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الشهرةبعضنال،يعديامريكيكاتب"يفينآيرا"

تتصفننياو،،(روزماريصا"يتهاروصدراعنعما(9691سنة)

الرعب،ظاهرهاقصةوهي.،(الحديثةالشيطانية"يسمونه!ما

سنةفيانجبابليسانيتصورفالكاتب،الشرفلسفةوباطنها

رسولليكون،"روزماري"تدعيالبشرمنامراةمنابنا6191

ويحعل،لحملبتمقابلانيويوركمدينةمنويتخذ،والاذىالشر

،وسواءالحديتالميلاديالتقويمهذافي"واحدةسنة"6691مشة

بمولدكنناواالذيئالمجوسيقالجافص،عمداامصدفةذلكلان

يهوديطبيبيتزعمهم،الشروثثاةالسحرةمنبفرقة،المسح

جنين،وهوالشيطانابنرعايةيديهعلىتتم،الولادةفيشضص

سهمالكاتبهذابهياىفيما-اليهودكانفاذاوبذلك،ولادتهلم

بنقيغطاجاكلالذينهمفانهم،بقتلهوطالبوابالمسيحوشواالذين

.الارشهذهالى

وفام،سينمالياوانتجتكبيرانحاحاالروايةهذهنالتوقد

مرارةذاقانلبثماالذي"بولانسكيرومان"للسينماباخراجها

عصابةبايدي"تيثشارون"زوجتهذبحتعندماالشيطانيالعمل

ايضا.للشيطاننفسهاتنسب!فةوهم،الهيبيز

.لميهاليومنعيشالذيللحافر"ليفينآيرا"تصورهوهذا

تصورهيصف،(العظيماليومهذا"هذهالجديردةقصتهفيوهو

ومايفضلللأأل!3اأأ3حالمسشقبليالقصص"يسمونهفيماللممستقبل

ىتباياناساسعلى*،1ءهأ!تسميتهالدارسينبعض

المجتمعتصورالىيهدففانه،المستقبلفيحوادثهيضعقصصي

كما.اليهيصلانيمكنمماتحذيرهاوالحقبةهذهفيالانساني

،"شجاعةجديدةلهذيا"هيرةالتف"هكسليالدوس))قصةفيهو

واستخدامهاالورالةاسراركشفبعدالعالمشكلفعيهايتصوروالتي

لملانهتحتفيسوففالاسرة،"الورائيةالهئسة"يسمونهفيما

،حيثالادميينلتفريخمعاملفييتموالتناسل،لهاداعهناكيعد

.ويعمروالصناعةالاقتصادمطالبمعلتفقبمواصفاتالانسانينتم

قصتهفينجدلافنحن،هذهالنظروجهةفيتصوراتههكس!لي

ياشممالمير.اوالتطورلهذاوالدوليةالسياسيةالنتائ!عنشيئا

.حالايةعلىبعدفيمابالنقدقصتهنفسههوتناولوقد،الزمنبه

ا"،"849الصيتذاثعةاو!ويلجورجروايةايضاالنوعهذاومن

صشلدا

!سسى

مهـملأه!ص4

لصرعزلمح!ل!جم!!ص!

كبيرةلهولئلاثالىانقسمقدالسنةهذهفيالعالمانيتصوريها

الىتحولوقدالفردلناويصور،بينهافبمادائمةحربحالةأ

ترىالكترونيجهازرهناك،الحريةمنقدربادنىيحكىلابائسان

ثورةفيخيبنفسهانالافينفردلابحيثداخلهامنالمنازل"

