
نه!ضزضاسبئس+ثبرهـضف!(رمبئغض

ظيلةالمينعمعبدالدكنوربقلم

التطبيفيالنقداتجاهالادابمنالماضيالعددابحاثعلىغلب

الروائيالكانبالنفالنررجاءلنافدمدقد.الجماليوالتفلس!

فراءتين))خشبةساميلئاوفدم،(اسماعيلفهداسماعيل)الجديد

عبدمحمودمعمدوكتب.محعوظنجيباعمالآخر2((للهرايا)ا

اشعرانقدوفي.الادبيةالشارونييوسفلدراساتلفويماالرازق

اما.بالموتالسياباحساسمنالثانيةالمرحلةعن!الحسنهيكتب

نعيم،لنديم(والصليبالفن)بمقالحظىفقدالجماليالتفلسف

عبدلمجاهدا1الوجوديةمنالجماليةللفلسفةيبقىماذا)وبمقالى

مجاهد.المنعم

روايةاولانهاعلى)المرايا)لروايةخشبةسامينفسيريقوم

احدا&عنررويالذيالراويالمتكلمبصيغةمععوظنجيبيكتبها

فيهايستخ!مالتي*ولىالمرةوهي.عايشهماشخامىوعنعايشها

منءصدتسجيليااستخداماالمعاصرقاريخنااحداثمحفوظنحمب

يت3مكانهالاجتماستطورنامن)البشريةنماذجه)هواقفخلا*

داثالا!ازاء،الفرديةالمواقفزاويةمنالتاريخلهذالهزاسة

دلالاتالفرديةالشخصياتلكتسبلكي،المجنمعحياةكلالصيرة

لكيايضااجتماعيةنماذجالبشريةالنماذج!التصبحعامةابتماعية

سخصييات))(ساسعلىالفنيالح!لفي(التاريخثراسة)تقوم

المرايا()فيالراويولكن؟الاجنماعيةودلالتهاالعاممضمونهالها

نعشسهالذيوالتاريخالاجتماعيةالبشريةنماذجهيقدمأنرريد

المتمددةالتربيةعنرواية(المرايا)كانرزلك،هوذاتهخلالمن

فيالربعينمصريلانسان،واخلاقياوسياسياودكرياعاطغياالزوايا

ذاته،فهمءحاولةفيانغمس،القرنهذامنوالثالثالثاني

المتنودتةالبيثاتخلالمن،فيهعائرالذيالوطنحركةوفهم

عملالىالكاتبذكرياتنحويلعمليةولي.الغاهر!كأالمتوسمطةللطبقة

،اخرىذاتا(المرايا)فيبذاتهاسنثدلمحفوظن!بفان،فتي

.7الشخصلتاريخهالخارجيةالملامحنفسلها،الراويذاتهي

ترتيبالشخصياتهيالاو!ى:علاننانالروايةثي(الموضوعية)ولهذه

نأيحبلاالراويبانيوحيالترتيبم!زرا.صارماابجدياترتيبا

الاصدفاءاقربحتى،اخرىكأخصببةعلىلشخصيةتفضيلهيظهر

الابجديالتسلسلفيمكانهيحنل،وزكرياعاضفي!ا،نغسهالى

هيالبئاءفيالموضوب!ةل!ذهاظنيةاوالعلامة.كاملةبموضوعية

"لقريركلوطريقنه،شخصيةكلفيرايهابداءديالراويطريقة

هذهالشخصيةمنالمباشرةاستفادتأوامتنانهاوالشخصياعجابه

نفورهاواخرىلثخصياتعدائهاعلانفيطريقتهانبل.تلكأو

انهتؤكدالنفورلذلكاوالعداءلهزايسوكهاالنيوالمبرراتمنها

وموففهانفسهاالشخصيهسلوكبسببالاينفرأويعاديالايحاول

الراويتصورأساسعلىالمجتمعهذامصالحومنباكملهالمجنمععن

المصالح.لتلكنفسمه

لت!لمسلاسمائهاتبعاشخصيانهصورالمر؟ةفيالراويويعكس

\

!*ضراصشكلواضرشس؟؟(هاس

وعن،شخصهـكأكلعنعرمهمايحكي،اياءاالىالالفمنستبة

شخصيهوالراوي.وبالاخر/يئ؟،حداثانسخضيةاعلاكهلمحيحدتنل

ؤلكزيمزيعشخصيتهفجوهر،نماذجهعنبعيدالشىوهوهـكبة

منهم.كلمنألمختارةالملامحمنونفسيوسياسيوعاصفي:أخلاهي

صنعويبالمشاركةيكتفولم،رم!-العالمعلىمفرجايثنلم؟هو

.اًنهالاخرينرحاكمماضيايكونأنيفضلولم،هحسبالطلمهذا

اخفاءعلىحرصهرفموهو.واحدوتفيوفاضومشاركست!ج

اثخصيةفانبنفسهانفسها.رفدمالشخصيةيركحينالعاضينوب

وحدهم،كاعيالالفيحثملاوهو.عينيهخلالمننفسهاتندمانما

يمثلونهامنمعوالاصلاوريئوا!فكريةالهياسيةالتياراتيححموانما

أشخاعي،من

نن!سولالزواياالمعددةاواويلربي!ةعملإةأناررورو.ى

،وليستالتاريخ(نمو)عمليةالىالروانيالنش!فيالاسلوببهذا

تستطيعماخلالمنالروايةفيينمووالتاريح،نفسهالتاريحلصة

،الشخصياتملامعومن،احداثمنتستدعيهانالراويذاكرة

الوانها.ازتاريخيةاًلحركةنموجوهرصورةترتسملكيتنسعجهما

،الوانمنالوافعؤلهرآهمابكلتمدهاليالبنمريةالنماذجمي

فتطابق.الزمنفيللاحداثالمنطقيالتسلسلعنالئظرلعرلى

المؤل!همهوالتاريخيةالحقيقةجوهرمعالمكنملةالنهائيةاللوحة

هو،للراويالذاىفالنمو.الناريخيسردانهمهوليس،هنا

النموهذاوخطوظ.التاريخ9يللواقعالموضوعيالنمونغسه

اراويابذكرياتنرتبطاذ،والاخلاكيةوالعاطفيةوالسياةكأالعفلية

مبتورةخطوظكاتهاالطاهرمنتبدو،أبجدياالمرتبةالشخصياتعن

والاهـدادالطولمتساويةغيرخطوظبالناليوهي،ممتدةغير

ومقدارلث!غصيةكلحياةبمقدارمرننطانواقدادهاطولهالان

.ولكنسواءحدعلىوالموضموعيةالذاتيةالراويحياةفيحضورها

.وخلالحياتهطولعلىمتعرجةممتدةالحقيفةفيتظلالحظوطهذه

فبمالواقعحركةفييفكرالذيالانسانينموفرننصفمنيقربما

المصير.هذافيبعنفينغمسوالذيالوطنهذامصيروكيوطهـنه

