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والزوجة أغلقت الباب لرونيت مطلون

تـمثل في مـتحـفها ظلم “ا طالب الـرئيس الـيوناني بـروكوبـيس بافـلوبـولوس يـوم االثن بـريطـانيـا بإطالق سـراح منـحوتات الـبارثـينـون الرخـامية من ”السجـن ا
نحوتـات. كان بافـلوبولوس يـتحدث في مـتحف أكروبولـيس ذي الواجهة الوطني في تـصعيد لـلتصـريحات النـارية في حمـلة عمـرها نحو  200 عام الستعـادة ا
شاركون في احلملة أن يضم يومـا تلك النقوش البارزة والتمـاثيل الكالسيكية التي أخذهـا دبلوماسي بريطاني في أوائل القرن الزجاجية في أثينا الذي يـأمل ا
تحف ـظلم إن جاز لي القول وهو ا نير وذلك السجن ا تحف (أكروبـوليس) ا ـتحف البريطاني هنـا ويقارن ب هذا ا التاسع عشر. وتابع بافـلوبولوس قائال (فليأت ا
تحف البريطاني بعد على تصريحات الرئيس اليوناني. وكان لورد إجل البريطاني نحوتات البارثينون الرخامية كتذكارات). ولم يرد ا البريطاني حيث يتم االحتفاظ 
تحف نحوتات في معرض داخل ا نحوتات التي يبلغ عمرها  2500 عام من معبد أكروبوليس في أثينا عندما كانت اليونان حتت احلكم العثماني. ووضعت ا قد نقل ا
البريطاني في لندن يضـيئها النور من كوة طـويلة في السقف. وطالبت اليـونان مرارا باستعادتهـا منذ استقاللها في عام  1832 وكثفت حملتها في عام  2009 عندما
نحوتات ـاثلة للقطع الناقصة. وينير هذه ا بنى منحوتات تركها إجل إلى جانب نسخ مصنوعة من اجلص  افتتحت متحفها اجلديد أسفل تل أكروبوليس. وتوجد بـا
نـحوتات الرخـامية... نـخوض حربا مـقدسة من أجل أثر ـتحف ا كن أن يضم هذا ا ضوء الشمس الـقادم من جدار زجـاجي يطل على مـوقعها األصـلي. وقال بافـلوبولوس ”

