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صدوتج!(لاقتصادبةالعياةواضطرابءاجه.وحقدهدلانسانالانسمانقضاياالساعسهمياراء

القومية.اطالباعنوالتضاي،الفكر

قومياكيازالىلأمةبربنيرائعلىدميانقلابفازهاالمهندويالىظغجربةاءامولدتييوروالمؤرحلصوأـلرئيسبينمحادثات

اشترهـكي!اومصشمعا،الانسانية(لعصرمفاهيممعدضسصجمالافقواسعالتجاريالمكتبنصمر-؟الجابريمروانترجمة

منهونهروانابلموالكلىوالحريةوالمساواةالمدا)كأفيهتتحقق.نعاونيل

كبيرقدروعلىامم!وى1وبضفسى،لأةيةالاص"انيةالاقا!نجربةهذهوكاءالبانديتهوصاحبهانالىفقطترجعلاوقيمتهالكنابهذافا"لدة"

هذءوراءو"نالسلميةضراكيةالاتالةءومةتجربقناتنبعالتثهصابهمنالكنلبكونالىبلالعايةالمكانةذوالهئديوالسياسيالمفكرنهرو

الناصر.عبدالرئىالتجربلآوتيبورنهروبجنهامةوسياسيةيةوفكلانسانجبةلقضاياونقاكشامحاورات

غاندكب،بعدنهرونداءفيهافدوىالبطلنداءالهندتظرتالطالما.المعاصرينال!لهـسنوالكتابا،؟رخينكباراحدوهو؟لفرنسيموند

وتلك،زعيمهصوتورسوىالنداعهؤاالعربيالشعبانتظرولطالماالامةابناءنحنالمكتابهذافيالواردةبالاداءنهتمانبتلوخليق

اسياتهبىءئرعاهة،التاريختوجيهبامكانهاالشيالحقيقيةارزعامة!احيثمنا!كأ!ظروفمعظروفناشنث!ابهاذسوانامناحمرالعربية

مناقوى(لفكرةوؤيوا،بهتتنقومانالذيالجد)دلملدوروافريقيااهـاضيرو؟ببكلليعصف*عمافىمنيهزهاخلاقاجديدابعثاان

ولومداهااخرالىثرازز،1انقدحتانبعد!تمضيوهياث!وولاكلبمالانسانجبةالاحداثم!رحالىبهاوببدفعغرييةبذرةكلوليلفظ

وعبدنمدوالزعيمينكلاؤولهعلىماحرصوهذأ،الشرمياتغترتاصيللتيلركممثلوانمافرضاعليهتفرضاوولاتجاهاتالمبادىءيلتقط

التاصر..وروحيتهاالامةحاجاتمننابع

تلكءلىالقضيةن!حلا-واؤر.بقيااسيا-النتمرقفيهنانثنالشيوبكأمعالطرفىمفنرقعلىوقفناقدالمئقطةهذهفيهناو)نئا

للإقحصارالمؤلهةوا!راسماببةالشيوعيةبهاظرح،!ارتبىالماديةالعورة!خمتادانء!ااذ!والرجيةالاشعمإرمنكبببرحدالىتخلصئاانبعد

ذلك"،وفوق،ماديكاهقممالانسان،كاملةالانسانقضيةنطرحبلطريق،الشيوعيةطريقام!،الاثشاكيالمجصعألىللوصولطربقينبن

نهرولاراءالمحركةوالعوةخناتجربلبوهذا،ومعى،وقيمة،كغا.بةالوسا!ل!لمشروعةطريقواما،الباردةالحربالىوالانجر؟روالعنفالثورة

للوحشفريسةنقعانلانريد،الحكمفيلمور"والىوسياستهوفلسغتهزعمهاةبقلإجمهوريتاماتبئتههوالثانيوالحل،الديمؤراطيةوالانساني!

مصىيجداى.للالسماريمكنوهل،الاداةالانسعاد-مفهوملقاهةولاالا!ب.للصهوصىلمميةالم!الهندثورةقيادةو!يكتابهفين!روماجئاهلفسهوهو

للادةفيهاتحطمهنظرةفيبالجياةلتمسكهوالدافعوجودهومبررحياته.و؟لوطنيهالقويةصفتيهاعلىالمحمافظةمعبها

القلب!فيهيتعفنوحقد،المادةوكنافةالاية(رزيالزوةءالاقير!جمنق!زانا!ددهذافيونحنبدولاهذا

الخلافسروهذ(-ذاتهمافينحايتين؟لانتاجوفرةولاالعدالةليستبروزه!رارةفيالناسعلىخروتشوفبهاطعافيالدمماياتعنه.لكشفت

الذيالانسارلتحريروبلتا!انهما،كلا-والرأسماليةالشيويىكأمعباننعاث!يؤمنانهادعىحينالمثسيوممطللحؤبالعشرينالموتمروفي

واللإيمعة،الانسانتحكممنوروحهارادتهرتررير،الاخيرةالغاقي!و!بر!بسدو!ةوان،بلدلايالداخيةفيالشؤونالتدخلوعدمالسلمي

للخيرروحهتتفتحبحيث،الحربلاوالسلام،الحقدلاالمحبةانئذةرائده.وظرو!اقويخهاطيبعةوحسب؟لخاصجمرقهااشتراكيتهاالىتصلان

وتشغفهبالفننفسهؤنثفللجمالقلبهويرنو،"بالاخلاقفيسموعنتمخضتالنيالانجرةالعراقتجربةبعدقطعاذلكزيفثبتلقد

والعدالة.للمعرؤ"فيطىنالحقيقةوا!ةالىد؟ءلجبةا!عرا!ثؤونفيللروسالستافىالمباشراتدخل

،نهرورأيفيلمو:دي1وكأا،المظرالاثشاكيالعربياز!نناكأايكنلمكلهذلكوان،العراقيالشيوعيالحزبنهجهاالتيالكاملة

.يكوطانيجبالانس(نوكأامرونةواكثرملتويةبطرقعليهاالسيطرةومحاولةالشعوبلخداعالا

الساعةإ)دوايةفي"جبيورجيو"ماقالههناالمرءنجنذءرانلابدالمبادىءاليه.نؤديانمايمكنلناتبينايضاالعراقتجربةومن،وحدأعا

الادبفبىماكأبواعمقاعظمرونهيوالتي"امنئمرونواالمخامسةو!شاكلهالوطنجذورعنبمعزلتتشكلاتيالخارجمنالمستوردة

ا"ديةالحضارةنتحطمعندماانه9حووضبصراحةالكانببقولى،الحديثواحتقار"لاخلاقيةالقيمانحطاطوالى؟لتبعيةالىتؤديافها،الحقيقيةكا
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طوب!.بريطانيافيوعثستمنبتهو(حدمنيعتيبرهماوهو-و؟لغربيالشرفيا!س!كرينكلافي*لية

