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عشر-تسعه"فهواللكتاباما.المنصرمالعدمفيصدرماىبدعرون7النقادتعلقاتيديفيما6391لعاماللغربي!دبحصاد

النفمايةللمشاكلدفىسقتحليلوهو"اللصناعيلللمجتمعسادرعلىوالامرىيكانالاوروبيبئ

اللعنصرين.اللقر!مناللحىتعةللهذهواللعقليةوانسياسيةلللومحامالادبيالاىئاج-2!اد+فيفي

أنحدةااوو!يانافي.!63!اعام)انتهىاللذي..-ش!ش.

المستر"لليتريتشوراورفيوساتاردي"مجلة!حرداخنارالسيدرايفي-فرنسا-بزى+.:ى.ء

فميالادباتجاهاتعلىادلهالادببمالانتاجمناصنافثلاثة!جمطالادبىالمحرراريغالفرانسواى"ى،ش.ء."كاصك!+

نهضسة"كأبالمحرراخارالممتازةالثقافةنطاقففي.المنصرماللعامالاسبوعية"اكسبرس"لجلةبمشص-كا+لا...ة:."%ص.-ء.+خ

خاصة،بصورةوامريكااوروبافيالحضريلللتطورتاريجوهو"اللغربفيادبي!ةظاهرةابرزانصى!تير!ه!ون+.+++؟-+\+..!-؟!ش

ا!دبيالتحقيقمنالللوطوهدا.ماكنيلويليامالمسترا(ؤللفواسمهيالمئصرمالعامفيةرنسا.،!!+يرج.؟-.3:-؟برخ!:،!ء.ش!

اصملة"اهميةالثقافيالوحدانللعنصرويعطي،للوفةالالمارك!سهاللقواللبهوناشيءادد!.يدعلى-ءشء"-""ى- والاومادرهـجارجالاح!ماعيهالسمهبطلواى.رهيمهاللحصارهيسجعلالالصهلمحنمنجديدلورمولدء.::نرى

الصحيح.اللطورنماذجفيكصته!ء"لوكليزيو""7+"ىص؟..

كتا!المئصرماللعامفيامريكافيصدرتالتياللكتبالرزومن""-ء"،..ص-!-:كا.::ير-
المحضرى.ء.،\.ش..".ةصىى

جيمساللدكتوروههـو،كنديلللرئيساًللسإسيللمستشارجداصغرل!ط50*!كالسصع!كا!+3ء."كافي-!صى:.ش.ى+

عنعبارةوءـو"الديمقراطيةعقدة"بعنوانهوالكغاب.بنديماكجورجاللقصصيهذاعندوا!بمكار-..!ص+نر:به!ى-2+.ى.!

ائظامتواجهاتيالعمليةالمشاكلشارحاالمؤللفالقاهاطويلةمحافرةبموجةلهصلهلااللجديد:!ة..خ،:.ء!سشبر!"ى.ى.

فياللسياسيةاللحياةمعاللموحصوصا-ا!زماتمناخفياديمقرا!طااشيالجديدةالرواية..:++ىى.كأ.

عئدماالليهاآلتالتيالمسؤولليات/خضمفيالامريقيةالمتحدةالولاياتماعاللمفيفرزسااكتسحت-ش++إ.؟..

اللغربيين.للحلفاءكزعيمةواشنطونبرزت،الاخرةاللعالميةاللحرببعد

لللمؤلفةجديدةقصةالمحرراصنناراللقصصيالادبنطاقوفي.الكلاسيكيةباللقصةايضالوكليزيولابتكار.صلةولا

الشلة"القصةوعنوان،المعروفةا!دبيةاللنقادة(ماكارتيماري)ادبفيهايتخذنفسبقىلانفعالاقناضجاسردايتجاوزلالمحاسلوبه

منمعينةللإقةلاذعوعقلياجتماءكهماوصفوهي+-ولح!!ل!هالقصىةفيالرئيسيةفاللشخصية.التعبومنسلساطابعاالةلمسفة

المترفاتطنقة-المعرفةحقالمؤللفةتعرفهامربربمافياللنسائيالمج!نمعفرنساجنوبيمنداًفئةمدينةفياللحياةءعاللميرافبكسلفيتنساق

بهنتعبثاللواتيالجامعيالتحصيلاهلومنهب9المواصعحابمنالقشويقمنك!وافيهاانالواقعبل،اًلحبعنعرمنتخلولاواللقصة

قيضفاللرىىراىسلاوا!جاح!رارجؤى(بهايرسىرى!ناو)اللحياة.ساغارىافرانسوازبهاشتهرتاللذياللصتفمنلمجسوللكنهابخبما

اجمالا.الامريكيالهجتمعلسارترفصسىتبلغهاللذيالاوجلمنجلغ!الاديبهذافصةفيوالفلسفة

اىلماىبىباىفي.-...-------"ا.؟آجالادبيالوجم!عمقاو)اللفلسفةيتخذاللجديدالاديبؤهذا.كاموا،

المرآة)لمجلةالادبيالمحررقال.:...."-.!االاناليةاللثياةفيالواقعيةمنلونعنلللتعيرفنيكقا!ب(تنئتاذا

!ك!ء8+ح!+*!كاى:.!مس..!كلفيالنلسيصشهاالاكاديبمنجوانهاعلىتبالكليرأهاا!تي

"-.نزاواعئ!باللعكوفللهمدبللاب!ثالظووفشتىوفياللطبقات

المانمافيالادليالانتاجان!ا+"ات.. ...ابهـاا.لاالاسصاسفياللكونوواللمللكن،وايحقمقةالصدقءنبجواستبداللها

فييقلكانافىمرماللعامفي،.!--اء.+"-!3".بذنك.فصمح

.وودة!--اجون-سانالسهباوللهما:ثلاثةالادبيالمحرراخاراللمتنعراءومن

امامي!هاالا!لدرعبيهمناالل!فافاتتإخ01لما.ا!لم!ص--ادجد!دةا!جموعةاليالس!بقار!امفينورر!ائزةطزالذيبيرس

-!""(-.دء.*ا-83011ممعح!ول"عصافير"وعنوأنهاالعامهذااللشماعرلهذاصدرتالمتي

لللقصمصياحاىرنير!ددقدوكناباذللك!م..فيا-11)اللعامللهذااللفرلسيالشعرفيبارزا.لفو-،حازالذيالثانيالتن!اعرا"ا

(جراسجوشر)الناشيء؟-!ا-.!-!ييب!!--ع!-داكىال،ب!!مبكيلألتقلبين!بعلاالذيهـوميتة!ريالل!بفهو

فصهوءـكب"اللكلابعام"!.ممك!11--خ.!.افطابهمنصوميتةاأممصيواناذالثصعرفييالليةالسريعزز4وللكن(ىرس)

اىصطالفنفببهايرتمازج!،؟..؟اللقصةفاللباسىعارالذيبوتوميشيلميوالمسؤ،والمثاللتاللشاءراما

فاللبفيالسياسيبالنقد!1.وصسف))اللحديدةملحمتهفيوخصوصااللشعررىلللنعبيراجديررةا

همتع.-عميق-دؤ-ق..ة.+!في.*هول3ئهول8+!5*ه+*3*ول*ولم!أح5"ماركوسان

"برللينوءمجلةمحرراختار-01--...لويمونجديداًكتاباالادب!المحرراخمتارالسياسبمالادبوفبم
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والاحياءفالاسواق.ا(واطنينمنلللكثرةواللحرمانواللجهلالفقرطابعها(جراس)اللهركناب(الليوميةبرلينمرآة)"شبيجل.زلاغ

والمضح!الزاهيةالالوانهذهومنالنشاظمقدمنعهدهاءلىاثبيقياللعامفيالالمانيالانتاجاجملعلىكعلماللذكرفالاق

فارواخير.الانسانيةالاوضاعبشاعةرغماللجمالمنكتيرفيهاابكيةعنبولهينريخلللمؤللفجديدةقصةايضااختاركما،المنكرم

يستسلمونوالفقرالجهلاوساطفيوالن!سوةوالرجالىدروادهاعامرةاًللخلقيللاتحلللاذعاجتماعينقدؤ"هااللقصةوهذه."ا"ربما"

اللقانعةالحهاةمتعمنحرمانهم،يرموضوند!رالموتنذوذ!مفيدرفىاتمسرحيةفيالالمانيخمعالمجمتمعينةطبقاتاءمابال!يوالروحي

فيكواحةتزاللاالريضالاجتماعيالجوهذافيواللكناش.ادطمئنة.الاخرةالسنواتفيال!غربيةالمانيالساداللذيالماريالرخاء

