
ا!حس-اثىض!!لم!ىلمجىعئيط

لدلعاساا

برعمالدينبةالاقليةمنابئاءواحداباعتبارهسبوطآتهاواحساسهالعقليمالافجعاهلهذاخاصافم!لاافردانقبلكثيراترددت

كاتبنااعتنقوقدخاصة.والاجتماعبمالحسياللصعيدعلى-أنفهالبارزةالاتجاهاتمنواحدايشكللاوانهخاصة..(*)الاقصوصي

هبماتراواكثرهاحيانهفتراتاخصبمنواحدةفيالملميةاللفلسفةانالا..الكتابهذاموضوع.المصرياللصعيدعلىالاقصوصةفي

توينه.عددعلىوسيطرتهواضحبشكلالعربيالصعيدعلىالتيارهذاتنامي

مقلكاتب،الاقصوصيالاتجاههذاكتابابرز،الخراطوالوارالعربةالبللأدمنوغيرهماوللبمكانسوريافيالاقصوصةكابمنكبير

حيطان)واحدةأقاصيصمجموعةسوىلهتنشرفلم،الانتاجشحيئتامروزكرياحورانيةوسعيدادريسوسهيلصفديمظاعمنهماذكر

كتبانهصحيح...6391(الجامعتحت)واقصوصة5891(عاليةالعجيليالسلامعبدأقاصيصوبعضبعلبكيولليلىبركاتوحليم

!اتلشخصيةوااللفنيةطبيعتهانالا،الافاصيصمنكنيراعدداوجانالراهبوهانياخلاصيوولليدنوريالملكوعبدالتكرليوفؤاد

منهاكبيرعددحجبفيساهمتقدقليلبعدملامحهاعنلناستسفرثم.وغيرهمجبراابراهيموجبراالسمانوغادةالاميروديزيالكسان

ساعات)اخرىمجموعةلتايقدماننيتهفيكانللقدبل..الظهور!نالاقصوصةكتابمنالتائياللجيلفيوتعرجاتهروافدهمنالكثيرظهور

نءاحجمولكنهالاولىمجموعتهغلافظهرعلىعنهالنااعلن(الكبرياءهذ؟منالاخيراللفصلفياعمالهمبعضسندرساللذينالمصرية

مكتفيا.ا!نحتىنشرهافيمترددازالوماالمجموعةهذهنشرمنالجيلهذااعمالفيعديدةأرهاصلتثمةوانخاصة.الدراسة

عنالاذاعيةوببرامجه،العواقبوالمضمونةالوفيرةالمسرحيةبترجماتهالناضجالاقصوصيالتيارللهذاسيكونبانهتشبمالشبانالقصاصين

يقدمهاالتيالادبيةالقضايااوالوضوعاتبعضءظاوالمسرحتار.!..اللقادمةاللقليلةالسنواتفبمالمصريةالاقصوصةلوحةفيبارزمكان

الادبهجرةعلىقهـادرغيرفهو.اللقاهرةباذاعةالثانيالبرنامحلهنعتقدالذيالكاتبهذاامحمالهئاندرسارعلينالزاماكانثمومن

يترد..الفادحةالخلقمسؤوليةاًزاءوترددهوجلهمنباللرغمتماما.الاقصوصةحقلفيالاتجاهلهذاالجنينيةاللننورنثرمناولانه

يدفعولامحنهايرضىلافانهاكملهاوان،كاملةنجبرأقاصيصهمنكثيراالتيالمصريةالاقصوصةقضايامنوفيرلعدداثارتهعنفضلاهذا

الناحيةمنرديئةمنشورةقصةعلىلهنعثرانقلللذللك.للنشربهاملامحمحلىونعرفنالاعمالهالنقديتحليلناخلالمنبرأسهاتطلسوف

قدهامحلىالثوبويحبك.مرارايراجعلاله.بالهناتحافلةاواًلفنية.عالمه

.خاصنوعمنقصةيكتبمهوغروولا.فائقةوعنايةبمهارةالمرسومعندمابنيتبمكانفقد،اللعنوانهذااختيارقبلكثيرافكرتوقد

فيتسلكهانعليكمعهيتعنراللذك!الحدالىالخصوصيةشديدبلباعتباره،السراسةهذهفيالخراطادواراعمالتناولعلىرأ!كااستقر

وافيارايشكليكدلمانهكما.بعينهاقصوصبماتجاهاوتيارركابافي،ملامحهبلورةعلىواقدرهمالاقصوصيالتيارهذاكتابانضج

للدىنغمتهعلىتنويعاتاولهتعميقاتعلىنقنراننستطيعاتجاهاالحراطادواروانخاصة،الوجوديةبالاقصوصةالفصلهذااسممبم

ع!لاءامحمالبعضسوىاللهم..بعدءجا!وااللذينالكتابمنغيرهممثليابرزباعتبارهالبدايةفيالدراسةهذهمخططعلىوفدقد

لدىنعثراننلبتمالكننا.محمودومصطفىموسىوصبريارريبيساركلمةاسحدامانصحيج.مصرفيالوجوديةالاقصوصهتيار

خافتةاصداءعلىالاقصوصةكتابمنالاخيرالجيلشبانمناللعديدبالمعنىتيارابعدالاتجا.هذايشكلفلم،ا!تجاوزمنشيءفيهاهنا

أنناالا.الفنيولاسلوبهالاقصوصياللخراطالوارلعالمزاعقةاووربماازدهرربمالتيارجنينيةبدورافقطتن!كلبل.للكلمةالمالوف

لازجاهه.بت!ميقهمأولادوارالكتاب0هؤلاءبتلمذةنجزماننستطيعلا،اعمالهآاماتريثبمداننيالا.الميلادمقوماتلةتكتملانقبلمات

ابعادعلىاوالخراطادوارعندالاقصوضةملامحعلىنتعرفانوقبلاقصوصة..اللعنوانهذااختيارالرت،الاجديدةهسطنيةقراءةوبعد

لشحصيتهالخاصالتكوينعلىاللضوءبعضنريقانعلينا،الفضيعالمهاللعنوانبينجزئيولوانفصالثمةيكونلاحتى.المحيطةالرغبات

واالتكوينهـفىاابعادحددتالتيالعلاماتوعلىواللفنيةاللذاب!ةانلناظهروقدخاصة،وشارةعليهدليلايقفاللذيم!الفصلومحتوى

ملامحه.تشكيلفيساهمت.الفلساليةالمدرسةهذهفكرياتبعضمعاحياتايتناقضادواد

هـىلابخمممسيحيمثق!لىعاللصعمدماعمالسامنولجارا!ل!جافيةالالعمكنادرئةراللىاللذبمرالانجاءهذاملامحببعضيث!عيانالعنوانيستطيعوحتى

منهماحيأنهاهدلهأفقدواللحكمةالكلامكثير.وصماتهاا!ياة!عر!ظهورومعولناميهاالمصريةاللبرجوازيةتضخمبداياتمعميلارهلوافق

...الكبرىشرائحهاميلاد-!هصالتبمالصغرىشريحتهاعلىانعكاساتها

أخميم.فيصواقاالماضيالقرنتسعيناتفيعملفقد.ينفدلابزادبدأعاللمفي.المحبطةوهـفيتهاارر!ةتوتراتهاوظهورتعقداببداية

