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أمامهمافليس58()ص"آخرماللهاش..كنير..كبيرمراكبحنعمل-2-

التعلىقسوىالقذ!ةالزداًئبوسطالمحيطةالرجماةهذهمنمهربوالظيةالفريةوالملاهحا(ضطلقاتلابصاد(*)ا!لممسهذاوبعد

أكثرليسالليو!بأنالليقينياكهادربرغم،اللامسورهوب!احلامه،بالغدويتشجالخعراطادوارعندالمحبطةغباتالرلمعامنهايرتوىالتي

11!در"!ما.غداسيحمثولمابالامسحدثلماكئبمملكرارمن!ح،ا!كا؟بهذالاكا!صاًكقديالتناولنبدأأنعلينا،بغللانها

وأ!ت،السباخمنبكومةعفواقممهو!صصطدمت.اللضيقا)زؤاقفيارر!وقاتووفىهمئهاا!!ر!االتىادووالجزئاتعلىأيدينا

و؟خاديتنقالكتاكيتءنبقبضةلليلحقبمعجزةحذانهتحتمنكتكوتالكالبممارلةضلمن!دهاتفصيلاكثررصورةولئننعرف.الرئيسية

الا!سعراكدمية.عراكأصواتايببهنفذت،اكهارعقبكلأوتجريووثذقسمأنءكنئااللبدافيومن..اقاص-!هفيلهاالتطبيقية

ءف-فيإهائمةاالرلكتاكيت)ومعجت!هكوااللسلليطإش!اخبرنتكرمحضركفيلمح!مةغوتلكاولاهماتشمل..متمايزتينمرحلتينالىذكرناكمااًلاقاصيص
الليومياللعرا،ذلك(

هـعتحاللفاللذىاللعالمذللك...اهـدودارفقعالمهأ!أد،النهارواليفاعةالمراهقةسنواتمطالعمعكتبتاالتيالخمسةالاقاص!يص

.....أما..91ع8عامللنشرالمجموعةاروادعندبعضهاكتابةأعيدوالتي

اومعئتةمأب!ما4كت!لجي!المرم!م!يةعليلقعاهواغاهالرللجحعرجمببمادصالهتياطل!!ظهرمن"حرىخلالكتبهاالتيالسبعالاقاصيصتلكفهيالثانيةالمرحلةأقاصيص

..........أقصوصتهايضاالببهاويرضاف،5591عا!الذاتيةالتفرغفترة

للعزدة"ابيهابمت"بهالمحامتالتيالخاطعهالزورةتلكدكرياتومععام(ا!بمعتحت)وهيالمجصعةهدهبعدشوهاالتيالوحيدة

إئةبتساؤصوتهاورخعالحرقااًاًلألرقيلماعملش!ويالفائتالونئمعرهاجمماالادنيهعينيهلودراستهاالاولىالرحاةملامجأقاصمىعلىبالتعرلىأولاولئبدا.6291

اتجالةالمقتضبةوبكلماتها(65ص)"وا!كأبةاللقراءةتعرفهل"طلقة)و(حاريومظهرفي)!باللخمسالرحلةهذهأقاصيص

الكلماتوبتك.."!شكرك..مرسي..هأي"شيءكلانتها"بعدعامكأبتهماأبتاللتانالاقصوصتانثم(توماأبونا)و(نار

مظالراتآلافخاطرهفيأدارهاوالنني،بالاسرارالموشمةالفاهضةالوهلةومن(..الليلفىصغيرةحكاية)و(عيسىالشيخ)5891

هماالثلاثالكلماتفهذه.."قبلةوألفالماضية":ل!بهاروفتصعيديعلىالاقاميصهذهينتظمواحداخطاثمةبأننحسالاولى

خطابمناقضط!هاالتيالزرقاءاللقصامةظهريقرأهأناستطاععاكل(حاريومظهـرفي)بقصةولنبدأ.وتعبيريابئائياوالا!ملوبالرو!ة

اللجزئياتهذهكل؟حال!.بالالغازاً!امرةحقيبتهاقعرفيير!رأمامهامدونهومابحسب،تاريخياالاقاصيصهذهأووملانهارب!

علىالقابعالمقهىذللكرحمالىالولوجفيالاةليرجابرحلممعاف!الرةتفلح)!تمسا؟لابداءةالتاريخهذاطرحوقد.(4391)ال"،!ستفي

!االلضبابهـ!،والرطوبةوالراحةبالكسلواللعامراللترءكأروع!.اًلمكررايحاحهمنالهروبفيتجاهلهاولاتبعادهمحأولاتبىكل

وتعس.بالس،بالسهوكم"الدماءفيالمريرةتسا؟لاتهينفثالذيفييزللماكانالعامهذافيئاأدوارأنمنملامحهالتسا؟لهذاينحت

ولا!مبلاالتافها!سمجالوجودهذا4قصووص(؟حبتهحبوىمابميةاًلجامعيةدراستهمنالاولىالسنةوفيعمرهمنكلشرةالسابعة

اندساللذيللجديداالغامضاطارىءا"ذلكومع(63ص)"؟محنىاللغويةالاستقصاءاتمنبالعديدمليثةاللقصةأنومن.الحقوق

أيامهويص!،مراهـةيجرعهشيءكلفيالسمببثأخيراهـطا!4ينمثليكتبانعشرةالسابعةافيباستطاعةفهلإ!.الوجوديةوالظلال

له،سببلاالذيوالالىتياءالتمحمى-!أ!رةب!ةحمىفيانالا،المراهقةبعالمكبيرااحتفاءباللقصةأنصحيح؟االقصةهذه

عليه"اللحصوليمكنلاالذيذاكالىمحرومةدقينةسونالنلبحمىالتعبيرالىتلجألا،ا!ذكاءوشديدةواعيةعينعبرمقدمالعائمهذا

هذهكلمعتحالفتالتيالمشبوبةاللبلوغبداياتحمى(62ص)خلالتقديمهاللىتعمدولكئهاالزاعقةالعالمهذاتذبذباتعنالمبالثر

!بمانفسهوجدالذيالمتولرالوقفهذاحافةعلىلتضعهالمجشئياتضاكهلاخفتاللحساسوالاقتناصترديداتهلادقالرهفالتصعيد

.الحاراببومذلكظهوفينجيةمعخطة!ءيفعل!اواشملباع!أبعادهقلخيصفيتفلعوالتي،الصغرالمتئاهية

...الزاعقها!كبيرةاللجزئياتتراكم

فمطماكونهامنترتويالتيالخاصةمأساتهاالاخرىهيوللنجية

الروجيةحياتها"ةىتعيشافنياللحلوةالفقيرةالمصريةالرأة!نفيهاالواركتبهاالتيالمرحلةأطيالىمنكبيررودالقصةوق!

ناللبثماولدالهوانحستنحارمنتزوحت"مشذلةقدلمةمأساةعاهـ"فيالذاضباوولالهيحياطاللب(جابر،قبطلها.ءالامحهاومن

0001:.-الصيفيةالعط!فيوالدهبهايعملالتيالقريةيزور،المحدود

اففدشعلانجهالصفهياهايةئتىالارأتعممعيرلد"ها0طفلهص،ووما!تررئذمجيلملتلزوفيجهاحيابصوفيالمدرسيةالعطلاتهذهمنشطراادواريقصيكان3مافاما

فعادت.ائطلاقسوىيخمدهاللمالتيذومياالعذابنيرانقمهاأعما!هفيتئبضبالثقافةولوعطاللبوهو-والدتهقرية(الطرانه)

عاهةتستمرانبمقدورهايركنلمولما..يرينا!في،اابوهـحررميشفياوتحومأحلامهتزوراللتيلعوالماعشراتاقتحامالى!أرفةر!ؤ

كانفقد.ظنيازوجطاللبقالاإباويار!ر!ذرنرضيت،ء!االاغنرابذللك،ورمرلونماالخاصاغترابهيعيشى،واقعهمنبالقرب

هيالتيالسلعةللهذهالسوقفييوجدمانجبرومن!لهفيناج!أ)ئمغيراالذلمحطدخةابنفياععلىجابرأسىفيلهترديدانلمحالذي

طلق4لات،منهازواحهفيحتىتماحروهو.."المطلقةاللاسة!لىعا!مالىوالضياعوالاحباظالضيقاسارمنمعهفيهرب.(فلفل)

......اثنينولا،واحدهمركبأعملكحاموشىبكوه"الملأمحدوداالحلم

لهاسبقا!تك!المطلقةهدهفكانت،لدالوعنبحثاالاولىزوجته

غير.نفسهالوقتفيالتكلفةوقليلةالناحيةهذهمنمضمونةالانجابالاداب""منالماضياللعددفياللدراسةهذهمنالاولاللقسمراجع*

!ي3



مولوجفيكما-تجدهلدلكو..اترددابهلهاالتيالمحبطةورنجاها.اللحضوراعتزامههـنحتىيعلناوالولديجىءاندونتمرالإبامان

هـلكانت"فقدلف!د/هـ،وقيو؟رواقظالرصاصيطلق-ا،نن!اءيجابرا!احرهـاهـ-عآ"جة،تكتملانتكاداثالثةاهيوها!انيةالوراء-ة

ع!ىاجوؤم-لا)ءكبلالوعليطلقة.قد!!وسواسمنله!أرطقةفي!-ايرلهف!كادارةيالماضهجةايىلمةانزاعآخرهن013الئزاعتببدايا

ولسوطإقة.اهـرورهاانعليكانالتيمارسيلعلىوطلقة.لىسقتهاوومثل"اللحرجةاللمحظةهدهعن!.الطلاقبلألمةالجاويءجمد

علىاجر؟لماالتيالكتبوهذه،اضاجعهااناردلمالتياوديتيرصىمن.الاولشبابهاجاوزتوقدالثانيةللمرةمطلقة."ستقبلها

جميععلىوهذه.بهااقياماعنامتنعتالتيللرحلاتوتلك.كتابتهابعداتستحيل.بدورهيطلقهاثماوعربجيربماحتئ!،شالاءضدئذب!

