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دلى--ص صصعأ

!بم!ح!دلرش!هو-

ؤراماقاعدةتتوسعوب!لكعامإب!اريبخظالجر؟هـةتسيرانهـخري.يننغيممااكرالايامهذهاغتاظاننية"نفسهفي)"(لقال

بها.تلتزماندوناًلثوريالاشترابرحركة!اتنرغربشكلؤلمةء!مالخمر.كأسواًفرع"يرامماعلىيشرلاشيءثمة:،خصنينفك!ءكل

وانا.العامالرابمييطلثهاعندماستتمالاصلاحاتاًن)):يقولوكان،منويعيش،يرهعلهاانيحبلااشياءفعلفيايامهيمضيانهلا-عجب

".العامابراياحثاناحاولالاولىللوهلة؟"هشاالىوصلتوكيف".عنهرغماالمساءالىالصباح

المماربهذا،لالحركةالحرا!ةرلطعدمفياخر!ر!!النرىوكان،مماانرطموحايدوالتحريرغا!اةنفسهعلىاقترحهمايركنلم

........النشماطاتببعضيغنيهاوان،الحربقنلماحياةيستعيدان:إنبغي

/حياتهيعيشانيريداله.كلياالسياسةفييورطاًنيرإبلااًله20

اخافلانئي،السياسةتلتهمنبماناخشلاننبماتمرداننبم"هوتدييعملوا!"الامل"يديرانسيستطيعانهيظنكان.الجديدة

.انعنولاالكتابةعنيركفاندون"الحرالثورياًلاشتراكي"
لكيالاخصوعلى،فراغاوقاتاتمنىلاشي،الحديدةاورولولعات.

.-...منوقت.مسالهالمسمالهتكنلم؟لماذا..يستطعلملكنه.سعيداإكون

تعاهة.وتبدو2.ع"..جدانا!هةاسباب.بيتكيماهيالسيداًبقى

لقد:.الحرببمدالعا"بوضعنقارنهاعندماواضحةالاسبابهذه.اكصارع!ييىصاليومهذاظهربعدامرءتدبرحقاارادولو

منمصرهايقررانالانسابئوعلى،جديدةولادةالادضيةالكبرةوردتمنورقايطلبانويشطيع،ببمملالوقتلدإ"،بالضنطوالان

اًلرأسمانيالنظامفيلمالمضمثلةالقديمةالمظالمباعادةإممسمعان:جد./د،بر!ينيرضهبونالروسكان.تقرفهكانتالفرةهذهولكن،الخادم

ومع-،التهامهاعلىالشيوعيةإساعدإناو،امريكاعلإ؟تثرفالذيبكتابةيتلهىا!يمكنهيهف:تبدأاخرىاوتننهيائحربوكانت

والمملالخعزيكفللانهالرأسماليالنظاممنانتروتالشببوجم!اضطام1انالىنيالالحدارمنتوعايضاهذاً:كنفيهدهزأابداتحدتلمقصمى

اندل!تإنم،ت!ددالحربكانت.العمليسيزلاددمابهايتدرع

لئ!وبعض!لم!عمدرحفظاتلمقاوحعالهوالحزفكالم)"لمثمصلختطفالشموعيبنلبجميعلىمنوخرج؟الانليسلم:صقهبروايةيتلهىاراللاوكا!،الحرب

-..،.-...انلنفس!"فيهاتنبأ،ضبابليلة،اخرىليلةيتذكركان.المقهى

الحياءالعديمتسامحهم،الاسحابيةدعا!مهمدإط!بر-"،ور-ءالم!عنإرافيلم(،ذالكن.واًكك"الامرتملقدع:ستاكلهاليسيماسة

غلىنتسبانسا(المحرتعامألوادومعجم!لافقداالرلحربىلحرقس!وكةتهملاشلترلمعسفصةلثوفحابمما1(1أ؟ي!معلهالذيالداخليالجقا!هداي!بعاينمن؟افضلبشكل

يصعببحيثوالنمواًلنضجمنوهويساراالشيوعيينخارج.بوجدان،شابكاتب.(اثقفونا)روايةابطالاحدبيرونهنربم!هوهذا

انضماذافانهذلكعنوفضلا.معهاينسجملألشعاراًتيخضعانعليه"الامالا(جريدةومؤسى،اًلالمانيالاحتلالابانالمقاومةفرقيفيوءنناضل

الكتابةعنوسيتخلى،ماضيهانكادالىيضطرسو!الثيوعيينالىدوبريروببروصديق،الاحتلالايام،سريبشكلتصدركانتاد!

حاجتهالمكتابةلكن.اسمهتخلميدالىيطمجانهرغم،يعةقدحسبماوروالم،مقاومومناضلكيرمفكرفهودوبديروبمرأما.آنوزوبخه

الشيوعيينالىانضمواذا.لهانتحارعنهاوتخلي4،وذا"فهوفرحهدوبري!ابنةونادينهنريعشيقةرولذكرنافاذا.ءررضفجدذو

اًلطلب،حسبيكتبوسوفبهالخاععةالاقكاركلممنشحلىيمللأونالذ/نالاساسيينالاشخاصاستعرفنافدنكونلامبيروعشبقها

تسقطفسوف،يشاءكمانفسهعن/!رأن/-ضطيعيهاددموادأان!وواحدامليربطهـك!-صداقاز!عدا-وهم.،لهمبأعمالرواية

هتمسكدوبران"08صثوبرويزوجةآن.نقولإ!،بءمنالر.بشةومشروعاتها.وهدوئها،وثباتهابصفائها-،الحربقبلماجاةسترجعوا

انههاالحربقبلواثقينكناولقد،الافكارببعضشءد.!د؟تمسكافء!ينزلقونانهمكما،المطلبهذاباستحالةيشعرونجميعهم!كنهم

لاغنائ!ا.جباتهطوالنفسهجندلقد.الواقعفييرومذاتا!-ضجسدبشهلحياتهمتنغيرفشيئاوشيعا،مخططاتهمفيتدخلتكناممآذق

نلالتجسدهذاأنلنفرضولكنوا-هـ:آنؤبتجسهـهاولتهيعةوالمق!!ع.دفعاالتذييرلوذايملكونلالكنهم،انفسهمعاىينكرونه

الانسانيالمذ!بشدستتمالعماليةالثورةأنلنفرض.أبدايحدت4اماليودمارباتهلئربيرونهنرياكتشافعليناإعرضالسطدق

ساعداذا؟إهعا"أنروير./شتطيعالذيما:دو"،روببرعنهدامع"افاانيربدانه.إسبابهمعرفةولاالموقفهذاتعببليسشطيعاقدون

ولكنه.عمالهمبثفان،بهايرؤمناك!القيملكلك!عادمتقبلبناءعلىيملكفهـ!.سعادتهوبحققمشاربهيلملائمكما"الخاصةجا!ي!صتائف

واحدافسيصبح،أبداالارضالى.نهـهطلنبقيما)ت!ءثعلىاصراذاًانكما.بانتظاماصدارهاعلىيحاف!انويريد"الامل"جريدة

."يئ!بهـ"مالاعلى/جرصالذينا!نت!يوخاًلحالمينأولئكمنيسابىبةحركةوهي(الحرالثولىيالاشراكي)حركةاًسهسىدوبروي

وكل،جد!!منولدقدالعالم:اًلمعركةصفحةتهخددوهثذا!رياذتسبوقداني.الافوالمذهبا"اركسيةبينتوققانتحاول

وهذه،ضمبرهيرضيا)ذيبالشكلبنائهفية3للمشارمدعوانسانانعلىإمردوبروي!كنمؤسسيهااحدكانبل،ال!ركةهذهالى

يستحيلالمعركةهذهمثلوفي.المثقفينهؤلأءحياةم!ىهيالمعركةذلك!ضييصارضبينما،الحركةبلسانناطقة"الامل))ةجريدت!ن

معهدنةأوصلحايعقدأنأوالحيادعلىيرقفأنالواعيالمتقفعاىوب!--رقراؤ!افيقلحزبياطابعايعطيهابال!ركةالجريدةاتزاملان

الاشتراكي"بحركةيتأثرأنيمكنا!العامستقبنلداًمو"ا.الطرؤ!نأحدوبرى.الصدورعنتتوقفوؤ،ردخلهاينخفضوبالتانياعدا؟ها

باسمهانطقتاداالاتئمولاالحركةهذهدامتوءا،"الءرالثوري

فليس-جريدةولديهبالحوكةالإبمانيملدهنريداموما،روميةإدةجرزوارليودو.ت--*،و:إ-فتأ."التقةون"يةلروانقد"االدرإعذه)،(

لاسخيفةانانيةالاللحركةالجر/دةتق!بمعدمإلى15بىعومنطق!،ك.الأدابدار:لنر،طرابببهماجورج:.نرجمة

الفرديةحيأتهءلىيخافكانواذا.الضخمركالم!هؤاميلهامكانالرواصةمن282ص)1(
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نقص"يىا3نفسهأعطىذددوبرويأنحينفيروأئياكاتبايكونانهيرعنيهذافان،لفترةسعأدتهيفقدوانا.لسياسة/قيتنجرف0ان

و!ذا.هوؤعلكماشيءكلعنيتنازلواأنالاخر،نمن/طلبولذلككا-4ال!الىميكونانقبلسعيدا،كونانسي!اًوللانهمثلهيخون

يظوولابينما*،الروايةعاىصظلهاتفرضهنريفردإ"أنفيا!جبءـوف!.الرجلفيلكبيأنهوللاخرينلتفسههنريأثبتوقد،سع!دا

ملامحولاظلبلادوبرويان.الحاسبمةاو؟ففاتقريرحينالادوبرويأسفودنماخوفدونلاصطر-جاتهعرضلباربسالاا،نلأاحلالايام

ء-لىيفرض(نه.دائبذشاظفنوكتلةمحضعقلانه.رعباتولا...حربحالةفييزالمااًلانالعالميرىوهوةالمفقودةالسعادةعلى

للناسءضمالهانه.والواج-العقلحكمرمليهماالاخربنوعلىنفسه،الهملابرع.!أنعليهفيجبولذلك،المنشودالسلامالىيصللمانه

!مبجدلمدمناًلعالع!لخلقاللازمةالتضحيات.عله!بمويفركلأقدارهموداعا))دطلبإ?نءةالفلنفانهءضفرداصلحاوعقدتجرا-اذااما

ث،!رهمانهنرياما.اقضبلعالماير*ونأن.فيواجتهادهتصورهانيازاً?و!نتصب،مكانك!لفييحا!رهالشقاءان"السلاعأيها

