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3-7-.إ.-+.دك!3-.كاد.!!تي!حخغ"؟بر.!./-1،.ه؟....::هت..ت؟1ذ"!؟صررالر!ى!ىلهةيكللمحمالمحالى

بسك!-!7تآ..إ،-..--.ط-؟.؟.7بيعر?يى!طوصش!."بخهة.

بألياللذكبالجديدةسعر!ةدلروايةواللحقيقيالممعليث!يا،ءغرللنللدحقيقةبع!ئ!مالفردس!يهالئظر(())!رسه-ا

تحدتلقد.ضحيتهاالهيبدووالذي،مفهمومهاحرميةعنبعيداعاللمفياللفكريانوسط"اللجديدةالرواية"موفوعيئمغل

سيكيةاللكدالنفسيةاللنظريةعلىبئندةوحمل،والنظرالاشياءعنطوبلاانيطلقيمكنمميزادبيلونبالفعلهناكهل:المطروحوالسؤال.الادب

اقوالهبحر!بةاخذحتى"الاشياءروايةء)وهبمض!دمامكانهاورفع؟المببزاتأتلكهيوما؟"اللجديدةالرواية"صفةعليه

بالسطحية.واتهممهمةان:قأئلاجينيتجيرارالاديبيجيبالاسئلةهد.على

نظريةلمملكونباللفعلفهمالروا!ةمنالجديدةالوهبةتلكرواداماتميزانيمكنواني،اًلاساسيةاللعناصريميزانهياللصريحالنقد

للعاللم0خاصةور؟يةاللكتابةفيخاصة.بهاالصقتالتياللخرافاتعنويفصلهااللحديثقىالرواية

منتصورلماالمتناولسهلةالروايةهذءانللذصيتبادروكد4غامفرعوةهي،المحضالدثاليالصعيدعلى،اللجديدةفالرواية))

فييغوصنفسيتحليلكلوتهملالنطرتحتتقعمحسوسةانتاءالت!والتكنيكالمواضيعتستعمللانهااما،روايةايةعلىتطبقانيمكن

ميزاتاولىانعلى.القديمةالروايةيميزغموضافيخلقالاعماقذللك،مناللعكسعلىاو،ووللفاوكفكااوجويراوبرو!تاكتتفها

المخاللفاسلوبهافيصعبة،بالاجمالصعيةلوايةانهاالجديدةالروايةينصتانويمكن.تتجاهلهقااوالتكنيكوذلكالمواضيعتلكننكرلانها

بةالقراءللدىاللفهموصعبةالروائيةالكنابةطرقمنلوفللطقوللكئر"يكتبكمالايكنبلانهاوفوللكريكتبيكنبكمارواليكلباللجدة

كلىودوهو،كأالمدر!هذهرواد،دلدةاللقىوقديكونانيمكنلاالدعائيةالوجهةهذهوءن

الروايةمؤ"ومهةةهاشرحهامةمحاضرة،سيمون!-/-إ!--؟"----؟د"،ل3تئهيبل،جوهريمدلولأياللج!بدةلللرواية

ف!رأدنربراءازىالهالىبالال!ارةوبدأها-2..--خ!!؟-.-(لم!؟؟سلا-.لا*./-لم.فقطالاسعيمدللوللهاعلىتقفاسطورة

رأسيفيو!-!بالافكاراقملالانني"بالموضوع-!"!ثئ".-.؟ل!ء!/الروايةفانالايد!ولوجيالصعيدعلىاما

ورأىسارزركنبهكلا3كلؤرأايهوقال،"افكا+في+!-!:-.-(/-!فيمتناقضةنظرياتللعدةتعرضتقدالجديدة

يرف-قىو-15بعيدص!الىأيالرفيررخمالفهاتصول!نج6؟!-،/""خ++--؟6!!؟-.،-ء-ننتلكاقوىوللهن.91.ععاممنذالاحياناغلب

وهوىيأكلوعلى.ولللالمعنىدا!هنىانهلروى"تالةنالا"!!لأ!في-!ز،!!-قيئمغ؟--!ورلايمروبالن"علب،،اضفاهااقينلكالنظريات

..004ؤ.-ؤمم!3"!/،بمب!لا:-،؟ير!مج-"نر+بر!؟-!،!"النآرم!رلة"تدعىوالتيوتلامدته(1عرييه

للعالمانتتانيريدرللأض.اءتفءيرسيمون:ض!"!نم-خ!-"م:-"/---ما/-."القديمة؟لعمقخراف!"ردضتعتيوهي

ادعاللمان،كغنان،يرىاز"حينفي،معنى،3:-""3-كا!!فالشعخص."الا!ثياءبطحية"فقطلخمعنكوا

ناابى.ليخ!لى))و،ء!نىله،رونانلايثطيع"-..والعاللم،محض"نظر"وللكئه"وعيا)ءلميس

يعنىانهف"و،ضيئايعنيكاناذاالعاللمهذا!--:!يجباتيالاشياءمنبسيطتمجموعةالرواني

"!شيءلاكا-قماء!الاج-اللبسيكولوجيمعناهافي،لاوصفها

ونبر*انعاىا،ض(يوافقلاسيمونوكلود-ماهيتهافيولا(بلزاكعنداللحالهوكما

منت؟رلافالفن.ثيئايرخدموانمفيدااللفن-،ببانهافيولكن(بروستعندهيكما)اللخالدة

مقاواتهعنبحتولا،نفهااللحياةالااللحياةامامالمعروضالمكاليحضورهافي،اللحاضر

وغيرانانيبطنيهتهوالفن،ذاتهممارسةفيالالأ..النظر

الناسهـاحةتعكيرفييسخرانهاياجتماعيبوتورالت!للاشياءالتحيزبوجهةالنظريةهذءوتلتقي

اخلاؤيعلاوهـو،بانف!مالازفقاءعلىمساعدتهماوالاعتبارينقلانه.بونجفرنسيسابتدعها

للحب!بتمجيده.الموضوبرالصعيدالىلاالافش!الصعيدمنالرواني

درالسةليستازهايرىوهو.لفلوبيربوفاريبمدامويستشهدكانتروحانيلتقليدعنيفةفعلردةهي،اللجديدةالروايةان

يركونلانوفريدةخاعةطريقةعن!بيرهيوانما،اللزلىعناخلاقيةاللجبيدةالروايةفيانعلى.عميقنفسيتحليلوفقالروايةعليهتقوم

فلوبيرغوستافالايملكهيكنللمبحسيصركهوانالعهلمفيحسياالمرءيطلبلااللفراغمننوعا،اللصفاءالىحنينا،الرسميمدلولهافيحتى

لم!اناهيبوفاريمدامان:يقولاًلذي.سد.الابعضهم

لللاحداثيعطيبانليسالوحيداللفناندوريكون،ذللكوعلىمفهومفيكيبرايبدوالتفاهمسوءفان،الروائياللصميدعلىاما

احبانني:يقولوهو.وعطرهاوللحمهاوزنهاعنيعبروانما،معناها.تنجزهومانواياهابيناللفاصلةالمسافةفي،اللجديدةاللرواية

عشب.ونبتة،وحصى،امرأة،شيءكلكلودفان:النظرابمف!ومحولينقسمونالمؤلفينانويبدو

لماذاهـولليسيكتبحيئنفسهعلىالكاتب.بطرحهاًللذيوالسؤالحدردموهبتهمتتجاوزلاوسواهملاروتونتاليبوتوروميشالسيمون
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ء--تإ-ح-!ء!!--.حوو؟3--برس3!!قي-تتبصيفييم*!!جبمت!-:!جم!5جالببمدزعهمعايضايخئجاوبىولانهوريملتقليدادامتهلاله،يهملالاينبغي

"شخ!ت"3بم--!-:-ءفيضخعح!!!كأ.!-.9-ءس؟ش3!،ج!!-!!!.الواقعيةهو،المتيارهدا،اللحديثةالسينمافيبمنفتتاكدبدأت
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ة-.-/!-يبرقي3-؟يخيماكأف؟!!--خ!!سءش!--بخثز!!!!ته!هذافان،الجديدة-الواقعيةاوالواقميةاسمعليهاطلقوسواء

كجسر"قيمةاعمالعدةفيتجسدقدالروايةفياللجديدولا

....."ةكه8*!ك!،،5زوفا!،تحنتوريللجيوفاني"جيشوللفا بئىهيتوركأبو!احياء

!..!كسنا4!9هـ!بةسصالاولولسار"عنفة س!*مغعللقلبا"وجمي

اللذياللحبهذاحكاية-!ويوالقصة.فنت!ئا!تيئانفسهفياوو!الاعمالىوهذه8!3!"م!8لآموديكالنيئو"واللحجر