.."افهمهمانحاولثواذيناحتقارهمفيراغباك!تالفي/نالاشخاصالتافهالثمنيدفعلمن.اللحلالفيبالننتاليجسدها-بيعامراةالىذلك

لانها.تنط!رصاصكلكأمجردمنبكثيراكبرثيئاعندهالطلقةكانتيلوحالذيالمستقبلهذاكانولما.."؟اشهرللبضعة!هأواهاطعاءها

كانكماتماما.والعجزوالتردداتالمحبطةالرغباتتلكعنتنفيساكانتبكلبهتعلقت)ذللكل:غصاتباالمكتطالحاضرهذامناظلامااشدلها

الحريريةلعومتهافييدفنلينةوسادة،لجابربالنسبةالجنسياللقاءيرردالرقبقةالوعيقشرةتحت.تفكيرهامنالسطحوتحت..قواها

بهيدهبانالكاتبمنجميلاكانفقدثمومن.اتهاوتوترحياتههموم.منهواللعقمزوجهاذنبكلهاللذنببانغافية*بئ

انطلاقه،قيودودون،فيهيمارسحيثدائ!مابهحلماللذيالمقهىالىبطليمنكلمأساةمتواريينخطينفيالقصاصيرسمهكذا

وحريته.خلالومن،الصغرالمتناهيةجزئياتهاعبرروافدهاويتقصىاقصها

لزوجها،ليس.الا3لمو،بالندم"للحظةتشعرفلمنجيةوامافيهاتتعانقالتياللحاسمةللخطةتمهيدا،لاعماقهاالبارعةالملامسة

للاحساستعطياندونذللكتعرلىكانت.عليهاحقأي،تحسفيمافجي!ةتطرىءئدما.الحرارةالجحيميالليومذلكظهرفيادساتان

اممنلا؟هايهمهاكانالذيفكل(ء7ص)"وتحديدهالفكرةاوضوحزوجهايستأجراللذيبالدوروحدهفيهايقيمالتبمجابرحجرةباب

جأت!ال!ايؤمنالذيالولدستئجببانهايقيئيباطنيباحساسود!بالذاتكبريتوعلبة...كبريتعلبةمنهلتطلبحجرا-4بقية

!فاللقاءهذاحدوثهووالمهـم.والمسمكنةالذ!ةعداباتعئهاويمسحبعضمئهتطلباناعتادتفقدبابهعليهت!رقمرةماولهدهبهن

بعدسافوجئتلانهاذلك.اللاواعيةقواهاسيطرةوتحتوعيهاي،بالبداًيئوفي..منهاواحدةالىاصتاجتكلماالصغيرةالمنزليةالاشياء

؟بعدم!لح،اللعميقللقاءاهذاموجاتوانحسرتالضعجرنفسهافيطفاجوفييلوحلكنه،ا!اديالمألوف!نطا!فييجريشيءكلكان"

برف!!--،فء؟الصغيرةالكبريتبعلبةحجرتهاالىجابرحجرةتركتماساةبلغتفقد.."الاولىالتخلقاصاللأممنحلمىئهصوفيعامض

الكبر.لم*ظعلبة.المتقبضةاصابعهاففتحت.يدهافيبشيب!وشعرت"تلكمناننسللةالجحيميةلظهراحرارةوسماهمت،ذروتهامنهماكل

بط?ورافيواوقدت.جامدةنظرةاليهاونظرت.الحمراءالصغيرةشقوقهبينهـنوتتسربكللدونمااللغرفةخارجتدودالتياللشمس

العىودترقيفراحت.الجهدذلكمناكثرنفسهافيتجدولم.منها،المكتوماللغامضضوءهساالغرفةجوعلىفتضفيالمغلقةالنافذة

اللفشهـوام!عتعلي!وتتراقصتزحفاللصغيرةواتمار.يدهافيعودآخربمعئىهيكانت.شيءكلاشعالفيائحرارةتلكساهمت

بقدمهاوسحؤها.مفاجىءاحتدامفيالارضالىبهاطللقت.اصابعهاانلعبثا"م!نكانهناومن.عنهبحثانجيةج(ءتالذيا)لثقاب

وتهصودجهـادمنتفيقبدأتالنارلسعتهاانوبعد.."غيظفيلثراييئهمافيتضوبالدماءكانت.بينهمالقائماالشيءذللكيتجاهلا

العالمبيناللشاس!قيالمسافةهذهكلواحدةللحظةفيلتقطعلاهثةالغامضوالضوءحواسها-خدرالحرارةانت3و.مصهوركرصاصمعا

واقعهاوبين،هموههاكلفيهانفثأتا)!يربالاسرارالموشجالسحريمتشجبالاضطرابمشحونمتوترمضقطعحديثبي!نهمادارلذا"يد!ثوها

ضحرت4ثفستضحكانتلبثماانهاغ!بر.!رسوخهثقلهبكلالراهنمبتلعايخفتاخذانلبثما5ثم.معاالسافرةالمبهمةالرغبةبهذه

.بةمنهتعلمتهاوكأنعووالعاصفالمقاءاخلكلمنهافلتتالتيالعصبيةتماما،الحديثعنالالسنةكفتحتى.الناءمةاًاـترددرمالكلبصمته

جابررف!يهالركفقد،اللقاءبخصوبةلنايقولانيريدالكاتبوكأنالتوترمنعارمةموجةفيتشابكتتدمااخرىاعضاءبهوممفلت

اللببه.اًللشو!اشدفيالواقعفيهىكانتوعميقا!ماشيئا،شيئاشتىاغرا!الىالعارموالتوق.السنينآلافمنذ(لمحبطةوالرغبات

لحديثااطلنااننايبدووقد(حاريومظهرفي)قصةهيهذءادتدى)تياالغاءرةالجنسيةاللحظةهذهجوففيافىساةجزئيات

مساربهاكلومتابعةاغوارهاا!ىالغوصمسضجبلاكاناًنهالا.عنهااقولولا-واقعةبهاثحتالذيالثوبنفسفيهاالجنسياللقاء

هووحدهالنقديايتحليلهذامثلانكما.!هذاطويلتحليلدونمنالاحداثكاثرتحيث(الغريب)كاموروايةفيالقتل-جريمة

الاقصوصةل!رزهوالمضمونيةالور:يةالابعادلا،لناسي!فالذيانهما.نجيةاوج؟برمنأيمنمسبق"خطيطأيودوننفسهاكلقاء

الصذيالحدالى.ا!ولىالمرحلةهذهاقاصيصلكافةولكن،وحدهانبلالايةتحقيقاوليسالموقفلمتطلباتوفقاوطبيعيةبعفويةيتصرفان

الرئيسيةالافكارلبعضترديداالالليستالاقاصيصبقيةانمعهنجدالكاءصةالرغباتكافةتحقيقالى.ورويالتصرفهذاخلالتموان،مبيتة

كافةنلمس(ناهطلقة)ففي.الآخرلبعضهاتعميقأ(والقصةهذهفي.نفسيهمامنالسطجتحت

فأنيس.آخسربشكلولكنجابرمأساةفيهداًهتالذيالاطارأبعادالآنانه"الصغيرةماساتهصاذعيمنعبرهاانتقمفقدجابرأما

بينلتستقريديهبينمنسعادافلتت(نوبعدالقصةنهايةفىيعانيالجمالكلمسن،كلهالعاللمفيالذهبيالشعركلمنينتقم،يئتقم

ناحدالىجابرمزىالذينغسهالاحساسمنالكبيرالصقربراثنروعةفيينتقم،مبالاةبلاالزرقاءالنظراتكلمن،الباذخالمترف

حياتسهمرتلماذا"الحرولىوثفسالكلماتبنفسىعليهيلحالتسا؟لالد!وسمورومن،المنسابر4الناعمةا)سياراتأجسادمن،تحدلا

ن!!ذهنهعلىوتتواقد(.12ص)"لهامعنىلاالنحوذلكعلىاليومهذاظهـرفي.الكمهبةالمئازلووحشة،تنتهيلاالتيالسمجة

بل،الرهيباللعياراطل!علىيقدمانقبلتقريباالانتقاميةالخواطرهذايكنفلم(74ص)"ويئتمرالخامدةحياتهلمأساةيثأرالحار

ابتسامةوابتسم"المتحشرجةالعصبيهاللقصيرةالضحكةلفسويضحكأطياففي!ايغرىجنسيةنزوةمجردنجيةمأساةمعالعميقاللقاء

يتعذبان.سوف.وسعادا!شيخابابيهينزلهانتقامالنفسهيصورقالمةذلكفيمفرغةالمحبطةرغباتهلكلتجسيداع(نولكنه.اللفالرةءواًهقة

منيضيقوهو.؟دهشةفالتفتبجوارهتنطلقغريبةضحكةوسمعشيئا"بأنخلالةمنهماكلأحسالذي،الغريبالمتوترالجنسيايلقاء

..(.-12ص)"هوضحكصهانهاادركثمالمتقلبالمثقلالدمءيبوبةصرعالتياللعنيفةالطلقاتكتلكتماماكان.."معاقلبيهمايأكلكالمقت

يكونانيكادأيضاالمثيربلفقطلواحدةاهيالاستجاباتوررتالجزءفيتردداتهكافة(الحريةدروب)سارتررائعةبطلملاليوخلالها

الابخرةوتجمع.حب!طة4االرمحباتو-كلاثرالاجحاف..الاخر!وواحداطلقاتكنفلم(اللعمبقالحزن)الكبيرةالروايةهذهمناثالثا

