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خاصاالفمسلهذاوكان،الناسيبلوهاالتيالكوادثانواعاخف-ا-

كلفييذكرجشعرجلىوهو،الروايةفيالابشخصيةبتحليلم!وليرجع،بارءاقصصياكا.نبامدبرتضافي(...ب)عرف

المسكينة.الهتاةمعالجةفيتكثم!ااًتيالمصاريفضخامةمناسبةت"3يرقراونالناسكانتهـماصفاداكنافقد.بعيدةسنواتالىاًلادبي

منهـ،للزواجيدفعانيمكنمهرايان(مامهامرةقالانههذامنواسوا،المجدهذامثللها.نيحوؤ!.الفذةعبقريةءنويتحدثونشغففي

بب-رزالعقليةهذهتصويرانولا،ريبالمصاريفهذهنصفيعادللالقد.الصفيرةممديضتناحدوداًسمهتجاوزاًلذيالوجدالرجلكانلانه

/فسداندونرتافةفيالكاتبعالجهاوقد،خيمةاجتماعيةمثمكلةشخصؤءهايظهـرلم،.افهةمهـملةالسنينمئاتالمدينةهذهعاشت

ؤ-ي،اكاتباإصردهاكماالماساةحوادتوتتعقد،للقصةالفنيالمطالعهذهاكت،فعنحتىءجزوا-الخاءليناًبضاءهـااناواقعوا.اهميةذو

منكان،والادبعينالخامسةفيرجلوبينالفتاةبينتتئأغراميةعلاقةغزاانهاًلى.وشيرالادبي(..ب)تار.وخدان،طهرانيهمليبنالصقرية

عونهيدالجميعوكان.ايضاطفولتهدقاقومن،المقربينأبيهااصدقاءالا.عنهايبةمدولم،ديهاولدانهمنالرءموعاى،الضإدجمنالمدينة

خايةوالهاكرامهعلىويحرصون،المنزلابوابامامهيفت!ونو(أ)عم)اًلراًئمةالفصصب!؟ب،قبهامفمورابقيؤقد،جاتهطوالقلياةشهـورا

نفسهوا-كن.-عليه.لحنوزوجةاقتناءفيمراتعدةفن!للأنهبهيكنوء!.بلدلهسكانمناصدبهيسمعاندونالعاصمةديوينشرها

ذاتففي.بصديقهيغدرانالاعببهابت-الكاتبيقولىكما-التنرءبرة؟غمورنهمالاغرابفكانير--،فرون،كانواءتدماالا4تشيئايعرؤون!؟لاء

عاد.لهتلكواصبحت،المنزلاروقةاحدفيحارةبقبلات/القناةماجأ،ومهـل؟،ورملوماذا؟ودبعنرأوه!لى..0العظبما!انبءنر،لاسئلة

اضطرتولكنها،الاهربادىءفيالفتاةونهرته.ملائماالظرفوجدكلماوكان..؟حيانهلموباررهوو"،؟دا!نهااوؤ،ت/قضيواين؟قزوجهـو

تعيشكانتالذيالحرمانفوةتحتتستجيببداتثمم.الكتمانالىف--يإسهبونكانوامنهـموكثيرون.الاووتطم)،ذايدهشونمواطنونا

دشلهانديبولا.جارفولغفيحقااحبها(العم)انويبدو،!يطولم-/-روهلمانهممنالرغمعلى،المثء،ورءدينت!ابنعناءدلمتا

معطوببأنهنسعورانفسهفيكوناقدالموخت!ةوكهولبهالئاء)مع،الزمنمعاش!رةاايهحملواواكهـ.م،بمؤلفاتمهيسمعواولمإ*رفوه

،ءومالفت،ةانجبالوبدأ.مئوه!ةفتاةمنبأثرجديرنجيروانه،ايضا.ةا(4))الموهو"دفيتنهـمالىباتهـاز4يفخرونواصبحوا.

العلاقة.هذهفيالتماديعلىالعمتجرأددما،معامستقبلهماحولادنجبةا!يالحوري!ةالشورة.وتلبماًلواقعةي(...ب)،لكن

الرجل،بيتفيو!خرحينبينالعاشقينتجمعالسريةالمواعيدوبدات.لاطوبرأءداوهمهالمحيا،بىبرضةواحتاةت،بطلهاهـوكانحادتةانراًلا

هيأتهالذبم!الوجدالرجلنظرهافيأعبج،مرةلاولامامهلعرتوحينلذلمولكناًلاءور،!ذلى"خلمياناسارأييضخلةءانالغر/بمنوليس

الكهلوتوقعكارثةالفتاةولوقت.يكونانددلاماوكان.الاقدارلهااولاادحادنة

.معقولتسامحوهو،.بتصورانمافوقكانالابتسامحولكن.مضيحة

مفاجأةالزواجوكان.وريتولابرمتهاقريةيملكصديفهكانفقد!احلمنمثا)ص"ءبرحلة.في(.ب)أل!ابيرة3بروا/ةتدأانها

يشطيعوالملانهمحكيمعملبانهاخبرااقتنعواانهمنجر.الممادفلمجمبعف،-،برفلببغرةيمرالى!ر/بوجهعلىكاتبدكلى.اًلادبيانتماجه

نظرفيمرضىجهيعاكازواو".الضحيةكانمنبالضبطيمبينواانعامةأؤكإرءنكأت"موافعويسفد،اءفنكيالهامهعلىالخيال

الطرقينانحينبعدنأكلدوافقد،ايضابالعطبالشعورمرضى،الكاتبرراهالاأنتياءو-*تب،ا!اوجدافدهايفيضنبيلةانسانجبةمشاعراو

،الاطفماليمنحهـازوجاامتنصتالتيالمنوهةالفتاة،ظمادرينكانالنطويمعتكأمتنكلةابرازفيلغاليو،.لقعانيمكئولكن،الواقعفي

والعاقل.العشربنتبلغلمان!ىفراللهالىحملالذيالمسكينسوالكهلاب-اةؤفا/-،على/دهيضعانذءن.-لمحيوحهدفه،الاشياءهذهعليها

فائدةآخروبتعببر،منطقياتبريراالامورجميعفييجدانتطعالذبنا*داًمىاالادباءمننيلكبادمؤداااًلعميفةصحذورهـ،ديالانسانجة

معطوبيناي،المجالهذافيعقلاءكانواالمدينةابناءوجميع،وحكمة...الحبةونطكلأعهقمحلىاضاسا!ون!حوابانهم!قال

.(..ب)المثا-ييكاتبنانظرفيتتجاوزلارقيقةمعاةجأة،انجنهلروموضوعا(..ب)وؤهـاخار

اوأص،ت،،وجههامنجاف،شوهتدنبلةبشظيةأصيبت،العشرين

عاد/ةحكايةكانتوالا،السعيدةالخاتمةهذهفيالقصةنتممهرلملأديحدثددذلكانالمرججومن،اليمنىسالمحهافيخفيفبجرح

مفإجىءبحادتيبداالروايةصفحاتمنالايخرؤالئلت،معئىلهاليسؤد"ةاًلقصةانالىنجتيرفالمؤلف،2591ثورةفياوالكبرىالحرب

الرواياتفيوالألموف،السادسالنئ!رفيحاملوهياًلغتاةانتحادهوظكةككلمغريةجمي!لةالفتلةوكانت.نتيئابرضتفاندونالتاريخ

هـلىاًقدامهالبابفيها،وضجرسالةالبطليتركان(الانتحارية)اوان!لاسيما،حزبنةمأساةاصبح!تحيالهاانالواضجومن،روائية

ولكن.الدموعقطراتاًثارالنار.بةالسطورعلىويترك،المثبرالعملهذاوالانا!ةالرداهمعع!هةأيةفيهاذجمانبمكنلا،غنيةألرةمن

الحادثةوكانت،الالادجميعفمحا،الناجةهذهفيجدد(..ب)متناعرتحليلديالمو!وباكانبأبرعوور...والزواجالحبونوتة

