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!اليع""منبهي!لونليما-*يامهذهالغربقيمايمارسون

امهولدينالديئادامماأ!ولم."الشيطانعباثة)1اسمهشيئا-

انشئستعندعليهوبناء'ذوووننثذهذائختارقلماذا،بليسا

قانونيحميهاالتي(،فرانسيسكوسانقيا!ولى،بليسئحسة"

يدكىسابقحيواناتمعدب6691سنة6لشاها0كاذهورنياو!ية

جملبوا!ياتوعق!لد!وسفيهاوتمارس6"لافيىانطون"

خدهحطم،*يمنخعكعلىضرلكمنقمعلا"،المسيحيةثعاليم

.أيلارضسيرين+لهم،*قوياء!وبيأس،ا،ا!يسر

منمنهمكئيرون،شخص*فعثرةكأيسة3لهذهوينت!مى

ملابسهمويخلعون،"لقمرضوءفييتقابلون،الجامعاىخريجى

يفرسونأوررببطانليةرص!فيفيبهمكون"الجلا*قاخذهم"و

اعدائهم.شكلعلىعرائسافي"2!بر

،6لجلتراوفي."الوكعيةالعريقمعبد"يوجدثععيكافووفى

962صف1خاصةسياحيةدورةللطمران،،اميركانبان1)شركةئن!م

ذلارةكعصمن،"2لروحانية!ورةا"كسمى(يرمبلمن،دو!را

الحركة،1(نبل،ارواحكحصيروجلسة،الروحائكياًلعلاجلركز

*لجلب!صانمنمسكونيامجله(انحدالىانجلتراقيوصلت

كلأبرشيةثعينبان-الحركةلهدفمقاومةساوصىوالكاثوليك

وا!رواحالمفاريتوالفاكلينليطردك!اح"هكما7(،طاردا*
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اسمهاعرافةاسبوعكلالاذاعةفيتتحد!،فرنساوءفي.الشريرة

ناويقال،المستعمينلجمهوربنصائحهالتدلي"سولييمدام"

الروايةفيحميرايتمثلماوهو-"الاسودالقداس"يسمىما

اثانيا،،ومطوليونباريسفيبكرةيعقد-هذهمقالتناموصوع

عدد،وملايينبثلاثةالشيطانيةوالعقافدللكنائسالمنتمينعدديقدر

سنواتمنذ،سويسراوفي،ملايينبسبعةمعهما،المتعاكلفين"

-طبستها.التي*رواحطردعلى!لاالموتحتىافتاةعذبت،فليلة

موضوعنا،عنالعفاريتوتخرجناالحديثبناطوللاومي

فئسلااربعالىتنقسمالجديدةالعقيدظاننصيفبانسنكفي

بطبيعتهالادسامالى!لافسانوت!ثو،(،الابليسية)1:رلشمية

لانكعاريدحثوماكلومنروحانيهوماكلمنوالتجردالحيوانية

الرفميهالحيواناتانيبدو)فييلا(،))ـديانةهيوهذه،الذات

امريكيةتتزممهاطائفةوهذه،(السحر)ثم،(يعرهـهوممابحر

وكلمة)،،ليكسيبيل"ك!ثىالطر!هذامنمليونيرةاصبحت

تزعم(*غريقاساطيرمنذالساحراتعلىيطلقلقب،سيبيل

.وهؤلاء1134سنةالىيرجعالساحراتمننسلمنكنحرانها/



فهوالذيالسحراما،الموتهيبانهاويقولونالابليسيةيعارضون

-.ويحفظهاالحياةطيل

المشقبلوالفتكمعلىاث!عرفوهي"النبوءة"ذلكبعدتاتي

ثم،(القديمةالموضة)وهو،بالقضاءالرضا)منبدلا،هيه

الماضيخباياكشففيالارواحالىيلجاونوهؤلاء،"الروحانية"

.الاعداءومحاربة،الطبيوالعلاج،والمستقبلوالحاضر

الفكر،مجالؤفي.والفكريةالعمليةآثارهاالافكارهذهلمثل

مكتبةويرحوي"الميتافيزيقيالمركز"ايضافرانممسم!وسانفييوجد

كلشهروالعفاريتاًلببلقراءيبيعهمايقدرو،الكتبلبيعودارا

المراجعمندولارالف25يبلغالذيرصيدهمن%06بصالي

الارواحتحضيرفيالتدريبيةالدوراتيعقدكما،"القيمة"