عقلهصوررهالاتصرفاتآلىوندفعهارادتهمن.نحدزالتماوعواطفهالىؤلهب،ف!يهاأيستبمعطلةنفسه،منخأنبالفعلحاولولقد.اتجه

رفياتهأنالع!محقويعلميرغبانه.العالمفياًلوضعلحقيقةالمدركاقامتاك!بولعثيقتهتاركاذهببل،الحربانتهاءبنيد"البرتغال

لشى1ذهبحيئ-يجملهماوهذأ.لوعيهبالنسبةمثروعةليستالنحيلالجسمدذاتنادينعنهابدلاولمخذ،سنواتعثنرمنأكثرمعه

الثوسعلىشاهداويقفوبالمرأةبالطبيعةمتعتهيفقد..البرتغالدوبرويابنةنادين..العتسإنيبلغلاالذيوالعمرألضغردنوالنه!ين

تخمد،لاذاتوتحقيقخلقعمليةهئبما؟الكتابةوحتى0الانساني-اءبرةوربرما-أولىمحاولةاًلرحلة!مذهكانتولقدوصد!قه.أستاذء

لثساقولبأننفسهوعدلقد)االرحلةتلكبعدنفسهفيروء-ها/وخبراتجميلةطبيمةالبرتغالفني.والحياةبانعالميستمتعانليحاول

"..حقيق.كأاشياء،التفكرعلىتساعد!مأن،تنيرهمأنتستطيعأشياءإتمسعلمأنهالا.الغامضوعالرهاالبضبجسدهامعهونادينكعرة

بدلالافضلفينكان":الروايةكتابةعنيتخلىانكادذلكسبيل"وفيصاحهنريامضىهكذا:الهربالمستحيلمن":حولهممابش!را

هئادلشىولكن،."جدياماركسالرسياناًلمورقةهذهامامأحلمانعنأصررقا?السابقالوزيردعاوقد..الاكواخزيارةفيالتالياليوم

الى.نحتاجو(لمجر-بة،.إنتظرلافالعالم،الجديالعمللهذاحتىوقتبزاتيرتدونجميعاكانوا.الرفضالمستجلمن:لهل!وواقصد

ويطمحونأفواههميفغرونفالحبرونعنها،إباًفعوفيهاوإ"تبإهـيرهامنيفبراًلحقدكانوالاخرالحينبينولكن،وقارفيويتكلموق...فاتمة

الانتتراهـب!،نتنطقانيرإبىهالوبرويأنءمعيبم.ابتلاءهاالىومعلمينسابقينو!حفيين،سابقينوزراءكانوا.العاقلةوجوههم

قلةمنيشتك!هئريكانفقد،ذلكفيالوسبليسأنهالاالثودبم!أقرباءبيما!موكان.النظممعالتحالفرفضهمخربهم،سابقين

الامريكمة.0الخارجي!وزادةءوظفيبئحدهذافأ.ناهلهلصديئالورفىأنطببأراداذايل...ويائسينفقر؟ءوكانوا،مئفيونواصدقاء

لقد)ء:فائ!الورقمنشاءمالهيقدمأنألاسءلمجهءليهعرضوقد!فيهـخلا!مو!.يقغانحطولاذااًو،مجاناالبائسينيعالع

قرأتعندماقوثتلكتي،البر.نغالعنر،بورتاجكس3باهتمامبرتبعتورظمنوء.ءث:وهايبممالرإبقنه،المستش!ياتفيالنظافة

-ؤالامرإكيةتنتةهـالسياسةأن،سمالازارنظامبخصوصينويأنكلفةعدو!،.اء!نمجردأوريمة3بحركةيقومومن،ليليةدروسا

بضعةمق(بلالاءليبببع"(نيرؤضهنري*ن"...الموسطالبحررمقاومف،ءثدا!وأعطالثؤسآأما"زفوجدوهكذاا.عص".والبولة

الحقيقةإقولانعلى.هريباصرارالم!با"وتخهي"انورقمنىووات(وأنأخضرفلىفي!هيفرغأنفيإحابمإزالماذلكمعأنهالا

الاءر)بمي!الخادص-بئلطلباتيخضعلماًذال!فلاليالىجريدةبذلكمعرضا

عنهنربمماريبودفاجاتيستغلون51وعيونوقفالثانيالطرف0وفي-----2؟-------!س!مسى-صسه-صسى---

تروب-جمعبرالداتإكاوأمرالرأسماليالنظامليهاجمواابىرتغالوضع

!لكيكذبأنءليهوكانشيوع!بةجر!!ة"الامل))انعنالاشاعات.االمكتباتفي

الامل()يحهـونالذينافئقفينج!وريخسرأنيرإبىهنرييكنولم

آلهاض!حلفضحاإلعصبضعاءال!رلشيويمينفلقد.3لماقكمالهرنهريددأالضحةاغثبملرشا!شمأ
لرديركللى-صاهموبدلمك،؟!لامسنفسهع!يحكم،العاس

نلى-كوائادالبرتغالعننشرهالمذيوالمريبورتاج،03ص(اًلناس

ا

بالش!ماشبي"وطنتةجبه"وبانةساءسالازايبقلبيحلمون"اكقدميين11"

ؤ،دراسماليون:وحيدونأنع!رمرقونوكانوا.فرنسافيتأس!ست1((للاجمها"صجئورلط
الحكلمةمعينفاوضونرإكان7والافيالبر.نة،لضخمةمصالحلهملانكليز1ص.صم!

صاؤوملتفهمفرلانسالعقيقةن"فوعب3بينوللفرقل"))بم!في!!نرعودتضرعدائدقولفلوسص

...و1005ءو..أ.و/علىالاما!ععقرلةعنمستفعصةدراسة ج.صعجعلورهوهااً.ص"ساعدلنااًلمجاويعرموركالولو-...

)الث!اربذدكتناردورنععقلقربغف!ىادهإ"وديمننخ!برهالالةربحقضنودفرنسب!يندخاعاىجيةاالتيورسائلهءخطبهخلالمنوحكيمكسياسي

الا؟إحةعلىنسا.ر"أمورىمساعدةبلم!لمأ!ر،قيا!يردبر.ففالمسضصات1(،البلاغةنهج"ا.لخالدكئابهلتضمنها

ولذلك،ئ،المقاومةفيلونريممارؤيقاالودادةسكرتبروكان.يسالازار

حاسما.كانددهلكن،الموؤفهذامثلفيفيتهبح-نيثقهنريتألف

:لهنريقال-

في،ءانلايأوالبرتغالكلاشيئافرفمانفعلانتريدك!بف"وي!ئ!ا!لا

الشاساولفثمنانتأ...!لنفسهاشبئا.نستطببعلاالذيالوفت*ص

؟فرنمب-،وسانمونمرالىدعيتفرنسا!نسانفضرإثعرونالذ/ئ.ة

ه"حسابلنايعدلم.أنهالحققة؟تنصورماذاااًررمعسو

..هالاداـبدر

وعبرالممراتسريعةبخطىواجتاز))المقابلةمكانمنهريوخرج

امرتغ،لمغاالس!ا-هـمن.ئاذة،رىكان:منقضافلمهكان.ألعاحة
.............-.....لحىحى---!محى------------!حص
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خإذبميساروجودتتحملونلأأنكمصحيح.0.للعبصالحةورقةيعودلاكأنوا.اعينهـمميالمعقولاًلغضبوذلكوقنعاتهمالقاسيةبقباتهم

لا"..؟عنكملا،مكانأيفيأملأيهناكيكنولم"الوحيدأملنافرنسا":يقولون

محكوماليسواالبثرانشارحامنريلمحيهويتحدثالمهرجانويتمحاصزالىواستندا(دخلو،اجتاز.اًخرمكانفيولافرنسافي

المنرصالانحادفان،لخاص2وجودهيكوناخذاذاولكنه.وشجعتموهالنبسومببرإصقالبرتغالمنتحتفظتزاللافرنساكانت:الرصيف

الاشسلامانفهمواًالبشرأنثوبر،يأكدبينما،،وأدحرببالحقدءايهمإكتنت!فكانوف!ة.الفخفييقعنفسههنريتركولقد،تردالعنايتة

الإرضعلئويوطدونالسلابمانتصاريحققونوسوف،يكلفانوالانانبة..جداصئيرلبلداتحضرةاالعاصمةيسكنأنه

تجاهتحفظوافانهـ"بالعداءاًلئيوعيونيجهرلمواذا.والحريةالسعادةفيالمنوابومجلسوالمادلين،مجراهفييجريالسيفكان)ء

الشيوعيونهاجمالانتخاباتموعداقربولما،والجر/بةالحركةبارشوفدتقدالمحرببأناًلاءتقادويرمكئ.أيضاوالمسلة،مكانهما

يصرالأعلىكان.دوبرويأنرغمعلنيةبصورةا)يسارانفءم9والحركةبهذه،خازل41د،ذهإخدعوابأنرض!فيجميعاقبلوالقد..فيعجوبة

ماالحركةيرهاجمون!صفالشيوعيينأنويرىالمملوحدةشعارقي،ولكنها.كنرةبدقةالماضيتقلدالتيالمقاعدبهـذه،الاشجار

و؟سالمونهاالواقعللامريرضخونفهوفقوبتاذاأء،،ضعيفةدامت،العالمقلبفوق:قىأضتصاالمتكبرةاصادي!نةتلك،ابيدتؤ!،الحقيقة

لانفبمهما.يسمحالموروبرهنريانالىبالاضافةمدا.معها*اففونوير!و))الامل(1الض،مسةانذرجةمنلدولةالمنسياواطناالا!ءرييعدولم

ويهاجميهاجمهماكانالحزبانرغملاالحزبولاروسيا.،هاجماأنقطلافرنسا".ئببة3خطىفي-الجريررةدرجواركقى...محليةصحيفة

يامنأكأرالحزبعلىياخذهماكان")لهنربماوبراننتمبة.الحركةوان،شيئايستطيعغنلااناسابالمعلوماتيزوادأن.."شيئاتستطيع

بالئافي،تئقنكنلىمواذا.يشب،ءلملناسمعاملتههو،آخرشيءسيقرأه؟..هذاكلمنالفائدةما،حماستهـ3ويبص،سحطهميثير

ألاهتماممشقةلتحملداءولفلا،ألطهجةر؟راًدت!بئحقمامهم،بحريخهمسلةفيالجريردةوسرموق،ر؟وسهمرسيهزون،(ا!ريبورتاج)الناس

هم.ر؟إهـعتقاةتبقىألاأو"الامل"تبقىأنأهـميةما2!الا،روانتهى،الورق

حيث،أوروبافي،نجرنساديالالهامعنىلاملامةكانهذالكن"دوبررويكان"!المعظدمشقةلتحملداعيلا":فجاةحمتريوفكر

الذاتيالايتقلالمنادنىحدا،اجاةامنمهينامسننوىالظسباخرو!قدانوكانا،اًلجرإدقياًستخداميستطيعانأنهماصمتقدانوساءازيل

البؤسبلدهاجماهيرمسألهاسألهاتصبجءنرماأما.والت!بصرالت3،لواأ!مال:معزولةتكنلماذاتبعبهدورنفرنساسيكونأنهايضا

؟كلونه،مالهميقممانجب؟كبشرءعاملتهممعنىفما،واروهـافاتفي!ريوقال.الفراغالاشيءفلا،الاماممناما.جانبوما.الى

...شيءكلهذاً.272ص"؟أقبلبدننيأللفنلالماذا،اذن":نفسه

لاالانساندامما.بطءفيومضغهاسنبلة!!ريوقطفا)..ننطقرجهلهاوأن،الجربدةاستقلالعنيتازلأنيقرروث!مكذا.