الذيلرفمى9عدم،خاصةتصوروهي،الص.فيغيرالحب،!يرخحققالموادوازفل،"الحعيفنةءناوفبير"ارادة،مختلفةبطرلىقيكد

نا.ئمهايخلقاللبمبجاةا!نباكلاأ!راًره!افيلكمائأن1هذإنيحسهوابرافي،تنسيق(واس!نخلدونمن،المباشرالليوميالواقعمنالخام

؟لكييرةالمدينهضجةوسطسجين"جزيرته))في،حب!منهماواحدكلواللضاللين،،الدراجاتوراكبيم،المتفردةالامكمةهذ.منالغرابةمننوء

الرواكةويسود،مثلهقوحد،اخوبكائنل!ئان؟لىالا؟داركقوده"باسولليني"عنداللحالىهوكما،اللكبيرةابدينةضواحيوسوقة

فيجعق،يتحفتىلقالنيههاللحبلهذ؟المغيببىكأىيعغسه،رماديجوعاطفةقويةانسانيةفان،موديكانينورواياتفياما."تستوري"و

ويائا.باسما،ومراحنونا،جملاكأبا"ليرانا"من،ا!ربوحشةخلالىمن،الانسانقابفيوتترك،بالمقابلتضاف

ايضاتتركوللكنها،الالممنلاننضبالتيالملكةوتلك،جرحهامكانية

واصلح.اعقلى*جتمعسبيلىفياكضلباياموالاملاللحبامكانية

!4.؟ء!،)(65!مورافياصوا!ةمع"قانم"عالمفيايضاوندخلجيوذ"قصةفيالموضوعيةالواقعيةمنمعادلةا!ادةوهن!

فبمحر،اللعجزعاللم،الخلقفياللعجؤعاللم6"انىم"الجديدة"ابخنمامحيمو!ف"كا!دههكه4؟8ةئه!ح!ولالرائعةريماترولي

التموبربى،دبمفاشل.فبطلهمحظيمبعنفمورافيايمودءاللذياةمشائذيناللطريفببن"لاؤللئك"المغحكالتحوبرهذاواحبهالروايةمافيواجمل

ذاو!.جبامدكوئكرجلسأمهاسير،اللحياةفيفاشلاكانوربمافرصةلريمانللينجنيحونولااللذين،ايطالليةصغيرةمدينةكلدحويهم

!حوببسى،عنيفةصورةاللكبيرالايظاليالرواليعنهاعطىاللنتيثم9امنافدمؤقايدالىالغتابهذاويمت.صببةرزينةش!ميات-رسم

بفد!،طبعهملامحببعضمورافيابطليث!بهه؟لؤيالروحمببلوموذءتبدووجوههابعضائاذ،الطبيعيةالنزعةذاتعشرانناسعاللقرنسواية

عالمهءيدخلوناللذينوالاشخاطرللاشياءحقيقةاعطاءفيالعجزماهو.باندللواقاصيساحدىمنخارجةوكأنها

سواء،الوافععالمئيلجعليه!فرضاللذيا!ديرفض"دينو"والواقعبة"الموجة"هذهمنتبرزاانا-تطاعتاروايتينهنارانعلى

نشبحيا،،بهمايحيطكلويظل.الفئواقعيةامالحياةواقعيةكانت.غة؟!،؟3سترانيلسافيريوالنبعطريق:هما،عديدهلاسباب

يئانفيوخجزه،نفسهيعطيائفيالاندفاءهوماينقصهلان،ربماثنابففي.حهكا!ث4888اربينوللجيوفالي"سيرانا"و

."بلاخر"تجاوزامكانيةاو،السحريةبالواقعيةيسمىان.مايمكننكهة!شراتن

!للأمنسلا!اللجنونيباللرديدسيسيليامععلاقته-نحددتوهكذاواثلاسيمافملكفيالمؤللفنجحوقد.بتحويرهااللحقيقيةالبئال!
-

اللثممنلللهربالوحيدةالواسطةكاناللمملهذاانلوكمااجم!فيوهم،الواق!بكأاللحياةللعبةيلعبوناللذينالاولاذمنكانواابطاله

،الغيرةفنمعووانعلى:فعالشوقفيهاشللحياةترير،ولاعطاءالقاتلحيث،المسرحيةبالوهميةالمباشرةالوافعيةهذءيبدلوننفسهالوقت

الذجماالمهمازدينوحياةفييدخل،اللكلي-الاروتلاككلللرثكأنتيجةوهويعصانستراتياستطاعولقد.الثانيةاللدرجةمنواقبلآتتشكل

وطاغيه،مستأئرةايضاهيلانهاانناللغيرةانها.السابقفيينقصهكانمنواسعةشواطيءنحوتنفذجعلهااذ،جديدا"بعدا"ايةللرو

بتعمق،الغيو!نفسيةهنايحللومورافيا.الل!ملىكنتقنوصلوهيبتحليلعنهاعبروقد.ممكنةوللقنها،صريحةغيربطريقة،ألاحلام

الغريبةاللذةكاشفا،المرضيةحد.فهالىفيشيرمعجبصسيكللوجيالتيوالمتنا!اللطبيحيةوباللبساطة،الاطفالهـولئكلنفوسوناعمىقيق

عنه.بالرغمفيهادينويجدهاالتيوالمريعة.اللطفولهاللعابمنحاللمجوفي"الحقيقة"هذهفيهااغروط

التحللتطورلليصفمورافيايستخسهاللذيالعنادمنالنوعوهذاذاته!والرشاقةنفسهالرهافةح!ىاربينوجيوفانييلزموكان

اللجثة،تفسخلاظهارالواضحالشديدالميلوهذا،والاخلافيالف!يم!!صانها"سيرانا"موضوءيشكلالذيالعسيرا!وضىثيعالجا

بلاهيائتيقصتهالمأضيفيلهاوحىالذينفسهالميلطبيعةمنهوفي،عديدةلماسباتتلتقيانللها8حقي،ممرضةتعمل،شابةراهبة

المعنوياللفقريظهروالراعدالحافزوالشا؟م"الريفية":رائعتهريبغهـ،ضالااللرجلوكأنةعطفهاثمانتباههايسترعيبرجل،الاوتوييس

الالليست،الللهوحتط.كيهنورلااللذيالوجودتحتهيرزحاللغي.اكترطفاهةاللحياةقجعلئكياالعاديةو-علاقشه،ائتافهةحياتهعنراض

مورافي،شخصياتجميعيضنبماللذياللحياةمنائسمهذاضدالملبسيرانامنيشعاللذياللبريء،اللخجول،اللطاهراللجمالاجمقظولقد

يعميالذيالعنففيبوحشيةانفسهمبقذ!منهللهربيج!ونف

العيش.علىفعلايساعدممااكنرباللحياةويوهمويدوخ62-9-5تلريغ"لليشيريرلينرفيعل"مجلةقراجع71()
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تليائتيتلكهيالكتابصفحاتواجملى.النساءسائرقنلولرغبةباللراممورافيايمسك،السابقة!واياتهفيكما،ائساموفي

ولا،له+لفسمروعالمفيفشيئأشيئاتمخلناضبابيةعديدغلمحصولىبعداللامب!للي،التجردالبصير-المتؤجسخريةهي،مسيطرةبسخرية

فيهياللصفحأتهذه،نفسهااللحقيقةجذرحتى،لوجوهـهامكانيةالوجوهتبدو،الجديدةالروايةهذءوفي.ودونيتهمابطالهبعذاب

المملاقةصوتينرر،ناشز،ممزقانينفيهاينبعثالتيالخاتمةهذ*اقلوكمابروزااكثر،دينواموجهاومثلاسيسيليادجه،الالثوية

الضخمالمختبراتتركيبفب"يجناحالنيلياللبويكشف،انعادكطواطفاءامتل!فيالقوة،الرجلعاللممناكمر،يملككانالراةعالم

."اللحيجسمه)ءتشكلالشالارضي!ؤاللخلاياوالالاتشهواًنيا،حيواناالاتكنفيسميسيلياانمئشمولليتها.وبالرغمفياللحياة

اخرالما،نبلغهانيمكتاللذكيالاللمالىبالاضافة،فكتشفوبينما،الخلقمنن!3هيعندهاالشهـوةلان،عشيقهاتفوقي.نظلفا!كا

منمدوخكمماريتركيبالىالروحانتقالنتيجةهو،الانسانيةيفوقفيالانغماسمنقريباللاشناعمصدراالااللفاشلالرسامفيهالايجد