والاعشابوالبخور،بالجلساتالخاصةالملابسويبيعوالتنجيم

وفي."الع!"انواعوكلالبلوريةوالكراتوا،حجب!ةوالتعاويذ

ورواياتوثصصكتب*دبقراءالىخرجت،الاخيرةالسنوات

الامركيللكافب،(روزماريطفل"منها.الجديرةالموجةتمثل

فينيويوركابليسابنميصتصوروالتي"ليفينايرالأاليهودي

ميلاديا(أتقويماوتتخذ،"ماري!وز"تسىامريكيةمن

علىالولادةتمتوقد،(واحد"سنة)هي6691سنةيبمجديرا

فيمصروعرضتللسينماالقصةهذهاعدتوقد.يهوديطبيبيدي

ديلالي(جويلتالبس)منهاا!تبمنموجةوتبعتها،6891سنة

ول7!ك!لسك!ه*!3الروايةهذهكانخرهاوا،(،الاخر9)و

اودس!ءمنيلانحتىلرالوماالماضيالعاماواخرفينشرتالتي

ميلادالمسيح،بقصةليفينفعلهواأرزي.كلهالعالمفيانتشاراا!عب

يقلبءفهو،لوقاانجيلمنالثامنبلاصحاحبلاليوليميفطه

فى!يسقطالذيمن،العمرهذا"احقال!"مناسبةلنتيجةالتلالي

أاذنمن.بالطبعالخنا.ريرليس71911سنة(الهاوية)

لنخرج،والفنيةالفلسفية:ناحيتيهامنالقصةسنتناول

،خاصةروائياو"ادبيوفكر،ميتافيزيقيفكرمنفيهابماذلكمن

!الايامهذهالشيطانية؟+لجاهات

منوابتداعاوتغيراتضارباحعرالمعاعرةالروافةوالالجاهات

الرواية:هيكل

للقارىءونعننذرل!5،3اس!"ه"36الاسمهذافياولانحار

فهي)*(،اثنانعليهيختلفلامقابلالعربيمةا!يالهااننظنلاكلمةفهي

الرقياوبالصلا.الشريرةوالارواحالشياطينيصرفمنكلكعني

جاعواالجزويتطائفةمنقسميسالقصةهذهفيوهو،التعاويذ"و

وقد،عشرةالثانيةفي!فلةجسدمنالشيطانليطردخصيصابه

.هذهغيرمرةالطقوسهذهاجرىانلهمسبق

،حيث(،ا!را!شمالقي"انبعنقمقدمة:الىالروايةيقنقسم

وهوس"يئميم"ويدممى-امبيرالقسرهذاالمؤلفلناقدم

شايكم!ان(العربمنواحدويحادثه)،اثريكشفرحلةفم

اجزاءتوينهاارب!ةذلكيليثم)"!خواجامعكالله"،أخواجا

اليكوليدخلثمالهاويةثم"الحافة"ثم(البداية)،بالترتيب

اصلهايرجع،الارواحصرفصقوسفي"ردآيةوهي،صراخي

التركيبهذا."قىنهاب"ذلككل،وب!دلداود2.1المزمورلىا

ا!ؤلفعلىبناهاكماالاحداثسلسلةهوبل،حشبشكلياليس

تلبستهالذيوالرجل،المسيحالسيدبينالتقابلاواللقابلة

لشياطين.2

"المعزم"هوالعربيةفيالكلمةهذهمقابل:التحريرتعليق)!،

الرقي-اوبالتعزيمالثريرةاحالارواطاردوهو(الزايبتشديد)

."))ـالمنهلىو،(المولة"قاموسبملأجع
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لمدينةألمجاورة،(جورجتاون"ة"،حيقىفيكلهاالوقائعتدور

منة-اوسةاساتدةبها،كائولييئجامعةوهي،الامريكيةواشنطون

فيحاجةفهوسهناكالىقصتهوقائعالمؤلفينقلولكي،الجزويت

!نينتف،سينمافهومخرجبممثلةيأتي-اًلقساوسةلهؤلاءماسة

تصويريجريحيثالجامعةساحةالى،التصويرطاقمبقيةمع

.هناكتستأجرهمسكشاللممثلةويتخذ،فيهافيلم

السينما،(،"جويحبونالقصصمنالنوعهذامؤلفيانيب!و

ايضاوهنا.ممثلا(روزماريطفل)فيروزمارينوجكانفقد

مما،زوجهاعنمنفصلة،شهيرةممثالةماكنيالهكريستين)