تماما.يتخلىلافلماذا،،ويدكمايعيشأن!ل3رءلىاشتطببعفذ!تفاهةاكثفأنبعدذلكقررلقداًدثودي.الاششراكيحركةباسم

جماعية؟بارادةاًراًد.نهكيهـموحداحزبقلبفيويضيعوانالدوليالمجالفيلهاقيمةلافرنساان.تائيرهاوعدماًلادوات

مناضلاتكونكيكا:نفسهفيوؤالاخرىسنبلةهنريوفطف"الشعبفياررثيرفن،ليوباك،بفرنسايتأثرالنالمتصادغيناًلقوتين

املكه.لاوأنا.السذجايمانلكيكلنأنبدءلاطبأفيانهيدركبهـ(قدهتريان.ثنن،ءىالانسانيةيجديلنالافرنى!

3.،ص"..يكتبكان:التساؤلعنكفقددوبرويكان"!لمنمخلصة"انت!ماالانس!انيةالاضواتوأن،الضخمةالجماعاتءمر

علىوقفاالشيوعيالحزب.لجاهنساهلهماكانفقدذلكوعلىقوىتشزهااك!الاحدأثمجرىفي-قنلمنتفعلكانتكما-تؤثر

علىالحفاظفيالخقلهيركونشمبعاناًلفرد.،بمونفحين.الفردمشمنوىتشبروان.الطغيانلمقاومةرمزالجريدةان.العالمفي.جد،بةهائلة

المتخلفةالبلدانفيأما،والمناقش!ةوالتقريرالحكمحريرةوعاى4لمحرد.قي.44خاصهوماألوءنفرديتهءن"نازولانىيرمزالجريدةعنهنري

قدأوروبيبرلمدفرفأنوبما.لهمبررلاإرفاحةوقإهذءقنلمالتنازلهدالهن.الثوربمماالاثتراكيلحركةذلككلءنتنازللقد

يحتفظواأنسبيلفيمثقفوهيكاهجأقفيجبالشبعدرجةالىأوصلاشءدمتوؤدعنه.اتضبراالىوأنمااعالصراستئنافالى!دؤءيكن.

هذهتح!ظاتهءنيتنازلهنربماولكئ.والحريرةالفرديةبحقو!،ألمواطنيهوءلن.بأكملهالاولأجزءارء!9منهجملتبمهارةارمزأءـذ!اًلكاتقى

وهذانيماكلونه.ماالىبحاجةالناسان:أ)مالميالمستوىعلىيعكرصيئهتريجملتحين،ا!فرديالهءوربىءلى:صعيدينعلىلهاً!متض!امها

قراراًتهويرخرانهنريقكرفيالجلإلمةيسبباناكهببرءنا-خويرلمناينغمسلاب3"مسةظاز*ر.بدةنبقىانفيتشبئهخلالمنةا!ءب3-ميحا

الاضطرابوواان.صدقهارغمالعقيمةالمناقشةهوةفيوبرءجماز"دوايات"4قهيكهنب،وؤتتنفسه!-عتبقيأنيريدلانهالسياسةفي

الزاويةهدهومن.دوستويفسكيأبطالمنالقربتماميرقربهالروحيالجريدةعنيتنازلحيناجماعياالصعيدوعلى.بحياتهوبستمتع

الامكنة،مشتنففيالافطنيالثرطأعماقالىالكا.فةنرنفذبرالذاتافوري1،ثةراى))دحرءة"الاعل"إدةجرارتباطأنوبما.لل!ركة

الواعيد،لفردتؤدي،الشرطهذامئلعنتشتجالت!ماالةراراتتعددوانيسارير"أصب!لانها.بقاطعونهااليمينيينالقراءيجعلسوف"الحر

يش!بعأوروباففي.موحدنهائيءوقفأياتضاذءهـموالىال!اقالىموقغااتضذتلانهايقا!ونهاينالشيويالقراءيجعلوسوف،ملتزمة

لذلك،والوعيالذاًنيألاستقلالمنمعقولحدالىوبصلون،الناسولذلك،تهـهورسوفالجريدةءيزانيةؤان،اًلنعيوعيالحزبخارج

نأيجبالسدبولهذا.كأشباءيرماملواوألابحريئهم)جتفظواأن/جب+التوبىيةراكيالاشلحركةمنتهـسبراسمانينتريكبدخولهنرييقبل

فياما.الامورهذهفينظرتهاوتصلبيوعبةا!جمود!ري،فاوملحرهـقىمهرجانا./قيماندوبروييقررالاتناءهذهوفي.فرار،و!دعي

بريواًناتالاسالبثملإ!!نإكونلاعندما))وجائعونؤ،لتن،سالعالمبقبهبةنترحوقد.الفكرةهذهالشيويمونعارضوؤد.الثوريالاشتراكي

والفردمة،السخريةعاىلتبعثالانسانيةمان،احاجاتااضاعتها:الحزبنغاروجهةلوضري(المقاومةفيعملسهوعبموهو)لافتوم

تحفظاتههنرييسحبانيجبولمذلك.34.مي."نذالةالاورتجهةؤهن.جدامب!مةالحرالئوري3!كالاشنراة3حران))-

اًلناسلانئشياءالناسألىنظرتهويؤيدابشيوعيالحزبتجاهفلحقاءنيااللرظةافيولكن.حقيهةهذه،اليسادالىأناساتجتذب

معهنرييتنافضوبدلد.الحربةيفهمونولاإ،مدوار،ونلاالج،ثعينهـ-ن.فقللأننزمعأنهايعنيفهذا،"!رج،ذاوننظم،صحبفةبنفسها

لانضد.اوالشيوعيالحزبمعهوكاناذامات!ريرمنو.بتوقفنفسه،ء،لفا،ين!،ىات-وعيال!زبكان،البدايةفي.اًنى"وعيالحزبشأن

هيجبولذلكظروفهمبح!سبالناسىبينبا)نرةريقيقرولاجامدالحزب0((ضدممنكونأنعلى"رغمون!ءن،ضدناان!!همإعلنون.عندمالكن

.جهةمندعمهوؤ!جهةمنالمحزفيمقاومةفي،/ب!تمرأنهنري.على:هنريوأجاب

الحركةبهثاجمةبداانه.ذلككلالىللتفتلافانهاءزباأما.2لاف"ء.غبرة!ئةا(الحرا)ضوريالانتراكي"كاناوأنهتقصد))-

لافانهدوبرويأما.(اله،دةحسب)لامرإ*،عهءلىأنهدوبرويوبانهاملر-4ر-سم!"لكنتم،ظلكمفيروداعةتعمل،صامتةمنسسية
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هـ.-"فهو.يفنبانه،بالتسافيليرصمحولأ،التهميدفعدلا،الهجوآيرر

سنهفيالذبنالبشرجميمانويعتبر،ا!حربيئبينماجيلمن

كانولذلسفى،فشلفمدضد!انا"ضلأنهودنجم.الحربءنمسرولون

ر!.رأىوحن.تتكررانمنالحر!ماساةيمكلنعوأنتناقضات؟ألعارمم!يمحو
.أىالماليهالحوببمدوسعهدبممايعملىهووها.مدسالعسهيصبر

ليعد"الحرالثوريالاثراًكي"حركةأنمثبتفيدلاوحم!االكتابة!ن

الثصليوعية.جمودهيمتقعاندوناليسارنحوويدفمهاأميركاعنفرنسا

العهل،عنشيء-ميقهيكنلملذلك،اثقالهاورازمبسوولياتهحددبقذ

.."والعشرينالخامسةللمرةلالامسقتلالذىاسإنتاقمر"الى.يعيف!والحربأثناءوعيهاًستكملالذيالجيلمنفانهأما.هئري

.....س.نولىقدالفردعصرانيدرر)نه.امكانياتهفييتنمكلكئهمسؤولياته

وأالمسانمدمارتقرداك!هيالكبرةالكتلوان،رجعةغرالى

ماأان.ا،لعملبجدوىولابال!ابةلاكئير!يومنلالذلك.استمرادء

ادعالث!ووفي،الز-افيفيرلهثالفوءودهـفىاً.بالكلماتخ!لهيعيدأنبدلا!المإفهمأئهوهنرييرهم
ابادتقدالذريةهروشيماقضلةأنيعلمصين!مشدوهايقفالسبب

مدالنواعلىيمرجا
الصاءلخقالر!شلرلفوهةؤ،فهلوبرويأمابأكملهامدينةمعا"الوجودمنومحتشخص(ل!مائة

وفي.اًلكتابة:العملليعاوداوراقهيخرجأنيلبثولاالخ!بريسمع

مدمىفبمايا،ا!تماتأفيالتسعينللمرة:طريفحواريجريالاونةهذه

عيونبلا،يصيحقلب!!لتكنبالشجاعةلكتزالولا-ه!ركط)

اعمىاصراريا..بالنودمتشبثانقاضبينصتىسيشتغلانه.وصثرانه-دوبروجمبا)روجةآ!