والمعدئ.اللصخر..؟للعدم

بينيحقىهلا،رمزيةتظلانبالامكانكانالتي،اًللقصةهذءوق!عالنيالللحظةفيدينوحققهالذياللفكريالانتحاروهذا

لهـيابقوةتصبحاللقصةهذه-،فلسفيةحكايةلا3بات!ليايديناالىرمريةبطريقةيشير،الفارغةالقمالشةاسفلفياسمهفيها

وفىامكانيةوعدم.جدامفنعة،بوزاق!فيهايبدع؟فىاللغرابة،اللذيالماديالانتحاربمحاولةيوحمبأالانتحارهذا،للرسمالنهلأفيومضه

الصورةهذه"انسانية"مناقتربناكلماهشيئاشيئايمحيالوضور3اللتمللهذاالممكنالوحيداللحلانهلوكما،اللكتابنهايةفييأتي

شخصيته""يوزاتيلايحيلانايضامدصشةللبراعةوانها.اللحجرمنجديدمنعاد،الوتمندينونجاواذ.لللشفاءالقابلونحيراللقاتل

فيالمحسوب،اللهائل(لتركيبلهدايتركوان،السانيةشخصيةاللىفعذيبفياللعادةوهذء،والغيرة،والشك،اللجهنميةالرغبةدالرةالى

الأساةالىلالىوانه.الالي،اللظمضلف!كله،اللحيةالل!ئ!انةصفاللذيالوحيداللدملالا،المطافاخرفيلهبالنسبةتكنللم؟لتينفسه

والتيحياتهتؤمنالتيالمحكمةالالاتفيوينمويولدبالاللميحسان.بهاو*!بطهالحياةاًلييعيدء

الالم.لليشكلوالتعاسةالمرضسمبينبانسجامتوققنوعاالقاتمألقهيشعاللذيالاسودضوئهبثرارة"اثم"و

يمكئحسابيةالاتان،غريباذللكلنابدامهما،الانلنملموانناالمكنوت،واللبسوالاصبةان!لكرةالجهنميةوحى،اللحزينةالابهةمن

وفي.سيءمزاجبسبباغلاطاترتكبوان،المرضفيقسقطانمشكلةاما.المثررالسحرمننوعااللقاريءعلىفيهمورافيايسلط

الاصطناعيالمغلوقعنداللحبفياللبسيتوصل،بوزاتبممخيلةحلوجودعدمفيخاصة،درمانيكيةبطريقةمعلقةهنامنفلالوجود

الذبمالجسمهذافيلاينقىوعنهها.نفسهيقتلانالى(لضخم.للها

المشاعرجميعفيهوتئطفيءفيهعملهاتواصلاللاواعيةاللخلايافظل

جيني،لاتكلالتيالالة،اللضخمةالاله"سوىمنهلاليقي،الالسانيةعنعراتشكلفهيهى*8"؟؟*!ول!بوزاتيدينوشخصيةاما

بمد!قمايسطرون،المحابرالافعلىالمن!نين،اللعميانالمحاسبينمن"التترصحراء"همؤللف.وانقديماللحديثالايطاليالابفيشاذا

.(،الفارغةاللانهايةفيونهارالليلانهايةلذللكيكوناندونمن،رلمحماليهينقذانيستطيعلا،غريبعالمفييبيثبى"بالليفرناانهيار"و

المعنويبانتحارها،ما،.يوماايضا-الافسانية؟ليهشحدوانمايمكنوهذااللغرابةفيطنيعيةبطريقةيعيشانه.المؤثرةاللقوةبهذءسواهاحد

اللهاوية.فيوتزوخروحهاعنقنفصل،اللغريبالشءاما.الليوميةاللوافعيةفيالناسسالريعيشكما

يوحيهااقى،الخانماتاحدى،الاقلعلىاو،اللخاتمةهيهذهوتفامة،بساطةالافتدالحثطلفييخنب!ث!الللكيالماجن،اللخارق

تقنف،يوزاتياعمالىوجمح.والاثارةاللغرابةاننبديدالكنابهذاهكذا.اللحوارقنداءاتللكلفنيقطللخيالمتوقصةغيرابعادافيفتج

امدألوجهوجهاالغرابةطرقوعلىحتىنفسهااللغرابةوراءمن،بناسيطرولقد.الوهميةاللساخرةاللغريبة"انهياهـبالليفرنا"قصةكنبت

هنأككانوازا.وايلامامباشرةماسينااكثرهيانسانيةمألاةوكشف،الليوميعالمنافيفادخبهااللوقوعامكانيةعدمفكرةعلىبوزاتي

للاللممنالتململهذافيخامةيكمنفانه،"اللحجرصورةة)فيرمزحدايالىويظهر،الوامعيحتويهاالنىالث!بةالوهممنابععنالقناع

لوحايهبوهو،الني،اللخالقفىساةالثابتاللسرهذاوفيواللبستتحققاتياللحقيقةزاويةفينتجولنحنبينماالخطرمنموقفظيبلغ

امرافيلان،الانسان!سيلجميمنفسهالوقتفييعرضها،لللاشياء.والزمانالمكانهاويتيبين

اللجسد.امراضمنايلاماالئد00ا
للاليالوهمبينتجمعفهي"اللحجرصورة"واللجديدالاخرركابهاما

.؟؟....للأكائنتركيبالىعاللميتوصانويكفي،اللظسف!واللقصةالعدمي

!ش!*83*8+3فيتورينيالليوالروالياللىو!أكيمنمخلوقوانما،انسانيةابعادذاتاوقوماتيكيةآلةهوللشي،حي

)1("اريكا"وخالحمراءانقزنفلة"و"صقليةفيحديثة)ماحب!للوفغيراللخئأر!منعالمالىيهخلناحتىذللكيكفي،هائل،اللحجر

."لللجمهوريوميات"وعلى،هذهالحجوصورةعلىاضفىالعاللموللكن.ثقيلقلقمنهينبعث

عبالىة"للجمهوريوميات"و.ماكنباحمثهماالكتابانوهذانانامكانيةوبالتاللي،انسانيةمشاعر،الاصطناعياللتياللها!هذا

الفكريةواالسياسيةللحياةبارعةشهادةولكنها،خاصةمذساتضنيخجاوزللفالم!انعلنى.الدماءالىيتشوق،وانتعيسايرنوانيقللم

ا*لف.لمعرهةهامةوشهاده،الماضيةسنةالثلاثين!لالايطالليةفدينبغيممااحنرجادةالكنابللهجةانثم،اللعلمىالوهمذللكفي

.تسجلالتيالمذكراتهذءفيقليلاالاذاتهلايكشفانهمنوبالرغمافيبالمسافهنفسهاتغطيفلسفيةحكايةمجردالىنحيلهاننستطيع

هذهمنلمريعاتتكشففيتورينيشخصيةفان،الاحداثخاصة.مموعيستعملهاالتيوالسخريةوموضوعهالكالببينتنصبها

يفسدالني"الانا"فيالمباللغالاهتمام0لمذننياتلصوللخاف!دكيرضومقععةيبدو"اللحجرصورة".فيبوراتيفان،ذللكمناللعكسوعلى

حدالىمتناقضاذللكويبدو،روايتهفيتراجيدياانغماسامنغمسا

فيانحرللعصرمتجيعملةدكوباطندماشاعهدمهومتبصراًفيومنادأنفيبوسثمعتمنعه،اللحساساللحجريالمخلويفيمنغمساايضانفسهاللعالمف!هيبدو

الادابع!ءيق!رهاالتيالمسافةيرفضواللقافب،وروحاجسمماالمعركهلوابطيعقدان"اللكبيراللكائن"يشطيعنفسهااللحساسيةوبهذه

اللعملي.فيالمجالويظهرفعالالواقعفيهوالانسانيومن!به،ار!ر!ةوالالواللغيرةالثهوةضنصوتهيعبروان،الاخرينوبينبينهشعورية

يعطللمانهاذ،ويحكمويفكريراقبانفيحريتهعن!رقارر!لوللمبقوة،العاللمويحبس.انسانيةارادةهيالتي،نفسهترميرادةوالى

اللحجر،مناللهائلاللجسمهذافياحبهاالتي،لمرأةاروح،نفسهحنه

.62-2-اتاربخ،اكهبريى"مج!لةتراجع(1)لللغيرةاللقابلة،اللعملاقةهذوسرفيبديهيةحقيقةيدخلذلمكفيوهو
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يكنللموا"قئامه،جامدامفهومااجلهمنحارباللؤيالسياسيالحزب

