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،مكنفهل،خاطىءايحاءبالطبعوهذا،ذلكبعدالفنيالمظهريأتيثمفهميمكنحدايالى:هامافنياسو؟لاالنادرةالمجموعةهذهتطرح
يبقىانبشرظ،الداخليةالرمةعنالبشريالجلدقصلالتجرجمةوهمعلىومبينة،موضوعيةغيرد؟يةبطريقالواقع

؟ا..حياالانسان؟.الاحساسوتكنيف

وارتباطادقةاكثرالفنيالعملفيوالمحتوىالمظهربينالمصلةانعن!الخصوصيالتعبيرمشكلةتبقىالنهايةفيالمشكلةانعلى

وضستمعادلهوهاهنا،يحملالتيوالاعضاءالانسانيالجلدبينللعالمكبببلالمعطاةالوهمفكمية..عامجوابطرحيمكنولا،الكاتب

هوثم،الحقيقةفياحتوائيهوالذيالمظهراهميةلبيانالاساسفيالخظهذايتخذكانبلكلبالنسبةتتفاوت،الخارجبةوللنجربة

..والجماليةالفنيةحيثمنالعملبنيةايضايعدالمقدارالكميةتتجاوز،تامرزكريالاقاصيصوبالنسبة،التعبيري

شر-1،المعقولالمقدار،الحقيقةفيهوكم..ولكن..لذلكالمعقولى

يعرفلامتعبشاحبوجهذاتعجوزامومسا"دينةكانت"!.يضبطوكيف

كلفيضحيةولهقديمالسيفذلمك..سأقتلك""الابتسام"فالمهم،للغايةذاتيةبطريقةالاعليهايجابلااخرىمشكلةهذه

،ضوءبلاالمتعبالرجلغرفة""كمدينتيانه:قلت.ليلةتحيلهولاتمسخهلابطريقةالواقعتحويركيفية.التوصيلكيفيةهو

الي!،اعود..الرطبالحجرمنصغيرةعلبة،سوداء،صامتة..كاملاوهما

..فوقييجثمالعالىم00القبوهذافياعيشاني""..حنينبلاذ!ك(ن.لمجهالممعارفهوليس،خمرز!يارولىارمالمان

"..؟لمدينةقعرفيالنهايةحتىساظلانيومتخ!م،الظاهرفيزئبقي،اخربعالمليمسك،مابشكليتجاوز

اقصىالىالقاريءلألارةاللغةيستخدميهفجيداالكانبيعرفيبلوت-االمحذي؟لصسرعالمنا،هوهوفيظلالباطنفياما.ضبابا

حدالىتؤخر،المفعولالقويةثيريةاتالطريقةهذهولكن.حد..ومصائبهوفقرهبامراضه

الجانبلهذاموالمناقض،الخيرالانساني؟لجانباكضشاؤطفرصةبعيد،دافلالىخارجمناحالةالعالمبؤسلاظهارالوسيلةتكنلماذن

الظضبةالاسيانةالتعبيراتمنحشدخلالوابرز،وحدهعرضالمذيللواقعطلسمةكانتمابقدر،الشعورالىالواقعمنانتقالااي

علىالدالةالصوربعضبرزتل!د،صحيخ..!كمداالمتفجرةالذي،اظناالىالتعرفمجردمنللقفز،لهواغلاقا،الخارجي

علىطوافياثناءعثرتربما"-متأخربثكل-المفاهيمتطور)1(الشعوريرة؟لهزةالى،الاخرينالقصةلكتابالطبصعيالمسلكهو

جديدنوعمنمد،خة..وجودهابامكان.دومااحلمالتيمديئتي..-داخل-الى-طريقعنوالاخلاقية

فيسارحل".."والضجروالكابةالجوعشنقتمدينة..غريبفيالمصبوب..ولكئ.بةالمجهولهوليس،عليهالمتعرفغير

بالجيفالمكتظهمدينتيخلفيولمعاترك.0مقدمةمنلابديوم،ركر؟اقصعبصفيالرموزعشراتاكتشافامقىولذلك،احرقالب

"..المتحركةوالقمر،رمزفالسكين،المعطىالوهمحدةالرموزتكسرانبدون

الرومانتيك!افوحالنهابةحىيبقىالاخلافيالطورهذاولكنلؤبةعنتفصحان"لكادالعالمر؟يةانبل،رمزوالجئممى،رمز

هناوها،فاعلامئمهاكثرهروبيهوبل،ارادياعطاءيمنحلاانه.واملهالتيالازمةلحدةتكنيفاتعتبرالصغيرةالرموزوكرة.!.للرموزكاملة

..للفنانالفرديةالىساةتقعبالذاتالمجتمعيوالاسر،للعادةالضادالجمودخلالمنباكملهجيليعانيها

والمرضوالعذابالبرسالاللفرديعطيلاالذيهذاهوعالماي..والاخلاق

الطفولةيسىالذيهداكالماي.؟والهوانوالخبثوالمذلةوالوصدةالمجموعةهدهلاقاصيصيعطيما،فحسبالشكلهو.اذن

"،والحكوالفعلالسمادةحقللثروةويعطي،والاخلاقالبراءةويرفض،اوصابناوالىالينامربوطاالداخليظلحينعلى،غائمةسمة

؟.القتلوحقبلالغيابهذ(يصبحوسوف.رباظالفمنباكثرالصغيرةوسعاد(تنا

!إ"..المعاملسأهدم):العالمهذاضدالجوابيكوناذن،وتاكيدهلابرازهالطرقعشراتمنجديدةطريقة،للواقعالظاهري

يعنيمابقدر،الالةيقاومالبطل(نيعنيلاالمطروحالجوابهذاهـمالماضيةالشواتعشراتفيقصصناانالشكيحتمللافمما

العربيةاصالتناحجبتالتيالمستوردةالاخلاق.*لهاخذلاقيقاوماله-للواقعالخاطيءوالفهم،الروسيالادبترجمةمنبتاثير-ممن

والطهر،الديمقراطيةمنبلغتقرةتاريخنافبى.الاولالمجتمعمنذمنلتيارمالكينصرنااننالدرجة..والفقراءللفقرخارجياعرضاالا

درجةوالى،رعيتهبينشجرةظلفييقيلكانالحاكماندرجةالى.المحولةالقصةبتياريسمىانيمكن(لقصصهذء

..كفايةديموقراطيايكنلملانهراسهامعلىضرباخرحاكماانلائفاذ-اطراحهيعنيلاواجتيازه-المظهراجتيازمنلابد،واذن

،جديداانسانيااشعاعاالعالماعطىالذيتاريخئامنالجانبهراب!انتعنيقدالمثلةوهذه...و(خلافيوثوريحقيقيهوماالى

وينقض،ينقضه،والاخروالسلطةالانسانبيناشتراكياومفهوما،شىءكلقبلالاخلاقيةالقضيةالىيوجه؟نيجبالكاتباننمام

تعرهـلاالتيالالةاخلاقيةالىالتحولهذا،عليهاثترتبةالنتائج

(لاسلاميالعربيالمجتمععرفهاالتيلاالديمقراطيةاوالكرماوالوفاءمابقدر،ايضا؟لشعروهميعطيناانتامرلزكرياامكن(1)

تتغيوحينفي،الداخلمننكسسةانها،اذن.ذلكقبل..؟لمشاركةفيالالماعطانا
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..مهملةاورا!فو!لا.لبولواذهب-السببسوالصناعةالالة..احسنالى(لمظاهر

يحتربمالذيالساذبمالب!ميطاحدهما،وجهانلهتامرذكر؟عئدا!حرفخرر.الاوروبيةللحضارةالحسطحيةالمفاهيمأحدث!هاآدةوهذه

علاقةايورفغيالذيالاخرهووالثانبم،والطبيعيالشاذبينالعلاقةلتسكن،الابيضالبحرتعبراوروباقثعوركانت،الماضيةلسنة1مائة

وفي.عذأبهوالثاني،الكاتبتفا؟لهوالاول.ماديةفائدةالىتجر!،النتائجبهجةاعطتناالقشورلان،ذلكعلىنوافقوكنا،ارضنا

.."ألابيضالجوار"فينطالعالذيالجحيميكمنبالذاتعذابه،الكهرباءنستوردكنا...والفعلوالاستئتاجالتفكيرمرارةتصحبهاولم

