفيقاسمهوالذيلحون

!تثم،الاجتماعيالهرمقمةوطاةتحت،مرتينتطحنان،اته

رجلها.ة4

!و،والاموملأالمبراةوعن،والموتالمراةفعن"باختصار"قصةاما

اهصيماالحياةتحياأنيعادلانوالامومةالزواج.اححاةافيوالرغبةاة

ظ،العمرطالمهما،والوحدة(العقماما.العياةيعادلان.عمق

ءرالحياةعالثستول!هاوولدتقزوصتمنماتت.ا"وتالااد،ن

اوحدوابالعقمولكنها،كلدولمتزوجلممنوملات.الممر/ص

.الموتقبلماتتقدت

العاا))!مصالىنضمهماانيمكن،قبلهماوماخانالقصهاتان

يحملو،ارواحهمداخلالعالمعنالناسيشقحي!،)الناسا

.رزحون

ءمحفط""بغرضكمبتقدالمجموعةهذهوصصاكثرولكن

!مبمستوىالكاتبظالباسبوعيةصحافةفيالعاجلللنشرا

لىةصوارميراالشعاروض!فهـيهاوقعفترةفيوكتبت،معيين+اء

يجعلهمحدودالفنيالتعبيرطبيعةعنولتصورالواقعيةالنزعةعنئي

قه"صكلتجاربمنتجربةلاية-جدلن.الجزئيالواقعيتصورهدود

قمىر،ستثناء،احدائهالمتىالمبالبرالبمدغيراخربعداالمجموعة+ه

الاخيرتيصاقصتينامع،حالالهاسنعرضالتي"الاخبارنشرة



قيمةيتفب"الاءترامفائقمع"لقصةالمباشر*جتماعيكالممنى

ايضاالفنانيثغلحيئماالاجتماعيللب!ثالتقريريةوالقيمةسمى

هـنبرحثهؤ-بصجةالروارمتهوالمطرود"؟مردارالافنوبرهـانبغهء-كأ

الامن.عنروجتهبحثوفياحناناعنو4كرامة

الموتنكنبا&!هي"باختصار"ؤصمةفي"اًتعقم)ءوم"سان

((كل"جباةديالعادكيالميتاؤلازيقيمعناهجانبالىانمعافي،!ه.،!

