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هـذهامامتصمدانسانيةتجارباهناك..والامل،والوطن،الخبز،يتعدىوئنهموضوعاتهادريسيوسف!بهايتناولالتيالجرأة

..إ!وثراءقوةارننجاربتواكلمنفيهابما،الهشةالفرديةحماتناوسفورباصرأريتحررى

معتإربهكلاستنفدانبعد..نفسهادر،بسمعينزضباماًلطرق"شطلبهلاناةاو،المجاملاتتفرضهامواربةدون،وعفونة

القاهرةوشوارعواللقئالبورسعيدفيالوطنبموالكفاح،المصريةالقريةكاشدقاسيا،اللرفيقةالرقيقةالنفوسللبعضبداحنى،الاصلاحية

البالكسميففاقعى،الجديدةال!جاربمعينفعلولموالاسكندرقيعلىقريته،القطاريمرلممصركولمحلاحكاغى"جلياطا"اللقسوةلكونما

جمهورية"و"لياليارخص"فيالقديمةتجاربهكلابخزانبعداما.ثالرافناناؤتوجته،المشاعرالهبتالتيهيذا.هاالجرأةهذه

-اخررا-فالن!.وغرها"الحرام)و"ا!شسكذلك"و"فرحاتالتائرشحصيةفيتؤثرتكنفلموالرحمةبالذوقتتشبثال!نيالاراء

.والسلوىالاثارةعنيبحثمتخمكسانحالغربالىويحيدالثورة-!جلمخدرالاهو-انالنطبمءالاصلاحبانيؤمنالذكي

السمسصالىدوماالى،واقة.0ؤضانكل..الفناننفسانامالىالكلببهانلقىصغيرةعظمةالاهوان،الصحيحاللطريقعنباك،س

رحبةجديدةاطلالىقادته،منهالتم!نالىاطمئنا.هابعدبالفنفنصابالمفاجىءانقضاضهيثزعنااو،نباجهيقلقنالاحتىالمبخرب

،الادبفيالعالميةمنوابهىاجملاملواي،الافاقاجلهامن-بالمجابهةوقعيعرفالتا"لروالفنان.انيابهتمزؤن!المان،جربهبعدوى

محلقاطموحهالفنانيرض!.وحيث.وطنيةاوافلىميةحدودلاحيثصعرةاللحياةمنجوانبيختارفهوالنفوسفيانتورةلكوامنوتحريكها

ذاته،فيالانسانالىناظرا،كلهاالارضالىهابطا،كلهاالسماءننالشالىعمن..النسيانمنينتشلها،ومهملةعاديةوشخصياتونافهة

.واللعقيدةوالوطنواللغةوالدينالجنسعنمجرداليحيل،الصاعقةالمبهرةاضوالهكافةعليهامسلطا،واللحقلوالمهمنع

اجنبيا-بلدايهمموضوعاو،اجنبيبلداختيارمجردوهلهذاوسطراهكفنعجي،ضخمبشرينموذجالىالعاديم!الانسان

الصحيجللوصولالطريقهواللفنيللعملمادةاومكانا-بالذاتغربياليكون،الزحاموسطمنانتقاهوكيف،البشرمنالهائلالخضم

بالنسبةالقولفما،كذللكالامركانان؟الادبفيالعالميةمسهوىالىلرضائنااحتجاجوثيقةاو،وتقاعسنالهم!لبيتناءلىا?راضبمثابة

،الانسعانيةاللخالدةبالنماذجالبطحاءمشاعرالهبوااللذيناللشرقلكتابرؤيتنالعدمكلهالعجبونعجب.والوحشيةوالغثاثةالظلمبدنيا

البحروراءمنمادتهماختارواالذينالغربللكتاببالنسبةالقولوما.اياهمعايشننارغم،له

عليين؟اعلىالىالداررر!ون؟ورفعهماللعالميةالجوائزونألوا،اننوسطعماوالتساؤل،اللهفةمنبشحناتيشحنناانشأنهمنهذاكل

ناابمكنته؟يريدمافينال،يريداناثكاتبيستطيعهل..ثملاازهافيهامااروع،عوراتمنعنهانايكشفانادريسيوسفينوبم!

ويخضعالقريحةلتلبي،عالمياادباسأكتبلنفسهويقولاللقلميمسك.نضيعوربما..ونتنألم..نثورنحنتتركناماربورد،.شور

بصدقمعهويتجاوببهيحسمايكتبانالفنانعلىانام..الراعضد.كانت،عليهبل،لهتكنلمالمرةهذهفيالشحنةولكن

نطاقفيالسموهداكانان4!مهلاثم،بفنهالسمومؤبلاواخلاصانفاثالىنا"الترانمصارعة"ءنالروايةانعلمنافقد،معهوليست

والعالميةلافلي!مية2بيئواضحةفواصلهناكفليس،العالميةاوالاقليميةالامريكيةالسيئماعرض"مالا5عنهانعرف،ولا.نومنالاتجربةءنيكتب

الرفيعةهيالاقليميةالادابمنو،تمصر.2!واخلابحرارةنكتبدمنامايوسفيقففلنالمحضةوالاثارةالوصفومنناحية..هىجوأيابانهاو

،وزلاذمانوتجاربهالانسسانعن.نتحدثلانها،الوقتنفسفيعالممةادابفيويتحداها،الللاقطةالكامرااماميقفانالقلمبمكنةول-ىادريمهه

الادبنعرفانويمكن.النهررجوارواسننظرالغابةتركانمنذواحدمنهنطلبلا.استظاعانمنهنرجوهماذلكوليساختصاصهاصميم

حياةيتناولالذيمماالادب"بانه،تيمورمحموديقولىكما،القوميالتور،وهجمات"المينتادور"وخفةالمزركتةوالملابساللطبيعةيرصفأن

عدصى!دؤ،،الاجتماعية!زعكلاتهممضورا،خاعةانسانيةجماعةمننتطلبهاالتبمالجديةمسضوىالىترقىلا،للتسليةا"وركلهاوهده

الادبهذايتناولما،برقدر،وعم!اصالةفيونفسيافهموجدانهم.ا!ادفالفنان

الكيسانصميمتمس"شكلاتويعالسج،سطحيةلاجوهريةموصوعاتللمفهو،الامركانمافايا،للتجربةمعايشتهناحيةمناما

الادبمنويعد،الفبممس!تواهيرتفع،اللطارئةالاحواللاالبثريشاركالذبم!العملاقذلك،لهاهمنجوايمعايشةبهاينفعلاويعشها

.)1("..الرفيعالعالميوعاثر،الاهليةالحرباباناللفاشيةضدنضالهألاسبانيارشعب

تماريخ!بةمرح!قىفيالشعوبمنلثمعبالزمالاقليمية-عونوربماعامكونلليسيريلقالخى،احديضهالمعماوعقله؟قلبهاسمبافي

لمهـ-فىذا،اولاشعهبامانييل*زمانالكاتبعلىيكونوهنا،!عينةيكتبانيستطيعالذيالشخصهوهمنجوايانالواضحمن"291لأ

اصلملأهـ"علىرفرقتماواذا،تمنلا!افهوالعالميةلواءتحتانضوى."الاسبانيةالحربعناللعظيماللكتاب

عليه.تثريبفلاالاقليميةالوية-..؟؟اسبانياالىادريسيوسفالتإاذنلماذا

وليىصس،قارزالليس-سادتريقولكما-النهايةفيوالكاتبنلطمزلناوما،بلادنافيالانسانيةالتجاربمعيننضبهل

كقارىء.يراعهخطماعاىلليحكم2نبككاخاصتهمنيتخلصانبمكنتهزلناوما..الفلسطينيةالنكبة5سشوىالىالفنارتفاعللعدمالخدود

****قزباناالجزالريةالنعورةقدضتهمالشههداءمنمليونعلىالجيوبننتمق

ربس(ل))الىالطريقفيواز،راودتنيالاؤكار"التيهيهذهوطن،خنز،ولابلاالأساةيعيث!ونلاجىءالمليونبلدابناء.؟؟!للحريةة

اد!!ادريسيوسفاناكأشفتعندمادهشتنكانتماوللشد"وثرانلصنعالرجالمنتبقىبمايعرقونشهيدالمليونبلدوابناء.املولا
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بهالقراءعرفالذيحسينطهالدكتورالىوكذلك،الجادةبالدرأسةصدهـكأعادتهيخرعلىالروايةقدمفقد،فائتةتفوتهانمنواذكى

مناسبة.مناكثرفيوالنافد.الثراءجمكفنانلهالبراءةحكمبحيثياتاشبهكانتقصيرة

القسمهذاويداب،الحكيمقيفيقفيتصدرهالثانياللقسماماالذيالعامالنظأمعنسابقةباراءفيتآثرللاتهامممثلاوليس..قاض

هـ-قوالقليقاتامامهمنبالمقدماتمنهالانتهاءبعداللعملمتابعةعلى--للىفاعفيغاضىممثلاولليس،القانونطائلةتعتعليهمنيخرجكليقع

فلشي،جديدبمولودعليهاللهيمنانالى،حولهمنواللضجيجخلفهقاض..وككلالنافد،الرأدةعواملابرازفيمتفانياالت"مةشطعهءرز

،وكمانفسهعنيشيعكمانقدعلىيردلاالذيباللصامتالحكيمتوقيقحكىءاصداوقنلوالملابساتالظروفبكليحيظانلحليهقاض

بالهتسافولوع،ا!صعمتنقيضعلىهوبل،عنهمريدوهيشيعالاول.نساولنإطلىمالرديشبهماادريسيوسفاوردولقد،المنهائي

لدنه،منبوقوديعديهاو،اعم،لهبهاتستقبلالتيالرنانةوال!صمعاراتار"واجبى"لاراكتباىأستطيعلاانيدائمامشكؤتيان"!،لصين

