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4ءةع!!.عكاو!العو

!و"!فه!هال!ه!جم!!كب!!ف!أ(ور!

داخلهـككىص!يخلىواحدةد!عةطاهرب8،ء!صسزورأحين

تغا،صيل!ثتصوعكله،امص!صفا؟!هذاضرببام!عاأي:يهتفسؤال

لأاؤصالىوعاديةبأارولةومقمم،حدافص!ىالىمغزعكابوسيعالم

الىي!ومااوالدهشةيشر2مافيهليسوكانما2،اضا!د

الكهـاتبامعالجةوؤعتهـحتاصءخالتقدفغرابته.الاسننهجان

وت!صولى.،الجميعالهاالتي.آلحهيمةالغرابةمننوعالىا!نيةا

وهذا.المالوفةاليوميةالحياةصغوسمنطقسالىديهالكابوس

!بسلات!4..المفزعمذاؤ"ا،لعالمهسذافيا)!كابوسىيمىحماهو

ثهئاوليسةعادغيراحراثارناوعارضةمواضعاتوليد

بر-عمونتجاوزهنتخطاهانذ!ثانلانانحتملهانإسهلمو!ت!ا

كلفيمسعتكن،وأبدىوراسمخدائملثه-وص4.ؤصيرةهئيهة

الاد،"اله"نلخطهل!،موقعكلفيالهواءكلءومنتثرجزئية

الىتعودلانها.وتكشفهلنافريهالحاذقةالفنهقىالمعالجةلهـكن

بيسنال!اهفوالىاا،!ضا*.ةاليفيةالصفاتبببنحميمتزاوجضد

ءصان!قتقدالعالم!ذافىالمفرابةاننجدص"ومن..اللتنياؤضات

اف!ةافأهبحتال!نومةفياند؟هتالقسوةوان،الالفة

ذلكمعومنهمنطقيلافيهالمئطقوان،قاسيةالنعومة!إناع!ة

هس!واثننا؟هعاتبينالهأالضفوهلمدا.والاحيكامالمراء"شديد

تجت-،برؤىاعى!منواح!طا!ربهاءعبرهيق!مالذيالسبيل

ممصا.وه!ومه!موواقمهمل!عرهمالستينات

فسنهبقليلوال!ثلاثينالخمسة0تمجاورقدطاهربهاءانومع

فرؤيته..معاوالزمنؤدةل8ح!يثمنالستيناتجببلالىينتمي

لل!وهرتنتمربولقضاياهاالمصريةللشخصبةتعورهوطبي!كأللعالم

ثساركبلاحرىاو،وتصوراتهاأجيلههـذالرؤىالاص!يل

ناحيةوء-صن.والتصوراتالرؤىهذهجوهوصيالنهةفيبفعالية

اوائلمعمشفرقاانتاجهـمنشرفبىبد؟واالستيناتىابقنانالزمن1

وعاتمجىاوش!ربةدواوينفيالائتا/جهذااغل!همءامعثمالتينت

لمطاهحمبر/9،ءلكن.العقدهسمنامانياا:صفافىقصصية

قصصهفأوهى-؟ل!شسيناتمسيمسفمنبالقربالاقصصهنشريبد؟

حتىكابفيالقصسهذهيجمملمانهكما-"691عاممشثسورة

هـداباكثرمعفيها،نجتلف؟دخصعيئوه!ده،فهو.ايوم

من11نوعذلك/!فل!.الانتاجشحيحمقلكا-ب،الستثات1

يحالببل.ا!رانهمنأكثوبنايستهويالذيالكنابةفبىالاس!!ال

واضحة.إمورةالجدمأخذفنهولأخذ.شلايد"بصرامسةنفمصه
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وانضاجقلمهلتجريبواسعةدرص"ائهـشراكيالطخرهذانهاتاح!فد

فرص-سةلهاتحالممالاعمالمنعددك!ابةءلى2جم!(عكف.دوا!ه11

ومن.والتمرسالخبرةمنواضحاقدراهولهاتاحتلكنهاالشثر

اعوامثمانيةمرعلىنشره!االننيعشرةالاشناالقصصاتسمميته!-!ا

اك!اصقيمنك!كا.والا-قاى(ءلجودةمونكببرةبدرجهال!ءالابداعمن

وكل-روتالمت!وكيزالىلموبهله.فريدطرارمن9فيعنتكممعقءالفنيه

والصلالشكليةالالاعيبالىيعمدلا.والت!ليرالباءفيالخاعة

وهي.الراسحالى*فل!ديالب!اءوالى6كهالرصال!ى1جم!"لومنهايىهرة

عنسةوخبرةواء*كأبصيرةعنتكشفالمكسووفيكأالناحسةمن

مرح!لآ..3.رهامنالداميةالمرحلةتلك،م!المصريةبالشخصية

ا)ثخصيةهذهسهاتاهم"مس!ققطبدلايةعلىوتطوي.الستيئات

..يقولونكماسصمعمنلارسمندقية..لع!ة؟"رصإةملامحىأبوز

فيع"ثر-سن"الستيناتجهـعلكتاباكبرمنولا"طلاهـ-فبهاء

الجامعيةدراستهمرحلةوفيبا(لسمعيدية؟لثانوكةداستهمرحلة

وعاصر،ايةاللمبراسنواتاخرالقاهرةجاععةالاداببكلية

..52!ابعدمصرعياشتهاالتيالجديدقالمرحلةاتسنهكللو!بما

وي!-عمينهضاخروعاكايننقوضالقبيمهنباكملهعالمأفشهد

لانهيارالصغيرةالتفاص!بلبوجمروعاصر..شىعكلعلىقبفله

نفسهاالحرقيقيمة!يهاوما..كلهاقبيمهوشهد..القديمالعالم

-صرتةعلل!ببمجديدااسلماشهدثم..تموتلموتفوىتشحبوهي

..افرىقيماعلاهامنوقهويالدوجاتالسفلفي؟كازتقديمفيه

-لك.وال!وطالص!دآثهـارمنباءملهجهلمهعانىكما-،عاتى

معتواهاوعلىقصصهشكلعلىاظرها41مافاةهدهقركتوقد

درءمحطوهـ--ةمننوعاالطاهريةإتقليديتهافكانت.نفسهالو؟تفي

باذهاتوحيائتريدوىتها.وبيهامانلاعالمفىكا:هااهثهات

ال!سائدةالمواضعشعلىتتمردولاالمألوفعنخارجاشيثاتقدملا

بهمذاتوهمناح!ثمنولكنها..للتعبيرا&ملالدالثمكلعل!ولا

اعمق-قدمااليجه"يميفطهماغيرتف!ل!ا!اعليهالمتعارشااث!ىكل

وفعث!ممف6عهـنهتصدرا!يىاالوا!هذاعيلى؟لاحتجاجانواع

وتعرى،وزيفوخوفجورمنالوا؟عهذافىماء*شكةبمهـ9رةلنا

جوءو!ن..فىديقاو!مراخثونانسانةسيوءاتمنا"ثبوفي!

هذهكسيفضحاصجابيابطلالذفكقختارلاوهي.وليونةورهافة

الذيالسلبيا!بطلاي..ا"ضادالبطورالىتلضد)كنع"ض!اءالالف

عهـنمهعجزاولكنفحسبال!ل"عنعزوفالر.ءشي!ثاي!للا



فانهرفيعطرازمي"سيكيبناءالكلالبولان..نمفسهالوقتفي

مناخرىمجهـموعةموا،اتهفياوا!ضادالبطلهذامقابرفبميضع

اررسدنوعمنايجابينهاولكن-غالبانسانية-الايجابيةالنماذج

وعملىالخيرلاالتذرعلىتنطويايجابيةلانهاالسلبيةمنسلبسة

!البناءلاالتسير

هـفاعلينايطل)1،،المظلارة)ا+كلالبانشرهاقصةاولومنذ

القصصاغيبوفي!ا!هرة)فيوهو،اورءبغيرالمضادلبطل1

مسنالم!اساويةنريحةلتلكينتمي..صغيرموظفذلكبء

هـنوعمق..اه!فيرةبالهـبرجوازيةوالمعروفةالو!سطىالطبقة

من..بالأساةحساالهثريحةهذهات!اءاكثرمنمختارانهماساويته

التي،الصضيرةويلاحلاموالتطلعلىالخاصةالاهننماماتذويالمو!يفين

،ةوا)ثقاؤالمعرفةمنوالضحالةال!مئبينتتراوحلسوافدترفدصا

طاقنن!حدائماتفو!ال!ياوا!منياتالمحبطةارغباتواالمنهـبتةوالمجثدر

هى-تابينالتواصلبفقداننحسالاولىالسطورومن..الفعلعلى

فيجبببهاأ(لارضيكافعل1ماذا..احترت"أمهلهتقول..وأمهابطلا

اخيإ،ازورانمنياتطلبيولابطياطسظبخيلامهـقط،لشييباتفمليلا)ا

بامف..بالسلبولكنالايجابيةبالاعملابخنملأالبطلوواف،لىضاء

تماما..ير!"مايعيكاقوانيريدمايعرلىلابطلا".الفهلعن

ثسدهماوبرفص.اليوميااكرورال!الواق!عهذايرفغيرانه

ال!لأ!ا*"لواجباتواالمقتعلةوالعواطفالجاهزةالعلاؤداتعالماىا

التعبيرجافىانسلبير!ض..خاصنوعمنرفضولكنه..السقيمة

اخا)5يزورارانهلاء4ويقول.ياكلهاولكنهالبطاطسيحب،فهو..

واف-صاء.لزلارتهلذهبالعملمنخروجهبمدولكنهاص!احاؤئي

ولس!4"هايرفضالتيالاشياءمناحرثيءعلىنتعرفلاصببهزيارته

..المبواثهواًلجدإدلشيء2ه!ئا.قطمامئهاي!ن!حللانيستطيعلا

ابيياعنورفاهالذيالقديمالهـبيتقينصيبهيب!عانلريدف!و

النقيضالئموذجهوهذاواًخوه..الرغبةهذه8رض.دهاخاهاسك!

باكيراثمننمسك.الطريقفىواًرراًبعاطفالى+لة4وامزوج..له

التحالؤىراغب،الزوابمعنعهـلأرثط..أ؟عزببطلنالم-صكن.القدلم

هذاظليرقط*والونلالرعبةبينلكن.القديم!ةالمواربثكلمن

واء"ضا?-ص(للبيعاخيهرفضفأمام.القصةطوالوشمروالبطل

14ؤ!-تل-،ابقةاالمرةفى"ششابسى:طيملاالمستندات)اعطائه

وخرجتركبتىعنالطلةانزلتالمرةهتهفىولدئني.سرقةهذه

سثهلدتصادؤ"ستمااوللدخل..اوضاهدلىودون.."(كلمةلمدون

اءإءارعا،وبليعناءلملانبةءقدمةالمحسوباتهـملابعصزجمهارهصادفة

ؤء---ا،*ز،؟ر!ء.ىء*-(لص؟دءانلسشطه!بملاالذيوهو،الوحشي،

ا*اس!(!:16اأ!ىحهم!مهكابم!خ!و..تصادؤ"اامرأةا،لرهاكيىلضاا

اءز،خاتاآشرم!حدلثهماخلالومن..ثواروبشللشسايمثوبفى!

هـلمور-"ا..؟+ملهاالحاةتشملتكادحهـتبمعالبطلثلفسهاكل،اجا

كماؤهل11انارلدلا..اتزويمانارلدلا"المعهـادةنمطيته"4الممالآ

ر--بف!تمهـ،مهعشاتشاءرا!فلاوانجببيتااًفىءآن.ابنيف!ر،

نوو!صث!!!م!ولواتشبر.الاطهفالويكب!الاطفالرو!،2والاطف"ل

فسقه؟ت-ا)،"انااموتئم..ثمبعضكمء،ذ9وششداصامهم?

1،طة-!!،ل!ةوو،ا،مس!مالعكوارذاك،وفبند-!ال!ءإقىإغةصياال!،

لحالةال!-ماس-بئشديدةاهوطابهاءؤصص!ىاللغةالان.ويتشاجر

دب!بالرتبا،لقاعبهقااقصةاائتهتهلعن0.1اشخ!صيةا

تصفللاستجابماتوالخاصععلي!اثسعيطرعيرالف"ابعوبهدااحداثو!