وفي4الجهنميةالالاتهذهلرقابةخضوعاالاماكناكثرفهي،باه

البطلوتجعل،ايضااعقلاعلىسلطانهاالمولةتبسط8491شتمع

التامالرضاحالةالىالتمردحالةمنيت!ول(صميثونسشون

وهوالحاكم(الاكبرالاخ"يسمىلمنوحبحقيقيرضا،مجتممه9

اجبوقد!لظنحياكاناذاماحتىالشعبيعرفلاالذيفامض

فيالمجتمع"العلماثر"كتابهفيوذكرها،الروايةبهذهراسلتراند

(.اخرىومقالاتالذاكرةمنصور"كابهفيكاملافصلالهااود

لسلطةزيادتهحيثمنالعلهيالتطبيقاثرفيآرائهمع+لفاقها،لك

.الفردعلىجتمع

ثمداأدام3ا؟أءأهمأ!هألاالتسميتينهاتينانالا

بعهد.اليهنصللمعمرفيحوادثهاتقعفصةكلعلىتنطبقان

تصورالىالا!فلا"القمرالىالارضمن"فيرنجوللصة

وينطبق،الانسانيالمجتمععلىاثرهوليس،الملميالحدثذا

من،(العلمقصص"نطاقفييدخلمماالقصةهذهغيرعلى؟ا

الزمق،،لة3"الااللهم.ويلز.جهـ.مثلوغيرهالكاتبهذامال

تتحركآلةاختراعهيعلميةفكرةحولتدوركونهاجانبالى!ي

الكاتبتصورترينافهي،المسافةفيالقطاريتحرككماالزمن،

نوعينالىداروينيشبهتطوربفعلانقسموقدالانسانيمجتمع

الحياةوتحولالانسانيالنوعفناءالىينتقلثم،ا!خريلتهمكدما

ويلزيدمجنجدوهنا.الشمسحرارةتخبوعنمماالبدائيةصورهاى

يتصوروالتي1.02""روايةايضاالنوعلهذاوتنتمي.معانوعين

الانسعانية.الحياةعلىاكواكبابينالس!فرائرتبها

،"هراقليطس"عقيدةتثبهنظرةالمستقبلالىينظراذنويلز

ملهالهفيهكسلييرىبينما،شيءكليفعلالذيهوزمن

سياشبالتتير،الذيهوالعلميالتناسلان"شجاعةجديدةدنيا

اليهاستلجاكانتالنازيةانراسلبرتراندررىاليالف!رة!ي

هيانهاالمعامرينالعلماءبعضيرىوالتي،الاجلبهاامتد



بشريامخاسيكونانهيتح!ورونوالذي"السوبرمان"الىالطريق

تتكونالغ،للانسانالحاليةالاعضاءمحلتحللات9خلالهمنتعمل

اخرالثلالة،وهواودويلاما.والن!نيةالجسمانيةمقدرانهحدودمنها

ائنغسوىتبقفلم،مثىاقربهاوتنبواءته،بحتةسياسيةفنظرته

شمدىليتعققوامناالكميرونيعيشوسولى،8491علىسنةعشرة

صحتهما.

جديسداتفويماويتخذبل،كلهذلكيتخطىوهوليفينو؟ما

،"التوحيدبعد"172؟ماذا172؟172سعةتمعدهي،لأحد'كله

فيالمر!قليلةمستعمراتلها،واحدةثولةميالارضيةالدنبيوبد

العلمبفضلذلكويتسنى.بعدذلكيتعدلمالانهانعالمولكن

وهي،"الاسرة"لارادةالبتذريةالطبيعةتخضعع!ميربفضل،أيصا

هاالضافيريمعادهذه.بئ!رهالانسانيالمجتمععلىيطلفهالذيالاسم

الرغبةالىيديطكلاخمادالىنؤديوهي،دوريةبصفةالناس

ضعفالغريزةالىوبالنالي،النشربينبالعداءالننمعوراوالعراعفي

ذلك.وغيرالذقنشوواختفاءالجنسية

امبيرةأالاسرةهذه؟العالميحكمالذيومن

باسمالانيعرففيمايقعاالحجمهائلالكرونيحاسب

تح!الغالهائلةالالةهذهبحمديسبحونوالناس،"سوي!را"

