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وتشابكه،بعد(بوصلته)تت!حددلمجدبدواقعتارتعالظمع

اجناسفتحتني،الواقعهذامعصبباغهاتعيد،الفنيةالاجناسشماقر

اكلهرهااخركصإاجناسوصبدصإ،والملحمةكالروابةتكإاداوباكإملهافنية

يعيشهعاكالتيحادةظروفاستثنائيةفيخاصةالقصيرةالقد"

وتعاطبمحصازجادلها،الببوموحنىحؤبرانهزيمةمنذالعربيالوجدارز

التاربجصإيون.وجذبهالشررهاتهزاوتوازيوتطاوعهاو

:)*(محفوظنجيبيقول

بتقديميختصوان،الروايةفبلالمسرحلظهرانغريبايكنلم)ا

خلالمنالاالناسارهاقالىبرلوىلاوالملوكيلألهةوانصافالالهة

هنا.ومن..القانوناوا!راوالسلطةاوالحكممثلكبرىمواقف

المرحلةثلك...تاليةحلةءفيالمعوبمترثانللروايةبدلاكانايقما

يعنيهالاالطثقةوهذه..الاقطاعونظموالملوكاًلآلهةهؤلاءورلتالتي

يمنبهالاالطبقةوهذه..ا،قطاعونظموالموكالالهةهؤلاءورثتالتي

..اليوميةالاقتصاديةوهإمومهاشهواغلهاوبكلتفاصيلاإبكلمياتهاالا

تإرثاناىابالروايةدلضيمالذيهوعنهاوالتعبيرالحياةهذهوعرسإ

المسرحضربمالمرحلةهذهحفنومن..العريقالقديمالمسرحهلا

بشهخوصه"القدبمالمصإرحجوارأىاشاحبابداالذيواطإبيعه،اوإامىإ

"..واحدككلوالافكارالانصإ!انعلىالشد.لدوتركيزه

ناحيث،المناقشةلف!يةمناراياهذايثيرهماورغم...

فني،كموازمنهاكلوطرعالصورةهذهعلىالفنيةالافيس)تعقيي)

المحلفيهيمعقدةعللاقةمنبينهماماعأى-تاريخىاجتماعيلواقع

يلقىمماكثرالاسئلةمن-يطرحوتعطيتاحذديامتيكيلاعدة*ول

العوبسىالواقعحضورف!الس!مابقالنصقراءةفان،اجاباتمن

التالي:المحددالسؤالانالم!شاعلىنلقييجعلناالمعامر

صإدوبصإاليومالعربرى"محإمإصإفي(القصصيالمعطى)ه!ما

؟حزعرإان"محصإة

يحدثاناسإنطاعقد،(الحزيرانىالجرإبم"أنمنظورمن

واجتماسإساتاريخياالعربىالجصإمحرإكةفىاوإدةكثيرةاهتزافىانإ

بنائيهإادواتتمثلفنىكجنسالقصهإاستطاعةبجانب،ووجدانعا

الالواتللاهتقبلااكث!الرحبةا)ـفنبلامطاوعتهافيثب!رحيثجديت

4تالخاصبا)مصإددنثرمحفورإنجيبمعحديثمن)*)

0791فبراير-الهلا!مجلةفي

-

ع!ء!.للىمح!اعهلهء
!!ثعاصإرءصصئصإ

!"

!!ع!حائحعطو!ا!

رحا-إكا-عبو-ا!ضيمابهاومع،لههفمهادرجاتمنذلكاستبعثما

الموهـيقىءوالمفيالمث!يرةالتعجاربمنقرنقرابةؤإلفحضاريلزاد

سموعلىوالفلصإفةوالتكنولوجصإاالسينمائيةواللغةالتشدإيليةوالفنون

التىوحدهاتكإغلمالقصةانرغم-فوقهاملامحهاوضع!تالنفس

اطلاقصإعلىالفنونانبل،ازاداهذا،لملامحمنترثاناستطاعت

منعيبرهااكشريبدومنهالتصيرةالعربيةالقصهلعببب،انستقاست"

تنإبله.في

نفسهافرسإالقصةاستطاعتان،بالتإاليمصادفةيكئولم

ر-بمفا!لتهاام!طالتيالظروفتلك،حزلرانبعدماظروفكل

ناحيصإصإةمنفملكردواهزازاتهاذبذباتهاتحدثانالعربيالجسم

القصةفان،وبالمقابل.اخرصإناصةمنمضاعفاهإالتجاوزوكمحاولة

وتلاميحها!احركتفر،الذبذباتهذهاكماطقدربرحابتهاامتلكت

وحالانها.

تلمحيمكنناسالقصةومع-انإهالحاعإهذهناكيدمنيزيد

نماذجهاعبروصإكاثرةجديدةبنائيةوادواتمناختفجرفياوضحتغاير

وتلكالمناخهذا،حزيرانهزيمةبعدوبالاوضح،الستيناتبدإيمنذ

اصإقأيديةبوسائلهااحتواءهماذلكقبلالقصهإصإصتطعلمالتىالالهوات

اللصكإهإتحدياتح!ضورفي-مستطاعهإافيبالتالييعدلموحيث

الجيلفملردفيذلكلوحظوقد.وغناهماثرائهمااحتواء-نية71

وضدالتقليديةالقصةمسلماتكلفمدبالذاتالمثابالقص!ى

اها.جاهزةبنان!ية)بمقاسات)المدروريالتعلق

،"القصةفيالمثيرةالتجاربمنالاخيرةالخمساررنواتاإن

رصامىنبلاخصخاضها،الفنرواض!مارصيداايدينابينتضع

ر!تام!وزكريافياقىسليمانمثلالعربيالوطنانحاءكلفونشبان

وئحابىلحلفواحمدالغيطانىوجمازإاهدفيابكروابوالشايبوزهبير

حبببي،واًمبل4الدباوغالمالبساط!ومحمدو،سمالحكيموعبدهلسا

القه"صإحإريطهإالىالمضافارصيداوهذا.وغيرهمجيدونعمان

تحدسإ-،الىطريقا-ا*ميبتبركمهسلعطيانيمكن،القصيرة

مشإكلاتهبعناصرمنعنمصإانفصإههويكنوائ.النوميةمثإع!صإا

--.المتشابكهإ

استثناليأفي-يعتبرالمشكلاتهذهتحدلدانمنالرنحموعلى

معقعة،عملية-القصصيةالتجاربوباطراديةالعاليالعربىاواقعا

مزبشبمءالممكنمنفانه،التجاربهذهاتجاهاتتعددمعخاصة



معينة.اشنقراءاتشبهالىنصلان،منهبكثيراوالحنو

العلاقةتنيراتاواضلأ!اتبانالقولفستطيع،ناحيةفمن

(،تخنيكمعطىالمشجونالواقعوبينفوفيكمعطىالقصة!بنالمتبادلة

الواتهاتغا!فان،اخرىناحيئومن،المشكسهذهوجهياحديمثل

عملياتاننجد،النهافيالتحليلعندلكنهالاخرالوجهيمبلالبنائيه

لانهما-معاالبنانهوالادواتالعلاقاتسكليهماتشملهذهالتغاير

الكلية.الاطراديةالعمليئوفيالقصصيالئسقفيبفشقانلا

الىالقمىءوبينالمشحونالواقعبينالعلاقةتوتراتادتلقد

الىبالتاليادىالذيالامر،نسقهافيجديدةبنا"ميةالواتدخول

مسبقابهاترتبطكانتاك!الادواتبينالسائدالتوافقاضطرابات

ا)نكسةاعق!الذيالعربيالواقعحضورمنقيمتهالتوافئهذاففقد

خصوصا.

