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ا-،لاا-ثهفص!ر!رلملم!و!?2لرممهـلملمممر!و!يءجمرءممرص?صصص

عدرتألىالقعهء-كأ"الموالدهع"بروعةأص!ابهامي"لىيناولالتيأنقديةالمقالاتمنعددا"الآداب!تتلة

اءرأنوئسيااولاهـا!سخمرقاالالاتمذهمن-لىنجثشلىلإثؤ!"فيانبردةاراتوقدبةإسلدع-ورسلإادرمؤخرأ

ذجانللا-"لملثةة(واثاهو)الةارسررنجيبورللاكمض(ا"ةوالاكا،فىسببارنواشوفىيح"ء!!فيالاساذركجادالسي!د

المأسهاتهذء6الظسطيأةألم!اة)القصيةالجصرعةمعالجةءلى"ثلالةالضقاءألحاحرىء+مالىب!ءظوسوف.يا(و)سوال!سان

فيليبسااعلىثلاثة،لاتقاالمهذهءةاقوبعدلمفقولوامنريءقيىنللقافوسهو،ألث!رهذافيىخراةمرتجددتالتي

..؟دور،2،أتبابت،(ورن!لماأن؟إ"مبرء*بةل!،و*ةارير!"-ذرق2و""!بمرلا".ىفيالا-روا-رر"اءن!ؤ"لمف،،:قد

،نوزي!ود!لذلوخمى!ماراالذيطمصلبوهئىلم،ءءهـتض!تدةلااررقيبعدأهوكلةمالبطو

كس"ءسورأتالتوةع!ذ،ت8تسودعالمك!المحشهـقيشهإدءثمعء،غؤ-(ابيركجالثا!س!تادروقالى

005رت2إلى!تحتصحما

أإرمع"ةالأضيرادهـليسس."صلبرموعة.كلوك!عانمجب،ايىاقىهذافيردودنؤومىكمفيخلفبلل!رب-أ!شحانما!91لم8عامفلسطبرنحربكانت

ايرض!أ!وكثثوا"*االمجموعةا!8فالتيالملأزم.فىفبطلء(16591"المر(11871"الرهيبهالحنة"ضأنتةريي(للثةفيخ!انطوقدكان.؟يرمرن!عل

!بيبلغه!هنإك،در)صهربىلىبىفييتاجإنه:صوطعىشمط،بمتقي،للححتتشرمطالشعوب-يعان،للههـإسييمطسبةلي(81ل9لم.ارتحواو

للنصلىيققابرلغيرالنم!اهذالهفيبماو؟فلسماينفيالهدنت!تعكلإ:االىحنك!ذءكايقاب!وناليليتمةالطرانيخمالانمو

،الأجتيمدينهفيثارداقيإ"12هـووها.الأمراول.*.ا!--(حيالنؤ-رء!ئقودناكلنو"شقةضبرءخ!م

المرأةلى!ؤقالذي-النحمانلىلؤيحياندفاءقي4وتحخا!يخبئكا-أشبنج!-*ظصش3!"ءس؟!؟بر.-3.ر3!"-بز؟3،بم،(ت!ر!!:ف(أ*ربفيشس!مة(اياز8تحذ"ذ،رل!

نمساعاتي!طعانغير.رهـن!يةشابةو!ى،ضررإسا:*نر؟فيبررزبزفيإ-"!إ-بز..*.،.،أ

فجمقهمنالبطللقتنقذامناعجزألشهواياكانثالتحران--صة..؟يرش!خ--:!4؟.به!--."--..ء-انح!دل!ط2ؤلمسركلإكلة!رأتيرلصىوالأأ(-قد

العك!يىلىالنطأ!الد6ا-وقمتلقد.وقلتههةد-.قي-!-!!.!،.-!.!ب-.إ.-لأ-ر!أأ!ولىا"ضرأتورذكأت)!يرأتا!رع!1

.ة.في؟-----:-؟؟!-،كألا-:-.!؟-خأمط2ء!دقماىرر)الأ*هـباواءادت،وكليالة

إفتىأ!سديىعفدياذء!نتانطذاهـوماو.اىاطالروء---.-----؟-----س.*--ىؤجه!:)ع)طكانتالذيالوقتفبماكعذاىوحدليث،وزج!مل

دا،للاخرعدوألمحفسهاحد*!اجدووقد،النتاةوة--؟---.س-ل!كأح!2!-.د..ء--!ض--ءابأحإتمق*راكض!خأيررةكلخمزحا-أتوال!ع!ركلطردة

كل!ف-)تعالغردودفقاتالحبوراءذيما،ءإء!نيت--..ء.في--نر----!*إ-!؟خ-.برداش-ررإصاسيإال!حرهـر!امافيليهـأ!بهمأ!كترفي/قلم

قي!أ!أ"1جهـآ!زاراكأهـقآمحيماو-طرحأتمو!مي!دكا1إوذطيقي!-رز!!ر.ط!بر--!-.زض؟!!مةأ!:ذ2ليانبألى!عرير،لويا!جح!ا!-!ماءيء

*!-حرنمث!يخه!؟قي!؟!محص،ش!+-!ج!ر!شء2!دءخ؟!!بز!!-!ء،"ورفيقيالزممرزأإثحنىصصرإنح!زارصوبرثي.زوقفا

إلمناباليأمطوروروديحهار.صحيبطحبأ"أمطضك:!!!!!!!و!خ!ء!ءفي-.غ.،-ام!لىقيأ!اأ!وأذتمطنمنب!نأاءأ.ت؟رور!و

يدركحى،لضعمهألاحتفارمهايىهشرأحمالألى!-سكا.!س*ؤ+،برفي!به!بر-غ؟2-ص؟!!..عكا.

واطامطر،لالماطماممافهفييهطانعابمانأأضسلا،-.-!كأش!ء+!!-لا؟حمونبر-شبرلم!3--!!!!ردو.اد"ث(39هذأخطرةاطموئدءإ?ابرأايزيدهاان

"..ءلأ؟"--؟2-،..-!ص؟--جمد!خته!!

المدينةعذ"ـرهذهيبحثاقبلالذيذفسهالمستقبلصصذأو-ى!.؟!ئح!؟!كا-زر*-:ء!!س،ز-"وندلمؤ!دا!وءا:1وقد.ارضهموس؟بؤأ!-يةلمس!حا!ض

ورخبرهماكلبلدهمنن!رأ،ويفر.البعيدةبركحاكاذالالىتتملف"يئج1النص-يم،ت!رباتواتكأسمخذ

.الأشياءوالموسساتالناس:4حالهزمذهعنصسوو،.عليم!مءعرضت،لمعال!ىالمصألجهودو!يم،قيهـدهادرجة
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ليق"لادصرص""ال!ارالعاطفيةاظاكةقطاحبلافافي،اًمرمنيكنومطالمثلمنكليكلنفسهقي!هدمانعليهسانوأذن.العتقدأتو

البمالأن"نيقصنءلىلمستفازا.تانالاسرعليهتوافقبزواجتنك!يالتي.جديدمنيوددوحدهوبهذا،كانه.الذيالقديمالانسانومنألقديمة

فياحةالصواصدقادكم!والذي"وملمسقةعيفةانفروا!تش!الذىمذا،اطديثالغصرقييىالعرالقلقعنالتعبيرفملالجميلةالقصةهذه