ؤ..ءد.تبد2؟داولدبااتها..ابدا؟بطلهاح!ياةفىالارادسة

الجدلدالتضو/!علهذاالق!صةفىا!رفء"اكفمةلأامافاففي11،

ىفله*م!كو!اتىاا(راة-ثدمهوالذيا)رلصسيلحنهانفسءاى

ا--؟إةا!ذها:،تقدم..الشطيمشربالىىولص!ب!1اسب:ءساا

؟؟691مارسيددد،الكا"بمجلة)1(
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منالارب!نيبالغعندمابطلهاعليهيكونسوفلمامجسدةءصرة

السفروأ-سافرت،.ينتظرهبه،ابحراالادهاصانها..مثلهـ،العمر

ءقمهاوتاكرزواجهاوخابوتزوجت-كاتبنافتمخصيساتدانمحلم

خارطةفيالبطلطخولواًزاء..مدعىلهتعرفلافاعالىفانحدرت

"؟شيءايم!عنىما..؟ذلكمعنىما"يصرخالمرأةهذهحيماة

ليشزك!يخربم..جديدمنالار"ديةنصفا،،تالاستجاالىويعود

لهامبديا،شيئاعنلايدريلامطاهرةفيم!نخرطانفسهفيبسجائر

للفريقموالانهفيؤكد،للؤيقولاتهفيمستريبتهديدوع!ةا-حت

انهمنبالرغما!اهرةفيجدياوينخرطبالفكلويتحمسىشكبلا

انتصارعنالمظاهرةكانت..واحمهكرةمباراةحيا-د"فيإسهدلم

فىبطلناي!نخرط؟نالمفارق!ةوكانت..اخرفريقعلىكرةفريق

بالاحرىاوالقصةوتنت!،.بالهزائممثخنوهو،المنتصرينم!اهرة

الفمالىلر)بئالهت!قطعالثموط!ةسيارةفيجريحاببطلناالهكاهرة

وسعهفياماكلالب!لفعلوقد.آلزائفيناالمنتصرينمنواؤوانه،و

يفاجبولكنه،والرتيبا،كروراليوشالعملو!نالتدعنليبتهد

تفاهةمنيرفضهماكلمحمفمظاهرةفيغارقابنفءاك،،يةفي

فيهذاكلعلىللاحتجاجالعارمحئينهوتجسمد،وتجوؤطوزيف

9!ضاتالمت!سابينلالظليفالكاتبسبيلهووهدا.نفسهاوفتا

المزدوجة.الاهدافداعبةفكطالجزئياتخدامولاست

احدوقدالبطلبهدانلتقي"2(ميلادعيد)اءإيةاالقصةوفي

مف!ربديالمرةهذهيتركهالم..اصدقائهاحداهـشقةاصد،مه

طويلحوارفيمع!،يشبصكولم.ويهربالشاي

فيحدثكماصديقهشقةالىاصطح"بهافيالرحوةارادتهيقهر

نس!تمرانيمكناطريقةابهدهتكلمنااًذاإءاكهيعرفطلانهأالمظاهوة)

..وبر،لفكل"انتبطريقتك-كللمائن"الفتلافتجيبه،(الصباحصكى

اتكلماالشقةالىمعهتدهدبانعلىفتوافق.!وبطرل!خهينكلم

،كأ.وتسعدهالموافقةهدهوتدهشه.هامةس!ه(ل"وييقولكما

ا!م،ذصف!لمانها؟'خائفهاكانكاذا.اخيرا.اخببرا.انجرا"

كلابسطما.ث!ثمةفيفمها-لفآحلمو"مرهـ.و"حن!قارلهفظر

لكنه.نفسهلبطلايصدطلاهكلىا"ش!7كلاسهلء!؟!شيء

،،كيبرببقشيثربنفسهالثقةيشتريوهووحرجبدراءهاامسك"

!تكشفماوهئا.ال!بخسافىمنهذالمثلتشترلىلاال!مقةلكن

ويتهيالثقهالىب!.طبث!ب.ارفبعد.اقلاءلآاالاحداثءنه

رجولته.عنترضلمربما"معهتسمدلمم،اًنهث*ركبماءمكل

مماالرع!انربما.الكفايةفببمااعاطة-يكن!م!ربرما

ا!خ!سشسيلمااشآراهاأ!ىأالم!قةانا!هم..ي!؟!احدلا..((يسب

فاء8ورطذجبسكلي!ستميد!!انيحاولولكنه،تبحرتؤرالكبير

لفشلوء:ررما،انتهياانبعدالفت!لأةوبنبيئهالجارحالحوار

هـنالظاهريالرضامننوءصاذاك4لفيسمببوإجمكه!(،ء*ف،*،سا

علىراس!اووض!ت،فتاةوابكى،احداثلهحدثتفقد"ن!4

نءحكامااًيصربدأوكاثيجوبين."المجربينمنواصبحصد-5

هـدالكن.ابدايننزوجالابدلاوا*4لىاتفالهالهـث،تكلافيلم

الشقةءة"بيحالقنلأةتخهيكأو"طيتبحرمانلرهـ4وذت41صااررة

كل..نحسسحظيات""عنهالبحثوهوو.لهو؟رويحاروءضطرب

اخذهامرةاولفيالمفاتيحمنيتضيعواناشيءكلىنفعلا)أ:،لى!

بر!لالشفةمفتاحفقطبضبعلمانهالىلنتبهلاانه.."فء،س؟

مفتاعععهوضيع،تلكفتاته?الا!تهوارمؤنراحايفساضه*ع

ضيعانهت!رلى..ذلكتعرلىوالف!ناة..علافةايفىالاسضمرار

..قنصحككث!ر،ء"يعلىالسيطرة.رسشئيءلنواًنه"فاقيحكل

ء!حكة..رثا،حهـىو،فيهعاش!هلاجارحة44مؤلطفرةضحكة

لجريدةلفنيواالادبيالملحق)من(8العددفينشرت)2(

64981يوليو؟اكبم،الصادس(الم!اء



ئاصضنن!لو"ا!نىهوضبدرك..فيهالتشفيمن\لمعير1فيي

.."الجلمعذانجمثلشرت

يرةركالذيالبطلبهذاذلتقي)3((ا،ب)افتاليةالقصةفي

مناثروابم.مزو!هبرفملزوجوهدكأالاراد/نصفللالستجاباتحياته

شبك!ةولكنهت!قاليسالرافضالبطللهلابارربةوالزواج

هياةفيالبطلاحلامكلواللامرئيهالمخلايلةلقوبهافيتقتئص

زواجهقصةميبهائلتقيكلمةاولفانلذلك..فيهايتحقق

بهواءالاسر.اراكدةاالفرفةفبمروجتهمعالشحادكلماتهي

الزوجةوتذهب..الطلاقبكامةتنتهيحادةقصيرةكلماتوهي

ك!اتماما..،الليلفياليه!ابطلناويذهب..ابيهابيتالى

((الا؟هـامورق!لىكالكابهناسيعو!الليلفي""حطتو!ت

ب!ود".لىء!بئالتي؟،دةالمهالحماةعناوراتشب!ءفيمليقعيعود

قولوذلكتدركوالزوجة..حقيقي"لفاهمدئنالىزلاىابزو،كه

لمراثن11فبى،يخفاهممانبدءا"ا-اااكأ!((البيتف!سنتغاهماء

ب!لألأ..التففيتما!اوقعوقدنغهـ"الزوجوجد((ومرتصيينهامدين

ع!ىالوؤتخولحرعىوالذيتريدهالذيالطفليطيهـاانقرر

ول!عليهالحصولفئتلحامهاورالهاومنهيوكلألت.فيبد4الا

ح!ئرةارادةنمنهزمانالطبيعيمنلانبصرانالام!كنايكن

عورىفمطءكلانتىالان"وفئر.صارمنينارادتضنالعلىامام

ممفلموداوسيكل6بهقسسعدوسوف،الطفلسمببه!ا.مالاربمع

سوف.يحلمك!دسهلمالم!فييسافرولن.واًلبيت!وكيفة

هذهالشبكةلتجنبانداثماحلوللقد،كاملةالأشبكةبهت!يط

كانتطلشبكةاينويغكر!هاؤصتهويستعيهد"فائدةبلاونكن

الخار!كأهالاشياءالشبكةعنيبحثلاد4بوفولا؟اباأ!ب!

يبحثولا"؟يلاولىابتسامهـتهفي؟الائ!تحاررسألةفي؟؟لهازفي"

ارخهـلالرةالارادةهذهحيمثهوداخلهفيالحقيقىمكانهافيعن!(

و!دهإمثصى"فيخرج.المصطةوالاحلاموالهزائمبالجراحالمثخنة

كانالتيالعددبةالاشيافي..شيءكلفي،ويفر،الليللأفى

فىىيخرج.."حد؟تالتياًلقليلةالاث-ئءورييعملهاان-سيد

إن!تظرهالليالرههـيبالمصيرهذاعلىاليلاسرللاحتجابممحاولة

ب!ثابهالزوجسةواًلد(*ب)صورةفياقصةبسدتهواللي

اررسضةوثخص!4الجلي!نضظقم"ثىمنالمصنوعةوط!!يته!لما

.دورولاأصه؟يمةلازائداكهـئامعهسالبموالتي

(و)الاب/والتيمببلادع!يدو،(1،ظاهرة،اكررالقصصهذهفي

فاي!ماناسظاع،6!اعاممرةلاورلقرائهطاهربهاءقدمها

تحوريامكاف؟سثفلالذيا!لير.!لانساننلنموذجهكامسةصورة

خسصمنالبطللهذاومض"دةمواريةوعورة،ا!الهبقيةفى

سيطورهماوالني(الاب)؟يصةفيق!مياالننيالنسائيةالهـئماذج

ملامهـحوريبفانايضهـاواًسنطاع.ابى،قةالقصصفيوي!بلورهصه

دلمىيعتمداًسلوب..الهـفريدومذاقها،خاصابمهطالهفنياسلوب

زصر!كلمنالهـخاليعةاماريةاالافةويسشعملوالحوارالحرث

..معاالجسديوصزهمال!نفسيالشخصياتعرىت!جسيدفي

خطو!رسمالىتعمدكالموضوعحادةالقصصهذهفيفالفة

وهذا.و،المقارءالموضوعوبينوالموضوعا)مي!بينسشقيمة

فيهيمد-التنولفيفنىمن!جمنجزءاك!باشرالتعبيريالاسلوب

لا.تن!ضللام!(،لحةحسا!سةكاميراعينيكون"انالىاملالب

اخله.دأ!ب!ماتتكهنوالااليهفيفلا.تمشوههولا1لوا؟3تجمل

نامققعناواكثرنطقااكثرت!جعلهاليالزوايامحبروحدهق!د*

6491نوفمبر26قي؟،؟؟لهدد(الخيرصباحأفينشرت)3(
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بصورةوواقعهزفسه31تش!علىالقدرةالقارىءاهماقفىيضه

