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لقكل!ملىشي!خيى

احيانا.ومعاناة،ودوامة،أستمراريةالىيحتاجالحدثانلروكاءبوليحدثكصاابطالهينقذانالكاتبفييفرضهل

الصبرميولدالحبطلان،افيساةلتجسيمواخرى،ررءيحدثء،بدافع؟بوندوجيمس

سيحدبئ.مماواللخووووالمجهودالحظنجد"لبحرواالشيخ"ميوانواقعهبئاللغيبيةالمعجزإتبكلالبطلانقاذيتمكان،(لماضيفي

"هاريلها،منقريبايرفرفالذيلموت2هناك"كليمانجاروثاوج"وفيانتريدكوزيتابنتهاعنوصايةسرولديها.تحتضر(فانتلين)أن

لكن.منهمرأىعلىبتناكحهاتزعجهالتينفسهااكاسرةاكالطيورجاكيكونانبرلا)1("الخبزبالعة"وفي.هاموقبلعليهاتطمئن

)هارىاملثماان3(0)الله1فيبيتألانقاذمناصعباللبحرفيالفوزفورتب"حنةعلىالقاسياللقدرهو(بعدفيماهرمانبولى)جيرود

ثىيخأما.اليهم!األلطريقفيا!ائرةان.يفين!يماشبه(وحسناءهلهايعادوحين.(عاماعشرينمناكثر)المىجنفيشبابها"هنيالتي

اللحظ.دوامةفيفهواللبحربدون.الع،لمهذالتوديعموعهعلىوالمجرمهي؟.كوناعتباهـها

مناو،فتلعمنكالبحثليس،محمولة،حقيقيةجثةوجودانباعثبوليسيوبتيكنيك،ساذج،طيببشكلالمحبوكة،الاحداثهذه

ذااننبم01عليهأحكموماامهمهمابينكاللفرقتماما،بعديقتللم.تشمرانا!زومةالانساليةللقصةممكنايكنلم،المللعلى

نتنييئه.واسهطيع،بوزفهواشعر،أجسمهالييصنيءلشيءقيمةا!نهيمنائانيمالأيضاكتبالروايةفيالاسنعطافيالنمطهذاعلى

بالدوارتوحسبمهاويةهناكتبقى.يكفيلافقطعليهحكميلكن،حيثالجديدةانكلترااخلاقلناليجسم"اللقرمزياللحرف"هوئورن

.والسقوطبالرزانشفييشعيضون،الجنونحدالىالمتزمونالمهاجرونهؤلاءكان

مجردان.بسركلةجثثهممنيتخلصونلاوفيليون)1(النيكرحنهنىوالحرية،المشرقالفكرى!،الاشبأحوتقديس،واثعوذاتالنشعة

الان!ل،يوحيالنشويالاتشناعبعد،قبلاالمشتهاةالاوضاعفي،رويتهايغرورأباسملوبوالمقتبسةالموضوعةقصصهالمنفلوطي1وكتب.الانسانية

جديد.استئنافبدونولو،اخرىبنشوطيصدلم،اليوملكن.الرومانسيةواحساساز4،اللغويةثقافتهفي

طلقاتارلع"اطلقمرسوللكن.واحدةرءصاصةتكقي،أحي،ناقالكما"قبيحةنهايةاوجميلةبداية"الكاتبيعطيناانالمهممن

.1000.1-........ى..101كمااللحتيقةلنجسدواللجمالالقبحمحننكتباًننا.الخوريادريس

لرجمجمة!لوثورايفاىنولبللإعليهاهيهاقاببملخفيفةلهالامدللى"هعلىبعدللجعبمالمرلثعيى(لكن،جميلةتكونربمااًلبداية.الجماليونيريدها3مالاهي

"اربع.قوأهبكلأخريينمرتينالجزا!يةالضربةلينكوفراسك!العالملى!ذأايجيءللمالانسانان.انقاذهايمكنلاقدالنهاية

وهو.ادلروحلسوالاهوهذا.قوةبكل"مرتين"و"أخرىمراتيرنجفوناماماللذينالاغبياءوسطالاالمحبةيكسبو،بالجمماللليتغنى

وثقل،جسدءثقلجمل،بقوةيضرباناختارمانماافراختاراذ.المرعهـبةلحقيقةا

شيءكل.التجربةعلىالاقددمقذيلالقوةخائركسانقسد.الاشهانير!يللزوجالممكنمنكانزفزافلمحمد"الدفن"فصةفي

الحانةفيضابطمعالطاللبحديث:الخطةتنفيذعلىمغربىن!وعرق"الجبلصعود"كهـن،ويتخلصحفرةاولفبمزوجتهجثة

ميكول!دابةإبحادلثحلمه،التاجرةمع(لوناااخت)فيتالليزلحديثةودمنهاالطيبةلوبخهماتت."المهـترئةالضيقةجلدهمسامامنيتقطر

هننجتالتيدونيااخته،الموتحتىضربوهااقيالمسكينةال!زيلةانذلك.القريةمقبرةفياومنزبهقربملدة5أرضفيسواءبمشقة

"لوجين"للسيدنفسهاستبيعولكنها،سفيدريكايلوفالسيد!سق،ولالثيءلابداية!يماحي،ةنهايةلان،حدثمماتنيئايغيرلا

المنزلصاحبةمضايقة،فقره"فقيراتنساءلمصاهرةس!تاحالذي"ت!،مادالكن.والنهايةالبدابةنفقدددماشيءأيالينايعود

المسكينةالثملةالفتاة،فقطقديمطالبوضعه،بديونهايفائه!صما!ر)اللطويلةالمسافةان؟السريعالىةخلصهذاز!اذاالقصة

سكرهامنتصحودنيرلدبرجوازيمنانقاذهس،فيينجحلمالتيالروجيقنرانقبلاللقمةكل!ما(...موئسوتعب،الطريقفي

حتىبالعنفءمتلمئاكانلقد.ضروريسقوطهالان-احضاشهبينفيالتدثلليس.المقبرةالى"وصلهمناسبةطريقعلىأيضااللطيب

لنالليوملكنه"حيكانن"ايقتلمنيشمئزكانبالاص.ادبرنونفشطزوب4افحلالعنقلقهخيالفيلكن،ودمنهاالزوجةموت

بشرية.حياةقتلمنيشمئزلعل.المبشلالتبنمنككيسطفاةالبيتفيهناكامرأتها*)ةغيابه

!يولا،اللعنيد،القويملأا!رجميفياممناذناللخوفهولليسبعضولعل،فيكمة!يهةرائحهلهأصبحتقدالانالجسد

المسلمين،اعتقادفيرمعقدالمسيحان.الفانيةداحجوزمقاومةثقوبعنلهاتبح!و!!الرجليناصابمفيتتكونبدأتمدالديدان

لهيعهلمالقيرمنالعودةوخوف.المسمحيينعندوصلبوهوقتلوهلو."اللدودمنلمجساطجسداتغطيربما))"اللضوءللعاللمومنافذ