ومي"ا"ركسية"ببتلثرأتكيدسان-امايمكنذاويةمن-3؟ينذاكوعند،الرهيبةدقاتهاوالعشروقالخامسةالساعةت!دس

فيالتظمىو*خطارالثوريةالحركاتجميعمنهااستعرضتالتيالزاويةتحطملمالذيالنممرقمنالعبيرالانساقيتنسم(نمنلامفر:الحل

العشرين.القرنمنالاول؟لشطر.ويقظتهبانبعاثهوإلجديد،؟لضياءؤدمالقديم،وأ!ليةالماديةانسانيته

.غانديمعلقائكزاويةمن-4ووه"الساعكأقضايافيار(ء"كتابالث!رقهذأنتاجومن.هذا

الهندية:نشأتهعننهرويجيبالاولى!لمزاويةوبالنمببة-امشهدفين-واحدة،،؟حدةفبهبها!روفلنتابع،محا،راتاربعفييقع

هئصيلاننيونظر؟عليهمااناعلىجعلتنيالتيهيالهنداناعتقد))واسلوبهؤ(سفتهعنالعمقالة.ييدفاعهيدافعوهو-الرئيسيةالنقاظ

اننياقولواني..فلنبمفيدوماأحملهاذهنيفيماثلةالهندجعلتفقد.والسياسةالحكمفي

ابيكانولقد،العائلةونساءأمبىطريقعنالهندعرفتقدطفولتيمي

ولقد:ذهنيتهاوضدالمجافظينطبقةضدالنضمالقادبربهيلالىينتمي-ا-

وبالطيعالاجتماعيةوالاعرافالعاداتمنالكعيرضداتنورةفياجم!اصدالاولىو(!صوللم!!ح41ولصالمحادشةثذهفيموونتيبوريح!ل

."الوانهااحدهاواعطتطفولتيفيأثرتهذهثورتهفانو!رى،الجاةفيابىدبرفوحدوسهوالسيا!ي!؟لفكريةذلمورولشخصية

الصوفيةلرءننهعنلحظةيتخللمنهروا!نرىقاننااخرىناحيةومنالاثترامشبةوالكفورة،الغربةوبالعظله"غانديهاتماوبر،4بهئديتهثرهتل

الموفيةفيظنكانيبمو":"موندإءيسألهضميرهاعمافىديالاصهلة:الروسية

."ماكتشهعلىمعيحكماخابقدأروح-ةا

منهاجيااكونان(لرئيسيراسبادةلىتسمحان؟رجو"ا:موندتيبور

ليبدتالصوفيةلا!بالخيةلمؤهـشعرتاجل":"نهرو"في!به

دلك،قاسياجلفاالمونانالى11-مياندونمعكمباحستافيفيدقيقا

فهيملصوققفعةكاسيذةلالثعخاصاطكنببسالحقبقةألىلىكلشكلفعابهكبيرتنطويومحافراتككتبكيقرأأىبعدظاهريايسحطيعالمرءبى!اعتقداسي

.:محتلمفةروايااربعمناثحصي.نراثكرس1يتدان

النخبةانفسهميعبرونانهميبدونكانواالصوفياللاهوتي

"ادحارةفيوبيتكالهنديالوسطهناكحيثطفولتكزاويةبالطبع-ا

اتصالهحيثمننهروشخصيةمنالجانب!ؤ!نبالئسبةوأما2فىتكوتافكارمنرافقهاوماالاويةصا!ءثتتلقبحيثباد7الله

قطعيةكماشياءابدايتلقهالمفانهالعايةالفكريرةوبالتياراتبالغرب.عليدالهائل"بيكنفودثموارنعليمالبيئةبفعلنفس!ك

ومنمنها*ستفارةيجبانسانجبةتجارب(عخبرهابلللهندتماماوصالحةمسوة!ولبالغربافصلتعسدماحيا.ندفيالعطمىالصدمة-2

كانالذينالرجالوان.شعبلكلالخاعىالوضع"راعاةععنتائجهاإ

النظموبايجادالخامةبمجتمعاتهميهتمونكانواالغربفياليهميستمع%آلادابدارمئتسوراتمن

فذلكالمستممرةللشعوببالنسبةاما،لها"لتقدميةالصالحة

الىاومثلاشوبرناردرجادالىفمعفموخر".عفمانبمدقبافيارؤال!بيرعرالظ!ناودو

يجذبككانماالذيالروادالاشتراكيةجليمثلونكانواالذينالرجال

نظاممناليهمايدممونكلامهمفييجذبككانهل؟فيهمغيرهمناكتنر

كانتمثالياتيهمانهوكلامهـمفييجذ:إثماكانن1ام*ط"ص؟..ا.

"؟ءعارللاتهفمةجوهرياأ!بل!

واناوافتنيقدشتراكيةالاالافكارانهنااقولانيجب":"نهروا)

وير!ثبششوكعةميسئسيهاتمبثقاجزمنفي(ل!سمتحرمبرداحنثتركاكيةفيألفاس/لسامبا

..الفابية.الاراءمنعدوانيةاكئرالاشتراكيةالاراءمنوجزئيا-وراسل

بشكل"للاستعمارمناهضة"ايةذلككلفيكانانهاذكرولست

كاكننظالفطفعدمصايااننيكثيرلشحبونقدسشنروكرن(نكفةطعدفر"ددنا3لبىولانهمصكر!هدطفولة

."القبيلهذا.مناشياء(وو(لهند(فريقيافيترتكب

وامكانالروسيةبالثورةنهروتأثرمدىهيالثالثةوالزاوية-3

بالهند.تطبيقهاقباليئرارقصائد

في-الروسيةةالثورايام-اذنالحينذلككنتلقد":"موند"

؟"الهندعلىالروسيةالثورةتعاليمتطبيقامكانلكخطرفهلأبادالله

مضزمناكيمناكرالسياسةاعتبارعلىحمدتنيدقد":"نهرو"مكتبةلكلزينةستكونمترفةاـئيقةطباعةفي

قحسبتنطولمالروسيةالثورةلانالاجتماعيةالتغيراتلادخالكوسيلة
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."بسرعةكبيانيوبقلبي!،زنيانغاندياستطاعانرنوتانما،القيصريالطغيانفدثورةعلىاووطنيةانتفاضةعلى

المهالماانالقولادنلمكنناربماء):ةلميسأله"موند))(لمثلةوبركز.المسا،اةبقاعدةلهجاءتاذالشعبلمصاحمةاجتماعيتعييراص!اثعلى

معينهـ،جزراثاليكنقلولكنبماروحانيشخهىالىبحولكلمصانديالحكماوالديمقراطيالحكممشاكلتقلقنيتكنلمالوقتذلكوفي

للمضسادىءةرامالاص(ورثلث،معينةلوس!ائلالشدبربةرامالاصواورثك."ذلكمنطويلوقتبعدالاتفنرض:كهمالمثاكلفهي4ثيألاستبد

."الضظيفةروسيافيالناشبةالاجنماعيةالثورةنلكتبدالمولكث":"موند"