زا،بناليأول!ماتناقضينعن-الروايةفي-الناتو!كشف

الصو،شتاتيضمالذيهوالاخلافيالاجتماعيالموضوعأنيرى

الاخلاقيالاجتماعيالموضوعهذاوفي.البشريةللنماذجالمعاكسة

مئهبباعتبارهوليسقيمةباعتبارهبالعلممؤمنةوطنيةوليةتتبدى

وليسفيمةباعتبارهبالتحررمؤمنةاخلاقية!ؤب"تتبدىكما،فكريا

الحقيقيالمضمونهيالاخلاؤليةالوطنيةالرؤيةوهذه.هدماباعتباره

الاجتماعهـالموفوعهذا!وصاحب.خشبةساميتفسيرفيللرواية

هنارفلإمست،الراويهوالاخلافيةالوطنيةالرؤيةوهذه،الاخلاقي

هـداةمر7هيواحدةمرآةهيابل،مراياالن

تفتيتعلىقائمالروايةبناءاناذالاولالتناقضيبدووهنا.الراوي

،والينفسهالراويشخصيةوهي،الرليسميةالانسانيةالشخصية

هد.المكسرةالهحعيةسآةعلىالاخمرلىالشخصياتصورتفتيت

دؤيئ-الانسانيةالنمخصيةتفتيشهرعم-يقعمانيريدالبناء

عليالزمنمنمعينةمرحلةفينموهولحركةالتاريخلصهرموضوعية

المغتتة!المتكسرةالشخصياتتلكخلالمذهالنموحركةتتجسدان
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حفعارةونحاصرنابظولحيطلحملتا،واحدعمرأبناءنحن

كانوأيا،متقهعيناومخلفين،وضعظكانأياالعثرينالفرن

وأفائزين،فصيبناكانوأيا،مسم!كينأومنتجين،لور،

وبالصمتوبالمراعيالفعلنساهمكنحن،مودف!كأنوايا،خاسرين

ناونخظيءعصرنافيئذحياةالعامهالصورةعنع!يو؟لأسنسلام

الملمعصرقيعنعزلاومحايداولمنؤجممثانيوجدلهتصورلا

استثمارعلىثدرالحديثكالتكنيك.المذهلال!ظعيوالتطور

لافسلاممادةألىالتخلف!سيتتحولانباسولاالأوضعكل

جماكملهاشعوبوعرقالفقراءارفيثرواتتتحولىوانالسياحيةالمنوعات

منوقليلعصرنالافوياءالارباحمنالمزيدنحققاضاهيةطادةالى

نعرفانالمهمفمنلذلك..شعوبهمضمالر؟يخدرونالترلى

الفرارالىسبيللاانهمعرفةلكفيولاالعالمهذافيمكانناحقيقة

ذاتحضارةاو..شطريناليمنقسمعالمحقيقتهفي!و..منه

طولوعلىباستمراريدفعونالذيناولئكاحدهمايمثلوجهين

شئناانلنابدولا.الاوضاعكلمنالمنتفعونالاخرويمثلالض

تلكوجهفىالوفوفمنالسعادةوتحفيتىالحياةفيالاستمرار

فحسبوانماالسمعادةتتحقونلنوحين!ذ،وهزيتهوتحديهاالظاهرة

فدمعلى!يلالىارانبعدق!معينعلىالسيرمنعصرناسيتمكن

...واحدة

القلتحولانيعدبالعقلتحللاالقضيةهدهانوبديهي

الىالعقليتحولانوالمطلوب،الاخرينلقهرسلاحالىالمنثور

ولقد.جلاديهمضدحربهمفييساعدهمالمقهورينيدفيسلاح

ذلكفيالتوازنينحققانالىوستستمربالفعلالحرببدات

الاقوياءقوةسرهوالذيبالملمنتسلحانعلينايجب.المختلالعالم

المباديءفمبدانااختلفتوان،السلاحبنفسنحاربهموان،عمرنافي

والربحالقوةمنالمزيدومبدأهمنيءكلقوقالاتسانيصىحان

ولثراهتهمتناقضهمنفضمحانيجب،بالضرورةالانسانحسمابعلى

المتصرة،واللفةالبراقةالعمريةالوجوهوراءالمختفيوفسا!هم

عضرلنمالكيننكوناننستطيعمابقدرالايتحققلنكلهذلكولكن

فيعالمنا.والتقدموالنفاذالطثيربهانستطيعالتيالحديثةللوسانل

المتخلفةوالاساليبالعصريالاسلوببينسهلاالتحضيركانولئن

صعوبة-نردادالامرفانوالادارةوالاقتصادالصناعةمجالاتفي

اقصىالىويصلالانسانيةالعلاقاتدائرة!التمييزذلكلطلبنااذا

باستمراريحتويالذيالفنظاهرةمثلالفوقيةالطواهرفيثرجاتها

فيثم،والحلموالحاضرالترا&تستوعبلابعادزمنياتجسيدا

نكادالانسان!ثولاالوجودق!يمفديمةوموسيفاهاالكلماتومادتهالشعر

بلوسديدمحسوسغرونحوعلىيتمتغييرمنعليهايطرابماثشعر

الشعرفيالمعاعرةطابعفان-ذلككلومع-ولكناحياناالغموض

منولعل.وتحليلتقصكلعلىتستعصيلوجهخافيايكونلاقد

شمولياوعياالشعريةالتجربةتتضمنانالطابعذلكيؤكدمااهم

يعتويالنييالترابط،عالمنافيالجديدالترابطدلككعكي

علىوينعكسالغرببةالانسلأبةوالاوضاعالمتصارعةالازمنةتناقضات

.مكانكلفيالمعاصرالانسانحياة

"اشاداتالموتحافةعلىالموتط))سعيدحميدفصيدةوتتضمن

يةالشصالتجربةفيسمالمعاعرالشموليالطابعذلكالىمضهة

'8

ذلمكفهو،والطغاةوالزمنالمكانحواجزكلضدالعامالانسلني

تخلعالتيالقدسمدينةوهو،حيناالجنوديتبعهالذيالغجري

يعيبولا..وهكذا..اخرحينامدريدفيوتجىوتعرىقمصانها

ايهاالا)نهاينهاديالمسطحالغطابيالصوتذلكالاالقصيدة

فيلانسبقلمالكراراا،لشيحقيقةفيوهو)...العربيالوطن

فيمترددازالمالثاعرعانويبدو،وايماءعمقااكثرنحوعلى

ادىنحوعلىبينهامجمعالمختلفةالتعبيريةالاساليبنجينالاختيار

الواحدالاسلوبلعوةودفدانهاالتفككببعضالتجربهاصتبهالى

المنميز.

