
التصور-لار،ربفرالوافعص!-أ!هةفينتتبعالىاردناادا

دائماً،فقير-إلتجربةبعكى-دهىار!صكلراصلى!رسصالى!..نفسياًخطأ((اللاتينيالحي*

--كاتباي-كازباليمدلام---ء!نختارانثايمصاصاسايفعلى

رمىيتها"!-لطدلقفزفحايحاشيبمير،اصحعإهرورجم!نى00052مصبمطهرح؟أننابصددقضةالا!:ءار-في.هذا وا-"،.،"حريلمامدىوما.الحطهدا

نا0دوما..الذانيالوعمن

استدارتى(ويمنالكيفسررربجببفي-علتا9يمنفسخطافيها-ةءلمبع

ولا5وخروجمار؟طه7!منئنصيةأية:نسالالىاولا

يكللمجإسافاذا.كىالمقفىالجفيسإلىدعوخماوبنهذار-ل!؟الغطى-يالنفاوو5ذازعطيفااللازبفيالحىش-محيات

اليه.النظروتجنبها3!االيالنظرهوتجف،اقالاطروالصتغيرنولوجا(ولاى..ك!جتانيندش-صبةزكون3انيمينلاانها

هروبغيرلينى.التعبيرعنالكلامجزبهناكاثبللاحتجاجانوالواقعوحدهو5الداخليلوجنوإوار..نينبجاقيعلقفيمامتوفر!يرأداخلىا

والتجهـبة...يكتباوأ!يقاثىء.جودبعدمالاعتراففيالتورطمنالذبهراتانرظنوقد.خهـاًننتبعاونرسمبانلنايسمحالذي

فراغويبقى..،كتباويقالالذيللثىءهذاتخلقالتيهيو-دهامناثهرهناكانالا،الداخلينولوجإوامقد!ع-جانين-مذكرات

،ببيءيملامانيحاول،جديدمنجمهربانفيحاولالكاتبيحسهغر!ثاالكفايةمنلبتفمحط!كذلكجاقيناتر3مذاغتناردونبولسبماب

يملأانمناصغرحالايعلىول-5،دراماتياتأثيراًيعطيفدشىءللنهايةمنزبدألانهاكافبةليست.خطافيهانتتبعانيمكننايثوللثول

ضةوالصالتصوردون.حدهاالتجربةتملأ.الذيافراغهذا،اغالفرفترةفي،ممينةفترةفيزينجازصهورنهالاشاملةول؟---ذينجااية!1-

دونالفراغبهيملأانالكاتبيحاولالذياخيءاهذافماموالاختراعبمعش،حقيقيةلطيستهذامناكثربل،الضياعالىالهاويةكأوج!ازدحر

"إمسكيناحذ-اهتةنعا!كانت.ءقدميهارأىاقهاطركانماانههو؟جدوىإغةالبااهميتهالقولولهذا،نحترعةات3صرمد؟مص:وعةمذكراتازها

ليسثم،زرقتهماالايرىلاينيها"فنلتقيانعينيه(و5)يرفعوحينيكونحبنومؤئرةبديعةالمذكراتان.قلجما!نهاالقارىءهاسيلمالتي

بنفسهيحس،الماًزقبهذاالضيقاركاتبويحس"،،مجهدتاناتهماغيرهنادءنالكلاميكونحيناما.مالكاتب((فنث!عنماالكلإما.رالامر

وا..مسكينحذاءالىنظرةتملأهلايالالواسعالفراغهذافيتاضةاتمههي-ارينكا!تإذااًيحما،والواقعالتجربةالىاتاذكراتبة

كاجانين"فليدعاذن..؟افعلماذا:فيتساءاء،بمدتينزرقاوينيننمصنوعةفالمذكرات،تصورولقدلفالمؤانامحقاالمذكراتت8ص

لكطقمنشلجئاًالجامدالسكؤنوهذاالمملالم!متهذاعلىليدخلتنهف!منآخرشيءوهي،شسءاقعاو!واالتجربةح-ثمنزهي،م!هصورة

ماذا*:فتقولبهاليمكيد.(هو)ويمد،نينجا.تن!ف!ءوالحركةهناوهي..الكاتب"رعدقث!متعاقةهناكنها001اقي0االدرثيرالتأحتث

المهؤ-السؤالهذاانالبىاقع.".كطيقطراتابعدفي..ميتريد+..ارءتب،،كابفنم-علقة

انالطييعى،وانمابالمقهىجلساانبعدهناجنهفليى..متأخراًجاءجايخه-:دليلمنواكششصلآمناكرالظنهذاعلىيحملنا

الكمفمنوبماخربمدبجانين(.هو)لحقعندماهناكمكانهصكورالحليلغلىوحرعهالكاتبدقةالفصةطوالشىانناالاول!اكبمة

جاءالذيفا..المقهىالى-دعوهاانقييقالطرفيمعهاوسارمباشرةيسهبهنانراهاذ.ل)بطلعاناهاتجربةعنالكلام?ونحينالبطيء

ثم..ا!اطأفيللوقوعدائماًيمرضالذيالتصورانه؟هاالىبهذا-السؤال:ادرمنبادرةتفوتهولائبةجزكلوي!سجلدقةبركلفي!صكطوتطف

جنبالىجنباًماديةئعوظفيرصالناريخي-السرداسلوبعلىالكاتبيسيرحيةتجربةامرالامروكوني!فقها،بماامسكالا"وروالسا)فكر

ماويلفه،الم!ىرغادرارفهما:النفسيةإةالحمنباح!رهايربطهااردونجانينعنباليحثكيره(هو)يرضيانالطبيعيمننرىوعن.ء:ية

..الجدرانمةثققبياعبهترقىثم..!قزظقالىبوتدلف،الليلتجربةلقاؤمايكونانز:وقعثم..0براريسالىعطلتهمنعودزهعند

..ا!ىامذكروساذتهاتحتمنوترج..كلمةيقولاندونويتبعهاوالتحليلاللاحظة0والابتكارالاطنابالىالكاقيتدفعزاخرةحاظة

.264!ىحىوبكدا..المذكراتدفترويفتحول!نا.القصةطوالا)تجىاربسائرفيشأظوللبطءادقةامنهوتقةضي

بعدبحانينيلتقلم-الواقعفي-اللبنانيالبطلبانالقولالىنمياءنحن(هو)يلامقيفحين..ء285صالى282صمنتماماالع!ىنرى

هذارمقتفى..باريىالىعودتهيتيحلاتصورامرالامرنجدنينبجا

القمح!حرر!ةوف!لاآاعهعخمرتغلبالقاوصنعةااخيانا3ً-لمبزورلاحهماكثيرينالبحثهذاكامميغ!بالبطيءاليميقألتحلبلعلىالقدر-

..7والةصةبطللا..فقراتهببعضلالذاتمقصودونانسلاهناالتصورلان.الدقيقوالنصوير

ايضاًهذا..-ومعئالةصةمنالضالثبل...حميريخهسيرفيانهايضاًاغلمل!كي..،وفحسبالنابضالواقع.نرصيدالىيستمد

..ءصنوعةاتالمذكرانمشاعرهماستبعدوااداسيغضبونالذينهؤلاءسيرضيواذا.والسلوكوالفكرالثعورفيالحى.

جايخةإصرارهيالثانيةوالشبهة-للقصةمن.اووقفالعاطرةاحكامهم-منوتخلصوا.اطاصةا)ةارفيوقاوع!اًديةزقولانانلنازج4

وهيلل!ابةاعيلةموعكالاصرار!زااتفسهميجدواانددولا.".الاخر*موفالبحث.من..بةنفسخطوطلقصةفامانفيالزمتراصة

،فالممقول.القائظالجوعلفحاتتعاني.إوضو.عيةواالشجاغةللصدقبفتالحقيقةان.راضيننرى.وفنالزمانفيممتدةنفسبةح-اة

(1ايلولء)لىثوآالمذكراتتنتس-انص((اوةارجةنمبمالداكثرمن11منارمنايئمدلألفالممكنئع-ردالوظالذصرسالفةالصفحاتفي

.ـ.ء.ءع...،بقالسالمعئبايخيأتارداسرنيكوي!د

؟المجىمذكراتفماجومايسجلفيلىأرلا.لم.س.،."و.-افيهوءةاجئآسريعاًاز"هالافنرى
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في.بما--البطلعداما-الشضياتمنشضيةاحداًفيرأس0مونولوجأس!!.ب!يحرف،.الد!ورتجربةعناتكلإنني.الاطلاف.علىبمعقولهذا

اًنيمكنكانالتيالمذكراتعنتكلمناانسبقوقد..جانبنذللاالماءعلىأغيضكنتيخأ..صداعرفتهمدأناأما-يبدو-كماالجوع

