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ث!صى-.!لىلح!--هـصعىا-.-همعا!ييا

رنتضبرغنأتضمحالربء!غأضى

!سيكل.-.-ثىه-ميم

"مكااحس!3"كلإرتيهجريدةنظمتهاالتيالهامةالندوةموضوعهو"!لاهأدل!مكاااص!مولأ!مص!"أ:الادب!ط-حوراذا"

ا!ف،بوفواردونسيمث:همالفرنسيينوالادباءالمفكرينكبارهـنعددؤيهاواشتركافرنسيةا

.سامبرنجورج،ريكاردوجان،سارتربولجان،ؤ،يريار-جان،برجيه

بهذاح!يثاظهركشيبفيصدرتاقهيالندوةلهذهملخصالقرائهاتقدمان"الآداب"-راتوقد

ارفكرب:"الهمومصسميممنهيقضى،يامنالنقاشيتيرهولما،اه!يةمنالموضوعلهذالما،نفسهالعنوان

..سواءحدعاىواذعراءالادباءلدىالمعاصرة

"...شىءلاا!لمنسهامعر!حورج

نايمكنلاالفنانتعنىانهل،هنا:واضحةوالفكرة.؟الادبرر!خماذا

ايلتقىالكابهامعصمذئبة،)نجكر"لاقاركوكسنفعيالقماابهتعاسيلههذ:نبدأهانما،الجدالاينهييأ..ي،بسيدجواب

.ع......-...لاوممناه،،ووظيفته،دورهوحهكا،شيئاالادبيستطيعلا

اتهالنسبةبالهفيئللهالنسمبةا"احلماتكوكوسيلهيعتبرمىصكلملبعدطلاعنعلىالتاريخع:ولا،عليهتهالىاطةولاالمجتمعفيلهالاجذور

،ووصود!،اجلمنوبوجودهايضحيحدالىالاخربنالىاذررةادبية،ر!ضقي،!قةاصواتبعضبهفهمسيماهذا

الأمر"لزاذايذكر.وغنيةقويةقيم-4اعمالباسمن،طقةاصوات
احدمان-الحكايةينقلالذيهوواؤتوشنكو-باستارناك

!ج،ار2!ئبةا!رذهذهمناوطلاقا،ولكن!ا-ا!*،الحقيقةالىقدن!:سألهفدكانالعمال

الفنانانوهي،حججالىتمبحتندلانتيجةغرييهروبببالييخطرلم،!هذهمضبحكةفكرةالة":باسترناك

.نتعىءلااجلمنالايخلقاني!يعلا.كاكبرةالنناعران.مكانالىكانايأاقودانقط

ؤبالادبيةاعمالهتكذبها،بحتةنظريةتيجةانهاثمبانلهاقوةلاولكن،الهواءفياوراو،،حىلمجعفيسمع

اخر،شيءايدونالنفعيللمفهومنقدهففي.خطوةكل."اجداتقود

ءلمىويرتد،الجدأيةالوساطاتجميععلىغرييهيقفزباناكصعراءءليهدرجالذي)يدالتقهذالنعرفوانظ

و!و،الفنقي،"المجاذية"نرللنظريةمريحولكنمغامرموقفانفسهم/جع)ونانهم،النباقمابالنوعانف!هميوحدوا

الانفصال!ذانظر"ا،وضعاءايهاويضفييبررهالكي،يقبلفيين،.ننخدعلاانيجبولكن.وملراواوراقااشجارا

ار!اصيين،والمامالصميميبين،والمواطنالانسانبينفمابررعةاكثرهـاالشعريبدوالادبيةالاشكالجميع

الاولىالمنابما!رهوالذيالانفحسالهذا،والجماهيري.احيانايسىقهاوهـو،الاجتماءيةالتغييراتالتقاط

.استلابلكلشد،داما،باسترنلكيبدو،بالذاتالحالةهذهوفي

النفعىالمفهـومقدؤ،ن،الماركسيةنظروجهةمناماآندائ!مانيتهقىكانفقد.اكبر!،ءاشديداوواضعالى

(لمال!لانتيء)\فييصبلا-والضرورىالححيح-للفنوكانت،بالغانتععرهتأثيروكان.انفمهم،حوالناسيقود

متظورفييتحققانالنقدلهذاويمكن."المجانية"فيبالس!اطةفيمترانبالذاتفضىبرلكونه،ادييةسلطةله