وابرى،الفهـمعنعافياوقفالمسكينالزوجكأى،للجمعل!رالفزا،العاطفيالنثرفيالة.دعتبركثيرةصقرات!يوهمومهاالبائسةالفتاة

تنتظر،سعيدةكانتلقدا!:الساذجالتفسبرهذالسانهعلىالكاتبفهي،بالهوانشعور!اارن!سبةقضيتهاحولهتدورالذيالمحوروجعل

مثلها"مشوهايماتنانخشيتولكها،الثيابلهوتعد.،فرحفيالوببدومثل،ظنوالصب،لرأفةجديرامعطوبشيئايعتبروزطالجميعاننتصور

الذيالمحورهوهذا:القادمةاًلاجيالعاىحتىالعطبمناًاخو!.إ-*وناًنالمحتهلومن،اكاسمن/،ءللا!.وكتيرا.رخطرالنتهورهذا

تمتلاعجيبةتفاصيلالقصةسردفيأقحمولكنه،البارعالمؤلفارادهالبيتريةالغت!ديالىدفيالجانب!ذاءناكشف!األأرادفد(..ب)

كلقبلدنيةتحفة.نكونانعلىمنهحرصا،صلةبأقيالفكرةهذهالىيكونفدالجسدتتوهاناهـو\/ةاأحىد!ولم!وللمحيذكرواز"لاشبما
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اضارغاكافبنابؤجحهكانإذياالعنيفالممراعالىتؤدياندونالوا!ءشيءلابئنهمعرفةطىمثلة-عبقريكاتبيركونانغريباوليس.ننيء

...الروا"ثينانتض،صهنفوس!يالرا)ذبرالكانبينتبهكأناوضحوتعببر،كاكوجيهالفنيالاثريفسد

-3-.الابانالتفاصيلتلكومن.اخرلننتميءكوسيلةيستصدملاافناان

"ب!بلهؤفنرحت،المحددالموعدفيالقصرألى(...ب)ودءـبجريممةعن.خبيتذكاءفيونحدت،منتحرةماتتابنتهبأنينثضعلم

يوالء،دءاتيصوركانلانهاما،فار-بك،بافيانظبفةجم!بلةخادمة،دائهتظةرالوا!عيةا)روحهذ.ومئل.المزوج!والوصببدضهمالمو،فتل

رسببما1ؤ،ذلكاننسض"ومادءيمات،تقي،آخرنحوعلىتهدوايانحوعلىالخاتمةخهوطنسجتفقد.ا(أساةفيصىالاسدبنصيب

.جسده-،وتقاطعابىدزيناًلعتاةنهديؤكب-ركوكانالذيالاغراء،الهريئشةال!اةموتعنمسؤولبأنهالمسكببنالزوجيش!عراذنحريب

لبتمااذ،،تلحظاغراءكانولكنه.الضيقالتو!ت!تالصارخةعفاءعلىالحرصهونبيلهد!سيبلفيبالحهإةتضحيتهاويكبر

به.للحفاوةالبابالىبنفسهرمبلالمحافظدأيافي(...ب)الابولأخذ،المؤبدبالسعجنفيدانتلمهاأنهوربزعم،الجديدةاًلاجيال

دنبلكما.زاويرةكلفيوالرؤاهالنعمةبمظاهرالكاتب،فاجىء.املاكهجميع

كانعندماولاشبما،يراهاأنفبلالمظاهرهذهوصففيالصفحاتمن-؟-

يطرق،الثيابممزق،نتربربىمضنسولحياةبينرالتناقضيبرزاًنير/دعنوانوهو(للجميعالرحمة)باسمالعاصمةفيالروايةونشرت

وتصور،اًلداخلفيثيءبكل/ضعمونالذينوبيندنرقصربابنفدتالاولىطبعتهابئنويقال.اًلمزثرالانسانبمومضمونه!يتفقحار

ولكن،دواياتهلأشخاصوفاء!دفائقعدةالمتسولهذانفسه(...ب)فالمصروف،بيانهوسحرالمرلفعبقريةعلىدليلوذلك،شهرينخلال

قربواسصةادبركةعاىيجوضىوهـو،نفمهفياستيقظا"،بةامننضتئا.!سلممدينتنافياما،اليوميةالجرائدالاالعاصمةفييقرلمونلاانهم

غمرتهبل،والارتياحر،لسعادةشعورهعلىليقشصرالامري*نلم.المدؤأة.الحالطبيعةفيبالقصةاحديسمع

اعرؤءن31لم)ء:نة-ء4فيووال.بهطةالمحيالاشياءبجمالعميقةننوةلكنللم،وريدةرواياتخلالها(...ب)نتترسنواًتعنمرومرت

راممةبروحالتراءءنيكثبكانانهذلك((ايضاجميلاًلثرفأن،هزرااهمنحتالاتينالانجبرتينروايتيهميالابداعقمةبلنيانهبل./نجاحااقل

،ذوقا!و!لةبالغباوةئمادي!قترنرونروا/1""فيءالاغئيشكان،نائرةفيالاولالقصصيالكاتببهماواصبح-الئاسيقولكما-الخاود

تاكفيشعرف!د،البشريالوالمحعفهمفيالفذةموهبتهمنالرءموعلى...4نازعدونبلادنا

.بالامواجزاخرخضممنوطرةالاالواقعهذامن/هروطلاراز"الل!ظةات"منها(...ب)حياهفيكثبرةاشياءبدلتالسنواتانغبر

بدوماعلىكانالذيالمحاوظمعحدنجثهخلالالشعورهذاوازداديبينتىكاناهـ،نذكرانوفاتنا،بكتهلوبدأوالاربعينالمخامسةبلغ

الف4يبديانمرةمناكثروخطدءللكا.وب،الذكاءمرق،بىقامهذ؟متعددمنزلكليعيثىالانفأصبح،متواضعصغيربيتفيوحيدا

ولامر،اًلثربةالطبقهعنيحملهاكاناقيالسيئةالفكرةعنللمر،!ظبقيولكن.واثراءالذوقمنينمفيهماكلالاثاثجميل،اًلحجراًت

انوآ.اللإست"لهذه،نموذجيممثللا،الحبنذلكو!مضيف"اءت.ر!أفلمأصبحت،النغيرمنتسءا.بضاالمديمةءلىوطرا،عزضنهعلىحربصا

ءؤافاتالىالالث،دةءنغفل1لم.المحاؤفو)كنؤصيرابينهماال!دبثوكان.البلادوبالدولةاصلاصإتأحدثتهاالتيالمحاقظاتلاحدىمركزا

:(...ب)علىينحرلهالعاصمةفيكانوافقد،الشينيناهزلامديعةمحافظاول

ووصف،انمنأعظمالمواطنينلثقاوة-تؤدوذ،1اككياخهـمةاان-"نوىن.الجدتةالممعافظاتادارة!بالكهولخبرةمنيمبعتفيدواان-

فكيارصهنحاجمااكثر!هو،الا!لاقيذلالتوحمهتهتمونوانكملاسممات--"علىالادارةرجاليكورارالحكامسياسةفيالمتوادثةالتقايد

.............ةالسط!تريدهمافهمعلىاقدرهميرظنماعلىفهولاء،الت!يضوحة

...المبتذلةا!رحيصةالك"بالافيهانجنتسلااة!االايام5هذ.......