عدوانمم!وحلدشاعر(1النواكذندقالدماء"فصيدةكياما

المنطقئوبار!ىوانالنقليدبمرالالفعاليالتعبرربعيوبمنوأجه

الس!ذيالموضوعحول!لآلرةبخواكرجملتهافياشبهوالتجرية

منهعلهيصلحا!ذيألشعرمنالنوعذلكالىنننميلمحهي،الواحد

ولكن،هنال!بلامختهوخانتههناالشاعرواحسنالالصيدبيتهذا

يولدبان!مهيدتهخنهامفيالحليرىحينالشاعرا!ضالىاشدما

أإبند!لةامراته

الينالتحملالرياحيالصبالشاعرقصيدةذل!بعدوتاتى

التناقضعنالكشفمنوتأثيرهقوتهيستمدوصرثراقويامعاعراصوتا

عر-قوحافر!كابينالنناكضذلك،حياتنايسوداوريالدهيب

ديظاهره.معاصرهو!ماالقديمالوجهيرىانيسمتطحوهوممزق

بم!داالمعاعرالوجوديمنحالذيالزمنياليعدذلكاليهفيضيف

تحؤيهاناعتدكاالنبىالعاطفيالبعدذلكمنبكثيراعمقتراجيديا

الرياحيالطيب!صيدةعلىتخدولا،الشعرفيالعناسةالتجارب

الخصبغيرالغموضمنقليلسوى"العاصفةطائرمعزوهة"

البداية.فياكتنفهاالذيوالاكلتعال

للشاعر"ومشاغلهيوسفبنالاخضر"قصيدةعندنتوقفواذ

منا!3هامضوذجانهاافبدايةمنذنقرران!سعلنهايوسفسععدي

التطيقكللىاوبطلتقريريكتفيلاهنافالشاعر،العمر!وحالمحتوي

جديدا،دنيارمزايبدعوافمايحدثفدمااويحدثمااوحدثما

يذكا:نظرهوجهةيطرحوانمالاعناأومحنرااومتهماصوته-سفعلا

بكطالقصيدةتقدمهالذيالبطلذلكصورديالرمزخلالمن

بهالمحيطةوالحواجزالمخننفةاشوامه،وخارجهداخلهمن!وقهما

الذكلمالعالمضميرامامافىساةلحقيقةكاشفضموءتحتهذاكل

فهمها.اساءاولهاظهرهاداراوصنعها

صسوراالمعاصرةحياتنالطبيعةالمشكلةالتناقضاتتتخذوكما

ساخرأصوراتتخذقدفانها،والومالعزنعليتبعثتراجيدية

دلشاعر"صغيرةشئوناربعةا)قصيدةفيكمامرارةمنتخلولا

!يالمستهلكةوالحياةالذاتنقدحولتعوروهي،سمعانالفريد

عنالمماباحثةدائماالمحلقةبالاؤيلاممقارنتهافياليوميةالتفاهات

اخ!جيدمثال،نقيةواضحةوالصورةمركرةالتجربة.والحربة

المعر.روحالمحتويالشعرمن

كالواقعوالحل!المتعارضةالعناصربينحاداالتناقضيبدووكما

الحلاصورةتبدتكماالواحدللعنصرالجدليةالر؟يةفييبدوفانه

بي!زيجمعالذيالشاطيءذلكفص"البشارة"الزهاويآمالفى

المعتملة(والصورة!المتبين،والارتواءالعطنئيبين،والبهجةالالم

الوبوراءفيماالنفاذعلىمقدرةالشاعرمنيتطلبمماوذلك

العديد.وجوههادبركوالاشياءللحياةالظاهروالزمنالظاهر

الممتاءالزمندوائرمنالشاعرفيهايفلتاننيتلكشجاعةمفامرةوهي

س87الص!ةعليالتتمة-
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العددقصصنقدكتابةعناعتذرانالبسكمرةليكمت