،الجديدةالفنيةالاتجاهـاتبعضنعارضاطويلةبمقدماتمسرح!باتهفيقدماعطيلموضوعانولاموضوعانفسيعاىانافرضابدااجربوللماكتب

تناولمااذاحتىالعربيةبهااغنىالتيوتعيرا.نهابتكارا.نهعلىمثنيابكلىانفعلتولقد.الوجودحيزالىالحروجؤ!هرالأولويةحقبالذات

وانحرفحدث!اذا،نهـجهونهجوا،خطاهاتبعوااعمالهالدارسونلمالانفعالوكأنيبدووللكنوبعدهالاستاللالقير1ا!جزا!رترأ!ا

مضضخشيةعلىالحكيمصبر،لهالمرسومةا!سديدةالخطىعنالىقدا!ىوالخووجالاراديةاللقشرةلكسرالكافيةالدرجةالىنضجهديكن

المخلصين-التلاميذالىاياهاموكلا-اعصابه.ش!طهالم"التيالمواجهةعظيضكأرة!رةعنيكئبعكللاجمماالأساسيةالصورةكالت.الحيماة

عورمطقاالفرصةدني!تبل،هماثلةجديدةصرصجةصدورخىبهذا!طوالى،اكورةهذهعظمةمت!ىفييكونانيجبالجزائر

واناسننفاد،المعاندينالخصوموجهفيقلمهتناهرا،معاالمسرحيضبهوالمهمةليوانى؟!ووعيترأيتماانملبال!داراللاوانااتوى

ىا!الفضلكل،الفضليزجيوانما،بفضللهميع!رفىءفلامنهمالافيهاالاذسانيستطيعولابالحماسدافئة.فئاللافالقضية،نساقة

،وؤد)((مثالعندهلهدأيوكل،الفكرعالمفياللطويلوتاريخهنمفسهسننوعاالوضوعيةتبوبحيثبهاالمنفعلالعامالشعوريجاريان

مددسةاكتشغنالاانالىالضاصميةب!ذءينفردانالحكيمتوفيقكاد"؟الهمحللاالسخف

ينهجانهالا،تلاميذ!ااخلصمنيسادريوسفاصبح،لهكبرةهوفل!يسىقصةاحداثفي!هتدورمكانااجنبيبلداختياراما

.النيراًنفتحقبلعليهالطريقوقصه،النقدبسبقهمعض!لانهجاالال!اليسوالعالميةالانسانيةهذهلان"العابرالادبالىاللطريق

حهـمالبراءةبحيثيثتاشبه-قلناكما-كنابهمقدمةكانتوللقدهوبلانفسشاعنواحساسورأيبصدقالكتابة!وواحدطريق

ؤيكفعي!الكتلىقراءةفينشرعانؤبلحتى،الثراءجمكفنانعليه،لمحناي،الفنمرتبةالىكتابةاي،الكتابةتصللكيالوحيدالطريق

فسيالمشكلةلتشبلور،تجاربنانبعضاستيعابهبعدميعتر!انعندنالقحممفهوما.نناماثصراانناراييفيوالمشكلة،عالميااوكانمحليايهملا

عنالانحرافريحمنهاتأتيقدكثرةوتسصهـابوابا،وعدحهالامممعتيعابماعلىافحامااررسياس!يةالاحيانمعظمفياوالرياض!ةاواللعقلية

الففانءـوكمازالفها،العالميةبحجةلللمبادىءادءضكراو،الهدفالصادقالانفعالخيطنفقدانالننيجةفتكونهولهوباستطاعتانريد

اختيارفيحروهو..ثابتةبخطىوسارهالطريبئخبرالذيالتالر."ارتلمءلىونر!ص

منوؤتفيعليهنفسهيفرضالذيوالبلد،يروقهالذيالموضوعويتعدىالنقدادريسيوسفؤيهايسمبقمرةاولهذهوليست

علىنجبرهاننستطيعولا.الالترامحدودفيذلككانطالما،الاوقاتاحاديثالبطةلسانعلىاجرى)3("العيب"ففي،اختصاصهعلى

منالاجبارفيعمافففسلا.هعينبلدءناو،معينموضوعفيالكتابةيتخلصوللكي،بهاالنطقعلى-تكوينهاالفكريوفق-تقوىلاطوياقى

قان،واصالتهالفنبطنيعة،واضرارقلمهوحويةالفنانبحقاجحافىطاقولاناحبصادقااكونلكي"يقولسارعهذا"لعجب5))عيبمن

.بالوتعليهمحكوماشائهامولودالناتخرجلاستيعابلةؤ:1)كتابة)البطلة(لسناءتخطرلموا!تجريدالوضوحهذاوبمملكهذهافكاراان-

الاوثرلالتيالحيمةفيقليلاانعمقانالاؤكارتلكيرادبافقطأردت...

بملومشاكلهالانسانعنببعيد"وثرانرجال"كقابوليس.ايمان!امنوخلخلعليهاسيطرالذيالعامالاحساسوفيتملكمنها

الوحوضيبها:فتربصالتيالطاهرةالانسمانيةالنفسصميمديجولة!و،الاعتؤار!ذااقبلكقارىءاني:حينهفيقلناوقد"...الراسخ

العبوديةعلىلورةهو،مصركلوفي،عصركلفي،للدماءالمحطهمةفيافترضت4الذكيالناقدتتملكواللحيرة،يتغرفالموقف"كناقداما

علىلورة.رموزهااعتىفيالوصشيمة،وثورةعلىمظاهرهاكلفيمنوقفتهوانكىاتدوؤفةالاصيلالجوادىوةازاءيقففالنقد،نفسي

للسباعاخاهيقدمكانالذيالانسان،الانسانلاخيهالانساناستغلالثمالتعمقهدايتعمقانلللكا.نبويىس،مبتدىءحصانتعثرامام

فيالثائرةللثيرانيقدمهالان،لاوهوبهيجقتمريحفلفي؟الضاريةحالايةوعلى"...اللعمقسمالهامنيى!شخوصالىينسمبه

ا!ليالزيتفياء،5يغر!كانالذيالانسان،مزركثسدو!يحفلأنبعد،ينئصاعممماالاغذارذلكاوالتحايلبهذاالرديثصارفقد

لاخصلام!الحارالدممنبحارفييرغرقهالانوهو،العقيدةلاختلافيصيدانالاالقارىءعلىوماالغنيال!لبصدقيطيحالكانبكاد

الطبقة.الصدقيطوقهاانقبلبر،1يقتنعلمالتيالقليلةالصفحات1ءةصر

الحفل،وصففيطاقتهمعظمواستنفدلشوشتهالمؤلففيرقوؤذ.بجناحشه

الجهداق!ىيبذلونالنفرنافخمحيمنرجالثهـلا"لةباصواتيبدأيف3و!أك،وخدهيسادريوسفعلىوقفاءوالمطامروليس

منتم!بعالبرجمنالمطلةالكبيرةالساعةدؤاتعلىاصواتهملتطغى.بتطليمهويغذيهايص!رررهاكيرلها،ماكرةالدتإبمنطائفة

خطيت4اللحرابحامليقائديلقيوكيف.الحلبةمحيطمنجزءفيل!نرهطيبلاقسم:كب!رينقس!مهبئالىينقسهونعندنافطلمنانون

الىالمؤديالبابهـاحتليم!هااًلاخفالرئ!يامامالقصرة،انعملهطبيعةو؟حكمواجبهمنويرى،اثارلإهاالىيسعىولاالضجة

اللخشصيةاللحواجزخلمفالثمانيةالمصارعينووؤوف،لهالثرانحظرةوحدهموعليهم،هلموءفيوالنقادالقراءالىو/مدمه،هدوءؤ!ينههـيه

ادود"ثور،منه"يمالهاالثورواندفاعالحظرةب(بوفتح،الواقيةوكأن،فيهالارادتهدخلاومنهتدخ!لدونالأنجبرةاكلمةبرءقورواان

وراءاللحواجؤ،منالحمراءبالعباءاتاصادعورالهيلوح"اللقوأممدكوكمحف-4تسفروما،المتجربةالامنهيعنيهيعدلماويعنيهلأالعملهذا

تب!رأحتى،ويس؟ديربهاقيوقفالتيواللسرعةجربر4كيفيةلواقيوافياياهأمتلادني،راضببةسمحةرحبونفسبصدرلهتقبلهااخطاءمن

.فشورالثوريلمحهاالحيلراكبممناثنينبدخولالتانيةالمرحلةاقس!عماءـذا،بفضلهمم!تشدا،جم-لم!ثمللن!ادعارفا،التاليةاعماله

الفرصسةالفارسقينتهزالحصانيناقربلمهاجمةترددبلاويندفعا!دالشارونييوسفويعدمنهالصدالىةمكانفيهحفوظنجيبيقف

،الدمور4ينزفغا!اجرص،تصنعفيكنن!فهسميك!ةحربةويغرسانتش!(رواسبابفنهفيتقدمهظمرة9نجيبوررجع،ا!ينةاعمدته

المهاجمةعلىالهائلةقلأرتهمنوالحدالثورقوةاضتعافمنهااللغرضةالادبي!اعمالهيتناولانكاناانلذينؤطبوسيدالمعداويالىادبه

مه



الطبيعب"41درسةعنتفرعوانالاونركان..؟بالواقعالمقصودفماالاعلاممنازواجثلاثةرشقفيالاعلامغارصيبدأذلكوبعد،والجري

اضيقواقعهانالاس،ألاجتماع"ةالدلالةعاىالحاحمنعليهتنطويبماواحضيرانفسها-.التورمصارعةعنخطورةتقللامهمةوهي،ظهرهفي

