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بعنوان6ء91ةةالاول،اتواليعلىنشرهماممتازينبيانينفيعاللمفيالاخيرةالمدةفيالسماءهـماكدواالذين)*(اللكتابمن

اللطبيصة"باسم5891سنةفيوالثاني"المستقبلقصةنحو/درب"سبعففي.ىةشهرةنالالذيغرييهروبالانالروا!ط،الادب

عرضا.الااليهايشيرلافانهالثانيةةالفكزاما."والمأساةوالانسانية"الفرة"و"المشاهد.؟)و"المماحي"هيقصصاربعانتحسنوات

بالتطوريهتمكانوان،فضلبايلسارتريعترلىلمفرييهانوتكرارامرارااعلنوقد.فويينادبيينبيانيننشركما،"المتاهة"و

كوبسبباللغريبةاللعاللمللشخصيةفهمهبسيبالسارلريةبعدحدثالذيندخللكيحانقدالوقتاناللصحفيةومقابلاتهالعامةمحاضراًتهفي

شقواالذيناسلافهعنسثلوحين.للبورجوازيةالمعاديةميولهاللجميلة.واللفنونالمولسيقىفيحدثتالتيالجماليةالورةالادبفي

فيالاولىصفحةالخمسون":اجاب،الادبعالمفيذاتهاللدبمورياكفرنسواللهفنصدى،والسعةمعارضةوكتبهبيا!اتهثارتوقد

نسبيا،مغموركاتبورسل."رسلريمونداعمالثم،كاموغريبعلىاحازوقدالاناما.الانسانيةشأنمنيحطادبايكتببانهواتهمه

وغريه-.اللجنوندرجةالىشاذاوكان،الهرنهذائلاثيناتفي.نوفيوضر.باريسىفيالاذبيةاللحياةمنجزهايؤللفوصاركبيراعجاب

عليهويبدو،الاستوائيةالزراعةفياخصأئيوالاشجارتقليمفيعاللمالاهتماممنكثيرا"اللغيرة"الاخيرةلروايتهالانكليزيةالترجمةاثارت

التيالاسماءهيهذء.غرينوغراهاموسيمنوفبكافكامتأثرانه.افكلترافي

ذثومم.كتبهمطالعةمنالاولىالوهلةفيالقاريءئصالىتتبادريمكنلالهملهالفنيةوالقيمةالفلسفيالمضمونفانذلكومع

حينفي،المالوفةغيراللموضوعاتاختيار.فيسارترمنقريبفهوبب"التشابهنقاطفييبحثاناًلرءحاولولو.بسهولةتقديرهما

اللخارجي.اللعالملطبيعةفهىاانتأكيدهفيسارترمنابعدخطوةيمضيانهجمعانبعدوبخاصة،عبثاعناوهذهبلماالتجريبيينالادباءوبين

انهوالحقيقة.اللبورجوازيالانسانيالمذهبمنطويل.بتراث(مشوبوغيمرهم،سيمونوكلودبوتوروميشيلساروتناتانيمنكلاحولهغرييه

انتقادا-اللغريبمنالاولىصفحةاللخمسينبعد-وكاموساولرينتقدهوبعضالىبمضهميضمهموما.ادبيةمدرسةتشكيلبهممحاولا

نايقررحين،التقليديالتراثلعاطفيةخضوعهماحوليدورغامضا/كاباتفيخاصةتتمثلالتيالبوربرازيةالسلفيةللروحمعارضتهم

يشعملانلانهما،يجرمهماوهو.رفضهيمكنلاشيءالمادبمالعالمطبيعةارائهمبحسبيتفاوتالامورلهذهرفضهملكن.للحياةومفهومهبلزاك

استسلاما.اوزيفايكو+اناماالمجازانويرى،المجازيجباللسببولهذا.بلزاكهعيتعاطفانهيعلنمثلافبوتور،المختلفة

عاطفيةررقةثمةانلتستنتجاللجبل(جلال)عنمثلاتعدثتلواحدممدراسةكانتوان،انفرادعلىمنهمكلايأخذأنالدارسعلى

غيراللعلاقةهذهلانزيفاالحديثهذالطن،والعالمالانسانبين.الآخراذتاجعلىضوءاتلقي

اما،معيناوشكلاارتفاعاللجبلان.الوهمعاللمفيالاموجودةوضوحأاشدالنظريةبياناتهانهيغرييهدراسةفيوالصعوبة

اللقريةانقلناولو.عليهنحناسبغناهفيبيمفهومفهو(الجلال)فيالمحيرةالظواهرالىاشارةاقلتشيرلاانهاعنفضلا،!نناباتهمن

تثشلاالقريةان.مجازاكلامناللكان،اللجبلحضنفي"تعشش).ويسئحيلالاساسيةالادبيةحوافزءكتمانيفضلانهعليهويبدو.ادبه

المجازيالاستعمالهذامثلان.اليهاالانسانيةعواطفنانقلنااذاالاتنحصربحثيحطودفانوللذا،قصصهمناللحوافزهذهاستنتحانعلي

يحرجوحين.البورجوازيالانسانيالمئ!بظهورقبلحصلقدبلغةكنتوان،مضبوطةولغتههامةافكارءاجدانئي.ؤقطالظواهرفي

يفردغرييهكانولربما.مجازيةاصلهافياللغةبانيعترفغرييه!لكروايةاقرأهاانحاولتاذاوخاصة،!واياتهمنايةالىاسشرعلم

علىالانسانسلطةيؤكدالانسانيالمذهبلانبالهجوماللبورجوازيةانمنبالرغم،اللغموضنوعمنمتأكداولست،غامضةرواياتهفجميع

وفي.ذللكيرىلاغرييهاقحينفي.اخرملم!بابم!مناكرالعالمإ!زالالظيكرهانهاعلنقدغرييهروب

اللغ!ةتسشعملانويمكن.الانسانلاعنمستقلالمادةابداعانرايهالعالمالىنظرننايمساناتجاهانلغرييه،النظريةالناحيةمن

الىذلكيضاف،الانسانبهايراءالتيالزاويةمن،اللعاللمهذالتعريفالاولىشرحوقد.اللعقلطريقعنالداخليةللحقيقةوفهميا،الخارجي

-.*نسانجةعواطفناوبينهوكماالشيءبينكلاملايهناكلليسانه

للاشطلآنياتعريفاتضمنتالتيالوصفيةصفحالهاشتهرتوللهذااللفرفا!!للادبميدرسهـل-المقهـالكاتب-ويهتنملنج!ونيمعمل)*(

بينللغةالتحويليالاستعماليدينغرييهاًن.والمسافاتوالالواناصالقاادبعنوانللهك!ت!ابم!نفصلا!لللدلىاسمةوهذه.دهـندنجدايعةفي

وهو،شعووذيكشءالطبيعةمعاملةيدينكما،والطبيعةالانسان."كفيلليوفد
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لاصواتبااذنيتملأالمةصالجةاالنداءاتبينتفصلاننيوالمدة.نفس!الىالعملهـداعلىواعتراص4."العاطفيالزيف))4نسمبانيمكنما

ا!ههتيصبحثم.ناديتهمننييظهراناتوقع.باكوقعصمتيوؤملأالخطوة-2،مأساةبذورسا:!هيرىؤ،و.مشلمفيبنشكلبنيئخذ

