
وأبعاههاالبىمي!يييرة

ويي*81س!يلىثلاثيةفي

دقهمليمس!يل

:التمزدلىلالخضوعمن:الأولىالمرحلة

منالأولىالرواية،البطلمسيرةمنالأولىالمرحلةهذهتشغل

الخضوعإلىمنساقآالبطلفيهايبدأالغميق""الخندق:الثلاثية

منهاوينتهيوبيئنه،أبوهفيهغرسهلماكاملأانقيادآمنقادآ،والطاعة

منيناديهالذيالحياةبصوتمؤمنآ،الخضوعبهذاكافرآمتمردآ،

.الذاتأعماق

ضمنواضحةجليةالبطلبهامرالتيالأطوارتبدووقد

يعودالوضوحهذاأنإلأالأثر،ضمنتداخلهارغم،التخطيط

البطل.شخصيةعرفتهالذيوالطبيعيالبطيءالنمؤإلمماأساسآ

بالواجبوالشعورالخضوع:الأؤللطورل

الغميق""الخندقحيئفيبيتمن""ساميالبطلىعلينا!-

فيهيقيم،الدينياجؤملوه،الأبويةانسلفةتحكمةبيت،ببيروت

المشايخفيهايجتمعدينيةسهرةش!!تكل،بالتجارةالمشتغلالأث

منوبنوعشيخآ")1(أيضآهولكونهثمعمرانآ،تجارته"لتزدادللذكر

ألحماسةمنوبثيءالجؤ،هذاداخل""سامييندمجالاندفاع

نأسبقالذيالمسارويقفوا،الديني"المعهديدخلأنيقررالمفاجئة

يكونأن،جبينهعلىوكتب،عليهاللهقذر"قدك،والدهانتهجه

أبيياأرجوك...أرجوك"أبب:قائلأعليهفيقجل")2(أبيهمثلسيخآ

بالغموضمحاطآيبدوالاقبالىهذاولكنسيخآ(()3(أصبحأناريد

الإناليةسوالعلومالآدال!)كليةالشمليسهيلاعذهاحامعيةدرامةمندصا!).(

(.توص!

.03ص!أ!الرتاحمة"العط.3؟عددا59والاداب:شكريغالي)1(

02.صمحة.الغميقالخدق)2(

.اةصفحةالمصدرنفى)ز(

63

؟الشيوخسلكفي""ساميانخراطدواعيهيفما.والضبابية

الطفولةتميزالتيال!ماتكللهصغيرطفلالطورهذافيبطلنا

إلىوالتوقوالبراءةوالطاعةبالأسرةالارتباط،خاضةومنها

.()1اللذةح!ثمبدأأيالحواسلرغباتالاستجابة

كانالذيالدينيالمجلسإلىبالانضمامالبطلأغرىماأولإن

عنداتخذالطفوليافيالانتشاءحمث!تنوعهو،الأبيقيمه

الجماعةيرقب""ساميكانلقد.النهمأؤلهاعذةمظاهر""سامي

نهمهيشبعماالأكلهذامنيصيبوقفمااكلهاأثناءبعيدمن

"يتربعوالجماعةبيرينذروصارالغيظأشدلذلكفاغتاظالطفولي

صارأنلبث")7"ؤقايأكلأنلهطابمافيأكلالبساطعلىبنهم

البهمبدافعدخلهاالتيالدينيةالسهراتتلكالصبربفارغينتظ

لأنه")؟(اجمساطاعلىبينهمقيىببمالذ-الثاسهؤلاءإلىيأنمس"بدأو

ذهبيآ"تجواحلقاتهمقيوجدالانتشاء،مناخرنوعآمعهمؤتجد

إلىحواشهواستعذبتهوأحاسيسهمشاعرهمعهتجاوبتا()،(عجيبآ

كلماتببعضينرتميومآأبوه"فاجأهفقدالمحاكاةحذوصلتدرجة

السابقةالليلةفيغناهاقدالمقرىءذلككان"الخيرات"دلاثلمن

ذادفيهوينفونوالجماعةالأبمنكلعليهفيقبلإ()16عذبآغناغ

القرآنمنعشرحفظمنهفيطلبونالطفولينهمهمستغئنتالتجاوب

شرفهعلييقامحفلمقابلالنوويجمعهاالتيحديثآالأربعينوحفظ

يتلو"راحوالقرآنعشر""ساميفحفظ.إليهتستدوهدايا

لئذة.الجنسيالمفهومدغير(ال

.ةصفحةالعميهقالخدق)؟(

.8صفحةالغميقالخندق()،

.9صفحةالمصدرلمس)د(

.وصثحةالمصدرلمر)6(



ينتهي!أنهوتسهمالأنحرفأي)1(منهايفهمأنغيرمنالأحاديث

وفلمئصحفعلىحصا!،مكافأتينعلىفحصل")؟(المكافأةليتناول

مذهئين.