.وءةمةغرنتكرلكلماتلغمغموهو،خرلملا(...!!وأطرقهـ-نوىن.الرجسإليعلمكالحبرهلئيءولا،واصدانجما،والرع

......7؟.-لهبقيهونلانهملا(...ب)الكببربلكاتبالمحافظيتصلانالمطبيعي

الكمر:مضمفهاردفحننالاضطرا!منتيءاروتلمكه.....
.......!رء،بةعلىتنعىالجديدهالاصلاحاتلانبل،فحسبالعاصمههيوزلا

علىالعظيمةروايانكممنشيئادورداقرألمالاسفمعولكئني-

لا،11،(هـ-"الاعمالانهاتعرفون...تناءكأفىحىمااذ،1منالمر!مانوالغريب.تجنةصداقةالرجلمينبببنولثأت.والادبالثقافة

.......-يمولونكما-انهدلكشديدحرصفياليهايسعىكان)ب...(

قحأةلهكشفتالتى0كنيرخاس؟تالكلمولكننالاهذةد..داًحةامكتعضلمنحني!ة-ف.كبرىأهممةولهذا.العلياالظبقةالىبانتمائهعهدحديتكاى

.....ومذرت".البؤسبهوانالشعورعنهاورثفقيرةأسةفي(.بة.ب)نشأ

لئمطورهاصلىفنص!جررمؤلفانهدىبعضلسانلف!صيا.داًقيفاتعقلبلرأحهلمحاؤفوهوسعالذىاىعنلمحفد،خفا.لال!،وتصو!والبثريةالئقسيةشصفياءخهبرمنالرعموعلى

..-.......نزولانالسهلمنليس،دنجئةجراحانفسهفيالوراثةتلكتركت

هـذهاناًلاءرنجادىء7ؤياليهوخيل،لي،لاولاداسمه/!ر!اانا.بضاوساءه...

الش!عودهذانفسهعنأبعدأنهفي،بهلاوبمؤلفانهالسخريركأتعنيالعبارةهـومؤلفاتهاحدفيجاءكماوالاسمارشيء،كلقبلاساىالهديبولا

غرفةالىالمعاؤظ-44ذهبوجيزة!ترةؤب!د،الاولاد!ؤلاءعرف.عندمالدتررسبيلابالمحافظارتياطهفي(..ب)وجدثمومن،كعاضيهأسير

الحملة،والاوانىالثهـكالالطهأم!قلة،ئدةاًمامذفسهوو!د،الطعامهذاو!!كنلىم،وا!نىالنتهرةمنلهأتحطفكل،الماضيقيودمن

........جا!.الغنيهالطبقةحياةفيالفعلياندماجهاماماهم-ةذاالمجال

يمببهصنهـ!ولمذو!بدوا.وح!،إهـات"كنهـلشاطردمحرف!ضاةؤرنت!ةاًببقيهموأو!-!لل!طووتمرعسأنبعدمنهموا!أنذاها))نفسهعنيقولانيستطيع

.........."الاعتابفي

اليهاقدمحببنلمهمقالمتوقد.المحافظزوجة

طويل.امدءنذبيئناتعيشانك-العنساءطعاملت!ناولودعاهبنفسهاًلمحاؤظرادهالاياماًحدوفي

،المائدةحولبيعالجمؤجلس.4نفاعماقمن.ونبع؟الفرحكت!عربالملاحظه،جر/دالابتهاجوهذا،كثبرا(..ب)فابتهج.الفخمقمرهؤ!

:حو)"يكةتو!والمحافظودالىاص--هـلىفيشبابهمنالاولىالسنواتقضىالمشهوداد/بناانذلك

؟نجوى؟أين-وء-نللنظاماتقارهاوتعلنبالثورةتناديالث!الساسيةالمنظمات

:الام!ؤالتوكان،الإيامتلكفيالمشبانلدىاًلألوؤ"الهـوابةكانتتلك.يرمثلونه

...اًنبداوانتتط?ونولكنكم،ؤ،ر"كأانها-وفد،الاجنبيللاحهلالخاضعةالبلادكانتفقد،ذلكيبررمالهـم

ؤقي-د،اًلا!سةفياوجدةاةإةتاا!ىنر!ىان(...ب)لمحهمشالحلتهرؤءلاجريئةثود.بةلحقليةالمسنواتتلكبمن(...ب)ورث

!خالسيااًلمقعداىااكفتو،اخرتخ"!ء"هـةكاقفالماثده19-لاح!4ووجهـنة--،الفاضحاك:افض!ذافيالانوقعلمومن،الوسط

اصفى:3لىدي!،"لملافيطربقهااخدتالامورولكن.عالتمرروورا؟نةابى؟سوراثةبينموزعا
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شيءفيوجههاملامحيتبببنانلهاتيموعندما،خفيفاعرجاساؤها...الانظارنستطيع-

العنقاًلىالوجهاسفلمنتنحدرتشوهباثارايضافوجيءالوضوجمنفعد،جميلةدعابةالعاديةالكلمةهذهتهتبران...بيتوقعولم

بالاشمئزازغامضشعورنفسهفيوازدحم،قديمجرحاوحرقاثادخشيلعله.خجلاالكا.نبوجهواحمر.اعجابفيالجميعلهاضحك

القتعنساتبددانلبثماالثعورهذاولكن،واحدآنفيوالث!فقةاهـوقت-فيوسره،المةزنالجو!ذاءلى؟،بياشي!ئاقالؤرريكوناًن

انصرفتفقد،عجيبةبسرعةالفانهواًلغريب0الائارهذهد؟يةعيناهالعفبمررةطابعكاماتهط!أضفتؤداًلئاءمةالاذواقءـذهان4نفسص

المغرية.والبشرة،القنياًلجسدانثناءاتالىفورلحواسهتفخرلهبةفيقالتفقد،الارتباكمنالاموانقذنه،والعذوبة

-؟-.ةبصراحتها

واصبح،المحافظاؤاسرة(..هب)بينالصراقةروابطتوثقتتقنعانبعدالاقر.!لاوقد،بالخجلتشعرالواقعفينجوى-

.............احدال!ذيلارجل(...ب)الاسينهادبأننفها

حي!ايع!معللوالامرلىفي.بدلمحاففاتلوسبولابمحرعلىوفدملحب!ياوايزلدواخببة،مناسبةكلمةءن.ببعثوهوالكاتبوارتبك،جديدمنوضحكوا

اًلط!فاسبابمنكاناًذانعرفولا،المحببةاًلذكيةش!بةاًلى:اًلمعاف!وقال

منويتقربون،الصداقةهذهعنيتحدثوناصبحواالناسان،اًلحاركنت،صغبراكنتتلىمااننياذكر.اًلشهرةازالاالحقيقة-

اًلادبي،النبوغهاحرامهممنبكشرافوى.جديداخرامفيالكبرالكاتباًتهافثعرت،الطريقفيمرةالوزراًءاًحدرأيتوقدالمشهوريناتهيب

الشخصية،المصالحبعضفيالمحافيلهييوسطهانبعضهموحاول...الجرائدتشرهاكانتالتيصورتهمنعرفتهوقد،-آخرعالمفي

فاداقع"ةالمحاولاتهذءمثلعلىالبدءمنذاًلطريقفطع(.بة)ولكنسنبفيرايهيسألهكاناًلمحافطاناعنقدوقد(...ب)وقال

مذكرااحيانايعاودهكأنالذيالضمرتلنجببمننهائيايتخلصلمانه.:ذلك

.والنفوذالجاءاغراءامامفقع!االتيالثوريةبالروحا؟ه،الشهرةفياًلاولاًلدوديلعبالذيهوالمخيالاًنقةالحقي-

الثامنةفيفاباوكان،الاصغر*بنمعمتينةيةقيبصبداقةارتبط"ئمانفيتصودوق،هيكماحبإتهـ!منيرفهونل!بطبيعتهمفالناس

/-يقولكانكما-المتقدميةالاحزابامدالىينسب،العمرمنءشرةاًكطسانرأجم!وفي،بهم،،تمونولذلك.حالاأصهمالم!سهورين

الاستعمارعلىوالثودةوالعدالةالشعبقضيةعنباستمرارويتحدث.المشهور-اًلشخمىيحبونلاعادة

الكاتب.تجاهحذداكاناًلاكبرالابنان.نذكرانالمفيدومن،ذلكالىوما:اًلمحافظؤقال

علىجبلقدالشابهذاانالمئاسباتمناكثيفي..بادركفقدنقصةيثيرالمشههودقاهـياسي،الاشياءبمضفيصحيحهذا-

وتلك..نفسهيمثلاكر.مماطبقتهيمثلوانه،الارستقراطية-العقليةالاد!فياما،وال!وفالحذرعلىتقومبهمعلاقتهلان،غا!باالاخرين

عنه.بعيدابقيفقدثمومن،وصفهفي(ب...)عبارةهي...صختلففالاءر

الوادعوانمرائهاالهادئةبكصيننهانجوىكانتحىالربيعيأتولم:المجاملةهذهفنجاهلا(...ب)فقال