برمبحمنارغماعإىانهاضيفانبجبولكننياجل)):"نهرو")اؤرادانثلارميبهـكذلمكالم؟استهادريجبىداةالاقلعلىاوكنموذج

قوةإممتلبر،نهاقتخا!ادوماارددتفاننيغانديءحالرأيفياختلافاتيالقدلأئلالشيوعيينبالسنثئاءبالطبعهذا،عايشهاالذيالجيلذ(ك

ياجمعهاالجماهيرتجرؤوةانهاأيالسويالافجاهفىتبر،هائلةثورية."حيمذاكالهندفيكانو؟الدبن

انهبعنبموهدا،مض؟ارةرةءم!نخبةءأىببسههـسلطانهات!عولاالقرنمنالئالثالعقدمطلعفيايالريمنذلمكفي":"نهروإ)

شضصالىترود(يعملبةعنتتحدثحينعلبثارد(نغلبم)صعبافعلورانماعتهاالحدتكئتو؟ذاالاولىالسجنتجربةدخلناالعشرين

كأارويار،ل!عبضغكصيتكايانها(الوالعع!المتىلأ!راعولكننيروحانيوكانبهنقومكناالذيبالنضالجداهأخوذينكنالاننا:الاول:لسببين

."الضهقالوو/خيبالمعخىيى!ولكنهالامباشرةيهـمنانضالنانطاقخارجامرمنهناككانفمابكليتنالستأثر

وبالطيع...الهندفينطبقهاذمنهالامادةاستطاعتنامدىضوءعلى

رئيصيخين:ذقطمينصوللد!ر،(تاني!المحارثةحدهالمظ!ومينلانصاورءالدعوةعنلحظة،كفلمغانديبا!اتذكريجب

،"الغرببقىللسبادةالناهضةارض!وبلحديةاموضوععن(لاو!طابعهوليسلانصافهم(لنضالمظطابعالنفسهخلقولقداجتماعيا

؟اخرىجهةمنبرسيادةالسيادةهذه؟سمتبد؟لالىالتحديبرمبى،هللقومخاصا4نهركاط،الطبقاتحربنضالطابعولأألاشتراكيلئضال1

مةلىكحقيقالنصالد،م!راطيةالموسائلبينالمفاضلةحوللدوروالثاذيةهذا،ال!.رقىالقلاحنى2خا،بشكلالمضطهدبنالمظلومينانصافعلى

الىردر!،ا!انور،واللىوا!ل!والارهابنفار-4ولسائلوبببئفدمال3بة"مشصفموجهةرشقائد،ألادتباطدون

اوحزبةاو:ءلميهغانديتاثيربمدىنتعلقنهرولشخصيةالرابعةوالزاوية-4

فيا!ناهضةالسعوببانإؤمنز؟روق!ان(لاولىرات!كلةبا!ةاطافوذتير؟تمن4عةالراالفئةالىنصلبهذ؟اننا":"موند"

فينفسهاننزجالغربيالاهـضعمارمنتتخلصانلانريدواةربقيااسياوحركتهغانديلفودمدىنعرفاىنربدانئ!ا.شخصيتكمعتفاعلتالتي

بوسائلهاش!مانامةكللراتوانما،والمشرقالعايةللنةصيوعيةتبعية:لتاليين(9التم!لينفيدائمانيرهـتفالغالببة...ءلميك"الفالديةإ)

نقحمولاالغربيةا)نياراتمينضيعف!لا،خطرجيزفوذكلمنوخلص.الوطنيالتحررمسحة-ا

.الباردةالحربانوناليشها.ألاجتماعي!ةمسحتها-2

موند:تيبور)شألالفترةتلكؤىالغالدبةلكبدتهل:و5(وجههالؤيوالسؤال

كساىربماالذيبالموضوعاريومحديئنانبدأاننسشطيعلعلنا"اشرالبجبكأ1علىواحدا!فيتنطويكالتلوكما-0291-رروليةفيثن

اهـ-فىي((،وصوعوهوالاالغربيةالدولىاهنمامكلنالاولالنامررحنل."الوفىلخر،راستراتيجيةوعلىاجتماعيه

ياشيادةلظن9،ل0."الغربيةالسيادةن!،دي"بموضوعتسميتهيمكنناف-دكان؟لىوطنيةحركازعيميصبحانفقبيلنعمقطعا":"نهرو"

بجهةلاسنبدالهبالضرورةلر"يلغرب.،دةلسا)تحديهذاانالوئيسالىذلمدبعدعادور،....الجنويبةافريقيافيالزعامةعلىت!ويبهأنهى

لاستبد؟لوحكوروةاهـةر!ننز(عما/ضنمسبعدالحالهوكما،اخرىحفوقسسمتأمينأجلمن(لفلاحيننضالمعمعانفيبنفسهزجالهذد

"؟اخرىبحكومةالحكومةمبانتى-ربنتكل(لافطايمينوالملاكينالفلاحينمشكلةعندناأثارواعندما

نهرولالجواهرءمالمهـموبين(لمز(رعاصحابالاقطاغيينبينالخملافمناسبةفيبهجوبهنا

ارصياش!لىءنشلأككلل!ارضي(لحاليالعصرروحانرأكيمن))وقئماموجوداالغاندلةللحركةالطابعهذاكانفقدوهكذا.الفلاحين

ء.،رضةم!ناك،احنماعيااوطبقيااوامتصادبرااومومبلحكماكانسواءذلكنفغلومفانناالموطدةالاوطاعيةلمصالحعلىثرناكلناواذاالبدايةمنذ

الانسانبةالملوماتان...الى"هسفيالتحكملذلكوويزخمذاتعارمة"محارليالىجررناانما(لمطبقاتحرببدامعفعلناهولااشتراكيبد"فع

اناقللألىنناحانهـوالجوهروان...بعضابعضهاعنبالطبع؟خباينءنهاتجالاينطوياذالفرق(يضاحالبرمنيكونوقد.المصالحتلك

والنمو.لىلمطورمتكامئةفرصبامناعالقيامعلىينطويانماالطبقاتحربحقيقةنرفصكونذاعلى

لالخيفيروب"الاشالسيطرةهذه(ن،الصحيحنجبرمنليببدووا))ر(يو!والمنهعكلكألمعالجةلبنبغاهكرايبالاقناعالمشكلةبحلاي،ودي

الرهـوبمنلاننناهىدورةهناكانبحجةاخرىلميطرةالمكانلنركالا"الاقطاباصالحالبقيوسطحلوكلتسوبةكليردضانهاذمتصلب

رموزهائبلورهذاعصرنافيالحربان.باخرىنيلطبسيطرةيذصب."الموطدة

از16برببا)ءطثرةروناصبحتالذريةوال!باة،المقربةالطادةص:قالفقدنهروعلىالمثاثرةنحانديشخصيةلظثيربالسمبةواما

".فأ"للنطاق1.اتدأر:ىالىبالعالملؤديبىنصلميقةوؤعؤدكذلكوالدين،بموانالدهشةمنمزيردالىيدكلوممالعله."