هوالنىالاسدبهذافيفالخارج،تغيير!صاعلىتمومون،أكيرا

اليهالوصولعلىقانرةالمفاتيحاكثروهو.المراخلالوحيدالمفنتاح

علىوبالأعتماد.المبهم!ةواالاحاسيسالفاكضةالتنبلأات1عنبعيدا

اثلاثالقصصتلكفينجدلاههـن!اومن)4("الصلبالمر!الواقع

بشعورواحستقولالتي1السق!يمةوالجملالمائع!ةالنتعبيراتمنايا

يعوضانالكاتبدورمنفلشى.الخ..وكذاكذامنمزيجهدو

موقفممعينفيالثخصيةلحالةضيقيت!ديدالىالوصولعنجزه

بهايخدعانقبلنغسمهعلىبهايموهالنوعهذامنبتلفيقات

؟لبرمبالموقفثديديكونانعل!يهولكن.الامرحقيقةفيالقار!كو

سيطرزرفىيظكخبرتهجلىوان،ي!تنماولهأاتيوالشخصيات

المهسةاا-تطاعتولقد.موفلفلكلتقصيهطميص!ئبةكلعلى

السلوكانعلميبشكللناسدانالنغسعامفبالسلوكية

صوالاجابةموقفايفىلإفعاليةاالشحصببةمنيبدراذيلىالاجرالي

تتحددلااساوكيةاالاشنجابن!هذهطن"للمثيرالسيكلوجية

فيتششكبل،قبلمنشاتعاكانكماخارصةعقليةبطربقة

محصلتهاالس!اوكيكونابكةفثاعديدةى،صرنوعبهيتها!حديد

ا-تفلاالمدرسةهذهاحرزتهااتتيالعل!بسةاكنتائحومن..النههاثية

لاخض:،ؤ"-بعرىالفيا'حي؟لشرآ،ررهـلوفيحؤا،ظوص..يم،؟د-"الفت

للممثير-ا)سيكلوجببةالاجابركأهوالسسلموك..الال!عهسيةاكوصصةلهذه

سوكهط،وسده4الانسا*بالشخص!ةخارجعلىا)تركيزان

اثخصيةهذهاعماقكشفعلمىمارر..خلرانثاوادقوحدثها

ناهدمنجواياكدع!مدما؟أكمنابعدالىذهببى،ة*،صاو،1

قسصا.!عغويةفعلردودالاليمستالصادكبيلانم!اناكصلمالددودكل

-لآسريهبطريقةأفيهاأمقليةواوا!صبيهـهالغسيولوجهـيةال!اصركل

اللهب.لسعةعنبرحببداتلقائبسااليدحركةعنار"!ةكالاست!جابة

يصبحللش!مياتالقصصي؟ا)سلموكدواممعنالحدرثفالىثمومن

فيالف،نصثمليصبيموختى.نلاصاكونهء-!،ففلامجدإالا

الواؤمحهععلى!طيمتمحدانعلب"،وصلأ!"ة4امهـؤالعاما،ءستوى

بهـما.ويركتفيئاثح!ء"الظاهريالس!كوعلى،وحدهالصاب

النف!داخطيدمدمم!اكر!ثيقريتلخبصالواقعفىلات!صا

.)5("واؤحارانفها!ىءنالانسا،-ور

ب!له،المبدمرالعلبماالاسلوبهذاالىكلالبناعمدذلكلكل

حدهامسنلهاجماتنحتوالتي،الزخرفمنالخاليةالقصيرة

توانصاثهتيالجهلىهزه..وارقخثهاترها!امئولايسوقوتها

ا،؟عدةالابواباعصىاماعه!اافتنفتمتنقر..هدفهاالفكالإهثكايا

قبم!االغنيالتناولفياليحديدالا"لوبهذافوفىخلقيتالتيهي

القويئالفصيرةالجملةبسماطةفيتعثر.الاتفبمجديدءيمالي!ة

يكعاطمةمنا+لعةالم!طو!ة1الجملقيتفتقدهكل!اعلى،الدافة

الهـىالاسلوبوهذاالجدإذهاللفةه!هاستصثتوؤد.وشياعرية

افبداا:"اترزدانا،ووصصيةأ!جرقياتنلالى!ىالجديد

تا-كاستي!عاب،هـنيقمكف،ءهـلد،ودوحجدلدلالوةللاؤهيصعة

"الننهآفلممهها،والؤيةال!ضاريةالحسالسمةرلى،الجديلهاتال!تفيو

الاولىللوهلهـةتبطوا!تيواا(صفمر3لمتناه"مة/الهـجزلي!اعهـمطيادومن

فبهيهتبدو..منهامه!تكاملىفنىطالماثهـوتاءتست!ةءلاوكا.مثا

حتد(بحنتمالتصومم!ربةلس!لةفر،حاقةوكلاى"-ا!صصةكل

الي،،المألوفحداكصىالىاثىالهالغربالطا"هذا6كاصبإ.

و،حود،اثبطهلأعما!منالصإةايستلرهيب!مابوسرءالراحداؤصيع

واوقحقق.دزنه

...ا!رلةالافصوصةمستقبل)حافظصبريراجع)؟(

1666.ستمبرعددد(المجلاأمجلة،أثلالبىا\اآسم(واثجل!اها"!!حه

اًلسابق.-ءار)ع(



قدقليلمنذعنهاتحدثناال!تيالثلاثالتصصكا*تواذا

ستصوغالقادمةالثلاثالقصصسإناثبطلمذاملامحبعضإبلورت

فيوقبلور..فيهيعيشالذياثعقيلالمناخقفاصيلمن2خييرل!نا

المباكثراثننورفيالفنيالاسلوبهداخصا"كصبعضنفسهالوفت

التيالاسبرإمناتكثيرعلىايديناوتضع،اليقصصيةللتجربهة

الاستجابأت/دائرةفيورغيلالهـموج!مل!هي!ظخرطالبهـطل!ااطلاماحبطت

جهةمنالحلإاةعلىقبضتهبشاخيتشهدالننيالاراديةنصف

.اخرىإص!ةمنعالمهمقدراتعلىالسيإطرةعنويجره

االنافغه()ثولصوقيا)و(اللكمة)هيالثلاث"ل!قصصهذه

لم..ميسلادعيد)و!الاب)الىمنها(الم!اهرة)الرطاًزربومي

ا،لثلاثصصفالة،مهـصاوالاثسلوبالموصوعناحيةمناليهااقرب

و!و،المظاهرةأمثلا*ولالممميرمنالخصوصيةشديدبنوعمرويمة

هـنبلالراويقيقعنيلاولبالضميراروايةافيهتعبرلاتوع

منجديدنوعوكأ"فيهاالاولالضميريبدرههـناومن.انسحقه

هذافبيهويعبر،الذاتيةعدلىاوضوعيةافيهشحلب..الغإلالبضمير

برغإمللمبطلالمحقيبىإاليابعناال!ضميرإبنبينالشعريالخإلط

علىشالهمداوراويةمجردوكانهيبدواًنه..3للاحداروايكه

ومن.نةم!هاحياتهجوهرتتناولافهامنبالرغمق!هلااحدافى

هذ6ومم.العكسيةالانامإنسإوعوكانصإإالراوينإيلاناتبدومن!إإ

فيائس!حاقهاالجماعبة!طحنفنياتلخيصاتكونلانتم!حفثها

للاحداثالاناهذهايمةرتعبرمأوبق!-.ت!قهاوع!لمواًحبيه

رواررهالاالاحإ!اثلصيإغةاماجزاالطفليوحنينسإاالعارمتوقهمإمن

ايه+اتعبرإإها،رإمشإهدتإهـالاالوقائععلىوللسيطرةفحسب

ذاكاإإوسفوضعسإاخقيقةمهمعنالراويةيلانإهدهعجزعجإ

ووا..لازمتهـ-؟ال!صلالعةامواملابكلكاملبشكلاأوعروعن

نجدهءاهـوالاولبالضميرالروايةمنالخصوصإبيةالشديردالانويم

مثلاغائبابضمإرمحكيةررتفص.ايعلاثالاإضإيصهذهفى

وجهةومنراولسانءلي،ول!ةسو)منهسا(مبلا!!م!د)و(ا!ب)

علي!فف!تإمافىياالمس!مىغموالبطاإ،فىلفىهوي19الدوهط.هنظ

ففصاء،الذ!الصخه!ا!وظفانه.قالعل":تااـنفدةحهملاه.،ءض

حإمنسإاندافكثرن!ركهونحز،الخممة6فيلاالهحبإتهءلمخاكفا

اكأ.هيالانسانجوهـرباعتسارهملواله.العملل!ءحبلالهالى،

!ماوأعملهامعاشهضال!ملوفى..ارهكبم2سبرعاىقلإةا!حكد

،ا!داًهنيادىاالاجتمإءىالقيمسلمفيسإاينحكلالتو،املاقاتا

اىاليطلهالكلإبوخر؟يمالمفميين..العقدلقخلكلذكرتك!"نمسهر

!اس،ا،دبنالض*هـا؟!لمهلا؟1!لمص،/ه!!97اظرصا3الاهالواول

ازر؟اازء"ةفىتصباشىا"ريةوالحضالاصتطء-ةال!وافدكل،؟افيا

لى،ول!18الض،مبقيشد،ىةافىمةوكلالهاالاورعللههلةله"ت

.كذاكببستاً!ا؟.

تبدثالى*رمةهذهانمنسنتثد)ول(اللكمةأقصةفى

وتعلبقلا،مإ4اجذإاإ،اصديقىسخريةتفرخاصةهـكلنإو!د!!ا

فني!ةلمرحاةبلورةهىوا،ول،الاحوالمنحلابأفيكذلكلي!مصتاللائثة

الخ!وفمنالمصروكأالشخصكأفبيعا،علاتبكملهاتإربحيه

بلاتواولتمشقلااءاهيممإبهماوتهـن!فسور..الامانفقدان9داكلرإدة

لكلا،عثاراتجال(ءليم!نفومرنت6اً،بهمةا4!م!،وؤطوافامضكأ

?برة"وء،أ-ا،أتجر)!اعلىاووتصبة*شعا،)هـكلس(وعلبم،لف!(ء

ااقيس!مق!ولماسه"مامتواصص.يمبداتن!بتهى"ئما!يقتا

علهـ،الاسه:،جانا،والقد.ةالدلمشمه1!*؟و،!دت،للمقاء!سا01!قثر

ابرهـتم!*،واد،لفالةمنطؤيةا(ظقةغهـر*شعاء*3األطصي.،،كمقنت

دحإ"و،(قض.؟ءمؤ،اخفؤلض،ء،)انتإقلألالتىوالمؤهلاتالحكل

.791ءاغيسطسعددأالوو،مجلة)3
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"هـدهفدعلىجاءتالا!للهالمح!مد"و"ايهحي!لكانعوف

نزهـ-!ةوكأنهـ-ا،ءهولاشف"تكونقدهذه(،كدهقد"انمع

6واتيادهعيهالصبروالىالشرمذنمنالهوينالىتاريخية

-ثوسهااشياءهذهكل.الاستثنلىعداهماوانالقاكلدةانهواف!راض

مم!ءالىتعإمدلان!سا..مباثمربشصكلعنهاتتحدثإلانكنإهاالقصة

المبإالثرةالجزئم!اتعل!ىويعنمدالتصريحد،نباالتلميحيركتفيتعبيري

ء"نبا.العقليةالنرسإة!رإاحادونالقلمةالتحليلاتعنوينآىوحم!ا

بحالهمفىكرةيكتبممكت!بهالىجالسوبطلها(اللكمة)تبدا

شيشالنا،ضوللاالقعسةانبرغمزائفةرة3مذوهي.الاجتماعية

م!كنبياكتبلىاجالساكنت"الموجزةالخبري!ةالجملةهذهسوىاعنها

زائيفةمذكرة(هإيألقلماريإرامرنيكماالاجتماعيةبحألتإيرة3مذ

يدركانمناعجزالمسممىغيمبطاهاانل:-استكشعفالهـقصةلان

ومنا!ارجيقعالواامامت!مدلاازيف"وهي.الاءتهإعببةحيالنه4كأ

االنمتط!سيمنك!ليرةبةهةت!مببهابل.ابدابمتمللاالمذكرةؤلان!ثم

رجليدخلتلكمذكرتهال!بطليكشبفحينما..مطومساتمنوري!اما

و-:مإ،ويشهتمهمكنبهعلىوير:حمنيقبلمنحياتهفييرهلم

رأسه،علىبقبضتإهيهـوىثمبمنففكهيإ*يلكلعليهليردقمهيفتح

..ء)يى"ويذمى،يكنبهاالتيالسسوإرعلىالدممنبقعةفتسقط

ء-صمجمود"أثوهـكأافيواقصإنفسه4جمجدحإنىيرفيقانوما

اديإنونةواالبراءةبعينالحرجةاأحافةعلىتضعله..المستمرةالتحقيقنإ

هوانهامضيركأمجردكاناناليقينوجهعلىنعرفطفسلا..