بعدللقصة!الربالاهتمامينصبانطبيعياكانسالبدءفي

الفعلردكانواذا.ازاءهاالفعلردعنالتعبيرعلىمباشرةالهزبمة

فلقه،وعغوياتلقاليايومهاجاءقدالعربيةالامةلجماهيرالشعبي

والتاربخيةالمأديةابعادهمنحهفيتسمهمانالقصةمنمنتظراكان

مزيمةمنخمسسنواتوبعد-الانولملنا.الحقيقيةوالفهـرية

أعصتالتيالقصصيةالفترةمعالمنستشفاننسنتطع-حزيران

اوفنىانوازعتفسيرالىمنهنخلصكثربوضوحمباشرةالهزيمة

تمحلدونالقصصيمالاؤناجاكثرايامهاسيجالذيوالسخطوالضياع

كذلسكهيكانتوانالفترةهذهمعالميمثلكغطاءواتخالماالنريمة

الرئيسمي.ظهورهاسبببالاحرىاوبالاصل

بدءمعتنجرتقدهذهواهـخلىوالضياعالرفضنوازعان

الهزيمةكالتمثلما-الهزيمةبعدنفسهاعناكثروبىحتالستينات

ذيجة-ايضاالستيناتبدءمعمتخبطعربياجتماعيواقعتفجرنتاج

النكسة.طرحتهااليةوتيراًتالىبقوةالانشداد

وعجزفعلهامنابعجلورامتلاكدونالهزيمةتحسسى!،عدوقد

الىالكتاببعضوانجذاباررياابلورةعلىالتقليدبة(الوصفيات)