فيطمعااولللغفرانطلبااللشسموعحامدينعلهاالناسيترددالصحراءايطاليافي

"اللرئش!ثا(تواطىءمراًتبهااعلىفيا)دينيةالمركزيةانمدركينغبراللجزاء

منذللكاوهذابينالولاءفيو.ل!نأرجحالسيا!ءاد!ثءلىودطانتهالكاتبقصة"تمبو"لجريدةالادنجيالمحررواص"،ر

عليه.وفمراللحكمسلطانعلى-!صارعالتيالاقطاعمةالقوى"كأ!*!3ول""باطلشيءكل":وعنوانهالاندوللفيتوماسو

مطلقايحاوللممفانهالثقافةمنبلينيقسطعلىالمؤللفانورغممذكراتشكلفيواللقصة.المنصرماللعامحصاداجودمنانهاعلى

!نجب!امكانتدينيةالتدبيرمعاقلفيالبشعةاللصورهذهرجررانمنكثيروفياللصراحةمنكثيرفيالنفسدخيلةالمؤللففيهاي!ت!رض

فليس.والتخلف،لىاللجفوضىفيفبةمرنتائجانهاعلىعسكريةامواساوبالتكبيرالادبيواللقاللب،الايرطانيفيالمجتمعاللفرددمقللحمالةالت

فالرئنوة.والم!بباتالاسبابتشرحسفسطةاوحواراياللقصةفيولااساساالعقلتتخذالواقعيةمنجديدلونفيهاالقصصيهذاعند

سوىلهمبررلابطشواللبطتنىالئفسقذارةسوىلهاتفسبرلارشوة.بعيره:دين

فلفةاية.نشرحهلاعبثواللكراماتباللحقوقوالعبثاعاللصقسوة:اللاتينيةاميركافيالادبفمادجمن

اجتماعية.اوسياسية

فيه:تكلفلافبسيط"الرئيس)ءللقصةالروائياللهيكلاماالاستهتاراو)التعاليمنلوناجمالااللغرنجيا،دباوساطفي

نااللطروفوتشاء.الامالكبيرعليهيرمقدربيب..المجمهوبىيةلرفيستبحثاللتيال!اللممنعات.اللقطهذهفيالادبيالتعيبربقواللب(شئتأذا

اللعه!د.خصوممناللضباطكباراحدابنةغرامفيالربيبهذايقعاوالللاتينيةكأمريكامناطقفيوخصوصا-الحياةمنمحترملونءن

القلبحاجةوبينايضاالشخصيوللطموحلللرئيسالولاءجمقو!نفيالاوضاعفتقلبالثوريةالمبرراتفيهادءماكلكبمااللهاللعربيالشرفى

هـنالوانااللرئيسربيبيرتكبالفتاةواللدعنالنقمةاستبعادفيفحطالسياسيةواللحرياتالاجتماعياللعدل!ولدفياملاعببنلحظة

الرؤوسببعضوتطيحالانقلاباتحمىوتضفشىاللناسفششور.مراكاقساطفيالانحىوأفقهااللحطانيبدولاالتج!ربمنسلسلة

واللقلقاللخوف!جحيمالىاخرىمرةلىتعوتفأسدةر؟وسوتسلماللبريئة.النفععميمةالادكانتابت!ةمعقولة

لاللرئيسالسملطانيظلالدامياللخضمهذاوفي...دوالينوهكذاالعاللمفيهوكمااللاتينيةامريكافيالادبيالتعبرانوالواقع

وعميقاللخبوةقديملانهبلفحسباللقوةاوانننريعمعدرلانهالمسبباتللعذسوسيلةاللعقائدياللجدلاوالمقالادببتخفاللعربي

الراهن.الوضعصيانةفيأللعزموشديدايقظةالتعبيرقواللبالنادراللقليلفيالامتجاهلا-مبرراتهااواللصورية

لللاف!اروالاستسلاموابسواللخوفوالاحقادمرالظثناياوفي.الا!رىوأفغنيالادبي

التعبمعنففيالمؤلفيصورالسلطانمناللنوعهذاظلفيالمصطنعةالولاياتفياواوروبافياكشردوراوالادبمجلاتفي!سواء

وفي،االمزافياللعربياللطبعمعالاسبالياللطبعديهيخقاربا!ذيجدينقلاواستعراضعلى.زعثرانالناررمنفانالامريكيةاننحدة

اللجحيم.اساطرمناسطورةافهاعلى"الرئيس"مصةشدوارضيراللعربي،اللعالمفياواللاتينيةامريكافيالادبقوالبمناصيلة3لنماذج

الاسانىالاد!ومناللقارةحتصاوكاللهندبلادتنتجهلماجديةمتابعةمثلاهناربينما
-......واللقواعداللوعيفيواتفهعنفااقلالثوريالتطورحيثالافريقية

انتجعمرهمنالثمانينفيشيخ"كاللدوسبيريزبانيتو"السنيور.اللاتينعاللماوالعربعاللمفيمنهوالمؤيدات

واللفكرب-ةالاجتماعيةواللجذورباللصوريعنياكنرهاوكتاباقصة67معمتعاونة)اللبريطانيةالنشردوراصدىمؤخرااخننارتوحين

وهي(عشرالتاسع)الماضياللقرنفياسبانيافيلللحياةوالسياسيةالمكتةفيالفراغهذاتسدان(الامريكيةالمتحدةالولاياتفيدار

امبرطورياتهالماضمحلالبع!باسبانياالمتالتيوالتداعيالانهيارقرةلمشردقديمةقصةهـنخيراتجدللمالللانينيةامري!اادبءنالانكليزية

اللجديد.اللعاللموفياوروبافيالشاسعةذانهحدفياللقصةهذهوتاريخ.(غواتيمالا)جمهوريةمنسياسي

اللحياةمنصور))بعنوانمجموعةفياللقصصمنسلسلةوفي.الثوريالتطورمناخفيالأديبمتملالعلىعلم

اللذالىالنقداسلوبفييساهمانكماللدوسا!سنيورحاول"المعاصرةهيويل)السنيورفهوالمؤللفواما"اللرئيس"فهـيالقصةاما

ءاحبساالىواللحاجةوالانحلالىالتداعيباسبابموأط!يهتذجمرفيقصرةفترةفيغواتيمالافياللحكمنفسمهتوللىوقد(استورياسآنجل

الاحياءيستدعيمجيدكبوتاريخحضريطبعلهللباداللقومياللضمرالحكمثوراتمنمتواصلاسعيلاتخللتالنيابيةالديمقراًطيةاللحياةمن

السنيوبىاختارهاارتيالادبيةواللقواللب.التنطيفمنكنيراويرتحملمناللجنوبيالنصفجمهورياتمعظمحالهوكماهناكاللدي!قانولىي

وللذا،بلزاكعندالقصصيناللفبقوالبتذكركهذهمجمونخهفيكالدوس.اللجديداللعاللم

اللقصصلهذاالاوللىالانجليزيةالترجمةللهذهاللبريطانياللناشرفأنبرلداناكثروهي)المكسيكفيمنفاهمنق!ننهالمؤللفاصدروقد

كالدوسالسنيورانتاجبيناللشنهاوجهاشتدادبانيقولالاسبانيكنابةباشروقد.7(91عام(التعبيرلحريةعشقاالللانينيةامريكا

ترجمةفياللسرعةدونحاللتقدبلزاكاللعتيدالفرنسيواللكاتببعدالاناشراللهايجدوللم،اعوامعثرةبعدوانجزهأ2291كلاماللقصة

التعرف!فيكبيرللجهدموجبفلااللبلزاكيالاصلتوفروقدلانهكاللدوسفيوتقديراقراءةالل!ننباوسعمنالمومواللقصة.عاماعشرخمسة

ا!سبانية.قواللبهعلىمنفاهفييعيشيرزقحياالموللفيزال؟لا.الللاتينيةاللجمه!رياتجميع

كالدوسالسنيورقصصلاحدىالانكليزيةالترجمةصدرتوقد0بالارجشين

بالمعلمالاسبانياللقصص.ناثررءم!انهقبين+وو-مياو)بعنوانةاللبفيالألوؤطالنمطهذاف!واللكتابلهذااللقصصيالاطالىاما

اصيلة.ادبيةقواللبالاسبانيالاجتهادهذافيانالابلزاكقلةتحالفهموالاجنبيالمحليالاقطاعاهلمنقلة:اللافينيةالسياسية

وهوراموندونبيتفينحن.مدريدفياللقصةحوادثوتجريمزمنةرياضةفي-المسلحةالقواتفيوالربطاللحلاهلمناحرى

الشرعياستحقياقهمنشهرينقبلالعملعناوقفالدولةفيموظفاجتماعيةمعالمفيذللككل.للقدمكرةكانلوكمااللحكمتتقاذف

56



الادبية.الجوائزوفياللقراءرامونندووفقداًللحاكماللعهدتبدلفقد.المر!ذيةاللخدمةمنلللتقاعد