مئردحمةغابةفيالمصباحانمعةتنتبكما(ب..)كيانفيتنسابناصحيح،حالكلفيصاحبهاعلىنقمةالش!رةانالمواؤع-

منالرغمعلى،الكمرالشيءالقلاعنعرفقد..بوكان،سالظلالثمنايدفعولكنه،بهويهتمون،الاخرونمحنهين!تحينيفرحالانسان

مئذواضحوذلك،الابناءاصغرانهاعرف،ءقليلاالايحدئهالمنه،ظئصهمحسىنعنددائمايكونانالىمضطرانة.حربتههوغاليا

وكان،دجلها،فكرتطفلةوهيالسلمعنمرةسقطتوانها،البدايةفيوذلك،حقيقتهغيرعلىويظهرينافقانالطنحسنيكونواحيانا

عامينقبلانهاايضاوعرف،الاطباءعنايةلولاسافهاتبننرانالممكنمن....اًلعبوديةانواعأسوأدايي

تنمبكادتالمخزلفيحريق!مثلداتهااحدىزيارةفيكانتثلاثةاًو.(..)بوسرا.بسططتهامنالرغم!لىالكلماتبهذهالجميعوأخذ

فان،هذاوعدا.الحزينالتشوههذاومحنقهاوجههافيوترك،ضحيتهفقد،نفسهاماماحرجقدبانهيشعركانولكنه،اا!ديثأجادفدانه

فاصبحت،البيتمنالخروجالىنزعةكلافقد.نهاقدالحادثةهذهانهلهم.برؤكدان،ثمنبأيالحاضريناعجابينالانعلىحريصاكفى

لسانعلىجاءايضاالتشبيهوهذا-الحريةيرففياًلذيبالسجيناشبهس.النروالعقلللحكمةءخبع

اليهتوحيانالممكنمنوكاق،بها،طويلافيقدانهريبولا(ب..):المحافظزوجةوقالت

النقطةتكمنوهنا،قيمنمماثلةقصةكبانهلولاجدي!بقص،عنيبحثونانهم،الناسباراءيكترئونيعودواًلمالناسولكن-

وبطلةنجوىبينالغريبالتثابه(هذا..ب)ادرلهانفمنذ،المرئيسنة.الانسانمنهايخجلفضائحكانتولوحتى،جنونفياًلشهرة

لنفسهقالوقدص،نظرهفيشيءكلتغير(للجميعالرحمة)قصته:الهاديءمنطقهعلىيحرصوهو...()بفقال

التغيرهذاوبدا"!غريبةمصادفاتمنالحياةفيكم"مرةمناكثرتكونعندما،الضوضاءيريدفالانسان،اًلنفوسضعافاًولئك-

يخيلوكان،اليهموالتحدثبالاخرينالاختلاطالىالشديدميلهفي..وغبطةسعادةكلمنخاليةحياتهوتكونمقفرةنفسه

اقيالمديدةالاعوامطوالنفسهفياًلاجتماعيالميلخنققدانهالبيه.،الداخليالبابالىينظرونالجميعراىوقد.فجأةالمكلامعنوتوقف

علىويحرص،الناساًملمبمظهرهيفننيواصبح.العزلهفيقضاهاوقال،اًلابيضالكهرباءفوءتحتوجههايتالقغضةفتاةفرأىوالتقت

الشيقة،واحاديثهاًلطليةوجاملافهالانيقةبنيابهامحجابهميئتئىاًن:المحافظ

الرافيالمجتمعمشاكلفيبسهولةتدخلهانالمحافظزوجةواستطاعت.غريببينئاليسبنيتييااقتربي...نجوى-

النساءتشغلا-لتيالتافهةالتفاصيلمنالتحدثفيمتعةيجدفاصبجتصافحهيدهاومدتخجلاوجههافاحمر،يحييها(ب...)ونهض

والنزاعاتوالطلاقوالزواجالمخطوبةواخبارالفضائح:العادةفبمالمترفاتلبمولكئه،كلمةيقولبانوهم،الناعمةراًحتهابدفء(...ب)وشعر

والغر)ب،والاغتياباًلنميمةعالمعليهينطويمماذلكالىوما،.العائليةانواععنتافهةاحاديثالجميعبينانتشرتالعتتاءوخلاليشتطع

واتبه،الانتقاديةرواياتهفيالتافهينالاشخاصتميزكانتألامورهذهانهـنيكونحينهدوءفيتضحكصامتةنجوىوكانت.وغيرهاالاطعمة

اياماحدففي.نفسيتهعلىطرأالتيالاكبرالتبدلإلىنجومذاتتتحفظانهاالواعضحمنوكان.صمنهاالىتعودثمتضحكانالمئاسب

مدافئا.والسماءالجووكان،المحافظقصرالىااًلمساءفيذهبالربيعلسموان،جميلةعفويةهدوئهافيراى(..ب)ولكن،شيءكلفي

الحياة.بجمالعميقافيجوانحهاحساساتوقظالوادعةوالنسمات،عافيةالجلوس،غرفةالىنهضواوعندما،واحدةمرةالميهاالنظرعلىيجرؤ

قدكان101نعرفولا.الابيضالموردمنكببرةباقةمعهاخذماولامرتعرجنجوىانلاحظفقر(ب..)تصدمالغرربةالمفاجاتبدأت

فياًنتشرالمذيألمغريلىلتثنيمظهرانهالامرباديءفيوتوهم،قلبلا

،9الصقحةعلىالننتمة-فيانقللبعدتأكدودكنه.اًلفاضحةالارداة،ذوات،الفتياتمشية
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مننوعينبينلميزالعصعىجميعان؟مااالالترارفقاوهل:لحب4.اًلعطبإة

04-28الصفحةعالىالمننتور.تتمه-
...وطيبينخبتاءالناس4

الانعت!ن.شفهاشأملوهوفقال
.3..............!..-..................

الوامع،ميبهااؤ"نلاوانا،الروافيالفنفيقديمةنظرةانها-

التيهيالجيدةوالقصة،وريسااوكانمجرماالانسانهوصانوالافكم،،كانذلمرهلقدمالذيالهـهل(للجميعارحمةا)قصنهبطلانتذكر

شيءكلريمونانيمكنانسانكلانرأ)كه!و.فيالجميععلىالمحبةتنترمف"د،قةحملءلى./جرصوكان،الإبيضرالوردمولعا،الكانبصوره

وا!رب،ذاكاوهؤااماالانسان/مولوننوا13الماضي!ي،واحدانفيالجرسزر(...ب)وضغ!.صةالفرهلهسضحتكلماصديقهبيتالى

.-ا.ءمعاوذاكهذاانهنقولاًنالحقيقةالىولم،البابتفتحبنجوىووجىء4و)كأ،رمةالظ/رىاني!توقعوهو

."اليوطلإت،عذبةبابتسامةقبدث"ادتفقد،ادتىكتانهاعليهاوجد

بفرخ(..ب)وننمعر،الذبرالاعجابمنببر/فعينا!افألقتمنخالمباكاناًلمنزلان/محر!لمفهـو،(...ب)يترددولم،ادخولا

ميحرصلقد،أبداهالذبم!الرأيخطورةالىفجأةانتبهولمدن4غامر-.الاخربن

يمليه!ا،ناقيهفىلطرأولانسا-بلتغيراتت!خصععاكانت!بهلىعاتميويرئصموحم!بعاتهـ!كماالجاوسغردةالىمفىلم،ير:تسموهـو!!وردلهاو!!م

أ!دكتبوقد،انسانكلنفسفيرا!خةطبيعةعنللكشفوسيلة-انهـ--،واضراوكان،بهنرصبو!!ويىلىبعدنروىورجعت،عاد./"

وليسئ،البدءديكانماهو(...ب)نطرفيالانسانان))عنهالنقاد،لذلكفرصة/منحهااال!ولكنه،جميعاخرجوابرأنهمنضبرانارادت