عريب،رجلسريرعلىالانملقاةوديعةجميلةفقيرةامراةانها"وديوان،الفالسورقصةوالسينماوالتلفزيون،والهاتف،والراديو

و؟لنقور،يئتظرالذيبطغلهاهيتفكربينماالعاريجسدهايسمحقتحويلانلندركنكنولم،وشومانشوبرتوغنا"ليات،وبودليركيتس

الرصيفبحداءالسيارةنقف""قليلبعدلهاملكاستكونالتيمرارةي!طيناسوفالمتخلفعصرناالىالاوروبيةالحضارةنت!لج

محلسىالسياراتاصحابتفضلالتي(لعا!رةالمرأةوتبتلعبابهايفتحسوفلملتطورالدافعاننتصوركنا(ذ،بالهـزيمةوالاحساسأليماس

.."امثاليالمشاة..بالنتائجالاحتكاكبعديوجد

ماذ"،انن..الائرياءعليموفوفاالعمرحتىفيهيصبحطلمهوهاوبينبينالفرقة1؟عوامزادت\ذ،جداضخماخطهذاوكان

؟.وشرفهكبرياءهيبيعانحتى،يستطيعلاالذيالفقيرالرجليفعلالتطورالىالدافعنمئطقولم،نهاياتهممنبد؟نالاننا،الغرب

لخرسةتتوقفلا،كلابالىالناسكليتحولاناوداحيانا"...والهقدم

الاحمطسهوالكاتبواحسماس،الوحتذىهوألاخرهذا"..النباحعناوثاننانقهروان،ارضنافياولاالتخلفنقاومانبنااحرىوكان

ألكملابمنمجموعةوسطالطري،النياللحمبانه،الفريسةبكونهكسان.السنواتمنآلافافيقلبهاعشنااتيالقيمنحاربوان

روايتهخالمةفي!(فهـالفرانزاخررهزا،الرمزيخالمفوهاهنا،الزراعيالمجتمعفيناخلقهلذي1البدانيالتفكيرننقل؟نبنا؟حرى

طبيعسةفيموجودالتناقض."كلبىنه..ومات"أالمحأكمةاذلككان.مصانعالىالزراعيةالارضبتطوير،رافىتفكيرالى

هـمزولكن،كم!رسوهناك،فردسةانهكللىهنا،الحيوانهذامانحيرترى،؟خرىطينةمنكانوا:الحكامولكن.سلم1وحرى1واجدى

العالمبازياءللانسانالعامفلاحسماس،ا!فتراقرمزهنأعلىالتطابقروخركانالمداخليوالاحتكارألاحتلالمعالدائمصلحلالان،نرى

.وحوشوسطاللحمفطعةبكونهاحساسرهوانشئتاوونشأت،وطننالصالحالعملفيفرصمتنا،بعيدمدىالى

صاحب.مفترسالاب.مفترسةالام.مفترسالعملصاحبفيوتثبيتناوتجميدناتصغيرناهوا!ساسيغرضهاجديدةفلسفات

ل!نسانرمزهو،الغاباتقرد(لوجىارمزانبل..مفترسالمقهى..والعاطفيوالمتخافالقديم

اباطرتسسادنياالىمملكنهاعماقمنبهقذفالذيالمأسورالحبيسالشاملالفهميئتقلانبدون6الالةاوراقاليناانتقلترهكذ؟

ثم،قشاالجلديكيسهويملاون،احشاءهينزعوندميون7،العظام..ايجادهافيسبباالالةتكنولم،عنهاالالةانبثقتالتيللحضمارة

.تلقصيدةالاخلاثيالمحتوىنفس.وألابهاءالمتاحففييضعونهينبعالذيالمشسعالشرقبىالشرفتناقضجديدةباخلاقوفوجئنا

شرقياليسالمفهومهذ(انوالحقيقة،الجوفالرجال:اليوت.س..براءتنامن

ابنساواصبح،الثانيةالعابمبةالحرباعقابفياستوردبل،اصيلاالرجلال!ية(صبحتالغربمنتحولتالتيالحضارةقشور

الاوروبيفالمجتمع،اخلاقناولا،ملامحنايحمللا،-لئاشرمحيغيروهكذا،ومقصلتهمشنقننهللمثقفبالنسبةاصبحتحينفي،لعادي1

الئقدمرييلقي،واحلامهعو(طفهعنهوبنرت(لالةاخلاقىحطمتهالذيالجارؤقىالموجةهذه(زأءالعربيالمثقفوجهفيوالالمالتوتراظهر

*نسان،مثاببةبينالخطيرالافتراقهذايلاحظونشبانمنوالهجوم!نالاخذ:تيارانهناكوكان،ا!وروبيهالحضارةمظاهرمن

الىالثلاثةمؤلفاتهفي(ويلسونكولن)دعامما،الالةومناقب..والعزله.الغرب

يعقدجوابايكونانعلى،الضخمالاثسكاللهذاجوابطرحمحاولةدسدمهووذلك،خطرمحظورفيالغربعنالاخذفكرةووقعت

تقساربانالنتيجةوكانت،عقلهوليس،الانسانقلبمعالصلحمؤلفصاتترجمتاذ،؟لوبيأدنراثنقلفيوالتاريخالزمنتقدير

السبسبولهذا،اليوتطرحهالذيالمسيحيالجو(بمعويلسونالفكرحضبدعوى،والبرجماتيةالماركسيةوفيالوجوديةالفلسفةفي

الذيالوحيدالمثقفهواليوتانويلسونيعتقمدبالذاتغيالاساسيالادراكفندانهيبالطبعوالئتيجة،التفكيرعلىالعربي

مالاحتراميستاهلوالسببأسسيالاقتصاديبالتاريخوارتبا!االفلسفاتهذهنشوءسبب

!ر!"+-ك!،!كا!"8!ه!طكأالثالثم؟دفهفيثم،عليهاسريعاانكفاءلاحظناولذلك،الضربفيللانسانوالاجتمامحي

لدافشدأاثتوحدالحشداهواحدهماهامينكتابينالىويلسونعناؤصح،اغراناالذيالبراقاوجهلان،ايضاصيعاعنهانكوصصا

هناكأنليقرر،وايت5لويليام(المن!ةرجلاهووالاخر،رابزمان..مهلكةانياب

،)1(الوسالسىالعص!ورمجتمعاتعلىوقفاكانألاولنماذبمثلاشةالاقحلعل!ىفهي،ممضاغربباوجهاتكنلمفان،العزلةاما

السذيالرجلذلك،تعبيراحسنالمغامرعنهفيعبرالثانىالانموذبميرفضان(الاليضالجواد)علىكانوهكذا،وصريحذاتيوجه

مثس!لى،ويذ!ب،المعنىالفاقدةالابخنماعيةالعلاقاتيرفضكأالسخر/ومجرد،الوحدةفييسكنوان،؟لت!رمويرفصالعالم

ببكتنئف،المسيسبيطولعاىسابحا،خشبيطوفىعلى(فينوواكدبري)..والتطوروالوعيا!نسانمن

.أمرسون.تورومثلوويدةنماذجالامريكيا!دبوفي،أورليانزنيو...هكذا.."المعامليهدم"سوفانه

.بقسولىبما.بفنمالذيفهو،بالاخرينالمقاداما.)2(يو.داناوتيمانالكائنات-ب

معاتفاقاعقدالذيالانموذجوهو،بذاتههويطلببمالا،عنهالجيرانبالنسسةانعماتعنيلاالذي،،لمو(فقالرجل(؟حمدابو)

..لهواستكانالصلحبهذاورضي،العالمفالعالمواذن،ال!عولرفضهيالااو،؟لحصولانعماالاله

تامرز!يراقصصفيتحتشدالتيالنماذجهذهانثلاح!وهكذاالتعاونترفضالتنالكائناتهذهعالمهوتامرلزكريابالنسبةكله

عئهايعلناننيالنما؟بموهي،بعبدحدالىالنماذجهذهترقاربالغريبالعالمهذا،الغالبفيماديةلمصحلة،بهاخاصةلمصلحةالا

