
اص..وص!سل!أءى
ةوآ.!اًلا

!رواًيهحرننرءب!

معة؟*ء-**!*!عمول!ء،4كلهيكيكلهيسههي،إ،

امسى"بيرةزجاجةشربتاننيلكاعيرف"-1-

ذاته:يتقياتبرقىلر)بريبنحملسر"علىلمسفبشببخ"المهزومون"فيوالتمزقالعبث"

يمثلهااقيالمهزومةالكاربةالكنلهذءامامبثصرجيل!لمنماذابرحيدربقلم

ب!دت؟فيالشيخل!

لايملكفارغوهو،منخورمتكافيءلانواجفي،خديجةاغتصابيريدانتمادسجل،6191لعامالادابجائزة،المهجومونروايةنالتعندما

نروتها.فيتنطنىحيوانيةرغبةسوىوكان،الجوائزكانتانبعد،*دبعاللمأفي،الناشنةلجيلجديد

وناداها،خديجةفيهاذربتءاًلنيالنرفهبابعلىالشيخوقفالعمر.بعباقرةيسمون،*دباءمنفئةلصالحتعتقلوالاعجابانتصفيق

يضعوطفق،نامةيسمعولم،البابعلىونقر،المتبتلخشوعفيلهذا،فذكاعرافولكنها،ي!عدامهايمكن،ماديةضيمةالجائزة

:ويتمزىفيثور،المقرلىالم!نظرهذايشاهدوبثر،منصتارأسه6خرافىو،الصلبصراعهفي،وانغمارهتجاهلهفيالممزكالحيل

وعقما.وقذىوخمامليءببرميلالثبهاللحظاتتلكفيليوترامى"هائللغزونصرايعتبر،الاعرافهذا،العفنةالمهلهلةالقيممعذراته

ريقاوبلعت،تومابدفيالالخمر1لثربشالممتنعهذااليهنظرتوالمزيد،التضحياتمنالغزيرورفاقه"بشر"سبيلهفيسفح،فربد

،،..بصقتهلواودكنت.واًلتمزقالاحتراكمن

فيصبوةكلقتلتريد،الهائجةبسلبيتهاخديجةتجيبواخيراالقصةادباصرحفيصاسرةلبنةجريثةكرواية"المهزومون"تقف

الشيخ:اعماقوالتفسخالان!لمنمتراكمةاجبالقيممبالاةلافيتتحدى،عصرنافي

"..ائعب..اقعب..ائعب".والتعفنالقدمفيموغرةاعوامخ!ل،وسحقتهشعبنااً!طت،والقدرية

تمزقه:لا9يملكلا،وفشلهالعالمهزيمةيجرربثروين!عحب:تماماوااًضحتانفكرتانالمهزومونمنيهمني

شتائمغرقنيفيتناثر،هائلبقرلىممتلئاالغرفةمنانسحبت".:والتمزلى،العبث

"..التحطيمفيورغبةضخماوبصاقاويمكن،هاشاجريئاامتياحاالروايةتمتاحان،تانالفكدوهاتان

وجهه.فيسشقم!ننشامخةلتتعالى،اخيهبيتالىيعودانهيكوق(ندون"...الممزقوناو...العابثون"بالروايةتسمية

.".ابديةقيلولهفيتتعالىاًخرىمئلنةواربعينسبعاان"جانبالىهذا،لهاالحقيقيالهم!عن-خروجايا-خروجهناك

...صلاةلكاربجتمال"الجامعفيثوابالهليزبحجارءوينادير4لجيل،التمزدوهذاالعنثهذاسردفيالروايةبهاتزخمالتياًلجرأة

دقائق"بضعبسوىتكلفكلن..قريبالجامعذاـتهعنباحثا،واـلرفضبالقلقالموسومةحياتهفيهانلةضغوطايعاني

الكاملالممنىهوهذا،مس!موحشءوكل،المدينةدروبفياسرحثم.بةوالك!الصمتبلادفي،ووجوده

كقطيعالمهزومجارءمنالحارةالسوةهذهعلىبشرويجيب.للسكوة:تسطءلت،مرةلاولالرواية1قراتوعندما

يجيب،والكنائسالجوامعنحوالسنينالافامنذالمنمدعينالمصلينالشيوخمنلحلقةاتيح.لو*سواكمنالروايةهذءتصادرالن

،(...اصلي.لنكلا":بالرهجيلبلساندواسبوهروبخفةفيتلسع!نها،فيهاحكمهاتعطيانالدينورجال

تطهرلاوالصلاة،خاطيءلانهومن،ملحدجاح!دلانهلا،يصليلنمحمودلمصطفى"واًلانسانالله"ح!ابصودركما،المزيفةحياتهم

نا.لايمحوانهوالكنيسعةوالجامع،ب!لمموسومالانسان.الخطيئة؟مث!

ينسفانيجبالصاهذا،الخلل،وهذاالمجتعبجتور،عرتبطماخللامحليناتهبحريةبنسمةفشعرت،الانخىمخيباجاءالسؤالاولكن

،تتحمىتنلرجديدةومفاهيمقممالان،يلغمانيجبالمجتعان،ويسر..بلاثكيمنماناقلهمن

ال!يبة.بلدكبصحاربمافي،تنبتتعريهامختلفةونماذج،حياتنافيمعرو.قةقطاعاتالروايةتتناول

،ابعادهبجميعيغرق،ماشيءفييغردانألىيسماناحوجما"توما"ب!في"يثملالنيالشيخهذا.متناهيينومدلىبساطةفي

"جدبنبي"اجراسعلىالايستفيقفلايصمقيكادلابشراان،الجامعألى3ئمل!لتعيدهالشرطةوتلتقطه.فقط

وامسكت"جمواماولا،اًلحياةعقمعلىورراًاـلعبثموقفاويخنبدى:لهامبرر!بهـلماتاـلهوبفيحاول،ذلك

"..المبعثرةالحعىبمضبهااضربوطفقت،الرصيفعلىملقاةبعصا(%ملد"منقصتهمرلىاًنبعد،ملعونةبسخريةلهمحاورتهوتبداً

لساملالكنها،الكا-لبيتقصدءلمربماكمز3تبقىالصسهلو"الزرهاًجمنمنتشوان!دبد!"

سوىنملكلاونحن،لمبضعبحاجةومي،صديمماتنز،المنثورة"منتش"كلمةتعمدوقد،يتزوجلمالشمونانببساتيعر!بشر

..المقنوفةالكلمةعنهايجيبالتيمةالمصالخمرةيشربانه،طبثةشفافيةفيليشعر.