مستقبلوماينجبهطفلاوكم،ينجبالذيمن،،.شءكللهم

الكبير."الكمبيوتر"هذاعملهو"والقثرالقضاء"....منهمكل

وفيالمواصلاتفنولوجيافيالتقممبفعلالمسافاتانععتوف

فيالعالمفردايليطلبالمرشالتليفونيستخممانفرداياستطاعة

ارولفيسميهمايذكرانبمجردوذلك،الحالفيويحادثهو-ساه

!*م*الانجليزيتينالكلمت!ينمنتوليفةوهي8؟*لا*

الا!سموالدقمتحوى،كهذهتركيبةانسانفلكل،53؟ص،*

العمل.كايلالكرونيالحاسب!يمكنانالذغا

بهاتلضمبتورةاسماءالىايضاتحولتقدنفسيويلامحن

كلوكذلك،مثلا"725افر"اسمهافريقيافيفي!يعكان،ارقام

بمفردها،فارةوكانهااسرائيلالمؤلفينسولم.وغيرهااوروبااماكئ

ا!رةواحدةاصنحالعالمانمنبالرفموذلك،"الخ..اسر)ء!ناك

،الامرةهذهمنفنميزافرعازالوامااليكلدانيلا

جدي!ت،بمعةذاتهافيليست"الرفمذيالانسان"وف!رة

علىللقضاءثريعةجرييهلوبالانمنهايتخذ،الروايةعالمفنى

الضيقلىعالموفي،منهاالتخلصالىوالدمموةالروائيةالشغصية

ازمعتقدسواسرائكلالفربيةالمانيامنهاسالمولبعضاننجد

فيالالكترونيالحاسبلاستخدامتم!دا،لافرادهاارقاماتتخذان

الميلادتار!الرفمويحوي.بياناتمنبهميتطقماكلتسجيل

علىيملمسلسلارفماثمالنوعثموالقرنوالسنةوالشهرباليوم

الشهيرة،الشخصياتلبعضارقاماحدثواانهمبل.بذاتهالفردهذا

وويلي065291117501هووثلرس452898174038:هودجوته

.وهكذا1812لأا5،3123برانة

ظ!...تحمثلمامورايتخيللاليفينآيراالسيدانيندر

عليه،خلعهيمكنهلاسوارامعصمهحولىيلبسانسانكليجكلهو

كلعلىقوائمتوجدمكانكلوفي،"والرقمالاسم"التوليفةهذه

الالهيالحالسبيولىوبذلك،اًلسمواربهذاًيلمسهاانبهايمرمن

يالاخرين،الاتصالمنواحدكلوتمكينالدفيافيفردكلمكانتحديد

هائلة.آلةمنكانوالوكماالافرادفيالتحكم،شيءكلورق

الروالية:الحبكة

أورويل،جورجقصةعنكثررايختلفلاحدثياشثلاالروايةوكتخذ

،

مجتمعه،عنراكلغيربفردلناياتىفاورويل،حبكتهاحيث؟

خصومن،سميثونسعتون:البطلومو،نفسهتلقاءمنورا

القاهرلمجتممهتحدمنعليهيقدموماومفامراتهالبطلهذاكلار

يصفكلههذاخصمن،المجتمعهذاطغيانجداءمنلهيحدثماا

يقيم!و،ليفينا-ساوكذلكس8491سنةيتخيلهاكماالدنيا!ا

يحالح!،!هوهو،"4؟!ام35رمسىله"فصته!لنا

اليشرهموهؤلاء،،(منهمالميئوسالمرضى"يسمونهمعمنملاءه

الحيواناتويقتلون،الناتيةالاماكنفييعيشونالذينلتشردون

معاصمهم.حولالاساوريلبسونولا،لكمهاياكلون

الموفىهذامييتحدتفهو،البقيةعنشاذافنالطفلهذا

عندهالصديقتهلحكيفهو،شن!ذااكثرعملا-!تكبئم،لحرم

حابدلا،لنفسهعملاينتقيانبامكانهكانلويتمنىكانانهكبر

ي!هلالفاضحالقولهذامثل!الالكرونيالحالسبلهيحددهق

المجتمعهدافيفردفلكل،"لمستشارها"فصتهتحكييمديقته

.يلامورهذهمثلفىاليهيلحأ"مستشارؤ

وافمس8491ديهيكماهناموجوثق)التمردبنرة)