مناكثرلماذا:الغامض1السرهذاان)ع(.التاريخفيالاوجود.ايشهاارردونهبغيب!تهبعدالمفتوحشبهاللناب.نسربتمنذئاباان

مادبا(1اربامزقتقدبالحاحاليهوضمهاعانلقهاطالماالتيوتخيلزوجته

ا!دل!*!"ح!ول!3المهنغاجيمازي))الىاشارة-3يدمنل!اذالمعيدانوالزوج،بعدمو.نأهميحرقونلاالمسلمينان

اللىالكنابترجمةفيورتكماالسواحليةالافريقيةاللغةفي.بلاالا!-ان!"أنار!حسنمن،لكن..باحترامزوجته

."الغربيةالجبلقمة":ونعني.العربية.الرببرومجيوسعقابولا.سيزوبصخرة

الموتى.مضاجعةعشاق-4

العظمحتىموتاهميسلخونكانواالقمماءارفارصةلانرؤال-5ومعذ،ث.ف!مهعاىأجهزحينقابلمناذكى)2(الغرابأظنلا

كنفيه.فوقتءنبدأالذيهايلأخاهيدفنكيفقابيلاللغرابيعلم
وهيالع!اميحييمنقل":انباللقووآمنوا.وحدهااللهياكلو-دفنون

فكفوا"عليمخلمقبكلوهومرةأولانشأهااللذييحيي!،قل؟لىميم.مونتابينلكازافيه)1(

الاسلامي.الفتحبعدالعادةهذهعن.التطوريةالوجهةمن)؟(



زلكالىقادهالذيارتباكهمناكبراللبطوللةمفهوملأن،شخصانيةاية!اللجثثسادييوعنهيجينناقد،مرةتكفبمحين،مرة

منه.الميئوسالمصيراعدانهبعضويصرخامرهيتدبرانء!رانلسعيدالممكنمنكان

مسثظراسهافيبمامشحونةهذهلاءهاان.))لا":سنأءقالثظلالسجنالىادخل!تهالتءالمؤامرةحقيقةلأن،معهملقائهاولفي

وهتفت:..نشمرمهرانسذاجةمانذلكمع.المجهولالانسانهذاعنعليهوماذا،دخلماذااجلمنليعرفكافيةمدةيعذبهكابوسها

ها؟فيرأسلماتأكضدهيأيضا"ماما))ارهذهأليست."ماما"سعيدلكن،قصفاحكماهذاي!ونقد!يخرجعنصايفعلان

موقفهميحملونهافانماالكلأمةبهذهينطقونعندماالاطفالانعلىالقضاءتمميمان.بالذاتالحغمهذالنفسهاخمتارالديهو

الغريبهذامنماماياانقذينبم:هوسناءوموقف.الحرج،الحدسي.كبيرةاستشهاددوحيتطلب؟للخون!ة

.بسوءعنهحدثتنيالذياللى"الحريةنسمةيتنفساخرىمرة"مننقراـالروايةاننا

سناء:تصيحأخبرىمرة.."مبالاة...بلامبالاةبلاقالشسلمالاستسلاممنبدايجدللمواخيرا"

لا.ساستسلمماذاأجلمنولا؟حنقهبدأماذالجلمنبالفبطنعرففلا

بابا.أنا-؟السجنالىيعودثمشيءكلمنيختخلصانأدادهل؟المقمبرةفي

يلح:!ران.لكنتتراجع.منالموتاكأر1بالحياةيتشبثكانانهلناتبينالروايهاحداثان

....تعالي،أنا،بابااشا-الس!جنفيالحياةاعتبرنااذا)الوتعلىولاالحياةعلىلايثرللملكنه

:يألىامهرانميزدادرعباسناء"زدادانهاونملمن.الكفايةفعيهبما(خارجهالحيلأةمنموتااكثر

...باباأنا،تخافيلا،باباأنا-الفرقلكن.زنزانتهفيمرسولبهشعبراللذيالندمبنفسسمشعر

ال!جنمنخزجبطلاقطتناسبلا....بائسةكلماتا!ها-للحبفاءيموتانفضلاللذيم!)1(صانجوليوبينبينهكبير

يجديهاذا.انسانيةاحثراللقيمهـخانواخانوهالذينمنليشقممن،ينتحمرالذي)؟(كمبسنكلنتنوكذا،العديدةالفرارامكانياترغم

كلان؟الابويبعطفهوتشبثه،اصرارهرغمابنتهاليهتتعرفلاأباشرفضياعفيللموتعشفهمبرريجدلانه،اخلاقيواجباجل

للحماته-!ليثي،سناءلابنتهاالامةار!هيعطرفمنعنهجاهزشيء.انوو4تحملعلهاعابراربلاكاندساحهضاجعتعندمااسرته

ءلىأبيهاور!رفللسناءالاخرينتث!جيعيكنلم.اهـخبررأ!موءلىمصيرهيواجهانيريدالهعلىقظيدللاالمقبرةالىمهرانسعيدلجوء

الدورنجحعندمايتضحالموقف.منهللتخلصأخرىلعبةالامرةاولاللقبور!جودذهنهفيحقيقيايكنللمخميءاي.انشجاعةبكل

وأض،عراحةاكثرمعهلهجتهمصارتثمومن.للطغلةلقنوهالذي"اللجدار"!يحدثكماصدقةيكنللمهناكوجوده.حوله

."لطرده،قسوةرريداًنه.اللامسؤوي!مسؤوليةسيتحملهذاأجلمن.لسارتر

نجليبيعرفهل."آدمعهدفيكالمساكنبسيطسصكنمن!اله".وهذاواحدآنفي(سناء)ابنتهينقذثم،بالموتأروائهءتيننقمان

التننييه؟بهذالناياتيحتىآدمع!رفيالمساكنكانتكيفوووظابصلمنالمه،!أما:يركإورديقولكما"او،اما".مستحيل

-انسانتليالتيالراحلكلعنيقفزالميثولوجياتورهـذاانخانوااللذينعلىوالقغاء،ذافاثباتأجلمنالانتقامأو،سئاء

..نحا.طبقتهم
-ماجةونكروانسانخىيلكاا+ه!3-57!عهمأ+،ا+لبوونرز

كا4(.فانثازيا)خيالليااو،بوليسيايكنيمالروايةهدفان
."ومولايياسيديعليكمالسم"*هللل!3ح!7ه-9،ول+هول

إكسل.االلقارىءفييبعثالجملةهذهمثلمحفوظنجيبيكتبعندماعاللمفيالايتحققلاسناءوانقادالاعداءمنالانتقام:لتيءكلفربح

بعينحدجه"؟ومولايسيديبيندذناللفرقما"ومولايياسيدي":ضيقحيزفيالاالؤالىامهـانياتلديهتكنلم.المشعيلةالمطاردة