مىن!،لنتلحلصائ!ا-وببجاترىلدللىهمولمية(لكسالىامدوللىللحرمنبملروكبمنكئيرعلىالجوروسميكل.اللحظةهذعم!ذالتآرجحفيقوتهميزان

رلصب.اهل0كأغلبوال!صلطلميضاللفيومفيوتاحر.ارحنهـوفاازيةالبرصشرائحاحدىتناصيلانذلك.قسماتهعلىوانطبعهلامعه

......2تعلقتالذيالسحرىالمساواةعالمينسفالاخرىشرائحهاوتدني

صهفعهطبئعةبم!لي!مبمميحييهبحبالعميىخلافئلاساحالتقابةلدلممبوطقدالاقل!هقتولتم!تمكللعنتهامعاللمصياغ!ةفييبدأثم.الميلاد!حظةمنذالطبقة!ذهبأذياله

والولعاللعالمعلىالانفتاحمعأكسبهفريدامذاقا"ا!أب)"ا!سالاولىافيارهاشموليةبينالكبيراللتلمقضذلكعنالناجمةالمرة

تحارتهونمتاوفيوممنزوجانلليثفما.الحميع!حةياوحددثسيطرةننكرانباسهطاعتنأوليس.عدالتهولاالراهنحاضرهاوءات

....لهاالصعيدعلىبهااقنناكه؟و.بأخرىاوبصورةكاتبناعلىالاقكارهذه
الفيومفيلةستفتحأحيمفيعليهقستاللتيالايامانوبرلمدا.

المشرقةالايامهذهقلبفيلينثرالولدوجاء.وحنانبحبفراعيها.(المصريةالاقصوصةحاضر)كتابمنفصل(*)
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شي!..لهمايتركاندون،بسنتينذللكقبلماتقدابوهوكانمالحظةأفقهفيسطعالذيالحياةضوءلكن..والسعادةالبهجة

منعليناتطلالتيتلكمناقسىظروفطلفي،ووالدتههوفوا!للااللىالابفنزح.معاالابنثمالزوجةبموتانطقثمنجاانلبت

والاثاثالبسيطةالمدخراتعلىح!لتهمل،الساذجةالواقعيةا!قصصمواصلا،رجع!ةدونماوالهموم(لموتارضوراء.،ىخلفاالاس!كندرية

كادفم،..اخرىاثرقطعةا!فاقةوهحفييذوباخذاللذيالمنزليابانشاهقمنجزرهامعهاويامدهامعمرتفعا،الاسكندريةفيشجارله

بهيسدعملعلىيعثرانعليهلزاماكانحتىالتوجيهيةعلىيحصلظلف!ويتزوج،آخرتاجرلدىكاتباليعمل.اًلماللية.؟91ضاثد"

طوالواقتداربأمانةالصغيرةبطولتهاعاش!التي،الواللدةومقهادوالىلهتنجبدمنهورمركزالطرانةمنبحراويةمنصهـيدمنالضان!ه

مخازنفبماثوارفعمل.التانويةاستهدرمنالاخيريناللعاميناتتلبثماصغيرةتجاريةبذرةعلىالعكوففيوييدأ..26!اعام

نفسفبمواننحق..4391عامالحرباواخرمبمبالقباريالانجليزاواخرهامنبالقربألافلاسمحليهاليجهزالثلائيناتأوائلءعلننرعرع

مثواهفبموالدءلرغبةارضاءبالآدابوللعهبرغمالحقوقبكليةاً!ام.491عامالمنيةتدركهثم..آخرتاجرلدىجديدمنالعملفيعاود

وكان.الوحيدالابنعلىالوتبعدحتىل!يطرةمن!افيا.الاخير(وعائلبلااللغرببالبلدهذافيوحيدينوأمهالواروواءهمخدها

دروساعطاءالىيلج!فكان،ضشلاالصغيرةالكتابيةوظيعتهمندخله.فصير

عقبالظهيرةفييعكفبينما،المساءفيالتلاميذلبعضخصوصيةوسدالتراءبينالمطرجحالاقتصاديالوضعهذانموجاتوس!

..لمذاكرتهابالليليسهرثم،المحافراتنسخعلىالمخازنمنخروجهمنصارمرداءظلمي،الاولىطفولتهسنواتوعاشاثوارولدالرم!

فلكفيجدءدمنالدورانليواصلالنوممنقليلةساعاتويخطفالحكمةمننوعاواتحسلرهالثراءمدفييرىالذيالدينيالمظخ

ولل!هولا..قرا،اتهينىللمذلكجانبوالى..الرهيبةالدائرةهذهفي-هكذاوالحال-ررغبواللذبمي.اللبشرلاقدارالوجههلالهية2

الانجليزيوالادباللفلسفةقسميمناهجدراسةالىدمعهاللذيبالآرابساهمتصغيرةحادثةوهناك.بعطاياهاوالفوزالحكمةهدهال!نرقحلء

الاشياءهذهكلينجزواستمر..وهواهلرغبتهارضاءالخارجمنبهاادوارشخصيةابعادص!مفيبالطقوسالمشحونالمتوترالجوهدامع

منتخلصحتىتخرجانفما.6(91عامالحقوقكليةمنتخرجحتىالاادواري!مدالا،الاولالابنوفاةغبابوهننرفقد.طهوتههنذ

معلاسكندريةباالاهليبالبنكومحمل.الرهيبةاثزدحمةالدالرةهذهاللسياسيةاللظروفانالا.كبيردينبمحفلوفيالشهيرأخميمديرفي

المصرءينموظفيههـ!ديتجاوزللماذيالوقتفي7(91عاممطالع،مباشرةالوارولادةعقبوالتحققالرغبةهدهدونحالتقدايامها

الاجانب.منموظفيهجلوكان،الثلاثةادواديممدفلم،تآجيلهافيذللكبعدالاقتصاديةا،ضائقةلاهمتنم

اللكثيرآئارمنالرهيبةالدوامةثواتهعتخلصقدالواروكانطفولتهمحلىظلالهالةالمثهذءتركتوقد...عمرءمنالسابعةحتى

افكاويدمحلىاللدينيالكهنوتصرامةمنتخفف..اولضيةا!رةمنللنمسيحيتهانصوءفياللقىفقد.الطفولةمنالحالليةالعاقلة

قؤارفييعدووانطلق.للحياةالاصلاحيةور؟يتهالطميةموسىسلامةالمسيحيةبغفرانيدلرلنهذاقبلموتهوان.لا.الحميدقنلتكتمل

هـنالنهمةروحهثبقيروي..حدوددونمااللفسصيحالقراءةعاللمومنالمصقالطفولةعبثمنهائلرمحبالو.ارهفينمائمومن،الكبير

5؟91ء!اممعتعر!ع.4وار!هربدمربيةواالروورالاداب!ا!لطفولض4تشهدفلم..ندرجاتهامختلفوفيصورهاشتىفيالخطيئة

افكا!همووجدت.بالاسكندريةالمارهـصيةوتسكيترمنجموعةعلىفبموظل.ا!صغيرةالحلوةوأكاذينهاالعابهاولاالساذجالطفولةمرح