يهيئهماالمؤشراتمن"،ساميفيوتجذالأبأننرىوهكذا

.ونماهذلكفيهفزكىالشيخةلدخول

لالساميوقعتحادثةالروايةففي،كافغيرالدافعهذاولكن

نفسيتهعلىالأثربليغلهاكانعنبازينذيكسيحشيخمعصباه

كلأنتسعرالتيالطفولةبراءة"ففي.الشيخةعلىئقبلوجعلته

)حلوى(علبةوأخذيدهساميمذلها،ملكآيكونأنينبغيشي،

كانكسيحشيخشاهدهأنوصدفالبائعمنغفلةفي،حانوتمن

يعدوالصغيروانطلقليمسكهخلفهوركضفصاحالحانوتفييجلسر

معفظاظتهعلىعوقبالشيخأنالنتيجةوكانتشديد.رعبفي

سامياندفعبينماويدعمتيسمثوهووجههعلىسقطبأنالولد

فعل")6(.بمايصارحهاأندونأمهمنوالحنانالعفويلتمسصارخآ

مصروفهيعطيهأنما،يومآني،أباهلأنهذابكلساميقام

")د(وألعابسكاكرمينيشتهيه"ماسراعفيينفقهالذي)"الخرجية"(

يائسآ(()7(لأئهحزينآيومآسيكونذاكيومه"أنالبدء،منذأدركوقد

ماللهيوفرهاأناعتادالتيبالحلوياتيتمتعولننهمهيرضيلن

كاصابير،يعيشأئاممذةالفراشطريحجعلتهالحادثةهذه.""الخرجئة

الحسقمنبفوع،لأئهشيخآيكونأنقررشفيأنوبعد،مفزعة

فيالحياةبلدباتوينتعثينهمهيشبعأنممكنغيرأئهأدرك،الطفولي

السرقةعنيكفرأنالمرهفالضميربفعل،أرادكما،الأبإطارغير

وينساقأبيهخطويقفوأنفيإذنضيرفلا)؟(الشيخإلىالإساءةوعن

وأنمطيعآولدآيكونأنألف"وقدالدينيالمعهدفيدخلجلبتهإلى

الطاعةكانتشيء،)7(فإذاكلفوقويضعهاالأبطاعةيقذس

قولةكانتوإذا،بالعمامةمرتبطأالبركانوإذا،واجبآوالبرواجبة

.15صفحة.الغميهقالحندق)1(

.9صمحةالمصدرنفى)2(

51ص3.العدد0691الآداب:اللائكةنازك)3(

.12صفحةالغميئالخندق)"(

.44صفحةالغميقالحندق)3(

اخر.تحليلأالشيغحادثةالعرلية(الروايةيأوذيب)عقدةطرابثيجورجحقل)3(

الخضرعإلىالفتىقادتالتيالأؤليةنتصؤرأنعليالىاولا5:2:صفحةيقول

ولا؟الفتىوهميخادلرفقد،الدينيردائهرحتىوعلكاتهمعهالتماهىحذإلىلأبيه

كانتالعطيمةمفاحأتهولكنمحرمةلذةإلىيدهيمذأنلهيبيحوالدعغيابأنبذ!