لسبدف،السصطوبلحهـيعن(لغربلساولعلىالعلميالردانوالوامعماغيران.غانديتعادنممنالاعظمالشطرايدوانهغانديتاثيرتحت

ننبمو"اوالاوربى-"الاوريوبةاثتوباموإهـر،باندونعمؤتمرديكانومنلغاندييكنهالذيالاحننراممنالمزيجذلكفشيئاشيئاوالدي

كانمهماشعب!لالمصيم!ولرحقاهمهاوهةرراتمبادىءمنعنهاما،لابىبا!نسبة"هذاعقلهورجاحةاحكامهوسلامةمنطقهبقوةا!سليم

ابرضشوالتعوالحسادبادلايالداخليةات؟ونديارتدخلوعدمشأنهولمسدبكتيراصغركنت،مغايربشكأنجرتالامورماناليبالذسبة
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."الاجتماعيالاصللاحالىالقومبلمة.الاستعماروجهفيوالموقوفالسلمي

موند:ويجيباننتو!فيمكننافانهاسياش!رقجنوبيتاولحديخئناانبما..."

."الاضرىمنهـما،لتت:+يطنفسهالوقتوفيإ)نعرفأنيمكئنافهل،باندونغءنلنتحدثالحديثالتاريخعندقليلا

نعم"":ذ"روالمستوىرفععلىالعاملونعليه!التقىصعيدبانهباندونعهؤتمر

بالقولالمحادثةهدهمنالاخيرةالدقرةعلىالتعليقءنر!لاوهناامرهممنعجلةفيعاملينوببئمتانينعاملينبينلقاءانهأم*سيوي

لئااتصصحماوهدا-تياراو-محيئةايمعيتعاونلااثءوءبال!زبانالعناصرهدهمؤالفةوليحاولواوساناهمفيالفعاليةاوجهليرواأجتمعرا

مصلحتهلهيكفلالذيبىلمقدارالا-العراقفيرفميةوبصورةبقوةيسمعواانذلكاساسعلىوليحاولوامشتركمنهاجفيالفعالة

ولا.للمجئمعالاساسيةالحقيقيةللاهدافاعتباردونفقطالحزبية"؟للعالمصوتهم

عدميجبكذلك.الخارجمنبلاءتواقعرونسياس!تمهيستوحي:!هرو

المعاليومحتواهاالقومبكأالحركةبينالاحوالمنحالابئيالفصلمحتيفةباندونعمؤتمرفياشتركتالتيالدولكانتلقد...كعم"

ضيقةنظرةالىلحظةايفيتن!لمبؤ!فانهـ!والاي3و(لاتراخماغيالاجهيال!ربيةاسيامناقطارفهاشتركتفقد..بعضابعضهاعنكثيرا

.وخطرةشيوعيةدولةفيهواشتركتافريقيةاقطارفيههواثتركتالمعربيةلاقطار

وتعاونهاالشيوعيةالاحزابلعلاقة؟لنسبةجداروتفائلاءاننهروانالمتتتركالعاملعنالتسا؟لبوجببشكلخليطاالمؤتمركان،الصينهي

يمكنهـملا(لانالعربانالا،والقوميةالو!يةوالهيئاتالعناعرمع.عنامسره.بجمعالذي

ظهرلقددلرومحهمالتقدميةالعئامرترطونإقباوااتحضىولارخؤ،ءإواانالاورويةاسببطرةامعارصةبالصر؟حةهوالمشتركالعاملدلكان"

العنامر.لتلكالاعداعاولالهمبوضوحهواصرفننركعاملوهناك،النقطةهدهعلىمتفقونالئاسفكل

فيالطابعجديدةهزةالمؤتمراحدثلقد.التقدماحرازفيالرعبة

وفيط،الاسيويالعامالرايفبىوكذلمكوالامريكي(لاوروبيالعامالرأى

ثمواصولينهروشخصيةممالماتضحتالسابقتبنالمحاد؟تبنفيفيمااما.التضامنشعورمننوعاباندولغمؤتمرخلقققدباسيايتعلق

علىفهيالثالثةالمحادثةهذءاما،3الحكفي"واسلوبالسياوريمنهجهلقداجل،الطفيفالقالقمنشعاوراخاقفقدوامريكاباوروبايتملق

والتيالانساليةالرئيسية؟لافكاربعضتوضحلانهانظرايررةاهميةوالافريفصهالاسيو،قىالامماجتماعلفكرةكيونوالامرالاوروبيونقلق

!لسلاممنطقة،الحيادودانمنغ:"روباسمكبيرحدالىرتبطفيحتى(الغربص"الاممعليهاتزاولهاكانتالتيالسيادةمعارضةعلىو(تفقها

الخارجية.المساعداتومسألة،والتعايثى".قريبامد

موندتيبور!ووباقيمرحنهروفانالمحادثةهذءمنالثانيةللنقطةوبالنسبة

الىيرجعالحيادان،الجبادلفكرةنتدااننستطبعاننا..".......

...يختلفوالما،اطلاقا-الاقتصاديةالشيوعيةمثلتتنامضلا*قتصاديه

تبررالغاية)الشيوعيةتقولمحيث،اليهاالوصولطرقفيمعهم

الدمويةللثورةوتدعو،المطلقةالحزبديكتاتوريةوتقبل(؟لواسطة

حددت
صلرنماياتناالىالوصوليمكننااننا،كلانهرويقول،الطبقاتوحربوالعنف

المنهجضداننا،معقولةوبسرعةوديموقراطيةومستقيمةنظيفةبطرلى

!مرسا،ءلصغمشموقسرعنفمنيرافقهاوماالانقلابيةالثورةبينهنالنفاضلاننا"

العمل.بر(لسيوعي

مولد.تيبور

ولكنني،الكلاسيكيةالبريطانجبة؟لبرلمانجبةالببموقراطةوبينواستبداد

للمرءيمكنظرقتقاطعاومنعطفاالطريقمنتصففيهناكباناعتقد

راثلآئصربكلتنتعلقهعنيتخلىانثونوشدةوحد"اكترمناهجاتباع(لىيعمدانمنه

هل:اقولالسؤالاختصرتو؟ذا،بالتطورالتقدم،التقدمتحقيقبمبدأ

قيامهااللارمالشرطيةالاحوالتخلقانالديموقراطيةالمئاهجتستطيع

المعروفا!عرجمما!ق!،ص!"؟الديموقر؟طيةقيامالىو*يلةمسنقا

ولمكنذلكتحقيقالممكنمنممكنهذااجل...تستطيعانهااعتقد"

