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" األریاف فى ضباط یومیات" سنوات منذ االھتمام ثارتأ التى بروایتھ دبیةألا وساطألا عرفتھ متمیز مبدع البطران حمدى
 المحلیة والقوى الجھاز ذلك بین المتشابكة العالقات على األضواء مسلطا ، الریف فى الشرطة جھاز واقع فیھا صور التى

 من ذلك صاحب ما و،  الحاكم بالحزب ارتبطت التى تلك خاصة المصالح جماعات خدمة فى الشرطة تلعبھ الذى والدور
 ضابطا لكونھ العسكریة للمحاكمة تعرض عندما العام الرأى باھتمام البطران حمدى حظى یومھا للقانون تجاوزات

 ما الوزارة ولكن اجتازھا التى المحنة تلك فى الحرة الوطنیة األقالم معھ وتضامنت ، عوراتھ الروایة كشفت الذى ازبالجھ
 كما ألعوام الرتبة بتلك بالخدمة یھنأ أن دون اللواء درجة الى رقى أن بعد المعاش لىإ باالحالة منھ تخلصت أن لبثت

  ."السامى" بالرضا یحظون ممن غیره مع یحدث

ً  شرطة لواء بطلھا جعل التى" الجنرال خریف" "2005 یولیو" الجدیدة بروایتھ فاجأنا البطران تقاعد وعندما متقاعدا
 تنل ولم ، روائى قالب فى صاغھا للكاتب شخصیة مذكرات نھاأ الراویة صدور خبر نشرت التى الصحف ظنت ولذلك

 لخریف"  ما رغم ، عندنا النقدیة الحركة ضعف الى ذلك یرجع ربما سابقتھا ما نالتھ تفاءحاال من الجدیدة الروایة
  ."األریاف فى ضباط یومیات" القیمة حیث من فوقی -  العام بالشأن یھتم كمتلق رأیى فى - كبیرة أھمیة من "الجنرال

***  

 التى الكثیرة خصیاتالش من متخذا ، العصر خریف عن خاللھ من عبر طاراإ المتقاعد الكبیر طابالض من الكاتب تخذإ فقد
 مصر ىف ال خیرةألا الثالثة العقود فى المجتمع أصابت التى مراضألا بتشخیص خاللھا من قام مفردات العمل بھا حفل

 طارإ فى ، والسیاسیة ، واالجتماعیة ، االقتصادیة:  صعدةألا مختلف على وذلك ، كلھ العربى الوطن وفى بل ، وحدھا
 التى االفكار استخالص للقارئ تترك الدرامیة المعالجة ولكن ، العظات تشوھھ وال ، ابةالخط تشوبھ ال متماسك درامى
 على وقدرتھ ، الكاتب عند الحكى براعة عن المتمیز العمل ھذا فیكشف .ویسر بسالسة لیھإ توصیلھا الى الكاتب یھدف
  . المعانى بالدالالت محملة لواقعل حیة صورة الراویة فجاءت ، مترابط نسیج فى والشخصیات حداثاأل  ایقاع ضبط

 بین االجتماعیة العالقات خالل من الستینیات فى صعیدال فى المصرى المجتمع صورة الكاتب یقدم"  الجنرال خریف"  فى
 قباطاأ الواحدة المدینة سكان بین والتضامن المودة مبرزا"  الكاتب منھا جاء التى"  الصغیرة المتوسطة الطبقة أبناء

 من النمط ھذا ستمرایةإ ذلك یعنى وال ، واألحداث الشخصیات عن التعبیر صور من صورة من أكثر فى ومسلمین
 مصر شھدتھا التى قتصادیةاإل التغیرات جاءت قدف ، للروایة محورا منھ یتخذ الذى العصر خریف فى الحمیمة العالقات

  . نانیةألا الوحیدة تھاادأ التى واالنتھازیة الوصولیة قیم معھا ولتبرز ،بالخلل االجتماعیة البنیة یبتصل السادات عھد منذ

 خدم الذى الكبیر بطاالض ، مضطرب عالم وسط غریبا السادات عھد على السابقة جتماعیةاال بالقیم یتمسك من یظل بینما
 فتعیش"  ھزمالئب قیاسا حتى"  ةیالمعیش أوضاعھ تتغیر ولم ، عمره من الخمسین فى یتقاعد ، وشرف بأمانة الشرطة