تتبادلحينالخصوصيةصفةالجديد3انيالافللمعنىذ/عهح.لناس1

التيالعقيمالطبيبةمعموضعهابالموتعليهاما(!حكوا!-اودالمريضة

الفيزيقي.موقهاؤبلروحيار،لفعلاتت4

العالم"فيالناس"ؤصصمنفانها"الاخبارنشؤة)ءقصةأما

منالعالميتفككوحينث،الفنانرؤيةهدفهيالظسأر؟احبث

عنالنفككالقص"تعبروحبيث،تجليلدونولكننظرتهخلالمنحواهم

سطحملأ)الفرح".فوقيقامالذيالبيتالمح!ارعنبالحديثمباثعراتهبيرا

الناسربينما،الانهياريهددهالذياوي!نهارالذيالعالمعنفصةان!ا

هنالميعدلمانهويظئونويثاتمونوير:.خاصمونويتضاسلونيتزاوجون

منويموتونالخرافةوطل!تحتوفيوؤونويئوحونيدنمبون.مستحيل

.هروباوبلاهةاومرضالضحكبينما،الضحك

يحملسوروا)ناسالمباكثر،معناهامنأوسعابعادهناللحادثة

ا!حليالقووالطابعذاتوالسلوكيةوالفكريةا+لنفسيةالخاصةقسماتهم

يتسبردالاعامةانسانيةدلالاتالقشماتلهذهولكن،المصرإلأ!الفهة

اخاصاالمحليةالحادثةرب!خلال.نعقولنأفيايقاظهافبىنياثالنئن

الدفيمستوىعلىتقععامةكونيةباحداثالفرح!زلفيتحدثالتى،

وبيم،وا،وتالزواجبينالممتمروالتقابل.المنزلحولاكبيرةا

لممهعاد؟احلما،وببئالمخادعتحتالمائجالو!وتوترا)ضا!مبنمخادعهموء

الز-حبلوانقطاعالمستقبلفهبملمالثقة،وبينالداهماوشيكاوالخطر

المعنتمميقعلى/-إعدا!بزقابلهـدا:ا-،حقاالمباغتالانقطاعهذا

وهذ.ووجدانهالقارىءعقلفيالكليالماساويوأثرهاللقصةالعام

بمعنا،ايضاالسابقتينالقصتينفينجدهالذي،نفسهالتقابل

"وللنانالئاس"لعالما"افيرسمهاالتيالبانوراميةوالصورةوأثره

ء-يبع!امركبا؟ف:بناءاثؤااًلقصصيمئحماهوعالمهمداخل

المتعرجاامنالخاليالواحدالمسشقيمالخطذات"الحلأختة"بثاء

هـأوابعادهاتوسعمنوحبرمهاالمجموعةقصصبافيسادوالذي

لاصراثها.المباشرالمعنىخارجمعنىايتعقيق

محدو"جرقيالشكلبهذا"امراةالىرسءارة"مصهوعة!انت

بالنسبكذلك*حنلموان،المصريةالقصيرةالقصةعالمفيالاثر

المجهو!قصصبعضفيالكرةيعاودانه.نفسهالشارونيلتطور

الواؤبسالقصةتجربةمنيستخرجأنمحاولا"الزحام":الاخيرة

المسنظالواحدالخطندات"الحدو"4"بناءومنوالجزئيةالمحدودة

.جديدةثتيةامكانيات

مم!**

الدوبجاءلرةبسببهاالشارونيفازاتي"اًلزحام)ءمجموعةفي

فاد.ادورةاوفسالتثفمبنفسويدورالطويقيثعبالتشجيعية

الستيئاتنهايةبرالاربعي!ناتكاتبي!سبهاجديد"ميزةاوهام

التحرطريقعنالمعنىعاىوالحصولالتركيببلاغةعنتتنازلالمغةفا

لوصااعلىالبرقيةوقدرةالصورةبلاغةعلىتحص*للكي،والتعميم

مهنماهانفس-حملزالتمافالبلاغة،هذاومع.السريعالمركزالى

ال!التعبيرمنلاالانالمحسو!.*بالصورة،الابانةعلىالقلرةأبما

.اثجرد

ايفوالمنبرماخجاريباصاحبالكاتبي!؟سبهااخرىيزة

الفض!ط،للبئاءارربقالته*هيممنالتحررعلىالقدرةهيبا)ضجريب

قصأمنوحتى.الجديد*القصصبناءدفيالىصميمقوةمنيلوحط

وكانهقضوالب!ناءيبدوحيث،"الموجودعبدموجودحياةمنلمحاتل!

-لم

المنطؤفيالقضيةحدودعنبعيدةجديدةخاصةحدودذاتثقية

تصمهوضعالفنانبئنالمنطقيةالقضيةتركيبةتوحيوحهث،رسطي

القصةهدهفيحتى،الجدرانتث!س!ببفييشرعآنؤبليناء

الق!ءبي!أنيقررأنقبلالفنانلقيهاالتيالمعاناةمقدارنكتشف

"الوجود"،البدء))فضمالتيالثلاثيةالافنتتاح!"هناك.قراناهاإ

9)الحدث"عوانوتحت،خلالمنالقه،كأتبرزئم،المتظقضات((للافي

وليس!نتي!جةالمتئافضاتوتلاقبم؟،نقيضهأوالوجود،ةالفوهوبدء

؟رحممامعمى.ل8الففهوالحدثاما.السابقينالحدثينبينيبا3

فألافظتاح!.المتحا؟ضاتتلاقيفياررتخلصوماا)وءودفيتصلقومابد!