وجب عقد قانوني مع اإلمبراطورية العثمانية. نحوتات ويقول إن إجل حصل عليها  تحف البريطاني إعادة ا فريد .“ويرفض ا
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احلظ  هـذه األفـكـار تنـهـار بـالنـسـبة
لي في الـطـهي  مثـل الصـلـصـة التي
جـعــلـتـهــا غـيـر جــيـدة "هـذه اجلــمـلـة
ــفـاجــئــة  الــتي تــغـلق الـقــصــيــرة ا
الـذكريات والـفصل  كمـا لو أن ماتي
كن أن يستمر من بعده  هل سر ال 
قرار مـارغي يتعلق بـاجلنس ? فرويد
 الـذي علـمّـنـا معـظم مـا نـعتـقـد أنـنا
نــعــرفه لــيس فــقط عن الــعــقل ولــكن
أيـضًـا عن عـمل الــتـحـلـيل الـنـفـسي 
ـا سيفـكر في ذلك. ولـكن هل هناك ر
أي دالئـل أخـــرى في الــــروايـــة الـــتي
مارغي ومـتى هنـاك مشـكلة فـي غرفة
الــنــوم? ولــعل فــعل الــعــزلــة ذاته في
ـا يرمز غـرفة الـنوم يـوحي بذلك?. ر
ــقــطـع الــقــادم  األكــثــر غــرابــة في ا
الـروايـة : في فـتـرة مـا بـعـد الـظـهـر 
تـدعـو األسـرة الـشـقـة إلى طـبـيـبة من
ــتــقــاعـدون"  مــنــظــمــة "الــعــرائس ا
ــفــتــرض أن تـســاعــدهم والــتـي من ا
عــلى فــهـم مــارغي ; يــجــتــمع كال من
الطـبـيـبة و مـاتي ويـعـتقـد لـسـبب ما
ـكن أن يـكـون شـقـيق الـعروس. أنه 
أثـارت اسئلة الـطبيـبة شعورا سـلبيا
ـا كان شـعورا لالدراك لـدى ماتي ر
أو الــبــيـــنــة . واســـتــغـــرب من قــوله
لـلـطـبـيب بـأنه شـقـيق مـارغي ولـيس
خـطــيـبــهـا : "نــظـرت إلــيه الـطــبـيــبـة
وســألـت:" هل ســـتــعـــيش مـــعـــهــا أم
ســتـتـزوجـهـا? " وعـنـدهـا نـظـر الـيـهـا
 ( بنظرة ملتوية (وجهه ملتوي قليالً
تـلئ بالـدهشة  ارجتف في شيء 
كـمـا لـو أن قـدمه قــد غـرقت وحـطـمت
رقــعـــة رقــيـــقـــة فــوق مـــجـــرى مــائي
مـــضــطـــرب  يــحـــوم  ويــدخـــله إلى
دوامـــة  لــســـبب مـــا أثـــارت كــلـــمــة
شقيقهـا "غيض في لسانه". هل يلمح
ــشــهــد إلى ســـبب انــســحــاب هـــذا ا
كن معرفة ذلك? إذ إن مارغي? كيف 
مــارغي لم جتب أيــضــا  ولن تـوافق
أو تـــنـــكـــر  واحلل الـــذي أكـــتـــشـــفه
ــزيــد من الـــطــبــيب قــد يــشــيــر إلى ا
ـبـهـمـة  أي حـول مـخـيـلـتي األمـور ا
ا يـدور حول مـارغي. وبنفس أكـثر 
الــطـريـقـة  فـإن مـحــاوالت الـتـفـسـيـر
الـتي قـام بـهـا بـعض قرائـنـا لـلـرواية
تشهـد على خـيالـهم أكثـر من مارغي.
ثال  شعر معظم النقاد على سبيل ا
األدبـي الـذين حاولـوا فك رموز لـغز
ـفـتـاح كــان في قـصـيـدة الـعــزلـة أن ا
كــتــبــتـهــا مــارجي ومــرت حتـت بـاب
غـرفة الـنـوم. هذه األغـنـية هي أغـنـية
ليئا غولدبـرغ  التي خضعت لتغيير
اجلــــــنس: مـن قـــــصـــــيـــــدة عـن االبن
الــضــائع يــصــبح أغــنــيـة عـن ابـنــته
اذا قرر النقاد األدبيون أن فقودة.  ا
ا هـذه الـقصـيـدة تـشكل تـلـميـحًـا? ر