(.الكسيحالغصررةفي)حاضرايخابهلاحتىوالدهأناكثافه

نفسحولاخررأي(الشامبلادفيالحديثةالعربيةالرواية)تطورالسعافينولابراهيم

الذيالوقورالثيخمنسلميخوفبينللرطمقبرلأنفسيأ"مسوغأيرىفلاالحادثة

ن(فيرغبتهوبينالدكلن(صاحبهوولاالعاببائعالثيخيكنالمالألعلبيبئكلن

433.صفحةشبخأايصبح

.5،ص.3العدده691الآداب.الملانكةنازك)7(

،التاجبهذا)2(فليعتمرللنشوةمدعاة")1(العربتاج"العمامةالأب

الباز.الابنوليكن

وتكونالأبويالمجتمعوقيمالأبلواعتحتالبطلانطوىوبهذا

الأباستغلبينما")3(الجماعةإلىجذبهماهي،القيمةلا"اللذة

كانمالأبيهالبطلحققوهكذا.القيمةمبدأليحفظاللذةمبدأ

جام!دآامتدادآسيليهالذيالجيلأي-ابنهس"يصبحأن،إليهيصبو

"141.مستقبلهيحضنالقديمالجيلأنبمعنى،والمعلياتالقيملنفس

وبسلبيةمنهوعيدونالقديماًلجيلمستقبلا"ساميحمضن،نعم

بعد.تتوقفلمالمسيرةولكنمتطرفةطفولية

الرضوخمنالقدرذلكعلىوهوالدينيالمعهد""ساميدخل

يريد،ماكلعليحصلأنهوطفوليبأملمصحوبرضوخولكئه

الذهبيئ"الجؤذلكفيوجدهاالتيالنشوةتلكغمرةفيالمعهددخل

ليلتهقضىأنفبعد،البيتغادرأئهمعهانسيدرجةإلى"العجيب

منهأخذتهكهربائيجرسصوتعلى"استيقظالمعهدفيالأولى

يغادرلمولكثه،البيتغادرأثهتذكرهوإ)؟(،أينذكرثم،الدهشة

الليلفييهتفهادئآرقيقآصوتآسمعإنمالأنهالعجيبالجؤذلك

")!(جسمهفيرعشة"سرتحتىالأصباح"فالق"سبحانالأصم

ولأئه")7(،الهتافبهذاالفجرعنديرتفعكانحينأبيهصوتو)ءذكر

الفطورطعامعلىيقبلنفسه"ألفىفقدنهمهيشبعمابعديفتقدلم

فالأبكافغيرالطعامهذاكانهـاذاعظيما(()8(إقبالأالصباحذلك

فاكهةمننفسهتشتهيهماتحويالتيالمسرةلهليقذمموجود

.وحلوى

فييرغبزالوماالواقع-الحلمهذايعيشساميزالقا

فرحتهكانتوكم،ذلكويستعجلبل،رأسهالعمامةتعتليأن

يتأخرولن،بالعمامةويعتمرالجبةسيلبسأئهأبوهلهأنددحينكبيرة

وهوابتسم،الليلةتلكالوسادةعلىرأسهأراح"حينفرفقائهعن

فرحتهورغم")9(.العربتاجالعمامة:المأثورأبيهقوليذكر

"لقدتتوضحساميرؤيةبدأتوالعمامةالجثةلارتداءوابتسامته

نفسهعلىيعتمدأنعليهبأنفشيئاًشيمآيتوضحأخذإحساسأأحسق

نفسهعليذلكوأخذ،شيخأيكونأنقررقددام"ا)45("وماالآنمنذ

)9(

15(

02.صفحةالغميقالخندق

02.صفحةالمصدرنفط

5!ز.!فحةالعربيةالروايةفيأودببعفدة:طرابثيجورج

31.ص.ه،العدد591والأدابسشكريغللي

02.صفحةالغميقالخفدق

02.صفحةالمصدرنفس

21.صفحةالمصدرنفس

22.صفحةالمصدرنفس

25.صفحةالمصدرنفس

22.صفحةالمصدر(نفس



بدأ،إذن")1(القانونيطيعوأنكاملأشيخآيكونأنلهبذفلا

الباكرالصباحفييستيقظأنفعليه""الواجببثقليشعرسامي

موادليدزسوهأس!اتذتهعلىويقبلالقرآنويحفظالفجرصلاةليصلي

اختلاف!.علىالدين

الجبةساميأرتدىآنبعدحذةأزداد""الواجبشعورواًممن

صاربلفقطالأبطاعة""الواجبعليهيحتميعدفلموالعمامة

قيممنيحويانهوماوالعمامةالجتةواحترامالنظامطاعةعليهيحتم

رفيقهحسابمنأعسرعسير،حسابهيحترمهمالامنلأنومثل

علىوصفعهالمعهدناظراليهفتقدملبسهماأنبعدمنهضحكالذي

")2(.والعمامةالجئةأحترم!الأدبقليليا"إخرس:قائلأخذه

محاص!آالدينيزيةمرتديآمرةأؤلالمعهد"سامي"الشيخغادر

التيالعمامةتقتضيكما"رصينآ((يكونأنينبغيأنه"وهيبفكرة

كانالمطرأنمعواتزأنببطعيسيرأنالرصانةهذهوتتطلب،يلبسها

بينسامييوازنوعندما.للبللتحاشيآيركضأنعليهويحتمينهمر

السيرويواصلالبلليفضل،عمامتهرصانةيخونوأن،يبتلأن

صمت.فيالمطرإزعاجمحتثلأببطء

افىترل،إلىيأخذهأدطفيساميويفكرالمزدحمالتراميمروعندما

فيتركه،بالترامويتعثقيركضأنمنتمنعهالتيالرصانةيتذكر

"ولكن:سائلةالأمتستقبلهالوجهمبتلالبيتيصلوعندما")6(يفوته

حبيبي؟يالماذاتبك!ب؟أنت؟ووجنتيكعينيكعلىالدموعهذهما

ليقرالأئممؤئبآالأبيتدخلوفجأةشيخأ")4(أصبحتلأنكأتبكي

نألتريجيدآعينيكتفتحينلا"لماذا:فيقولمطرقطراتأنهافورآ

النساء:الكريمالنبيصدقالدموع؟منوليرالمطرماءمنهذا

سامييبقىالخلافوهذاالجدلهذاوأمام")3(ودينعقلناقصات

"أنالتعج!هـمضمونهاعمقمعترصممتولكئهعجيبآصمتآصامتآ