المنافذلمميتةالساحاتوازسدت.هروشيما

حزينقمرايا...الذبلانوجههمنى.هيروث!يماآنقاضبينيثهتغلاًنه-هنري

إلرنينشاحبةالاسفلتعلى.كللتخظواتهم(مامكانفيأنفاضدومافىككانضلقد؟لالىم-دوبروبما

كامدمىقمر..الديهمووفي،سكرى-7..؟ص

-جناجبلزتل!اوراقوبعضر،ألغباركاقمنتحتويوماللذاتاًلتاماًلانكارمعالشاملةالر؟ايئهذ.وان

اسفل3ضددوبوويتحصناًلمرؤيةهذهان،والشفقةالخوفعواًطف

حزينشديا.لا"سىبافانهنرياما.ثيءكلوعىلانهعمإ"ءن)وقفهشبمءلا.تعطيلاو

انفتاحوعيناك..وجهيفي.اطرقتقيمةفييضكلانه،العملعنالاحيانأكنرفيتلهالذاتيةعواًطفه

والنسائموالدمالاوداقبخضرةمهلوءتاندوبروييرأءلكاندقد.الجماهيتوجبهفيالمثقفيلبهاًدذيالمور

فيقتع!يوماتكنالم!،مقل-كفئوال!الةاهـاءص.اًلممللنسعداتوازناوحد.قدوكانوالفر.الاد! هالمشدلا،د!الردادكا.لى4.،المردإ-الاحلا!،الحريه0.،الحالهـعه"العديههبالعيميصالطبمورء

غائمالاؤقكانالزرقالشفأهوءاىمجاللاأنحدسيبثعكليدرركان!ريانحينهي،الادبصلةيةالفي

..ظمانالندبنؤوقتسرلمأويرصتاركاقوا".الكنابةواماالمملفاما،الرسالتبنهاتينبينللجمع

خضيلاأعشبايا.السياسياًلعهلءندا،ما.ليبتعدنفسهعنيدافبمكأنفقدالكنابة

ليالسإالمملءنبالابتعاديرضىلاوعيهقانواعفودأنهبماولكن

نودعينيفيكان،قرنربعورناثرا/الطغيانهذايكونماواشد،دائماعليهتطغىاهوا؟ءكانتوان

اجذورأ.نشربهال--عمثل-الاحظاتميلاده-ولاالمرحاةمنطقينهنحملانيرمشطيملافهو،طمةبقضءةيتعلقحين

!عيونبلاانتوكنتنصففيقولإ"دأءلىيساومبانيرضىولاالحقيقةءنيخننلزلآنيقبل

الجبىنقتاغروداءالىالمذءورةخصيلأتك،البرتغالأزمةفياوقعهماوهذا.بالباقيدنفسهويحتفظيعرفما

لونكلتس،الخضراءغبرذاظهمنوكنتوهذا.الثوريالاشتراكيبحركة"الامل"جرإد.نهارتباطأزمةوفي

".والسماءعيونكصفيتغر!والادضولاأنانبايىانه.الثيوعبمالحؤبالىالانتسابيبعد?نما

*ولهذا.الحقيقةأنهيمتقدماتجاءصأدقلكنه،بذاتهمغتراولالرجسيا

للسنينتنظرلكنت،البحادمدفيعدتلولاماعلىنفسهي!هلانبتطيعلااذصزبيايكلنانيصلهنريلا

..دريدهفيال-كيمردربافردييهوم!انف"هـلىسيطرقدلوبرويكانواذا.تريد

ادمىاالقلبفيبتحقيقمرتبطاشعخصيتهتحقيقاصبحبحيتافكارءوتقمص

ءيونيفيتنظرولكنت/بتقيانمنذتتحدداًلروالمةف!والأساة.كذلكليسهئريفاناًفكاره

(001كنتو"..جنالعيشاخضريا-عديضغطؤهـظللوبرويكانواذا..الوأعيبالفردالعقيدةرجل

جبينبفيولنايجوزفللأ،كلهاوجهودهاًلجريدةواعطاههنرياشنسلمحتىهنري

أنت،1!ليلم!رثنءظر،بمرعةيتطورالموقفلان.الا-تللامهذاالىالرض"!بعينننطرا!

مفادهثابتمبداالسياسةوفي،اسياسهاصبحقدالعقيد!فرجل

لهنريبالنسبةاما.كلهبالشرقودناذا.تمامانجرالثرمنقليلاان

الجبوريسامانبغدادهنرينرىالعببو!"ذا.كيراًاوقليلاكاناذاسواءشرالشرفاق

الضهنيتأيدءمعالسوفييتيالاتحاداخطا"ءكلينتقدلاناستعدادعلى

حسحى!ر.كاحر.-57الصفحة-عأىافة-
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س--!هغ.
عشر.اًلخمسةيقاربمانضمهدلسوفيسهلممسعكرشطحبف!لاداربماولةاماعولوظيفأ!جامحسفا!م!مي.:.ا ...."..............!.ا!ةيرةءاىلممالدوور-ور."أ

برلامحاً!.الالاجهايعرلطريهعلىلصمدوالي،الرجالمنلا

تتمانيمكنلاالانتاجفيديادة

اقصيمقابلتتلقىلاتحتيةبروليتار؟بهتكلفافافيعملطريقءنالا

الماحثادارةخولتوقد.الدإةمنأسبل!.حداودىالاالعملمن!!كيى

ويقضيعرهـ.اداريتدبيرطرإفعنتشاءمنتمتقلانفيالحق

ذاتللعقوباتبات!سبة:ما/.السجنهذافيسنواتالمفتل-!سفيالداحميةيالظرو!الاخطاءنقداًمكانيةلوبؤوبم!يربروبينماله.،ء

أهميتهافييز!ومما.لابقوحكبممحاكمةمنبد!،الاطولاء!ةا!المناسبمنفلشياليميبي-الامريكيالفغطازداذفان!0يزنسا

الىبهاعهدالبناءشاريعمنبالمئة،1انالسوفياتيللنظامبالنسبةان.الشيوعيللحزباوالسوفييتيللاتعاد.نق!أيالاملفييئثر-

مؤسسةالممسكراتاصبحتلقد".العملممس!راتالىاي،المباحتالخصامتوقعانبدلاولذلك.مخنر!نجينما.دوبزويالهواةمنممفري

يماقبونكانواوما.تحتيةلبروليفاريامنظمتكوينالىترديحكوميةاًلمخنلفتينالانساةيتببنالطبيعتينهاتينعرضتقدلكاتبةاولبل.ب!ينهما

لانفمى!3ليسمحواكمجرمينالعمالاءماملونكانوابل،بالعملاًلجرائمتعرضحينيخصلباومذا6بينهماالاصط!امبحتميةالقاريءلتشعر

روبربينمتغايراالطبيبمالفعلردوكان.2ب(6"باستغلالهم3.السوفييتيالاتحادفيالاعتقالمعسكراتمسألةلهما

هنريان:القضيةالىنظرتيهمااخت!فبسبببرونوهنريدوبرويبعدامريظالىفرثمالنمسعاالىلجأدوسبمياسينسكرفاماتب

حينفي،يفضرهاانينوياًنهفوراًفيعلنالمأساةهذءخطورةيرى.العصراءالثورةاهوالعالىلقد.الفرنسيةالجنسيةعليحصلاث

مماالشيوعيالحزبكلن*بتعادفيامعانافضحهافييرىلوبروياًنبرلمداًلهبالنسبةتيالسوبا!.لعادكأنلت."اًلنانريينطغيان-دشاهه

الاتحمادموقففععفاذاانهيرىكما،اليسارانقسامزيادةاًلىير؟دي4فهيشعرالارضعلىمكانثمةليس:امريكايحب.ي!نولم.مهوا

/لايوتجنبا.ذلكمنيكسبسوفاليمينفانفرنسافيالسوفييتييبسموالروايةفيالاولىالصفحاتمنذوهو5!52عي"منجيتفيانه

الذيالموظفهذاكلامفييشكانهاعلنهنريوبينبينهاصطدامجعلتاقدوالتجربةالثقافةكانتواذا.يونانيةعرافةمثلللشرنذ،يرا

صديقكهرب"اذالا.اعرفانني"-:ياسينلسرلوبروييقول:هربالمباشرةوالمشاهمهالمعاناةفان،الافقواسعهقائديا"رجلاثوبرويمن

اج(عهص.امامنا"يفضحهالذيالنظامهدامعصديقكتعاونلماذاولااًلتبماالث!لةسلفايعرففهوا.شؤم-تذيرياسينسكربنجعت.قد

عىنبعضها.صدرشهاداتهيرسميةوثائقاللاجيءفيعطيه.مأزوفيالفرنسيينالمثقفينان":الفرنسييناًلمثقفينتوابه.سيف

،المحربوقتكحلفاءالسوفييتيا!لحادالىدخلواامريطنمراقببن!صينةحضارةنجحتاذاالابمفنىيحتفظالنوفكرهمفئهمان

الحلفاثناءالنازيةالىدوسياسلم!تهممنفيينعنعدرقدوبعضهاللفنلايقدمونهثهاءل،لميبقىفشلنانقاذهااًرادواواذا.لبقاءا

اًوراو.هنالروكانت.المانياسجونفيووجدواًالجرماني-السوفييتي-.بةللفكرولا

لم"اوزيبك،تزاردكوي،كارانحاندا"اًلاعتقالمعسراتامكنةتحددالانسانيالمن!بفيمقدسةتقاليداًلمرءوراًءيكونانبدلا"

هـن،المستنظءاتمن،الجببديةالسهوبمنقطعاكأنت:كلماتتكنفي،انكما!بديهيمن.وهتلرستالبنتجاهالثقافةبمشاكليهثمخى

سا!"عشرةادبعونساءدجاليششغلحيثالعفنةاًلخثمبيةالمآويتسيرأنوالسياسةالثقافةانتتصورون،وجوريسوهوغوديمرو"بلاد

الحفرداءومن،البردمنويموتونالخبزمنغرامستمئةمقابلاليومفياثيناولكن،بأثيناطويلةمدة.منذاخذرز.باريسلقد.يدفييد!

حتىاًلعمليستطيعواًانمناضعفيصبحواانوبا.والانهاكوالزحار.موجودةتعدلم

...الموبئحىمنتظمبشكليجوعونهمصببثمستشفياتفييسجنوهمعندطالفرنسييناًلكتابلرسالةستظلاهميةايةلنر"

حتصاخر!نبشرايرستعبدونبشريوجدايضاالسو!االاتحادفي؟المتحدةالولاياتاوالسوفياتيالانحادالىالعابمهلىالهيمنةتعوفي.