انما،شيءكلتكونلانم!رداتالشريةالنفسلعطيوحننلكونماأنهر.ببولا،وصضاىتغف!كبمااءور-نتةىعناليهايتحدتانطلقبرل

......نفسهافييببعثاوررصةاهذه./نجتنمانناضجككاتبواجبهمنرأى

هذامنيراجعلمولكنه.أصالةمنكانجةؤ!ماكلينادضكانكبهيءبداية-يشصراًندون-المناسبة!ذهات:رانهاو،العزاءبعض

دعد.جديدتغيرديكانانر.ببولا.نجوىمعحديثهبعيةفيالرأي

عندماذلكتننوورالونمدةعاطفنهدياولىشرارةاللقاءهذاكانوكاى،الاولىكلماتهديالاضطراببردافقد،الارجح!و.وهذااخر..،

......ء-يربدواًنيمكنكانشيءكلانغير،الأضطرابهذاسريرور"للعسههـو

.مىغلىلقدماعايقوموىيفحةبتعمدومبلضعفاء/أ!طنغمئئ!يعاحيناعلىهقينغحطهعىالموقفهذااليهونقلتداكاذاسعفتهائية+الرداكرتها!لو،واضعما

.اعص،لالمرواية،منالباردةالصفحاتفيجاءفقد،قصتهفيءصودهكمانفسه

المنزلكان،النوعهذا.مندةزيا!يءرةلاولحبهالتقطؤ.دال*،لان

-5-الروائة"شخصيته"انالكانبؤدروقد،الاخرينجميعمنخاليافيها

....ذلك،مندا3ورأركنلموان،اًلاضطزابمنشيءعلى.نكونانمندلا.

دلىوعي،،بنحولسهرةط!لبهلان.يمكطاولاكانليمنلالرلأراوفاحبلمم!رفيالعشاو-دلناكما-الروايةوكات.بعدالتجربةهدهعاشفديكناملانه

الى!وتالصداعشعكوالاموكانت،عاجللامرا!طفظاتدممي.با!اًقعاتقيدتثرطلاالفنيطابعهافيمثالية

يبقولم.وخرجا،مابسبب،العشاء.بعدالاخوانوتذرع،فراشهادقد،الامربادىءمينتعيقاونجوى(...ب)بينالحديرتوكان

وشعر،الكلمةمعنىبكلروائيةصدقةوكالت.الفتاةالاالكيبرللضيفانغر،والعاطفةالشعرمننتيئااللقاءهذاعلىيضفك!"نهماكلكان

متاهدينسجخيالهكانكماالواقعمنلييئالهتنسجالقددبيدالكاتببالهممثقلااضطرابا(0.0ب)وأحس،بسرعةانطوتالاولىالساعة

الخصبنجبالهكانوان،الصدفةهذهأحباتهالبببهيومن.الرواياتفرصةامامه.فكونعندماللانسانابإنايح!تكما/داًروروبدايغزوه

قديكئو!م.بالحديثالاستمتاعمنبئكتراًلمناسبةهذهلهيزينلمفي(...ب)كانفقدةوخوفهنرددهبسببحتماضائعةانهايعرف

منحاسمةفرةكانانهغر،اسبوعمناكترالاولاللقاءعلىانقضىينينعلىكانانهوالغريب،للقاءاهذافيالى"،ليةالخطوةيخافاًلوافع

المنزلغادرانمنذغريبانععالنفسهعلىهيمئؤقد،الداخليةحياته؟بطلهتجربةنفسهفي.نعسركانتفهل..لاليةخطوةهناكانمن

لاولوأحش،وامانيهخواطرهفيطارىءبامتلاء.-وشعراليومذلكميكما-الكهلالقصةفبطل،الاختلافكليختلفالانموقفهانالمحقيقة

ساعاتكانت...وابهمالآ!ابةمنشيئايحملالمساءانحياتهفيمرةاقتربثم،اللقاءمنالاولىالدقائقفياًلاالاضطرابيعرفلمم-صوره

وضعيتعمدكانوقد،عينيهفياغبراراالزمناوقاتاكئرالمساءحاولتوعندما،حنانفيبص!هاقأءسك،جانبهاالىوجلسالقناةمن

نفسهفييعتلجعمايعبرلكي،الحزينةالاماسيفيرواياتهاشخاصوحاولت،وقبلهابذراغيهطوقها،اخرشيءاوالحياءبداًفعصده

منوكاننتيءكلنغ!فقدالاناء،.الاوفاتهذهفياضطرابمن-عادةعنف-فياشفت،يقضموجعل،اصراداًازدادولكئه،منهاًلافلات

فيا،ساءذلكقضافماوقد،اًلليلقبلمنتصفساعتينيكتبانعادتهبالغضبتظاهرتالتالياليوموفي.الصراخاًلىاضطرتحتى(منتوحثى

بينيضمهانجوىخعالالمراتعثرات!هااعاد،راًئعةنتعريةتخيلاتبتصميمهيغزوهااًناستطاعبل،بذلكيأبهلمانهغير،اليهتلتفتولم

...الجميلتينشفتيهايقبلاوذراًعيهكأنسانوجودهمعنىمنالبافيةالبقيةالحباوالجنسكائ،وجرأته

عارمةجنسيةدغبةعنتنمالتيالتصو!اتهذهجمعانوالغريب!مالجباةجمالمنتنئايتوقبرملهالتيالراسخةالنشجرة..ينحدر

هدوءفيلهبتلقد،الثانناللقاءهكافينجوىداىندماذابتقدهذامثلعنبعيداًكانفقد(...ب)ا"،،القصةبطلوضعهوذلك

فييوقظنقيبهواءحياتهفضاءيغمررحيمملاكاًلىأالربادليل-،الطروفؤشطالاخلالىبعضهناكيكونقدأنهصحيح،السلود

لا!التغيرهؤامئلانريم!ولا.الريئةال!اةالىنزمحةكلا!وارحعناتسا؟لالى(...ب)دفعماأمراولكن،كالخياللصسفالمواقغ

......02شدهعندمادلكوكان،!بيةهوالذيالوضعادركعندماوترددهضعفه

نفسهسالققد(...ب)مثلمبرهفكاتبلف!ىميعبثايمرانيمكنالمتشعبحديثهما.خلالنجوى

فيريبلا،سلالتيفيادنوارثالكوفانه":الفتاةامامجالسوهو

هذهتميزالتيالنفسيةالطبيعةملامحخاطغةلحظةفيواستعاد"!ذلك؟عنهمتكثبالذينالاشخاصتختاركيف-

الىيخرجانلهقدرلمقد.التجربةمنوالخوفبالائمالشعور،السلاله:فأجاب

الخوفدمائهافييجري،واحدانفيومتدينةفقرةاسرةمنالعالملثروطأولهوالحبان،بالحبجديروقبأنهمأشعرعنرما-

الخوفهذاجسد(نهمنالرنجموعلى.الخطيئةمنوالخوفالفقرمن.الكتابة
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ذلمكفياكتشفوقد،الكتابفصولفيذكرهاادثيالاوعافخسبيسمروكأن،مئهيتحررلمفانهروايا.نهاشخاصمنكثيرميازدوجا

المبنفسحظهورمثلامنها،العاديالقارىءايها.بنتبهلا،كبرةاخطاء"الدمفيشيءآلهبدلا":جازمافتناعفيلنغسهويقولاحيانابذلك

السالحةعندأيارفيالشمسوغيابلصيفا3اواخركلالابيضوالوردبتبريراضطرابكليبددكانمافرعان،كبراًيقلقهيكنلمهذاولكئ

....ذلكالىوما،الخا"سةفىسدمتحللالاصبحتالنحوهذاًعلىن3ألمملو".اوراًثةاهذه

لا،حسابالهيحسبلمالعلاقةهذةعلىطرأغريباشيئاانغبردون-وضعهاكلمةالى-نجوىاماموهـو-خواطوهودفزت"اًلاخلاق

فييتحركبلجنيننجوىشعرتدعندما،الواقعفيولاالروايةفيتذالاخلافيالصى،إكوناناما":ابطالهاحدلسانعلى-يش!عراًن