+!-ن!ى؟-ب+-.لمصتقداعمىانقياداولامحصبيا

ددصا+++.!9+7--3*-لأد!ص!في!!في6..بز!ع!ت!-يم؟شوله!-؟-ء-.التيم"اًوجماا)في،تعبيوخيرعئهمعبرالانساليومدهبه

خ!-3ع،---فيضحمي!1-!!.أ!انساية""الرواًئيةل!لاءمكلفتته،وابرد3الجو؟سظورةفيهايصور

لا*.لم.بز+خشة؟؟؟ش-لا!.،ع!ي!-تطلعمجردهيبل،محتوىاوايديولوجيةعلىلانعتمدلانها،فريد"

ضلمد-:!.كاخ7--!بم+ص؟تلأ-+ة+!-.؟+.-أسقم؟خهأذيا"الانسار،)"الانرو"ايهيتشوقيوبعسيطصاف

.-..-"-؟؟-ت.صيخخال.!؟!يبعثاقيهمهنذي1الانسهـان،والمرضواللجوعواللفقراللظلممنقرون

+""+،آ..إ،بمسغ.؟غ!.5-!-غ.-ة--،-.-+قيمهلان،عنصريعالمهوفيتورينيوء(لم.البداًنيوجوهرءمجده

..في*إ؟"خ!،-،--،.؟.."+-ول؟؟ط+نرط+..؟فئنر--007+؟0الافكار!!ويست،والادويةواللياسا!تدفئةعئاصرهي

++؟ش+خ.!،3ء!؟//.+-؟!-ب--يخبخ-؟.،؟ج7ب*--لا:!تئءةمح!طتئحصرالض!الحقةمشاكلهميعيشونابطالهلانقائما!يكاونجاح

!!!+!ءط?!-بر+،.مجهولللخبرترديدسوىلهم!نفيانسانيةو!كلمة-والبردائجوعفي

-،.-!-!!!؟!--.-إ-!إ!..بر.و!؟7.+؟تا*!حمئنقيغح؟دبز--ت--ء"بانهاتشعرصننىوتترثرالفحمودلواللطحينكحستحملاناهـيكاويكفي

بم!و!"+!!!+-ش+دنن!-بدونها.للهالاحياةالنيالاشياءمقمسااحتراماتحترم،لانهاانسانةغبت

لحببموئوكفجم!اك!ك!واثوضوعينلاعممومقاتكنيكااريكافييحققفيننورينيانثم

اريكاوهم،تصويرابوعمصورالفقرعاللمان.اللصغيرةاريباونغسية

***ث.معيتلاءموالوتللحياةشاعركطفهمالىيتحولواختهااخيهااطعامفي

نايؤكور"جيف!اغواللدكور"باستناك"كظبنشوانحينفيالواقع!ةمنوبالرغم.الاشياءابسطتولهاأتيوحمانهاولسنهاطبعها

بة.ائارهمشعرضيلمرومببمافيودستيوفسكيتولسء.ييورثة.بموسيقاهاالروائيةالاعمالاجملمنتقلفانها،الروايةتميؤالتي

للحرببعد،عادواالمحدئيندوسياروائببممنبهبأسلاك!داائثموانها،ونفسيته،اوولفانوا!عنتعبراريكاان"لنقادويرى

،يعلنوااقدونمنوللكن،لليدفذوا،ثع!عراءكلهمته!!ينتنم!مانوحيدةتحاولكانتاريكاانفكما،بمصير"شبيهومصيرها،هو

قموطواهمبل،لنتافيالولاءتقديمالمجتماعية"نأسيئلو؟ؤميهمن!بالإ،كلهالانسانياللجضىكرامهللضنقذ،و!نفقرواللجوعا!ردعلىتتغلب

ةواحدةبقيمةالايؤمنونلااؤ،3معلننبالسمهامموميائهرئنقحدالىافه.المطمو!صالفهمتعالةالناسلاشدي!حيدانفي!تورينيحاولكذلك

يظهرواانعلى!صمموا.اسلافه!خو!فاوقهموللقد.ا!حقصقكأا-تراميسقطاناما،يجباتذاك.وو!لرىنوربما،عسير،ثاقص

هعكماجيلههويعانيهاالقديمالل!لعأناها؟ئتيالحقةالرونئالابمي!صمت!افياو،جديدمنالسقمفيفتقع،اريثافعلتكما،اللبغاءفي

،وقبلاولافيجب،اجتماعيايكونانالادبعلىكاناذاانمه،يزكدونكانتاذاالطتابةفييستمروان،يكلتبانويرفض،قيتورينيفعلكما

كل!مسقا.مرسومةتخطيطاتبلا"افهانجا)).يكونانشيءكل.الانساناماملألقسراللياللدهشةاذابةتعنيالكنابة

.اك!3!880!88تاء،88د!8"ةـظح!ت!يلونافوذتوروروامة
ناقبلمنابىببايباستطاعةيكنللمانهكما.وعقوبات،مرواو

نجعبراانوائشاعرالاديبعلىانمن6.91عام"هـونين)،اعلئهمايرهلناللكاتبهذاللديمألوفكببربسيكولوجيتقليدالىترجع"الانانيون"

(لمالانسان"هواللفنموضوعوان"بالواقع؟لشخصيةعلاؤاتهما"عن،للاطباعحسالسادقيقاتشعذاالروايةهذ.فيونلاحظ.المثقف

.نواسوفايضابهناىماوهذافيوو3اللذين."الانانيين"اولئكحعاةفيمحغمسياقفيوالئفسيات

اللؤ!يمةبنظوير،تهميتث!مبثونزالواماالق!ماءالننالينبنانعلىالخامةمثاكهمفيالمنغمسينوالرجالالنساءمنمجموعةبساطتهـم!

.السلطاتاجاناويشم!ون،يهملأونوهم،قواهمبكلاللىلينفنوامعضلاتهممنلللخروجاستعدادللديهميكوناندونمن

شخصبننهـااثباتطريقفيشائرةالجديدةاللحركةفان،ذللكومع.الاخرينمشاعر

وكتاب،اللحمراءلساحةافيقصائذءيلقيفوننسما!كيفالشاعروللكنللكمةاللمقيقبألممئىانانيةعئنتحدثانهئانستطيعولا

الس!سونمققليهولمؤرف"دينشوفيثي،ايفياناياممنيوم"وحتى.بينهافيمااتصالألهافياللكائناتهذهتواجههاالتياللصعوبةعن

!االىيعرفواانيودونفالروس.بساعلأينفد!فياللشأررةاللحبهذافييسجنوااناما،اللحبيرجمعهمالذين،انفسهمالازواج

منكلاكتاؤكمعلىيزفعوق،ذلكاجلمنوهم.هبطواقدمنحدر!هالاخرعلىاحدمملليهننشالمشتركالل!دفعنينفصلونهماو

ا!.ورورة.اموا!كميرجعوالدرسبةكبيراالالتقاءعدمفيالمجانرفةنصيبقيهايذدواتجاهات

والوافعية،باد!!ةتدينكانتا!تيالرويةاهـبرلاتوحتى.ايضاانساليررسهوالكتابهذامنينبعثاللذياللبارز

الاتحادعاشهاالتياللكبرىاللكارثةعنتتحدثبداتالاجشماعةمناقشةلليستالروايةفأن،اللفلسفيواللعمقاللكئطافةمنوبالرغم

صحيفةبهنوعةفدليمنتمريحاولوهذا.قرنربعمد!السوفيافي،محسوسعالمالىدائماتعيمناانفشهافالاحاديث،الاهواءعنفكرية

شيويمة.يذتعوهو،عالليةثقافةتوكاتبهوتينيوبونافونتورمناشر

حيستمق،الروسيالادبفيتتاكدبداتهامةتطوراتانذللكالىيجمعوهو.للادبكمؤرخ"لذقديةبم؟للفاتهخاصةواسعةبشهرة

اللغايةاو،الوحياو،الالكرةحيثمناي،خاصبئوعالمحتوى.حقيقيةروائ!يةموهبةالمزاياهذ.

