
الرف551ممندشن"!!!نرا!ءسنارنإ!تنأ"

هم!لبكلاصاهمىا!ي

وللقد.يسجلهاآنأرادكماالانسانيانوجودء،لىاةعنولحمفو!،لمان،البنتر!محارت!ناأولادوأن،الدفياهـ!هرال!،رةأنأما

السه،به"ريايا.نهبعض!في!*يرااؤأفالدىا!امةؤياالرهذه،لرددلا.و،ذأ،"أتكؤباالال!،ءهموؤ،سمورو،عة!لوا!،4اللااهوللأولمكم!الجس

فيالاتمامابهاففلللموروابة!ث!تس!نبنللمولكنها،مثلالضدلافيكأكالى!واف!3"آح!دا!اأفكرذ!د!ذا!وي!ولومن،مراءولاور4!كلا

مشهلمههيوايةالرعا-هالهوم/لىبرارر؟يانلك.((حار،ة،اولاد))،بر،لهانولاهاوقيزيفلاادبيةحقانقدنع!نهوأمخمض،ؤيها!بمى

!!اكانوربما.اندنياهذهؤ!بماالانم!انيوااوضعجودالوفيالىسرالروايذآحدالفببن!ط!بقأنم!هاعليهبخ!ل"!اهةفي4!فسهوأو!ع

منا!جهجمعرءرجسببهوالرؤياهذه"حفوظمنهفجرالذيالالصالمى.ء..أخرى.!فسميراتلاأيوبن

كل!افي.فيأخرىمرةفشر!،منونحرص!عظالكسابة؟وبرء!الأنحتىأك!مداو!،نتوددتراللانجه3الروأيةألار!.ولقد

جص*،وا،دب،ءمةوولالهوالمإ!فكر،ربالافكلةهذهلفعلمتو)*!ب-!ءريه.ةحيرةأ.فارتك!ا،ءرةلاولز-سقاعلىسشواتمنانيمرور

بدأومنذدورفلسفونالمفهـرونبداو!نذ،ا!د،نجيا،ةةفيرطهوربررمنذءهـما.وآكمثواللضيجة.نلكمناكبرلهاتعرضواالذينا)ض!ادوبينا!صراء

هـ-نمشكلة.!تأماو!ازما.هـمذواعدأيعبرونواللفنلرونءالادبالمالاتاهذه،الاح!اثاغفالهـحاونةمنحبفيلااؤماوا!حمعيرة!ةوالف

يى--تالديتيةاشك!لهوأ،افعوالوانظريةابكيتاضحالوالأمحارضاو-!الروايةصثورعقبوالمجلا!"حفاللهفينشرتااليالقهح!برة

ا!مات،بنهحأالتصارضر!.بكون،الشر""ثاسكل!وفي.مهذامناسى،ضضاءأورف-دايعلىلحدنووللم،أفتبهض!قديموألمبالعرضفهي،كناب

!!-وبالهإهاننااب!بن،أ!خجربةوافعوبن-الاونىأ*إفئا-بالالهمثلوأو(ضج،بصاةلهتمتلاتخريجالطاكصلر!ميلآما.!حليلى

طال،"وءلمواو-سسيادةوببن،الفدرةكلقدرةوافىالحبكلايحب((،حادتأولاد))عنشكريللر!اغلالناقدالال!،.ذكف:"الذيألجزءءلميها

باعنبارالالهالىنن!كنااتاولو.الاله!ذاخلأقهاالة!؟إددبافىالروا-ةفيالاساسيةالقضية!مىجن،"المنشمي"الم!مىكألبهفي

ولاتعلإإهاي!ملأنلانزواتوذاتبداديةالنيسيطرةنس!بطرعليماقوةألهشرعالذيالمأأ!مالىونجاوزها،رفيمقامسا-والعلماللدلمنقضية-

،"ول*ن.الاطلاقعلمىا)توعهذاءثلمشكلةهناكت-أتلماتفسير!،أدر.محووربئأولدبفيمفهو!،دهفؤ!م!ع!بقجا!زوهوالروايةبهرنفد

وهـ-،،وبآسقوة.و،صفات،أخلافيةصفاتبالالهانثعالقةالصفاتدامت-يدير4بينيتحولالهامالادبيلالعمهداؤاذا،الجدليوالمنطق

امامناتقففىلذلك،للكونوحاكمالللاف،نمحى،ارهباعت4اليننظردمنا4اجتم،عهونربيقةالى-الاخرىمعفوظنبهيباكتاباتكلتحوللتمثلما

صفء.-نالالل!قىوالقدرةالطي!بةكانتادا:لوجهوجهالناقفوالمشمكلةالعملهـذاعنالقارىءينقلالناقدواذا،الماركسميةوثائقالىتفاف

المعضهلهنواجهأنمحلبناينعينكما؟اذ!نترهناللثر*ونلماذا،تجنتافيلهكهم"الىذرةمئقالتضيفولابصلةلهتمتلافكرية!اهات.الى

إتسيىعاأنيريردألالهانلو:اخرىمرةأبيقورأتارههـاأنسبقالتي.لاسرارهوتذوقه

و!دللكيفعلولايسظيعأنهونو،مادرغيريكونيستطيعلاوللدس4كانرنه،ومضمونهااللفنيبنائهامنكلفيجديدةوآلرواية

لتر؟هناكيكوندلماذا،والقدرةالقوةمن؟للألهأنولو،نتريرجد،باومضمونها،الحديثاللعربيالابوللىجديداشي!ئابناؤها

!ذاوعلى،وطي*كهالالهبقدرةالايماتة"د-،أ"نمتلالترو-أدةالاحدام،آستبقلاوح!ى.محفوظنجي!بفيهاكتباككه!الوفوماتءلى

!اناةوالمالسفاءيجعلماوان.التجريبب!دةا.رمانضايمرأنيرجبلسكاهاالموضو!والتحهـايلالمقارنةطريقءنالروايةبنقدالان!"أقوم

.شوزعوإنها،غرضاومعنىلهليسمعظمهااناحصاطاا؟ثرالدنيادي.الفلسفيةوأقكارهاالادبي

من((هدتلييوءاس"التكىولقد.الاخلاؤتةللنقيمةمراعاةأيدونالروماف-ةبمرصلهةالروائيانأليففيعملهمحفوظبدأ

الانصانيفئالحمباةحقائ!من!مدةقضية!ناككاناذا))ةبقوولذلك،دوائيشكلف!اللقديممصرتاريخكتابةيعتزمكانحين،افناريخمية

القوامحد/ت"،!كءنأندهيومكانزمانكلفيالمفكرولمناعلميهافقا("طيةكفاح))و"راًثوبيسي"و"الاؤلمدارب))باللفعلمنهاخرح

النويرحالو.بزدهر،يستحقهاللذيالعفابمندائماينجوالاخلاقيةبروايةانوا!عهبئالىذلكبعدليتحولا،صجاههذانفس-هفيماتثم

،الابناععاىالاباءخطاياوتنزل،رزقهقي.حذالورعالصادقبهتما."الثلاليمة"انغهاءحتىالمنوالهذاعلىوظل،"اللجديدةاللقاهرة"

منالمخلموقارروالالاؤط،المت!مدللمخاطىءقمتهامعلماللجهولالطبعةوتعاقبرمخبةكلمعهذهبتالفدير!الم!معرهبحيننه2محفوظنجيبوقال

...واحدانسهـانارتكبهامقصودةغيرجريرمةاجلمنتقاسيلبريئةا؟ءلىواظل،يدثبهآويقوا"هالهـل4،عدلمانهواعلن،لنقدهنفسهفي

يبدومانهالاخلافيةا!ظروجهةمنالكونعلىحكمنافاذاهذاوءلىوهـم،واحدة.كلمةاكتبللم)ا91ع7الىع!ا2عاممنالحالهذء

وهـو-أفئواب2وا)عقاب"وزيعفياللامبالاةوهذه."ؤ،سداكونا.ل!مامام!نهيةالمسألمةأءننبروكنت،اللكتابةفيرغبةنفسيفيتنبعث

أدهماللجبلاوياختار.حينحارتناأو(لادروايةفياثتكليمةعقدةهـشأجاءت."91ع9تكأوأنشرها"حارتناأولاد"كتمب2وجدتنيحتى

ب!ظ!رالالهيظ"رالذي!و!ظاهرببدونا)وقفناظر!يكونحلةائرءصنمحفوظنجيبفيهااتتهىمرحلةب!داذنحارتناأولاد

نألو)ا:هيللصت!وار!جونيرقول.(نالافهـماماةؤكطالقسوةا!غماههم!هاوانتهى،باتهكفلممنكميرااسمتغرقتالتيالوافعية

اي!مصقاء!!زعائن،قادراالخالقوكان،الخلمقكلقانونهيالعدالةاوسعمدىنحويرسمىواء"بح،ونقدهالمجتمعبفمعاكلالواقعبم

أعمالهحمسبعلىفيهافردكللص!بفيتساوى،الدنه،علىوالسعادةاثكلمنكلفيشا"لاتجديدااك،ليةروايتهفجاءت،رحابةوأكثر

في!انعيشالليالدنياأنأحدينكرولا...تماماوا)ثمريرةاللطيبة.ا*م-نا)تيالفلسفبهيةاللخافيةأووالمضمون،عليهتقوماللذياللبئا،ئي

."تماماذ!كعنتخننلفالاليجوريالذيالشكلالىالمؤللفاتجه،الاولىالناحيةفمن.ورا?