.اب(،5ص"إ!..ادث:امرينمنواحد".احدبلغتهميتحمثولنانساناممييفهمهملن

سيقدموناًصدقاءالغربيةالم!ليافيلديهاناللاجيءالموظفويملنلوجه،جهاوالموقفمواج!ةالىوبيرونكموبرويرجاليضطرانافا

ايفادعلىثوبرويفيوافق،الممسكراتهذهعندقيقةمعاوماتا!مالكتقيعلىويصروايغشوا/انواما،كليايستهلكهـ!عملاويلتزموا

ايجادفيمنهرغبة،اًلغربيةالمالياالىالاملجريدةمراسلياحد."مستقبلكلمنومحرومةا)واقعهـنمفصونةاعمالهمنتكلن

منبهيقتئعانبعدالموضوعهذافيقرارهلينتخذالكافياًلوقت-5358ص

بفضح.نطالبارتفمتاتيالاصواتليسكتاخرىجهةومنجهـلآموحشةبلادمنالعائدالغرابهذااًلىيستمعلامااًحدالكن

فدناضلواومقاومينالجريدةفي.شركاءاصواتوكانت.المقضيةهذهويقئعوهكلامهمعنىالمثقفوني!نتشفخىسئواتثهقالامرويستغرق

الالئرالمحاصكةفيواعضء،رأير،ميب!وااًن-ستحقون"ومثقفينالمنازية-جصلماوهـذا.مجديةنجبرباككانياتساحقاقدرا-يواجهونبانهم

الحرالثوديفيهاوالمضحية.معاصرةارضعلىتجرييونانيةمماساةالروايةهذه

فهذا،نازياامروسياكانسواء!الممسرمالانعرفونانتم))ير!!ونالذينومثقفوهاالخامسةالدرجةمندولةاصبحتالتيفىنسا

دوبرويلكن".الاخرينلنشجبماًلبعضنحادبلماننا:متما!للشيءذلكيعوااندوق،باكملهالعالمتتنازكلانقوتينباقلامهميضربواان

هنريواماالسوفييتيا!فحادضدالعامارايااثارةتجنبعلى!ربميد.امدمنذتمتةدهزيمتهمتكوناًلحقهقةيعرفونوحين.الوعيتمامص

شبمء..كليرترعلمجورجانمن!ولا.بدبهييزاللا"كانوخرجفقدقرنينمسالةاًنها:طبقاتبلامجتمعقيامالىيتنهيانللناريخبدلا"

خصةفيهااستحالممسكراتهناككانت.صادقاايضاكانربمابلبحرارةاًتمنى،الفترةهذهفييعيشونالذينالبشرول!عادة.-ئلاثةاو

بفضللكن.البشريةالكاثاتمنادنىماهوالىشغيلمليؤنعشر"الس!وهـ-"!الاتحادوليساًمريطعليهتسهطرعالمفيالثورةتتىان

وقنجسد،نفسهإينيييربلدواخذالنازيةق!هرتالمعسكلاتهذ.هنريبهايمرالتيالمراحلكلتجاوزقديالينسكرداموما57مى

فييميشونا!بثردونء!ممنمليون!لفالوحيدةالفرعةفيهيحاربوان،تجفظاتبدونامريكامعيعملانقررقدفانةودوببر

لوضعاًلخاضعينالعماللملايبنالو!دةالفرصة،واًلهندالصينالوسيطهوياسينوسكد.ايضاتحفظاتبدونالسوفيينيا+لحاد

هيمناستفلتهل"خوففيونساور.الوحيدةفرصتنا.انسانيلاوهو،بالورفىمساعدتهشروطعلىهنريليفاوضالامريكييجلباًلذي

:واخطاءهالسوفيصننيالاتحادنواقصجيدايعرفكان."؟الاخرىهذا.الغربيةالمانياطريقعندوسيامنفرلاجثايستضيفالان

ستتوافقاتيالحقيقيةالا!!تراكية،الاشتراكبةانضعلا/5هداًلكن؟"ص،السوفيي!بالانحادمن!اربكبيرسوفييتيموظفهواًللاجيء

السوفييتيا!.فحادفيالازتحادالىيومذاتشننتهيوالعدالةالمحريةفيهاالممىلىمس!راًتءنثثويت!ودوبرويهنريالىياسينسكرمع
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حركةمعمنب!جماكانحيئوخاصةيريدكماالجريدةسياسةيقررالستقبلفان،المساءهذاير،جرءاليقببنهذاكانواذا.طرهـقهو!ن

خسيثمالاثتراكيحركةبفشلاًلمعنويمركزهضعفوقد،الاشتراكبم.1جسع51ص".الظلماتفيسيفوصباكمله

وسامازيل.تراريوالىوينضمعنهيتخلىانلامبيرقررحينجوننه:يقولخلالهادوبرويكاناشهرثلاثةبعدالجريدةمراسلومحاد

في-،الريبورتاجاتبكتابةللاببيرينهدكانهئريانذلكفيوالسببتكلمستاذالكن.السوفياتيالالحادمعمتواطىءفاننيسكتاذاً"

جاءخىلامبيرفيمتعضهنرييرفضهاقصصايك!بكاقلامبير*ابئحينالذيرخنجميعمعايالسوفيىكاالانحاداعداءمعمتواطئااًصبحت

كلبنيههذافاعلنفولافيلويسيسعىيمينيبكاتبلامبيرفيهتعرفوقتشيءالممسكراتهذهانصحيح.هوكماالعالمعلىيبقواانيريدون

واخصهاالمسائلمنكمرفيتوافقتأقدنظرتيهماانكمالامبيرلقصعىلكن.2ب66ص."مكانكله!اًلفظاعةانننسىالايجبلكنفظيع

وكانالسياسةعنالادبيبتعدانيريدمولانجكأنفقدبةالادبمهمةورغم.عنهاالسكوتيبررولاوجودهالا"بررمكانكلفيالفظاعةكون

ي!ثترلهلملأءويدينهفولالعيحتقركانهنريانالا.ذلكيحبلامبيرفتوةفيعنهاالحديثلانالقضيةعنيسكتاندوبرويقررذلككل

فولانعمقاثقينثرانهنركه!ولهلىارفض.الاحتلالاياماقاومةافيسيننجبم،الموظفهظداموما.اليساريينموقفمنيضعفالانتخابات

القضيةطرحتوحين.الثورجم!الاشتراكيمعالقطيعةبعدالاصلفي.اليساريوفييتركهاقالافضرفمنالموضوع2لا"كالىةاليمينصحفالى

ناالاولامبيردلولرهنريض!وسامازيلتراريوموتالتصويتعلىسارضةاقليةدورهونلعنهاننحاولالذيال!زران"دوبروييقول

وصفالىسينحلادوانهموقفه!يحتمليمدلمانههنريافهملامبيرالشيوعيبنلمحاربةماتوجهناوادا.معهمتحالفةلكنهاالحزبعنخمارجية-

رئاسةمنالاستقالةالىهنريلاضطروسامازيلتراريومعالديغوليين".معارضةنعودلنفانناممانتنقطةاًكيحولى

لقد*ملجريدةاما.لؤكوحصةحصتهبيعوالىالجريدةتعرير"موففتشملاصبحتحىالقفيةهذهتذخمتضدوافى

خزؤهكلا"اًلجميلةالايام"مجلةمعودمجهااليمينيفولافياستلمهاوذكاءهاالكاتبةمهادةفانالحقهقةوافي0وجودعموممنىالمثقفنهرلاء

فيهزيمةوتسببوالشيوميبناليمينيينومادىوالاعدقاءالجريدةهنرباالعالميطرحهاقضيةكلتطويرعلىقدرقامنينبعاناعميلةكروانية-

متحاملىظالمعالممفيوجداوبقي.واًنحلالهاالثوريالاشترهكيحركةالىتصلحتىالقضيةهذهيهتتعمقتطويراابطالهاعلىالخارجي

تجاءالمواقف-منسلسلةعبيهاملىالذيشرفهالالديهيبقولمشرحبتطويلعنيتوقد.بأكملهاالحياةمنالانسانيالموقفمسشوى

اًلحفقة.وان.منهااستخلضتهالذيالنقديالحكمعلىكبرهانالقضيةهذه

لليس.شيءكليخ!رجملتهاتىهيبالمداتالمواقفوهذه.امكانيةالىتثيرفائقةقددةيحملالمستوىهذاعلىالاحداثتعميق

هنريفضلوقد.يسامانثونالسياسةفييعملانالانسانبامكاننبذتلقد.الوجودمنموقفنامستوىعلىاليوميةحياتنافيالبحث

،بالجريدةالمقاومةلمكالسبرمزتقدالكاتيةاًن.المساومةعلىالخسارةودوستويفسكيجوتهمنكلطرقهاالتيالتقببديةيةالفيالمشاكلالكاتبة

وثمارالحربثمارجنواقدانهميعنياليميتيبنايدبماالىوحسولمهاوانالحياةلناوقدمت،جوهرهافيميتافيزيكيةبثاكلوهي،وتولوستوبما

بدأتفرباتبضع.الشريفةوالمقاصدالطيبةالنواياوثمارالمقاومةجذورالىبهايصلعمقاحادثةكليمنحوجوديمنظورفياليومية

بضبم..نفسهاعلىالحركةبانقسامثمالحركةعناشيوعيينابانفصالهذهتجا.منجبرونالمثقفونفهؤلاء.عبثهااووجدواهامفناهافيالحياة

هوالخسارةوسبب.باكملهايارخسارةالىادتمنظمةضباتبنويقبلوابصمتهمانفسهمفيدينوالليمينيخنركوهاباناـماالمش!لة

رايوهذاللشيوعيينانصارا"كونواوبأنالسوفييتبمالاتحادمعيتامروا

كلهااوروباعبرالقضيةهذءيتبنىاليساريجعلواانواما،دوبروي

الناستعودلقد.السوفييتيالانحادعلىاًلضغطيكمنالحالةهذهوفهـ،

حديثا:صهلمرللقمةاليميناثارةفانولذلكا!و!يالاتحاداليمينيتهمانعلى

راًبماهذاوكاق.يحييهاانفيمكنشريفيسارتنناها"اذاامايقتلها

.عدرتالتانياليوموفيافترقارايهعلىالطرفينكلااصروحين.هئري

الوفياتي.الالحادفيالعقوباتلنظامإلكبرىالخطوطوفيها"الامل"

لا،معينةسياسةيدينالمعسراتوجودانببينانهنريحاولوقد

التيدوبرويرسالةرسولحملالتاليايوموفي،باجممهالنظام

ؤكادوىء!ةالثبةمعاداتهبسببالثوديالاشنراكيحركةمنبيرونهريفصدتعلن
للئظامشاملةبنظرةالاعلتيحكمانلايمكنوقائعطريقعنللثيوعية

للرجعية.مباشرةخدمةالشيوعيةاهميةمنالتقليلوان.اًلستأليني

هنريطردلكن.الرجليناقراقالىالنظرتيناختلافيؤدجم!وهكلىا

!صاعضائهابعضشايعاذانقسمتقدالثوريالاثلتراكيحركةانيعني
بسرعة.نبددتقدجريدةبمونالحركةانكما،دوبرويوبعضهمهنري