لقد")6(الحقيقةمافعلأيدريلالأئهيتكلمولايسكتإنماسامي

فيهفقدحذإلى""الواجبشعوروتمفكهوأحاسيسهمداركةتعطلت

عندمابراحةيشعر"ولعلهالشعورعنفهيهامتنعأوالشعورحرية

نأيحثوهودموعلامطرقطراتهذهبأنتحليلأأبوهلهيقذم

ولكئه،بالواجبيخللىأئهوليشعر(()7(قلقهلينتهيذلكيصذق

المطرمنقطراتيمسحكانهل:نفسههويدر"فلمذلكفييشكل

)2(

)؟(

)د(

)5(

)؟(

)7(

الآدابالملائكةنازك

صمحةالعميقالخدق

الآداب-الملائكةلارك

صمحةالعميقالحدق

صفحة"المصدرلمس

الاداب-الملائكةنازك

37ص.المرجعنفس

.74صر.3لعددا0391

.2و

67صر-6العدد-)يا)(3

7؟صل!العدد-ا)(يميا

الشعوربدألقدإ)1(عينيهمنسالتدموعأأموجنتيهعلىسقطت

قائمالتناقض،يشخصهلموإن""سامينفسيةفيوالصراعبالتناقض

بل،بالواجبيخلأنيريدلالأنهبهيصرئجالا"ساميولكنالذات

نأيجبفهوسيخآكان"فإذاأدائهقيمثاليآيكونأنعلىيحرصهو

هيالرصانةدامتوما،الكلمةهذهتعنيهمابكلكاملأشيخآيكون

ما)2(وهذاقانونآ،""ساميإلىبالنسبةتصبحفإنهاالشيوخصفاتأعلى

وقدنراهفنحن،المضايقاتتقئلفيجأشهورباطةصلابتهيفسر

شيخواجلإ:"بنغمهاتفةالحيئصبيةمنمجموعةبهلحقت

عنورذهمبهمالقحاقعنيمتنعصغير")3(شيخ..صغير.

بهذهيقومانمثلهرصينبثيخيليقلالأئهلماذا؟.صنيعهم

منتناديهامرأةإلىالئظرعنويتعففمثاليتهفيفيمضي.الأعمال

أصغلقدالئساء")4(،إلىينظرأنبشيخيليق"لالأئهمنزلهاشرفه

ذلكعلىيمضيولكئهسفقةورئماوسخريةوتهكمفرجةمحلسامي

بهيحسقماورغمهولاءكلأمامقصورمنبهيشعرمارغمالئسق

الحماية.إلىحاجةمن

الحيرةتعيردرجةإلىوسئهطاقتهيتجاوزما""سامييتحفل

شيخاًيكوناناختارقددامما،طبيعتههيهذهولكن.والتساؤل

....منحوس"انت:المدزسلهقالهماوليفئدالقانونفليطع

يكبتانعليهبلبمثاليتهالواقع6إوليحاربمنحوسآ"اشيخآستكون

يعطيالذيالمثاليساميعلىليحافظالإنسانساميطموحات

الآنبعد"سيعيشأنهيعلمكان!انحقهما،والواجبالطاعة

جدرانأربعةتتعدىلاحتئتضيقمحيطه"دائرةوأنوحيدآا(إ؟(

بانكماشوأشعراهأصدقاءهخ!راءوالعمامةالجثةوأن")7(غرفته

والصراعالواجبأدالمفيسامييمضيهذاكلرغم.عنهإخوته

"،"الحياةو""الواجببين،والانسانيةالمثاليةبينداخلهفيقائم

تشخيصهماعلىيجرؤلاولكئهوالقلؤبالضيقينجع!وهويمضي

المطالعةعليفأقبلبهخاصآعالمآلنفسهليخلقالناسدنيامنفيهرب

المغلق،عالمهفيؤطذا،سيكونانوالقلمالكتاببأنو"أيقن

الدنيا")8(.علىالمفتوحتينالنافة.تين

الانفعاليالتمرد:الثانيالطور
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هذ!أنويعييكتشفبدأولكئه،والواجبلذنظامالوفاءيرجو

منمظهرأولتجلىوالتناقضرالتضاربمنالكثيريحويالنظام

!نوااسذيأالكتابيمل"بدأفالمعهدبدروسأملهخيبةفيمظاهره

فلا")ا!الأحيانغالبأصفركتابآهذاكانفقد.للذرسلهيختارونه

كلكانت،الحديثدوسولاالمنطقدرسولالهيروتطالفقهدرس

فقدالعرببالأدب"أفا.وحياتهواقعهإلىبصلةتمتلاالدروسهذه

أكثريكن!الذي"فرفور"الشيخيدعلىالرثاءإلىتدعومهزلةكان

محذحلمهمتهمنهذافرقورآالمعهدأعفىوئا.دمشقينجارمن

كهربتالتيهيتعب!هـالمؤلفحذعلىدروسهكانتسوشفيمدزس

يتفاعللم")12،مستقبلهطريقلهورسصتالأدبئةبالموهبةروحه

نأعلىقادرةقطتكنلى"أنهاوأيقنالمعهددروسمجملمعسامي

")6(.والحياةالمعرفةإلىروحهظمأتروي

متواصنةالأملخيبهولكنلدتاقضر""سامياكتشافيدايةهذه

النظامهذافي،الثانيةأملهفخيبةتخلخلأ،ستزدادبالنظاموثقته

عندماحصلتوفاء،بكلنحوهواجبهيؤديأنجاهدآيحاولالذي

منهإخلاصآأقلالآخرينأنفايقنالمعهدفيزملائهبخيانةاصطدم

التدخينمنبدايةمحرمكلعلىيقبلونوجدهملقد،النظاملهذا

إليهموينساقدائرتهمإلىزملاؤهويجره.الجنيالثذوذإلىووصولأ

سعرالتيالفترةتلك،رجودتهواكتمالبلوغهفترةوافقذلكلأن

الجرأةمنشيئآوامتلك")4(والحداثةالطفولةعهدخفف"أئهفيها

إلىالمعهد،سطحعلىمنوالنظر،التدخينلنفسهفأباح.والشجاعة

صديقهاقتراحويأتي.انخفاضعلىالمعهديجاوربيتآتقطنفتاة

ويطرحجديدمن""ساميمثاليةفتبرزالسينماإلىالذهابادرفيق"