آخر...السياس!يه

الب!ة،الادبيةصائلالمىجانجباوضصنلفاذا،وبالفعلب،رءطحبات"..غررءروب،الىلف!تمعتم

اهتمامانلنافيندو،والمضمونواللشكلالكتابةكطريقةانالمهم.ان،قشهاانزهمب!بلا،ادبيةوقظريةادجمما

الى،4النظرابحاثهفي،خاصبنوع!توجهغرييهروباعامكتبوود.وتسوتتحركاكائنة"الجديدةالرواية"

وهما،"اقيمتهماؤقداقد"بانهمالصفهمامفهومين-:يقول57!ا

..الاشتراكيةالواقعيةومفهومالانتزاممفهوم،سيةالسبعقائدهمنبالرغم،للفنانبالنسنة"

نا:ومعروقاواضحافاصبحالالتزاممفهومامالا،كمناضلالطيبةارادته"نوبالرغم،صلابةالاشد

هذاانثم.اوهـالممنيتحرراناولايمكنلاالمثقفمهما،تتجاوزه!ضيةلخدمةوسيلةيصبحانللفنيمكن

منبعلي!صبح،مفروضايظلانعنيكفالسلبيالموقففوقشيئايضعلاالفنانان.ومحمسةعادلةكانت

ي!ونآنعنالاديبركف،وبالتزامه.خلاق+نشاطالايخقانيسس!علاانهالىبسرعةي!تنبهوهو،عمله
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بوفوارثوريكارثوفايبرجيهسارترسامبرلى

عالمعنعصرهفيالفنيعبرلكيضقطايحدثالسياسي.متضمنالالتزاممبداانتم.لاعالم-لالناليغدومسلوبا

فنيا.نقداوليسهو-نشاهـسياسىذاك،!عينتقافيالاجثاعيبما.المثقفينطبقةخاصياتمنهياشكالفي

حقيقةهواجل"صننناضلالذيالثقافيالعالمكانواذاانذاك،الاديبياخزم،!مااديبولكوف،اديافبصةخه

يجدوسوفي،يقاوملنانتشارهفان،وضروريةحيةلوجودهالوحيدالتبريرهوالتزامه

،يقاوملاالذيالطابعهذايظهرلماذا-،ولكن.فنانيهكموعهصشف،ن،الاشتراكية.الواقعيةمفهوماما

نايعنيفهدا،فعاليهايةلهيكنولمالضغطمنبالرغماسناطةباالادبعلاقات!يما:السؤالهذاقيلتحدد

الورقءلىالفه،و!ستعارمزيفالثقافيالعالمهذا؟.ألاشتراكه

تدفعهاالثأئينسهاحركأ،في،الماركشهتافهونالثعورانيبدو،الاركسيةالنظسروجهةمن-

الضقاربطرقتحدانيجب،-الدغه،ت!يكيةبنيتهالتتحاوز.وابجتمعالادبببنالعلاقةتلكيحتمالذيهوبالمىؤولية

لا،ذلكنحدان.ويح!.والثورذ.الادتنحواللحقمقية(لمجدانوف"قراءةنعيدانيجب،.الماركسيةذفهمولكى

.....!.ابعدتوالتي،ازفسناعنفحلضناالتيالمسافةلنقيس

كا،والان،همماي6،!-واليهنالبجرلتهللأقنالمطمختمعاسمالناتبلورهاءخأ،لثورءةا،النقدي!ةالماركسحيةحقيقة

وليس،ملضشى4ولكأ،ياالادبتأؤيرانذاكالعسكريةالطريقةفيهكانتوقتاتىلقد.البيروقراطي

،الاحداثءلىمماشرةسلطةلهفليسى.،مبانتراتأنيراهوتبادلكلنهاالىذلكظدى،الثقافيةالقبدةتسود

تلك،السياسيةطلمأتالمتعنيتأخراويستمقدائماانهالاننترا!ةالثقا!"ووجدت.الخارجيالعالمممجدلي

--..ع."س.....وتعطات،الضيقةالقوميةحدودضمنحبيسةنفسمها

طبيعه.يعيراىمر!ومايطاعهباسهلىوليه!دردهيهأهووهذا،الديو)و-يةمعركةوكلللملأعتراضامكانيةكل