اتزمتقوقعةمنفوهالخارجادوا!!فىفيهوىتزمت!للاا!ائرةميتفاصيلهكافةاةحفرت،كانفلما..طويلاالتعميدهذاانتظار

كأالدبوعزتهاللذات!ةوحدتهالوار!اوزفيالراغب.الر!ةعث!راتأعماقهفبم(الجو)هذاوترك.اليومحتىوذاكرتهوجدانه

هـ!الوسى!لامةايديءلىتخلعهبرغممجمعا!طاردهظلتالتياليومحتىزالمابل..بعدهاادوالىحياةعلىبظلالهوالقىاللحكايا

حافاط،واسععاللمعلىعينيهاللجديدةالامكارهذهو!حت.الارطمنوبنوعوبالنهجةبالطقوسالعامرةاننجربةهذهكابةالىيتوق

وانطلفتالاقكارهذهلامداءارنفسواستجابت..واقراءبالرؤىالديراليا!تعميدعمليةاطيافتركتكما..اللفريدالروحيالسمو

الارهابموجةمع8(91محاممايو15فياعتقلانمكمان.ركابهافيقصتهفيهتمتالمحذيالخارجيالاطادعلىظلالهاالعتيقالاخميبم

اللحرباعلانومعالنقراشيحكمابانمصروجهشملتالتيالكبيرة.(توماايونا)

السحريةالاقكارعالملهأسفرالمعتقلوفي...اللضائعةفلسطينفياللذىالخانقالدينيالمناخهذاوولةتحتطفؤلتهادوارقض-ى

الشخصةالصراعاتوعن.توالتمزقباللطفحالملىءاللحقيقيوجههعنباحدىالرابعة"نذالتحاقهنماهواللذي،صبياشخصيتهعلىانعكس

نافكان.اهتمامهـمعلىوتستحود(المناضليق)وقتترأيملالتافهةوالتانويةالارتدائيةالمدرستينميمادوارفنجد..المسبحيةالمدارس

الخوفولعملاقيصة،يقولكما،السببللهذاالافكاربهذهايمانهفقد،السوءرفقةخوفالوحدةمؤلرا،دروسهعلىعكوفامنطويا.نالميذا

تر!،ا!ماالظلال.نلكمناعتقدكما-ووحشيتهاالتجربةمرارةامامالاسرة..الجميعيرضىحتهـىطاقنهبأقصىالاستدكارمواصلا

المعتقلهـنخرجفلماايفمي..عالمهقسماتوعلىلفسهفيالتجربةهذهالعزلةمنالستارهدابسنبقاضيا..ا!سواءعلىوالربوالمدرسة

..يقينبلاضاثعا..اتنانيةللمرةالايمانفاقداكان0591قبرايرفيخىلى،سهحولتحوماشباحهزالثماوالذي،والاسريةالذاييمه

الن!يةقراءاتهالمطبقواليئسالكاملالت!هورمنحالةظلفيمواصلاالقصصمنجتتدلىالتي،اللقراءةفبمالصيفيةاجانراتهاغلب،الليوم

الوجوديةا،هـهـسةمحطاءالامريكبئواترىالادبكنوزمحلىخلا!اتعرفالتيمعوصلتحننىالاب!ائيةالمدرسةسنواتفيارطيبوا!كلمالتوراتن

موةلاولمننعردا،المعرفيناءعبرهاواسنكمل،الادبفيالفرنسيةارسينولمفامراتاللجيبلرواياتالشر.الالتهامالىانتانويةالرحلة

القضرةهذهخلالوكان..محفوظنجيبالمصريةالروايةكتابأهمعلىالعقليمولىسلامةتراثعلىنهايتهاقربكرجت!الصاحرةلوبن

المعتفلمنخروجهعقببالالسكندريةالاهليةالىمينشركةفيمحملقدبالعصصمروراهمايعي!وشوكدارونا!ملمة4اس!دءاءاوكل

هدخريديه!!اتوفربعدماهنهلاسنقالثم،91ءهمحامآ!يلوخ!ىاوالبولليسيةالرواياتقراءةيفاعتهفييعر!كلم..ا!جادالاناني

فترةخلالوكتب.للأدبطشخصيا-حرعانفسهلليمنحالمالمنءضاسبوجديةمحزلتهانعكستفق!!.وجمزةللفترةالاالرخيصةاللغرامية

الاقاصضكتابةواءاد..(عاليةحيطان)افاصضاغلبهذهالتفئايضاالسنواتهذهفيياتيفئراه،الن!صخصيةقراءاتهمحلى-حنى-

اهـ-ىكحضو،وتلاشبىدا!ما!وعانالمدخراكالاكن.،ءهااقديمةااغلبوعلي-ليووىهكذيا-حفظاوالانجليزيا!ربيالقامولصيقعلى

هنوادخر.بهارومانيلبسفارةهترجما،عهل5691علمفيال!،هرةواسشمرت.مزجمةأومؤلقةكتبمنبالاسكندويةالجمطدية"لقنبةفي"،

ثصم،الخاصةنفقتهعلىالقصصيةمجمومحتهوطبء،و!زوج،جديدالاتولدلملهزمالليةلاصداقةاولانيذكردهو.،عهوالفراءةامزلةا

ءبيعملزارو،،،الافر!قيالاسيويبالمؤتمرللعمل91ع9عامانتقلالتوجيهيةءلمىحصلمحندماوبالكاد،غنرةار-ادسة.نجاوزانبرمحد

.الانحتى.؟؟!\عام
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انخراطهمبرء-مئهاكليقبع..دائماءلواةانماطوهي.ذكرتلمماادوارللحيلةاللعريضةا!خطوطعلىاللضوءمنسريعةدفقةكاهذه

ءزالمت--"وهادي9و،اثوحنتىانفرادهعصقفي-الح!ياةفيالظاهري.الابداءيةودوافعه4الفنيىشخصيتهتف!مفيفهطتساءدنالا..

فيابطالهفانخراط.وسميكةيةمحالأس!وارافيأ)ذاحولهاتظءبماقياغمفى1،ا-اوقفسسالقصصة4لاءماكاكةالضوء.ءلىستريقولكنها

مع!صا.وخصا"!معنهاعزلتهموجوهاحدالاالواقعديليساللحياةبلورتهفيايخطوطهذهكلساهمتاللذيا"فيااتجاههومنمنها

معالصراعاو"عهالفواكاللحياةفيي!جااللصالاندماجذلكغيروهواكشاركةاللخطوطهذهانعها!"اتهنانسردولن.ملامحهوتشكيل

قصصهأبطالمنواحدعلىنضترالاغريبالليسلذللك..جزئياتهابعضلهذهتناولنافيبهاسئمهمىءولكنئا،الفنيءالمهوعاى4قصصعلى

اهـ،م)فيكمايركموتفاز4هذاحدثواذا-ابداالبحرنزلقروفحد،تمالىةحينهافياللجزئياتهذهآثاربعضندكرقد..الاعمال

قصصه.احداثاغلبتخومعلىعالبحرربومنبالرغم-(ال:ءرضصياالضتيجةهذهتنطقعندماوحدهابالنتيجةاخرىنارةنكتفي