فيهاوتضطرمالمشريسودها.افيا!دنياهذهفيالانسانحالةأماالال!بةالرسلملاتناريخلهجهو،سابقمعينن!حعلىالاحداثيخط

التيالوصفيةاللوحةتلكهولهاتشبيهلفاؤف،المفارؤاتهذهمثل.بعدفيمابالتفصيلسنبحثهماوءـرزا،الثلاث

ترجمته:في"برزو؟"ققول."ودمنةكليلة"كتابفيوردتللنجيبالثامالتعبيرالروايةفتعتبر،التانيةالناحيةمناما
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لطخ!هاوقدثانيةترتغعثم،عشواءخبطت!بطالمدينهفو!وت!مورهائجفيلخولىمننجارجلمثلمثلهفأذا،مثلاللاش!مانفالتمست"

بحصادينتهيينرأجلمنا!بشريالال!فب!ثرونستمرالدماءفوقعت،سمائهالى3كانابغصنينوتعللق،فيهاؤتدلى،بئرالى

.)3(((ال!قي!قةر؟وسهنأصرجنقدربع2حياتفاذا.البذرطيفيشيءملىرجلاه

ضربان!يتلقونا!ذينمنأحديصركولا،لهسببلاالحترهـذاليقعلهمنتظرؤ"هفاتعتنبناللبئرقاعفيفاذانظرثم،أجحارهنمن

مداهتصوريمكنلابسجنعليهممعضي))فهم،لهاستحقاقهممدى(لمودجرذانصلهما2فيفهـاذاالغمننينالىبصرهفرفع،فياخذه

االتوأن"كامو))ويوضح.)127("معروفةغيرجريمةأجلمناي!رفيهوفبينما،يفترانلادائيميناللغصنينيردقرضه(نوهماوابيض

رواية!!صوروكما،الاصدقاءفربمنياتيقدوآنه،اعمىعسلفيها(خلية)كوارةمنهفريباابصراذ،لنفسهوالاهتمابملامرء

اللفلت!مةمنانفاذهيحاولون"ميرسو"البطلأء"هـقاء"الغريب))شيءفيالفكرةعنلذتهوألهننهحلاوتهفشغالته،المسلفذا!،فحل

ضدهالت!مةاللصاقمنورليزيدونمحاكمتمهاثناءص!هفيبالشمها!ةحياتعلىدلمج!أنينكرولم،لئفسهالخلاص!لتمسن2وأمرءمن

انصران":"الطاعون)ءفيفيقول-يعود،ذلكيؤص!دوااندونورظعفيداشانالجرذينأنيئكرولم،عليه!نيكعمضىيطربم!لاأربع

ا!نفسطي!بةوان،دائمااللجهلالىتقريباكلالهيرجعاللعماللم!جمطالمو!ودهشغولاغافلالاهيمايزلفلم.التنينعلىوقعانقطعاومتىالغص!نين

عنتشتجالتيالاضوارنغسيالىتؤديمقدإلاستنارةللهاذوفرللماذا.)ا!"فالكالتنينفمفيشط!تىالحلاوةبتل!

هداولامعقوليةف!مهالشرول!ادةا!اللمعبثم!ةو.لتجلى.)8!ا("ات!رانوجودقيللمرا،ء+طإ3!9+،م+مالاع!لىوالنموذج

!يموتبريئاء،غيراطفلافيه.اللطا!نيصيباكبممااووهدلمجطا)شر.أيوبكأ،بهوفيهاالالسانوفقاءالحياةعليهاتقوماننىوالعبثية

ب!"!سمالتيالدقيقةوالتفاصيلالمرهفةالاوصماف!ثناياوفي.!ه....ء.

يقول.اللام!قولليةوتلكاللعثية!ذهقكيداك.!دهذا"كامو!!السد"!ميو!ورماكاملارجلاأيوبكانكيفالكننابهذاعلميناويقص

منعليهفصطبمالشيطاناللهابتلاهفقدذلكورلمحم،الشرعنويحيد

هوهلىا"ريووء"،الرواكةبطا!ما"ريو"و"تارو)ءءدطالمؤلفباطنمنرديءبقرحوأصابهديارءوخربونسلةحرثهحرو2ؤلل!حختمه

أطفالاقبلمنشاهداللقدء":نفسه"كامو)أمعام،يفومالراوبما!رلاالتيالادداثهذهعلىأيوبجوابوكان.هامتمهالىقدمه

فينفس!هيمنعبيكنللمأشهرمنذبدأالذبم!الهولو،ن،!وتونفهـ!حكمةللهأنوهوالدينضممها!ذيالجوابهوكةسمرا!،

بدقيقةدقيقةالضحايالا!2تتبعاأن!ماف!طي!لت)!و!ن،الاصبريجبظلاو!ذلك،المحراكهاعنالاشعانيالتصوريقصرشؤولهكصريف

!لىالاقداوصبتهاا!االلامأنشكولا.الصباحمنذالانيفعلانكماوهذا.ا!سماءعندمنياتيشيءأيمناث"علىحد2يجر؟أنأبدا

اللحقيقبى،بمظهرهاأث!انهمفيالظهورممأيوط./كفلمالاكرياءهـ؟لىءجناهذنبلوقا!نسانيه!يبالليللشرالكاملالتعبيرهوالمثل

ي!نعرانكانا-الاقلعلىالانحش-ولكن!ما.ففهيحةأذهامحلىأيأزبه-قىمش!كةالمشكلةهذهولكن.4اوا!عاسلوكه!نالنظروبغض

رأياقديكوناللملان!ما،ء،نحوعلى.نجريديةبصورةايقضي!ةبتلكاللحديثمهالععرفيوالمفكرينالادباءمنعديدبالشغالتوقد،كلستمرة

اللحظةتلكوفبم.الابرياءآحداحتض.ارطويلةولمدة!ربعنأبدايتخذهاللذيالاتج(هفيذاتيةوطريقةاليهاخاصةنظرةمنهمللكلوكان

معدته،فيعضتهقدافعىكانتنوما3،جد!دمنيرةلوىاتطفلأخذديالمشكلةهذهفيرايهد*ءضويفسكي!جروللقد.ثحوهامنهمكل

فريسةاللجسعمغائر،عديدةلواني.هكذاوظل.خالاؤثلمآنينايئنوداحالمفويعترفطو!يها.ا!خصوصوجهعلى"كرامازولىالاخوة"رواية

تحتينحهـنيالواهيهيكلهكانلوكماالتشنجيةوالا!نرازاتللرءشن!ة،عليهاوسيطرتهوبسعيادتهبلالمئيا!يالشربوجودالعظيمالروسي

.اننررةاللحمىنوباتتحتويتحطماللعاتيةالطاعونريحفغطان!رورةوي!قابله،الوجودبهذاويسلمالشره!ذاوجوديقبلولكنه

موجهأنوبدا،دليلايسوخياللطفلوبدآ،الازمةتلكوانت!ت"ايفان"يقول.مواجفتمهفبمويتعاطفوابعض(بعضهمالانسانبنويحب

ياصتقدمسمممرطبشاطىءعلىيلهثوتركتهاتسحبتفدالحمىلااللذين،وهدفه،حكمتهواًقبلاللهاقمبلائني":الروايةهذه!بم

الثالتةللمرةجديدمنالحمىموجةعاودتهولما،والموتالراحةديهو!اضلالكونايث.!صأالتيبال!مةا؟منانني.شي!ئاعمنهمانعرف

ولملياجعجس!مهاللظفلكور،الاضطرابمنشيئاجمع!فيوبفتظالا...الانالمس!الطريقعلىاسيرأئنيويلوح...جلها2من

رأدهيهـزوأخذ.-يحرؤهاللذيانلهبآلاموسظالفواشىنهايهةألىعادقدالمسيحأنايفانويحكي."اللهعالمأقبللاادبسجةفيأنني

بينمنالغزيرةألدموعوتدفقتعنهبعيدابغطائهيقذفو!وجنونجمطالقبضأ!مىالدامالمفبشطانالا،اشبيليهفيوثزلمرةالارضالى

الازهه،نهايةوثي.الجامدوجههعلىتسيلوأخذت،،قيالمكجفونهفياهـجنفيوهوالمسيحالمالتشويناقش.السجنليوأولمهعليه

عت!ما-!الصفبرزاللتينساقيمهفض"!،قواهكلخمارتاؤ!كانظنالاففكللان،البشربنىبها2وصىالتيايوصىإياتنفيذصعوبة

الثمانيالساعاتهذهخلاللحممنعليهماماذابالوروذراع!!رامقابلوفي.الحدامهالىسيضطربالهويهدده،للحلقابلةغير

غريبمصلوبانمانلوكماالمخربسريرهولمح!وبدا.والاربعين!وير!لا!جايهيمل،لهحللااللشرأنيؤكدالذيالموقف

.(273-272)((المتعكل."أعظمحبب2نالا،وقويمعقولماكلامك":لهويقوللمفماحبت!ين1

منيعامطالذجممااللبربم!ءاللطفللحالةالمصجزالوص!هداويرضعلبهمنعد!دفيوعالجهاافكلةال!.بثايوجودبمرالفكركناوئطكما

هـ!"هيرود!،اللصليبءلمى1!يحامعانماةوصفاخيفاادضاثار(!بير"-تاولها.حبيالها!صنةاتجاهاتعنكعبرأالتيالادبيةالاعملا

الجلجلة.نلفوفىيهمنبوتركهوقمم!هيديهفيا!صلب-."الطاءون)!لادالط!وبىجائزةروهائالالتبمروايت4في"كامو

فهـاف،يوتأنلهقدراذا)):ال!محنريواللطب!بويقول،فرثر.ا!رمشكلةحوللحثاخرهاالىاو"امن،(الطاعوق"و

ويم!ونظ.ة"27("!و.محا!هماأىرا!ذالطمنعالىقدسيكون،الروايةممطالثانيالمحصف!ا!مكلةهذهعئاالرثه-"!ةاكاقفكأ

له:ويقولاللدينيمثلايذي"با؟لو"الابطالىري!فميلضووضظاللطفلوالطإمحون.بالطاعونالبريءاللطفلفيه،.وتالذيا!صلافيوخاصه

)277(."!راذودىرعرفوأشت،!رشماكانفانهالاقلعلىهدااًما"اوررياً!ث!ر،)2(مبرربدونااـمالم!كفسحالذىللشررمزهو!!ا

لانهللثورةدعوهذاان،جيدأق،مك3اني":الالطوريقولوجمطتلفا!تيالهائلكأالخثسب!عة":بالهالرواية!يالمو!فصور!