الشوعي.الحزبالىإلانتسابفياًحراراالحركةاعضاءدوبروبروترك

ارفانسأدتكةاس!.."ضدهمولاالشيوبمبينمعأعمل-انابى!دلاانني"أعلنققدهواما

عائدانني.السبياسةوبينبينيالامرانتهىلقد"و.2جس..2ص

ذلك.ير،دانرونبالزهوراليميئغطاهفقدهنرياما."جحريالى

يملكونخصةكانوالقد.ن!هورقدشركائهمعوضعهاناًلىبالاضافة

اليهم!اانضمامالمقاومةايامأسساهاولوكبرونهنري:الجريدة

فناعتهعنالنظربصرفجانبهالىيصوتانلهئريوتعهدلامبير

نظرتههنريالىوينظرغنيامناضللامثقفاكانلامبيراناذ.الشخصية

الاداتدارمئنوداًت.لل3الئمنترابىبوالراسمانيإليهمانضمثم.والرجولةالثقافةمنفذنموذجالى

الحركةمنهنريطردوحين.ومقاوممثقفوهوسامازيلوصديرقه

كانهنريلكندإغوليينوساماز.بلترابىبووكان.سامازيلمعهطرد

نايستطيعكانلذيكولوكلامبيروصوتصوته،اصواتثلاثةبملك
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تعادلالجنبفيقوةمنهمالكلشقينذاتتناقضاتالامورهذهكلانه.تماماواقعيةبطرقةتبرهناًلكاتبةاناليساريينإلمثقفينطهرانية

ددفلالطرفينااحديفضلانلاإصتطيعداموما،الاخرالطرفؤوةالانسانوسعفيليسوان.العالمهذافيمكانالحرللضميرليس

هذهفي،أساسامراهناكورلمنواخيراً.مكتوفامثاولايقفاًقمضتالشرلانبللهوجودلاالمطاقالخهرلانلا،المطلقللخيريعملان

جهدهنتائجويرىالعملفيي!نججانأملعلىيعملاًلانساناًن؟المشكة.بعادياًندونللخيريعملانالمرءيستطيمولن،العالممنمكانكلفج

وطن،.علىيبئثرواانفي!املوناثقفوناوهؤلاء.الملامحواضحةظاهرةالىمفسمالعالمانيقولالذيبالوافيرضياذاًاما.باسو.؟لعألم

فيبالذيغيروطنهماًنمايكتنسفونسرعانلكنهم،اجمعالعالموعلىلنفسهيحتفظواًنألشريناهولديختاراًنعليهفان،كبيرينمصببربن

واكثراعتىالقوةيمتلكاناًللذيناًلطرفينانيرونكما.العابرالصراًعاناًلرءبامكانوليس.يختارءالذيالطرف.تجاهالخاصةباغتراضاله

داموما.ضميرذويمثقفين.رجالموقفديهمايوثرانمنجبروتااحداًلمرءاختاراذا.الاخرالطرقويحاربيحاربهثمطرف1يختار

يشلوبالضعفنفسهيمتلكبالاسىليشعرالمرءفماننتائجبدونالعمللهكوناندونالاخرالمعسكرحربءعلىيقتصرانعليهالمعسكرين

فلنماتشا؟وناعماوا:يقولاًلعالماًن.عزيفنهالىي!وبالخورقواهانعيهبى،ا!طصمعسكرءفيتتولداتىالشرورمحورفيالحق

منس!قبانهالمرءيمشعر-الا.ذلككل.وبعد.الاحداثسيرفيهذا،وثربايةفي!ريان.اللزومعنديبأركهااو!شرورهذءعنيصمت

بمقاوقها؟لهلاقبلاقدارو!ةتحت"*أيشلهالذياًلداخلبمالجفافهذاينبعاينمن":يتساكللالر!االة

*هنريوعبممنينبعالداخليالجفافان:الجوابنستنت!نحنرفا

لعلي،سبلفقطاًلساحقالجا!العارمهدايستالروايةانعلىبجمالاحساسهمعهافق!الوعيمندرجةالىهنريتوصل!د.نلعالم

الرواية.بقيةمنواهميةاتعقإاكروجدتهلاننيعرضهفيبالغتقدالطبيعةكانتلقد.الحبوروعةالجنسولذةالعملومماسة.ءا

انهابل،ابطالهاحياةمنالعامالجانبعرضعلىتقتصرلماًلكاتبةاًن.منصهالبرتغالفيالممبللفقرهنربماوعيلكئنجميلةالبرلغلانجي

ولثديرهـةحينادافئةبمشاعرروايتهاواغنتالداخليةحياتهمتقصتليلاالانوارترىانكلنقنرض":يقولاًنه.الجمالبهذايتشعانمن

ودقر/.اًخرىاجانفي.تراجيديبشكلمحزنةويائسةاحياناالحرارة.يموتضواحيتضيءانهاتعلمعنممالكن.جميلهذا.الماءضفةكامئد

:دوبرويلسانعاىقالتلملعين(1خادعةصورةالاتعودولا،شاعريتهاكلتفقد،جوعاالناسفيها

نايجبفيهكلمةكل:دعاويبأدبعبيهمح!ماببسارلكأن"للنفستعلةالحياةفيفليسسراباالجمالداموما.اندلالأ.،ص

:بماريادبعليهيكونانمايجبهذا..للقارىءصالحةقدوةتكون؟لجمالالاحساسبينانتمزفىهذايعانيلانسانبدولا.للقلبلبانةولا

لكن.الحقيقيمكانهافيبوضعهاجديدمنظورخلالمنالاشياءيريناانبانيشعرانمنالانسانهذالمثللابد..الاخرينببؤسوالاحساس

.اج8.4ص."موجودةالشخصيةاًلتجاربان.العا،نفقرالاعببناجمال:العائمتناقضاتتجاهمشلولانه.يشلهالداخليالجفاف

نءتستنكففلم،الاخلاصتمامالمفهوملهذاالكاتبةاخلصتولقدالذيووعيه،ككاتبحياتهيعيشانفيرغبته.الألسانوبؤسالطبيعة

الروا.بة،قطويرمنمكانهافيووضعهاوتحليلهاالششصببةالتجاربعرض.اليساريللالجاهاختيارء،الانسانلتحريرحياتهيهبانعليهيفرض

وما.وفيا-لها،الانسانيةالحياةلجوانبمستكملاالروائيعملهافجاءالسوفييتيالاتحادفيأمله.اليسارانقسامالىادتالتيوموابفه

واجساداوتملتعشققلوبالهمفانودملحممناًحياءالابطالهؤلاءدام..نالافتشرىاًقيالاعتقالمعسراتبأمرومعرفتهللانسانك!محرر

حديثاصلر

-وحولمءنمالىئححعلم!

لدكعوربقلم

ابراهيمزكريا

قبلمنالعربىالادبيعرفهلمجديدلون+

وتذكرنا،والظلاموالعدموللموتالوجودوتتنلولمثاكل.والحجاةبالفكرتشتعلويومياتعحواطر

مادسيل.وغابرييلكركجوردبيوميات

الاكاديمي.البفافحلكةوسطالنجوممنكلمعتلوحصيةصذكرا*+

بالعربيةالتعبيرطرقمنجديدطريقفيسيربدءيكونوسوف"الفكر-"قضيةيعشىهامكتابه+

الادابدارمنشوراتل.ق2..الثمن
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ووربروعانليويسإاهـسيساريامريكيآتب3علىفتعرفالنفسمانيالانحتىكناوادا.تتلاشىاوفتشترتتلونوعواطفونسامسفئتهي

التسالشخصياتوان..كاتبايصبحانقبلالفقر،نواعءمختلفعانىالعملفيدورأيارأةتستهـ؟لىلمالكا.فبةفلأن،ااراةعننتكلملم

آسرةجيويةوجذابةببساطةدائماتحتفطوتنجحنفسهالتصنعتكلافحيشحبالرجلفانالخاصةالحياةفياما.السياسياًوالفبري

عب!متولقد.القاسيةنشاتهااثناءتلازءـهااتيالملىارةمنشيءمعالشجنوتثيرموقفاتتخذالتكهاهيارأةالان.المرأةامامونجلاثى

سنوافثلاثلمدهاجلهامنوجاز"فتبروغانليوييفيالتالقائيةهذء؟نتتحسقفعلردودالااًلرجلتصرفاتلافعودبحيث!وتناقضوتتلأ(م

الاالقارىءيملكاولا.شيكاغوالىباريرمنالاطلشيعبربرالط-رأنمتزوجالانسانوشؤونلاعقل.نفرغالذبم!المفكرفدوبروي.الشفقة

كانت":صبهاالثاتنةفيهاتخلداً)"!الثلاثمائةللصفحاتإرنرمتهياًنالوح!بدةارأةاهيولعلها.النفسيالتحببلفيطبيبةتعملاةءاآنمن

حياتي...تفالرنيحياتياًنونسعرت،.تصرنيحرارته،رائ!تهالراوفيبمورتقومالاحجانمعظمفيوهي.اًلرواقيهذهفيالوابمبة

لي!ي،واًنئت،كلياجد.هـهامرأةلبويساليهوضم.اًلمورئةالقديمةص!نتوجههازهاأفولواكادزوجهاوتناقشوتحللهاالاحداثفتروي

2بع3ص."السعادةمنيلاللذةمنفقطاذاوهي.جهنبأزظالذكياتالنساءمعظمتفعلكما،خفيطرف

حبهيتحولوترفضيجانبهالىتبقىانليويسيرجوهاوحنإورةاخمدتانبعدخيانتهمنلايمنعهاقذلك،واعجابحبعنتزوص4

فيتزودءوحين.عليهيسيطرحتىمرةبعدفرةيتراكمحقداليبل.اًلجسدلواجباتمهملاللكتابةمتفرغاالستينديواصبحجسده

جامداتاشهرثلاثةمعهوتمضيببرولىيستقبلهااًلثالثةاًلسشةموضعزونجهانجبرمعالجسديةعلاقاتهالاتضعانهااقولأناستطيع-

اشعركنت":الانتحارعلىكن!زمالنفسكسيرةمحطمةبعدهاتعودبصورةالمجبوالمتفضلعودةمرةكلبع!الب"تعودانهامطلقااًلخيانة

سولىشخصثمة.خائفةكنت.عرقااسيلكنتاننيبيد،.ببرود.دوبرويزوجهاجانبالىوجودهاانترىكانت.العودةعلىأدبية

بعيدأشيء-كلوكان،أسودطلاموكان،انااعدولماناكنت.يسممنيهزاتدونبحياتهاالاحتفاظءلىيساعدهااذايضاويفيدهاي!عيده

مواريدكنتلكني،خائفةكنت.السممزجاجةعا!شمددت.قصيامحددةاذهاننافيدوبروجم!أنصورةتتضحولكي.فضائحولاجذرية