الداخلي.المونولوجهذااخهاحطأيظنغد.والثيءبعلىأوغديأويوميفيالرمقتسدفيلقمةأملدوناحالقر

..جاننغيرولاجانينضةلا،البطلذلدقصةالةصةلأن-رابعاًالمذكراتإملاءفنلاوالمدة..بمعدتهإلاالجمائعيفكرألاللطبيي

!7اللاتينيالحيبطلشفبةإلىالفتاحنما...برعد(أيلولى5)يومحىللمهانحدرتفدجايخأكانتالذياليأسانغنفضلا

عشفنا،صحةالىمطثونوفنكاهكاالنرجسيةانهفنقولزنبادرنحنلهذاحتىولا،للمذكراتلا،مالثىءوزناًتقيمنن!اليسمحيكنلم

ة.اهيناهدوألبروالسوائنوا)ةرمخلاتحلملاامنالضخمص-دناور،تنانظروصدقزصوروإلى،اتلمذسان!ورإلىد!اًيل3سخورالدكدفعوقد.البعيد

صورةغيرالانحرافهذاصورمنيعندتالا؟؟..النر!بةهيفماإنجعا!عطمنالثالثالقهم)يمدباريسإلىعودتهبعدبجانينالبطللقاء

الرجبينطبصبةعلاقةصورةفيالأشباعللأنايتحققعندما:واحدةالمذكراتنردأنمننايمنهلانا5نجاحهولكن،نجحوقد.دراماقي

:،كافرويديقول.07والمرأةوأنالتجربةالىلاالتصورإلى

الاصيلةالحالةهيج-يةالشإن*صكتا"!يةاقالوالقصةإننقول

.-حى!صير!ص-امم!!ااذنىطغة-اعمصرى
-...ص-.--لروتودلكفيوهو.وصلهلوء

ررعاضو)وامحبةعغامخضتقدالتىص.

حصصصصصجهاوسأ*:ف؟لتقالذىا!لخطاا

خياةعلىلوالمراطهمعاطصعهلرصص!سلم!!سم!ح!برصصت--!ابرا،.دلى/ا\1.1!أ1تمدناأنوحدهأ!لاهيكنالتي
اولنرحة.إ-خاء0وره.لارلم-دل!أص

هد.."اتالذثقاحصأافقةالدلضةالناالغنمةالحيةيةلتجرظ

ومع،نرجسياالمرءيكون

يخ!ك!7صدهصوموغيردشولمةا-كطدفاوولا

تحتللشماونالباصلإلاًتفيس!اوكانااا)رطصير!أيا!!ا!لم-اـ-،لا.،انينببميتعلقفيما

.!ء//يلذلالنفسيووانلتصىينةا
تلكفيزلتمسهأ!أولى7.نريدء

المونولوبمع!المماوف!-فيلطوقأأ)1(صص!مأو6!!لاأ.!ص!مالمدامها-لالمصهفيلمو

تفرلالليالعديا.السخصمات

تساعدعلىمابقدرهيوجودها

لنارإشالدمف!ىومالينفيةوككرخلي1!أ!أأ01(لأ!يرخيىلا..اللشانيالطللتحددتقوم
-...-صل!إنها.اللبناني(ال)هوتة-ير للطبيعي.اب!ر2تد

فياتيةيه-ثاغلىنيةالرغبةاأعس!كمداإلميأ!ا!مصص!!غلىساعدالىالممعثر"للمسا! لا(يما!ص!قدصتقصدىاربمدا!هادذلمصد

كتلكتماما.احها..اللبنانياليطل

"فكر3وم.كاصذاواهىلبلو"أ.-7أبن-صمضم.ناً..نلاتكوولكنهاهي
م.ءإبرازهار.مريرهاو

صبصيالوحةفيالعامالمضمونإظهار

قبلهذاركونوالانا

النفسىاوونليمساذنإننا

وإفا،حم!عادمننامشتركمللعدةاللبنانيالبطلشخصيةفي

:تارتعاعا

لمف!وموا..دوفردفريئرفحسباخليالدلوجنوالموأولا-لأن

دلذاتأبئصميللعشقهوالثاني"ا*تينياطيفينرجه!!بل05لهبالتسبةالقصةفيمتوفر

يطلب..البلوغمنويكونعدالدينمحيبريثةإلاليستللبطلبالنسبةللقصةإن

إلىفيتجهالاشباع،كااللبيدوالمتصلالداخليالمونولوجذلك

التركؤمنررجةبالغةزكونهناالذاتيةلأن-الذانيالاشتهاء-الأنا.التاريخيدالصوصفحاتالوصفيةاستبعادالصةحاتبعد

موضوعالى"كااللبيدوتحولأوبة..الاناغلى((كااللهيدوفتعطفعاليةفكرهفيهاويممليعانيهاتجاربامرللبطلبال!بةالأمرلأن-ثانياً

-لالرصبينطبيميةعلاقةصورةفيبالأناارزباطهيز-ةقداندون-ار.سلوكها.لئلاجمضويتحددوشعوره

))التتمة":فرويدشلقولكماهي-الجنسىبمفومها-فالنرجسية%ةوالمر.فالمؤلف.المؤافبيناليطلشخمايةبينارفصالثمةليسلأنه-تالثاً

قلالذاتيةصورةلدءذى!ادىءالنرحسيةتتخذ...."للذاتيةالليدليماسخصبةتقمصقدالءتب.لهيتصرفويبررويفمرويثر..لهيفكر
...ص.تعريفالانطباقتمامهنا.ينطبق.الكاتبشخصيةابطلاتقمصأواليطاط

منأكثرالاشباعفيفتسلكالبلوغمنالجذميالعاملبتكتمهثمالبلوغلفالؤحالاتمنحالةر)بأنهالروايةليطل(سيمونهنريبعير)

الرجلبينللطبيعيةالعلاقةصورةهوواحداتجاهإلاهنليههنالا..ابحا.والمخلوؤ،الخالق.بين.والبطلالمؤلفبينلناتفصللافالقصة..كاالنفسية

الواضحالثابتالعن!رهي:ً"فر.يديقولًكمافالذاتية..والمرأةفهـو..الاخرىالشخصياتوسائرالمؤلفببينانفصالاكليانجدبينماهذا

ألايجب.المتغيركامالعنهرهي-الجفي!هابمفر-النرجسيةأنحينفيانايدرلملهذاوهوء.لأنفسم-ويت!رفونويشرونيفكرونيتركهم
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ويتخيل،أالخلوقويبقىاطمالقانااقئلمادا*:اطالدالسؤالفيور.لانر!يةالذافيالمفمومبهذانرجسيؤنءيعابأنناالأعترافمنتجل

إشعرانه..نهايةلاماالىالعمربهامتدلويرلممهانيم!تهطالفنانالذإتمةلييوالثذوذالطبيعةبينوالةرقجميعا..بيننامثتركعاملفالذاتية

11لماذ..لهنمإضلاصءإتهتكونلا.فلماذاقاز،.وحإوامكانياتهقدرالهبلاضهازبةجةوفيد؟-ا،جيد!اتجاهفي-الار!اعيقةطرفىقالفر،بلحالكلعلى

يحولالذياإوتانه؟اداخايكنلم"ذا؟الابدالىبهتمتدلالماذاكااللبدو"انحرافغندللشذوذكونإنما.!ب!هماءوالابالداتسالسعو

عليهيقطعللذيا،وتانه..والابداعإظ!قفيارالاسنمروبينبينهالثاذالياغثوجودعند-حالتنافي-أوة.السويلجعيالفيالاتجا.عن

.اطلاقوجود!..عيالطبالاتجاهوراءآخوبمعنىاوالطبيعي.رالمظأوللغلافتضت

ولصن..ةقضميراطياةلر:قالحينمم!اطكاميبوقرصدقلقداذنءالقارئعزرالنرجسيةدلالاتمنواصدةدلالةوجودانثم..لمحلنطمئن

((.طويلالفنارزيهوال!لالأتاجماعوإنمابالنر!بةصا!ءارقاريأنمطلقأيىنيلا

.ىفن..للعلمانا.:ثرافنقالحينما-بمعنى-"برندردكاثلودوعدق..بالثذوذيقطع

اللإنيني؟الحيبطلنضعالثلاثالطوائفمنطا؟فةأيةففىدرجةفياوضيؤث-الذاتبة-؟لذاتالشوريكوناوهكل

51أ،!صوريحفرشابو5ثم..شلعرفهو..طبعاًالفنانينطائفةفىاليوميةالحاة!رهللذيالحمليالرج!!..العاديالرجلعندمنخهفضة

ال!ليبالرجلليس،فنانانه..إةصةازنهايةفيصهاويفوزالعريالادبفيفيكثرالتفعنماحدالىفتصرفهوارروليلتواثشاكلالثاغلمنبف"ض