ن!حم!تطيعلامانحب2ئاللضروريمنبركورقدولكن،ادراك:،!تعجاور

عنبع!م!ا!ح!عنفكرتيان،الابأميهالا":ريو!ليهيرد"فهمهعنالمقفعبناللهعبد"لرجمة،ودمنةكليلة29-19ءق)1(

فيه!لقىالذيالعالمهذاأحبأنارؤضالممات!كأوط!ل،ذ!ن.بىلقا!رةاًللهلالمكتبةطبعة.الهنديالفيلسوفبيدبا

."اررعذيبءجلاتتحتبالاطوالانهـ،؟اللطاعونميع!ئىماا؟هداممنىماوللكن"؟المزللفيقول)2(

(عهبدكوئرطب،اللطإهـون،!38ص"لامراف!!ماكلهدا-،الحياة

122ص،السابقالمرجع)3(.ادطعاللمطن.السه!رم
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العالمالناسيواجهمين":"للسلاحوداع"فيهمنغوايم!يقول،المشكلةظكعلىالمباشركاموردمبالثرةاللفصلذلكبمدوياتي

وهكذا.يكسرهملكييقتلهمأنالعا"علىدانالشجاعةمنوا!ربقدرانتابااللذينوا!*لمثبالح!يرةذللكعنعبرودد.الالهةوجودنفيوهو

لكثيرينشىءذلكوبعد،جميعاالناسيكسرالعاللمان.يق!عأ،مفانهانهلحيرى،ا!بريءالط!معلناةمنئاهدتهبعداللد"!رجل"بانلو"

اللذينأوللئكأما.جديدظعظميةأنسجةاللكسرمواطنفيمنهمتعذيبيبررماهناكدليس،الماجنالرجلشص!قأنالع!دلمنكاناذا

اللبالغ،اللصلاحئوييقتلانه.يقتالهمفانهالكسرعلىيرم!مت!صونطفلتصديبمنأهم!وماالارصء!وعلىهناوليسىوأنه،19طغل

واحداتكنللمداذا.-سواءحدعلىالبا!ةواليساله،اللباللغواللطفالمم!ررأت(كلنالبحثأوالتعذيبه!داورا؟هيجرهاالتيا!شفاعةمنولا

ثمةيكونلنولكن،يقتلكسمو!أنهشقأنهـمودكففيوو؟لاءمناح!دىخلورانأكؤكدأنيسعتطيعاللذكماذاومن.اليهسا!تال!نن

فيروماكانأنهكيفالقصةبطليحكيثم.)4("للعجلةداعأيمادس!بقى،كلا)؟اللبننرية5ذا!من!حظةعنعوضايكوناأن!مكنالمتع

كلمنال!نمليغطيهاضخمةاللخشبمنب!صةالناريذكيالمع!كراللصلهصطي!ضبرالليرلمحةالمطلتلكوداءالمشكالةأماملوجهوجهاالاب

الركزن!والنملانددعحئتستتعلالخفلآبدأتآنوما،أطراوهااخيرةت!ثوب!د.طفلعذاد!آماملوجهوجهاسيبقى،للهارمزا

اذاحىا،الاخرالطردنحوأءلظبهاعلىارتدثم،الخاركانتحمصو-ح!رص.الاموآصرويموتالعلاجوبرالضمخريبةصح!ىالابيرهرض

بعضهوخرج.النلمرفيلسامطبالنملكلهمغطىالطر!هذاأصبخالمدصمة،!رجاءفيالم!نغتعوالطاعونمنيمتيمادلإبطأنيبينأنعلىكامو

منهاللعظمىالكثرةو!ن،وفتوهجس!دهاحترفىوقدالنميرانمنا!ع!اةفيالال!فرارءنلصجؤهطبي!يةن!ميجةجاءورموتهأنلميتبمف

!طعمةيرفعأنأمامهوكان،ش!يئاالبطليفعلولم.النارفي!سث"!د؟منماكلمعواضحاتنا!ضاس!بتالتيالمظاهرهذهكلمع

هووهذا،النارالىبهايددعأنمحبلالنملمنوينظفهاالخف-كطفكوجودالاعق!ادلبطلانكاملر!زهوالوتوهذا.فيهويع!نمد

بكولطالخشبةدذفطأنالايفهلللمو!مه،الحميدالدين!الساوكذلل!فبلنيتمتمهأطقهااليمالمنكرةالجاديهالصمحفيهوأو،الاللهة

تلكسطظاهروالرمز..وعذابااحتراقاالااللنم!يزدللمالماءمنفيجوهركطتغييرمعذلكبعدمحعوظتج!يبهاوردد،الالهةموتكلعالنا

أ!اداللذيالبطلدتتعخصيةفيهاالغامضأما،كلهاالوصفيةاللوحة.بعدفيماسنبينكما،النعمجة

العاباللفوىالمشهدهـذافيبهقصدانماالموللفأنذ!كبصدالنقادالننربوجوديعمرلىهماذ-أصملمفكرككل-"كامو))ولكن

للها.تأبهولاالبشربعداباتتتلذذ-النيحدوبل،مستسلماالليدين!توفامامهيقفلا،حياتناعلىوغلبته

يقممانه؟اللعلياللقوىالشرهذاأمامهمنغوابمايقمماذقماذا!صالمشمكلةنحوكاموواسجاه.الروأيةفيحهويوضافجاههيقدم

وعزهـ4الانسانمجالدةيقدم،وروايالهمصه."فيدائمايقدمهمامنيخردأبوور)):الطاطونفيالراوييقول.اد!بكهـفاحالالتزام

والمجالدةالصلابةهذه،وأملبصلاصةوالمصائبالشرورهذهكلوتحملهخبء،أيمنجد،ىهناكيمدللمأنه-قولونمدينتنافياللجددار"!اة

ذاتهاالاللهة-مصافالىيرنفعنجملهصفاتانالافعلىتضفياليواصدو،ذ!ماالر!"و"لالو"وكان.أمداًمناعلىنجثوأنينبغيوأنه

قوىصارعالذيا!عجوزمئلهذا!بمومتله.مهزومامغلوبا-كنوان،ءرفوهورمادائماكانتأستيجةوللكن،ساءوابماذلثءلىيجيبون

قوىعليهتكالبتأنبعدحنينبخفيعادثم،المحيطعرضفيالشرنجثوأنينبفيولا،بأخرىأوبطريقةالكفاحعلينايجبانهأوهي

المقبلةحياتهفييفكربليتحطملاولكنه،كلهرزمهوأفقدلهالشر،يموتواأنمنالناسمنممكنعددأكبرحمايةهوالمهم،اكدامناعلى

مرةالايتجهزأنبصدجدثدةصيدغزوةفيللضروجوالاستعدادالاهذاالىسبيلهناكيكنوللم،الابدياللفراقينوفواأنومن

لاو!4الانسانيهزمقدأنهالامرهذافيهمنغوايوشعار.أخرىمرضيسةحعيقه!ذه*نوللم،اللطاعونمكادحةوهو،واحدسنيل

.شبتوالتيحدوديحدهالاالتياللفريدةالمجاللدةوهذء.أبدايحطمتقديمفيدستويفسمكيمعكاهوويننشرك.).17("منطعيةولكنها

منتمكنهقوةالانسانتمنحالتيب5أصيلاجوهريانبتهاالانسان!يويفلفاللدنيايج!تاخالذيالطاعونيجهفيلليقفاوالعاطفالخب

وتفهمها.الحقائقبتعريةالشرورمجابهة:الاوليقول"ريو"و"رامنير"بينمحادثةففي.بلهيبه.انالانس

ثحي!اتخذهالذيللمودفوتوضحتمهدالمقارناتهذهكلفوربما،انحديدوجهعلىمهنتيهيماآدركيلست!51"-

.:لا.........+..،كلا-":بقوةيقملريووواجهه."الحباخترتلاننيمخطئا

حاكتما".دأو"لمعاصلهداذللكبرىمافيهوروتحابنهههمسكلهمحفومحعوطلقومنكانتاداعما؟كولهلثأنب!دريويفولكما.21()("مخطئالست

....نع!،-"السلامالىللوصولاتباعهينبغياللذجم!الطريقعنكلةللديه

!راءمنالمؤلفعناهالذيالمغزىفهمعنالروايةنقادعحزلمد
..)324("النعاطفأنه

هذللبلااتلشاوبربيبه!اثممارلههوأدبمللعرثبمسنالحوكافقديملدسلوقوطالاخرسسىاصوحدهسهوالمشكلةهذهعلىك!ابالهمعظمدارتاخرعظيمومنان

،.لختلمفالحالهاننجدأليهاتنملنامافاذا.((همنغوايارنست"

منالاوشابالانسانيةالنفوستطهرأنحاواتالميالدينيةالا!فاضات.

كانماالىبعفطالحاليعودثم،بهاعلصالمبىوالادران!هااتىالموىوصدينكرلا-كامولعيضعلى-مهمنغوي.نخلفوا!ظرة

فياللسماويةالرلالاتدورعلىالمؤللفرصلماذا؟ألهـوأيكنللمانء!يمهو!كن،أ!هااز*هىانىالنهايئنفسىالىيئتهيوللكنه،الس!ماوية

بصقصويرهودالر؟الدق!فةتفصيلاتهافيوقسها،العاللمهذاإلارادةعندلى!بل"زولانينزوعأيعنيننجلاالسماءعلىنمرده

ضدالحكمةحرلط،الطلامضدالمورحرب،الشر!ه!اللخيرالاوبىاللعلةبرجودهمنغواياع!افومع.بهالايمانرفضتال!ي

حارقنا"ولاد2"روايةمرحلةفي!فوطن2قدالاوانكان.ا!جهاقىانكيفرر،تلكالنرتكلهالىباللظرمهامو!د"يعدد!ا،للكون

ر؟يا"فيبالاحرىآودوايةفيو!!جرادلسفئاووللالىررهطفأنروايتهفيووذااتجاهههمنعوايأثارو!د.الاللهةعنصادرالشرهذا

اليهاوالمحالسالقهروايلالهفيادهاالمحطالمااقياوولة"فو!سفي!،الموتفيهمنغواي!را!رويتركز."للسلاعوداء"اتهيرة

اللىوانوجودعبثيمهالىاللعياةيحيلالذ!يالعنيفاللفجائيالموت

مث!مهـالهخ!لمثرمحفوظفي!لمجقاليادىالما!كالةاننيلخا!فالللاللك!رىارلو!ة!ططا!للالئراالروايةهذهفياللحياةنيصوروهو.مطلقةلاععلانية