 استخدام مادیا ویرھقھ ، خاصة سیارة لدیھ لیست ، أمامھم یجرى ماب یتأثرون الذین أبنائھ مطالب متوسطة شقة فى أسرتھ
 ومصالح الشخصیة مصالحة اداء فى بالغة صعوبة ویجد ، المیكروباص استخدام"  مضطرا"  علیھ ویفضل ، التاكسى

 السطوة فیھ سادت بل ، بحمایتھ ویستظل المواطن لیھإ یلجأ مرجعیا اطارإ ونانوالق الحقوق فیھ یعد لم مجتمع فى أوالده
  . الرشوة فیھ واستشرت والمحسوبیة والجاه

 المفاجئ الثراء أصابھا التعلیم من حظا تنل لم لشخصیات الجدیدة االجتماعیة النماذج الكاتب یقدم معبرة بدیعھ مشاھد وفى
 الفساد لیاتآ من باالستفادة مباشرة عملیة بصورة ماإ مصالحھا لتدعیم تستخدمھ الذى المرور جواز ثرواتھا وأصبحت

 االنتخابات فى الشخصیة لتلك الحزب یحشرت ضمان فى طمعا ، أبدا الحاكم الحزب عضویة خالل من أو ، الذمم وشراء
  ..  رابط أو ضابط دون المغانم واكتساب المصالح لتدعیم المجال فیتسع ، البرلمانیة

 فى یراه وما قیم من علیھ نشأ ما بین حائرا یقف الذى الشباب جیل على سلبیا نعكاساا االجتماعیة التغیرات ھذه نعكسوت
مع الطالب فى عالقة استقاللیة من  یدخل المدرس ، والقدوة المثل توفر وال تربویة خدمة تقدم ال فالمدرسة ، الواقع دنیا

 ھو المادى والوضع أیضا استغاللیة ستاذألاو الطالب بین العالقة یجد لجامعةبا التحق فإذا ، الخصوصیة الدروس خالل
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 أخرى متطلبات ولكن ، الكفاءة أو التفوق یحققھ ال العمل على الحصول یجد التعلیم مراحل من تخرج ذاوإ  .الرھان فرس
  .  والفساد المحسوبیة:  العصر قیم مع تتوافق

 الذى الفرنسیة مدرس شخصیة عنھ عبرت مثلما المجتمع عن غتراباا یزیدونھ من ید ىف ویقع التدین لىإ الشباب یلجأ وھنا
 غزوات النساء عالم فى ولھ ، الخصوصیة للدروس مركزا الوقت نفس فى ریوید ، العظات ویلقى بالمسجد الصالة یؤم

 السافرات الطالبات یطاردو مرموقة غربیة جامعة من الدكتوراة على حصل الذى الھندسة كلیة مدرس أو ، وغزوات
 النظام وكأن االتجاه لھذا مؤیدا یجده الجامعة رئیس نائب لىإ الطالبة أمر ولى لجأ ذاإف ، بالحجاب یلتزمن حتى ویضایقھن

 ، االسالمیة الجماعات لىإ ینتمون ال ماداموا بالسیاسة االشتغال عن لیصرفھم االتجاه ھذا فى بابالش یدفع السادات منذ
  . الجامعیة بالمدن قامةإلا من الحرمان ذلك فى بما والبطش القمع بأسالیب معھم التعامل منألا تولى ذلك حدث ذافإ

 الجامعى ستاذألا شخصیة خالل من انحطاط من الجامعى التعلیم الیھ لآ ما على الوقوف لىإ البطران حمدى ویقودنا
 االشتغال من بدال بالسمسرة واشتغل االستثمارات اقأسو لىإ العلم سوق عن انصرف الذى ، بالخلیج االعارة محترف
 ، وأصولھ وأعرافھ ومسالكھ دروبھ لھ أصبحت الذى الفساد لیاتآ من باالستفادة مصالحة قضاء على ویعمل ، بالبحث
  . الحیاة دستور أصبح وكأنھ

 باالغتراب عمیق اسسحإ ھوینتاب ، حباطإلبا یصاب الروایة بطل تجعل ثالثة عقود مدى على الخطیرة التغیرات ھذه
 ،الروایة بطل أصلبت التى الجنسى العجز حالة فى - ببراعة -  الكاتب عنھ عبر الذى الحیلة وقلة بالعجز شعوره الى یؤدى
 أن الطبى الفحص من یدرك حتى الرئیسى ھاجسھ وتظل ، للروایة الدرامى الخط طول على آلخر حین من تبدو والتى
  . للبطل النفسیة بالحالة صلة ذات ولكنھا ، عضویة ابأسب لھا لیست العجز حالة