،كموقفوالعبثللتمزدشرعيينوليدين،الهذيم!والفشلتبدوومكلا:.يعاقرهاضبطمناصفرارفي

"بخاطرك،عائدانا،وديعة"اًلجيل2هذاقصرهو،ماساويهروبي."ءالتحربملدرجةمكروهةوالخمرة،الخمرةمنتاتيالنشوة"

بيتعتبةهلى!لست،يضايقنيخطواتيوقعاخذ1قليلبعد)ء*يمكنهقرففاي،الشيخيشربهاهذاومع،شرعاهصمةالخمرة

يحس،ذاتهمنمارب"الناسمنالشارءبخلوواتمتعارتاحصد!يءثالعابثةاًلسخريةبهدءبشراعمارفييشيل
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ا!ملالىسئتحول،السياصالمملمنبدلا":صالحبعرغهببهمحكوملأله،المرقعةحيلالهخطبتابعذلكومع،تلاحقهجدواةلا

."العاطنى.بالحعلا

احداانلو...شهـلةلدينالي!تانه،المشكة":بشرويرد،الراهبوهاني،الروايةفيواضحةعملية،افنعرلةعمببةوتتبدى

."اهبركيفالرجميالا...يعانيعناالمدينةيرغضح،وتصفمبالاةلافيكلماتهيلقي،تلقائيةفيذلكيكشف

انخائب،المصدومهذا،التصريحيخاف،مابشكلمهزوماهنايبدو.والقدريةوالتذسخالزيفبمطارقالمهروسة

بزنجزانة،القتهربماكلمةشبحشفتيهعلىيرلى،الصمتجيلمن.....

مذا،يستترلانه،حقيقتهعلىيبدرلا،فقطوهنا،الكلماتفيثتلعوتعلبكضرب،ثريا"لحلاكازوجةان،ملكمنبشرعرفانبعد

.ا،الئضاللحنالعاطل"المهزوم:ملد""يسللالرزتسخينفيتتاخرلانها،قظيغاشتماوتشتم،يومكل

.....-"..!زوجهاالمليئهالمرأةهذءتخونالا"

رصيفعلىوليدلهارمت(،سحاب"عند...صفرالمجتمع"دمثقعا؟.لاتاشرفمنانها..هه...هه"ملك"انتهرته

شهرفيعليهاصرلىانهرغم،زوجهاتقابلانورفضت،الحدوقةتصم!عا،هانيلكن،دمشقعائلاتاشرلىمن"لريا"كنلمربما

رقبتنا،معهمواناودر.بدوعالحبشريبيع،لرة.12..العسللمغلقامحيطهاهـكاتتعهرثم،هوتحتيالسسفتدعي،بالذاتطبقةلبعري

عئدما،الخاصةبطريقتهاعبوديتهاعلىتتمردانها،لمبلغاهذابنصفبيتفيالسجينةثريايضاجععئدماوبثر.الخاهةبطرإقتهاالمسدود

وررابها،الضمنيلتمزيقها*ستماعاو،قضيتهاحلالاخرونيرفض...العانلي..الشرفهذا،يصلب،هاامرعلىالمغلوبة،زوجها

اهراةاقدامعلىالخانع،حبلكلمةالشحاذالمليوفيهذا،صوجهامعسهخها،وشرائعوقيماحضارةبذ)كفىيدين،دث-قصدرعلى،المز،ف

منه.طلاقهاوتطلب،و!رمهتهينه.*زلمنذواجترتها،لذاتهالطبقةاهذه

!حريةشكلعلى،التائهزورقهفي،العبثرحلةهاليوبتابعنحخ..تطفبمتسامحيانارجو":عابثةبطريقةثريايصطاد

رخامعلىالجلوسفي،الشوارعفي..اكرحيناوجد...حيناغاقي."ولالهامبررلا،كثيرةاًشياءق!ءل،عبثاالدرءاوناخد،شباب

صادفتاذا"..تقبيلهااو..الطريقفيامراةمناداةفي..المنازلقىوتمزق،مبالاةولاوعثث،فشل-اثرفث.ل،الهزائموتتلاحق

دريد.اعلن"فساقبلهاالشارعفيفتاة."مصيرعنالبحثقلق"

منالنظارةفيانامانالثمىانا،النظارةفىنومةمنبدلا"*غتصاب،لى،السائدالدإنيالوخممنببساطة.شتقلهانيان.

صالح.قرر"سنينالقالونويشجعهايحميهاجربمةستارتحتعلنايمارسالجنسي

تافها،كانولو،حالثفيما،ءفيشيالاستغرارعنيبحثونالجميعالبهلوانية1العثمانيةطرائقههـئيالمولداًلىثم،"الزواج"خطأتسمى

والائحتصاب..الماذنمحالمفيمضودةجديدةاحافسيس1عنالبحثشوكالوثىالغابقبلاررورقص،اةظرإخقبمامادعهفىدإرركرمما،العتيقة

.الزوجاتوشراء،والطبقيةالجئسيئزارمدينة،دمشقفييجريهذابرميع..،.المقدسةالنارحول

والدينالمخنمعان"يجيب،والدينالمجتمععنبشريسألعئدما،الراهبوهاني،تامروزكربا،صفديومطاء،خوريوكوليتقبالي

وبالئسبة،العلياالمثلتنبعهئي..اناهوالوحيدالشيء،شيءلأ.المودوثةالاخيلاقية19وئنيةيعبد،بلدفييلانبياءهؤلاء

"..الاشياءقيمتقدر،نيقيمهافيدمشقليستاو،العبثويمزقها،التناقضدمشقينخر

الواهية،الحياةتياراتكلعنهتتفجر،القب!ينبوع*لسانانوعيهم،دماءعبمتمتص،اًجبالهاتمزد،الشرقهذاع!نعل،المتناقضة

.يهدضاله،له،يلارضعلىاًلمصلالرجماعمئهوتتحعرترميهم،ايمانهمئراتعلى،ال!دانخنى،التشردحتىكضغط،الحاو

ايجابية،بحرئعئهينفصل،ورو.حياعقليا،مجتمعهيرفضبشروالعدم؟والجوعالعقمرمزلعيونهمفتبدو،المرفوضةفضائلهاجحيمفي

التغيرمرادها،الحركةهذه*ولىللوهلةتبدوكما،سلب!يةلا:في!نولى،بشرللبالضجريمز!

عاساةفيتجيب،بلاباحية،يصمونهالتيهذه،وسحاب،والتبديلمفعمة،والترددبالبعثرةمليئةانها،بايامىافعلماذاادرىالست"

مالحثاالروحيواغترابهاتوحدهابجميعيغرق،ماشيءفيإغرقاناًلىالانساناحوجما،بالاستحالة

وان،للتفيبرالحاجةمئتهىفيمجتمعناان،قديمةموضةالدين""..حدلدنبياجراسعلى*يستفيؤ،فلأ،ابعادء

بقيم،قطيعياإماناا-شمنلحئشاالعامالرأيان"يهيؤهلاالديئعلى،جديدقيمعنالبحث،ائىائو،اللمدئفسهالواضحالض

ولذلك،،بهايؤمنلماذايعرلىولأ،سابقلمجتمعوجم!،ومعاييربشريملكلا،يائسابحثايبقىلكنه،السائدةآلمنتنةالمثلائقاش

."شحصياتهاجمهبلالكيشمر،ايملالهتهاجمعئساالثورة*،اء.ازا،ةالروا!ابطالوجميع،وسحابودريدوصائيم

نفسيهماوالثورةوبالقوة-تمردهااوجفيسحبترفضوعندما،فىاشلةثورتهملكن،كائنهوممالأنعتاقومحاولةوالرفضوالعبث

ليدافعبشر-ئبري،الله-الرصيفعاىوليدتهابهمارمتاللتينالقمةحة،،،بغرقواانهى،الحقيقيةوقضيتهم،مهزومورقض!