الروحبسهلالقيمهالغربلفقدانايماءلتكونلحديثاالاوروبيالادبالعاهـم.اصليحشاشبانهسيجارتهتزجمعقولارجلاينعتاذي

لدين،1الىيئحرف؟نزكر.بايستطعلم،مستوردةلنظرة1هذهو!نفبقدر.".اشتغلاشتغل؟العملعنمتوقفابالكما"يصيحالذي

وهى،الكاتبيتبناهاالتىالفرديةالحريرةاما.خبزكنعطيكانتاجك

..بعامةالعربيشرقنافيالموجودةالثسخصيةيقابلوهو(1)هسواساسهالعالمفيمكاناتجدفلاالتشردوحرية،الرفضحرية

فاكا!"88"*وله،،هـول!3!"!؟ك!عه"ف!،،7ص(3)ار!ضفانا،ضائعةكوضويتيحريةدامتما:واذن،وا!لةالصناعة
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..الحريةالا..دالتصالا.الثورةالاذلكيق!انششاتفيدلاوهي.7.الضلةالىان!رف!ولمكنه،مبرراتهلديهلان

عليه،تدل-انالمجموعمةه!هاستطاعتا!ذك!العربيالاتسانهوهامحجباتونسا؟ها،وساذجوناذكياءرجالها،ساذجةادضفي

السن!وال!همنالفيناوصاب،الانيعانيالذيالتعاسةانسانوهوولهذا..وسادجرهيبوعدلها،وسادجةباطشةوقواذينها،وساذجات

...عنقهفياظفارهاومنشبة،الطريصدرهفوقجاثمةقاومتالتيفالقصص،؟لمجموعةهذءفياصيلةظاهرة(كتشفاحسبني

.والاز!يماروا!يم"الاخلاق-ص،والاخلاقيالفنيالمستوىحيثمنتخالفووضعيتهاالألةاخلا!

الثلاثاء02..مارس.نيسانذار.1":اميتالنهرافيزكريايعلنزيفهناك.وبؤسهالعربيفقرمشكلةطرحتالتيالاخرىالقصص

فييوماسأوفق؟المجنونالركضهدايتوقفمتىالخميس.الاربعاءوصدقامانةوهنا،موجودةغيرمشكلةلخلقومحاولة،واضح

ب!تحادرغبةهذاليس"..نهرليتنى..حياالنهرويظل،حفرةاقوىوهو،العربيةالجمهوريةمنالجنوبيالاقليمان.وحقيقة

لماذأ،اذ0.)1(الخلودمطلبعنلاعفوىافصاحانه،الطبيعةفي،للانصناعيابلدايعدلا،وثروةومقمرةامكانياتالعربيةالبلاد

عاشتاقيالحياةهذهانوالغريب.؟،لحقيقةفينموتزالتفما،وئبراسا1دستورالغربفيهيكما،فيهالالةتعببحولم

الجوءالموداقت،النطيفوالعيشالخبزعنالبحثمرارةفمهاوكلتقامالتيالمتعهـددةالمصانعمنبالرغم،الرئيسيةالملامحهبم؟لزراعة

وتأكل،الهـاديلاكتركبمخاوقاتعلىبانتطفلوالاحساسواتشردبالنافما.البلادفيالرئيسيةالقوة،الفلاحونزالوما،رومكلفي

السوداءالحياةهذه..وبسكيالسكوتشوتشرب،المحمرةالفراخ.؟!والعراقولبنانوالادثنالشمانيبالاقلبم

انتموتترفضانها؟لا،وجود!ابؤسمنبالرغملانهاإ!بالخلودتطالب،اخرىحضارةتاجلانه،وجهنايحمللاالمعروضالانساننصف

رغبةانها.لخالدة1الحيةوالانهارللاشجارالعالمهذ(وتخلينحنلانه،؟لعربيالمشرلىفيالامساسيةمشكلتناهوالاخروالنصف

-"جوابازاءهايطرح(نالدينيستطعلمم،وعميقةميتافيزيقيةفينازحفتالتيالغربيةالحضارةعيوبمناخرعيبوهاهنا..حقيقة

حلالهايجدان-الانحتى-العلماستطاعوما،ومعقولامنطقياالاحرىوالمصطلحات،والغثيانوال!مالوجوديالقلقبوضعيةالينا

!..صائبا..وجودط؟لعربيالمثقفحتىيستغرب؟لتي

الميتافيزيقيالاوروبيالادبلمسهاقضيةفيكريايحاورالقصةهذهفيالتيالميكانيكيةالحضارةقلقهوزكريايعرضهالذيالقلقاعن"

والمعاشالطبيعيبرفضفيناالاخلافيالاصرارهذاعنالاعلانوهووتجاهلهاالالةازيزوسطروحيةثراهمعلىالحصولاجلمنتتعذب

.مسراتلا..اص!قاءلا..اطفاللا..نيزوجةلا"والانتاجاحسالذيالميتافيزيقيالقلقذلكعنقطعايختلفوهو،للانسانالتام

الوحدةوهذه"..مثليتعسايكونقدالنهر.كبيرةمقبرةالارضالسؤالمنالنابعالقلقذلكاي،وكامووكافكا*وفاليريباسكالبه

في-موصلدائماالسلوكهذالانلا-تنجحسوف،اسمبدونالتي.؟هناكولست..هناانالماذا:التجريدي

..نبيذوقنينةولحماخبزاالانساشتري"للخياةجديدةقيمكمف..و(لاستحالهوالمصادفةالغرابةلؤيةتثيرهالذفيالقلقهدا

الداخل،وبينالطبيعةبينحدثالذيالانقسامهذالان"جميلةالحياة:اليوتوقلقجيورجيوكونستانتانقلقعنمنقولزكرباقلقان

عمقا:اشدسؤ*طرحبل؟فقيرانالماذا:التقليديالسؤاليطرحلمهذهالدسعوةتجدانمصادفةوليس،جديدةروحانيةعنالبحثقلقأي

!؟موجودانالماذاالالمانىالشبابمنكاملاترحيباىوجدتوانالعربيالشبانفنعزوفا

!عتبر(،جمبتالنهر)خالمةفيزكريابهيستعينالذي(طارلى)ا"اليشالعربيالشرىفيبهالاحساسلان،والانكليزيوالامريكي

احترقت..طارقيامدينةايةلكليس":(لسابقللسقالجواباهذا،بعيدحدالىجددتقدهناكفالحرب،الاطلالىعلىمعاشا

"..السمفنالمادياطغيانالمواجهةالروحيةالقوىابرازبوجوبالعاثلالطلب

الوفةتملكولا،الميلادتملكرم!عتمااذنعليكان..نعمعلىللاجهازوشاملاعاماموقفاالوحشيةازاءالوقولىووجوب،الهائل

الساخطينالبشربين،العدوةالبراريوسط،المجهولفيتسيرانوكان،والسلامبالخيرالانسانيالحسهذاوتنميةالغاباتشرائع

ناواما،تنطفيءاناماعليكان..تحملالذيالدينوعلىعليكعزلتبغيالتيالحركةهذه-(*وتوميشان)الىالغرجمرالتحول

طارفىااولكن.لكوكرهاحقداهيها1نالنيرتمورارضاتقاومفيكبيربئصيبيسهم-وفواهلحيويتهفاقد(وابقائهالافسان-

فييتعذبالمعاصرطارقاانحينفي،الثائرةالارضاخضعالتاريخ..وتقويتهاالروحيةالحركةتد!عيم

..الموتحتىهلعاالارضهذءغربةبالفظاعصةتواجهناالحربتكنفلم،العربيالشرقفي،هنااما

الواقعاضافةفيجداناجحاعنصرابالتاريخالاستعانةكانتلقدسالهائلالتصئيعهذا،بعدالبلادتصنعولم،الغرببهاواجهتالتي

القلبهذاعلى1لانفتاحو،النصوعمنمسحةلاخفاءالتجريدالى..روحيتنايفقدناالذي

والبحر،امامكمالعدو:لجنودهوقالسغنهطارىاحرقلقد،المغلقالميكانيكيةالاودوبيةالحضارةقلقتعيشتامرزكرياكائناتاذن،بعض

الصهـووضرب،التقدممنمفرولا،خيارهناكليسايإ..خلفكم..الراهنالعربيجيلنامنهيعانيالذيالوجودقلقتعيشىولا

.الجديدةاسبانياعالمفيوالتوغلفهي(الابيضالجواد)لناعرضهاالتيللكائناتالاخرالوجهواما7

علبويس،ميلادهمنذسفنهاحترقتفقد،القصةطارقاماتتابع(ندرجةالىتأمللحظةوبدون،بسرعةعليهنتعرفالذيالوجه

لب،موتهسوىيدهقبضةفيمالك،غيرالعالمفييتوغلانالاحقيقي،وجوديتتابعالىيحيلنا،.المقدمةالاقاصيصفيالوجوء

احرقالاوللان،الحديثطار!يعرفهالا(لتاريخطارىبطولة؟نخدبالزالىوالمثالالحقيقةبينالتطارئ(ناي:ارضنافيومعاش

احترفتقدسغنهانذلكبعدواكتشفولدفقدالاخراما،بيديهسفنه..الظاهرالرمزيالخباءمنبالرغم؟لدشةيبعث

وقتفي،قبريحملتلانيصديقييانادمانا"بعيدةازمنةمنذممومذلةتقليد؟واكراها،ذهنياونضبا،عاطفيافقر؟يعانيجيلانه.