رونيـت مطلون األديـبة اإلسرائـيلية
من أصــول مـصــريـة تــقـتــرح قـراءة
روايـتـهـا " الـزوجـة أغـلـقت الـبـاب "
بوصفـها نتـاجا يفـضح الشخـصية
ــا مـا الــتي ال تــتــزعــزع لألدب   ر
ــيـز مــكــانـة رونــيت في الـســاحـة
األدبـيــة اإلسـرائــيـلـيــة في الــعـقـود
األخـيـرة: انــهـا كـســرت الـعـديـد من
اجلـــدران ووســـعت الـــبـــيت األدبي
االسـرائـيـلي.اذ حـاول الـنقـاد وضع
ـرأة" او أعــمـالـهــا في زاويـة "أدب ا
وضعها في غرفة "األدب الشرقي" -
لـكــنــهــا رفــضت أن تُــصـنـف ضـمن
الـغـرف األدبـيـة الـهـامـشـيـة وااليـلة
لـــلــســـقـــوط  وقــامت بـــأعـــمــالـــهــا
(النسـوية بشـدة والشرقـية للـغاية)
إن تثـبت وجـودها في قـائـمة األدب
االســرائــيــلي. في الــواقع  عــنــدمـا
تصدر رونيت كتـابًا  فانها تنصدم
بــتـوجه االنــظـار نــحـوهــا  وهـكـذا
فــهي اديــبــة شـــرقــيــة ذات مــكــانــة
مـــرمـــوقـــة في األدب اإلســـرائـــيـــلي
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إذن مـــا هــــو الـــفـــرق بــــ رونـــيت
مـــــاطــــــلــــــون  وبـــــ االديــــــبـــــات
االسرائيليـات ?  طبعا انها االديبة
االكـــثــر جـــرأة واألكـــثــر خـــبــرة في
األدب اإلســـــرائـــــيـــــلـي  إذ قـــــدمت
روايــات غـيّـرت الــنـهج الـذي يـروي
بـهـا في األدب اإلسـرائـيـلي  امـثـال
روايـــة "إنـــهـــا وجــهـــنـــا" و "صــوت
خطواتـنا" . حيث أضافت رونيت: "
إن اإلضــــــراب عـن الــــــزواج  هــــــو
ـة مـطـلـقـا ". مـوضـوع ال يـعــد جـر
هــذه الـروايـة  " –الـزوجــة اغـلـقت
الـباب " تـذكـرنا بـقـصـة " الرجل من
احلـشـد " لـلـكــاتب الـفـرنـسي ادغـار
أالن بــو  وال تــعــد الـــقــصــتــ من
القصـص البـوليسـية . حـيث يقص
بـو قـصته من خالل الـشـخص الذي
يــجــلس مــســاءً فـي إحـدى مــقــاهي
ــارة  ــعــنــا الــنــظــر في ا لـــنــدن 
ـر امامه رجل عجوز أثار وفجاءة 
ـا ألنه يتهرب من فيه شـيئا ما  ر

النـاس. لـذا فان الـبطل كـان مقـتنـعا
بــأن الــرجل الــعــجــوز يـخــفـي سـراً
ــقــهى وبــالــتــالي يــقـــرر مــغــادرة ا
ــدة يــوم كـامـل يـتــبع ومــتــابــعــته. 
الـراوي الـرجل الـعـجوز فـي شوارع
لندن ويحاول فك سره  دون جناح.
في الــنـــهــايــة  يـــقف الــراوي أمــام
الــرجل الـــعــجــوز  وجـــهــاً لــوجه 
ويقـول في النهايـة الشهيـرة للقصة
 ومــقــارنــة الــرجل الــعــجــوز الـذي
يــرفض فك ســر الــكــتــاب: " تــبـعــته
هـبـاءً  ألنـني لن أعـلم أي شيء عنه
أو عن أفعاله. إن قسوة القلوب هي
كـتــاب أكــثــر إثــارة لالشــمــئـزاز من
ـا كان هذا كـتاب هورتـولوس  ور
فـــضال من الــله الـــعــظــيم  الــذي ال
يـســمح بــقـراءته ". حــتى في مــركـز
"الـــعــروس"  كـــمـــا في قــصـــة بــو 
ـة - ولـكن هـناك لـيـست هـنـاك جـر
لــــغـــزًا  أو شـــخـــصًـــا عـــلى األقل 
حتـاول جمـيع الشـخصـيات األخرى
في القـصة - والقـراء - فك رموزها.
حـيث تـعـلن مـارغي  –بـطـلـة روايـة
رونيت  –بـعـزوفهـا عن الـزواج قبل
سـاعـات قـلـيلـة من زفـافـهـا  وتـغلق
نـفـسـهـا في غـرفـة نـوم والـدتـها وال
تـقـول شيـئًـا أكثـر. من تـلك اللـحـظة
وحتى نهاية الرواية  –التي حتدث
مــثل قـصـة  –بـو -  طــوال الـلـيل –
حتــاول الــشـخــصـيــات في الــروايـة
(الـــعـــريس احملـــبـب لــهـــا  مـــاتي 
والـــديـه  والــــدة مـــارغـي  نــــاديـــة
جدهـا وجدتـهـا  وابن عمـها ايالن
) اقـناعـها باخلـروج من غرفـة النوم
ـعـرفـة مـا الـذي جـعـلـهـا  و أيـضًـا 
تغـلق نـفسـها وتـلـغي حفل الـزفاف.
ستكـون هذه العـمليـة التي تمـر بها
الــشــخــصــيــات هي عــمــلــيــة قـراءة
الــروايــة بــالــضــبط: ســنــحــاول فك
رمـــوز مــارجي وحل لـــغــز قــرارهــا.
مـارجي  من جانـبهـا  لن تسـاعدنا
في مهمة فك التشفير ; على العكس
 كانـت تغـلق خـلف الـبـاب وجتلس
في صــــمـــتـــهـــا. مـــرة واحـــدة فـــقط
ــغـلق ســتـمــرر ورقـة حتت الــبـاب ا