الايماءتوزعفيذلككلساعد،بعيثهاعالميةتجاربمعالةمامل

جبهتساناظهرها،جبهةمنكبرعلىمباشرةالنكسةاعقابفيالفني

الأرمة:مسافةبيئهماوتباعدالرصدعلىالحارةالرغبةفيتتنقان

احيانازاعقةومباشرةمسهبوكففمرئيو!وحمنيتطلبهبماالبوح

التينجمفؤاداحمدالممريالشاعرالشعبىكلماتجهارفيذاكتمثل

اللهسعدالسوريالمسرحكالبتجاربجانبالىامامالشيخفناها

حاكمالتي"حز-هـان5اجلمنسمرحفلة"مسرحيةخاصةونوس

قبافينزاراشعارلهامضافاوالجمهورالتاريخبحضورالنريمةفيها

بنبرةوسمتالتيالرمزجاذبيةوايضا...ث!ءكلفيهاهاجمالتي

جاذبيةوهي،والمسرحوالروايةوالقصةالفسعرفيكثيرةهناسهثلة

زجاجةوكسرالتاريخواتخطاقالواكعتضساحيانفيستطلبت

الجبهتينهاأينبينماعلى..ليمهغائرةمناح!الىوالوصولالحكم

موطعظ-اومخففةسجيوبهابعض(نثبرت)اخرىفنيةاعم4لمن

ر!مهـيتعجحلملرلمعةمواقفاوراًمزةتعبيراتاوتلام!مشكلفى

كله.الفنيالعمل

الغيطانبىجمالالشابالمعريالكالبقصص،كانتالقصةومع

الىالتجاتقدعنهاوعبرتسالنكسة-لتاتيالاهمالاولمنوهي-

فرصةلنأسهاتتيحكي)بالاخصالمماليكعصر)القديم"مريالتاريخ

لبسىحزإبرانانواقعمنمعينةتاريخيةلحظةرريةعئاو!حتعبير

العديمالتاريخ!نظائرهيملكتارلخيحدثهوبل،مادياحدئا

فيه.ومزجاءنهاختيمارا

هـشتمثيلاصدقالفترةهذهتمثلكلادالشابهذاوقصص

الهزيمةهذهلواقعالواضحالفنيوتجليهاالهزيمةسماتتجسيدها

دخلت،ابضاالةولرةهذهفيصاحباهاالادبنوالارهابالقهءوواقع

-3

خريطةفي؟لفهلاقا؟مةاالتقلهديةاركباتاهعتحدياالجديدةالعناصر

القائمة،كفاءاتهاومراجعةقلقلتهاالىادتالقصيرةالعربيةالقصة

حيثثيروالتالعطاءعلىقدرتهاتقتلعاننهائياتستطعلموان

استعمالامكانيةانفسهما،جددالقصاصينلبمضاعملمنالكثيرأثبتت

.واكضاولالموضوعجدةمناطارفيالتقليديةكفاءاتها

الصبر،انالافوعيوازد!اد،الاولىالانفعالسحابةمرورومع

وزصاعد،والصهيونيةالعربيالتحوروحركةبينالمراعواشتداد

الفرصةاتيحت...تطورااكثرنوعيمستوىالىالفلسطينيالفدائي

قصصقياع!الفين!هاتقحمانانفعالاواقلهدوءااكثرلاستجابة

تلمست،السابقةوطا""انجاوزمننهائياتتخلصانتستطعلمكانتوان

طرقانتشارعنا)كصيرةالقصةتضاعيففيانعكا-هاالاستجابةهذه

ومركباتبهاالىضلةالسماتفيتوافقيةتغيراتاثارتجديدةعئاصر

المشاركبقلبجديدة(وتيرات)تواجهانواستطاعتالسم!هذه

تعريكبمالفعلمنادءالىبجذورهاومقتربة،المشاهدبانفعاللاوعقله

هذهتنقطعلمالوقتداكمند.تتجاوزهاوبالتاليالهزيمةاسباب

احدى(التقنيةتسلط)تبدىوانالاستمرارعنالجديدةالوتيرات

القصيرةالقصةتجابههاالتيالمشك!تمطعلمايضا(ليوباقى،علاماتها

بمض!تمكنفيذلكوتمثل.اراهنةاوتكاملهامحونهاعملياتخلكل

وصولاالت،ئيةالادواتمنبالعديدالتمرسمنالجديدةالتجارب

طبيعتهسا،تستلزمهماوفقوثكيلهاصياغنهاواعادةهضمهاالى

ر؟يتها.ابعادتتخللتزالمااقيالكابول!يةالتلويناترعم

هذ!بينجسرلاقامةيتصدىنقديتصئيفايانالطبيعيومن

ا؟اوؤستمن-(مستعجلة)محاولةيمدقرائهاوجماهيرالتجارب

محفوءلنجب-قصصمجموعةدراسةفانلهذا-الاقلعلىالحافر

مسزنوعااوتثبيتنقاطتركلانيمكنالنكسةاعقبتالتيمن

قابلادرالىةالىارجاربهذه)موضعة)تارىيئ،السمعاشزاق

كثيراءتةأخرالانرجو.هالخصبةواكتشافماتهاالنشط!يرهاتؤمن

نبمبمحفوظلةرؤمقاربةسهنحاولاذ،هناضرورياحضراًزوثمة

نهاية(ولابدايةبلاحكابة"..القصصيةمجموعتهخلالمنيةالفي

ما!استبقت،بعيئهابحابةاديمااتحددنئفدباعتبارها،بالذات

هـ!لىءتجربب،وسمحت،ؤاحب"مر!لأالقصتراثفيوعامشلالع

لى.افيناحهلأمن"المطلةتحت"مجموعتهبعدالالوات

اولوكانطباعس"نهايةولابدابةبلاحكاية"المجموعةهذهمن

علاأأن"4الممميطرةمنكن!عالمباشرالوة!وحمحفوظنجهببلتجاوز

التجانمبديلوالتوترالتداخلثلسيطرةالهذهراًمزةوكاشارةالواًقع

الحقيؤسفقدتانبعد)اواثقا)الانتظامعالموتفبر..واً!ثران

لشرافء-قةالونالاجتماعيةاأحياةاطاراتتفجرخلالفيهطمانيئتها

وتطله(تهاالعجزلنذرتصد.لهـابين("زنوقة)الصعيرةالبورجوارية

اسلم!شحذفىومفستنفسهاعنابانتللاعمقالاستجابةكانتوان

جادالاتكانتحبث"المظلةتحت)،السابقةمجموت"مناكثرابعادها

حصورهباسمتهثنائيةجهتس!و!امناصتق!المجهوعةهذهءم،الانفعالية

.مباشرةالهكسةعقبالعربهىاطموحااستفزارلواقعالمبكر

والضغاالارئحام4مع!اتتعدد،"ؤ!الةولابدايهبلاحكاية"وفى

اهـواوالحؤقةوالص،تالتاوبخمعط!اتعمروتتخلقى،واًللااختمار

خلاج!يدابر!،فتج!والموتاصووةواوا!ذووة!ةوالثواًلعمل

تضع!.اكىال!مممىاقصصا

ب!ن!!مهء-ا!خى"-ر!نه!و!اوالأئهلأحزات!قياقت!نا!هخطاورغم

حابممغالان!صجامفؤدان4أنطافاننا،ا!ااأ!امبالج!و!طهادوشمنها

لانه.،حبازتهالىول!وقهموتجرل!مشخوصها

"اه0المعقدةالدنعاهذهفيواضحثىءلا"

"..،بمةوجباتاحاذيباصبحت"

)،..بواءسواءاقعكالهاسبادطلهالحلم"



)،..ال!ظقاتوجدكماتومدالاحلام"

"..ذلكفيجوزلماهدودلا"

،نهإولبعجزومنهر4يرصربرهأوالقيمالابنيةصراعرالمااذ

مخاوقا؟4تقوىلاحوالل،القناعةفدالشكوتصلببشريوضعف

،المشتري-ةماساتهاشباك"ىيتحركونوتجعلهم.تحطيهاعلىالفئفي

ثءخا!ا!ك!اوو!،ياعقوتعبرالفنانهذابمشاعروضمعانوكلها

لب!وروصهامنخملا!ايضع،والمجتمعوا!فردوالسلطةوالدكالنالوجودمن

المتوقرةا

"...الحزنمحلهليحليختصالصاء،)

)0001الموتخنىالتسارلمنمفرلا"

((...ظهورناتلهبسياطاكاننركضنحن"

(001الرائعةاوذائلفلبكفبورمناستخرج"

تجماوزهطري!الىوالاشادةالقهرهذاظروفنفاياتطرعكانوان

!صية:نهاباتفيغالباتاتيوتعخطيه

((..ونوراوفلماورقةا!يتا؟امرتهممكن"

((،.تشاءماواختربئفكثقتكونقصتررركمنتفلص"

"..جدبدمنونبنينمانعلينا"

"..طريقكوابدانحزنولاتامل"

)(..الحبهواليهحاجةفياناما"

"..الفندقسلامةمننجنجزالاجزءالاسرةسلامة"

،(..الادوارمنمزيدايتحمللنالقديمالاساس"

(،..والهدمواننمزيقوال!لىوالمرحوالغناءبالر!صثانه"

الىطريقكتشقوانالطلماتامواجتحوقىاًنيلاحللا"

.،).النوربر

الخم!الق!صفي-التقريبلحلى-كلهاالمعانيهذهتتاكد...

المجموعة.هذهتحتوبهااتي

الطالبيعيش،باسمهاالمحموعهتسمتوالتيالاولىق!تفي

ا-صدريس.باتعملالتيامانساشقيقتهمععوشيعر"الجامكل

ناو!ء!ؤلاتهو؟هـاءاتهالمدولمهكأزملاءوبيقبينهالطبقيةال!ارقتمبهه

اوريالا؟رمبلأاطريقةاغور.3ح!!يملكهفيالحارةببتعشامخاليينظر

4زملافممفيخوض!.الظاهرفيوالولابةالباطنفيالدعارةيهارس

اننىالمريديناموالوارجاعوالوهمالدرافةتحطيمبغيةضدهالمعركة

فيتسمللسصلطةالث.يخءيوميو.المماراتبهاويبنياث!يخيستلبهأ

يتحتقاكتشافئروتهاىاالرفضمديصلواذ.الشابعلىالقبض

رحقيقق!فاجئة:الث!يخمكءواجهةءفراالشآب)شقيقة)تجدبنلافاجع

فب"تزالش!ريصخبيدورو.لووهمااياممنوحاادنههوالثمابان

-ةذ!ء.السم!نمنعو/ا-يضرج؟ال!ائقكلو،ض!رالفشاواتكل

كلللثهجمختةكفف.ح،جمهغداءالاعحاولىبالسرجبنوجههفيالشيخ

طريقبصنمفترقعلىالقصلأبناتقفوهنا.فيتذكرهاالاسرةفضائح

هذا)الابوةالىالاتماءاما:المضادالماصاتنماءهمنهماكلفي!رك

الثورةرمز-فعلى..للثورةالاننماءاستمرارواما،(الدمويالئوتم

واما،للابوةعباءةكحتالاتواءمحاولةيرهيان؟ما-وتجمسدها

اضورةانداءمنالفعلعاىاقدريلابوةقنصبح،لوافينضعان

ونور!"الىبالخضوعالنهايةفىليقبل(والمقاومةالعلم)بوسيلتعيها

.الثموك

اً)حق!يقسة)ءبحقيقتهجميعاواكاساكبامهمواههةالشيمويقرر

حق!قته،عا!ا!رمالناسيعرفانفيخير!هلأي!!وان..ثتجزألا

مننبداانف!لإعلا.ح!عقف!املييعرفوناانايةماالخييو!من

كاملاي!نانالاعؤافعالى.المأبلأكامناعلى.ءسشونحنجدلد

"...وعريحاكاملاالعكفيرليكونوصربمحا

،اخسارةفيالىزاءانتهاءي!نيفىالا!!رافهذاانرغبم..