سوؤطؤ!-اعداالانومن.معنىجياتييعطيانه:وياساواملاكربالملأفيالاخسارتريلومانيستطيعلاوهو.إللضالةالللهخليقةنحوالاولى

اشىاضطرهل.عنهتنهبماللئوالمشكلاتالمزيفالفراغبهذااهنماللعالمللعبثيةبوصفهويشمكيلومهلكضه؟صاللقهمعتاهلهعلى

استعملانعليام؟اعلىبهموتامرخانيجبهلام؟النداءمعاودةيودياللذيالتطهبريثيراللطيحملذاتهالوصف،معها،اصبحبطريقة

..اخرىمرةواحاول؟النداءفياخرىصيغايعينئى(الغنئيان)بطلان.الرفضبعداًلرضىاشكالمنشكلالى

الوهميالشخصانالا.جوابايوجودعدممناتآكدماسرعانوهذا.محيطهمععلاقةلايةرففهعنالناشيءوترالتمنءاليةدرجةفي

بصرخاتيدالابالىالتداءمعاودةعلىيرجبرنيصرختحينابتكرتهاللذيشجرةيعرقروكانتانان.المجازاستعمالمنالاكثارالىيدفعهما

وؤ-4..سواصيحفاصيحاللصدىرجعيربكنيماوسرعان.مةالتعبخشلالمنبالكرهمشبعةسلبيةلكلديدةتوضيحيةهقار؟لمتفياللكستناء

ووعدعلياكرورةانهاعلى،اللحانقةعزننيالمشتتوعيييفسرالنهايةقلقةاستعارةمجرد(1اللغئيان))روايةانغرييهويرى.للهاتملكه

".بالخلاصالأساويةلهجننهاحولالتحفظاتبعضمعيقبلهافهوولذنك؟محددة

وعلى،مأساويلانهالمجازعلىقاطعااعتراضاغرييةيعرضوهكذا:روكانت!انيعانيهالذيالاللمسردفي

تجنبهيررفيالاو!كن.الديناشكالمنمغلفةصهيغةلانهاالشاة،المهـررمةوحيات!،اللضائعوحبه،يتهو.سوداو،لىوءانت،نفعزوبة"

نفسها؟اللعقيدةمنعقائديخوفاللىاًلمجلزاستعمالللفكرةالقاطعالشاملةواللعنة،لفسهيثقفالذيللشخصالمضحكوالمصير،وحزله

المجازباستعمآلعرضايج،زقونقداكساءحينالملحدينبعضاناعلىاللى.نرتفعانيمكنالامورهدهكل...الدلياالحياةعلى

شعوريعتريهماندونبالأسالاتصالوسائلمنمسمتقيمةغيركوسيلةان؟اتريةمصيرهوما،اللحاولهذهفيول*ن.اللضرورةمستويات

ؤ،ناهـومنيكنومهما.نترطولاقيددونللمجهوليستسلمونبانهم:الاخلاقيةالادانةدرجاتلارفعانفسهميعرضوناللمعنةيرفضيناللذين

اجلمنقامتاك!.للمحاولاتاخرىصورةالاليستهذه4محاوكهـذافيرفعقد-إيةبالمثااتهامهتمكنلاالذي-سارررسكأنوبدو

الاثاراخرمنألاخةيصةبانجاهدايحاولوهو"القبيلةللغةتطهير"صدودهما.ابعدالى"اذساة"و"اللطببعة"اؤكار،الاقل!لىالكتاب

."ا!ة"تضمتنهااككااورريةادرائية."ج!يدةقوةليعطيهااخرىمرةيعوداًلافكارهذهضدبالصراعواذا

الىالثابتةالصلبة4نظرأانبنقدغرييهانالذكريسهحقوممالاانناكما،.لمصلحتهالنقدهذافيرييهيحولكيف؟عرفلااننا

كما"مبانترةالاشياءالىبالنطرللمطالنةنتبجةللشمتالخا!جيالعاللمن!-جنهـحالتيرتبادولاندالناقدمناستوحاهقدحدايالىترف

نجرا!ظرةهذهبدتوربما.باورأقثرهتجةهبممابقدرهي"نثرالنظريةكتاباتهمنايةغرييهيهءدرانفل.ا!جديدةالمارىءهـة

الليومية.-الحياةمنجزءاالسينماتصبحانقبلجاءتانه!الومعفولةاماجمماإ(ا"الاولىغرييهلروايةاسةاللحمشدلمبتحليلا5491"سنةءبارت

سسردمجردعلىيعتمدماوحتى-الافلاماتفهانالىغرييهويشيرا*روهةللليونةخضوعثوناللعاللملمعالجةاصيلةمحاولةفيهاورأى

اوراهدتعوروعن!ما.مقمودنجربثكلا!قدةءن!قل-ار!ةوالانسانيةائطبيعة"مقالةنمرييهكننبوحين.الىساةتقتضيهااللي

:مألوفغيرشكلاةتخذالألوفةوكأنهبارتمقالاتلاحدىخلاصةعلىا!تمد5891سنة"والمأساة

!خا!يوالايحاءاتالموضوعات!كأ!يالاصلةا!صةفي":بارت!حهالذيالمنهاجوتبنىلكتابافه.بارتتحليلعلىوافق

اشارةمناثنرليساللفارغؤاللكرسي.رمزهامحلهـاليحلالعقدةجوهرقىلانسانياالتعاشظلاستهـعادةوسيلةسوىالأساةليست)ا

ليستاللكنفعاىتوضعالقيوالليد،شخصمجئء.نوقعاوالغيابالى:والتطهيرواللحكمةالضرورةضوءعلىلتبر*سهاوبالتالي،وتلخيصها

فلاالنوافذاحدىعلىالحديديةالقضباناما،عاطفيةاشارةمنأكئراللذيالفخننجنبالتقنيةالوسائلعنوالبحثاللتقدمهذارفضان

نشاهد""فهـانناالسينمافياما..الفراراستحالةاللىالا.ؤرمزمناذىاكثرشيءلااذ.هذهايامنمافيخاصةعنايةيتطلبتنصببه

-.بدلالكنهواضحايظلمغزاهاان،القضبانوشكلالليدوحركةالكرسي".المأهـاة

يصعقناهـالان.أضافياو/شيءفضلمةانهيبدوهناانتييحتكرانمنمعاكسةنظروجةالجددالماركسيينمنالنقادبعضتبنىوقد

الاقكارالىردهيم*نلابشكلامامناحفيقياويبدوذا!تناعلىويصروهي،اللدينيالايمانغهـيابفيالاتظهرلااللجقةالتراجيديابانتفيد

واًلحركاتاوالموضوعاتالاشاراتهوذللكان..الغامضةالع!يةالانسانيخوضهالذيالبرو!بماللصراععنصريحتعبيرالحألةهذهفي

.مصورةكونهاحقبقةوقسراف!جأةإلذ!قالىاعادتهالتياوالمخطوطةكلا!ءنالفاصيلقيالدخولعدمتجنبنافاذا.!ولالمجضد

تقدم!االحقمةمناليحشيةاللشظاياهذهانغريبايبدوقد"غرب"رفضاننستنتجاننستطيعفاننا(الصحيحةالتراجيديا)