يقرلكأ،عليهيىولثبحثالثديدمالاهـ!ماهذايرتمانبهجدير،العرب+صةان.وأص!تهمشهودهأعق!طأح!أويسأدرسهيليعتيرألذيالقنق

-ودألىطبمباًفاًم!ودةهيالتيالمابنةوجيرشان"ادرش!ل،حركتالتيعرالمفعينتمجدوالقوىممثلتحققا!دفيالنثرقشعوب

الترليلعليماأوثروأنا.الايجازشديردحالكلءلىوهذأ.ينكبيروانغلاققداإعالمو!كل.الرومازسكيوالجيلالفرنسيةإبشورةا،قرنمناكاشء:ذ

نعوورا:لةتاةش!وكنرىحي!"الغشاوة"اقصسصةتتضمنهالدفيالنفسيالشعوبهذعءلليثؤلنءشبتأخرفاذا،تصلمبقداقوللعليبل،شاخ

الاستعدأدمستعدحلش.ابفيصدويضطربنف!ميمصراعمعتتحاور،نفسهاالكم!ة"عالم"بلغتاذاحتى،الصناءجمةالحضارةوهجرتهاا،ستغمارعضهاالتي

طرحهتا.وبوشدتهالفكمريبالاستقلالايمادهاجلمنمجبهيضحيلأن،الغربشعوبثلهاتعاورتالتينفسهاوالفرديةالقوميةالمشاكلتعاورتها

تضطرهالذيس2القاوالوضع،الكاتبمهمة4مشكاهيمؤلمةمشكلةالمولفلمعوقذكوان.بههماولكتفعناعيةالهالحضارةوهذعخعمارالاسذلكخالق

رانمةءبدقةذكالموافصوروقد.ال!ثوقيةللمجتم!اًتالفترةهذهفياليهان!إك.و!دهاالأبممسوولياتالى4لمجمبانللتحليلينبغيلافظيع

القردء"النفسيةايزعةعظهـأ:لمتقي،ادريىرص!حلآثارفيأخوىنقطة.هذهبرل،جيها!ارهذهـالمسؤولياتيم!بهرألى!طمدءرةلإستالعربيةالشعوب

المحسوسة.الا%!ماعيةعةاشبرا!ذا!نىافييءابئ!ك،تبالذلهمافهممنأبلزءهذاقيريمالىايض،اً

وصف!ا،كئيبةخاتمةذات،ا!-رىاقصوصةفيالدقةهذهمثلمجدرزنسهيلانتاجفيأغاليئردألتيالكاإثأنولاشكهمنهيشكونالذيالاستعمار

ابرا2ًانيتروو!اا،وش!قتيصدليقي"هيو،واقعيةقصةباخهاالمودف"حرمان"و"قاش"ثلمن،بالذأتا،جووعةهذهوفا،يسأدر

وينميليدرسباغتر.قد.ءدةفيصورتهارويةممجردفتاةاحبلبنا:ياً

فقطذأكواذ.ونيفةفيوغينذلكمنتم!نو،الشهاداتعلىوخصلثقافتهنرىهناومن.الوصحهداءلمنمميزأت!يرأتعبرهءاص!"اباضمارةء

ف!رية،!جغةذأتمتباعد-رسائلمعهينبادلوكان،الفتا"ل!ثقيقكشفاعبا!رطترقي،عادةمولؤ:اتحركالتي،الهرديةالاساة!يةبرمي!ولو

ش!.اإتاروتهبلغ،ءياجمما

حازت5،-تنزوقدالفتاةاناذ،فاتقدالاوانلكنو"حبهحقيقة،

دؤءكلأزقداإلقصر"هذهفينجدتراناالا.المكبوتالحبه!امن؟يمامكلتجهلالاثلعبلا،الاولىالاقصوصةفي،انطوانيتشخصيةانالوكدمن

نة،متوارخبرهياذ،الجديدة"اتالحساسطدمتصقاطاليةصصالشرلاوضاعأقتسحطيعمماابعدمدفوعةللأشكطبةتجوالىترمزلكنهاو،ثانويارادو

مثاليةايةولكن؟الى.ينيقودعلاقاتالحنسبنمنذالوفالذيالشديدبالتحفظالمزعةاانوالواقع.فيهاتجريالتيالقوميةاًلماساةوالقصةبذورإ"زوحي

عننكونماابددهنااننا!ونقاوةطهرواي!الشابالمغتربادىللعللمفضولعلىتنفتحفهي،مغلقةنزعةليستالاقاصيصهذهفيالوطية

تد"ء"ا)شهذهان.اطدر،يةالمصوألمدرسةب!اسورمالتي"الواقعية"؟!المساحدكاواحدصهصانظارناأمامتبعث"الىلمياةرسا"وانءسح

وهذأ،ااولأأول3!!ولالذافيالادبعةنزبالاحر!هي،يس!ادرسهيلهذاو"بااوروأركاناربعةفي!ذاناعصساضطراباتتهمنثرألذينا!شقياء

يأندواًورد!ابانهفيكلكرالتيالمعاشةق!تهخاتمةفينفسههويهيصرحماالمر:ةمننوعالىالكتابآفاقيوسعوهو،كلوةبوصفموصوفالطيف

لىهادتميل،بلادهمصائبارهـكلتهإذيال:طلاعاطفةزستطيعقدماتوازنالعالميةالانسانية

ءلىءصاإ؟صدثفيااطإتاقيا،!!ةالوفي"و"اووادة"قيم-افي.والى،يىرادرسهيلعند،بيةالعرعةإشاان"ينالآخرتجاهظانممنعنهتتكشفنل

تضوتاكامنءمرالر،ا)فنيةبرالقيمالتويهمنلابد،الاجماععلمصعيد.عالمهةانسانيةنزعةالىتفضي

ت:إخلي-قادر!!س،تجليراعةانإوأقعاوأ.بر:ييأهزاقدا،-زفاًلوو،بالضربررةأتهعديىشى"ءااجدفاناءالم!!وعةهذهفيفنياًايضاًقانمالتوازنوهذا

ا!ءطحاو،لينالآ-رمغاوررةروهـ(او،المتكلمم.برضميرتحدثسواء،الذروة".ألغثاوة"و"الطريق"قصتهيفيصوفينالموالمرأةنموذجيبينالتعويضرو

يرصرورو!و.ةسوياص-اسفلى-ل-اولاو،شخص-نبنمتبادلةرسالل.لىالاو"القصقيلانماوانيت،التعبيرصخأذا.،يةأ،وازالمرأةيفاترلمطفالاو

العإطفب"الفوأرقوصفويتابم،با!كفمامهيمتأ"رالذيالمعنويا؟وبالغةبدقة،يبردوناطبمشبداقع،سياسياًمناضلاوجستشالتي"العمابنة"انها

زجلياودائماتعبروهي،صداًحمبكاءبوكةالاقاصب!لىو.ورهافةبحدة!تربيض!وركانتالتيالهباةهذهانعلى.ا!دالتقامنبداقعايضساًولكن

الشكأوساط41زشف!اىدرامءن"ا)رسات"تتابم!-رد.،"وابسطأسإوب،متأخروقتفيالاوجهابهزيقومالذيالسياءيالنشاطالىتنضملارجعية