القصصيالللونبهذااعجبواوقد)الانك!زاللنقادانويبدوفوجداللرجلعلىواشكلاًلماضياللعهدرجالمني!حتضبنهكانكلنبذللك

اللجديدةالادبيةالنزعةلهذهاللشرعيالابانعلىالليوميصرون(اللجديدالجديداللعهدللدىلهللوسطاصدقائهعلىالسؤاليكررنفسه

مسانحوعلىبريطانيهـاخارجالأدبعشاقءقدرهلالمبريطانيقصصيهومنسعوراموندونبيتوفي،مخادعكذاباوباللعونشحيجواكثرهم

.(هابينستالرايئر)اللكانبواسم.التقديريكونانيجبالاستقرارسنواتفياهلهعلىسخالهجراءمنكانؤقد.اخرنوع

بعنواناللكلالب)هذااللذاتيةالترجمةمؤخرالندنفيصدرتوؤداللعيشللنحبوحمةجامحةنزعةالبيتسيداتعندتربتانالوظيفةفي

دورعنالدفاعمجدداللبريطانيالوسطفيفاحيت"اللنصنياللقطاع"الازمةهذهازاءعبثهنعنيكففنولايرعوينلاالللذاتفيوالالهماك

ثمارهاجنتالتياللجديدةاللقصصيةالنزعةمولدفياللكا.نبهذاانعلىالرجلرايويستقر،رامونادونعلىطرأتالتيالمعاشية

باريس./يالجديدةابقصصيةسةالمدلى..تستباحاذناللقطاعاتفكلماقطاعفيجرحتاذااللكرامة

اللخنمسب"كوخ"منهاالقصصمنعددهابينسشالوللمسترتعيتياللحكومبمالسلىكفيا!للوفةالشخصياتهذهالقصةوفي

عنالأدبمجلاتفيوبحوث(اللقمربربمبئ"و"الموصلاللعاب"ومناليسرالنزرهـاسبيلفيالكراماتوتبيعالمثلتوافهعلى

اللقصصي.اللفن.استقراربانهنعتقدمااو،الاستقرار

للغلافيهفيعاىلترصعفاللقم!لصيو"امقصمورترجمم"نعاوالكارنببيؤالانكليزىي!واًلدرالادسراس

الرسممنلوحاتانهالوكماالاديبتجارباوالناسحياةمنلصورلسيدتيئاللذاتيةالترجمةقاللبفيمؤخراصصراجدي!اظ؟تمابان

اللقصصيالاطارمهارةاوالحواربلاغةسمتومهـما.انيسينمتنريطاو.المعاصوةاللفرنس!بةالادبيةاللحياةلوامعمن

واسعامجالالللقصصيطلقأ*ظءنعجزفانهالانستاجمناللنوعهذالمثلبعنوان(بوفواردوسهمون)المعروفةللاديمةفهوالاولاللكتاباما

الاختيارحسنءرزالمصطنعاللقاللبهذامنالاوسطلىت4ءئارض!بردحررةالتأنيواللك!أبولط+ء،!ه-ءكاك!كا+30-ئه"الا!اءؤوة"

وحوارها.قيالقصلنت!خصياتسوئهاواثذقافةوزيرمارللوالدريهاللفرنسيالاديبزوجةمارللوكلارالمدام

انتاجفياللكلاسيكيالقصصياللقاللبهذارسوحالكاتبويعزو"اقدامناضجة":اللكتابوعنوان.بفرنساحاليا

اللى(الاخرينالانسانيةالادابفيالتقايدنماذخوعنه)الاوروبيالادب+ط+*!*!ه!!كاه*!كاول

ولهجذورهلهعضوياشيعااللقصةاعترتالتي(هي!جل)ؤلسفةادبفيالمستحكمةالنزعةهذهاللقارىءيلمساللكتابينكلاوفي

3يئويثمالنضوجمستوىيبلغانالىللتشعب9والنموعلىطاقتهكالمجشمع)مجتمعفياللفرديةاللحيثيةلا!لباتاللفرنسياتالنساء

علىالطاقةنفستكرراخرىعضويةاشياءتنقنمآاثارهومن.ويتداعىالاشواطهذهرغمللرجلفيهاللفعليةاللسيادةتزاللا(اللفرنسي

هئساومن.مفرغةحلقةفي-والتداعيوالنضوجوالتنسعبا!نمو.المعاصرةاللفرنسيةالمراةحققتهاالت؟ةالمجإ

اوسعمجالاتللاديبلليطلقاللجديداللقمكمصلقاللبالحاجةاستدعتاللضوابطعلىالسلوكوفيالتعبرفيثورتهاتكررمثلامارلوفمدام

اللقصصي.الانقاجفيالقواللبووفرةالتعبيرسعمة!يمنحصيلةلهاتتوفرعندما"المراةعنداللنفسثورةتقيرالتيالاجتماعية

المقصودلليساللجديداللقصصياللقاللبانهابينسضكأالالمسترويقولصلبفيالكاملةللمشاركةالانطلاقاواللطموحاوالمعرفةاوالخبرة

علىيضيفان4هدؤوانماوقوالبهاالللأ!لأى!ببكيةاللقصةيستبدلىانمنهترجمتهامنالاولاللجزءفيدوبوفوارسيمونانحينوفي.اللحياة

نااللخطمنوان.والابتكارللابداعجديدةقواللباًلادبيالتعبرالوانفيواللضوابطالقيود.للكوصفت"رصينةقاةمدكرات"اللذافية

للادبالتيالنقديةالمعاييربنفساللجديداللقصصيالاتاجيقاسوالاستقرارالثقافيالترف"نشيءلهتوفريهوديوسطفيفتاةحياة

اللكلاسيكي..مماثلكالولليكيوسطفي.لفتاةالانفعالاتنضسمارلومدامتصف،الفعليم

لارريرا!كمأالاموبكأندوبوفوارسيمونتسجلالذاتيةترجمتهامناللجديداللجزءوفي
وفي.الاخرةاللعالميةاللحربباندلاعانتهتاللنياللفترةالىتجاربها

واللحضارةالتنمعبطبائععناللشهرهذاصدرتكتبثلاثةكذلكوبهسارتربولجانمععلاقتهااللكاتبةتصفايضااللجزءه!ا

يرالسلالمانيلصحفياللكثبهذهواحد،"تناقضةدراساتفيالامريكيةتسجلاللجزءهذافيوللكنها.لهواكبارهاوحبهالاعجابهاتسجيل

"+**+ط+ثكلااللعاللم"مجلةواشنطونمنعصبيتهوحدةاللخمرعلىادمانهتسجل-سارترحياةفيجديدةدقائق

يتم"لماللذيالمجمع"اللكتابوعنوان.هامبورعفيتصدرالتيسارتركاناللتيالمرحلةفيوخصوصا-(كامو)معا"ءواصلوجدله

+-+*+*380*+*وللأ3503++هاللجديداللجزءوفي.اللدياليكتيةلاصولنقدهتألليففيفيها"نهمكا

نظرتهفيالمؤلفالليهاتوصلاللنجم!الن!يجةيعكسداتهحدفيواللعنوانالمعروفةاللصلةهدهتشرحطويلةمحاولاتايضادوبوفوارمدكراتمن

اللدقيقالسردخضمففي.اجمالاالامريكيةوالثقافةالمجتمعلروافع.واللذةاللعقلورمالةواللجسدالروحصلة-سارتروبينل؟للفةابين

فيوارتفاعثراء-الامر/يميةاًلحياةحاضرفي-المألوفةالمعاللمللهذهكثراانهاتقولفهي.اللشرحمنكشرالىتحتاجبسارتربوفوارفصلة

فيالآلةلتيقدمنتيجةاللفراعاوقاتفيواسعةودسحةاللحبباةمستوىلسارتر.اخرياتعشيقاتاوءشببقةمعسارلرتجاورنفسمهاوجدتما

الناسمنلللكهرةوالرغدالحياةنمسهيلىفيودورهأ!بماالصناعالانتماجسارترسلوكمننفوراوحسداوحقدايبوؤواردومدكراتفيولير

الليهامضافالامريكاالاج!تماعيةاللصورةمنالألوفهذاخضمفي-.اراءهاجداحساسةالمراةبانيقالالتياللعاطفيةالناحيةهذهفي

افيفوفياولموردفسبلمانيقط!اطيدللع!ناعيؤااليدصرار!ةللعنصرلحديم!كله!ا-ا!بالانتاجفياللأسلال!ميكيالقا!بعنالعكوف

الانسانية.الثقافةنهرفيعز!نبعانهاعلىالمستقبلفيالامريكيةتنعمدالتي."كالمعاصرةالاوروبيةاللقصةفنفيالنزعاتاحدث