الحزين،ايلولفيالكلمان!تجديكماذا.(الاداب)منالماضي

عمتالمدا!غعلىالثانيالعاماكتمالمعاخرىمرةنالسهيكرروهو

بصهواندلعف،العناةكلملعلىالمداوخىءو!ح!وو.برح9المذوبداية

وفيالسودا!وفيا!ردنض،العردء"حىالمس!لم!علىالمذابح

ألعربيوالعالم.لبماناطرافشوسالمدجمحههيوها،المغرب

سارعلقد،حقا.يعنيهلاالامروكأنوالعجزالصمتيسالر

الجنوبيالقطبأصقاعفييعوروكانهيحدثماباسننكاراليعض

وهي،المذبحةوفين.جميعاوالعقلوالنفساللحممنليخشولا

سبتمبرفيالمقاومةلمجزرةالثانيةالذكرىفيبالدمففسهاكعمد

تصديفهلءالمروعالهمودهذامنايقاظناعلىقالرةفير،الداس

الخامدةالساحةعلىالبا!يةالاملبادقةتنقذهل!إ..فتيلاالكدمات

الصهيونيالفزوتوقفهلأاهـواءعلىالاعداءومخالبمخالبنامن

المواضعاتعلىتجهزوهل؟آنفيالعربيةوللنفساللننانيةللادض

؟يومبعديوماعالمنافيتستشريالتيالشائحةوالمسوخالجائحة

هلتستطمع؟ا!ارضمائرنامنوتفسلالدماصابعناء!تى-حوهل

والقهرالخوفافبيةفياسنتأنبعدهذامئصجئان!فعلاناملمات

تكرسوأخدت،المشربدورطويللامدفامتأنوبعد،واًلهزيمة

إبالعص!اعتيادفيناتربي.تحاربهآنهاتتوهموهيالعجرف!ينا

الفعلعنعجزناتحول.الشفاءمعارجفيتقودناانهاتتوهموهي

الفصلعنتنوبالتيخبةالص!التعويضيهالعنترياتمننوعالى

الهزيمةاحزانعنالضروريالتنفيسمنبنوعوتقوم،المفقود

فيحفوسضروريةشعيرةالكلماتاصبحتوهكذا.القهرومرارات

العربيتمكن.والاحباظأفهرباالمثقلالوافعلهذااليوميالتناول

الصرخاتالنارفيبينالشخصيةانقمسامواستمراءالعصاباعتيادمن

الموهومالنفسيالتوازنمننوعاء.وتحققالمفقودةاوالميتةوالافعال

والانحرافالدوربفقدانالمثقلالتاريخهذابعدالكلماتتستطعهل

؟..لقدالحزينالايلوا!الوضعهذاازاءشياتفعلانالهدفعن

الابوعارفلعنايدؤءشيئاالكلمات.لفعلفهلايلولحزيرانانجب

فما،هذامنشبئاتفعلانمقدورهافييكنلمواذا؟الوليد

؟أللوجودمبررهاهووما؟اذنجدواها

لماذاالكلمةبان(الاداب)مناثاضيالعددقصصتجيب

فيتفلحلمواذا.تشخصواننصفانبمقدورهافانتغيرانتستطع

انتبتعدتستطيعلاكلهافالقصص.التاريخؤ!اتنجحقدفانهاالتنبيه

الاخريكتفيوبعضهاالقاعحتىالونهاف!ماينغمسبهـعضها،البوتقةعن

عنالزواياابعدفيدعلهيغعلوهوالب!دوه!!اأثرباصطياد

العربية،الحالةلهذهرمزيااوحسيامعادلايخلقبعضها.النارلهيب

اعلان!قهوالىرمس!"تهاا،شياءتسميذهالىالاخربعضهايعمدبينما

،لثرالمبالعلاجذلكخلالمنالمكشوكةوالك!اياتالمفضوحةبالرموز

الماضسالتشديدالعددفصصمنثلاثاهترابانوالغريب.للموضع

جوهرعنالنسبيابتنعاد!احتابعلىتمقدالعربيةالقضيةمن

اقربحديثنايكونلاوحتى.افىلوفدالشاعريبمعناهالاقصوصةفن

بعدكيفلنعرفبالتحليلالقصصسمنتناولفانناالتعميماتالى

الدايةالحالةهذهتشخيصالىوتوقهاالعامةالقضيةمناقترابهابها

شديدنوعاالبعدهذاخلقوكيف.القصصيالفنجوهرعن

.لاينطبقالاقاصيصبعضفيالناضعجةالفنيةالاعمالمنالغصوصية

\

فاثرايبقىولكنه،القصيرةالقعةدفنالاصطلاحيالتعريفليه

نوعجديدخلقوعلى،الانسانيةالنغسفيالفنبلورالاضطلاعلى

ولكثهالفنفعاليةواللحوحالمباشرالصوتكيهيفقدلاالكتابةن

التشخيصروالار-وبدور،البنانيالصعيدعوالص!مةبدورقوم

طريقةفييحملالفنيالضلقمننوعانه.المضمونيالصعيدلمى

والتيفيهاولدالتيوالحضاريةالنفسيةالظروفبصماتيلاده

فيالحساسيةمانغيرىذويعلن،وففماياهاهمومهايستوعبأ!شاود

الثفافيواقمنافياسننقرتالنيالمسلماتمنبالكميريطيحانوشك

.وسمنواًتسنوات

وهيفصة.فياضلسليمان،والظلالصورةأبمصةالانولنبدا

فنيللغضيةمعادلخلىى9رطبتهأبين!ساسا.لوانرنالعفدانحاولى

لهذها)حسياءجس-باالىنزوعهاوبين،لطرحهاالتيلاساسية

الظئيرعلىوفدركه،!!عني!حههأن!!ه!العمللهببصورةلقضية

ا)؟اقعيةال!:ئيهةعن،رهيداًمحم!يرعمدرانىاللحظةنجبه3شارج

فضيةتطرجانالتوازنهذاخلالمنتحاوروهي.ايىهايشميرلتي

القوةمنط!ا-4ا.لستمدر!ل،8"ورافوا-لوبالسملطةسعبقى

القضيةهذهاقصةاوتلأرح؟الجماعةوبردانمناماناريحمنم

الفرنفيالانجليزيةالثورةمنذالبشريالهقلثخلتاكب،تفدة

مننوعخلقالىيعمدفنياسلوبخلالمنالانحتىعتفرنسابع

منالخارجيوالوافعبطله؟وبينناحيةمنوذاتهبطلهابينلحوار

الثتاعرفيصورةالمتمثلالجم!ه!والوجدانبطلهاوبينثانيةاحية

وتاريخهوالمتوهمالراهنالبطلهذاواقعوبين،ثالثةناحيةن

المتعددةوالمتداخلةالمستوياتهذهخلالومن..رابعةنا!لآمنلقديم

الاحالةفيالمتميزاسلوبهاوتتيمقولتهاالقصةتصوعالحوارن

فيلسبل(...مضحيةالوؤتنضفيعنهتعمدراكيالواقعلى

واالوافعيالصدقلا،ال!!االصلمقمتطلباتببعضالاحالةلذه

يربلورهالذيالحسبماالموضوععلىالكانبعينكانتفقد.لتاريخي

الفكرةعلىالاخرىوعينهيتناول!،التيالشريةاثخصيةععلى

جوشإتيخلقاقتيرالاحرىأو،الموضوعهذاخلالمنيتناولهـااتي

لاينطلقالذيالقصصمنالنوعهذامنؤ،لقصقى.قدهاعلىالموضوع