بالجبةنفعلوماذاالسينما؟إلىنذهبكيف"ولكن:السؤالهو

ذلكعلىيجرؤلمالذيوهوهذايحدثأنيمكنكيف")3(والعمامة

لنفسهأباحهمافرغمشيخآ؟صاروقدبالكفماالمعهد،دخولقبل

شرحإلىرفيقيسرع"ولكنللواجبالوفاءشعوريعاودهالأمرأؤل

الواقعيةبالوسائلساميجهلبأننحننشعربينمالساميالخطة

كفها")6(بشخصيتهمرتبطهو!انماعارضآشيئآليسوالتمردللكذب

ويحفظدروسهليراجعذاهبأئهويزعمأبيهعلىسا!عيويكذب

لاالحادثةولكن،مثاليتهمغالبةاستطاعبهوكأئنا،زملائهمعنالقر

"ضميرويطفوابنهفيأملبخيبةويصابالأبفيتفطنبلامتمر

الذينلزملائهيقعلموهذاسجديدمنالسطحعلى!الواجب

04.صفحةالغميقالخندقالم(

.4لعددا0694لآدابال-عزامسميرة)2(

السابق.المرجع)3(

47.صفحةالغميقالخدق)4(

94.صفحةالممدرنفس)3(

.75ص.3العدد"91الآداب-الملائكةنازك)6(

والاحتقاربالذذ"ويشعرالفراشرإلىفيأوى-السينماإلىاصطحبوه

وأهان،أباهوأغضبمشبوهآ،مكانآودخاكذبقدفهو:لنفسه

"عينيفيتذكرمناديآ"الحياة"صوتيعودوفحأة")11وعمامتهجبته

ثم...3تالمسكرونهديهاالىهـيانت!توشذكتيها،3تالزرقاوإلممثلةتلك

فيهايلتصقضحفةصدرهاإلىفتضمهالممث!!عا!تقبلجديدمنرأها

علىوتجضع،عاصفةمحمومةقبلةفيالشفاهوتلتحم،الجسدان

أ")2(.للأصلاواستسلمسريرهفينفسه

الأولىتخمقالتناقضاتمنمجموعةعلىساميعيناتفتحتإذن

رصمينأسيخآيكونأنيريدفهو.بذاتهتتعلقوالثانيةنفسهالنظام

فرأىالسينمادخلولكثهمحرمكلعنالابتعاديستوجبوهذأكاملأ

مجلوةفتنةوالجمالجربهماانطلاقآوالحياةعرفها،ماحلاوة"الحمث

ستار،وألفحجابألفوالحريرالقطنمنيخفيهابهاوعهده

محروما"!انلقد،ألذاتدأخلائتتأقضونت16"افجيعتهفتفاعنمت

لنولكئهيختار.أنفعليه")4(المعرفةولديهمحرومآفصاريعرفولا

اللذينوالاحتقاربالذذالشعورحدعنديقفلنندمهلأنيختار

لاحيثمنسفيشيالتالياليومفييمضيوإئماالنومقبيلبهماأحق

نأسامييحتمللم،ويستجوبهالمديريستدعيهحينبرفقائه-يدري

ساميعلىنفسهاالأسئلةمنمجموعةوتطرحالنظامويخونيكذب

ولكنالاعتراؤ،؟بهذاأصدقاءهخانقدأتراه:أخلاقيتهمنإنطلاقآ

النظامخيانةمنأهونالرفقاءفخيانة،خونةنفسهمهمهولاع

ندخلأنسوعيدونولو-اختارتالتيالذاتوخيانةوالمجتمع

سيخ.كلعلىالمجتمعيفرضهاالتيبالقوان!توتلتزمالمشيخة

عالمإلىساميتطلعمنالنابعالداخليالصراعهذاوأمام

لهذاووفائه،التقليديالمجتمعيبيحهالذيغ!هـالإطارفيجديد

وجوآمناسبآمناخآلنفسهيخلقأنأخرىمرةسامياختار،المجتيم

والثقافةالمعرفةسامياختار.الضراعهذاحذةميئيخففملائما

نتاجهينشرطالب"عزيز!هوسنآيكبرهجديدآصديقآباختياره

كأن.بالفرنسيةالتضفعإلىساميويدفعمصرئةمجلةفيالمترجم

الحداثةبينبثقافتهيجمعمعتدلأنموذجآ"عزيز"فيوجدسامي

يحتلفريدآصديقأفيهوجدكماوالتقليديالجديدبين،والأصالة

بينوسطآخلأفيهوجد،الطلبةمننموذجينبينوسطآموضعآ

"عبدوللسهوةمحاربةالطعامفيالمقل،اًلثاسحياةفيالزاهد"زهير"

إلىكلاهماانتهىوقدجنسيآشذوذآيشكوالذيالشيره"الكريم

العقلية.اضالأصمشتشفى
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52.صفحةالمصدرنفس)2(
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فيهاأحسقدرجةإلى"عزيز"و")ساميبين""الأدبجمعلقد

