
قنصص

اللع!حآمطلل!غاابئدابمعوفئهطلر!-ءرا"5همرا
اللدكتوكباعصالمثقفينب!سمعرتعى

اوروبا،في.حالياالمقيم،حليق

الثقافيالتشاطوجوهمخةللف

الاجنيى.لركصرجصر!قاتفسلىصم

علىاللعدوانمغامرةفيوبريطإنجبافرنساب!ينالت!،للفلوثوقونظرايلاحياءالرسامينمنيلاوائلالمئة

الةمتنسيوالأنتاجآنويعث!عاقمنوهو-البريتتانبوهساحجوالسوستسروضتفريدرسعوممعرض"وستعيبالبريطاني"اللفنونمبلس"تولى

اللثتماللةتلانتسهاوبعمالالتمةتالىالمسرحيةهقمقثلضآعو-عامةفيممتتلمستالاسمياءسعامينالرمنالاوائلالمئةيمةلانهفيهالمفروإثنوعه

فيرفضءرجعهم-ادلسجماسيبجحودواست!للتالفرزسبة-اللبربطالي"انب!دلندءخفي)زيت(قاعةفيالمعرضافتتحوقد.والثقافاتالشعوب

المسعتضتةة.الاوروبيةاآسودآمحسقويةفيبرليتماني!اقأولغولدمآاللجنريآعلىعضتدةبلمهاثتفيالثقائتالمؤلسساتمنويثائفةاللفنونمقآلساهنوف

فيآنويمسر!ةللندنفي(ا!ورونمسرح)!لوالليومينشلانلهمفرلاالذيالجدلورغمماللكيهاتعددرغملهالرسومتوفر

بلللنوعؤحسبالفنيةكتها9لرلاالتظدير"نكثيرفيالانجببزيةترجمتها0الاخ!نيارصوابحولوالمستشارينالنقادلش

ءمسيشانتمارغأآسوسوننالا!هسوارئنضمسقيسع4اللذةعالممبامعياررضأامناةتماةضتهذهيروانعهانفالامراومعقيرةمعاللعرصلفاءلآوا!رائر

.الاحه؟ثازاءعواطآهتحجر(بماك)و(هالىساللفادور)و(ععساسو)ةالاسماءممةماهورمنالألرآة

تآيهتىسةحآلة-انويانتاجمنالنمطهيتاميعومعالاولواللةعولاللرسوعأماطتعنهاسمانتهمتترهيممنوانسباههو)مثتو(و)ةوةوشةنتو

مننماذجالليهاالمدعووزءيتقمعيانعلىاللدعوةصاحباصر-انيقةيزولماسرعانوللكن.اللعالمياللفنحأضرفيالمخنارةالنخبةانهمعاى

سم-متنشازثوستفي"بيتو"يدخمتو.ائتينسيةالةورتسلؤتيتسمعاتمضتالمعساهيربالتئممائعتتأفرلااكتعمستتالمعروستةفاللنماثمت.الترققتهنآا

منبادروهوبحيسعيشعرماوسرعاسعالان!بةساللضنوهسآافيواةهنماماللةوعسقاعاتفيالضمستيثتقعاءبحيمق،معيمآمهارنصتنعتصاثتتتعمسمولم

غرادةمدىلليبرز"بيتو"شخصببةبهاا؟افايحيقالهمزاتمنسلسلةالابداعمنيجعلاللذيالاعطمالمشتركلللقاسمجميلاسجلااللعرض

تةممأهوةه.ومآانةاسعلا4اللصيت؟ميلااللذضأاللجوهغتاعوالمسطينيهعلىتوقهاللعرضانسمنالرةوفعلى.قياتههـننآلاوسننااللفتي

ةنتارلاالتةممآوهمسا.الةوسآسغانه"روبسضتبر"ؤتعسصية"بمبتو"اللةننماهنعفانعمالليااللدوللسةتعنفعسماللنسنوالبثمدانياللنتنوإتمجلس

الىنهتهوسآاعةرةكترقىرثنسعائآامقياللحياةفي"بيضو"ائتب!لتوعليه.فيكميتمهولاالعرفتامكنةفيلاالاخثنبثتنماآبمعلىتتنتابرللواللبنتيستاني

.اللعانتلللمسععيكنا؟هومرموسهمركنآواللةتافون)نتاوستنبرغ(وبلافي()بيتراء*،ئتالامثإآاضتاللفنافوثنحظيثنه

واشبلهها"انطوانيتماري"لسانعلىالمؤللفيسلطماوسرعان)جياكوماني(امثالىوالايهاليون()روبوفيتو(داللفو)امثالاللفرننسيون

ماعماسآتةوعسلابحيثالسخنتعسةموسياطاالموروسآا:مسضتواالرؤمةآوإآمنهةةوفيالترتيممفيمتساوإةباةسانمهنتلاءكهيحظثس-)نعولوسعو(و

ةيسيستعضتتآ/سيطوحلوويهاهمهعلب"غيغمى"ءملهعلىالمسميتيئ"بيتو"الاسمتيارالسرتحوستالنةمبعظتاللعرإظآمنظموواقآهوةه.ضيارالاإض

وسآسعينثسيةصوعسفيمرهمائتاعتبالىعلىوبطةته"روبسبهير"ماكتثقالمعاعر.الرسوعنآزوتمآيإعاللىثتيءاةرإآانهالمةاهاقتماعاثتالا

وءللعجلعهالليآوممنانتقامهفييةصعتغتائسبهحسها"هوبرت"ترر

معسضممجتعمم.وعسه.اليقاءميآاهإعوفيالاثنتماعياللىعيمناتهتهـفي

لونمنفيهواةعياتآابعا"بيتو"تمةيغيعاىيسمبعاتت.لنمإيفيالمسرحيعس!*.لا؟يم-رز!

ا!يزيلعسوشهفىترديرهـهامناكثرأ!ىااللحركاتكهذهالسماجةكأحم!-؟-
.....-..!!هلي.(؟"برءت-بهس؟"+--

ي!ستمنعبانهالنظارةالىيوحيبحيثا*ضاسلياعضوهجوارعنالنياب-!!ء:"

المراهقين.ت!للوفا!عارنومنجن!سي!ةمه-طنعةبلذة11د"فيلم((ائوي"م!سحية

هداتمأآ+!فيوسوسعوعيه"به؟و"دقتودالثالسآاللسعوفيأ+!.س-ا-؟2!.-؟و

حآتالهالاحنتطعللستننآله"وفتيتالتستالتنغضعسؤوةمناللبسيإتاضتهإ-:"--..-.