نافيهسايحاولعكسيةرحلةالىيعمدبلالعامالىالخاصش

ولولا.المحسوساتمنثوباوالتجريديالفكريمنانطلاقهللبس

الناتئةالنجريداتعظاملبانتمالقدوتمرسهفياضسليمانندرة

وهذا.موفىعمناكثرفياشفيقةاالتج!مبداتكلالةتحتش

القصة.هدهفيالابنبهضفيحدثلا

انهتقول،4قرىااحدىفيقويعمدةحكايةالقصةوتحكبى

وحدهانهالامامعنهقالارزيالعادلالمسشبد"لذلكصورةلان

امامهنابالامامالمقصودكاناننعرفلاونحن"الشراقيصلحالذي

.الايامسالففيالمقولةهذهاطلقالذيالامامالشيخاملقرية

المزدوجة.الاهدافذاتالكلماتاستخدامممهجا)ىتعمدالقصةلأن

فيهتجعلافىياالحدالىالمنهجهذااستخدامفيتمعنانها!ل

ولكنهالاخرعنغريبايبدوأحدهما..نصوفيالواحدةللنسخصجمة

صوتيكونقد،لهوالملاصقالمناقضالوجهانه،عنههنفصليمر

يابهلافيعالمالعقلصوت!كونوقد،لهمنطقلاعالمفيالمنطق

الاصليبا،صوتأصيقايظلولكنه.لهينصتولاالعقل!صوت

الماضيأوفيهاماتالذيالضميربقايابعضعلىمرتكزا،للثفحصية

القويالعمدةهداموتعقبالقصةوتبدآ.اغوارهافياندثرالذي

القريةيرصلحلمولكنهالشرقسيصلحالذيوحدهانهقيلالذي

الادواحو!هاتحتلانت،مخاو!منفصهاأئارمابقدريحكمهاالي

ظلهافيانقلبتالارهابمنحالةبهاوتخلقت،العزائمثتفتت

س87الصفحةعلياًلتتمةس



قر(تالعددالماضيمن!دأب

أرسإاث

س14الصف!علىالمنشورقابع-

كذلئ!الانسانيةللشخصيةتفتيتهرفم-ايضايد-سالئناءوهذا

الرنيس!يةللشخصيةوالسياسيوالفكريالعاطفيالنموعملمةيقدمان

بنائي.تناقضفهذا.الاخرىالشخصياتكلمرآتهاعلىتنعكسالتي

الفكريالمفهوملانذلك،فلسفيتناقضفهوالثانيالتناقضاما

دؤيةمعبوضوحيتناقض،لغسهالبناءعنهيعبرالذيالنهائي

المطلقالتاريخبتقدمتوءمنالتيالربإيةوهي،التاريخلحركةا!لف

علىالاستفلمكلتقضياتيالفاضلةبالمدينةحلمهفيعنهاعبروالتي

المطلقة.الحقيقةالىيسعىموحدعالمفيالانسانطاقاتوتطلق

التسلسليبداحيثالى-الاولىالراويطفولةفي-ينتهيفالبناء

لابجديللاسماءاالترتيبفرضهأالتيالنهايةوهذه.المنطقيالزمني

،هذهالمؤلفعندخفيعاطفيدافعجانبمنوالمفروضة،الظاهرفي

ولالهانهايةلا،مقفلةحلقةفييسيرالتاريميانتقولمحادالنهاية

قدمدون،التحديدوجهعلىبدايتهاه!نهايتهااناو،يداية

الراويحياةانالنهايرلةلهذهالمقصودالمعنىكانوالاهذا.حقيقي

عنالنظربصإفدمئلقةحلقةفيثسبرانسانكلوحياة،الفردية

معزولةمجردةحركةالتاريخيصبحوبذلك،حولهممنالتاريخحركة

الواناستخدامعلىيقومنفسهالروائيالنسحانرغم،الناسعن

نهاية.بلاالمتقدمالتاريخيالنسي!لمنعوخطوطها؟لشغصيات

وهو،محفوظنجيب)لمرايااخشبةساميتفسعيرهوهذا

نهجايمتمدكما،اداتينواتركيبالتحليليعتمد،جادتفس!يص

فيالروايةوالفرالبناءجدلعنالكشفعلياعانهوجماليااجتهاعيا

الفكر.فيثانتنافضوالىالبناءفيتناقضالىانتهىقدوهو

.اولاهمانفسعهالناقدتغمسيرعلىمؤلسستانملاحظتانتنشاهاهناومن

،بلراىكما(جديداروائياقآلئا)دشللمراياالروائيالبناءان

ولقد،التقليديةوالاشكالالتوالبعنيخرحلااأسلوب)هو

الغرديةأزمةعنمعبراجتماعيفكريمضمونالاسلوبهذاالىوجد

بعدالبورجوازيفالمجتمع.الراهنالممريمجتمعنافيالبورجوازية

خنقهاالي-ازفنهفي-يعودوتنميتهاالفرديةللذاتكتشافه

البناءالاجتماكياصابماالروائيالبناءيصيبوهنا،امكاناتهاوسحق

المتوهح.الانس!ديوالطموح،المحددةلملامحاذي(الفرد)ضياعمن

حيثبفرنسا(البيدةالرواية)اصحابكتاباتفيواضحءهذا

،وحيثاسماءبلاافرادوالى،كاملشحوبالىالفردلةلديهمتنتهي

،وافعاملامحهمواًرياسذاتهالكالبيكونماوغالبأ-الراوييبرز

البن!دينازمةممونانيمكنكانولقد.نفسهمعمناجاةفيفارئه

تتنيت))منخشبةساميعنهكشفلمامفسرةوالروائيالاجتماعي

الراويشخصيةوهي)المرايا)فيالرئيسيةالانسطنية'لشخصية

الشخصيةمرآةعليالاخرىالشخصياتصورتفتيتومن،نفسه

بالبعدتسميتهيمكنبماتتصلالثانيةوالملاحظة.المتكممر*ولى

هذاعندوقفالناقدانوالحقيقة.)المرايا)فيالميتافيزيقي

كذلكعندهوقفكما،الروايةفيالثانيللتناقضكشفهفيالبمد

لاخلاقيتهبيانهوفي،المعاصرةمجتمعهلحركةالراويلرؤيةبيانهلي

الخ...عالميوموافىبشريةوحدةالىاليوتوبيوحلمهالتقليدية

عندالثا!يالتناقضفيوففقدالناقدمادام-عنايعكنكانولقد

فيالمراياالميتافيزيقيالبعدروتبطان-التاريخلحركةالراويلؤية

واحدمؤلرعنابداالتفتيشفيمحفوظنجببعندالعامبالنهح

كذلكيرتبصوان،الخ...الجشالدين:والمجتمعالبثرلعركة

8

...والثلبالنمبينايكانيكيةالتلفيقيةالمزاوجةفيالعامبنهب

فارتباط.الثورةعن(الصوفية)بكرتهاخيرايرتبطوان،الخ

حولالكيركاتبنادورانعنيفصحالاموربهذهالميتافيزيقيالبمد

المازومة،الممريةالبورجوازيةبايديولوجيةمرتبطةالانسانيةالكليات

التكنيكيالتجريبفيجهدعنسالروائيالبناءجهةمن-يضإحلما

المعتمدةالضيمةالاحدلعن-الاجتماعيالبناءجهةمن-يبتعد!