حولهـخلقتالتي،المجردة،الاواىالفكرةسوىليستثلائية

القصيمنحئاكطالمجردةالفكرةيمضحئاأنفارادالفنانذهنفيقصة

*ا.ترجسمدهالتيوالمادةيالفبرا،نالاو،والوحودالعقل:جسدة

الوثيور:هطالنرايطمقدار،الفئانيقدمهتحايلدون،لحنلتشف

البممعيهـالواضهحطرح!افيالجديدةاو،الجديدةالعلاؤةهده

وببالوافععنالفنارعئدالفكريالقصوربءن،اقعوالثالفكربن

فهـمفظحهيالعلاقةهده،قصصهفييجسدهالذيالهفنيواقع

."الزحام"قصصاحسنفيالفنيإخلق

عبموجودحياة.نلمحات"،"الزحام)،ؤصصفيفالواقع

"الخريف،ك!منيوم،(المنفىمن)العودة،،،الحذاء"،"،جود

دويشتصبحبربئالشادونيكلدصصنعرف"!/برالذيالوافعنفسو

الخاءخنيمةدزالماالواؤع.الاساسيشإغلههياعالمافي)ضاس

الطوب!ن،الححرةأوالمئزلأوالمدينةأواشارعبين،اداخلا

فيعالاشياء"بداهة"رريةعلىوالقدرةالمئطقفقدالذيلمحموم

البلأالىأو،بالم!سطةالاحساسيتضمخمحيت،الجنونالىساحبه

.الخامدةكأافحمةفيصبحالانسانس4احسصيلغيحيثلكاملة

وب!-.الاربعيئاتفي؟مخلوؤاتيهافئا!اوعيبصنافرقايبررهنا

"الزحام"ضيقهفيالم!موعةأولبينعاماعشرينبعدلهم"يته

ؤصءكه!العمفبمخرها2وبين،"الموبرودعبدموجودحياةمنلمحاتا

الاتالىدءظرآنالسولمنير،دلم.اضريفافييومأوالمنفىلن

هوثقبمنداخلهاالىالاولالفئانينفذواحدةكتاكأانهعلىالفرد

تخديرهدونلهاحاعلىاثخه*يةبينمالنفسهيصطنعهالرأسقش

السرطانيالورميركطأئيريدجراحاالفنانكانالقديمتءبئالقصتين

القصتوفي.قدمه4علىيدبوهو*؟نالاف"عقل"فيشفتحيستاصله

هـ-شحصبيتيئطرحوقدافن،ناترى،المحموعةأولفيالجديدتجن

ولبالعقلداخليراهمانسمأنهووومهوآصبحالجراحسير

الئظر.عليهيلقيأنمحرد

الفئيهأالشخصيةمنالاؤننرابكيالاسلوبينبينالفارقهذا

قص-فيالفنيةالشعخص"*بينالفارقيخلقماهو،عضهاالتعبير

.السمتب؟ت؟واخرقصصفيوبصنهاالاربعينات

العالمومز:لموقالارببيناتقصصفيالفنيةالثمخصيةكانت

القالطسعليهايسمتوبر،بهحةمنبمافيهأوبمرارتهتشعر،تعبيشه

وسهـالظلهكأايبحث،منكسرشجرةكجذعمئحنشبحالىفيحيلها

المتجالزائلةا"ديضةوئييبحثأو41وجودلاص!دعن.ودالالهاكاء

وأ،"المنفىمنالعودة"ؤصةفينرىكما،يع؟دلاءاضعن

ووف-،94!ا،4891عاميفيكتعبتاالاحيرتانالقصتان)1(

هـ)الفنيأسا-همافياقترابهماولعل،المجموعةنهايةفيا!لف

لمث!ا،ادفعماهو(ا)واؤءوبئافريااتصورايءبئالعلاؤةحيث

الشا)كان.المبكرةكتابتوماتاريخرغمالمجموعةبهذهالحاقهماا)ى

ريادابعضولعل،باستمرار،جديلأ"وفكريةفب"؟ناقايرتاد

،جدحمتىبهماانش!رثملقصتئابنهافيانتجتالمبكرةاقصيرةا

الاتالقصةبدايةفيصرأحةيقولكما"الزحام"مجموعةفيمكانا



و'سيةو؟حديوممي'دحياءسررحيىو'سمحاس'مسوصس!
واللعبالفناءوفيوالوداصداكةافيالمشاركةسوىفيهمالشاحد!ه