وب!ستمتس(سآ.وسمينهءستهالطبغعسمسءواهوالىوالا؟تماءبهـمالامتزاجعلى./لأ-وب

معمسولالكلاممنس!بلاالدعوةالصاحبفصتركالسخروة!عنفيالمسرحيه،!،!--؟+***

اللباستالمضستمنعيتتةنهاللعسسنهاللنحوهداعلىواللتممثعاللسترتةوسعميئه:-؟"ا-.!بهبمسام

اهـستاهذاللجمنآلسهسنيفيلةاللحفلةوللىستلاسآستوكعتسآسمت.ثستنىحعاسوهبه-ء!غ!مصعتء.،؟بر؟؟

...-:!معه!،-.-طئ!سعتمأع

-فستهستهالسخنييعسء"كعسرماسرعاستوللكني.بهاحرثنتوهاللذسعاذتبقثقوالغبنغ

اللةةفياضتملاوالتستاللآرنسنتالمضتآبهايسعتورالتىالمفاضتآةالةواللبتغتامهاسنتصرلاحقيمسالسياضآالاحماثبملاثيواهآهالايستتأثر

اللذيالمسرحيالةنمناللونهذاصهـوصفعلى!هاموازيا.مدلولااللعربيةا!خطالسياسيةوأكظماللقواللبشىفيوانماالمطلقاللحكمظلفي

+ئ!ول-!ةا!فر!صنءييهرر!لمقاوعلواا!!يمقراطيةاه!وللهافيتفاوجتمهماايشعوبعليهاتعيمعى

ومةهساها.اللسستنهابالسقسيتيعكضتلااورسهوعنوايتاسغوالوانآ.انحذاثضا

فيولىكنواللثسف!ةاللعطفتسض!عيقدشخصبة"بيتو"الروايةفبطل"ا!كينب""انويجانلمسرهـقىحدثمامثلاض

الىيصبومنعلستوالرادآالةتآةةومناللعستسآمنابعدسعستءالمستللفبطنتسعواناللهمعنتةةاباستجموههاصايأمالتضت(3+ولئن!ول30فت*نف)

لعسآالمعسللفبطسعفي.اللطبقستمفهومهفيالأضتتماعياللعستيتفيمساواآانئذائتثسإ!وا،الذنتنسيو-ااظقظهفقست.السويرنتنتنانآعلنتالثلاثي

بهايتعلقالتيكهذه"حضرقياماقتصاديةامسياسية"اللقيمتافهعلىمضمونهافيلان،الخارجفيفرورمانحواللعداءشعوربنآكيمهانهاعلى

اهلالليميناواهلذللكفيسيانوارواحهمقلوبهمجفتمنالليهاويصبو.اللقرصنةبطابعمشوبقرنسمابانتاديخالايحاعمنلونا



فئونطاعتلهمكتملكفبانا-ثمالموسببطولةاللقوؤ،زبلادمنروسيراقصالمؤللفعندويتساوىافنواضعالذسبذوياوالحمسباهل،اليسار

فياللفئيالتعبيرجديةمناللدقيو،الئوعوهذاالاصراجوعمبقري!الرقصالقضاءاًلىالراكأوئءامالمجددعاة،والاغنياءاللفقراءالللعنةهذهفي

اللكلاسيكية.الرقصء!رسةعثيرتهيصارححينا!وحيالتعبيربراعةالحوارسياقففي.واللقدر

لاسمهالروسيالننحريفمنيبدوكمانورياو-نوريفالرا!صا!،فبمالتاريخانالتخصيصوجهعلىمنهااللفارغةاكعظمةوااللعنادواهل

-الروستهعباقيذ!ى"الباليعشايالىاء(دهذاونوررف.ا!شرفي.القراصنةبينصراعاصوله

عهدهم(وفياللسوفييتقبل)الروسيةا"ضارةافىماعلىعلم"؟للبالليه!-ء-

ا!وووبية.باللحضارةصلاتهاعزيزمن:-+ترشبخ!

عامنقعللاريسالىحاءعمرهمنامشرينوااللخامسةشوئورلف-/"!ض"--....

......-..++لآزص؟:ج!يدههحكات

اللغربية.اوروبافيرسميةحفلاتلاحياءالو-وسالراقصينمنمجموعةفى4!!!!--

فرئساالىالللجوءاويطلباللطاعةعصاوصشقىاناختارئفسهفيو!مريرفينمغ+؟ة!"

الىيئصماننوريفاختأروقد.الحقهـذااللفرنسيةاحكومةافمثحننه،!ءبم؟؟؟--.شىوبرإود!ات"!

تعقلمانتعادلاللفرقةهدهانء:ها!سب،بالملكب!اللباللبهاللبريطال!كأفرقة!*3ترءتجغئم1-+-4-"

الىانضمامهوصد.الكلاسيكيلىارقصاخر!4ءالمبةاواوروو-"صلمقةابرة.".---

التقلبراوجهمحءلمفءلىاعةالطعصمايمئمقوهـوالل!ربرطالبهب!ةاللفرقةهده+"ء.كألابم.-+-***

الثورةهدهانيظهرو.لهجديدةقواللبع!ديرأته5!ف!بس!نتبطاوف:يلاخفي-ة

اللبالب4حاصرفيا):ليغودفودهوثهـوز"البوم:قىاللفرفعتهسرهيا)قعيةبرلاسةش+

يطاني.اللبر

بهاخرجالذياللجديدلقاللباهذالئررنفىلنوريفان*اجوآخراحديظفرللم"تذوبرنارد"اث،ورازئدكباللكازبانالع*قدكان

المسرحعلىتعرضوللم1877ء(موضعتقدبرمةروسيةكلاسيكبقىقطعةوفيالمقالوادباللفةوفيالمسرحيالادبفيترازهمنتترمابدقةقله

ا)روسيةاللفرقة؟!متهاد!ما،واحدةمرةا!قبسلمنالاوروبيفقىالهل!وفيلموسبقي1الضقدفي-اللفكريالانظجمناخرىابواب

اللقطعةواسم.نفسههلمود،فر"ريسفىعليهااللطاعةعصاشقالتي.ايضطالشعريرقىالدراساتوفيا!شتراكية

لمجهامشاركاؤجهااًلررخسيباللدوروقاماصرج؟،وؤ!"إظلاةمهد3"ثموردبر!لمكاناللخاصةالمذ!اتمنمجموعةعلىمؤخراعثروؤد

اوروبافياللبالليهوماكةالبووطافةالل!ما!جمومعبودة"فوقتيقمارجو"كلفبهاوسجلألادبيةش!رتهم!"هلفيسنةعشرةثلاثخلالدونهاؤد

انهاالاوا!ربعيناللض،مسةحوانيفيفونت!ينومص!.عمنبنلج!اللغري!فيبمااللفترة.فلكفىوالسيالمميةا!دبيةاللحياةعنخاطرهفيجالما