ب!وة،تصدمناالشظاياوهذه.مرغوبةغيربصورةالمصورةاللقصةاللينارغبةايعناللبعدتمامبعيدمزاجمسإألةالالليسالتراجيديةللصيغة

ويبدو.الليوميةاللحياةفينظرناتستلفتلاعينهاالمشاهدانجينفيالتراجيدياضدوحكم4.بالسياسةيهتملاانه.السياسيبالعمل

المحدد،وباطارهأ،والالسودالابيض:بلونيهاالفوتوغرافيةالتقالليداناتجا!ايبينالمجازاستصمالعنالناتحالساةضعفيانرأيهعلىمبني

التقالببدهذهانيبدق-اللقطةنموذجءنتنتجالىالطفيفةوبالفروق.الكوننحوخاطئاتأمليا

".الخاصةتقالليدنامنحردتناقدانيمكناًلمجمازباستعمالبدأتاذاانكنقولالامرولتوضيح

حادثةو"ابعلابا؟4يرثعرغرييهقاريءانؤ!اللسببيبهبئماوهذاشموليةصيغةاعظمسوىليس"الاله"لانباللهالايمانالى!هه

ثيراتءاكؤيس4ت!لاشىلمحيلملميتابعوانما،الواقفيةالح!ياةفيتجرياهـ-ا،اللفكرةهـرزهيتجنبلاسارتران).العاطفيالزيفصيغمن

نناقش!انلنايمكنالنقطةهذهوفي.متقطعبشكلوتمرالصوتيةصياغةغرييهروبويعيد(.لاالاخيركتابهفيكثيرامنهافيقتربكامو

بالقصةيكتفيالذياللقصصيالفيلمالىيرتاحونلافالبعض.ايضاالادرارالسقاطهو"الاله"انامنوالماركسيةالفرويديةالنظرتين

غظيمامفزىتعطيانتستطيعاباللذاتالسينمالانربما-المكتوبةوالرسالة)الكونللغزلحلالانسانياللظطجوهروهو.للسرالانساني

التافهونوالسينمائيون.الجدارفوقيتحركلظلاوالرياحتهزهللغصن:فيقول-(لاميرديواكرشعرعنجيمدفلسفيكتعليئتعتبرانيمكن

المنحىهذاينحولا-غرييهان.بشعااستغلالاالناحيةهذهيستغلونشخصوجودعدبمالتنتجانمنوبدلا.مجيبمنما.انادي"

تأثبراًاكثريكونقدالعاطفيالزيفانمنتحققهل:وللكن،ط!بعاومكانزمانفيتحديدهايمكنايهدةبسيطةحقيقةوهذه-هناكاخر

مباثبر؟غيربشكلعبرمعنهاذااولدقةامنبعيداكاناذاندائيتلبيةعنامتهـنعاخرشخصااماميوكأناتصرفاناقرر-معينين

نستعيضفقدذللكومع"الزائفةاللعاطفةللب"نهدمانيمكنناندائيالحقباللذياللصمتيعدللمالحينذلكومنذ.مجهولةلاسباب

هـفيكشريطالسطحعلىتطفومحيرةصيغمنتمامايساويهبماعنهترشدنيالروحوهذه.وروحاغمقايرخ!منصاربل،حقيقباصمتا
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يفكص!رانهيبدو،التقليديةصالروايةغربيهروبجميهاوحهن!نؤتجؤفد،الرياضياتسحرالييحملغرييهوصفان،ادنلىى

يدؤءت!وما.خةالنالالدرجةتهـقصاصيالمكررةالمهترئةبالروايات.جديداسحراهوابتكرانا!قديمالسحرازالة4محاورة

ولاولاستندالبرروس!تامثالينافشلمغرييهانهواللطنهداالىانساليضهـاالقصةمنازالبانهغري!بهروباللنقادبعضاتهم

وانما،الاخر.بنآثاربتقيميهـةملالذللك،صفمبدعفهو.لولستويانه:اخرامر4اوصاؤفييزعجهممالكن.اللعينيلللوصفباصطناء

التيالرؤيالهذهالواضحالوحيدوالمظهـؤ.اللخاصةزويتهمنيعبركأنالنفسعلمينجاوزانوغرييهبارتان.ا!تقليديالنفسعلمغياب

.لللموضوعاتمغاببت4فييرتجلى،نئرحهاكتبوقد.تندحالىيعتاحلاواضحالخارجيالعاللمبموجوداتارتباطه

بشكلنعطيلات،لليس،غامضةبه.ورةتقليديةغيرشخصيالم"اناللكتابيئاقش!لنانهيقول"ا"ماحي"لرواية4مراجعتفيبادث

لانالسباقوانما-اللداخليةنر!مبحقيقتتعلقاقيالمعلوماتتدر/جيجزؤ!وان.قوسينبينموضوعةالداخليةاللحقيقة"انالىليصلالاكقصة

هـ--ننتأكدلااننا.غامضسياقالشخصياتهذهفيهتدرجالذيمرتبةالى!"متقداخرالىمكانمناللبطلوحركاتوالفراغاتالاشياء

هـنكولابينهـمفيمااًلعلاقاتموضوعيةمنولا،افعالهغموضوعيةلهيئاحاندونالرجلمجبطفيمباتنرةتجربةالقصةفغدت.الموضوع

ناعنبعيدتاب3كلفان/وبالطبع.الحوادثفيهتجرياللذيالوقتيسمحتحليلياوميتافيزيكيأونغسيشيءايبوجودالادعاءمجال

توفبعيحملرؤجعذالينموذجهو".الموضوعيللادب"نموذجايكون".حولهيكتشفهاالتيالاشياءمنبالدنوله

اغرييه.دوبالان

اخرجحينالمقترحمنهجهفيطويلاثوطاغرييهروب(الاناورطعلم.وادعافبهيالمضمونلمعال!فصلاالاولبيانهفيغرييهيخصص

.الالتعادات،لعضلاستعماللنفسهفسمح"المماحي!!الاولىرواي!عروطرأتاتياللقفزةاوالتحولليرىالسابقبالنميمقارتةالمقاريء

..ييهغرتفكير

حينوو!.واحدامجازاالايسةممللمغرير،انءبارتاناقدويرىوسوفووهىهااسدارهـاالامورتفقدسوفاللطريقةبهذه..))