ابرللحوحطهلشرلعطوبرئعدالتيمعبربيكلفيحدلواللتيمد!سهـننهد؟هالروثفناناللكسمنثرالروسيمةلروايةاف!بزطور-3

تحتالانسحابمنفترةفيهاويروي"لولوكولاتنكطريق"مباشرةالروليالادبقراءةعنمنعطعاًلادبيواللعالمءاءاعشردنمناكثرءنذ

يائسةظروففييحاربكانللاحاجةثثياللذياللكيبةفقائد،موسكواللحزبيالالتزامطابعالىخاعةيعودذللكفيوالسبب.اللحديث

الى-طن.خيانةبتهمةالاعداءامامفراملازينمنملازمبقنقجنودءامرسواءدوماايجابيينابط!وخلقالل!ولةلاوامرالانصياعبروحالمفعم

صراعهـراماتيكيبعدقررهابلبرضىالتهمةتلكيقررللمفانهوباللطبعالادببيالراصداستثنىواذا.اللحربامالسلمحالاتفيذللككان

التساهليمكنفلا،مبرراتللخوفكانواذا.النظامهوالنظامولكنمنروسي"انتجتهضخمعدداييلاحظفانهوسيمونوفتضولوكوف

معديا.كانوالابهالوافعية"والفنوندكنا)ور،جدانوفغهـ!اًنه.تافهةادبيةاثار

ال!ادت،بيكانكسندر،نفسهالروالييصف،0691عاموفيشاللينبحمدتسبجاللحقبةتلكفيالالبيةالالارواغلب0"الاجتماعية

خمسةبعدوللكن،تفسهاللكنيبةقائدومع،ذاتهاالامكئةوفينفسه.ىورنتسيف""انه.بالريبعيبشرسنوفوالجوفييخلقوفجأة
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اووزقالحملإ،مأساءلا"!ىالا!ى.-4للفرارهالثاليالمكزمالكاتبيدد-اًلرةهدءوفي.المعرك!منيوماءض!ر
......؟قبلمنحغثكماباللرصصطرميااللقائديعاقبهفهل.اللحدودعبر

مؤلفانهم*عظمتبرزهاحادةنفسيةازمةالمحدلونالمانياادباءيعانينغسهفيغامفلآلتفسيراتوللكنلذللكبهـصتعدوهو.واجهفيذللكان

وعامالعالميةللاداببالتسبةخاصبطابعفتطبع،؟فقطالرواياتلا.عئهيعفسو

الجدي!.للجيلبالنسبةواللدرس.القائدحلىالانساقا!ضحرللقد،!نا،افجوالدرس

رورشورتغنغوولفاللشاعرفهوالادباء)،برلاءالاولاللشاهد؟مابذكاءي!صرفالقطاعقائداللجمرالنرىحيناخص!بصوىةواضج

النازية.نرتحتترزحكانتالتي،اللبكماءالمانياصوترجعالذي.الاعلىالقلا!اوامروجمانثليالعببااًللحرباوكاقاوامريحرقانهاي

عمرهمن؟للعشمرينفيوهو،بلاعدامالشاعرهداعاىصمفلقدستاببنمنبالرغما:شصرتقدمولسعكومعركةانيذكرلاالمؤلفاناعلى

فيهايراعيلا،عائكةاللىالرولمميةالجبهةءنرسائلاوساللآبتهم.اغسهمهميكونواان.فيالشجاعةللهمكأنترجاقوبواسطه

اع؟قالهبامرواكتفى-،عنهعفا،نف!مهقيللهوىاللدكتاتوروئكن،الفوهررمطابقةام،الانتهافيلةهيهل؟المنطورذللكتفسيىهوء(ونتس!ءلى

اضناءانبعدالامصركيةاللجيش(وحداتعنهاثرجتانالىمعتقلاوظل.ذللككانوبما؟اللجديتة؟لسياصة

المعاملة.وسوءوالبرداللجوعحربيةلوايةكانت"فولوكولامسمككلريق"الاولىالروايةو*!

واللعداب،والالم،بالموتابدا3المهددة،الهـحياةهذ.نجمرةوفي"ايامبفععة"الثانيةالروايةفياما0يم!تسي!هااقالمرء!ستجعلا

ذاتالقصائدمنمجموعةوهو"اللبابامام"دلوانهغنغووللفكتبعفيلاموقففيويضمهمالسع!ىيةطلاب!ممناًلجؤدنججردفهؤ

واللكتاب.المؤلرةاللكتيرةاللقصصومن،وتأثريمتوحثىمأساويطبعالذيالوقتوفي.عليهملللانتصاروالوطنيهالنظاممثدىءفيه

اللقاتلةواللشهـوةوالحب،والتجتداللحرب.ضدتمردصرخةعنعبارةطرإقةمنبال!ناليانتقل،الانسانحةمستوىالىاخكاتبفعهوفعهم

اللذياًللجميلالكتابهذاوفي.باكملهشعبعلىاستوللتاللتيللقتل.؟نحقبهقيالادلمح!الىالموجهةالاخلاؤيمة؟ن!(بة

يقتل-للملوقتفجرانيمفىكانالل!اللفذةالمواهب!طمناللقلبإهزقيفا-اًللآمنلسنواتفبعد.هنانكمنكلهاافشكلةاتو(لواقع

اللجديدلىلادبالما!مكانللقد،يمتلمالالمانيالادبفياثرهوللكنادباءو*غشف،المرسومةاللحزبل!طةالاعمىوالخضوع،لدعأئبى9

كها.المانيافيج-،!------تعبرالسعادةوهذه.اللعتابةثذةانجددروليا

ورثواالذينالمحدثينالروائيينالادباءوابرز.-؟-.؟..ةللطبيعةتصو-!همخلالىمنخجولبتواضعنفسهامحن

صرثطرولىهماالمانياماءصمثلهواجتروابورشورت*.!+!!!.:...بزر(.انسواقيووائعابةالبححر)

فكضاباهما.تفاوتمنيبن!ماممابالرغمغراسوغئر..!+شبم-آش!ر؟لى"تئمرياكوف"تدفعالتيهياللكتابةول!8

اللقط"ويولى"الشيابسنواتحبز"الاجراننرة-...بص(وابنؤوجوهو)يحبموجهثائرث!مخصنع!وزر

."لأاتالامواولاد"مذكراتهما،لغراس"رةوالق:"-.،ت.؟يعدالمجطلىللمان:اللحبفتبادلها!حزب!ءرتيرامراة

الميكانوركية،"بئاللغنلالمانيااللض،رجبىالمظهرتحتانذللك-،؟-.+"-.!حبم-+.!!.الصخرمنمقثوداكأن،عا

فيهااتكتشفوحيثالستركةللاسواقالثريةاللحليفة.!---".برغولتزاولغادفعتالتيهيبالذاتانكتابةوللذه

الممزقة،المانجاتكمن،دالاجهاواللعمالالاناقهالنساء!ءلابنكصيع-..ش.-؟.-*شتهيسوف)!باعلنتللاكتابمؤتمرتنظيمالى

(اهاايوطنب"،وحدتهابا!فياتخرة،المشردة.د؟"س-!في!.قيور.انالاذمانوعدقولي"النموذج-اللقردمنالزمنمع

3فيتفزثوتج!،نفسهاءنتف.شبرحتمااقيالمانياإ.-،-.!،تخمت-تهو.!4/2؟يصفهانفيتكمناللكاتبومهمةيدهشكلألنهو

الالمانبيالحاموبينبينهاعلاقةلتعقدحدثماوتفسيرء!+خ../.،هذهالكنابةللذةخلال.ومناينكعايدء!سك!ادرز

وهلاكهاالاعلىمثاهالف"الوقتفيهوالذياللقديم/++-ا-+/ا.!واللفعول،اللحياةابددلاسياادطءيك!ثف

.الابدي--لاالاعلىالمثلاجمهمنوالصراع،واللحب؟اللطبيعه

والاشكالا!ا!رعنالمانياتفتثىانمنوبدلالثيولوحو!طتأتيلكيعنةايعبرواانعليهميقرضكانكما

بالنزعاتاتتأثراوتتدارساوالجماليةالاثبيةولوحتى،ثلاديبيتراءىكماوللكن،مفيدةمؤلفاتهم

الرواية"يخصميماوخاصةاميركاتشغلالتيالجديمةالادبيةلذةسوى،اخرنبر+!منئرللفاتهيكنلموللوخى،مفيدالم.بكن

ويرجع!اض41فيالحديثالالماليالادبيغوصذللكمنبدلا،"الجديدةعاتاللكتابعلىيفرضكانالذيالتاريخيالواجباما.الوج!د

ءابانيا.المرءيكونانفياللغرابةيهتشف،هذااللحديثفالادب.الليهاللجيلهذاكنابللدىنسبيامفهومايحملاصبحفقدعنهبغقلوالاام

القط"و"اللشبابسنواتخبز"ذكرناهمااللتانواللروايتاناللجيلهذاكنابلدىنسبيامفهومايحملاحمبحفقدعفيغفلواألا

بلامسعافرينقصة،ذاكرتهـمفقدوامنقصةالواقعفيهما"واللفأرالموضوعيةاللحقيقةيبلغانيستطيعلااللكاتببانبعضهمويص!رح

واللثنين.افرتبكيت"3يتنازعبيتماالمفقودةهويرت!معنيبحثونامتعةالادبالىلللعودةهـةجدمحاولةانهالا.كأالذا-احاشءخلالمنالا

دعاية.مجرد-بكونارزمحنابعيد

فياللحرب،يرتجندانقبلءنبورشورتارغممثلمابولارغمودورواوروبااميركافيالمتنثرين-ا!يمعييناللكت!منرفاقهـ3(ما

ررفسضنوبرللجائرةرشجاللذي،الروانيعملهج:!،الحربوبعديعبسقوانهم،يختلفامرهمكان،البلدانمنونجيرهأنوالصب

اكسوبريسانتآمنكمايؤمنبل،بطوللية!لميةيقبرهالافهوا!ربلالستوان،مختلفةبا!سالليبويكتنون،انطلاقااكئراجواءفي

هـرضولكنها.ةح!ي!بزمغامرةاللحرب!ت:قال!نقيرمنللغيرهميقراون،الاقلعلىانهم.تجمعهمواحدةومباديءاؤطاووهنا!