ماهوالى،امريكياسماقربوهو(ريجان)الصغيرةابنتهايضايئ

ح!!4اهلأيئوبلانجليز،"لجئون"بيةلعرالا

انفصالايعجبهاولااباهاوتحبعثرةالثانيةفيالبنتهذه

يقولواله!ا،المراهقةسن:ائن!نبينتجمعبذلكوهي.عنهامها

من"الوساطةالروحانية"،دربر4اعلىتللفتيانهاالارواحءلماء

ابيها،عناامهـاانفصال!ببتكونقدلانها"بالذنبالشعور"ئم

افبزءلقي،*تجاهالمبتا:القصةبدايةقبلاتجاهينالمولفيرسموبذلك

الاصحعلىاو-الروايةطيلةيظلوهو،السيكولوجيوالاتجاه

،وممهايشاءكمابالخرافةيا!ليفهو،الخطينبهذينممسكا-اغلبهاا

يعلوبذلك،الطفلةهذه،لحىنفسيةحالةانهيقالانيمكنما

.لذاكئاتبموسوف،(علميا1و"معاصرا"

،"ميرين"الفيس:راس!"فعلىالشمخصياتبقيةاما

،"كراس"يدكلى-كلهايةاالروثخصياتاروعهو-آحروقسيس

فهووبذلك.نفسانيطحيبالوقتذاتفيوهو،الراءبتشديد

الروحعرفرجل،واحدرجلؤديوالسهكواوحياوالعلملدينايجمع

باسلا.معاالثلالةاومنهاكلايداعبانمكنتهوفيوالعقلوالجسد

الىيدخلانلاحدهمراقولو،يوجعونالنفيونفالاطباء،بذلك

اقصمد.الهامةالشخصيةهذهبمثللناسياكيفالهالكهنوتسلك

.كهذاموقفلمجا""الامة"