.....سبيلفيوناضل"هنريفردرك"بطلهاجاهدأنفبعد،ورائهمن

رأيولنبيبعت!طرا!اقفمسهلللرمنهاافنرللنر!س!كلفيلفصيلالمشكلةوهيذلكظهافييديهبينتموت،كالرينحبيب!شخعىفيممثلةالهانئةبحياتهاللفود

.أي..بةوليدهاحتىولاشيعاوراءهاتتركأندونوتذهبلحظةفي

واتجاهه.سببيلاتموتهذءكاترينأنهناوالمهم.جديدبعثفيأملأيبلا

اللعلمدالى،اللبعلبكيمنيرترجمة،لللاحوداع،361ص)،(بمشكلةهمنغواياحسالىيوضحماوهذا،الاه!دعملىموتهاالىيدكو

.بيروت،للملايين."؟ذلمكسببما":الازليالسؤالذلكوتسا؟له،الئر
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الخوفطالقلوبوفص،سملسانكلوفيمخلبيدكلففي،وسوءايائسىقىوالثساللحارةوحال(ءول!ى)بجبلاللخ،صالجزءءيفتت

حيتالكب!رالبيتفياوالمقطمخلاءوفياكقياللهـواءاما،واللضصفا!نالاءرافتهىكيف))الراويويتساءل.امكنةاالاحوألأسوأعاىفسيها

زنفلجاءجبلماتوحين(228)."وحدهبا)-"لملامالواقفينعم!أنأد!ثميايجص:لمثروعدللمد)االردويجيء(لمنجاء،لاووذهاىابحارت،

اضطهادوالىت!الل!ءلىالتربعالىالطوالفضاظظراوعاد،فف!ئموحظك!الخشرالأف4و،زارربوعوشميدت.4ذرقيلخيمرالولمحفيلأون

يرورولم!،3او،جبليسمىمنيظ!رلمئنماحقوق!موبخهـهالمالانباع،اللدنياوأءكزلأ!وابهالابآغلقل،وا.الس!دالعمرمنبفضرةالت،لى

اعخزلط،اللبيم!فيجهـناانالحقيقة...":.رؤاعةابوشاؤهيا!لمماالىوخزع4ب!لبازطمعلءبث!،حيناالطيبمه،!4اوقفانا!اح!مذى

،حماير""نظيرللصوانط،هبماالا،استأثرايوقفبريعوقفهناظروانالارز!ق،فيوا!ضؤ.-رالحص!صاب!يبمالموراللط"بدا.بالرإعلإئثارالاس

د-يمجبل3أن،بطنهفيليدوضه،منصيهيتسلمجبل؟لة-وةولىنفل.اث-ضراهالديرةا!طؤ.وةحم،ء"الىمطمئناؤهـضلء!هقبض.ئ!

اوركينبعىند،يىى"!إرو4محينيئخدل!وك!نه،الء،رة!!هفييظ"رفقر!مؤنرادمحدد!مو.لم*ا-نهطالاعمالأحقرممادسةمنبداا!نالسير!ولم

!-بنفسهالإ:دلأ،يبهاي!ترفيح!الشرواشتمرارية(2عا)."هاك!بمامز،ءوالضضالارهـ،لطالىراءوالاقوع!د.وا)ؤذارةأبىإئفىوعرقوا

به،الظنحىق!خدوكانبو!!قهقا!فقدجبلاما":رفاعةمعلفانهزكبروصبمدح؟ءدالواحد.كمان.لمرا!المخالىجمعوالجم،ال!-ولالى

(!7،)."4علبكانتءماافبحالىارتدتالاموووللكن.واوتمورنوالسببالل!صةاعوللأن،بالمئىكرلا،ؤءوةؤ-ها3!دتراةكامات

بفجحاذوهـو،ا!ربينالخ.ر!ةتاي!قاديصدان!ؤفئوحاول،ؤلاء:را!ضوة!ذاوؤوق،ووداهجةديوحةفيوصهـهـي!"نجشالهتوة

))فخةعخاوفد،إلدزبفيومبادئهارا؟"نجاحذلكيعنيؤانطالل!ارةفي.إه("الاؤ!أم!خ!ظالا!،ل!طاء،،الءهـ!ؤوقواك،ظر

جدي!كح!بالر!،ءلييبئاءةرؤطفقد،الحارةفيجدبعهدعنا!ابالةتم،الدزيافبمبذورهأولالشرزوعهكذا،الحالبدأهكذا

كأموفيرؤ،!وصظى...امتبز،اتوحقوقمنلهفيماجب!حيمثلهـ!،ولإت.اؤفا.!!وستم.مظا!كو!يبططنمابهؤفسب،و!رعتز:غم!

لى!،رصكأىوالح!بوالاجلالاتكربمامنحيا.%"فيبهإحلمي!نرمبماوء،ء.وورء*،دهصءبرأدىوانشرؤلىوالبالتشفاءهذاو!ييرالا!!للأح

وال!تشر(.42)."الربابوهاو!منىو-ءانكلإردد!،باهرةؤصةالكل!وساللىال!يمروادخالىالاوضاعإضيهيريح،ولأولا"ص:ل"

بثقةوؤ،!وا،مشرقةبوجوهاللحب!اة!لواواور-،حمبرارفاعةرمداكاسىويصءا"وىنت.أ؟"ديالساندةالاحوالىفيا)ءديدةالروحوأشاعة

ولكطن.ازيوممنخيرالخدواى،الاءس"ز،صضبرا-وماانواطمضطنمن"ر:!هءنوس،،لءنجوكل!رياأص"ولاو("،خرزلمفاضي-راهذاالىجطل

ادرابمايرهـ!ارفاء!4ج!وددهبتؤقد،اللضحببالطهيالحارةهدهآفةزم3الوفد،،جو!ر!!!ماهاديةوله.يلةجبلوسيهقىكانت.إبئالمبثس

الخير-اهـىا!داعلينالاشبي!اءثالث-ةاسهم!ء!ذحلانوما،ياحالرآ،ر-،ثما،ف3الوركطءتير.فهحقاؤ*نراعآجلمن،المحارركأبالمجاووزرة

لؤض،ة-وحين.جديدمناللدنباءالىباني!ابهاطبققدالشركانصلإىهـنل)،ظاوما.لانى!امءلى")5!اضيآالمادإفيأ*دالةاعاى!م!بةء.أ)ء"

!فو!-دجببل4استكبفندركوايةالرمن"قا!م"جزءافتتاحببةل*خة-فىجبلالىكه،نوكد.طا!منالافىلعلىوقع"ابمثلأيظاللم

فبصبف!رةعرفة-قاسم-رفاعة-جبلاجزاءمنجزءكلافتتاحانىءامعر"ت،"لابوهذا،واؤقوةواللد!،ءاللحببلةانواعليلأل؟!4

فيوازلليتهالثمراسضلممرارير4نظري!نماقامةالىيوديءمااللحالسوء.الو؟فءريعفينصي!بهممنعليهمي!فيءواننص!يممنغوء"بهيرتس

هـ،الاقدام.اللحارةفيشىءيهتغيريهـدلم"قا!.م!ايامؤفبم.الاذهانسابقالىعادواوأخرىمرةبالناساللح،لس،ءأنبعدجاء"رو،عة.نم

،اتما"،مخالفةأخرىبوس!يلةجاءا!نهوا،آتوأإكنلمانء،هـهـم

.-ق-هـج:لوكان..أجكلمينزإخاد!الخيربررس،اكأجاء،جبلبهجاء

يدعوجل!/وكان،كلهااللبتريةرفاعةفبصط!،ؤقطءشيرتهعلىقصره

حديثا:صلرلاوقيساوللفزرالىرسفاعةفدمحا،الوقفباموالوالم!متعالارضلمملكة

فقال،نبالسنوالسبالعه!الميني!ولجبلعوكان.اتسماءبماكوت

011بالفئلا!خرىهي!ماءلىعلاجا.لها.،الروحيةر!ا!ةوحر!نفعا..،
ر.ط-..الايسرصددلهو،درالايمنحدكءيلىصربكمنرداعه

فت!د،اً!س،ةلترود.آلدياعلاحا"الارض!بة))جبلجرب

وء-دطسوءمنعليهكانماالىعهـادفدالحالكانقاسمجاءوحين

ا:ت-سايرزخبري!ما،ايلأءورواللفتواتاك،ظرتملكومن،اصطرارر

بر"البضسداءءاللأج.لحاؤلفاسك!جاء.وا!شروالضفاقاللنلأثقالتحت

-1ص!.صءص7لرحمص"الصاصهصى.!طاهـئ3،ءةربهنادى!ماونادى،خمر.الهافاوصىالارةس-قي4طكةا
.!يرلعناحىو،،رؤاع"جبلويممبكيمنمزبجالواؤوكان،المزمن

رهـ:،!ى"ارإز"ض!يد1لمعبب!واف!هـفي.لللهءمهئالسم،ءفيالىوريمجنات

اقيصةاواء-لحباونصج،--اءحوالتلاص،ءباؤأوء!ىوالارءرالروح

بقلمؤ،لالذيياأوللأ!أ؟35"1)صزكيب))ؤاسمكان.الاعدا!مواج!ةؤي

؟أ؟!ث!خا"ءةسؤة"منالؤاسمطالصرك!بوجاء،!ي!جلبر"

ل!م!ر-!إ!اهـم!اأز!قيءقفيداكأة،!دهد.رفاعةأ+!أىي!م3؟أ"لق!فة"وجبد
!"ء؟اص+ماامنءعورةالارضجكللفيهذاكلمجحوهل،الاسمىايخببر

..؟عليهكانماءلىالحالدا!وهل

ممحرلمتح!!ةيمبنرئقدةوالالعرجمهـدعكومهاللخملوكتةدرإدببة)اأالذجم!الةورؤ:ءر.كانروماأسوأي!ودالحالكان،مرةكلفي

......بة..لسوأين!الارةلمط،علىاللخبرإ-تهران/وهكنكانانهاًاـراويي!ل،جبلبهجاء
ال!زائريهوالجمهوريةالموريةا!ربيةوالجمهوريةاز!كاسفبهـ-ذهالنسيانواق!."النمسيانحارتناآفةانلولا"