فيدارتكمى!نفسمهاهسي(لانفجاروضرورة،المعإقالقدرداًحلالزاحفامامالصمودفيفرنسامقدرةاتأكيدرغبةمجردفيهماتيو

النغميسةالترديداتنفسعلىنعثرأيضماوهئا.السابقةالاقصوصةاًلانفعاليةحيلأ.سهلشحناتا!راغا،كانتولكنها،ساعلآلربعالهتلري

!ا3



إدةجدر؟إبصةوميلاد،?س!هاالضاليةالرحلةاؤاصيصقشهدسوفازاوجأتانفسوء-لى.متعددةو!ساربجزئياتعبرئيمسصتيالرللحن

وزلهس.ديئوفكأنوءبربئللأ)خدآتلذيااو!فادناءاالانسانيللهشروعدتقيا!-الاعلمىو.هئرورتوصحوئي-ي"لرللءنا"عمقىلتياوالمقابلات

ن"--الرحاة!ءلاؤ،ء-ءصاللق:ك!أ)--أءورلاكلحنفممىإف-ااالقهءقىكي،قاعه-ء"ر!أ"مبضأكيئواقى9اداا?،ووءقىاصزئب،ت11ا"ر"ءطا?"إلىا

فسيالرئي"ميلاء-صلت-وعقيااللحميةالضرديرداتعلىرئي-مياعتماد.إسواءاءلمىوازرخ"ءيةوقف41

"وافقومحبر.الاخرينعلىءب-مىالضحيخليطرةانعىسعبر4الاقمو!هجملاء-اختلمفتوان(لإوء،ابونا)فييحدثء،هوأيضاو!ذا

وترالمهارروارذلثمعالمزءجةاحلا"لمفيالمتملماكأالئائمهناصواتءهـصولتركيزها.ج،قىمنفيهداًرتانذيالاط،رلاخلاف،الصورة

الاختيادذ!ثايعفافيهاوناهس..واريهخلوفينداهـراللذيازعجاللطساةكانتانفبعد.اخرىجهةمنافيسى،ةمنا!قليااللجانب

اللجائر،واق!4علىيتمردولايت!حدىلاؤمخلوف..لللا!ماءالص(رمقصك!فيوالحضار-"وا!عقببةوالمجتمعيةاللببهبولوجبةالروافدعشرات

..غيره،نجلغهانبضرورةغامضايقينااعمافهفيأن3و4ليستسلممبلقصكأفك!4وروح4عقليىرواؤده!اظباعصبحت..وائيسج،بر

ءحرابفيوهـت-!ةبلى،قحسبزاديةنةرياليستالدايموعبدوناديةأبو!أ)لوحةفيالمنظرقماشيكونأنمصادفةولبست..(توهاأبونا)

بأيالقريةوجهءلمىوجودهااستمراريةتحققانفيراغبة،الديرمومةتنين!،.بلدلالاتالصريةبرموزهايوحنارؤيةهيالقصصية(توما

في،-،تظلولكئهامخلوفمعالقريةتتركلافهـيثمومن.مكنشكلالمجوروةاللجديدةواورشليمالوديعالحهلاوالاللهيوالطفلاللخرافي

...علبهبهبخلفوانيدومانبدلااللذيالموض!علانهافبالشامخة..الطواغيتكلواندثارالشعياطهناندحاربعدالرائعة

الجدربة،الرحلةارهاصاتءناها،القديمةاوحلةاأطيافعنهداوالتعساءبالقبورالمكتظةالرأسكلةالمط4القديماورشليممقارلظ!رها

العواطفلفاءاتالاشنجابيةخفوتردايةعلىاللقصةفينعثرفاننا..الشريرربقةكلنيخلصهمانيسوعالربالىالفهارعينالمصمموسين

ءخلوفاسننطاعةةمع...القليةللتردداتوالال!صت!ل!مالملحاحةبساطةالمقدسالكتاباجزاءاكثر-الر؟يةآلمكتكونانمصادفةليسست

هدايئمأنفىبرعبتهاتطقتكادانهاوبوغم.ناديةعلىالاستيلاءرل،لثليثولااصببةخطيئةلاحيث،انجلزيقولكما،ووضوحها

وتحاولضيلاءالاسهـذاير"نمانفيبرغبتهاتنطقانوتلأادبلالاستيلاءهـي-الجديدةاورلضلميمالىالتاجينوصعودبالت!نينالهزيمةالحا!

خطومنكليةالوقفلاعداولمنمخلوفقيقنوبرغم،نةسها!منحهانالىالعارمالتوقعقتعبرالتيالاقصوصةاللوحهفيا"طراخلفية

..الوحصبعصفورهعلىوالانقضماضحبيبتهمنالرواحديالراغبأبيهتريثهمنتوماالابمأساةولدتمذقد.والوفوحاللبم!ماطةوالعقلانية

الانفعاللية،النظر!جهةمن!قلهعلىالمسعألة-طرحلافانههذاكلبرءم،العقليالوفموحطاللباالشرسة3،لافعىيفجطحاحهامسسؤالءضد

يتحول-مخلوف-انهؤئجد..الصرفةالعقلا؟يةالنظروجهةمنبلليسودالجدصدة(ورشليمعنسمنةأللفسيحبسالشيطانانصحج

-،رتر(سةدرفيكبودلير-وكأنه،الننرردالشديدللقلانينموذجالى..؟!الالفهذهوبعد..هامس!ايفحالسؤالانعير.السلامفيها

ير*رههكييرفضهاهـديلمالطدوامالىحاجةفي-عنهالن!هيرةامتحانيهمازقفيوضعهاوالربتجريبعنالماهيلاالصاتكلزظحلا

الانسانتعلقوجورهحيفهبرغمبهيتعلققانهثمومن.منهويسخرفيفيتمطى،النيرا!الفحيحفييمفثوالوحدةاًلصمتفعول..

الضع-مةالمعارضةهذه،لهمعارضتهانبل.الجادبالعالمالخائبيتكاثرالذيالرهيبالقلمق..القلقاسمهرهيبهائلشيءالاعماق

بمعارضمته.الآخراللجانبتقويةفيغبالرا!ارضةوكأنهاتبموالمتهاقتةيتركلماذا..ببطلةهائلةجرثوميةبقدرهالشاحبالخسا؟لحضنهفي

لومتنا!يكانتالىلإيالناضجةالثمرةيقطفانمرةمخلوفيحاولفلمقط!يعالىالمئ!ياطينتتحولاًنالمعقولمنوهل..؟االشياطيئلربا

انهواعلنمنهابالقربيدهمدبأناكتفىبرل..اًلاقصوصة،طواليدهقىاثكاااًلاشنلةتتكاثرثم..؟2بظلفهائحتفهاالساعيةالخنازيرمن

للينقضالصجوزالصقرتركثم،"كانهاالىالصقورونبه،اقتطافهابريدالىرسالة)استدتف!قد.الاتهامقفصالىمدنبابالربتدفعحتى

نستطيعافناصحيح..اصابعهبينمنيلتهمهاوالنهايةفيعليهاكورنتهورثناعماقمنليالتهاينسخهاكانالتي(تسالونيكيأهل)

اي(وطريقه(اختار)وانه،عنهاكبرياءفيبوجههألثاحقدبأنهالقوللثيابافيالرافلاتاللجميلاتونسائهاالوثنيةبردهاتهاواؤمسس

نمنعاننستطيعلاانناالا،المعركةفيأصلملاالاشتراك(والتمردورفضهائجوحمثىاًلىفتحول.الفاطينكلاعماقهالىالهفهافةالحريرية

ادانته.او"وقفهاستهجانمنأنف"نااًلليلطوالالموحشةالصوامعفراغفيتعويكانتالتياللذئابكتلك

تعيروان(الليلفيصغيرةحكاية)فييحدثماهوايضاوهدامتىالابعوروانقض..النهابةالسنينعشرات!ئدحدس3(نهاو

عالمعنجدارحيدونهنافنحن..آماماالاحدإتفيهتدوراللذيالاطاراللذئبيعهـويبينما.جراحهمنالناز!الدموتحسسبسكينهومزقه

الاني!قةبقبلاتهاالارستوقراطيةعالمهو!،تنا3حرمدارلان،اقريةا."أبدايطلعلنايفجركأنخائفاطويلاعواء"اللصوكعةخارجفي

يفالشا-عاللبونهذاوبرغم.الفارهةوسياراتهاالفاخرةآهاوشرفا،قديسمنامأساةابعادلترسمتتإهعالصغرالمتناهيةاللجزئياتان

البناءصعيديسوا?لمى.واحداللصورةجوهرفانالخارجيالاطارالعاوإطةياحوالر..شافياعقلياجواباتطلبالتيالملحاحةاننسا؟لات

هـذاعالمفيكبيردورالخارجيلللاطارفليس،المضمونياوالفنيلوثنيةابأطيافهاتسالونيكيأهـلىورسالةالجبليالصمتفضاءفي

الذياللت،ئيالاسلوبذللكعلىنتعرفالاولاللصعيدفعلى،الفنانهذهوسطيحاصرهاللذيالموحثروالغراغ..بالمغرياتالعامرة

الكاميليا،وغادةوالاخوةوالورراًشةهدىبينلنغميةاالترديداتيعتمدهدهكلتتجمء..اللذئابعواءعيرفيهايترددلاالتيالصعراء

التتبصعوع!ىالدلالةالوافرةغيرةاللصالجزئياتاقتناصو!لىتستدعيالني.اللضاريةالنهايةهذهلىاوماالابات!فعاللجزئيات

نلمسالثانياللصعهدوءلى،وءواطفهااللشخصببةلانفعالاتالميكرسكوبيءصتزيدعنيفةضاريةنهاية..(نارطلقة)فيأنيسنهايةالف!نالى