هـااوكائنهومايتظوللاغ،واوافعيةاالمدإررر!شتىواقعمن؟كئيرلمجاورةالحاجزوراءمنالمصارعيناحدبخروجالرئيسيالأللصراع؟/ش

الاو!الشقعلىغالبانشاطهيقصربل،عادةاوعقلايكوناني!تءل،نفسه.للقاءمناو!جومعلىيقوىفلا،كيانهاًلصرا-عيهدحتىالفور

حقيقيتين.وننمخ!ميةومكان،حدثحقيقيامامنكونح!يث،فقطيتو!4وهنا،الصراعمواصلةعلىلدفعهكرااستفزازهمنبدولا

3--رتذان"الوقائع))او"العقائق"علىاىمادهمعئىوليسمست:دلامرإتبالتعيةمنحنيا،للثورظهرهمديرا،لللجمهورالمصارع

الاسماء،ف!يهابدلتناجحاونتركمنوكم،بهاالمعروفةباسمائهاالاشياءيب-ار7بسيمفالمعدنيةوالغنسا/،الدملونفيداكنةباخرىاللعباءة

كلهألاطمئناننطمثنلااو،حوارهفيىنبهوتصرف،الاماكنوؤخفيتمنإخرىس!سلةوتبدأ،الامرمبدافيالعباءةلفردكوسيلةيسشعمله

.افةمشوصاؤياهمنمباتنربطريقاللحوارنقلالىفحاالمقبضالىالسيفلغرسالمواتيةاللحظةتحينخىالمناورات

عكضىاء*مادهبرغم،ادغاء"التم!صية"يلغيلاوالاوشركالمائلالقديم"كا!حبائط"فينهاوىالثورظهرمنللقلبالمقابلالجزء

منماانة-رشديرشاد"لدكأورءقولكما-البديمهيفمنالمشكلةيتأكدونوكأنهمحولهوطتفونالحواجز،وراءمنالمصارعينبقيةويخرج

شحص)وجودنتيجةومما!الا،بهاوؤعالضكماالمعيئةبالطريقةيقعحدثاللحبصةخارجتجرهاحصمةاهـبعةتأتيواخرا.لهرمير،م!صرعمن

اننسر-اصاومعينلض!مىودوجىانكما،معينيناشخاصاومعينوالقاءالمناديلواخراجالحادوال!ةافالهائلبالتصفيقمثمميعا

لخ!2منيكونوبذللك.معينةبطريقةدثالل!وقوععا*4يتوتبمعينينب-لمرء"الميتادولى))فيهاوابلى،"لمرم!ورالمصارعةراقتان،اللزهور

ادشرصيةهوالحدثلان،واللحدث4النتمخصهبينالتفردةاوالفصلمنلسبب.ؤرقهلمانوالاشم!ئزازوالتقززبالمواءجمشيعااوحسنا

يرسمالاوثرككا.نبولكن.)6(يفعلوهوالفاوراوتعملوهيمماانمورطعنةللهالفارسطعناوسنهصغراوالثوركضعفالاسباب

الىنمرضه،الوصولمنيمكنهسريعادسمماالاحياناظبفي!-.المصارعةبدءقبلقوتهتهدبحيثينبض

ىفؤجصركزاللبالعاهتمامهاما،العجلىبالخطوطاللغرضاكتفىاناللعيةتحكمالش-والقواتينالجمو!ردورفيالمؤللفيخوضوهكذا7

ارشاربرح،وة!ك!عصرهفيالؤ"نحوكةاستيعابفيورنحبفملاحظاله"عنبنايبعدبانهنسحهى،وشهـدائهاومتاح!هاوابطالهاو"ناريخها

منئمككلآ""او"قض!ية"ا،وتنركانالامرفيماغاية."وتفس!هوبالتوغل0البعتةالعلميةالمقالاتنطاقفيبنفسهويزج،القصةطبيعة

ج!ز:اتؤلف!"الحقائق"او"الوقائع"وانسياسيةاواجتماعيةت-ءمنتمكنهمدىءنيساورنماكاناللذيالشكيتبددالقراءةفي

."القضية"هذهمناساسيامنمراحلمرحلةفيالكبيرألفنانتصيبقداقيالنكسةوعن،وابداعه

حدث&ل!ائحاسهظلاع"الاوث!ركانمندورمحمدورالدشوجمولبينيقفجديدشكلمعجديدةبتجربةيقومبانهشعرنافقد.حيانه

الدرأسصةهرهلتائجومحرصكبيرةاجتمإء!ةاوسياسمببةظاهرةاوالتيوالرواياتوالوثائقبالوقا؟عالاولالمقامفيويعى،والمقالةالقصة

اتوشخصاءداًثتذكرفياي،دراميةصورةفيمجسمةوالاستطلاءعرفهالذكيالروسي"كالاوشرك"تماما،حقيقيوناشخاصيرويها

مي!ة2ا)درولىةوالصاـهـراميةاالصورةهذهورلىبينكبيرودرق.وحوارعنفيحزحنأولم"وا!قصةالصراسةبينشيء"انهبقولهجوركي

وتعص!اللحدتووحدةالموضوعوحدةعلىققومكانتالتيالتقليديةالتيالطويلةالاءرزواضيةوجمله،بمفاجا.نهلناالمؤلفشدالرأيهدا

.)7(""ةاليموازماتقطاعاتمنمحددةازمةاومحدداقطاعابكاؤ-لآ"التشويق"فالى.نهايانهابربلوغوراءلهثاويتبنابهااشتهر

علىاووثائقم!تمدة"وفائع"منالكتاببهزخرعمأتحدثناوقدقد!4ؤلفانالظنواعلب.نظرنا.ؤىالادبيةالقوالبكلتركنطرقة

لمانو،نعتقدؤيياحميونأشخآصرواهاالتيوالرواياتوالر؟ىوكأبالرسميةوالاحصائياتبالدراساتهذامؤلفهكتابةفيمالشفان

"-"اونتوك!"ينفيلاوهذا،كا!حلآيقةفوب،!قيقيةانتروصتكن،اللغاتبشقىوتنشر!،تامةعنايةمدديدحكومةبهاتعئىاليالدعاية

فقدالحقائقعلىنشاطهيقصرالاوبثركانؤلناقدكنادان.اللعملساعتينخلاليختمرانانوفعهكأتمااخر"المقدمةفيقولهرغم

حقهروءكأاشخاء-ها.نكنلمفيمةاون!ركاتوهناك"غالباالأبكلمةتحفظنااخرعملاياوالعملهذاوالمصارعينوالثرانالمصارعةمعتحستهما

ةرل!ظا!درأس!نهفيبهاللاستعانةالوافعنهحعلىالمؤللفنسجهابلالانفعالنقيجةولدالكقاببانموحيا"المقالاتمنسلسلةكانولوخى

،هو-سوكوففاديممقالمننفهمهماهذااو،للحدثاستطلاءاوالذي"الظه-سةبرعدبموت"أستعانقدانهايضاالظنواغلب،وحده

للم!مرحلض":-صةبا-مندورشور2اللددراسةتؤك!دهوما-الارجحمناللغاتلغةايفيالشرازلها("مصارعةعنللناساخرجكابخيريعد

و؟ل!ض!يممض!لجوهـكييقشيكوفالثلاثوالاخواتفانيماللخال-الاوتنركيهـ-ئفنيدليللاخراججادةمحاولة-النقادانملبقيولكما-هواذ

ارر!-عامامنافمسنج!"وثبراًنرجال"شخوصو؟جهناماواذا-وزينهالفهارسمنكثييراهمنجوايضمنه،اًلجولاتواشهرالمصارعة

كا-المحل!والصحفيالحسناءوا*وبيةالمصارع:رب!صيةت6شخص.الظنيةوالمصطلحاتللاللفاظوبمعجمبالصور

العربي.السا!حاوالراويواخيرا(القديمالميتادور)اننوجز"وثيرانرجال"معالرحلةمواصلةقبل-الانبناويجدر

،للل!ئ!عخهصه،تكمنئللينالحسناءوالكوبيةالمصارعهناوسنتناولفيلهانظرلاروسيةكلمةاوثركؤكلمة..)ع("الاوثرك"عنقولا

!لمن،ااجسمنعيلالوجهنم!احبمه!ارعامامالب!أيةهنذؤضحق4التإقواجالمتن!لاكلاعقدمن.ؤكدالتطريفكانتواذا.الاخرىاللغات

4،ء"،ا،!ء!د!كاالاؤطبينمنعيعناهاختار.نهوجهمجودللراويبالنسبةتعريفولعل،للاونتركبالن!مصبةاتعقإتزدادلةالمسطفمان،اللباحث

الت-!-ؤ""مصةالخيوهـالرمنخصايكونوانبدلاانهنشعرانناالالموان،الانح!نىمعتمدتعريفواقصرافضليعدذكرناةالذيجوركي

وازهـ--واال!هء!ح!قير،ذهنلحصفلمذل!ومع،اللكا.فبعليهاسيعتمد.الادبيةوالمراجعالمعاجم.نعاررفتتضن!اانتنالرس!"الصبغةيتخذ

اح!هـمقاهـلأ--دمن،بعبروكاليهافيظركانلانالراويربما،تطورال3ممتمابكلم!طاالعالمثوبيلبسىانالكاتبعلىلان:دراسةفهو

"دوألمح!-من،مكنهلابكدمنالم!ارعوبينبينهاوما،المشماهدينانيعوداخرىمرةعايهلان:ادبوهوله،يربرصدىالذيالفناوالمهـنة

اتهـممةالحالأتارغم،القحص2،ؤوالمطئيالخبوةعلىالقمان!ةالدداسهالنفم!صيةالىالممتكلاتعبرالل!ناوا!نةمش!لا!لاتناقلاالفنانثيابالى