ومع.هئد.يةمهحاةمنهويطلصكتاسةادواتمحلالىالعطليذه!.
.-.......اللب"بارتدعاهاا)تيالمحيرةباطنيتهاوعناللزائفغموضهاء9نتتخلى

"سا!قهناك:لارثالمهذه!مماالعدمحازاتالروايةمفيذللك
...:.......غامضسةانعكا-اتالانبعدا،شياءتكونوللن."لللاشياءالعاطفي

وهناك.مزعحةاصواتاتحرحأنلعدالعملءنتتوم!التيالالدار
.......ءفذاءاولمعاناتهصورةتكونولن،الغامضاللبطلعندالغامضةللروح

ورثلفمدسكو،جبنهوتشعكسميفيكللمرارلقهولكنايقهلديصطناعيةقيبعامللث!مكة.وغباته

جورحشخصياتتشبهاللقهوةمحضرفشخصية.قلبيةاتنإ!يات-ف"مخظتقبللوففانه!القصهللشخصياتبارنسبةأما
..بة...عليهـ-ايلقيهااللتيوالسياسيةواللدينيةوالعقليةالنفسيةالتفسيراًت

النفمبميصاراارهللساانهتالسخصيااتذكماحرتباىدلهلمحقدلاحضمعتف!مالل!حليلعلىساممويدعولههـ-،تأبهلاالشخصباتهذهانللعيانبدووسوف.اللقا-يء

.الاوصافوبعضاللقعةبناءفيتكمنالمبدعةاو،مضطر،مضللداظالتقليديالبطلانجنوفي."غنى"

فثمة.المثيرةالبوليسيةالرواياتاطادات!منالروايةاطاريتأللفعذشىيرداتحينوفي،الكاتبعليهيضفيهااللتي؟بالتفسيراتمهدم

لتفسبرالموصلا)ءببطالقاريءوتفقدالريففيجرائمهالرتكب!ابةفان..واضحنجرتناحبافيظهر،ماد!ةوغيرفلقةاصولالىالدوام

المعروفة.-راللهامة2الثخصياتبلا!هورين!اللاوهي.اد!وادثوهـوف.يتزشلاثانجاذللكمنالعكسعلىسيكونالمستقبلبطل

اللروفسورفهاقتل،الاسممحهولةويفيةمقاطعةفيا!د!غوو!عديمةتاؤ!هةتبدوولولى،اللقوي!ورهتجا.التعليظاتاتنزوي

....."أيضانتريفةوغيربل..النفع
دوبونتأما.المسلحينالورثةاحدقبلمنالمشهورالاقتصاديدوبونت

أشيعالداخليةوزيرمعبالاتفاقافيالا،ذراعهفيجرحبليمتفلما!تقليديةللفكرةتسفيههءنعدا،الموضوععنغرييهكتبهماهذا

فيكانبينما،الريفيةلمستوصفاتااحدفيالاسعاف!اثناءمات.أنهكما.الانسانيةاللطبيعةفي"عميقايحفر"اناللفنانعمل-جعلالتي

!فباريسالىيئتقلانويعتزمالمستوصفاتاحدفييختبيءالواقعيتحدثوهو."العمقعناللقديمةالاساطير،،دءاهبمايثقلاانهاعلن

ملاحقةبعدمالمحليةالسلطاتوابلغت.عسكريةبسيارةالتلملياليوم.بالتعجبمليئاساخراحديثا"الانسانيةاللطبيعة"عن

باريسىمنسلولر.!دوبونتبالنسبةاللعالواقعتجهلاظلتاحدمف!ومايدواحينانوجوديونقطعمماابعدشوطاغرييهقطعوربما

لاسبابانواقعيجهلظللكنهاللقضيةلليستلموالاسيدعىدسريعميلفلال"!نالايعرفانيمكنلاالانسانباناللقولددجةالىالحرية

فيالمدينةيتجولحينالمحققهذابعينيالحوادثيرونوالقراء.سريةالحببعباراتالروحيةالحالةتحليلان.الىتعريفلحظةفيسلوكه

اتاليالليومفيالبروفشوربيتالىبالصدفةفيذهبالادرةعنباحثاعتميسالىالاشديلاالمجردةاللصفاتمنوغيرهااواللطموحوالبراهية

اتفقتاللذيالموعدوهووالنصفالسابعةفبمرناكويكون،للجريمةمجازربئ،اللعاللمالخ،رجيبالفاطيصفالانسانانلوكماالداخليةاللحقيقة

صديقادوبونتأخطروقد.اللصفرنساعةجعلهعلىالارهابيةالجمعيةمحشوااللفظياللتراث.يصبحالداخلياللعالمعلىالنظريةهذهوبتطبيق

التيبحتاجالهامةالاوراقبعضليجمعاللبيتالىيذهبن2بأن!عليهلهمنهـاتخلصانه-غرييهيقول-السببوللهذا.محيرةغامضةبمعان

تهـديدرسالةتلقىالصديقهذاللكن.بىاريسفياللبروفسورالليهابونلله"،معطيموقففيبطلكشخصيةاظهر):ويتابع.،واحدةدفعة

بيض4الىالذ!ابالىروبونتاضطرمما،مذكلوراالمدينةيعادرجعلته".الداخليةحقيقتهحولافتراضبأينفسكتحشران

الجمعيةاعضاءاحدانهيظنالبيتفييراءحينوالاسلكئ.بنفسه"نالففعملمنلليسانصحفيةمقابلةفيمرةمرجوقد.

فيهالسلطاتتحاولاللذيالوقتفيويقتلهالنارعليهفيطلقالادهابيةتمتلكانكتبهمنيريدوهو.موضوعايبتكرانبل-ايضاحايقدمان

بلقتلقددوبونتانتعتقدلابانهالتعلمهبوالاستتصلأنالمحليةاللتيىنالصورةاوللتمثالمامثلالىعتقلوالوجودالصلابةمن

بصدولو،فعلياالبروفسوريقتلوهكذا.مجهولةبصورةاختلىالطموحالاتجاههذافييكنللموربما.عقليةلمحةأوتعريفاًيلرفضان

والاسهوقاتلهويكون..مقتلهخبراشاعةعلىساعةوعشريناربعرورورعلى"الغريب"فيكامودكزفقد.غرييهفيهيراءاللذيالجديد

!إالمجرمعنيبحثكاناًللذيالرجلايحذوبذلكحذاانهلميتصورالمرءآنحى.شرحثونوتركهالسلوك

اللمحةمناللقاديءيلتقطههزليعنصر"المماحي"روايةفياللظمىلوولمل،اللعدثعلىاكدحينهمنغوايخلقهااللتيالنماذح

انالضحيةالبدايةفينعلمفنحن.البوليسيةالقصةهذءفيالاولىانئجداللحقيقةوفي.يئتذانيستحقمخنثاونسائيلشيءمعاملته

غريبهروبللكن.اللظلامفييتحسسونوالتحرياللشرطة.وان،تقتللموهذا.الشرحعنوتبتعدالوصفتتوخىاللكبارالروائييناعماكجميع

اوصسلاللذينفسهبروستمارسيلعلىحتىالبعيدالمدىفيينطبق

-.5الصفحةعيلىالتتمنة-.الكمالأمدأءأبعدالي"النفسيةالقصة"
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".-ا!قتلؤلمصة...نرة.9.مصحهلههلمها.اً!فخة.93عقرء.ءلىعممؤضض!هم!!ملمفاك!تف.د

وسطفياءندورةامن،فىسريح

اساسهمنالكهابانفييرتلخص"المماحي))يةاروعلى؟واعتراضيي!-4ءاثرودشاآلادلأ

وب.للا،طالكات!بذ!،،التياللغريربةالعنا/بئمنبايرغم،للتسمل!ةالفقد

للمءفسيراتوحء".-للفزبان!صاالروآيةؤكعاالعقدة.ؤوءهفانويرمكن

شمالهـ--صاتابراو،.المسدودةواولرق،المضللةرالاثارمليء،......

المحهامه.مسمعحر---!