المراهقين.رشاقةفىكتبهاالتيواللبحوثالمسرحياتللثعضاللذاتيالنقدمنالنبذالاف!ذللك

يحورانطبعاقيعمدللماللفرإهـةالقطعة5للهذاخراجهفيونوريف.النالع!علىاخرجتاوونشرتنفسهزنوبرنارد

بالايديلتغ-1!:هـلةوفيا!دوار-وزييفيوانماالموسيقىقبسودءاتالمسننقتوفيصغيرةحجرةفيالمذكراتعلىثروفد

ولاحدودازعصلىلاا!تياللغن!بةالمقدرةوءختلف!واللخلحاتببقانواللصللفلمسغكأاللبربرطانيةاللطري!قةمعهد-لندنفي.ا!قتصاديةالعلوملمدرسة

.تجاربمنوا)هبانناللفدحهلمةؤكمامارها:رجماتاء"وووةؤوارب.روادهامنبرنادشوكاناالتكب(واللغابية)*راكيةا!زف

حدلدادلىمىص!وءلورلس(هـ.)د.المرلطادىاها.ل!،راتاررهذهءنبريطانهافيا!دبصحفتعديقاتمنوي!*ولاد
...-...-.....قصورانفسهعلىيسجلشوبرناردان(بعدتطبعللمنفسهافالمذكرات)

جريدةتمشروواالتيا!دبياللذوقمستوىعناللدراس!تسلسدةفيادبلات)اكسؤةمشاهبرمنالوافرا*دداللهذامعاشرتهفيجنسيا

المعروفاللكاتبعنطريفبحثالادبيةصفحتهافيالللئد!بةالتاي!سالادباوساطفيؤ"غراميماعنروجصااكثربانور؟كد(وغيرهموممثلاث

طويلةبرمرحلةوفاتهبعدالانجليزيالادبدعائمواحدى(لورذمىد.هـ.).فيهمباللغامكاراًلءمحافةوؤ!ء

زبماترلي(اللببديعشيقة)؟نناباثارهاللذياللج!لهذانماذجهاآحركاظأي-آ798عامفيهذهمدكراتهزدوينعننفوبرناردوؤهـتوقف

فيالكتابهذاننمراباصة؟قطعامبنقيلبرطانيالبراللقةماءاجارحبر!.واعوامب"ع!امفانهو!لى

طاقةبدلكفف!نج،لورنسمؤللفهوفاةعلىتقريرجمأعامإلينءشرررءدبرريرطان!انفوبرناردوصيةفيفليس.قريباستصثرالمذكراتانوالمعتقد

.التمبهرإ"وفواللبها!دبللحربربئواس!"جريدةا*ةمانامبارزياتهدهتظلاىفيالمماتؤ:لرف"الىاشارةاى

اسبابمنانلورنممىعنالدراًسةواصع"جومالاستاد"يرمضتمدواًروة)ببهداًيئتلقفيماوحصوصاا!دباءبعضهمإعادةكما-!ى!جل

النفودالىنزء:ةصياتهابا!لورنس؟ؤتابمالادبياللنوقزأثرفيلاللفش.الاديبحب،ةفيا:حتاإرنةصخصي

مىتعدقهميطن!بينالبرالادباء!طمرهايعرما*نياا!دبي!ةضةالريامدهمنلن!نيرفزوايووةالكمنراًقص

اللذوقا!دبي،لصياغةجديبةقواللبمئهيستوحونالقديما!دببهـراجع!ة

احت!مابعلىلهالمعاصرالادبيالاتاجبمتالابعةمعرماكار)ورنس!انح!نفئي،ثرابيطلنيةالبرالمباليهاللح،ليالموسمفيالحفللات"ئساسلةفي

طيى!ه7ههعيه!

1813بص.الطليعةدارعنحدي!ثا:صدر

--

المتجأرةغأبة
ظر

ئرسأوفيسن
ههههيح!!!هه!ه!ه
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35سوله++!ك!+كم++ولولك!2691"الناثرةالحلاتوفي.اللحياةم!تررفيالاديبمسوولليةالىأقربانه

!+!ه!!حا+8*ى+كا2791"ممتالذللكاخيارهكاناللقديمالادبمراجعةالىلورنسفيهاتطرفىاتي

!ل!*ول!5كلأ**ولكال!.3!ا"انلورنستعمد"الامريكيالادبالعسىفيدراسات"ففي.اللقدمفي

ك!*،3تاه+ول+كهق**3191"كالمراحلادبيمجالفياخرو!كتابلهيتطرفىاوبه!هباللممايكتشف

لهك!+3!طه++*+3691"متسعافيهباقءيعتقدوىلااللكثيرونكانالامريرحيالادبننسوءمنالاوللى

جديدالوناالانجليزيالادبفيهاكسليسجلاللرحلاتادبوفي7اللقديمعىالاهريكيالادبعنلورنستاب3و.والاستنتاجوالتحلميلللدراسة

زارها.المحيللديارضرىوالحالثقافيباللطابعويربطهاالاحداثيسرد.عتيدمرجعالانهو

يلي:مااللك!بهذهومنوغرامهالكتابةفيللورنساسلوبعن(جوم)الاستاذويقول

ك!*هطوور!-!ولهولواللبديعاللغةفيالضمابيرمخننصرمناستنبطهوفيماوبالتوكيدبالأعادة

ئ*ه+ك!++س!+مهـطه!ضرورةعلىبهيصرلورنسمنمتصمداتدبيراكانالاسلوبهدا-واللبيان

!*هح!+!+++ح!+كلل!4خ5!حيل!يستوجببحيثواللقاريءاللكاتببينالمشاركةاهميةبهويوكدالاصغاء

الاخراللبريطانياللعبقرياللكاتبمعهاكس!ليصداقةيوطدتوقدفياللكاتبجهديعادلالاصغاءفيجهداجا.يهمنيبذلاًناللقادىععلى

المحاؤفالادبيسطالوتعررففيفضلللهاكسلنيوكان"لورزمسهـ.د.".التعبير

اقيوالتعبيريةواللغويةاللفكرقيالثورةرعمللورلسىبعبقويةبريطانيافي

الل!رطانيررإبعبممزافيعضىص!ءلى!وعهسطمنفاناجوررلو!نس!ىكاوتقبوفي"ابراةا""01

وانمتمغلامريكاالىهاكسليعللاخمبرفسقط!جراعالعالممةماللحرقبلبريطانياقيلءلليفبم!دلم!!هثس!اللدوس

منهاالاصيل:السينمائيةاوالتمثيليةارررحياتانضاجفيالزمنمنفترة+!ا

مثل:والمقءجسا!/.طبم.ش

حم!+++حد*+.داج!ة-+؟--م***

+ى*للأول*هكثلا*حم!ط*+**ه

+سكة"فى3-.ج.4،

اللصوفيةدراسةالىوننىاللفنياللجوهدامنهاكسلينفرماوسرعانا!+!ول.م:ا+"