سانالتحقوإفييهـجرمفصإو.الف!ةمواردفيفيمسهاوادىالذي

بفبابهال!!ليزدادا!8ربفييفابمالجانيهـووها.اعداءلهليس

مركزالىالضحبكأمركزمنبالممرلجا)!يطلفيهويئحول.قصيدا

عليهو،بدو،اجاناييمعإيديتزاالضإبطإضيقكإان،).ابإ".بىإ

اساعدهلالاثيالخجلمنبنوعاسروصروبدأت.اقوللمأالتصديقعمم

عنالبراءةبعي!دااًقلهملاويهخركبالخجلثمرهوها.."عملهفي

،يفإصقإحيإهصسإكثرمنهإويقترب..الدينونةمنقليلاويقترب

طلبانسبقالذي-القلمركيرإقهـيصحبهويتركهبالتخقيقاضابطاا

على"مإال!عابويغلقغرإفتهالى!الاجتمإعيةحال!تهعن-قريرامنه

41صرةهذهكىإء.الضإبطقإإلهفيمإإت!فك-رانيحسن"وتصحه

"حدلا!؟هممق..،،قتلكيحلولونقداالتا!صةالمرةودياضربوك

!هلق!ده!نرفلجانيبهيتررصخ!هناكبالقطعواهـن..يعرفه

فلماذا)علهـبئزمبيلهبؤولكمإإمجنونااجلألياكرإواذا..)ا؟خديدبا

فقد6مرن!،4اجهىلالقط!اًنه..؟!هوواختارهمكاش!ثلائةإتجاوز

افهيهرفوناً(جمجإم..سواهولأالمقصودفهـواثن..باكسمهنطق

القأمإورئيسىنالاممكتبعن؟لمسنإولاضإ"طا..عداهماخطإرفى

تإمد)1وتقولا؟صورةبهذهالهايعودعنعمإإالحطرتإحدسيامههبىوهإا

وم!-اعمهلاانهـا،(؟!الحإلبكسينت!ىإفكيفلإيلةكلمخإمورا

لنأسمها.الجملةبهذهقغمفبم

وع"(المظاهرة)كبطلتماماامهمعوحيدا!عيثى،هشناوبطل

بطلتإ!دع-.التواصلفقدانمننوعامهولهـينوبنه.مثلهاءؤب

بمغردهوس.فىامهمعيعيشرإوحيداعزإب!شرةالاءبإتر،الاقاص.صمن

لنإضإ"كلمى(تهفيغمعم،ا،خربإفهمهانمناصأرإدالحممو،منهـماكل-

..خلإ!بئانهالاحداثترإك!مقفي!م!!ك،غمغمتهـصاد-معولبإ4

بإىةالبدإإوهى..لضابط9نصحهكمإ!اا!دائهءجإل!حثان،ودحا؟ل

..عئهبحهررانبلبثم!صاومنهنجمالص!يةعاطراءلمهـ،4ؤثكللضم

وه!خاوبر4ع!نهمل!ثاذءلخطىأكنه4حجلالهكمى"،ؤ!"!هر!حث

!؟ا."كادصبه9ءعهاءةفص-ة-ولتدس.داخلهفم،الحقعظكلة!*،

ال!لأ!هإوثلآكأالهـ،لفطىقإلالكإنه.البهوملهحدثدهـالالالأه!اص5الا،

نف!7(اًلقصة.5ادش!ا!افيلدلاروما.الصبافىداركل-"!-بئ

اهـ4!االتغراتمعقي،داءمالذىاطا،باالتطووم!وهـقتتكرر



مبيلاكالهلابينالطدةالمغارقةيعيول!،يعيلامنه.حياتمهانتابت

يودييكادمنزلقفيحيانهوتحدرالمسئولي!ة"نوتحللهالمرضية

البطوليوتعملهمثابرتهفيالاحذيةماسحالطفلذلكوبين،بها

الطلللمثابرةآخرتكرارالقصةوف!.والرتهالمريضابيهلمسئواية

السلبيب!ناكعلملاالتكرلراولكن..المتجولالسجادبأفعصورةفي

..الاجنن!ماعيلأالصمممننوعوصديقيههمواذتابهفقد..ذاك

!ديقاه.والاحمبأطبالتفاههاحساسهمعنناء!محاكانربما

لاصغببربارفيليلمةكلمعهمايسهراللذان-وكمالسمير

ومن،!يهامثلهفارقانلانهمابمشكلتهاوعياعلىابدايسماعدانه

فسيوايمةلارغبةعلىيتنكلالتيالسخريةسوى!4يقدصانلاثم

.والضياعبالتسفاهةخفيشعوروعلىالذاتتدصببو

مويعوحينمما.الشرابفىالصغيرةهمومهمالثلائةويذرق

متحذا6الص*الهاديا!كمايحتمللا،ح!مثلماتيفسيرعنالبثمي

اخرافةهذهاامتمالعلىقاثرااعدلمانا"..فيهفيصرخالالحاح

اثب،ءتتوهمانكواماتكذبانكاًما..؟اكهذاشيئايصدقمن..

شيءكايح!ثلانح!ن..!الانفعالمنيقزوهوصاج)تتوهم..

هنا.غداهدنا.الليلةهنااننانجبرشيءلا.شيئانفعللانحن

ا!نعن.سموتحيث،صعيرةخمارةفي،هنان!ن.بالامس

.".ابدالميءلا،شيءثمن،،لمربلا،ضربرإتبلا،بألفهلهـاحببث

بهذهالوعيفسوةعنمترجم!اكماليصرخبالمشكلةالداميالوعيبذا

العغارالبرجوازىمنمنواضراب"بطلن!ايعثال!االتيالحياة

هذاعندتنتهيانبالقصةيلاحرىوكان.مهصاوللا.نللدورالفا(!دين

وانأ)نحروف!علىاثن!ق!منالمزيديضعانقممدال!برلبلكنالن!د

نهايةفيالمومىبحكايةاخوىمرةايرضاحاالواضسحةالاشياءيزيد

وب!صلطوالمطإروةبالمراق!بةقويحسؤلبضةفطالبطلوءبوقيعالقصة

يئرلىحائرااشاوهوعليهالغامصشكأوالاس!ترابأتالوساوسمنمجموعة

*ش!ياءهذءومثل..قينوالباشمكاوبينوالحقيقةالموهمبين

فعاليتصهمنالكي!رالقصةتصوكهالذيالكا/بوستفقدالزائدة

ويدعشهالقاريلفسيهبطكابوسمنالقصةوتحول..ولثيرهو

انقنقلتستطيعلاكابوسعنقصةمجردالى،الغريبالعالمهذ2!مل

ييضرلادم!ماوكأن،يعنيه!الاالامر(وكأنعنه!حدثبلتوهجه

.اباردةاحيويتهامنينيالولادهضت!حا

في)اللكمة(افغريبالت!قىهذافجرقدخارجيحدثثمةكاناذا

لاالجانيهووكأ-4الضحيةالىبارتيابين!رونالج!عوجعل

لعبةفيالضجيةهوالمجاننلأن،كذلكافعلباو!و..الضحية

الصفافتوالمواؤفبينالتزاوجااواصروعقدانتناقضاتبينالننماليف

اكثرامر)7،(ا4ظوبة)ؤصةفييحرتما/ضهـان،المتضادة1لكيفية

اونترالموكلفاروصغيرالبطلبنفس4ؤيينلتقيانف"..غراب!ة

ذلكقمبليقيموكانوحدهالانيسهممن-المديةف!بمفردهيقببمال!ي

.غبىبنوعم!نتحقيقااخرىمرةيواجهوهو-خالهاسرةجمع

كنه4ثوالثكعة،فيح!كمامفهومعيرالقمصةهدهفيواننضيق

حلدخارجيفجرهقص()للكمةاً)ق!يقكانفافىا..ضراوةمنهاكثر

محادوالذي-(الخطوجمة)فييدورالذيالمروعالتحقيقفدانمباغت

..للفاقيبسي!صشيءيفجره-تحقيقالىتتحولانمعهالقصة

المىلفمازميلتهبيتالىيذهبشاب..وقليديبلمألوفموقف

..غرفةطغايةومألوفاقليدياشيءكلويبدو..ابيهامنليخطبصأ

.لةالتصعليهتحافضالذيالضثشهرائحة"المألوفةئحضهانجراالجلوس

فم.الرخببصةولوحتلاالتقليدية2وصورها(آالاستممالوقلةال!ليلة

وبدايسة.ا!زليوالخفو"،لنظارةوالبنطلونبالقميعىالابدخول

اعيدثم6891مايو9عدد(الخيرصباحأمجلةفينشرت)ول

6691.صثام68جاليرء)مجهاصعو،الذياصصةعددفينشرطا
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رياحوهـنمصرفيالمتقلبالربيعوعنالنا!ةفتحعنالحديخت

الخماسين.

بهدرءرناينتقلالكاتبلكين..ودارجامآلوفايبدوشيءكل

عنالحديثميصنح..والكابوسيالغريبالىوالعاديالىلولىمن

جنيةالخماسبالزوبعصةارهاصا،الخماسينرياجوعنالمتقلبلربيعا

"سمىمنغيربطلن!ايطلبانفبعد.عصفاببطلناسنمصفالنى

يبدأوابيهومرتمبهش،(دا-"عنوبتحدث4ابنتيدليلىزميلتهوالد

ص!يإدثبكةوكأنهبمهاكأةلءاعدفخقيقوهمو..المروعالتحقيق

التفالا!بهالابيعرلصملذلك..وانتطرلذريسشهاعرهامحنك

النن!!في!(شرةأوبدا"ؤدلتممانسيئالسمعلمانهلبروبدا))

شيءعلىيلويلا(كريشندو)رهيبايقاعفيفيعاعداخذالذي

بطلن،ازدادكلماالايهاعارتفعوكلما..شي+القافهءلىيجسرولا

احكمتحهتىاللامرئيةالشبكةهدهنجبوطفيافدامهوتمثرتتخبطا

..صداؤصىالىوخالطعةمرئيهـةلاشبكةوهي.عليهفبضتها

الارإءانار:كإيام!ةالحقب))الحرو"عنازائفااثبحديختفيتختفي

التيالك!يرةال-ياناتوفي"ا،يامءدهالحررةلبنانهميتركون

..البياناتمنالكعير،اعرف6ناو..عنكسآ)!تلقد"عنهجممهـط

ص-صاةعن8-!جمةا&نيالهررجةا،،لموماتشفي((إ؟،تا"امنالكثير

بر-هـدافياالي"ءنءهاوهـ،ت،نفسهالبطللهردهالاوااتئالبطل

قي-ربدأتوالةكطعلمامهواابيهبيناخلاز(تاوعن،المتهةفييراثه

وءعزولاكلتوحداتركتهاننىا)كاما-قىالقطيع-لأب!دهوات،تيولدان

اشا"زوجتطل!الىا"اخادممتاةياالالسبابوعن،وتبوذابل

والشعا،دعاتالز،بةهذهعقموعن..سنواتعشرمنبهثرممهاعاثر

الفاثلةل-"خامحهأولةوعىن.بلاالبطلعلاؤشةعنقببلتالتي

ادينااعما"وعنالمسثفىفيةلفتلمائرهاعاىبقىوالتىللائتحار

أـ!ادا(اجمطلا)شقيقتهوابنوروجنههويقتلموهبانخالههثعوا

بررررونارزو-قوابهرؤ!م،لذلنااءميامهاتاءوعىن..زوصتهي!ق

لءحاصرا!ائهاتاوالمعلوماتهذهو-ضراًكم..عنهاثائعاتهذه

ر!دمروعتحقبقىعلىينطوياًلذيالهادىءالددثهـثافيبدئا

هـن4بمجموععلإ"محكوماجرلرةبلامداناإءبمقتضنف"اكبطل

عاىبرفتالضس!الو؟ائعويولدانقبلمرتاثنيوالا*داثالشا"لعمات

..نيشهحسن

ليساًنه..سافرانفسهعنيكشفالذريبالغإلمهذاويبدا

جزءبل..ابنتهحطبب/يرفضانيريدابيفتطهاشتثنافيشيئا

الخاف-قبجوهاا!ضلقةاخرمةاهذهخلرجيالررؤما.كلوالمعامن

الذيال":كففي.اداخلهايدورعم!امن!فصلاليس(لمكضوموهوائهها

اهـاتجدأباواتهممه"وحقق..المؤامراتنفسحيكتالبطلفيهبممل

اصفلااوراؤ"عليدسوامدبرةمؤامرةكلات"جويرةاو؟نب!ونما

حداثاهئفها..الغرفةا!لدايدورما"نفساًنه.."ش!بئاعنها

وبع!ء!،.شي!ثاعض!ايعرفاندونعليهتدسىوشاء!عاتومعلومات

الاكشبإءهذهشب!لافيتماماي!عهووها.يولدانقبلحرث

يهـصددهالذي،الابعليهيعرض.."عهامساومكأهـىويرخلالغريبة

مديربكا-متارعبدا)الكباربالموظفينالوثيقةبعلافتهالوق!تطوال

بالتكاثطبافمرفيسعبدال!"حالاستاذثملتعايمية2المنطقشة

اذياه-وبانه)ـيلىيوهمانعليهيعرض،(البطلقيهيصملالذي

ذاك.لف.للمانبلالهولهرده.كيهاراغبايمدولمع!نوءانصرف

ببقياهانواعه!هالهصاحلالمابذلعوسواف..بهلفهرفسوفط

اصهيد-امنقيموهع-اعمامهلدفحح!تىواث!ل!اتاثسكورمنسرا

إءدهبآنسابنتهعنالانصرافسبللهويبسر.للعل!غسلاكتلهالى1

بذافئلىضعدحتمى..الجلإبدةمصرقيالبنكلفرعرئيسايصبحانفي

لهبردوصد6شنمارووهو..ايلىفيهثمملالذيالرئيسيالمقرعن

عنودكشف؟اضرعيبالننرهيبيمزجالاباًن..البئكقىاعتبار.