..ادلمي!الر-كالولاعندالغدياندرجةفيعنيفأبالذاتالثمعوريكونعامةوكقاعدةء.ذاته

-....-.دأء-الفلاسفةهناالفنانشالىولضاف..نونا)فتإهموهؤلاء..المملعنمحنهر

لصيبعلىاللالينيالحكيبطلارلبيىادالا!سطرلدجهدا!دومد---

واذن..الذاتبمنكبيرنصيبغلىبالتاليمو..الفىالمزاجمنكبيرللفلاسفةبارزاًكا.نموذجاًبنهـوسو))برويمتالفنيالمزاجذويمتالذاقيون

طها،لاام-بالنرجسيةمصابهوهلاما.بالنرجسيةيصابلانقابل!وشعوراًنيشعرللذينفقطهؤلاءكانفلمافيا.الفنياجا)فىذويالذاتيين

القصة..نيستخلصهانا)بحثهذايحماولمماان..بالمصيرعميقأشعوراًيشعرونالذينوحدلملانهمأاضمبذوعميفا

واالابيموتوص..نربأوالمطلقةالارملةابئيكونماغالباً..لداظدوراًهناتلعبالمرتثكرة

ءواطهاءبكلالصغيرالابنالىتتجهانهذهمنيكونالاميهجر-موظف،صغيراوكبيرعملرب،تاجر،عامل-الءمليالرجل

اهماماتولتركز.للحنووجوعللحبتعطشىمننماحناعليهينطويمابكلغلى!ةكل-يعيشفهو.بالاعمالاليومىالازدحامكألجةفيلا.غارق

الىوفياوالهابرالابعليحللهار!لاصغيرأالابنا!غيرفيكونفيالامللربحالعمليالحطبحدودفي.)كتغد،الىل)بصريمطوقدانفراد..

.....فيهيعمثىالذيالعملىالمجالغنكثيراًيبعدلامدىوالى..وارورة

بهذلةبا"ثممر:تلقالحنانيثبيخشع!ا!يجااثهزةلومصباًالالدطفتاطمحويكورلتدلاليلللذيالمصيرذلك،الاماليهبهالذيالمصيرالااللهمبالمصيريفكرلأنها

المحيطهذامنيخربمانعليهيفرضوحين.واهماماوتولهأحجماًالذات..؟!اتمأقهى!مائياًحداويضعلالأملعلىيةضس

ائعالم-للكبيرالمحيطالى..شرءكلفيههوالذيالبيت-الصغيريلقيلافالعالم.ال!الاعملبرجلمافيذلكانههـفيأالعلماءعنفاذا

-الخصوصعلىالمراةمن-المجتمعمنيجدانقدتوقعالناس-يكون0امرالعالمغندارالامرهذااكثرمنالحاضر.يلاحظوانمابعيدالىا)ةظر

برإلضبطهذا..التصدعفيكونللصدمةتكونثم..امهمنيجدكانماوصين..ا)وضوعلادراكوسيلأمحضالذاتفيهتوجد..وموضوعذات

رم3لذفلم-زوحهافقدتامان!ا..اللشانيلطلنافيالامرحقمقةهومذا..يعلىوهو.هذاتهمنضئاًالحقيقةيم!منفاز"ـلاحقيقةالعالميكررف

..005وبدونهبعدهموجودةوستظل..نهوبدوقبلهموجودةكازلمتاتهايع!

موتهذ"لابلاغعاقبللغيرعمااغفالهيفسركرآلابنوحياالقصاالابكلمةطونممالعلىلبطلماملالتيا!يقةإجازالىبل.فةطعنهاكشفبلالحقيقةيخلقلمانهيعم

ؤ-حهانالممقولمنيكنلمثمدقليلولدانسداوالطللدانشعوراًالصالميزيدانالىدائماًليميلالمجمولجرابممأ-ومكلتخرج

ء.م...يو.فالعالم.جهاواممامهلذاتهزقدير.فيوالاكأدالالتواضعغلىويرعمهنيةبالدو

والءالرج!إلىنالجائعرغباتهدلإشباعللكبارانجاعااحدإلىالأمديخرجوانهبةالرائعيمالعفا"عجزالوجودهذاال!بافةذاتهوةجس

الكبيرينالابنينمنلكللألىصإتهامناروجترصالديالفراغل)وجودهـاالىبال!بةالذانيوبودهبرتفاهةشاعراتشاف31كلعقب

تصرفهالتياًيضأالعائليةتهلياو8مسوربما..للقصةتثولكاالتجاوةفيمثاغله-هذامنشىءنهدأ..الكونهـذافيمتضننبانهشاعرا..الكبير

..يتزوجانإلىالأممعسيظلالذيف!واصغيراهذاأما.هأمهغن!رةتروعهلامامن..شىءلاصء.صغيرشيء.المخمالعفليم..شيءما.

رسضماوالذيلحبهترصالذيارجل"بكونيتزوجانوإلىمننصيبلهمنولكلللفنانينبالزيةتماماذلكعكسا!الحإان.مالمصير

بغيرالامستئهرويحبيكبرانلهيقدرو-يئ.اروجغنمابطريقةوتفا"مي،7بالاعاليوميازدحامفييغرةونلاءؤلا2ز..الفنيالزاج

طلبتحينرطلنااخثتمه3أدرماوهذا.والحقدوالحسدالغيرةمنقليلانثمارصر.فالى..الذاتالىاكةكيروبتداعيبالتأمللهميسمحطويل

يكنولم.((.احيانأنغارلرلأخما..لامهجانينمعصورتهيريألاإليه؟لماذا..ويغذيهويثير.بالذاتالشعوركديرؤانالىدا؟أيميلالفنيالعم!!

ايعرل!أوالتقاليدأوالثرفهوبجاقيئالبطلعلاقةمنالأمموف-!هوثم..الحفقةهذهيخلقباىةحقبةعنفةطي!ثفلاالفنانلان

جانينمنالأملغيرةقناعمجردأولئككلانفالواقع..!سبالهـثرقىلمجكنلملموقالمحوانلقاط!انهوعسعر.ذاتهمنكثيراعملهيضمن

وليس.ل!فس!اتريدهالأمإن..لأنانيتها..طسدها..لحقدها..يشعرانه.فكان!*-لنل!قالخلقهمنعملاليواجهانه..بدونهليوجد

لللأم."لاهدةإلىً،ـار:هاتوجعلىجاهدةعملتكوتهاحنهاهذاينفىالف!العملالىبالتسبةذاثهيقيسلانهشيءكلبانهمميقاًيشعربألوقي"ـ..

نفسهالرفىتفيق!سفا!اوحدهالهاابن!ابقيلوتودباطنهافيكاتوإن،هناالموتعلىال!ورةتنفجرهنا..الكبيرالرائعاشجودالىلاالمحلولى

183ء6



والارغام..الفنياجالمزمنكبيرنصيبعلىفهو..الادبولا..الهلمالاستحالةهذهفتدفعها..غيرهاإلىسيتجهبدلانهأتحى..هذابام!تحالة

هناكالعرف..إرغاممن؟وعمنكثرأاكرقيوفي.اللد.دالفنانعد.تحصةهي..المحتومالواقعبينوالباطنةرغبتا:نا)لت.فيقفيللتحايلالى

نأيس:طيعلاوهو..ضلمإتفوقظفات..والملطة،-الةقليدإهـةوالع..بالذاتناهدةالى..ناهدةالىابنهانظرفلتوجهإذن.كاهلأهدة،

والعادةالعرفىبودفحين.ضائعةيحسهاالتيذاتهغلىتالظلملمذهفييعثرانيمكنحتىجانينترلملأ!ها،جانينتحبلا.الأمو.تقمصحالةاطاالهو

الحيلةفيلفعالمسئمالروتينوينمطالمملةالرتابةتطردوالسلطةوللتقليدطريقةبناهدةالإبنوزواج.جانينشمخصيةتتقمفىلنلهذاوهيتحبها

ؤطي.3منذشئونهفليدعإذن..لإت؟73نتوالعزشوالجمودبالمكونفكرةليستلناهدةالأمزقمصوق!كرة...الا!ئمباعللتعويضطرقمن

التيالصارمةنينا)لقواهذ.*.لي"المفاجأةأعنةفيتجري*باريس.تعسفيةوليست..معقولةغير

الخروجفيا.رفيقيلحوحين..يجدو،مادونبسهبه!يحيطعلىضتنافيبالأمالابنلتعلقيراتفنضعأنمذابعدمكنتناوفي

شعوريشعركانكالقدالانقباض!سكاالاولىالليلةباريسفيوالسهريقالأنيجبشيهبقي.لكن..أ..إظمتصتدونللنرجسيةأساس