التيوالائساليةالمممياسيةالمشاكلصميمفيالل!مقواللىىوارتصوف

يرطمافأنتج.الاخيرةالعاببةاللحرببهاجطءتفيفريدةصفحةمعهفانطوتعاما!6عنهاكسليالدوسمات

ول*كا!+3*+*ء!*هلم*وعمقالادبوروحانيةاللعلمنوربينجمعتصفحة-المعاصراللغربيالادب

-+*هه!+ولعع++*،هخهذاعليهيستعصىاوالميراثاعباءنقيدهلاانفياللقلموالتزامالثقافة

-كاك!هـ*ك!+3*8ولءولح!.يعتريماوشتىوسياسةوعلمافنا-المعاص!رالانتاجمنالمتلاحقالسيل

+هـ-!كلا-كلأ+ه!ل!!هـ3*ه*+جدامبكروقتفيهاكسليجمعفقد.شططاوتطورمناللعقل!ةالحياة

-+ك!ولهه*3+،0*ه*+!+ى*+!فجاءالقرنهذاحضارةفيجمعهارشتلزمالتيالثقافيةالمقدماتهذهكل

ل!**+-كه!**لأ+وللي!30!80-!ك!+!هوللاغةالعلممناهجبينالدقيقالتمازبمللهذاصادفانموذجاالادبيانتاجه

التيا!صاخبةاللعنيفةالتياراتخضمفيبواجبهاثقفاواحساسالادب

الدمموةلواءهلكسليحملالتخصيص،جهعلىالاخيرالكتابوفيهاص!لىالمفضلا!ابى!فقد.العشريناللقرنتاريختسحت3اً

اللفضللهوكازا.خاصةمنهااللبوذيةواللقواللبواللننصوفاللصوفيةاًلىار!رنللحضارةالتيعا،اوبد!قالضخمةبمجل!دانها"المعارفرالرة"

امريكا.فيالناشئينالكت!ابمنعددبيناللنزعمةهـدهانتشارفىتطوركلفيللمستجدومراعا!االقديمللتراثتسجيلهاوامانةاللعشرين

تتقبلاناللعميقالمفكرهداعنداللعقلطلاقةابتماسرعانوللكنبيوتا!رقبيت!نفيهـأعىورروةرالاف!ة.با!ضاراتأللممنري

يعدسلبيعملالتصوفانوجدؤقد.اللحياةلمشاكلالصوفيةاللحلولتو!اس"لا!،جدهفكان0بريطا!افيالرفعةواللثقافةاللعلهـوالادب

رجعة.غيراللىاللصوفيةهاكسليركو.يحققهالاوللكنهبالحلولعر!4مربابرلامهجدهوكان،الطبيعيةاللعلومروادمن"هاكسلي

مااللجديدالامريركيموطنهفيهادسليك!هاالتياللقصصومنار!ريقاللبيت!ذافيا!!ام!وا!روءلى.سكسسونيالانجلوالتعلممعناهج

كأ++ح!-*م!أول*+!لا+13يليفيالاخروناستيعابهفيي!لاماالثقافاتامهولمن"اللدوس"تلقى

+كه+ءكاؤك9!ه+كا"..اللجامعيالتحصيلمنطوالسنوات

+!ول**ولكا+ل!6ح*ل!3عكفالهالااللطبفيدراستهالدوسيتابعانالمفروضمنوكان

ءاممنهاوفخرجليولباكسفوردباكليةفيالانجليزيالابواختارذللكعن

الل!لم"والادب"كتاباللعاللمالأديبللهـفىاجديانتاجاخروكانالانجوالادباوساطالىهاكسطياللدوسقدمقلائلسنواتوفي.91اع

منشهرينقبلصدروؤدل!*!+ول!+!*نؤء*ول3س+هى+5حولهاوالتفمدهشةبسرعةالانظارللفتتالكصبمنطائفةسكسوني

حياتهطولهاكسليصملهاالتيللرساللةاصيلرمزواللكتاب.وف!ده.والزيدونالالباع

الافهاز،.بمشاكلوعلاؤتهماواللعلمالادبرسالة:نشرهاوتاريخاللكتباسماءيليوفيما

كللال!؟!ول*هـ+-كلر+مهـ9191عأم

لورنسىشخصي!ةمنالمزيدتكشفارجعتيع!ةكاتبةل!أه*ئه!ثههطك!+21913"

5*+*ولول!ر23913"

فىودورهلورنسعنواللدراساتاللبحوثمنالس!بلهذاان!و.ول*4!س!30*ل!**ول!3*كأولتشط،291"

--+هـ+كهط!+كلمحم!ى2591"
ثلاثوحدعاللعامهذابريطانيافيصدردقد.لهحدلأالعربثودة

.استاندراميركاوفي،يدةجددراساتول*+لأةهطط+3ح!ا2!ع"
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اخطاء-!ممبلاالديكتلألوركيالحكمن1اللكنابهذامؤللفويقولدرالسه"وفيرةوهي"بلورنسالمغرمةالاوساطتناقلتهماو؟خر

الاطادفبماللباطلاواللحقادراكعنقصورءفيدائمافشلهوانماصغيرة"اوكامبومرغريتا"الانسمةالارجنتينفيالاديباتكبرىاصدرتهاجد،بة

.اللديكتاتوريللنظاماللعامكللللمؤللفضمانحيث-الانجليزيةالىوعنثااللهـرنسيةالىنقلتوقد

+ئه*ولثم!كه!ءك!*هولقور**للأ+ج!وعنوانهيكبمالامرالكتاباما.للورنسضشاقمنعدداكبرالىالوصولسعة

الفرنسي-للتحاللفتفصيليةدراسةفهوسكوتايفانسوليامومؤللفهلورنسعند"الارادة"قوةحولتتركزالارجنهيني!ةاللدراسةوهذه

مناللفرشسبونذعرفقد.هتلرللحر،بالسابقةالسنواتفي!ه!السوفييت.عرهاللقديمةيةالدينال!جذوروفقدان

عامالالمانيةالقوةاحياءفيللنازيةبهاالنصرتمالت!يافائقةاالسرعةهده

نابحكمستالينمعلللتحالمفاللفرنسيةاًللحكومةف!لملرعت،رمدووا3391ادادففيالمبننريا!مفمواطنعلىالتغلبفيلورنسىتمادىفقد

............مععنادغيرفيينسجمان-المؤللفةتقول-كمافاستطاعواهدافهوعزمه

فيسمداالاكلعلىسضمنمرلساوا!للن!اريهلدودخصم-ةاثصيهواوزامل!بهاخظطاللذياللبدويالعربيالمناغطبالعومعاللصحراءطبيعة