سكير،الامصديقالسينمائيالمخرج:هناكذلكجيانب"لى

اصلا،يسريانسو،بالمنزليشتغلانظمضانوخادمان،اللسانفيىء

فيسقور"اثوعلىالمخرجيقتللحئدماالمسرحعلىيظهرشرطةوضابط

تماما،الخلفالىوجههواصبحراسهاقموىوقدويجدونهالطريق

ا!لفيش!كأا!قتلهشبطاناوكانفقط،بالراس"درللخلف"يعن!،

بعدهايلبثماخفيفة"كريستيكأاجاءلا"بزعةالخادمينقيقليلا

،"احكومةا"ئحفر،الثرطهضابطب!ور.قيههوماالىي!دان

الانسلن،:المسرحعلىالحلقاتتكتملوبذلك،ابليسحضركما

والحكومة.،والطصوالعلم،واًلدين،والشيطان

اًليشخصياته:بئاء

خلفياتذاتمتميزةثخصباتبناءفيىيرانفسها"لفيجهدلا

قدااعمرهذالمجافالمؤلفون،ذلكفيعجبولا.الجذورعميقة

وماوبلزاكدستويفسكي،"السيثةا)!عادة"هذهمنتماماتخلصوا

سبعمائةتبلغفبهاالروايةكالتبعصورتتعلقا"ورهذه...ذلكالى

لارط!!صيات...الاناط.للقراءةالوثستلديهموالئاسصفحة

وعلى.ملوننجبرسينمائىفيلمفينراهاالتيالمثهخوصعنعمقاتزيد

...والطفلة،سكيرمخرجمجودوالمخرج،ممثلةمحردفالممثلةهذا

أ!نفسي.االطبيبالقسيسهوذلكعنيشذفقطواحدشيء.طفلة

القصسدولكن.التوليفههذهتستحقهاالتيالعنايةتلقىوشخصيته

فالشخصية،الماديلحد3وايقيالميتافيفىااحدث،لحثاهوالنهائي

وهي-فجاةقصتهسياىيقطعالمؤلفنجد.هدفاليستذاتهافي

بناويرجع-عنهخروجلامرتبمطردزمنياطارفيتسيرقصة

كراس3جنازةليرينا،القارىءيذهلعفريتي(،فلاش)ءفيجاة



شعورعقدةعغدهلحدث؟ثاذا؟القبريوىكلهاوهوابنهاومغظر

العلاجثمالطبليدرسالجامعةالىالجزويتارسلهوقدلانهبالننب

اع!صلمنتأق!التيالفقيرةوامه،كاهنليصبحاىقرر،النفسي

ابنهايصبحبانتحلمكانت،فقيرةلاتينيةاقليةى21وتنتمياجنبي

فثاشت،للكهنوتنفسهقرولكنه،فقرمنتعانيهمماذمخرجهاطبيبا

علاجاتعالجولمبالسرطانمرضتثم6احياناتتحذ6فقمررةإمه

يجعلهويعذبهبالندمالقسيسيشعروهكذا.مانتثم-لفقرها-كافيا

يعالحوهواو،الكنصقىفي!وعظةيلقيوهوسواء،امهاخيلةيرى

امهشخصيةتتقمصاحيانافيجدها،النسيالانتلبسهاالتيالطفلة

انكاهن.هوهدا؟المو"ىارواحتتلبسهاحقاآهي.بصوتهاوتحدثه

تلعبيجعلهاالباطنعقلهااو،؟الشخصيةانفصاممنتعانيهيام

الطبب.هوهدا؟تدرياندونالالوارهذهكل

منالمؤلفبهالعنيالتيالوحيدةهيالفريمحق4اثخصهذه

يجعلانالالشي-اسلفناكما-4هدووفى.قمضهاالىجنورها

حبكسةهناوالحبكة.الحبكةبهايخعماداةالشخصيةهذهمن

القليلةالسطورهدهفيباكملهافانقصة...شيءايقبلميتافيزيقية

فيسيقعالذيهوالكاهنهظولكن-"مرفص"او"لوقاةامن

الث!يطانوثبلقد.الارواحتلبستهااتيالخنازيرولشى...الهاوية

ث!مارعالىاننافذةمنبنفسهفألقىا!كاهنجمدالىالبنتجسدمن

يفسرفكيف.الموضوعكلالجديدهوهذالان،واشنطونفي،،لا)،

صام.الميتافيزيقيالضهوهذا؟نالشيطفعلاهوأذلك

الروائبم.الضهوهذا؟أمهحقفيتقصرهعلىندماالكاهنانتحر

جاهدا،يديهبكلتاالخيطينبهذينممسكالرواتقىاطيلةا!الؤلفظلوقد

انهاما..يةالنظقربولكنه...العريحةالخرافةأىايلجأالا

نابعد،انهواما...ا!خرهو"الجلالة!خذه"انهواما،يتعب

لااصبح،للقساوسةالساحةاوتركل،الحالةعلاجعنالاطباءعجز

فيوهكدا،والعفرتهالتلبسباصطلاحاتنتحدثانمناذنباس

فالت،اوفعلت"ريجان"انيقولالمولفيعدلمالاخمررالجزء

وفعل.قاليالمذهو"الشيطان"ولكن

:ا1الاحداث

شخصيةتحليلمنمجردةالقصةوقللعنلمانالانبنايجدرلعله

عداوفيماسالبنتحالةمنيراهفيماافارهتحليلثم،إلقسشى

سدعلىالمؤلفيقنمروانما-تحليلايالروايةفييوجدلاذلك

.والحوارللاحداتلرامي

علىتدلالجامعةكنيسةفيتحدثغريبةبطواهرالمتاعبتبدا

المذبح،علىقافورات.مقدساته!وي!نبهايستعزىءانيريدمنوجود

.....ورقيعلىفاحشةكلمات،العذراءبتمثالتربظقبيحةشياء1

لاصسدنستمع،"كريس"الممثلةتقيمهصعيرحفلوفي،احا

الروا""هذهفيوالقساوسةسللضيوفحدثمايحكيلقساوسةا

بمفردهم.وهماوضيوفوهمسوا،الويسكيويشربونيدخنونكلهم

الاالىتأتيفهي.البنتعلىتظهرغرييةاعراضاًيضاوتبدا

وجودعلىيدلالان1حتىشه!ءلاولكن،(قبيحبركلاموتتفوه،شاذة

غريبة.نفسيةحالةمجردبل،للطبيعةخوارقي

الطبيبويل!.نفسيطبيبعلىثم،طبيبعلىابنتهاالامتعرض

البنت"بداخلشخصا"ويحادثالمغنافيسيالتنو!ماالىالتفسي

،مقالوب3الامانهابعدفيماتظهررطانةعلىالاهنهيحص،وامنه

اتجاهفيتسرجيلجهارعلىالمعكوسةالاحاديثهدهتدارالنهايةوقرب

هذهامرفيقماماالطبيحار.سليمةا.جلإزيةالىفتشحولعك!ك!