كعاللمولكن..لديهالاثبراللسكئدريالمنظرالملامحككملكديكوريىسادوارللمعاانواللحقيقة..وذشقيلهاصياغتهافياللجزئياتكذهبمور

لعاللمعميقرمزيكتلخيص.محدودةلادافقةبحياةفيىذ9هاللهذهوبتموجاتالمشخصيةبحياتهالارتباطوثيقالاقصوصيالخراط

شخوصواغلبالكاتبانيسلمووالذي.الحافلالانسانيةالتجرنجةربما،!القصعهذهانمعهنجداللذياللحداللى.وتعرجاتهاالحياة

كثيراترددتالتياللشهيرةالانجليليةالمقوقىيرلمكحياللهايعتنقونء،لم4،وحياتهالمبدعشحصيةعنمستقلةفنيةأعمالالليست،شحهابسبب

يظلوبالتالي..(التجربةفيتدخلئالااصارخةقصصهاحدىفيوانعهاس،أحاسيسمناعماقهفييجيشعمافنيتنفيسهبممابقدر

الانجيلية،المقوللةهذه6سوارحبشىالكبيرالرمزياللعملاقهذانلورىأنفاهـذاعلىاللدليل..وهمومأفكارمنعقلهفييديورلما

ءاللم4روشحالذيالمبهرالثراءذلاثالقمميعالمهيهبانعنعاجزاالاقاصصعلىمنطبعاواحاسيسهاالراهقةلافكارالواضحالانعكاس

.!منجواياواونيلايمبلمفبر(نارطلمقة)و(عيسىالشيخ)اللجامعيةالمرحلةبدايةفيبختادتي

تفئيلافثقافته.دائمةدهشةفييعيثمىالمثقف،نالانشوهذاوالاحباطوافيساللقلىصيتسلظبينما..(صلمريومظهرفي)و

،وجودهمندهشةفيفهولذا.تعقيداتزيدهولكنهااله،لمطلاسملهالشخصيةالتفرغفترةابانكتبتالتبمالاقاصيصعلىالعقليوالتدهور

بيناللفاصلةالحطودذوبانومن.حولهمنالكثيفالاشياءحضوروءنالسور(داخلفي)و(الاوركسترا)فيكما،قبلمناليهاأنرناالتي

اللعاللمبينالدائمالتناقضذلكومن.داخلهفيوانواقعالحلمعاللماصداءنلمسكما..(اللحديدالسكةمخظة)و(عاليةحيطان)و

انه..اللعاللمهذاعنوفكرتهوالمحسوساتالوقائععاللم..الواقعيهذهارطالاغلبفيوحياتهالكاؤبلنسخصحةاحياناوزاعقةتارةخافتة

كم-ثمةلليسبانهيؤمن.مبررةغيرأشياءوسطمبررغيرانسانالتحويممنللكاتببدلاانهيقالوقد..احداثهااغلبوفياللقصص

وعيااوونفاقازيفاأكانتسواءالليوميةالحياةيبررما-سكالبايقولابعادهاوعاشخاضهاالتيوالحيواتالتجادبمنبالقربالدائم

الطازجةابداالحيةا)دائمةالدشةتلكيورفهاماوهذا..ونقداماانالا..والشعورياللفنيالصعيدينعلىالصدقلعملهليننحقق

دالمتزابالالحاحعبرالقصصيالسردخلالبرأسهاتطلوائتي.دومارؤيتهفطاقيمتداذ،المقولةهذهابعادبكثيريتجاوزادواريفعله

حضورهامحنتزايد!يعربوالتيللمجهولاًلمبنيةالافعالاستعمالعلى.جديدمنجزئياتهمااغلبصياغةاعادةحدالىوالشخصيةللحدث

خادجالاشياءمنالكثيرحدوثوعن.آنفيالمتوقعوغيرالمبررغيرانوقبل.والاشياءالعاللمعنالمسبقةللفكرتهوفقاتركيبهماواعادة

يرتويفىماالمتزايدةاللدهشةهذهومن.!افهمهاوالبظلتصورنطاقعالمملامحعلىبداءةنتعر!انعلينانقدياالاقاصيصهذهنتناول

داخلهمفيفقطلليسوالللامعنى..باللامعنىالخافتأبظالها!اسعيرهاسفرتاللذيالعامالغنيالجووعلىالاقصوصيالخراطالوار

وهذه..داخلهمفي-كاموعليعزيزؤعبيرحسب-ايضاولكنه.نفسهاعنالملامحهذه

برينوهبمتعارضاقامةمنشقيهاصحةشستمدالوجوديةالمهوللةالمكبوتةبالنماذجاللعاللمهذااكتظاظيفجأناالاولىالوهلةومن

كاهد4يبهظحيث،فيهيعيتنىاللذييالاجتماعوالاطارالفردالانسانءشراتمنمرضىشبهبشكلاًلخو!تستشعروالتي،الرغباتالمحبطة

ين.الآخزوحودمجردالاحداث!ظم"لمكتصوراتهاتمنحوالتي،ابسيطةوااللعاديةالاشياء

القديمالصراعذلكعنيعبرالاقصوصيادوارعاللمانوالحقينةقصاصنافبطل...والدلالاتبالر؟ىحافلةرويدةامتداداتاللحياتية

اكثربصورةيطلوالذي.اللعصورمرمحلىالادبعنهتحدثاللذيوهو..عالبابحياتهاللضيق،داًئماالملولالانسانذللكهوالملحاح

وخاصةالادبيةالفرنسيينالوجودييناعمالمنوسفوراوضوحاعلىالجلوسمؤثرااليوميةاللحياةخضمفيالانخراطعنمترمع

المواضعاتبين.والانسانالحضارةبيناللصراعذللك..كاموكتاباتلهذا..الرقيبةاًلامسياتطوالبتلذذتأملاتهتبغيدخن.شواطئها

عبصهتتجسداللذيالصراعوهـو،اللفرديةوالذاتيةالاجتماعية-ادريلاللهاكأاستجاباوالر؟يةهذهمعتوافقا-ابطالهأغلبنجد

اللفردبكأ.والحساسيةالاجتماعيةاللحساسيةبينالعلاقةاسنمرارقيبالتعرفولوعالحياةفلبالىبالانطلاقمعرمطبطاللب..المثقفينمن

اللصراعذللكقبعفقد،ال!راعهذاءئبتصبيرهن!ولانمهـماولشىعارمالقراءةكثيرمثقفطالباو(نارطلقة)وجوههامختلفعلى

نحددانهوالمهملكن.العصورمرعلىالادبيةالامحمالاعلبخلفيةفيامرأةاو.بالاسراراللحافلالمرأةعاللممنلنفسهالانتقامفيالرغبة

هدافييضعهاللذيالمفهومونوعيةلهور؟يتهاللصراعهدامنموقفهاهابمعنى،عالمهاحدودفيالثقامةنسديدةانهانقولاننسطيع

البدايةومن..اللقديمالابدياللمراعهذاجوانبمنذاكاواًللجانبظهرفي)فيهمأساؤهاولابعاداللعالمهذافيلوضعيتهاالادراكءميقة

،و.بأكملهجيللهمومتلخيصالليسادواربطلاًننقولانيمكنناليليهـةدروسايتلقىبالاللغازمدلرنفسهعلى"لغلقموظفاو(حاريوم