نفيةتعرضالحالات!ذء،المصارعباءخراق!ايو!مظا،ولفكاناك!بمالآطويعهذاعلىاولملينن!بحجوركيىىووود.الوجدانيةالادبلغة

دنااؤتف-ودهذا0المصارعلنفم!مبةعرضها"ناكثروانفعالاتهالراويداخضلالمتعددةتابلأنمه3وجهةمنالقيمةبدراسا!،وتطويرءالفن

اللأزر،دطاخرو!بر*فلماواجهناصنرى،اللضتسصخصيعةهذهمقوماترونكثراا:اللسوفيتارضفبم"المشهوركتابهويعد.اخرىجهةمناطاره

الحوادثب!فعل.نتطورلمفالشخصية.قهـيممصارعالىبارهيالط."الاوتنرك))نظريةوضعفيالزأويةحجربملابة

ثوصفاقيا!مت!خممياتمنالئوعكهذاالانماطمننمطازكنلموكذلكالحميالوباقنم!ل!لابالواقعاهتملمهفيفننركرالاون!ركخصائصاما

صددةتجشتجاءالتىاللكوبيةالفتماةبعكلس(بشريةنمادج)بانها،تفيدممااكأرتضمللقداطلافهاعلىاللعبارةوهذه.الشخصيةقبل
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كلهمكاالحليفةوآلول.لرلةسأهأقفسما،امهالبثوهلنللواهثلفهاوبهالقممثموقبلننهرقبتهاصوهنمناللفلعقع!(،انتؤثلحت،الراوغببؤثوار

.".وانةو.يامئاتبينمناكفرطقازهارهالمنتصرالمرتادورتاليحي،الساحلالى

افصحولا،المجربحديثمنابلغفليي،المهزلةيكشف&هـعهبعكس،صاحبتهاالىانتصارهمهدياوقبلهالها.لقيتالةمبالاشياء

انت-لظيمةلظيمة"،الثورفرونواخرقيآلىةشالعأ!رصلنةسهمناهثتالمقألفسيميمهاهثرهامادأرئثففكونوفبلبدجالؤرابفداف

العفلتفك!ك،الرعبمناكثر!وما،الرءبي!بكلم،6(تصررهذهتكن؟لمم،الخيوط"لملمة"مرحلةالىالوصولءندالاولالخيط

من،اللفكرفمنولكوذاتهاصمفياللإونةمنلأ،هلملاؤلالانهوتعلتموتةوحرواحةأنميمالحوادثبفملولكة"،،الانمامعمننمةاالننعيبم!رة

الشيطمأولرني!اءالبلالواسمةالعيونقىاللاإلوالوحشمو،المولفاحمدابوهاكاال،كاسترودهركوبيةسائعئفهي،علملاسرارهيابكنل

وهنا،سافرلهأرتهالوحظوسنبىفقلنيفيعمنا،رأكسهموالقارننيوفشتعطرللوواكلها،اثورفابونثاةاصحنالعئموالدمنابلمزاربركقار

يساشلوحكاؤأصيملو،روحيفإأربمنهالرعيبسنيصدرغلت!..المتيللفةبلامممفيالعيأضمننلدنفونالةينالأقن!ر!اءابلاءكطدل؟وبا

ؤلت،نت!(هدبمووانتمهمرب/انساملانا،شرئاوراءهفوغلمممفاشبمميقبةافرتبثاسبوعكؤأأنزويهاالاسرفوكانبر،هـامشفيوءافسحتعلمنم.

انثثوعثوليوقنرك،المؤامرفمكتبهاتكنير،اقنجراو"نفيتةلمتعكباس-الاستفتتةوعقوانينونئف!اتهارغباتها،مدللةعانست..الخاصق

.".تعرقهلممانتعندمابالسوطوتفرضها،طألةوهيذهبمنصحأقءفيبتقديمها

مرارةوذاق،الثورفروفيحظمتهالذيالمخربالأنسانهذاكدع.ساعدهايتن!هد

:المؤامرفعولئايكنسفف؟امرفادوهلبفرة،وصدميهأصههئرئانحهنعرففحي،المهمابر؟(لمهـ"لمدواما

انت،لكنيبلدمناييهـمنيلاانا..ستجورياانتبلدايمن"اللذكطالقديمالميتلارورولولا،اصماءياانلأ"عباددونبل،المصارءين

!فهذاتب31اناستطيعلاانا..الس!اةعليشاهـ!اتكون.انار،بىالميت!ادورفىا!لولا،صغيرةمحليةلجويدةرراة?امرأسلاالاني!مل

جربتقدوانا،لاكلالعملالىحاجةفيوانافصلتوالاجريدتيبلالشروص،اهممنونعده،،بيهعاى"اًرتنبمبرلحظة"ا.نتالذي

هـصسسوماواعرفالفرنسيسكانايت!امءلم!فيززطتالا..الجوعالمصادععنبالذاشيئاعر!امالولاه،رورهؤمرركمأهم!بةافترها

واللبرتفلوالمكسيككلهاالبانببا،بطل.قديممصارعاذا،الجوعاًلميتادورحاللةفمن،رر!رياكا!!كونهؤ:ل،للضخيةرمزايضبرالذي

هـ،مكؤيفي...اإلأهلقاكلشاماإليرااكننبمو،ليؤممرماتغيمكفنهر،وعرفناالمصارعينرفالهبفيوءوءصفلىمنايغأتلمأالملماقأعلمنااللديم

..ؤأداكبيرةللمبقانها؟نففدهولماقلاتعرف،المشبيمفتنأءوعههأنفله.الابرخمفميووهئموبأقيالرةأرولاءبببسئةءوالكثرالبايء

لمواذا،فقطمنهاالاخرالفصلهواللساحةفيتراهماعالميةلعهكأمناهمكلانت،ورراستهاالظاهرةبتجي!لللفأ:ؤعنايةلكن

؟لهملما؟الةيهالمإأنون"و،ثهماإأمصأرءكأبلااسبانباقلمتصور7فصمفنبمتأكردفياهميتهاقدرلثيءفيتومهلاالتنابههاأصرقبوهثهعب؟يته

موهـملصيفاهبلتالبلبلادنااإثتقولالرسمرقاصصفءافناافيواقا.الاعلواءعلرهاتسلطمابفدرراألادوريماوبقعر"اقضببقا"

الرقماذكرلا.الفاخمسينربمااويوميهاسائحولايوقربعإءممعارع،ألاؤ،لمحه،البناءمحكمةالئسجمتيشةالستاءالكوبيةشخصيةكاننا

الغالمصادعة.دولارمب!ونكذاينفقونالفكذا.الارؤامعلىالله)هنةمعهاررسرأنا؟يفامناقضضياللذيدورهااهم!يةننكرانينبغي

واجعلهممتوحشةثبراناواس!حضرالمصارعةحةلاتالمحم.الدولاراتتلغالضجبةيمثلالميتادوركان،فانعميقةبحارايغوصاوطويلهثروبا

.اثيرانيقتلونألالرج؟يرحدثماذا.جألبالرينفردون7د:تبماللذيالقطاعذلك،!ودالجممنكيراقطاعاتمثلشكبلافهي

تهزرالثيرانانوبغرألرجالبعضالتوانتقنلان؟لىلم*وللكن"،ولوالمملةالرلميبةحيانهوسطالانفعالاتبعضعنباءظبعيدةبلادمن

النايسهإألاءاقل01،صداف.متمةولاالمصفرعقفياقثلفلاالراماقأبممهمبالتسخةفونأ،للهيفدمونممساالافارينموءههـمهو،"ألائلريروحسمابءلى-

ال!ميفذاالرجليروالكيتونقيالارينالىامكانكل"نيصجمئونالذرنالميكانييةا،لالة3تماما،الحاجةلسد؟لاتاوتسليهوس!لملمجردأريه

يقتلاناملعلىيماتونانهم،كذبةكذبةانها؟الاعزلالثوريقتل-.الشوكولاتهقطعةاوالسجايرعلبةللكؤخضرجاللعملة./لقمهاالتيم

افومامامومالفةلىسممظلووعمبدا،السيفداالرذلتلالمتوحتإفلورا

المتحضمم،بالرهئيألالةةفيركريوهث(ففتردولانهاالرفبقبوذ.يسهاهرونلاهئفنمدبلاالموت

ملابس!وممنمردو،ءمدونكوفيالكفمنةاللرفبقلكالسووللكنها

منأعرفلاانا..هناكقفعهاعلىملتورللتيبتملوتةاهردوونفاقووفهلالقديمراهئهقدولسفنعلى.نركينئتاجاءؤمد"؟لمائعكلق"اما

ا!شاهد،تكونانارجوكوللكناعرفانيههث!رلاقادبرانتا،نالصاعقالنور!ءرت،هالمةاصتجايم!يلةره"(بةالكمابصفحاتاخر

لوض!ت،بيدىالامركانلهو2،ارببوراءماالىتنظروانتيشا!!علىالوحشيبر،ءومالذروةوبلوغه3الصراغتأزمبعدالأساةجوانبعلى*

يرفدهلا:الكيربالظثمإيهامكلوبالاقلفبرهملىاوالصيبرلعلهياللتهلمهفالناحااالمرهالابلءوالرييةانعبالفروعأبنةاق..الانسأهأ

واجبالمقدسواجبهيؤدىو!9قضاللذيم!السياحةمصلحةنت!يبالطعناتمزق!نهاندمداـحلبةاخارجا،صارعوحمل،الارة!رمالالىد

واماماءفلهةع(نلوءيورهلالةرابمثركاهمايمهلفياكفود"ءهـنا!.فلم!رابمق3

الكرارملفتواسمصازمالبنولضومسا!مهموالمئمهلمهمالبلهزلالماللس،نلمطلممأالأسففؤثوانبوحلىبالنودرافرفاًلمتفاعرالمهكاهورومرخ

لاللصاقالعالميةالمؤامرةشهيديرقد!نا.0والسياحةالسفرو!سكاتالبصالمصارعائرى،لوج4وجهاألاليه"اءفهقةااءامايراناواضعا

اللرأيرتقبلتمهيداالاسبانينلشعبخاصةبطورببةوممببزات!ؤووللأت..والانتهازيةوالانانيةالجبنص!ببة05.ضصيةوانما،بطلالحس

أبرءضهابدلاكمقسةواللعرانالرجالبينالمصارعةقكوةا؟ممناالعامالىال!لاكدفعاودفعوه،ع!همالب!يهبدورليفوم!مصبوهاللذين!لأض!