النازى.التوسعخطرمنيحميهاالسوهـصيةروسص(
....جماحباواحبه

اللفرن!سىاللروسياللعهدهذاالسوفييتنكثفقدالجايعيعأموكماايصانصاحبهالولورنسعندهذهالارادةفوةاقءالمؤلفةوتعقد

المنازي.لللغزوعرضةفرنساوتركوا!391عامفيهتلرمع،تحاللفوا4عننفيرجمدانلورنسلاستطاع(مذهباومعتقدايفي)اصيلدبني

يؤكدالذىاللقولالىالاطمئنانعقمالمؤرخبتنتجاخرىمرةو!اذأكللى1وماالع!ودوندثباللخطيئةواللشعورالنقمةوغلواءاللشكغلواء

.........اً.،.*01وبمواقفواماللهااللعربيةبالثورةلورسيعلاقةاصابتالتيالنكساتمق

لممماولمصعالمالينمنطقينوركأايعرفوعادوماوفصوعميق!مر!لخؤلمحصحازلل!ا29رةعادم.منهاذللكبعدالبريطانيا!ستعمار

.......-......ا.1ثابتايمانمناصيلطرفمعلورنسارادةوتجانستتوافقتولو

بمثمهعلىيساكهكهامع!نتثتيانتصاحليمااكالسمو!ببيعيبماللبنا!مشنجدعامبملرشوسمالحيرمىلماصفوف-اللىلورنسيرتفعاى-المؤللفةعد-السهلمنلكا!

القديسين.
وو-قىهفي-جمنللمالدا*تانوريماناللعقلالضحاللفهداعنعكوفهثم

قحقاوئقددهاكتمياعمقللملتديكنللهارغميدررسطولاللضمبطاعدبرلدلامحمشامدوبههويلللحانمدةبم!حاطط!المطلقالحكمظلفيالتدجيرفوصى

لتاللين.عنتقالاتييلقيانالامريكيةالمتحدةالولاياتفبمواخربريطانيا-فيكتابصدر

برر!اؤبفيارجديدا!وجم!ار!رحاللحكمظلفيالمصيروحتميةواتدبيرالدقةاسطورةعلىجديدةاضواء

الاودوبيالتإريخفيالمتخصصينالدارسينمنالمؤللفينوكلا.المطلق

اللفناهللدىاللدعواتصامتمنعاما015حواليوبعدوانجبرااللعالميةاللحرباندلاس!سبقتالتبمالحقبةتلكالاخصوعاى-المعاصر

وخعمت"اللقوميالمسرح"مولدفيامنيهمتحققتبريطانجبافيالمسرحي.الاخيرة

التذاكرلرواجتبعاتتأرجحلااللططنينةمنوقسطاالمواردبعضلهالدولة:وعنوانهالبريطاليالكناباما

اخراجفيوالتجاريةالمالليةالمغامرات!ممنوالممثليناللروائيينوقلق8*ء3"كأ+طز!،!-ووكي83)0!،ئهكا!8!هالا"د!فا8!ه!كه

الفكاهيمنالادبالمسشجدمنافسةعلىتقوىلاالتياللكلاسيكيةالمسرحياتخطةأقي،لمانيايرسمللمهتلرانعلىقيصرهـوبرتسون.ا.مهوومؤلفه

الاقبال.شعبيةالافهاجوفيفياللكبرىباللطاقةالانيستألراللذيواللغنائبمكلوازء.الاوروبيةالظارةمعالالمانياللصراعفيالمصرلحتميةمدروسة

:......اوالتنظيمواحتسابالدقةطابعهتلرديكتاتوريةعلىيسبعاللذياللقولى!ذا

دومامعلاثم!كم!مبيرولؤأ!بع!سصكبم)امنلطا!ليادباالمسرحللوكالمحعفسكور،لماحقيكنللموالعسكرياس!ياسياوالسلوداللحكمقلسفهفيواتصواللخ!بر

الريفيةاللقطاعاتاكثووفيموسمكلفبمطانيالوورهـالمرفيهـطلهالانالمؤرخينلدىتجمعتاتيالوثائقهذهبذللكتتفهدكما-هراءالا

.اللهتلري.اللعهدفي(الاطيافلاااللحقازقىعن

المسرحي.للفنعنت!قهافياححانالئدنتنافسالىقي

ماالميراثفيارزعلىيصرونلبريطانيااللقوميالمرحدعاةانالااللدرالاتاستأذينشعمهاتار/يخيةهدرسةبريطانيافيانوالواقع

د!لاالتمويلمثاكلىزمرقلهلاا*لا!بررلمممسح3لابدفرغاإموضتعطيهتلرلا"تايلرا.ج.ب.الليروفسور"اكسفوردجامعةفيالتاريخية

التذاكرثكانمفروصهوكماالنظروبعدالتدبيروحذقيوالمقددةالكفاءةمنحظأي

كماواسعةبشعبيةيستمتعكانارواخصوصاالمطلقاللحكمطبيعةفييكون

.كانوهكذا.النازيالديكتاتوتهذايستمتعكان

قامابرزوهو"تايخان"اللشابالناؤدالمسرحلادارةاختيروؤد

الايامهس!هالمرحيعاللعسكسمونيةالانرلوالل!افةحاضرفي!ي"ن"اخراشاذالتارفيقيالمدرسةهذهيجادلايضا،نيابر!طوفي

ي!ةالامر"يوركرالنيو))والبو.!طانية"الادزرفر"مجلةفيومقالاتهةس!فيفيؤكد،روبر-تروؤر-البرتوهـو"ايرضااكسهفوردجامعة

والتوحيه.ا!نقدمنالللونهذارفعةعلىشاهدمكهملالدقةشديدكانهتلرانالتاريخيمسميروالت!والوثاالمصادر

اللظروفوانوالعسكريةالسيماسيةخطوانهكلفيوالحذقيالوعي

فيالاشراف"اوليفييمهلورلس"ا!روف!ابريطانيالممثلتطوعوفد.النازيةالتجربةفنحملالىادتالتنهيوحدهااللقاهرة

اروف."وا!دارالاضاجعلىفيوالسلوك؟لمحغماولمالمخطظبينيفرؤونالنظرةهدهواصحاب

افتناصليةيرشهدواانأالسطور!ذهمحانب)للهمتمم!ىواللذينويقولوى.والبتالم!ميواجراءاتالونتب!برحذافيروبيناللديكشاتوريةظل

الراسيطأطئون"فانيااللعم"فياو"هاملت"فيبلندناللقوميالمسرحيجبلماالخاصةفلسفض"خلقفيالحالاتاكئرفيمغرمالمطلقالحكمان

عمقوفيالالقاءوفيالديكورفيالتمبيروجديةوالاخراجالتمتتيللرفعةانهتققدبماايمانهايشدفلسمفة-اللقوميةاللحياةمجرىو!ه!يكوزءان