بالطبع.التحفظاتمعبعضر

اوشيبتتساسثنورلتحقيقوقتايتطلبالاشتبداديالنظامبانللاعترافمستمدانني

باناظنلاولكنني(لديموقراطيالنظاميتطلبهممااقلهوالتغيرات

يتصورهالذيالكبرمنهوالنظامينمنلكلالمطلوبالوقتبينالفرلى

بببربر-الآدادبداوالحركةتتفاعلانالممكنلمنو(نه..نتمبيازهيدالفارقان.النتر

فيالاعتدالالقوببةفتبث*شترايهةاوالشيوغيةالحركةمعالضمية

الحركةالاثترابرةاوالشيوعيةتجفزبينماالاشتراكيةاو؟لشيوعية

04



منتريد*ثولهاقررت"الملاممنطقة"انهو(لتعبيرلهذاالصحيحوهذار..0-نريةحرببواسطةالدهاردركالى*نجر؟رعبمفيالرغبة

السلامدولمهـنطقولكن،حالياالعالمفيالقائمالسياسيالتوتراسباب؟نيجبولكننا،الحيادالىالدافعيفسرعنرعاعموماعليهمتفقراي(

الدولهذهانتقولالتيالغربيةالنظروجهةمنمعينةاعتراضاتيلقىالمحايدةالمولةسلام!انالقا"للالرأياولا:متخالفينرأيينبينهنانوفو

الكبرىالدولكاهلعلىالتسلحعبءتلقيانهاسوىشيثاتفعللابأنالتسليماساسعلى-القويةالدوللاعدوانيةفيثقتهاعلىتتوقف

."(لمعاصرالعالمفيالتوازنعلىتحافظبانءئي!االمحكوم.ذريةحربايخوض؟ناليوميستطيع-الصناعيةالدولمنمحدوداعد!دا

نهروالفردعلىتوجب*خلاقيةالحتمية؟لضرورةانالقا"للالرايمماوثانيا)

(لمحايمةالمولهذهمساهمةباناعتقدلاولكننيدومايقالماهذا"الظفاتالعقائديةعصرالحاضرعصرنافيمعتقداتهعنيدافعانالبلداو

استمراذاالعسكريةالناحيةمنالكبرىادلولاعباءتخففبانخليقة."الحاده

ذلكانمايخفف.ينالمصكربينالباردةالحربواستمرتالعقائديافخلاف:نصو

تخفيفهوفيهاالضرائبدافعكاهلوعنالعظمىاللدلجميععنالعبءالعالمفيجمونانيمكنلابانهيقولبان(!لاقامالاصلىيحقلا"

هامبعملالقيامتحاول؟وتقوماهـلاممنطقةدولوهكذهـفان،التوتردولبعضتمثلهاوالثانيةالشيوعيةروسياتمثلهااحداهماعقيدتانالا

تخفيف(لىيؤديالذيالدونيارةوترلتخفيفج،ودهاتبذلاذللغايةوقدرةالانسانيالفرلقدرةتمسفيثنديدتقييدهوبذلكفالقول.الغرب

.التسلح"عبءاليومعالمعلىتهيمناناليهماالمشارالعقيدتنانصحيح،الانساني(لغعل

موند؟عسكريةقوة(نهوذلكميالسببولعلبعضابعضهمامعوتتصادمك

فيالدوليةالمنظماتفعاليةمشهلة!ارناالسلامعنحديثنافي"فبملميس!يسيطرفما،العقيدتبنمنكلوراء*كلمنهائلةو(قتصادية

تحقيقمهمةاناطةبامكانالرئيسسبادةياتعتقدهل..عليهالحفاظويجب..العقيثةور(ءتكمنالننيالقوةهووانماالعقيدةالواقع

بلالتوهل؟القا"لمةالموليةواجهزتنابمنظماتناالمشروعةوالمطالبالامانيكارثة(لىتؤديبأنخليقةالحرببانالذريالتطورضوءعلىالتمسمليم

"؟بذللىللقياممهيأةالمنظماتهذءشانهامنانبلللمشكةحلاكونلاالحربفانالبشريةتصيبعامة

:نهروكلامي(شيربانانيجبوهنا-بالهنديتعلقفيمااما،خطورة!يرهاان

فيانها(قوللا،حثيثاذلكنحوتسرولكنهاببظءتتهيأانهااعتقد"علىعليناالحكمفيجب-سيا3دولبعضقعلىماحدالىينطبقربما

جماحتكبحانوتستطيعتعرقلهانتستطيعولكنها،الخطرمستوىالحرياتاجلمنالئضالمننسيحهوماضيناان،ماضينااساس

اشكلاانني،للعالممفيدةمزيةوهذهالتفكرفرصةلهموتتركالناسومنامكانيانناتحقيقجل3ومنالاقتصاديةالحريةاجلومنالسمياسية

تنفيذفيالفعاليةضعيفةكتهتمهما-المتحدةالامممئظمةبانقطعا."تفك!ناووفقخص6لصناوفقنحياإقتأميناجل

تشطيعوهي...العالمفيالسلامعواملمنعامل!ط-قىاراتهاا-اس!لىليسوامكانيتهاالحيادفرةعندفاعهفينهرويمضيثم

علىالواقعفييتوقفالتطورهذا،الانالقوةقزايدعاملاتكونان!فمانقيمةلاا!حربو!عفعند-الكبرىالدولمنالحيادهناضمان

".العامارأىتطوربالقوةالعموانمجابهةعلىالمحايدقدرة(ساسعلىبل-النعهذامن

ذاالوضوحكلواضحةالخارجيةالمساعداتازاءنهرووسياسةالتوترتخفيففيالباردةالحربالىانجر(رهوعممبحيادهوم!ساهمة

يتسربلكيلاوذلكمحدودبشكلتكونانعلىولكنضروريةانهايعتقدالعابرالعامالرأيفيالايمانإنتشاروفيالحربالىيجر(لذيالدوني

بلاضافة،*خرينعلىبلاعتمادتقممهيحرزانهالشعبذهنالى.الاخرىللبلدانالمداخليةالثؤونفيالتدخلعدمبمبدأ

النلادباقتصادياتكبير؟اخلالاتخلفقدتضخمتاذاالمساعد؟تانالى:نهرو

مثروطهتكونم!اغالباالخادجبةالمساعراتانملاحظةمعهذا،المتأخرةالنظروجهةعنبينااختلافاتختلفهذهنظرنأوجهةفانترىوكنا)

القوإعد.وانشاءالعسييةالنواحيالىومتجهةادريولست،الامريكيةالنظروجهةعنتختلفانهاكمامثلاالشيوعية

التانيالشكلعلىالقضيةموندتيبوربطرحعلىاوتعارضتين41الوجهتينهاتينبين*صتيارعلىاجباهـنايريرونلماذا

بالطبعوهوسريعااقتصادياتقدماتسجلانللهندكاناذ(انه..."كلامريكيين.نفكرلاكماكالروسنفكرلافنحنتلكاوالعقيمههذهقبول

نااو،جسيمةتضحياتشعبهاعلىتفرضاناماعليهافانتريدهماضبمانةتكونانيجبالضمانة،الضماناتموض!مالى3لنرجع"