 تحوالت صاحب الذى السیاسى الواقع نجد بدیع تناغم فى بالمشاھد الشخصیات تربط التى المحكمة الضفیرة تلك وفى
 لالنضواء السادات منذ البالد أعدت فقد درامى قالب فى دقیقا تصویرا مصورة العصر خریف مثلت التى العقودالثالثة

 فى أكتوبر نصر واختزل ، سالمیةإلا عاتاالجم بتشجیع الوطنى التیار تصفیة تمت ، مبریالیةإلا الھیمنة جناح تحت
 المعارضة حفزت التى القانون وسیادة للدیمقراطیة الترویج مأزق فى النظام ووقع ، الصھیونى الكیان مع السالم اتفاقات

 التوافق لیاتآ متابعة ثم السادات واغتیال 1981 سبتمبر فى السیاسیة اتالتیار بجمیع البطش فكان ، السالم التفاقات
  . االستھالكیة الثقافة خاصة الثقافة ذلك فى بما العولمة عصر مع والتناغم

 دور وإلى ، السریعة مریكیةألا الوجبات مطاعم نتشارا ظاھرة لىإ یشیر ما عند لذلك موحیة لقطات البطران ویقدم
 وما العربیة الفضائیات وفى عندنا التلیفزیون برامج تقدمھ مما أیضا موحیة لقطات خالل من الثقافة ذهھ نشر فى عالمإلا

 الروایة بطل بین حوار یدور عندما ذروتھا المعالجة وتبلغ القومیة للھویة ومسخ الوطنیة للثقافة تشویھ من لیھإ أدت
 بالھویة اتصل ما كل من والجامعى العام بالتعلیم الدراسة رامجب تنقیة فى مریكىألا التدخل حول الجامعى ستاذألا وصدیقھ
  . العربى الوطن فى الحاكمة النظم من مقاومة تجد أن دون ، القومى التراث من المستمدة والقیم القومیة

***  

 تستند عندما فولألا - شئت نإ - قل أو الخریف مرحلة العربى السیاسى النظام یبلغ عندما مبریالیةاإل الھیمنة لیاتآ وتكتمل
 ثم ، العراق على حصار من ذلك تال وما ، للكویت حسین صدام اجتیاح:  جنبىألا العسكرى الوجود لىإ السیاسیة الھیمنة
 مواجھة عن تماما عجز الذى العربى للنظام نھایة وضع من صدام تمثال اسقاط لیھإ یرمز وما مریكانألا ید على احتاللھ

  .خطارأ من لھ یتعرض ما

 الطبى الفحص بنتجیة الروایة یختم عندما القارئ سؤال على البطران حمدى یرد ؟ شفائھ فى أمل ال عجز ھو ھل ولكن
 بعد القاھرة من بھ عاد الذى الصعید قطار أن غیر ، عضویة ولیست نفسیة حالة ھابأن البطل عند الجنسى العجز لحالة

ویختم الفصل بخبر  ، على الحركة قادرا ویصبح صالحھإل ىالزمن المدى یعرف ال لعطل التحرك عن یعجز الفحص
 وخبر"  بالعراق مؤقتة حكومة ینیتع: "  ھو القطار صالحإل انتظارا بالقراءة الوقت یقتل وھو الصحف فى البطل قراءة 

   ." الغربیة الصحراء فى االرھابیة للجماعة العسكرى الجناح قائد على القبض"  عن خرآ

 حالة من التخلص:  لھا الناجح العالج یصف بل ، العصر خریف أمراض بتشخیص البطران مدىح یكتفى ال وھكذا
 الجماعات حكم تحت وقعنا أو ، االجنبى حكمنا وإال ، صالحلإل متكامل وطنى بمشروع الحقیقى ،  صالحباإل العجز

  . االرھابیة

 یرى أن البد المعاصرة العربیة للروایة دراس ىأ نأ رىأ ولكننى نصیبا دبىاأل النقد مناھج من لى نأب الزعم ستطیعأ ال
 درامى طارإ فى الكاتب عنھ عبر ، حباطإلوا العجز سادة عصر خریف عن تعبر لحقبة تسجیال"  الجنرال خریف"  فى

 علینا أفسدت التى العبیطة عمالاأل تلك من بدال العمل بھذا المرئیة الدرامیة عمالاأل صناع یھتم أن تمنىأ كنت وكم متمیز
  . رمضان لیالى
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