فتجد،والتلبسالتذياطينكتب؟ءالبحثفيالامتبدا،الحالة

ناعادةالناسيطن":مثلاهذاومنه،المؤلفلناينقلهمماالكثير

والواقع،المبكرةالمسيحيةالىترجعالتلبسالشيطانيةالصورةاصول

الممريين،قدماءكانفقد،المسيحيةيسبقانكلاهمالطردواالتلبسان

الاضطراباتبانيصتقدون،والفراتدجلةمنكلفيالمبكرةوالحضارة

متلاوهذه.للاجساي!الشياطيناحتلالعنتنتحوالروحيةلجسمانيةا

امراضلمعالجةيستخممونهاالممريينفدماءكانالتيالتعزيمةهي

..الاطف،ل

مثنىأنفهمنيا،الطلامافيقتيمنياانت،هنامناًن!بس

لن!الطفلهذالتقبلجنت!له،لاساللمقلوبووجهه،للخلف

"...لكاسمح

كيمرةساشياءفي-حظ!لسوءولكنها،هذامنالكتيراًلامتقرا

مثتيةفيتوجدشكلاواتتي،الغفيانرسالةتقرأانتشطيعلأ

وهكذا،جورجتاونمن،بالسيارةدحائقمسافةعذه،الكونجرس

ابي"الجنيلسانمحلىالعلاءابيقول-قرأتهماكلبرغمسيفوتهل

:(،هدرش

جديساوعزهافيكجرهمحراسهاباتعروسوكم

المسشرقبلالعرعةبواشكفتخلحتهاعليهتغرت

تمشيجواربيناوخدوافيمحجوبةالغالادةوأسلك

الفريسدونالضيعماشهىاذاكيبالرغرضيعنانت!لأ

من.اكثرعليهامضىالتيالرهـالةمنالفصلهداافيكانوان

الشيافي.لعرفذالهاحدكيتكفيكلههنامنسخرية،عأمالف

اليسبالنشاةابنتهاوكذلك،!ادينلاملحدةوهي-الامتل!

بجامعةالنفسيادطب!يمحافرايعملالذي،الجزويتيالعس

يحكموذلك،"لمهنةبمزاولةلهمرخصاطييبايكنلموان)جورجتاون

تتخ!وهيا!بنتمعاياماالطبيبالفسويفضي(قس!يساكونه

شيممعهاينفعلاوحين،والعفاريتالنتذرمنمختلفةشخصيات

طقوسباجراءلهالسطحطالباالدافوليكيةالسلطاتالىيلبافانه

بهايشترظواؤنني،الشياطينطرد"او"التعزيم"او"التعو!د"

وضوحفيانكالولييئالكنيسةتنصوالتى،السلطاتهذهموافقة

،"الطقوس"كتبؤ!عنظمنصوصل!شروظتوكرلجبانهعلى

يذ"قسبسمنبدلأانهررىالذيالاسقفعلىالامركراسيعرض

6العراقشطلمنيستدعونه،"مير-ن"الابياتيوهنا،(،خبرة

خلفيةعلىيلألالروعةبالغوصفااإؤفلناويصفهاالطقوسوتندأ

علىوتربىجورجتا!نخريجنفسه!هوغروولا،عريضةوثقكيهدينية

الجز!يت.يدي

اهرالكلوتندا،صراحةاكثريصبح"لشيطانا"يبدأهنامن

باهـ3(،ديالهواء،وتزعق"البنتالسرررويحلق،الوضوحفيالغريب!

اقسيسمعالمعركةتشتد.ذلكالىوماالنيتعتبةعلىوهوالقسشي

نقرا!احةفرةوإفي،هذهقبلمرةنالشيطهزمانلهسبقىالذي

.والارادةالخطيئةفي،كراسالابوبينبينهلرائعةاالمحادئةهذه

:كراسقال)ة

فق!واحداكياناوواكان..قلتانسبق...فلتاًفكس

واحدضاك،للاصابةصورالاهيماالاخرىا!وركل،نعم-

ولكنني،هذافيتشكانكاًعرف..فطانوهو،فقطواحد...

..قوي...قويوهو،هذهمبلمرةالشيطانهذاقابلت

اراثةعلىييؤثراى-*منت!حكلدءلا...الشيطاراننقولنحن-

ضحيته.

خطيئة.هناكلشمالت،كدلكالامر...كذ)كالامر،ن!-

؟الفكرةما؟التلبسمنالغرضما...اذنس

لشخصالشىالتفميطانهدفاناظنكنتوان؟..يدريمن-

اظن..واظن،المنزلهذافيمنكل...نحنانه،يتلبسهالذي

اانفسنا.هـى؟ن،دميتنا2نرفضان،نياسيجعلناانهولهدفاان



لااننانرىان،الدكيئةالعفنةاصولها،الجوانيةاصولهافى

الها!لاعتقادااناظننخيااذ،الفكرةهيهذه...شيئانساوي

محبة،مسالةالنهايةفيانه،الا!روعلىعقلياستدلالمسالةليس

الشيطانان...يعرفانه.لنااللهحببامكانالاقتناع!لة

...يفرباينيعرف

:يقولمضئمبرهةبراسهاطر!