نمسبر؟اتفقد،أفي*4!\ااا"إ3ىحول+ءاراأوةوعاامكانيةلأن،غا؟،المستشفىالىقادتهعنيفةمظاهرةفييثاركانالثابهذاعلىوجبفهقد

تكونماأع!لحوهي،عصجمية،لاهخة،دقيقةالمولفعارةاننم.اسبابهاف!الالمتعا!برةحثرهنالنلاحظو.القثاةجفسيةفيالتماورذللثمجدثحتى

وان.رقةمنب4وراتتهتعبرورض!اى،ابرفافءنتكونماابعدوهي،للتحلبلدموعو،للغلافىلالمرالدع:غالباًالدموعفيهاتعوداكفيالصفحاتهذه

،إكل:وأناء.17لي*حهفاليةأرالمرألىم:"لحناناالىا!امبزلمكتابالعامإطابما..و!اك!او!مع،المجمرعةمنالأيخرالسطريسبقالذيالسطرفيألحنان

ذع-ق-"اسءة!وريرإيض.لبركل-:انالىفيه!اتنحلارةالمرانليقىالأنالأصمحااو،ا!فردالآمكلزجازمذك،فرحومرحعالمللج!ادريسسهيلاعاان

.فصوراوضهقكلمنذلكفيتفلتو،ياءالأسوالكائات(لجماعةالآمع،أزاررةرةبصونهايمجدوللرومانتيك!ونبهانالتيالآلامئلدث

س!الةرليوازرلمطييوأص!فةأ5وبهذ،ا)تملققصاصهوادري!سهيلأنوهـي،ا!مربيللاورانرالنسبةمفاعفةنفسعيةصعوبةه!عان.المذعورة

.هذاناء!سفي!بيالعرالقصةالم!الجدةكلجدبدةحينايىالا!ارةسبقت!او!زا،العربيةللشعوبةالقسو-مزدوجةمشكلة

بركجاكفيالاوروعثرالتاسعالقرنفبهانشأالتيشديدأأختلافاًالمختلفةالاجواءقارنت

"الآداب"جمة.بةاخرىجهةمنالثرقية"والنهضة!،جهةمن
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صوتبينقصصمهفييترددسهيلللدكتورأنهيئ:للرابرعةوالخاصية

وتارة.موحدهإحكلماصوتيسبعملتارة.ءثةاللاوالضمانرالمتكلم"ءا سرور!ر"ب"اذالاسلمط

المنولوجيستعملانمراتثلاثحاولوقده0معاًثةالثلاالصحمالريستعمل

ةتضمنالاولقالشصوفي..(المرالدمع)قصةمطلعقيوذلكالدا-لى"-.

"-بة!.ص.-..عنيكتبحينروعتهكلامالىيصلدايىوعيعنيصدرالذيالعاص

السطرى(إمثاوا.ويه320صمحهالثامنالسطرحىالطرصفحةالثاابداء"مغبعمماالتجربةدلأن.بةويبدعيعمقهناانه..يعانجهاشخصيةتجربة

الو؟،رمنقليلشرألىتمتقرمنولوجيةقطعل!نهاو..49+.،التجربئخارخ!ءالشخصيةئهخبرحدودخارجءبلميعنؤاذاعخب.الوحيد

.العلاقاتوتقتيتابرطاللاترويتجاوزنليستلإعلاأ"أ.السطحعلىوطقاقي.التلفيقوقع..ذاتهخارج

اخفص-ليداالمجموعةنتناول..القصرصبينلررتركةالخصالصاجمالوبعدذات!-ارجءن..ث"ذاشيءا.ءحياًشيناًيكتبانتطيعولا.ذائه

:خدةءلق!"بهاكلتنفردايالخصائصامبينين(أصأ.هو.أرا)ا!ل!!4ئرانيستعملاوالمتكدموتصالىيلجأعادة!وو

كل:ا)لتضمينعيلميةالىتفتقروهي..(المرللدمع)هيالأولى4والقصةامكاتيزلحيحإقيالأنها؟الوسصائل..الداضليالمولوجءالىيلجاأوحاضرةلحظةفي

لاهـيثم..أو.مموتطوردوننهـائياوجدء.وطافومباشرجاهزئني"الىىادة*لهوثمء.ا!زاتيايكابمهمةوححلحةالشخصالتجربةتجسيد

نعيكيةالميكطصوهذا-تجربةعنالايبدعلاالذاقيازبال!و-ليخجربةورعلقا!ضصأ!اهالاداض-شالزمنيدوقي..ا!بئو!بهريده.الشخوصتجريد

وأنطوانيت.البطلبينوالقسرىالمفاجي!ا)ءصدعذلكيغثحهاا)قيا!ةفي!كومةاشها..بحرتجهامتقعة..المولفذاتعنمستقلةغيرغالباًفتكون

والذي!بيعيتطورنتيجةياتواتمهيدكافيسبقهلمالذيالتصحدعذإثالحسفيضعفاًدائماًحظتلاوأنت.ته-روبحدود..ا،ولفدوعي

..صراخهاوقيء."بقوةانطوانيتبذراعفامسلث"13ص!4فيفلاحظه4موورطويلةمسافاتعنههاتفصلمكوخيالاتأطيافاًليظهرواحتىبالآخرين

الىبهاودفعهلها!لىوفي.ءالصفعتينوفي..جرجبانلهاوفي-رحائهيحدف!بالمكانالحسفيضعفادار!ماًحظوت!..بهاتمسكانتستطيعفنح

تتارو!افيجحظواهركلها..الطفليبكا!"وفي.ءاد-وبةوفي..اررارجفيجيءبا)زمنازنفيضعفاًأخيراًوتالاحظ..خارجياطارألشخوص

التجرلي"شرطلتخلفزلميجةذلكوكل.ءمبررةوغيرسريعةلأخهاجمكانيكحةبالم:إ"أبطاولدىالذاقيالكاتبلدىتلأحظههذاكل..وءخصراًلانحتز

قغ.والتروالسرعةإبالغةاوالتضضيمفيالذأيماايط!بدوقعالذيزمنوزمنهاصرفداخلىومجاطا..زمانولامكا!بلاطيقيةكالنات

ء.!!خيالاتوالاخرون..بحتنفسي
هتلر!هتلر"ياًعنصريفهمهاوء.ذاتياوعيافلسماينقصحةيعيوالبطل

نأمنتمكن)ودثرأ"هتلرمجبوكان..!"ينتصرانينبغيكمانالذي.ائصالخصهذهصبهدفانناالذالإ،للوعيصورةأتمالو-وديةكانتولما

ضءيقانفعاليشابهوثم..!!"العنصرهذااصولاتشاثفي!لهقي،بى"اطيفيوخاصة،ادريسس!لالدكتوراسطحنا?.ومنهمبلاكتابهانتاجتحكم

مضووببيضباذفعالجمرددهحر.وألتكورنعصابيالشخصقي-صلخىالحدود(المتكلمصوت)بينذفرقأنهنايفوتنالاو"المرالدمع"وفي"ال!تيني

وكأهـج4وروبر!زقأنبودهبان"يشعرأنمشطقياًكانولذا.مستبم!سءثرصوتبينال!شعور!نصدورالداخلىفالمنو)وج.م(الداخلالمنوأوج)و