(ئنراشيء!لعادح!تىرؤاعةزمنايزمنكانوحين.طيبمثلكل
ل.ق0.3النمنابالادداراتمتموربر

،الادابارد!حورات،"حارتناأولاد"،171-161ص)5(

----!ىبمكاحيمص!-ير-يم-جييىص!عبيس-.7691،،توبير
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نخاء*اللم"ةج!بلاويم!معالأخيرتعانهب!-ا(جبل1،(1حممدأن))يطلىوى:ن.إلم!وزالولوالذبابرابلت،علىالةليظةاثارهاتطبععاريةرالت

وومالىبالنفارهيعهـلدجعله!هـصا؟بن!"إمدلااجواءمنشمنيةغما،"مرك!والتياب،ءالزولةذابلةزالت"ا5والوجو.والاعيئالزبالة

زوبر!ةعندةولغولى(!17)9.11الناليىمممقءلمىالعيام./--منونلأو؟إسبم(903)."الأذانيصمواكفالى،تكالىصياتتباللواتخانم

ألاو!!هدهصاصبجدك)9ابيتم!2!الهـطر!لعهإ:!شاك!بىء!علمكا!!أي!الدخطك!!وراى،لشراب-،دهواكل+!دءنفء"ناجى،ذاد4

الص(وهنلأعزلعهرلولا،الضلهوال!نك!لىص-يرها!ر-ر،علههاو"،طأ،انايا"في2،همو*إول.دا)5،مو*!كل!ال!،هـ!ا!لمناال!دمب-!لنهايه

لوو/1!له:في2اللجنلاوعئكاغدلرج!ا!.،"!لوص-بئ(؟18).11لوراانحماودنااولادهىسقكأرونكالس!اللخيرويرزوعالنريصهـبار

ما)1.لعول،ا(لىطذوهلداره!يحارلى،ا"لا*هـمتىدم!كه!ماأبوابهكحاىا"خها-:دأولو،قها،11نى-،نآ!زرمنالانلم:رأانلكاا.نوداء،وءا

31؟(-013).،1ذ!*بنايرتسنهللاىله،مخلألمه-اتلعل)).1(ليصملرل!،انر!"ءملاالرسؤفيهواريجوريالالا"،دلاهوالا،-طد،قذ.الأبد

لماذاا!لحظةولولفمإرلالماذا!جديمي!،أ!اين))ةل!ص!مهركاكلهر-طور.والانبياءلملالرخ،/مهـو-محمدافيد

لعب!منكلم-مهانللىريالأ.،ا!هولو!طلأ!لاا،داتمره،لا!ءرخ4هـ-والا)تسة"ديهالبرصمراعم!!و!فجهبلنايث!موركص!دا

(31؟)1،بربهمايجري،كل-!لرصستام!"،لىأهـىلخالىمنرلط!ى-إنالأسيى،زمكان!5مرر!لمكثل،!،ل!مكأىمضهـجبل6لهصورلهذه

ومفية):رلىعهمصرمس!!"ن"لا*ست،لهله،مءلانجأ"مدأويى--جميئرازه-،ثان!شااممروا.لى،بماعلإ"ولن/لى،ال-،لاوكءلورلأ-سلبرلىر

اي!عين!رىء4ع3هـر"ل!-برالبيمصبموررءت..ء،قض*ءل!وس!!س!،!ء،3،ىةءلا"تماء-فىوزظس!"عاد-،لمهوك!ء.،ر،لدولاك،نالأس3!ه!.إ-حنثر

سش-!مر!ؤبنلىء،مم!بت-هاوصاحا.كا"سماء"طامل5رألمرر"ارجص-و/طء،،!و،؟!،ور!لر،و!!*ردا/5،ا!!صةالأخوهفىا!ىا،*ور؟ب":بلا!

لنفدهانول-ح!ى-7ءت!!!،ان!لهب!ص!هيرلىري!لىلمرق.البب!هـأيتههكله،ولى،ةءضمر،ا-.اكاكهسءشاركلد،و)1ى*ض!!ىمن!،ب!هـ!!كلررطلصبزوع

يسمم!3-انعلى3،ررارلمه!بلىل!م!-"رررددنال!،رءلا"(ومت،لبكلناذش!--زر.صموو"-مر/--بينصنر/ح!ء"هـ41قسء!اح-25*،"!ك!كههفي

زورلمونافه.و!ثن(161).11المنانمددا+!ا.إ،5ا-60*دم،لولهللى،2محرلأما)أ)!اولرد.و!ر،عس.إت"دة+،لفه-!ى.بر-*4!ا!صء،دسشرل!ا

11جلاواك!يالم)اءماكهءن!،!بالى"وقألمهريرلمجط(!رو-*!أد--ءرىطهد-أر،!ور!اء-حان-!الارى5اجمسر!!ا،،*ن.الأ*رهلشإس-رررا

.2(ا-.لنيلرهـ!انرا،أكطاة!يء"لم.لمت!-ا-باى-ا،-ء-ح،خسادطر--رة،ا-هـ،يريعبمااتس5سه--إز،بىرة،عادسءهمرءوقجالاششو!ى

حىث!"2وراللإجيووبم!ا!يس:ر!،صينءفرولد.!ودصر!اسرركاسهم!-هـامح!رمدلجيباء،رود،--ر.ا"وصودسطس5دكاص!ارطلبير4ء

وشب-هـت2"لوص،حبو!وبنعسةلرارلهيى"فىلاو،،دا))بر!-،سه-.،!ر،!!ل!-.الأو)ىاـ)سازر.برخطي5ءدفياله-5-رليألى-سمنالجاب

اسمغرحتى،ءالعفحملالىبمرهمدلماةلمسص!.و!ر(3لى!191د/جميع،*وؤ!--"صددوإفت!*:كرزي5بوصودر،ت!وا-"،!،ا!لملموبر!دا،ود!!

تيب،لأنهلى!مهد!ا!لعارا،يلجبلاوابه*ء،،تيراربحص"على51-ر1ا)يو،ر!،/باولى.و"ء!رر5شكها،رب)ىول!5ل!ر!كما!!ءرشبا2!بمالأ*

سجاهافيهذأيظللذللطعر!*ايئمرر!ةأ)1-؟ااا"-4"*ن"لابناظبث!رءعا!:-رةإرألااودر"اىد،!أفجدلسدفءلىجدرسا./*و!ا-ءةءرركلن

ال!مم!!ظزم"--ىمئ،ى،صبهروثطياء!."،لى*رون،"ظور+.،شالدارت-نل!--ىوان(،!لا!!-رالطهاـور--ل!ر!!ك!*س.بر-ش*ظكط"ى/صر.برباولط

لى!سر!لوا!ع35!.المي،مدمبعهلكمواهسموملهكو/ص،ب.دالا.!ماء!،له-،الار*حفىبالمى!المارز،"موفىل!ص،د.رع61).11ابءلىءركط2

ب!ال!ديالأ!فه!مح-الابربافوىبا...جبز،يياءح!!ك.بهس!لىء::،،د3-اـلزأ--"و!!ط.ساباء6،ءتواد:--!سألىف!ا،ت،ء،

حار.فناةت1!نو"نكرهال!حبراو،كان!أدربءأبىتا،ث.!بعا!فى3-!ورر!.?"دء،به!الو-ليدربىادس!!رت"5بىب،رل!ء"أانربووفي

احفادعنسمعت!لىلمأ:الأحر"!4ضرولويعي1ء7،)(1:!ررري./،--ر!ا-:ب"يرون-الريىفرالأاودقعلىوكدم!أ!مااص،ر

هـن-مصفوهل.!ألمضا!بينهصوليعبون!!م!جد!!.إررنلاءفظالابد،!ىورا)و(لماىرأتع!مكط3يعولى)):بملرا!ر/كعي6ءطلارم

ا؟)3(/إا(ساكناي!ركلأوهـوااتحوا!فعلى.وو!ه.له،بنون!سبترادهـ،الص،5،الموو!ا!!ساءجبلاراكيسص!3!طزرهاديرءردداصا11ببمرزد

الراوىيعفةالمحديالالجاهبوضوحفءلمه!انيحن/فدم*ماحطى-"،و!صيت"وبطرهـ"أدببر:رونطهلشمو!"نثصمو!لجبب

يكمئووانذيالترا-صلىرايحيرهماان.ءلأوء!العإ"ء-حلهكلن!برات9-،!هفيا(والبر!لإ-!لرهإ))--ء!لىمالمولهءءلى!فظازا

كامو-لالليرخلا!اب.لالى"ةبوجوديصر!.انه.الصهت4رات،ؤجهاوبم!"افطيةالاوص،!هـنالألجاههذاينضح،سو!.مو!فا/4

الصمتهووانما،ا!ه.ماءهوا)ضنربأنيك!منةوه،لصرؤ!لاء،"؟!ل،ل!اء،"لىاا!ت!آءر!!افيسس،دا،بعهض-"،/:"،،لانط*ا)*لأ

لأل!هباالتنرعلاوو"!!ءترا!جاهـ4.،ؤلاكلد./4يتيرالىدياللم،،"ا!رأوي؟مول.سلأ:!اقيلشابلعولأ!5ف!إ-!د؟نسنم،را،مح!ود

ط2العيلسوابيمور.ل!بى!-"زمببما./فكرلاوم!و،اللاادريهمودءيلو!-!لا-"كانجبرولهعاىالها)ةال!ج!لمووابم!لأوا"راوو!يحنتعجن

!سدانهابر-ر،دلكلمحي7!ءلىلاموءودةالا)هـرزا!ر3يذ!ايىونانيءتء:هـ2،ن"زا1)4ابءنارهمذمهـقوكأويجول(18لم.(1التاءطرب

ائيلم!ر!!رلال!متهـ-"لعدؤالمالخاعةبا،مالهاابىسءنأشتمنكتل!رهـ-دهـتأدكاحب-بى!-،و&كلتلماذافير"مهبلالحرقكالنار

اللا،عه.سعاد.يهافي!همكة،الالاتبلا!دأم!نداسات--،لد!!والتفيهـةالرباللحيلةننعمر!ف"3ورمك

ءد،واءفيينجحل!مصهو!نجيبرايو!.ا)دإنأناذندا!ح(ءه)ااةد-ء*تو--!!أزهاماوأرت-ماءحوالا-شوالعفو؟كماللحرات