بـخـطـوط قــصـيـدة كـتــبـتـهـا  ومـرة
أخــرى ســتــقــوم بـإشــارة الفــتــة من
نـافــذة غـرفـة الـنـوم بــكـلـمـة واحـدة:
كن فك لـغز قرار "آسـفة". إذا كـيف 
مـارغي بـإغالق نـفـسـهـا في الـغـرفـة
والــــصـــمـت? مـــا تــــفــــعـــلـه مـــعــــظم
الـشــخـصـيـات في الــكـتـاب سـيـكـون
بـالـضــبط مـا تـفــعـله الـشــخـصـيـات
ـباحث: والقـراء يفـعـلون في قـصة ا
ســيــحــاولــون الــتــشــبث بــاخلــيـوط
وتـوصــيـلــهم بـاحلل. ان لــغـز رفض
الـزواج من قـبل مارغـي غيـر مـقـبول
ــاتي. من الــواضح له أيــضًـا أنه ال
ـكن ان يـفــسـر مــا حـدث. مـاذا في
كل األحـوال? بــعـد سـاعـات قــلـيـلـة 
وجد تفسيرًا آخر - مارغي ببساطة
ال حتــبـه: "كــيف لم يـــفــكــر في ذلك?"
كـيف لـم يـفـكــر في هـذا االحــتـمـال 
واألكــــثــــر فــــظــــاعــــةً عــــلى اإلطالق
("ولـيس غير مـعقول"  أثـبت نفسه)
خالل تـلـك الـسـاعـات عنـدمـا أغـلـقت
مـارغـي نـفـســهـا في الـغــرفـة وقـالت
إنها لن تتزوج? كيف?! فجأة توقفت
الـشكوى عن الـصوت بداخـله وظهر
صــوت آخــر ; كــان من الــواضح أنه
لم يـــفــــكـــر في ذلـك. ومن الـــواضح.
قـالت إنـهـا لن تـتـزوج  ولـيس أنـها
لم تتزوج. أنت ال تتزوج. ومنذ متى
لم تتـزوج  إن االمـتـنـاع عن الزواج
هو مرادف لشعور الكره? " فهل هذا
هــو ســبـب مــا تــفــعـــله مــارغي? هل
ـا صـحــيح انــهــا ال حتب مــاتي? ر
ا ال. حتى نـهايـة الرواية  نـعم ور
لن يـكـون لـدى مـاثـيـو او الـقـراء اية
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ــا حملـو وفي كــلــتــا احلــالــتــ  ر
ا لـلعثور على فكرة عـدم احملبة ور
دلـيل  عـنـدمـا تـتـجـمع االحـتـمـالـيـة
الــفـظــيــعـة لــســلـســلــة من مــذكـرات
ســنــواتـــهم ومــآســـيــهم. ســلـــســلــة
الـذكـريات  وخـاصـة الطـريـقـة التي
انتـهى بهـا األمـر  جعـلني أفـكر في

كن للغز. حل آخر 
أبدا الـرواية بعـرض ذكريات مارغي
الـيــومـيـة : " مـارجي تــشـطف فـمـهـا
بــغــســول الــفم  وتــبــصق الــســائل
األخـــضـــر بـــصــوت عـــالٍ  فـــخــورة
بـنـفـسهـا وتـعـشق نـفـسـهـا ... تـقوم
مــارجي بــصــنـع طــاولــة تــلــفــزيـون
اشترتها في ايكيا  وتفقد اثن من
الـبراغي وجتـدهـمـا حتت الـثالجة "
لكنها تنتهي بـطريقة مختلفة  أكثر
ياسا. "يشيـد مارغي به بشكل مفرط
ومــصــطـنـع لــدراســاته (الــفــلــســفـة
والـعـلـوم الــسـيـاسـيـة) وتـقـول:" أنـا
لــست مــوهــوبــة بــاألفــكــار  لــسـوء