فياحضانأنطوانيتليغرقالأزمةيخسرقأمام!ر!4"وأنيدر4ورولخجلدهمنللثاياطابموكانالداعيالأولطابمكانلهذا0الشعوزمنصدورالتكلم

ظورواالضعفعنيكث!فسرداذ"..!يوماوليلةاللذيذةالغبوبةيستمرفيوعلاقاصهاالامنطقيةلحكايةوا.تيبفترالحكايةأما،توتراعيالظؤالحكاية

غيبوبة،فييغرقانبدلاللضيقالوعيومعالشخ!يةتماصكوعدموالانحلال!ء!روعلاذاته..الباطنيمنطقه..اغاصمنطقهفلهالتداغيأما..ةالمباشر

تصالضيقلوعياومع.بديرحتىاكلميذيررعنلو،كالطفليبكيوان..ةمبانحر

..!"نجينهمزعيماًيصبعانمن!!عهكانما"منطقياامرأالفاشيةالميولكتشترالتيالحصاثصأجملأنأحبإتفصيلباالجموعةاتناولأنوؤبل

دا!اًمظل!ا؟انبهذايكونولجانباو-يدالواًعحيعتبرالض.يقإوعياومع:التكرارأعشاءازوفير،تتث.ءخمهاالنيالمانيالقصصفجمها

الجاذب..الآخرالجانبأماشي""مكلفيههاماتبلاد"وسلبحاومولساوهولاع..أرو،افلينالآخرواطيافالأبطالأنهي:اظصائصوأولى

تصبحالذاق!الوءيخوتيةالذلالنظرةءاء"تقعفلالاواقعوالا!الييا،حرق00-يةوللارضلذحثخوصصارمةتجريدعلحةفهناك.الفراغفييهعومون-يعا

الثق4فقدانمنابعدالىيذهبانيستماجلااجطلفا.للض!ص!طريقايةاطاو.اكأقيارءي!ودمنالمذورهـو

فيالسقوطءيى-وابلا؟أيناًلىوذلكبعدكلاذا.ء4وح!امصائهليزعن!ؤرجالمجموعةفقص!ص..الزمنالاضممزهي:اًلثانيةواكلاص.!ة

.الفراغالزميذالمدلى..(لحظة)علىاًلفنيأساسهافيتقومالتيةالق!رالبح"حدود

اًتبدحدماتنتهيبةبتجرتبدأانهاء.رعقيدافأككر"مياوشكا"ةقصأمار-!موأيامكلةبأر.فلسحطنفيلىا!واالدذ4أع!نقبلببدأ(لمرلالدمع)لقصة

أاميلوككلوانطويلاتستمرأن؟ا4لصيتمقدرا:وقدكان"الباليةالفقرةهـءإوشكا)1وقصر"..!الثانيةاطدنةب!دباريسمنالبطلعودةبعدماالى

ؤحصغ4القصمن1،افقالثقليبدأحناالتجربةقحهي"..ليلةذاتتسقصايق"المار"...!وتص!فاًصةححاتستتتجاوزلاأنهامععامينتستغرق

والتحايلوالميكافيكيةوالسرعةرالفجائيةنصطدملهو*ونمضلاموضوعزاكأ01!نيوممنكثراتستغرق"حولو"و..!أيامةعشرمناكثرقيرستغر

دوننيا!!تاخصالثقأنتسشطيعواذا،يراقيفيالمصادفةعلىألاعمادوبلءضدرخعارمما"الغشاوة\اوكذلكأيامعدةتستغرق"زاديا!ورة"و

الد!ريلجأحرجةطظةوفيهبتلضيصهالأولالشقتفقدبيخماتخسرأن.."الحاضوةالاحظة"وهوةالقصيرللقصةالفتيالاساس

البطليلتقيأن!التلفيقة)تتماكيلابدكانفقد:المصادفةالىسهيل..الشخصيةالتجربةحدودعنمجرجذيماالميكانيكيةهي:الثالثةوالخاصية
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لهذاكا.ءراهبةأصبحتالداعرةأنليعرفالهندمنعودتهابعدكليلوشكل

"الادا!اطل!وادكنو..ديراهاالكنيسةهويدخلوأن(الماددين)كتيسةتدخلأنلابد

.اكئيرايقته0ضواحسبهاالمشكلةلهذهيحاًمسترالدكتوريكنلم؟يدخلكيف

ليرى-الليلةتلكقيد-ولهاالى"دفعهقد..ا"ألفضول"اناذنفليقل

مواكق()الببضاءالدارفي-كدية.مقبودشكر-يرأتبرهذاوكانء.!!"بالجموعتغصكيف

اللحظة،تلكفيالدكتورواجههالذيالحرجمدىافئىوقد..ادفةللمص

المجهولمياوشكابطلويذكرتيءالكريرلهذاالآنحتىيسترحاوأحسبه

رأييفيوهما.."اللاتينيالحي"ببطل-دائماًكذلكالدكتورأبطال-ألاسم

فيالعاليتخصصهيكملكاناللاتيتيا.لهيبطلانرغم.ءواحدفياصان

لاتللولم!تهالتكوينفييشتركانهماثم.ءالهندسةفيالعالي."تخصصيكملوهذاا!دب

وطعمه:لونهو(اللاتيتياطي)بطلوتص!مياوشكا)فلبطل..النفمصي

،11-116-118مئاسثيرشارعتلكتاركأ"أمدركاكان"-ال!تييالحي-كبمالبارإسقيديلةأولقي

ذمخفهو.يريدحيثالىوربوقهبشاءكمابهيتصرفللقدرأمرءزماماللإل"

أيص(-ا،رالدمعأشياء-كبمالمجسوعيهيفقدانالمطيح!نبعيدوقت

ا.لهياةقضاياازاء"المريسلبيتها..ؤخماتهش!اسحدةباالمميتشمعورهء.إعلاقةا-الاكتترلاالتيالفةرةهذعئم.ء"الزمنمنردحاًالاةاللابقييعيشو

.ألبلادونش؟من4ليي!ر"ونياتكترثلا"فهي?ة!اياهاأنهامنإرءمباالىألتفتو-حمن":اللاقيفياطيوطلم؟وشكابمالبينألعلاقةفيللشك

تغادر"هي"تم"عنهايتحدثالذيبالمجتمعوتتبرمللسياسةههاكرعنوتعبريتوقع)ش.!ثاكانرعثةبايةمجسلماليهتنظرالهادئةالفتاةتلئ!وراتيمينه

با)خفوذاوألشعبتجاهاطكومة:سياسةيتعلقأمرفيال!ومخاضاذأمحلسهاحم!أنأيسرما"الىبالإظ؟".."..(اليهتنظروأنفتاةهناكت!ونان

".شي?فييعنيهـأهذأي!نلماوذاثمكلخ!:ثت!رتكننمالإدعأنهااعلىالا-في-ي.."ز!سهتونيهانأ!صمابلءسحاضويهماضالانسانباريس

فيعنهاتودقاالتيلحيةاإئسالمرأةلازمةا.خاصالوج"علىقت:ء9لاشهاحذا3لكنبزجلاز"راطيويةأامياوشكا"مةمنالأولالشق؟خازوهكذا

يق"المار"فقناة..ملعزةسميرزولالإ"ا!بيراوفى"ثموء!عن!ا!ال!-لىذا5ء.الذاقيالكازبلابداعالوحيدالمخبعهيقلناكماأوالتجربةبةتجر

عهاو!علىىامتاحتجاجالارءابيتهاوما"ألكبيرالظل"كبطأةمثقفةبالثنالصقهوسهيلالدحشراصط:!اكيوبةالتبرحدودعناط.ارجالثق

مضاعفةأمهازلأحم!ىاقيالشرالشابمةازمن،ىأومتهاازان.-تسمعنافي1،2،زر(ا)غربوقال!س)ءننقبلىان:ستطيعلامفهوماذللثبعداليئليوصللألاو

للقيلهمياامنعاطفت"فا.ذهـوتخليأكثروب!نهاب!:"دتجعد"ألىش:يةورتماث..الا!ا"منر"فرجاإذيوولاةت-حودالطلأد!يبدواًلذيالمفمومذك..