."كبرىخارجيةمساعدةعلىتحصلبتجنبالدولبه!تتعهدضمالةتكونانذلكمنوافضلالحرببتجنب

:نهروالحرببلالارةدومايهثرالتمخللان*خرىالدولشؤونفيالتدخل

نريدلااننالكقلتاذاتتعجبقدولكنالمساعداتنريدبالطبعاننا"."الاممبينالعراءبلاطرةقطعأيهده*قلوعلى

الهندسيوصلونالذينهم(لاخرينبانيعتقدكيمالشعبناالمجلانتركانوامكانللسلامعنطقةلوجودبالنسبةواما.للحيادبالنسبةهدا

الرديئهبالمعنويةادعوهمايؤلفالاعتقادهذاان،اللائقمكالهالى3الاشارةوتجدر،واحننمالهمابجمواهمايؤمننهروفان،السلميالتعايش

وانبذ(تهمكيانهميبنواانالهنودفعلى،السيءالنفسانيبالتكوينعلىيكونان*السلاميفهمانيمكنلاالعربيللشعببالنسبةانههنا

فيثمينةاشياءعنيدافعونفانماحريتهمعنيدافعوناذانهميشعرواوالتحرر،الوحدةفيالمشروعةالقوميةالطالبعلىاولاالحصولاساس

الدولتقومانقطعاالأمولمنانه...الحريةتلكلهماتاحتهاحياتهم*جتماعيوالتحكموالتبعيةواننجؤئةالاستعماروجودمعللسلاممعنى!

المتخدمخةالمندقىبمساعمهالعظيمةالاقتصاديةوالثرواتالمصادرذات.والرولي

وانه،القوميةثرواتهامصادرمنوالاستفادةالماديةاحواـلهاتحسينعلى:موندتيبور

لهذءخصصتلوبسهولةذلكتفعلانالفنيةالدولتلكمستطاعفيالتفسرفانتسع!نيذاكرتيكانتماو(ذاالسلاممنطقةعنلنتحدث)
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وقد(لديفوقراطيالنطادضمنواهدافناامانيناتحقيقفيبعيدانمضي".؟لتسلحعلىللانفادتخصصهااقيالطا"للة؟لمبالغمنشطرا؟لغاية

هذهقبولعلىمجبرونانناألاا!راقيللبعضطاحياناسمينايتعرض

العر؟قيل.

يك!نولمتنفيذءفي؟خرنالالقد.الزراعي*صلآحناحيةمثلاخذنظروجهةومبادىء؟صولفيتبحثالسابقةالثلاثا!ادثاتكانن!

مسؤولالميكنالبرلمانانايت1بالذالديموقراطيالكيانذلكفيانسببفهيالرابعةالمحادثةاما،عامبوجهوارائهوالسياشةالفكريةنهرو

تتمتعلكونهابالنظرالمسؤولةهيالمحاكمكانتانما،اتخرهذاعنومدى،المباديءتلكضوعلىومنصزاتهاالهـندمشاكللبعضلراسة

تطلبمماالزراعيالاصلاحقانوقتنفيذتعرقلاحكامهاجعلتامباستقلال.ششضهاالتيوالصعوباتالعمليالمجلافي؟مرزتهالذيالتقدم

التيالعراقيلتلكعلىلئتغلبالهئديالسعتورنعدلكيماالوقتبعضالببموقراطيضوالقواعد"التشريعيةالثورة")علىالاعتمادمشكلةهنلا

".ىليهاا!لمبفياخيرابر!انهرورايناالن!ألاعتمادذلك،المطلوبةبالسرعةالاهدافالىللوصول

*رياففيالسكانمن(لساحقةالاكمريةوجودمشكلةالهندوفي.لبقفيمايويده

بالنهوضاهمالهمعدميجباذ،قريةالفخمسمئةعلىيتوزعونوالذينموندسأل

هذ(وفيمثلاكالبرازيلالدولبعضىفياحياناحدثكمابالممئفقطعلىمصممةالهندبانع!مناسباتفيالرئيسياسيادة(كدتلقد"

:نهرويقولالديموقراط!ةقواعدالىمرتكرةعبرفاتمروأنالحتميةاحداثهاتحيا(ن

لاامرالريفواغفالالمدنسكماناحوالبتحسينالجهودحعر؟ن)ءعفىاان1لا"تشريعيةثورة"بمثابةستكونالهندحياةانايالبرلمانية

باتولكنهعتمناالماضيفيالاهمالهذامثلحدثوربمايطولانيمكنللتشريعيمكنهل-:هرجوهرياسؤالاالاجنبيللمر؟قببالنسبةيفرض

منكبيرعددالولاياتفي؟لمتشريببةومجالسنابرلماناتناففيعسرااببوميسايرانيمهـنوهل؟لتق!دمفيالرغبة؟لمطلوبةبالسرعةيحققان

هذاصاغيةأذاناناخبيهميعيرواانعلىاكجبرينالريفيةالمناطقممثلي"؟معهاويمضيالاجتماعيةالاحتياجات

.."ها!لل.ضغطهو؟لهئدي؟لريفعنالناشيءاالضغطانالىبلاضافةللنموامالديموقراطيللتكوين؟الاسبقيهلمن":اخرىمرةويسأل

انهمعنهميشاعماقكيما،للهندبالنسبةالنظرتلفتقضيةوهناكالاهداهـبتحقيقمرتبطاالديمقرامهاالكيانبناءيكونوهل؟الافتصادي

يتعلقبخبما*هتماممنكمرايبدونولا"بالروحمانيات"يتعلقونقومالديموقراطيالكيانلاهدالىانامالخمس؟لسنواتلمشروعالاقتصادية

و؟لمادي.الكليبالتقدم"؟المنقدموالمقامالعلياالكلمة

موند:يسمال:نهروويجبب

"بالروحانياتمتعلق"شعبوهمالفنودانيقالماصحيحهل"بمثابةشيءبأكيوربطهلثيءلايالديمقراطي؟لكياق؟خضاعان"

."الشعوببقيةمنالماليبالتقدماهتمامااقلهموبالتانيعنتخلينابامكاناخموايرى1لافاننيهذءوالحالمةاما،عنهالتخلي

:د!رواننستطيعاننا-تقديريوفي،فيهنرغبلامافهؤاالديموقر؟طيال!بان

اناقولولكنني"بالروحانجبةتعلقااكمر"همالهنوداناقوللا"

ولكن...بالروحانياتيب!ىعماالكلاممنيكمرالذيهو(لجامدالمجتمع

ومنالثروةيحترمونمماح!رالفضلالليحترمونالعمومعلىظلوا(لهنودحديثاصثر

."المادي(لتقدمفيالعامةالرغبةينفيلاذلك

نص!يلصالحاصرالمىلس!عسم؟ثمعدررلاتينوحرموتلدا!مسكلةالكسرحنملا*نقسامال!عولخفى!ءلمزسا
*جاتالمرامبيىبعضوجمذلك؟لهدكلاب!اسكعيىين.من؟!.".