التحريفية.)الثالثالطريق)اكئوبةدلى

جديد!،اضافةتراثهالىر،لمرايامحنوظنجيباضافلقد

تغسيرها،فيالجادبجهده،خشبةساميالشابالنافدلنا.اتاح

امبير.الكاتبهذاعندوالاداءالفكرمنجوانبلبيانلرصة

!حعإد

عبدالمنعممجاهديكتبووظيفتهالفنطبيعةحولالتفل!إدولي

.(؟الوجوديةمناجماليةاللغلسفةيثقىماذا)ثمقالهجاهد

انسمانمنالوجوديةابنيكونانينبغيالحقالسمؤالانالواقع

الوجوديةراجتلقد؟الوجوديةمنالانسانلهذايبقىوماذا؟لصرنا

المثاليةالغلسفيةالانسماقتاريخفيومضةآخرفيهمثلتقرن.بع

لثاليةبقفانتهت،تأملياالعا)ماتفسيرفيغاليةصورةمثلت.لتقليدية

إنسدبصداوليس.متطرفةذاتيةالى-هيجلمثالية-لشامخة

وخيبةفشلمنالمسارتريةاليهانتهتما،المعاعرالفكرزرخ

التارلخية.اًلماديةجدارعلىاتداعيجسدهاتسندةنارادتندما

؟!بما)اجدلبىاال!للقد:كتابة)الفرديللوعبىسارترتقديميكنلم

ى؟9التظيمطري!تتنكبجلفةيسماريةلممارسةموازاةسوى،افكر

فيالاصليةبيثلالهافيحتى-نهأيتهارغمالوجوديةلكن!لنضال

نجبلتوي،المثقفينبعضتجئبمت!مةلازالت-اورباوعربرنسما

واهل.معاوالنضالىالفيرفيالثوريالنهحعنبعببداالطريقيم

فصدر،هذامنقريبءمنىذهنهفيدارقدالمنعمعبدجاهد

للوجوديةجماليةفلسفةعنأصلابحديثاولمأذا...":بقولهقاله

فيلازمانهايولالم؟العصرروحهيتعدلمالوجوديةكانت!ا

وبقيةوالمانيافرنساالاصليموطنهافيبلفعسبالعربيكلننا

الوافعيبيننخلطانمنهيجليحذرناالمودإن؟الاوروبيةمقارة

اختفاءيعدأنيمكنالا؟حقيفاواقمىهومآكلفليس،الحقيقي

العصرأامراكلمنمرضانفسههوالفكريةالسماحةمنلوجودية

الفكريصبحانالذريةالساحةالىالوجوديةبعودةيمكنيلا

جمالا؟اكثرالانسمان!وحوتصبحمجداكثرالانسانويصبحالقالثر

ونسياناللافساناختفاءالوجودبلااختفاءفينتبينأنيمكنالا

.،(..؟.لأصول

يخصبسجمالىوغيرجماليا-الوجوديالفكرتقهـديمانشكولا

اما.تقويمينقديموقفعلىالتقديمهذافاماذاالعربيلفكر

الفن!سفةكيالاساسيةالمسائلتناولضدالمنعمعبدمجاهد!نال

واللغه،والجمالللحريةفعرقى،الوجوديينالفلاسفةائمةند

،وعلاقةبالواقعوعملهلفناناوعلاقة،والخي؟لالابداعلعمليةعرش

كلمة"الحرية"الستحداميغريناولايبهرناوليس.الفنيبالعملتلقي

الكلمةهذهحوليلتقيانيخدءناولا،المقالفيالمراتئرات

اذنجوهرهالفنان..)ء:جميعاالفنيوالعملوالمنلقيالفنانساحرة

الحربة،جوهرهوالفن،الحريةجوهرهالفنيلعملوا،!حرية

هوحرمخلوقالىايضاتتوجهانها؟الحرياتهذهكلتتوجهلمن

والخلق،خلقالابداع،للابداعالجدلىالبعدهوهذا،قارىء

هذهدامت"ما."...حريةوالخلق،خلقوالقرا!ق،!ية

وتجعل،)للفردالحرالاختيار)تسميهبماتعتدلذاتيةا!غلسفة

دلالةبغيرشنظلالحريةعنمقولتهار؟ن،اساساالفردكيوعي

مضمونهافيتتحققانما،للحريةالموضويمةوالدلالة.إضوعية

الحريةاذ،عبماوليسحرا&سىوحيداالفردلان،مجتماعي



النضاليصبحعندماللحرمةيلاجتما!المضمونويتضق.لعلاقةوصف

وجهةمن-الحريةكانتواذا.واحدآنفيعلمياووغياننظيما

عنالايتملاالفهمهذاالان،الضرورةفهمهي-علميةفلسفية

اضاءالذي،الفنبينهاومن،واشكالهالؤهقافيالتعبيرصوركلريق

وكفمفوالنفسميةوالاجتماعيةالطبيعيةالضرورةابعادللالسان

الىالضرورةهذهتتحولالضرورةقوانينوبفهم.حركتهافيالجوهري

بالحرية.الفنعلاقةهناومن،للبشرحرية

ا)جماليةالفلسفةحوليدورعبدالمنعممجاهدمقالكانواذا

الغة.واخاصةالادبالىينمرفمعظمهفان،عامةالوجوديينكند

لهذاصرفلمالكاتبولكن.الادبجمالياتفياساسي!حور

الوجوديينبعضبقولالاعجابشدهفىلك،كافيةعنايةالجانب

يطلئفانماالاديبكلمواذامحشوةمسسماث)انهاالكلمتعن

هكذاالكلماتكانتاذا:قولهالاعجابذلكعلىوألسمى)النيران

رسالتهم.يحملوا؟ن،ليةالجهالفلسفةاطارفيالوجوديوناختارفقد

انهالهلتبينالوجودبنعامةعنداللغةفكرةتأملاماتبان،لو

موهومةرسالةالاهيانيحملونهاالتيرسالتهموأن،خالصةتاملية

استخدامبينفبهاوميزون،الادبلغةفيآراءلوجوديةاولا"لمة

فهـيمافروفىمع-ويرون،لهاالشاعرواستخدام،للالفاظالناثر

ايباعتبارهاالمألوفةدلالالهاو!الكلماتمعيتعاملالناثران-بينهم

باغنبارها!هاالشا!يتعاملبنما،ورموزاواشاراتعلامات

تببنعناوجودياالفكرويعجز.يخدمهالكنهيستخدمهالااشياء

فلسمفةصيإغةءنيعجزثمومن،للغهوالاجتماعيالتاريخيال!ياق

الدرسفيالادبجمالياتأساسؤ،نذكرتوكما.للادبجمالية

وهي،الفنهذالاداةالعلميةالدراسةالىبقوةيتجهانماالمعاصر

المشتركة-خصائصها،الادببيهاومن،كلهافللفنون.اللغة

عمليةحيثمنحقائقهلهواحدانوعياافسانيانشاطاباعتبارها

الفنونهذهلكن-الاجتماعيةالوظيفةحيثمنآثارهوله،الابداع

نف،الاجتماعيال!ملعنيصدرالفنكانفاذا.باثوا!اتتمايز

طوابرلع!صاناحيةومن،بالعملصلتهاناحبةمنالفنوناثواتلراسة

فنعليكلونوعية،عامةالفنطييعةلفهمضروريةبدايةتعدالخاصة

اجمالية،اتصالهاالصبفةذيالتشكيلعلىنحلبولقد.خاصةحمق

كانلذلك،عليهاوالسيطرةالطبيعةيعوالتعاملالعملبادوات

لصلةوتطوراالعهللادواتارتقاءوالنحتوالرسمبالنقشالرمز

ؤ!يأعظم،اللفة،الادبأداةاما.وخاماتهالطببسبعالمهالانسان

ليستلكنها،عليهاررطرةوفياعالمهمعتعاملهفيالانسانادوات

العملوراءتقف،أعمأداةهيانما،الانتاجكأدوات)عملاداة)

نتاجاليستوهيا،المجتمعقببامشرطووجودها،كلهالاجتماعي

بع("-"الانسانصلةتطوريمثل،اجتماعينتاجهيبل،طبيعيا

الاجتماعيبالعملالادبأداةصلةتنهنخذهنامن.وعلاقاتهالاجتماعي

الاداةهذهطورانكما.طبيعت!اضوئهافيتتحدد،خاصةسمات

علىالقدرةالىالاشياء(تسمية)مجردمن-الجميلالىالنافعمن

.وهكذاخاص4شكلايتخذ-والرمزوالتجريدوالتعميمالمفهوملكوين

ءنالتجربةالسنبنمنملمربينبمرورالاينضعلمللغةالفنيالبعد!ن

صبمالنفسي1اومن،ليةوالجطالذهنيةوالمعالاةوالاجتماعيةالروحية

منواحدةلوصلكلهذلكعبراللغةتظوروكان.للانسانوالعضوكيه

البشرية.تاريخفيالحقلال!امجد

فييحثه،جهدابذلفقد،التقديريستحقالمنعمعبدمجاهدان

مننقدياموقفايقفاملكنه.والمراجعالكتبمنكثرةالىورجع

لقارئهلقدمفعلقدأنهولو،عرضهالذيالوجوديالجماليالفكر

محققة.ؤائدةالعربي

تليمةاكنعمعبدالقاهرة

8
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كسانتولئنبالحقيقةوامتلا!حيلأةاكثر،جديدزمنش!نلمس