هـذهوتشابكالمحبطةالرغباتمأساةمنهاترلويالتياللروافدتعددا/!صعيدعلىسواءالداميالانتحاوبذلكطلاسمها،تحلولاالمأساةكثافة

تفالحلاالمجموعةاقاصهيصأخصبمنالقصةفهذه.وتفاعلهاالروافدفيوالانتحار..(توماأبونا)فياللعقلياوناهـ(طلقة)فيالحياتي

الصغيرةافىساةفيهتلخصاللذيالحدالى.بهاواتصالاالحياةمعيضعلاله-كامويقولكما-الوعيدرجاتألحلىيعانقلقصتيناهاتين

الشخصيتينلبفمريللهاليناالمصيرمعالموهدىيسرىمنكلعا"سهاالتي.اللامحتملةايحياةلهذهعقلياحدا

والخصوبةاثراءامنوالقصة.ءئهماكلبمستقبللغسهالآنفيوتشيحكاية)و(عيسىالشيخ)..أقصوصتانالرحلةهدهفيتبقى

اينمننعرفلا..الضليهالمحاجاتمنأيفياسرهايست!حيلبحيثعندثانيةمرةكون"بتهـمااعيدتاللقانالقصتانوهما(اللميلفيصغيرة

خلالرو-صاًلمنبثقالغاءرهدىاحساسأمن...فيهاالىساةترتويهذهاطياففيهمانلأمسفاننالذللك،5891عامللنشرالمجموعةارواد

هـنأم..؟(7.2ص)"محبوسينالسجنفيكانا"باننالمعاناةاالقادمةا!رحلةارهاصاتجانبالى،ماحدالىشحبتوقدالمرحلة

الدقيقال!لكبوتيالنسيجذلكمنام؟..بكقاسممعالاولانزلاقها..اللعقليللضياعونموللترددوتضخمللارادةموتمنفيهامابكل

حياتهات!يتنىانفيالجارفةرغبهامنأم؟االلطبقيةبالفوارقالمسمىالتيالانسانيةالارادةاحتضارنمىتشعر(عيسيالشيغ)قصةفقي
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فجهمعيهئارقمااو،ماعقاقيلحالةفن!تلخيصاأضصحىبلالصفات4اثق!بلىاإلمجبةالاجتمالاعباءتلكوفرةمنأم.؟.واحدةللحظةولوبرحق

ءلملا!ث!4وناهت،أيض"،4اسهفقدفقدثمومن،ءاح!،بية"ءأدلةبأنالجقينياحساسهامنأم.؟.وحدهابها"نهصانعليهاالتي

وؤلمتحي(ام!وراداخلفي)رطاقىهنيةفاستةأء.ا.ءزةأاواللخاءعة-ئمهضط"عاحدلا.أ؟.182ص)((موفقعير"خةظيقعلهااختيارعل"

ارئيسيةاالشخصباتمنلاياسماءعلىنةثرنكادلا(الاوركسترا)رطلعناقهاهـ-صوربم،،الروافدهذهمنواحدةربما،بالاجابةيجزلمان

ثانويةشحص"اتثمةليسىبأنهعلما،الباقيةالخهسا!قصصفيف-بمامختبئة،السطحت!-تكاءضةاخرىرواؤدمنوربما،مجتمعة

زيرمانكافكادرانزعاللمفييحدثكماالممكنمنأصبحفقد،أصلا.الاحداثفيهتموراللذيالمعتمالليليالمناخذللكساديب

ياولكن،بعجههامحددةشخصيةتعدلملانها.واحدبحر!للشخصيةتلبيالمكتبةردوفامامقابعةتظلانلهدىالاوفقمنأكانترى

محناًلكاتبيعبرالضييةالحضارالظروفهذهتعيشانسانيةشخصيةاللحرجةاللليلمةالغامرةتلىكفينفسها"دسوالا،الزبائنطبات

دفالكابانهذأيعميولا..موقففيانسانمجردانها،ابعادهاور-حبولاافتسا؟لسهولةفيايستالاجارقيانيبدو.؟.الصغيرة

رالكلأنجدهول.الجماعيةرحابالىارتقىاوافرديةااسوارتجاوزاشلاءفوقاليهاالراكضالةاجعمصيرهانهايةفيفليس.لليونته

فانناهناومن.اللفضيالاسلوبهذابرغماللفرديةسراديبفياكل-وغلات!ريلافنحن..منطقيتهمنولاالتساؤلهذاوزوقيةمنشيءالملل

فيالمحجمةاللرغباتدشلةالاجتماعيعةالروافدفيواضحازضوبانلمسيتأتىاللبترشقاءكل"اناًلمفترضةباسكاللمقولةجبوياتطبيقاأكانت

ازاءاللخارجيالواقعل!راهلواضحةمحاولةميهاونجد.الرحلةهذهف-ىأبدامستريحايقيمكيفيعرفلاالانسانانهو،واحدشيءعن

فياللبحىريبداهئ،ومن.لللشخصيةاللداخليالواقععلىالتركيزللمشروعالمحققالاختياريةلأساورامزادلليلاكانتانهاأم.."؟غرؤة

لالشخصاتالداخليالواقعومخعلى-رمزي!معادل-دائصأالطهوركعجوزاالشاطىءعنالابتعادفيأمعنتانهاأم..؟وعبىبزتهالانساني

هذههـنأيتحاولانودو!،اسهـ-ايبئعماقتختلطاندونانأم.؟.ىالاسىوسحاباتقىالهزيم!فكانت،اللظيب!منجواي

المدةانبل..الهاررةامواجهترويضلومعهللفانطالشخصيات-دوبفوارسببمونتشرحهاكما-الاجتماعيةيلانقي،ديةاستسلا،ها

فيمنهالاقنراب!القصههذهلثعخصاتاحدىتحاولالتيالوصيمظهـنالعاجزالانقياديمةهذها*عالمتوائمالجانبفياخةيارهاوتحقيقها

انه.تماماتلتهمهاأمواجااللحادة4أررتنةاليهايمدفانه!اللبحرأمام)لارادةباافم!حونالسارثزيالاختياوهذاوهباللذيهوبهاالاصطدام

اللتصبيراتانمنبالرئمفقط.صو"ل!وىنسمعولاافنخومعلىيربضالقصةان.؟.ابعادهكلمن؟رشحالننيالمريرةالفسوةتلكمعاوالوعي

مايصالاق?ظمفئيتتكافى-البحر-مهالمشتقةوالكلياتوالصودعلىشامة4اجادتعطيلا-النابضالحياةسمجمنهقتطعةمشريحة

واللهياجلميى!الل!روالانحسارالموبسكأووالجزرالمد..ملحوطبشكل.باخراوبشكلالقارىءأمامكلهافجرتهاوانالتسا؟لاتهذهمنأي

والبح!رالموجحركةأفعالوكل..وانتكسروالارتطاموالربدوالارتفاعلخمساالرحلةهذهاقاصصيصكلعنحديثناينتهيالقصةوبهده

..النهاريالنسعيمهبات!طوحةالموجكهدير..والشاطىءوالرمالالناحيتينمنالرحلةهذهملامحابرزالاافقدياالتناولعبرلمسض،والتي

نظرتهفيالصخولردايةالرحلةهدهاقاصيصفينلهسكما.وعيرهاولكنالفنيالءأهلفيمنفصلتينكقعيمتينليس.معاوالمضهونيةاللفنية

لخثواتلاطفاءومس!ننقعا،ملتهـبةجنسبؤرةكانتانؤبعد.للامراًةسمةاللصارمةالاسماءدلالاتؤليست.واصدلشيءمختلفينوجهن3

وا!ةاصبحت.انفيالاخرىالعشراتواشعالالمحمومةالرغبات،نفسهالآنفيهض!ول!بةسمةولكنهافح!سبارحلةاهذهفيفنية

ليونتهافييدفنانيرريد،و!-ادة.والرةلصاوالامانبالاستقرارواحمه..تربهافيجنورهاوتمدافىسماةءنهاتنهلالتيوافدالر.ن!ددوكذلك

المكبوتةرنحبلتهاللحريريةنع"ءةهافوقيشعلانلا،وتوتراتههمومهقد،وانسعباببعفويةالاحداثسطجتحتالروافدهدهخبوطوتجمع

والمحبطة.الانفجارهذاعبرالارادةواءراب.يةاضهاافيالانفجاريو)دانيدهشضإ

الملامحعلىنت!فحتىقليلااضظرلمةاالاستقصاءاتهذهولنتركللمأساةوالمجتمعيىةالحضاريةبالجذوروالاهضمام.نفسهاعنالاخير

التحليلياً)مقديالتناولاثناءالرحلةهدهلاقاصيصوا)!ثانويةالاساسيةللطساةفجاىخيصاللفردالافى!ل!اةعبرهالوحا*نيااللفردية

علىالتذوفيالرورثم..ل!صما-لهاتلخيصااقاصيصهااكثرمنلواحمهاللعزففيكاتطرادولير.اطارهافييع!شاتياالبهرىالابدت،ب"

سميتالتي(عاليسةحيطان)اؤصوصةوفنكن..الافاصي!صبنيةتنحتاخرىسمةوهئاد.نجبرهااوالانعزالببةاولفرديةااوتارعلى

ءملههـنخارجااللامسمىببطلهانواجهاللقصةبدايةوفي.باسمهاإلسافروج!اءنتعربلاوالتي،اللفصالقىالمساهمةتلكمن"لملامحهاادق

نفسهادواركان-القبالىىبمخازناللحساباتتسييلفيالمرهقالآليا)ت-ياصورةباا!خصيةرغباتمنالكثبراحياطفيللكبرياء،أبدا

الواسع.الطريقفيالههرولينا"ارةمنفيسيلضائعا-بهااف،3يعملانبل،معاوارو،نالسجبنالىالواص!ةاكخمي!فيهاستتل!