ن؟ذلكبعدتعر!وسوف.التقدمالاليس:وائن"..مبكرجدعن.امالهفصلفيتسهموتقاليدءتاريخهن1بل،مريعةمعيشية

..تماماويخشاءالموتمنكويهربالانتحاديرفضزكرياوراءهاطائلولاءستحيلةامالا،الدوامعلىلتظلوارادتهجسده

العربيجيلنامنهايعانيالتيالظرولىمثلفيالعالمالىالقدوم-استحالة..الكريمالعيش-خرافةائسا...الحرية

،التدب-صفيوالرغبة،و(لعزله،*خرينكراهيةتخلق،الراهن..وهمانها...؟لاشتراكية

فيمجرجراالشاقالطريقفييسيرالجيلهداكانوهكذا

الت!سارمرافبةوهو،للفرةالاولىالمعطىاتجنبانحاولت)1(الرأسمطر!،وابا"لهاجدادهمنتسلمهاالتيالعبوديةسلاسلقدميه

في-بالنص-مذكودةبكاملهاالغترةلان،والبادةوألاليةبامكان!االتيالاشاراتعتراتالىالتفالايملدولا،الارضالى

..كامولالبير(الغريب)روايةيمبئشبمءولا،حقيقيةومذلةجهلايعاني؟فه:الطريقعلىتهـدلهأن
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هنافها،عهاوت!لنالفرديةالحويةتادعمحيالتيبالمحوكأتثتمسم!.حياتئاطوفانفينلاحظهاالتيالمصائبوكافة،الانجلاقي!الشذوذ

البمابوكان،ي!لمالكلآلمبرر؟تيجدانللشابيمكنيالذاتزوجفلو،ج!دياكوءانا""الجديدةالتجاربكلأحبأنا:فملت1\

أخلاقي؟لاانتلماذا:خحاضراوشنمتجديشتمتاكونقد"الشقاءصمررقتلماغنيرجلمناهبم

..او..اوسيريالياووجوديلاننياثنوحشسةالمدىمنقطيعليتنبم""شيئافيهاملكلاعالمابضراوة

للذيلللحيا.فيللبسللىمرععةا،لملبخيبققلهالجيآبواحبينبو(لكلبة"والتشردالجوعسوعاولادضتعطيبلامديريةقلبفيالمنورسة

معقربسوهمل،وللاكتراجمبقالحرية:تماعلمحددلفمطللبه!يعيكهلنت..*كظصفويالعدالق:بصراجةلزوملهاسأقولاني"

المعربيالشرقبلدانمعظمتفيالواقعللمعئبلن!ادوركلحانوالان..سنينطوايلالمرأةتالكبميلهجتمتعت

..والاقططيقالدكناتوريقلتنسي"لبتسللامسكينعاميثانا"والسعادةاللذةطعواعر+فلذبم

مصالصقفبىعميققرمبقعنيفصكل،تامرزقرياعندالاميبولطنالمصهوكالتارينللحديدمليهتساقطالذيقللمحترقالعامحيلهمرائحذ

الشمسى،بلهفةوانخظر،دميفيا!ملسأذرع"اخرىمرة8االعاتلك..تحملهاالنيا!يديمنفجأةافلتتأالتيالبوتقةمنالمندلق

..مااومفيتشرقلنبدلاالتيالسعيدقوالقبوهـالعنكببعضسوىداكليفيكيءلا"العالمهيالرائحو

ف!ي-يئبحلنوعندئط..حقيقسيدائمةبهحبقفلبلمكغبوستهبلىىداينمااعيشلماقل)"الفاث"عدقعديماحمقشاولفانا"المذجورق

عنيفصةألمغبانهبيد.."..اسودلئيوحاقدلحسلساأطقلبيانتحر)1("لالملرزا..وجودزبمنمطلقافائدوولالاجلهاعيولمسلهتاك

..وفعكلر؟اةعنيفصعولا،ومغلمرقتوهئواقعولمنيعانيا،الغاضبقالمريضذوالكلمات،التصوعرهذهكل

...أ،كعأانئنسة-دمالحقطالانعرف(لطينالجييثلانه.المراراجينللاله،العربمتجيلنل

للماضيةللقرونفييتفتحلمالقديملتاريخناآدراكنالان..ماضيههو

وللحمداباينتيبانه،واملههـلرلوحنحلف،باستمرلر(الوو)السلطلتمنوافطعاقسىسلطوتباقرهاكانتالتيالضغوظبسبب

المجثوئأالىالتوق00المقامرق.الرقثقانه.فضيثالحاجاوسلمانالعديدةللماسبمعلىكبيرققوةنفتعانفجأقواستطعنل..الموجودة

.كمبانعهتاوانثىاورجيبفيمجسدا..للغايةباهظذظروفطينفياجدلدناعاشواالئ

.."مذامربيحلرالليآقوفياقمشقبائعللنهـارفيلنا"خلالولاستطلع،طويلقمدقلبلادنا(لعثمانياذحتلالاستمرلقد

كيءقلفيلمالطنأألريبيت:الحقمقسيدللاخريكونواةأأنا،للقصبعنالرحيكبيسلىكمل،ومو؟ردناوامكانيطعنارحيقنابمتسان

المدين!قتصبع..بالئقودمليئقآئيوبكتكونمندما":قيءقلويدركفيواستمرت،تركيلترحيالبعدارضتاوفرنسابريطانيلواحتليت

ليتنل-.؟للسنتئسةفيتفلماصبحتممتى..لسكت"".لكملكاوستاسيلوفكرياوحضاريلأقتصادياالعربيالثرقتدميرعطيق

راسكاحن".مومساتالمنساءيض-وبزبدونلحيمالنلستطيعبنأء(طدةفيفورلبد(ت(لتيالعربيقللبلدلنبعأسلستقلتانوبعد

حامله"بكقبمالمرفوعفالرهس،سعيداتعيفتاناردتاذاتحتينوارقلهبتلريطنلفوجئتل،الد(خلهنالمنذوبةللعريبقالامذ

نراءالذ!للاطر:اكونانالكات!نتمتى،كأط!توعهوالاخرانالمهازأيتارينل.الاسلاكبمااننوسعتاريخ:ومكثوفاعريانا،اقدامتا

....الفكييةالصرلداتتلرييع.(لمحتلذالتريههقالولافةتارياب،للعباسيق

ولنجتسلمول.فرحناالنلتطهرالتيللسحنقدقخيممطبغثعرولاويو!صىاروفر!اسوفاظيبالساظذللاغتصابانرتارييل.القديمة

!،الهكأف4بالحفمفلجقيوللخآأنفسهمنللواثفبالانموقنفهعتا،اهـليبموحريف؟لافصاعالرغبقنرالتفما،مستقبلتلفيتايبحين

ولك!هناعليهايحصلإمع،ببدششمابهالالىمعيةلرخهبتيبعمدةحكمةصيعيخرثمعلةبطلياتيارواملنا..والتعذيبوالتشمهيروالسجنبالموتالتهديديقابلها