جيلهإلىينتميصديقهوأنصديقهجيلإلىينتمي"ائهسامي

الأدبحثبذرةالبطلفي"عزيز"زرعيموتأنوقبلهوا)1(

الجو،هذاداخليستشرفساميفصاربالترجمةوالشغفالفرنسي

علىوتبقيهالداخليالصراعحذةوتقيه،ميولهمعانسجامآأكنرحياة

.للئظاموفائه

سيعودلأئهظرفيآ،حلأإلأليسونكئهالحلوجدأئهساميظن

الصيفية.العطلةوبدايةالمعهدفيالذراسةانتهاءبعدالئاسحياةإلى

للاصطبف""المريجات"قي!يةإلىوسيذهبالوأقعإلىالبطلسيعود

التيبالمرأةالتقى"سمئا"،الجيرانبابنةيلتقيوهنالنب.عائلتهمع

لم")+(بالذمتلتهبانوجنتيهوبأن،يخفقبدأصدره"بأنلمرآهاسعر

تقتضيهاالتي""الرصانةيخونأنمنوخوفآتحرجآهذابكليحق

وعشقآ.حئآبلالجئة

الجئةيمذلكإلىالسبيا!كيفولكنوالمرأةالحمثساميعرف

بالجبةوأناعئيتقولعساها"مااطوالسؤاالقلقوعاوده؟أ!مامةوا

شيخآ(()،(.،بهسميارأييعرفأنهمةكالىوأصبح؟والعمامة

بالواجبللاضطلاعالعزممنسامياصطنعهماذهبإذن

الفكرتعطل،والمرأةالححثتحتهاليحلوالثقافةالمعرفةوهوت

نأفبعد.والعملالتثنكيرعلىقادرآسامييعدولم،القلبوانشغل

ساعتان"ومضتالتربهةعلىقادرآيعدلمالغابةفيمرةأؤلجهاالتقى

ساميظنالمراهاقةمنطلقومنأسطر")،(بضعةإلأفيهمايترجملم

بالواقعميصطدولكنهسهولةوبكلالطبيعةحسبستجريالأمورأرن

قائلةط!امصاحبتهفترفضوالقيموالنظامبالمجتمع"سمبا"وتدكره

وأالمنئهكانوتا.")ز(شيخأنت....معيتذهبلا...اأرجوك

-يى!خطا(متليقحايماحهكي-5،لمامعذات!ال!هـغههـصاد!صولت

نحوأحسر،البدأيةفيإليهاتعرضالتيالمضايقاتجملةفيذلك

بالكرهلهماأحسقارتداهما،منذالأولىوللمرة"والعمامةالجئة

نأدونالمنزلإلىيتجهأنقبلخلعهماعلىحريصآوصاروالنفور")6(

هذامنيعفيهوسطآحلأيختارأنوحاولى،الأبمعصدامفييدخل

سيخ"إننينسميافيصرخالحمثهذاعلىبهويحافظالصدام

منشمياخوفويزولبينهماالعلاقةفتتطورامودرن")7(

البطلنفسيةانطلقت""الحثالسحريةالعصاتلكوبفعل.سامي

)4(

)2(

)3(

)4(
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حئهأنيشعروهوبآندفاعيترجمفأخذ،كتابهإلى"وعادالمنكمشة

1(وأحتتهإإسمياقصتهإلىاستمعتالذيهذاالكبير""لمولنيشتد

عنهالأبفيكشفالسز،فييبقىأنالحثلهذايكتبلمولكن

ثائرةفتثوروالعمامةالجبةتقتضيهاالتيبالرصانةابنهويذكرالنقاب

كل....بالوقحلمست"لا:مجابهتهعلىومجرؤاباهويتحذىالبطل

"إ؟أ.بالرأيأخالفكأنني!الكما

التي،والأمالأخمنالمتكؤنةالجبهةوعلىأبيهعلىساميتمرد

تمردأالعمامةفيالمعئأةالقيمعلىتمرد،البيتفيضذهانتصبت

الثقابالحمثومئل،الأبوبينبينهالمعركةناروأشعلتأنفعاليآ

"نحلوقآساميجعلالذيالحمثهذا،الصراعهذانارأضرمالذي

الانفعاليالتمردولكن6(.ويتحذى"أويناقشيجابهأنيملكجديدآ

"بأنهيحبئوساميقائمةوالجبهةبعديستسلملمفالأب،كافغير

فعليهحئه")،(علىتقضيأنتوذكثيرةقوىإزاءضعيف،ضعيف

الرجعيمجتمعهغيابوفيالأنظارعنبعيدآبحبيبتهيلتقيأن

الفردبغيريعترفلاالذيالمجتمعوينتصر)7(يفشلولكئهالمحافظ

تخرجفردئةأفييزكيولا،والمفاهيمالقيمنفريبادلهالذيالمندمج

لسامي:المجتمعرفضعنالأبويعبر،الجماعيةالمسؤوليةعن

نفسهينذرشيخآتكونلأنتصلحلاأنكعلىتدذتصوفاتك"إن

الئك...المشيخةبإدخالكأخطأناأنناالآنليويبدو،الدينلخدمة

علىالخناقليضيقالمجتمعفيتصلب")؟(الشرفهذاتستحقلا

والمعهد)7("فالبيتوثامفيأحزانهجميعوتبرزلسمياحئهويئدسامي

أئةبكطمالهرمةالقيمتجميد:واحدةرسالتهنماأنأيوفاقفيكلاهما

العهد،علىباقساميولكن")8(الناميةالجديدالصدورمنانطلاقة

التضييقوهذائعانيهالذيالضيقهذاكلرغمسميالحثوفي

كلوسيعوض،ذويهبينبهايشمعرالتيوالغربةمنهيشتكيالذي

بعضيثتب"!خذفاواانثتابءى،العرفةإقبنلجوءاهف

سمئاويج!دقلبهمعينمنفيهاالأحداثحرارةيستمذالأقاصيص

فيلسمعامدينآسيكونائهالرمنمنردحبعدوأدرك...بطلاتهفي

ينشدها")و(.ح!انالتيالأدبئةانطلاقته

)"(

!3(

)6(

)8(
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التيواليدسامينفسيةحررالذيالمفتاحهيالمرأةأوفالحعث

مراسلتهعنانقطعتالحبيبةهذهأنغير،الأدبيةموهبتهصقلت

أملعلىيعيشساميوباتبينهمايصلكانالذيالخيطوانقطع

الديني،المعهدغيرفيينشدهاوأدط،المعرفةإلىاللجوءفقررغامض

الحكومية.الثانويةالشهادةلامتحانليتقذمالمشيخةعنفينفصل

استطاعلقد،اخكوميةبالشهادةوفازأمنيتهتحقيقفيسامينجح

ينزعأنذلكبعدوقرر،بالمعرفةالموؤودحثه-ظرفيآولو-يعؤضأن

حين"باركوهالذينالحيئأهلمنخوفدوننزعهما،والعمامةالجئة

وقفةسئةحداثةعلى،إليهواطمأنوابهووثقوا،والجئةالعمةارتدى

بها")،(يتسمونالتيالمحافظةدعائممندعامةعذوههمبل،تجربته

فشعر""الواجبوهزمالحياةفيهانتصرتبلللحياةساميانتصر

فييحثى!ثم،بجناحيهحفةير!ئر،!أإلىنفسهينقلب"بأنه

الفضاء")2(.