!ثماانالمرءيفنقد.2بع22ص."الخوفاقهرانروحيكلديرضنجوجي4نشأنطوالتلاثيناكاسه"فيامرأةمانهانقول،اًلملامح

مجموعةالىنظرناازاتمامامبررموقفهالكنآن.موقففيمبارةفكاننفسيةطبيبةبعينالناسالىتنظركانبوقد.محافظةو؟اسرة

سنبلوغهنعندفجهيعهن.سنهافيارلواتيالنساءعنملاحظافهاولقد.اًنسانجبةعلاقاتتنشعبم?عهمانعليهاالصعبمنيجعل!دا

مكانرفعةولعل.الرجالعلىيتهالكنثمفانتلحبدسينيرقعرأاعل-!ياوب!سراوديببعقدةصابة5عشرةالثاءنةفيابنةلهاكات

تنهيان.نقررولذلك،تبذلانمناًنزوبر"يرحمصندوبرويرويبرببساطةونستطيع.الجنىطريرقعنومشاكلهااحزافهاكلمنتهرب

فما.ةرغباق"-كلافحانتريدولاللرجالتتذللانلاتريدانها.حياتهاامهاتخدىنادينانبل.الامفياًفيةييراًلبنتسلوكاننقرران

ة"ساموتتفكرحينهذءأزمتهاعلىتتغلب-ل!ها.ننتحراناً!اًذنعليها:وجههافيوتصرحآن

لايخصني.موتي-ان..موتيلىجمعتمونيرنالاخرانبيد،بمفرديانكأتصمديمن،الممىكينةوراما،1،بصرأحة!حياةهذهازسمين"

الاحياءلكن.ماثلالايزالالموت،يديبمتناول،هنالاتزالالزجاجةاً،خر،ا!نصففيالمجانينوتداويالىيومنمفباباءعتتخدنيان؟ءث"ت

علىروبيردامفامنهمافلتاناستطيعلن.ايضامنهاكرماتاونصو.فهـاكان.ركب"يهاوضربتثانيةونهضت"!حيماةعنتتحدثبنذم

2يع(2ص".حيااًلاقلاناؤضولكني.لااًؤولىلا،حماقاتارتكبانلييحمت":مغيظآ

الحراًرة.عديمجديمما!بقفازاتالمحياةفيانتزهانعلىماءورفيانتهى

!لمفقود،مجدهااليهاتعدلملكئها،فرنسانعشتااًمريكا.انحقا.نعائحاعطاءفيومكتمضيناشت.تلكقفازائك..تنزعيهالنابدا

5!!مم!!جهابداًالمرآةالىلاذظرينانكمنواثقة.انا؟الرجالعن.نعرفينومادا

1.1.بص."ابداًكوابيستتاهدينولا

.....فبما"،1*انشقاداًتضرنفسهاعنتدافعانتريدنادينكانت

"العرركبالفنفيجديدهظرءا!يآن!هت-ودقد.و.فتهااطهاقهاجمتالجنسفياًفرا!ا

لها:قال.،سينسكرهولرجل2وكان.دعاهـ،رجللاولفاستسلمت

معهالليلتمضياناببلببعضنحوهتشعرينرجلعليكاقرحاذا-))

ا!ل!ث09...بتوقفهذا-"
دلك؟.لعلينفهل

مه.؟علاما)-

عامالفعلمعد..اًدظروفعلى،ءيه-"
.ألان.ذلكعليكاقترحاننيلنؤرض!ء)

ادريم!.لست-"

...؟لاامنعم.ءليكذلكاقرحانني-))

بملم.كبيرةبسرعةتتقدماًنت-"

.وللذاتلهااذلال؟مرأةمغازلةان.التصنعاًكرعأنني-"

رضاًلم،ساًرراً!مم..اضكللفةااًلملاحظاتتحبينانكلااءتقد

......فراراًاتخذانقبلاًفكراناجبولكني.؟لا-"

اب122ص".فكري))-

ؤابلةانها/ؤكدصبرهنفاداًننفهاوبينبينهافيماوتفكر

عربادصلودقيقةفيلاتالىالقارجمماءوننقلغرفتهالىمعهوتذهب.للاتهاء

....تتخدانالىرهاتوديالليلةهدهلمكن.معهقضتهااقيالفاشلةلليلة

وسرعان.تحبهرجلجانبالىولكنجسدهامعتكونسوف:قرارها

ص!هه!!!و!9!555الطبفيمؤنمرلحضودامرإبمااًلىتسافرحينةالفرى)هاماتسنح
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افولوكنت..نعوفيةوكأنهيردبميلىفيكأسيعلىوشددتاوسكيامناليهايميدانثونوجسدهاآن.قلبليوييحيانعسمثلماتماما

رماداًلريجفيانثرانمنالموتحتىأبرالماقدبياحب":نفسيفياًلمفاجيءا!هجروذلكلعواطغهاالمفاجئةاليقظةتلكلعلبل،شنابها،

التيهيورلهابولحالهاًن.2-ب،37صي."افهقهواناالمافيمنذفقدتقدوهي.حياتهاوانتهاء.لشيخوختهاوعيهافيعجلاقد

ءـو.حيانهالهاوحفظآنعصمالذيلكن،الانتحارالىآندفعتوتخلىبنفسهاثقتهافقدتالإق-فقداما.العالمبهذاايمانهابميددمن

نفس!ا.فييبعثهااله!والططنينةدوبرويروبيرزوجهاوجودمنتقفلمواعيةذكيةكامراةآنان.الخاصبقصرهاإيمانهاعئها

.لوبرويابنةآنمنهنريويزوجالمرأتان.نثقي!انالرواقيوتنتهييخسربالجفافبدألقد.اللامبلاةموقفحو!اتجرياتي.الاحداث

السياسةفياددخلعنلوبروبم!و!وبيربرونهنريويكفمجتمعفيالفرديالتوازنماؤيمة":تقولكانت.البدءمنذحياتهاالى

قمتهالذيارمالمهذامنللقارجم!ءيرمودولا،التبةالىوينكقئاناجعلهملكبمفهداالكاذبةنجبالانممنمرضاياخلص0كنتواذا؟ظالم

بما،بأكملهاليسار.تحطمقد،فرلسا،وطنهم:الحطامالادوبوفوار..العا"فينفسهاتطرحاًلتيالحقيقيةالمشاكلمواجهةعلىفادرين

اقيمبايرتففبادفيالمثقفينامل.تحطمقدالشبوعيونهيهعاقلانانلكلأنيفترضهذاولكن.بالاسياعتقدهماكئتهذا

ذلكوهـح.ث!يءبؤلىم.!ءكا!اًلفردياوحب.!قدالانسايةاومنأعدرمانني.السعادةالىالانسانيةيقودقاريخفييلعبه.موزا

با!حصولاوالعالمباصلاحاكلدون،ا!!اةاليي!تمروااًنفيجب"يمنعانهاووعيهاآنثقافةاًن.اًب9عص"الجميلالانسجامبهذاً

ارفردية.اررمادة!لىالسيخوخةاحتمالعاىبهاتفدرصلابةويمنحاؤهااتنبتلاوالانتعارمن

!ه.اكلام.تماماتتهدمالروأيةفيإخرىبطلةهناكلكن.الموتوانتظار

الاحداثسردطريقة:طريقتنال!ةهذهسردفيالكاتةاًتمتهـ-!اكفتفرةاًلحرب!برونكانواالجميعان.الخربمابعدحياة

..م.استئنافعلىالجميعتلهف.الحربانتهت.وحين.توجدانءنالخياة
دولروي.زوحةآنلسانعلىالاحداثروايةوطريقةمعاثرةالكاتة.م.

...-..طبسنواتالحربقبلنجولكالت.بول-هنري.وعشيؤلمتهفيهمبماحيافهم

وفيالاسلوب!يوضبطبموضوغيةالاولىالطريقةاستخدمتوقدرىاًلي))لهاقليوموذأت.مراراًالبا!الىهئريوترددمغئية.

مع،الكاتبةروته"متممةآندوايةجاءتوقد.الابطالملاحظةا!سجبينالطويلينقفازيهامتراخيةحركةفياليهفمدت"نرفعي

لميوييمعالطويرلمةقصتهاعرضفيافادتقد-آنروايةأنملاحظة".لئرقص،نعم":نجداحاربصوتوقالت

تكاملتالموضوبمبةاللقطاتانكما.اميركافياليهورحلاتهاوغان

منتنبعالقصةميتافيزيكبةان.وبماآناوددتهاالتيالذاتيةا*حظاتمععكانهـلوفي،المرايافصروسطمنصةالىصعداقدكانا"

.وشرفان،وغايتهاالحياةفذهبمعنىالمعاصرة/الحياةاحداثربط:الاعسدةمنغاباتبيننهايةلاماالىيتضاعفمنظرهماكانحولهما

وهكذاً،اًلحياةمعىقضية،القضيةهذءتلامسحينزتهيحاد!ةرجالىاع!وشكونسالنساءاجملانت-النساءاجملانئيا،،قل

7تبدأتكادمامتداخلةحلقاتشكلعلىمتناغمامتيناالكتابدناءيبدو.احس13صى."مجداالعالبم

بالحادتةتمسكالتبريزاتمنسلسلةونرئ.الاخرى.نهنتهيحىاحداهايبداانفييرأملهتريكان.ياملانكاناالحربانت،توحين

علافتهماوهو،الرئيسيالهدفخدمةالىبهاتنت!يحتىمبرئهامنحياةتس!تعيدانفيتأملبولكانتبينما.بولءنبعيدةجديدةحياة

بالعامالخاصالمؤلفةتربطوهكذا.فردكلجاةوغايةالحياةبمعنىالمجنو!ةاك،شقةدورلعباًلىعادتالتحر،رليالةوفي.الحربقبلما

الاحداتهذهتتوعمعالأحدإثواحد.بمستوىفتحفظمسألهكلفيعرح!زياناءترضتهامشكلةلااولولعل.بمفردطتلعبكانتلكنها

يةكلنجندنغاموااًخرلعاىحاوثةاالارر!مملمانناسألمح!يسيمهلذبممانيةلظهرحعيل!عمىن!م!ع!موحينوحد؟لببعيت!القنمقالىالمشتركالبيتمنسينتقلبالهلها

بنهوضتبداحادثةكلوانبالخيبةتنتهيحادثةكلانأض!او!ذاثمدوبرويابنةنادينويأخذبارييفييتركهاالبرتغالالىيلهب

توصلتثرالمطفيوحدةايةعرفنا،جديدمنصراعهملبعاودواالاطفالفعرفوقد،جوفيبتتدء!جميلةشابةبممثلةويستندلهاعئهايئفصل

.وكان0البطولهبدورفيها؟جوزإتوقامتمسرصيةكنبانبعدعليها
هنريلينالصراع:المعركةارضلتحديدالروا،كأت!دأ.الكاتمةاً.....