والنسامارجالمنمجموعةفهناك.ايضاموجودهنالغيرهلمتصد

عليسميثوفستوفيتهر!كماتماما،اليهموينضم،به!تصلون

)،.الجنس))ـمكاصةجماعةعضومممديقته

(،.السلاج))بافييتظاهرانوهو،الاولالدرسيتعلموهنا

الطبيالمركد!نوبالتالي،لهيلزمممااكثريتعاطاهالذيلفزي

الجرعاتهذهلهيخهفسو!العلاجهذاجرعاتفيهيتعادلذي

وهذا،لهكبتمنيحديهوماالعلاجانرمنتدريجيايتخلصربذلك

ثموالاهمالالضع!واصارالوجباتعنبالتغاضييكونالتظاهر

مقابلةفبلالممريةالعادةباتيانيكونالاخيروهذا.الجنسيالعجز

صاءباحداث-المؤلفلنايظهروهنا.معهاالاسبوعيلقائهفيفتاله

منالجنسسيجعلالمستقبلمجتمعان-الاباحيبأسلوبهاوقصته

قدالغربكتابانوالوافع.بالقولاوبالفعلسواءفيهحرجلاشيا

شأنهافىكتاباتهمفيالبذيئةالدارجةالالفاظيستخلأمونالانمنبداوا

نفسط.المعنىع!تكلدامتمااخرىكلماتايشانذلك

كوهيفيهاحاركلالماالنىللطاهرةتفسيرانرملالهمنيعرفثم

انهولقتلوناالوافع؟بالضب!سنة؟،سنفييموتونالناسكلان

،للوفاةسنانسبالالننرونيالحالبوجلىهاالغالسنهيفهذه

الجديد.الان!،نيالمجتمعاجمي،الالرةخيرحيتمنوذلك

:التصدمرحلة

الام!..على)الحافرالماضبم.الىبالربهتىفيأالمفراينالى

يصس!لممنمزلةناثيةجزرعليطللعالمخران!يحويمتحفهناك

ا!،"تشب"-البطليهرب،بمدالجديدالعهدسلطاناليها

وضاك،صديقتهومعهالجزرهذهالى-اصدقائهبينمعروووهو

لهذهالاصليينخانالم!هنتناسلوااناس،نوعينمنمجتمعايجدان

العمولموجهعلىوهو.امثالهمنالهاربينمنومجموعة،الجزر

بالهجوميحلمونابطالهولكن،والانحلالىالفوضىمنيعانيمجتمع

هذه"الوحدقا(منالبشريةوتخليصوتصيمهالامزونيالحاسبعلى

هذ،لسلطانيخضعمكبوتجنسالىالانسانيالنىحولتالتي

.المتجبرةللألة

ا!ألهذههب،"تشب)ةالبطلبزعامة"تجريثه"تتكون

يمسكوفيوهناك،الالكترونيالحالسبمقرالىفعلاوتصل،الرهيبة

يحدلىكا!كماامخاخهميغسلواثمالعقابباعضانهالينزلوالا،بها

أفادة.للعالمقادةمنهمليتخنواولكن،8491ايامفي

،انث!لاالكبيرالالكرونيالحاسبهذايديروفيكادةهناكنعم



بالانجليزيةيسممون!همنطافمدهناك،العالمتحكمالنيهيليست

ت*برامعيضعونمنعلىينطيقاصطلاحو!و3ع40؟كاء**مم

البمثريةتخلدهزعيغمع"تشب"يتقابلوهناك.الالكترونيالحساب

اغب!ةنجدالكتاباولوكي"أءللاوصكب!"اسمهالعصرهدافي

:تقول،الكرةيلعبونوهمالاطفالبهايتغنى

وجم!نم،وودثم،ماركسثمالمسيحان

العظيمامومالهذافادوناالذينهم

المسيح-ويي-وود-ماركس

؟بحواقد،وىعدا،كلهـح

ماركس-المسيح-و-كا-وود

جميلةوحدائةامدارساعطونا

وود-ماركس-المسيحسويي

الطيبةعلمونا،التواضععلمونا

وماركسالمسيحفاما،الاربعةهؤلاءيقدسالحقبةهذهشعبان

عنه.شيئماافالم!لنايذكرلافزعيمإ)وود"واما،لنافمووفان

ماتفيماثم،الطلمفيتوح!الفضللهكانفصيني()ويي"واما

ولكنهونصففرنحواليمنذ،عمرهمنالستينفي،الناسيعرف

لهمنفسهليق!م،سنواتوسبعمئبئيناهزوهو،هناكلهميظهر

فائلا:رقبتهالىتنلميرثم،"وييانا":قائلا

اشحاصفانا،!سفلهنامناما،ف!أعلىهنلمناقصد-

سباقؤصفازالذي-أريسوع:اساسيةبصفة،متمدحون

163سنة،)ديكاثلون)ه

المستقيل:زمماء

كلعرفييتخيلهمكماالحكامطبقةتقديمفين8االمؤلفيبدا

عندالانسانيةالطبيتتغييرووسائلالاعضاءنرعفيهيملكون

،المخلوقاتمنمختلبننوعينوهؤلاءهؤلاءيصبحبحيث،الجماهير

فيالسنواتلهمتاحاكانالذيبالعلمويلز.جهـ.تخيلهماهوهذا

ايضاراسهلبرترانديمذكرهالرأيوهذا.عشرالتاسعالقرنمنالاخيرة

"اف!غماودويلجورجاما."المجتمعفيالعلمالمهلر"كتابهفي

العلمي!ةتخيلالهفانالقونهذامنالاربعحيناتاوائلفيروايتهكتب

اما،وا):مريالسمعيوالتجسسىالتسجيلادواتعلىتقتصركاد

آخر.لثيءايمنهااكثرفسياسيةافكارهبقية

ازعيموا"تشب"البطلبينالمثيرةالمحادثةهذهالى...ن7وا

،والذيآخررحلمنالمستعاروالجسم،الصيىالوجهذيم!(،ويي"

يتالفلاغداءطعاميتناولانوهما،ةينوستمئتينال!مرمنيبلغ

وانما:العاديونالبشريتناولهاالتيالصناعيةال!ائرمن

التوابل،منقل!بهبنيمرقفياللحممنشرائحهناككانت"