لأولؤيتطلع..مريرةشاقةامأغوبعداللمانبلبيلفظهالذيالسجينأوديبعقدةإن.أ.ديبءةدةعنزكيكمالأحمدالصديقكلامحول

ناثتعورأنيستطيعفلا..قيودولاأسوارولاحراسفلامرة..ناضجهغراميةعلاقةالمرأةمعينشىءانجهافيالمصابتوفيقد.نتحول

الاولى!!وةيخطوانبينفيترددقيودولاحراسبلايسيرأنبمكنتهليوناردو*ين!!لذا.الأمشبحمنأولأيتخلالشخصانالشرطإذ

يلبثلاثمفيخطوهادفعارفيقاهيدفعهثم..يريملامكانهفيءضسوأنفانحرفأبداًتحللمالعقدةلأنامرأةمععلاقةفييدخلانكانمالمثيدا

قدميه()الاوحالوتلطخ.الثلوجتسقطكاأنيهمهلاكطفلينطلقانعقدة.يةالقىروائعهخلالمنتصرخاليالثليةالجنسيةإلىمعروفهوكما

ذ4فا!طلامفيدليلإلىالإنسانقياجوكما.كاهعيديوماليومدامماوإنما.غراميةغلاقةأيةفيالتوفيقدونيحولضخمحائلإذنأوديب

فهيكل"ـاقحدقتاهتتكيفحتىبالنورء3دمبدايةفييرشدهدليا!الىيحتاجوبردالمستحيلمنيركونهذاوقبلللعقدةتحلمابعدالهجاحيكون

زدمهخطوةتخطوانتي!خارجاًلقفلوحد.كانانهكاظووضوحفييبصرعقدةإنيقولزكطكمالأحمدوالاستاذ.ةوالمرأبهاالمصاببينعلاقة

على،)الجرأةمخماصا!"ـلي-تمدالىحاجةفيمناإنه.كاه:ىالمقفيلمانيةيضىولكنه.باريسمنعودتهعندأمهاليطلواجهعندماحلتأوديب

هوالبادرالثعوريكونأنالطثيسمنثم.كاهالجديدالجومقاومةممابجانينالناضجةعلاقتهينشيءأنفيذلكقبل.تامانجاخاًنجحقدالبطلأن

شفأم!مةغلىرانالذيالكثيفالحجابثلا،فيمصمثلابالاغترابللشعورالمقدةتحلانلشرطة..أوديببمقدةمصاباًلوكانمستحيلايبدوكان

لكنهم((الثلاثةالانصافكاوسفي..البيرةفيكاحتهمفلبغرقواإذنبهافيالضابنجاحدون-بيناء-النرجسيةتحوللابينماهذا...أولا

لابصاراحلةمرالىبعدايرصلوولم،جىءلمفااهرالبأالفهوءمعبعدايتكيفولم-.ه.اةلمراءتهعلإقا

يةالحرتنالانيكفيلانهاأجل..الفندقالىظيعودوا..الواضحالجارفالميلالنربةلوازممنجيداًانلهذكراننحبثيءكلوفبل

تتكيفأن..حراتعونانعلىتعتادانأولايجب..حرا3ون..اليهاالأنظارولفتوإفيارهاض!اعرإلى..الذاتغنالاعلانإلى

فيقدءاكبهقعزالذيالبليدالخهيبذلكتخنقانبدلاش.يةالحرمع،النرجسيةالطبيعةأعداءللد..اطلو..الوقت..للفراغأنيضاًأوينتذكر

...كاالاولىصضيهفيطفلنتأنما3خطوةكللجو.بطناقت-لر،وهناالانف!الالى..الحركةالىدا؟حاجةفيؤالنر--!

نفهيحاسب..بالنرجصيةالمصابهذا..ذاتهعنيبحثالذيهذا:اتنويناهفمافلنمض...الورقلعبإلىوفوتهالفراغ5ولمن

اررابكلالحابوبببادرةكلعليهايحميلهو..الحاباءسرالصراخفيوتمعنتصرخإنها..ذاتهاتناديللذا!بصراخالفصةتبدا

عن"ل!زينهيسألي!دلا.وصاحبند.غنهالناسيقولهومافيالناسيراهلماشطرميممةالبحرعبابإلباخرة!ربينمالندائهارجعاًتسمعلاولكنها

أتراهموجههًهـق2بالدميثرحىبالضحلايخ7الجمويففجرالخقيقيا!اوو.مذاتانيحاولة"ويتهويعينفسهعلىاحيانايقظيمث!كاق:باريس

ناحمتي؟علىاظلانليخيراكانأ؟قلتهالذيما.ل!ن؟بيأونجمهزلنفصهصورةيرسمانالامرآخريعجز.،ولكنالفردلةالمث-صية!-ابفي

انما..اء،زالاستتوجبئاشإقللمنها؟قالماذا"7بمأشاعراًأظليضعأنتلكوعيهفترةفيحاولإذا.كان..المعالمواضحةعإدالأبمتميزة

الاقلكلىاوشيصمنالضحديستوجبوالمرحللضحل!مجالهولاشيء:والفراغبالتفاهةشعورهتفاقممجتمعهحياةمنموضهافيزة-"

ا)-أويا!هذامثا!الضثهذاتؤوأ!الىللنرجسية-ولكنها،الضحكت!فالخوفمنموجةتغمرءالبحريتوسطوحين..."!ثيءلابصللهقمة

المؤلم.ذلك-ويفيمطمئناًكنت*:يقولانلهفيخطرا)قلق؟والرهبة

واالاضطمادبهوهماكهور!ذايقترن..دالذاتالثعوريممقوحبننتأماتعيأنهت!نتأصاذجأيثر:التيخ!الردفيجيئه..".الوادع

انه.بذاته!يقاًيثهءرالذيذالهوتجاهـلصراانجحود.وهمآخربمعئ..القصةفيسينطلقإنه..أوه..كاه؟بالقلقأوبالاطثفانثمرحتى

يقدركمايرقدروهن01ذالههويحبكمايحبو.انجميعاًالناسالىيطلبالمنشودالجوابعن..ذاتهعنباحثاً..البحرفيالسفينةتنصلقكما

هوقىلىءكماجلالاوإواختراماوشهفاًباًاعجاتهبذاايمتكووان..ذاته-افكارهسآتدفقالنبعهذاومن.."؟اناكاما:ارلل-ؤضيالمس

يكون-صدمهمنبدولا-الواقعيصدمهوحءن..إزاءهابذللاهوانعينشيءكلوقبل.السلوكمنواحداتجاهفيومه:صبومثاعره

.والاضطهادالجحودو..مروالتآالعمدنيوالمداءجاهلا)ةتوهم5والردثهـطوصيىلهفالحر،ارغاممنكاناياًعاًنويرقبللاالذاتتقريراند3ذؤ

الذييفىالمر:ر!اننرءسميةالعنكلامهمعرضفيىفرويد*يفولالإنسانيفقدالجبريةوقروتختذاتهالاأصانيجدانالممكن.ننليكو

يتخاصمنيلبثانلامضطمدأهباالاعتقادعلىلدبهابتداثيإستداديحملمهعن..الحريةعنيبحثاناولاعليهالذاتعنبحثهفيوهـو..ذاته

فالنرج-ى،صحيحايضاًوالعكسالاهميةمنكبيرجانبعلىشضانههذاكاما:اطاالسؤعلىمرضيةصريحةاجابةفيهيجدانيستطيعالذيالمناخ

مضط"د.بانهيثمعرلهذا،وهوالاهميةمنكبيرجانبعلىشخصيئ!عربانهولا..الدكتوراهأجلمنلاباريسالىبطلناهربلهذا..3أأنا
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اريمس،المرأةوللغبيانمعازالا-ءزبنضايف!اشعرقدار"؟!عراذاهاميهرفتهلاداري!فيالليلفخياتارلللبنازصاصناقيوقعاريجبكان

دلالةما..برودةاوخوفباريىفيلذتهعليهليفسدي!نو!..كابالسوربرينعابرلقاءفياوليلةفيوبردهنيملأانيم!نهلاواظ

ت!رنماأبعد-الروج-ال!برىالاكذوبةتلكان..؟هذايقصداحب-انني:د"اطيبة،رلامنفس"ـآ-لىيوفركاناوبهذاىبارتي

.خراشيءالىؤلناتسلمننخامراننريردانما0.التساؤلا3رز-!دناغن..ىتجرانيمكنصتتخيلوأعدخهالهالاعدبالاموراتةبأان-يجب

إشعراهفى(46-62ص)الاولالقبممنا)سادسا)فصلففيالافراطيكنلملولتكورالخيبةإنتكاصااطيهبةاتفادى.حد.بذلك

تهحاضىانفبعد-والضيانازالاكئز-الثعوربنفر"ليلإانكإزاءكاناوفيوقعكان؟اللبنانيعاحبناهو-رتوقعكانفاذا..التوقعمن

للذيهوالشىءالىوافتقاره..شيءالىجائعاالينلاكانالجسديةاوكاجانيتىكاا.انكاسوزاو((لمينكاهاو،سيمونل!تميترانعب

سحرهالذيالحديثذلد:د"ليليارللاترحديثعلىال!فطابعخلعانت:ًبه!اتصائحاحضانهبرءيئ-امكناذا-كاهناو"زينهث!