الرعدمنمزوبايجاداللىمدعاةامريكافيالآلةتقدميعتبرفالمؤافانعلىتصروللكنهااللقصصيولللاطارللحوادثمعينااطاراًترسملاان

استيعابافيالتوسععلىيعشهممماالامريكاناوقاتفياللفراعولأمنمناماحساسيةامكانتعقليةواللخلجاتالشجونللبثالعنانتطلق

العقلنزوحانعلىالالمانيالمؤللفويصر.مناهههابمختلفالثقافةافيلوفالىمنهالمقالادبالىاملهوقالبفي،التجاربحصيلة

ارئزعةوتأصلاستحياءاوحرجغرفينفسهلانتقادالامريكيواللطبع.واللقصةالروايئأدبمن

اللقارةصميمؤ-ج!المواردوسعةالامريكيةالنفسفيالديمقراطيةاللفرنسييناللقصاصينانتاجمنعددفيالنزعةهدهبرزتوقد

التياللتدرجمراحل3الاراشذالىمدعاةدللككل-؟ف!مهاالاروري!كأاقبالفيلاقوهاللذيالتشجيعحضانةفبمالاخيوةاررلشواتفيالنن!بان
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بهالمتاجرينوكبيراللفنحاخهم"بيرنسمون"مذكراتوتركتوالرغدالرخاءفيهاعمالتيالفترةفيالاغريققدماءبهاتوصل

..منللارقاءوسائلهوندبراللعينسكسبفيالجهدوثقيلالعياةقاذورات

لرلاعلىلببلطنهتوعمنراالقضامرللفنيةتحوث"اللصفقاتوتفيالتحاريهبعةفيتمميععيناللتحفللهذهوفرمماالاغريقللمواطنيناللترفحساةخدمواالذيناللعييد

ء....ويرى.واللحضرياللعقليالانتاجفيللابداعمجالاالاغريقيةالطبقة

وبمبيفرلئعسهتعم!رقصرلن!ؤشاف!مىلمعىقصوللعصرس!لالل!هفمةاللقروبرلىوبيهلولم!صالمجتحومستقبلالاغريقؤ!ماءبينالنسبهاوجهالالماليالمؤللف

نفسهتتواضعللمذللكوامع-والتحفوالتماثيلالنوحاتمن(وثمينة)ستستعيضالامريكيالمجتمعخدمةفيرهادووظصلالآللةانفيالامريركي

اعتبرفقدالاللهةمنافمسةعلىفيهرمقاخرض!اصر!ورالموتامامومواردهاتساءفيهيزداد!لاللامرير!طوتتركواللعبيدالارقاءعن

الانسانية.اللحضارةمجرىفيايجابيبدورتساهمثابتةحضارةلا!ياء
علىوتجاده)الفناهلالليهوتطلعاللخلىعلىوتعالىمصافهمفينفسه.....

يحلواسرائيلانبياءمنونبيمطاعسيدانهعلى(التحديدوجهوعنوالههارليجتونمايكلالامريكيلملمول!كهواللثالياللكناباما

والدهاء.اللحذقومناللحكمةمنصوراعليهمتسبعاناللغربيةللحضارةفيداويةصرخةو!*!ى-+هول!ه*+لم!"لاخرىا!يكا"

يح!كما)هوفاذاالرحللهذااللذاتيةالترحمةصدرتواخيراحواليارالمؤلل!ويقدر.اءريركافيالطبقيةاللفوارقمنخاصلونوجه

....فيمطلقأثماركلاقاسحرماقفييعيظنمونالأمري!كانالسكانثلث

والنبور3اللعبقريةمنضئيلطرففيه-الالليسعاديمخلوق(يكونان!اك.الاخرين!نتنوفرالتيالاقتاديةوالططنينةواللرغدالرخاء

المحتكروىهولتيمعريتمفمنبهليهودلاءكماوكثيررجدللفنمنوفدمفتةللعقلمهمقصفماللصغرةاحرفااصحابومنالمزارعينومنالشيوضأمناللطنقةثلث

055فيفمذىاتكأبهواما(يبرنسونلمرناردافهوالرجلاماالاقتصاديم!اكمووامكانياتاتعليم!صمنالاصفادةلهميبئلىاللذين

..عاشهاللذياللطويلاللحولمنتقريباعام!عتنريرن!ص!ب!و!ةقخطتهـم(02!اعامازمةباعباء!رهقينكالوافقد)دارهمعقرفي

وااللغني!ةالت!فصحةفيالفصلاللقول(اليرنسوة)كانفقدوالاقليةالزنجيةالاقليةالمؤللفويصعف.الامر-كيالتقدمقاقلة

تخطتهاالتياللطوائفهدهعدادفي(ريكوبورتوجزيرةمن)اللافينية

تقريمابصفةفيخاصمةكيةالالهودوالنهصهكلهموللىلاثرعموتحالمتتلكرات!فقدفهاالممتنجباللضراعمالىفياللطب!كأاللفوارقللهذهحلولايرىلاوالمؤلف،فلةاللق

وخصوصاالترفواهلاللفنللعشاقاللدولاراتملايينمنباعوهمامنمستحثقاللبفيدائماالحكوميةاوالاهايةوالمعوناتوالاحسأن

وبريطانيا.وفرنسا.امريكافيإلاي!نااصحا!لخظضاصولافقطالسياسيةاللحريةتعتبرلاالاجتماعيةالعداللة

....فيهايرىلافالمؤللفالأشتراكيةالىدعوةاللكتابفيوليسالديمقراطي

لعممالسمدللي!من(وللنفمعمهبرلمونيمموخينلل!نلاللدممذثععمدعشراتالل!للدفيعححاللقصوايطالياوالتخطيطنماذجتنحمللادعازمهاالامريقيةالمتحدةكالولاياتلبلدصلاحا

المالليةالقيمةصحةفييشكونكانواأللذيناللتصفاهلمسنواللنتيوخاتصرفو؟صياتالاقتصاديةاللحياةمجرىفيالدولةوتدخلواللتقييد

الفنيةوالتماثيلواللوحاتالتحفتحارممهميطلهاكانالتياللضخمة-.واللجماعاتلللافراد

....اللذينهؤلاءلمشكلةواسعادراكفياللحلولا؟للفايرىوانما

يقصكالمنهاربرنسوىكا!دقد.وباريسوليو!ركلندناسوافىفيالادراكهذايستتبعانعلىالامريكيوالتقدمالرخاءقافلةتخظهم

ملايينللهجلبتلمشورتهوا.نعاباوعمولةاتاوةويتفاضىالجانبين.

جميلجنيهاتاذاالتيالامريكيةوالطاقاتالامريكياللوسطصميممنشعبياتجاه

متواضعةاميركيةمجلةفيالانكليزاللنقادمنا!وفنا!روقالمنالاضىاللشعوبعلى!تسخوماالوسائلمنلديهاوجدت
...علىالمغلوبينمسضوىترفعانعلىقادرةفانهاوغرهاالمالليةالمعونات

ث!مفقليفيمعيبلمعهوم"للناعحوانهابرللترس!ونلأكتمممفحياةدمرتاجعته!رضفبملهاالامريكيةعشيرتهمعلىللهـ3حقهوالىمانفسهاالامريكيةاللدارفيامرهم

ومنالتزويرومنالاخطاءمنكثرااللفنيومبراثهالمالنهضةللعصر.وىكمواطنين

!..ة:00001رولالد)و(آتكينسونالكس)بريطاليينلمؤأفيناللثاللثواللكتاب

لمحيلرب(بر!و!)تعميمهافيساركلشنيعاللنجاريالارتزاو(ولكال!-ول!ه"للمبتدئينالامريكيةالم!نحدةالولايات))وعنوانه(سير

ملته.ابناءمنبالفقالمنابرينولمنفعةيعقوبزفىظهراللرطلأتادبفيمقالاتمجموعةواللهـض،بح!ول!383*ت!رو)

جديدسوفيانيلون"الاخطاءلرتكبلن)ااجملاللفكاهةادبيبلغوهنا-5*+!الهزللببةالمجلا!بريطانيةفي

!شداجديدكأابصدر-هوماوعنالحضارةوعنالحياةمعاللمعنالننعيرفياللساخرةقوا!لمبه

الاثبفياللجديدالصوت..الامريكيوالتفيراللسلوكفيروج!لهووما!لم"وف

للكسندرايتياهـوؤواوجهلشتىعميقةنمادجالمؤللفانيعهـسالفكاهبمالتعيرمهارةوفي

اللقصةمؤللف(زوللزفخاين!لا،"الاولصطالاولالمؤفابخهادمنممصفمزيجفيهاالامريكيةاللحضارة

ارفاتءحماةفيدو!اسفةبرو،*ةني/-!-+!قي!بر؟7قي.الثاليالامريكيالمؤلفعصبةوكل!