اسواروتخطيالماديةللعقبات.نجاوزفي!امحهلاسرمحاولةهوحافلةحياةبعدمتقاعدقاضاو(موعدقصة)بالليسيهاللفرلسيةفي

مباءاتلكافةزاءقةتمجيدصرخةولكنه.الجالرةالاج!نماءيةالمواضعاتموللفلكتابة،الجنسيواللحرماناكرودةاالقضائيةوا!خبراتبالملل

افه..المجتمعيةوالقيمالاحداثكلعنوالانغلاقوالانعزاليةالفرديةلحروفباحاعالم!يزدحمبمكتبةموظفةاو.وعميقالقانونفيامبهر

العاهـميصمواللذي.تيهبذاالمعتزالداهشالمتحللكامو(غريب)حكاية)الللهيبمدارجالى.كالفراشاتتطلعاتهاوتدفعهاوالكلمات

نادونالمجسمةاتفاهةاهدهقلبفيبحقيعينتىا؟"برغم،بالتفاهةوطالبالثانويةالمدارساحدىفيطبيعةمحضراو(الليلفيصغيرة

نجدهناومن..4لارادؤلاخضا!ااوفوضاه!للتطيمجهداًدلىيبذلميويتيهالغربيةالتقافةهوىفييموتالادابركليةالفلسفةبقسم

الاتيانيستطيعلا..التردددائم،الارادةةاقد،العزيمةخائربطلهانالرواياتبقراءةمعرمةسابقةمدرسةاو(الاوركسترا)فيافيها

تيارفياًنسياقهخللاليتمفانهذلكحدثوان..اردافعلبأينساخ،الثقافةشديدمترهبقديساو(غراميةمذامرة)العاطفية

تررراتهكافةيجرفانفياحياناالعارمتيارهايفلحالتيالاحداثالانماطهدهواغلب..(توماابونا)واًلانلجيلاللاهوتيةالكتبلاغلب

الصعيدءلىتتشحبطلهسلوكمنالجزئيةهذهانصحيح.ويلتهمهاحركتهمدارمناوالشخصيةادوارحياةمنقريبةالمقهورةالانسانية
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الهواللغريب..احياناالمنطقيةالوضعيةومنوالبرجسونيةالبرجماتيلأمنرقيقةبغلالة-التجهصيدياوالواقع؟اقولولا-فحسبالعكري

علىروة"ييدااهـياالوجوديالمنطلقبرغم،الاحيانبعضفييذهبأصعيداعلى،تسعىلااتبماللحياةانترىالتيجوديةالواللفرضمية"لمك

جوديةالوقكرياتبعضمعالتعارضحدالى،العقليالصعيدوالتي.معضااحتمالاستكونداتهاتحقيقألى،السمماويلاالارضي

بهايتح!قالتيالانسانيةالكينونةعلىمثلافاتركيز..الاساسيةابنائياالتخ!طوعلىبل،الهنيعالمهءلىلهاالعقلياعتناقهاثريظهر

اللفشلءواعلاحباطذييساهم،صورهاكملفيالانساليالمشروعحكم!لتواهناالراالاحيانبعضمينستتذعرفنك(د.عندهللاقصوصة

تتطلعالتيالغماياتطرحبرؤضه،الانسانيالمشروعهذاازاءالمحتملةطموحانمثلافنجد..!مولوجيههاشخصيماتهمنالعديدمصيرفي

نابرمضهآخربمعنىو.اطلافيبشكلالانسانيةاصبواتاالىيهاف-ىيقودهالذيهوالاتساني4مشروعتحقيقالى(نارطلقة)بطل

خلالمنالغاياتهذهالى،بنظرة،مطلقةغايةجزئيةعايةأي-صبحرطلسهرغبةوان.القصةآخرفيالناريالعياراطلاقالىالنهاقي

خلاله.انبثقتالذيالاجماليوبالموقفتشرعهاالتيبالحرقيار-:اطهاالىيقودهاالذيهوالحياتيمصيرهاتأمينفي(حاريومظهرفي)

بأيا،عترافيقبللنبفواردوسيمونترىما3الاصهلفالانسانولهذهاعزلتهواضحسنىلنبرير(توماابونا)توقمأنالخطيئة

منواحدةمثلاهذه..المطلقاتكلءلىيتمردانه،اجنبي"طلقاتىالنهايةيقودهـفياللذيهوحوا4منتحاقالتياللخرافيةألاطياف

ناصحيح.ادوارمعهليتناقضالتيالاساسيةجوديةالوقكريلتببعضالمصبوغالوشاحهداانالا.اللجنونحاقةمحلىبهويقفزرالقي

الفكرية5هذهـ-عمتوافقانهلهايلوحقداعمالهالىالمتسرعةالنظرةيخسررانيلبثماالاولىالمرحلةأقاصي!ص4دتسربلتوالذيالاراديقى

الشيخ)و(نارطلقة)فيكالاب،المطلقاتبعضعلىبا!تمردلاحنفالهف!فيخبطونعراةليتركهم،الثانيةالمرحلةاقاصيصابطاللحنتم،ء،

تمردهانالا..(السورداخلفي)كماالاجتماعيةالقبماو(عيسسىألىوجوديالللامعضىويجسممون،4ضبابيتفييهـونورألترددرد؟ج

يتحققولكنه،قياورهافيرعبتهيعيلاالمطلقاتهذهعلىااحقيقةفي.راعقةقسريرةبطريقة

منسلاهنيةجردناسفاذا..والوحيدةالمطلقةالشخصيةنحايةباعتبارههـ-ذهعلىابداقيهنعثرلا..ليليمحالماللخراطالواروعالم!

اللىتستحيلفانهاالقيمعلىتمردهامن(اللسورداخلفي.طلة)..الواضخةوالا!اسي!والمحواطفوا)نراصى،إكأا!ارياءالات

لليسالمن!مقيالقيمةعلىؤللضمرد.شيئايعنيلاشبحيهيكلمجردالاحاسشىاوالمواطفا!اف!اوال!ملفيبهذايعنيولا

يأخذبينما..ايضاشخصيتهاجوهرولكنه،فحسبالمطلقةغاقيها.حياتهمفيوجودالانت!ياءفلهذه،تماماابطالهاؤ!منالوأضحة

الانسانيةالنضخصيةفوقهـنجزءلانهامغايراطابعالوجودياالتمردالىياتذانوالوجودهذااستحالواذا.لهقيملآلاثانويوجودولل!له

واااشحصيةغايةحتىاوالماهيةهدههوول-!ماهيتهاتحقيقالىر!قىلمبوص!3لمةيئ!زوأنهوجوهريو!الءؤثرقيح!قيوجود

.جوهرها(حاريرومظهرفي)فيلكابوسىكاالعرفةخارجالدالرةالشمسكوجود

بلالوجوديةمعفيهايتناقضالت!يماالوحيدةفكرتههدهوليستادواسعالمفيءلميناتطلالتيالوحيدةالش!مستكونانتكادوأدتي

القكسرةمعقضهاو"ظللاشياءر؟يتهءثلاءضها..اخرىافكارثمةالنهاريةالاشياءوكلالراهيةوا!بيعةالشمسغيابوبقدر.ر،نمهلمه