متنا"ليتيننزعتينالى،زعامتكمنحرماذاوخاصة(لظروفبعضظل

منويتالف؟يمنوجناح*جتماعيةبالمشاكليهتم؟يسرجناحالى(و

المحفظة".الشديدةالتقليديةالعناصررواية

:نهرو

المؤتبرحزبانتنسلاولكنرجعيةجموديةنزعةهنلاانصحيح،)

ذلكوغ!اشتراكي!بعذيمجتمعاقدةهدفذلككلرغمتبنىفداثريس.سهيلالدثنوربقلم

فيعليهكانممااقوىاليومالحربجعلمماالثوريةالاصلاحاتمن

النماسمنك!بيرعددضناداشتقلالهاالهنداحرزتمنذمضىيوماي

التنتمتلكالمنظمةانلدليلعلى4يقي!التاريخ،انالهتلتحقيقمذايعملونلينانفيجيلينعرأعتسجلالعرةقصة

اهطفهاعلىعندوهابمضيقمردص!حةتحملمنيمكنهاماالقوةمن

.(،اقوىوعم!اـ5ح!ربعناعرعنهاتعوضولكنها،العناصرمنقليلاتخسر

اسيا:مستقبلعننهروموندويساليبروت-!دابدار

الجديدةلاسياالرئيسيينالمهنسيئ"حدبصغتكالساللث-اناريد"

و؟مثريقمندتتحرورالتيالجبارةالقارةلهذهكونتهااتيالصورةعن
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شعور،الجميل؟لقولهتااقراواناداخلنبملقدحننى..سخياجميلا.عاماوعشرين!خمسة

متغتحة"زهرة"!قداـنفيحسبالغرورالقاصيرخذانمنبالخوف.
.لهرو

...!يزللما"البرعم"عطراـوهوتفوحناضرةوتنموستتطورنها5*،سياسياكعيراتتغيرلناسيابابئاعتقد"

براعتهضس،الداعوقمحدنانوكأن":زيخوننظيرالاستاذيقولمننطاقااوسعبشكلمنامحفهابعغروستتصنعالصناعيةالناحيةمن

دقالقراسما،وفرحواسى،ومرحجدبينبهاويجري،قزحقوسفيالاسيوية،(لحياةرفعمشنوىالىاـلعمومعلىذلكالاخرىوسيؤدي؟لمناطق

ارخفيةوالنبضات،ال!ئريةوالاحاسيس،النفسانجبةالاتفعالاتمنهاجنوحااكمرللسلمستكوناسيابأنعدنةباسبابمدفوعاوامحتقد

ذلكجوهفييعيقالؤي(لمبدعالفنانذلك"وانه،"....والعلنيةفيوالتعاونالسلمقوىمنقوةتصبحآل!ياانبدفلاولهذابة.للحرب

"...؟لوادعةالرصينةالهادئةالصورتلكوتتالق،الناعمالرخيالشذا.."العالم

البراسةعمقمنتحويهومااقاصيصهتطالعوانتاليكيخيل"وقد:الحكمةبهذهالمحلوراتتلكئهرواختنمثم

واالخمسينييناولئكمنانه،الموضوعوبراعةالسبكوحسنوانترربةاـن،دائمانشنطيعولكنناالخ!هومانعرفاندائمانسطيعلاقد"

ن؟لاتلبثاندغير...مفارقهمالحياةشيبوخطالذينالستينيينبعضىباتانيلت!نجنبالثرلنتجنبوهكذا،دائما!ثرهوما،يعرس

(01،()0الثالثعقدهأواسطفيلايزالانهتعلمعندماالعجباثدتعجب."الوخيمة؟لعواقب

؟لنتائجبعفي،الئن!بابالادباءعلىالشيوخالادباءبهوشخ!و،وللثناء،لهمالغلاصفيهالكانالحكمةلهذهالبششقلوباخلصتقدولو

بهايهمس،المواضحةالصريحةالحققولةولكن.اظن.فيماالحسنةمصرعلىالقلق،القلقمنولتخلصوا،الكوارثمنكعراولتجنبوا

ايضا.طيبوجهمحلىالحسنةاتائج.لتعطي،الثابألاديبافنفيآن.كلفيالكارثةتوقع.ومن،*نممان

.ناشيءلقاصاوليةمحاولة،عثرةالاربعبقصصه،الكنابهذا(نمدقيهاحمد(الشمالي)الاقليمالحفة

ألاديبعلىان.ءنت"3الشبابننرفيبالاتئاديقولونممنواني

قااليهسخذماملاص!رصمتفيوا!مرجمتبمولهفيعيرمثابرابنفسهلحسلدلحبمعضنإ*.*!
*دبيالمسباسسواءاحسفا...حينالمىويطويه.----

منلفترةاولاآلمجلاتقراءعلىيطلانلهكان-!التجردسيماء

الدنياعلى؟طل،استو؟ءاكعروغدانفسهاستقاماذاخى...الزمنامنإأسرأر

...رأيفيهاللناسيكونوثالثوثاناولبكتابالعاعوقعلغانتاليف

؟كتاباصدارمرحلة؟بىالماعوقعدنانالتابالاديبوصلفهلص291-بالقاهرةمصرللطباعةدار-قصصمجموعة

ومواضيع،ليناغضامازالوقلمه،القصةبراعممنبرعمالداعوق

عاطفيةغراميةكهي،المراهقالفتىنجبإلترودالتيتلكملالزالقصصه

القصةادبانالشهباءادباء!يالانتباءمايسترعي؟حمرلعل
الصدق"عنهينأىوقدافتعالمنلايخلواسلوبفيتعالج،موغلة

3-.قصصايكونانالادبينتاجهممعظمويكاد،كبيرامنهمعددايستهوي

والقراءيديهبينالحسابمقدمفاني،الداعوق:حا!نبعضىفثوالفنيلملاشكيبالدكتورهوسوريةفيناجحقصصبمكلالباوللمعحلبمنوان

..ع!للثهودمن"لانمقاميفييخضرنيفيما-دربهعلىسارتثم،الجابري

يلألسدوحبودهئوانينلوعهفيها،وغرامحبقعصاركت!ثلثاالدينمحيوصباحسلطانمظئر:منهمالكتابمنطويلةقافلة-اسماء

رضاونهادسالموجورججبيرالرحمنوعبدالصابونيالوهابوعبد

لمعىلى7فئتعممعوجميل!جمال!لتطلمعنتىل!امي"فكب!لمصصتىلممهينعلمايىكيفالاسلوبلالاالداعوفىومحم!ذالتونج!ثوعبدالرحونالبيئوجورجطرابيثىبدودوعدنانوعلي