ألنهـا في الـواقع واحـدة من عـالمات
احليـاة الوحـيـدة في الروايـة  ولكن
ــا ألن هـذا هــو مـا اعــتــادوا عـلى ر
فـعــله - أي افـتـراض أن كل قـصـيـدة
أو قصة تلخـص معنى أو سرًا خفيًا
يجب فك تشفـيره. لكن هذه األغنية 
التي تـصـدرهـا مارجي في مـنـتصف
كن أن تـفسر أي شيء الروايـة  ال 
لـلـشخـصـيات األخـرى (وال بـالنـسـبة
لي). فــمــاتي ال يــفــهم شــيــئًــا عــنه 
وكذلك الـطبيـبة من منظـمة العرائس
ـتــمـردات ونــاديـة  والــدة مـارغي. ا
اذا يجب أن نبحث عن السر الذي و
ــفـــتـــرض أن تــشـــفـــره مــارغي مـن ا
ـاذا ال يــجب أن نـنــظـر إلى بــشـيــر? 
ـثال  مع مـكان آخـر - عـلى سـبـيل ا
اإلرهـاق الــشـفــهي أو االضـطــرابـات
ـثـال  أعتـقد الـلغـوية? عـلى سـبيل ا
أحيـانًـا أن الشـخص األكـثر قـربًا من
حل لـغز الـروايـة هـو والـدة مارغي 
وكــــان ذلك بــــالـــتــــحـــديــــد من خالل
األخـطاء اللـغوية الظـاهرة أو اجلمل
ا أكـثر كـسورة الـتي  ر العـبريـة ا
من أي مكـان آخر  تـظـهر حـساسـية
رونـيت الـهـائـلـة لــلـعـبـريـة وقـدرتـهـا
الـــنــــادرة عـــلى حتـــويل مـــا هـــو في
ه كـ الـــكــــتـب األخـــرى يــــتـم تـــقــــد
"اضـــطــراب لــغــوي" إلـى الــشــعــريــة
العـبرية. هـكذا تقول نـادية في بداية
الرواية  وهي حتاول تهدئة العائلة
وطمـأنتـهم بأن هـذه القـصة سـتكون
لـها نـهـاية سـعـيدة: "مـارجي جـيدة 
إنــهـا فــتــاة جـيــدة  مــارجي  انــهـا
تملك قـلب حنون ال  أنا أقول لك ...
إنـهــا ال تـشـعــر بـالــتـحــسن. هـذا كل