يمش"رث!كانطويلةزفرةأرسلخلفهاالبابأءلمقو-يئ00،،بالأمسالطبعةيرضيماوحدهوهذا..بالضطهذاءالمةت!لرالاحلامةارس

الضيق؟هذاغلةماىنفسهعنراضغيراظإلأتعلبلالهيدركلابصيقبينهم!نفهصسب)نلم:لخسةفتياتض؟وجدفماذا.-.النر!بة

إلمتمددللعاريالجسدهوحة"قةيريدههـاكان"ـلونفعنيرضلمولماذاالافراطكنلموهكذا.".الطلثقيلدضلاً(زفسهأحس)و"!كالي

ماأما..آخرشيئايريدإ،افهو..يرضىانلهكانءا؟الىريرغلىباجحودالثعوريستغرقهو..جسياترصاحبناركنلملونليحوح!التوفي

بنفس"يتمرغر!إزاءيئمعر،ـوثم.أإالمسألةهيفتاك؟السكطءهذافوق-رلياكالا-ذاتهرانبشعورهيقترند12.الاضطوالتجاهلوالاهمال

كاألا:أنقر87صالثامنالفصلففكط-إغثيانواازالاثص-المثعورتحبكلتيحدهاون!اإلمفكمنكبنفشغفااشدليس..أوه..الجميع

الياهـاجةتلكوحى؟ومرغريتليليان..بتانالتجرهاتانتكفيانأريد.وحديواظلغرفتيالىسأعودك:اًصامتيخصرخ.يدصركا

غيرةيهاثانأ7قيمئكانكمايشه!ابدأقدأترا.،ج-دمكل.تأكانت:السؤالصذاداطنهمنفيطفو-ريرهعلىويىتلقي"وحدياظل

المرأل!نهال!ننفسهفيظأيقظاحساسأي؟قذرةمادة؟وحل؟رغاممنكستدنوالىهيانماأتطن؟عنكللبحثسنقبرالتيهيانلأفبلر

هل؟عاطفةبايةلاحداهمااحسهل؟الاواً!إل!اءمنذلهاسلمسالتااللانتطلع!ا،تبح-التيانا)اذنكفيوتهسكأوكتنءطتثماكةة؟تم

وغادراليلادهذهالىقدمإذقهذاألمثل؟ماذا؟وينلهماقلبهفياول،لز"و!كنهاحبكلنغسل!ا!ثالذيكاانت:تقولانيقصد(-أحبم

ولاالكبتذللثالثرقغلىحملتهعلةتكنلم..كاص؟الوطنذلكفيهفيعباراتهايصوغيجسلهنف"ـمامعالجرأةبنلهيتيسرلاالآن

.لااًةالمرإلىالخائفوللمميوالتقاليدللة:ودتلكولااطرمإنذلكازه؟ايرصسةطتهءمنامط!صايكن!فلماذا..يحةالصرللصيغة

الشرقمنجمهربلموهو..الروصيةالغرابةولاالثلحبرودةولاالفثيانسيكؤنولكنه،الواعيماالح-الةفيذاضماموابر!ةمنالذاتهروب

..؟ماذايريد..يريدوانما..اًأرواحولاأج!مادايريدلأظ:مويفعلوها..اللا.ممطعنيصدوحينحداقصىالىطبيحتهمعمنطقياً

يزاللااحبماوهو..جانينهي..شكفيذلكهـابعنفأحبهالقد(يسير)(انيكفيه)وانه...هناكبيرات..كثيراتانونيتصورد!كان

حبهاأ..وحدتهفيوياججهاخيالهفيهاحلم"ـويعاشرفيورصورهاشرقهفىيكونمكذاأجل\،الهوىحديثءدذ"ـ!و!()عليهليتافقالطرثقفي

اًنقبلالاورأحبها..طوالامدلأعوبهايلتقيأنق!-نينب-.علي"ـ.يتهافقانيريدهنوانماغل"نيرتهافتلاانه..!ظمعمووا

صورة:دعيدمنذاحبى.!ا..الذثودالقليالمثالئهثحققوجودايحبما؟حداتاذاًفهنمنهنيريد.مايفعلنلادمنوما..التهافتينبينوفرق

تقدرهو..نفهيرىكماوتراه..نفسههويحبكماتحيهلامرأةمممخيلةوير..ساجداتقدميه!حتطررناذن..!هوإ،ايعرفنلووا

تضحيأ.وجود.فيوجودهاوتلاشي..فيهوتفى..نفهيقدر؟والندمراطجلفيحىالرقيبمنغفلةفيبنرجستهنفسهمارحقدانه-

ناغدهاانتسفلانهارصصانهاوتحبه.وجودهأجلمنوبرد،تسقطالتيالماءنقطة.0الماءلقطة..الاءصلبث!؟شسريرهمنيففىو

عنه،فيلنهفيسابقمشالبل...امرأةليمتإز!ا*00أ!اكيا!تحبهسد--!قةالماء!ةأف!نت..كاالرتيببصوتهاحنقهتثيرالمغ!لةفي

للذهنيالمالهذايوجدولكي..يتسبواليهيقي!وغليهيننو؟يرصدرت!وضهأليس؟اللاوعيمنالصادرإباطنياالاعترافذلكامالثورةهذه

عنيبحثلاوهو..امرأةفي..مادي.-ودفييئ-ةقانبب..؟بثيءنفسه.غننفسهشغلفيورغبةنفهمواجهةمنهروبأهذا

..المنشودالقليالمثالهذافيهايتحققللتيأةا(رعنيبشوإظالمرأةازها..اشهافيقسعىان..تنشدهاأن.تطا.هاانلكيرقبغيء

المرأةدبعةهيالغربفياوالشرقفي..أمرأةأيةفيفلبحققو!كق.كاهالدنيانحاهجمهيعفي..وباريىبير.تفيهي..هي-

ةالمرأفهي..!قبيحةأوجميلكانتاياًامرأةفيوقيحقق..للمفثمودة*المحطقرأمنكليظنوكماءويظنكماحقيقةالمرأةعنيبحثكآنأ

انكا،أوكا!وزهيينل!كاأوكاس"عونأو((كازينهو!!كن..المنشودةكاناً؟يربرأرالىجاءأةالمرجلا؟أمن-دبالق!تعرضا.حتيياللا

التيالمأمولةالمرأةا!ياكانماكائناًفهي"كاجالينأو((كاسجانيتاًوعلىاثم!ددة!الهـارلةالاجسادمبنيمنحهلمهذالانالشرقعلىيحملى

ط!فيتساءلامرأةالىتحدثأوامرأة!حكلا.ة،و..!دماول!ادرطن-لرقراهكماجسدهمنول،بالئالنارتلكيطفىءكاماالسرر

السيما"فتاة،غنكاوقالها*زينةعنقالها"عنها؟ابحثالتيهذهاهااتر*تلكلحملتهالنفسيالاساسهيرئيسيةاخرىعلة!ماكانام..جمأ

الق!منالاولىاللوحةكافيجانين*عنوقافا"ليلإنث!عنوقالهاالمرأةاحفانفييغرقان.يدننكانانهشلالاأالصرقعلىالشعواء

سينة،أةاءريريدإذنانه.0حبعن.جدانهاله-تكئ!فانقبلنيلكررعكانالثرقبانرتر!،اظ؟حقيقةيريدمكانماأهذاولكن.