البساكلةتلكفانهاالزهاويآمالىعندالبسا!شديدةالكليةم!ورة

حسابهعلىالايتملاالؤيالتبمميطمنلاالر!يةوضوحمنناشئة

والتعقيدالفموفيمرةالفعليهتفضلماوهو.وثرائهالوافعند

بعضفيوغموضهعالمناتقدعنالصادقللتعبيرضروربنكاناا

الغموضلذلكمثالجعفرالشيخحسبالشاعرقصيدةوفي.تانبه

القصسدةفيالجزئيةالصورتميزالتيالشديدةالبساطةغم

الغهوضذلكلش!وللنه..الغموضيفلفهاالعامةصورتهاان

الفموضالناشءوانماالشكليالاغرابفيالشاعررغبةمنناشيء

الار!ا،علىالاقامة"قهقعبفييعبرفالشاعر،التجربةطبيعة؟

الدرجةبنفسالمتعددةمستوياتهتتبدىلاالذيالوجدانعنكليابيرا

الانسانعة.إةفيال!ودورهمهـانهمنهالكلكانوان،الوضوح؟

قضيةفتطبرح(الشعرابوايمن)لؤاعر"الناي"قعببةا

تعاكسبدلالات)النايأمثلالطثيسالرمزيحملانفيالشاعررية

،والفسادللقبحرمزالىفيحولهجماليحسنمنفينايثبرهما،

تمنحه.وصلابةقوةالجديدالرمزيمنحانفيالشاعر!فشل

لحويلشاءاننيالاداةاختياريحسنلملانهربماوالاستمرارحياة

ذلكتحقيقالمصولغير.نلانهوربما،المفتادعكسالىحاءاتها

تجربته.الشاعربهاعالحافىالتقر-سيةالبسإطةبمثلتحول

بطاقة،أصادقوصفي!يدةفيالمعإصرةقضيةالىونعود

كاذتالمعاعرةاذاالمعاصرالشعرمنوهي"ال!مريالرجملحفلكة

الىنظرنااذااما.مستحدثةتعيروادواتجديدشكلبرد

المستمرالنزوعذلكفيالعلميتمثلبحيثالمعنىزاويةمنماصرة

يجمسدمابمقدارالجديدالبناءقدرويطوالوجودحقائقعنلشف

قصبدةمعالتعاطفنستإءلافانناعالمهاحتواءفيالانسمانمواق

مسوخالىالانسانيةسالحياةعالمفيهايتحولالتيصادقكفي

التيوالمبالفاتالتهويلقبيلمنفذلك،كاملدوحيوافلاسلقم

الحياةيعطيماكللانالساذجبالتفلاولىجثواهاعلمفيساوى

نستطيعوذحنلاعليناويكذعة.الحنيقيوجههايزفيوزنهاحدف.نا

عتبلاعلىترانيمثلاث"فص!يدة.تبقيالكذباوالؤفينقبلا

خلب!لابراهيمللشاعروهيالاولىاما(امطار)وقصيدة"ليل

الشعرسهاتجربةتجسدحيثالتقليديالغنائياثمرفمنبلوني

الاحمطسلذلكالعملداخلمنالفنيللبررسمحاولةبلاعاماكسالا

الشعروهيمنالركابيالخالقعبدللشاعرفهيالثلاليةالقصدةما

لمحيثادماصرةطابعالوقتنفسفيتكتسبولكنهاايضافنلألي

رومانيةلوحةالجماليةتجبربتهعناصرمنيخلقبانالشاعرتف

معادلةاليعونمااقربتصبحبحيثالشعريةالصورةصممفما

ووا...عالمنافيوالجمالالحريةاجلمنالمناضللماساةبة

منفيهماتجهللالهافيهمااجملالعمياءالقوةقدمرالذيهالم

الذابةتلتهمالنيالنارتجهلكما8الاحساسعنوتعجزتراهلامال

.الثمرةثلبالىالصرمنالنسغرحلةلاشجار

خميسىشوفيالقاهرة
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هسيدامعاونيحلمان!هاالطييمنوبات.ينالموافيمنكي!ر

مياىجميعمتصيابعدهمنالسلطةبوراثةموتهبمدوكاتبهمهم!

ررةلاوالالىها!فدالخهالمثقك3المناهذافص.يةالق!،فهملد



عليه.وتتسلقالجمبزةجذععلىتلتفالتياللبلاباشجارسوى

رؤعهالذيالغريبالبشريالنموذجهذاخلالمنمقدمةوالقصة

منالقريةحاجياتلقضاءومرسالىللثصكاوىكاتبمجردمنالعمدة

بهذاللجدارةولفقدانه.والمعينوالعينالسوظمرتبةالىالمدينة

التنكيلفيالامعانخلالمنبهجدارتهيؤكدفانهالكبيرالمنصب

ال!مدةيقول.لهالاخلاعىاثباتب!غيةالممدةعلىوالمزايدبالقرية

ياعمدةالكيالدواءاول،(صابرفيجيب"صابرياالكيالدواءآخر

رسذهوحدهـتعيشفبمالارهاب،اخرولا؟سورهناكيكونلاخى

عنالناسبالتنازلالصعودخطواتاولىبداتالتيالمتسلقةالنمادج

.والصعودالتسلقبالارهابتواصلوالتىوبيعهم

شيداذياالظلهذايستطيعفهل،العمدةدموتوةجاة

هلبمتطيع؟بمدهيبقىانبهملوالتن!الناسموراداةعل!سده

الذفينطرحهالتساؤلهوهذا؟..يسشمرانوبالاعوانوحرهابالقوة

يبالغوانالعمدمكانيحلبانصايربطلهاحا!خلالمنالقصة

مابانه-قبلهمونفسه-الاخرينيوهمحتىلهالاخلاصاظهاره!