شيء  هي ال تشعر  الفتاة ".
زدوج للمفتاح الدوران ا

كـــمــــا في قــــصـــة "رجـل احلـــشـــد"  
"والـعروس أغلـقت الباب " في نـهاية
الـروايـة تـبـقـى الـشـخـصـيـات - دون
حل. في نـهـايـة قـصـة بـو  سـنـواجه
جميـعًا مارجي  وجهاً لـوجه تقريبًا
 ولن نـتـمـكـن من اكـتـشـاف وجـهـها.
وهــنــا يــطـرح الــســؤال  هل كــتــبت
رونــيت مـــاتــالــون روايـــة ال تــســمح
بـقـراءتهـا? تـمامـا. ولـيس هـذا فقط 
فقـد كـتـبت روايـة عن األدب كشيء ال
ـــكن فك شـــفــرته. إلـى احلــد الــذي
تــكـون فــيه هــذه الـروايــة هي روايـة
غــيــر إبــداعــيــة  أو عن إبــداع أدبي
كـإجــراء رفض لــلــتــفــســيـر  واألدب
ـعنى بـوصـفه احـتـجـاج ألي إكـراه 
ـهــدئـة لــلـروايـة مــا فـإن الـنــهـايــة ا
ستشـهد. افترضت الغالـبية العظمى
من قراء هذه الرواية أنه في نهايتها
 قــبـيـل الـصــبـاح  بــعـد أن ســمـعت
صـــوت جـــدتـــهــا مـن خالل الـــبــاب 
فــتـــحت مـــارجي الــبـــاب وخــرجت 
وهــذا يـعــني أن الـروايــة قـد انــتـهت
عـند خـروج مـارغي من غـرفـة الـنوم.
ــتـأنـيـة لــلـروايـة تـدل لــكن الـقـراءة ا
عـــلى أن هــذا لـــيس كـــذلك  أو عــلى
األقل ليس بالضرورة كذلك. إليكم ما
يــحــدث فـي األســطــر األخـــيــرة: "من
خالل غــنــاء جــدتــهــا ومن خاللــهـا 
ـغلق  ظـهرت أصوات خـلف الباب ا
الـــصــــريــــر  والــــدفع  والــــســــحب
واجلــر وفــتح األدراج بــصــوت عـالٍ
واالواني الـزجاجـية تضـرب بعـضها
فتاح على اجلانب البعض." حتول ا
اآلخــر من الــبــاب مــرةً أخـرى. لــيس
هــــنـــاك شـك في أن هـــذه اخلــــطـــوط
ـكن فهمهـا على أنها فتح النـهائية 
الـبـاب. ولكـن هل الـبـاب مـفـتـوح لـنا

حــقًـــا? ال عــلى اإلطـالق. مــثل هــذا
الـفـهم لـهـذه اخلـطـوط هـو في حـد
ذاته تـفسير يـفرض نهـاية الرواية
عـلى الـنـهايـة بـشـكل ال لـبس فيه 
عـــــلى الـــــرغم مـن أنه في الـــــواقع
ـكن فـهـمـهـا بـشـكل مـخـتـلف: أال
? ــفــتــاح مـــــرتـ يــغــيـر مــارغي ا
ـــفـــتــاح ـــاذا كــتـب رونــيت أن ا و
يــتــحـــول "مــرة تــلــو األخــرى"? أال
يـترك البـاب مفتـوحًا أمام إمـكانية
فـــــتح الـــــبــــاب - ثـم قــــفـــــله مــــرة
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وهــــكـــــذا  تــــعــــود الـــــروايــــة في
طــوابــيــرهــا اخلـتــامــيــة  بــشــكل
دائـري  فـقط إلى فـتـحـهـا: ثم يـتم
قفل الـباب واآلن  في النـهاية  قد
يـــتم فــتــحه وقـــد يــتم إغالقه مــرة
أخــرى. إذا كــان األمــر كــذلك  فـإن
القـراء الذين يـحاولـون بكل قـوتنا
إلعـطـاء مــعـنى ومـعــنى ال يـزالـون
يـواجـهـون الـعـمل  وجـهـاً لوجه 
ثم يــسـتــســلـمــون - لـلــتــخـلي عن
مـحاولـة فرض عـلى مارجي مـعنى
تــرفـضه  والــتـخــلي عن مــحـاولـة
الـكشف عن وجـهـهـا بالـقـوة  فعل
الـتـفـسيـر. األدب الـعـظـيم هـو فعل
ــــقــــاومـــة  كــــمـــا مـن الـــرفض وا
يــخــبـرنــا رونــيت  وهــذا الـرفض
بـالـتـحـديـد يـكـرس نـفـسه لـشـعـور
واحـد  لـتـفـسـيـر واحـد  حلـقـيـقة
ــــا واحــــدة  يـــــكــــمـن قــــوتـه ور
أخـالقـه. كم مـن حــــــــسـن احلظ أن
رونيت أرسل لنا مثل هذه األعمال
حـتى اآلن  عـندمـا ال تـفـتح الـباب
أو تـــغــلــقـه  ســوف نــســـتــمــر في

سماع صوتها
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(اخلالص) للكاتبة التونسية وداد احلبيب

العاشرة.
- ارحلي وعودي يومًا آخر.