الاخرةخى!امحجبانني."الآخرةورأتعاماثمانينالدنيارأتمنيتلقاهاكانللتيوالمساروات.عصابةايةاللى1يشمييكنلمفهو

يكونانمعنىمالكن.الحكيمالشببخهذايراهاأنستطاع02موعودةببطولةاعجابا،أومؤازرةمجردكانتالقدماءالزملاءبعض

محننعرفلااننا؟ويموتيولدانيك!بهل؟الدنيهـارأىقدالانسانيصفيان:"عطفاينتظرلايتحدىومن"متحديا"السجنمنكجلقد

ي!؟لديئيةالحلقاتبعضيتزعمكانانهمنلجمترالشيخهذا:الولنيئولثم."وعليشننويةالمقممةوفي،(الخوطةةمعحسابه

بنهمعناهمالهحديثفيقالنفسهمحفوطونجيب.هحدودنطاقلكئ."كالقدرالمناسبالوقتفيسانقضولكني،اللفخفياقع

!-صورةح!امتهانلاد!ةاًأ!مالهموادحمحفيئيزانذسه!فلالتثحنهكافيةلكنلمالسجنفيقضاهاالتيالاربعالسنوات

........!..انه.اللعنفمنكئيرادىيحتاجشيءكلمنالتخلصان.بالتصميم

منحدلجدلسمعهالتنقحلؤكنىهمنجواىماللياسىوانهنيكتبالسحدطوالمنزل...لهيرلى،مسكينابطلاالاليس

س،رقر،هثلفيلمحوواأيضالليسوانه،أعماله1موادرومعآخرالى.وهذاكالكلبساقهفييتمسحكانالذيعليثسمعللتفاهمجطء

3*،بالهالي!فعلوانه،أ!،لهفيار!ورفيةأفكارهليشرحكاموااو.الستالسنواتداتسناءابنتهأممعاليوملهين!ام؟لمتممسح

هو،الفكريالكسلاوالعجز،وهذا.انقعالهبهيقفحيثوصفيليقلااللجملةهذهان."سنةالفطالانتظارب!دظهرتثم"

سمهواربمااكيالاتنياءتقديرفييباللفونابطاللهمعظمير-ملاوزيمنخرجبمنتليقلا.رومانسيةجدانها.بهاينظقانلثوري

يعيشوها.وللمعنها.مثلهخدعواواللذين،نفسهليخلصجاءكبطلنفسهعنليعلنالمجن

دمصقييدفعو!وفيملهايدهعلىيهويانمنسعيد!ملكؤلمم"تشبيهاتهناكتعدلم.!رناقصةفنفيساذجةجدجملةانها

الماضماكلوالسماءوالاهلوالاباللذبرياتجومنا!طرهاباطنيةايامهأليومعالمتاًن.سنةبألفسنواتأربعولا،عامبمائةيوم

هـعحسابهسيصفيالذيالبطلمشاعرهيهذه."اللبعيد.ل!ليمقلبكننضات

بمثهـاهـ-ويتخب،ادموديجسمشيخيد!لانه.ارخونةهذهالرغبةبمقاومةكلهذلكرغم(مهرانسعيداي)لهوكيف"

انفعالان.شبمءكلد4توفركانتالتيطفولتهعلىيتحسرانسانهذاعلىنثالقاننا؟"الفناءحتىصدرهالىضمهافيالهـجام!لأ

-نتفكثمرةحياتهان،ابداينضجولن،2كدنضجلم!رانلعيدمعحس،بهليصفيكنموذجمحفوظنجيبلنااختارهالذيالبطل

قمدتك!،مولاي".!افيا!ودصا!ءارجي!ادهاعمنخمال.بطلاليكونيبذلهاالتيالمحاولاترغممهزوماًنه.الخونة

قدكانتاذا.الليهتتعر!للمسناءان."ابتتيفيهاانكرتنيساعة

منطرف!السيرةسيءرجلفكرةعنهكونتفقدهذاأبيهاعنسمعت.لستندال"والاسودالاحمر"بطل-ا

ما:"قالحينحقمحلىالشيخكانلقد."أهازوجوعليشامها.فوكنرلوليم"والعنفالصخب"ابطالأحد-2

6؟



علىيقضيلالابيهالانتقامأجلمسنوهو؟لاامحقيقةموجوداناتصرفانهفيطفلاالايكنللممهرانسعيدلان!....بكاشبهها

لقد.بترددهذفمسهعلىحتىيقضيلكنه،دقطواعدائهأبيهأعداءبينيدييقفكان؟لمميذ.اتباعيمنحقررمعخافتني."اعدائهمع

أجلمنيتمشيءكل.ليغتالوهحق!يقتهليعرفوالهمالمجالافاحكانللقد.منهتزوجت،ثمبسجنيمحتجةالطلاقفطلبت،كالكلب

اصواتاورا،5مخلفاويختفييظهروهو.ابيهروحيحملاللذكيالشبحسجنفيابكبرىعحنتهيعاني)1("شيراخفون"الثمبابوزير

جيدايعرفكانشكسبيبرانيبمو.تعضلاالهـتيكالكلابعليهتنبحالليهتعلناجميلةازوجتهمنرسالهجاءتهعندمساللحلفاءشباندو

ومؤلف.كممثلبجمهورهمباشراتصالعلىكانللقد.5عصرأهواءالفرقأعظممالكن.مستقبلهالشالاسيضمنتاجربرجلستتزوجبانها

وخلمقالاشباح.،ءللجنونوافتعال،المسرحفيبالمسرحاللهيامعصركانالماضيابنطلاللذيمهرانوسعيدالناضجةشيراخمونمشاعربيعن

مرتفعاتو"بوادجارواعمالجوجول"معطف"نقرأحيناننا!علاق!اتهكلفي

بعد.فرتفد!نكنللماللحمىهذهن11،نجدبرولمتيلايملي"وثرينغيبدأواانيستطيعونلا،.اناليتهمتخونهمعندهـا،امثالهان

الكفببعضيطالبونيزالونماالقراءمنالكنيرنجدابوموحتى،اخروعاللم،آخرينوأشخاص،اخرىامراةمعجديدمنحيا.نهم

الماضي.منمشلهمةاو،لنامعاصرةجديدةاشباحبخلقالمعاصرين.السجنفيقضاهاسنواتأربعقبلماعالمغير

أفرادهـامعظماسرةتسكنه،او!جورقصرعنالحديثلمجطوأحيافمافشداخرىمرة."ابنتيآنكرقنيحتىالمصائبتتابعتثم"

المرعبة.اللذةالبسطاعليخيل،مسنونللموبين،"انكرتنبم"بينمرقاهناكان.اللبطلهذارتابةعلينا

لاب!يهينتقم!يعترصعهكلمنهملتيتخطىأنهو!دفالمسرحيةانهـكط،انماقبلهـنتعرههكأبتنكرهللمسناء:ابنتياليتتعر!