رباسبسنغا!في!لتعبذلككلتطلبالتي،الماركسىيةنقيضالواقعفي

سؤال"ولكن؟جميلسيؤال؟االادبيستطيعماذا،عارضايكنلمالخطبهذاباننعترفانويجب

هصماحالناوداننايفتركأىهناالتسماؤللان،صلتبسجذورهانبل،السوفياتيالمجتمعبظروفنمويتعلق

.جدواهغنضحدث.للننتقلحتى.الادبان":تطلقالاوامرتللثالانالىتزالوما،ذلكمناعمق

علمىيطرحانيجبكاناوضوعاانرأربوفيءلىجبكيفن!رفانفيتكمنلضرةال!المشكلة

اولسع.بساطاشتراكيينفنماوادبااولضلقويبتوا-انوالفنانينالكتاب

!الادبرر!حماذا-"...ولونالرةيقصنالم!،ةواكعليماتمتطابقين

حس،دح؟عالمفيالادبررطيحماذا-الاتحادفيخفقدالضغطهـ-ذاانويبدو

؟ألادباهوماكيوميات".كتابينشرانالمستحيلفمن.ف!ياؤيالسو

الكتالةانه،نفسهالاد!فيمتضمنالحوالهان،قائدقبلمنحميدةبادرةلمررد،ادليتسوفيتشايعفان
:...ا..:-.....لل-جاةوطبيعيةحتمهيةنشججهذلكيكونانلنبغيبل

هدالواجهمن!حولخارمح!!منآكماعنمدستفعلل-المم!ؤلعرال.كلهلوسيةالرفيةالثقآ

سارتربولجان-طرحهالذىنفسها!ؤالهوصذا.صححتقدا"ضيتجاوزاتلاننغتمطالاويجب

ن!حضورهفتيسأتعتماءلانني."2جكمواقف"فييئبالاشترافطالمجتمعان،ألىقشعقدالاستبدادوان

معارضات!ني.لهاقدمانالابولسعيوليس،الادب...ذلكغيرشيئا

احدوهو-ابحاثهاحدفيبارترولانيلاحط،والر!،وتن،المجتمعهذافان،وبالفعل

موقفيننتخذاننستطيعاننا-قي!لهـميمكنلاالذينيحتهمذلككل،منفتحامستقبلاالثورةتعتبرتزاكماالتي

انه-.وسيلةاا!5لاميعتبرالاولقف!المو.اللخةازاءدور:الاسساسيبنالصؤالينهذينطرحنعيدانءلمينا

هذهوفي.تعليماونترحاوشهادةعنللتعبير4وسبا.عامةبصورةنفسهالفنومفهومفةالثقلزطاقفياالحزب

ينبغيالتيالرسالةفيتكمنالكلاما!!يةفان،الحالةنتخذانيجبح!أ،5+!3،غراضسكيمنوانطلاتا

.الكلامخماهـجتكمنبالتاليانها،ايصالهاالتحليللنعيدقيمةوالاكثرانسجاماالاكثرالتوضيحات

67-الصخهعلى-التضمةالرجلانيقولسجنهمنلقد-كتب.افن.االماركسي
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ههلمتاتدممما!عملللعسالمالذبتكوم!كامابنمتهلوعالمألاجدىلالىتبهيى)-لأالمنسوعمشطبعاللصمفحة-مألئمة--أ-

نف!ها.الكلامكهر

الكتالة،4-ولدزالذى،الخيالىالعالمهذاوينصب

-موضوعويطرحه،عالمنالنمةوجهفىالخاضة

لنا.ويكشفهاكثرالعالمبرينااًاذيهوالادبان؟تكون

الكلاملتجربةباخضاعهألعالملسألالذيهوالادبانفيبارترولانيتردد،الكلمةهذهالطباسوبسبب

-زظرن،--فيالكلام1تجاهلكاق،ذلكاجلمن-يتخذونالذين.الاشض،ءثااولئك"!ثقفإن"يسميان

سؤالطرحالاطلافتءلىليس،هدمهاو،اداةباعتبارهانذين"ب!عش!بانويهترحالكلامازاءةقاالموهذا

.الالسؤمناللحرملن،بالعكس،يغننراذلكان،لعالماكلمة!ؤلاءعلىتطلقان-اقترحيفانت،انااما(،يكندون