للف-هـ.الارضبكأدنجبانافيالتروطةمناك!ليلو!ماالبترامراًف!ي"ا!-،اهـ-الىاا-بلببة-!لر:،رالابوهذا)):فولهادهمويردد

بطريص"!،م-كل/حأولماوينالسالرررهـلءنندزتالدفي،غلىحافبيى-ءهعار،كوان))أ"دهؤولطاغاظهالىادريسو+عهد(95)ااأيق

.الريماخءعوطارتعب!ناذهبتكاها-،ود!!اكنو،دواء05يعدمانب!ءو(66).((لهفلبلاكمناكومعاود4ولكت4لصمصكم،الصراخ

الروايةءصانرابعالجزءأ!*،ح!بةفياضغهوات،ماال!-لهذاوآية،د-،"ان)):)"دري!مامر-مول،ائر!بةالحقيقةبونهـ؟لىالابناء

ألح!العاد،و!ا*!ورداعةجبلبعدار"زجداذ،ا(عرووا)بعن!انز!اءسوز!رق،لا)أمىزتسطراالنهاوطوال/كدرامناعرب"وراءيكدح

هـ*ص،رتاانو!!!ت!دكلقيرونو،لىانورهد.لاو-5"رلم!وكمادلملا،ارالا!9"ر،.ءوفابع(الجبلاوي)!واما،ءراةشبهحماةاً،طنام

اتهـ-ل))انا(عروة))اؤصاحي"فينجد،آو!هامن"نبرأانلهاآنالأص-ر!وجل،ير?-د(.7).((بالءاىيخطرلابميم!هةع،!لب

وهـ-نجبلمن.امهواتافيبابالر.!قولماءهء!قلا،حاولتلحالهـ-ذا.أ-صلامااوا"العدا.لمهرهـ.ءومالوص،رتشا":الهصمتهذامن

اور!والق؟افطاقخارجعيى"ماهـلأ&سالالار،اين"؟وراسمموءن!د،عةدتللك-ءد!الا،الل!-رالب-تمنواميمهادهمطرد!ةذظل!بهابهوضءا

.بالإصلام!سغشورباباالظاماتفيغارؤةص،رهالا"وىدلاالصيناماا)-ظرفبكء،لكههـ،2ولظاماكتامةستضداءظا3انوبد،؟جبلاوييا

الواحى-هـةوالصارةو،"-مابن؟ال!مال5هذاًلىالاهـربناآلويهفارنم!،ءوصوتاءف-!ست،ءا!دجال؟جبلاوييافم!كتهـىفحتى

وهؤلاءالجععالىة،ظربهذاجاءوماذا؟الجميعللخيرألمبذولوالوف)126(.أاصمتمنالمهانةغامضوانا،سخريةللهلاللحارةفييتعرضن

هـ8



،ودارونكوبزنيكسقتلهممثلما،الالهيةقتلقدالعلم،ا!جبدويمتلأ.لأأ؟ا"أالمجانينالفهتوات

الانساني.انخلقنظريةبهمموالتانيالارضألوهيةيظريةبهممالاولوالسعلدةءلحرا!ل.فيالدشوكتص،ا!نلانكماالحالعاد

يكئلمالملمفان،هناالاصيلةنقريةجوثرلنايفممألمولفولكنالزمانصعليهكانواماامنى!انهـثهـمبواالحاد!آهلءما))،"لارصعلى

لوتوحدهآلقياميمكنهلأالهبل،الالهةاوالدينمتلالىيهد!وشهـاداسباببو.شهدث!مال!كهت!م!،صب،دةولالرامهبلا،الأسود

للمعرهةهدفانيذ؟!حينمرهحمةالمؤلفيقوله.ماهذا!الالهةوجود!لونالمسهوكنو،والفم!راوربابالعؤأرة؟أ.هـ،-برت.ا،صععا!.عي!هم

يسنكنتفلكيسلطانهنرمرعميهأ!حمقدهووانما،الجبلاويصيكناسماعالأوداسم،رالاء"جبليمهردم.،،+"ن!11ودرووالم!عودون

هعر!جنىمدىيصولىحنيةولهكما،والضازءوجودهطلاسمصو1118)."المسصلونمعا!ي5ثثمرهءينسدطاواعا!ي

ذلكوعند.اتجيلاويوداةديالمسىيبهوانهيد!كعنمماوكزعههـ،دا!افن"الحفىمما،الميمه!دهفيلحننلد!الدينثان،ذا

فيالنهابهيلنتضحاعرا!هاالمؤللفيلمدمالغألنطريةحقيقة-صنينالبنركي"يعمنالل!ح!الىهداعلىاجابهان!دتكيالمؤد!!عولى

ينجحوانيعيتيانيملئلأ!حدهالعلمانيقولاًنه.متناسقةمطاملهننحميههوورمهاسياللحل."عر!ها)لعنون5،الروءيهمنالأحيو

رفاعةلثامةالىمستندايكونانلا./بدبل،ال!بشرمشكلرتحلميمحعوصلجيبيعدمهاهـديالحلهوءدعدم.الملم.المعركه،عركه

اليه.الحياةددعلىالعملميالجبلاوىوماةفيب!ببهعلمهموربى!وعصالأدصهدهطىدلحيوواحلالأاـلارديهالبسريةلنسهع!وجا

ي!العدمديهتردىدلدىالمكانألىعرالهيردى،الجنلاوي5وىوبعدايبىالدبميودرر!حرالجيمابنعركه،الحل!هو"سعركه.البتر

دونوحدهبالملموالايمانرالألحادبا(لت!كأمت!ؤالديالحديثالعصرانالىأشاره)الرال!اعيينحيددىمن،ليعاب!،ابدهيعر!لا

مدذللكبعدهعر!ه.اخرىممنويهمصقداتاياولوحيهدوىايانرغم(وتطورءالحديتالعلمبصياغةقامادذيهوالمسيحيالماللم

يا،بنالهوطورمامرلهنح!توعمل،"ف!دري"الو!تظردييوصبحل/الولسلبدقالعلمهدهو!يمه.اللي!اأس!ابهت،رعالأحرىالأجاء

البئر،ونبنيالارضعلىوالسلامالحيريبنيانمنبدلاالعله!انممقمعع!ليانا).ع!ميمعملءلىاحا"،اليحجرلهعنرفاعه

لأنفس!مويملأفونالفعفاءبهيرهبو*الطظهالحكاميدكيسلاحااصبحصطورهيدرردنيسصلاءدحارة5هد!يمعدمنالعس!هميعسبون

الؤادسبيلفي،الشرسبيلمييسنحعمالعلمواصبح."لارضفيالروانحذات،الم!وهالمعنمة"!حجرعهده2!تصنعاتيالاشياء

النوويةالاسلحةاخراعهـوذللكعلىمنلواالضل،باللننترالأذىهقهمن!جانيمنرالحيالبهايحي!و.عاجيبن5..0الغريبة

فياصبحفاللىالزجاجاتاضراعالروايةكليقلبلهاوا.قى،المهلكهيومايعركونهادعلهم،.الحقيميهعردمهميمهيدردونلاالم!لين،اللحجره

عرفصهلهويره!للالحارةاهللهيره!ادهالياسلاحاالناظريدكصابهايعوصوا؟نلاا!عدىينوحصالنيجبذادعدو،ما
......(61،)."يغإلون

الجرصركلائمويرسيالحياةسيبنيالذكطللعالميمكئولا.لعسه

بذيم!يكونلنكلبهوللذلك،والممارللشرأداةهكذايسشمرانللارضارو!مالئواتاعمدىءالقضمن!ماسينمكناددبميهوالعلمهذا

الاخرهودموتفانهولذلك،هذءوالح!الةالمضمارهدافيفانم!مم!الملموراى.الحارةاولارلكامهالرفى!و.يوفيرالمبانيونشييد

......-...لااًلحاوةهنذع"ةالارضيةدنياناعنمحرمةيفود.موو!واللدينالدنيا
يعسهيدمرو!رفاهينهالانسانحدمهفي!سهيصعاللذيالعلمان

عرفة")ءالناظراعوانك!لوهع!ا.وحودمنلهيكوتولا!سهالالدي!االيي،!لاأالامرمنتصريماذا!الجاهلةالمفرورة

...........فل!حادتناويظنون،تسمعبماتمملاقوهيهات،والرباباللحكايات

ناعلىبالغةدلالةلتطمتلهماطريعهواى.مصرعماويلميا!روجته

خىالزا!عليهوأه!لدفنفديكوناستخ!دامهيحسنلاالذيادلممابءفيوكانت،والمنسو!ةاللنلطجيةماوىالاهيوما،اللدنيا

الدارو!ة.الكوبرنيكيةال!ثرةهدهان!7!"1."،تلحننراتقفرامرتعا

لافىقدعرفةانيذكرنعسىلتعميرمح!ول!را!بانةتأل!ىكأفناعسأيفيعلغلونجيبككو!ي.تدددال!الدائمة"تاديمل))منالارضالدنياعن

...يصرحانهالىبالاضا!ة،كاباسهمعظمفيدانماصدىوتجدمحغوط

انسمامنفذح!للللنن!ررسكة،وفابرحتىبشروفىاال!عمهاكالحاملارةبعدكراوف!اتهورفمملفهما.التطورنظريةعنموحما.سلامةوبكشاباتبداصوىثر.فيفدبانهكضا

..فد(محغوظلجيبمنصورةيمثلوهو)لفسهالجوادعبدوكمال

يعإلى!ووكاتإإيعملخدلجبلاوللناطرنددمكعلىلسافإا"االلذككإبمرفةإهذلمههوعررتإامنالدنياحرإىواصنح،.-.نامااصطباعإالعلئإيةبالنظرإياتتفكيرإهاصطبتإ

...ااقتباسهاالسابقعررإةعبارةوتذكرنا.والتطورالعلممنظارخلال

ادهـ،نفيمقتونااصحالذيعرفة.الشرهوىيدفيلفيسةسهتخدام
نجيباننيربدءعلمأي.والخيربالطمذلكلم!احارةااولاد:واللعلماللدينموقفعنووفوحاصا!ألاصاللجواد!بدكمالبعبادة

.مرضإزالىالارضرفعوافقدالسماءابناءمنالمختارةالصفوةوعنا)