هوالذيوحد.المثإلهرزا..ذهنهفيسابقلمثالمطابقة-ونامرأةدالنغربة*م13فيءركاوقدالثلحكابرودةفيتكونقدباجساد،

تعرفلانهاتحبهامرأةيريدانهل!قبة،مرةالنر!يةللطه:عةوفييركطذاكفيورهررعلقفماامما..حالكلعلىاجساد.ل!نها"الروحية

-سمالم!فحةعلىالتتمة-اكدثافامامنكونكافنحنوالفثيانازكابالاشرالثرقاجسادمن
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علىرل.مالكميزعلىثففرلا.،، .يضالمرفيبلليمالسعلىؤشةفسلا

وجود:!متاضها..)ةقصباا)شفقةطقاراىمدإنارةضجاوهـكذ.اصغيرا"تيئىللاااطىفى"..."ئوجس"

لثةقةزاإذن..ا)ثةقةقلاش-قابلبةالقازمالومنا)نقصنايانازصكائن

ة..3ابأهـءإش*را)تىتلكز"ذامن؟مموء.زهتقاصلااهامع"ابطلناعند3.الخهعلىلمذ!شوراتتمة

رلأظ)ض"ـ!مااليعترهـ،ينصو.لهوالتولحباولجلالااب!ها!وإشعرو

زوؤفذاله..+ناؤصإز-انظ4ـبأمتاع!رالىف،ذااشفقةا-قاإستز:انإةالحةيقفىث-ث*.إز"ـلااجإهمنذةنىنباجديرؤ"وإتح؟انعل.13إن

س!وبم!ز--انإأنا.-!األأ!ذوإنيالشفقةمنأؤوىيخماإر)قجأةصا-:ةاوهـ-ذا..يح!بجل01.ئءهابىيح!بالتيتإيث-عنبلب"هاالجماتاكم!ن

ةشفيةصعمونكوأأنسسيءكلز"لرفضوا.اشاءمافىلوايةص!راء؟سر.يخدالوح4ـالاء-بارفيالج-ديلزص!للايكونلاا-لحبأنج؟النرالوع

ليكونوهذا،،لي"اطفةحدأعلييبصدقانالى!اجة)-ت.رتاءاوإقضكماإسلي"ارقيضبانبدفل!)تهصاعلىالآرحىيح!للم-داموءا

ح.ةالص!ال"ة-يبهل!ركلفي-بةجاليرا)ط.هـعةعلىفويةدلالةإوففااهذثرقه.نهـربو؟..ثسقهبروناء-ضاقكماإسباربإ-إءوليضيق..إءسفه

ني.لل"أا.لجمىل.ًالسيمنماإلى..الظلامإل!-را)"وينةمد-يسبارمنبيمرنرام

اتير-لنإذنيح!ب..،،-كقصشراءصحرمنلمااءص-ر،اءصحرالا
-د12لاضطا-ررليانسحماللاحالممكنالوحيدابرير.التإلىيجإ-كروإذ

نإانجا-دةز،كةلمرأامنالاز!قامفيالرغيةهـوا،ةهلرديكونمنلتطالقيوة3الششه.إطين"ـعنزفسإلىيبحدثءعهنسوحين،القصةفي

51ولى"ء51ؤ."ءيدليماليينذهـ،اخيأانهولليفعانلهيضغديمازصارى..الي!ا5الشجوعهوعن..لم!"ةاةألمرائحةراوعن..رفي-هإفذمنث!جم

وسس"وذلكبعدوسيرىاةا)نوتلفظ؟13ظليلفثمحلاوتماكلو؟نسواومخدوعازة-4ـكارهـوظاؤعلمأنبب..القصدعنسندعلااةيجب

..والعطفالشةقحةز-تصقالتيالم-ك"ةةهيز؟"ـبأنهاترددلاشعورا..أةلمراعنا!!ء-علةهـذاانيظنإنحينمخادءا

ةارمريتمىلنةامراتحبهانلبطإءايقدروحين..اجيداهـذفلة!ذحر.ج-بةالنرليطأ"ا.ةاط"ادقيقايرذصوطيناتعلاولاا)ة-ممن)"ةا)"احةللووا

دهـا!رنأول-!وسهي.اء-آ"دغجةطانسيكو..ليلالطودلاضطماا1هـذيسترعىوالةطرتإفتيسنب-أخليق..جربنباجديرزه.بأمماداإش"رنهإ

،،لك،اتسيس..صدةاوبركلىة..دهوجوفيدهـاجوووسه-ةني..ادضماإرمنهـذهء.-الظلامفى-ماالسيفيالسج!جم!نولوحئو"،الاهـخمامالاز::اه

إد!!؟"-5.ءتعرزهلاالقماا-)ةتإةهـذم..شدءاًهـاأمرمنليعلملاا)ةكي*اةالف
القيتةيسفرىقولمثللذياًابفالء:كهـوتذ)ككونيمه..بماجمكللهيئ-

كيدماتإلىللسرهجوءهإثءعأنوبعد..ش!اكهفيإظاس!وءبهايلقكطليعهاصاينبزإيلافتءميهـل13غاثوية"ض-يردهـ!ي*"صبالأصععلىأو-

لب..اخلإقولا.،!!رولا..يةغااهذبعدلاتكونلناتلذا،،ا)قإسللضمةوؤت-لممنزنطاهيفاذا!أوةلفسلرءعضوليضغطهايةالقو

زة!د..إشبعلاالذيا؟وعذلكوسحانطاقعلىإشبملأنمىسيى،"ل.كذلكهـكيأتربىأنهاعلىكادللاًالشج-يبطإنايءت!رمهـذاكل

للأج..تهذاًمنتننالقيمصكلف..بيالءروالمجتهع..يةرا)عرالقضهـبةظاق:لوستداالجواب..ء:دهابا؟و؟ا)يه؟.للمإذاوإكنىزإ.لأ(1)به)

ينحأيمن!اؤعلههـوهذاوس!يكوت..ذازهالىترزدالقيموكل،ذازهالتيالنرج-بةر"دوهي..غير8شل،،ببرر..اليهتميلانيجبلأنها

نين.جادوريأنيميرك-أزهـ-كينا0تخرجانلآناعإيك،،:الوصكيابهدا)يهصيزو

مناءاأفا؟س،هـداالشوثجبمتف*تالوحثالباهذمننتءأكطلن)زة!..!بكذهابعديلاًطوبك-زفكرالمذرذاالة"وضاهـذفيظةها.الأحلام

)قإر،!ءلعينيامامئدةالاعلىتض!،اأش.اءالقصةطوايامن!رجانإلاي-ةوالأهلوا؟دارةبالوجوبلكرجس01شعورإزه..النرج-يةوصىإظ

خماءا)سيفيإذعاناًلهاسنتالذيبالوعدزفئاني-وؤعهـوثموالاستحقاق
ها:ارغواصقافي-بةجال!رت!نلمنإلعلةلتكونامإذ)ءالوليةناهـووعإيه.ء

ررم:ة-جال!رحىوعإيهطثمفانبظإر.ورطول..تيتاانيربوانها

هـوكانرة7للاجماعاوصفاءهرسالةفيأقر!يننفس"ووصت((ولا--كذامنه"ترؤ!نييربقرمةعطففيالانهيتكونقد؟يدريني

لي-آشعرانالىجهحواوما؟اذوقلوبفيلهمكاناي.اطديثمدارفيهيئءاكهثم.."الس؟بمليفلاازه7لماذا.؟.لماذا((:ا،،ؤرفول-إءللىأتي

دوحدلىيرثرغس-5لسصطكانلةد.صل!لاخواال"عاقلحبااذ5مثلهن!منم!ىشةقةزتكاارر؟يإساءاطزم.."7تخدغهلماذارر:دالاضطهاهمزو

ز"ـلاايحسالىاؤ-اتبءهـدالحدودعصافعإ!ص!اماق"هة"ـ.ؤ.ءيلأ"عا...را!ارقاحاؤ!أة..توقفوهـنا؟بالمجىءالوعدهذاغ.حهأدعليه

ا)تيا)حثيرةاقلاوراهـذمنجإفةورقةمن!نرافينيكوارث-دوصنااجص!اسصترلماذا:وقفةهـنالناو"...حداشةقةالىجة!ااست..لا

كا.الشءرعنيفلخر.اريح13ز-قطةلفكرإ-كرحولمبالمجيءلهةا)فتاوعدبم!رصولتيا"لخدعةةًالفكرأ-8*ا

ش!عروح-ين.زةدؤهلىابهاويم!يرليل"ااعذربطيتأصديقهبءرواأر!-عىالطهمن..؟؟رةا)ةؤوهذهالحةقجممذافجأةقفزوالماذ؟،،أرالشفقة

:8-اءلزهيهزفسصوتإ-كتارطويلأحاولليقالطرفيوحيدزهوأالغرلتجاهـلتكريرادلاضطهاواالجحودافكرةز-إ-االنرجءي!ريحيسان

ا)عبارةرة-هصوتثتمولم.ى.انهاامضىاراموفعنف-هامنوقعتترانيأ/لاولكن..الذاترأهميةطلمفراللصمهورملازمطمإدالاص-وهملأنله

.ىخراصوعموفي"كيرلتبايثلحدايغيرانفيفج،دابسبوامنشفقأوهـ"طقيرصوالتاهـذعلىتهرولمفيوهـو،،رًالشةقةلةصوءيجا!رايحر-تر

قحكانأ..ابطرالاصوكرددلوليسةواله،الخوفسكلوسةط،رفكرةانالبدحميمن.77.كإف..ا)نة-يبهتركمعدالحدوب"دأالى