...لناسابعغي.جارياحبانمنتمامائحست،نرمنمنذ-

ذهـك،وعذبني،ف!تهكذاأاحبهمانيمكننيكيف،ينفدونني

منالياسالى،بسرعة...هذاومن،نفسيمنالبساليفاكني

...ايمانياختل،الله

:وتساءل،مشوقاميرينالىكراسنكل

حدث؟ماذاثم-

اعرفمامنييطلبانيمكنلااللهاناثركتاخيرا...آه-

ارادتي،فيحب...وريدهالنبمالحبان،سيكولوجيامسشحيلانه

منييريدانه...اطلاقا،كعاطفةمحسوس!ايكونانابطبهيقصدولا

مناعاملوان.بالحبالاخر-شاعاملان،بحب"اأتحراف"ان

انا.عداهماكليفو!حب،اعتقدفيماوهو...بحبينفدونني

كشاوة.ذاكاذاراهاكنلمولكنني،واضحايبدوهذاكلانإعرف

قلونجهملانالحب!عو(انهميطنونوفوجةزوجاكمترى...غديية

فيمايكمنهنا،الحبيبالهييا،آهااحبائهملر!بةتثبتعدلم

وناالدابل،البعضيظنكماالحروب!&س،التلبس،.0.اظن

المسكينةالبنتهذهكحالة،العاديةغيرالحالأتهذهمثلافييكونما

التافهة،الاحقاد،الصغيرةالامورهذهفييكونمااكثرانه...