العاديينوقطيع،قلالزليمنم،الجميعبينلرتالتيالدمدمةعن،"وااًر،الاخرونكر.ولو،جر،؟وبصد!ويحيوها،حيلالهمبر

المعلق.القطيعي*يمانمحرضيمن،القدريين.والمجتمع

ليس،حلهاتغرلىلا،مشكةهذه،ميتافيزيائياحلاثغترضلا".*تافهـهونئحئ"ةمبا*لافي6مردريديمبم

."*نسانخلقلرتعرلىانااًلضروديمنئحوينحدر،الضخمالمهاجرينباصىامامهممنتطايرلحئدما،ويردد

التراجيدياويعرض..ويتحمى..ويعرى..فيسم..وشمزدوما،ومحمد،اللهوحبالقناعةعلموناصغاداكناهندما"،.اًلحميدية

!"كذاالحادة."*سلامعليهبنيا

وامها!رقابهنتجصزوجكهنهان:موتعرفهانالضرورجميا"-اللبل!-ذلكبعرقراناثم"جركلاكناقضيردبربشرويجيب

السابعةفيثعايبصقونوشبابا،سنوأتكللأث،الروملاليزميشلهن."اًلعادلون-و-جولاوكألي-

يصلحونعالواماهقيمونانهم،الزوايميمكتهملادينودجال،عشرةوللسون-وكافكاديمه"وكاموسارتر"يقرأالذيالحيلهذاان

كللوشعوبا،يحمموناصاراالعالمفيانتعرلىانالمهم،للحيا؟الىبتعرلىومت،قضاياءعنيبتعدولا،يغتربلا،وهامنجوابما

حقارةمناليس،الحريةاباصيموتونزالوالاابطلاالجزائروقيمصبرانواعتقد،الحادةعاسلالهفى،العاريةخقلا.لعهقي*شظن

اجلمنيموتونمنبعض*نحشفيهيوجدان،الصثرلنالقرنيتجمم،ومسؤوببتهحريتهفيوهجرهـ،،ويأس4قلقهفي،لاسمائ

*!يةالحربساطةفى،وتعريهتكشفه،الوجوديةمحركتحتويتبلوراًليوم

،ابداصليبيعمل،المصيريألقلقهذاجنبيهبينيحملمن؟الوجوديةعلىوكعرفناقراءكنافي.يكمنطرقاي،وصد!
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."اتاريخوعفونات/العقدوجولطهسبقا،مهزوموهو،ممزدعطاءلديهوالحياة،فشلهجناذةوبشيع

الانهيادولكن،للحلطريقهافياو،حلتوكأنها،الازمةتتبمى."وسنهزآعاطفيانت":"هلال"حدسكما

صيفغيمةمناثرليستوهي،العلاقةهذهصميميرع!والفشل،المجتمعيهتكوهو،،سحابيحبلانه،يهتكونهالاخرون

بالنحس،مغادتهالمرعودة،المهووساًلعاطفيهذاًبهايتعلل،خالثةخىالتحدييهوىوهو،التحديلحنعرفهفيانها"ساتزوجها"

...بمدالحقيقيزمانهيولدلم،لوجودءسابقلانه،والضدانتفهملا،البكارةشعبهايعبدبلاداان،ؤمعايبرءقيمههذه،الفشل

......الحقيقيأ.لحباسمفونية

جنبانهابينتغفو،اهمالفيبحرشاطيءعلىمرميهلؤلؤةاللاذقيةبنفسنا،اظلأقنانبنيانوعلينا،جدي!جيلنحن":لسحابيكمب

تتزوجه،لمالتي،منيرةحبفيفشلهوالم،الطفوليةبشرذكرياتذلكوبعد،وملهمةوصديقهزوجةو.عواطفكوجودربكلنيكوني

"الروحفوضىمستوىفوقنظامهلان"،ضابطايكونانرفضلانه."العقباتوكلالاحتملاتكلةةذ

العتيقهذا،ابراهيماخيهحانوتمنخرجانبمدبشرصارحهاهكذاانها،وملهمةوصدلقةزوجةانها،المستعبدةالمرأةخرافةيصفع

وبلادةجفاءفيطردهوالني،عاماثلاثينمنذالقرآنآياتيردداًلن!اطفالومخزن...متعةوسرير،وكناسةوغسمالةطباخةمناكر

الجباة"العذابسمفونيةبشرويردد"ألحانوتالىثانيةتمدلا"...صالحقرركما،نحاسةتساوبم!لاالبكارةوان

يسمونهااك!هذء،سحابخطبانهسمعوالقر"تطاقلااخوتيمع،البيتسجنمنهربا،حقيقيةحياةنحوالانطلاقتهوىوثريا

سحاباناصحيح(...عاهرة)،التجنيمنالكيرفبيهبتعبرحقيقتهاهو،الاعلىمثلهاهووبشر،الحلاقاصلعهاوافتصاب

قرففيزوجهامعتزنيبقائهامنافضلاليس؟مطلقةالانها؟عاهرةقدرهاالىتحبوانها،وملكهلالسفربعدغرفتهالىورا?تسعى

.؟قاتلنهائيلاوعئدما،طبيعياوتخاذلاارتخاءاتسميه،عاطفياستسلامفي،الفحل

موطنه،القربةالىوالغباءاًلتقززتنضحالتيالمدينةويغادرساخرا،قصيرانفساتخرج"رالفضيلةتؤمنينالا،ثريا"بشريسألها

ابديةقواقعفيمعزولونوالناس،تتغرلمالبيوتحيث،ءالبرى."بالفضيلةفكيف،قهـتزعنىايمانيكاناذا"فننهه،م

اللهيسبحونزالواما،النقيالقربةوهواءوالوحلالاهاني"تنهزم،الجسدتماملعئدما،ماتؤرلثيءكل،دمشقفي)

ونجتبأيرهرجزالمما"رشسدوكامل"،الواواًلواقبجزرويحلمونالاخوران،شيءلامقابلفاتعلب،اتقيداًناقبللاانا،الاخلالى

وعيها،تثورتعرهـيهفلا،الراضيةالملامجهذه"بمصائر!مللناس."الحيماةمنعذاًبااشدجهنماناعتقدفلست،حاجاتنظبيلا

(السنين.آلافمنذمتحجر،حياتهاشريكبنفسهااختادتلو.،بالعذابعليهاالمحكومهذه

جسم!افينجبدىالموتشبح،السريرعلىمطروحة،بامهويلتقي؟بشرغرفةألىمستسلمةتزحف!لانتهل،بنفسهامعببرهاوقررت

اًلعبثان،منالمهاكثربشرسخرإففتثار،المرضضغطتحت،المنهداًذاتلام..!*س!انيةهذه،تعانيهالثعيهذا،شنيعتمزقفاي

وترميه،الانسانتذل،مهينةوجبريةتصفيينتصبا!برثلاثةمنذمرغمةمعهالحقيقيةاًلخيانةتمارسوهي،زوجهاتخون

كذيبة.موحشةحفرةفيكالحيوان؟اشهر

تعيشى،انمعقولاليسانهكما،اميتموتااًنمعقولاليساله"كمايكونانفيقاشلفهو،سحابمعبشريحاولهماورغم

،تموتباناًقبلاناولا،بالرحيليقبلالمرضطلا،ذلكومعتبر-سانه،شارعفيانسانممهايمشيان،سمحونلااهلها،يريد

بصورةبوجودابئانهما،مطلقاسببهماعن*ستفساريمكننلارضعانعلىوليدثهاوتبرحالزواجعلىوتموساللهترفضفالتي،ممائب