لمهايخطرولمم-القصبةباللةفعلتكما-الفضيحة.لخشلماًحشائها.واوراثةالدمهووابىدء"إلاطلاقىعلىيكونلاانوا"أ،البدء

فيرفضتالزواجفرةالكاتبعليهاعرضوعندما،حلاللروكلةانربما"؟الشايمنئسفيرأيكما)):ذنهضوهينجوىوفالت

علىحصلتقددمتماالزواجلماذا)ا:لهوقالت،فنوفعنجرعبت."مجاشستحسنلمبأنهاأشعرهادداللحظةتلكفيوجومهكان

قببلبصسدذلكيكتشفونسو!مولكنه":فأجابها..((الطفل،المطبخألىنجوىوسارت،-المتكلفالاعتذارمنفتيء!!واتسم

هـوف،يفعلوااني!نشطيعونوماذا":دائلةفقاطعته"...وعندئذواضطازراقيداكالعرجان(0..ب)لح!،!ط!رهاادأدتوتدما

فيللجميعبالنسبةالامر/ببروسو!،اًلآن-ءنذ.بالامرأبياصارحتلفتهةالعلهذهوان،اغراءدييفنزانردديهاوأن،جسدهاحركةفي

"0..وحزمهدوء،عينيهعنتوارتوعندما،طارىءدإشتهاء-وشعر،ساميبهاالىالنظر

ذهنهفيوترددت.لهاهانةاو!فا!ذابئن!ا!و.:م!وضطاوايضاالعنيفةللرغباتمتارابركونانيم*نالعطبان!4خطر

فيريبلا،منهاثناأفللانهمنهالزواجتر!ضأنها،قال!عرا!كار-مؤ!ا!هـ...فيعارةيستخرمهاالتياكعابيرحسب-الحياةعلى

فيتحتقرهانهاالمؤكدومن،أخرشيءولابه.نعنثكانتلقد،ذلكنفسهلمحرأى،ا!هاخيلماهذااًواك-اي!كصنعوابطأت

اكثر.لاوشبلةمجرداليهابالنسبةكاقوور،اعماقهاالابريقتتناولهناكود؟ها،المطبخالىمضطربةخطي،1ميويمض!يماينهض

الايالماحدففي،سلوكهافيالار.نيبحد/الىاًلاؤكارهذهودفعته،المتوقعةاًلدهشةملامحوجههاعلىتبدواندونإليه،.والتفتتالنلرعن

ليمواستهتاررعونةعلىيدلاًلمسهولةهذهبمثلاستسلامهاانلهخطروتصور،معنىذاتاغضاءةبمبنيهافيولحظ،رؤيتهبعدمتظاهرتبل

هذاوتضخم.اخرونعثساقلهايكونانالممكنمنوان،طبيعتهاحسلمثكيفنفسههويعر!ولا،خطوافهحركاتالىخلسةشظرأنها

وأسمفته.الحقيقةالىاقربأصبحخىعواتذهنهفياًلىتصورحاولتبلتلتفتفلم،بيديهكتفيهاوأمسكوراءهاوقفانذلكبعد

ألارستقراطيةالطبقةيضعكانقفد،والبراهبن.بالدلائللىضهةامؤلفمانهوادارت.كلملم،نهاهـوبين4لم.هامسةحباراًت4وغمغم،هدوءفيالحملص

تكونلافلماذا،الخلقيا)تحللحضيض!!-جيلهتعبيرحدعلى-الى(..0ب)فضمها،د(فىءبريقعت-ها!بوكان،لمحجآةرأسها

وشعر؟الحدسصادقيكنلمانالالهامهووما؟لطيقنهانموذجانجوى.تقاوملىمهاولمت!أجهتت،ضاز/فئلهقة!ي"اشفتهوفي،ءصدره

بدللفر6،الزائفةبالمظاهرخدعلانهمرةمناكثربغبائه(...ب)عاى.دخيمالصمتنالملحيندي،جلبةأصدثاقدانهـمامعاااريهمو!ل

هيفها.ديبدونمنغبياؤكان،بالمحاقظالاولاللقاءمنذنظرتهبعدالاتمحدلمولأنه،انهلعمنت!ه!ءفيذداعيهمندعضلمصت،المنزل

فيكلهاتركرتالوقائعهذهانوالغريب،الاولرأ)"تؤكدالموقائع....عنقهافيالجرحمكان؟القبلاتغمران

اليهالنظرتتحنبأصحتالزواجعيهاعرضانلمحمنر،نحوىك ..سلو-6-

ثوقايزيدهكانجفاءفيمواعيد.جميعودفضت،القصرالىيرآتيحببن

الىسنيللالغزاوبدا.له،العجيبهذا.المومفوأدصشه،ولهفةاليهاهـإنالصيفاتى.وعند"ا.انترةالمواؤفذلكبعدولعاقبت

ليسمتماسكمنطقفيحياتهمنالاكبرالشطرقضى!،بوكان،حلهالحوادثتفاصيلتكئلم.الايرةالفصولالىوصلاورمانالطف

حادثةاليهبالنسبةكلهاالحياةكانت،ا!تناقضالىفنتيرفجوةايةفيهنجوىكالتفقد،اًلروايةفيجاءلمافملمامطابقةابى!ءفيالوأدبة

انتعبهكانت،مبردوأضحفيهاشيءكل،.الجوانبمتعددة،كبرى(..ب.)تزورببأتانمنذولكنا!تة،صل،هذهتقريرفيدودا"لالعب

معقولا.وجورهتجعلبوظيفةمنهاكلليقوماعضا؟هدتبت،حيبجسماصبحتآخربمعنىاومشيئتهرهنشيءكلأصبج،اًلمنعزليبةفي

بطفلشنه-نفسهرأى،نظرهفياضطرتفدكلهاالامورفانالآنيامافي(...ب)سبقالذجم!الروائيالشخصنزواتودقتببرالامود

كائناتجميعااًشخاصهيصودكان.-أماالصماءالدمىالاعالمهفيبيس.ثم،.ومنالكانبنجبالاقيكرهاخرافيةشخصيةولكنه،ا،ضمارهذا

..ضاوةفيتقاومالآنها1احدولكن؟يريدكمابهايلعب!خنقرةبطلهيفعلكانمثلمايفعلبأنملزبمبأنهيرثمعركان(...ب)مان

والشعورالارقفيهالازمهصص"قا!مبةالجفاءاياموكانتمعمادقيكأديبجدارتهكلالالزامبهذاربطانجههـوو!.الفحل

الخواطروان،بالعفو!ةتنضحنفسهاناحياناايىيخيلوكان،!ا!اءيختارمثلافكانحد.أقصىالىذلكفييغانيكانانهوالغريب،4نه-

نا،ش!بمءكلينسىانمراراوحاول،ماوثةفنرةذهنهفيتتموجالمنزلواثاثوالازهارالمائدةوينسق،الزوايةوقائعولمحقالمواعباًوةات

كانتنجوىفيالعارمةدغبتهولكن،ا،أدقهذامنحزمفيبيسمح

فيمهوجفتد"لةإليهغبةبافهالنسبةخطورمن+دكانوتعبميمنئيءغلىكئرولكلفقدتفقدهر

بينهمالحم!عهشيجةدلمقةحم!قيهدسكارفقدكدماصعحتعلالطعدالكالقطعهاكددىت!يننطيع"لائردمىبال!حزنطلبأ.
اله!يصدقوبم.لهالحصوع!علىلرويصهايسطيعلمكيابراههد.