عالميصفانغرييى-4روبوبامكان.م!"يايمنالخاليةالواضحه

يسهتطهعانهلنقلاو،ذللكيريدءندماأجيدوصماالانسانيلةالنفسوه-صو.،لالمنفريبالحليبدوحيذكوكالتهاتارةعلاى-ء4لينفير*مل

قيشعي!رئء-?اا!*ماماير،تمانهيبدووللكن،منه!هنةءظا!ربرءفانالاسكلقوالمحنظروجلامنالقصةإروبمماانقيورهدحهبئالغموضيرثءيع

عاى4الروايرتناولنماولو.المصطنعةومفاجاءاته"رةالمحلا)"ازهالمعقداللبناءبايماءاتيلمحالمؤللفكانوان،اقضي!ةاهدهمنكثيرايعرؤتلاالدد

ءوضوعادؤلفلابهاانلوجدنا،-العاديبمتواهاجديشيءانهاااتةءخصياتفبعض.المحققلهذايرةا.لهتسالارتناطاتبعضالىمضةغا

دللككل..ااء،صةواللعلافات،.ءريوالت،فالمؤامرة،مركزافنهلمانيظث-ليرجلالث.:"ثهر2لانهوالاسلمحققباشكهاتهدييةا!لروافي

الكابولسمننتكلالوجدؤاه،اللجدمأخذالك"اباخهـناولو.هنتىشيءخلهت،لسنواتامههعالمدفيقيزارؤدوالاساننعا!فنحن.اقاتلاانه

غرييهروبايؤ!للانف!يةعقدبسببيأتيالكابوسهذاومثل.الادبييسي?رواءلمتهنتربرغيرأليظدوبرونتؤ-ور!روانيومئذاللهـهـ-!ودار

لدراتها.ذلك؟الارهابر-بئعيةااجمفيوعضواوفاتلهابنهوالاسيكونؤ،ل

تالصفابتنادضصعقت(المشا!د)روايةفراءةاعدتح!يناللعصاب-ةورئيسىلاقاتلغامضةشخصيةيعرضال"اتبلانمستحيل

لظواءـرفقدتانمائ،واصروقتفيوبليدحيقنوصف.الاسلوبية-.وايةالراخرىحتقئملمبرظلفالمهمكذللكومع

غداءهـوخاصبشكل4احبتاللذيوالمتيمهـد.بيهافيمااتيسةاالصلاتفييضيعؤوالاس،مآيرةنهالهاليسكلتنوعقىحوأدتوايةالروفي

علىرةابىطاحدؤيح!ييهألمق،ىفييركونحبن،ألاولاببومفيمات!باس3"اريةاالادواتلبهعمخزنالىفيهبومتحركبر-سؤوقريرهرالمدثة

البحاروووذا.ذلكمنماثياسير"ءققانرون،طفولتهءهديقانهرجلتيبربخالاشافيهفىهوفي،يةااهندالممحاةمنخاسنوعمنوي!سأل

ىرالاخيىدباماثياسىيقود،يديهباحدىنبيذزجاجةيمسكاللذي.الممحاةزفسءنويرحهأللمحمه

و.نقوم،ال:طاطامعالسرطانؤيهيراكلانلييتاللىالبحرشاطكبماء؟محلىعاللجمب-اجلهمني!بحثا)ذيالسببءلناحيرشرلااللكاتبان

ارابىء،رؤ:إهاقفاعاىظاهرةبندبةتميزءامضةةفت2خكوخ!ماءلىعاىيدلوهذا،ثانيةالجهيرشببرلانهاكماالممأحيمناكوعءـزراءن

قىبنهاوفي.مفهـومغ!رامرمنظضباكانوانبشوش،مشونتىهاز!وصع،-االلكاتبولعل.الرمزضهد!ك!بل،دروزيال!ميئاليستا!ها

!ميف،-لااتليكلملماذنها-ؤكيما!ي!مسساعةلىل"؟اةماث!لال!!يقدمالغذاء-قىب*ءلمباتفالهافاءلعلهكيا.الرموزعنالبحثمنليمنعنا

ي!-ةبطر"موضو!ىاكلماتواعقا-"داخلفبمنصن)معنماهازهس!4!وؤ،تمملهايوسرشي?امضى"ةالممحلم"ءلممةانوج!غامصةقهمة

انالمؤإفالا،روبببنجاناسمكأباللبحاربابعلى.(نفومهالاتج!انا،.وربه.م!ىشيءلكلزرىآنفي)ء،!اوننبمالاكاديميةاللعقولليفف

اءتقيديجورلهىماوهذاسنواتمنذؤهـكلإتالاسمهذاصاحبانإخبرزاؤب-"طردفاستولليونتهابنعومتها-،ةالممؤيهيصفاللذيىالنهاعج:4

مفضولةالاشباءارىومطالحةمففي،الحلمتأثيرهواكأثير!ذاأنال-ىيصيفا)ذيلرسامكا،الروايةبعقدةعلاقتهالىينطراندون

الروا،-طكلبأنباحساسيمصحوبةمفرطةوافعيةمع،اجزاءالىوقسد.لذلكملائماررطحانيجدلانهعنهاخارجاموضوعالوح!ه

انيغير،بةلكظباواءجب،باللحكايةاتمتعوانا..لمقككتؤدالهطقيةوصفعلىغرييهيسبغهالذي،رمالصالمظ"روراءهامةملاحظةتهتهفت31

مجانية"-نواؤر51"ءوانذللكبرعداريدلاننيالجدروأخذذللكآخذلاالاختللاؤ!تماماختلفتجعلنيالملاحطةهذه،المماحيمنعددةالمنلللانواع

اهـذيأبرواهـذاخاقهوباللضبطغرييهروبفصهـالليهوما.الحلمماللكت،ر--قىضدهو"غريه"اساوبانغاى،!راللذيلىتباالنافدمع

وؤبوالاس--.،يتجيلعندما"المماحي،"ؤ!تواترهبدليل،الاحلاميشعبه."يةالضورو

.ايضا(ات(هةا)و(الغيرة)ؤصدما:اللبحثمطلعفياثرتهاا)ت!القضيةالىبنايعودوهـهـا

العيانفدو"،بةا-ء-سنالقصةته-"تمتار(الغيرة)ايئروفيؤ"لفديكونمادا،"أ(وصوعمجأريء-روء-فاغرييهروبالانيقدم

السارقة."دالقه.-فيعليهكاتتمماالاوضحاللفنيالبناءموسي!قية؟للضبطبا

يتكرركايقاعماثياسدهولعلىمدتبركل(المش!اه!)فيااسردؤأساوب:"لإت،فضينءمليى)يعملانه

عاث-ىيدلصعيراخروبينالسميهةولبوصتودنص!ارةاولبين.-انيةالانهالعاللأفاتمن"جردة،هيما3بءالاشيرينا-ا

قىثبرؤ--علىتكفعيرعمودبظلوتنت!!فتبدأ(الغيرة)اما.ارتحالهاكماموجودةالاشياءانلوولكن.الحقيظيةغرابتهايستخرج-2

م!!،بحههبءفمةهيبلءننتابهعفصص!ماررسدؤيهاولبيسى،مداريةلاالخ،لقان.اد?انيةءاط"ةاغيرابةالان.غرابةفيهايكونؤلمن،هي

.(!الحركات)نسم!،نح-نا"أ.طجميعيةأشب،ء3اتالمكألموفأيرىبل،الارداع؟خربيه!ه

الاخءراللغلاؤطعلىالموضوعةاللكتارةمننعلم،"الغيرة"وصةفي.بالاشه،ءشعورالدي!ناؤان،الخليقة