ميتا،حيانسانسيتحولقليلبعد،المشكلةهيوتلك،قدويةجريحةومنها،1\هلهار(ييهمهالا،دعشقارصفةمن،رصيف

.،،هرليساهي*ئسوهذاوبشر،العالمكلره،شيءكلعلىحاقدة،ينزفزالماوجرحها

لماذا":تسا؟لاًلفالارضفينجركان،التمز!وهداالقلقهذاوعاطفتهقلبهعظمةرغم،عذابهاحمليستطيعلا،سمامهما

..جمبمسنموتكنااذانحيالماذاواًنجراًث!..نمرضلماذا..!نحزنالقهقهةيثير،كلبفي!نجيب،تنريةلحفلةيعثوها،الجموحة

بحيلالناالتلاعبهذاعبثاًي*.الهيةحكمةهذاجميعاناصحيح"...بابامعسأئعب"

،الوجودفيصراعنانثابرانمعنىما..ءالمقرفاًلنحوهذاعلىيفتتوكألهالبطاقةفيمزلى،اللامقبولردصافيبشرويتمزق

وراءماالىالاستمرارهدفما..إإخطرةكلفيفناءنانحملوسألته"صامتاؤسرتفمزقتط،جيبتيمنالبطاقةسحبت":ذاته

..!بالرعبعليهالمحيهوماًلعالمهذاًتلفراعفةماساةاية..!العثمالثبمالوقتبمديحنلم"ويجيب..!"مزقتهالماذا"سحاب

الذياءالشعفاضيعافما،حتميةبكلاميماتتالفجرعند"الزمانقبلمولودونانناملنوكأنه"الحفلاتهلهفيهاحضر

".قرننصفمناك!رطيلةتكبدتهالزيفيسمهاارضفي،الممزقينازمةهيوهذ.،لوجودظالحقيقي

لحظةفيالكفنيغلفهابشر،فيللاشانيةالكبرىالهزإمةتبداهكذا.واللاحقيقيةوالخولى

اللامقبولة.بحتميتهيعبثعندماالمو!أ.رمتهااًلحمادة،ومرااًحة،وتثر،خولىفيسحابكشرجهداوهع

.....مليذونالناسان،اص!قاءنبقىانيجب،طبيميةنجبرعلاقتناان"

،هناكتطاقلالأالحياةاًصنحتانبعداللاذقيةمنبشرويعودبسرعة،و*جتماعيالفكربماالتحررمبادىليتقياواضخمباستعداد

عنتصثه،بسحابفيلتقي،هبرربلا،ببمساطةامهملالتانوبعدان،مبمويقضونفيتهمونني،سمعتيببراعهينهشونوكلم،مئعلة

قبطانبكرملهوتشيد،الخيريةوالقناطروالنيلوالقاهرةسعيدبوراستطيعلاوانابههيهرتحررقيبةاولامامينتكس،تحررااكمرهم

انظلأليةامنالجامعة!لاببيناللغطويسمع،ورجولتهالباخرة."يعيشونكمااعيشان

النيلي،الزورقفي،الكمانوعازلى،القبطانمعوعهرهاسحل!جدرانهاربعةمناعظمفيهاالحياة،"الحرملك"جصرانثرفض

منطقية.بطريقةنفسهاقناعويحاول،تصميما*يزداد*الحبصميميةمنينبعائه،خارجمنيفرضلاالزوجيوالواجب

الكويتمنرجلمععاشتانبعد،بسحاباقبلاكنتاذا"ومع،قليلاوحمرفي،اللهذاًكرا،صلالمامصلياببشركقبللاائها

العملية،اثنيناويوماقبطانممهاعاشاذاارضمهافكيف،سنتينحرفكلاشربائني"يجيبهااذ،النماذجهذهمنليسبشران

."فبالارالقالثانيةاما،بورقةتمت*ولىانغ!،نضسها!تىاطالبكولن،كريدينكمانبقىسوف،واعبدء،به-تفوهت

بضس!لتهيشعرء،صريحاثورياطابعافائزمع/الجدلويرتى.،(بشوار

كيفاعالمااننقيضططرفيعلىانهما،جامعةطالبالهرغموع!اديتهزوجثسالروج،اية،المستقبلفيترىسو!"،مريديبشرويهرء

ويغالر،بينهمايفصلزالهاالعقيمة*جيالرسوباتمنوصفيقامنوتمحى،البعثفمهافييتمجدقنلا،الوهيةواًية،صومةاية
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وحضارةقيمواشلاءرممعلى،جديمهحضارةلقيموإمياعقلانيافيخبرماثرياوتدخل،كالشرو!رأسهفيتموموهزائمهالجامعة

...تحتضرالتوقح،سدومسديمياحساسويجتاحه،عابثةبطريقةامهبموت

تتحدى،المربمطلعفيمركوزاجريئاسبقا"المهزوموق"وتظلمرلأولحسوا،الشثيتهيءومي".شهوقوس"ظهرهاكان

...العباقرالسربر.واستغرقهما،بالعالماحسامسهوتقلص،قواهتوهنبالقبلة

،(للاداب"وشكرا،*ولانتاجهقيا،الراهبلهاني"تحيى"ماري"معكاموغريب"مرسو"فعلكما،تماماثريايضاجع

المتعبةهاًلطريقبدابةالناشئةوتسليمللفكرقديسهافيالجئسياك!صاليكونان؟اتهالعبثيالموقف،الكاتبةالآلةضاربة

حيم!رجمرطرطوساليوتي:س.ت.يعبركماوالموتالحياةبينالوسطالعبثيالحدهو

."فالموتاًلجئسيفالا.لصالالحياة"

-2-البشريهبالصخورالمشنمرالتصادم،الناشزةالحياةنغمةهيهذه

لتكئيكورولمسة"المؤومون"،سحاببمع!فالمقارنةهذاهوقفهلهويتيح،اللانهائيوالعبث

طرابشبىجورجبقلموامسس،بالحرماتيدمموءمابخرفىسحابيتهمفاتركانامس"

."بنفسيخرقتها

بعينا*تلموانني،قاسياالمقالهذاسيقرالمنابدوقد،ثىمكلللرجلتتيحاقيهذء،وقوانيئهفائزقياممنويسخر

لثانية01فيشل!،اراهبهاقي،الرواقيهذءمؤلفان*عت!لى،تخلصلااو،لهلتخلصسحا!يحبلااله،المرأةعلىوتحرمه

..بة...-.:لانهايحبها،ذلكبعدكمحصلةيأتيهؤا،داعرةاوورعهلتكون

ا!بيناخذبعهدهقارقاننيمنوولهالفعل،ر(برا!لاولىدولعربجائز"والها*دوالالقيمهدمنماذجاحدىوهي،اللامزيفالحياةصم!تعيشمتمردة

ناشيءكلالبهناكليسانههوب!مئيطلسبب،*هتباربينالملاضاتبنبيجدب،يثرونوالعبثاتمزرجيلوكل،وهوانها،المنخورة

عملاالقراءعلىيقترحكاتب.كاتبهنالربل،السنئصغيرىءلباوسرةومل،القربيثقيئبكراض،باععابهمانهم.حقيصلآوولادة

،بالذاتالعملهذاالايلاعتباربعينياخذاننا!دلا،لايضو.طمطلقةمناجهبزواالثمنهويدلىلاقلماذا،6إضحاوانقلاب

.(مؤلفملاشخصيةعنالنظربغضيقبلهالاال!كرةهذه...واللهوالدينالمجتىيلفها،اباجة

المنواتمنواضحموكما،تحاوليانها؟"المهزومون"عيما...وانحرا!و!ضفجوراويسمونها،الكميرون

رريدالذي،الجامعيالمثقف،لشاباجيلنا.جيلقصةتكونان....