تسببالحبعنوخواطر،اوتامحننرجسيةقلسفة،ولاحذلقةبمونمنالالمحاحبكثيراباها،فجأةهكذا،يكونأنفعرفهلارجلاتريدلا

ثوريم!مهراًن.هملتلومنامناكثرمهبرانسعيدنلوملكننا.العنة.المخيف

الباشويةالافكاربقايشاعلىليقضيال!سجنمنخرج.وعمليانظريامحلينسيخ:بهبدأالذيالسأمبنفسلثانياالفصلوينتهي

فهوهملتأمسا.مباشرةخانوهالذينمنبادئا،اللجديدةيعرفللملانه،اليهياويآخرمأوىيجدلاوبظل.سماويالجنيدي

فينورصديقتهمعينامصهران...مثالي،جن!ياارستوقراطيكمكبوت.عليهكانتممااكثرانسانيامعنىلحياتهيعيدكيف

ولاوجههافيلهاسيضحكونالذينمنيحميهاوقد،واحدفراش.ادزهرة""جريدةفيالمحررعلوانرؤوفلهيتنكرلمالبمدايةفي

للفرارمستعدونانهمعليهميبمواـذينامنكانواأذا،يدؤمونجيداسعيسدبدأهكذا."قلنهمنبكيرحبأنهظننتانمجنونانت"

ملابسهم.بعضتاركينصراحةهذاصديقهي!تهمثم.القديمصديقه-بمضيفهالظنيسيء

فيبالافتعالشكسبيروصفحينحقعلىلولسويكانلقد:ر؟وفقال..."كالميدانالرائعاللبهو1وهذا":لهيقولحين

حاالاررمناجياتفيم!لااسطورياوقتا!ضونأبطالهان.أعماله؟طويلاهناافتظرتوهل-

صشميعنألىمعايتحولاناًنهما.الموتفيخلاصهميجدواأنفبل.كاملعمر-

.للحياةقهابلنسيءكلهاهنا.والمماللملذةينسيان.يتناجانالانتظارمنعاموالف،سنةبمائةالتعبيرهذأيذكرنااخرىمر!

تجريديرتين.فكرتينمجرريصيران.فيهماتموتالحياةلكنمنمتوقعالرومانسيالرمنهذالكن.ساعتينأوساعةعوض

.اللامجديوال!جيل،ءوفيلياجننالذيللانهالياالحب،الرهولىللمانه.شيءكليشعجلصارلق!.الواقعمعلوازنهفقدبطل

هطء7ولأ،1،هـ4الحبفيالموت."الاستمبرارعنالعجزخلاصانهسامحةوتضخيمالرمنيالاستعجالان.شيءايمنواثقايعد

حتىهملتيستطيعاندونأوفيلياوتموت.وجولييتروميوفيكمابعدحتىالمزمنةالمسجونينعقدةتصيرماعالبا،اللفأو،عامبمائة

القدحاءالمجرمينبجثثالقاعةهتمتلىءالترردينتهي.يقبلهاان.نهائيةبصفةيتحبررواان

الجرد.والضحاياالقصوهـاصحابانتقادميعلواندؤوف.للاميذأحدمهراًنكان

هملتمسرحيةلاهناكتكونفلمنالطويلللعجزاهذالولالكنالقديماستاذهفمجدالسجنمنيخرجلكنه،ااسجنيدخلأنقبل

انهوجو.لساهـتر"القذرةلايدي5"ولا"والكلاباللص"روايةولاةرؤو!قال."ياوألرءألانوار1قصر"فييسكنهذا

للهيتمواخيرا.الحزباوامرتنفيذفيالترددمشكلةنفستعذبهأصلكنتالذ!-تالاغنياءمنواحداصرتأنيتتوهمأنت-

وهنا.السياسيالواجببدافعوليساللغيرةبدأفعالتنفيذذلك.تعاملنبمأنأردتالاساسهذاوعلى.عليهم

موتهملتلكن.كنطعندكمااللاغايةفيالغايةللهتحققتاكثرتخظيطالمحتطلبماضيهميخونوناللذينعلىاللقضاءانويبدو

جديدمنل!يساطالسجنالىيعادمهرانوسميد،نسهيدالوريا.عهرانسعيدأعدهاللذيمن

وغبائه.،ومماله،جبنهحسابعلىيعيننهونالخونةويبقى.ك!لبللمالنومءئالتعبيرهذاان..."الجفونءسدلاللقصربدا))

يمثلهاكم!االلجديدةحيا.نهمدالرةخارجبامثالهيقذفونوسيظلونمي-عاواندؤوف-الخيانةنامت.)العصراسلوبمعيتلاءميعد

قمتها.فيعلوانرؤو!أواستاذهسرفةفييفشلوحين(.البتة"شنحقهلابدي!عهموء

م!رهاصتيارفي،حرانسانأيمطلق،اووالقارىءالكانبأننجبعضمثقلورأسهيخرج،!نهوذكاءصفىراأكتركانلانه،افياله

ئفسهعلىيرطلق.أنمااستعرأضالاختيارهذافيكانولوحتى."كحشرةفسأسحقكأخرىمرة!أيتكان":كلماته

(1ر(2)الشاهدصةوماجدة،خوخوفانهمنغواكجفعلكمااينارضدوسيكون.الحظالسهيىءلابيهالانتقامهوهطتهدفكان

غائمةبحريةنزهة(و،مالمحموبيرونءوتمثل،صدفة!ناكتكونمثلانه.امهمنأكثرأباهيحبهملتان.!رويدنظريةارادة

جولليانومقصلةسقراطك!حاكمة.للرجبةتحداوشيلليكغرقتصصماأكثراورستمعل!ن.أجاممنونلابيهسينتقمءللذياورست

!ضكان،الاقلعلى،الاخيوينالثلاثةهؤلاءموقفءنثومرسول)3.لقدصامداهويبقىالكتراأخضهتض!فحينوحتى.هملتفعلمن

منهااكثرودائيةهـ،هي-(كمتهمالتيالعدالةدامتما4البطولةاناذنهملتواجب.نفسهأرجوسشعبندممنحتىاقوىكان

يختلطالامرلكن.المرهفاللعاطفياحسالسهمننزاهةاكثريكون
سيرتهاصدرت.باللفبرنسيةشعرهاكتبت،لبكنانيةقيطعرة-2..0-.....