بتجربة(بقالطر)منأطالأوالشقينبضهكذاو..".17بدوعاطفةتعدئنلا.،ءص."الذهائووالعام

منإخجتالتجربةهذهحدودى:دالقصةوقفت.او.ءورالعة!يقةخطالتقريبعلىبينهماليفصشقبنالىننقمكميفىوشكا"الطريق"و

سهيل.خور1إددوأ:اأفف!ل!ذاول،اناؤةافيشقهاتحكمالتيأحكيةالميكاحقاًفجه-!كانتابرلمجديدمنبعييهافواجهحينو"38صفحةالطول

تكونانبهنؤض!ءلمدقصء"تك!ونانعنت:عد"شقيقتيوصديقي"أما.0حينا!فهـومعاسةتجربةالاولالشقء."ال!ثفافيةفرطأنهأمدموع

:جةا!فيقيهـحهافي-وى4سجلقدص!لملالد!روأحسب.."واقعيةق!4"/زبديالقيإككا.يكيةاتلكتكشفهف!ملفقللثاقيالشقأما.لحظةكلفيينمو

خ!ن؟!بانيدذازرفماذا..وودو"!قول!اص!افي؟فحينكقص.4.تطويرودونا.لماءودونمهاددونالنة!ضرالىالنقضرمن(لمهاء)ةقا"ق

و!ل.؟أ!د؟آظوأ!إظوصواوراحسة!-1نجءبلماتد!زالحوف؟را..صيكأالنقلةهذهلمياءعلىفرضرقدفالمؤلف.الزمنالوا-قئالتلخهصريكشفهو

لورعا)خق!صهـيممقليننا!زيلإدايماالأدبمنوأروعأصدقادبهخاكلمياءقيصي!قىتخولخلالمنعليهيطل!اأولكنهالمنشودالنقيضعلىل!لعنا

"؟واز-افيةى.دثاجعل!احينالترولهذاكررأنحاول.وعبثايةواب!رألقسربطريقبل

نانحطفقط.روعتهللذاقيوالأدبفيكهدقسهيلاإددررلف!لاواحابرمنيرر،سفيشأنمكرأقيحينلهاقهمةلافتاةبافيشعرتلقد"لتقو

الرسائلولأدب.ا)رس!ازلادبفي"وش!قتيصديقي"فنضعالأمرنصححلحظةفييىأصتقلبأنمناًبفىابراحتلك!نوذلك.."بر،أءصتإقيا

لكتارةبالوحالمرالإررمستا)رسازللعن.ومحترماثمختروللأنسانية..!يمتهمنالثافيالثقصروجيؤكدكلهوهذا.الإمجابيةاقصىالىالسلإيةأقصىمن

لآالقصفيايللر!ئلىء!رفيواص!قائناأهل!عننكتبفقدا!زاقيالأدب.إكأ.موناووعالموضعنعلإ"كلامنالينطقالتجربةحدودعن"الطريق"

نعتبر.،كناواذاهذاتبيئذلكمعونظلالروايةوفيالهخيةبنروطهام*أز..وفتيا(تفتيازأجياخاريخ!شهاالة-وةبالغةازمةزرثراءالطريق"و

واقعيةءغيرأوواقعيةلاعتيرهاذلكبعدمحلفلاقص!""وشقيقتي"صديقيا*اوءةا،ماءسالحياةؤيمتو!يدفيالواءبمةالمثاركةعنا!"مرقيةالفتاةتخاف

وقعتحصنهافيليم!القصةواقب"معيارانالى!خانثيرانيفوتنالاولكنزريوا.كلااطلاقعلىدورهاذا-فيلافغحنالثريةالفتاةتخلفنسجلكنا

تجربةءلتقومقدالقصةلأنالادبيةالأنواععلينااختلطتوالابالفعلالشرقيةالفتاةلكفاحالعامالمستوىنف!رإننااكهناما..كلرها41ضعت

الواقعية.معالوقتنفعسفىوتتجافيبالفعلوقعتلالكنهاالشرقيةالقتاةكفاحظاهرةتحققالتيالفرديةالجهودةرءدولا

بينوللفرقءرسالةقيانهارغمقصةفهـي.."أميالىرسالة"أماأناك/.يجةو.يخيةالتارمر-قشنالاحتياجاتالمساوقةالمرجوةادرجةياتحققها

رسالة()بينا!هـتيبعلىالفرقهو"اميرسالة"و"وشقيقتيصديقي"المريرةالأزمةتنك!سا؟تهنامن..برامادقيةاة-ساالفتاةيسبققيالثرالشاسب

).هة.ه.لنضالشا!العا"ا% 41حافيلحظةوالأولىالأساسسطهافيالقصةأن05(رسالةفي!صهوهدببالغربةاحساصهغراميةقةعلأيويحين.ييءي
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مع.ذاتتجربةأية)ء"للحرمانرمزاًويصبحوالتقاليدبالمحافظةفيصطدمصديقي)عنالنوعفي!أميالىرسالة)اختلفتهنامن.محضور

(1)"؟ومجبهابئادياضحيتةفارزأيةبثمنؤ.باريسفيحياتكمنأفدت.(وشقيقتي

خلا!عليزخاوبتكثيرةاحساساتذكرثليبرحعثلأنكافياًذلكوكان"مملوجدأقوفيلأمهليكتبالقلمفيهاالبطلأمسكلحظة.ءلحظةانها

لأؤفيامي!مالأناطا-"بأسرأشعرالحينذلكفيكنت.باريسفيقياقام.البطلحياةفي،ماساتها?وور،بولهودخولواطديث..ا)بول(مأساة

فيذهـفيفيوقر"،.)2("ففسيفيتخلقهكانتالذي(ال!حميان)شعورعلىالبطلنفسقيابئمثتالتيالعلاقةتللث..وبولالبطلبينالعلاقةتلكهو

عميقاحبا.كانبلاديقيبدواناينادياأكنهكنتالذيالحبانالأثناءتلكطرفى-اتمنوا!ذعر..أمهىلىالقلقبيندد!روخواطروانفعالاتأحاسيس

ليالحرفاورولدواطالعباراتهذه..)3("..لفياغوارمنذابطأطاهرالحربعلىاهـلو..أجلمنوالحزن.ءبولىلىاقوالاون..ينالعكار

وءعى..مشابهةباتمناصفي(في8اللاشالحي)بطلقافاانسبقبالحرفاقولكانتالذا..وموثرةرائعةدارماتيةفياللحظةهذهلى.اتحفبروالقصة

حدودوقيباريسفيتجرقيرصجدعلىيعيشيزالهـاسهيلخورالد!انهذا?