عـدد الـشـخـوص ثالثـة هم: الراوي
والــعــجــوز والــســكــرتــيــرة حــيث
نـــــتــــــعـــــرف عـــــلى أبــــــعـــــاد تـــــلك
الشخـصيات اخلـارجية والـداخلية

من مـجــمــوعـتــهـا الــقــصـصــيـة "
ســـيـــزيف األخــــيـــر" لـــلـــكـــاتـــبـــة
والشـاعـرة وداد احلبـيب اخـترت
قــصـــة "اخلالص" وهي الـــقــصــة
الــعـــاشـــرة في تـــرتـــيب قـــصص
اجملـــمـــوعــة وقـــصـــة "اخلالص"
قـصة بـسيـطة جدًّا اعـتمـدت على
تـقـنــيـة احلـوار بــالـدرجـة األولى
وصوال بنا إلى الـنغمة القوية أو
مــا يــســمـى بــاألثــر الــذي يــرغب
القـاص بإظهاره. مـلخص القصة
والـــتي يـــبـــدو أن الـــقـــاصـــة قـــد
التـقـطتـهـا أو اشـتقـتـها من واقع
ــريـرة وكـان اسـتـخـدام احلـيـاة ا
تـكـلم "أنـا" دليل واضح ضـمـيـر ا
عـــلى واقــعــيـــة احلــدث وحــدوثه
ـا. جتـري أحـداث القـصـة في فـعـلً
غرفة انـتظار الـطبـيب حيث الكل

يـــنـــتـــظـــر دوره خالصًـــا من األلم
واألوجاع وحـ أتى دور عجوز
ـوعد قـد مـضى علـيه سـاعة كـان ا
ونـــصف حــيث لـم يــأت الــطــبــيب
بـســبب انــشـغــاالته كــمـا أخــبـرت
ـرأة الـسـكـرتـيـرة الـعـجـوز لـكن ا
كــبــيــرة الــسن دخــلت بــحـوار مع
الــســكـرتــيـرة أمــا مـرأى ومــسـمع
راويــة الـقــصـة لــيـنـتــهي احلـوار
واجلدال بتسـجيل موعد آخر لكن
بـنـفس الـسـاعـة لـتـغـادر الـعـجوز
ــــكـــان يـــائـــســـة مـــحـــبـــطـــة من ا
ـجيء مـصــداقـيــة الـسـكــرتـيــرة 
ــســجل ــوعــد ا الــطــبــيب عــلـى ا
ــريـضــة الـعــجـوز. هـذه بــسـجل ا
الـقـصـة الـقـصـيـرة بـبـسـاطـتـهـا ال
حتـتـاج لغـة فـخـمـة فكـانت الـلـغة
بــســيــطـــة قــريــبــة مـن الــعــامــيــة

الفصيحة وثقافة الشخوص.
أولًا: البنية االجتماعية:

ال شك أن الـقـاصـة قـد اسـتـطـاعت
أن تــبـــرز شــخــوصــهـــا بــالــعــمق
ــــطــــلــــوب من حــــيث احلــــركــــة ا
والـبـاطن كـاالنـفـعـاالت الـنـفـسـية
ومـا يتـولـد عـنـها من سـلـوك كـما
اهـتـمـت الـقـاصـة بـتــحـلـيل الـذات
اإلنـسـانـيـة والـتـعـمق في بـاطـنـها
ورصـد مــراحل تـطــورهـا ومــثـال
ذلك حوار بطـلة الـقصة " الـعجوز
" مع الـسـكـرتـيـرة حـيث يـظـهر أنَّ
الــعـــجــوز لم تــعـــد حتــتــمل األلم
ًا وعـدم حـضـور الطـبـيب زادهـا أ
على ألم فيما السكرتيرة ال تبالي
وتـــعـــطـي مـــوعـــدا في يـــوم آخـــر
وكـأنهـا تـتـعامل مع آالت ال حتس

وال تشعر.
اقـــتــربت مـــنــهــا عــجـــوز ســئــمت

االنتظار
- الــــســــاعــــة احلــــاديــــة عــــشـــرة
ونصف... اجلسي حتى أناديك...

وعد الساعة العاشرة. - ا
لم يحضر الطيب بعد...