ونطاع،المسه!مرات!مزادءيمنغجمورزوجعقلداخلفينعيشانناحكممصحوباصداربمحماولةدائماحهاسهـواللهبابداعوعلمنا

"--نازارعيناداءمعالمشبوهزوج"4سلوكعلى-ؤجمهفيطبعمما-ولهـاك،تيمانالعاظفةل،ده4غربروبيريدولا.دائململعاطفةبا

اسم!امنالاولبالحرؤطاقصةافيالزوجةالىيشارو.جببران!مامخ،ءةالمتءإتاللصفامثرفيا!اإءسرفضلماللعاطفهبئاللكاماتيرؤضفانه

ولهس.فرانكوو-و،الزوجلي"يشكالذيااجاراسمو."ا"عاطفلا"اوصإهلمو،جيداوصف"يكونؤحيتماذلكومع.لوبهلاور

لك--."انا"المتكلمبضميرنفسهالىيشيرولاالبمملللزوجاولاكاتبة-بالنسبسواء،ناجحلىدوو."وجديرتءبوس"منغمبالر

ال*تابكاناذاؤيماتعلمنالاالاخ!يرالغلاؤطعلىالمثبهقىالمعلوماتاواء-!اتطبيقهبسببؤذلك،مج،داوصفهيكونوحينما.للقارىء

فئلؤا)فىوج.الزوجذهنفيم!نقطةاومتتابعةتصوراتمنمؤلفا.العواطفرفض!ؤ،!يما4لنظريتص

احيانا،ووافعي!ةحوادتفياحيانايعيشى،(المماحي)فصةبطلماثياسن"--انقدواعت،أمليجعلنيلاالممحاةروايةفياللوصفان

ده-نتص-وراتصاوالمادكريات"عر!يالتمحيالتهفياحرىصهإقىالروافيصفالوأصف!ات،اح-نبآنبرهن3أنعليالس!ل

تركهباعادةبسه،وللةنستط،ءانهاوجدنااللكظبفرأنلمفاذا.المهمتقبليظ!رذللكعلىوالمثال.هاابرةواا،زلليةألنسعريةالمجازيرةاللطعدحات.

بعيرها.فارناهااذالبم!اكلهاالحوادثمنثهرائحمعمغلي،،بجمضاياخذوبمشرالىوالاسىيذ!بحينبوضوح

وجارها(أ)اللزوجةبينتواطوءوجودفيللشكامنجوفهناك4ؤيهيصفا،لشعريالنثرمنؤصلايخء"صااؤللفان.ائتهدورة
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مرتبط!!نتاداالمسنوةؤر،بوراكوئهحقيفةمقبالفصاحةلسانهفراككائهيفولة3ة،ب.في.يتناقشاناولامضربفييج"همحان.حين!ران!

وللوحتىالهصاحةمنادلىص!يص!ابهاانبدلا،شخصيةبصلأت!ستذ!ب؟نهاآ"))فتسجيبه،اعمالهبعضفيايثتاطيءالىللذ!ابءف"طر

لفةبطلهوعيمناخذفقدغرييهروباما.مختلةعقولعنصدرت.ا"!حددالوقتؤ-.ك!يعودانلاللكن"ط،ال!،ص.اتارمضاتساءع"5

!ا.هبلمننموذجهـ،ءصاغالتيالصورتداعياتالىوردهامقطعةتلكفيفعلاماذانعلمولا،الفثأدقاصدفيمعاالبقاءالىويضطران

بعض4الليىواضيهفتداخليبفيلمابمبدلقدالداخديالمونولوجتعطلمتقدالسي!ارةانيقولانوهماءاداقدت*اووهطدثتا،اللي!اة

هذان،1ويبو.بالمصادقةتظهـراللحوارمنتفمعأصوتيةاالمدولراتمهـنال!نخفيفمعديةال!لمالحءاةذللكبعديستأنفانو.اللظريقفي

الظاهرية.اللصلابةهذهللجىعانسهلاللحلهو.بهنهـماالعلاؤات

يركأ3!ان،ب!كأنبةالصوريمنإنهللالمرءيبدو،الاولىالوهلةفيان-غرييهبروبالمعجبيناحدو!و-موريسيهبروسور!رر

الواؤءفيوللكن..الاناضميريستعمل"ندونالمةكلمتنعلىفصةح!نذروتهالىيرصل!ماتدريجبننوتروءرضتنفمتقدالزوج"تصيرات

،لانهاالكتابةمطاهرأصعبوتجنبوس!يلةالاسلوبهدايركونانيمكنالتصوراتهذهتننكردثم،للجار!ااس؟سلمتقدزوجنه"نالزوجي!عتقد

.!القيمةداتالاحكامتصاعحيتالفردوعيمنالمركزيالجزءتحذوءيذ!بلاموريسيهاناقداان.الك!ن!ابيةهاحتىتدبى//ء-اي!نخفضبةو"ار

مادا)!"المشماوو"يسمىانيجبالذيهوهـ،باللكهذدقأناقعالووو!إلكن،اللجنسميالننهيجشاكلةعلىمبنيالكتابنبادعالىتصدصدالى

مسترانلا5.مطلقالعالوق!!ينخرطولاالنفرعلىيقتصرالليطلتأملاتمنكه4دلككانفربما؟رللاحدأثعرضهطريقةمنءفهـومدللك

4اننالنصمننستقياننستطهبماتاليدعوىذآكعكسيعتقدموريسسلوكمن"وقفايرتخذباننمالارمنيرومفييفكرللمانانننجبورزوج

ومهملا.الاعمالببعضوقامالعشاءاثناءاللظاو)ةعلىحاضراكانتصا-بالاحداتاللطملاتانهو،هذامناكثرالنظريلفتوما،زوي"

دورالملاحظ.منبادنرقامقديكونانبمهـاناللصعوبةقمن،امرمنيكنفيالتأثيراساسيشيءالايقاعأننجهالح(لاتألوفي.ظاهربشكل

ما،صالةوبمينهماببينهيكنولم،الاخريينآشخصيهلينايرأمبكان!قد.اؤلفايبتغيماالذياللجمالي

/.فروربم!ةيرشياءو.ىانها،الكاتبحذؤهافقد،صلةثمةة!3واذايفكرابىطللالان،اوقفالوصفملائمةنجبر"التأملات))كلمةان

ذروةفيوهو-فيتخيل،الداخليساوكهآلايعرضلازةسهواللبطل.ظنونهيرحاكمولاالصورطوفانعلىيسبطرولا،الل!لملتاطريقءن

.ا(وتحتىواصرقااولريقؤكبماؤهـدهساوزوبخهجارهان-4فير.واوضاء!مابطالهحركاتيصفحينالكلماتليضبطالاسلودويمتاز

لأاش!ياء،قحافوغضبؤعي!نان،ب-يطنفسيشيءايضاذا5للكندفوه.البطلالىويسالمؤلفلغةاللىيعودهذافيالفضللكن

انسانا.تكون.ونجدوالية"ةبصرقيهـاهذ،ممكنةدقة-باقصىصشقلانهوالوصف.