.انلدرهثة..واحدةعحينهوررهـحان،تاهرلزكرياالاخرظمالماهتونليقوغب،*عتقلدوحريق،التعبيرحريقفيهتسودللذيمالوقت

.....!....وماضينلحاضرئاعنيعرفونما

!تعيرد-التصمنبارء"لمد،لمسو!لانمعلميبنلعميرنلرقهعنصرتسقطلتواهيىبعبيردعأسعىقيقوياعاملا،العرببمشرقطامضا!"التيألاحنلالفترةكانت

.....صورثنلهاالتيتالقديمةللتقلليد،قلكفبموساعدها،العوبيمطالبدفن

لاببميمكقكأن.وشطقهااغرا؟هامنهمالكآئ،-تمامامتناقضتينرغبتينلتعلمنا،فيذاالحقيقينتالاسلامخثكبكانتولو-الاقربيناسلافذاعن

م!فسسيالقصةبطلرنحبةازأءالاتفافياوالعاقليكوناناحمدكانهـقدتالاسلاماقولولااخطصلاقول-ونموتونضربنثوران

فيالاخلاصليحملسريعاينس!قولكنه،الحضارةوهبم،المعامل،اسلام،القرآناسلاماسلامينالىمنقسماالحديثالاسلابم

للمطلقلقتئن،يوميلرعلى!رنءلىتوزععرقىزنلانبةصودةبةورافة*يمانزاأقوما،السائدهو-للاسف-ألانيروكان،العامذ

والفقر.والهوان!لىا"!لروتررو،والتواكل،والمنطقوالعقلالعلمروحودفض

دنوتعلن،باسمهتتكلنتتامرزكرياقبطصيلتكهلانيعنبذلكانلنيسةبالقعرنقامايلالصيقيقبالمذلذوالتغني،الحاكمهوالسلطذالله

وكأطيب،الكاتبفجهوقعفترخطأوقلك،اسلحتهوتحمةن،حججهبمعاوقةالسلطةوكانتالانخىقائملفيلككلزاةبما...اللهرضوان

نافاختلر،القرببللابطاآتبمتطيتالقارعءيقغ؟نمستطيعئحيربهحرببينهاالطيالرائعللاعفككلفطاوسرورلطرباتموت،الاحتلايئ

.الامكانالىالاشتحالقمنوينقله،الاطرينبموافقةالبطنأمنطيثيسعففيللتعاليمهةءببثتسفمفكانت،الناسوبين،شبات".بةن

،والسمنوذوا!نهـذامبم(لقبيحوالسلوكالهربعلىالموافقةعنعر؟ن.مالطر!وبكافةالمجتمعاتكافةفيوتئشرهاالعربقلوب

مجتمعممنيفحصونفكانهم،جميعاتامرزكرياكاشاتمنعليهمنققالحعوبةشتهىفيالراهنالعربيللجيلالحيائيةالظروفواصبعت

..واحديتيملبطلمتررةنسخمنكلهمكونمنكلهالوطنفيالنماذجوتكررت،الموحلةالشامخةالترممةلهذءنظرا

يقئعحينعلىاللاولالروغباالداكيتمندائمقهعروض؟لبطنلاكئ!زلانلدراثة،بللاعةيارالافبلانمواصييت،مراكييخىالعرا!

تأملا،؟ستمرارهتلكاناأع:اقكرينخارننمناكلرتهبعرضزقرتاوبدأ،معاالاوروبيهولطخلاظنالقديمةاخلاقهيرفتناصبحالشايف

اتفلقااناأد.الاخركلاربمنكارعيلوعرفا،الاناكلاينمن،داكليا

العاهـ3انعقلسبعرغبللانايوتيبلنملى،والهوالانابينتمقديمرقبسةهيباقنتحلرالرقبقهطه؟نبعدفيمانلاحظسوف(1)

لمكنوقد،كأغبسمنالعللمالهويعرئانوعلى،دانبيت-فيالكتلبةءنبالتوقفالاعلانيينالكتاوابعييبالضبث،وتماثعيوم!ةكاذبة

يفلتان،اخرىمرةوبالابمبن،بالكعورمرقاليهالمنطورالعالملفطاالمتوقكان.جديةتكنلمالرقثائانذلك.!ترلجعواثم...معيتةلمدو

ببساطة:انه.ذل!عنيعلنلامئلااميلركارثرأالكتابةمحن

-77الصفحةعلىتتمةس...يتوقف
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الواقع،محنالنقلبمرضاصيبوالا،عنهيعخطىان!!نانلمعحفيفميحر!ر.مع.فممه.00000000..ور....!هـ..ة

...ء..و.4ألابيضالجوأد

كانتاميمةح!يشيإ)والس!يالية،الغموضمثقلةتعسراتتحمل..ع..00000004أ..!حر.مهـهـه.. ...لؤالهـ- الخشنة(لزرقاء1؟لاغنية)المحموعةهذهمنالاولىالقصةان..-.. -27الص!حمهمنالةضمه-

الفقرةهذهوتدكر،(دهبمنابنيةفيولدوابرجالالمقفلةالغرف

قطعوالرجالىالغاضبة(لوجوه))(ماكنيسلويسامنغامضبشطرالتعبير-!

..جواندونلست"وتذكر"..المرايافيوحنتروابالمقصاتالرموزبعضنتفتح،وغموةمهـ،،المعروفةالعصورال-قىسيرإءع

الفردجغزلميةافيباليوت")1(شلاخةبنايةولاسيارةاملكلاهبم(الزرفاء-الخشنةالاغنببة)فيفالسكين،ويسرطوابمبةفي

هذا(؟اكونهاننييكنبولم،هاملتالاميرلست:كلا"ابروفروكلوتى،والعالمالفنانبينالمقطوعةالعلافةتخفياإتيالكرا!ة

تمييزالشيانه،حلاوتهامنتهىفيللامنية،ال!ادلهـردض1هـو..شايبكوبعليهايساومبضاعةواصبحلىمزهءنالس!نتخلى

للمزايافقد؟نهيممابقدر،وجودهاوالكاتبلماهيةوايضاحاوالعطفالمشاركةهبالتيالصداقةرباطتعنيوالسجائر

املكلا،جوافيدونلستانا:..حياتهقدرالجيليحسبهاأقيو!-!الجمادبهايرخنهصفاؤلبةا!بالرموزهذهانوالغريب.وا!،نجاس

..واتعنباحيانذافهاذلدوبرغم،مزاياهعليهمفوزع،سعسداءالناسيكونأنتر.بدكنتادا"الشر/

بالوانهساحديثةتجريديةلوحةتمثل(الابيضالجوادصهيل)"سجائريمن

ا!لموناهذاندركيفما،الالتباسفيتوقعناالتيالغربيةوخطوطهاالجملةاناي،المعكوساعيالت!على(القبو)قصةفيزكر؟يعتمد

!ثورةمجردهواممتختردمهوامدارسيةوردةيرمثل(لاحمر..الرد"كئيبكلهالعالم"ا:الاولىالجملةمفهومإخاقضتداعياتفجر

حقوليفيبصمتتئتحبالقرمزيةالانهار"الصورةهدهتأملوالهـذهام!نوقدا"عراباكنتليتضي"قخدكلمةاجملما))

البطلاليهينتبهالذيالحلميالاستطرادبقيةانعلى"الجرداءالمحتملوالعالمالعالمبهيزنالقارىءمخيلةفيميزاناتخإقانالطر،قة

صورةكل:تماماالعامالقاعتخدمالتتاليةفالصور،اخرىدلالةلهامإ*نالعاانوحمبه،للقارىءزكر؟!يتركهاالاخلاقبكأاما.الموجود

يهدممنفرشكلوالثانية،الحياةالىدعوةالاولى،السابقةتنقض...والحياةوالوجود

ليحيى،الاسبابالمجهولالعيويا!تناقضويفجر،الاولىالصورةيرطبعانيرودخاصةنظرةلهان،حياد.باالكاتبإءصيرانإءئلااذ

الجوابومعرفة،العالماستارفغرفيالمجنونةالرغبةهذهجديدهمن:(لقاريءعلىاخلاقيتهي!فرضالكاتببانلاقولمجالولا،بهالكوقا