يختمارعليهانوبمد.."ا!داسةواماالدعارةفاماً"يختارأنعليهاذ

ه

!افم(هوما)وووذ.كاقمهومالعىلعد.يتجاوزاندلكمد

الرحلةحكايةنض..وص،رعهبهاصطدمالذيالوجودالىقيضه

منت!ملهماويكل،لىهاورم!دلالالهاويكل!ورهاطولعلى،شانءوو

ونقيضها.القوىصارع

كلىلك،ت!حن!قيضههووماموجودهوماب!ئ،ذانهاتناقضاهذا

زوجه"فييش!كانه000(،العشاقحارة"بطلعبداللهموفففي

يقسف!انه.السبابهيملكانيستطعلمشكاكنه،فببطلقهاكئية

الرومائسيةالمعارضة"هووعبدالله..والي!ينالشكب!نشار-حا

يضعانويغتار،((الموضوفىجمعالواقعوكاةازاءاليوميالواقعلبلادة

طريقهوعن.بيئما!صلعادياالدينرجلالىفيلمجألشمكوكهمدا

اثكوكلكن،الروحاحسابالحواسفياثكعبداللهبعرف

ا)ىيلضثم،وينفصلاننفسهالشيخمعبخياننهامرأتهفيتهم،نعاوده

ابعادلهوضحتوان،ذلكرغمينتهلمالشكلكن،الملمإجل

فيالشكوعرف،فيوبخنهالىعادالعلمرجلطريقفعئ.جديردة

لكئ.اقبواقتىالسينمادورعرطوترددالعقلل!عابالحواس

شكوكفتزداد،فجاةالقبضعليه!ايلقىالدينورصلىالعلم-جل

الحارةبشيبميكقيوصين.امرأؤهعنالثالثةلل!رةوينفصلكبدالله

نا:لعبداللهالحارةشيخيقول.الرجلينادانةاحتمالعنبساله

شيغويساله.تصلارانوحدروعليك05%بخسهبةمحت!لشيءكل

رص--لىبر،ئالحبرةافمئتهانوعدبخل!!ب"9؟!صيدانتهل:الحارة

كذلك.05%عنتقللابنم!بةسعيد؟السلطةورهلالد!لطورجلالعلم

الملحوظمن).يتجاوزانذلكبعدوعليه..اذنعبداللهراخظ

استيضاحها.علىتعيند!لاتتعملالقهصةهذهشخصم!اتاله*ماءان

!ارةالحىوشهيخ)عنتر)العلمورجل(النبيعبد)هواللإبنفرجل

اله(عبدا)القصف!لاىا،(ووة)4والزوص.إ.!ارقيويءب!

.(بعدؤستقرلمالتيااشخعبةدلالة،المصريةالالسمهاءبيئفهو

جميورلمةاًمرأةذصد،المجموعةقصصرثالث"دوبابيكيا"وفي

تكرءوهي.ونضارتهاالداثمشبابهااعتابعلىالرجالقيحطمقادرة

دال!اهيروللواصدبعدواحدامنهمفتتعلصالرجالفياهجزا

؟ص-بم.(("دلىرجلعنتبحث"دانهاصدرهافوقاللؤررةاقصتض"

الجسمدبمماالتعذيبمرارةليتجرعوا،ممهاالحتميمصيرهميلقونجميعا

تبب-ععرباتعلىويحملواالنقاياتبقب!يوميانبعدىوالنغم!

القديمة.الاشياء

رموزترداناذاعيةنلأورةفيالزياتإلمطبفةالدكتورةحاواتوةد

:)1)التاليالنحوعلىالواقعمناصلهااىا"القصهذه

الاولى؟اللأوحه

اًلئيلشاطىءعلىبرميلةبامرأةرجليلتقىباكرصباحذات

ومليثةورذلظجري!ةنظرتها،"قويةهىمابقلرجميلةسيدة"

41تبادانهافيملم!يهدأهاويسصالهابهااجابه!النالرجلىويعمو"بالث!

ممرهوائها،للرجالمقياسهاهىالقوةانويصف،باعجاباعجابا

هـنعنالمااحبالقوةفرذائل..قالراقوإا"اءبلاوؤحبالعحز

ال!ب!ع"فيجبب6ةالمرفر؟يكرهماذاه!وتساله"الضعففقحائل

.الزواجعر،ويتقان"والانحلال

التفسير:

تتبىلوا)دئيما.الرجلعليهايكبلا!ي!الدنياالىترمؤالمر*

كانهفالفنفسهمناءصفاذا.به(مف*بثاقو،أدامماالرجلىعاى

بلاحكاية"محفوظن!بقصصعجموعةعنكلهالمقطعهذاإأ)

اقادراعبدالدكتور،تبهادراسةمنماخوذ"نهايةولابداية

الممر.بة"المدلأ"بمجلةنثرت"ادبرعيةقضايا"بعنوانالقط

-؟7"؟مالههـ.؟لصاثهدمدثعا



بيثهـما.الصلةبانتهاءايذاناذلك

المانية:اللوحة

فريب"رجلاثاطىءسورخلفمنفيخرجالمراةت!رمط

قلراجلبابايلبسالذثنحليقغيرالعينينغائرالعظامبارزشاحب

كلكزوجآخركان"لوبابيكيا"بائعانه"الهزيلب!سدهفوق

جوارحهبكليحبهازالماوهوافلساًنبعدتركها.الفاتنةالسيدة

عنهقتخللمانها."روبابببك!با)ءلتماجرزوجةقكونان!مكنلاولكنها

العاشقيابهولا.بالطلاقهربا-مارهاعنبعجزهسلمحينولكنه

تركوقدويفترقانالزواجعلىو!مممالمجرباًلتاجرب!صحالمعحد

شهرتهوبالممالكانتوسوقليبهيجئسالذيبالمقهىعنوانه41البائع

."ناًلملص)ء

!تفير:ا

بعدواحداالناسعلىتقبلالحياةوانالاولىاللوحةلمعنىتاكيد

فاذا،نفوسهمفيوبالقوة،عليهابالقمرةاحساسهمبمقدارالاحر

يجديولن،قوةاكثرهملمنعنهاتخلوا،الضعفاذفسهممنوجرزا

تتم.انبدلاالحورةفاالنصح

الثالثة:اللوحة

ماهوصائغفالزوج.السمعادةقمةؤىانهماوببدو.شزوجان

بشه"بهمفتونةوالزوجةرائعةحطيةمنيدهابدعتهمازوجتهالى/!دي

انهويعلمالزوجنفسالىفيتسربالقلقيبداثم.وهداياهوفنه

عبقريص،ئغانه.النفادعلىمالهاوشكوقدالخرابا)ىمندؤء

يعلن*الزوجةاليهوتتوسل،(لنفدقارونماللديهكانلو"ولكن

نايجوزلاحدلهلثكىء!لل"جزعفييجيباكنه"عجزه"عن

.يفترقانو"لتجاوزه

ارتفسير:

مسا-ستها.عنبعجزهويحسالحياةعنالمرءقبضةتتراخىحين

جديد.زوبمعنلتبحثبطلقهاانعليه

الرابعة:اللوحة

عنهليبحتفيمضيالقديمالروبابيكياتاجرفجاةالرجل/ذكر

ثقيلةضربةاحدهمفيضربهخالمنعطفنحويقادوهناك.مقهاه!ى

حيثمظلمةتعذيبغرفةفيويعيقبالاغماءاثرهاعلىيصاب4رأورعلى

.والمراةبالبئعصلتهعنويسالهبالسوطويجلدهمجهولسشجىبه

."قدمولاس2رمنهينحلم)ءمهلأماكائناأصبحوقديخرجثم

التفسير:

ناالمرءوعلى،للعودةطريقالىالاهتداءمحاولةمنجدوىلا

.الحياةعنالمتخلينزمرةالىوبنضماواقعابالامر.لسلم

الغامسة:اللوحة

التجرد--بئقيلمكقبلهمنمرساثهوبعلجالروبابربكي!بهائعيلتقي

وبابيكعاالىبا"لعويوهمالوءالكحىفيكلسكنايستاجرافىعليهوبعرفى

شلقىحتى،)الدهاةالسريبنالامنرجالىمن)"ءساحبهبانالحيأهل

امدابا.واالهباتمنهم

:السادس4اللوحة

ؤاخ!مممى*.!فهـ!لصشمانالان،همارسماهفبمابكال!،امضاشجم

ر-اجواءواالئاورةبالتحفملي،ء.وثرال!صاممؤوطابادبما

وتدخا(.لطا:دهزالماا?هدةاصفولكز،.الثميووالاكاث5الهلخيسة

صررهافو!االالإ،ةوبرلهقبجمالهاالابصارتخطف،لومداتارريدة

."وعجزهبارلأس!"يد-ء2بدالذء!!ا!احاالزو!لأتقترفىجاءتاقد

زوجشهفسانبننطعلمالرجلبانبنبىءارحهبن!ما"!دو!

واستحال-اظلامادى-مأمكان!يكانهباؤ،له.!هـ-ا*ئهو!الالديمة

على،عئدهفست!د"البه!عودانعثكلبثابملقتهو.لاءدا+لص.،لءله

هذهبرامكانلرمز؟لانحفسههوانهقهلبملانهاوؤارى"تنةدلاةفى-5الاوا

ه

فيالمعجزاتيصنعطبيبيدعلىممجزةحدوثعلىيعولولكنهالعودة

.يفترؤانوالشؤوىونه

التفسير:

عنهاالمرءيتخلىانبعداثحيةالحقيقيةالعودةالىسبيللا

طريقعننرائفةعودةالاامامهولشى،والافلاسبالعجزلاحساسه

لاولكنهلواولوالجواهرالتحفامتلاكلهيحقققدالذيالاحتيال

نفسها."الجبماة"امتلاكلهبحقق

السابعة:الموحةا

هذنبهالرجلتجربةحولحواربينماويرور.الطبيبوجاء

قوىاغراءوراءانت!حينالظلامفيشبابهأضماعبانهاطبيبا

لمحالايعاى"حقيق؟هاعنللطشفطمحاولةيبذلولميعرفهالم

قوةكانت-شبابهاهدرفقدمبرغيرانهقادمن-مخيرااكن

قلت-؟لتعرفهابذاتجهداي-اليومخىكنههااعرفلممجهولة

"...ا!ثانيةللمرةشبابكأهدرتوهكذا-وسلامفنيمةعنفاالبعدان

الحسبعناًستعضت)ءفيقولمشكلئهبحقيقةالطبيبويواجهه

الرجلويجيب"وتحفوشرابطعامالىالثروةحولتثمبالثروة

علىبعصأهؤإهويال!جاًلطبيبويبدا."النسيانفيالرغبةهي

الطبيسبويرميفيثورحدثطلماالرجلويذهل.فيحطمهاالتحف

اسمعانيسعدفبم"بقولهئورتهعلىالطبيبفيعلق.بالجنوئ

شباب!تصونانالانعليك...هـانكعلىيجريالشباباسلوبى

."بروعتهيليقفيماتنفقهوانبمعجزةالبكرجعانبعد

التفسير:

نىان-الوحيدوالسبيلالحياةعنزائفبديلالاقتناءان

بعن!صواىالحياةالانسانيمارسانالعودةالى-!ق!سبيلهئاك

.بروءت"يلهقفيماشبابهينفقواناثباب

الثامنة:اللوحة

مابعضطينقذانالرجل4البويتوسلالروبابيكياتاجريعود

تحغةالاالترميراصابياقدكلهاالتحفانقررولطئهتحفمنبقي

الىؤيرؤعهالروبابيكيابائعويتقدم.نفسهالرجلهئي...واحدة

ولاساقب4بحركاتمبالفيراخاربماالىبهوبمضيكالطفلكتفه

بينالروبابيكياعربةعلىويضمه.ظهرهفوقالمنهالةالواهنةته4بقبض

!ثبملامنحيوقيفيهقنبالمرأةبهماثمرحينعلىالقديمةالاشياء

العربةنحوتلىمتانثونتمضميول!هالهفعلىاقترابهاوينتظر

.ال!روبكتامةلوووتهاتضيءالمفادالا.جاهفيوتسيو

التفسيرث

يبقىولاالعودةال!مقوحط!لقكلبسدالاقتناءعلىالاصرار

يصلملاقد.لماشيثااصبحقدانهعلىنفسهيوطنانالاابرءامام

الاضببساءلعرللىمخالفاتحاهفيتسببرانبدلاوا!ب!اة.لثبئ

القديمة.