ل!سبق،ذانهشافيبالحضوروحدهاالاشياءبتمتعاللقائلةاللوجوديةالمنافر.الليلي"اللجزئياتبكاقةباكتظاظةنحساللعاللمهذاأؤقمن

وجودةالاشياءانابدانجدلاالوارلمعاففي.وجودهاعلىماهيتهااللياليةالغامضةواللعواطفوالاحاسيس.اللداكنةانوالالوالكابية

واحدشيءهناكدليسثمومن.نحنلنواتناموجودةولكنهاذأتهافيحشيالوالبحرهي!اجعالمهفينعثرفانناللذلك.معاوانضاريةالخافتة

مقدمةوالمحسوسماتالاشياءكلولكن،ابداللذاتهأقاصيصهفيمقدمالعتمةهـصدكلابداتفلحلاالتيالثرياتءننراتوءلى.الليلفي

ذللك.بهاواحساسهلها!ؤيتهاليهاومضافا،و!لهاللبطلبجنعبراللىالجارفادطالهحنينوعلى،4شخ!صء،ؤامحماقفيتعنضمشالتب

كليرىالتيلأالبرجوازيةالفرضيةتلكمنيرلويلنفسهبطلهؤهملانوعلمى،الحياتياللصعيدعلىالفوءهذايعادلماالىاوا!ضوء

يتواءمبماحولةدشرانهاتنظمالاشياءكلوانال!نيمركزانهعبرهافرداللىالدائمو!جوئهـمالباهرةالشمسأوالضوءوولةتحتانسحافهم

هذهمنادوارعنديفلتولاإ..اللفرديةوعظمتهاللذاتيةمصاللحهمعاؤياءوالىالرحمالىللعودةاللهروبيالح!ينمنكنوعالمغلقةالاماكن

فيالبحرلانربما.البحرسوىللاشياءالادقاللضيقةالر؟يةواللهمومالمسؤوللياتمنالدائمتهربهممننوعوءلى،الطفولةقبلما

مشحونكاملعاللمولكنه،شيئاليسدكرتانسبقكم،أقاصيصهبكلليليللمعاانه..وارهمومالمسؤولياتهذهتمستوياكافةعاى

اسطورةانه.الكاملةوالحيواتبالخراؤاتعامر،و؟لدلالات؟ىبالروهدهد"ها،اللذاتعلىاًللعكوفمشعاءرسوىميهتزدهرلا،الكلمةمعنى

كمابهامستفادوغيرمشلولهالانفاسخامدةكانتوان،كبيرةرمزيةيتملاجوهريشيءفكل.الليليةالخوفاحا-يسسوىفيهتئموولا

.دهـتالسوداءاللبلبملفحةاداتيةاتتشححيث،لليلاالاالعالم!دافي

انه،اللقصاصهذااعمالفيايضااللخادعةالظواهرومنهذا.الكثيفةاستارهتحتوتتمطى

الليكيوحبان،اللجزئياتلابعادالمستمرةاًستقصاءانهخلالمنيحاوليفتكلدفانه،تلكالشديدةبفرديتهكاتبنابطلاحساسوبرغم

يسميهماعلىمركزا،بالاحساسكليةلليحتفيتمامااللفكررنركبآنهقىافردا!4دابتجاوزعميقاحساسمنالسارتريالوجوديللدىمما

ومتحمسساالم!موسالح،ضسمكتشفا،اللحافرةاللحظةبحصىكا"والحدالى،والحاللملفسهاراءاصارماوبا)!زامه،انفيمعهاوالتوحد

ارحيالأء-الحسيالجانببهذاالشديدادواراهتمامانالا.تحاهاحت!ارفاننيلنفسياختارعندما))سارترمعفيهيرصرخيكادالذي

فتركبزه.مضهاالفريبالجانبمتزايدااهتماماالاجوهرهفيليسللذثوءايه.معاوومحيهاونمطهـلمنموذجهافهو"جهحاءللمبشرية

عبرالايتملا.للهواقتناصهوتعاقبهااللحظاتللاحقبرحسعلىفم!الاي!جابيالجانبهداالىيفتقرانه.ازاءهافادحةمسؤوقي

اللجالبعلىىصرامتها"جهزجامدةلسيميتريةخاضعةعقليةمخططات،ذكرنشكمااصلالللارادةفاقدلانه.الارادةالومحييعانقحيثجوديةالو

ترزويا!بؤرةهذهومن.الحسيبل،الشخصيةمنكليةالانسانييتعدىلافانه،اللقصصمنكثيرفيباللفظالاخنيارذكروبرغم..

اهمنالكلمةط،قاتفيماكلاسنخفادعلىاللحاحهفسبرغم.للغةرؤيتهايحقيقيالمضمونالىيرنءاوزهاولااللفظيةالاشاراتهذهحدودابدا

والاحاسيساللصورحضور/نجسب-!فيوربكله،ألافضاءءلىرةؤد"صعيلتقيءاتبااىصحيح..معاوارادةوعيا،رهعتباللاختجار

بعضفيتصلالتيالمتتابعةالصفاتعلىاكزايدتركيزهعهر(كلماتبالكثيرتشربهوفي.العاللمعن-فلسفيا-المثاليةقكرتهفيالوجودية

.ثلاثالىجداكثيرةاحيانوفي،متلاصقة.صفاتاررعالىالاحميانمنكثيرفيالجزئيةنظرهاوجهاتللبعضواعتناقهروافدهامن

يتملاهذالكن.!نلاحقةثلاثصفابمنواحدةصفحةت!خلوتكادفلاهـمواقعقيودازاءجديدمنءضهافيفترقيدودانهفير.الموضوعات

تددقانفيمنهورغبةاللحه،ةمناللحسياللجاربشأنا*ءخلاللمديهنوعحامترفةموضوولتعننسبياالمتخلفهتماعيةالاجءواضعاتهتسفر

الرائعةاللغويةحهكبمايحييمتجاربخلاليحدثكما،بالحركةالكملاتهـنبداداتليقتطف،بالآخريناتشيؤص!دائمصراعفييعيش
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وانوانيسمامحبوبرايكونانب!لاوأنيس.تنحطماًنتوشكاًلتيلجيةولكنه.الدراسةهذهمنالثانياللفصلديتهاالحد/ثافضهااصا

كأ-ءلم!س!قحدتهاتتبدىالتيالمدمرةالوحشةمنأكهايةفيجمع!يالمعمليلاسلوبوبا،اللغةفىالتجريديةالجوانبمحلىاًلتركيز?ر-ءم

فيالهدايةمئاراتتصيءانبدلاوهدى.وماضيهاسمهمعتناقضهاوعاجزة،لهعلاجلاهنلر؟تصقيماصعقمةاللهـلأ"اتوءأنخلاولت!حسىالذي

بدفلاهنيةامابةوالضلالالتعالممةفيهيتتوعوانالآخريئحياةفيا!حياةاوالقارىءاعماقالىالنفاذءلىقالرةوعير،!طلطالاخءق

اسمبرهاينبىعالنيالدرجةبنفس0الرتقبةبتعاسنهاال!مهايشيانواهتمامس،بالحصوصياتالنئديداحتفائهابرركملحندهاللغةة.داخله