.كاتجفوسيقطعانستالينجرائمإحدىذللكوللعل،السويخأتالادباءبعكس

:المحار!نيوحيهاالتياللكبيرةالشفقةيكشفبولابانثممساعئقادا،بهمللعاللمصلةكلويقطع،العاللمءناللكتابهؤلاء

انيعيشوابتطيعونلااللذلينللعائدرتفاءاللشوعدم"ادمياانتاين"مابقدرالا"القومية"فيرفيعةدرجةيبي!اىيمكنلاالاهـبان

النفوىوضم،فالعجزمنهمالقدامىالمحاربينجميعاندللكبعد.ذاتهاعلىمغلقةاجواءفي.فيةتح

6291ايار1.عد.د"اكبريس"مجلةراجع(ازاللحديثالرواليالركبعنا!روسيةالروايةقخلفلنايفسرمماوهرا
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غرالمىكأ.يص!الوناللذيناللعاجزو!اللضعافاللحرباولادالامواتاولادهمواولا!م

)،،،")،)حيلا.+؟ش!ءكليوجدحيث،السولىاءالسويهيهل،لسماءاالاستاذ-:

!.ا؟.اللفحمسرقةفيكمواطنينالاولعملهموتكشفاللهزال،اكلهمصببيانالهم

.أ01

ا.-..؟.."..هدامأسأةتصور"اللمع!ب!سنواتخبز"ورواية

--؟خا.ء!ا!إلإهـواتاولادمنوللدنفسهبولانذاك.نفسياالممزوالحيل

111؟..01-1"01الخبز،اللخبزمنحرمقد،الجيلهذاايناءمن،كسواء،وهو

!."-.أا-.أ؟.حرملقد،المستشفىبابعلىيوزعئهالراهباتكالتاللذيالالوبى

.ا.ت..-بر:----فافسد،المعنوياللهزالاًيضاهواصابهوللقد.المصةخبزخاصه

*!--ا.آويغدموبرولىيروع،الغنيالمجتمعهذاودنطوالان.كسواهوسرلى

+-"ا*ا.:،1.ب.،ا!لديه.معنىايتلكلتمرفالهيجدلاوللكنه،الناسكسمائربسميارته

ا""؟)اإت.-.ط!+.:-بالنسبهيعئيلامحهذللكولكنوكطيبة،فلوساوقملك،مهنةاليوم

!-لا-ا"--فيينج.خى،الابدالىنفسهحزقدالماضيفياللخبزمنفحرمانه.شيئاله

جونسون....--.دارالمعلمينفيتدرسصغيرةصبيةالمصةهلى،فيهالتتىالذياليوم

مثله0فانعة

ع!!!
المعاللم،اللثاهتياللكاننينهذينبينقصيرةلسعاعاتبولويجري

علىينصبايضاااـتبهذا.قنلغراس"واللفأرةالقط"فياماناصئعوباسلوب.جميلةحبحكاية،شيئاعنهمانعرفلاواللذين

اللقط"انقيلوربما،كشاعربل،اجتماعيكمصلحلا،المافياللقصرصةهذهفيبوليعصاًلساذجةالمعرفةواقهيةعنفيهيبنعد

يعترفنفسهوغراس.بروسيافي"اللكبيرموللن"هو"واللفأرة.ءتفائلةنهايتهافيتكنلملو،"بكامو)تذكرنا،!شعريةاخلاقيه

هيهذ.وروايته.ماللكبطلهاسمىحتى،عليهفورنيهالنبفضلبقدمينالالمانيةالاعجوبةيجتازاللذيالمروبصهلىابولانذاك

اللقط"فيمصورهوكمانفسهغراسلأن،ذاتيةسيرةاللحقيقةفيالواقعفيهو،النهاروسطكالميتووحيدايائسا،ميكانيكيتين

الشروحاتاوقات"لانكور":فياللليسيهمقاعدعلىيغفوكان"واللفأرةيصوران،النادرفيالا،كبولاحديستطعوللم"للغريب"اخ

بالنسنةاللحربعنللموللكن.الوطنيةوالمحافراتاللا-دينيةبالثروات!ئضمجمعفيالاخلاقيةالقيموضياعالنفبماللفراغهذا

مولن"فياللحلمكقصرللهمكانفلقد.لللعبوحياالااللطلابللهؤلاء.الحربمنمنبثق

الواقعيةمنكلهقدميداناكانبل،ا*لرالرضبضبابه"اللكيبراللحياةخبزاخيرا.طعميتئوووهواللكابوسمنبوليستيقظوعئدما

مبدممة.بطريقة-غراس-صورهاللذياللبعروبحضور،بالملحوغطىالالمالياللحنينالىيرمزاللذيالماضينحويخ!وجه،عديقتهشفتيمن

المراهقونيهرب،اللصلبةوالارضالرسمياللعاللمهامشعلى،هنااتقدمانلااريدانني"الممزقةالصرخةتلكاللروايةهدهفيماوابلغ

الصرةالايديالعابعلىويتمرسون3نوزهميجمعون،للسياحةفقطينبغيولكنبةاجهله؟اننيشيءاينحو.اعوداناريدولكنني

منازعبلا"مالك"يسيطرسفينةحطاموعلى.الناميةللرجولة".اعودان

علىواقواهماللغطاسينجميعمنابرعغطاسا،ماهراسباحا،بارزا

الاطلافى.

هؤن،امبير"ماللك"يتاملفانه،اللراوياواللقطاماصيثاصلر

اليوماللى،اللحديدوالصليبلللعذراءعباذنهابدايناقشان

(وللشألححارخطامللعبةك!لمج!ثطفوللكبيرعنديدلىفيكنشفعلىهيختيحقيقيادص!ليعإلهوركاوكلا2،رجمرلىا
اللحعس!"اللحسربللعباساءبراللكبهرماللكديهربحاهـدي

.لللموتويتركه،عنهيتخلى،الاعجابلايثير،بطلهان

غراسعندفيهنجدالذيالوقتففي.وقاةةمبهمةروايةانهايوصارموسيمونظليف

للحبوكطلمم!يحيسفضبأفعبملكمفيفيينعمابلاتثحلامتوحش!ايغلغلطرابيشيجورجترجمة

،يرفضاللعاطفية"بول"نزعةررفضكما،المفروضالاتزاماوالانفواء

بولى.موقفمنقريبموقفالىاللشاعريبشكهالنهايةفيلليبلغذللكوعلاقات!االوجوديةس!نمتهدراسات

كانتاذامالبيانمكلفايكونانرغرالهسلاقال!مكنبطلوالقدكعموماالحياةفى6لرهاوواللشعببالمجتمع

اختفاءمعنىمايفسروهذا."العبثيةاللىتؤدياللنهايةحتىمدفوعة

غراسقساوةوللكن.اللحديدصليببحبالمفتون،اللكبير"للكهعالبنانياقرشاا75الثمنالادابدار
خياللهوانطلاقاتالغنيةونفحتهاسلوبهبحيويةعنهاعوضقد،.