انتظارفي(7ص)"النماسوصغاراورمالاءن!دوور"وافةأؤ-باعلنقدالكاتبانعلمنامااذاوضوحايرزدادالكيرياءهذهدور

يفوحالش4ننص:ةاالاحب-امزحمة"و-طرحلتهفينرافقهثم.الترامور،عات)فكانبعدتظهرللمالتيالثانيةالمجموعةاسمء!مجموءخه

الترامفي(8ص)"النهار3"خلوالعرقصنانقا!ضبالحيزفيمئهاوجوههاأهمنلمسانا-ضطعناوغيرهاالسماتهذهكل..(الكبرياء

ءه!توف-رالمنزلالىمعهنصلحتى،المهتزالمندفعالمزدحمالفىانعلم!ضاثمومن.اللخمسالمرحلةهذهلاقاصيصالنقديتناولنافي

وصغارا!رققىورائحللزحامالموحيتكوارهافيالملحاحةالاشاراتهذه.الثانيةالمرحلةافاصيعىالىالآنننتقل

الاسفلتيةالطرقاتفياًلهادؤةعيراهرولةواالمرهقالآليواللعملالضا!!اللضياعحالةفلفيالرحلةهدهاقاصيصكلتت3ولقد

الكاتبررء-صحبناالتح!يةيبالفروالضفسيالتحليلللعملية،الواسعةمنحهاالتياذاتيةاالتفرغفشةوخلدلارالوء،شاللتيواللايقن

خلاحلهـنلا،يحاولوهو.فيماو-هافيمع4لضجوسالللحظةهذهمنالتيبالدرجةالغنيألابداععلىالاهـهيةفيهاوهقد.5591عاملنفسه

بطك--"احاة!اكافةالتحليلياًلتشريحعبربل،مةا!تتابالواقفبيناختلافاثمةبأننحسالاولىالوهلةومن..لهالتفرغعليهحتمت

معهنعب!انعلىويقسرنااللبطلهداأعماقلنايكثفانوأفكارهاخذتففصد.عليهاالسابقةالمرحلةوأقاصيصالرحلةهدهأقاصيص

همومه.الاقصوصةمضمونعلىليسالكثيفةظلاللهاتتركاللعقلي،عالضيحاية

ومللها!مالمهعالبطلهذاتالفعدممنيرتوياهموماهذهواولجزئياتمعلفالل!بعدمالاحس!اسوبدأ.شمكلهاعلىادضاولكنوحده

مطشيهفييرتصءكعالذياللسخيفاليوميالتكرارذللكمناللشديدحسىاماكلتشاقالىدفعتهابصورةهاشخصيتعلىسيطرالعاللم

والطع!لممايوميا)عمل..ةالم!ماالسوافيكثيرانالضببقةاللدائريةوبر-دأ.والفةبساطةالواقعمواضعاتاكثرازأء-الدهشة-سقراط

.الصغيرةاببومبكأاء،مومنفسوحتىبل،اليومب/والزحامالليوميبهـ،اللذياللحدالىالا؟اصيصهذهخلالانتناءفيفيالاح!،سهدا

لستشحرفاذناالحداتيةالآبارتلمكمنالرهيبالمللهداارلواءوبرغمالاستحواذعلىوعصيةوهدووةغريبة(عاليةحيطان)فيالزوجةفي

بمواضعاتالبسيط*انالافرم"،،المترف!المثقفينمللمذاقفيهاوالمعالممح!ددالجديداللعاللمهذافيالالسانيعدولم.اللفهماو
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ءمله:"يحملوان.اليهادمائهفيافائرةالشهوة1باندلاعلتاحساسهأيمننعرفط،صغيرموظفسوىيىردطلظانمع.الجائرةحيا""

،إزورهالاالقصةءط!لعالياعتزامهبرغمالمؤ!ىالىإضيئمكاها"ءلىعصساخظنجبروهو..ءثهفانه4اللقصطوالالمتاحةالجزئباتمن

رهف--،د..وينامجريدنهلقرأنفسهالىيسكنوان.ا!روصء4!اًرماءةعبرواهنايطلا!ذيءجزهمماىصتىولاأالاششباء5هدمنأي

الرفيقنفسهمنفينتزعيع!ادثهمنيجدلا.وحيداكنالرفييجلتراليائسة،الكوبراكحي!ةنفسهعلىرلتف)كنه.اًللقصةطوالايماءنجبناو

فييحدثما3تماما-ويسليهويلاعبهاحزانهيهدهدالذي(الآخر)الملل!ذافانثمومن.قليلبعدسنوىكماسمومهفيهاوينفثيعفمها

-(ابلاباهـام)بورشرتفوللقنجالطلإهيالالمانياكاتبامسرحيةوينوب.نتيءهـلازاءالدهشةص-امامتشاقالىيدفعهالمترف

نءينفصلان1ببثم!انهصحيح..وهموء4آلامهبعضعنهويمسهح،الصغبرهمهويجسد.داخلةفيوالواقعالحلممبينالفاصلمةالحدود

وجههصاترتديسوفال!يبالضغينةتجاههويشعربل،الاخرهذاحب،لبعجزهأحسبعد"،مزعححضورفي،القإسيالضميريذنبه

.مريراداطياوصراعابالذنبعامرااحساسالحمظآتبعداسا!رايرتويالذي،*جزباالريرالاحساسهذاوبعد.الصغيرذابنتهمرض

يحملبل،وجههيحملاللذيالآخرلهذاباإمدالةحسداًخلهفؤى".المحبطةوالامنياتالرغباتمنالآخراللجزءويرتوياللفقرمنجز?ضه

نبضةحتىصالآفاحدهمايعرفانوهما.ومقتعداوة.ايضانفسهالىبامتدادهاحد!دكلضنجاوزة،نفممههاءنالافصاحفيدهششنهتذدا

منحائطابينهمليقفوجسمهمنفصثنلكنهما.اثرايينغورفيالدم4اتوبرغم.بهازواجهءلىسنواتخمسانقضاءبرعمنفسهاالروجة

.فجوةفيهتنفتحلنحائطا.سرهعلىمغلقأ.فيه!وررةلاالحجرواس!نجاباتهارتعللثماتهكل.تفاصيلهوكلجسممهاجزئياتكليعرف

يهتملا.خاصشيءبأسرهاحياته.الحيطانداخلمنتدوروحي،تهالذيالهوىسرماابدايعرفلالكنه".الحريريةالناعمةوملاسته

(14ص)"اللغريبهـ+تاولا.أحدايعنيولاالخارجفياحدبه؟هـ-4/مببش،الاط!قعلى،هوىأهنار؟..اللجسمهذافييعيش

ازاءاوالنفسازاءخىباليتممريرواحساسقاسيةعز)"منلهافياصاقىلا.الآننفس"يأكلالذياللحريقهدا،بعيدمنولويشبهشيء

بتلكالمسورةدوماالرغباتالمحبطةالمحاصرةاللنفستلك..شقيهااحدعزدقىفيوحدهمرمىبأنه،بالوحدةحسهمنحريق.بالدماء(ها

مكشوف،عار،مراقسرهابأنت!رالتي،العاليةالصلدةالحيطاناسوارفيهتنتهدمانحبهمنيطلبانماوهو.النجاةفيأملدوننهائية

تجسدتوفريساهدونها.الابنةكلرضيعرفونفالجميع.لمضموءغريبةصامتةفامرألم4.هناكجدوىلاانشعوريمضهو.الوحدةهذء

فالناسدووةأيمايثيرلا.المقحىوسطعارياشاحباحضوراءصرةكلفيلانهالقهريدوسه"(9ص)"أبداوحيدوهواجنبية

شانهم.فيويستمرون.لؤي!ألفواشيئاكانتلوكماايىهاينظرون"أخرىفهي.ال!يهللعمهاودعنليالليهفيعصرهاومهما.!حبوطايعود

يلعبوفيتظر.الآخرهوفها.لعبتهاستئنافعلىيقيهرهب!مايشعروهويعرفلمنابداجائعالشوقوهذا.منفصلةببدةغريبةتزالما

لخبهولانصرهناكفليس.الاطلاقعلىمسلغ!يركلهالاءركأنمعه،يتبددلاهناكولكنه.يسميهانيعرفلااللذيالشوقهذا.الرضا

سمجةكحكاية"ملةسخيفةللعبةمنللهافيا(17ص)"دائرةواللعبة.(.اًص)"يخللا

.(هاملت)فيشكسبيريقولكماوالعنفبالصخب"ليئةمازالثخمسسنواتطوالللياليهميافنصرهاالتيالروجةحتى

التجسيدولكنها،فقطالاثيرولاالملحهمهليستهناوالابنةمنفاهاوعزلتهفيأبداالليدلهتمدلا،ابخية،غريبةاخرى

وامنياتهرغباتهوهـلوعزلته4ويتموقهرهوقصورهللعجزهالكامللمبرف،بطلنااايهايلجأألاحتمياكانفقدهناومن.ذاكالاختيادي