يتضمئهبماالق!*لا!فم!سرؤىالانتقائيالاسلوبئهذاان....عير

يملكلا-كع!صلعالار،ها-مبضهدثلاتت4لمقتضموا"فهاتعسيفمن

لطيفةادكتورةاتصورتها?االدؤععي!نقدأةفالي.الادلةمنكثرا

هذهاخ!لممبراتاثعددومن.ائهااةوبكلاررلم!لأتهـنوقد.الزلات

محمدالممرىا!سرحى5عالناقدلهحدبثفىمحفبىظنجبيقولى

:"محفوظئجيمطءسوححلإلحوار"عنوانتح!بركات

الذبم!التفسيرالن،لدفيف!رها.القصةاوالر،ابةاكنتبطانئى"

فبمالحقممهماو-اى!.لو)دالذىالرفمعسراقارريهاووفسرهأ/يريد

كفيريعنكمامارنجهلفاقىاس،!ءااوالئاقدتفعمموكا!وربو،.التمعبمر

بعد،مع!اصراصدثمابرةظ،،لاجمملارا*بئا/ت!،وولالطاهاانا

منبمددالتقيتلقد."لما4الةثحار!"لبىص،ارخر2نثرتان

هذهؤبالاخرعن5ختلفاشيئامنكلكلفقال."دطة!الهالاصدقاء

فيبجولىكانعماتماماإعتلفا3ء!!اماكلانواقول.ا،،لةالص



يرىاتمنهمكلحقمنانايضااقولولكني.اك!يهاوأناراسي

.((يريدماممظ

ممكناهذاكانا؟ا)،:بقولهالراكلاهذاعلىفياضورلميمانويملق

م!ا!كأاماتببهسلر!رلاادياا!يلعهلبر،!ثم!بةوتبريرهقبله

القسيالعملتجريراننيمكنفكيف،فيهارأيهوقول،*هداث

وببن،القراءبمنالنظروجهاتلتعددتفسيرهتعرهياذا،ا!ادف

الحواربرقىلضكلالىاللمجوءكاناذنولم؟نفسهاما-بوبين،النقاد

!1()الفنميةوا!مالهصوساومنبكببروالتضحية

بضقطمخنوفةمميلةفتاةفتطالمنا"لووعنبر\)فياًما...

تختلقنجلأها،الواقعقسوةرعموممم،ولاكوتهالهاالعيشلقمة

ومناضىلكهل،المملفيلهازميلالىتلج!ثمعاجزةحبفصة

،تف!يراالحلمهذاعلىفينكبالسحبنفيطويلةاهواماقضىصابق

فيحديقةيقيمبان:هوحلمهيفسراننسي!دالوقتنضفيوهو

بهاوتتثر،الوردماءمنمتراميةبركأمنهاالمركزفي"الصحراء

"...تشاء.مآاًفعل.المكتوبقيروشعارها،بالازهارالمصاةالمقاصير

تس!ها،هشةحلميةيوتوبيامجردانها،تتعققلايوتوبياهلكن

اطلا!منبداالنهايةفييجدفلا.مؤسسانهوف!ئطالوافعقسوة

الامل.هو!ذا.تحدفيبلاالجهاتكلفيالناراطورويكون.النار

...هئيةوزوبمالطريقهشيخفبلهاختارمثلماايضاالكهلاختارلقد

جلألأالىالناراطل!يسلدان..يتجاوزانذلكب!دانرنملميه

.محددة

الازثواجلازمةكخلاصيموضومحرصه!ةولعنالبحثكاقواذا

يحتضنبحملهالقصصيالبناءفان...الهدفهو*لقينالىووصولا

بش!ب"وليس-بشموليتهانهاعتبارعلىالنالرةهذهبؤرتهفي

فيمقابلةرؤيالتصويرمحاولة-معينةدثلأتاستخلاصومعاولة

الشعرتجاربو"نالواقعمبا!ثرةكسرمنسعتفيدا،المرئيالواقع

جماربوكلها،والسينماوالمسرحالتشكياليةوالفنونوالموسيقى

دفقمناخ!االمجموعةهذهقصصفيملامحهاتفمعاناستطادت

الحوارومن،الحواريةتعبيراتهافيوالايحاءالنوهعروحالشعر

تداهلالهوتثرىالحوارفلبةثتزدادالسريعةالفوريةاحرازالهالمسرحي

اثهراهصابأطعمتهجديداقصصياجنسامشنبتة،وحدسبها

وحدةفيكلهاممزوجة،س!ينمائياالمواقفوتقطيعالحواروعغسل

اخارجيااوافعايلتقيحيث"الحوارية"هيواحدةوفنيةعغعوية

.افتبلورةالداخليةبفل!فتهالفنانيعيهكمافكريتهافي

الادبىالجنسلهذااثتقليديبالمفهومقصيرةفصصاليستانها

ضأحالأيةعلىلشىوهو،ال!ممىهذاالي،يقربهابهاال!نيكاد

والتقسيمالشائعالتعريفواالمحدودالتصنيفيرفصزمنفيفئحن

.اليومحتىالادبيالافتاح.لحكموظلارسطومنذورثناهالذي

الاش!-اقربباعتبارهااليهالجاقدالاخيرةالآونةفيوهو

اللحلةلاحداثمتجاوزةومواكبةامثبلمشاركةحملاالقصصيالجنس

السابتةةالفنيةرحلتهفيالشكلرواكرسوان،المزدحمةالمتنيرة

فحر،الاخرىالقمى6للوسم!معلىيتفلبالحوارنجدحعت

((م!!امار"و!ي"يةالسكبر"من6*خيرالفصولوفي"حاركئاأولاد*

وبشخصياتمح!ودمكانفيمنكثفوالحدثمحاصرالروائيالزمنحيث

رئيمسية.اربع

محددةلضائيةادواتضفرت،المجموعةهذهفىرحلى"طولوعلى

ؤ!عيةخلكلويحتوير!امعالوظنبيبيع!،اوكعاطتهءممريتهاجثب

نر-وربرمنقطرح!اب!قدرالفنر،ذ-يجهايتبدىاذ.المبالورةاتحوبةا

لفناناهذارؤيةبينالفصلمعهيستحيلاللبميلامر،فكريتها

بالعالي؟تحديدهايمكنواك!بتلالهكضاعيففبىوائعكاسها

والرمد.الواقعبنالمزاوجة!

يلازمنه.توحد"

!"

.النموذجالشفصيةعلىالاعضماد!

داله.مفرداتالستثدام.

.بالحدثامانعلافةتدامل.

الموقف.هلال"نالفصولىهـتقطيع

ائتالغي.اب!ينالتصالححلم!

.المتوترةالقصه.رةالفطيةال!ملسيادةء

محفوظن!بالصننحمالايفاحالىيدفع!االتعديدهذالعل...