ي!نمسل!ا!ذ!يالوحيداف!يءفيماشحضي!خلالهانحتميمةمحنمخلولى-احياناربع1وغالباظلات!واحدةص!منباكثرنسيءكلبوصف

لضحصبإتاسماءحميعالاسلسوببنضن!صسددانويهك!نا.بههماوالتجريداتفالكليات0الجزئيوليسالكليالنهابرقى4فيئا:اتقدم

وكلللأمحطالشخصيةماهيلأداخلهافيالاسمأءتحملح!بث.امتاصبصه!:،ومن.الجزئياتارصفةعلىالطويلةتسكعاتهابرغمالنهائيهدفها

اًلهـأثموحكمووهالكاتبميطرةفي!كمؤكد،!فبلهاوارهاصاتالتراكيبومنالانجيليةاللصياعةمنبالقيرباورتمربحويمهايرتوي

و.شركهأ،!قطالقصةيقدمانالرئيسيهمهفليس.الفريدالمستقلالمرتويةوالبالاعة.وا!كايةاهـووةبناءفيتوراتي9واهـحىالرةوية

رسردويتركهالبطلخلمفيتحمىواًن،يقولىاًنيريدبماقفضيوحد!ما(وا!حركةهقتضىمعالمتوافقة،الاحبانبعضفىالركاكةمن

ا(*(تب--وهنه.دور.فيتقمصبهيتوحداًواثتكلمعميربةحكايتمهالمقولاتتلمكدائماوشاحهاوراءتخفيوا)ني،اللحدثاواك"خصية

ا!!-،43تقيدصيراعةيراقبوان.اً!ؤيدوجودهيحققانيريمدفان!اهناومن..؟هاالافهطءتر!داكبااللظسفجةوالتجريداتالكلية

المراكبةهسعذهحلكلمستعرضا.و!واهواؤكارهبطلهخلجاتدقائقالشعوريمةالاعماقىالىوافنغلغل،ا!قلأليااللجانبتجاورتستطيعلا

راجحجغ)0يعتقدكما(إ؟)اللعظمةالفائقةوقدراتهعضلاتهائدقيقةشرائعاحدىهمعاسااحم!يكهنانبحاليع!تطيعلاا!يالمتلقىل

التيالثريركاتقحتالمئم!ةارعينلر؟ية21؟صالدقةالشديدار*قاطه.الا!إلسهذاعيةنوكانت!ماابطاللهااوقصص"

برائنفبماظهار!افيرغبتهلوقعهوالتي.(انحبضوءهاتريئ.ولمهـ.ضهالفنان!ورادوارؤصمطبيعةالىون*طهناومن

كل-نضفيتخ!ملاوالتيائصعر41!!*اللجزئيا!وراءالاستطرادالمطالبالملاحظةالدقيقالحإذ!الراقبدللكهونظرهفيفالفنان

(فيبا!ةبرعمانهنجدفىولذل.القصةفيالاكلورياتمجرالاحياىالكاءلوجودهيحققليأن-عالبامباتنرط!ثمةيكونا!دون-دوما

دائ!،مرويةانها،الداخليالشخصيةلعالمواءخفائهاالاقاصيصالانصالفهذا.فيهبالاندماجلاالواقععن؟لازؤءتالالداًقموحضوره

لى!كصيةمنحثرباطنيةشرائحيقدمانللثاتبيتاحصتىالغائببض"م!بروالبنساء،"للأععهكافةمبىالمطلقالتحكمول.قييحالذيهووالتعابي

منقدراكبراسرعلىالفائقةمقدوتهعبرها8بؤكذ،ن2فيواحدة.وسيطر!هرقابتهمنشبمءيفلتفلا.جزفياتهانئمونىالمحكمال،تدورمبئ

الجنرئياتهذهمنقدركبراصطيمادلهيت!احوحتى.الجزئياتيكوناندونانفع؟لاولضخصاوحدثأيالقه-4سطحعلىيطفوولا

في،و،!دفاله.الشعوراوالحدثصعإيعلىلواءاللدقةا!ن!تاهيةهدروسةالتحركاتفكل.لله1مححدوهدفورا?مسبقصخطيط!هة

يا.بكةبللمولذلكالدائمةالحضورمناقىبحاالافصوصةيغمرانالىالاشخاصاسماءوحتى...حسابهامعمولالانفعالاتوكلى.وءقما!ول

مننوعالماضيبرصيغةاللحاضرؤرواية"الماضيبصيغةاؤاصيصهمنحياةيجبرانبدلافجابر.بالدلالاتتفيضبجعاهافىئقةبعنا/ةمنتاة

؟صا"آنفيومتحجرومرعبوجميلغريبلعاللموخلق،ضعالتص

و!ماي!قه.مضىعاللمشرائحقدمانابدايريدلافهو.سارتريقول

برملاحفهلل!ةتدثراوالرمندساتينفيئحابقدعالمه؟ننمتقدانسعرلا

لسمبكة.ا

يلاديد(رمنشورلتمن

وضمببرالاقاصيصكلبلاغلبروايةبرغمانهنجدذلكىمعل.فى

الط8الاوهيا!قصصيالسردعلىا!غالبةالافعالفان،رائمااللغائب3.ماثمروىللشاعريلاعاصيرهـ

الورلىبدةوانخاصلأ،برالا!مامجديرةظاهرةو!ذه.المضارعة03.طوقانلفدوىوجدتها"

الةهـل،غلبة.اغائبابضميرالاقصوصهلوايرةعادةقواًققالمأضي03.""لاياممموحدي.

العرفطمخالفةفيالكاتبمنرغبةمجردلبستهناالسردعلىالمضارع.25""باء!اوو

ازفصا&ةبينجةعالاهولكنهإ-عاةسوباورءلملأليةتتطلبإلاالنن!ابعلم*هـزابفنرق؟..""ا،نتاراربامامهـ
فيرعءتهوبيىمعا

ومبنبا!ركةمشحون؟للحياةهتوتردائمحضورفي41وقفتجسيد2.محجاري!.لاحم!.لاعئراوطالايهيقلم!

ادءضورهـصنوعلاففاءالمضارعةالافعالمالاستهير*زايدهشا35.طوكان،براهيمابراههمديوان

وتههـؤاتها.اشمخصيةاوانفعالاتوالموقفاللحدثمحلىالدائماضجسبديا0.2عيدللفوازدوارشمسىفى

توالفىادبعةاومضارعةافعمالنلالةمعهيرصفالذيالل!ح!رالىأ.؟.الشوالىلخالدوغناءحداء.

"جى!فير!ة-القصصكلفيمراراًاظا!وةاهذهتت!كرر-متلممرء2.ماللصبورعبدلصلاح؟للقديمالفارساحلام5

فهـردانبسيطباحصاءوذ!حتطيع..المفدمدلأموقفىملىحضوري.25الصبورعبدلصلاحلقماقول"

ةرءاببرضالمضارعةالافعالاستبمالمناًلكافيكثر"دىأيالى.؟.الصيورعيدلصلاحبلاديفيالئاس"

الافعالووهلاسضممالاكثارهتهبوالتي،الغائبرضميرهـاثالاص03.الصبورعيدلصلاحالحلابممأساة5

قىالمضهارءالافعالعددانعلمظاذا،المقصوداتممدامنزوءاالمضماهـءة؟..بسيسو!ين!بفبمفلسطين5؟

الاءكاوول!حدحنطالا!صوصةفي"مع!ت!هلةالافصالاخماساربرءة،ك!002افحبملحسن .....فلمسطينيةكلملى.