شعرحتىلمقىالدخوعليهزق!رحاناوةريمم""ـسرطلبارالىجةبحالصزةقالاام*ءىةالشةقةفكرزتضهنبيحمازةقاصلاامعىزتضءنلا"لخدعةار،

يقا)طروطوال..؟ىحرز-إنا.ءحيننساابازهفيعرحى.هفيخصولكن..ذيأوغبىبينذا5فيفرقولايخدعلأنقابلإؤ-إنفجمبس

هـذاكانياًأعلميهمالحلمجاالهيتركانيريد!نلم.!تكلمجعل!ليهزةصباًعضوموي!ىونلان..عإئهإشةقلأنبلاةاأ-إناكلليس

نعف"طر"س!لاوتقددامتماإبادرةازماميم-كانعلىعولوقد.الح-ملميضوا)لتعاعزوامننوعالناقصينعلىاقئاإشفاأرسلواقعزا.ينلاخراشةقة

يم،دقومالحلان؟ءإ""الح-ملمجالهاليتركلاأيديركانف!اذارضى؟ى.ادضعيفعلىبل..ادقويعلىنشفقلا3إزةا.زقصمنبممممااد"وي

18135



الذي121صفيلوجنوالموذللازقصد..بصللنااغوارفيالكامن"النرجسيهجس-وا)تويبةالرووالخوفالشننظرةعايهالغيرحمالينظروهـوء.

نحيل.هنا.ءبقليلجانينغرفانبعدمتواليتينليلتينفىنفسهبهحدثاكسجريصدرهالذيا!عو5النرجسيةإطبقيايرفيواحدحمة،ناك

ي!كورهذاوبعد..المثا!!يخهوصاالواقعنينجاعنصمتاالىالوارىءبمذملرضياالحمهـذاعميمنحهاحداانديعتةلاوهواما..ولنفعلى

121صالمونولوجهذافيجانئعنالبطلحدثثنفمارمكنتتافي((الاخرد!الىينظرفالنر!كب.ءحمكلمنض؟فةيتوجسز،والسهولة

فمين:الىالذاتحم"الآخرحمًرصابقانويحبوالحذرواككإبةالرنظرة

جهايلتقيانقبلاحبهاالتيكاييكالمثالكاجانينعنيتحدثاولفم.هالغيراحكامعنقيالنرجلرضاءالوحيدالئرطو5وهذاذاخهاعلى

التيتسيةالفرللد((الواقعكارانينعنا).انيوالقم..طوالباعوام-اللإان-المرأةهذءالىغرفهالذيالعهديقبرجان-لميهوشقد

عنكاجانيفين"افعالرفييتكلمنهاوسنجد..جدايبقرمنذاليها.زعرفهو؟ىع!شتساناذنليدريهوم!.بالذاتالمرأةهزهقيرح"وان

..الصورةتلكباجيلوجزواوامنلالاوالقسعمفي.فهـو.واحدةعنلالامساز"فيالسرهو؟"هذاتغادرمانبعدتلقاهرجا!اولاماملذأتبا

تبحثشلليتللا..دعيدمنذغنهيبحثالذيالالءتلكالنموذجتلكومذ.كهمغتصبةبر-ماتالسلىتهبطوهي!اوابتممخاطفةملامسةر)شةتيها

...كااطائلةالباهتةالصورمنركامبرينروحك2اشلاً..تط!،ددركلما)ذيارصيققيوهذا..زف-هغنرضامعدمعلةهي

يكن.لم.وجودهعنغائبة121صحتىشالولاظتالتيتلكولمالثرقكأرةرلمبافا-يرأووترفالاصحعلىاولايؤكدهوهاثم

بلالفإرغوجودهملأتالتي((الواقعكاجانينعن912صحتىحديثهباريسالىيهربولم..رماناوكبتمنر-ببحملتهالثرقعلىيحمل

يبحثالذ!يالفارغالوجددرزا5الان*بعدستملأكااليالمءإلكارايخاعنكآتفلو..حساببلاظيبذرالذيوالعطاء...العارياتالنساءاجلمق-

.امرأةفي.وحودءفي..واقعفيالمثاليتحققكاحتىذاتهمعئعنالداً..--.--

كايتعركاوكاهرلىبيكاليليابحربعداعإصراى3نتلالىماوحر3ءتمهاز.هلازا

قد"اثالجايخأ،تكنلمالقصةمنللبانيالقسممنالاولىاللوحةوحتى..اطلفوواحدةخظوةيتقدماندونالتجربتينبهاتينمرلكته

غلى.دمم!ا؟التانللابخانينقرلولئنقعفي"اللآطظولكنمحكافيمكانتاقعتوانالقف!ة:نفسهيسأليعودهوباط..الازمةحل

منءخيراً-الشرقفي-فيهمنهنعشتالذيالحرمانترىألىت،،

مظهراًجانينشضمنتتخذانتنويهل:نفسه(هو)يسالانعلىهذاتحسرهاما،..؟باريمىأصاءمنفيهتعلمثىالذيالعطاءهذا

فرغقديكون!االى،؟تامكاعندهوتنفضاوزاركمنفيهتتحللفيتجدلمالتيار!ة،رو،حد.اضالىالنرجسيةبطبيعته!اوقالحرمان

حديثعوفاذاالواقعغنالحديثالىيدلفثم..المثالعنالحديثكهالىتلجأانتطيعالحرمانفيكانتحيث..وتعطشاًجوتالاللعطاء

الح-حدلثهناكيتحدثفهو..المثالتلكعنلحدشهللروحفيمخالف
اطبدلك*ظواهرفةةسرالمرضيوالتريرالعللوانتحالوالتحايلايىال

بعدالواقعجائينيحبلمفهو-اقعلاوجمن-هنااما...وللتعلق.فىاذايرصبهاتسيرا..!ثرقهفيفمالك((نجهيتحدثولاعنهيصرحلاللذي

ألوآولود!كنهيمتص"؟كنتالوآلابحااحاانينحديومر!مافعقولىلإلمثمالوانماشعرهتحباتهاشفيمرفانهالشعرحديثالاتحدثهلاكاناهدة"كانت

.ع.بهذاشضصهتحوعاطفتهاتغلفلعلهابل.شعرهعبرقليلانفسههوقي

الم:ال.في..الشرقفيمجمال!ثمةكانفقدإذن((..انبهالاعجابمنالغلاف

.ءللآمالعليمايعلقبدأائهالامحبل.هالواقعجانينيحبإداوقداما..نسبياالمريحللاحنمال..عنهيصرحلاالذيالحبفي..اطرمان

؟..متى..عغايبحثالتيدللاهيهذبتكوناقفييقوىرجاؤ.وبدالاحمالببسالفلابة.المكشوفاطبفي..للعطاءفي.:باري!سفيهنا

اثمع،رعهل!هاتنلملركيبعدابنرلثاجم!يحرافقدخهامابيالاشاولهاعطتهثقتيخاانماذا.0المكشوفواليقينالقطعمووانما

--...-..للطبيعةعلىدلا،اقوىامامتقفا)كلانيالقسممنالاولىاللوحةوفي

سجمهمن!رعوصيئكالابنفسهف!ثقته"استصادهدااجلمنوهو

يرا!!عروىيااروعل!علىمامومهمساليههاغين!افيواتجعلماعيمايهامكلىصيدشب:"دشماصدر

علىمنةضاًيهطاثعالهوهااو..المثالالىئسرلمحناحييصدللواقعبو

..انهانثذومطلبهاضنااالتيتلكئهابذيتتفيحيثلىايسرعبطلناو5هاو.اقعلوااررزرع!