يئسيعداأضاتاغرءلها!ا!دودوهيءمالبربة!كا!زافاًلوممطوتازيرىمستوئؤيالىترتفعانألممكنمنوقدكان.الحوعةلىقصةأكمل

لتقصيها،الشطاقنستطيعلاالحربعنمثاليمفهومالىهذا..قليلابهاالد!ورتافيلأعلى

نقبله.أق

اليوم!اتدبلفيبخدضل4قصتكونأنعنتخرجفتكاد(الغشاوة)أما

لليومياتيزالمهالعنصريىرحالايةبملىخالتأرو.خالتاررر!صهان!وان(ميهلوش!ي)و(اللاتييلحيا)بطلنحةرلفلبطلهاه0"نادياصورة"اما

قلقةخواطرء!وعةالواقعفيفالغشاوةء.ذلكمعضروريمماعنصروهوهينأديامعهناالبطلوتجربةءاللاتيتيالحيفي(ناهدة)رائحةلناديا

زصخوكاذت..التقريبعلىأيامص-"في..لحظاتنهسعلىموزعة!أئرةالرعبذلكء.المتهيبالكبتذلك..(ناهدة)يعاللاتيتيالحيبطلتجربة

ذلياسطرراز"خم!يالقيوهيالأولىاللحظة!قال!دكتورانلوزا!4!صةدلمبمالوجناتيصبخالذيالخجلذلك..والفتاةالفىبينالعلاقةيلفعالذي

ألا-رىالاربمظاتالل!تستوعباللحظةهذهوجعل19صفخةمنالأخيراقل..نظرةأقل،ءررأقلتبعث"الذياطاد."وا--اساظ؟.هالكفينثماس

اصإلالىلاضطراذن.زمخيةنقلاتدون..نفسهاتتجاوزاندون،ليليان"احضانفيوغرق(ناهدة)اللاتيتيالحيبطلنسىوكما..كلمة

؟وىةءن!الغشاوة)لخرجتومستوفاةؤنيةبثروطالداخليالمنولوجأحض-انئ!قليضتانه(نادياصورة)بطلنسى"اغ..جانين،مرغريت

.اليوميات?!باريسنساء

يتجاوزلاوحينأءالقرومعزفسهمعيصدقحينيبدعالدكتورانالمهم:تأملالىأظريفي!اجبراتعظالقارئأستوقفانوأحب

احاص".تجار"حدودب!دءفيشرقيكلعخهايبحثايتياطياةاهافيملءأعيشبدأتلقد"

مع..امكيواحراعجابيبالفيادريموسهيلللاستاذ.عالهايةوي

0اتكأرأو..ةعترمنهذءحلقيرقييمكونقدصامقدماأعتذاري

صرورنجببةالقاهريثماحدصدر

مر!ر

محسهانالصانالاستاذمقال.رهـهمصودب!!ر!

قدم،اأ)قيكتبهفيقرادهمعادريسسهيلالديهورفجهاالتقى،مراتخس

"اسواقإ):صعيةالقصمجموعاتهفيمنهامواتثلااث،العربيةالمكمتبةالى

ءموءتهالقصص!مةفيخامسةمرةمعهميرلتقيولليوم؟"ال!لمر-خقا"لدلجديلةصضوورمصسسا15

الي4رولىرابعهومر.،"ساء!لمهو"و"ورلموجارلر"

انعداص!يليدومنللأستك"الدومعقدالمررلتدسالدكتوصفحااهامتعرعلىضورمعقيحوطةالىمسرحيقاو

قصبصرالالبفي!و)النقدبعضنمفنيهدلوجان)كلانيرنيه)كنآلتا"لدكتوماتجموسنوهاقيكتبكر-تررمهاليوجادإة!

نااستطيعزاحيةوتدلث"،الحياةعنالروايةصدقيقصهاادريسسهيلهـطوجمهعلإلواح!ميا!ريرشلللدكتورؤ!ئ

الذيالعطاعهذأمنضيرأفيهمنهنعشتالذياطرمانترو،الست)1(المالميالسرحرواخسلسلةفي

اللاتيتي(الحي)"؟باريس؟ساءمنفيهتعيش

سن(26،46،78)فحاتالص(يانتالص)نجصوصاجعتر()2ابلآ!ار!اترامم!و

اللاتديألحي

،ااغء.فيهيتحدثولاعنهيصرحلاالذيالحبذلكتراجع")3(4123.بص

اللاتيتيالحي
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والتجربات،تمامأمصقولةغير-عامةبرصورة-عندئاالأديربةزفى-انصفةزروزهعاح!كاانأ"ول!ينابث*صيةقيالأصب"الخصائصألىأردهـ!

فيانعكاسهالانالنفوجمكتملةغيرغالبأتاق!عنهايركا"باإقياظأر-:4المشاءرمنلهاحصمرلاوللوانحمعددةزواياألحياةفي،الحياةألىالخروج

قلهفيرميها،الصدقصادقأكلولاالبمامز(مآءلبءناالأد-بززو-ء"لتمثليكاد،ولاالصيةزواياهمنالااليهاينظريكادلاولكنه،الإنسانية

اءحمالءنلادبنانرجوهلماسلبيةالنتيجةوتكون،!الاجهاضكعملية.كلحاولة.كلافيالحياةوفي،تحبوانحمانةيحبانسانفيالاالنؤجةاظلجات

بالذميئ-الكليةاميةالاإقئكأوقفزتناوان،خ!وص(و!قونضوجاشاكقطهاأو؟وداز-كأفىطريقهاتشقانا)قيص!ا!ىبمثةرتستطيبعرثرية

.)هدادفةمفقودةشبهألاساسيةافعهادو،4تجامرو.حة%اءت-ةخاصص!4للكل،الناسصتنفء7فيههايعدلىالثيالببثةاوانامناهـنفبهشكزمكانكلمن

الدكتورليس-ادنجائنامنينال!"يرءعلماوهذا،2!،وا"ش:ث-وةالى،(00هناكتت!حوكهناكماتترركنابضة-يةنءطعاللورقىالىلتنؤاها*.لمتقثماها

البحثفييتعبواأ!نهمالص،دقىالذأيأ!بىالتععلىؤادرريئءيرا-?نهملفا،ومجموعةعلىتطبيقهحاولنااذاوأب(لصمنكثيرالمعداويا!ستاذرأيفي

لعرف)اليوذ؟نيةالح!مة)سانعنؤيللقدبميتخبماونا"واأكمؤرذوعنالىفيظريكمادلا"!ولهحول6ضررأييماكانوانايضا"ا،رالدمع"

الجملة،هذهوعند؟"كفس!الانسانيجهلانمنا!قمآشاةا!كاكففسصك(.الس!ببعداسصعراضأليهسأخلصالرأيوهذا"الص-يقةواياهزمنإلااط!ياة