.للضوءكشفتوقدالنفساغوارمنالدفينةالؤطعةانها.المحبطة

واحزانه،العمرهمومفيهتتراكمالذيالمعتمالىسريالسردابانها

فييوقدحقيقيادعراسرهاوانكشافلمرضهايستشعرفانهوللذللك

حهعتمةفيالعالمهذاكلنفيخفيهاعليهايرميان"فيالرغبة لالسه

الجسملهذايهبان.(والحاءاتهاهناالعتمةكلمةدلالاتلاحطا1 لهـ

راجع)الجافاللصلبللضوء،ا؟ئكئثنافهالامرضهامالذيبشنكلولماح!ا!!!الصقصو7

ماءبكليكعرلعم،يكالرار.كلهاوحيألهو!ولهصحمه؟،ريصالعماري

ولكن!ه.فيهيمكرلديهوقتلا

بكلعليهايسمقطالذى(صفحاتمنذعالمهليلية؟ءنالضوءعن

رلبا*
هذهياكلالعجزولكن..(17ء!)"ونجئيها،+اوفيوء!،ؤهاذ!له

منالليلنهايةفيالانصرافسوىاما!يحدفلا..و يننعاهل.لرعبات

نفسها،جانبيعلىجديدمنتن!ضالعاليةاللحيطانتاركاالمقهى

فياللدورانالىجديدمنتدفعها،الجامدةاسوارهاداخلفتنر.قها

حنينهغيرالقصةآخرفييملكنجدهفلا.اللضيقةالمعادةالدوائرتلكللشاعر

انثاه،صدرفيالعنيفةتراتالتووتلكالرهيباللقلقهذايدفنانالى

كثب.عنعرفهاالتياللضيقةا!رضقطعة

هذالنفسأخرىترديداتنلمساللباقيةالستالاقاصيصفي

اميةنجطثلمغافنحئدطعمهاكسترللخاصمااك!سبتقلملامةتماللحيتاللرئي!ع!بمتسمهابوأبراًهيمحمد

دلككاهللثقلالتيالتوتراتنفسمنالآخرهويعاني(الاوركسترا)

هـنالتوتراتهذهاسفرتوان.ااعاليةالحيطانقلبفيالمتشرنق

اهميةنجدهناومن.رايناكمااداخلاالىولليسالخارجالىنفسها

مقالدوبلهمعلطلهلعدمهدولليدحالاصهاتمملكعهالمحصلسمافيءنجسموهذليمممير5.ااترحديثاررأ
ككل.الاطلموعلىاسمدولما(عاليهحبطان)بطليظلاىكلميه

حسابه.ومعمولبذكاءمرسومبالداتالرحلةهدهاقاصيصميشيء

يسيطران"فياللجامحةلرغبتهواضحتبريرعلىنعثرايضاهناومن
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بصورة(عالبقيحيطلن)ببطل،واحلامههمومهجوهرفي،ادنؤضحيعلمىويؤلر،النفسوديالكونفيجديدةا!اقالهميفتح.الفهمالى

.5؟اللصورمن،للمعرفةحبءعليهايرفرض.ماحدالىيشكلها،"نهمكلحياة

ايتيالرنجةالاحلامإبئهدهطرفيجموحهمليتركانالبطلينانعير،المحبطةتوتراتهوكل(912ص)"قلقها"هااوينقل.مفللكث،للتطلع

هذهكلفيالوحيدةالايجابر-4للبطلةالقريبلتحققهابارقةايةنبصرلاامنياتسوىجوهرهافيليمستسردناهاالتيزلمكرغباتهحتىبل

باستطامحةيكنهـما!تي(غراميةمغامرة)بطلةأعني..الاقاصيصمحضراأبيهوفاةبعديعملفتحيزالفما،تحقيقهاامكانيةندريلا

الرغبلتش!لا،تخلالمنايجاديتهاعنيسفرانالا،44عاوهذا،الفنانوبقسم،الآداببكليةالتحاقهمنبالرغم.المدارساحدىفيللظبيعة

..رالب!وعنفهااوانطلاق!الرومانسيةتمردبكلالمتوترةاللجئسيةتكفيتكادلاالتياللقييلةالقروشبهذهأمهيعول.بالذاتبهاالفلسفة

الاخويواللحسالزوجيوالاخلاصلللا"ومة..الاسوارلكلواجتيأحهاالرغباتهـنالكثيراحباطفيشحهاينساركوالتي،معارمقهمالسد

اللبطلةهذهعلىن13فقد.السقيمةالبيتيةاللفضائلولكلبالجيرةبينالداميالعناقذلكمنالرلويةالنفسيةالتوتراتمنالمزيدوخلق

وان،المحبطةالرغباتهسدهكلعبءتحملان-ايضاالامسماةا-المجذودةالايديوبينروء،جديدةحاجاتالىالمضطلعالمتغتحاللعقل

الآخرينونظراتواللقيماللعقباتكافةتحقيقهاالىالطريقفيتتخطى.باللفاقةالاصابع

157(ص)"تجازفانرغبتهافيتتورعلا،اًلمرأةهدهفعلاجريئة"ادىوتبادروقد.لأللخارجنفسهاءنتسفرفتحيوتراتانقلنا

ءلميهايغلقوسوف،رويدااماءهاينسداللذيبالافقترضىلا)الانهامنصورةبأيايجابيحتىاوحقدياوانتقاميبطلانها)ـثص

نحساننساوالغريب..(.16ص)"قاطعانهائيااغلافا،3"ص!كاوقلبفىيعيشفصاحبنا..صحيحاليسهذااًنغيسر.الصور

ل!حا"التاليةالاقصومةفيالطريقهذااليهاهضيالتيبالنهايةلديالاموركل"(الغريب)ميرسومعيرددوىنه.الكاملةاللاءبالاة

.للاخرىتكملةاحداهماوكان(اسوراداخلفي)المجموعةفبمأمباشرة،ضادفانهغير،المريضةلامهدواءعنللبحثخارجاكان.."سواء

.الوجوهمنبوجهالاولىاليهاانتهتالتيالنقطةمنتبداال!ثانيةانبلالاوركستراحفلاتاحدىاللىمنساقانفسهفيجد،!وللهمومهلواء

الجموحهدانتصاراابوابعلى(عراميةمغامرة)بناتيقففبينمافيالعليلةالامدواءثمنأنفقلاؤ4ضميريتا!يباوترددأيدوزما

(السورداخلفي)تبدأ.اللفائرةالمندللعةالرغباتلارضصاءالرومانسيصحيسح..امانيهداعبطالماالذيالاوركسترالياللحفل"ذكرةشراء

تلكعلىهني!ةثورةمن6المتمردةللرغباتالارضاءهداتحققلحظةمنؤهو،الطريقهداالىساقتهالتيالصعيرةالجزئياتعثراتهناكان

لحىثورةكانتوان-مبرردونخطواتهاتكبلالتياللجامدةإيدالتقايجدولكنه.ابداشيءلفعليخططلالسارتر(ايروستروت)كبطل

اخروجواالملابمس،أيضاالتقالمدهذهفيالطقوسياواللهامشيالجانبوفقهـاوقراراتهومبادراتهاستجاباتهقتتحدد،فجأةالموقففينفسه

تدخلبمانتنتهيثم.وحريتهاذاتهاتحققانفيورغبتها-،وغيرهااللضاحكةالمتقاربةالملونةكاللجماعات-وتفاصيلهالموقفلنوعية

منالضيقةالقطعةهدهقلبالىبموتها-قسرا-جديدمنهنيةالسينم،ابوابتنعثهاكانتالتيالاحدمساءأزواجمنالمستريحة

بدلاىنفقد.الالوفةبمواضعاتهاالمحاطةبتقاليدهاالمسورة،الحياةوهواللطرقاتفيوغلبهلمملعهوكفيا(ا!؟ص)خروجهساعة

تخطيهاحاولثا!تحطالاسوارداخلالتقوقعالىجديدمنتدفعاناللصلبالصدرهذا.الاملسالمسدودالزللقالسطحهذاءلىيدرج"

القارىءفياللقصةهدهتتركهاللذيالانفعالانوالمدهش..واجتيازهاوحدهاتتدحرج.الزئبقمنقطرةكأنهعليهيدرج.فيهمساملاالذي

وغلظةبقسوةالمسمورةالقيمهذهةررلليس-بنائياجيدةقصةوهي-هذاتمستكادلاضئيلةتتدحرج.المصقولة4الرافضالصلابةمحلى

الشاحبالت!مردهذاوضد،وفظاظتهاقسوتهامعولكن..شيءكلالاسفلتمنالملامسةهذهتخهـشولا.الراخلفهاتركولاالسطح

واحفللراءاكثرالقصةهذهتكونانالممكنمنكانوقد.عليهاالاجوفبلتضربهلا،تجويفأقلفيهتدعولا.مقوسةمشحونةبقوةالممتلىء

عنالرائداللعقليةالهئدسةتلكبراثنفيوقوعهانولا،لهـلالاتباهذهانصحيح..(013ص)"صوتعنهايانهيولا4عليتقع-كادلا

دورهاببراعةتمثلاللسورواحجار..بميقاتينعقفالغراب..اللحد-يؤكدربمابل-يناليلاهذالكن.الطريقهذاالىساقتهالجزئيات

تديرهاوالساقية..ايضاوعريقةراسحةقديمةعتيقة،المنظرفينفسهالوقتوفييختارلافهو.صوتهاخفوتاوالنسبيارادتهموت

الوحيدهوونزيه..كللدونماتدورولكنهاالمورتعرفلامعماةبقوةمسموحشيءفكل"الكاملةاللامبالاةقلبفييعينسانه.يرفضلا

..المهاترات!ذهعنبالفعلمنزهفهوالموضوعفيالبطلةيكلملااللذيعلقميكأصيحةوهي..الشهيرةكراهازوفنايفلصيحةحسب"به

والسقيفة..السمهمعمتوافقةملابسهوحتىووجههجسم4،وشفيقكتملص،بشيءتلئسزمولا،حدوداتعرفلاالتيالحويةلان،الطعم

اللخ..0الخ..مقتلهاعاىالسابقةاللحظةفيالاالبطلةتلحظهالاتفرضارننيالعبثيةالتجربةثمرةهي(الرشدسن)فيالدائمماتيو

حدودعلمىالمحكمةاللبنائيةهئدستهابهاوقفتانتيالجزل!ياتمنمنياخذلافتحيانغير..الموتحتىاوقسرياًلوعيالانسانعلى