عمقها،بكلحيلالحهيعيشانيستطيعحتىصفراالمجتمحيفنبرانيئصتوالعالم...ثورةالخغراءفي:يهدرالبقالبناحدراديو

مخلفاقمن،مجتممنافي،هياتيالباليهالتقاليدتحدهاندونايخرا،الجاعهالى!يريقهمفييرقصونوصالحودريدبشر،للحدث

الوسطى.القرونالجامعة!لأباناكنب"بشرصالحلكر،الصامتالمرجلتحرك

الراهبهانيحاول،والتقاليدالشل!جيلنابينلصراعاهلىاوصب،كب!اعنوانااثنب...البثرابا...التطوعيطلبونكلهم

بالطالبة"بشر"الجامبمالطالبربطتالتيالحببقصةعنهيعبران...لمينيككتب،الجمهوريةوغررالعربيةالجمهوريةمنالجامعة

بشر""اًن.الآلسنةسمفنهاتلوكمطلقةفتاةوهي"سحاب"."صاحبذاعاش

"سحاب"منالزواجفيرنجتهيعهنعندماعالياللتقاليدتحديهيعلنمستوىفولىلحناالشبابةفيانفخ"بشرغرفةفيدريدويصيج

للنوماستمدارهاوءنالجنسيتحررهاوعنماضيهاعنالنظربغضولانبيذبلااسكراناحبوانا،خاصةمنالسبةاليوم..البشر

سحل!""يعتبر"بشر"انذلك.ويعجبهايرضيهارجلايمع."يره

وهو.اكراهالابارادتهاعليهتقدملألهاهذاتصرفهافياخلاقيةالثورةدريده"منفعلةانهزاميةبلهجة،سابقوبثيفيبشرويجيبا

مخلصةتكونانعلىيرغمهاانمطلقايحاوللن،شبتبزوجهاعندما."جديداانهزامالناستضيففهي،المناسبةمندثك،تنجحلم

اذافهي.لهحبهاطريقعنبل،ائزواجومبارىء*خلادباسملهكالنعاج..لعربياالانسانيموتحيثالىاللمابويحاولون

تحبهلنهيدامتوما.كير.معتناميلاالط!بيعيمنكانحبتهاًالعالم،وقنرجي،التاريخ،بموتهميدينونه!نا.ليموتوا..واصرب

حبها،عنيكفولنالجنسيتحررهاهلىابدايدإنهالنفهو،بصدالثورةوتصاب،مثروعهمفي"فشلونلكنهم.السلاموجزاري

.والعلأبالناسقالمهمابملأرنا،-ديدينوفثلاهزيمةبهااضافت،بشرحمسممما،بنكسة

ولكننا"المهزومون"حولهاىدوبىالتيالرئيسية1الفكرةهبم.هذء.الممزقة

على،بلالفكرةهذهيخريقمملاالهقلنااذاالراهبهانينظلم.....

المهمولكن.عديمةوقصصاكمرةاشياءروايتهفيان،العكس

ومساهمتهاالرئيسيةبالفكرةالاشياءهذ.ارقبماكلءدىمانعلمانسافذءعنيرررعوبشر،لمثققلبفيينحدرالترامكانعنسا

الرواير؟بنامفيالمفويةواخرلأولا!المهذءيرىوكأنه،معامتةبطريقة،والاشياءالناس

فى.اروايةتحليلعلى*قدامذلعامتانملاخطن!ةفعلكما،العقليبالاتحادهزائمهنتويجكليقهفيكان،مرة

-.-.ه.العصيية1الكليةالىبانتسابه"لوراًفس.يت."
ناريدمصنةفكرةاساسعلىتقومتوحيهيةهادفةدوايةولا.0

...ماتت:لنعسمهارادكمايكونانفيلهائيافشلانبعدهذاحمث
بالفرنسيةيسمىالذيالنوعمنهي.اي،الكاتيعالجهبا..ه-..7

اقيا!طرةالملةمنتثكو!ميرر،ه!وكاهـ!بعد،!بساد؟وحمنسص،جامدهحفر.ولقنها،مبرربلاامه
الغمقة""ألىصالحوارسل.،الحديديةالس!مديرمنزواجها

ا!ننجريدية.اللمنيةاًقصد،!ه!ولدوايةكلمنهاتشكووا!4حبواكتثف،الضةمنوحثيعذاببعدالجديدالباستيل

انيمكنمااخطرفيوقعءلاتبهاولكئ،يلانابضمررمكهو؟ثانبوص،هشحيهوهيس!لملا.لهدعهتقد!ميستطيعلاوهو،تموتو!ط

(ال!حرسطبةءةلتمييزمولببن!بمنالن!لكقعدبدمم!أئتحربةبقعلضميةلروول!ن.بشر.قريةفي.الشرقيةالتلةفيبدفنهاوتوصيتتقنتانبعدتموت

....بة.....فث!لهمفي،وتمزقهمابطالهاعنثفي،المأساة،الروايةهيهذه

كما،فنيا"صادقةء!"ولكنها،حيلالياصادقةعونقدحمرةلرفضهممبلالهمولا،المجنوئةاندفاعاتهمفي،المتلاضةوهزائم

بطلباعتنارء،املالبجاةفيللغايةهامةمونقدمحيرةاشياءنجد،وصميمياصيلهوماسبيلفي،ضيقيلامزيف،كائنهولما

الاعتبارات.بتلكآخ!ذانيريدننلانفهصائيألاخاناعتقدا)1(لوحياشبقا*بصيعذابمفي،واغتراب!توح!دعمفيابدأيظلون
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عنساثريامععلافتهفيللظهورجوبمنفعورالئعنيةولمكنلذلك،الروايةبناءليعصويةمساهمةتسهم،ولكنها،انرواية

هنااوفعقدالراهببهانيوكاني.منهحاملانهالتخبرهتاتي.الروايةلمجمعبالنسبةالدلالة0وفاقدةفنيامبررةعربانهانشعر

الرجل،انابعلومفمئ.منهيخرجكيفيعرفلمطزلىفينفسهشغصيتحاب،فينجدءانفنستطيع،.النمنيةعلىالمثالاما

تنجبانالحلركليحنر،محضةجنسيةبالمراةعلافتهكلونعنمماحدالىشاحبةشخصيةانها..الروايةفيابثانيةالبطلةهياني

لرجلبالنسنةالحالهيهذءكانتواذا.ابنامنهأاًداةهذهكل.هيوتصرفاتهاهيحياتهامنعنهاثيثانعلملااننا.مريع

العشرين،يتجاوزلمجاسلطالببالنسنةالامرفكيف،عالبمخلالجمناو،الاخرينالابطال،انمانخلالمنيأتيناعنهانعلمهما

؟اخزىاعراةويحبمنتنالانتريدالتيالألسشةخلمناو،الباردةالغكريةاًلمناقشات

بشر،منارادةوبغرصمفةتمقدالحبلمذاانلنفزضولكئ!لمنلناتتكشفلاسحابلضخصيةاناخروبتعنر.سمعتها