هـذاالاعنهسلعبرانيمكنلاعمق-ورسالت"المؤللفلفميرالتفسميرالسلطانقوةفيلذللكتبعاالاحداثتصوغانوتحاولوصوابحق

اولليفييهوجيلجود"!ثلى)يت!زوناللذيناللبريطانجينالممثلينمنالممت!ازالنفرفيليسفاللخطنجاحهايعرقلماالاجراءاتهذهعلىطرأةاذا.المقتر

واسعة.حضريةبنتقاهة(وغهرهمادريان،وماكس.فيهتدوراللذيواللفلسفيالعقائديالاطارفيوانماالتدبيردقة

لأ7



مهما":بانابنضهاعلىنصر"توماسكاتلينواسمها"وا!زوجةبر41تحتتنسدايرلملاى

واللحدادينيناللخبارزعان!ربر،ىوزوصبها"والة:انيىاولناتقربيؤملتفلا

.....يندالحدصاوحص-و-تن..ث..؟!.:..:.....!!!!!!!ي.د.-.ني؟!-.-؟!:،يرتن!--.!-".-.؟ش!!،-

اللشعرتاريجمنو-سالادبياللثنا)ئي!!اك2كأوالزوج.اللزوجولبن

......7كأ:..*7..-؟بربم!اير!سغ*+!سنج!"

اهـ!طوكفيوعرردةإهكراءلىلورة-عهمورهـاللقدرمةوىاء!ث*رو-..:؟!!-كعت2:سنج.ول!قي*.،ش-....ض؟!-ت...!كأ..ش!تج3!3!ج،ئر-
.ء......وة..فيذ*ول،.ء..خ،-..!.!-..،-بر.بر-...----ؤ،-!.-.!زء!،رز*

..!نر-.؟...في:.4...-.بر::9!بن--ع-تنير-بخ!.--."..."ا*:.اكأ؟!.ص؟+،!*!!--بز.!طفي

بننعيء.تعبالاوسرعةلهمميوحامصهاحلوهااللحبةيأ!كاًنطلاق.*.*-

ريرو!!وبناسرائ!ل؟!دجمخ!ء

الإتاولالمرعىلمطة!حال!احكمظالالم!ف!دفوللذيمثبمءىاـ،1ا.-...:.:::..ة.؟كاع.س!:.."ا:؟:بر.ل!!خ-قفينن؟فيلمة!غفي!؟!

...نر:ة!خقيكبن..!ول،لم0052!منخ!؟؟...-لا*-!.بز!حج!؟ور-ت+!*!،(:!*؟؟:7

وث-واط.عورير!!بندا-جدلائيالمسفيايرء!او-للحوبوالايرديرولوجية.ة:جم!!كأ!بم.قي-.......::.....ة؟؟صف!-!برفياط"..بريمفي-فييزب

."لتحدىااتلثو:اسرا!ل)):؟*ةا!اقي::ثي1..::في:!!00"ء...::نر:...:.ا-...".**-خ.:!س!!"!ن!.

...../.ت*.:.::3!و.حر-.نر.::إ..-"ة.001::؟.-!.؟ةإنر:*دخ!!؟-*ا!لما.!!؟!كز!"

هـ!اًلصهـجولير-رللىدسرداوتار3ا!ا!"،بهداوب!ا(ةروصو.!*؟!!.-!:.-.....:في-.خش!!يمبخ:.:-.-!-الاس!-*"؟*قيقي*!-لاط."+!؟لابئبخ:--.

اللذااللمطاهوعشرأتاو!تىدداهاا!،ب!وداحدامنأواوارؤ!ل!مناعتصابهوادب..:-...:.قي!ت.:؟!ئ!...-؟.8ء-009؟؟!بزص.إخ!رر*!؟صبمإ-:د

..............:......:.!!ة:"ة!لأ!غ!بم.؟ء.:.:.؟.في:..1-0،ت؟"*!**-و*---!؟

.........-!!!!...بر:.::...:....!:ش..؟+-!؟-ة!-.!!+اي!به!.ز
طلب*ءهم.رئعورررو!فيودا!هـبى-أللصههوليةالحركةاقطابفيعقبةيتحكم...:لا3جس؟-جم!أ!في:،!....:؟..س-س!-+--.:س،س.!

السلوكفياللصحةمدىؤتركاللكتابللهذاقراءتكديايضاو!ضا

طابركهـاالاسرائيليةاللخيادةفيوسلكهغورةونبرنؤ!!لية))ال!بربمتاؤوريتوماسكا.نلينتو!اسدارلملأر

."للذللكبايىت،راالديمقراطيةقواللباتخذوانالمطاقاللحكم***

ؤلم!بطعنوندحةبعرقهقللغزولدكليحبهيونيهعلىئولقيارإء!زونجكاغيعفلشىءمحالبعصد!اسطورة(3!*ووطحماول!م!هول+زوماسديلان)الننظعر

..عنتمرةفبلتوفيؤ!الشاعرانرغمالمعاصرالانجليزياللشعرعشاق
!اللمفياللصهيوليةاللحركةلانصارنوؤرتؤوةاوخبرةاودماع....

انهاالصهيونيةاللحركةؤلسفةفيالاكيدالضولانما.والغربكللشرقيد!كاىحيتليويوركفبماللفنالينحيفيحادةسكرةفيفقطاعوام

انك!انوهوك!يرخ!الىحذورهافيتتضد"اللشيوعيةاوكالنازقي"1)واؤع))الانجلبريماعرالنههذاحياةكانتفقد.قصالدهمنمقطوعات

....يروقول!موذجا"والللغويةاللقبايمةبرمصبتهاالم!زةويلزمقاطعةمنانه

عافللبقا*حتفأ"إثالعهأاابلديفيشسرهدنجيلاللطابعهذللعرلإليقليمللعنبدلعرن!الاالالمكنواباحيةفيالاخلاقوالف!اللسلوكفيثورة:التنصاعرعليهيكونانللناس

المحلي.مفاللف.ؤتراتفياغزوات1عددرغملاهذا.الناسبينصياذتهاعلىالمتعارفاللقيماكرمنوتحلل

وا!شمعرالادبصلمفاتفيراسخة"توماس"اسطورةولقيت
اءدلمدا4ؤكأار.النفسدخيلةفيدلكيدركيوناغوربنانو!مدو

.....وص!فتوؤ،تهبعدزوجنهوضعخهاصريح!كبلضعةاذكاهاالانحليزى
تراثبينوالمنصيةوالث!فصةالروح!بةالصلةأوطبالىسىافرةدعوة....