لشاهدالكبيرحبهالتهيدةكل،تت."ولليلةليلةاللف"مجلةفىالذاتيةمج!و!.دءحلهفيي!عمسيءكل.عمي!،هلوسيبمولو!لديه

حد!ركنعيماحدةلهآمنت.الارواحيستحضركانأنهقعلاللذىالمحللبطأكبرلدىخىظفيفالتياسمع-باطنياعاقلىظاهريا

-..........:هلأحياناسوائهفييشكقدالجنونيصظنعمنلكن.لشخ!عيته

.بجنون

.والاسودالاحمربطل-3.اللهتلريةالمانيةفيالسبابوزير)1(
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يعرفشكريمحمدولكن:"اللدقةمنبقليللكن،تهكميةبلهجةمآرانغو()مأوىديامهوروتنحوالابنمشاعرعلاقةما.وافعية

الغريب"المنفيبطلهمحنكاءوالبيريعرفهماأكثبرالمجنونبطلهءنالتىايشمسرضربة،النبعالىبرأللعودةاصطدمتكممسه"كأوجريمة

عر!مصالكثرالمجنونبطلهعنأيضايعرفنممكريمحمدلكنو)امرسقليعميكانالذي"بعربيونخوة،القابضاليؤمذلكبقيظذكرته

التيالمقارنةانواعتفغ".اللعاديةمناللهاربالشاذبطلهعنسارترمافيي!نححسسل!!لمرسولحاةزاهذاأليس؟الشمسوهجفيبسكينة

"ايروشراتو""ألغريب"كاموبطلمعللبطليختنتنةساءيوضمهاالساحلذللكميالضجةتلكويحدثالكثيفالملحبعماءدحوعجيبه

النصجقيمعلىتتوفرلاقصتيان.النقدفيمجازفةهيلسارتر.الاخيرةالفرصةمنهمواحدلكلكانت،دللكمع؟الجهنميالصامت

مسوولاالكاتبدامماالكثيرايضايعنيلااتجريرهذالكن.الكافيالممطدةامامليمحنادويعلنلهتتاحفرصةكليرقضجوليانللكن

عناللغريببحثومثلما)).تطورهمراحلجميعفيانتأجهعنث.مة.وقمتجريمني"..."رصمةايةمنكماطلبلاانني:))المحلفين

-انتحاريعملفيمأواهعنيبحثميمونداحكذلك،الموتفيمأواه."الموتضحقوأس!،صميموتصولىلسابقءنبها

انه".البحرفينفسهبالقماء-الجحيمعلىالاخيرمههجومبعداعترفاشهلوا!ديئ!ضيمعلمرسولآخرحظهنلككان

رمضحينمرسولان.باختيارهالموتعنبحثميمونولا"برسوللاولاتاححينحظى،منهماأكثركانفقدسقراطاما.المسيحبتقديس

وفراراللابطولةةموقففيانخرطانهفديعنيكاننفسهعنالدقاعغيرا-ف،المضادمنبقليلرقضلكنه.بالحاحال!رارفرصةنلاميذه

تجا5مابشكلواعمرسول.الاستسلامعدمبلذةشعوهاكانميمون.بطوللةأكثرهماكانولهذا.شيءملى

اللشمى:الاقن!ياءمحناصرفيباضطراب!رميمونأما.تنيءكلىجثتهمحلىعترواهـو!وجاكجان:غموضأزمةهناكت!ونأحيانا

.لكنبجودبملليلحقباهظنجضمنسيباعوالملح،الماحيعطيانهوايبحرزة(رجأ!!ان،)نجداهاقد!يهيبللكانالتيالاعشابفوقمتورمة

ولا،فيهايتعثرالتيالاصدافمي،خىتمامادملأ4يخي!عئدماكا.....رر..،.ا.
نانبعدكبيرهلروعجمعلدلىجاكسالياعالمياكا"نا+ساوالدي

شيءكلانيرىحهنلله!صاذا،جواهرالىيدهفيت!تتيلةيء!أطراتقييرلااصطدامعلىويفيقمابمدينةقاطرةفيينام

!؟اللجحيمالىبالدخوليغرياصرار!جنون،أوغموض!اكيكونالذياوقتاوفي.اخرىمدينة

منتهـهةالقضهةامحتبرللقد.صدفةجاءمرسولعئدالاطلافيان:لآخرحينمنقوقفة،واضحةسقطةهناكتكون،مللأو

فهواورريطلقجعلهالذيلكن.رامونخممالعنيدالعرجمرمع..)1(فوكأروولليم،،مباركزكي،ادجاربو

!فيء،فروسيوتحد،!صودقبائليترصدمنهناكأللعربيبقاء!كذأ،معقو!ةلاميتة!اتأو،معقوللاهذا:نقولحيناننا

لاهبة.شمسوهجفيمراةكانعكاسمر!ولوجهفيشهرهاا\لة!طيفغ!سحريةأزرارعليناكسقطها،جمريةهناكليسانهي!جمر

!كل!سودةجديدةجونيهناكيجدأنينتظرميمونيكنلمكألكفيصورسوء،صدفةهناكأنما.بالعطبابغافتابولا،عليها

يوسفهولليسمي!نان.الجحيمويدخلهاللجنةمنالواحديخرجايذبحةهناكاللبيولوجيوبألمعنى.الاءواتهستبروحكتابفيمكتوب

عناللثامسقطالتيميمونوفتاة،مرسولعربيان)1(زليخة،ءرماعاتنرئرة؟الربو،اللعراع،الدوخة،العطسة،الصدرية

مرسول،اطلأقعنمسؤولكلاهماخفيفةبشقرةالمشوربالاسفلفمهاهذايحثألذيالوقتفي1/نه.اللخ..المجنونة1والقبلة،المعمي

سابقبتونصمفةمحليهماسقطافعلانا!ما.ميمونوارتمماءطقسيا،أو،وآليا.انحرفقدنسيءكلبكونالجسمفي(ا!خلل

فعل:يختلفال!كيففعلهماوميمونايروصمتراتءأ!ا.قصد..-2(العربلورانس،متشلمرجريت،كامو:الدمارنفسيعدث

ايرواشرات.صيدايترص!كمن،مقصود،مفتعلشنوذايرواشنراتهصوذاكهذامناسوألكن.(عمىعبثوهناك،اختيارهناك"ذن

ومور،لاذهنيتبرفعننلأنجةالوهميةساديته.عنينسارترالسيزيفي(للحظسوءخىأو،اختياردونالغيابفييحغثما

الذياللمسيالعجزعنالتفريحفيصبيانيواسلىوب،اجتماعياللذيالابديالمعنبيتعبرلا،تبداحيثتنلت!هيالتيبالهمومالمثقل

الاشي!اءلمسمنبخوفهلديهيختلطالمجنسياشترازهان.يعانيهلوركا،!ارسيا،حودكيمكيم،ذلمبوليون:عليهالانسمانحقديعمق

هصابايكنفلمعيمو!أما.مثلاالمحترفاتكعدوىاللجرثومي!ةايةادونلكنهـءلماتوا.سختلفةمواقفل!كانتلقد.نيزانبوله

بتمزيقشغفهان.الانمعياءتجاهقهريبفعلاو،الكليبالللاتميبزء...-ء.3..ا!......