..م.....-!:،+--لا-لاظكلصنجنن!س"بعجو!ن))دارعنرخيصةطبعةفيصد!االاخيرانواللكتابان

فيسيلاد(بومم!للسوبلغاتيمنجرسزفيش!--!إ؟---*...-كئى!خ+س-،.--!غكأالانكليؤيةبالللغفينص!رؤقدالالماياللكتاباما.4المعروجيطانيلآالبر

د؟+63؟.+-خ-؟.الالما!يهو

للسوءباء،هـستاللينأداًنرحةغلى*ير!لا--؟:،!ذ-((أمارلو))يراهك!ماالاؤظيزيوالت!يعخ...

.والطغمانوالبطش!."--+-؟ول:؟نربيمالةرنسيالاديبلكتابالانكليزيرةالغرجمةموخرالندنفيصدرت

ؤصتاناللجديردواشكص،ب-.----!-اللبريطانيوناللنقادوقهـاجمعرريطان!با.نارريممن(مارلواندر،")اللهـير

لرتكبللن"بعمواىكاملتا!ةبلاءحيثومنالتاريضجماالا-+يخعابفيالدقةحيث"تتقريظهءللهـء

اءصدرت!وؤ-"الاخطاءكاس--اللذوقحيثومناللعتيداللفرنسيالاديب!هـاد!حليلوالتاللسرد

سوثجا!ةالانكليزيرلآرجمتها.-لاالسجلهدافي(مارلو)جهعهاالتيالرسوماتاختيادفيالرفيع

.المتحدةالولار؟تفيروللي!نا0،13-03"للبريطانياالمصورالظتاديج"اللكتابفعنوان.التاربرخي

زولزننمهتاينب-زوهنا---+*!"الانكلبزيةترجمتهفيالكتابهذالنشرعملوامنجمالةمنوكان

فحسبجرىءككانباءعس"مؤللفصاحبنفسهوهو(بروجان.لاالمعروؤطالبريطانيالؤرخ

اصيلرون"ءهكنكأديبوائمانشتارهن.اللفرنسيالتاريخءنمشهورانكليزي
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لأباللبلاههإوقيهمونهاالاخرونمنهايهزأمجتمعهافينشازوالعجوزصاللجديدلللكنابالامريكانالنقاداحدقالكما"وحرفتهالادب

زادمناللقليلالمتاعلهذامالكة.نظلانعاىحريصةلانهاالالشيءاللذإيالسياسيبالموخإموعللهاصلةلااللكتابهذافياللروايةوحبكة

الزرعمنوقليلكسيحةوقطحةالقذارةمنكثعررفيهابيضاءعنزة:اللدفيأاللفنللحفظهالثقافيبالوجدانعلاقلأذووانماالاولكتابهمحوركان

بانندررانعاجزينمعهاونعيشنجاورهاجعكاكنا":اللكاتبويقولعجوزحولىتدوراللقضيتينفاحدىالمعامرارروسياللجيلفيوالادب

."باسرهاللعالمبلمدينةوكلقريةكلفياًلواقعجنزرهياللعجوزهذهحادثةفحولالثانيةاما.الروسيةاللحياةهامشعلىشينئىمسنة

السوفياتيالانتاجفيجديدالونبراللفرديةالملكيةتفسرمئ!اللجرأةهذه.الاخررةالعالميةالحربفيالمعركةابانللجنديين

."اللجليدذوبان"منبكجبرواخطر،ومفيدونافعضابطللقصةمعاللجتهفيالسخريةمنبليغاقسطااللكاتبتعمدفقد

اخرىحوءووحديد"زيفكود!ر"ا!شبودستورماركىتعا.ليماللحياةفينبراسة(زونوفالملازم)روسي
الأللوفة.لللقواللبتماماعكسيةصورة-هناالقصةفبطل.الاللتزاموحتمية

طبعةبالانكليزيةت
؟ة؟--ء2سبم!--:بم-بم*خإخإرانهاقملروسياخاصدرلقصةالمجداوالمصئعفيالعخإحإيةنجدلاف!ظ.اللوفي!طالانتاجفي

!--غ-كا--ءبر؟-.جكل+...رضافياللقيادةتعليماتفيالتنفيذلحتميةالليقطةاوالزداعيللانتاج

د-ش+3؟ش-!!!صخعض-2منالمحاف!سرااخرجتوفيا!وررررفيا.موبئزوتوفا*زمنجدبل.اللضمروقرارالنفس

-خإخإخإصشقي..و.-فيتفيش.،الرام؟للف"اونتإدسإمىءاللقصئإةء،ر-المطلقالحرإظلفيالموجهةاللخإباةيكتإئفالتيالاخطبوطهذايد

شتاللين.

ش-!شيرس-!-د-؟-قيعث!-ء*ب؟?-ة-كى-ء،إء!اسمتعبرهسمعياطثمماهمللكافبفيالجبهةالالما!انتصارفيأوج؟!ااعامالقصةحوادثتبتدىء

ص-جمب!--?!اد!صةهذهارغر!فيالادل!ةصغى!ةمحطةفيالامنمنمسؤولانفسهالملازموجدفقد.الروسية
"-س!-!ن--+؟....وفيالحزبفيحدم!نهماصيمعينئافىمركزفياللحديديةلللسكة

!-!صاحبالذيالاهتمامبعضلمحيفعليةمش!اركةشاركوااللذيناللقلانلاللرورإمنكانؤقد.اللجيش

-:.7"زي!فا!ودكتور"قصةنشرفاكالاهلتةاللحربايامالب!بانيافيحارباللذي.(اللدوليالفويق)

-+---"---خ:قي:----جميمىداك..ل!

-خإء.ء--شبرشسخإص.ص.دإ.منكانزوتوفالملازمان،ويبدو.فرانكوللاجنرالفيهاالنصرآلالتي

فيعنيفةمعالحةاًلقصة

...اًاللحزبلمبادىءالالتزامأصولفيحواسهبكليلتزماللذيالنوع

لإوديإنجأإدإحرءأإةتلادللحكمارهقبخإبثالمطلقاللحكمظلفياللحإباةوفلسفةاللدوللةوتعليمات

.االلحقنصرةفيلنفسهاختارهاللذياللبعيدالشوطهذافير؟ساءه

أإلإبئنإخإلاوصرإميممرالإملولألإلحاللسخصعحىليخإ!سإفقلإولاللجامعةالىالر؟ساءفاعاده"،اللشووبمبةوالمبادىء

-اسطورةفيالمؤللفصاعإها.التصرفواللوارإالمبادىءعلىادقاصول

اللحكمفلسفةظلفيالطاللهاتفسبرارقارىءعراورءصلا!اقيمسوولليةفينفسها*زموجدالمطلقاللحكمظلفيالاشياءوكاكثر

....المؤللفويصف.اللقوميةلللخدمةحماسهمعولااستعدادهمعتتفقلا

.قادمعددفياللهامةأووةع!هـو!صفيللهذهواجراو!ررءابه!بلوكءلىفيترحقحينالانفعالاشدينفعلوهواللحديديةآلسكةمحطةفيالملازمايام

علىاقباللهفيزدادالالمانجبهاتعلىالروسيةاللهزالمانباءتتإزايد

الانتإجمنالنوعهذامنواسعةادبيةحركةهناكانوالواقعبإضاوا!هزاءاوالخلول.يجدللعلهوستاللينوللينينماركسألفيات

اللسىيحتاجولاالسلطانظلفيينشراًللسوفيالمفيالاتث!دفيالادجمطاللطريقضلمسعكينجنديالاوذةهذهفيبالمحطةويمر.ايىقظةاصل!م

.الخارجفيالنشريةحركةفي(ر؟سا؟هاخطبل)للهاعطيتكطالتالتعلبماتتفيرفيواخطما

فيدورالشابللقصصي"الجد،بةاللحياةفييوم)قصة.فهناك.الالمانجحافلامامالاماميةالضطوطعنهـاجعارون

الشابالبردإيفيهسإمتذكرطويل"وارإاللجنديينبينويجري

وافراحهومراعهاها4("اللكادحبن"مناللكاتبوصفحدعلىوهو)