مرالمعاوماتاثربدعنا"!شفو..آلواحدللموذفالمزلوجصة*مدار



،ارجوداسكت"يطبهمالكلالامرنهايةفيالبطليثحثنحتى

بالفعلالابويسكت.."سهـتانارجوكوالكنتريدماكلسافعل

فيمت!،الهـبرهنةولهذه.عاقلانسانانهعيىالبطللهبرهنفقد

لقصه.افيالكبيرة

للقمسةالموجزالتحليلهذاخلدت!ب!ووالنعهب،نغممهفالاب

غابر-موفففييستمعلما."منيبدولمحيمايعاني،شريراانسانا

3يتواعقلوهو..هذاال!للصوتحهـياقهمنسكنههندريلا

يسيطسان(للذينادمكوسالبقاءقانونومعالمقلوبالقيمسلممع

لانهالجنونمعيستويعقل.الاحداثلهيهت!دورالذيالواقععلى

.والاحباصالعجزيلانساناغوارفيويهكعفلننحقيقكأبأرزبكللؤث!

علىويسقطالبيتويتركالسلمو/قيليخرجانبعمدآلبطلافانلذلك

ا-مجاب4،حببنهاخطبانهيحس،السقطةاثرمنحاجبهويتورموجهه

صوبوييندةدعجديد/منالعودةفيقرر،المقلوبالعقلهذالصوت

وهيياراتا&مؤخراتههالحمراءبلاضواءيعبااندونالبيت

لانطاعتقاديفيشيءعنتسغرلنعودةو،لكنهـهسهـا.بالوقوفتنلاب4

ببدابكأصلتهاوثاؤةبرغم..خارجهامنالقصةعلىمغروفة

انظ.-اغمرةفيالح!قيلوجههالبطلفقدانءنتتحدثالتيالقصة

نابعداوجهال!االستعادتهوعن،خاطبا/زميلتهبيتالىلللىهاب

علصمفروضةنهاية!انهااقول-السقطةاثرهندامهواضطربجرح

اودءلوفحلتى..شبيئاتهـضيفلن+!مهاخ!ارجهامنالقصكأ

الاسيفالذيانت!ىالمصيرنفسالىفستلتهي9جديدمنالجولةالثطل

لشيمسساليستموا-"تني/*بضراوةلان..القصةهذهنياليه

النلطةخلكلمنيب!واديافالاب.وحياةتاريخوددةولكنهاطارئا

خاص..خاصمنطىوفقيتصرءطوكانهوشريراضارياالسطحية

هذاانو!كد،ذلكبطلانعشفالعمبلقهالنظرةل!نوحدهبه

ال!يالعروف!ابن)ءو!االابيتصرفطارزياالخاصالمنطق

مرتبالىحاجةيكونماالثسد،!موصنكتهالتيوالتجاربعدشها

اشدوهو..عملهماالىحاجتهمنفيفيمغالاقهلدداتقولكماابئته

ؤصبولالبطلرشضوجعلمهبهاودىغابرموقفعلىندم!اي!ونما

فيقول-عنهالقصةتفصح؟نرون-يستعيدهعلإهاوتمردهاهـصاومة

هذهالشجاعة.اعرفانا..نعم..نعم"لذاتهضمنيةمرثية!ي

منهمالصثرةوالان،العقلصوت،!فضونكثيرينحيلابلأفيعرفت

نا!فيالشجاعة،الشجاعةهيهذهلي!مت،صدقنيءو!ن.بقرش

فيالقيقةهذهالابعرفولو"تقبلهوانهذابعسدماتعرف

مديرااصبحالذيبكدبدالستار4دراستكزمبلىآلانالكانحيمها

المغطقهدابطبءجةالمحكم،هاشبرو-رالقصحة.التعنيهببةللموغ!ة

المشترفيالمنطقفقدانانلناتقوللجورهتتبمهاوفيالخاص

ولف-الوإقعلهذابالنسبةعارضاشيئاليسالتواصلو!دان

ناكذل!كوالحالهيالطبومن.حدافصىالىومبررطبيعيشيء

متوحدةجزلرةوباعمتبارهاالذاتيلمنطق!-اوفقاشخصشةكلتصف

ابداالحجرةناؤتةيفننحلاالابفانلذ!ك.الاخرونيهـعهـالامنعزلة

انه.الهواءمننسمةالىالحاجةمسبسىفبمكانالبطلانبرغم

نطافىاضه!فيالموضوعحصرفيولرعبتههوررطقهوفقالمبنصرز!

اطبيعي.ااوالعامللمنطق.إعخضعلا.والسريةالم!خافننةمنداثرةو!

لكنا،ستبناءات.استلثنائياكاناكلموذاتياخ!اصاالمنطقكانوكلصا

يحيد.لاالذيو!طقهالصلبةفواعدهاصبحتؤدالعالمهذاهي

النافذةانسنجدفانناالتالةالقصةاىاالانا!تقلناواذا

و-حتم(لخطوبةا)فيمابىطلتخنقانكادتوالتيابداتفتحلمالتي

ؤص-صةفيؤتحتءةم!،بهودياناخرىمرةتكاد..انفاسه

تهبةقد..نافذةفيهتفنحاز+إطي!!لاعالم!ذا..)8((النا!ظة)

المسادر(الاخبار)لجريد!وال!يالادبيالملحقفينشرت)8!

.9691يوليو7؟فير

ناتلبثلناكنهاالبداي!ةؤكيالت!انيةاوبالعفويةتتسمرياحهنها

(علىانافذةا)قصةوتنهض.الفاسدهوالاوضاعاليفاسدبالواءتطيح

برالبطلنفسوهوبطلهطبهيواجه..معاوممنويماديتطقيق

لوكاندةسؤيالمرةهذهيسكن-ا؟لمدفي"!وحدهيقيمالذيالمسصمى

الصباحهذافوجيءوور،الحكوميةالمصالدحاحدىفيموظفاوييعمل

الهنوافذفيالو!فالموظفيسنعلسىممن!3"يقولغريببمننسور

حتىيتنصم!"اك!هاركادومس!ا."الرسميةالعهلاوؤإتفيوالشرفان

وسامحكمال،الاربعةوزملاؤههـلوتهالنتحقهـيقاًلىاسترعاءاعقبما

وهيمحددةواقع!يتنلالاءتيالت!قيقوثكن.وسميروحسان

نايلمعثلالمقابلةالبناتمدرسية!لميذاتالموظفصشهولاءمعلاسة

منكمةمطباألاحرىاًوشاملا(ت!يفليصبحالواقالسةهدهيتجا،ز

ا-متشرياالفسا؟بصضعنل:صياتكشف..اخصوصيةاشديدنوع

،وعنف!يهثيءكلتحركافتيالموافعاطب*سةومورن،الواقهعهدافي

..شيءتتنا،لهـسلكمةمط.انس!انهي!يشهاالتي،لهـحياةءنوع!ية

ما-نمصس*ـوهل.-.فراغهاوفاتالبطلبهايقضىالننيالطريقة

يطلونمنيرىطل!؟ا"نافذةمنإطلهل؟هاص!ادلههل..؟لا

يتحولاقياالاسئلةوعشرات!يعينئىكيف!؟يسكنمن؟اـمعمنها

كنت"القول1الىسميريدمعانعذيبءننوعالىالتحقيقمعها

."اسملتهتنتوقفطانبشرطالبنلىاقتلاننيلها!لانمستعدا

لكنهط(التحقيقفيتوؤ!فت..ابدا"توقدفرمالاسئلظلكن

فاتوالعل!ا،إديءابالجوواطياحت.الخهـصةالموظ!نحجرةفيندلعت

وحامرت.بالبطلزلىبرط!بالاحرىاوتربط!كافتاليالاقسانية

حا،جزاخؤت،4خماوفواوالاسترا؟تا!لهاماتمنبمجموعيةالبطل

لذفبلاان!مانب-4واهدرت،الموظفببنبقيسةوبينبينهرهيبعا

اله،لمالذيهذافيوتلقافيوسيطاواض!،ممانلأنهبل،ارتكبه

لقد..لتلقائية،6اوالبساطهاوالوضوحعلىمفتوحةتافدةجميقلا

منسميرعصابادمرتاننيالت!ققالشوطةنفسفيالبطل94و

هذامنينقذهو)!.المخاوفداخلهفيوقيقظ!توارتهـبكوتلعثم.قبله

نافجاةاكننتفف..اًذفبيهالهدخللامصادفةسوىالعصيبا!ؤف

كانالتاؤ"كأالوااقعةهدهفيالتحقيقاليهاسندالذعىابةالنياوكيل

انشحو!ةمنالق!بمةالزمالةهذهوانقذته..المدرسةفيلهزميلا

وهو.شبئءكللرملالةلي!حكيالنن!يقمنوخرج.ا!اميةالت!يقا

ايضايسمصنتىيغلامقنو!ةنافدهيطببقلاالريالعالمانرف)5لا

انمى(نية-كأعلافايفيدائماورتابالقديمةاظكرياتااحاد،ث

سميى!ثفحىتلمسمصراندارعنالتحقيقاسفرانوما.صمادونة

بناءفيصدعوهذا)كبيرداهيةعنالمهحققاسلمئلةيضحمللماوري

اوامراتاويحوك*ضا!قيجري(القصصيةال!نماحيةمنشخصيته

مجتهـ-عجانبهاىاويضميلاشاعاتويهـناثرالمجهولةالشكاويويرسل

الامراولوخوفاستحيلىفيا!جتمعهذاويعرب..بحملمهالحجرة

كراكلببتهعنيسغرانبقليلذلكبمديلبثماثمبالبطلضيقهعن

فيالحجرة،لتخلفاخذتع!ندئذ.وتلقائيتهببسماطتهص!قهوعن،اياه

المسشه-رةوالتطقيقاتوالدينونةالبراءةلهجمةالمروعةاللعب!ة

اثيجهـاسوسالبطلانمنالجمي!ءوتيقن.الغامضةلاستراباتوا

اليغمين،هذاوفقيعاملونهوا.وبد2النيابةوكيلصديقهلدىبهم

الاحتكاكاومهالحديثويتحالشونوحلرباحتراًسامامهيتصرفون

عالمعلىوسيطرالمماييرواهتزتمروعث!كلالامورواختلط!ت.به

لهذاالحقيقيةالضحبةوهوفا9ءطل..فلريدنوعمنم!نطقاثفصة

يتصوروناجناةاوهم..جانالىنظرهمقييتحولالمحبطالمجتمع

،الطر!بشتىانفسهمعنالدفاعفبمويقتنونضح،دصاانفسهم

عنالعاجزةلجم!ثةؤيا،ممزفىكابوسالىالصةعالمويتحول

وتعاطهفيائفاعى!قواذفسهامنلصطنع،الحقيقبعدوهمامواجهة

لهـمبانهانفمسدطتقنعانتريدوكألها،والشراسةالق!سوةبمتن!

الجماعةهذهمسنيضجرالاجزءوبطلئا..نفسهاعنالدقاعقيكصر



دف،اللصقىضوساخرامعن-4غفلتاناو،المقاديرلكلالمهإة

لخضحيةافرصةللجماعةوهيأت،الاخرالجابربفيرالاحرىوضعننه

تزيحوحتىانكادبةالنفسيةالسلام!ةمننوعاائفسهط،؟فمنحتىبه

بالع!-ز،سها،الم!ينأ!منجز،ابهبتضحي!تهاكا!ل!صاعن

تبدوار!بالجماعةواضحضيقعنآلموقفهداويكشف.والاحبا!