بينالالسنةالىتثباتيالقاطعهـةالقاسيةالكلمات،اًلفهمسوم

فينكونولن،هذهمنكفانا...الاحب!اعوبين،داعبغيرالاصدقاء

؟نفسنا،ندررهاسوفهذه،الحروبلناليديرابلي!سالىحطجة

ة"لاففسنا

سطركلفيكاملة*نسانازمة!كلهاالروايةمستوىهوهنيا

لافهي،ال!سفيافالأطرإموقةوالفتاة،المعركةتسشمر11مئها

،مكلنونهوفيما-المخرجامهاصديقهاجمتانبعدجافبهاوومن

ولوتابويهابينبالتفرقةواتهمته-تتلبسهاعندماروصهتقولهوفيما

القسيسفوىوالسهرالجهدينهك.التصورتفو!شيطانيةبقوةراسه

يهع،(،كر"س"مساعده...قلبيةنوبةفيفشعقط،العجوز

مهنوتية،اصفتهبىلحطةوفي،ثائرتهتثور،ميتافيجدهاليه

معنقاشضيدخلب3تقضيوالتي،(ال!وس"تعاليماهمهـبنسى

يجربلابانهويصفه،بذيءبكلامالشيطانفيسب،"الشيطا!ا،

يصيحهكذا،(!تعالى!تعال..."الصغارالبناتتملكفىالأقدساته

الام،البهسوالىالروائية"الكامررا"تنتقلهنا.متحديابه

تعودبلابنةفاذا،مسرع!تينفتصعدان،صجةتسمعانوصديقتها

الطريق!قارعةعلى!دثلاءالشجاعافقسشيكراساما،كانتكما

فر!اسيرسقوظيعدولاالامرانيطنونوا!ارة(،الهاوية"قاعفي

الىووثب،التحديالشيطانقبلهل.بتهنااظهمنالثرابفي

الذيالقسيسانام؟"الهاويتىالىالقىبهثم،لقسيس4جسد

الميتانيزيقيا،هيالاولىأفانتحرالاحداثهزته،بالننبالشعوريعنبه

الخيارألنايتركوالمؤلف،الروائيإلالباهيؤالثانية

الروي!لي:الشكل

وتتخذ،طردازمنياتتابعاالروايةاحداثكتابع،اسلفناكما

واقبانوهما،والحوارالح!ثعلىيعتمدثراميااسلوباالسردفي

امروهو-القولبفاحشياتيانلفلم!ايتورعولا،ثوجةا!ىالى

هكذايتكلمونالناسدامفما،سنواتمنذالغربكطبعليهلرج

المدارسفيالادبمدرسيمنكتيرونحوكموقد،الحوارفهكذا

انهموحجتهم،لتلاميذاامامممذهبالفاظيتفوهونلانهموالجامعات

المعامر"الادب"هووهذا،آبكمصرسيعملهمدائرةعنيخرجوالمم

الى،وقولفعلمنشيطانيهوماملوصفهفيالمولفويعمدبلس

يلقياناليها؟ئيعندماالقارىءيود،باحداثثم-بعباراتا+ليان

نستطيعولن4"يعرفه)ءوالشيطانارولفهؤاعنويبحثبالكتاب

فيسبقوهمنمملفافىقدالمؤلفلان،هناهذامن،مثلةطتيانابسا

افيذه،تمامامحقذلكبرغمولكنه،الاشمئزازاثارةعلىالقموة

بهدافنياعملا-اسفبكل-القصةهذهمنيجهلماهيألظثيرية

لأشرقي"وهولهممل(اضخمفيشتاينبكجونان.الروعةمنالقصر

ويتم،عمدافيهنايمانوهماابويهامنزلتحر!بطفلةلنايآتي"ع!ثئ

ماتفسرالتىنويخةالىينقلهسريبمرفييصابواب،ذلكلها

فتنتحرالغراميةاحلامهاعلىلهاوعقاباللهمنغضبافهعلىلهاحدث

المثليضربانور!ايتهشتاينبكيجعل"بلاتي)ـ)نجدالرواي!ةهذهوض

والرفةاالنسمةا!

هذهاننذكران-"عمنشرقي"ذكرعلىاتيناوقدهنايفوتناولا

جريئةمعالجة،والشرالخرولقضيةمعالجتهاحيثمنتناظرهاالرواية

ومما...البقاءعلىوقعرتهاالفكريمستواهاعلوحيثومن،عميقة

فهي6"الطاعون"كامول!ايةسكذلكلنايبموما"و-ايضايشبهها

فوفيتحومالتيللشروريتصدونالذينانتنيانالىتهدفايضا

ماشياطينكانتسواءساللمفاويةغدد!مفياو-لبشرارؤوس

...فحيتهايذهبونالذينهمهايتصدونالذينهولاء،جرانيم

بهذايميلكاموآلنيريكنلمفقط،"تارو"بص4هو"كرااس""ن

الاب"كاثوليكياقسيسالنااوردوعندما،مةالطبخوازقالىالقصر

ناللانسانيمكنهل"قمامامختلفلثيءالىيهدفكانفقد،(بانيلو

لقصته.الرئيسياللحنهوهذا"؟الهبغيرفديسايكون

بانهاهذه"بلالي"دوايةتصفالافصحفتمليقاتنجدذلكوبرغم

هذهمثلكانتاًذال"دراكيولامنذللرعباثارةالرواياتاثد2"من

فائى!ةهيفهذهقرا،تهاعلىيقبلونالناستجعلالتيهيالعبارات

ثراكيولا.وفان!و،الصحف

الخواطراوللاحاسشيتحليلالى-اسلفناكما-المولفيل!ولا

علمهجانبالىالقصصيةاعتهبرافيهيستعرض!احدموقففي1الا

،"كراسةأالطبيبالقسشيان.اليهاومابالسيكواوجياالزاخر

اللب،تحيراحوالاقي،،(الحالةتعانيء)...التيالبنتراىوقد

علمهفيمااساسعلىظواهرمنيراهماكلتفسيرعلىقاصازااًلما

الهائلة،الجثمانيةالطافة.النفسيوالمرضالباطنالعقلضلمن

تنبعثالتيالغريخبةالروا!،دائماغرفتهايتملكلذي21القارسالبرد

وامواتاحياءلاصواتتقليدها،افكارهقرااً!علىطرتها،منها

كتابات،لفرفةاهه!لهتستحغرهاوانهاامهعنلهحديثها،يعرفهم

بعنف،يهتزالذيسريرها،غيرهاوبضبخطهاجلدهاعلىئظهر

وانعلميائفسيرالهيجدهذاكل...قعرفهالااجنبيةبلغاتحديثها

نوعمنتفسيراتاًلىاللجوءالىيضطراخرىاولحظةفيكان

لافهو.بعيدمنا،حباءاذهانااًتصالكاهرةوهي،"التخاطر"

قربالااللهم،الوضوحبهذا"شيطانا"هناكانمرإحةلناصول

ينسبانيستطيعلافهو،دهجاوزاتعدهانيمكنهذاوحتى،النهاقي

احسنعلى-فى،منهالأيحمثانهعلى"ريجان"منيح!ما

ادتها.بارالشىمنهايقعوماوعيهافيليست-/الفروض

ينتقلفهو،الر!يةزاويةفياتامةحريةنفسمهالمؤلفويعطي

العلم"،"لوبوكبكلسى،)يسميهمالنغسهمتخذالموقفموقفمن

نصنوهـو،يقربهلاواحدش!.الروائيا!لفلدى"شيءبكل

علىيخشىكاناوولفاناستبعدلا،فيهاماوكلبل...ريجان

اثعلبس.مننفسه



حهحصص

اصصعه

،اجهـاورهلليلأقعد

.الاشعارأستجديه

الشمسى،ترميهلاك!تاجالحبيبىأصنع

-،الحجرمنيحميهوخفا...