ثور!ذ؟عصرفافييسمحانفكرةنفسهالعامالرأيدلكيتقبل،ءمانعوهاازهمقي،زين،هامانهمالىالبطولةتابملمردصرورهمليرضوا

هئلرا،صروهأبلهلد؟قفنونائبةريلةويرمئفقهانسفنااثيصرانمتوحتلالمسفهاوياسالهولةهتصيق..الاعماهلبئا!وارهيالا.ن!ياهأبركننوووفهئ

"..جداجهـاوممتعة.وكهانهاسدز!هاوخزاقنخزائهازنيالمكدس

المصارهليفف،يومكهمالحلمبةترهثدففةدأاللقلرلالاأملهبرورءولمانره":التنمواليالميتفدومرزصدثمفيالفدرمراسعادوا،لثةرك

للطشاةواحد-نساهدمحنلل!مارعةالمشاهدينبينيغنش5وحدءاًلقديمه!زولا.ركنايئةحيوهوولاالقطةيداعبوهو،!هلىمانت،ستهرفه

الشاهذ.بهذالهوالى،شاهدءنإىاشاوواالافبينيبحث..ويورئلس!انهيزلقصينيكلتريهالخجلرأيتولااح!فالايؤ."ءةءت

ينال*يوونولا،افمسهـتثوعلهمهللكواأ،بلاناثكهرمنيصيةونهوالةينمرف،وبدلاصيفعلهـل..واههعاإةاللروهماءما"عو،كأصفبلوؤئةالكلمق

الىينظروكلهم،الاخرلانجاهمضاداتجاهفييجريم!كلهـء،بذشاتهمالا،ح!طالشرابعنليلأ"!ااكور!نيلزمنيفف!،مقا،ساقيالاخبار"ن

اللطبقةان،ملذاتهقطاراومكاسبهقطار،بقالأرءليلحقبلاهيالاةاخيهالذيبنبمياللكوبحجيانالونجبويااجلكمنالشرابعنليلتهاساكف
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يرىالقصةهذهففي"الاجراستدقىلمن"قصتهظورعواملاهمانبدولأ،تنهارانالاللهايبقلموكلفونتهاادرانهابكلالبرجوازية

الوصمفسبم،،بال!ةمنأ،لصمبانيالمماضيصورتحوللتبهبف"القالىىءالشاهد،ليجدانهيارهاينتظرانلهبدلا..وهل؟مشو،كن..تنهاد

اصبجار،.نحولهاننددامبةؤوةواكتصستالقصصنطاقفي،دخلتذابال!يسعامان،ش،هدبلادبقىانايضا،ءومستحهـليمسننحيما

منقظعةالاولىالكتابفيكانتانب!ررتوديهاوظيفةالقصةفيلهانانده،لل!موعووسطالنهاروضحفييغنالان..واللضياعوالجوع

.)9("الذاتيةالمشاهدةوالذين..الانسانانه،انسانبقءلهيشعراندون..اصريراه

قد"الظيرةبهدوالموت"ويراًنرجال"بينالمقارنةكانتوادا،يحيطمقفرةارصفيوصيىانفسهيجدرلمماداً،هثلهاناس.يجصونه

((الاجر(س.لدقلمن"والاولىانكخاببينرلةالم!لمفان،بيتلمهماباعدتلاقاحلةصحراءفي،وحيدانفسهشجدلماذا،جانبكلمنجلالوهبه

اًلفاشبصةالوحشيةفدثورةالاخرفهذا،الصملينبرينالصلةدؤكدهـ-ناكأرالرملعلىيرىولا،المرعبالذفابعواءسوىفي،،بمع

ومولا،فرانكو.نمردمندالاسيانيالشعباذلألمحلىتآمرتاتيالعالميةاكبررظةؤبرالنفبيهاجمهوؤد..يموتانه،المقحيشةاللعقاربن!شة

علىالكالرةبالدبابارز،عليهماالموسولمينيالهتلريالرضاواسباغفهل،يرراهاندونث،،بهطياتبينالعقيكأبفيد!!وود،4علىلليج،ؤ

ابنساء..الجنودوكتائب،السمماءمنالط!!ةوالطائراتالارضبدلا.لهثلنموت..إ!ممرعب.؟؟.مستحيل؟شاهدبلاييوت

فقدم!واتعنيهملالمعركةسوؤ،يساقونكانواالذينوالعمالالفلاحيناشهبمنحصانعلىيأتيلاإلذينتظهـالبدوي،وىءينتفاره،!"-اكءن

عالمية،مؤامرةفيالضاريالوخسلقرونرباناقالاسبانيو؟!شعبحنىاوجراحهلهيضمداو،لينقؤءاللصءراءهذهفجاجمنفجأي

آسروهااذاقهاالتيالوديعةالفتاةهذه"ماريا"ذلكعلىمتالو-نجبرتبقىبماهوورليحاول،يطولؤداللبدويانكظاروللك!..مولهيرننص(د

بطريقةباغتصابهادهـوتهبلغبشعاهمجياعذابا،العذابامراللفاشيونسنسهحيماواثقالحطامهفليجر،عض"رهـحثانالصإةاسبابمنلديه

فتحطمتالجنودمناللزهريم!للعدوىوالتقاطها،شعرهاوقصبهيميةيدشونانمرارجاءويرجوه،يراهانيحاولا(مدور"؟قوبعينيه

تحطيما.نفسيتهايقونشاهداانالمهم،اتىمفمازةاوكجايومن،كانمنكاطتانتا!!هـ،

!ه**اعرفولكنيانيهمئىولا،قادمانتاينمناعرفلاانا))تعلحدده..

والفرفىالو-شيةعنكثيرةعامةعباراتنقولاننستطيعونحنوممارسته،السابقةتجاربهومن."شاهدي1نشآهد،تكلنانارجوك

والوحشية-الضعفضدءللقوةانذقولىاننسشطيع،اللقوةوبينبيتها،القلقةنفسهؤهـارةفيكامندميقشعوريجتاحهالمحنةعصرفي!ل!باة

يثير،مد"رانفعالحثسيةوالو،فيللأقةؤلمرةاللقوة،الانسانيةضدتجدلناًنكلهيقولواوكمزقالقلقطياتبينالمسنقرالوحيد

مكسانفيالسنينالافضمنالكامنةالاولىالعشوائيةنفوسنافي/فونان،لئفسكشاهدانقسكمنتنصبانمنمفرولا،الشاهد

طغنالم،العالميقودهمجياتفعال..والعضويالعقليتكوينناءنضيقيلزمنيلمحقطمقالا،سأكضبالاخبارمنوبدلا،مرة!ء،فعلها"نفسكشاهد

المسشعبدونحلصأقىخنفو!يناللضعبفتساعدانهوقوياتكونانسي!سرخ،الاخرينلينبهسيصرخ.."الشرابعنلبلمتهااكفان

وتستغل،بالضعيفتبطشاًقفهووحشا.نكونوان،قيودهمنسينشرمنترىاـ!مقالاويكتبشيءبكلسيضحي،سبا.هممنلببوقطهم

اقوالناللكن.الانسانيةفياخيكللقيودجديدةقببوداوتضيفالمنخلف،تمامانفسهشا!!يكونانمنمفرفلاهذاكلرغم..؟ا!المقالهـذاله

عاباراتمجرد،اؤوالءجرد،وتحوتناحماسنااثارتمهـمادوماتطلبعثةاثناءفيقالاللذيالمناضلذلك)8("إيكؤوبيريلسلزيز"كانكما

هووحدهـ..الفن،باللفنالاالحياةفيهاتدبلا،مجردةوفكراعامة."الخاصتناءديو!هـيانا"خطرة

اًلحياةواشاعة،الفكرة!ىالروحبكثغلىالقالرة،المبدعةالأسطورةوعوقيالاهمالومرارةلحاللقلق"،حلبلاس!بقى،افىساةانغير

.العبارةفيلهيكونانبعديسشطيعلاحينءلانسانلدىبهاالشعوريبدأالدماء

الامسىحوادث"طريتيعنالضلإيجةهذهالىيصلالاوشرروكانباي،الثمائةضةىالكاسيتجرعوحينذاك،شفسهسوىاخرشاهد

واللتحلملالشخصماتطريقفعظالقصةكانبأما"المختلفةوالوثائق.سارترتكلمهكذا"رمقاخرخىالانسانيةحا)ت!يعاني

الانسانمحلىالمنآمرةحنمعيةالوادريسيوسفصوروقد.الئفسيرجال"كأبيخنفالوحثةضدالثورةوبهذه..المقهومبهذا

القصصيةمجموءاتهاولفينجدهاايضالهقصةفيالاعزلالضعيفمحضا،وصغياكتابايدتبرالاخرفهذا"اللظهيرةبعدموت"عنوثيرانا(

"منسامحاتخمس"تصودارتيالقصةوهي).1("اللياليارخص"بالصورمليءص3كأ،بكتابةمناليهيصبوكانمامؤلفهبهحقق

باب!"المسماةؤ،روقعصابةاكنالهاللذي،طه!لقادرعبدالبطلبراةيشعرحقاهمنجوايكانلقد."العربهيةاللمحراء"ءنرو.نيككاب