مجابهة،المجابهةعلىوإصرارقوةوكفهالدينيالزيساميخلع

معلنآمتحدثآأبيهإلىساميتقذملقد.والأخالأبحتئالجميع

وصررئ)3(شراسةبكلالعمامةفيرق،الدينيللرداءورفضهتمردء

ولن...اليومبعدسأخلعهمابل..،كلأ.:الجميعأمامبموقفه

إئني..بعدوالجبةالعفةارتديأنأستطيعلا..ابدآأرتديهما

البطلبينالصراعقمةهي")هـ(هذهأختنق..أختنق.بهما.أختنق

بهذهكفرهساميفيهيعلنمكشوفصراععامةوالمجتمعوالأب

العمامة.تحويهاالتيالقيم

نألإنسانيمكنفثيف.غريبةمفاجبةالثورةهذهتبدووقد

التمردأقصىإلىللواجبوالوفاعوالخضوعالطاعةأقمىمنينقلب

يح!هالذي)ءالنوعمنهوالتمردهذاهل؟والرفضوالعصيان

؟")5(وحطمفيعوريحمثمنوبينبينهحيلإذامعينةسنفيالمراهق

منذنفسهفيدوافعهاختزنت،انفعاليتمردالطورهذافيساميتمرد

التياليدهو"الحبفسمئاحئهشرارةتارةوأضرمت،طويلأمد

بهاتضيقأبعادآلهأنيدركوجعلتهالستارساميبصيرةعنكشفت

الذقيالصارمالقانونمعيتعارضالحقجوهرهوأن،المشيخة

إنسانيتهساميمنيتطلبكانالحثأنذلك،الدينيالزفييفرضه

هذهتشذبأنعليجهدهاتعملالمشيخةكانتبينماكلها،

."أصفحةالغميقالخدق)1(

.451صفحةالمصدرنفس)2(

.االغميق"الخندقمننيالثلالقسممنالثانيالفصلأنظر)3(

،11.صفحةالغميقالخفدق)4(

.!الغميقابخدقلروايةجديدة،فراءة:89-العدد7791الأداب-اكينزينأحمد)5(

26.ص

تكنلملوهذاليحصلكانؤقاأجنحتها")1(وتقصقوتكبتهاالانسانية

عادئآطالبآيكن!الذيالإنسانفذلك،صلبةطبيعةساميطبيعة

العمامةبرصانةيستخ!ولم،زملائهأغلبمثلبسيطآشيخآأو

فييجمعريب"ولاكانبأصدقائهوضحى،السخريةوقبل،والجبة

وتلك،الاستقامةفتلك")2(جارفةلعاصفةعتهئىوبروقآرعودآنفسه

صوتوإعلاع""الحياةصوتلكتمسامياختارهاالتيالحلول

إليهمستقلةنظرةويمتلكالوضعيدرسأنلهأتاحت""الواجب

نصفمنالتمرذإلىتوصلأنأقربالحقةالطاعةأن"والحقيقة

هيتخونلاالتيالطباع"فتلكالحيئالواقعيثبتهماوهذا")3(الطاعة

الايمانبصلابةالعالموتقابل،الحقالتمردعنهايصدرالتيدائما

اختمر،داخليصراعنتيجةكانساميفتمرد")4(الارادةواندفاع

ظهورآظهورهفيوساهمتبذرتهزرعتالمرأةتكونقدطويلةمذة

والعمامةالجثةارتدائهبعدسامينحوالأمنخفظنيكوقدجديآ،

فترةوبفعلمنهاوعيدون-سمئاساهمتبينماالتمرد)5(هذابذرة

بعدولكن.البذرةهذهثمرهانضاجفي-البطلبهايمرالتيالمراهقة

يتراجعغضبهسورةهدأتأنوبعدالبطلاعترتالتيالثورةتلك

لاهثبصوتويقولبالبكاعوينفجروالعفةالجبةعلىفيحنو

ناأردلمإثني...سامحني...أيياليإغفر..."أبب:متقطع

ياصفعتنيولكئك...عفتكأهينأنأردلم،..عفتيأهين

هذابعدوماذا؟التراجعهذاسرهوفما")6(مرتينصفعتني....أبي

التيالقيموهذهالمجتمعهذاالبطلسيواجهوبماذا؟الانفعاليالتمرد

عليها؟تمرد

المراهق.الثورياًوالعمليالتمزد:الثالثالطور

القيمتلكبهايعوضقيمإلىأفتقارهأدركقدوكأئهالبطلتراجع

نأأيقنقدالبطلكأن.للعمامةبتمزيقهورفضهاعليهاتمردالتي

لهفتبينتالقيمةلهذهفاقدولكنهإ)7(،القيمةإلأتنرمهالا"القيمة

المراهق.الثوريصورةوبدتثورتهحدود

يدء،فيأصبحقدرهأن"وأحسقفرديتهوأعلنساميتمردلقد

نأفصفمإ)8(المجهولةالذروبفيبأظافرهطريقهيشقأنعليهوان

منهيستلزموذلكالمدنيةدراستهليتابعالكفياتبإحدىيلتحق

فيسعىيدفعها.أنالأبرفضالتيالأقساطدفعأجلمنالعمل

تحققتأنإلىالكتابةعالمفيطريقهويشقيوميةبصحيفةالعملإلى

77.ص.3العدد-0691الأداب-الملائكةنازك)1(

76.ص.السابقالمرجع)2(

76.ص.المرجعنفس)3(

75.ص.المرحعنفس)4(

286.صفحةاالعربيةالروايةفيأوديبإعقدة:طرابيثيجورجرأي)5(

.الأأصفحةلملغميقالخندق)6(

.288صفحةالعربيةالروايةفياوديبعقدة:طراليثيجورج)7(1

.115صفحةالغميقالخندق)8(



الحنينيعاودهذاكوإذالأثيرأمواجعلىعاطفيةقئةوأذاعرغبته

فيالحمثنارأشعلتالتيالمرأةتلك-سميا-الحبيبةطيفويتذكر

إليهوتناهى(...؟إليهتستمع"أتراها:فيتساءلتمردهوفخرتقلبه

أخبرهحين،قضتهإذاعةمنفرغأنبعدسميا،هيصوتها،

موعدآلهافيضربا()1(التلفونعليمطلوبأئهالاستوديوموظف

تزوجتأنهاويكتشف)2("يعرفهيكدلمجديدآ"مخلوقآعليهفتطل

فيهلهاوأصبحالأرستقراطيالمجتمع"ودخلتمصرفيعفهاابنمن

بينهالموقفويتأزمأملبخيبةسامييصابذالسوإذمرموق")6(مركز

الرأةوفقداندثرأملهلأنأمامهامنفينسحبنفسهوبينوبينهوبينها

مرةيلقاهاأنأبدآيحلمكان"لقدوملجأهحلمهفيهايرىكانالتي

ويفرغ،لواعجهجميعذراعيهابينوينفضاللقاءذلكمثلأخرى

..شفتيهبهايحرقمسعورةوقبلاتمحمومةضفاتفيوحئهلهفته

لمالذيالفتيالناضرذلكجسدها،منموضعوكلوسفتيها،

بشعآسيكونالواقعأنيعتقديكنولميد")،(تمسسهولمذراعتهصره

مراهقثوريككلالمرأةفيآمالهيحملكانفقد.الحذهذاإلى

نأيريدهولا،...لالخاصقتصؤرهحسبوجودهخلقأزمةأيعاني

إلىبالنسبةالمرأةوتمثل")3(صنعهمنليسوجودمننسخهيكون

فيتحقيقهايستشرفالتيالمطلقةلحريته"رمزآالمراهقالموري

المراهقتصؤرعنيكونماأبعدمباشر،كجنسفالمرأة.المستقبل

")؟(فهوإليهبالنسبةالسمعادةممكناتكلعلىتنطويفإنهاكرمزولكنها

معانيهاستعمقالتي"البرا،ةينشدها،التيللبراءةرمزآفيهايرى

قفمئته")7(.الثوريوعىكلماجوهرهاويتضح

مرموقةمكانةفيهواحتلتالمجتمعداخلاندمجتالتيسميالذن

تمتألأيجبيتمئاهاالتيالمرأةلأنالمراهقالثوريلبطلناصالحةغير

لسمياحئهفيخابفبطلنا.عليهثارالذيالواقعإلىصلةبأئة

انتهجه-الذيالطريقيكرهجعلتهمرارة،اخيبة8هذبمرارةوأحسق

")ة(الطريققارعةعلىكبيرة"بصقةحلقهمنويلفظ-سمياطريقس

هيالضذيةلهيكنالذيالواقعمنالمراهقالمورييحتقرهماوأكثر

والمحتجزة،والثورةالوعيعالمعنوالمتخففةبالحجابالمكفنةي!المرأة

نأسيحاولولذلك")9(الحراممفاهيمهوخلف،البيتأسترةوراء

)9(

116.صفحةالعميقالخدق

118.صفحةالمصدرنفس

418.صفحةالمصدرنفس

.02،صفحةالمصدرنفس

الوريالعربي.المعاصرالبم"أزمة:12العدد9594الأداب-صفديمطاع

.03-94صرالمعاصر!

03.صحعالىنفس

.كا!صالمرحعنفم!