.الممجوجالزائفالتصنع.الهامشيوجههاغيوالصببسحةهذه

ال!سكةمحطة)و(ابىحرامام)الباقيةالثلاثالاقاصيصوتحوم،لامهالدواءاحضارفكرةتمامادهنهعنيزيحانيلبثمالانهذلك

691لأعامنشرقالتي(اللجامعتحت)وهي(ميعادقصة)و(اللحديدكانت"فقد.(لعبثيةالفكرةبتفاصيلالوعىالىمرغمايضطرلاحتى

باسلوبهداتموان،الاقاصيصهذءاقتحمتهاالتيالمواقعنفسحولعنهايبحثلمالتيوالصيدللية.المريضهلامهالدواءاحضارفكرة

بينا!دفيقبالربطالمتزابس!دالاهتمامخلالتمايزهيتحقق.مختلفيكنلملكنه.منهعمقفيخائفاصغيراصوتا.بعيدمنبهتهجس

الحقائقاللىالربطهداخلالمنوالوصول،ثرةالمتناالجزئياتشتىاللعرقفريمنحاليفةطبقةوج!هعلىنصحتوقد.الليهيصعي

بهمايئأىءمستوىالىارزات!يةالشديدةبالانفعالاتوالارتفاع.الكليةص؟13()"عريضةآمالوشغفجديدانفعالفييخفقوقلبه.الواهج

وفي.ا،جتمالمجبةوالانفعالاتالهموممنباللقرببهاويحومالفرديةعن.نقصانودونماكاملةمبلاتهلايعيشحتىراسهعنالهاجسهدايبعد

الننحامهخلالمنولكنجديدمنالخارجيالواقعيطلالاقاصيعىهذهواقعهقسوةمنعبرهايهربو،وجودهخلالهايحققالتيالللامبالاةتلك

الرحلةهعدهفيفالنثهـخحببة.واءماقهااللشخصيةبوجداناتاللعميقعالمفي..الاحلامفيافيفي،قصيرةللحظةولو،لليرتعاهنالر

همومكلايضاولكن.فحسبالخارجيالواقعاعماقهافيتحمللاوالانثىالفارهةوالسياراتانثراءجوفي..المسحوروتراثهاالوسيقى

المرحله.هذهانسانعلىانعكاسهافيتعيشهاالننيالحضاريةاللحظةيحسالآنلكنه..واحزالهالعمرهمومكلصدرهافييدفنالتي

تنويعاتهبكلاحرب"افقدان،الرئيس!يالمرحلةهذههمحولومتمركزة.رخيمقبولياسمعيتفقتوقا"انثاهالىوتوقهالخاصةوحدته4

احبطةاوالاحلاموالرغباتوالخوفبالحصارالدائمكالاحساسالنفسيةنحوعلى،فيهايفههـمروبةنغماتفي.سماءهاتعطيهاللهادئةوالعتمة

هبم-بفواردوسيمونتقولكما-الحريةلانذللك..وغيرهاوالعجزعيدءهووومعنىلااللذيالاملان!يهايفهم.الرضىمننوعا،ما

الاصلبمالشرطانها.اللقيموجميعاللدلالاتجميعمنهتنبثقالذيالمنبعيلتقيأفلا00(13عص)"الوضييئالابتسا.لأذاتبأحزانه.ارخماص
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الخ،و،بقىاسهقىالوالمحطةؤيارمموباالجريوروىيرهـلمكؤلملأ(.5ء!)ربدبران،،.!4حي،يرران!!يراللذيا،نسانة"(ى.لإورووديرتبرلكل

!ذا"ى"-رجءنبحما-الخمعوصيسجنهوكمائهاله*واهؤ.هاؤ(يص!-تص:وهـاهـوافعل؟و!زرا..بةا!ءر!.ءطاق*كلوبرثنئ!يءمدوؤبل

عانب.يلمنألليأسبن"و،طبق.جدوىرولماولءنالءإ،با،سءجنواءبوصإفيرات"-صا"وجوهـروهوالارمعيمها،إاصهطءكخص-اتالي"

سنواتالصىالأرتدأدفيالراغبةا)نغسيةالمسماربتلدالىؤبفعهوال*بزوالمحاءسةالخوفاله"،دمنالملاخلاتالدائمحهاصنوتهـريالتي

طساتهاللفاهمألامصدرء-نبدلاالرحلطهطهالى*وصوالنالطفوللةأيضااللجوهرلأالنقأوعوهـ-ذا..اًلمحبظةوالاهانيوالرمباتوايخداع

المستعببلةالأمنياتهذهمنجدوىلالكئ،طلال!مهاحلعلىاةلمدرأ!و!-.واؤلمفهالرمزسه!اواتفيالاربعالاؤ؟!ءض5د"ذ!حلقماهو

يلبثإدا.بسمطأهبتهايصنرالور،سيالعيؤالصارمافعلالو.التحققا-صوريالموضوعولان..وليراءاووميإإا"بنااقاصيعىاإثر4يجملومل

يثتبهيصيوراًللذبااالمقلرالضياعرهعجطمنعتاتيرا!حوخانص(حبنا5هماللترهنا،وقتسنتتلاطا،واصد4امبايالاهطمحوله.ندولىا،ذي

عنوالبحتوالرهبةالجريمنوربهـث.لهااخرلىءمتهةامتداداتو!فيالا..رؤىالارر?تالاقاصيه!هذهفيماعلىدلألة4!الاقاعب

هؤلاءكنئبيناهعدصحختهيسمعههبيعرفولايمرخ..اللخلااى.(اللصديداكءإإ)ص!ه

..(52ص)"يئادبممايفتمالا.الضياعوحشمةفييجري.ا!شاسوشاعويةنضجاكاتبناأقاصيصاكنرمنكأا!قمعهذهانوالحقيقة

فئ-مالياالضاإطإالاسوارهطهاماممإبنومابتإياامداصرانتركههكنا..الثراءكديدلءاللبظمدطممكعرقصيديتإونانمنتمنمنوبانها..

الثمالةحننىوحدتهيعيش(الورلمنونامام)ؤيكاؤكابطلوكأنهالجهمةب!ووايحسلانه.ءميقاانقع،لياأثراالقارىءنفسفيتتركؤإنهاللذلك

حاد")كامومسرحيةفىالمحاصرةقادسالاذهانالىتعيدبصورة..بدلاكانالذيجوهامنفبالرغم.ثهـقيلض،غطكابوسمنامفص!وكلئه

الخارزشءوهرانحوبلالملروضإالرهيبمالاسوارتلكاو(حصار."لاهـحولااسعلالهالبولفليس.التقأريديموهادإيعهايمسإانوان

اهـداالراغبدومااصاصراالوجودنببانسانها..طاعونةفيوالداخلي!والمس!باإخوفالرابالاحسالمىلو!را!،يئدإاسبابلمةولليس

حريته.علىو؟لعصولوجودهتحق!قفيفانهذاكلوبرغم..باللضبطخوفهيكمنايننعرفلاأنناما03عليه

د،خعاب!لط،إدسباللينيالاةناهبديساللإصةههئهفيطواهمعلألاطلاقالتجريدبركمحدعهاندصىلاتغىيديإبطاباتتتدبهتالإصط

اللفىالاقشاعررون.اننعددةا!لالاتباالإلحاءعلىالهائلةارقطرةهذهاكابوساهذاالىا!قصةتحبلتج!سحيديةط!قات.زوالاولررمرولا

الانقعاب!ةاللشحنةوهتء،ا!ائلةالتجسيديرةالطاقةتلك!نجشقفضعرفلامسافرالقص!فبطل..عنه/تحدثتالذيالثقيلالضاغظ

محرىالكببرةالفدرةومن.النفسفيالقصةقخلفهاالتيالكابوسيةولا"لاس!لامسحافر..هدفهبهيبلغانقطارهد13عمدماالاعليه

اللرزئياتلشتىاللحساسالالتقاطعنالناتجةالمصمددةبالدلالاتالاإح!أءفىاوالرحلةفيءحهنصادفولا..تطماكافكاسأرطالمميزةوصاف3

..الافصوصةلهذهمزيوالرالثوري4الوجيولد،الصغرا،؟ضاهيةدقات..العاديةالسفرمتابسوىمنهااباقيةاللقليلةاللصوات

الانسانانطلافيمنتحدالتيالاسواركلفدالداويةمرختهاتوللداللباهـقيواصواتالغباروتراهـم.المتواصلةالرتيبةالعنيدةالقطار

والسراهيبالقيودإبئمد،حريتهتطبلاخيواالعاللمهطافيالبصيطولامهـصمافرنابظعيعبألامتاعبالوايعفيوهي.الملداصإالجائلين

مخاوفها4ظياردابوجمطالكئيبطالبشريةوالإتاصم!القضبانالمظلمةاصيرالهللظئواللفلؤبالمنانلحبرهاقلبهيفيضبمب.التإاتايعيرها

واآنروءنالاملاهـصيئوقالنلهإانالاحياووقىا!برذئعإارر!ووللابهافياللإطاريرءمعوؤ..والالوانالاجناسلمشىمناللسإرزملاءلمتاعب

و،مارعمتالانسانيطبإراعتهإيئهافييئحرهادئإللصطةوالى..لرةماول.الصياإو،أنهداخله

لحبباملميئاالمساؤرقلبكانفقد.الشريفةاللبسبطةعواطفه"لألهاقدمهتلمسعندما..الوصوللحظة"كتفلحقيقيةلمتاعبهوتبدأ

وا)ـجنديالرضبعوالطفلالهزيلةالفلاحة.القطارركأباكلوالحضانارصفةسوىفقطتلمسلاالواقحعفيلانها.تكاداورحلتههدف