الجملةهذه،ليسادرالدكتورؤ!صقيالذاتيةايةالرومحكندفاعيمعلقفللدمع"المحداويبالنسبهرايالاستاذفيا!شالتيبالامجابيةافللاءيزدفعيألذي

زناهيعندناالعللعلةلأن،الكبيرالعهبقمهامؤ،و-يدل-ولز:نليجب."وتإوجانؤير")مى"بالة-الرأي-ؤدكتبهكانوان((المر

ةوار%ئؤهماننحاولأ،مسناأنففي"لىالززلا-=إص"مناالادبراءبرعض-"المرالدمع"وهيمخهاارج،ةقصيرقصص"ممافييخوياكتاب

!كباقجدأبصعبصالأهذهثيو،بمايحيظمافلهشرأنلونشطيع-يدأمنشدءا.لناتصور،(انادراصورة"و"اميالىرسالة"و"مياوشكاو"

(ا،رالدسع)ومؤلف؟وامانةباخضىثهدذ(هااوعثاماا)يإ:بربةامجركالضرهذهوفي،باريسفيالعاليتحص!لهليكمءربيثمابحياة

وكب،شاملة!جبةنس!أني!1وبربردأالادبيةذاكهتمةهم،الادبية8آ%،رتدلىحصماالاوسعالمجالالىاكثربهامع!مخرخاوبانسا،جمةالثضهـصإسادرالدص!ر

الصورأحترتعسأفيأ،ونهبذا،صهدهااوعاشهاإياالجاربيدر!لىطالبمجياةالكتابزلمصفشغل"ءلىاعتراضنالمنعالذاقيالمجالمامن

الىء"و"الغثاوة،)يماكماقصص!4فيوح.بو-ظهرص،دقةباءاأةو(لاحدأثاز!ؤرأنبعدخماص."،وءاساةمشك-إ"ألفهنا!لابناحياةوفىاجمنبيبلدفي

!"اميالىرسهإلةالمو"إرأ.(اللاقيفيإلحي)"الطوراء"تهرالموضوعهذافي41

!كفف!ي(ثلوجوان)صفيرفيرثيشةبمادتا)يألحب!لمةعنامايس!ادرالدكتورضروجعدمالىليا!ج!كأدماالمجداويإلاستاذوافقةهذافي

ألوأقعو،اكناباقصحصثثرافيموجودةكاءتوان"المرالدمع"في!نا.،الهخنلفةانيةالمثاءهـألاونمنالوازلأتحصراتناالمتعددةاطياةواياءزالى

رفغاًطارؤ"ي،للانسانأيىاتيالسيرفياهمهخهاعنفصل!الم!ثكا"هذعانمرالمتعددةالزواباالىاكلروجحاولادريسالدكتورلوانمتيقناذ!و

،ا!؟ةح!ألافان!اية!تياوتروىاو8:لىرصاقياالانسماز"لمعواطفالتش!3حوسلوفايةالفتاة(بلموشكا)م(ساةستل؟-ىفيهااىلرباددزافيافق41لمر

"الثبابسفء!لةبر:!اعئعالج4إبموعةقص/صاحدئ(ايطرقي)قصةؤ!دءيرقيالذيالواوفي(بول)حكمايةمناع!قه،نسافرالىبلادهاهجرتالتي

وأنساز!!اذ!انؤيها،و!،امةساجلكلنيثوزالذيأ!فاراءى(جانبت))زمءلمةالىىسيركالأ،و(حدةليساقالسلممندرجةغانينوستاً

رائعةوطيةفىا)قصةابرطالمعبالحبفىل!ف19لسمافقدذلقومع،كبدير(ا!لاقي.فيالحي)فراابةلمحاباريى!فيتعاشإتيكالاحداثصورةرا!كأ

يريما:الؤع!"كمانهايةتصورها،ين(لامرمجتمعنامشيايعافيإلىيزلاومشكلاتمضاعؤاتجلةعظنا4ذلمذث

فتاةدلافيثرتلقد،بنف!صي.ض-6دريلىيخالا..:أربروكيىاءلت"ظهذءبعضلناتعالجانادريسالدكتوركريشةموهوبهبريشةاجدروكافي

.المظاهرةفيكاجتاصالتياحا؟رمنيركسقيتحا!رأيتاثحينلهالاقيمهوالؤراغ،والقلق،والى"قثلاءحة،يةالسماحكمشكلة،المشكالإتوالمضاعؤات

علىاللهاحمد:قالتول!نها،للصصتويدعوهاكتفهاعلىيربتفجعلادعا،رغم،-بقدراتناقمشاباالناقصةالثقههذهمشكا"وخا!"،والبطالة

التى.اد(5تعامنيأالذيالدرسعلمتنيالجراحهذهانمتمكن،سهـيلكالدكتوركاتبعلىاليسيرمنكانالمشكلاتهذه،المدعين

مثيد!غسابينوبينهاأخرأمنا(يىحمةللبارقصص.4)في-كأيعا؟كاأن،فنهمن

اقرب؟تاخراشصإء،حياتنافيكما،ح!ياتهمفيلأن،بيبنالغرتمثكلأ6من

امملا!مءت!ةلاالأءاىطبقرةصوهيالتيكلتجيلبرالصلىيقةحكايةمنولوضجواصط

--،ب.حياةنساةفيتعيثمه!أينا21ميلةالذكبة)مجملوشكحاوالصديفة،ةادياءن

ليرلمماثأ!!!بممر!شارع-ربتهاقد.(منمجدلاعالثة!هية

لم-ازهـأ\أألودف!ستالمعداويالإ*صتاذ!ولفيرأييالم!اخلص،هذابعد

062لا9:تلفهوننبد-لاش.لمثو-المعدأويالاستاذ.(جثةالفواياهرمنالاالىاطياةقيريكاد

المؤأتكاء،اشاليلخاصةاجةالش!باتالتجركناما،الفجقةاياوبالزيقصد

رنأىم-مدرممىم-ادسدضب!ففظ)زعبيرهتم،قديلقبلاليهالمحتوقد،اخارجقياوالوطنفيصوا

نخب،ولنسانةمجبانسانلدىالنفسيةالحلجاتعنالزواياحذهخلالمن

قرطاسيةادواتالمعد(ويلادسش،ذف(ءش!توان4الظلمبعضفيهارئالحكمهذا.ومثل

ليديرالذيالمضلمصالحيال!حيرالقمرأسعلىووضحالارأياًيكتباانه

!سمتعم!ةكفومسرىمبيعبيالعرلادبنا،افيكل،اظير
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روايةينتظريىالعرالقارئ.ظا!،تمامأيوفقوا.اسئنهملمطرقهالعربيةأدباءالعرقعليهسالوقدوجههاجمالفراعه،فأنهضهابذراعهااصسلثو

عبثاولك:"،اطديثتارفينامنالقاسيةالمرحلةتلكمنببنةءلىتجعلهطويلةتشفقوهيلهوقالت.ألاجهادعليهافبداسعرهاوتشعث،الغبارلحقهو