لأ.21صعحةالعميقالخفدق

.03.ص.2،العدد9391الآداب-صفديمطاع

منذلكسيحاولى،عليهثارالوابالذيفيسمئا،غيرفيالمرأةيجد

سيرجعينتظرءعكانالذيالمرأةمثلمنهماليخلق،وافهاختهخلال

ا!مابليصارععليهتمردالذيالواقعمعالضدئةممارسةإلىسامي

الذيالاضطهادوطأةمنليخففسيقاومهبها،يؤمنالتيوالقيم

وافه.أختهمنكلعلييمارسه

وقد)ءرفيق"صديقهحلقةإلىانضئموقدالصراعإلىساميعاد

منجديدآلونآوشبنشعرانالقديمةصداقتهماأواصر"تتوطدبدأت

يسمحفصارالدييئ")1(الزفيثقلمنمعآتحررآأنهمامنشؤهالسعادة

لنفسهوأباحالسيننما.إلىترافقهنماوانرفيقبصديقهتجتمعأنلأخته

لهدىويؤكدورفيقأختهبينحثعلاقةفيالوسيطبدوريقومأن

واكتسبمحرمآكانماساميحفللقد)؟(.أبيهما%أمامالمسؤول"أنه

ابنتهعنالأبترذالتيوالقوةأبيهمجادلةمنيمكثهالذيالمنطق

أختي،تربيةأتولىلا"إئنيقائلأ:والدهأمامبمسؤوليتهويصرخ

مسوولأيضآأناأنيأعتقدفانابشؤونهاأهتمأنإلأيسعنيلاولكن

أختهحرمانابوهأرادعندماالمسؤوليةهذهويثبتمستقبلها")6(عن

عنتنقطعلنأنهالأختهويؤكدالأقساطلهايدفعلابأنالتعفممن

نزععليهدىيشجعبلالحذهذاعندسامييتوقفولا،المدرسة

لوجود.يفهملاغرينآسيثآإليهبالنسبةصارالذي)4(الحجاب

")3(.معنى

منالمتكؤنالحلفهذاوأمامبالتحديعالمليالجؤهذاووسط

"قلت:الهزيمةببدايةتنبىءصرخةالأبأطلقوأفهوأختهسامي

لأقضيحلبإلىأسافرسوفوغدآالجؤهذاأطيقلابتإئنيلكم

نفسيفيتبعثالتيالحياةهذهعنبعيدآ،الزمنمنوقتآفيها

الامتيازاتمنآخربامتيازيتمتعحتىبيتهغادهـالأب.الاشمئزاز")6(

،للصراعجديدسببومعه")7(ويعودالأبويالمجتمعيمنحهاالتي

بانضمام"خرىقوةساميحلففزاد"سامي"أمعلىتزوجوقدعاد

."فوزي"اخيه

الذيوالحلفسامياقناعمنيمكنهالذيالمنطقالأبفقدلقد

وكأنهالثانيةزوجتهليطلقساميابنهفيصطحب.فعلتهبثرعيةمعه

الجيلعلىالجديدالجيلوانتصارعليهبفوزهضمنثآلهيعترف

بالهزيمة،الاعتراز!يريدلا،عنادهفيمستمرالأبولكن.القديم

وتجفتالجدلمنطقفقدانمعبوادرهابرزتالتيالهزيمةهذه

)1(

)6(

123.صفحةالعميقالخدق

124.صفحةالغميقالحندق

132.صفحةالمصدرنفس

.465صفحةالمصدرنف!راحع

.128صفحةالمصدرنفى

.134صفحةالمصدرنص

.ووأصفحةالعربيةالروايةفياوديبعقدة:طرابيثيجررج



.والموتالمرضأي،الجسديةالقؤةبفقدان

فيخا!لأئهسوالأمللأخت-للمرأةساميانتصرإذنهكذا

"أتكون:عنهالاجابةيعرفسؤالأنفسهعلىطرجوقدمعهاتجربته

هذه،نعم؟")1(الحكمةهذهبمثلزودتهالتيهيالمفاشلحثهتجربة

سامي،لأنجزئيةهزيمةولكنهاويهزمهالأبيصارعجعلتهالحنيبة

الحمث،مننوعآلهيكنبقي،اعميهوتغآبهلأبيهمصارعتهرغم

بهايومنالتياغيمامنبقيمةالصراعغمرةفيوهو،واحتفظ

ويصرخالزواجغيروهدىرفيقلعلاقةنهايةيرىيكنفلم.الأث

بقيتالشرففقيمة")+(شريفةنهايةتنتهيأن"يريدهابذلكلها

قاومأنهعلىدلالةالصراعغمرةفيوبقاؤهاالبطلضميرفيمتأصلة

القيمبهايعؤضالتيالقيملنفسهيحذدأندونكبيرباندفاعالأب

بالإحباطأصيبلأنهمراهقةبثوريةساميقاوم.المجتمعفيالسائدة

أسرتهداحلدلمواةحقفهالديدالأنتصار.يتمناهاالتيإلى!آةمر

نور،إلىوتوقمتناقضةورغبات،مختلفةنوازعمجمع"كانتالتي

لأنهرؤيتهلهويوضحمناهلهليحققيكنلما)6(بالظلاموتشبث

المطلقةلحرئتهرمزآالمرأةتمثلمراهقآثوريآ،حالكلعلي،بقي

إلألهماانتصارهوماسوالأمالأختتكونانيمكنلاالمراةوهذه

ظرفية.تعويضعملية

نألهاًتاحت"قدسمياحثفيخيبتهأنموقنآساميكانفإذا

،)،(فهذاوالتصميمبالعزممفعما،الحياةفيجديدآطريقآلنفسهيشق

،بيروتلاولاالغميق""الخندقحيئفييكونأنيمكنلاالطريق

ساميسيغيرإذن.بالمرارةفيهوسعرعليهوبصقجربهأنسبقلأئه

"الخندقفيافتقدهاالتيالمرأةستبقى،الهدفيغئرأندونالوجهة

"الحيفيالأساسيهدفهذاتهمعهايحققانحاولوالتيالغميق"

لاباريسفي،الغربنحوهوالجديدوطريقه.بباريس!اللاتيني

ويحاولالغربفيالعربيتجربةليعيشبليذكر،كما،فقطللدراسة

.الذاتتحقيق

ساميفيهادخلالبطلمسيرةمنالأولىاالمرحلةإذنهيهذء

لمفالأب.لذلكقبليآماتهيؤآوشخصيتهنفسيتهفيلأنالدينيالمعهد

إليهينتميالذيالجيلعلىومحافظةقسرآالمعهدهذاابنهيدخل

ساميلانخراطحتميةنتيجةالتأمينهذاجاءوإنمايتبثاهاالتيوالقيم

والعزمالوعيمنالقدرهذاعليالأبكانفلو.الشيوخسلكفي

المشيخة.لدخول()فوزيالأكبرالابن،ختار

بينيدورالرحلةهذهفيالطسراعجعلواالنقاداغلبأنعلى

وهكذاالجديد،للجيلكممملوالابنالمحافظللجيلكممثلالأب

.136صفحةالعميقالخدق(ال

.؟13العميقالخدق)2(

."؟اصفحةالممدرنف!)3(

؟42.صفحةالمصدرلفس)4(

كامل،جيلسماتفيهتتجسد"رمز"إلىالأبصورةاستحالت

حتىوالعنادوالبطشالقوةكبههـمنقدرعلىيكنلىالأبولكن

الأخيرففي.جديدجيلوجهفييقفكامللجيلنموذجإلىيتحول

ابنته.سفوردونيحلولمالدينيالزفينزعمقابنهالأبيمنعلم

وقدوذهنهنفسيتهفي،البطلذاتفيقائيمهوإئمدالحقيقيفالصمهـاع

نإنقولأنيمكنولهذا.الصراعلهذاصورآالمرحلةهذهخلالتبينا

وكانأبيهعلىتائرآكانمماأكثزنفسهعلىثائرآدانإئما"سامي

الداخليةالمقاومةعليالتغفبمنبكثيرأيسرأبيهممانعةعلىالتغفب

")!(.روحهفييح!هاكانالتي

وثوريته.ساميتمردبحدودتتعفقمشكلةالعقادبعفرط!حوقد

أخذهالذيالفكريالموقفهوما"ترىتتساءلعرامسميرةفالناقدة

محعيويدقول؟")2(والعمامةالجبةيخلعأنقررحين""ادلهمنسامي

بنطرالعقابشالولماولصلمسهقيتهجس!آد"ئرىصبحيأئر-!

ماأو،والجنانالخلدعننفسهيسأللمأوالمخآد،والعذابالأبدثة

اللهأعدهالذيالنعيمعلىالئدممنطيفبخاطرهطاف

.؟")3(لعباده

حدودعنيخرجلمأئههوساميتمردحولنقولهأنيمكنما

ولىوالعيبياتالروحيةبالمثلتتعلقواحدةمشكلةيطرحولمالدين

أصيلمتدينلأنهباددةتربطهالتيالعلاقةنوعيةيحذدأنقطيحاول

الدينعلىثورةأنهاعلىتفهمألافينبغيالدينيالمعهدعليثورته"أما

ألصقهاالتيالخانقةالتقاليدعلىثورةكانتهـانماالمتدينينعلىأو

وإئماالروحيةوالقيمالمثليم!قلاساميفتمرد")4(.بالدينالمتزمتون

مسيرةتعوقصارتلأنهاتجتذأنلهااناجتماعيةقيمعلىتمردهو

متشبثأساميئكانلقد.إنسانيةحياةيعيشأنمنوتمنعهالانسان

علىأدذولا،الاسلاميالذينحدودفيالبقاءعلىحريصآبالقرآن

للرجل.المرأةومجالسةالزوجاتتعذدحوللأبيهمجادلتهمنذلك

الذيإليهافتوقهالحدود.هذهنفسفيبالمرأةالبطلعلافبقيتكما

الأمركانفلو،حسئةمتعةمنتوفرهلماقطيكنلمدواعيهتتبعنا

كانالذيوالذعارةوالمجونالفسقجؤإلىينساقأنلأمكنهكذلك

بعدبسمياالتقىعندماالخيانةلنفسهولأباج،فوزيأخوهفيهيعيش

زواجها.

ستمكننا"اللاتيني"الحيئفيعنهاالبحثفيسينطلقالتيفالمرأة

متابعةمنوبالتاليونفسيتهشخصيتهمنأخرىمواضعاستجلاعمن

مسيرته.منجديدةحلقات

.11ص-3العدد4وه6الآداب-الملائكةنازث)1(

.4العدد061،-الآدا!)2(

.14صأالجيلتمردصتعبيرهاومد،طالغميق!الخندق3العددول95-الآدا!)3(

77-صرس3العدد0691الآدا!-الملائكةنازك)4(