بكافكافيعترلااحدمنهنالكليس:مثالاولش!اأحذ."انجارقينترات،)وانتاجىهم"محبرين،،

!ىان"يضلكتبلفد.ف!ههووحتىاديباانقلىيقرونلااحرينا!مخاصحاهنالكان+دم

الؤحيدةرغبتييع،كسلانهلى"بالنسبيحتمللاكموظف.شهادةاوتعليماتنقلالتيالشاح:ةتلكالكلأميضبهح

شيئالستاتىوبما.الادب!يالتبالوحيدةودعوتبىت"يعترلونانهمبل.كأداةابدااليهينظرونلاالهم

اكوناناريدولااستطيعلافانني،كاتبغيرا-ربةلهسماحدود،وبصبريةبعظيشتضاونه،المادةفيكنوع

تجعلشبىانالاطلاقءلىيمكبئلاوظي!فتىان،اخر2هيئاالكلامهوالهم.اقلامخارجالمهمليس،لهؤلاءوباللنسسبة

تبحعلنىانجبداباستطاعتهانجان،ويالمقابل،مهووسا،خبرايصالعندهم-الكت،بةصنالغايةوليست.نفسه

ادبالليسماكل)\اخرصوضعوفي."بكليتبيمختلا،خاصكحيزالكلاملاكتشافالمشروعهذاهىوانما

اج!لمن."الادلهءنالمحادىاتحتى،وام!قيفدفرني."ادبا""يكتبووما"كتابا"نسميهماناقترح،!ؤلاء

العالم.يسبتجوبء!ودلكءمعنىمواقفمنالثانياذجزءدىسارتريحلل

جائع؟!،لم-فيقيمةالاعتباراتلهذههلولكنالنثريعتبروهو.والنثراللشعربينيفرقبانالكتابة

"ان:بقوةسلرترليؤكد"الموند))لددجراجرتهامقلبلةفيان":قائلاينصوهو،ابالادبأوضعتهومحضانفعياكلاما

مزهـ-لاانس."لىوزنلا،!وتولدبلزاء"الغثيان)\كنتحخصالناثربرضىلانعتوانني.بماهيتهنفعياللنثر

والاولادكفهفياذكتبيضعالذيالميزانهذابصحةال!لإمررصنعمليلافهو،الشاعراما،هاتالكليستعمل

،بمتءنهـوببطلنقتنعلاكماماخرىكفةفيالميتين."اللكلمة.يستعمللافاللشاعرادكأداة

موتيزنماذا،فنقطعةامام"قالاذا"دبزاسنت"يسميه،ادبانسميهاناقترحتماانلنرىواننا

الحقيقةفييمكنلاالاعتقادرن؟لملأال!اعتقدوانا"؟ط!ل.لسميه"اخباريةلثرات"سمشهوما،شعراسارتر

غيرنظريتينهنلكانلىويبدو.متقلبلينبكوناانص.اًدباسارتر

هو،الفنلان.للاساقوالفنللفنالفنمقبولتين،شماظفيالكم!ةقيمةانسارترلاحطوللقد

فيي!،يصبحالتيالتفاضليةانصفةانها،نفسهالانساننسميانيجبهلاتساءلولكشي.لللشلعربالنسبة

انسانا.رفيعلبنيحيوان؟1ء!عروصويسوروسلغرييهوروبوسيمونبرولسنا

يعنىلااؤ"؟ففهمهكماكتبفعليعشفماذا،واذنانفسهمبتسميةيدعوناوانفسهميسمونانهماعتقد

الانسابئءلىافي،يوجدانالانسإنعلىانغيراحرشيئا.اًدباووواياتهمكتلباتهمونسمي،ووائيين

كلنرجعلوجودهبمجردالادبان.اتجوعمنيموتلاان؟اليوملادمما1يستطيعماذا

قضيحة.صالانسانجوعفيشكمن،ا)كاشبباللنسبة،املامقيمةكانتاذا

يكونانالىبحاجةالادبان"يقولشارتروللكنايهاو،مسق!يمايهنالكؤلليس،بالذاتاملام

اكبربجانبيقفأنالاديبفعليكونوبالتالي،عالمياىضةموت-أورجلموتان:لللمؤاضيعمحتمةافضلية

يتوجهاًنيريدكانان،الجائعينمنمليارينبجانب،عددا!زاوعلى.غيمةتطورمناهميكونانيمكنلاملايين