الكانبعالمعنتعلنلانهاممتازةالصوران.يقدمالذىالبوسءلىل7تحوعبءيقعنفسهارق؟رىععلىاذبهفوجبىععطاء،منحهانه

مننعةانهعلىالاملفيهويرفض،بالتجريديغطيهالذيالاخلافي..خاصةاخلاقيةالىالعطاءهذا

00محضةذهنية:وضاءةجم!4االغابةفوقالنجومافي

لوسأخسرماذا":يمقول(المتعبوجههاياابتسم)قصةفي..(غابةالىخذني)..لوجي-

للعالمالذاتبمالفحص(ليهيودجم!مامنتهىوذلك"؟العاإتالىعدت-..ا!ياماحدفيمعاسنهرب-

وهيبتهاوقوانينهاوجمادهابمخلوقاتهاكلهاالدنياان".درديةد!ؤيةمنالىطائرةفيخبئني"واررمكينةالحارة(رلمرك)بدعوةتذكرانها

ماذا:الهيةتصبح.الفرديوننلكهشيءمجردتصبحوعطفنهابالحرير4عنيفةورغبةعنالضغوهـ،نادرعؤوفبالطبعوهي)2("مرالمش

السواليطرحانوالطبيعي.أ؟العالمالىعدتلو(انا)سأخسرفيالطفليملدولا..احلاموبلا،وصلبحقيقيعالممنوالهرب

هوذلكولكن؟أاليهعدتلو(منى)العالميكسبماذا:هكذانادرةجملةسماعهاثرعلى،الصظيمبالفراريحامانالازكرياقصة

وا،العالممعاتفاقاعقدالذيالراضيالانسان.المتفائلجواب:كهذه

يعسلنانه.والاتفاقالخلافعنيتخلىالكاتبولكن،خلافافجرمعليلاتتحمثرووسهاانحتىجداطويلةهناكالاشجار"

فسي...لهبالنتمبةالوحيدةالقيمةيعتبرهالذي،الرفضمجردالكاتبعلىتملأامنيةالرحيلفيالرغبةكانتقديمومن"..النجوم

،المغمورالشخصفهذا،الغرابةغايةفيمقطع(والمكابةالخبز)،الرومانتيكبونعنهاعلنالذيالتجربديالمرحيل.ومشاعرهحسه

جنسي،شذوذعملية،القرفحتىيستنكر،اللذاتكليجربوالذياإسىمومسومرسترحيلاو،كينياالىهمنجوايرحيلوليس

المظاهرةوهذه،بازدراءالارضعىفيبصق،امامهمقدماتهاتمتالرحيل..بالشمسالمن!بالايطانيالساحلالىوباوند،الريرفبيرا

و،5شنوذهعلىيوافقوالذي،عاطفياالمخنلانعلىتدل(لنفسية(الافقوراءامااونيلمسرحيةفييموتوهو)روبرت(عنهيعلنالمذي

ذلكمتعاشيا-اللحظةهذهفياخلاقيهوينمى،؟لاخرشذوذيرفضحقلرحلتيكسبتلقد..رحلتيبداية..حرةبهـايةا!ها"

تتملنالمواجهةاناساسعلى-نفسهاعماقكلاليقظا(راقب"..الافقوراءالانطلاق

00ضميرءوبين،الشاذةذاتهبينابدابهرهوالذي،اوهرانوففةافي(كامو)عنه(علنالذيالرحيل

الربلشذوذعلىبصقالذيالمريضالفنانهذاانوالغريبالىالس!نتبحر..غدا:مطلققالبفيجزيرتهصوراندرجةالى

التاليةالصحيفةفي،طفلةيانصيببائعةيغويانيحاولى،الاخراستنشاقالى،وملحغامضسحرانه..الشمستغمرهابعببةجزر

...اشتربمالن"البيتالىمعهبالذهاب،التةنفسمنراسايمكنلا،ايضاحقيقيطعموهو،العجيبالبريالطعمهذا:المجهول

،وهكذا"البينالىمعيذهبتاذاليراتحمسسأعطيكلكني

عسلىالداخليةالرقابةوبينالذاتيالمسلكبينالتناقضإفضىالبطل!الومبعيدحدالىيماثل،تامرزكرياعندالبطلمفهوم(1)

عنالبطلفكرة:"(الانسانابعاد)الثالثويلسونكولنكتابفي

ف!تزصيرالدسكوتزاويةنيالعنعيفةجاتسمبيبرغبةهذايقلرت)11يستطيعلامنات.لناطاتهاكيرحقلايحتاج،التوسعيحتاجشخص

لهتىمعجاجوارعربةتركبرأنعةفتاقيشاهدحين!العظيمجاتسبيأ،ةال!ر/فكرةرريهتصبحالذيالرجل.الراهنةبحالتهيقنعان

هي،الرغدةالحهـيلة5هذعئلءاىبالحصولالرغبةان...انيقالرجل،يوافقالذيالرجلهووائلابطل.الحافرةلخياتهالن!يض

ازاءبالحوقةواحساس،الشخهـصيةداخلفيالنلريكولء3للارمز75ص"..الانسجامي

للامنية،دعزايصبحلنوالعربيةل!تاةلنلررجةالىالاخرينملمكية)مطنوعاتالكازبالممم!ي(اكزوبيرياتدولسانةنطولأالثوار!!))12

..ذاتهالامللا.(المسري
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للحضاراتا!باطشالوجودبازاء،وحاضرهماضب4الىالجيلالنطلان.جميعاالقيماطراحوالى،التزييفالى،الاخرينسلوك

رظهـ-يسندبأكملهتار،خهناك:عادلنجبرموقفانه.الغربيةتعيرهافتبم-الحقيقيةلالحريةداقدلانه،يكونهولاالاخلافيايمثلل

ويحاولالحديتالج!يلضديقفبأكملهتاريخوهنا،ويثركهالغرب..للتناقضقابلةوغيرموحدةقيما

فرصةامامه،صغيراجسصدهيجدقلمعينيهفغلقد:بهالايقاع

فجأةوجدبل،جسمهبكبرمداركهتكبروانقليلاقليلايشبان..الروه،ذتيكيحىلم-و

هداركتتعدلممداركهانحينفي،كبيررجلبس!دهوجسدهانصرةانررجةالى،وءخانيوجميلرائعبعالميحلمفنانكل

نجبلعفالمفطجهدهيعملاناماالجيلهذاعلىكانوهكؤا..الاطفالهيمابقدر،اخرىالىارض!منانتقالاليست،لهبالنسنةالغياب

..والانهيارالعزلةالىيتحولانواما،بالحضارةيلحقكيمانهار.لاخرىكاملةطبيعةمنتحول

اب!دامحد-ثةاوروبيةنزعة،الثانيالتيارصاحب،وئلاسفبعشراتالحضارةمرت(الفاضلةمدينته)افلاطونكتبانمنذ

.ساندزبرنارد.ويلسونانجوسمثلانكلترافيساخطونشبانتطورتوؤرر،والحالمينوالفلاسفةالمفكرينمخيلاتفيالمث!ابهةالمدن

بيلهوبكنز،جونأوسبورن،،برينجون،و.ينجون،اميسكنجزنياخلاصية،محضمدنمن-للعالموالفكريالماديبالتطور-المدنهذء

جيمسراس،،وعلى،المتمردينبحركةالمتحدةالولاياتفيسميتبرحركةبرز1كماوالميكانيكاالالةبمائرلتحياالاخلاقعنهاتنزعمدنالى

الموتحتىوناهضت،للبشرالازليةالقيمعلىبالهجومفامت،جونزبالانسانتحلممدنالى...(الطريفالعالم)فياهكسليالنا

وكان،القيملكلمعياراالفرديكونانوطالبت،الحديثةالماديةقيمهمخرافيةمدنالى،المادجمماوضعهحسباصلأقيتهيملكالذكط؟لفاضل

وسلطتهاواخلاقهادينهافيالنطرتعيداناوروباعلىانيعنيذلك.(لكامبانيلااالشمسومدينة(مورتوماس)كيوتوبياومشحيلة

وتشريعها.وتدفعهم،البشرمنالممتازةالفئةتنتابالتيالحارقةالرفبةهذء

رإكأ(لف!الىتياراتهذهالعربيالشرقفيالعزلةحركةوجدتالواقعلهذاسامرفضهي،المجهول(قتناصوالىالاحلامالىدفعا