ممؤلئسةمفعمةبقلوبالانطررثموالثرثرةوالضحك؟الطعامالرفص

هذهالعلافة.،(الخريففييوم"قصةفيترىكما،الخاليالليل!ر

وأاحميماالتثو!علاثة،ول(ماوبينالفنيةاثخصيةبيئ؟ميرة

فرصةتتركتكنلمالمنعش!والممينالاحتضانالىالاكربللاس!ة

الراسفيالوهميالثقبذلكيسمحمابقمدرالا،نالافداخلإ،وغل

ععنتعرفهبماذاكاذمحملةكانتالفنانعيغ.بالنظرالفنان!ين

أثناءنظرهافيبهعشغولة(الحقيقةكي+:.ءيلمهبما(و)الخارجياع!الم

العاهـمفصورة.الوهميالثقبخلالمنالمغلقالرأسداخللى

ال!ثعخصيةعنوليساثخصية،(حالة"عنتنمماهيوظلالهالتخيلة

رغمنالشخصيةنظروجهةعنوليسالفنانرؤيةعنوتنم،فسها

ولكنه.يؤنمفهان2ويريدالشخصيةداخلالىينظربانهيوهمناافنان

مشرقةاوقاتمةظلرمنموعينيهفييبو!ماخ!لالىمنلنايعر!عها

ا"صطغةالاشمةخيوطتتخللهخلويلمنظرلوحة3يرسف!نه،لون!

اوقائمابثعريا"!شحع!"تكتمبففجاة!،والادظلالمروجالوان

اللو!*مر!زهوركنهفيالشخصهذاانبعيهـفتتوهمركنفىبعا8

النكلفيالرغبةكانتالوقتذلكفي.لاجلهالاترسملموانهالها

مجردالانسانداخلالىا)ضظروكان،الحقيقيةالرغبةهيالخاربملى

العالمصورةكانت.الظهورفيحقهاتم!تانتحاولكامنةاغبة

يشغلماهيلجنوفى1لهوافيأوفي"والفرحالبهجةميررات:لخارجي

وحدهللاشمان*جنونولافرحولابهجةلاأنيعرفكانومنه.لفنان

.بلاشسان2

منفوعتحققوان،عاماعمثرينبعدتماماينعكسالوضعولكن

.الجديدةالقصصفي"الشخص"وحجم"""ا&ظرحجمبيئلتوازن

حينالماساةالىالرومانتلميببةالتميريةالنظرةتختفيالوفتنفسإفي

فلا،الانسانعلىوضافمباشرابنفسهويمثلالحقيقيالواقعظهر

اوالقموضوءينمرهاوجدرانواشباحفاتمةظلالىمجردبعدمنبكون

و!2،"المنشمنالعودة"قصةليالحالكانكماالظلهةطمسها

علىوتتفرجالغثاءالىتستمعمتصعةاوحديقةفيلاعبهمتحركةطونة

."الخريفمنأ)ـيومقصةفيالوءمعكانكما،مريحةغرفةميلرقص

والماسساة،"الزحامقصة*لأفيوضاغصومبالثرحقيقيالواقع

هذ؟ضغوطثو(جهوظلت11،واحد؟يوماواقعهامنتخرجلمذاتإساة

يشعمأنالايشتهيلا،منضغطانسان"الىتحولتتىالواقع

فيمكانالنفسمهيجدوان"القمرضوءيتنفسوانالخضرة-ائحة

فيكتذكرىعملهيبدأحيثالىبهيصللكيالمزدحم"الاوتوبيسا)

.قرنفصفمنذ*وتوبشىينتظرجنونانه.آخرمزدحماوتوبيس

ونجبرتهأبيهامرأةواشتهائه!رهخيوطوتجمعبانتهمنتبداماسلاله

دائمايأتيالذيالاوتوبيسلذأكاثتظارهحيوطتجمعمابمثلدليها

ابدامرركبه؟لا

أيضاينتظر+لهرغم،خاءيففلارر،(الموجودعبدموجود"زميلهاما

اما،فائدةبلاعبثاوفوفهعنيخلصهماينتظرالاولكان.ماثيئا

لمجريمةعلىعقابئعليهيقضيسوفمافين:ظرالموجودعبدلوجود

.،)الزحام"قصةفي!؟حبهمثل!اما+لمفيوقعانهرغمبرعبها

؟خلاقية--نفسيةماساةقخللهماالقصتينفي(لوافعيةفالاساة

أبيهامرأةغشى!8لاول.أوو+أ"بالمحارمالفسق)هاساسها

اةالمأ-حركةفيوالفارق.ابنتهاعنوتزوجامراةعشقالثلالي1

تبدا،،الزحام"بطل،)الرسولعيدفتحي"فماسل!.شتلاليكيلارق

ءمرالايخركالذيالمنخففيالسهقفذيالضيقبالواقعاصططمهمن

يواجهكانالمنف!ء"من"العودةكصةبطل،)النريب"بينما)1)