ينتظر.ظلتتركفيالا.؟الآنبعدعتيتتخلىالاعلىاتعاهدني:اليهبصرهاترقعأنمن

اذكرماعلىاسمهاةقصيرقصةفيناجحةشبهءاولةدمصقفيوظهرت.؟الطريققيوحدي

وفازت،دص-قمنليافيسرميم!لالاستاذكتجمها(الخطوطضلفالمعركة)..معأدشنسيرالآناما،تخمفتالتيانتوا.مما،لمياءياابزرككلم-

اًلعسكريالحم!افيألفرجظ!هاألتيةالقصيرالقصةمسابقةفيالجنديءلمةمجالزة..جنبألىجنباً

.السوريللجيشزيعيحبيباًيسةثرمسوطأالبعيدكا.كلاالىينظروهورددثمهنيهةوصمت

نفقفيهاعالىالتي"المر"الدمعقصتهسهيلألدكتور)فاكتبذلكوبعد.:ئاكبرحدوده

جنديبشخصيةعالجهاقدالثا!اكانوان،يانيسرميشيلعالجهاالقيالفكرةجنبالىجنباًءبةمعاًنسيرانيجب..نعم-

ادريسالدكتورعالجهابي!ما،النار.ضطوطفي!اربوهوبا،فىأصرةأحس..وأخيها?ديقه،ساميعنمعهايبحثومضى،ذراعهاوبرأبط

بين-ا-لهربرأخبماأيىإينقلالراديوينتظرباريسفيعربيطالببشخصية**-

الحهوداعدائهوالربقومهاوونقيار!لاليمتوزوفيالتجل!ليةال!في!يداديبسهيلوالدكتور

علمنوان،سريانيميشيللدىاقيامناقوئادريسسهيللدئالقكرة،ا)برضلدىالانسانيةالعوا!براسلالىيهدفنم،قصص"شخوصعلى

..اإراقعمنواكز"مال!زمناكثراإرطنيهافتعل!قدالاثانهذاو،ا!!مريحليالمعىالسلبيالانسانمجموعتهشخوصنماذجبين!بهدف!

موخى.وعلا،هممعالجتهـافيرائعة،رائعةسهيلالدكتورفصة،عامةبصورةالاورافيةاإثليرتضرفياقالاخرنلاذ،الاحوالكلفي.كلحمودليس

ص:تلانهااداكافيائمةور،ةالا-يرللسنواتفيألعرلي.ييحتاتارعرفهتص!في-اءكا،جديدنوعمن(يمهوبرمان)لرتصهالىيقودقدالافيابية

ل!ىو،استحذانبدونالذ!نواقلباالىا.يىاةيد-لامجاءفيهمتنباسلموبفيها.كلاالتجربةزواحياكثرفيهاليفتعلالكاتباضطرتالتي(وحول)

ء"الدرلهذدالثابلدكأا)قيالوطنيةافتروالعدمءلالأفضمنيكنالم:اتسا.ل،أي!ابقصصبقيةينورر:يا(العامةالمونحوعية)قييوافق-ىا)نهاية

،كالمجنونالشوارعالىفيخرجحوأ"تدورالدإجاجعلت!ثالعنفمنور!هـنصفاءنزيستطغانهاي،ليراتسوهـسبعيمللثلاعاملفهذا

واذا،4رأسفيا-(-رلة.جدالص:اعفي.يستيمقظ،الغرفةمنخلإلتهويطرديعىلإياالممابعة؟بكألىالارضرلهوتنشق،تان.لرمعهويبقىليانصيب

-التكمونف،،العنيفاشكلابهذاالميدانءناليعيدبريالعرحالت1كااليكرنولا.(ر!ةالمرالصاخبةاثطايخقاتللثللوجوه)كاحدفيهاعنوجهليس

..؟ب!في!المهزلةشهدالذير-يالعر؟افي!رو،ور!ةنص!ىآضالا-هدفةهكذا-الوجهصاحبالصمبيمع

لاكتبفييدفعماوهذا،وطنيتنافي-ثاينصعض؟كونأنالواجبمنة!!رآلاف"-4اورقةارحوسر،(دردخاذعشاءان)الولدلهلفيقرالعامل

راءملىساعرأ،ابالدردةيسادرسهيلالدممترررائعةدطاحةبمررأر*ي!اىانصخكلالالافواحن،صعقولةمقسلسلةصطقيةالقصةرتطهناالى

مهزلة،الؤخمةالمهزلة"المرالدمع)ءبقصةمعا؟ظفيصراحتهالطيبةامهخالي-قواي":نفسهف!اثلتركهاوالمالقبضفيالرجلدديترعدمايظهر

!أحمدةخالع:"(ابطالها)ريالعربارفي.1س!إمقا)تي4االدةا!ذينألا!قياشمنلينء:!رممال!ل،مماليالجرأنهيخج!يممااليس؟المالبهذل

.ال!كساىجما!دمثقا)ظاهرو."؟الاقداربروقفالهممتنفساًفيدتمسونصاتهماوضاعتخنقهم

دءههه"ه800000000088000000.600000000000008000.ههه.هههههههه.هههههه!..ه.هه.هنبهاهذو،لمالعاننسااوزنانساا،ننسالابائقتهفيفمسريسدرائتورالدان

ولتملألألىسمرسممئهسصملإرا-الانسانان،ايىاةالىنجرجلمبانهالمعداويالاستاذقولعلىجديدبرهان

":لبكلامف!جمف،قتهسسبها!كلالفتوى!ؤتلقثملماللويسرأصبحالعصري

التي:الف!بهرلةالقضا!أممتقثاولكتبسلسلة-يج-ان!ساول؟المرضشلفرعلىوابنه،للشفقةتدعوالمادية-التهفقير

وافيةءراسةمع،ادومالمثقفينقشغل-م؟هـأءالاساصوألمناذ4منهظنااليانصبفيمجهرالذيالمببئاخذك!

العالمجينوممثليمالاعلا!االال!فل!رلهاشفع4ل)قصالمولفبهاضهىالذياللطيفالتمويههذاانعلى

مهارر،ءيىاو!ابلازمااكمفيقير-الناقداو-القارئيجعل،1الموضوعي

ينطقتجعلهاقيا،واللغويةالفنيةسميلالدكتورمكنةالىيعودالتمويهوهذا

-متفىمرا"نمالىرسدمصمإمر.\ث،أيةالانساألرالدوض!منوجركهم،الواتجبهينطقهمبماقصصهشخوص

ءتوليقرأ،ادبهقارئمتأعرمنالكليبالاهمامررتأثربارعةبمقدرةالنفسهةو

إمرترافىصإالرئمررقىجمبنللبيرموهمأ.مرقالينص+.بوفوحيمرذدلثورلمس،"المجموعهذهمن(اميالىرسالة)قصةيشاءمن

!!تهر!ولكاموء2،ستاباسماًعنوانهاالموإفجعلايا(المرالدمع)قص"عئداخيرااقف

ءمنسدبقعددفيالأولىللمرةتهاؤركأدماجوهافيوعشتليسبقانبعد

ادـرلىشلادكتورقىهةدولو!هروبيرقاليف+بينادري!الد!راجرادالذيالطيبالتوافقان(.ولاشلثالآداب)

للنسالعلمدارمرتصألب+الفتيالكمالمنطيبةدرجةنحوتشعجعدهاالقصةفيوالذاتيةالموضوعية

بيروت-الآدابودارت.عدزاةكرالقص!قصةبالنسبة
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