الرقبة،حتىبحتبدونعليهافانكطت،لمساعدتهاوملبيةجاهزةمنيملكاخرلعالمراقوتطلب،وينننفسه،الانسانيحياهالذي؟لمر

ما؟الحضارةفائدةما:التالبمالنحوءلمىيفكرونشبابعندناوظهر..ولصوصيةعفنمنيملكممااكثروالسلامالحب

التابىبرغزهرةانقلبتوهكذا؟..اختياتزوبملالماذا؟الاخلاقفائدةوالخيالالمحاضراتعلىقاصرةالبشريةلتغيرالوسائلوكانت

نحتاجمما(كثرجذورانحتاجالذيننحن،فكرناالىالاوروبيشجاراتفهوكان...كاذبينلواعظينالمملةوالخطبالكنائسومنابر

...الزهورالواقعفيمهتمالانسانانعلىالدلالهيعطي،واحدقرشعلى

انكدسرافيالساخطةالحركاتهذهظهورتاريخفيملاحظةأبسظ..السماويبالخلوداهتممامهمناكثرالخاصةبسعادته

زعزعتؤدالحربانتؤكد،ذلكبعدالغرريةالمانيافيثم..وأمريكاهذهمنيهربانحساسيةالاكشرالفنانحاولذلكاجلومن

وزءزعتبل،الغربنىالانسانعندالسلاميةالقدصمة-العيمفيالعقائدالىوالفرار،جميعاالكونباستبدال،الاخرلتغييرالمريرةالمحاولة

يم،نقىالساخطالحركاتهذهاندرجةالى،ذاتهاالمسيحيةالىالنظرة..وبعيدةكامضنهجزيرة

قيمالىالشدإبوالعطش،جديدةروحيةالىالحاجةعنتنبىءانوديعةومدنا،بمهابةشامخةجيالاواحمظدمعةابصهـتفكانني"

..الدو*اوالمجتمعالىالنطربمكلوىالذاتلاتطمس،فرديةاخلاقيةحمراءشمسمنبشعاعمغمورةعنراءوادغالاشواطيءبلاوبحارا

عا-صالفردتحطم.زرهـانالتيالغربيةالاشتراكيةتقاومحركةانها"..غاربة

..بالمجموعالعنايةاساسوارشنقلالدا،م.والسفرالبحرمناجملالعالمفيشيءلاآه"

4روبق!بمالناتبيضالدجاجةزا)لمتقماالعربيشرقنافياماالريح،داعبالراسمرفوعالقامةمشدود.نقفوانتيرفرفالشراع

الاطلأقءلىروحيافقراليسىفقرناانأي،يرومكلبهانغت!ذي،مجددة...الموجوهديرالملحرائحةاعماقك(لىوتنفذشعرلدخصلاتالرطنة

..وحريذوتخطيظوارادةعملفقر.فقرمادي.حركيفقر؟نهقريبوعما..وراءكخلغتهاالاحزانفكلوحشبسرورستضحك

()*ربي(لمثهفذهنمايبعدهـلمطالبوضوحولعله،واضحةمطالنناان"..قبلمنقدماكتطءلممرفماالىستصل

"كمقةلهتثدوالتيالغربيمطالبالىبعيدابهويدفعءبهاالالتزامعنبرامكشاندومااحلمالتيمدينتيعلىطوافياثناءعثرتربما"

..الاقصى؟لحدالىوجليلةالجوعشنقتمدينة..غريبجديدنوعمنمدينة...وجودما

ازمةمعزكر؟فيهاوقعالتيالازمةنراجعانلنايتسنىهناوها"...والضجربةوالط

"ان:اردالناتعدلمحفرةفيالسقوطلهذاونرني،بكاملهاجيلهوح!ى،الثريابعدبعيدولكنه،ا-توائيحلم.فقطرغبةانها

المرصودالفخمنبالاقترابطريلحميغريه،نبلالياحيوانالدييشبه،والقلقالس!خظعنيكففلن،هذءجزيرتهيجدانللفنانامكنلو

..الانفوطوبلارعنلانهفيههوفيسقط،اخرلحيو(ن،مكانايالىمعهعزلتهيحملكما،فلبهفيالعنصرينهذينيحمللانه

دكاعلتافورية3الدأولهما،لهماثالثلاعائقينمنتشكوحضارتناان..الاخرينعنالجسديبغيابهمقترنانوالوحدةالعزلهانفيتصور

هيوالثانية،دينيةالىتقليدية(لىعقائديةالىسياشبةمن،صورهالألحارق.الالمهذافمن،مرتداكاناذاشينالايساويالفنانان

مركزاكفاحنايكوناني!ستتبعوذلك،الاقطايمينوالالهةالملوكحكميغذىالذيالانساننالينبوعيتفجر،اللاهبالشيطانيالغذاءهذامن

..والاشتراكيةالمحرية:اثتنينكلمتينفي،الواقعتغصيرامكانيةويغذي،بالاخرينالاقترانويغذجمما،الامل

بئهاتعنالحرفيبالىدؤاعيلتزمانالىالقصةكاتبادعولاانا..بتطويرءوالتعجيل

العربيوافعنا،ا!وعيمنبمزيديفحصانالمىادعوهبل،القضيتينالفراريرستطيعقد.شيئاالاخرينولا،الئفسيهبلاوالفرار

ء-نكتت!فلقد.الواضحةالمسلمةهذهضوءء)ىالحقيقيةوقضا؟ناالابرهـ..الىدلكيمنحلاولكنه،،اثنيناولعام(لنفسسكينةيعطيان

الا)،-ةباذاءالأنسانعنتفه3ولكن،صادقوكانأ،عربرظوعنوحدتناوالكامن،النادر(لعطشذلكمنمروياالحقديرتدسوف،وعندها

..و(لحدقوالاحاطةالدفةكشفا.تنقصهكانوالاخر،العالمضداحدهما،حقدينويصبحليتضاعف،داخلنافي

..الموتصنالهلع0-ي،واذن..شيئايعطنا!لمالهرباننكنشفترماوذلك،انفسناضد

ا)رغبكأوهيالمرا!قفىالحالةنكمن،بالفرارالرفيةهذهجانبوالىفيمطبوهـلمالفراررمزيكون!انبدولا-عملم!با-مستحيلفالفرار

00بالانتحار..وبشارةكامل،الناسقلوب

الاسىحق!بقيةالىز.ءرفانلامكننا،صقيقيةالرغبةهدهكانتولو!يا!-البزسمقدارعنتنثيء،الرومانتيكحةالحركةهدهان

يرؤهـ-دق!زرا،محضسكليهوىوالانتحار،مزي!فةوالرغبةاما،والالمهدابهاينظرالمذبم!والاسىوالحرقةالالمومقدار،جيلنايعيشه
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نابدونيذبحوذهيترممهمانهة".ك.جوفيبف"مثلتماما،شيئاانحبقةفيوانها،الكاتبقلبفيمدفونةغيرالأسأةنصفانلدينا

..ذنبايأتلمبانهتماماعالما،تسيئايقولاويعترض..تمامامستوردة

منجواب،حالىكلعلىوهي،ؤالاشنحالةالغرابةد!ؤيةفرطانهاهدهكب!يرحدالىينقضمما،ا،وتمنبالهلعي!سمىماهناكان

..الازمةتطرحهاالتيالاجوبةعنوامتنعت"احياناالكاتبيتبناهاوالتي،الان"حار(لىالدعوة

التيالسكين،البطليستعمللم"المتعبياوجههاابتسم))فينصلهاموسىاقتصدتهاالتيبالنقودواشتريت،اسنوعطيلةالتدخين

عضبهعنأفصحمااستعملهاكانلولانه،ال!لمتلفي،الثريلهأعطاهاقويةتكون؟ئويجب..واحدةطعنة..سأموتهكذا..باردابيض

استعمالحريةذلكبعدوله،الخاصةجربمتهاصبحتلقد.الذاتيوجلست"-ب.".شيءكلسينتهي.وعندئذتماما.القلب.في.شرسة

جريمة،تبقلمملانهاالسملاحاستعماليرفضانهبل.لهمايتراءىالةرشاةوراحت،مسئدهالىرأسبمواسلمت،المريحالكرسيعلى