اللشيل!.الوهوبيئألمانجاكاباكبرمبهتجعلالىتي،المضظئاةوقدرلية"
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نوبر**هـهس،!هممهس،حهي!ه!مهمث!هي،كسالسض،اب41و!!يبناولن!كأبايرمنهلجعلاقي،اتفاللةوققر!ت

أدرو!-والسوططعاعهممععصح!!مكه"4سحنةاحىتمعتوحن،.عوهشاح!صردن.اللتامنهفيوحع!فورع!تور :.......؟حهمممهثهلىالماساصوسرجعماإصالسما!الماكماادباءابرزومن
:ا!دابمناق-ةفياللسابقمكاإهالت!ل،الصمتمثعاماوعشر.بن

؟جائزةعلىمؤخراهـ!،*اهـح!لزولكل!ه!"38جونسوث،ي،وهوانمعالمية

..!4(ر----(ا!وتهوجةسمونصوتانبا!جماع!أيهاكان(لتحكيم

.بعهـاثحرباللحقيفي

لنان-6922ص.!أاس!عثسةتثير"يعفوبحولاقراضات"ا!ولىجوتموفه!هـواية
.."احدى7في؟القلق

ء
!والا-توباللحد/خةالروائبةالتكئيكاتفياللبالغةالمعرفةكانتلقد

عهى**9-ذةشتهـ-ة-كثم!فوهمنغوا!!بر!ختوالمت!ثرالد!فيلصارما

فيمحدودة،اًلاو!ياًلروأيةتلكفيبدكتكدأمحكودةشخصيةوللكنها !.جداخاصموف!وع

.مضر

ءتابه؟يظهرانينبغيوكان.المانياتجزئةهوالوضوخهذاوكان

؟(لمانيةبمقاطعةنجتعلقحدثءنيتهـرملمجونسون؟نلليفهمالثاني
اللس:نمصئظ41.مفىةلأا؟مةاًلد،لمةؤ.اأ!،اف؟!اء.

بهب..مووفىءو..ر..ياأ!سرع!كيللكبرىعصرمشاكلمرمسكلةهم!3لإكايوبل ام.نءدح!.اللغربي-انشرفي

لا25اتثانيةالطمةسياإمب!اوفىفنانهظانه.لمحنيةيفةبكلالنزاعهذاءنيتكلموكان

.!نهذهيعرضائفينجحاللذيالوحيدالمعاعراللكافب،بالفعلوهو
اللدثاية.!ييسقطاندوىكلثالمثممكله

دروزءاللحكم،ةالهومااآءاربركةا!صلليهومعا!ثبوعببة؟ادباءق،خفسنقد،فور!وشوجا"لزةعلىحازاللنيءخابهاط

ةةرا""تمهـصثتالثالثةبىعكأ(19عرييس!روبىوارئسيمونكلودمثل،الروايةعاللمفيمكانتو!لهم

..؟ه-ذا.وأنت!!"اررلثاشيمكتاب"الروايةوعبواق.باللنوسول

*مجدهتستغلائ4حكومهحاونت،الشرفيةالمانيامن،دراجةراكب

ررةاهـ-منا)+قيم:مسساباكنر.نمتدحانهكانمتاانهماعلى:سيرتينعنهفوضعتالرباضي

ثرورهاًلحكم..لعر..وء؟كشابا4-لهبم!باللغربيالمانجاعنفي4صحالىعهدالمرة8وعذ.ينبغي

0111002وموضوعياجاداعنه
للخامسةرطبعة

المثماكلءهناوقيرز.مؤللفهلليكتبالمصادربجمعاللصحافيويبدأ

؟305ا3ءد.!.3ىا!ورفترام!"د3اً!ؤ؟اقيقالنجبعيفمادا،سبباسيةصعوبةانها،تعترضهالت!والصعوبت

وسث..:(ل،!أ.ر!ف""الىينوننسبكانللقد؟اسطورتهالىيساء!همبماالثيمعت

الضي؟الصورةلتشوإ"ذللكيعرضمالا؟ذللك.بذكرانلهينيغيفهل
؟معجبوءعنهكونها

02ز-ل.و.ط4التيتوقيي!تم!راًقيأايضايطرحوهو"الننعبيرحرية"مشكلةيطرحهناوجونسوق

و*-ص!ء!وماذابل،اثميمعنيعرفوماذااللكتابة"امكالبة))مشكلة

؟..مهصاء،د3ايؤي!اىءر،-ةارا7مة*،؟انة!!!؟ذفولانينبغيوماذانؤكدانيمكنناماذا؟د*جمالانالانسعن 001!راابرا!-!جءراوء"ظءف"الادبر!ط............اثمعنافاثاللكنا!لاللتاللي

الاسماسهالماجممدارروعدم،لاللكدبئابدامودداللعما!ار.اللدوامع!ثى

،ـمت!ولا،عملهيرفمراللصحافيفانوارز،والاشماءهـالرجا!وتعقج

نمىنعياللذيالل!هللمكذافةمنونزعها.روايننهالهىجوكسونانعلى

ابرا!م!محم!الدءةوروت!تذوؤله،قي"م،?فراًاث،5؟صعيخ!الذىالعمت،بهايحيطاللذياللصمتمنوتتلها،في

عن؟وانرنإإمير،نجةاوااللكلمةصمعوبةتهـشمفاتي،اللفخمةا!نار

006اثوتب؟سياشة،ثلاثةمستوياتعلىالروايةهدهوت!ور.اللذاتوعنالاشياء

تفياومحاولات،متعددةتخميناتمنما؟للفةفهي،وفنيةوانسالية

007مجمهـفياضاللد؟!را!فلمظمراتأة!رر!"،ممزومحاللمفيا!هثىصعول!محنحونسونهلتكلموحن
مسسمر.هربفيكا!حدمعهالىلاوصول

اللفنعظمةوعنانسانايكونانفيالصعوبةمحننغسهالوقت

.؟حلرده

؟حيء-ا23الص!فحةع!ائتتم!ة-
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علىفيهماليتعرفاخرىفرصةلهاتيحتان7ص،نو

-.-....-؟و:-ا!صا!شهالحد،لأالرواا!ع!و!لأ

عندءلحركالمىهيحاوهصبيهكا!الحياهني.....

لشهالمذ!!السرادقحمقف"ايضاالمرةوهذه

"-.7االصف!ةعفاالمنشمورأ!
دى.الموتحتى.جمالهفىرائعاطاغماقويا،الحبوبين

تدميرتعني،الحياةانميزوسوشهىادرك،اللحظةزاث

احرقوهكذا،الشرمن/خميهالذيالمذهبالسرادق

سعيد.بانهشعر،مرةولاول،السوادءق:واللحإضوالماضيبينصراع-؟

الدوافعقصةمدهشاتصويراتصوروالروايةالحديثةاليابانيةالروايمةمأساة

معقوللأ،تكونقددوافع-،الاجرامنحوبللانسانتقذفالتي

لاالليابان،اليوميابانعلىاضواءتلقيانهابهمل،وانسانجة.الياباناكاجر-رواخمطاحد)،(اوكيومش!يممايعتبر

.!النزعةتزجمزعالتيئلجديد!1الميكانيكيةبالحضارةالمتأثرعلسمايزيىارابما!سديتجاوزلموهو،ن!ثروقد

الروايةوفي.البلدهذاتميزالتىالتقليديةانروحاذية،وأبحاثوقصحيمسرحياتوعدة،روايةعترةالاثنتي

وتحرد،"زن"الالهعب!دةتقاليدتصورمئعددة.مثاهدالىخاصة،لغلتعدةالىتزجمت!مؤلفاتهوجميع

المعابد.فيالعودةالدينيةوالتلاوات،واحشفا!تهااو!ا!أ.اميركافيواسعةبثهرةرزمتعحيث!الانكليزية

السرادلىيئثلهالذيالعبادةعنالطاريءالانحرافوهذاتميسزفهي،ابطالهونفسياترواياتهاحداثاما

الشبلبيعانيهمااللذينالقلقوالصعوبةعلىيشهدالمذهبادؤارر."روايافواشهر.الخاصاليلبائيبخالطابع

مأساةرلا!اللموبينالتقايديالايمانبينلموزعاالساباني-،انروايةعليهتدورالذيالرئيسيوالحدث."المذهب

هيروشيما.!هـءيعتبرالذجماالاثرتلىقضسمدمرمجرمحريقهو

والجماكالروعةفيوا!ةاليابانيالمعماريالفنفي-

نيانجعل!الن!عبابكاتتالفكلالمي!اسافف!آلتياايتهو!أمادايهما.كيوتوقييونجىروكولمعبدالتابع"المذهبالسرادى"

ولللمصير،أؤلفالحياةتصويروهي."الغارروبةالشمسادفيالواحدةوهو،حديثاالمرسومالكاهنعليقبضىثم