ذاتأكانتالامحعلىاو((روحاًنقكاد!ر.حاًتعا..جاكانينبشفتي*صقوالت

الصداقة!نرعنجانينتسأدهواذ.بذاتهاندتقى،ذاتهاتجد..ذاتهاتانقلبرناردـشو

بالمعئ!اقالودككهوجدخما!أعحهـن!ث!لاحمدخاثينكألالحتط؟ع.انقاللصرخمارواش!سلسلىمنالرابعالكتابوهي

...العربيةالىنقلتهاوقد،المالميالم-مرح

وإل!جافيسهيقتعميملغرفجهيرى"هنريث!صورةبقيتولكن

..هيذكرىاًةكالعلم:ءيسألهاوحين..ذكرىمجردذهنهافيكانعزامس!يرةزسةالآ

يصدركان،....أيةيستحقألاامامكلاللاالشضهذاولكن

مكانةأيةيعلم..بالجوابسافاًيعلمفهو.النرجسيةالطبيعةغناميناًصديوراللملايينالعلمدارلبنانيةليرةالثىن

يعرفلالأنهلا.يسأل.كلهكيانهايحئلأنهيعلم..وقلبهانفسها.له
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المرأةتعبرهاقنطرةمجرد..أداةمجرد0.الأطفاللإنجابو-يلةمجردمنفيطلبغزيزةأتبةلهزرخققإذعندناالريفيكعلدة..بتريدلأنهبل

أجلها.منالمراًةتعيسغايةلا.ءالنوعحفط..للطثيعيةغايتهاالىايسأنهيملمبعدوهوباطالمليىانهيم!هـق!فيبوسيخزهاًنآخر

قنطرةاووسيلةمجرديكونأنإلاشيءكليقبلالنرجسياووالذاقيبطلناوجدهدإذن..ر!ؤذأن..بكزيدأنيريدف!طولكنهبالحالم

حهفيور:ىوأنقىبأنأةالمرو!بءانماياتغايةذاظإن.أداةأوقاغةيدخلإذوالاعتزازكابالفخر:فيعرهووها..اخيراً..ذاشه

حقيقةتحبهنينجاكانتفان.الغاياتعايةلهايكونأنيجبيضأأذاةالي،،افيظةفتالصونرأىولقد..جانبهالىوجاقينالكبرىالسوربون

واحدةغايةأجلمنذيقأنلا،عديهاب!:ها!عأن-رأ؟في-فط:ها.للذاتعنوالاعلانالعرضىإلىاليلهناإنهىالغيرةعنينترهلاحهم

م.-?.ء.-"-انغرلوى*مطمفي"ـذاكفوصركدهايؤوالازمةهذءغلىويدل
..لنسدانللنرجسيةصعفيلهابورييهذارمدفلير..لهحبا-

شيء..لا.؟.هذابعديركونأنيمحنوملذا..للكارثةيا؟بعداهيكأنماخدها"منشفتيهيدنيبأنيهمث!فهو..جانينالىأمدقا?غوف

لدىوخامةالممومغلىالذازءينلدىالرواجفكرةو!ةترن..هتىءلا..واازطوثدله4روولوكأنه.بةمدكههذهأنلر!أقهيؤكدأنيريد

لدى-لديممتق!.نكماوالاستحواذ،قلإكمالابفكرةمنهمالنرجئ!يين0.مدصى!!ها..مصاهذاأفعلأنوحدياستطيعنذاهأ..انظروا

لترصبلاءعداالد..بةتاوالر-ينووالروالضجرلبرودةبا-!هـنلنركال..وانظرأ

.والاستثارةلىلانفعاواجديدوالإوالنشاطلحركةالىإينزعدائمأالذيالنرحسىللحظة!منحقاًتيذاأمتلككاأنا:،عتيرنرس3ما*يالفوضوليقو

.النرج!.العن!بوتيسةلفرالمحتومالمصيرف!ونينجامصيرعنأماستيرتروما-ل!.".الذاتهذهعنالبحثعننقطعوأاتيذفيهاأءىالق

حبك.فيالضعفغايةضعيفة:دائماًشأنيكانكاؤلك:قولهاهذامصداقا!وبال!ىيرىالذي.كاالأنانيالحبث!ذلكإلاالحبمنيعرفلا

-كاوقولا:واحدانفيوتمغضهالشرقالىتحببللتيهذهغزتلاأنتأمااجلاوشبيه.."(الأنااهلأهوغذاءو)الأنانيةللذاتلإرضاءخلقشيمئاً

كذلكدائماًهيلقدكانت.سبيلمنازكارهالىوليسزةولماحقرريجتذبلر--النرج-يةعن4حديثمعرضفي-"ويدكاؤرقولارصم

اسيرةابدآوسأظلبطلبعكطبعتنيكالفد:اياممنذلهقالتهمماوذكرمالمىينثأثمومنالأنانر!ةمنجزءاًالمادةفيإليهالجنسيالموضوع

--ء!..-.-تيرليماهذاإلىاضيتفاذا.للموضوعالجنسيةالفمةتقديرفياق؟لإغر

وهكدا!..ادهإرليلهولم.يةداراتكلرمعكلومندصاصيربماإراصوتهلدع!اجةدرعلىالجنسيلموضوعااصبحالمحبأناز.ةمنومفقةإوضوعاالىج!مو

...أي"بكليتهالأناامتصان"نقولساانوفتطيعوالسموللقوةمنرالغة

نين:جاإلىالتاليحديرظالبطلهـ!بةعلىوح:امآ..اإوضوعالأنايخااندماجأوحدتوهناكأصبح

فيرالرغبةفيالأنسعينيهـافيكان!الأسبانيةهذ..--

سصاكأ"ـثمالىونظر-التاليا)هوممساهبالفملواعدخهاوقد.اللقاءفيترضانع-لىتركناارلىتحاجارفةعففةرغبةهنانقاومإننا

محطةإلىقدوممطتتظرساعةرخعمنذانهاأغتقد..الآنأيمه-ضحداساسعلى"الوجرديةإفوضويةاالنرجسية))بينللربطالبثهذا

ءة"ـيرشحالذيالثؤ،ليالحديثهذايةحدث"رففاصأثم--ىالأوددون*ذةعلانولكأ..ثةالثلابينالمشتركالعاملهيللذاتغبادةلأن..نفسي

كاالغرورصاحبنااننذكرأرهنانايفولأولحن.مستقلبحثفينفعلوقد

...ء...لما..أي.:درقولهالمصادفةقييلمنكاسارتر((وليىأفكاريمتنقشاباللثنافي
الا!ادمبارفيرايهما:كاوعد.جوارثردولىيحلفدا

؟المجاللهلاورج.والحريةالى"وليةفيسارتر.اتنظرعنهكأفالذيهذاونفاذممق

:(يتمتموهوالح،رصدرهاأس،ـءلىرفىارقى)عينيهفيمذاصإرنرحركاتسهذكر.بعديخاطويلايذكرهلسوف

كانتتلك؟داًا-عليهاؤثر!جواندون*ان!انينأفب-دروبدزرطل"!اقيكاءالاطىاأسرورث!يومويديهوقماته

،..حياتيفيحباجملاخ!التعلمجانينوانعابرةقلميةولل!ارىءافي-ث.هذاضهايةالطسريعةخطواتتحطوأنونحب.كاهالحرية

له:تقولوهماثم.ءالحدرثهذامنهتسمعوهيحالمهنألمصلغتخعلواهيجانينها:..الخاطفةاللمحةتكفهلمإنللبطيىءوالببثالمراجعةحربة

..:-يذلكالنفك-انهفيوعالجت..غرورهواشبعتبذازهصاحبنااسعرتفد

اذهمنيقينغلىنوا"لهاوكوالتعذيى"لذانبهذايعذبهاناراشممدلماكانواثقاًكانوقدجميلايكنلم..لاش.ءبالنقصاشعور..ءالمميقالجرح

يراجعانهو.غلبه،يكفيماالقارىءاعطيناقداننانظن..اخيراًجولةالرمنطارراًوجههتكصبزهيرأنيحسبش:أصبحوقد"ذلكمن

التشويح.هذااحكاممنتفلتواحدةجززبةكانتاذاماليرىالقض-لاالشقرةأنيذكرإذليدغدغهالغروروإن.باللامبالاةالمرأةتقابلهلا

.----.طل.ء...كاماذاالكبيرازبالسؤنينجاواجثته..خيراوأ.كاعالسمرةمعتتافر

بمعلمببقاساملنامدلاننا..دهبنااكرلىاالبحثهدافماضى3ولنال؟النسؤهذاحهتطرلماذاولكنل!:فيقولىالسؤالويثير.حذا.؟"بعد

القصة.منالثالثالقسمفيوالصيغةالإختراع..ء..

!ر.ولناإ((هناءتيغليتنغصهذا-الأمرإلمارةالىتدركمااو؟حقاًتحبياهي

اغي11الدث!داًالآيرم!نالنفسىاالتحليلنقوصرغلىلقدعرث!ةصالوعراخر!ريقابلفلماذا..المرأةغاية.اجالىومنهتطلبإنها:تطوللنوقفةمنا

و؟فتقراليهنحتاجكناماوهذا..والصدقوالجرأةالسجاعةزرقصهلاالذيللشكمدعاةهذاطلبهايركونولماذا؟الورةهذ.بمثلالطبيعيالطلبهذل

الذاتيينفكرةعلىالقارىءفيلاننا.؟.حقاًتحبيأهي:فيتسا.للهحبهافي

بة.بعامةالمعاصرالعردادبنافي"شمبنجلر"وءنيتث!هل!كاوبيروندو"بنررشوشوبخاصةالىواجغن

نجيسرورةهراقاالبغفىام!لمةوفكرةإنها...رواجاعنجسالنر.ةفكرنتكوماذاليلم

لثتركا(الأ!)بطةارمنلرجلانفيوأنهاتضاء2لأنازلاسمئزواوالإنكاروالنفورهية1وا)كر

83155