حمقاءكأنتاذا":لنفسهوقاد.الدامعةبالرحمةاشبه،نجوىالىاًلكتابدار

."الامومةطريقفيوهي،عنهااتخلىانالمنطقمنفليس،دعناء

لماذا"وإ.نساكلل.مرة،القا.تمةخواطرءجميععلىندمفينفسهر.لام

فكاريكرأدلجميعالرحمةلقصتهجبن!ة+كلسملثعيدعطلفبمشلمخطيءواعبا2.لالقدكوكاننالقرطبيخالدالسيدلصاحبها

فياخلاقيا،تبمءكلفيمنطقياكان،النبلالىواقربمنيشجاعةالهجزائر-بليدة-4رقمغ!الماكولونهج

يدماجمعنا،أمددوكاملةنانحمللامورالمسؤابل،لوينرقعجع.خوففهومنلمتعر&فافيكل.!اح!ه!ه!لم!ه
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-7-انهريبولا..الحياةحوادتفيلهوزنلامشلولعنعرأننيلوكما

بلى،فح!سبالتقهقرعلى.!رغميلا..يهاننفييموالذيالعطب
يدخللن(...ب)انلاستتهالمحافظفالاليومذلك!،ءفى

بقوله:حثثما!وايتهعلىوعفب،اليومبعدا!مصرماويقاوم،!علكلفيهيريبنيوافعيغيرلحوعلىالاشياءلييصور

يخملعقلهماناو،يكتبونمايصدقونالكتابهؤلاءانيظهـر-"..اريد

الزمن.معبين":فيهايقولاًلمعاصرين،الشعراءلاحدرمزإقيكلمةلهوخطرت

وحهـها:شح!وقدنحوىوقالتفصولاحد(00.ب)إهاتمخوفد..".الظلالتنهمروالغعلالارادة

..الجسدترددميهيبرذانارادالذبماالفصلوهو.القديمةدوايته

صفاثببدا"!!،ذلكإهعلانلهخطركيف،مسببن-وا!قوة،ا!!ةحياةقمتهباللةارادت3ف،الرذبةمجاراةمنوعجز"

لئعرأوقفقدالكاتبهووها.جسدحماخلايافييترعرعكانالعطبولكن

كلصولللث،ولكيلعيدمخبل!هاالمعم!كن،!ضمهالطولمحامطصالىحهصدلكات!ي،اللحظةكانتالظلاللانادطلةافحرتلفد.العبمالواقعفيالتجربةهدهأمام

.-...حينالانسانبةالارادةاليهتل!وجداحلاالموتوكان.وتمتدتتسع

مبكر،وقتفيمخدكهاالىل!توور،المقديمالحبدكرياتمنمغرفي..دالوافيامامعاجزةر!فلأ

5،ترااناًلىجارفبشوقوشعرت،تجهشوهيالفراشعلىوارتمت...

ومن،الليلةتلكطوالتنمولم،وقت"آخرايمناكئرواشتقهالاننتعووقد،للقصةنهايةارادهالذيالمثاليالدرسهومذا

تختلفتكنلمذأكاًذحبيبتهمنتاعراننذكرالموهوبانلكاتبنافالاف!نهفييبعتالحزينالانفعال2وان،اًلموعظةهذءعن"سوولىانه

تخلىاذاتفلماذا،دصتهكلصورهاكما،الاخرىالفتاةمثاعرمنانيريدفهوثمومن،المرضبفعلالحيا!جسبمتفسخيشبهخللا

تجدكات،الموقفسيدةالآنخنيكانتلقد؟يفعلوهل؟حقانحها،بىاقباناًولفيةاًلاعوامخلالولأفاحالذيم!الداخليالتماسكيستعيد

/الآناما،تريدمابهتفعليرهـهافيالعوبةبمانهواشعاره.نعذيه!يقعةصوابمنا!اثقالمباتحصافةفي،"الحياةأمراضويصودالاخرين

بدابل،أبيهامنطلبهاأنهللمهلمم،صعبمأزقدينفسهاوجدتهـؤروهـ-،الجبأةأحبلافنانجحاكاتبا.ركوناًنلهأتيجوقد.حكمه

(بماهاتلملمولكنهاهالخلقوطييةالنبلمننوعاالتصرو!!زاًرها.يعاإيهااًلتبمللازمةا!وجيدحلهللحياةالاستجابةتكونانالبد/ه!

حرصااشدوهي.الاسرةس!ةعلىحريصانه،الرفضعلىا!احلولاايضاللاضينانيعر!وووو،يعملكببفولكن..يريد"اذلك

واصبح،الطقولةمذالارسنثراطيةالتربيةاياهلقنتها.ماذلك،منهيرغماناولايمبعي.،يشصرانولحيه،الزواخيريداًلانانه،اًخرى

لهذهبأنأشعرهاالليلةهذهعرفتهالذياًلعدابولكبن.دمهادينتيئاإطيأصبحترعونتهالان،المناسبةالكلمةوحدههووالارغام،نجوى

المواففتجابهكيفيعلموهالماًنهمهوالمخيفالضعفمنحبنباالترإيهولكناـلعلاج،طرقفيرأ،!؟خذلا2،ريضوللمرضىصورةاوضحنظره

وذلك-نفسهاوتصورت.اهلثونمنتكوناندمراراوتمنت،ارجديدةيقهصالىسب3ومن،نتيءعلىافابارعابمتستطيعلاالك!ولة

"ففعل،ماعلىيلومهااحدلاالشارعبناتاحدى.-لقصةلبطلةيخطرلممعرض!طبلاغةمنالثفادةاًكسبمهء،كلنفسهفيحثدووس،العجوز

،لمادانعرفتكنولم،5-يراانعلىالتصميمالىالليلهواجيوفادتها.الاقناعفيوقوة*فكار

تذرعتاًلتالياليومصباحوفي.بالعزلةشعرتانهاالامرفبمماكلجطوانسنوهمكانلقد،الحكومةدارفي4مقاقيطلبماولامر

منزله.الىوذهبتصديقاتهااحدىبزيادة.الاستهزاءوضحكاتالسخريةبنظراتيزدحمالقصر

ماشءيحثانيتوقعكانفقد،بالزيارة(...ب)يغاجأنمو!و،اكروجههوشحبلمواضطرب،مرةألمف(...ب)وللعثم

كانتالمفاجأةانغر،خياله-عليهاراضا-قيالقصصيةوالوقائعيتفقولم،بطلهموقفيشعراندون(ءادلقد.المحافظعلىالفكرةإبرض

المىيفراأن:ءلميهوألحتنجوىاقرحتهالذيالغريبالحلفيالفاةلوالدستالروائيةخصيةانىانهووا"!شبمءكلالايخالفه

بافيءميالفيةهذهصفعتهوقد.ويتزوجاأخرمكاناياوانعاصصمةبل،دحسبالامرباخغاءبركفهلم(...ب)أما،اًلاثمة؟،لعلاقة

اتندفيوهي،بهااقئاعهعلىصصتنجوىانمنارغمعلى،الا!الاجتماعةاًلحادثةطابعالقضيةعلنىيضفبملىيركللها.موهبةاستخدم

ناوحاولى.ذلكلىاوماالمحمومةوالقبلالمثرالعطر،الاغراءمظاهرهشدامعولكنه،اًلتقالميدجميعمراعاةعلىفيهـاحرصالتي.كأالسلي

أقوىكانتالصادقةدموعهاولكن،وتعقلهدوءمعهالافيألامريناقث!اليهيستمعكانالمحاقطاناولاجرحهيقد،م،ينبجوابفوجىءكله

لموضسعأيامبعداللقاءعلىوتواعداسهولةفيفرضخ،حجةكلمناضطشرابوكان.قضيةفييسشحمهمظلوممواطنالىيستمعكما

ولعئ،الكارثةبهولى(ة..ب)شعرنجوىذهبت.اًنومنذ.الخطةاثهـمراًرة،فيالجوابكانفقد،الموقفهؤااثرمماذاراذ(0..ب)

نشةاريبلا،الحدهذاالىأهوائهمعانساقانهعلىمرةألإطنفسه:وجههاساريرتغضنتوفدالمحافظلهقال

الجميلةالصوربجميعاولاالحياةلنايزين،النفوسفيالكامنالعطب

عزلاالصارمالقددامامنقفوعندئذ،ننزلقانالىاًلساميةوالاقكارلكلعورمجبلكانويندو،الطلبهذامنكاتوقعأكنلم-

...ررللاحكلمنقنتطمصاهرتنالكتبررالصداقةز؟داًتاناذا*ظت.كثرةاوهاما

الواقعيالمبدأنمنهنتيءلكلانهو(...ب!زظرفياد!روهذا!لموانهذيبمنالكنيريعوزهاالعاليةثقافتكانويبدو،كببرخطعلى