صسا:

والرمز.الوافعبن"زاوجة:اولا

كارلالشهيرالئضا!عايؤد"النفسميةالانماط"كتابهفي

بقوله.اشنعيالهو،ءميةالرمزفيهايعرفصفحاتيونحتجوشناف

الرمزيةفالتاويلات.الاشارةوبنالرمزيبنالتمييزيجب"

تعببراتمنيالتيالفكرةاذ،الاشاريةالتاوجملاتعنتماماختلف

تمنيالتيوالفكرة،اشاريةفعرة،معلوملثص!ثوموجزااوشوازيا

علىتمثيلهيكنولا،نسبيامعرمقيرثىء-كلوينكاصنما!عبيرا

....رمزيةفبرة،منهاوقععأخرفحواي

لعببصراوجدنالولكننا.بالمعنىمضلمثادامما،حيوالرمز"

....ميناالرمزكان،افضلنحوعلىمعناهلنايقدم

الل!ةتاكفيمهكنتع!ببرافضلهودامما،نفسينتاجوكل"

اعتبارهيمكن،معلومةنحيرتبيازالتمااوبعدت!علملمحقببقةمئ

علىيدلانهعلىالتعبيرلقبولمستعديننكونانشرطعلى،رمزا

....وافمحاوعيابمديعهولمفقطبهالمرءيحدسش!ل!

فثره.ميايكونلاقدالرمزيةفيجعتهعلينايقحمالذيوالرمز"

عندهاالابالفعليحيالاالرمزانفيو.جماليااوذ!ياالالكونلن

لدىحتىمجهولازالماولكنهبهيحدسلشيءمهكنتعبيرارفعيكون

ودتقدمالحياةيرحلقانه:اللا!اعيةالمشلأركةيستثيرحينثذ.المرافب

...حميماوتران!كلفيويل!سبها

اللصف،تلكصتىمجهولهوعماتعبيرافضلالرمزكانولما"

...جداالمقدالمعاصراللأهثيالعوعنيصلمرانمنلهبدفلا

لان،النمو!يراوخاملذهنفييولدلنالعيوالرمز"

31الترفيسلفاالموجودةباثرموزسبيكتفيالثعنهذامثلصاحب

اكمو،شديدلصذاكانءنالاجديدرمزخلقيستطيعوان،اك(بت

وتركبزتنافمارفععليهالمملىالرمزفي-هـىعادفما،اًليغبةثعد؟ء

."التعببو!أكهه

قو.الرمزانعلىيؤكديوفينجد،الفقراتهذهفي...

واستعمادتناولهفيالفناناص!الةذلكيثممنانبثرطهثلةتضمينية

المتشاب!الفئيالمهلعلاقاتيحولماذافارفااهتمامايتبقىفانهوالا

!قصد.فهمعنوليسمفلقةذاتيةعنص!وارااو

اعلرقد،الصفيرةالنضةتمرسىليعاماللالينمناكعرولعل

عبملنفذ!ؤياالىالرمز!عويلامكانيةفيكبيرةفدرةمحنوظنبيب

ا!لرعنالتعبيرعلىوكسعالهالكامنةالخةقيحقائقهالى*اقع

.حالايةعلى-وهو،والا!اتجريد؟افة2فيوقوعدونماوالمجرد

ثشىالاحت!*تواسعامجالايتركانيمكناذ،حدينلوسلاح

والتاويل.بالشرحتستنفد

لاراف-"نهايةولابدايةبلاحكاية"مجموعتهقصصوفي

الوافىبينمتعادلالتناقضحيثبا،خصوالرابعةبالذابئمنهاالاخيرة

فاشفاصهى،المزاوجةهذهتتبدى-الاولي!ينقصتيهفيوالرمز

وعلر،،مختلفهبدرجاتواقعهايتجاوزماالد*تمنكعملواحدالها

امكآنيسا،بينالتوافقصلاتترفضجميعاانها-ليكن-ذلكفي

يكشفالاولهالكلابهايسمحالذيالامر،ديناميكيوواقعبمترية

اطرمنالواقعهذالتفصلاتتحر!راعواطفهماعنصريحاثفا

؟لتال!لم؟.-لئاويسمح.منهشمولااحمرالضالاالصز.صرلاالشمماثعة



واحداثهاالاتممخاصهذهمقابرلمةعلىكثيراإنلحمدلولأتهانستقصئالا

هيقصةارمننبرينمتواريةنجبراومتوازيةميكانيكيةهيبرءوزها

المرلي.الواقعفيلهاءقابلةإويالنه-ويرلعحاولةبكلي!ني

الوافعفي-الفرصة!تيح،وسبطرتهاالدلالاتتجاوزانغير

والدفاعاتهامهايينتتراوحاىسا،كلعلى-يمكنشتيتةلتفسيرات

)بدي!يعطيناانأجزائهبعضفيالحواريستطعلاحينخاصة،عنها

حوادفيمثلانصادؤ"كالذي،الدلالات!دهكئافةسع!يطرةمنيحفف

قصةمنالرابعةاللوحة

:"روبابيكيا"

مهنتك؟ما-

صائإغ-

الهجريةأبالسنةوعمرك-

اعرفلا-

الكذبنتجنببانأنمصحك-

ودوراوقلماورالةاعطيتا؟امعرفتهممكن-

؟الميلاديعصكعنالهجريعصكأيخينالف-

طبعا-

الثممخص!ة؟بانفهاممصابانكذلكمناف!هل-

لله.والحمدسليماناس

الازمنة:توحد:نانيا

لم!،لل!زونمبلاستشرافاوالمافيال!فربينالعلالةت!يمان

الجديدة.العربيةالقصةسماتمنشكليةلسمة-الوافعفييكن

هذه!ررتهماعلىبناء،ايضامضمونيةسمة-الحقكل-كانبل

بنائية.وحدةمنالالصة

قد،القصميامملاةممنالازممةفيودمنالتحررلاندلك

الحد!حركةعلىعبناتشكلفدمعدود!ةمنينحررأنللقاصاظح

بامكانهاصحفدالقاصانيعنيالتحرروهذا.الداكليةالعصصي

منحملهتستطيعمابافصىتحنهاالانرمنهتداخلطادةاستغلالى

مختلفة.اسالعبذلكفيمستعلاالروياابطدو،نألتجربة

فيطالعناهاالتيفيماضلسليمان"الفصمحالفلاح))كصةونعل

ذلك،هيا!تجارباجملمنتعنبر(،الأداب))منالماضيس!بتمبرعدد

آلافاربعةبينهمايفصلزمنينبينالمننفابلاس!لموب!صهااستمملوان

سنة.

لهكأصاالةالماضيمنينبجسفالحاضر،محفوظنجيبوعند

ذاهسشقلةام!نيةيكونانيمكنهلاالحاضرهذاان.ومص،ئرةدالة

الماضيانبجاساتفي)ملفو!)الانيالعدتصث!يه!نغلعلافيضي

خلاله.منويتحركفيهوينننمحنخل!ه!نسكب..

ةالنمرذءالشخصيةعلىالاعتماد.نالثا

والسلبيالمتسلقشقصياتمنالقصصهذهتضمهماورغم

ال!النهايةفيننحلانيمكنأنهاالا،اثوريواوالانهزاميوالمناضل

ان!...وفاعلهولصثهونقيضهالمراعطرفهيرلهميةارب!ةنماذج

اللذازالشبحانساًلعحزتقرهالتيالمراة-الحارةشيخ)السلطة

صاحب-الدينرجلساطريقةشيح)واليمين(الشابيطاردان

الصميرأوالبورجوازبة)الكول-علي)وا)!سار(الكبيرالفد!