إرساالغافيءالمضىالسكتعرفأالميدانيطقنبينما.المبدابريإالمحإإ

.وداءهشيئااحس"انمنذ.هتاعبهتبدأ..آنفيجداوابعيداجدا

اًدلمةدراًسأثحضوراهناكولكن.يدريلا.هواءنفحة.نغمة.!"ترقةخفيفةخطوة

...بعيتيهيرصدمكانهيرقبهلنيئا،قأكلا،خلإهمنبهيهـتربةض

..(6؟ني)"عليهيطباتصتى.بهيوإعصتىويرعتطر.الخئيإتين

*طانبلكإنخئةأيبئأمنخلف"التطردجردعنيعزقأصتىحوا-"كلعليهويملكيفئلهشيء

المعبنصرأربتامن"رياانمنهخلنل،اعاىالىصارومو؟إععرينمخاوخلئهفالسعلغنال

حسينطهللدكنور.نواياذيدصقبضةفيواقعيانه.مراقبباتهموقنوهو.الخوف

الحديثادبنافي!ريدةو!ايا"كلبرغم(47ص)"المرئيةغيرالهثبكةهذهمنيخرجانيستطيعولا

مدورمحمدللدثنورخفصفخاخهاوتتكاثرتمض!والثصبكة.منهاللصباليائسةمحاولاته

الكانت،،واضوائهاالززاعيطبسإويها،إلهالمصططصعنعلىتطبمه

الصبمطهبلهل(5الطويإةوارصفضها،المإمائكةالطإونطوفئورإأالها،السرراميإوانإاإها

ابراهيمزكرياللدكئورنفم!4احسوحتى..المدببةاللعديديةوقضبانها،المتوازيةالضخمة

زلهنمنبئجكسالةتجييي5.رورجانيىب.يقلاإنانيإبب.علهمضبإامنتوقىمحبوسا

هندعاويلخليلتت!مننغسهفزعانيجب.القضبانهذءئنينطلمنانيجب

الجزائريالادبفيدراسات"نايجب.الواإفطالساعاتهطمنطراتوءن،الهئزاعيالسإفهطا

اللهسعدالقاسم،لوصءنتمامايبترطان(94ص)"الليابمنيطرجان.نإسهيطلبن

هـنالساعاتوكفتازهنافيهلوقفالذيالكئيبالمحطةهذ.
همنغوايبابا.

0الددران
لهوتشئهرالخو؟طمحطةهـ-نالخروجتذكرة..اللتذكرةيملكلاانهغير

هنوهبوالارهأ.وطوقمالربمطاراتمنالهزرإعوافن.لمهـروأ،طاردةواهـ-!(ر

ريخعر!فيسمصطيعفلن"ثمومن.الكئيباللجامداتوقفاوالزمنالشالكةالذ!ن

فاهمطصامتإ،اليهاتجهتتدالوجوهوهطه.اسوراهطايتعاوبناى

-."شالكة.الزرقةكامدةحليقةبذقون.الخشنةغضونهامناليهتنظر
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ذك!هذاانصءيج...اخيراعنهاتحدثناالتي(لاقاصيصفيوخاصةيعب!أز-اراكانشديد؟ختصاراو..المجهدافنجولوالبائعاللغافي

الجوانبكأ-لىوتركيزهجوديةالوبالمدرسةاتنديدة4.زأدراخرول!!.الحريمةوفقدانعليهيجهزانالخوفوكاد.والامانوالصفاءالانسان

يجتاحانطاعالمتانهالا،الاقاصيصاغلبفيواللتشا؟ميةاللفرديةوالمشاكلاللقضايافة13لمسناقدنكونالاقه"وصةهذهظنبحديثنا

.دكرتكمابعضهافيالضيقةالحدودهذهالههملهـ-ذانهايةومي.الخراطارادوآقاصيصتثيرهاالثكماالفنية

،ءب-دانحاولفقد،عإها.فحدثناالقييئاللغوتجر،ديتهوبرغمالاثصوهسةجضوحمنادوارموقعينأ..يقولا"لمحاحتساؤلعلينايطل

فيالغرء؟الر"ىبدللكيطعمهوانلمحجباةالقديمالانجلياكماألارر-اوبوة8ألمستومحاواضهاالارضهذهبجذورالتشبثالىالدائمالمصرية

الكت!إبهـنبمتفيدعندهاللغويالتركيبوبدأ،ا!لغويالىفي!وقاب!يدةالمتنهاكلهيوما؟لهاالفنانهدااضافومادا؟أ!قهاتوسيع

دونء،لمهقيششايتردلاا!ذيمانتوماسوخهصةالمظامربي!نالةاننظولان4ظلهتاللبدايةومن؟حقلهافيباثارهابهااثراهاالتي

جزئياتيهبحتشى.ئش،ارادويفعلكماثلاثاورصفتهنيصفهانجئسوحاهـ-ىالبطرةفي-قبلمنعليهااكدناالتي-الافقرحابة

ىالبئايدنفاللذيالحضو-ذلك.بالحياةء،،رار،قوحض"وراء،لمهمنوالاستفأدةالقوميةثخصيصهابلورةالىادائمااصريةاالأقصوصة

نانسش!لاوالقي،قيللاقهءوءادوارقدكلهاالتيالمضمونةالاضافاتبهاضطأعاللذيالدوراه!بة"وكد،نفسهالوقتفيا!عالميةا)خبرات

وجهس!وىمنهه،ايفليس،التكنيكيةالاضافاتهذهظنرءالز!ه"لمهاال*أفبهىذأاضافإتتتجاهلانيمكنهالابى-ل.حقلهاميادوار

ذلكعبريبرزالداخليجللمنولوالمضمونيجهفالو.الاخرىوجوهمنبا(نتاكلأأءأفلةالمفازةتلكعبر.معاوالمضمونياللفنيلضميرها

شتى..جزئيات51م!وتقدب-خصيةالنتأءماقفياللحرالتطواف.فبهافيمافيالغنيالجنسهذاادواراصطحبواللتيوالقضايا

هذه!لىاًلاقصوصةفتحتالتببالدرجة،حد!هاخلالمنالجزئجاتإبةوث،!خصبةجولةفيالمصريةالاقصوءمةصحبقدلانهذرك

على-المجهولةالمناطقهدهبهاواجتازت،العد-لحةالئفسيةالمتاهاتهـمءواقعدهاارتادقدبآنهالقولءمهيمكئنااللذيالحدالى..الثراء

بصورةالوجهصدايطلكما.الانسانيةالنغسمن-يةالمصرالاةء-وصةفيؤ-بدأا!فنبرالصعيدمعلى.قبلمنمصريةلقدموقعفيها-هع

انتراكماتعبرالتجريدياوالكليالىي3اللذالبوراذهذاخلملالمناخرىانؤ-4نرىاورذالح!الىالداخلياًلمإولوجدورعلىالواضحالتركيز

شتى!ىنعثرانإ،مكنناالاوراربوبرهذا..والمزصابعةيطةالب!ها!حسيةب!ضفيشقطءاوواحدداخليمنولوجسوىليستقصصهمنكثيوا

ا!!الاضافاتهده.للا!صصةادوارفاتلاعهلمالمضموزيةالوجوهاتءاشرالاقصوصةهدهاماممتجلانهكبيررياديدوروهو..الاحيمان

تجماهليرمكنلاوالتي.اللدراسةهذهضمناعماله؟ة،ولعليإافرضتأأ:لابناءايديعلىوخاصةضمونيالمواًللفنيبالمخراًءاللعامرةالمجالات

الدائمجنوصها!إقفيالمصريةبالاقمهوصةالسيرفياللحقيقهبئاثارهاقلابةبالعصاة-لمحئدهالمنولوجانصحيح..عقبهاليهاوفداديا

لعديديبيئشكأبدورانفسهالوفتفيكانتلتيوا.نفمم!هازءكأيقالىأغلبفيءزمحجقيبصورةوالمنطقيالسببيللتسلسلوخاضعالشديدة

حقلهامحل--ىوفداللذيالجيلفيلمقىالمصرالاقصوصةنجاهـإتاءنبرعضفيوالح-ويةالتلقائيةمنهائلةبطاقاتيندفقانهالا..الاحيان

.ادواربعدورءونينشاردرودورنيوبرو-تجوبسانجازاتمنيستفيدو.الاحيان

الاثاريقيمأناستطاعادش-4كما.الميدانهدافيووللفوفيرجينيا

حافظشرئالقاهرة،قدء.هاعلىالشارونياةاصيصبهااتننشحتالتييةالهافكاوواللطلال

!يى!

"،رلالمجياأاثى!ويخط

.-
كورنوغستاوتاليف

مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة

منبدءاماركسقبلالالانيا.لفكرفيالماركمسيةللحركةوتأصيلالماركسيالفعرداخلمنرحلة

الماركسبئللفكرغنىمصدرهوحيثمنهيغلخندكبيرةوقفةثمالرومانتيةالىالصحركةالعقلانيةالفلسفة

لفالمويهتموهنا..خاصةبصفةفىورباخدفيغلروعامةبصفةالهيفلياليسارعندأخرىكبيرةوقفةثم

عصاثرتالتيالفبهرةتلكوهي،وفيورباخهـىموسىثمهيغلمنكلعندالاعترابفكرةبابراز

رحا-ةتكونانبعدالشيوعيالبيانحتىإفكرياوتطورهالفدفيةالمكوناتفيلموبحثالشابركس ما

..استكملتقدالاصول

لامنوهو..ببرلينهمبولدتبجاهعةالثقاؤيللتارلمخواستاذالماديينالمفكرينكبارمنواحدوالمؤلف

فرتالخي،والفلسعفيةالاقتصاديةماركسمخطوطةعل!(وركز،-ماكأ!عندالغردةلمشكلة01 ..اهتمومىاوالل

..ماركسكارلالىألنظروعدلتالعشرينالقرنمنالثانيللثلثفر-
،-

صدر(حديثال.ق0.3التمن و!م!ه!-5م!هه!مم!ه!مميم!بر!!جيه.
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