...والسطوركوغيرهم،هذهالعافرىوممصحمولودوكلالبالدينوبصرضياءوفاضل

؟ألابداعاتب
مرءومعاناةوالموهبةللثقافةتبعاالنجاحمضمارفيبيضهمفيماتفاوتعلى

"ترابمنحفنةء)و،(بسيمة"و"بعضهاعندالقلوب"!كنبانالههباءاد!(ءاجمرمناثنينانبل...ألاصيلةالقصصيةالتجربة

فيقصص،الخلاذأت"و"الح!يخطىءعنرما"و"التمثلا"وا
لهن!اولى.وحليلالكيانيساميهما،ما؟سلوبعلىالقصة

ولكنك،؟لغامرةالهاطلةالعواطفخضمفيفتغرقتقراهاالمجموعةعرووقفاديبشل!،"الخارذيت"صاحب،الداعولىوعدنان

.2ثويلاحد*بطالوبينبينكتجاوبب!تحساوبهالاشفعليتبينو!ىد،لإدباءمنالقلةتخلصكماالهافأخلصميلهكلالقصة

الجبليصعدسيارتهفي(لفتى:(2)"الحبيخطىءعندعا"هاتالجهدسيبلهافيباذلااليهايتطلعالننيغايتهالىالمؤديةالطريقمطلعله

ويلقاها،فتستهويهفتاةتقوثهامسرعةسيارةبهتمر.المصيفالى.و،لعناءوالمنسقة

بينهمايكون.ثمرقصةفيفيستادنها،الفئم!فيتقامالتيالحفلةفيتحدو،المجلاتمختلففياقاصيصبهنشرالىسنينمنذاندفعولقد

اييمتمضي"ثم.فيسبقها،سيارتيهمافيلشمونيقوماانعلىاتفافى100.01

...لليا!يمحاصهمييسهرلدينتاجهالناسيقرأانفيعارمةرغنةبه

..ألكنابمقدسة(1)سماء؟ولكتابفيدفعهاكاملةالقصصمنمجموعةلديهتجمعتانوكان

.11(الصفحة:الكتاب(2).خلابجذابعنوانمنبهواحبب،"الخالذات"

!واحدةمرةهكذاـ،(3)واضععليهنثرهثناء،انييخيلفيما،شبعقدالداعوقالاديبان

؟لماذا(،)قولافيهقإرلقد.زيتوننظيرالاستاذالمهجري*ديبكنابهمقدمة
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فريد""الطفولهبصديقفيلتقي،المقهىالىويهرب."ياحبيبيتتاخرلاذراعسساوألمس(3)"احبك"مساءفياتللاو؟قولبةحاوةجميلة

فيت!ردد،نجةعمافيساله،الهابةسيماءصديقهمحيافييقرالذي1تهمسلاسمعهاشفتيهامنواقترب،(()الجليدكقطعةباردةفأجلىها

البعيدةالفرةخلالتغيرتقداننبهبانحقتهفريدفيتهمهالاجابةفيانفاسناتكادحتىالقبلةبينناوتقترب"احب!لأ)محبوسةآهةفي

،"ماساته"يحكيوهنا،(13):الزوجفيقول!بهايلتقيالمالتيوتمارحه."وتختفيذراعيبينمنهاربةتهرعفجأةاجدهاثم..تحرقنا

روجتكمتعاملانعليك:الحاسمالسريعالحلصاحبهلدىفيجدبعثةفيغاب؟لقلبطيبالنفسركريملرجلزوجةانني":ايامبعد

،لايجتمعانضدانوالمراةفاللين،القسوةوبمنتهىالحكمةبمنتهى."بينناالذيللعهدواخلصزوجي؟حبوانا...سنو(تحكوببة

بزوجتهليصيحالبيتالىالزوجويعودإ!الدنيافيزوجاسعدلتكون،الفتياننجبالاتمايرودقصصهمواضيعمنانقليلقبلقلتلقد

،"المطاعالسيدفانت(مرك":الرقةمنتهىفيوتهمسفتلين،فيربثبها؟نمتيراالحقيقةعنبعدتفهل

!إيديهبيناليفةقطةوتغدوعلىيحبالبريدموزع:(ع)"بعضهاعندالقلوب":احرىهات

نا.كلهاالمجموعةفيمعهومةتكوئفتكاد،الزمئيةالوحدةامابريديسلمالاعلىويحرص،لتاجر(بنةلمجمال9رائعةصبيةطائلغير

وللمؤلف،لها(تفقكيفماالزمنيمجالهافيتسرعقصةكلفيالاحداث.(6)المجاورمتجرهفيالابالىلامنزلهافيالبنتالىالايومياالاب

اقربمنهاكلالقصصفتجيء،سنواتاوسنةاوفهراالزمنفيمتدتلكمن!عملهة،توزيعهمن(7)أدهمانينتقلالظروفتشاء"ثم

عليها.المتعارفالفنيةبسماتهاالاقصوصةالىمنهاالمخطوفةالروايةالىعنفاوتفصله،(خرىمنطقةالى(8)وصالفيهاتقيمالتيالمنطقة

يتجلى-التعبيرجازان-"الاقصوصي"المبدأهطخريولعل"...بهاوجنونهلهاحبهمنبالرغمعنهاو)نجقطع..بعيدةمسافة

في:ملخصةروايةفى،(؟ا)أ،عنوانبلا"قصةفيواضحتامبشكلاو"ان.القبيلهذامنليستقصصاالمجموعةفيلانعدمانناعلى

عشراربعةعمرءانننهم.جديدحذاء"رامز"ديصبحاياماولقرولثيا(عثرة"و"عنوانبلا"و"عزيزالعم"و"اعمى"و"مادق

علىتحمهرشيقةجميلةلثابةوامه،اليبتقعيدعجوزاباهوان،عاماومن(لفنيالممرومنالمزيدحالفهالومرفقةتعدكانتانسانجبةقصص

ايانموتمر...البيتفييقعدانقبلمنابوهكانكمارجلايكونان.والمعالجةالسردفيالاتسافى

من"الحياةفيدخل،سنونوتمر...يفلحفلاالعفلرامزويحاولىعليهيتصدالذيالمهرسة؟ذن.فصور(9)"صاديابو")قصةان

لمع""و"وانشدءاليهمااصبولنفسياحققوبممات،جداصغيربابقبلفيموتيتعجلهالموتولكن،(لمرحوم(بيهببذلةمدرستهتلاميذاحد

مرحلةفيابيوماناواذا...اناةوطولصبربعدونجحتالسعي.المعالجةقصوريجرحهاولكن،طيبة؟نسانيةفكرة.بلباسهايهنأان

الواسعة،والتجاراتالاعمالفيحيالهممعظمقضوامنعليهايحسدنيزمرةفيلايوضعولكنه،الصراءزمرةفييعدانيمكنالمدرسةظذن

."المستعصيةوالقضاياالجليلة(لمهماثفيلي9يشاروصارسنهيحكيمنهاكلواخاديدتجعدات"وجوههمعلىتظهرالذينالمعدمين
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