الجزيرةعلىتشبيرهلمالخضرمنونوع،الحجمصغيرمحمروبصل

السائلمنلذةاقل،رائقاحمرنييذثم-"قع"انةوىقالس

الذهب،منبأدواتيا.كلانكانا،السابقةدياللإلمةشربهالذيالاصفر

ايضا.الذهبمنمصنوعةواسعةحروفللاصحافوفي

ع!-بممرعةياعل-رمادياحريرايليسوهو-وييوكان

ملإئتينبالتجاعيدبشفتينالمحاظفمهالىبالشوكةوينقل"اللكملثرائح

واخر،آنوبين.اخرىقطعةوياخذيبتلعانقبلقليلايمضغثم

.الصفراءبفوطتهلففتيهيضغطثمالثبيذمنقليلاليرشفيتوقفكان

قسالا:

-42الصفحةعراًلتننمةس
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؟سصلأانضمرجمئ!

لليلا؟خرفيفيمرل!مااورتد

هـاسودأخضويهبطبرالبارفي

الرياحرأيتهلشيدق!

والعشمح!،ا)ناروجههلى

هـ؟أثوابهتنثرالقديمة

ؤصيكنت،الزناارتكبتابرطوبةفي)

الحشب4،والسبلالنخلالىانسمللت،الاربعين

اه4عشرينمنذر!حنةوجههفي،أسودأخضريبمل

في4تلتفالشتاءات،قدمىعلىبومكلترتمي

4الممتلي،فخؤيالىقديمحنينقبضتيهفي،القش

.!برهفيالدودمنجوعااكثرذراعانواحتوتني

ايها4انحدر،قبضتيفييبتلالعشب،الفارغ

مسكونة4،المتوحشىالبقرايهاانحدر،الجبليالماعز

بالماعركنتمسعكونة،المتوحشبالبقرعمثرينمنذ

(..الجبلى

هلرر!بدتي،تبتلالمدينة

؟نظارةالبرعلىنسيت

(.السابعالطابقاقطناننى)

هلسيدتى.يبتلالصثسب

حفقفيألصفرالقرىرأيت

الكلابسمعتهل؟أثوابه

،البارفيالليلآخرفيالحزينة

ذاهب.انني؟لسيدزباسمكما

ب!غابذالىاورفييهبطررويوركاعاليمن)

4،والعشبالناروجههفيأ!وديهب!اخضرا!خر
هـفيسبتلالدينة،اسذهبىاالاخضرألالق!جههفي

وجههفيتغلقالمطارات،الذهبيالاخضرصعوته

يبحثالصغيرذالمقاهيفيخادمةاي.عن،والفنادق

مشغولةوالمصاهـبمبتاةالحدائق؟أورفي

(....تبتلفبرلعصااو

"رمرعلىنسسميتهلسيدتي

البنفسج؟هذاضلروا

1(0الشنفسجانسىالحوضمرمرعفىالي)
البنفسمج!باصونهذاشالك

(؟تسحثالحدائقفيجنيةايعن)

الصكيرةانقاهيفي..مبتلةأنتسيدتي

فيالببلخر7في،البنفسجهذا)وقترتديخادمة

والعشب4الناروجههافيترقص،ترقصالبار

الممزقالرداءهذاعنكانزعي.مبتلهأنتسيدتي

العصافير،البواكيوالقبراتلعمثمبباأغطيكاني

تقتل.البارفيالليلخر7في

جعفر!الشبخحسببفداد



المعاصرةالمعتغبليةللرواي!نمو3!أ

-32الصفح!على.اًلمئشورتابع-
-ءحي-!حص!ىح!