......يها9!مالمءلى"ن!لمحكيالغناءالىبالعودءلابوليمنعانيحاولذلكخلال

رورببراًنأساسعلى،اخرىجهةمنالمخ!يويميئوبينجهةمنودوبروبم!تبقوت.م،برحبمنامهاعاضتقدكانتلكنها،عنهوتنشغل

تمسل!لفرمدعوادمنساشلقيمهلحالخنشثمعماونلشييومكيينو!بخوفين!!االق!مباب!بمرالحبا!ترىكانت.جديدةحياةفيهـأبهيالعزمولاالقدرةلديها

..........عنتتعامىوظلت.كلهاحياتهالمرءلهايكرسانتس!تحققيمةوهو

واخيرا.الجرإدةاجلمنودو!روبمابينهنريثمولفسههريم!بينهذابهاادىصىإهجرهاانالا.شيءبكللهوتسمحصنربم!تصرفات

بعضمهمك!ضدشايتهبمعلاقة"مادأفعواتدعنيهملهلصصداًلجميعنم!يرلععضاليمينلثثلدعلنىالناسالى.ننظروبدأتالمنطقفقدتلقد.الجئونالىللذاتالادلال

.بة..،.....بة..هـفس!وفاماهئرييسرقواانيحاولونكتهم.لهاكاعداء

!والىعلىنال!عحلالا،لمانمععلاقآممهلعابجولكبئمفلشقدهرحوزالىننهاخلقى!ابوولاًضمطراتهاماتهاوتورعاصندقاءهاتطردارتلبثولا.بهلتحتفظتستميت

.-.....وحيدةوهينفسهاوتكلمالططامعنوتمتنعالليلفيوتقلقجميعاعليهم

الذينالفرس!نالحواسشياحدفهابنقذكاذلةشهادة4لف..
........علىالاغماء؟نموالثيابالرسائلوحروالا!لاثتحطيمالىاًلامربهاوبنتهبم

القارهم.علىتعملولمعنهمتخلتادابفضحهاجوزيتيهددونكالوا....

فيه.بشعرضفصلكلانتأثببرهاووحدةالقصةتنوعفييز!رومما!ا!غيرة3زجا!على!عثربولمحفطةآنوتقنشآنامام

ويرس!ر.الخاصةجاتهمثنلفهولمتلوسباسيةلقضبةاًلالطالحبواو!محيتشفىبولار.قستشفىالىبولونخدمحفظتهاالى

....اندونتموتابئ.ننظرامرأة":النساءملايينمثلوتعيشقلنهامن

منلعننسلالنلىحهتزوخت!يه!راولكتالخالهصةلعالىوجبالرلهمىهنرنبيبهمامالدذمارلع!ميتبقىالزجاجةوهذء.2ب231عي"تمينسلماداالا!بعدتص!

.....-.بة.ه0000اظرفولعل.جا.نهابهاتنهـ!باقةننفكريويسيهجرهاخىانمع

مغامرافه.هـنومتنازلاالزوصةلح!اةمس"-!لما...

.بة.م.لقد.آنمعميهتجنتمعالديالمننهدهوبولتشالىانبعدمشهد

يمنحهااقيةالمطلقالحريةهوالابطالبهولاءاعجابنايثبرمماو&لآنتقول.واحدجرجمننتتما،1كنتاهما،والمريضةالطبيبةاجتمعت

ثمةيى.العامةاوالىخاصةتصرفاتهمفيسواءلانفسهمالابطالهؤلاءتتجا!لمها.وىنت.اًأ-طببولجلدفيثقيلةاخاديدتخطالمموعكانت

تقييماعادةالىدائمابهمتتجهالتياهـاخليةاحريتهـم.لحهـمنفيودر-يوكانتحساسبهبتهفقدجلدهاانحتىكثيراذرفتقدكانتربما

وتعميقمصرهمتقريرالىالدوامعلىوتحموهم،ا*الموا!همانفمعنىاعوامءثدةخلالكانالذيالحبذ!كعلىكلمهاالبكاءفيرعبة

اباتخاذملزمببن.بجعلهمربطابمصيرهمبطوهايرصتى.ن!ترضه!مقضيةكلجر!-ةوشربت.مخجلةؤرحةالىانقلبوالذي،ئهاوكبرياحيا.نها
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!هفشير!ههسرميم*...........انحذعفىيعيمئوناًلدوامعنىفانهـمولذلك.موتاوحياةقضية

.:.احراموماالىاًلقارىءيدفعماوهذا.والتوتر(لصدقمناًلاقصى

ابطالنوعهوبالذاتاننو؟وهذا.بهموألاقتناعمعهموالتعاطف

!النشمللطباعة*هف!لمددارو!ريبايفانلوبروايمقارشةعندحظةاتوالىلاوانني.دوستويفسكي

دوستويفسكية.مناقشاتهيلوضعهمالابطالمناقشةانكما.بميتيا

سذم)المعثقفون(روايةمنتجعلالعفاتهذ.كل.الحياةوممنىاًلمصير"سر

ذ!-فرنساوطنهافأشتالقوميةعواطفهاالشوحتلاكقا،وضماهاحتهافرثت
الالردب"عواطعهاالكالبهاسسوحسلعد.عالما.والساساادبعاالرا

واخيراء.الدوليالصراعميدانمنوزله!امحاءلانهيارهوارخت

المثقفومسؤوليةإلانسانبؤسفعرضتالانسانيةعواطفهااستلهمت

ا!يالمميين!.شظمجزائر،روال4كلعلىباللاجدوىيحكمويكادجمعاءالانسانيةعلبيخيمالذبم!والقدس

..ه*كلدحكماللكي0الانسانيالشرطالكاتبةناقشتولقد.ثريفةمحاولة

اًلعسسىشلع!أحعاليضترحميماألعمسىمالك،والموهبةوالثقافةالذكاءبينتجمعمناقشة،إلارضسطح.عليببة-

و.....تعليميفرحالبمتقعاندونوأنفجاجةالغموضمنروايتهافسلمت

دفاقة*الحركةظلتلقد.فلسفيةمجاضرات.الىويحيلهاألروايةإقل

بينالجمعمنمكناهاوموهبأ،المكافبةذكاءلانمتسلسلةوالحوادث

اًسر!اًهـهنر.فيهااصننلالت!الوحيدةالمرةولعل.وأحدآنفيوتحليلهاالحادئة

.......لآعلافعرضفياسهبتحينهي،الكاتبةيديم!بينالاحداتتوازن

اسوداءاالقادةمستقلعنوافلحثالعواطفتحديلفيالاسهابهذاىنفقد.برونمانبيو،شدوبروبم!ان

.اًلاحداثبتوازنهـخملااسهابا،ألاحاسيسوتسجيل،المناظروتصوير

رخمةداايف0نادرتينودقةبضبطقبلمنعرضتالىتي

ص!/غيثهـيسارايفبرعةألاولىالوهلةفيالقأرك!ءيفافيفقداًلترجمةلغةاما

ادثانية"القراءةبعداننيالا،الغرابةبنعضوإشعر،،خفتهالاساوب

،الحوارولغة،عنهاالتعبيروصعوبةالافكارعمقاًنوجدتقد

قر!ضا:يصلروبعيدابسيطااسلوباتقتضيالعنامرتلككل..الداخلبموالمنولوج

فينصطنعهادذيالادبيوالاسلوبا،ضمقةللغةالرسميةاقىاكيبءن

..اًابعدالىجريئاطرابيشيجورجالمترجمالاستاذكانوقد.لمتاباتنا
وريمو!اًطيةءمكتوبةالروايةوانخاصة.الاساوببهذاالكتابةفيالجرأةحدود

رخمةتأليف4الاسلوبجرأةوتكمن.المترجمالالاذاخبرنيكمااًلفرنسيةماميةبالى

ئصاربسالغبرورثوجورج!.خاصةالحوارنغة-فيوالفصحىا!اءيةبيناًنشديدالتقرإبفي

لا"،الاستعمالفيوالممالوف،"سيئاترقفرانت"البطليقولفمثلا

رقصاغمترقصانت"فنقولالصفةقنلالمطلقالمفعولياتبمانالفصيح

-ءاًلحوار)قلباناشتطاعته4كانوانا،طلقلفعولااًلمترجمفحذف((سيئا

الراًئعةالغ!بوم."سيءرقصكا)فيقود

ترج!فينجلفراًترجمةلغةتحسيناملعلىاقتراحهايمكنالا!ورهذءوقل
الحالرىمننرسالفانالسوازلا....الا..

.....صلياًلل!صمالهبه!"مجمابقدر

لههذاالينافقلتاًتيالادابلداربالشكرالمقالاًنهياًنبودكطوكان

الكنبمراقبةدأئرةعلىءت!اسجلاناودأننيلولاالفذالاثر

؟أ!فيةلاسبوإكيمةاًانكرلاواًتا".جنسيملانهالكتاببمنعامرااصدرتلانها،سوريافي

ترجمةعتأليف4يرابمانيجبالمنعقرارانالا،المكسومةالسطوربعضهناكان

حجارغيثماندءههري4الثقلمنفيهكتابااناعتقدلااننياًذ.اًل!اباليهايتوجهاًلتيالطبقة

(اناعتقدلا،"المثقفون"روايةفيمامثلالفدمفيوالعمقاًلفكربما

المشاهـر4منتقرأبماتتأثرطبقةالىيروج4انيرمكنالكتابهذامثل

الشركة.نالبحرينفيالاتحا.ددادمنتوداتتطاب4رقراردا!د،فلاناصبنمبعفينالىموجهاالكتابداموما،التي!

واكوزيم!وىلاتالعرر-"4بأسفلاالودديةاًلرواياتنوعمنخفيفاالكتابكاناذااما.اًلمنع

النظرايعادانناملفانناولذلك،بهالمراهقينتأثرخشية.بمنعبان

الصحنافةدارمطالع-والننترللط!اعةالافادبىار:!ب!ضخمةباموالنجازفاًتيالشرلدورتشجيعاالقرارهؤأفي
."وكانجازفتاذااما.صفحةوماثتيالففئ.بقعكأابطبعسنيل

.ء..4ال،ممونثنط-البشي!ةالعزائمعلىالطر؟قنقطعؤانناالمنعجزاوها

بيروت-الئاصءمصهأ.الحروالفكرالمعاعربالادلطا.نصالناولوندونهاونحولالشابة

01!ر.........!رسى(حييسر-.-سر-..".مر"بماًدينمح!دمش!ق
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