فيعاماعثرينبعدكلهماضيهعمهاضاعالتيلمدينتهالجد؟دة؟لصورة

اسمولاذاتهالنريباسمنعرفلاكمااسبابهنعرفلاالذي1لمنفى

عودكه.اسبابولالدينته

-

العاطفعيجوعهاتىالماساةهئهتعملحتى،مفرودابكللهثري

الميتالابمكان،)طولهيفرد"انحيابيهموتبمد،ورغبته!جنسي

غيمرغبةهذهالتمددفيرفنه.الابزوجةمعفراشهوعلىدكانه

يحمروهو،حالهماعلىيزالانما9لزحاموالمنخفضفالسقف:!عية

مزمطعونالخارجمنمحامر:بالاملمالمممرالاحهاًسذلكداخله

ذلك؟لكلالعقريصمدو!ليفالمفرفاين،اخل

مزالطعشة.داخل!منفؤبداعبدالموجودوجود5ماساةاما

الابناموتبمديستطيعالاخل!ولاحاجزيخترقحيناولا"اخل

عؤالامتخوبحينبلاثمالشاعرةالامومةيخترقان-زوجته

يفكل/لموربمافتلهاوفدموجوديكونربما.ابنتهالزوجالمحرمصقها

4:نصصااالعيونومنالخارجمنوخوفه،يطاردهداخلهجرحهانم

الخارومنالداخلمنللماساةالسماحقينالفببئنمويكتملحتىيو

بالحصاءالاحمساسماساة،الواقعيةالأساةتكتسببذلك.يعا

ولىالعوتحتالزحاموسطوذوبافهاالانسانفرديةوضياعأختناق

كامن،وخاصافرديا،جديدابعداالمأساةهذهتكتسب،لصصة

.البواحعلىليستعصيحتىالذاتأصاق

كمزاحيساةاتتئوقالاردصيئاتفىالشارونيشخصياتكانت

تتنوقها!أنثونتعيشها؟صبحتثم،نشوة؟ومرارة-لشها

ولكنمخلوكاذشيءكلتلوثلكيالداخلالىمتسللةالواقعفيلرارة

حالهاعلىتظلجميعا"العالمفىالنالس،)فصصفيسادوني

!مالمروعضغطهقعتتتركزاوتتمت،داخلهوتعيشعالمهامل

اواحدارريتهو2عاما،سرنعبرالواحدةالفن!اندةيةلنا!ل

حقيفثمةوان،عا"وبينالناسهؤلابينئلائةثمةان:.لوجة

العالمواك؟لمقجمعالحقيقةو؟ن،أقنمتهمقحتأليهاالوصرلهنبد

اعذاً!وجهاللحقيقةوان،دقيقلوازنفىاوحجميهمابينتناسبن

شيولا.ش!لايواحدوجهلا.ععاآنفيالممزقةوالفرحةتع

فدالشمسىتحتهناكو)يست،كثيرةأشياءالىينحلانيمكئ

دواعقليكونانيمكنولا!حملهوجهثونقناءهناكوليس،حلم!

!الفنانانبل،موتثونحياةوشلأشلوذبنيرمنعىولا،ون

واحدوقتفيواًنسأنهوفنان.!سبفنلالايكونانظيع

المعرةفىالملحسلارغبته،وثقاؤهمرضهوفنه،صله1هيانساليته

جميعا.ومتعتهومعرفتهلمتعة

كاأ.متسماويةبنسبوبفنهبعالمهمشغولاالثمارونيكان!د

انشتا.منهحمر،بالماساةالمنغهلوالمفكرالفنمانافشغالبعالمهصفولا

القعبسبينصراعااثاساةيرىفظل،حلولهاعنالباحثمياسي

ال!يرىظلمابمثل،تحققهاوامكانياتالانسانرك!يةبين،لجمال

مستمرا!وبحثاوالناسالعاامقلبالىالنفاذبهايحققبلمة

مرادببئعندهكاناوالصوابالجمالولكن.والصائبالجميلؤمبير

.الجمادهوعندههذاوكان.حقاالمرءيراهمافولهولصواب

خثبةاسامي-القاهرة

ابزط2نهـصعووصاؤةبرءؤد

احهملىلشاكلديواناصحه

ب!فيبز!ب!مظ
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