مأساةوراء؟تاركا،1!8،!امانتحر!ر!ر.اليهل7ا!زىوكانت.لعملهتفسيرالففاعطى،عمرهمننتبرينوالع

ارغائبةبالشمىيرمزوهو."!ابتالتىالسمىاولار)زالتيوالمعقدة،المتناقضة،والخاطئةالصحيحةتفسيراته

طقةوالى،المنهلرة!ا!ا!قىاالارلستقراطيةا!ةالىالتف!يراتهذه،كانتالتالىاليوميكذبهافيثميؤكدهايوما

والنبذ.والمرض،لليماسرصدتالتي"الميستيف)\الأساويالطابعذاتدؤياهوفىا"ؤلفمخيلةفيتختمر

305تللئنروأثتهلتكون،للعالم
الشابةالمراًءقصة"الغاربةالشمسى"ترويو3

طوكيو،فيخاصفندقفيقديمماترعرعتالتي،كازوكؤواررءيديعلىميزو!ثسالكاهنهذاترعرعولقد

.الارضفيزممأغانالىوالهزبمةا!حربر!را!طرتثموهكذا.المذهبالسرادقعبادةفيهيغرسوكانالكاهن

.اخرىيابانيةكأيةيابانية،الارضخدمةءلىاجبرت!رالجمالي-ومقياسهالصبياحلاممحورالسرادقاصجح

.نلدوجى.،واخيهاامهاعبادةسوىعبادةنهاتكنولملاول،معهوالدءاصطحبه،مراهقااصبحوعندما،فعالار

المفقودالفردوسالىلهابالنسبةترمزامهاكانت،الياباناحرولمتثم،بهمفتونافكان،اللسرادقالى،مرة

تلكماتتولقد،وروحانيتهاليابانبرهافة!!ل.السرادقمصيرعلىقلقاالمراهقوكا)،

مرضامرضتانبعد،بالساغالارستقراطيةاليابانيةاصبحعندما،ميزوكوشىاستطاعفكيف،واذن

عادفعقد"نادوجياما".ابنتهاعنايةمنبالرغملمتدريجياانيمكنتفيرايان؟السرادقيحرفتانللمعبدكاهنا

موللعا،الارادةضعيفوكان.المرضاتلفهوقدالحربمنيتألمحتى،قبيحااواللسمانثقيليكونانيبررلايقدمه

التيالاحداثمن.كثيراهناكان،فيدمرءالجمالمن

نالهتكشفكات-،مثيرةورشاهدخلالميشمااوردها

انكانمرةاتفقفقد،واحداشيئاألاليساوالثرالحياة

!يرررجف!كانتامرأةلوحةفاثارته،المعبدفيمختبئاشيميزوءو
..تعريوكانتيالشلينتربيابانيجنديمقابلتجىلىى

اجبره،اخرىمرةوفي.انفنجانفوقوتعصرءصدرها

بالطهرةسليماىل!ارءات!لىا!ريزورىتالاحتللألجنودمناميركىجندقي

التقي،مدةولعد.مضا"سعرانة،بغيةبطنيدوس

الجنديزوجهاماتلقد،الصورةذاتبالمرأةميزوكوشي

معتدقىواسعارممتازموقعماتالذيطفل"لاطعامالمرصودالحلميبتمنحهكانتالذي

راؤياولكن،يتزوجهاانميزو-!شيواراد.ايضاهو

.-عاجزاوتجعلهعليهتستولىكانتاللحظةتلكفيالسرادق

المباشرحلمي.بادار؟.الحبعن

ا62!فيوانص17عدش-"تورفلاوبسفرانى\)عجلةتراجع)*(
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تأليفطفيشاعريةهى"الغاربةالشمس"انثمانبعدنفسهفقتل،الذهنصافيكانولكنه،باللكذب

فان،ذلكومع،ظاهرتنسيقدونمنتتتالىفالاحداث،نفسهالكاتبوصمية!!ماكانتاختهالىرسالةكتبه

القصةهذهتصبح،الكتابةنهاوفي،ضرورتههـلمتمهدلكلوالعل)حجبم،لممتهق!لىاوسد4الماضيص،تلقدأا.فيهاقال

حقيقيا،تاريخا،المتواص!لةوالشهقاتألحمور!تالمكوأةه(،اهـبيزارستقرالايتقبلالحديث

انحلم.المرءمنورمتيق!ءضدمالحدثكمالماماكانحتتاكعنرتناخيهاونراخاسطيءأامهاموتوبيق

نا،النفوسعلىهناتنصبالظلماتوآنلهيباترررماا؟مربادفيءفيفاحبت.الحنانعنتفتشىكازوكو

انهب،رالىترمزكازوكابهاتنعمالتي(،الطبقة"رانهتألاممبهاأنت!ىالمحدىيصنراولذكاتبفثاليةصورهحلقتتم

ا!قديم.النتماعريالروحانيوجههماومحواليابانيةليدالتقل،اكححكيرألكاتبهذآوكان.طوكيوفياليهتذهبانالى

ناكاؤوكاتحاول،مجتمعاازافالذيالشقاءهذاوتجاءانججعتث!7عشيقتةتكونبانكازوكورصيت،دلكومع

الثورةولكن.ولينينلوكسمبورغفتقرأ.ثوريةتصبح(.طفلامنه

ئأللاكازوعصابالستطاعةيكنولمعنها.ماتكونابعدكانتأحيأساوبحراهـة.الرؤيابهصفءبالكفهداويتميز

لقد.فيهحقيقةلاحبعلىاغلقتهماالتيدراعيهاتمدالرواكةجعلممابطلتهالمؤلفبهااحاطمفرطةوشعاعرية

احرىمهويةاكتس!ابعنوعجزت،هويتهلضاعتة"احلامهاكاتب"؟تنادك!كروكوكانت.رائعةولؤثرة

حتىوو*ممتلااللسنواتالانبمحلاليةالروحتجاوزتلقدولكنه،اليأشعنيعبرهذاتثسيكوفوكانتشيمكوف

قة.المشهصالشمسامبراطورية،القديمةالامبراطوريةالعممجتمعان.الاملوببعضبائحياةدصبوغيأس!

الرواياتمعظمفييسيطر،القلقو،ال!سجوإن،بالمستقبلتفكرادتوباسنطاعتهل.بعديسقطلمفلأنيا

الانسانيعيشهامأساةواقسىاعنفتص!وروهي.المابانيةوالاش!ياءوالحلمالنفس!وييكمنالوحيدملادهااق

المعركةفيوسقطهوبتهاضاعاذياالانسان،الحدلثهـصيرنيديبينامسكتهالذيالصو!".المباشرة

-المعنويالعذابان!الخلاصيأتيهاينمنيدري،وهو.،(بالمخململسأءعدتالمطرمىالباردةوالسمماء،الحرارة

الشخصيةالفاءب!نالحائرالموقفهدامقخاصةينشأالت!ببالاشياءبعلاقتهايخثهاويصطدمكافيوكوحرنوكان

ينتحاهاسوفشمخصيةوبين،أحافلاالماضيبين،المميزةام!صامعاليهالت!تالذيالمنزلفحديعقة،رموذأثغدو

كمىطالرواياتوتتأرجح،مغامرةكلهاشحصية،اليابافى!،فيهترتعحياتومن،"يابانيةحديقة"بص!متهيحنف!

التقاليدوطر"،التقدمصيالرغبةبينالنموذجينءهذينفيفيهايمحيئالتي!،إلروايةهن!هومريةانعير،كالشقاء

هآلتقليدببالشحصيةوالاحتفا!الماضيالىأسحنيناوبينفيسائدا!هنالذيالروحالي،الابهي،يبالغراليابان.

.الانتحلرحتىالميزء،شاعر"فدازي".خطبالىلاتنقلب!الماضىالقرن

ادر،!سمطرنعادظ.الشعرانهياريظهرعندماحصى

بنصى.

لا.حديثاصصر

اقطارءـ-م!مختسلففيالعرباللقراءثى،قلماان"؟لل!زالريةالئهضةمكتبة"و"*دابدارأ)لسر

!شرلىجزائريلبئألينتاجاأول

لم!يمفيافافئمافاا
رررء

بقلم

ثيئ!جم!إصلى

الشعب""جريدةتحريررئيس

اللجزائريةالوطهـنيالتحريرجبهة.حاللساق

مئظمةنش!،و!سعيمااللعالمفيالفاشيهوالتنمبكهالتالمؤلمم!ساتتش!لوعهاعنمندراسةاولى

قمهل0.2؟لثمن.الجزائرفيالفرنسيةالبص!شالس!!بة
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