،وليسحالايةعلىالزمنقديممنتوجدكثتالاشياءهذهس

الطريقةعلىومولثه،كميرةالفرلهةكافت.اذطلاتلاف!اداءهئاك

اصفو،،برتقابى،ذهبى،ابيفى،التوحيدقبلشا،لعهك!لتالتي

وي!!:.ثالصلممةمائه!بجواريقفانشخصانكانمنهاجانب؟في

الئهائي!ةاقرارأتاولكق،الامراولخطاهذايبدووقدس

نايمكنهملاوهؤلاء،العلم!جيتل!ونلاا!وادبواسطةتتخذانبجب

ولا،،)يكتبماركس"ووالتلفزيونالصناعيةالفطالرعلىبعيشوا

.*الكيمأئيينالعلاجهينيخاطبويي"حتى

،فتساعلفمه!ر؟اللحممنقطع!ويضع،يمتسموهوهذاكال

لمث!ب؟

بنفسعها'قراراتهايلاسرةتتخذلاولمأذاس

يبل!:ثميمضغوهووي!فقالى

تتمخذأنيمكئهاإوعالاصمعلىاو،ذإكعلىقادرةغير!ئهأ-

كماهو،اضتظماللط!:ءيتعرص!لاالذيفالانسطن،معقولةهرارات

عدائى!،2احم!،دنىء:اليهاهربتالتيال!برةكبىبنفسسكدايت

.والخوفا!ئانية.آخرشيءايمناكثرالانا.ديةدافعه،السلوك

فمه.فيال!صلمر،قطعةوضع3

للتوحيد.وصلوالقد-

اهـداهشاكاإ،3بمو...مررركفاحبعدوإكن...صحيح-

تحعي(انيجبالالصرةاًلط...كط3يمءيالا.بالعلابميئاهقعحتىالتوحيد

وبالهئسعة،الانلال!ل!بم-الكاملة*ئهانيةالر!كصلحتىالمساعدة

الذيناولثك.اجله؟ء.!اراتالقيتعتخذانبدولا-ذلكبعدالوراثية

الضا،الواجبعالعهمعلىلقعالذئهموالذكاءالقدرةبعلكون

6دى.الانمصلل!ءخبانةالالمسىمنهالتخلعررإ

مشيهـراالاحرىيدهورفعفمهفىاللحممؤ!قطعةوضعثم

تشبأفقالى.للخدم

؟62سنف!الافرادقتلهو..اجبالههذامنوجزء-

قائلا:وجمافابتسم

دائمة.بصفةاساسىسؤالههذا...53س

مقبطبقو؟(ثافى،أإنببئب!قئيئةاحدهما،الرجلاز،واقترب

امس!فىوقد.بقه"لمصو!الذ!،ويحاجالبالي،بهاممصكالذهب

مئها:لتساقطوالمركط،لفترةا!لح!منرإعةكبموةبشوكة

هوتغفلهالذيانا.فقطواحدة!ةفىاشص،للاموتن!!اًلتس

26هـنكثبراققلسبئد!ب!وتونالذبنالافرادمنال!فلىالعلمر

لهم،تقدمهاالمترعالطيمةوالحياةاًروالاستمقىالمسلامل!يتعلملو

الىنضيفاًننا.المحموعهذااعضاءفيواـيس،المجموء!ىفكر

كثيرة...لسيمننضيف،مئهاناخذمماكثرعلالالعوةحياةمجموع

والبصلالمرقاليهايضي!واخذطبقهفبماللحم!عةوضيع

ساله.ثم،القررءمو

.'تشعبس

.شكرا،لاس

الفتىبدأبينماطعقهفر،اللحمقطعةمنجزءايقطعتمثسبواخذ

ويي:وقالط.كأسهيم!النبيذيحملاإذي

36الىاقربالانالموتسناصثحتلقد.المناسبةوبهذه-

سكانكمدادانطاول*رتفاعفينستمروسوفس62الىمنها

تناقص.فيالاركل

.وقالالخادمانائسحببينمأ،فمهفياللجممنقطعهووضع

7:لشب