يحتاجولاكام!4رحولته.آخرولنتعاطشعورهوانماحونيثيا!-مسرصكطباسلوبلسمايعالادجورداريحسطل.وحينعلاليهجلسسه

...وظوهـسل،خاصىطبببلهوكان،الامعاءبسرطانماتنابليونبأن

"صطباًيروسرات.ثعبانهلينتعظايروشنراتعاهرةاثارةنفسالى،ا!!ةلا!وسةا،رغمبالسلماتجوركيمكسيموان.باخرام

.ارر!اظأةللهيتماندونيقذفوقد.السريعوالقذفبالارتخاءورورنيزانودولدوركاحبرفيأهـ،.للطلقلؤاللهولماء،الطبيةوالرعاية

4كتاب:الاستعراضخطمةيعدعاديتهمنتمامايسأموعئدمارفمووو!هادمرفلا،لوداءا!ةفويالز-خاصطلقاتصبرعتهما

الا.جاه،ثمنظرهفي،ألامريعنيهماللذينالىوارساووال!اباتارزريووفولالاشعاعز،ريخويأ"نن.المدنبىجللحرس!ةالموجالاقهامات

الآ4يكتشفالرحماضوفي.اللهواني!ةبطلقاتهليرعبهمالعادبنالناسالىوليس،بالرر!خهوتهيكشف،جيداالمحفوظنابوببونشعر:لئا

حو)-4المنبعثةوالرائحةأله.يثترهمالذينالناسجميعمناقلوللم،قلالخوفانبعد،احياءظلواالذينوينطق.الامعاءبسرطان

.سواءمناللاجغوىعمرناهزواقددامواءلم،بمصيرهميهتمونيعودوا

الناسءجعليكنولم.نفسهمعالانفسهيستعرضللمميمونيمتو!م،اللع!الأعداءسممهجو!كيم!ميمبأنورعرفأيقافهم

غريبمناثارةنلمحقدارروستراتجعلهم3مابعضابعضهميدوس.وحدهبالسل

،ولكنشاشكريمحمدميمونفيسارترايروستراتوسومن،كاموالبير:النصرينثأرتجاهمنهزمحدسيكبرياءحقماهناككانلقد

يبحثانضرورةالىالكلأصلببتجربةتدفع،الغورقليلةسطحيةاثارةءمولوللينيساذجوجن،وايفابراون!لر،أو،لميوبافىااؤطونو

."وأصالةتمثلاأكثرفكركطعمقعنلهافيلمج!ماوباللواككبنسينعلقوهمااللذينبيتاضياوعشيقته

.معذللك،معهوتجربتبم،تجربتهبيئتهحغودفيميمونورمتلقد.ابشموارع

وايروسترات.،مرسولانقاذنامنأكثبرميمونانقاذاستطاعتنافي،**

مزيجايعانياللذيميمونيكونانالممكنمنيكنللمكذلك"الشاطىعما(محلىالعنف"قصتيخشيةساميالاسنناذانننقدلقد

عرا!كأالمؤلفوصفهفما!الاضطهادوباهـانوياالمبكتراللجنونمن.بافراطالكحولعلىمدمنينالثلاثةهولاءكان-ا

مث،فأبىلعزيزاامراةأغرتهالتييوكصففصةالىاشارة-01الاصظدامبحوأدثهؤلاءمات-2

.القرآنفيوردالذيمصيرهكان.الادواحفيهن!عتقرالذيالبرزخ:الامواتمستروح
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،ه!رةلاوزقابلتهغسلتهكمابعنففدخلهمفتوحاألبابميمونأمكنكيفاتساءلأيضااانني".سأرترايروسترالوسبطلفو

ايجحيمحممأن.وجودهليثبتبعنفيصرخلتجعلهطهرهعلىوضربتهبهميمونوصفتبمامصابايروشنراتبأنبطليعرفانخشبةللسيد

،بدخولالمهددينليخيفيمسمختم...،دمويامنفعلاالانسانتجعلاكهالنفسمحلمفيلكن."بارادتهمجنونانه":يقولهو؟صراحة

رانتي.جحيمالخمرينمربكانبيرونان.بارادتهالجنوني!تعمدمنهنساكليس

جديد.منليخرددالوقتخىلهيتركلمميمونوضعانالاالالهيةمهزلتهاشعارأجمليكتبلاوداتي،بشريةجماجمفي

ميمونان:"يكتبكانلحن!ماخشبةلمناميالالستاذأنأعتقدأحسىنتأتيهجاكروسووجان،قبرشاهدالىمشندايكونحين

كان"معناالتشابهمنواحدةاشادةبهولشست،يشبهنالااستهتاريةسلوكثوافعهذهاًن.الحقولبينيتمشىوهوأفكاره

ث!يللي.لماديفرانكثاينيخيل،الريتنذوذ!أك.اراديجنونحاحتليستلكن،وقهرية

محندمايضقفوهاناللخائنينضباطهينتظبريكن)م)1(مانيوان،وايروتراقيسوهملتكيخوتيدونان:نقولأنالصعبمنلكن

كانمن.مجنونةءقاومةفيشيءكلضد!لمق!راحو!ف،الطواحينهزيلبجسميحاربمنان.بارادتهملجانينكانوا

نهاييتهم"الىطريقهمافيوهه!اوأباه)2(فرانزينقذانيستطيعاذاالاطتاء"يئكللاهـقليسهثاليتهعنينفىالمافءوقطعان

حعهذكريات،القلميةأزماته،اللحرليةفرانزكواسس:الاختياريةبالصابونجيدااللصحونكسلقدحقيقةانهلهيقصمخادمهجعل

.ء......ءوفالل!يعانيمنبيضفرقاهناكان؟ألساخنوالماء

كحتهكرناابلعذحلىنهابيهانللةفذالثميطافيلينيكلقمعونممهختهنالمحرالشرعلىالخيرانتصارارادةيثبتانيريدمنوبينالجرإثيممن

....وليس،اراديا(لامجنوناميمونيكونانيصحللذا.الوهمفيولو

كما"يخصرمالديهليساللذيالانسانهوخطيرو".ببروميثيوسواقعهيغيرانيريدمنان.كايرول!تراتواقعهيغيرانأجلمن

لكنها،النهائيوأبيهاأصابقرآرتعلم!نتيخماان:جوفقالاتنخصكر.بالا!ممصاباقطيكونلا"عليهتراكمت4حريئلان"

وسطاخيهاجنونجمالعدوىليهااانتقلتقدكانتأيضا!ماللم،!زا.بس!معاشالذينالناسويعرف،نفسهيعرف!كان!ميمون

جيدالتتعلمشيءكلغرفتهفيلهاتركلقد.العقاربمحكمةءظمرةاليهكانتوضعهان.لانقاذهعلفاولاخيرالامنهمينتظريكن

فيربما.الماضيفياللضائعةنفسه،خىالاجيالأخطاءتحاكمكيفمنجلصاناراد.اللهروييةطريقتهلحلىيخهيهاانواخساربدأهـا

محندماأبيهيأسس!تقبمربمااللذيودرنزلينيانقاذلامكانااذا،مشاعاللديهالناسمتاعيصيريجوعحينوالانمسان.ا!زيف

نالنايمكنلالكن.النازيةبالمطاردة!ددورفماانيغثففالجانجانخطفهاللذيالريخفان.المناسبلوقتافييسعفوهل!