الىذللكوراءمنيطمحغوررونبنللعل.:هـويئاللهالبوذيةوتراثاًسرائيعءغرامهافيبهننهدتكماايضاوشذوذها)شذوفيهمنمزيدافيها

.(!المطاللياموالىءفيالسفنملاحي

كازتطالماهد!ر!للحاجزسماللعرلعةحضاطىةبينهيللهموج!موانفومبةسرللفنه!بوخلقحكاىوهكذا.جدلحولل!ميثورا!لاعصحابهامفرولاثمنهاولللشهرة

..........توماسانةاج)ضيقاادبياثوبااللبريطانيونالنقادلهقصفقد.لتوماس
صءالاسرابرر،ة((ا*تادحو))القومهةتوطداىمنبأسؤلا"ء،ركسية

هكذااو-اللهـ:هـيةالقارةفيالاسلامللعروبةخصمانهااء"نجادعلىالل!دالنقادناصرهبببنصا(عمرهمنالثاللثالعقدمستهلفيماتفقدضئيل

اللبودية.اللفلسفةعلىالسطحيتتلممذهفيغوريونبنيصالمادياللعصرهذافيالاوازلالرومانطيقيينمنانهاعتبارعلىوالامريكان

-.اللمرف

الهنودعمداللقوميةاللغةمشك!لةطويلةموسميةؤصولايه-ها4تخامريكيةجامعاتثلاثاعكتوقد

طبعديوانهاعادةاللبريطانيةاللنشرردورفضتبينماتوماسشعرلدراسة

.الرواجيضمنلاانهاعتبادعلى

فيالشرقغيرهوعديدون)ءوريونبن4الييرصبواللذيالوقتوفيلابرانهااتنتكتاز"،الاعنهذانيةدراسةتعدزوجتهاخذتوقد

المعاصرةاللهنديةباللحضارةواللثتاوك!الروحمب!الوءطلمنكنالى(اغربواوناشدت.زوجهاإنراثفيللاقئياسصالحةمخطوطاتاووسائدلتمتلك

بلذاانياللرلمدهذرعهدلمىاللحكمحملاحدشموفىانغةللهـفوىممةنفسهداللبهرولعولمو!وللاجميتبانسكىونيالانجلمو-اللعالمارجاءمخننلففيروجهاعسيقاتالزوجة

الحديثة.الهنديةلللدولةاللشتضوفراللزازفة"اوا!صلية"السياسيةاللرفعة!ذدىاحىردتوقد.بهايرحهفظنذلنلاكنادابرسازلهأيرللخلملا

لاالل!فيواللقادةالامراوللياءاكثرت!واللحكمالضخاطبزلمغةاللحبؤلممعمليةفيالوقتاكثرمشعولاكانتومأسائء"فقالتتء

إ..الوصفهذاعلىا!روجةووام!قت."محنهاللكتابيللضوويرالوقتيجد

والوحد"لللاستقلاليعطىواصدلساىهناكلؤوكممايمةاصيلالميسقرللهندباةلاطابعا:بصوانالزوجةكتابصدرواخيرا

كلفةالانكليزيةالللغةمكاىالل!دوكيةالللغةلاحلالاللجهـيفالمسعى+ه*ل!س+!س+-،30!حا!اهك!!+سلكملأ5+3ول

تفرمهتزاللاالمسعىهدا-باسرهاالقوميةواللثقاقةوالتدريسالتخاطبول!.!+++ك!5

قادرون(نهرولالجواهرفيهمبما)انفسهمالامراولوفلا.جسصامعقبات."حيةاناطالمالابن!ي"

ولا(الانكليزيةهياكئرهمقتقافة)القوميةبالللغةلميما-5اا!"مبيرعلىشعراءافحليكنلمتوماسبانيقالحين)،انهااللزوجةوتقول

هدا.العصرحاجاتمواجههعلىقا/درةزفصهااللهندويهةالللغةثروةالا-ىاىصمهيممنؤ،ر-واصدةدقيقةاللقولهذااصدقلافانا-اللدنيا

التيوالولاياتاللقطاعاتمختلففيواللغاتالللهجاتتعددانعنفضلاعلىلضفوقبرقيلوفانهوالاالمشاعرلرقةفاؤداولاانانيايكنللمزوجي

اللجوفيفليس.ومتشعبواسعالتعددهذا-اليوماللهمدمنهاتتأللف."اللخليقة
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عودةهلالمب!وفياتيةالثقافةبشؤونالمعنيينبمضويتساءل.الاخرى.عليهأالتغلبيستطيعما/اللهنديالاستعدادحاضرفياو

بظروؤءرهينائعيدراجراءهناكالادد!يةاللحي،ةمجرىالى"الروح))فيغضاصةومتقفيهاالهندبرةالامةنوابمنكبيرعدديجد،للذا

اللمموفياتي؟الاشاجتقهدالتفبماالقيودصرامةعننهاقيعكوفهوامطادئة-اللندفيوالتخاهـباللحدضلغةالانكلإزيةالللغةارقاءعلىالاصرار

فالللغةباسر!ا.اللهئديةللقارةالنتماطةاللقوميةالللغةلتصبجونعميمها

رولندكافيوالادفيالدولةلسوىلللاستعمالصاللحةاومقروءةاومفهـومة)جستنفسهااللهندوء"بئ

فانوباللقياس.اللهندسكانمنالملايينمئاتبنءنجداقليلةفئةعئد

-الادبحاضرفيمبيروالتالةكرقبودمنالازطلاقموجةانبر:دوواسرعاخرىمحليةا!ةاوللهـجةايةمنانتشارااكثرالانكليزيةالل!ة

المففيناللكخابوعلىينالاخيوالعامينمنالدولةبهاإدتجالضىولنديالب.الل!وداكثرللدىهضما

يرقى.جدفهـم!صةالا!4لمواجدهوإخليؤي

ماتوين)ولادبربى-!او--صوؤطالمعاللكاتبان،ءالافج(ءتؤقد---في؟خ7-د.؟-أ-097و--لا!!يئ".3

:*---!ير*------،:-.ع!-كا--ص*

يرةؤ،رسكرءنتقالالمصاوطردقد(لأك!ك!*!طكثلاكث!ول**كثه+ولءفى)-ش"!نر؟كا+لأ-لا-،-،-.د-.ب؟!د!يم*.

الادلطحريرةفيمعفىالةالا!"ءقيوالمذه.دهبرو!فيوعك!ا!ث-فيالحرب،-بن*فيس!نهش

فييج،!لمىاللذياءرباري.الل!ء،حربمبمكاراالااتبوررزالأى!ررإ؟ثا،:راجم!-س-حبئ."روح"!ودء

.؟لمجالاتمحضلفويللمرزقفيمنيررا*ووايبئحر"نإد،رلى"ةسه-!--!*!

(53*ولول!ى،للأل!6أكولنورانوفا)،ج!لضجااشاايرف-،رء.ش.ير!؟*!.+-.---حمفء!اللسوفياتيالادبحاضرفي

(+ل!!ل!ح!ول*رر4+كلر+لهأل!ولول-*ط--!اكاءوركو-لادزج--ء1ربر)و:ح!كعنر!نج!خكون-""!؟--ير--.