-!----الصرفةالالسانيةوالاحساساتالمشاعرويئطق.اللسلاموأياموافراحه

!ث-!يم---؟!----والمألوؤطاحزباللفدحفةاثراييراعىانغميرمنالجنديهداصميرمن

.:خ--"---:5*--؟تمح!--،--:الم؟أففي!-الارماتجوفيالتضحيإتومنالوطن!بةالمسؤوللي!اتروى

----شاهدهيواللحإسرديةاللروحيةاجمدياجراجانبديهيةبصورةير%!ير

-4العقازدربارر!سطةهذهيرصاحبهاللموانالتضحيةعمقعلىاء!يل

--:.---5--؟:ش*بر"!تاللفياتفيضارقوهوومشاعره(زوتوف)الملازم!لعلىهيطتاتيا

.-خخ!-طخإاخ-.وستاللينوللينينماركرإ

؟--!بر!---"-ايونجمسساوالريانةبن!مةال!تدياعزقالعلىعزماسزمويخاءر

::-اوةء-االارءرامغموضوفيارننعيرل!ل!سةفيهنااللقصةمؤلفويتدرج

؟.-تخى،للط"لاالانىاليا)ثءووورمننجبرأ7وا،:!إوءراياب!فطالأكأماءلىؤ"ء-"غإ

-----الادراًكمنلونفيالم!لةوتشهي،أماًلاقىة!ح؟!باواللصقيدةسفسطة

-ععلىفرصتالتيا!المعيةالاحداثمنالجارفلاللصا"ذاالىهميق

1،1لإ--ةلئط!رب-علىيطفوكادوشططفلأقمندتنينابارالروس!ااقيمع

3س.المواطنينهذينبيناللبشرقياللعلاقتفيالانسانيةالم!ت!اعر

----لأسبابسجينورمل!ور،-اعلىا"شلفؤ*بمردهاالثازيةالقصةاما

حؤ-وبرءتلمخإلألينور-*2اءامسصاس!ياسجينانسإهالمؤللدإكلنوقد)

هصذهمنيرتخلرإلكي)االأسةحاجتهعنوالسخريةاللجدمنمزيج

هناكئناذا-الكبيرالروسياللقلبهذااعماقديوبرنجدمجالقيود

،فوزينزئسكي"ابرفتوشنكو.نائيةقريةفيعجوزامراةاللىمطافهوينتهي".القلبهذاقنلحقا
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اًللجبابرةجهدالشاعرةوبذلت9391عامستاللينبويىاعتقلهولدامنهالمزارع!صتعيسالتيواللقيودالشمئوذفلكفيوتدورابراموف

رمق.اخرعلىوهوونصفسنةبعداياهفسلموهاسراحهلاطلاقوقصصالمدينةاللىاللذهاب"وقصة،الروسيالرفيفياللشببوبمبة

تعتبراللحديثالروسيالأدبنقادعند"احمدوفا))أنوالواقعاللعنفادبمنخلمطوهي(كازاًلوفيولىي)الشابلللقصص"اخرى

خلقهعنتعبيراواشدهمالروسياللطبعفيرا3جذوالادباهلاكثرمنوقمة.(تشيكوف)عندكماالاقصوصةوعمقهاممينغوايعئدكما

اللقومي.تضفوهي(الزرقاءالقنينة)383!ول،(تارسيسفاليري)

ستاللين:عهدفيبلواهاتستذكرالاهواءصفحةفيالشاعرةتقولاللبشريةالنفركانتلوكماالرقابيقصفاللحاكمالسلطاناجبروت

سمائهمللعطفابداحاجتيما.الوباءتنقلاوالمزابمتعكرذبابة

جناحهمظلالؤسسمالللتمايةاواللجريءالادبيالانحراف"هذافياللشباباللكتابطلازعومن

عشيرتيوجدتخزيفيفهنلكترجمةمؤخرالهصدرتوقد(اكزيرنوففازيلي)اللشابالقصصي

ا!محط.معالادىءلىصبرتوللفداللتيالاجتماعيةالثورةهذهتصف"للنجومتدكرة"لقصةانكليزية

للاحداثتقليدهمفيالسوفيلاليالانحادفيالاحداثبرمضلواءهايحمل

الانهحراف"))ع!الىجديدةرول!بلآحملةفيال!سيالت!رفحرياتمنوكثيروصخبعربدة-اللغربفي

اللشيوعية.التربيةصوامةاو3سمارفلسفةمنجزءانهيبدولاقاللب

ورئيسالمعروفالسوفيلضطاولام"ليرو!فلاد،مر"نزعماللشابالروسيال!ا.نباللقصصمنالنوعهذافي(اكزصشوف)وإخأفس

والادباللفنقواللبع!ىجديدةحملةكومولسفيوناللفةاكادميةفيمؤحراشمرتوقد"يحيارجل"قصةفي(ماكسي!وفؤلملأديمير)

بعضهماو)الروسالفنانينانبربدوالتك!اللغربمنالمسةورلأرةوالموسيقىطابمر!طيباتزطلأفعنيئميز(ماكسي!وف)و.انكيزيةترجمة

وقلاديرمير.بهاالسوفياتيالادبفصيمفييعاند،يزالىلا(الاقلعلىعتيقفيالثقيلةالقيودتحاربسياسيةمعانيالاحدأثعندالعربدة

فيللخدمانهتقديراس!اللين!منرفعةاوسمةعدةيتتمليروفاللشيوعي.السلوكاصولبعصفياللتيوالاجتماعيةالسياسببةاللقواللب

السوفياقكط.اللفنمجالالسوفيانيالادبفيالروحثورةفيالاحداثهدهكلالىالا

نقاطعنلتغاضيهموالموسيقىاللفننقا)دللذاتباالحملةوخصتا!ارحتىاو(ايصوثئكو)انشعارفياللكامنةاللبلاغةهذهتعادللا

عنتنحرفالتيالمعاصرالروسياللفنيالتعبرقواللببعضفياللضعف.(فوزنيزنسكياندرير4)اللجديدزميله

المعاصرةالفرلسيةالمدرسةوفي"اللجاز"فيوفرىالاشتراكيالواقع

.الاستحسانمجوداوالتقلداولللافتباسمجالارلرسمجديدد!وانفي"احمدوفا"الرودسيةالفساعرة

كولتورا"سكاسوفت"مجلةخصصت63!اديسمبر17عددوفيالادبيوالمجدثديرلمصوتها

فيمؤحراافتتمحالمكعبللاوسمامركي!رضازتقادفيعئيفمقالا-+.ءنرس+."7ء..-نرءجدرداللديوانوللكنلهاموفور

التايمسجريدةمراسلويقول.الثقافيالت!بادلاتفاقيةبموجبموسكو.شبئبم-7!*؟قيبر-ء+-..:-خ؟.ول+!بز+:"-ءس+!الالحادخارجالنوروجد

موسكو.فيواسعارواجالاقىالامر،كيالمعرضانالللئدبقىء..ءقي*-!ير!"؟كأ+-ش++!ش7+بر-لأبر.ء+،ء+كأبن!/7!احدىئشرتهدقد،السوفياتي

يرء+-":بخ*.+..7+"يرلا-!-:+-:في+كأءيزشيئ7*!!؟ء:""فينر؟+.ءيرعبالمائيا)ميوذبمبجفياًلئشردور

لفدنفيالاسبازك!الفن.--.--فى-.+خظفي!ء+%ءء.:.:?شتصدرهوللممؤخرا(اللغربية

:؟+ء+؟.-?-7نر-شء-:--(-+!+"--:ءولعلها-بعداللروسيةالمطابع

نخبةيش!واانا"لمضيةاللقلببلةالاسابيعفيلندنللزوارتستى-:يم3.!ؤبربن!.ء+برالديوانفهـرزا.تصدره!ن

اللصداقةللجنةرتبتهماكبرينمعرصينفيالالسيانيالؤننمادجمنممتارةط؟شء.+ءش7.؟-قعةبارودهفييعو!اللصغبر

عميهـاللفنلوحاتعلىقاصرالمعرضينواحد.الاسبانية-اللبريطانية.+ء"..ب-.+بزاللدكتسور"(باسترناك)

السلطساتفيهاتسمحمرةاولوهده.(جوبا)اللكلالسيكيالاسباني-ء--:.7؟ءنر..ء!كأهـثويمو!،"زيرظكو

اللعتد(جويا)متحفخارجالنادرةالفنيةالتحفهذهبنقلالاسبانية+-+....-خيابرفييوم".ارذمةا!ورصه

سجلقدحياتهءاباناللعظيمالاءسبانيالفنانهذاوكان.مدريدفي++ابلغوهي"دنيزوفيتسايفان

كانتالت4اللبريطانيةالارستقراطيةعظماءللبعضخاللدةرسوماتروةءالانحتىظهرتادببةادانة

وف-د.الاسبانيالدطاًلعهـدمعالل!رابةاواصداقةااواصتربطها.وبطشهستاللينللظلم

مدريد.منبهاجيءالتيالللوحاتالىاللرسوماتهذهاضيفتفاقرباللجديدالدءلواناما"احمدوفاآنا"فهـياثعاعرةاما

المعاصر.الاسبانيالفنمننماذجحوىفقدالثانيالمعرضاماأاذنبغيرالالمانيةالنشرداراصدرتهوقد."رثاء"كلمةلاسمهترجمة-