الكرونيةآلةللدفلم،كانتاذا،الاجيرلاشوالسيدقرانزننقذابياؤ!ةومارتا)1(فانتينموتان.سرقةفعلفيمغتصبةصدقةهو

.الابوابتشتحاندونماتيكيةالاولوتهماسيارفتطيرعليهانضغطمضاجعةاو،اغتصاببعقدةالمصابةللبرجوازيةادانة)3(

شبمءكلسيبدألكن.فؤطلمالانيالبسمننمنعهماانيمكنهكذاالمشغلةا!بقةهذهفعلرديكونلهذا.احتقارها،ثمالبروليتارية

منوجارساناستيلوضيق،لاشيلايناسشهوةهيكماجديدمن3اللجرابحاثاأثبتتلقد.،وولاالمسنوياتجميعفي(اللغينبفتح)

ينتهي.لاي.يخبمكدوداصضرتهيعيدوسيزيف،ايناسوجود.البوجوازيةاللطبقةمناللضحايااغلبانالجنسية

منخلالهيقولهمايجديعدلم2لانهمابوينقذللمسارترانولستدخله،النعيممنأخرجتهاتيحواءعلىميمونهجومان

بيناحضانمارسيلتركمح!دماب!معهوشعرديكارتعنتحثلقدالتوتورقة:معرياش!*كلكانلقد.متنروعهجوم،اجحيما

،ولانهاعظيمجوجانرسامبئىايفيشيقمعانوحاول،اللوميدانيسالذكرهوضعفياستلقا؟ها،الزرقاءاللصيةءنشتبهاد!بتا%في

متساهلاته.مرصلضوهورسمهاقلانهبرينسض"دحةتعجب!الماذابامكانه!كنللم.بهايلحقانولا،ينساهاانيستطعلمالتي0بجوني

مفتحلهاتاركاالاجبارىللتشجدطلبوهعندماخىشيءكلفيالوا!ران.أخرىامرأةأسةمعحيانهيشانفانخىهجرتهمنذ

نجابه.فيلنقحبغرقنهوجدوقد.حظهيسوءعندما،واحدةمرةالاالجحيميدخللا

؟شيءكلعلىالرصاصيطلقأنبعدللانساناذنيبقىماذا

اختارهماان.ذفسهعلىأيفساسيطلقشيءكلعلى!للقاذا!4.هوجوروور"البؤساء"قصةفيجداشقيةبطلة-ا

كماماأيومنسالىترتخلصلقد.خلاليمن)غيرياخارهلنفسيهـلاجلهامنبأءتاتجط!زيتابتهارؤيةعلىتتحسروهيمانت

تجاهمتناقضاتهعنهتكشفبدلتالديالريفمننفسهسارفرتخلص.نفهاحتى،ماثما

برب"فيالريفمنهماتيوتخلصوهثلمما.المالمقضاببعض،الروجعرائس:"بررانفيكنابهخليلجبرانقصةبطلة-2

اللسىالالريقفي"اللقعيرةقمتهفيسالمجورجحاولالنضاني.افىساويواقعهامنلتهربأبدياحلماالحياةلوكانتتتمنىكانت

"س"زيفلكن.اخرريفمن"س"بطلهيخلصان"الضحراء

جح!يسمكييجدالل!لف!سهولرحمئترصومعضىااتلل!ذئاقضمالفهفيولث!هادئدخلأومر!يروعهاالمكئمةغىالوطسهللخلمح

وعلموببابطعاممنديهسابماال!لا!الحالاس.سيعيدرديري!

:خامصصرورك!ننيءمحردليكلعيرلتشعأ -....-لشخصيا

رمل.حبةتصيرأنالانمحليك-

ذلك؟كيف؟رملحبة-

يعتج.انالمسكمن!"س"حاولودثا.غريماالصوتىمدرلىةوادواتومحلاتكت!ؤو.حص!ء
لكيره.االرملحبا!احوالكبييولمدد،علىالارصاصطجع-

شبهفيفاضاف".صعيرة.هيحقاملكميرسيصيرهاللقدسكاكاحبةأ"الادابدار"ومنشورات"الاداب"لآمجل

ريع.

منهااطلبوا

لسارتر.الحريةدروب"فيالرئ!بسيءاللبطل-ا

."اللطونالسجناء"أبطالاهم-2

،9



صاللح(للاليبالشمالىالىاللهجرةموسم"روايةبطلمثل)اللكثيرنجاذنالنهابةهيأهذه-

،جعلهرياحقبضمايدركهالانسحانهووكل"باطلالكلان:"فكرةلكنوخطر.الارضعلىواضطجعلللامرامتثل،أحديجبهللمولما"

أنه:"دامماالفائدةمااذن0الصحراءنداء،الاشيءكليحتقر:انجبرلمؤاللله

يبحثماكانفربما:"اذنج."قطبفرحيشعبروللم،سمعادةيجنللم؟ذللكيسستغرقكم-

أخذ"لقد11)بهافليرم،يقصدالتيالصحراءفيمتوفراعنه:"والهدوءالرقةمنتهىفييقولادنهفيصوتهمس"

؟وهلوجدهل.النبعمنشربأنبعد،وجودهفييشكألانسى.الربأياممنأيامبضعهـةالاذلكيستغرقيلن-

بنهذللك؟السحربمرالنبعهذافعلهناكان)فيالانموجودهو."سوأغفى"

التذكر.علىقادراي!دولم،الاطلاقعلىشيمءاييذكريعدلم.نملةتجرهفتاتمنأقلصغيرمحنصريشيءالىتحولوبذلك

هو،واحدشيءالاذهنهفييبقكوللمعينيهفيالدنياغامتفقد.الكبيرالزيفمنتخلصلكنه

وأب-ى،الامسىوقبلبالامسفعلوماذاجاءآينمنأما.الصحراءط!ليدفيمنفوخبرلاسهتيكيكاللنالونيبدو،أحيانا،الانقاذان

الامورهذهغامتفقد؟همومنوذووهأهلهوأين،أيامهقضىوكيفلكن.بانقاذهمينتفيخلودهم.ينقذونلاالابطالأخلىدان.شرس

ينتظرها،التيالصحرأءالاامامهيرىيعرولم،عين!بهديكلهاأن"الصحراءالى2الطر!ق))في"س"أرارماذابدافع!والسؤال

.(البعدفي،موغلبعيدامدهنذ،وتنتظرها!جنور،هـط!عسايمجورجلنلقنمهنق!؟شيءكلمنيننخلص

افتيه،،العودة:بالاحتمالاتمثقلساللمجورجعندهناالرمزانسائرالاصباح(.محنلميءفييختلفلاالصباحهذاأنفرأى):جاهزا