ادشعولابحملهاثريااخبرتهعنممابشرتملكالذكمالشعوريكونفكي!فنعرفاننا.العرفالفكريو،الحوار،الحوارخلمنبل،الحث

ناحينفي؟(272ص)"بالثورةضاومثعوهـا،بالفرحفريبافاعةفياًلجامعةطلاببينجرتالتيالمناقشةخلمنمثلاافكارها

الخوف،بالخوفشعورهويتملكهانيجبكانالنيالوحيدالشعور.(اع3-9،1عى)الجامعينعلاقاتفيالضجلحولالموسيقى

قدوالتي،الحبعلىتقوملاالتيالجنسيةالعلاقةهذهنتائيمن:(.92عى)تصرذاتهاسببلبثرتثرعاليهالئستمعاو

تعلماننجبهمااقلليسحرجمازقفي،المطفلبسبب،توقمهماكلاندائمااشعرلانيسيانة...دائماسكرانه.انني-

منها.الزواجيستطيعو*بخيانتهسحابلقد.الضحالةفيمنرقةتفاهةالاليس،الانحشالبشربهجاء

اختلق""عنمماالراهبهانيانيؤكدهناث!يءكلانالبشريقيدواانيحاولونوهمالغابرالزمناجيالا!فكرونقض

فالحل.النهايةحه!فيهايس!كيفيعرفلم،هذءالحبلحاهـئةالبشرانيفهمانيحاوللممنهماحداولكن.اخلاقاسمومابفعنات

الحبلهذاالىينظرلابشران.محضتمنيحللهااوج!هالذي،روحاتتقيدانفيتركبولا،جسداتقي!ضعاطنيةوثنل،لوافع

المىبلاليهينسبلنثريامنابنهانهيواحمدهزاويةمناللاالاخلارتفيدهالذيما...عبلهاانالحمقاءالسجونهذ.تريدلا

.بالاجهاضيطالبهاولهذا)عالمشكلةفيجمحنقهماوهدا.زوجها،الارضعلىالانسانوجدلقدأ!رائماالحبوظيفتهاكانتاذا

السبب0هذامناًتخ!انهلناقالولو،صدقااكعرالنطلكانولويشتركالمخببقةبدءمنذاللهولكن...وطبائعهنزعاتهمعه-ررج!ت

،بالاجهاضثريايقنعلكيحجة(يخرهرجلباسمابنهيكونان)وهذءالنزعاتهذءبهليكبتواممكنكلايجادفيالفلاسفةمع

تطلقانثريامنلطلب،ابنهعلىحقاحريصاكانفلو.معهلاقتنعنانريدونحن.؟بحلوليأتونلاانهم..عفوا..هأء..الطبائع

يريدالحقيقةفيلانه،ذلكيفعللمولكنه.زوجتهلتصبحزر!جهااليناانظر..تقويمنامنوننعتق،الكونقلبالعاطفةهذهنودعان

فيالمثاليةلمولكن.فيهاثريااوقعتهالتيالورطةمنيتخلصانحياتيان.قاضياولستمحبانت..جوعانموتاننا،اللهايها

باسميرنانلابنهيريدلاانهعلىالمحرصواثثاء،الطلهذءمثلالاياموهذ..المتقعرةوالمسافاتالمرهقالزمنالثرادبينمضيعة

تسشقراحقا.بضهورتهااحسكنتبريبةبطنهااًلىنظرت":غ!.تجرجراراها،واللايطاكوالتعببالالم"ساقلهافيزداد،تمضيالتي

عرتاننييعنيهؤا"؟ولداالمستقنلفيتصنعسوفنواةهناوشجن،عاطقنيوسعباعصابياعيشهااني..حساببمعلىاثقالها

اتوارىانيمكنكيف،صيرمبييولدعنساوغدا،بالضرورةابا.0.طاقتيمئوالبقية،افكاري

؟"بابا"(ثريازوج)البشعالاصلع1هذاينالبيواتركه،حياتهمنعلىدليلاوحم!افكفيلاالمطويلةالصبةهذءمثلاناعلمانا

.(273عي)."\..معقولالييهذاانالىاللجوءلأالكاتبعلىيحرلمفنيمبمأثمةليسلاق،الروايةئمنية

لن!نيةحتميةنتيجةالاليست،اًلصادقةغير،المثاليةمذهانعلىشامداولوتولستويدوشويفسكيروايات)الخطبهذءمثل

يةالمرواًبطلاقنلاحظاننا،وبالمناسبة)مواقعيتهاوكلدمالمغادثةعندمادالتجريدالنمنيةفيتقعالروائيةالشخصيةوحن.(ذلك

بل،اًلطوبائيةهنابالمثاليةاقصدولا.كبيرحدالىمثاليانسان.لخطباهذ.غرالينابهايقممهاوسائلمنالكالبلدىيكونلا

لاتعيبهالذي،الاخلاقيالانسانبمظهرالظهورفياللاشعوريةالرفنةامتمتولكنها،الشخصياتعلىاقتصرتالنمنيةهذهوليت

الكاتبهوبطلها،ذاتيةالروايةانالىراجعهذاولعل.شائنةحضرعنسابالقيءيصابمثلافبشر.المواقفالى،الاسفمعايضا،

واًتهمهاثرياعلىوثار،المشكلةبشرزيفلماذايفسروهذا.نذسهللانسانيمكنكيفافهماًىعبثاحاولتلقد.اًلمولدحفلاتمنحفلة

فيما،المقروضمنكانانههع،غرءاًلىابنهتنسبانتريدبانهاالذيالحفلاتمنالنوعهدايدينانارادقدانهلمجرديتقياان

عنبهيعبر،القيءسوىيجدفلم،الوسطىالقرونمخلفاتمنمو

-78الصقحةعلىالتننمة-القيءحوالثانا؟كداقاستببعوبالمناسنه).واستنكاد.ثودته

عجيببشبلتضاعفتقد،الشبابارباؤنايغننهاالتيالقسىفي

تكلمانومنذ"الغثيان"بمنوانررايةلسارترانعرفناانمنذ

*نسافىيتملكالنيالاحساسهذاعنمضكلبشكلولسونكولن

ضانى؟ن.(الاضيقوبرداووجورهبزيفيشعرعنمعا
جسد.بشريرفضعندمائانيةمرةتتجلىهذهالموق!ونمنية

الرغمعلىيلمسهلموهو.عليهعرضتهانهامنالر!عكثريا

ساردربوللجانالجزائرفيكلارنايستطيعفكيف.بمفرلما،غرفتهطويلفيساعاتقضتانهامن

منيتضحكما،بشرازمةوكلاًلر!ىهذاًمثلييررانالكاتب

اليغلهنريالي!رلونالرومانبكي.؟الحببقناعاحياناتقنعتوانجنسيةازمةهيالرواية

يستطعلمكانانانهالراهبلهانياسجلانهنابدلاولكن

اقريىوسير!يمةربنجبماعرفقد!و،ثرياجسدامتلرعنبشراستمكافيبرراًن

معبشرفيهايناماليالاولىفادة.لهافنحهيبرزكيفبمد

يمدا!دار.امهماتتحيث،رألهمسقط،قريتهمنطدعن!ماممانت،ثريا

اتيالفرععةوان،تمضيالحياة.بأنليذكرجاءالموتهذاًف!ن

.ابداتعودلاتضيع
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ببعععباققدسننرف!لتنها،اخربتعير،ابنافيحابتها(علتىسنتزلمريرمن)لساهرنما.أ-؟9الصفحةع!المنشورصتممة-

المهرومو!