الرنيسياللطابعاناللبريطان!بةاللصحفاءهاتفيأللفننقادلاحظوقداصدقاءمنعددموسكومنالاصليةا!سرخةقداولؤقد.اكؤلفة

ومواضيعهاسلوبهفي"عالمي))المعاصوينالاسباناللفنالينهؤلاءلمعظم.اللغربيةالمانيافيالنالثرالىعلمهادونتسربهناكومنالشاعرة

اللغناقانالا.اهنالرالاسبانيلللع!دالمقعصباللشبوعياللطابعرغم:لللديواناللقصرةالمقدمةفياحمدوؤاق!الت

علىحرصهفياللكلالمجطالاسبانيفليدبالتالاحتة،طعلىاصالاسبانيطغيانبلغالتط)اًلثلاثينسئوات-النمرالسنواتافظعفي"

اللباريسيةالمدارسبعضعندكماصراصتهاالىبالقيالموالالوانبساطةابوابعلىارابطشهرا17قضيت(هابالالىمنهمنتهافيهاستاللين

علىلممذالتونيئفادونالمعاصرينالاسباناللفنانيناكثرانويبدو.مثلاوكاتت.يرواسبينيفجاءيومااحدهمولمحني.للينينغرادفيالسجن

عريق.اسباليوهو-بكاسواللحديثالفنعميداني)ذللكعرفتوحين،قبلمنباس!تسمعلمامرأةخلفيتقف

جمبيعاعلينااسننولىاللذيالجمودهذافينفسهااستجمعت(شاعرة

ا!فرعوناليةالأثارثاماءمنقطبوفاظ:وسألتني

اللشر؟هذاتصفيانمايوماتستطيعينهل"-

الاقطاباحد(جاردنرالنالسر)ديسمبرمنالعشرينفيتوفي.سألشطيع"لعمقلت"-

!فوساهموااللفرعونيةالاثارمناللب!ثفيتخ!صوااللذينالاجانباللبرد."قسوةمنزرقاوينوكانتاالمرأةشفيعلىابتساملأومرت

عنالبريطانياللعاللمهذاقوفىوود.اللقدبربمالمصريالمتاريخت!صنيفالشاعرتزوجتقدوكانت9188عاممواليدمناحمدوفاوالسي!دة

ايامهاخرالىظلفقد،اكسفوردللجامعةالمجاورهسكنهفبمعاما؟8واذهـجبتا!ا8عاماليلشفيكيعدمهانقبل(كوميليف)الكبرالروسي
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قصةعلىتقريباعامينقبلتوفياللذكبمازوجهامخلفأتفيعثرتقد.وتدريسأوتصنيفأبحثااللفرعوليبأللتاريخمشغولأ

هامينغوايتجاربحوللدووواللقصة-بوجودهافبلمنتعلملممكاملةاللحداثةمنذالائارعلمعشققدانهجاردلرآلنالسرعنوالمعروف

اللعاصمةكانتحيثالاوللىاللعالميةاللحرباعقابفييسبالىفيالمذكولىعلىسهلممامثريةاللعائلةكانتفقد،ذللكعلىواللدهوشجعه

كما.المعاصرالامريكيالادباقطابمنلعددومدرسةمأوىالفرنسيةجامعةوفياكسفوردفيل!ءمدارجهاخرالىالعلميالتحصيلمتابعة

الادبفسبمواللبحوثالمقالاتمنمجموعةعلىهاميمنعوايزوجةعثرتمستوىعلىالفراعنةاثارعنالفني!الدراسةكانتحيتاللسوربون

قريبا.هداكلوسينشر.لمزوجهاوايسياورمةتابعثم.لمصروغزوتهنابليوناياممنذاللفرنسيونبهااحتفظرفيع

...موسضعهمخسبرسفيتقدسيردسانحيثبرلليناكاديميةمحلىالفرعونيالتا"ريخفيتتلمذيمآللنالسر

نسديدانواستحياءحرجبونفيالالمانيةاللحكومةاوساطاءخرىوقد.اللغاتعلمفيوخصوصاجدارفيعااللفراعنةعنالتدريىمستوى

الرثاءعمبقعناعرابها)فيشمنيعاخطاخطثؤ!انهااكتشفتعندماالاثارعندقيقمعجموضعانئد.فيمشغوللةالالمانيةالاكاديميةكانت

لا.اسابيعمنذ.نوفياللذى(كوكتوجاك)اللكبيرالفرنسيلللكانب.الفرعونية

اجملفيكوكتوبوفاةالتعزيةبرقيةارسالفيبوناسرعتفقدهـنهاماكتابااللبريطانيالمؤرحهذااًصدر5.91عاموفي

الى:معنونةثاءالرعباراتمخلفاتفياللفرعونيةالفلسفةعناخرسبكابتبعهثم(ميسرسنقوش)

فرنسا.-فراتكاب-سوسبرسانت-كوكتومدامنءاخركتابااًصدر2791عاموفي.اللفرمحونيالدينوحفظةاللكهنة

اللعاللمفيبلفرنسيافيالعزاباشهرمنكانكوكنوانوالمعروفعاماللفرعونيةاللبردىاوراقعنبكةأباعقبهثم"الفرعونيالنحو"

بهذه(برلين)طليعتهاوفيالاخرىنيةالاولالمدن-ننادرتوقد.بالرههاهـامرجعا"اللفراعنةعهدفيمصر"كتأبهويعشبر.4891-(191

"قريةبونانالمعروفاذ(بون)اللعاصمةعنالصادرةالتتيعةالههوةاهـوامثلاثةدسلاللهاماللكظبللهذاطبعةاخرصدرتوقد.للباحثين

الادبعية.برللينمجلاتاحدىقاللتكما"الحكمصناعيقطنها.تقريبا

اللفاتيكارومر!ولةالإرثوذكسيةالكنيسة

ايطا!بامنمماتلمةوفصة...

الثاللثيوحناال!بابامنبدعوةالمسهـوليالمجمعلانعقادكان

ديدةجىايطالياقصةء-درتالارماتللجواللقحليل!ذامثلوفياللفف"اوساطفيكبرىاهميةالمنصرماللعامفيوفاتهقيوالعشرين

."ز!وياهـءاء)):دكنوانرءولسا**+8مازير:ي!!صا،صساختارتالتياللشرقيةالارلودكسيةاللكنيسةللدىوخصوصا-المسيحي

الازماتجوزحكمح!ثالثانببةاللعالمىقىالحربفيخضمالسقصةو"وادثوبعداللبيزنطيةالامبراطوريةعو!فياللفافيكانمركزصةعنالابتعاد

واالضميراقزخاعيفوقتحكماالجئسينكلامنالا"داثوشاءرفي.انحلاللها

اوالمطلقأحكمامعيونخايرتصوااتاالكبارعلىفرفستالليالمصلحةظروفوطدانالمسكونيالمجمعفيالراحلاللبابااوورافمنكا(نوقد

اللعانصرةفيطسأةتسردهاالقصةمنالاكبرواللجزء.اللدينيةجعيةالرمعاأشيعةمحهابصاباسرهاالمسيحيةلللطوائفوالسلوكالمصرروحدة

لاأغازتفسيرمنعلببهاانت!كلوماوبراءتهاو!واجمصهاوممتهإءرهابلعستهاالروسيةالارلوذكسيةفعيهارمااسلارثوذكبسيةالبروضشانية-واللطوائف

المعركة.ابانفيالعقلاءوانحما!!ال!قيدلاء2كأؤ!وتصال!-*اغاللكايس!قىرقطبالانكليزيةباللغةكتابصدهـمؤخراوقد.اوظ

--.--!-طوولصايع(الرابع)ماكسيموساللبطريركغجطةالننرقيةألارثودكسية

:--لم!!لجث!-!--موقفيعددغبطتمهوكنماب.اللشرقوجميعوالاسكندريةانطكيةبطركية

لا-:جناحتحتالمسيحيةلللمركزيةاللفاتيكاندعوةمنالارثوذكسيةالكنيسة

ع!يرنجعبر!%.كا5نجخ-:-"--!-للأللأ*اللشريفةالكنيسةحقعنالمدامعيناشدمنغبطتهانوالمعروفاللبابوقي

.--.-رز؟!!خ!ى؟--+-فءاللعربيةاللغةاستعمالفيسواءاالشرفيبط؟بعها.نحضفطان!ي

-خ!-لا!-.3*!!!نر----للطائفةوالادارياللفقهيالتصرفحرياتمختلورفياواللدينيةاللطقوسر

لأس-كا!؟!س!!مم!خيص؟تجىتر-خيم؟كله-لا؟-!-موراًفبااللبرؤوللروجهاالمركزيةظلفيللها-اللذياللعريئال!مقليدهدافيالارثودكسحة
بر-عبم؟ضكا،!يحااللكهنةمنل!دوالاراءاللبحوثمنمجموعهرجضويوالكتا!.ولولاتيكان