فيدوغرييهروبضدانيالانسغيرالاؤجاه،المةاناقولانيجببينتلمورأتياالمثلجةقألاقداح.طاغيةبقوةتشمتعالمتتماهدرعضان

باللخطةاولايعملغرييهدوبالانذهنان.اجالا!ذافيتملماكل:ررةتدورالتيادثةالم!بغموضمشحونة،مع،يشربانحين،واللجارالزوجة

د!قةتعريفاتلانجازثانيايعملثم،اًلروايةبنيةتقدمهااللتيا"لمقائيةاوالحشرة.المفككةاللجملبعضسوىعنهلالقاريءيعرفولا.بينهـما

،برلالغبرةعاطفةءنيخدثرلافوو.لخ،رجياا!اللممنمعينةلاجزاءتعازيهاالتيالجنشبةبالاثارةترتبط،الجدارعلىؤ!انكبحقهاارتي/

كلأرسيلمنهابدأال"إالنقطةالىي!صلانقبلالموضوعمنيتخلصفرانشرانيرءخهيلالزوجانحن!.زوجهاافتراضحسبالىزوجة

ا!هع":غرييهكبمادنوغريغسونجيوفريحكماقبل.وانابروستانتسنب!علمقيلاللفندقفيالنومغرفةجدارعلىاخرىحشرةيسحق

اخنيارفيالمهنيةاللدقةاقدرانني."التقليديةالقصةعنبعيداشيمامراقبض،صافيركزتزوجت"5تجاالزوجءاطفةانويبدو.الزوجةله

جورجبقوليدكرنيالحكمهدافاندونعداقيماا"ا."شيئا"لفظة-مرب-!ا)زوجةشعرفيالمشطوصوت،"المشطشعرهاتسرحوهـكما

ص-اةاكثرالاثاثان)):مورجانزشارلسقصصعنسئلحينيلاورويىارات.ا&منالزوجيسمعهااللنى(اللبعيدةوبالجلبةاللحشرةبأزيز

.03"القصصهذهفيلناسا"ن.الليلفيزوج؟"عودةيئتظروهووالشما-نات

كلمناغربكانتربرما"ا)ني"رقصة))لهروايةاخرانعاىجميعهاالعناصرهذهاننجد،الصرفةالتكنيكيةالناحيةومن

وهـصع.قهلذيمنطغيانااكثر،بالحلمالشبيهفالجو.ذكرز!"ااتمنعاناستطيعجسالا،ارنمعلىيبعثدمجاببعضهامدموجة

لموضوعا3"صلنة:حقيقةتعالجالروايةبانتقريرأللكتابءقدمةففيذلك،مثلاالمثلجةمنض"،هـالاقداحفيالكاتبيرتعمدهاللذيالتحذللق.با)وصف

.للمذئكمجازيةق!يمةاقيايواقعةا،ذهيكوناندون،مع!بنةماديةواقمةعلىاؤضليجعلنيماوهذا،الليلمه"ءمفؤكبماعالنجوموصففياو

واللكلمى،توالاشكى،ل:الاشهاءفقطيرىانالىمدعوفالقاريءاحالوثى))بعنوانمومورصمرستقبها3لهامثاب!ةؤءمةوايةالره!ه

ف!،.تستءقهمم،اقلاواكثر!نىيعطيهاانيحاولاندونوالح!ادثهـذهفيغري!روبانويبدو.ت!جم!تعق!بدأي!بهاولليس"سومالر

".4موفياوالخاصةحياتهالفراع.فبممع"قاوصعايفي!انيالاننالاص.ماميتركانيتعمدالرواية

ايق!اعسا""وته))قىللكلمانالىانظراأللفتانمنليبدولاالخش-لمدود"بهاتضرممااكثربالقصةتضرمقاييسيخترعانهكما

معظمها،فيوايمةالرعقدةوتدور،المظلمالروايةجومنديتولتشا؟مياروابة!ؤالحبلبنتدتتعلقء!بنة،تتحفظعندي.*ان"اضقا-ه،بئا

نس!صية!نضارلحالليجدبالثاجمغطاةمدينةؤمطليلايتجول-جنديحوللفر!-!!التعياتالتولحولءهقاتزدادت!!اتي،!كن(الم!تاهد)

قيلا-زملاز4احداوء.اهص:لموقاظ!رهعلىيحملاللجندي.و..!اسمه"ايضااخرىومرة.الزوجذهنؤك!السياراتوصوت/والحشرةاش!طا

صبتأاللطريقفيويصادف،اقاربهبعضالىيوصلهبان-يموتاناللداخلمى-ةوقوانينهالخاصة4صلاقيلهبنديشيدغرييهروبنجد

ثسم،أصهـا!:ءوتالىالجندييذهب.اخرىكرآويختفبمتارةيظهـربحصشوداشعرللمؤ،نا.صحيحلآ"نهااك!رماهرةتسبدوالتيالمحنرمة

دؤ-ؤاللجيش،مكانكلفيثقيلاللهواءل*ن،ثكنة.الىثممقهىالىجاهـرمركزانهفيووالاسماثياسقي:4انه.كازسمانالغيورالزوج

يةاكهاوفي.لحطةأيمةفيالاحتلالقواتوصولالمنوقعومن،هؤم-.الملأصداث

ب!دويموتخطالنارعليهفتطلمقاللمورياتااحدىاماماللجندييظهراسمللبطلليس":الغلافعلىالوضوعةالملاحظاتفيجاء

فيالسيراستأنفلكنهاصيبانبمدحياظلربمااو،قصيرهذيانبيىنموجودوفراغالعاللمهذاقلبفيملقىعدمانه.ملامحولا

.اخرىدروب،بهتمراومنهتطلقالروايةخطوطجميعانبماوللكن.الموضوعات

اللغ!لاؤطعلىالمدونلآالملاحظاتدامتوما.احجهةاللكتمابان/."وكثافض4صلابت"لهموضوءايص:عالفراغفان

وفيبئنف:ا.ء:4نبحثانف!علينا،الرةهذءالحلالىتهديئاالاخير.للروابلآقراءتيكررتانبعدحتىذ!كارىالاالمؤرر.فومن

انناكما،والنهايةالبداقيؤكا"انا"ا(نكلمضميرنجدالروايةهذهصتىاللغةتورمليس.واننفسهيراجعأنغيوردجلمنأتوقعؤانا

غرفة!يالمتكلمضميرويظهر.بدايتهتعكساللكتابخاتمةأننجدينطلقوان،اخلاقيةناحىبئمناللقضيةيناقثىوان،الحاصةافكارهفي
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."الف!يرة"روايةممأنمهلةمتعبةدواقيوانهـ(،يةاثيررواية(الن!يهالموحةافيو.لهأ،ر."ريخهمهليمفىيمة"اسىمهااوحةعاىثتويمفلقة

علىيقومادبهأنلليفب!و،4غريبروبف!مزطمااصولثاكنلمقذاا!صبيورةوصاللجندي!ورةؤميها،الرواقي4"بتحىشد*ضصورة

ء"!ارصتين.ثقافيت!ينمقول-يننهاية.فيايض،اًلمه*لممضهليروي!قول.وفيرهـماقهـىاوصهاحباللصغير

.......(!وعلىالجنديعللاجهيفي!ديعدللمبجبثمتأخراوصلانه))،وايةالر

يرنيدنص!فهوماطهقبقةا،دامسننقلةال!نأمالعوللحاط!حيالامن-ابزيمطالانذهيا!هوكمايرهبمبهكر21انينهنالفىي-ا/وحوردكفسبروا.الطبببك!واككامؤامل!ذا