هيبل."ثرس"زوجمععهرهاستمارسكانتوان،

زواجهاةبعدلهعشيقةتصنحانبشرعلىتعرفيبل،ينلكتكنفيلا

العسل.ش!ربعد!،ءفلالصلىعشيقيلصعىانارلتاذا

رجلا،،شريفاسكانالنيبيالوحيدفانت،تريدكمالكسأستسام

.0005نفسهالوقتفي،وانسانا،الاقلعلىداخلهفي،ويعترف،نفسهيتهمان،صادقاكانلمو

نجعيءالالكلاماهذااماميشعرانيمكنلارحلاياناعقد.(الورطةمنليتخلعيالثورةهؤهافتعلبأنه

......ء.الفنيةالنظروجهةمن،ورطةكانتهذءاًلحبلحادثةاناقلت

بليفع!عمهاهنالنهيطرظليحئهالكلمالعيي!النيهولحاللاشمممرلن!معنةفك!فهانييستطعلمعندما،واخرة،اخرىمرةمنهنتأكدماوهدا

تحترمامرأةبانهايؤمنكانلانه،الوفحةالطلاباًلسنةكلضد،يممتانمنضايجدفلم،طبيعياحلاللحادثةيجدانالراهب

واحدة،غضبباددةبشرعنتبدرلمذلكومع؟وانوثتعاجممانهايةحتىاخرىسةيذكرهاولا،هنابثريابشرعلاقةوينهي

ويشربان(والاخرةالاولىالمثوةكانت)غرققالى!كوهااتكلاناتطاعولبأبر.ن!.اًلاحساسصادقكانلمو،بشرانهع.الرواية

...ه.لامنولمهـان،منهابناماامراةاحشاءفياًنواحد!لحظةيتناسى

ا!توتنتهي...(!/الديكةلعم)الميكة-سفصان!كلانو-يوجدوان،الرواقي.اخرخىمطروحةالمشكلةهذءتظلانالواجب

ذلك!مليهتعرضيعندمامعهاالنوميرفضبئن.(!جهضانرفضتثرياانباعتبار)خللها

يملكلاالكلالبوبانالمكع!يعلىئافتعانسعرفينثعرلقدرتجربقدرعنهاايةولكن.بثرياعلافتهمنن!نيةاقلبسحاببشر*قةوليست
المواقفبعضبصد!،

ولكن،.امهكموت،حقاعاشها!الكاتاناغقداتي،الاخرى،بامرأةرجل!لاقة،حقيبةطلاقةايةتنشالمانههوالوجداًلقرفى

.........بةالمناقشاتمنطويلةسلسلةااًلاليستبسحابعلاقتهان.بينهما

حوحطر-نجييعفذكرالأا،المكنوبهعايهضمربيلةالرماكمالمكيملنظكمييفعبإلهلهاًفعاليبردانبهايحاولواتي،بشرنصفيتغالتيالاخلاقية

جوعنمنفصلةلكنها،فعلاوفعتفد،صاثقة،خذقية.لكونورالجوجعلتاقيممهالمناقشاتهذ..الخاصةوحياتهاسحاب

على،هيبل،عضويابناءبنائهافيتساهموىكرتحلااًلروايةمعهتصورانيمكنلاحدااًلىباردا،عجيببشكلباردابينهما

المواقفافتمال،الحارلصمقها،وتفضحتسلسلهاتقطع،العكىيشعر،اًلروايةصفحاتطوال،ءالقرىيظللذلك.حبجوانه

ميما،فمثلا.حقاعاشهاقدالكاتبانيبدولا.اتي1الاخرىيشطعجساتكوناصطن!عامصطنعةوبافهاالعلاقةبلاحقيقية

اتي،الجيم!،الطويلةالصفحاتف!متهاالتيالفنية"الخدمة"0اتقايدوتههثيمالمجمعانتقادعالىمنهيعبرانالكاتب

مقطوعة-الاسفمعسانها؟وموتهابشراملمرضالكاتبكرسهاوان،حقيقيةالفلاقةان،الكاتبيريدكما،!رضذلكوس

الروايه.بمجمىالصلةنف!سهاتكشفسحابهيهاولكن.تصرفهافياخلاقيةسحاب

كيفتعرفكعاهرةنفسهاتكشف،الروايةاحرفيحقيقتهاعلى

تشكو"المهزوسن"طن،الأخذهذهالىبالا!ات،واخروا:ليشرنفسهاميتقولالا.تريدماالىلتصلجسم!ات!صتغل

!را.جرتقدبانهاتقنعناتكادلااًحداثهاانوهوخطرعيبمن،احمقمافونوهو،طبعاخالتيابنا.0قرإبيساتزوج-"

تتوفرانيجبالتيالالاسيهالمباديءاحديجهلالراهببهانيوىتيكمااتصرفذلكوبعد.الريرعلىساعاتببضعارضا؟هيمكن

الواقع.مثماكليةمبدأبهواعني،واقعيةتكونانتريد،روايةكلفي.(288ص!."الثء

الامثلة.بنعضاًقيانهنأوثحاولامراةا!ا،اخلافةسحاباعترعدما،بشرحجةكلتكناًلم

نااولاولتلاحظ.هلالاخيهزرجته،ملكشخعيةلناخذتصرحهيهاولكنأيعجبهالمنالاتسلمهولاجسد!اتعترمحقيقية

اًلمعلاقةتحررسىفما.هلالاحوءوكذلك،الاصلفروجممبمئر

أالاخوفوجةالاخبين،الحالهذهمثلفي،تقومانإمكنالتي

،حرجمناثراييشوبهالا،صميميةتكونانتستطيعلاانهااًعتقد:حديثاصلر

بدتلقد،الجنسيةالقضاياعنالاحاديثكودعندماوخاصة

صديقة-اقولصلا،صديقابل،اخفوجةليست،كانها،ملكلي

هلىمعهقصةفيياتفاصميدلهاجنممبيةظلعهايملسعنحميماجةبعثركمافهبنهالاهي!ك!وهـلعرلم

ناعلىتشجمه-كادميبلويعلبهايضربهاالفيالحلادزوجهامع

سؤاله:منتتورءولامعهاعلاقةينشيء

.7،(ص)"؟قبلتهامرةكم..بدينك-"ديواناًحلث

انهاننسلاولكن.يبموماعلىمدينيةفتاةملكانصعيح

قلاذاعجبهنادفهل.متزوجةامراةعنتتحمثوانها،بتزوجةالكبببرالعربيللشاعر

لهاوجودلامقنعلةشخصيةهذء*خنوجةانشعرتني

النيمجتمعنا،،اذوالاراهافيمعالثعالبمثبعقدبومجتمعنااالجقيقةعافيهدمفياًلعيسىسلجان

.الجيرانابنةخديجةتزوجالتيالثيخقصةايضاولناخذ

القصةترويالتيهبمملكانالادابداًرمنث!ورات

يستطعلمالشيخلان،اهلهالبيت(خديجة)عادتلقد-"؟م

ور!ا؟ءاهلهنصحهولقد،بالمرةيتزوجهاانيستطعلم!يزوجهاان+؟7-+*7-ص/ءص
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ثثوءيتللىانبعدالأالإثنالىبثراشباهيتجهالاألمفروشمنكان.جديدمنيخاول.أنرصممفرففي،العرفىو3النبيلىبعضيثربان