ريحوقبضباطلشيءكلرمزيعودأيضاهنااللح....ا)زهداخيوةالتفاتةالتف!).الوجودءنبالثمرخماوحياللجملةهذهان

فوبرىءولكنه،منظرها!ءجمبهالرملمحلىاقدامهائاريلاحظوراح)انشعور."عاطفةبأبقىالسهلاحضانفياللةافيةالبلمدةلهتوخكلم

الرياحفعلوآلمه.اقدامهمواطيءفتغطياللصحراءسطحفسفحبالرياح.جاه(1)روكانتاننجتعورتابيه(1الصحراءالىاالطريق"في"س"

قدميه.اثاررويةمتعمدايمسيرفراح.اثارهغبابنفسهفيوحزشيف،نعرفولابوفيلعنالكثيرنعر!لكننا.)2(بوميلمدينة

مجهودكلهيالاقداماثاران(.اختفاءهاليرقبحزينايتوقفثمهـزهان."الصحرأءالىالظريق"في"س"مدينةعنالبتة

.وماالانمصمانلاخيهلمنالافجحوديضماأ!كطالرياحلكن،الانسان)سوى1فنماذوالا.!امامن!اواثقاسيكنلمالتخلصيةالهجرة

ادلرولدى"،و))اللدونيةسالى.نرعند"ألان!ا"فانهكذاالامردامانديرمنان..؟العادةبسببهذأفعلهل؟(ونحافهفراشه

والابيقوربةالارستيبيةالانيةوأللذة،فرود-دعند"الجنسى))سفرلشايندو،لهذا.شيءايعلىيأسفلانت!يءكلمنيتخلص

هذاكلان-الخ....ولليامسوتينبملورانسهـ..دوكتابات.إالنومميكالمشي"س"

المركي!زابطالإتلذذو،المعبهايروستراتيحرقعندمايببررهمالهفلكرامة:شيءكلمنالتخلصعاىعازمايكنلمدلبدايةفي

باباللذييصلالوحيدلجسرلاهيرتفعانبعدبضحاياهمدوساداييهالتدوينيحتاجقدقدهـأنه)العلمحقينةفييحملهاكانالتي

وللمرأة"الاعورالثعبان"لللرجلفماأنمنذ(ةالنجبطريقالقصرمفرطةعاللبارفئهيةفيحياكهميقضونالذين.ان(لهيخ!رما

."الداهىءالجحر"ثوباان):جديدمندلبد*مجالهناكيكونلاعندمايحتقرونهاما

(لليسالاخيرةاللفرصة)الرابعاللجزءاتمامعنسارترعجزان(.قبيلالتيابهذهكلالىاللحيالكائنيحتاجولشي،يكفينيواحدا

كم!ا-المقاومةاحداثمعوحدءينسجملااللذك!هو/الرواليالبناءلانس!ئق!!"اررءمورهذابنفستنعربكشوقياحمدموت

كانتشخص!يةأهممنتخلصقدلانةربماانما-نفمسههوعبر!ؤلهالكبيرالىداخلوهو،المعنىأبهذالسائقهقاللقد.سيارته

ناوشنايدلىبرونيهحاول.لقدالروايةاحداثحوليط.تلأحم:بالمنزلالمحيظةالارضالىمشيرا

الاسرفينفدصبرهمالكن،المعسكرفيللحزبلمستقبليخططا؟كلهاابفائضةالارضهذهلماذا-

!امرةطريقعننفسهمنشنايدرتخلصاخمرا.أخوانهم!اكا:السائقظل
حهعس.سالقعنفاشلةف!دونت

.؟بكيالمالليوآهذافي!كذاتفكرلماذس

بهانتهىالذياللغموضتشرحاندوبودوارسيمونحماولتلقدير120كانا!زيالوتعنحديثأيسماعيكرهشوفيكافى

ملمانيوان:"الانسيساءقوة"فيمعناهماقالت.ور،نجوميقفوعنالارض،الموتعننفسه!و-نحدثلذاتباالمساءذلهـكفبمالكنه

المنظماتاحدىمعجديدمنحيانهواستأنف،هربانما،يمت

تماما،يبشلم!لاليوانلنا!دوهنامن.لاريزفيالسياس!ةالصميرنيبولفس!مورمنتسم!عانيرمكنوكم،بمنزلةالمحيطة

.....تجاوزهففر:سيارتهفيطريقهأعترضالذيالمتسولمعلهحدث

،وزملاءهالدراسةفياللفاشلينتلاميذهبهايقودكانالمحطالروحوانء!،.اومزيزةل!تهحطمالذياللطفلمسيةداليهطادثم،!ةأول

منفيهاستيقظتقدا!حزبييةمواقفهمحيرةفياللضائعبنبمثلهايجوديكنلمجنيهيةبهبةكونفحهوجدهخىئقالسلعنهبحث

،لانوا!ةمرةالاىجمونلاشبمءكلعلىالاطلاقلكن.جديد.أمثاللهعلىقبلمن

والجهوفرانزملأفيوموقفكانكذللك.مر"ينعدوهيقتللاالانسان:؟صصممحن!أبقليس،صدفةكانالريفمن"س"تخلصان

بفميمونوارتماء،ألصحراءطربقهفي،وة)س"جيرلاشايسبتركلوفتهنىلمؤلمهطويلاوقأاً!قيبةبهلحملالتييد.كانتل

.واحدةمرةالاالزيفمنيتخلصونلا،وامثاللهمهؤلاءان.البحركانبالزهدالشموران.(محورتهفييأخ!هـءالكيأقامحيثالحقيبة

يضايقونهاللذينالاخرينمموزي!زيفهمنيتخلصانفيحرانسانومطلق.ايررطولانشاءتمالحيتهفدطل):منتهاهبلغحنتىكيهيتعمق

لايرمكنالتمردهذابلأونلكنهعبثيهوقفحقاانه.هويريدكماءطجةفييرهـ.رلماف.(ووقاراصةذلكسليكسبه؟هذافيضير

لااويكونانالانسمانعلى.لعهـالمافييكوناننقيانسانيلوجود.كانورصهرصمثليتلاشىبداالذيالكائنوجودهحتىشبمءالى

بهذاقالمحنمماوهيدغر.وجودهيبررانعليهماهيتهان.يكونا!اظرالىد!فتانخىهام!يعهلم.فوياالصحراءنداء

متسىالان!ما!يحققا!يعنىسان"للموتموجودالانسان:))المعنىمنومل،شيءبكلاضتلاالقد.التيهالىيدخلانقبلالجميلة

.وجودهنقاءتعلمليقد.شيءكلالىجائعايزاللالمننسيءكلفلينركشيءكل

نذمكركبمحمد(المغربيةالمملكة)طنجة

.الغتيانبطل-ا

تعلم.قدسانيثبتوماالعلمعلىتحتويالننيالحقيبة-االهافر-2

ه!.-