-؟للمطروثوبا

.للاسفاروزادا

اغنية،اصنعولنفسي

.ينهارفلاالليلفيوجهي!مسك

يأتي.انحبيب!انتظر

عريانا،ليراني

..ويرى

صدريفيالمجنونةالاياموشم

والخبز،الخمرةفيناولني

..وبالناربالماءأطرافيويغسل

يأتي،انحبيبيانفظر

..فرونسالنسافر

.الاسواررغم

فرغليصدحيهرةلقاا

المبيتا!ق!:المضمون

هذهمثلفيخأصة!ا!أهيناغلب؟لنايقولانيريدامانا/

هوانهوروعم،لسؤالاهذاعلىباجابةيدليانيراؤض-المواقف

لنا:يقولانيريدهل.كذلكالامرلعل.يعرلأفلانفسه

حتفه؟يلقى.طريقهيعننرض،ومنالعالميسوداصبحالشران

فقدناها،قد،عامالفيمنذالشياطينانتزعتااًلنىللهاقدرةوان

اشياطيناوان،منهايح!نامنهناكيمدلموانه،صفنافيتعدولم

نفوسهم؟!!البشراجسادفيف!ساداتعميث

الامر"اساسعلى،نفسههوالشيطانعب!دةانصارمنهوهل

1(،الوافع

الالشياليهنصل/الذيالعلم1انلنايطهرمتدينهوهلام

بحواسهالانسانوان...المدىمحبمدةتطبيقلالهوان،"نظروجهة"

؟الكونغيبياتامامعاجز

ىفبمقتبساتيأتيحالىايعلىالمؤلفولكن،جائزهذاكل

.فكرةاستجلاءعلىتعينناقد،الفصولبينوبغيرها،قصتهاول

يلي:ماعلىمنهاسنقتصر

النوعمنخطافعلىمعلقاجحسهونكان:توريللوجيمس)1(

ناحسدالىث!لاوكان،القصابينعنداللحومعليهتعلق،لذي

.يموتانقبلايامثلاثةعليهبقىوقد،انثنىافيالخطا

فيكانكالفيل...حقا:(فاحكا):يوتشييريفرانك

...الكهربائيبالقطبجيىصرمهوعنعما،ضخامته

عليهصببناوقد،ال!افحوليدوراخذ:(مهـتحمسا)توريللو

47

...يصرخوهو،جيدااتصالاامهربائيالقطبلنع!الما،

تليؤنيةلمحادثةالىالفيدراالتحقيقاتلمكعبتسجيلمنمستخرج)

(جحسونوليمفتلبجريمةتتعلق،كوزانوسشافي

:هذهفى،الثانيةاما)2(

الذيالرقملاجتيازمسابقةعنفيتنامفيامريكيلواءقائداعلن

فرداوليقتلولمن.قتيللاف7عشرةوهويلانحتىوحدتهسجلته

مقرفياسبوعلمدةااًلترفيههيمكافأةالرقمهذالوحدظابهاتجتاز

القائد.

(9691،نيونويكمجلة)

كالكاهن،عليهاافلأمواالتيالافعالبعضتفسيريمكنلا...)3(

سبعةهناكوكان...مساميرثمابةراسهفيدقتوقدوجدالذي

الجنودعلإهماكنحمعندصا"الذيابانا"يصلونكا.وا،ومعلمهمطفالا

آخروجاء،المعلمد-،نوقطعبندقيتهنصلاحدهم)استل،الهكان

آذانفيبهاودفع،الارزبهلفييستخدممماعيكلانبضعةوجمع

؟كهذهحالاتتعالحانيمكنكيف.السبعةالاطفالا

وولىتومدكتور

منط:مقتطفاتذلكجانباىوا)4،

(6-.3يوحنا)"؟بكونيؤمنلرىتصنعآيةلافايةلهفقالوا"

،36يوحنا)"منونص3ولسض!رايتمونيقدانكملكمقلتولكني"

رسالة)"فيهوالله،اللهفييثبت،المحبةفييثبتمن"

يوحنا(

لح!ديديامحمدلقاهرةا