و!كذا.اغإوإرزوالممتقداتباللقإيمالمتعدالملمانه؟بهوإيسرمحئإوطالأنزلكوبر-ترإاخوهمجإلءتإىلإنتسبإدالملائكةوجملوانالكل

الاخرى!إئرددتطالماالتىالفلس!فهيةدؤياءعنمحفوظنجيبيصرح"داروى"اًخوهتلاءثم،للشمسصعيرةجاريةانزلهابحيتالارض

.والروحاسادةا،والروحال!سد،واللدينالملمالحاد،اعماله!يحبشيهـ9الح!قيقياباهانالملأعلىواعلنالزائفالاميرففنك

عورىينقل!والروحالدين-قتلالذك!واللعلم،يجدكيلاو(حدهينا-.
.(6)."موالموا!الاعيادفيعليهالتغرجيإد!كلواللذي،لمحعرإ

التواققفيهوالمشكلةوحل.والخسارةالدمارالاعنهينجمولانعسه

قؤح!وسفيواتساقهاالالوانونوافق،ا!ر-شيىوالا!ام!االلديتمحلالعلمباحلاليكتفيلامحفوظنجيبولكن

واللخمير،المسلامالىروديمماتناسقفيوالروحاللملمفيهيندمحتإكاملتتفقخاصةيسإبغةيصإبفهانمااللعلملنايقدماذولكنه،ببساطة

متتإتإصابكة.كإتإيفهـةمتإإفةممانياياهمحملا،الخاصةالئإلسئإيةودوإياه

فيلاولمنمحغوظلاوفكذاد"يدفيوهوتإكالحلفيلويإدغراوإمامفيللبثسلمعنوياتاذتإ!خسإ!ةمنجعلتمارإيالمولفقصدئإاالتيوالرموزالمعانيوهذء

التيهيالوحدةوهذء،معاتجمعهمابوحدةويبشر،وحدءالات!اهينتفسير!،صاالان!اننحاراللغموضفيمغرقةغامضةشخصيةعرفة

الامر.اخرمنشقةرولاوهي،حارتنااولاديخظرهاالقام!!ةهوبعرفةالخاصف!اللجزء،!ذافيعجبولا.واستيعابها

..اوالقسماجزائهابيإنيربطاللذيم!والمسرالروايةعليهاتر-كلزاقى

وفيص!.ثو!ل!لاالرواقيبهذءمحفوظنجيباستحدتولقديريداثؤدفواذ0الاذ!أممن-فهطعلىوترابطامعنىيخلعالذيم!

وبعدلوصهلك،لهووجوسيكولةانهثكلعتقد،1دبماعمالللددهذاندرفيمنالاوفيمادمييدخلهاقلمنه،تكونانحريدهاكماالشخصيةهذءلنايقمماى

بالروايةوصفهامنأخطاننإد،بحقعليإهااطلاقإهيمكنالدإبمالوحيدفييتحببفعرفةبةالعهايةفيجوهرهالناتوضحعديدهعنجاريب

فعوءعنبعيدةاشكالكلهاقهذء،الر!كةاوالاسطوريةاوالتاريخية.92؟ص،بةفصطالئوق!لمر)6(

!!



فال!عم،الشحصياتعفبرويهشترزةع-ء.5!!بسيوتماماالمؤ!فففيدالابدإهـلطالادبيالعملهيوالاليجورية.حارننالاولأداللفنيلشكل1

بماشخصيةاكليءلىاوحادتةأيعلىاصتكادفىومنرؤياهمنيضفألاليجوريةوتتميزاتحرفي.معناهايتجاوزاخرمعنىسطورءرزقلاللي

باتجاهوالشخصياتالاحداثحمزهتحميلأشجدبدمعن!"ئادةمنيم!4الادبيالعملثناياللفيوشمشىالاخيرةمناشملبانهاالرمزيةعن

مقمسةدينيةلشخصياتتنا،لهكانبىبهأ09عاليح،أقىامايخلعجديدوصفايقابلوصففيتتحققدهياللومزيةاما،البنانيشطلهوهي

هذاولكن.بجوهرهااهـماسعدمشىأفيهـلىك!يحرصج!له!اهوكاهـلبناءلمحينعونولا،احرمومفبهيمصدموففياواخر

الابرا!ف!صل!وضهوالت!ياتالأحذا!بهأته"!ظالذيا!بره؟داطولبانهامه"هـلا!7مارعالأسعنالافيجوريةوتتميز.جميعه

فربةببلورح!ملهافدهماذ-اللحديثانمثلم-ا)م!احرعرفة3نالاليجوريةعلىمظلوافض.المقيقةا!تفاعميلفيوتتحققتش!عبا

السابقةاللصممل!يقلمهخطهاكلمةكلعلىوقغصيلاجملة.ينس!ب"المقفعابن"عربهالذيم!"ودمنةليلة3))كنابهوالعربيالالبفي

اولادفيالفريدالبنائياللفنيدركلغيانناللقادىءءلى.الررايةمنا!دملكددبشليمالبراهمةراسالمنديألفيلس!ولىصيدباوالفه

كمجموعةالاخرا!فصلعدى(السابقةالفصولصتناولاتحارنناوضناانعواممنك!يه!غرضهصيانةلطي!ورولالبهائمالسنةءلىوجع!ه

التياللفلسفيةالماهيةلليدرك،عرفةدصلذفكبعديقابلها،واحدة.وعيوبهاومحاسنها،وهنونهالل!دمةوشزيها،الطغامعنضمنهبما

فضا،2نامااخضاعاالروائيواف!البناءواخفعالمؤللفدمد!ادرا!لهاتقانهن4مطاللصيلزمماالىالقارىءالمؤل!لبه-س!دلدلت

المضمونعناحدباعندلص،بقااوضحناهاالتيإولهةللئ!وهيلمكذلني!كنلماناواله،كلامهباطناللىوا!نظربصرأستهوالقيام

في.ا"ووالفهنرواشبةلزالمالميالادبالاددجنرياتانمراما.منهملغايةدلىيحيه

المحكمالرمزووناك،طرتنااولادفيالالريدا!بناء!ذاجانبكااى"بنيانلجون"لنم14؟،دم33ه9ك!هـم."اهـ،جسسيرة"

بعضلاثباتالفرصةبيخحالروديةفيالرمزعننثلاموه.رعالباظهرهعلىوزرايحمللريسيانانبطلفيها!ورالذي،الانجليزي

سأيسمحالذيالسنبهووهذا،المقالفيبهاسلمناالنىالثنروضوهو،المقدسهكأاري!ةاداصداالدماد+لسىمدينةمنخارجايسعىوهو

اللشخصياتبعضرموزعنالحديثعندالايستطرادببعنىاجدهمنلنفسبملاهـ!اوفنر،الثنييماءالنيلضباتوهالمصاعبمنطريقه!يلقي

رمزياتاهموهي،الجبلاوكيشيخصيةءوزالرهذهواول.المعينةهالاموأحراليهيضىحىهد!"عنيحيديجعلهولاهمنهمنيتبط

الفروضجميعبالظلي.ثبتالموضوعيمقابلهاثبتواذا،انووايةوالمدينةالخطيئةهووالوزر،الدنياهيالقصة!ؤههيوالمداينة

المعروفالمشههجانبكالى،للالهةيرمزألماوانجبلاوي.عليهالمرتبةكلفياقحالوهكده.والحطاياادفنوب.تغالرالتيالسماءهيإلمقمسة

الشخصيةوذنلاعكل"لأسموحى!ا!ريى-قو!منلروايةابدايةفييحتاج!فيوباطنمعروفظاهرذاتتكلنافى،المووفةالالليجوريات

واميمةاس!مز!صةثم،(آدم)ارهموا!واء(ابليي،!،ار!أبلةهـ-وبل،الاههامع!ىبعسي!رب!ونلاال!فسيرهداولكئ.تفسيرالى

.اللجيلاويبثنتذكرالتيالاوصادتل!كهناك،الحارةالىوهبوطهمايكتبانياللفكوةمعوالتزامتط!ابقمنفيهبطقارىءمملفنناللفي

فيالجيلاوريابناءيذكرءمائرىمثلاتعالأالاوصافهذ.!فماذا.حولهاالؤلف

هوممماالبيتفيجبارانهالايقلقهموما":ابيهمعنالروايةفا.نح!ةهذءعتبينااخهـنلافا.لخنلفمحفوظنجيباليجوهـيةولكن

لاشيء":عنهيقولوادهم)11("ش!ءلاحيالهوانهمالخلاءفيجبارانما،الخيال!صمنتفكااحدائاللمانهافيالصابقةالاليجمهـياتء

علىالاتخلعلااوصافكلهاوهي)26("رحمتهالاابيثس!ةيعاللبهاوالتزمتمعروفةدينيةناريخيةاحداتوهقاحداثها!يسارت

مضب":باللجبدويجبللقاءالىالليرجعذلكفييتثومن0الالهةسابقمنوالعلىالقصصيالنسجوهذا.الدقيقةانتظصيملفيحتى

هما،اررحبوراءفمارتادنجمإتفدتى،داميطثبثففينجثناليفبمرهاجدفينججهبيجيمسههشهيرانجليكنيممدهاتيانتشجدآنسبسر

احدالامراوللوهمته،هائلبتنمبحاصطدمانأوشكواناالاادريمما"الاوديسة))منواًلعلسى!يهاحين7(لأاللا؟هـ؟8"عولس"

فيولاحار-لافياحد!لهليستنخصا!يمبداو!كنه،ا!تواتصورداخرفصلايطابقفيهاالصكلفجعل،اليونانيلهوميروس

بهواذاذ!ممترحفةفاقلأتع،جبلفكنه،ريعلاهويلا،جميعااللنمس.الاعلىالنمكذجفيانقىحادثةالىتشيرحادثةككل،الاهديسة

اني)):لجهـبليقولوهو)176("جيبلىيا!ف)1؟عجيب:!،وفرثيرلانمنها،اهفافىعمةالمنوالهذاع!لىدورايتهبنائهفيجوشيفصدولقد

لج178("ادحارةئإجدانقبهناللجوألى-فيها!ندتممنذالثقلأمفيارتنيصورحينبو،الحدبينالأنسانالحد!ثللعالمجديدةديهيايقدم