.----"-!.-(!ردىاسهكى
---....يتمتعونالارثودكرالآباءانوالمعلوم.اللبطريركغبطةبانترأفالارثوذكس

لإ؟+خ!!!بم!يخس-.الفانيكاركاثولليكيةتبيحهلاالذيالزواجيركأبحر

!خ!.-!"+7--!،-.-م-؟-ةهدامينغوايتراتمن

ةحاء"ادبيةمعركة!ءورافيمااللبرلمو)المعر،ف،ليالا؟الكاتبازادانها(هاميئغوايارنست)المعروفالامرريراللكاتبزوجةقاللت

الملحنتراثعلىشعواءحملةفيالليةالايطاوالمول!ميقىالادباوساطفي

حقيقةيعكسلاكانالتراثدللكانااعتبأرعلى(فيردي)المعروفالابرطاللي

.فيرديعانتوهأذيا(ءثسانناءمعالقرى)الاوطالىكاب*معالمح

صةواللرجوهاللةواطةطصدة"عاىمحلم(ؤيردي)ءولمه+فىانت3ؤقدروصهكممة

الايطالي/كصعالظاللقفىنمجتمع"انحين!ي،افياءورؤالما3"ألازهحارو

ا)فبقيمىابرر"فيرنعالمها"لى!اؤ*اكص!م!ل،رحواأرلىيي،لابىرفيأؤشلشهراولكليلالحابمنهااطلبوا

اسعالتالمقرن،ليكأالإ؟ال!اؤقيفياللصحببحا!طابعانموراؤء،وقاليلارابمارمششوراتمع

ما/زروفى"الا"تس--"!ادر-بكسهؤ-15"متيلاؤفلى**سسء"*ولسامللإ،اللشاسإسدسرسسسوساسولس

ةقي-فيهـئ!كلاهمو+ط!ه"**ولديبار)يو)و

فيفهبمومشاعرهماذهانهمثارتمهـمااللدولةوموظفيالبرجوازيةشعيبحسن:صاحبها

علب-ءعاشاللذيالقوميوألمناح*مالمحالعامباللطابءمقيدةرواسخها

-لحكفيجلورهيكنفلم"فردي"اما.اللحقبةتلكمنالايطالليون
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موجاتتعقلهمللمالايرطاللبمالسهلمنالمزارعينحياةفيوانمااللطنقه

فعنف.مثلاهيجوفيكتودبهاجاءاقيالانسطنوحقوقوالتحرراللفخز

3.0وفظاظتهالريفياللعقلجفاففيكان(ؤيردي)ددالموسيقيالتعبر
رط.!كلمع!

موجاتعنالتعيوصحهفيمهارته(واللحغريلعقلسفسطةلا

فيه.المرغوبلهالمرتقباوالمعاصراللفكروتياراتاللحضارات

بانتاجالموسيقىؤ-ي(فردي)انتاج(مورافيا)قارنوقد

صواللطبعدقائق"ادرك"كليهمابانفقال.المسرحياتفيشيكسبهـ()

كي-اللفائقةوالمقدرةباللحياةالتعلقوعمقالقلبوخلجاتاللب!ثري
يستعصبحيثالانسانيالسلوكفيوالادوارالاشخاصمختلفتقمص

-داسهـ-التياللعديدةالنماذجهذهبينمنيرسمانلانتاجهماالدارسعلى

---."اللخلقيوتكويئهمااللذاتيةهمالترجمهروقيقهصورةانتاجوك!فيخلقوها

-3انهومورافياعند(شكسبير)و(فودبم!)بينالوحيدوالفر!

رللإ؟واللذوقالايحاءورفعةالتعبرارسققراطيةفياللجمالوجدقدشكسير

اطارفياجتهادهظلفقدالمستوىهداالىيصلفلم(فردي)اما

فييسهمانعنعجزفانهوللذاللهالجماهيرو(ستملاحاللشعيماللذوفى

قصصصوسةاتراث.نحقيقمنالالوفغيرفيتخيرلهطاوالايطللليةالموسيقىترقببة

كشرونوهممرديعشاقمنعددلمورافيايتصدىاناللطنيعيمنوكان

بقلم.ايطا"ديافي

اليابانازتاجفياللحديثالفناصول

ذلمزىالله!ا-

....."،ف!!!كاهط!!اللصغراللقصرفياللكبرىاللعرضصالةاستقبلت

المجموعةوهذه.الليابانيالرسمفننماذجمنمختارةمجموعةبباريس

الادابدارلقء3والتس!طالقدمفيالممعنةالمدرسةيعكسمنهاواحد:اقسامثلاثةعلى

(ه،فيوا)لعهدسابقةانهاباريسلمعرضاللفنياللدلليلواضعوصفها

اللذبووذللكاثرعفىالذياللياباليالفنبينالفاعلوووو+8

اللياباانياللعرضمنالاولاللقسموهذا.الليابانفياللبوذيةبرسوغابتدأ

.-الليابانيةوالاساطرالخرافاتلابطالالفخارمنعنيفةتماثكلعلىيقتصر

شس!للعرأدامريه3--.القرنفيالغنيالتختلنماذجخصصفقدالتاني.اللقسمانء

للالبلالأإل!ؤشجا!ضنر:--وترك.ورما!ذياطابعهكاناذيالميلاديعثرالثانيالىالسابع
ىصيص!اللقرنبينءااللطويلةاللفشةيشملوهو)المكلرضهذامنالثاللثلللقسم

--!سكلاو--اكثرهـ-ا)الليدويةالرسوممنلنمادج(العشرينوالقرنعتنراللخامسى

.-فهي*هءالىنسبة)الزينيةالمدرسةطابع(الاسودبالحبر

هـمم!ص!برممجضمسمفطيصاحجهإةلصا01النمماذجباكثرثريممظ

واللبريطانية)افرنسيةااللصسحففيالفننقادبعضاستنكروقد

فيشدب-هـرغماليابانيةلللمجموعةوالاخلاقيةاللديئيةاللصفةهذه(ايضا

ئك!شدىفياج!عطفيش*!ل!ضخس!صابرفانمثلااينقاداحدلاحطةقد.الرفيعاللفنيمستوا!اوتقريظهمالحجابهم

.لأموكأ!صابرالمم!ائس01،وئأص!نجماعهوفيروغهفينقلاليابانياللعرضهذامنالاولاللقسم

ص!%.جزرفيمؤخرااكتنسفتالتيوالتماثيلوالمحتاللخزفنماذج
صبهشس!ع!كل،لا.سئفغ!ئر!صمبضفضصمت!،اقطاعافبم)المحلايةامريقامناطقبعض،فيلليابانالمجاورةاللباسيفيكي

ارزسئس.كا!لماربارمنربن-بى!بحاومغار.بةثقافةصلاتهناكانالانتأكدحيث(التحديدوجهعلىاللغربي

ل!جمطصوإل!انمفجمىابلفىفلثا!رئفافيالرحلاتطريقعنآسياثرفي!وجم!وريناللجديدالعاللمبينعنيفه
..-.،..اللهادبمماالمحيط

بيص!"المحالبرعاىلمجك!!اب!بينعجباتقرباهناكان(المرةهذهبريطاني)اخرناقدولاحظ

:هـشص3او!!!ة!لل!ثىصجصربر!برص!االلحررسومات)ببارير"ىالليابالياالعرضمنالثاللثال!!منمادبمبعض

.ء-ء.هـ-ذااستدعىمماالرديثالاوروببمالفقمدارسمنعددوبين(الاسود

ملةص!ممىريرمحئ!براديريرصي!جمشالب!ئلساطيناومقشبسيناللحدءتالاوروبياللفن!ذامؤسسييعتبرالنقادلان

رالم!بجاب.ماضموصا.دنيءلمجورحمربنجمعاؤدماليابانيةفالنم،ذج.بذللكيعترفواانغرمنالليابانيالتراثعلى

للغ؟0ثررا!ذ!ب!هـفهار!هي%ص!اص(بروبماسو)انتاجؤبهماسواءأللحديثة.ريسيالبلاللفن"لصرسةانتاجمن
الا،روبي.الرسمائمةمنمبانئرةسبقهاوعنهتفرغمااو

---الليابانياللعرضهـسذافيالمنعةبستدعىمااشدانوالواقع

-.---وقدي!قىبائدة،كلهاالئلاثةالاقسامطابعتشوباللتياللفائقةالبساطة

98826ختافون-الم!ق!ستخ-1!دلد،الجاهلسمعهااذااللبلاغةان"المقفعابنبقولفيكرنامط.ومعاصرة

-.،(مثلهايحسنانهطن
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