يعثيلا!ذاالصلاةالىالدعوةا"ذنوصفيسنقاناًما.جارءفياستمرانحمثوقد.طبيعتهانطفاتالغرفةدخلاوكلما

ويضةعاًلروايةسيرفييتدفلىالمكاتبانهوواحداشيئاالااللحظةبهبلغتالذيالموقتفيخمد"ولكنه..لعلهمداعذتها

بشر،البطلمكان،سيجريكلأاًلكاتبباعتبارءيعلمااًلذيهو،نفسهتركضوهيوتنمتهالغرفةمنفهرب،ذروةخديجةنحداًلحرجة

.سيجريمايملمالافيهالمفروضمنالني،بخالهفاصطمعت،سيطرةكلفقمتوىتها،مجنونااعمىركضا

للقصةالمعاصرالنقداتجاهات"عنمقالي!ياننياذكر،وبعد.اً(7ص)"..الخالايرانوكأ!وضمافبلاعليعهوانهالت

النقدمعظمااًنذكرتفد"الاداب"منسابقعددفيالمنثور"العربيةتروبماالتيهي،الاخزوجة،ملكانشيءكلفنلولنلاص

يقعاليالفنيةالاخطاءعنالمكشفالىيتجهتكنيكيانقدايزاللاعندناثانياولنلاحظ.فاضحةالفاظمنفيهامارغمعلىالقصةهذ.

هنااتخاذعلىارغمالئقداناتفاوقلت.بلادنافيالقصةكتابفيهاولكن..(عليهوانهيالىهابالغالالقناةاصطدام)القصةواقعيةل!

الكافي.الحدالىبعدينضعلمعنشاالقصةفنلاننظراادقفالجارةتا.نيعئمماحقامضحكةتصبحفالقصة،شءكلهذاليس

كنتولقد.مرماتكنيكيا"مونالمهونا)عنهذامقاليكانولقددخوللشهموابيتهاالىيأتواانوملكوهلالبثرمنوتطلب

هذهتحليلاحاولانفبلعليكانلانه،الشكلبهذاكتابتهعلىمرغمابانطبع،.الوسطىالعصورفينعيشقىاللاوكاننا،القناةعلىالشيخ

هيهل:تساكلان،فيهايقولهانكاتنهاارادعماو(لكشفالروايةاًلاقارببحضورالايتزوجونلأبلادنافيالناسبعضاناعرفانا

روايةأا-تغربهماولكن.عنراءزوبخهمانلهميثبتواخى،والاص!فاء

ئقافةمنعليههمماوهم.بالذمابوهلالىوملكبثريقنلانهو

لمعنقامقدائحاجمتفبلماهذفيهامفعرميااننيلمفيتعرنعبيبملسلبيةفمهاجيرمن،نقاليما.الحديثةالحياةلممنىوفهم

يذكروان،فنيعملقيمةيستشفانيريدكناقدعليواجبهذاانبينهماالعلافةراًتلقد.بثريابثدعلافةبدايةايضاولناخذ

...ولكن،!ومالهمافنضبت.المطبخفيتثتغلوهيالنافنهمنيراقبهاراحعنمعا

قائلا:،تفتحهاانلمالميهاطلبولكنه.النافنةواغلقت

منالئانيالنتق،طيبعتهبحكم،دومايفضلالناقدانيبدوولكنهذه،اوذيكلناننيتعرفينانت!..لانتحمث،نتكلملالماذا-

اهـ!ام!سهوجداذاوخامةالاخطاءيذكرانيض!لاجمو،المسألةوظلم،والقتلالمزنا،الاحراماليي..محرمةاثياءليست

مثلفي،النقدمهمةاناعتقدلانني.الطريقيدايةفيلاروالكاتبنعبتلمووحى،ليتصغيانكاغلمانا،لنورالاتطفئي..الزوجات

الخطرةاًلمزالمقالىاتنبيهبل،الطريقنجحديدليست،المحالهذافانا،نتحمثو!ثيناالنافئةافتحيمذء.0تعودجميانالىاتكذمسابقى

عليها.بالسيريحلمكانالثيالطريقءنالكاتبتبعدقدالتيبحنانلهيصغيشخصاي،شغصادنياهمن!يركلنا..بشرالااكل

صممتلقد،وحدلروانتوحدي.أناأتهربئفلماذا،واستغراد

طرابريشيجورجدمشق.92ص"+لحبنيفناةاحبنتفأنا..اخرىبطريقةمثلك

زوجةهي،امرأةالىال!مقذامثلانسانيوجهانالمعقولمنهل

----صسسسس--صسسى--------:ةمل.امراة،خثفى

الدقيق،الوصفهذايصفهاانبشراستطاعكيفذلكمنواثربل

حديثاص!ر،تلفتها،اهتزازما،حركاتها":اخرىنافنةفيوهينافنةفيوهو

فيالباهروالتلألؤ،الفاتنةتكشيرما،اجفانهاوظلالجيعماغنح

م28ص"..جمبنيها

لملهاحبهعنسحابيعدث(،16)الصفحةفيبثرالىولنستمع
لمء4كل.الجنسيةوالتجربةالحبحولونقاش!همامنهاالزواجفيورغيته

ءس"!ايجركليانالمعقولمنفهل.ممهماتجلسكانتكرييةطاليةامامذلك رهـ-!صهوالراهبوهاني،دمشقكجامعةجامعةوفي،الحديثهذامثل

م!!مص".أالمتزهتالاجتماسبجوهايننرفمناو
فشلبعد،بشرقررعندها،يهالروافيالاخيرةاًلصفحةولنقنح

البري!الىنعبلقد.المسكريةالكليةفييتطوعان،لسحابحبه

تقولالمبريدموظفةولكنتطوعهاودادعلىيحتويالذيالمذلفليضع

بممسة:له

اًلصوفياًلباسطعبدبقلم."اليامهذاثورةبدءعنبعدتعلنلمالعسييةالكيةولكن-"

.203(ص)

وكيف،يتطوعانءسيدبثرانالموظفةعرفتكيفنتساملونى

الئيللصيدرائعةقصائدأالدفىرةبمهتمدن"الكيةان!رفت

بشربطلهالكاتبلنالأيصفحيثالكنابمنالاولىالصفحةالىلنمدثم

دمشقمآننألىينظروراحالشرفةالىخرجانهيقولانه.*ولىللمرة

الشعرعالمفيوحلهنسيجكانونحن.الماننهذهدصفاسطرستةالكلالبوبرس،و*ربعناًلسع
نعادضهماومن.وصفهوحيثمنا!صفهذاهلىلنالااعترإض

دعشقمافنعنيتحمثبطلهفيجعل،الصثاملالبيستبقانهو

11يتكشفوهنا.القريبالجامعفيالصلاةالىثعاهجارهانيقولثم

لآدبدرر.س375-لى.ل003الثمن،!لاةلثوةسيتلقىبطلهإنيعلمانه.لعلالبالمسنقالموقفلنا

.هامخطافيسقطقدفيلكيكونلكنه.المأننيصفراحلللك

--انهاعني.العكسلاللحدثنتيجةيينانيجبالمرواقيفيفإلوصف
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