التسلطمننوعاالزائفالاخلاصىبهذاويمارس،منهجزءازال

يستمرانالكلليستطعفما!هيهاتلكن.الجدلمرالارهابأوالجديد

تتاكدللمواجهةلحلةاولومنذ.لهاطلاكانالتيالصورةغياببعد

منالبدايةالحقيقةهذه.لؤكدانعلىحريصةوالقصة.الحقصقةهذه

خلكلومن.الرصاصمنالبنادقخلوالىالباكرةاًلاشارةمنذ

علىوالالحاح،ديمومتهقيتشككبطريقةالحلمثآنيةعلىالتاكيد

التنبؤالوثكمنبقدرالوصفعندالطبيعيةوالجزئياتالجوتحميل

الغريبالصوتبينالدائمالحوارخلالومن.القادماتبالاحداث

برغمواوهامهاحلامهكلفيرش!االبطلداخلمنينبعثالذي

الذيالشاعرصوتخلالومن،واخراسهكبتهالىالبطلمسارعة

الحادةبتعليقاتهلناويكشفالاحداثمظهرفيويشككبالظلميندد

جوهرالموقفالشعبيالوجدانصوتتلخصالنيالمقتدرةوضرباته

بطلهحلميضعانفياضسلي!انحاولهذاكلخيكلمن.وخباياه

لانقضيته..اليقينوع!مالشكمنكبيريققوسينبينالسلطةلي

ومظامحاررملطةدثربجةمناقشةكانتالقصةهذهفيالاساسية

اكنو*رهاب.والقهربالخوفالمثقلالمناخهذافيفيهاالطامبن

والا!ماموالشخصيةالحد!علىالتريزويناكاتبااهضمامتوزع

جنىمنهتنطلقالذيالعامالموقفالىالاشا؟ةعلىالقصةبقعرة

العمدةان-!كدانفيفرغبته.المواقعمنكميرفيالقصكأعلى

ادىيشبرانالىدفعتهالتيهيوحسبحقيقيعمدةمجردليس

التيالدائمةوالاضواءالبيوتفيلهوضعتالتيالضخمةالصور

ضريحهوالحراس.فينهارليلاضيئتالنتيوالقناديلحولهااوقدت

يقولانالىدفعتهالتيوجمط..مقبرتهليحرسوابهمدفعالذين

هلىهوكل..والاقلامبالملفاتحاشدافخمامكتيلصابرأنلنا

قواعدمنمعينةمجموعةظلفيالاتبريرهايمكنلاوغيرهاالاشارات

بعضفياللغويةالصياغهالنقطةعذهطععتوقد.المسازجةالاحالة

عقلانيةعنينبىءالذي،الايقاعجوالتعثبرالارتباكمنبنوعالاحيان

ينكرلاهذاأنغير.تعال9الابر،لغةسيمتريةوعنالتيقظثديرض

فمسموعلىباقتدارتقدمهاالتيالشحص-ةتصويرعلىانلاضة!درة

معهاتتوارىوانبدلاات!والظ!الاصوليينالمعقدةالعلاقةطبيعة

نفسه.الوفتفي

دصلاح(اللئاممالتعلىالايتام)فصةالىذلكبعدننتقل

حىيونيومنالخاسرفيكتبتقد؟.هاتذكيرناعلىي!رالذيعيسى

الحقيقيت4حنةوا!نهتتحدثالذيالرمزيالوباءبينالعلاقةنصرك

كقصميوهي.6791عاممنالمشئوماليومهذامنذنعيشهاانني

ومفكراجتماعيباحثباستقراءاتمثقلةالسابقةعيسىصلاح

'،ـ'

كباحثانىكبةاملاحظاته!ن.!صهكالبوا!ر'ولاريحيمياسي

كمفكرسياسيووعيه،السيسولوجيةلل!اهرقديرومحللجتماعي

اؤصىالىمتيمالفنانوهذا..فيهالفنانعلىيتغلبان،تاريخي

الحدالى..؟نفيواللغويالفنيوبئسلوبهمحفوظبنجيبشد

-كونمقتطعةتكادأو،مقتطعةبرملاأفاهيصهبعصفيممهنجدلذي

رواياته.مشاهدلبعضتلخيصاتاو،محفوظنجيبصفحاقن

الصح!فعكلىتعليقاتعنالشهرهدافصةفييت!دثالذيالجزءيكاد

محفوظنجيبفي"يتناولاذياللصفىءبارعاتاخضايكوناناوباء

لكلابى(الل!ول)ؤجملامهرانسهدحكايةعلىوالاذاعةالصحافةمليقات

فياعمالصولها2الىالفصةهدهفياوصفاجملبعضنردنكادما

هـدهلكن.ذلكآردنامااذاالقصص-بئاوالروائحةمحفوظجيب

كلالقصميعلى.نطبقلانهاالبداقيفيسقتهاوالتيالعاكلكألملاحكلات

مقدوتهميالتشكيكنبغيلا،عيسىلصلاحقراتهاالنيلقصيرة

هذهبعضلانررما.اءمارر.نوصصفالىرعمابقدرلفنيه

بعضهالانوربما.ج!لهكننابىتمنغيرهاعنافاصعيصهنميزلسمات

ومن.القصرة"القصعالمالىممهالروايةمحالماالمىأؤربلاخر

.الادابمنالعددمداؤص"فيوانحححةالسماتهذهسضجدلبداية

كأ"ب"حلانهاولىظ!رتعر!بوبا،عنالمقصةلناوتحكي

صالالمه!مافيولاحظ،،ايوب)لهتعرضوضلقهرجاشرة

اسمهـايكهلالتي(ناعسه)منعرسهايلةفبى،مجاريمرى

ي9الو؟ءويتخعي.ايوباسممن4استشمفاؤفاتهلمنالمجازمية

الاحباظبنتوهي،الجسديةالعنةمنفريدبنوعالرجالصابة

حىرمحاينمابالمرضاصيبالذيا،وبق!قىلناتقولكمالروحي

الوبا،هذاانعكاسالةصةلئاوتسجل.لبشريهاحقوقهبخسط2ن

الدكتوروءمديقهالهـاوي..شخصياتعدةخلالمنالمجضمع/لمى

هذهاغلبوتقوم.رضوانالشيخوصد،مهمناهدواممرضتهسا!

ليسالقصةهذهفبمالمقصودلان،مزدوء4بأدوارلشخصببات

!نخلالو،تقدمالجا*،مةا4المجت!معإاصورةابللذالهالشخصات

العقليةالعنةفهـيهسادتالذيالعمرهذافيالعامالجمعي.الاحباط

رضوانهومثلارضوانفالشيخ.الجسمديةوالعنةالروحية.اًاعنة

اوقتافيوهوسو*رادالراوي-اكلبيبينوصديقالمسجدمام

مماسالها.سجمبوربماناهدش!قرضوانخفيطرفومنخسمه

لفسهالتجسيدالوؤتو!وهيوالعتف.مةالممرضفىناهدهبمهها.ناهد

يضاعفوهوللشبق،المحتومةنهاياتهاالىاخ!طبايصللذي

المروعالوباءهذاشاهدهووالر!وي.بالعنةاحهاسناوطأةش
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بجزئياتالممردهذاتمزجكانتوان.التاريخيةللوقايمالتفصيلي
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يظلبل.شيئاالصدهذافيلحققلاولكنهالاسملالصيدجممب
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وهواثريسيو،سفوكتاباتالسبعالعالمبواباتعلىللحبيغتي
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وظ!وجديداعتميزاشيئايبقىالقصةهذهشكللكن.القصةبها

ويطق،العربيةباللغةالمكتوبالجرائريالقصصمنفراتهلمابالنسبة
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سمادءمعالاكطلدفياو،امتبوصفحاتالقراءةفيالاليربعالمه
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الاحبا*عواملىفيوالتنويعالتكلاروهذاالمماثلةهذهخلكلومن
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حافظصيريالقاهرة