مني!للىخرومستعدمعادكي!انوكأنهاكالبئااقاصيصبعضفي

صعيرةتحققلخظسةانتهكتانلهاسبقوقد.بهولمحتشفيالفرد

ف!يماورا"زطئجفيهافردكلوحمله،مئهوسخرت(المظا!رة)لهـبطل

سميرتقولاتوراءتساقهيوها.ؤصددونمافيه-ا!طلا-نبم

!بتسفروسوؤط..للبطلرهيبجلادالىوأتننحولالقصةهذهفي

وتحاصر(ملونةاسماكببمار)قصةبطلهـ،نالموقيفنفسعنقليل

عليئالكن..القصةزهايةعئدالتشفيكسبئوعفثملهلخظة

تحيهك،مواص!لآاًلىسالملاحكةهذهتسجيلبعد-الاننعودان

لاقصكأ.النقمدي

الجزفيةالتنويعاتنسحفيطاهربهاءكعادة-الهـقصةوتق!دم

صخلالمنابطلاماساةعلىاخرزرويعا-الرث!ي!اللرصعلى

ابررىالذيالنيابةووكيل،البطلفيهايعملالتيالادارةمديرمن

شسطالفاصلةالمساحةمدعاىلتححرك!همامررلى.التحقيتىءعهم

نااللمركل"عضويرمناحروماا،فطهد41!ير:،الدينو،4اليراءة

حصلعليهاالتيبالدكتوراهالاعترافمنوخىالاضأفيةالروا"بومن

يوفرلالانهالموظفينجماعسةمسناوقتانفسؤبالمتهم،اليابانمن

ووكيىسل،ازملازطهماديريناءنغيره9!وهايوتيلمآليةالحمإلهم

التيالغريبةاسئلتهونمناقصةابدايةفييربدوالذيالنهياإبة

نايرلمبثلا،حقيقياجانيا،بهم.روريل!تكىإدحتىالموظفينتلاص

اعو(ره.فيانسانيتهوفظالحظهض!بةالىنهايننهافييتحول

الصبادكرياتاماميضعفواملكالاية،الهـبداية"نجملأداظلفلو

ضرر.اصابههـا،المجهواةالاصقاعوارتيادالعإلمفبمالسفرواحلام

اعرف!3لانهللضررتعرضاالثلاثالشخصطتاقلبالفولوهو

وبعرفط"اكوناصاحاننحن"للبطل-!كدفهو.اللعبةبقواعد

ناعايهاقياالاشيماءهيوماالمرءيببعهطانيفكغبمالمشالاش!ياءع!ا

لهاوهـاقضةلليطل"شا/بهةصورةيه!الي!،بؤلكوهو.سرايبقيها

اتنوييقدمالنيابةووكيلالمدلرمنءلاانا!ول.نفسهالوؤتفي

اكوىء،انويرؤهـد.بر،1احسات!امنيعمقالبطل!ساةعلىاخر

فردعلىوؤءظلماولا،استثنانب،شيفااجسعذابمنالبطلبه

هـنكاملةشبكةومن،عام.أجحافمنجز،ولكف.الصة+

الضحبقوحده*ـوالبطلفليس.للقيمكاملن!ظامومنالمقلوبةالع!لى

المناخهذافىكاهلهمالخانقالجويهبذ،نحيرهكثيرونهئاكومن

بالرغب"المتوهجاتالفتياتعاللمعلىمففنوص-كأناؤفةيمطيق،الذي

مناًلفاو"دالهواءهذاعلىللننمرددائممكتومونا،وكأنهن،واًلحياة

كطفنحن..اخرىلاحيةمنللغوايةدائممشصوبوشرك..فاحبية

الاهدافطعنوالكشفالمتناقفساتبينالطليفعالمؤيقهـبلمنذكوت

الواحد.وال!لعلالواحدرالحدثاءوارفيالتاويةالمزثوجة

19كاتباعمالأضرتجيءانبدلااملاثااالاؤ"صيصهذهيعد

فيصهبعينىلذي61ااخارجيالعالمهذافداحسةنءتعبيراواكهثرها

الىيخرجلاهئ!افالبطل)9((زماننا،نكومبارس)قصهو!دابطله

استحالةمؤكدا،دارهعقرمتىمشاكلهبكلاماعاايقذفبلالعالم

قص-ةهيعئوانهايشيركم"واًلقصة.فيهيدورعيماانفصاله

يتركون،ولاابداالحديثصيعطونهلاالذياصاءتاالكومبارسهذا

فيهايدورلماالمتفحصةالئظرةول!صسن.نفسهعنالتمه-يرفرصسةله

اصامتاالكومبارسهذاوان،جمببهصا!ست،انهاف؟كؤكد

علأد(الطليعة1!لسةوالفنبم*دبيالملحة!فينشرتأ،بر
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هذهفيالمصربةخصببةالنتسو،تمنالكثيربلخصالمحبطالمضطهد

ال!صد/مثحول،،يدوراتيااعماسةاءـفهوان/،تاريخهامنالمرحله

لصبححتىتسعمعي!ةعمالىةمجردالوؤتعوالاكللانهابرعم

حيتءنالكبرىاهميت،-،المصىفيلكسمبولهـفىا.والوهـنقر4ا

كالبئابطل-ديهيينئىاذيأاخارجياامالعافداخطءنتعبيرها

ملام!صهعلىننعر!ساا(قيالبطلذفىكمات!لمملاكأنتوان.الائير

.ؤاليقةالسالمالنبلاتالاقاص-صؤي"والموؤفيتماعيةوالاحالئفسية

!نهطا.نفس4ا*طلاؤ!سهلاابطل4فيلهينرالذيلما!طقصة

الهم!اسعبةذميادجئلاثةخلالمنبلتجربيبشكلالعا)مهذاتقمملا

اقصىالىالا:ليركا/ت،صابطلمن،الكومبارسوه-و،احدهإيقترب

ريحكمعام!طق)وجودت!صورهمنوبعفرتلقائت"منبعضؤفيه.حد

:"عيختلف!بيئ!.وسذاجت"4وسلمبيتلامبالاتكهمنوبهضالاثبياء

الاعزبجارهاولهما..م!"آ(حئا!ضاحدالىاؤب،نال!بلائموذجانا

اعيحة5حشهكوىعاىالءمارةسء-انتوقبيهإتجصعحملةيتزعمافيا

ؤي!.تادافرلدزوعمنا،جابيةشخصىيةوووو.2!"حاصاصد

كازتوربما.اجماقبةاافاصهص"ؤكبالكانبز!مهااتيبااشخصيات

رمهضاهاالايجاببكأفهـهتاأداعإولفياوحيلةاالإب!،بهةا)صهحصهةهي

؟لسببان))بهرفط،نالاءرز،زتءمهمهـنهملشءصاز-".الص!ح

ل!--فادبهكردهرطلمار-شملانالههارةؤىو/جرثحدتما

ا("مكار"وقيةاتادجوعوب،دوبالعهلالمعرؤ-4يقررثم"صربهيسهل

-بصا-فوصاثازيأاكمودجاما.جمي.!ضرب!-5ليالمستمنلالى

الجاوببسته،فييماثلهكانوانالاعزبالجارشخصب-لآنقهفروهوااممارة

وؤ-هـ.شريررةاوممجائةلانهاالمعكطوسالنوعمنابجانجيةول!ا!ا

المروعةوالظروؤء،الجزئيإتمنمجموعةاشبرإرةامةالايجإهذهصاعت

المراحلهـرزهانةإضوعلى.ممرنارلخءنباكملهامراحلتلخصالى

وهو."عمإرسسكانعلىالىصيطرةؤي4اسلوررة1،طاصاحبشبيد

يذكرنا..اضرفيببراالترهيبويمدغموا،رونةاتم!لمطرلمايتسماسلوب

نهايا+هاحتىالخطوطمدت"!اادا(اخطوبةا)قص"ءبالابباسلوب

ي-الن4الايىمياتالذكرمنمجموعةاغوارزا،ؤييوقظو.المحتومة

هـ/سبالتعدكريات..روحهاستواوها"مريةالشخصيةشوهت

.وأدهـ4ا،ونء،ناءقىىوامتهط"نالوحشي

تصوغالثلاثاثخصهاتاهذهبين4تالعلاؤتشاركخلكلومن

دلا!ت4في-صىتتسعاهـياالرهيبالكانجوستفاصيلقىالقصلئا

دونؤليهعاالمعنىمسمتوياتوتتع!دد،4أقصاؤيالمحعودةلجزئياتا

ورضوياتم!-صمسموىايعلىوشاعريئهاثيرهالملمالقصةتفقدان

هذهلآقصمجردانهاءلىاخذدتماادافحتى.تفسيرهااورؤيننها

عملا!ظلؤ،يخها،4إثإكلبالمثقلةالعمارةوهذهالبتنريةالانمساط

اثخصجاتامنمجموعةملامهـحوا!ذت!دارقيمكنلناصاع،جبدافنيا

القص"اكن.الهه"رةاحبصاشمحصيةسيطولاالمتهءزة-افيةالاف

اث--اكلاحدهافىتنسير،المعنىمنمستولاتبعدةلناوحي

وقدفوفالخزانموتوروتصلالمياهانقطاعمنالعمارةفيالمتراكمة

ؤ--ىاث،كلتراًكما)-ى،اًنور!وانطفاءا!سلااموقدارةالممصهد

جذورالىواو!ذيبالارهلىعنصاحبهاحكا،إتو-شبكلر،عالمئا

مواجه!ةعنجزة4عتجملهـاوالهنيشخصيا،!امنهاتعانيالتيالمخاوف

اندؤمالذيالمحبطالكومبارسفعبطلها.صحيحةبصورةالمشاكلهذه

يعودانيلبثماالشكوىعلىاتوقيعاازىاصميراتأنيبتاآتيرقحت

الممخاوؤط"-!هلان،توقجبعهسطبوبطلبالمخا!ؤطهدهتاثيرتحت

فىالراغب!ةالمبادراتاوافىمبرا،لمانيباند؟اعاتكلمناقوى

زضللاالعمارةفي/طلها6ريهلعءاانك!توكداق!ص-كأوا.الاصلاح

ا،لهردلةممحاو!"وان،صاكلتعومبارسءهلمهفيلقاسيهعما

ا-هـ-ءجارهمهـحاوأـ"انكما.بثلكابوساهذاشب!ةمنللنجاة

العماإةفصاحب.اائجإجلهايلآيضلمعانالسسجميعتو!يعد

ولها"رباسرهاالممارةيتركبانويعريهبل..يهيددهانيلبنطلا



ياسرهاالممارةعادتالما.اليهالانسفالىسبللهي!7اخرمكانالى

مصلحتهبغيريهمالاعليهانبعديعردطلم،منلهمشاغباطيى

وكيلمصولبصرريس!معلموقلهالاحرينبمش!الليعبألأ2رانداييه

."اركوننصلحلننحن))(هالقوت)هصهميالنيا،به

!-ءالاليربطلهاالثا/ب!يهايالدمارءالعصصهيهذه

ول!د"،كليهالبطلحدايبنىلأوهو..االحارحد!ال!دممواجهه

ي!ر!طسنه.به/رديل!لىعيوباليهانيمر!اله.معهيمطع!

والي،عاشسلاالشال!ضاريهال!رو!بنهـتالعيوبهدهأنايضا

الاحاسوهدا،المرصيهاللامبالاةمنادم!مد'اغوار!يرسبت

الب!لىهدالدينانعليظيصعبورل!.والاحنا!بالعجزالمدمر

انالاصمهالاعرا!علىنر!بل..طمهبراءهلبرئهاو،كاملهادانة

،سىالحادهو!مصيناطنانلحر!لأ.والدينولهالبراءةبين

الأسهـ--حالىيهـليارديالال!را!منعيهصدسهوالسدبيهاللامبالاه

ولا.علأيهوالموا!عهمباركتهبئلاحسرىاوافنرواعنيادلبراجمالي!هوا

أزاءمنهايجابيامومماالطماثنط!ذلدبدي!التمسثهىنانلعر!