عمهم!والماخوذةالمضافةللسنمو،حسألك!اكدخلى!له-

إء-

'الهظامهذابفضمليوي!شنلأالذيقالاقرادائلفاًولبشريه

يبتممع:و!!ي؟فقأ(4

سمحنا؟ل!نالو.احداهذاالىوا!يميئغيولممشا.لا-

نوجدولن،رخص!؟ءاواستقرارهناكانلما،!لدواان؟لاء

الئهاية.في.لوة

والسشين.ا،ثانيةك!!فيعي!يفام!ا!مخواصهمواما-

،ممكو،مدلىاقصىال!عالب!مال!3؟!ةوجبالمممازوف!الاضاد-

.الإلمرةفير

:قالثم،ببط!/!هغهاواخذ!"!الل!!منق!"و!ضيع

يقولى:مفمى9،المفببتنكأينيه

يعيشى8-طلصواليهانتتشميمال!يم!المرامج؟اصعيج!لان-

،ذاتيومتهوتانبدلاالقد،(ءن!ن؟را:4هذاال!بس!الابدق

انتماًما.ذلكفيريقولاإحاسبولكون،نقبىقدانناالاطباءول

.اوداات!تولنانكمكدالممين

:قالثم،ببطيمضغهاوأخثف9مهفيالالحممنقطعةووضع

فيكبرتك!(!ماجاذبيةسيزدأدوإكنه،اظنفي!اعحمؤخاطر-

منوييصدرالىونظرفو*فىكالتاله!اطقهقىثبابشلع

م!سافلا:،فانيةوجههص!،اومادجمااردائهلرل

امقتلأطبهمصةميتةمالظهل،ا!مبا!ابطل،الفتى!را-

متحمها.بل،طائعاابداهاالتي،بوآقته،!للقد-

؟الحا!!بطبيكةالعلاجيتلقىكان-

لقد،كلا.جدازلميلةجرعات؟خلونهئلاء؟رياضيبطل-

فقط،واحهبشيء!شفلاوكان.م!؟يتحدان...بانفىخوران

كان4اتاواقعوا.ابتيةالجبهاقه!علىلم!أحافظكنتاذامالمو

خدمتنايتولونالمفىيئالافرادانانتتجدوسوف.ذلكفىكقا

استطاعتك.فيذلكاردتاذااءضاءهمليهبوكيتن!فسونسوففا

نهدفيجبان.مر-!نعيننغهرتش!ياانا،هذهعينكتببوا

نصللم.الكمال:واحدهدفل!وىلناليممو.إ*مالاالىئما

الورائبمبالتحكمتخ!م!نواحدةاسرة:نف!لطلعوفولكننابعديه

المرامحواضعيمقوفرؤلا،فروريفرالالوريالعلاجيصبح!يث

علىالارض،الكمال،ايضارالجزتوحيديم!قبحيثالابدالىيش

."!النحومالى،الخارجاأك!التحرك.

الىين!رواخذ،شفت!عندالإحمقطعةوبهاشوكتهتوقفت

:يقولو!ممام

ي!تازونالذيئالادميينمنعاإم،صعيروانابهذاحلمت-

اجمثىسوف.الانازقيوعدمالاخمىينوحب،المساعدةوحبلرقة

"ااعيث!لاراهانبدلا،العال!هذا،ى

؟مربئ:لنابوضعالموقفهذالكل

البمثرية.لمستقبلبالنسبةالاوباءعل!يت!الذ!بالفر-

.اليومكتابيراهكها،"الشكنيك"حهثمن،الم!وائياًلموقفس

:بالاوروسنبدأ

البثمر!ة:مس!تقبل

هـلىوورفينواورويلوه!ليو)!.:الاربعةالمفكوونيتفق-أ

اوبالتطورذلككانسواء،انواع211،لمئقسمسوفالانسانا

العكامفيرغبةعىلناءاو،الاق!عادتحدم4ءالشفيالوراثيةهنسعة

كانوان،،الانسمانيالمجتمعفيالعلمروبتايرهـالتطبهمقاو،تسل!