العنحد!اتهجددم9قعئمكانالفتنرحدهـهثغوالا*اللدنداد!،1إبارةل=شه"قدم،الاود!اقجنفىعلىعصرناف!مالاحهاإغللاثدفء

ذاك))باعطرهموةمنأسثالجبلا؟لذثرويردءووئنثكلدوانونال!نانيالمصرءشااعصرهذافيوالأهداكحألقدماختلافعن!ؤةاه

جهاز!مىخ!وارهءفقالموتقتى،"الحلاءلهدانألذكماإبثاوانتم!شبونثثاتممافيائإايةوشخصايفتاتاحمفويتمل،الفديم

حادتنأ؟فييجريممابما(اللجبلارياي)يدريم!هلكسألى")):الجيلاويوىالقلبوالفوحانطالامجادذواللعإم!ع!لسالأود!مة!النطل.واعمق

نايشنطيعالكبرالب!تف!الهقي!وبان،تثه!ءكليعلمبانهلمحأجابهبخهزتشونهالذيا!ضعيفالي!ديبا9مليوبوللدالىجويشرواية

و!و،من.)352(ااحارتلمفييقعمماوكبيرة!غيرةكل!لى!!ىاوولممةالوفيةالزوجة"بنلوبي)1و،شيئاحيا!ا.!ءولا

!أأإب،ءالافمثحرةصصرةكهنيعودعادذقتبمناسبةزوجهافوناللنىاثفوايم"مار!ن"صلرتالاوديسة

.."عهلس"يعطيعفهوالنكيرةفياكنزاوج!هذا.مناسنةوبمون

يترلمولفداميلنغهممةررفيهاعالمص!صمفه!لرمرقدتوولا!هالحعدوف!فلفي!نتمخع!يةبيافككنيكيةو،1البنانيةالا!ميةعليهاويضنىولوعتهاقوتهاجويي

!بوصف،اللجبلاوبيبمقاميضلماكلفيأهاأه+م،أالغلابة.اكنسبننها

كلها!!صص!فاتاوه!،واوجمالوالرهبةوا!الالةباهـو!لرواهـ!هبالنسيةالبناءهذامثلومروا!ةا!ميةمدىءهنارأينا

.باللجبلاويتحيطا!اا!مانهوأاالهماءص!فات،ذكرهمحندار!بلاوي"؟محفوظاتبمهاللذياهـنهذاوتيجههدف!كانمماذا،جويس

اًلكيىرالمدنثدلالىأشقتائحبتبالطضعيمع!متبتنمامف!بحينثولأادبماوتةفلادياننسلعلىلروايددمحفوإقنجدببناءانالحهـقيقة

تفالممنتسمفاقيزايمضسء!،!اثقتبئن":الولفيرقإتثئ،هناتباللاقبفقد،القذشصبفتفيودحيجرالاحداثفيجمهدالى.ادىقدالتلافة

الصد!غةم!حيا!ليلبع!ا.ا!للأملدنحومت!ينا!يمالحمينعرينغ!ةمنانه"دوارةفلىاد"مغلهحديثفيمحفوفىنجيبفيكر)7!

دان!صكبياحينوالرإ،زهاربر!وأل!أمنهـكارطبالطيفا،جديداتطجوبرلهجيمى"ع!ولهـى"قراءةفخوتهوت!فيانمهالااالوأتالان!،زا

وحنمين،وافنظرجلال!نف!يدا!هع!!وا!لأ.روحها!ماقفيبر،ضتهالمروايةهذهانفيهثكلاو!ما.جلبرتستيواهـتكتبهالذيو!ثرحها

ود!)86(."عمرهال!!اتأ*ططهـا!!لبلوبأنه،للمكاتعميقةمودة.محفرفدنجيبعلىعمظتأثيرااثرت!قد

ال!!



حولىبيضاءكلفهـةذبم!بنىجابابفيرجدما":-ا-مينةرفاعةلقاءعنذكرب،تالسهثارت))وثقيلةبطيئةاقدام):يقولبال!بلاويادهملقاء

رجم!طالساقينوعارية،وحافية،النهديننهضةودوقالطوق11().."!والت!دالأدراكعلى.ف*مصيمؤثرةزكيةكرأنحةغامفىكأ

اقلجلن":اممهقاسميقول،افقنفسوعلى)223(."ايضاسرهيىكشهفاللجنلاويءنزلىألىالاخير.لفصلى!ىعرف!ةزحفوحين

لماصدىوهـ!36()ا."وحديكلهاتوقفملكتولورآسي!ءعمالىداخال!دي!هادضمنرالسهبرزحتىرص*"وكه!زالوء،)):يفول

وألقمرصيمينيفيانتصمىوضعوالو)اانهمنمحمدسال"لمحالههـنحلالمحالط"خلاصنه-ىمحجيباشا-ا!فهلىالى!بم.الطبصرالبص!

."دونهاهلكاولركهملالامر!تاانرلثانعلىي!،ركيكيوب،ف!).9،(.((الف!ولمدىفي"ذابها!ت،ءواوايىاس!مبنردالو

ءربباوحزنالهعا3لبه2ا!عىزكيهب!!رو/ف!*ل!م!لإلو!مدا):كوور

اثواتعلىفيهأعتم!،امملاقهاالروايةلهذهنفديهوه!الأ()؟9.ا(ال!لاويمعدعفيانهينتحك-"د،"د!نبمنلهيدرللم

التن!ه!الرمزيةالنفاسيرفيمعييختلفونمنوعلى،والحليلالممارنه

الاميركيالرواليى:4اتذيالفصليندكرواانالمقالةهذهفيور*-ها4لفإءزيهالر"لىجوحلقالىؤ!يأو!ول،افيالكرارو!ذا

لاكا!7،حأه"د!كموبي"اللخالدةلحقنهفيملفيمل،())هرمانالعظ!ن!ترواياتهـ!!باخرجويرء،دلهيمكاثلالحى!الجبلاويشخه-ء"

صفحة99رقمفصل)اللفصلهدادفي.((ا(لمصيببةالعملة))بعؤانرل!م!-!براًعفىيفه،أوهناك.ا!لأ!نيةالبراعةحيتمئكلهامحمو!

ص!ا!حجبىءرةمتديرةذهبيةعملةاؤأةطا،صف(كوللرطبعرز365للا*-داتالال!ه"وريةالم!دادلاتوخالق،و!،!مموركاعةصلىتصخضيم،لى

نفتىوقد،لىفيف"صاريةاسفلالروايةبطل"ا!،با).أكلنجنددهااضعارعةالى-واةم!شهيحر!جبلدرمل،المظرززللانبياء،ال!مطالعي

افي،مهايجريجبالىتلاتهدممعلىفءطعات!لمييمتلرسملكةت"،طاى،بالغهبدكة!-!إيمف،و!فىلملعه./-.*ىالطلقصا!مو!ىحيةالى

فيهم519-!ففيلمحيرىالقبظاناليلهاوينظر.ديكء+ورة،جانبي!الىرادمرارهاعىأكاتء!ا&!الأ!كادمندعديدإر!!ا.ربرحي!لإاةمبقا،،!

ساءدهءالليهاوينظر.مجدهالديكودي4عاطؤكالنت!م!!وث،7!رياءهأ!-!االايىجوريةمز-بئ)ولأ،و؟الاسهابرلملأرهـتطرادالاجمهاالأيعاءمن

هـ-صعلامةنالثف!هاويرى،لقدنطاتتلتالودمزاالذ-ورةفي!برىيريدهاأدك!،لأسكارب!فيب"،ء!هس،!قمتالعاىيرسمالمؤلف!لجعل

الشمسلم!ودهرهـصاالنارلحبدةمنآخرفي،1ويرى،ال!لانعلاماتللالهالمس!ببنوةالمسيحيينمعتقدانحتى،الواعياللقارىءذهنفي

ثرةفيالرمزقوةانذلكومغزى.وه!ذا،امامهاساجدألمحيخو)91؟(.1(بجدكاشبهكهااة.دردلعهاربئبانف،عريعولذ1،بهيوحي

يف-ومانيم!نارة!ا)-شببهاتو.لعدد،يحتمل!،الىالء!الى.ءيىءددمل!اةظت(ر!اءةجتةأجم!)جض"انايرضا.فنوولى))ددأ؟"يذكركما

وم!م،،حارتنا((آولاد))حول،التسراتالتروحتعدثتوم!ه(."قا"هاصهـي!"هـ-كبالتوابووارا!،بنف-4لجلاويىصمطهاصىخلأءافي

!--ذايمةمن-غضنن!فادان،رمضهونازهالالها"دنوفيت،ءفت!جمر!،!ممثبمااهـص!يحجتبقاءفيالأ!"،رشمابلماوهـكل.3()3.(1المناء

العرر--كط،،لادجمهاالةرأتالىجببدااة-اوءاذيكالكص"راللفضالعملمحفوفنج!بءه!كى،.ال-ماءالىالله9،4يرأنكنلايامثلاتة

الحديث.الروائيالفنفيكبيوااسهاما"!والىقي-،!ىوسلوبفيبر!أعةلحاش2ألجزءرال!ءبابعضصء،غةالىايضا

الكير؟(،لاهـ!،ايطمع"لتفشط))منلا،ا!،بر!ةلمامالانجبلاول!ور

البطو؟يما!راللقاهرة/ف،و:)(23(.1(وال!"المألؤكبمالايرغبرةالطتط!هيرفيبرأنهفاجابرها

5ص

يثا:حدرصد

الاولا!وجم!الروائيكتبهاالتيالرائعةالروايرة

معفوظؤجهم!الاستاذ

للهاالعربا!راءاتنظارطالوالتي

مكا!كلفي

هـصتطالر

نتنسطل

ا!ش!برةاللثلازببةم!للفكتبماوأخطرأجرأ*

لهـ!يتحةلمملم!نواتمند((الاهرام))جريدةفينشرهمااهـى3يبرةضجةأثمارتا!يالرواية!

...كت!ل!فيتصليرأن

فاخرةوطباعة!ني!قاخراجفياليوم((ا،دابدار))ق!رها*

.ل.ق.75الثمن

ر55كيهه!مم!.نج!يسكيح
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