ع!المتعامليناللخونةالضباطاحداستدرجهانبمد"الحديريةسراكمجرد-ظاعرهافيقبدوكما-ليستالمصارعةلان،بالأساة

استدرجه،بالوطنيينلتبطشفاروقانشأهاالتيماللاانسانيةالمصابةعذىالأساويالجانبقصرانهالا،مرجلورجلوحثىحيوانبين

.االجبناءككلالخلفمناغتيالهمنالعصابةليمكنالظلامجنحالىويحعلونبحياتهميقامرونالذين..مغنماورائهامنيبغونالذيناولئك

،"ليقضيالعببنيالقصر"مستشمفىالىاسعافعربةفياللجريحونقلالقادهانيناحذيةماسحاوشابفطلاحءلىتدرحرفة"المصارعةمت

لانقاذيائسمةمحاولاتفيرهيبة"ساعاتخمس"كلةالعينيالفصريفسرلمهصجوايانفي."والعشرينالثألثةيبلغانقبلاللعامفي

وزجاجاتالظيفونوعمالواكمورجيةوالممرضاتالاطباء..البطلاو،عندهالاحذيةماسحيرتميلماذا-ادريسءوسففعلكما-لنا

ار"صجيةالقوةمؤامراتا"امجميعاوقفواالاوكسجينوانابيباللرميلقيولذا.الناريةالتيرانقرونبينادريسعنداللفرنسيسكانيتيم

اماآ..اخرىج!منالمرعبةالللامرئيةوالقوة،جلامنالباطشةمالل..التهلكةالىدوعايدفعهالذيومن،الضطوامامبنفسمه

لوجه.وجهاالموتوصفاقةالوحئنةدناءةمنينكسبالذيالمصارعرأسعلىاللعناتصبهوهمنجوافيزمحله

والاسصاءوالشخوصا!انوكذللك،حقيقيالحدثانورغمءكطفالواقعاغوارسبرمحاولهدون،بحياتهمقامراالمصارعة

فالاوشرك،اونتوكاوليبسقصةامامكنافقد(وفاروقطهالقادرعبد)ضهـبالارضاللذيادريسيوسففعلكما.للطساة؟لحقي!ةاللجذور

وتجعسيدهاالظواهرمنظاهرةثراسة"يرميالىمندودمحمديقولكما،محب!هءوجبةالاعماقاعمقمنالجذورلناببخرجالمعهودةب!موته

بالمعنسىدداميةءعورةانهانقولاننسشطعلمواندراميةصورةفيااجث-وان،ابتغا!مافهوقسهفربا!ت!كأالل!فورتمزقت!ان

."اماللدرالتقليدكيالفني.وأدء1علىنرنولنعملالكشففيوالاجتهاداللبحثفضلفلهحية

بعضغندمفهومهاتبلورالتيالواقميةاننقولاننودولكنا"مدخلاليكون"الظهوةبعدموت"كتاباعدؤقدحالكلوعلى

يكشهدصادقااميناتسجيلايلهونسجالواقعملاحظةفيوتحددالكتابهمنجوايمشاهدةانغ!مؤلفهيقولكما"الثرانمصارعةفنفي

السىارر!ريوسفؤادتافيهيالواقعيةهذه..حرفيايكوناللتيالجماليةالجوانبلديهاكدت،المصارعةحلقاتفي"للموت)ا

نجاد"الىهمنجوايقادتكما،ا*ناغلبفيمنهوعيدونالاوشركمنمحاملاذلكفكان-بيكركارلوسيقولكما-الساةعلىتسيطر
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.")12(..وحدهاسهغريعلمهلامافه!ا..مجنونااصبحتاننييؤمنبمايؤمن!ضجوايكانققد.واصرارروي"الخضرأفريقيا

وهمنجواي"سخاللينجزيرة))الىتشي!ف!قاداذياالهدنجءارمهمة"4291عامقالصخىالحققولصرورة"ي.زشؤطازحيماوربه

يوسفقاد"الرطالهدف،نفسههو"الخضراقروفيانجاد"الىيكونلاادبيةتجربةبخوضالحامدائموكان،"الحقيقولانالاديب

..والص!دق،الواقعنص..الواقع."وبميرانرجال"الىدريس5افريقيانجاد"ننالامنيمةهذهتح!فحاول،لم!ببادلىبالخيالىلها

الوحشيةعلىعارمةلورةثارلمحديسادريوسفكانوادا،اللصدقكل.نسا؟لهعندويكشف،الاولىاوهلةامئدللقارىءدلكوقيضح((سالحض

فحققالقصصيالشكلعلىاخرىثورةثلرفقد،الانسانءلىالح"آمرةوفترة،كافري!قيةمم!عةبلادلهاتيحتانههب"اللكتابمقدمةفي

متكاملتين.لورتينفيوالمضمونالشكلبيناجبةالوالملاءمةبذفكذلككلمنوجعلت،الصدفىالاترويالاعلىوعزم،!لعيدت!حهـر

عندما5691عابمالاونئركتجربةخاضؤررانهالبعضيقولوقد".؟الخيالعملمنكتابايناسراناللك!تابووايم!مظببعفهل،كتابا

بريطاليجدياخراجلاءعمايةلمشاهدةسعيدبورالىالعربةقاد.4منيكوراننتريطةبالايجاببيكركارلوسلسانعلىالحوابجاءولقد

لمعاهدةطبقايونيومنوالعشرينالرابعاليومفيالوطنارضعنبالصدق،والجمالالصدقطر!جميي!"رمبارعاكا.نباالصدقلكيروي

تطالعناالتي"الاخرالوشم"تكونؤماذأوالا.الملغا!91(عاكتوبرغر.محكمابناءله)فدموبالجمال"الحالكانتكيف"للكيروي

.)(1(؟"1)ـبطل))القصصيةشهمجموعاولفي.5هذفينفسهعلىالرحبالمجالتضبقههمنجوايعلىيأخذانه

وليست،قصة!يست،الاربيةالقطعةهذهانحنقولنسارعنادلىدوحدثتكماالاحداثبروايةودنكوالحيالالوأقعبينالمنافسممة

فيالعربةقادتهوطنبمفنان"لانطباعات"تسجيلهيوانمااوثركابهاين!قلاالتيبالطرقالتصرفمنلهر!لاألفناعلىؤا!""!رف

ولاحظ،الانجليزالجنودرصيلفشاهدسعيدبورالىاليومهذاء."نفسهلصدقبالاالصدق

يأمرونولكمهم"غريزةالوطنالىفاللحنين"الوطنالىللعودةتوقهمتشيكوفرحافى

الكلالبويتحدثالحزينةعيونهممنالاسىفيطلقبرصالىوجهبالةفيهذاحققهماكبمبريجازباونعرض.ننغعيكور!علىز*رجاننرى

الدكيا،عبررحلمتهيريهساعديهعناللجنديلهويكشف،احدهمالىعند"وثيرانرجال".!همفيالموجزالعرضهذاي!هـنافقد،الصدد

فبماللهندواخرهامبورجفيرسمواحد،وشممنإكئر،بكلعلىوكانبينسالذيالاخرالجانبهذا..رحلةكونهاناحبةمناليهاالنظر

الرسومهدهفيالكاتبويرى،مصرفيورابعسئغاكورةفيوثا"ثفيياملالعطيمتشيكوفكانفقد.الك!ابءنالحديث!دنغفلهالا

الشمس،عنهاتغيبلاالتيالأمبراطوريةعنالشمساذحسارءللاماتالعلاقةعنيتصدثنراهرسائلهاصلمدىوفي،والعلمالةقبينالجمع

عنترى؟قبرسعنالامبراطوريةشمستنرفئهل؟ترى))ويرننساءل،مئهاواحدمركبوعن،العلم!والفهـرال!يالفكربينا)وثيقة

ازدحموقد-صدرهالىالاذجليزىالعسكرييضيفهلرى؟قريبيحققانال!قدروشاء"هاردةههـائلةقوة"المسققبلؤكيلهس!كون

اًعداًؤنا؟..الاخيرالوشمويكبمننيقوسيافييدقاخروشما-ساعداه"سخالين"جزيرةالرائعكتابهفيالماردةا!ائلةالقوةهذهتشيكوف

الكاتبيستطعللم..وهكذا."يرحلونالىالهـزيمةفالتتبع!م،يرحلون.المص!واءعلىوالجماهريةالعلميةالدوائرفيع!ظتأثيرااثرالذي

وكراهيتهحقدهءنمعبراقلبهاعماق"نوهف،انصالهيكجمتانلجنةتكوينعلىالقيصرحكومةدفعوابحهتالقوةمناصعدء!اؤهوكار

انىالهزيمةفلتتبعهم،يرحطوناعدا؟نا":برحيلهموفرحتهلاعدائهبصورةشيءي!لحققلموان"بهاالاموروتنظيمل!مشالينالى!لشفر.