الثائرا!دبنمادجبعصن!سعلىاولصيينالعامينفيبجرأ.ة!ماالمعروفضينلأج!4-؟؟؟-.----.

اغلقت-قدالثظفرتجبئ.ين4المجن!اتي-ات،لي!اللنىء"هـقعلى.-.؟"-*ش"لا:*شةة-ظ؟نرة"-.*:؟.:!

+،8"*++طولاودةلىكو"مجلةهبىلحةا"طوبرهجلةللماطاتعئهمااستعاصتاوش:-لا،-.كا؟-.-.؟!؟؟قئ-.-ش*،*

لا-ج..لج!!خع!خ!.---ب---،؟-:..--+،؟

سبوفي...---؟:+!بم-،:-+...-.

..-؟ج*كمشقي---

-،ؤب*-قىعت!!-رر!ج!ظ.

واللكظبالنتة-اقة*ورظةمدهـ!دفيوالاعلامالارنسادوزيراندو--+-ض!:+

حر!ةلاوالابداعالابئكارحريةممحه!مقداللدولة"بانالالسبانواللفنانين

منعدداكمكوىعراوضتلقيهاثرالوزيرهذاانذارجاءوؤد."التدميماهـوفيت!الادلطلمجلةالاخيرةاللصفحاتمنمضواضعةزاويةفي

الاسباريةالدولةعلىفيهاينعونواللفنانينواللكأبالاساتدةمنبيرمنجدلميىةبنماذجاللقراءيهدصغهراعلان533*ول*!لا""*سنوفي))

فيالشمالالفحممناجمعمالبهاقامالتيالاضرابحركةقمعفيقسوتهاوشنوؤممكى!()كوفعتانتينباو-(نيكرا-و!فيكضور)و(اهرنبرغاياليا)نضاج

الأسباني..اللجديداللعاممسضهلفي(ياثين)اللكسندرو

وهو"الريبارتيفراجامانويلالسنيور"ا!وزيرهداانوالمعروفاوالرضىميزانالاعلانيةالنبذاتهذهكانتسضالينايا"موفي

629مانيةعامالاسبالأ*ةوعدحينتولىاوزارنقدءكاهكاتبمعروؤيفيهذالسوؤيا.ؤبالادرءحاضاذالا،باووـداللفنوا،دعاىاكقمة

التعبير.حريةعنتلطيفهااوالرقابةلرفعسيسعىبانهؤرضتانبمدخصوصانرانالمهذلكعدلقدخروتنصحيفعهدمنالحقبة

وسائلشتىفيوالادبالثقافةحفظةعلىنفسهاقيةروسيةاقلأم

أيرضااليرتغالوفي...اللعامةاللحدائقفبىالنثرونماذجالشعرقراءةفيهابماالفكريةالمواصلات

خارجالنشرلهيرءوفرحيثالىالفكرنتاجتهريباوالجامعاتوحرم

المعروفوالمحفياللقصصيعاىاللقبضاللبرتغالليةالسلطاتاللقتاللشاعرغضباتوفي(ناكباستر)مؤللفاتبعضفيفعلاحدثكمااللبلاد

بعضفيالمطلقاللحكضلتحديه(روديكيستراؤاريصراورباتو)حالدكضورؤنمتحيث(رورديستمافينسكي)ازض،جوفي(يفضوشئكل)إبالشما

."القلقالممفي"اللجدريدةقصضهمقاطعوالسلوكاللفقةاصولبعضتجادلصريحة"شعوبية"واللعلانيةاللضيير

الحقباتفيبهالجهرعلىوالنفوسالاقلامتقوللممماالماركسبم

المعاصريلادبمناسبفعيةقصة"الصمصسمدوسة))السوفي!لي.الحكممنالسابقة

رجالمنورعيلها!رن!برغعودةعن"ميرنوفي"مجلةفيوالنبأ

مئافدهيجديراللاالمطلقالحيمظلفيا!امرالاشانيالادبيظ!يقدالحكوميمعقلهفيالنشرخطوةالىالمخضرمالسوفياتيالادب

الحصبمنالقصيرة4الحقيهذهمعاللجتهفيالانطلاقيةلحلىاللوحيدةالات!ذارذلمحثعنوتراجمهخروتشيفعهـدمرونةفيجديدمدلولىمحلى

.الاخيرةاللعالميةال!ربسيقتاله!اماتن!ينوااللش!وعيينبرينالاهـليةالادباللفنواهلمحنراالمنصرمالربيعفيخروتمهفوجههاللذياللخطير

وهيالمعاصرالاسبانيالادبهذانماذجاحد"الشسرمدرسة"وكماالليشينضيئ-للماركممعيةالتنليديالمفهوبمفيالشعوبيةمنروسيافي

فيالخامسةفتاةلسانعلىوهي."ماقوتن"ارياآنا"القصمةتأيىفمند)نجراءمنوكان.افنواالادبؤواللبوعلىامكرياالانتاجعلىينطبق

نائيةقريةفيجدتهارعايةفيوهيالاطيةاللحرباحداثداووهيرهاعشرةوحىذؤءاللذاتيةترجمتهفيجديدةفصولثسعن(اهرنحبرغ)فوقفان

الاهلية.الحرباذىمنالاسبانيةال!بقاعسائرنا.لمابعضناللها."ميرنوفي))مجلةتحريرفيالمساهمينقائمةمناسمه

ثلاثةلدىالئفبرودخائلوالمواهباللطباعتطورفيدرالم!ةواللقصة.حينؤلضاةاسابيعمداهرنبرغ"نتموبية"عنالعفوبروادروجاءت

الاهليةانالحربويلاتلولالهـمالمقدرمنكانوفتاةشابين-الاحداثمنؤ!هماآنئدعقداللقلملاهلمؤتمرفيالمتنماركةوالربطاللحلاهللهرتب

ناالا.دئةالهااللطروففيالاحداثلميخشأكمافاضلةالسبرعلىلمئشاواظ!ورذلكعبوقد.الاجانبالادبرجالمنطائفةحضرهرئ-غراد

واللكذبلللخديعةالنسابانفاستسلمالواهبوافسه!حطمقدالثورةمناخموقفتعززاللهروميةالحكومةا!صمحففيلاهـرنبرغمتواصطةمقالأت

يتقبللابهمسلمامرانهعلىهذافملايف،الفتاةواىخنسلمتوالنفاقوالسلوكللفراللصاؤديةتفسيراتهافياًللصينع!ادمنخرولشميف

.الاصلاحاواللجدلاوالرويةالنظممعالتعايثىمبدأفيالممموفياتيالالجاهمفيازاءالماركسي
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