..للغايةوذكيةبارعةلقطةوهذه،التنريالرجلثم،الصابونرغوةمنكثيفةبطبقةاياهمغطيةوجهيءلىتتمرخالناعمة

اغرقجعلنيفقد"والماسوتتيةبالسادبةحاشدة"دمشقمنرجل"؟عنقكماالىوصلتحشالجلدفوقببطءتزحفالحادةالموسىبدأت

بدؤلا""للغايةلذتذةولكنهاحزينةقاسيةعنيفةوتصوراتاخلامفيالموسىشفرةوتنغرسالامامالىراسيمنفجائيةحركة:هلعاوفكرت

وذلك"..وتولولستبكيفأمي..لهممؤلمةمفاجأةسيكونيموتيان"..فزعةشهـقةمنتزعة(للحطةتلكفيبلغتهاالتيحنجرتيفي

كانوالذى،دوسلدورفمناوردي"كيرتنبيتر"ماساةيقابلهذهبانيزعمانيمكنهفمن،الانتحارفيطفونيتفكير،الاولالنص

..بالديئاميتكلهاالمدينةيدمرانعليهبانمفكرا،المدينةفييتجولنية،بهاالانتحلرثمموسىلشراءالقروشاقتصادفيالساذجةالنية

انفصالثمةان)يعني،!لغايةبريرئايبدوالذيالمرضيالفسقهذا.ابدالايفكر.ابداذلكلايفعلالح!قيقيالمنتحران؟وحقيقيةعملية

هـيذايكشفالبطلجعلت..الكانبوحريةالمجتمعطبيعةبينحمث،جسرموقمناو،الثامنالدورمنتفسهيلقيانه،الكيفيةبهذه

؟لخارجيالذجم!والواقع،-شلمهالذيللنقيضسحقصورةفيالانفصالهادئالايجلسولكنه،واللحطةالتوفيسمايشرباو،الرأمتحتاو

..أشواقهلهملايتماقتصادكيفيةغنحسابلاجراء-!ثلاوقلماورقايخرجثمهكفىا

عجيب:نوعمناخرانفصال"الكنز"فيحدثفيدلالةلهولكن،تماماساذجتفكيرهذا..!مسدس-اوموسىثمن

الجوعفيه:وباهظصغيرالواقع.يحلمهوطالمامبر-رتنيءكلالصادرالاسىلان،حقيقيةليستبالانتحارالرغبةان:الاهميةمنتهى

واتساعهالعالمكأىهوفقطالحلم،-والقذارةوالقباحةوالتشرد..مصمواكتو(ءو،مزيفاسىالقلبعن

أللمكليضحىوحيث،مستجابةرغبةكلتصبححيث،وروعتهرؤوسناصدعما،حقيقيةالبطليحياهاالتيالعذاباتكانتفلو

الا،العطببمالعالمهذاعنالانسانيفصلولا،الفرحالاشيءلا:منفيا..بعيدزمنمنذنفسهولقزر،الانتحارفينيتهعنل!ما3

ربطهالتيالصغيرةالماديةالعلاقاتمنمكوئشفافغيرستارهـا.؟لموتمنالجزعمحنمثالىاروعتجدون،الثانيالنصلاحطوا

ولنسبح،علىالارضبهاولنلقالعلاقاتهدهادنفلنننى،بإلاخريننابعموقف،الكاتببهرمزالذيالموقفلانتماماحقيقيةالصورةهنا

واالحزنلأتعرفارضقلبالىالسحرية(لانطلاقيةهذهروعةفي..اليماعذاباويجسدالداخلمن

.(لموتاوسالمطكله،العربيالجيلمايملكوالبسوالندمالؤحشةمنيملكقلبانه

الجسسدهوالاول:عوالمثلاثةبينانفهسالهو،تمالذيالانفصالالدكناءالحلوكةوهذءالسوادهذاخلالمنانه،الوحيدوتبريره

عنتبحثالتيالنفسهـو؟لثاني.سيارةمدمةبتأثيرالمطروحتتمنى،وعادلهساذجةلنفس،وصريحةوبسيطةصغيرةأضواءتبرز

يحلمالههايةوفي،وبضاجعيروولإلالذيالمتشردهوالثالث.الذهبملكهاالتينفسهاللضلألءالكينالعربيالشرقفيالبشريركونان

الانفعالووذ".الالو(نجميلةضفلةسمكةالبحرالىصأرجع"(يضا..العشرينالقرنمنالاخيرالنصففييديهمنطارتثم،مرةالغرب

اواؤءاالىالعودةهدهبهاتبطشالارضاءالىحاجةعنبعلنالهلاني..وأصيلةوحارة،مششركةفينالرعبةوانها

قوياا(ستشفىوسيغادر..ذهبمنامرأةيصنعلناذن"وتسحقهاملاحظات

"...كالحصان،مناواحدكلقلبفينبلاالاقلالحيوانهو"الزنجيالرجل))

..إ!ياللطساة..للغايةوالحيو(ني،المتحضرنجبر،الغابسلوكالىميلاوالاكثر

مئةينامانالكانبيتمنىبانتنتهي"المتعبللاسفلت!ةقرنه"اداحيانا،ولكنهخاانهيختفي.يموتانيمكنلاالزنجيالرجلان

*نما،متغيرةارضهليجد،يعودثمينامانبل،يموتانلا..سنةوالحيرةالقلقلايعرفانه.الرغبةتوجدجثموجودانهبةابدا

وأشرعةاسماكفيهاتسبح،بعيدةجزيرةالىالصغيرةبرحلتهقام..ذلكافعل..ذلكافعل:باستمرارويهتفيصرحبلوالىعسا؟لى،

فيالقرمزيالشاطىءعاىتتألقومرجانات..هادئةوتياراتملونة.الالةورجل،الزنجيالرجلبينهنا-قوممصطلحيااتفاقاوان

انها..الرحيلتماثلبل،(لفرارلاتماثلأمنيةانها..الشمسغسق،الاخراما،اجلكمناعملوانا،ارادتياحىرم:يقولالمزنجيان

والبؤسالعذا؟تءنوعاريا،ومتألقاعظيماوطنهدويةفيعنيفةرغبةفيهجانبرينالار؟ديالصراعهذاويلاحط،كلهاكوفزيحملوالذي

الىتماثلانهاهي،المرغبةهذهعلىالوحيدومأخذنا،فيهالموجودة؟"(لزنجيالرجلماتهل)):السؤالبفذاقلقهيختمفهو،العالموبين

..عليهـم!العصرانقساممنهربا"الكهفاهل"نومة،حد.!.هيهاتولصشن..

المحادثة:ووفىتجري"القبو"في

..باشنمرارالشا!دهوالقمراننلاحظ،الخانمةفي..القا.نلانت-

ايرائق،اوجهاو،الحاوةالبصمةذو،العجورالحيادياقىطفلهذا.؟ابيأفلهل..اقنا4لىلم-

هوفلا،ذادروذكاءومهارةوعيعنارفه-حالذيالساكتالملاحظهو..تقتلهوانتشاهـ!ناككاضا-

ف!بفقدوناجم!3عنو!يبعدهوولا،الامهمتعثيهبحيتصرالبتةمنبربئشب..اشنقوه-

حسيع!ب!دلذي1الكورسيبقىاخرىواحيا.،،والبراءةالاملبابتعاده..اثسنقوء-

زدقةاوغروبامامبسرءقىوحدت"ينسىالمذيالانسانالىلأساة1-..(شنقوه-

..سكرانرورق.نحبطاو،محيطوهدا،(جديدسلاماير.نحهسوفالديال*.ط"يرهوالحلمهذا

برحبومجئونركظلثماهـدولكنه،رصةالمروحدتنايعانيشاهدلعلهو!ئا،اقترفهالجريرمةلحهاباليس،الغنانعاناهالذي(لنفسىا&ظالط

...؟لانسانعاىكفعلتحدثولمال!انوجم!ؤبمامصورةالجررمةكانتاذ،الضابة

محمرالهـينمحهبالقاوورةب!رفلمبانهلحلمهمع،العقابعلىبروافقالفنانانالغرابة:الاطلاق
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