الصورةانبل،بالموقفالوحيدالانفعالىهوهذاوليس"يرحلونبعينينظرتتذعيكوفوكان.يرميلوؤطفلاديمريق!ولكط"جديدةعملية

الرحلة.بدايةمنذبالانفعالاتمشحونةكلهاهذافجاء،المحضةاإياليةاال!،بةفينفعمنركمنماالىالريبة

وليست،بالهتافاتؤزدحملانها،قصةليست..روالاخفالوشمالانطاريلفتاناستطلعاذ"ؤ-هاجداللاعملمية!فعةهـحققاالكتاب

وانما،لتدرس.نجسد"ظاهرة))او"هت!قلة"ثمةؤبس،اوشركا.".واطمئئانهم"المظنقينالسادة"امنيزعجوانالبشعةالقروح(لى

تكونوقد،للهاالنهائيالشكلهوهدايكورقد-ادبيةصورة!االمجتمعالرانكلفيها!جمعالىتبألبؤرةكالتلصحمال!يىمرريرةاً()آ

ليعودمعيئةانفعالليةلحظةفيالكاتبسجلهاتمهيديةتخطيطاتمجردعليهمللمحكوممنلىالىاققىمرحكومةاحار"هاؤقد،وعفوزفالروسيئ

من"ككتابتماما،الت!جربةلاستيعابالغافيالوقتمضيبعدادهاككانببرهسئوليتهتشعيكوفوأص!،المؤبدةالتنىاقةالبدنية!ا!وبات

و!.سخافيالىاللطريقلهبهاوصىالذيلتتفكوف"سي!ريااللحقيقةمواج!ةعلىفاصر،امرهعلىمغلوبمبمشعبازاء!وسي

وقد.7اللقيمةوالملاحظاتوالظلالبالالوانالمليئةالصورمنمجموعةالىهناكمنوكتبسحالين،فيورع!بشاعةمنجنبيهابرينتحملمابدل

تفصيليةتخطيطاتمجردنفسه"سخالينجزيرة"كتابالنقاددبعضاتحبر،الجوعامضهـماطفالهمرايت))،كولالتقدمييناكحام!اءهدقار4احد

وا،الاوتنركمنمجموعةالكتاباعتبروسواء،مقنلادبيتمهـلعملالرابعىقىسنقي*واملونةيات،!ض.سة()ثةالنهورنفيوع(ءـر؟ت

:سوكوففاديمقالكما-شكبلا-فهوللذاقهاتكتبلمتخطيطاتسنفيو!نالدعارةاحزا!فيب!أن8ء،تالةسصء،ر.هـان.ءخ+سة

.1()ع..الحديثة"الاسفارلمذكرات)-رائعةتجربة...تجربةوالتعليمالورقعلىلا1والمدارسلاكناف!وبرودولا..ءضرةفييةاظا

الرحلةالذبممابالجريمةالمنمعبعالجوذلكهوالاطفالىلم!لفاهالوح!هـالذي

نا؟دحلةكونهاناصيكأمن"وثرانرجال"عنجدثرلالماذاثم.ا()؟"..فعبهبنخمهون

فيجبارةهرقلميةبقوىاطبيعةانصارعونحن،نحصاهاالتيالحهاةفيواسعةبهـراساتهذهالبطوليةلرحازر"تشيكوفااررلتعدوقذ

،بحلوانالصلبونلينالحديدنفلونحن،واسواناللجدلمدالواديا)جنا"بموالقانونوالبيولوجياوا)ـجىولوجياوهلاجناسالتاريخعلم

والمنوقيةالشيخكفرفيالتعاوليالزراعيالتجميعقجاربنخوضونحنث!شىةوبين.والجغرافياال!ويةا،ءوالوعا!السجونواجراء.ت

حاجتهعاتجديدلمسةكلالىتحتاجالعياةهذه،والمنياسويفوبنيعربةفيباللصدرمويضرجليقطعها،لالاميمنينلالفواقاربهاصدقائه

الخصبةالاعمالهدهعنلتعبروالاساليباللقوالبفيجديدكلالىفيتمشيكوق!قام،هناكفيزرظرهالذيالمضنيوللعمل،ادالج!تجر!ا

كلوفيحقلكلفي،للإيعتهاالملائم"،بهاالللائقاقئمحهير،المعطاءاكتوبر.فياللجزيرةوغارر،ال!اليةالرحلةبهده.918سنةابريل

الاولالحمسالسنواتمشروعقدجعلمنالاونترككانواذا،مصنع--والقسطنطينيةوبورسعيدوسيلانوسنغاؤورةبالهند!راالعامنفسمن

اسوانالىالارتحالفبمكنة،النئععببرهاي!تغنىانشودة)16(الروسي--..عادماردةحرافيهوؤ!رةهائلةطاقةجنبب"بينيحملوعاد،و؟ودسا

الانشودةيخلقانالزراعيجميعارتمراكزاحداوالجديدالوادياولوالاناكون"،ملةخرقةايةت!ور))بقولهعنهيكبرجديداانساز،

رحلاتهمتسجيلعلىالاناقملواقداللكتاببعض.كانوان.الىمذبة"كرويتزرالىسونافا"روايةكانتلقد!منزليفيقبعتانني

الرحل.دمكانهذننحدا،.فافهيقعينعلينااوضحمماسبقة،بصورقجدووـالاناما،برصلمتياقياماؤبلضرماص!ثاليتبدولمنولستوي

"الاوشرك"ينسيناانيجبفلا-،الحديثةالعربيةالرحلاتادبمناو،انضجت!نيؤدالرحلةهذهاكانتسواء.لهمعنىلااحمقعملا
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بالملايين.وتوزعاللهنديحملانكب!ينكجناحينمعاوالتحديدالجديدالىلحاجتنا"الرحله

ا(على(كولروسيافيشهـر"كتابهفيالدينبهاءاًحمدسارولقد.الرحبةالفنسماواتفيبعيدةافاقيالىالشابةالواهب

للريادةمالهارياديةرحلةظلتحسيناحمدرحلةوللكن،الدربنفساوتطولرحلاتفيالخارجالىينزحونالذينكتابناكلودناوقد

الطريق.وتعبيدالسبقفضلمنامريكيسائحكأيوسجائبغرا؟بمنشاهروءعمايحدثوناان،تقصر

وعندما،مصرعنيتحدثفانملمالهندعنيتحدثعئدماانهبعضبهامجمداكتفهعلىالكاميرايعلق،السلوىاوالتنزهبغيته

واللحديث،الهندان"اللعربباساليتغنىؤانماالصينباماليتغنىالاعجابمناكرهدفاوغايةدونما،فهماوعمقدونمااللحظات

وقوة،لمصرنهضةالهندونهضعةمصر،عنحديثهو،الهندءنويعرضها،رحلاتهالبوميضمهاصورةمجرد..باللصورةالسطحي

فيحديثيفليس،الهندقوةمنمصروة4انكما،مصرمنقوةالح!.والصحراءوالنخلةوالهرمالجملمصرفيليروا،ومعارفهللداتهعلى

كانتواذا..مصرنهضةمناليهارميعماالصلةببعيدالكتابهذاالطويلةواللحىبوذاوتماثيلوالسارياللنقرةالهندوفي،المشمسة

موصوعاتبعضعنللتحدثسيجرنيالحديثوسياقرحلنتيظروف.السوداء

كلهذلكوراءمناررفمان..استطراداالحديثمنهاليستطردعرجواوالعجائبالغرائبذكرمنالإفذاذرحالتنااعفاناواذا

هذهالمبارةاشبهوما".مصرتريدهالذيوما،مصرونهضةمصرهوالفاتكةالشرقية"بالفحولة"للتغني،والشهوةالجنسعالمالىبنا

محاولةالحقيقيةفيهي)ءكتابهمقدمةفييسادريوسفذكرهبماالثلجيةالبشرةعلىالاضواءمسلطين،الرينوحسناواتالسينبعذارى

فيمباشرةفيطريقعنالعربيوالعالممصرفيهناانفسشالرىلكيوالشعور،اللساخنةالسمراءالبشرةالىشوقاتذوبالتيالبضة

وعمقا"ووضوحاصدقااكعرروىيعطيناالاحيانبعضفيولكنهظاهرهالشعرالىاللهفةوتشدها.الحنينيزرقهاالتيفةالهفهاالذهبية

المخثلفسةجوانبهامناسبانياعنيتحدثلميسادريوسفولكن..التي،والنهودوالسيقانالاردافعنفضلاهذا،المجعدالاسود

مجردلا،الصادقالفنانز*نلماسبانيافيقصاهاالتكمافالقترة،والاباحيةالحريةبينتفرقةدونما،اللجنسيةبالحريةبالاشادةتغريهم

صدفىفياشطاعافالا،كلهاالسبانيابمعايشتهالادعاءمن،السافحالاماءترتميانالمهم،البهيميةوالشهواتالساميةالعواطفوبين

ألاسبانية،النفسفيتأيراًهذهالجوانباهملناينقلانووعيوعمقالنازحينالجددالفرسانخيول،الغازيةالخيولسنابكتحتالبيض

استطعناخلالهومن،الاجتماعيةوحياتهاالاقتصاديةلسياستهاوتسييرامنليلةالىالؤلوجعذارىالثمواقلاثارةالمشرقةالشمسبلادمن

..الضحاياالطيبينالناسالسبانيا،كلهااسثانيانرىانسهلةفريسةالمغوارالفارسيقعماوغالبا."الملكشهريار"ليالي

كمسا"الشاملالمسح"يسمونهبمايقملمادريسيوسفان،اًلمزيفبانتصارهفخوراليعودال!وىمحترفاتمنحاذقةلمحترفة

آثرنا،الطريقعلىثابتةخطواتولكنها"سخاللينجزيرة"فيحدثحطموما،الليلعلبغرقغوما،بابليونحصنومحطمعطكفانح

"وفيسخ،لينجزيرة"فيممثلةالعالميالادبفيجذورهاءننبحثان.عانقهعلىالملقاةالمهمةمسئوليةيقدهمسئولكقالبفيهامالتاغبى

."تبعثوامة،العملاقيقظة"فيممثلةالمعاصرالعربيالادبالليقظةكالنجمة91ع3عاماسياالىحسيناحمدرحلةوتقف

الرزالقعبدمحمودمحمد!لوانوابخنماعي!صياسيمف!حسينفاحمدغروولا،الغافلالظلاموسط

منمجاهداحيانهوعاش،الامةهذهشخصيةعنباحثاشبابهقضى

هامننىجهدمنمدرستهبهاسهمتمامكابرالايف!ولا،ورفعتهابعثهااجل

العسدد،تيمورمحمودبقلممقالالفارسيالادبفيالقصة)1(ت!ونانبغريبفليس،والعملبالفكر،العربيةالقضاياشتىفي

.((691ابريل)القصةمجلةمناللرابعالحديت-.العربيالادبفيالمث!بلتفتقرالى-رياديةاسيا،رحلةالىرحلته

المصرية3المؤسسةننمر،ادريسيوسفتأليفوبرانرجال)2(،وعادوالصينواللهندوبورمااندونيسياخلالحسيناحمدجاس

.(6191فبراير)والنشروالطباعةوالترجمةلذتألليفالمامةانارتماردةخرافيةوقدرة،هائلةطاقة،سخالينمنتشيكوفعادكما

الكتابساشلةمن2.1العددادريسيوسفتأليورالعيب)3(الاستعماراقامهاالتيالحواجزوحطمت،الشرقالىالمظلمةالدروب

اًلذ!بي.ويشهد،ارر!متركةالامانيعليناتفرضهالذيوالتجمعالالصالخشية

لعامالسابعالعدد"فملكلاللطعام"معقولية:مقالناانظر)((يقظة"الاولكتابهفيحسيناحمدتحدولقد،الطويلالتاريخبه

.الادابمجلةمن؟691تجربتسهيخوضوهو،العملا!الصينياللشعبعن)17("العملا!