- موعدي الساعة العاشرة.
- نعم لكن الطـبيب لم يحضر بعد

و...
ــــوعـــــد الــــســـــاعــــة - قـــــلت لـي ا

والـسلوكـية واالجـتمـاعيـة ونلمح
الـتـناقـضـات واالجتاهـات الـفاعـلة

في تكوين الشخصية.
تــنـتــهـي الــقــصـة بــتــرابـط أجـزاء
ــروي بـصــورة عـضــويـة اخلــبـر ا
تـشكل في مـجمـوعهـا معـنى كلـيًا

فـكــان احلـدث مـتـكـامـلًـا ذا مـراحل
ثالث مــــعــــهــــودة: بــــدايــــة وهــــو
االنـتظـار في عيـادة الـطبـيب حتى
ـــريض ثم وسط يــحـــ مــوعــد ا
ينـمو من خالل حـوار العـجوز مع
الـــســـكـــرتـــيـــرة حـــيث تـــتـــشـــابك
العناصر ونهاية تمثلت في نقطة
الـتـنــويـر وهي مـغــادرة الـعـجـوز
ــــكــــان وهي نـــــاظــــرة إلى األفق ا
البعيـد من خالل كوة نافذة راجية
ـصداقـية الـسكـرتيـرة بعدم أمـلًا 
وت ا تمني ا تأخر الطبيب أو ر

واخلالص من العذاب واأللم.
"صـمــتت الــعـجــوز ... نــظـرت إلى
األفق من فـتـحـة صـغـيـرة الـنـافـذة
الـزرقـاء أمـا الـســكـرتـيـرة فـعـادت
إلى صــحـــفــهــا تــرتــبـــهــا بــنــفس

احلركات"
كانية: ثانيًا: البنية الزمانية وا
ــكــان والـــزمــان عــنــد يــســتـــمــر ا
الــكـاتـبـة بــالـتـدفق مــانـحًـا الـنص
جمالية خاصة أمَّا الزمن النفسي
ــا من خالل احـتـكـاك فـيـظــهـر جـلـيً
ـرأة الـعجـوز بالـسـكرتـيرة وذلك ا
عــبــر مـواقـف عـاشــتــهـا الــعــجـوز
وشــخــصـــيــات أخـــرى مع مــوقف
ســابق نـفــسه وهـو عــدم حـضـور

وعد. الطبيب وعدم التقيد با

ـــرضى في عــيــادات مـــعــانــاة ا
األطــبـاء حـامـلــ مـعـهم آالمـهم
ـاديـة الـنـفـسـيــة واجلـسـديـة وا
دون اكــتــراث هــو احلــدث وهـو
نــقــطـة الــتــنــويـر كــمــا أســلـفت

سابقًا.
ثالثًا: البنية التعبيرية:

ـتـكلم كُـتبت الـقـصـة بضـمـير ا
فــيـــمــا غـــاب صــوت الـــقــاصــة
ــســـتــخــدمــة كُــتــبت والــلــغــة ا
ــســتـوى كل شــخــصـيــة وقـد
أبـــــدعت الـــــقـــــاصـــــة مـن خالل
تـــصــــويـــرهـــا لــــواقع احلـــيـــاة
ومـعـانـاتـهـا ومن خالل الـتـأمل
والـــــــتــــــــداعـي والـــــــتــــــــطـــــــور
والـــتــــنــــامــــــــي إضــــافـــة إلى
ســلــبــيـــاته بــطــريـــقــة ســلــســة
واضحـة من خالل طـرح معـاناة
ـة بـاخلالص شـخــوصـهـا احلــا
مـن األلم... هــــــذا الـــــنــــــضـــــوج
الــفـكـري والــفـني لـدى الــكـاتـبـة
وداد احلـــبـــيـب ال شك أنه وسع
مجـال الرؤيـة أمامهـا ليـتجاوز
إطـار التـجـربـة الذاتـيـة البـحـتة
إلـى رحــــــاب االهـــــتــــــمـــــامـــــات
اإلنــســانــيــة الــعــامــة لــتــشــكل
إضافة جـديدة إلى تراث القصة

العربية.
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