كاباته.جميعفيعليهتمردالذياًلتغيضهـئ؟!جوىموقفعنتساءاتهل،ترإدبمارضيتاننيخاافرض

"لفتل،وا!مانبلى،الافكارهذهمثليحتمللأواقع!نماكوكان...اهـالولىهذةبمثلصرا!ظتص!انتفضلانكالمؤسف

للقدرصورةالثانيويلوح،والفراروالجنينالدافىءوحبهانجوىالاولىهـ-!يبتمكانبل،يمهضاندون،مودعايدهاحاف!ازمد

كانالعانيالموا!عانوالغريب،القصةبطليزواجفي،يقهرلاالذي.سشرية

منعلى*شيءيئطوفيالاقلعلىانه(000ب)نظرفيالحقيقةوحذعالهوالغريب،الثلجبياضفيوجههأصبحوقد(...ب)ونهض

وجدالنحوهذاوعلى.راًهن!امرااصبحعذبخيال.المحرالاختنارعنالكشفهيواحدةمكرةنقسهفي.اضطربتبلبالاهانةيشمعرلم

يتراجع.انعليهالعارمنان(..0ب)فياحيانا،ءالاإيجموديبعثهالذيالحنقمنبموجةشعر.احقيقةا

-يعجزماالحنكةمنالمحافظوبذل،العاشقانفرالاياماحدرديآثرلكنهو،الموقفحقيقةللمحافظيشرحانواراد،الاذكياءنغوس

.الاشرةنطاقفيالمشكلةلحصرابأذكىعنهدقدأمرمنيكئمهما"البابالىي!وجهوهولنغسهوقال،الصمت

الخوادثمنالمزواجوكان،ذلمكبعدالامورلمويتكيفنعر!ولاكلعنردعهالذيوهوالوحيد.عزاءهكانالشعوروهذا"امتلكتها

...الألوفة1،جتمايمة.0عنيفجواب
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واألحسر!ع!ا!ادمءا!اصحد،.يلغتبنفهاتقةالامومةشعور.فههاوأ/ف!،!الماصمحنباهتة

ءن.صرردعد!لمحدلجوىكال!،الاجرالعصلجاءاًلحر./!يحلا!ومبل.

كمف،الاطنةصيانهفيقاللةأزمةوكانت(...ب)نظرفيسحركل

علنيها،عطفمجردالىالكيبرحب4ونحول،الحياةويتحمللعسهبحون

صود.إضاانظرهـادبمهوواصبح،بعدرولدلمالديالطفلوعلى

افضل،روجعلىتحصلاننجسشطيعكانتانها-لفكروجعلت.الكبرياء

4257178فؤن-1813.د!ص!شبمءكلعزاولكنه.نفسيتهافياتغرابوفايشعر(...ب)وكان

بهاانتهتالمتيالفاجعةالخاتمةصورة-لمثلولعله،الحملمت،عبالى

علىمءزولذا،ايضاالواقعفينتكررانوخس!،المشهورةرواي!ته

،بالهواًنمثقلنجت!ظاءيشعركانذلكمعولكنه،وا!حتمالاًلصبر

...يردد،هتألاقكان،اليوميةحه،تهخلاصةالقلقةالمهواجىواعبت

ادضأ!مدطص!قدتلقد؟الحدهذاالىحمقاء!ريسةكنتءف)):نغسهوبينبينه

.....ءؤ!رتعجيبةنهايةاية..!حر!كتابةعلىقادراأررولم،صفاءكك
الحدلدءفنشلشكحونالعه100000000000

....؟.....رن-وما."..علميكونعصيلدلكواحد.صدته:اًإسكينالكالبايهالك

غزاملى!هـدنرجمه..اليائسةالسوداءالخواطرمنذلكالى

ناوالغريب،المصولهذاحدايضعان،ءرةمناكترلهوخطر

ولادةينتظراًن:المجالهذافيمعقدةصورةألهـمتهالرحيبةمخيلنه

بناوررندرناًوروولقد..؟بهيفعلماذاولكن،نجوىءنينفصلتمخذهفي،المطفل

7حدادمالكتألمفترد-لكيذلكبغداخرىارورأةيتزوجان!ولعقيدا،اكتربحلاجاب

...ف،ل،نحوىالىجمرةتحدت،العجيبط-المخطهـذاخلالمن،الوليد

اً!جنديس!امياًلدكتورزرجمةلها

ألجزائريالثوريللادرننموذج"طانكنرينألا،نجوىيا،بمناعبلمثكتيراافكرلماذااعر!لا-

..؟أمالكوننانمن.أصغرزلت

:جفاءفيقجانجة

العياهوجها.دونهـنالح-،ةقيمة"!..الامر!ذا!ياًنتيعنجكماذا-

4-م.؟اطعال

كاموالرتألمف

...4،عذاالىر،لطةلتمسكان/توقع/*نلم،الجوابهذاًوصدمه

الجنديسامىاًروكتورزرجمة4((.0الرياةفهمفيغباءتزدادأتداها)):نفسهفيفقالي،الحد

وا!!،ب-ؤي!بثلاتة4الطفلمنالتخطصيحاولانلاولذا:جر،بةفكرةدهنهفيوانبثقت

على4القلقمنيساودهبمامتذرعادالامرنجوىوداتح.المولادةقبل

:باصخقاروجههفيفصاحت،وحياتهاصحتها

مععر!ثائرلمهـلىانكبانهوالمم!ش.وختاتزوجتاننياعرفأكنلم-

هـ/..اءخدار.خانعفييقبلهمايديها

صفدىمطاجتأليف4
هـ..\يومذاتالامربهفبلغ،القا-تمةاًثكارهاقعادانلبثماولمكنه

ذاًتالعربيةبالقصهأرتفعالذي!بالق!المتحلكم..مابولىيلةمنهايتخلصاناورصتطاعلوماذا:؟لورر/مةفران

والتسجيلبالاعجابجديرعالميبرو-تثىالىالفكرةالنزوةهذهءلميهسيطرتانومنذ!هادئةطلبقةذلكبعدالح!باةنبدو

وسلوكه.وحركافهكلماتهفييتجلىالمداخلياضطرابهدأ4،الشيطانجبة

مرضا.يعاني(...ب)انالمدينةفينتاعالثساء/جلانوقبل

ا!ر!مف.النفسيةللازماتمجتمعنا!فيالمهذبالاسموهو..منهشفاءلاغامضا

منإخفراصبح(...ب)انالمرضهذاًمظاهرمنوكان.المستعصية

نقاشوحيدزرجمة-ؤيركورتأليفؤكرةعلهوهيمنت.وشجارحنقفيإلاأحدمعيخ!هـثوقلا،الناس

أ؟لاروععمادأهـارتربول!ل،،.بنأليالقصةوالناس،قذرةالىحياةانهي،اص(ديئهجميعحودها.فدوركانت،واحدة

هـللادرنخربدهف!عنهصإنزتريفحل.....لل!ذىالسوداءخيطانهاتمدا!!اًلسامةالعناكبمثلفيها

فما.اكثر،المريضالمطهربهذاالمدينة!ي(...ب)واشتهر

اًلثاتنةالط!عة".صاوىخليل......"......:...الخسثةالاقاوللمنأمانفي،المنتظر

دمي،العاجعبمولهالسهـر.هدهلوجدم.مهالهمولعالم"بجميعا-هر

ارمادا!روصسهالايئركولم،سقراطفعلكماتما"ا،السملثرب،يومذات

هـساوولعدالصسةروجننهتعيتىلكيالذ!لباثرانهفيهاقالصعرة

تجت4أ،رثالحدربالوررالثصرفيىالكبرإلمحمةات"إدوا-اتمةبر--تلمهمدم،هقالاصالهملهدا!!الهوالواضح

السابقة.الاز،شيدرعضؤبالتظروأعيدنشميدانالب"-.اك!ورة

..محير.حيرلم.............................حر...اسمالبهبل!دفيدمشم!
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