سنة،اربعين،المستقبلىهلفكوقهءيمرامدىاخمتارلانهربما،رويل

كثيسرايهتملاو(نهينرد،فيبىهعمدهوكماامح!راومليولالشى

.الا.لواعصمالة

سوفىوالمحكومالحاكمبهـجنالهوةانايضاالكنابهؤلاء.لرممط-2

الذيئيتخلونالمتسلطمنمنفئةا؟رويىعثدفالحكام،ا!ساعاداد

ثوهم(السلامهيال!وب)السلطةالىالوص!ولاداةالشعارات،



!!جمللأكابالمء
شىءمنكيصلنيلم

الحزناستودعتنامنذالانباءاعرفلافدنا
الوداعكلمات

بالدموعوشرقنا

أتألم..وحديبعدكمنعشت

..بىالخوفيتمادى

ليرحمكانما-للخوفيا-والخوف

المخادعفيويغؤووالعطرالدميحبسابوران

ويفتكالجرحيفتح

ويلغوالعارويرسم

!ولخادع

المدائنبالموتيرتمادانه

السفائنألواحبالاكتافايحسنعانه

..منهحبيينقلترىمن

ويضربيرميهكصفمنافايص،من

..للموتيسعلمهترىعن

النهاية؟سطربينناعبهبكتبمن

***
...اوقظتأمس

البعي!دالنجممعواوغلت

...قرباناقلبىحاملا

الضلوعانتفاضاتوزوتهإي

اأ..ضعتأذيغير

هائلأحمرنيزكطريقيواجتاح
هه5!ححى

زرععصرفييعيشالذيليفيناما.الصناعيةالفصائلمنذلك

البشريالجنسويوحدونالابدالىيعيشونمتالهينفيراهمالاعضاء

امتيازهميثبتونالذينالابظالمنمعاوضهموينتقون"واحدة"اسرةفي

تفتدرلاحججولديهم."تشب"فعلكمااوعالمقيادةفيبالرغبة

وهينفس،"المجموع"خيريفعلونهفيماانحي!ثمنالوجاهةالى

الناساليس!بظريقتهم"ديموقراظيون"انهمبل.القدلممةالحجة

واعضاصمع!يونهمليقدهواًيتنافسونانهمبلأيحرثعماراضينكلهم

فساذا.الظاعنةلاجسادهم"غياركقظع"ليستخدموهاللحكام

يحرثعماراضينوتجطهمتخضعهمالتيهيالعقاقيرباناعترضنا

ويلاتعلىقضتالتيهياًلعقاقيرهذه.سهلةالاجابةفانلهم

الحعمبينالعلاقةان!والجماعاتالا!ادبينوالمداءا!حرب

الببفاءاووالكلبالانسانبينالعلاقةنوعمنهيهناوالمحكوم

سعيدينالطرفانالشي،والمدمنالافيونتاجربيناو،يربيهالل!كب

نايمكنمااقصىتفوقوتقدرخاءحالةفي.ملوالبشرية،تماما

نايمكنالنىمن8*نفيهنعيشكالذيمؤقعالمفيبهنحلم

متخلف*عمرفييعيىونالذينالجهلةالقراءمنحفنةأيعترفي

،كانواقديمةقديمةقضيةوهيوالثرالخيرعنبالحديثيتشدقون

."الاخلاقمشكلة"التوحيدقبلفببمايسممونها

الرواهكل:الموفف

عندهوكماالكاتبهذاعندالروائي،(السرد"انهنانلاحر

السينملألية"الكاميرا)،بشبهيتصفصرينالمطالفربكاباغلب

لايجعلناافهبل،عندهمنتعليقباييتىلافالكاتب.التسجيلكل

ولكننا.يحدءماعلىساخطاامرامسياكاناذابماحتىنشعر

يمكنهحتىرياضيبجسملنفسهياقطكبيرزعيمامامانناتماماندرك

يعيش.بحملهجيلايتخمماوحدهالبصلمن!يهاوجيةيلتهمان

6

!سرول!جماوص!
رصعي،\

المضرارمنهمسصيولعلي
...بددتفلقد

كالرمادشيئاأصمبحتاو

*3

ليفاكتبي

معنىاعرفأواهداأنعل..كاشفيني

اكونان

استطيعاني:بالقالللست

ضحيةأوفداًء-شئتلو-اصبحربماانيعير

ولما،اوعلهغنسلس!،تشقيه

لتعيشى

عربيهوصلاهكبرياءبقاياالئاسمم!

..سىءلاانهم

..شىءاىهماو

...للشمسلابطال2يحربم

مسوخا

غبيهنفاياتالليلممويعودون

الفتونيكرسقبالعرىالملهوالنساء

الجنونيبار.دنأو

مضربةلحوناوبغنين

...الثأرفكرةضيعتناداكم..70

حسبيةخي!للحردبنمتطيفرحنل

ركيكمالاحمدلن!ن-

هـ!يرى!ح!حيوعى!-ه!ه!ى

والاخسرر،والصمالسياسةفيمتكاملةفلسفةوله،كاملةقرونا

،الكتابمنصفحتينعلىتزيدلاغذاءوجبةخثليتضحهذاكل

بالغمتكاملروائيوموقف،!!ك"فلاش"وهنا"فلاش"

التاثير.

النهاية:

ناننتظركلنا.نتوقعهلابماياتيالنهايةفيالكاتبولكن

وبذلك.الحماكمةالطبقةهذهفيعضوايصبمان،(تشب"يفضل

والعداءوالحربضرانتقاءانوهي،ويثبتهافكرتهاًلمؤل!يوضح

عقسليئظمها"يوتوبيا"،الوسيلةبهذهيتحققالانسانبنيبين

اخمادالظبيعةعلىيعملون،"السوبرمان"منحفنةيديرهاكتروني3ا

،،،بعدفيماالوراثيةوبالهن!سمة،الانبالعلاج"الخلقلدىالبشرية

يئعببماتماماتنتفيالوضعهذا"حتمية"ولكن.و-ىيقولكط

مثلبظملا"تشب)ءمنيخلقف!،قصتهنهايةفيا!لفاليه

وماذا،"ويي"ويقتلالالكترونيالحاسبيحظم،بوندجيمس

اصدقائه:منوواحدتشببينظريفةمناقشةهناك؟ب!د

الحاسب.ذمعفبسببكعيرونوماتالظائراتسقظتلقد-

6؟سنفيسيقتلونكانواالذينفيفكرولكن...صحيح-

سيعيشوناوالان

البثربصةامرفيحييرةنزدادتجعلناطريفةفلسفيةمناقشات

فدالمؤلفانوهيتبقىالحقيقةولهـن؟شرهاوايهاخيرهاوايها

ومن...الالةهذهيحظمالبظلجعلعنمطايضافكرتهحظم

يد-سونهاأ

ذلك!بعدحدثالذيوما

...نعرف؟لاالصرمنلعله
الحدلدء،محعد"'-8'نر