....،)لولوعنبرفنناة-ذاكرتهفقدالذيالرجلنجل-عبدالله)

اوقصصهفيالكاتباستعادهاواصحنمطيتمممرذاتنماذجوكطها

امشا،اوحارهمالاصحارةمنافكالعلىءمختلفةاحداثترافدكها

وا!عبكالشكفرديةبمعانمعال!هااو،لولوودبرالكبيروالفندق

هذمثلتمسفائنوان،هوية!اوحبعنوالبحتوالخديعة

ا،ترابطهااقىا!توسطاتجمعبحاصلالشخصيةلمقابالةالامعان

وحدمن!شك!لا-نابعةوحدةوهي،وحدنهاحعرفحسبعنهنا

.الممثشركوواقعهاظروفها

؟

دالة.مؤداتاستخدام:رابعا

هـوالجيلوالدرةكالشالكصهصيمحفوظنجيبعالمبرهايختص

منولجس.ذلكوفيرالطلمةوالفتاةالقاثرةوالمراةوالعانسالجديد

ءصبويجعلهاانمةردأتهذهمحفوظنجهبيخضارانالمصادفةفبل!

همهفينف!ممهبطآ!ر!ألشالرمزيةالظعةنلميحاتفاى،إؤياه

المفردات.هذهاففضلى!هـا!ايجعل،كيهاقصةكلررى؟،المجموعة

بالحدث:المكانمسأحةتداخل:خامسا

و"ركزلريع"فتافبالهتبدأ،المجموعةهذهفيقص!فكل

خفهةالم*غلبفيتعتويهـ،،الحدثفيهايجرياقىالم!فيةللمساحة

حارةضلىاو(نهايةولابدايةبلاحكاية).الطريقلاهلموكب2لمىتطل

وا(ئوهـوس!خبر)انيئسمينرالحةال!تتسللاو)ارواقاحارة)

عإهوبرعد...(مرررنذاكرتهفقدالذيالرجل)منعإطجأفهواء

الحد!لنظدنتسعكوىايىالمكانيةالمهاحةنتحول،فصيرةجمل

فالراحة.مثفدةناميهكلافةمنوانحد!المكانبصنماعلى،خلالها

ء.فجأةحيانهعلىيهبمابدايةهيالطريقةشيخحجرةمن!عاثتي

انها.البارودرائحهحيئبعدتقتحمهالولوعنبرفيايى،لسمينورائحة

بألاربساطأديهايحلعلاكةوهي.العاصفةيسبقالذيالههوء

كا!1!ذكي(الشرطيالارنبا!)محلوالحدنالم!ين)الديانكتي

ا!فسسداروتمادمطركانتالسما،حي!التقليديةالقصةو!لة

انطبيعتبينالث!بهرصدوكان.بالهمومشغلفيوالقلبحز!نه

هظ.صمهتساليهتفتقرعماتعويضمحاولةيشكلوالاشخاص

الوضؤتربت"!الق!ةاجواءتمقيةادديك!9الديالمكتيالارتباط

وافمساؤاالحدثج!ورتتبيتهوا!كاناستكشافان.والؤازي

ثمراله.حينبعدليثو

الموقفةخلالمنالفصولتقطيع:ساد!"

استهدافسعلى،ياثون!ناجاسينمالغةو!بمىمامستخدما

العدسياو(الفةربما)مبتغاهتحقيقعلىيصينه،بعيفعاكفيلمغزى

اعماامنئإفيالبادرةالخصائصمندبقىالمونتابمانورغم

البحث-ايىمحفوظنجيبمنهانطلق!د،الفنبانالقصاصين

دلأديىصعفنيامحماراقصع!4علىيضفياطارابهيجعلهوسيلة

تقل!طريقعنورلك...ا!تتنمتتاوالانفلاتمنواحداثهاشخوصها

يربالااوبين!ايربركلىمتتابعةلوحاتشصكل.فيالقصصيالحدث

المقابافيلاراعىشصمه!الوحاتهذهوتنمم!ميق.،والمكانازماناعاملا

الخاليماكصكلتالرمز!الموقفبين(خصوصاالرابعةقصتهفي)

.الماديوالموقفاثوؤ،ثع

توظيفهاؤعالىذلكرمخمتعنهلم(التقنيةالجزنية)هدهانمحلى

وحوادثها.الثإشاصهرموزكثافةمقابلة

النقاتض:بينالتصالعحلم:سابعا

علووكد،لوكاتتنيلجورخ((الواقصلآفيدرالم!ات)1كتاد"في

ا،!فعلهيفكلوانالهئفييتحققانيمكنلاالانسجامحلم))ان

وجد!واف!يةميول.ذاتهاالحياةميولفيحصي!ةيكوىحمينالا

((....!لبفمريةوتقدمية

كعه،وت!هووأتهاوترسباتهاوتكولعباتهاالمجموعهووهوشمعخصيات

الإنيى،ريخهكأ11اللعظةواقعايضاو!كسمحغوظنجيبحلمكاط

يهوهو.معاون!ضهالفء!ءوجودفييعتمثلواقعوهو.المتبدلة

بدابلاحكاية)المضادةوالثورةالثورةقوىبين.بينهمابالت!الح

الع!بين،.(العشاقحارة)وا!قينالشكبين..(نها!ةولا

)و.(لولوعنبر)واكجربةاحلماوبين..(بابيكيارو)ويلأ!راء

محايقولهمارغم..اهتزازمنالوس!الموقفهذابهيصطلممما

كلمنفافست"سبيلياخثردظلفد)،الاولىالقصةلهايةفياحرم



ولمغ

أويمولهب
وألعدأبي..ورعاني..وجهي..كدى

الثلج!ط

..الريحجدران.لم!كتألندج

..اجحراوجه!يتن!الر

.الواحاتدرى!وويخنالر

*،،
..التلجمعطرت

..ألأشواكع!تمؤكت

..ألجدرأتمعتناطحف

النخلمعنسامالت

يرحلعداباوتهت

..الحزنطيوروضحبممروالموسم

..الأخرلدميذدبدحدنها

ءللدت

***
ايديهاشارعكمنوافدؤمدحين

الساقطالولمحرتح!تضن

عينيهالمحيتحمل

..الوتسدأبرونالخارجالليلدمع

الكلماتأورده!طالمتجمد

بأوردتيالبردهذايركص

قلبيفيألرعدة2لعضيتخشسب

..نلجياتمثالاينصبنى

اكتسعتراسيعلىالمنهالةالمطارقكقرباتمنو!عةعيرعنيدةقرارات

الهناءومججتاكأيمةا!رةثصتاللب4ا!زجةالدعارةنداءات

ولطلق":"لولوعنبر"نهايةفيالكهليقولهماور!فم(0001السهل
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