كلها،وموضوء،تهالعاللمالىنظرتهوان،النتمعرىالتئروصطنعارذى.-قيقي؟*هـمرضكلكبماصفذةبرتندييعشتكاالل!!بانهـو

..-............اككأصبباتخلالهمنتج-دتيقظةحلماثحلمال!تالطولعل

يسهصعم-لىالهمنوبالرعم.الجوىررجهالىعاديعير.ـ"!ترمعهومهحهاتهحوادتواضلمطت/-معالحيماةالى.وعادتالصورةفيالمرسومة

4،فقنن،الرسامينوانماالعلماءيشهابهلاؤانه7العلميمةللغةمما!ناكألغ!ة

اكهءزةاأثلاثةؤاللكنب؟.غوعفانامفالمن،خاصةقويةدويةدورسامباهـى.فيقارة!عيتىاننامنالقصةفيانغموفيمعظمويأ"جمما،الهـا!"قى

ؤ--كييحدثولا.نراقبهحيثالخارجبماللعآلمفياصرىرةو/1اللج!ىي

براقيكبنيرلحتتعمناضى""الغ!رةمةوفي""احالتن!م!راتلملبدول-بعضجويةلغيمءلوهيمالنةهخ"!.دللكإحننكوىثمشخء-،لراقبا!نسبظيعازضاالاحلامنجير

انهاية.اؤ-كه!مطرالىوتحللثلجيمنظر."التجمهدؤمهة-"وفي،وؤ:!ى.

الوؤأ؟إ..ههوءبسسب"اللجديىالواؤعي"بأنهئريبهبهر(وبلعتوؤدالنقادبعضراىفقد،الاولي!ةغريببهدوبتحذيراتمنوبالرءم

ذراء4،ت!تصندوؤ"متأبطا،اأنتوارعمتاهاتفيانرجولاالجنديان

صانؤ،امرمنإكنو"،ماممجودهومايصفانهنفشهعنقالؤؤد،ايى.روى4لءقدمالولءن!ت،ب"رمحال!فيضائعارجلاالالليس

الاساسيةللمشكلةقيمةمئافشةدأقيمزفقغيرالعاطفيالمزبف-دؤف4اصنقهاوأنبالل!ارضىقدارةهسيرهذاكانأد!مانقررانالصعبومن

ف-صرمنانهبراعت!ار،اخهنطراوصفكلفيانومنط،الواؤي4فيدةع!-علىيحتويالهنهدوقدام"،للاروخمفانلاينالحالتكاظؤفي

التمسف!ه!/والقرار.دقهقىموضوعياوشاعلوصفايجاداورنهـجازي!كنىايالىحقايفء!أم!اللكا.نبانواتص!ر.!أقهةرسائل

الاترلمم،تهـصاخرىصيغايجدهشدالماطفية-،الاو?اف!راجهطاب."الشامهد))و"ياتالمحا))شأنذلكفيشأنه،4احجي،بوالهت

!و!حاللةو!ونفترض-.فلمنوة-وحااقلانهاسهوى،الططفة:ةبة...ل.ا00.:..-
...نطعريلهر،اداتهووتاديلكنأبو،المجارءنيحتلمطنه!ه!ء4والاحجي

للديئ.المعاديةبمشاعرهت"مل4قناءنراتغرب"والليوتأاك،جهيالموضوء،تلا.اررادقةل*ةبفي،1مماابمدفىالى

ةللداخلب-اانحقبقةلانويحتقرءالنفسيا!ة-ليليرفضانهوالاغة،الماضيمنالمهداءةالتأملاتثممةوالصواكور،قىالصا!

البصرية.الخببراتطرزدعن،الراهنالوؤتفيتقدمانمالنتخصيةايقاهـاالانللهالأن.السابقفبمعليهكانتالذيالوعيبمثلللي!ست

حتى،كأ:"صو!ر"ؤلفلالشخ!لمت!الداخلي!ةاللحقيقةانبنوب2!إتة!ا!فزعرأخذهالامرأةبديعوصفوبرظصة،جبدةمقاطعوثمة

ضنفانظاها.نكونانمرةكلتعدولاكأبهمادةان.ضمنيبشعكللولاصبيوالذكرداتواللهالجنديان.صدىلهابخطوأتالدرجاعلىفي

الوضعهقى4نزعتمعؤضاءعلىغموضهايجفلهاوالاتصالاتالظنونمن.بلوديةكرةوراءنالاشياءولممحهطنهالقاريءوعبمفيوتغوصتطفو

ب!جمت-كتابكلفينفسهاتعيداكظام!ذاملاء5دا!توما.الغريحهات!صوركهفاناسنط!عولا.خياليةهنيةكقصقىناجحالكتابان

لليس،اقىاهة4رؤمهوراوية،المسمىغيرازوج،واثياهنوماوالاهران.داؤعةق!وةلهاانفأنههـرديكومع،باكفصيلاتغربيهروبفكر

المركزالر./نجطهذا،ذا.نداللغامضالذهولياركزاالاالواقعفيذللككللان،4اللبارتاحلاانني!اقربىانايفوت!لاالكتابمزايااذكراذلكنني

غريريهروباننفننرضانبامكازنافان-عاديةغير!اسيةذاتبعينانغرييهروبفالوربم،.ذهنيق!ضةمنيزوغانومعناءازكضاببنية

،وبالطبعمعينةسيكولوججةحارةذكرىيحيينهوىبمومثالكلفيلاجماليموضوعهذاوان.فنيعملال!ةاباانعلىاكي!دانبر!اهـذا

يههن،.بمالت-!"للمدرجدنقا،واضحااختللأؤ،يحنلفالقاريء.نقهـيرقان.فكونؤدقىالذاتيالاوهامبرأنذلكمحلىاجيبوانا،واللردالاخديقبل

اللحالة.ل!ذهومزاجياغريزيرابهايستجيبانالاوم-امهذهكانتمهـما"المضموندات.القصة"مع"امتعارضعاى

واسء،مب؟كرةدافي"لقواعدالخ?وعشديرىةءانتومهـما،قسرية

ص:تهطالهنيهطء-ءببزرنهههإدهـسقرؤه-ة)بأنالقولالىيقودنيالمنسهحقانطهاعيأناسجلأنؤمط

!صه5!ه55!حيح!حي!مميه!!555!م!ههـه4

!ء!تقد-ابالادارد

--كارلعولمزكيمئقنحكولسهـ!هـ!االرائعةالروابة.اًلعالمية.
مىالثاليهاللالمعه

طرابيشيجورجحمه

اتيموقد.والمننعةالتاملتثيرعميقةبفلسفةاًلمتتموقةالاحداثوتمزجبلللحيلة.ننبضمدووثهةرواية

وهدا.((الليونانيزور؟"عنوانتحت)البيضاءاللتةماشةعلىالروايةهدءيرواانحدرضااللعوبللمواطنين

اشهر!ادبعةمناكنرالاولىاللطبعةصدورع!يمضولم6الروايةهذءمنالثتانببةالطبعةتصلواالش!ر

ل.ل5الثمن

!مم!55كيا!ي
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