اديبادصورةادخاصمنطمهكلضعنعجزالهأم41سشريالننر

برغمسمطيعلااشاعير.اادحطوبه)ثصهديالأببهايالرصه

و!مع-"ولاء،مظصورهلأ/"البعلرهدامعن!عاط!أنالاكدهذلث

الرياحرنذهعري!هلصدانسنطيعلا،الشررياحوجهاليمانله

ولصيدعابراجهابهضنراال!ببرغمبعدسعغ!،!نمانطلادلعو!ولتهها

نوادصعنرنكنن!لاادتلاثازفصصدانولذلك.جررانهابعض

الأجتطعيالوا!عهذامواضعاتلعريمابقموالبطلننخصيه

ددرااهـلمبيالبطلهذادءانمههابصورهـنحس،الشائهةوديمه

تدهألنيالامواجيماوماناستطاعلانه،الايجابيهالنطولةمن

الاخر.الجانبالى

لااشطيالهـنماذجمنمجموعةلعفالأخرالجانبرنذأوعلى

معهاينعاض!لاالبالكالمحانذلهكوبرغم.البطله!ذاعنبؤسايفل

المجموعةوهذه..منهاينفرلإيكاثنبلهـزرابطلهمعته!اطفكما

فيددمهاا!ءا!نسمانيةالسخصياتكللشملكلاثنألنمافىجامن

يفدمنعندهدادهماء..شهخمصينيناوشخصيهباس!تناعاداص!يصه

ملام!"كلعغىتعرفىت-ااتيااوبطللصورةنقريباا؟ضةالمناالصورة

الاماصيصبقيةوسغؤكد-انسابفهللادماص!يصتحليلناحلالمن

اغلب!يمباليالاالبطلهذاكانكاذا..-الملامحهذه!فس

معفولورطقبالاحرىاوعام!طقنهقىرالمابانهيؤءئالاحيان

من"جموعهروبرود2/ءتوررالأس!ا/جهواوو51وصبرجمب!طعبماو

كاناذا..مض--كةوربمابانيهللاخرينكبرراذ!،اثبحأ

علىذلكعكىعندهالمرأة!انهـكذا،الرجلاو،البطل

اهـرميقالعاضةطا!ناعمالجنسذلكمنليستأنها02طولالخط

لا..غريطباخرجن-!من،وكنهاالروماسي"اًاـفصحىثش(ء

نعردطولا.الصاث!-!ة،نيةالانسالعواكفولاالحبكلماتلألرووا

يه-روطلاالذيالذانئ!طفهابغيرتصرفولااررلمبيةاواللامبالاة

يلوىرلاهددهله:ببلمييمض!بلالاجتماعيةاوا،نسانيةالروادع

الرفيفةارأةابذنلكدصصهمنواحدةأيفينلتقيولا.شيءعإى

ت!هلمحالمرأة..والططنينةوالحباراحةاالرجلتهـبالتك!الشاعرية

والا.فه،لاتالهواطفتكره،حدادصىالىعهلميلة..قماسية

في"اللورالتيايل!ظاتقبموحى.ك!ا1،اا،ريقواغرضه،ولعر!ط

-(الاب)ووقيو!ه!كالزوبرلآ--امةومسهكأمطواعمنكسرةها!خة

اء،إى.اهـ،1وغرةهددهاالمنكسرالالستسلامهـذادفازتحتتخفيؤ،نها

علىوللانتص،رالربرللقهرالخفيسبيلمهاالاتنتملامهذادسونجعل

هيامراةاقصاصنايرسمهاالنمئالقاسيةا)صورةوهذه.4اراثص

اييرهمصانقاجمتالذياله"لمهذاإتمواف"عفياؤماالصهوراكثر

ابسطعلىضمهيط!انالرجل-تنطيعلاعالموهي.مواز،فه!اختلت

ك،وهفس..الرجلكلصكانةاحىلملالالىاراًةاد-4لجنحاش!باله

ديحتىدكلالرجالدشلكاتؤكد،الك!ذلذهاية)بآثملهاؤصة

المكن!وفالزوجاتؤتلمر،نساتهـمعلىالفهـضيب!يةارريطرةيقتحية

والاحباطالهجزوانت!ال،اشباعهنعنازواجهنبعجزمعاالجارج

وتنتهي.الداخلديفراشهمالىالخارجؤطالرءاليعانيمهالدي

احطمهميبكيحيثال!جاللانهيار.لجسيديهـةرصورةالقصةهـده

متما-ماتالنسىا"ءتبموبينما،بالانهيارونا)تفئء4بئاخرومصاب

والغصوو.ارواجهـندلككيبولأأثبمأءكلعرمسيطراتمرات7

وتشيربل،الرجلبدورالاضطلاعفيحيارا2"ااتااميامتتركلا

الفص.هدهمحنددليلاو"لنتريت،الدورب؟--ذاسعادتهـنالى

يرينميلادعيدحغلالي)01(!ألحعلدهاية)لمحداتنمور

المألوهـسةالاحداثسطهحممحت.انفىك!زعريب!4لمو!!يروعليه

غريبنعمنأحداثلدوراددا-جةرالنكاتاا!عابرةوانفشات

البدايسةومن.ألقصةلصوغهالفيالمروعا!بوساعبرهايتخلق

وقيربعهال!ه!اريةفخذهبعظو!ةهشالمنتارومياالديكاليئيشببر

ال!ن!نيطفوصالى،الاحنالالماندةعلىالليونشرائحوس!الزانفص

طقوس..وورهيارةو!دو،بحذقلمآرسسودالتيلجماءطا

..م!(،ألاخرينادذاتوتعذيبالجارحةالاهاناتولمباثلالتعرية

وسن.بحرسباعبنهـىويعننردنازواجهنيجرحهنحميعامالنساء

وريمة.مورةاصحتالنميمةان"ويرينعلنيبكلذلكيفعلن

بيفاب-كونماأشبهوالرجال.(1المبافترالهجومالان!!ل

.الاخنعادكعالهدةعلىكاذبةابهة!يافوبع(لمنتهننيالروم!كلاالديك

واهـبإرةالفيلاعىوحصود!م!الحياةفىالنعجارينجآحهم!!برغم

محان-والفش!الينادك!ابمنالقصةأبطالكل-و/الجوالزواوشهـرة

اضناقضامنلرلوي..دكينةولشوهاتدثمرفتتالا!داحلهمكي

ماضي!هموبين،جارحةرولهيةفيالرادلالمرزوواقعهمبينالدامي

هـوفها..اررلةوالاهدارنالمتذردهوالاح!لابمبألكفاحالعامر

سريعهيلادىتحولفدااوينة6(91ضامانتفاضهبطل

نغسدياعو"94الردا"بةتصادرمسرحيوثإلبالامنلاجهزة

ويحنشمونهذلكت4يعرءنالجمهعانذلكمنوالاهم.الومت

ايضاو-سهضيفون،ريولهم!!ويسشفيفونهبل،أ)يهويتوثلوث

تشثككلأالننيا(وحيلمةالشحصيةانوالغريب...معهعشيفته

ألازثواج!يةاهذهبرغمعروتلانهاربول،الجنم!جماهاعجفىفيالقصة

ادواضحافت،أقضوهذا،والعك!اررسيوجههادء-شالخطيرة

هـ-ذابرغمعرفت،انحت،ووعنتعلنوماحفيهةتعتقدهمابن

،ااط!و،اءزرك!ج!احط"هـاراةأىأا-:لواالشحفقالىالطرخق

"كأهمه"امطلهااذياا)"،لرالررحوهذا.ا)صرابكيالادرانرعهد

وتسفر.لهمشابهةتويعاتمناةمفخصياتدقب"تعاني!ةالشخص

المح!يامضويواالجنسيالعهـجرذلكفبمن!سر"اعناًلمه؟ناةووء

وننطء.(دبا*ااظا!ريا.لحففلابرف-م!للة*،)-بئمقدآنو،يشئ

انفاقجهجمه،ويت"--ن.،اء،)هنءنذا!-كليعرؤنالكأصة

.الودتنف!فى!."اتةر،!اءدموع!لىالرجلاحترامعلممعلى

الفسر*"،سءطرة4واا-،رحاا(ته،)!ي*نتوعيعاماة"كانهىنلذلك

هـ،نؤء-!دمحترمااومحبوباب!نلموانضروري"شهئاباتباره

ءنتمثالإث!ا"!خلالمنالمعقدهافىمرببةكأالقص5رزهال!هالميئؤمه!لقصةا

ميولكنهوسليماج!لملاالطا/!رمنيبدشالذفيالاسبانيةالرافص-قى

ممزؤون..حم"!احال!!وهذه.وملصقميكصوررلمشروخالحميقة

ا!نجاحمح!ليهـ!ايبدوكطنوانوالمثروخبالصهـوعوملببئونومحبطون

والتماسك.اتصونوا

ملولة(الهه-صماكبجوار)و)11((فجاةالمص)قصتئفئ

.0791مايوعدث(المجإة)مجطةفينشرت)01(
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.!احبكلاايضاواةا)وانبعة



..للمرأةالبثمسمهالصسورةهذهتعميقالسكافييواضلإ)12(

نالفيوانالاعذإار(الحفلنهاية)أنإساءننتحلانبأستإطاتاكانفادا

الازواجهـ-عاثيدالفصةت!عاطفبرغمآزواجهنعلىاللومبمض

ذلكنف!لاننستطيعلافاننا،اثعا)زوجأتى"لموكمنونفورها

/واص-صدةشخصيةبالاحرىوهما..الفصتينلشخصننيبالنسبة

ؤلميلالشخصشاتتوعمناكالمبافمح!ول-الفصمتينإفيتتكرر

الفصصيعالمهفيالشخصإتهدهفيهاتتهـركالتيوالركمةللغاي!ة

العددهـفىاخلالءنآلم-سقثيريقدماناستطا/عو!كنسهصيفة

الفصتينانا!ول-اتضفةالرفهجمةوهصدهاأتماذجمنالمحدشد

اواحدةاالشحصيةهذهأنهـ،واضيفواحدةشخ!-4تقدمان

..النسائية(الحفلنهاير")شهخصيات-ص،لاجم!راأتإكثيفهي

بسب!موم!فخلالو"ن-(فرآةاطرا)-الاوأ-ةالق!في

؟لاحرىاواممليةاال!تاةشإءميإ"الكاقبنإايفدمب،رعفنىوحوار

وفبم،الغروراوالحماؤقىحدتمباخا!كهابنفسو،ثقتهاإىا9البراجمارية

ومعرثذها،الرؤيقةالودلمس!اتمنوجفول!(لأالحبلله،تاراءص!ه!ا

صديق!-،لمشا!رمراعاةدونممؤذحوهه!الاصواند!اعهاا!!دؤ!االمقززة

يمإصالح(،ملو،ةاسماكبجوار)التاليةالهـقصةوفي.بهطإالمتيم

وبالشخصبيةبالفنستواتخمسخبرةبمدو)صكنالموؤدفنفس

!!ىالسيطرةمنتهكنهارد.لادفينف!ىهاعنف!ر،معاالانسانية

بعدمناثتراكتمتعافهـصلىودرتهوؤكما،وا(وفيا،ننهحصصر"

مرهفهـةبنائميةكوسيلةالمفار!لآاستخداموعلى،فيهاواحد

والسخرطإ!ةالانسانيةالشخصيةتعريةوءلمى،ناضجةبص-ورة

نفسهاهيتكون،!كادالقصةهذهؤبطلة.ن!صها)وقتفيمنها

بثمكلشخصيتهاهنال!ناايعقسإفالكاتبهـكن(فهـجأةطر4ا)بطلإة

سخريةمنولاسخريتهمنطنانفلتلاالمءمارمةفبراصماتيتها..اعمةء

فيوربماالتفاهمفإييؤإلحالفإصةبطلانسنهإلهاأرزيالفاريءإ

فكايخفقبينصتغههميهرفلاالذينا/لهنوداأجتودمعالتواصل

يطلبشابقصةبربساطةواًلفإصة.2ممهااأتإواصلإلاالننفاهممجهـرد

بحبه،لهايصرحانبعدالخارجفإيلخاءموعداال!ملديزميلتهمن

الموعدكلتجيءانت!ق!يلكانتوانبحواطفهاهتمامايتبديلاوهي

العهلياكوعورندرسالم،ؤ!يتلقنهاننيتالهـ(فبموفىابمامهآخرةتجيء..