واحى-!مثلا(عاليهحيطان)قصةففي.البا!بمااللخمىىفي41،ض-0034حاويحليلللدكتور(لجوعبيادر5

فيمضارعافعلاوعشرينوثمانيةئلثمايةمقابلماضيافعللاوثم،نون

اقاصءصه.اغلبفيتقريبانفمسهاالنسبةوخقق.زر!هاالاو!وصة025الليياتيالو!أبللعيدوالثورةاللفقرسقر"

ابم!حعمالاللىلمبئحعالستضيبحاتفطوطةانطحدللحركاللالموواللامروامحندفعالهذذاولمصالقف03.4ئجام!مدلابراهيمالحبالحيا"
ه
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ا)ليهاكنظرالتبمالنماذجهذهمنوحيويتهاالحياةتدفقعلىدلالةكثرولكنهمثلاولرضىوكهدلىكبقىيستعمللافهو.ممكنةزمنيةفترة

اليهامضاف!اطزاجتهابكلالحياةفتقدم.غليظةاسواروراءمنليسفهئا..الخ..وتسترضىوتستهدفوتستكملتست:قىبمفرم

الانسانيةال!روفتشابكلنايقدملاوهو.لهااللظامىءتشوقهاا!نيالطويلالحضوراليهمضافاولكن،وحدء(لمضارعال!ل

ولكنه.اطارهافيالنماذجهذهاختنا!تبررالتيباللصورةوتعقيدها.معاوالارادة

غيرهارأوللبممماطةبثدمولدةمىضىخبل!نةظرووفنقلعقلمةمعرمعملأيةبنافتعاختناقاأيقمم(للجزئياتمساربئداخلباللغياروالولع،المضارعةالافعالوكثرة

والتجريداتاللغويةالاستقصاءاتوراءوالجري،الصغرالمتناهيمة

في-ابدايمكنلاوالتيالبساطةوالمتاهيةانمنندالاحدلهانظطصعحيةوالتجريداتاللغويةالاستقصاءاتوراءوالجري،الصعزالمتاهية
الس!اثالمنطقنغير.الاختنا!هذاتورثان-

.الاحوالمنبحالاد!حيالمنطقهوليساووطةالرغباتعاللمفيفيالساريوالترددبالتوترالاحساسذلكيتحولحيث.ادوار

بصورةالانسانعلىالصغيرةالهمومعبرهتلحاللذيالمنطقو!ى4حياضبمااجراءالىاللثوعياطرافكلءلمىكلاباتها!وأ!ة،الامخوار

للدرجةعليهتلحالانسانهذاوهموم.الازعاجوشديدةالكبرمضناهية(والعدمالوجود)فبمسارترصيحةيجسدانيريدبهىني.معاش

نافنجد.مبررغيرصار!دأئمحضورفيعاريةامامهتجسدانهاالحدالى،الا"ليرةالانمسانيالوجودحالةالقلقبجعله..قلقاننا..

ليتجسدالهروبرقيخلوتهعليهتقهحملمريضةا(عاللي!ةحيطان)النطلوجوداالقصصيعاولفيكلقدونماانسانيوجودأي!4بلوحالذي

..ركابفيبالذاتاللجزئيةهذءفييسيروهو.لهفبمةلاشماح!ا
وسط(لريضشبحهماحضورى-الغموضشديدةعقليةدلةمعلم-.

المتوقاة(الحراماموطلاختتمد!مادلسقززمثيراعارياا،!ىللواقعاللحقيقية(للحالةهوالقلقانيرونالذينالوحودسناوول!سىةة

اللتجسيدو!داعالمها)اعمايالىو!وءالزمنأوعما!منلهيدهاالفلسفيالتفكيريهدفكماالفنيهدفالذياًلواقعذللك.الافكماني

اللعالمقوةعنتعحيراالاليسا!داخليةالانسانهذالهمومالحيالقلقوانخاصة.اللغامضةملامحهعنالنقاب،كمشفدررر-4الى

الملحاحة.الاسئلةلمحيافيفيوالتقلب،ا!ستقراراًلىالطاصءوالتثمموف
خلالاًلامراولادؤاريهملهالذيالعاللمذلك،وسيطرتهالخارجبى

تحتيتنفسىانيلبثماوالذي،لبطلهالمنفسيةبالاغواراهتمامهلأالمتوترالانسانيالوجودجوهرعنالكشفعلىقدرةالمناخاتافيمن

(لمعالمواضحلصحةاموفورعملاقاقويايستيقظثم،ويتمطىالسطح.والامانالهدوءالىابدااروا!،دو

القصة.فيالامورمجرياتبعضعلىسيطرتهليفرضالنماذجهذهالىاًلدائملجوء.ادوارعلىثأخذقدفانناواخيرا

تقولكما-يحسالليومانسانبانواعتقادء.المحبطةاقاقةاالبشرية

-القادمالعذدفياللتتمة-الجماعيةحضئفيحشرةمنتفاهةاكثربأنه-بفواردوسيمون

فيمنهرغبة-لكنه.الارضبحدودحدودهاتختلطالنيالرزببرة

حافضصيربن(لقاهرةفليس.ه!االىمضطر-وقلقهاالدائمالحياةلصوترفموره.زورديم

ظهرأنالى..الميادينمختلففيالعصريمةالتطورات

بنيدمحمدعلىالعربصلصعرىرهـ4فيرجزيرةع!دالوهافعليمم!ا

الاقطارشتىفياللفعلود

والحركة،ليبيافىالسنولسيهالحركة:الاسلامية

ومحمدالافغافيالدينوجمال،السودانفىالمهدية

.ععده

مفكرأا!مواكبينشأالعنيفالفكريالجوهدافي

ومنقبا،باحثاالاسلاميةالعربيةوجابالبلادحرا،ثوريلردإب

ال!مودعلىثوركهفيهماوكزاللذينكتابيهلناوضعثم

.الاستبدادوطبا"لع،القرىأم:الاصلاحيةراءه6ورول!كأ!ا

الفردسمئالمس!تشرقالفهالذيالكتابوهذاص

لآراءقيمةدرالسةلسلامةعليوترجمهتابييرنوربمير

ررآيهفيلهاسبيليحتذىلكبيرمم!ماهفةلمكرفعالهصلانفهواالحدليفالاشكح!ادءإشه!ما!وسفهاا

.بناءةحرةدراسةالحديثالعصرفيالاصلاحمفكري

اموأكبىهتابىوافياتلخيصاالكتابويتضمنالظتلالرءودمز!نوعاقرونخلالالاسلامءرف

.الالستبدادوطبائعالقرىأم:ا!رينضيقة،ذاتهاعلىمنك!ة-هـدةالىؤ-"ا.ز-تول3

قدالاسلامفيالديناميةالطاقةانظنحتى.ةالاؤ!أ،

.ل!3.م!ي!ما!رمجى،راة!نمقصراباتبالخاليوانه،ال!لمتنفدت

يير!
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