سوكوؤطفاديمبقلممقالالمعاصرالسوفيتبمالأدبفيالاوشرك)5(!ولانالشعبهذااستطاعويهف،الجديدةالديملقراطيةمعالباسلة

.(91ع8فبراًير)النصرقمجلةمنالثانيةللسنةالثاننالعددالىعظامهافيوالاوبئةوالحروبالمخدراًتتنخرمظلمةقارةمنبلاره

كاكانتوايا،الوضعكانايا"تجاهلهااوجهلهايصحلاكبرةقوة

نبنيوانالعالمهذافيلعيشاناساسهاعلىنريدالتيالزاوية

،صسم-منمليونخمسمائةتجاهلاللحمقؤمن،الثصمستحتاللجديدمكاننا

كاءلووى،*ول!الاجتماعا!قتصادوفيوفيالسياسةفيحسابنامنابى!شرواسقا!م
هـس:فحىنوضأءإومللادعنالاس!عماانحسروكيف،الاشتراكيةالاسالي!معالهندي

م5-الشصتجربةعن)18("تمعثامة"الثانيكتابهفيتحدثتم"..

خاصجناحلم!*ه*3راهـ!سطسابقاللىلمجودغفوتهمنالتنسبهذاهبوكيف،اللحصرةعلىليعيش

قلاثص!ر!1."تزةض!مهالانجليزيةالامبراطوريةاياممضتلقد..اجل،مجدهوتليد،عهده

أسصارممئدلز80ساخئةساه...الهنديةالجمهوريةفيهوددتالذيالليومفي

مصعد؟نصدئثان.ا*:؟لوتلخفونا!نشرتهاحتىالاولالكتابمقدمة"التحرير"مجلةنقلتانوما

ابم!ى-??"او!جىى-اليىلم17!العوبيالشعبوتجاوب،عربيبلدكلفيومجلةجريدةمناكثرعنها

"6979:عىدشضهص!ورلاارفلصطبما،)دهـبرصتتجاهللمالتيالوثابةالروعفكانت،كلبواتجاوبااللكنابينهذينمع

!بما!الرسنطر!ممط..باندونجالىهائلتاريخيركبفيمعهاوانطلقت،الجديدةالقوى

ممميكلاككم!صءأـ!وولم!ول57ء.يم5لم?-لملمهملمهول6لمنهنم!رو!ةكأ!االمؤلفعنهتحمثالذيحاللنامنالاننحنواين
17،+ء0343-ملمهح5منهايطبعلاسوي!ريةجريدةفيعناكتبلماونقعدونقوملوكسمبرج

ى-كا-*-!*---.-لاىفيتصدرصحفاحساشامنمستقطعين،الالافطمنعشراتبضعسوى
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الىيقصدونانهملهمنبينعقيدةوعندغبةعنالمتعدينالافراداممالهكتبهةنثررئديرشادالدكنورليفظالقصرةالقصةفن61(

هـين":ويقول"ناس"الىا!رادمنفيتحولون،منهماسمىشيء.المصري!الانجلو

الحالةهذهفي،ذاننانطاقخارجفيمشتركةغايةباخوانناتربطنانشر)"ومذاهبهالادب"كتابهفيمندورا!كأولىا"*ون)7(

الاخر،الىكلاناينظرانليسالحبانالتجربةو"رينا،نحياوحدهاالتقليديالمسرحعلىاللعديثةالثوراتعن(ومطبتمصرنهضةمكتبة

القزماذاالاذلكيتوافرولن..اتجا.هواحدالىجميعاننظرانبلالىوقسمها"التقليديا"سرحعلىالثورة"بعنواقموجزفصلفي

فيهاويرى،الانسانيةبرمصرمرتبطةالتضحيةمنبمننوففردكل:ثوراتثلاث

يع!بسارنرالالتزاماباأنالىهنانش!انعليناويتعين.(متعته.وانتهىاللامعقوللورة-3،الملعميالمسرح-2،الاوشرل!-ا

.اعجابايمااللكتاببهذاالملحميوالمسرحالاوئركاما،مريضمسرحاللامعقولمسرحانالى

،الادبما:كتابعلىهلالغنيعيمحمدالدكتورتعليقاتراجعاوالتحقيقبمعنىاوشرككلمةوترجم.سليمتانايجاب"،نفثورتان

صفحتيهامش،المصريةا!نجلومكتبةتئرسارتربولجانتألليف.نحقيق"وانما.صحفياتحقيقاليسوللكنه،(الريبورناج)الاستطلاع

.96؟،2ع3الناس"مسرحيةفيقوياشبهايشبههماالقوميمصرحناشهد"درامبم

كارلوستأليف،القصصيفنهفيدراسة:همنجوايادذست)9(الور!الناس"مسرحيةايضاوذكر.عاشورلنعمان"ؤوقاللي

نجميوسفمحمداللدكأورمراجعةعباساحسانالدكتورترجمة،بيكريوب!-الهابعالعدد)المسرحبمجلةاصبراًنشرلهمةالفي"تحت

فرانكلين.مؤسسةمعبلالثمتراكنشر،وجوركيتشيكوفعندا!ولىموله51الىبالاوثصرك!ادكما(6491

الكتابمن27العددادريسىإوسفتأليفلياليارخصا(".لانطونتشيكوف"فانياالخال"و"اثلاثابلاخوات)))ذللكمثلاوضوب

.(؟59!)الذ!بيجوركيعنداوضحالاوثرككانوان،جوركيلمكسيم"الحضيض"و

يرميلوفترجمةفلاديمرتماليفتشيكوفب.أ.(3؟،12،اًا)عامتوفي)بجودكيالزمنزقدمالىذلكارجعفقدتشهبموفعندمنه

.(الشرقمطبوعات)فؤادكاملوالاستاداًلقطالقادرعبدالدكتوراللاحقةالفترةفيالروسيالشعبعندالثوريالوعيوتطور(27!1

اللفكر.دارنئر،ادريسيوسفتأليفالبطل)،1(.(؟.91سنة./وفي)لتشجوف

اليه.المشارسوكوففاديممقالا()عفياشترك،طياراثمبحاراكانفرنسيكاتب،سانتيكزويري)8(

الروسيالخمسالسنواتمشروعاتمنالاولالمشروعاشتهر)16(التحريرقوىالىؤرنساهزيمةبعدانضمثم،الاخرةالعالمي!ةالحرب

الجبلاي"بالجاكنتكا"الغنالونتعنىوقد،ماجنتجوروسكباسمكثيرةقصصله،،(91عاموتوفي091.عامولد،افريقياشمالفي

متعاقبة.لسنواتيومياالصحففييظهرالاسمهذاوظل،الحديديمر"الرجالارض"منهاالمحدثينالكنابكبارمص!افالىرفعته

للجميعكبسلسلةحسيناحمدتألليفالعملاقيقظة)17(الكسونفيوتحكمهالانسانببطولةتشيدوهي"ببلاالطوان"و

.(ا539ًمايو)وفي،الانسانيةالمذامراتوتصويرالفلسفيةالافكاربينقيهاوي!ج

)ديرسمبرللجميعكتبسلسلةحسيناحمدتأليفتبعثامة)18(فيمحققلموتلهصاحبمعي!تعرض"الرجالارض"بقصةحادثة

.(5391سنة."الانسان"سانتيكزوبيريؤيهقيرىلانقا،همابدويويأتي،الصحراء

الئديم.دارنشرالدينبهاءاحمدتأليفروس!يافيشهر)91(-فيوتتاكدتتبدىولكئهاعليهابالبرهنةتتجلى!)اللحقيقةانوعنده

"ابالأداودداتهثهوركل8ا-و

)ألعبمشكلةعلاوحتميةالجديدةالعربيةالعضارةع!

005ابراصيمزكريااندكتوربقدملى.ل-دالئوره

اولصرالشعرقضايأعهه2..قصيبالمجماانورتأديف

لح5.الملائكةنازكبقدم.بينالجديدالانسانطريقعلا

العربيةالروايمةفيالجنسارمةعهىلاشنرابهبةوايةلعرا

05،شكريغاليبظم.02حيدراحمدتأليف

والادبيلاتنشراكية*البلاغةنهج!لألمنعلىالامامهـح*

035عوضلويسالدكتوربقلم025الهنداويخليلتأليف.ا

اًلعربيةوالقوميةالشعوليةم!ء(رواية)تحترقلتيااصابعئاعيا

015الفكيكياللهاديعبدبقفم،..ادريسسهيلالدكتوربقلم

،هث!