الضابطاخيهطعنتحكيوتظل.بوضوحهدفهيعرورطالذي

كلمايعذبونهزوجننهاهلقنذلكورغمكبيرامهرادقعالذيالطبيب

-بال،:عالزائف-ايرمانو(وءن..ضإرةاجهـازةقياأجبإ4مننزل

هفوةءجردبالحبتصريحهاغنن!بارهاوءن،السمصينبيناؤلةبال!دأ

التإسايالآوصا-ر،إبيبينالفارقوعن،طينتنىزحظةاولسى،ن

الحد(ثثبجوارهادارالتيالملونةبلاسهاكاعجابهاوعن،الهندي

تحكيلالقنإ8ا.اانصإا!هال!ظةالاالوافغفيتشهرهالمواثإي

ورو..مسإوبةكلهاحكا"؟نهاوفتهسفاإنها.هدورطبلاالالتإياءهذه

:كهوالفبالمهو!ؤمنلافخصا))بانهارلالهايصرحانقبلاردأ

اتإياالوحيدةالعإقالةبنوعيةالابإح!ا،طفي!ىتهـرإ"دزكوير

نامالذلك..ايف،العلاقالةهذهوبشروطم!!08!تقبآنيمكن

والحد؟ثاحمثاايفاعوتغيرالموقفاختلفحتىا)تصريحه!ذا!!رح

خإأ!صةظلتوبعدهالم!ديثقبلفيو،-البطلةاي-اكنها.مما

الشرةعلىمحافظة،واررائهافىيؤإهافيول!"مرةاممايالحسسإا

معا.ودثراستهاخواءهاقستإرالتإالهشةالخارجهمة

اخرجانبالناتق!دمفانها)13((،الصهتالموت)4!صاما

"!حدةالنريبةالعلاؤكأنلكخلالءنا)/فيكل،"!ةالشخعكحصةهذهمن

وصبواتر،غباتبينموإلم؟ورارضيئإ،ضحيث،وابنتهاامبين

سب-لفيعقبةصهماواحدةكلمعهات!م!بحبص-ا-ورةمنهـماكل

0791يئاير2فبم(المساء)جريدظفينانئرت)؟ا(
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التضحيةبينتختعارانمنهماكلعلىويصبح.الاخرىتحقق

بينهماالممفإدةا*لأقةاهذهخلأقوؤد.بنعسه،؟أدتضحبهبهاوبا،لاخرى

الرابععقدهافيتزللماوهيزوجهاعنهاطت،أليالاماستسلام

خطإيإبودمع،سمعتهاالىاساءمما،كأفثىالحإفقميلرغهـبتها

كتطإوقد.السمعةهذهسوءبسببعينهاالانفصالإاتىاتإها

ؤصرت.9!طةالساامهامبانلعنفيهي!هـلو!خطاباللابنةالمخطيب

عينينالىبذلكو"حولت..ابداكلمإصاوإالااهإتفاطعانالافيكأبعده

لانالعذابهداتحتملوالام.وتمذبهاو-دفيهاالاموبنراصامتتبن

الىحابإلآ!وهيالاجمنةبأسممسعجلةمنهايع!يتإانالتياممارةا

فان!ساالابهـنةاما.شهواتهاعلى)تنفقآلممارةهذهايرادمنجانب

تكونبدطينهااوهات!صركوحينما،اههامذيببالصمتتواصل

طؤاسولساةالمفتعلالعرضدلكخلالمنالعالمهدافيوحيد!

م!همافكل.حقيقيوصالدوقما!صكنامهااىاؤوبامهه!فقدا

الانثويت!قهايتمانتفضلالامآ:مخننلفةبصورةالح!اةالىينظر

الانثويبتحف!فهاالابنةتضحيبينماالاشسانيءقفهاحسابعلى

كلويكلابدايالتقيانلافاىهماولفلك.الانسانينحققهالحهاب

الانسىسانيةالعكلاباتتتحولحتى41وعذاو،الاخردلىعبئامخهما

القصة.نهاية!يحادةعفعويةالامالىوفداحتهلأئقلهاءى

لا!صةم!ي2)14(!كهإوةفنإمجاز!كصهإسوىداكبمدنبفىلا

بهاءياللامهالذيالفريبازراو/فالعالمهذاالىكليةلت!ىك!

هدههؤي..ملامحهبمإضكالته!اوانالسابفإةاقاإصيصهميطاهر

المهحطمة..آلفلوببيوتمنواحداىاكلإبالبنايدلف"-الفص

فيالتفإل!ديالبناإءرصانةويستغل.حديثاعانلهفقدبيتالى

لنايفدموهوالتإزامنبهضصريلمباذياالحديثوالهـتقطيعالقسإ

الفصةوزمن.الوإاحدظ"للخإةفييدو!مابينالحادةالمفارؤ(ت

اليهيشإرالذيالقهوةفنجانإاسإداديرستغرؤ"الذيالزمنذلكهو

التيالصبرةبالاحداثمليذاكمو!صرهبرغمل!4.عنوانها

مدحعتالهـثلالةالمفقيدابناءشخعسلامهاغوارا!يدور!دمهـاكافكشف

هذهمنشخ!ليةقلكل.حامدوعمهموامهموليلىوسهير

ؤداصمة.بضإبةال!يدكلوتاصابهالذيالخاسإعالمهاالشخصيات

الانعليهاجارهاتحبلانهاعمهأبابنالزواجترفضكاأتازرشمالابنة

اوففامنيسخركانالذيواً،بن.منهاسواهوبونترضيان

يواجهانالانعليهوحبيبتههوالامشحانمعهيوديكانالذيالس!ن

بعيدا.الجامعةفيمعيدايصبحبئنحلمهينحيوانكمميرهعصيرا

دشيإتباكااينجحافئالشخصياتلبفإيةبالنسبةلحالاوهمكإذا

شخصيةوخاصة.وليونةبشاعريةاغوارهاعنوالكشفتعريرتها

سرادفىفىسمعلانه،المثلاالابمعفقد/الذيالاصعرالابن

مواجهةفياجراهمفانهلذلك،مروعةاحاديثا،بفسلاعنالمزاء

بيوتمنبيتضصةوالقصة05الحروفعلىالنقاظوضعموو!العم

ب!هضكاتبناعالماليتشده.وجميلشاعريعملادحطمةالقلوب

داحلامهاالاسرةواقعب!ينالمفارقةلهاتجداقتيالواهنةاالخيوظ

وسلوكه.العموموقفالعاللةزفإاليدوبين

*،*
وه!ي..طاهربهاءلناهعمهالذيالعالمذف!دميل*!هذه

التيالمقولاتواهميثيرهـاالتيالقضايااكلباعلىثطويتفا!يل

ناالنقديالئحليلعمليةخلالآثرتوقد.الوؤتنفسفييطرحها

النفإديمبالموقففحهتواهاعنبالحديثالفصةبنإي!انعنالءديثامزج

الملاحظاتقليستغرقلمهذاانغير.واحدنسيجديالجزئيبنمن

اجوحلفسوفهناومن.الاقاصيعىمنالمجموعةهذهاثارتهاالتي

عمليإةاث،ءحقهااوفيهاانلييتحلماأإنيالملاحظاتبفيةهنا

هذهلواو.خفيفامسابضهامسستكنيتوانالفديالنتحلإل

البنياناشكالمنكشكلالتحقيقالىاًل!تبلجوءانهيالملأحظاتا

.6591عامخلالى(اليوسفروز)مجلةفينشرت)14(



عصا!قو!ان!

دثيبغلهكلهفر!!!طق

-ا-

للعذابي!!رخ،حزني

العذابوطن،وشهوقط

وجعي؟بدفمن

والوريانأسبحرااخهـانينضجت-

لغتيفيوالاشجار

يعلن.الموتوهذا

،أهواهانني

ودم!،عونهبينانلعلن

،الارضوبين

-ء.القديمالولهمنذاكرة

الاحبابيفتنالموت..طوبى

الفرابة،قصفوالمن..طوبى

...والغياببةأكاوا

ولجوالمنطوبى

آيباباقمرلىل

-:لهاقولوا

،الارضيهزشجر

قامتيهذي

..اًسإنتجر

،الئاررسودسمطر

شهوقيدب

..أنا..مطر

-:لهاقوهـوا

...القمران

الاقا!ة،فيالملسافرهذا

السفرخارطةبجرحوالمقيم

هاجسي،هو

...وسف

...إنتشرتافتي!عائلتي

والزهورالبراءةعاصمةقلبمن

..والخطرالفجاءةعاصمةلمم!

-2-

..متاعبيكلوحزمت

نشوةفياطلقتها

..ياوهتفت

والذهولوالتحولالبشارةقمر

؟تيكاناحب

الربيعفرحفي

إظليل،اوالحبيالشمسممطعما

القاكاناحب

الربيعضبفي

...مهطعما

ال!جميلواللهببالموت

الحدثيناتشيداناحب

..فانتظري

...المستحصلخروج

-4-

-:لهااقالو

،(وسهوعحسفوررطن"

..أت-متعيونهانسيجيء

...البحرفضاق

انبثقتدىاءهان

..القبرفماد

ا)!ملاةالىا)واثقورقام

فاق71فيودار

..الفجرثذن3صوت

رؤب-"جوهرمنءنر،1كان،الحوارعلىا!ييروا!مادهركصصطأ

ولان.والدتونةالبراءةبينالفاصلهالاطرأفبنيرانالمعذبلللاسمان

هذا،الدينونةصليبءللىومصلوبءو-رةبلامدانعندهالانسلنهذا

تش!دهالتطوالمسأمير،وجه"فطالمشرعةالخناجرتص:حالكلماتفان

ال!ادالايقاعهذاعندهاحوارايآخذهناومن.الصيي*اهذاالى

.لبلوتحقي!تىوهو.الصارمالت*فيقمنبهققتربالتيارنةاوهذه

هـلىتنقضاينمنتعرفدادبلآمخااتل---ةالمضادةالقوىفج"

توفدعبرهويتاكد؟!ضع!فهنقاطهطومابهتوديوكيفالبظل

طوالتوووهذايوؤعهاندونكاتتأهـ-دىا!هقلط-بالجافي

ته.لذهنااويداءجرا

الهقإيديالتساءالىا-كاتبالجوءالىالاحظةاهذهو/سهلمظ

التقإيديالبناءهـسهـابادواتيصوغانعلىؤرررتهوالى،الهـصين

جوهرا!)-صتئتمطرؤية.لبلوروان،مماصرافنب؟عارو

نلمحاندون،ودضا؟هااًلمرحلةءلملامحاهموت"تفظباستينلتروى

-جه-لاناستطاعاذا،والرؤاةالتسإءبهينهـصدعاي

،ء،4--ءفشالمعنىوجوهمنوجهاالت،بةالادواتهذه

دورهااكتنى،فوفياتتافضاتابينالطلي!دطمف،ركةو،علأالية

5-ذابستفلمماىاستظاعانهك!؟.الانتي-؟ءر*مفطا!إوي

..ا!"،-"اهدافللاثةأحقيقفطالرصينالتقلببدي-،ءالبن

هـ-إلمفيو،يونمهالزيامالعأهـزابةغرا!سدةكسراولها

تأكيماوقآنجبسإ.ارتكنيسىالاءرابتفصهولاالكفابهميهبماغريب

ديمتقىث،وثا".وأ!تقرارهورسوخهآخريباامالعاهذاصلابة

فهويرقممهاالتطالمقو،تعلىاتص،رمالبرهافىالهقلسطمننوع

السنتهـئتإلية،عنيكونوابهـمأ-ذكرتك!اسالعقلانيةالىاميل

والثإعرقي،منالحرارةعاليةدرصةفج*،بكردةعيرعقلانيةولكنهأ

م!أواتهاددملوالتهأرز!يةاالىالاحيا!بدضفطجنحتوالى

كاماهـ-ا!اايىلنتديددفصاصإ.العصصسالتإءلاءكام

منممجموعسهتقديماىوا،صإرمهنلأمبمبتنمكلا)قصصطرتإله

الىتدف!4برلمسورةالرئيسطل!نهعلىال!جاف"لآالتنويصإت

هذهيوظفآناستظاعوان،الاحيانبعضفبماخلاقااختلاقهـ--سأ

افقمنبهاسعيووانالاحيانمهظمؤ!نأبرحةبصورةالنتويعات

يمزجوان،الغريبالعا/ام!هـ-فا!لابةعبرهايؤكدوانا!نياءالمه

الاجتمإقيبالهموموا!جوديةالنفسيةبظإهعذاباتخلالهأ

التهكمهـ-ننتةببفبرداءكإههذايغلفشم،واالحض!اريةسببةواهـيا

لسمخرية.وا
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