".اللجميعكلنمقروءايكونالجميعوانالى:يقولحينرارترولانحكمنفهمانيجبالاساسغ

لهفليسمسبقموضوعللادبجمنلىاذا،ولكنرعنىو!زا."لازمفصلهوكضبفعل"،لللكاتبباللنسبة

لميهمعلا،دلهحتىوهاحفععلكصللمشزميعقبليعل!ةللنامعينلممةبانهللعالالىنئسنعة.شيءكلوهذا،يكعبومنهماشيئايكتبالااماتبان

*..-.............موريسيعنيسهمانفهمانلجبالضاالزاويةهذهومن

المضخلمه.البلادسكانكإلوالووحتى،بالمليارا!عدواولواًعمقفي،شعرانحباللكاشبآنيقولحينبلانشو

نامنبدلافنابصفتهالادبان،للييبدووهكذا...يقولهشمىعللديهللشىبان،اعماقه

لللاستعلاءحجةاالادب)،الانسانتحريرفيحاجزايق!فاننى.للفنالقننطريةتقديممعرضفيهناولست

الىتتوصلانيمكنلاوالتي،الناميةعيراالشعوبعلىبر"للانسطانث!"نمظزيةعلكااوافقلاكماعليهااوافهـقلا

اللتحرير:.لهذاالحقيقي،.معناهفنلبصفته،يعطهـجمأ!فهمه،كن!ابهقيليقوللهشيءالكاتبلدىلكنللمفاذا

بهعيربئلميسمطيعلطلبنلبصمفته،دنجلالانممعلنب!منسحتطيمانهيقوللا،ذاتهبحد،الكتابانابدالمؤكدلاذلكفان

اللنامية،عيرالبلاد،لكماقولفانني،ثطصرائصدادومآالعالموبتيةالظاهرفيتتطاكطلاالكلامبنيةان.شيئل

الذا؟.اهمعةالة،دعيشغاؤالمرءت.1،اهـاررةفصوالمووالثيء،اكيهماءانولنحدد.الخلرجية-

--.....يمورو..ووالثافيمباشر،تركيبهوفالاول.واحدةبنيةلهمالليس

نغرغرتنغئننغبنيةنكتشمفانيمكنكيف:واوضح.مؤجلتركيب

بهيجغينس!ؤالبالتأكيدانه!.الادبيستطيعماذامسألةفىيكنلماًن،الكتابةفييكنلمان،الكلام
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ءـئساالم!توقياللهروظيفيةونلك0.شيئايسثطيعلاالادبأنهلى،(الادب"بهلمة:مقلقتسينوحزفيتيعقكا،تيقي!ملطلانه

ناكأباييستطيعلا(كذلعكنض!يهانيجبكاناذأالجداداو)كما،المخطرة"استطاعة"وكلمةالغالبفيالممثذلة

اؤملة.قيديحركها!بالادبنصنعماذااخروبتعبير.نعلم

تفوماوافسنطة!ليأمسثوالبأانفستطءلمروابةايهانضحيح،ا!ؤال!ذامنطلاقااكا!اةايديولوجيةتقمالم

رفبدف-نولءبمالأدبفان،اـلأء!اتتبعمصيئاذاودهـن.بثورة،ايضااوالادب،بالتحدلدالثورلةروسيافايديولوجية

انتيال!ورةا!بحبث،يعملاقايضأويستطيع.لتئيراقيمهداًنحينهوميروسيطرحهاللم،السؤالبهذاابتدأوقمتلكا

السأبقئ.منافضل،لا!ت!فيهابتماخياهي،تصئعهذه!يهناالطاعون:الاولالخشيدفي،الاللياذة!يقال

ناالأ-شس!كنبد4،ش!بئ!افخمايعلا(النصة"و)الارباناللصؤانه!هناالطاعوني!ونعندمانصنعماذا،اللحظة

الذياقعاثويظ"راشاراتيةوبئ،والرموزالاكنعاراتدحدثنا"ديفكرييجبامبالحرفانضحيانيجبهل:ايضااوديب-الملك

محكي.واقعفاس\اسهـوالذىالواقع،فببهئحنالثراجيديكالحعاوثالماحميالحادثانبالماعز)يضسح!ان

ذ9.ن!مواقحنايئبزيغلاوراتبايةالقولعاىالقدرةءـوالادباًن.الاحتصالاتمجموعةئحصممهانيمكقبمايبشديء

دو!!أردمببيوفىنفسهلالتسوهذافلهما،الروائيةالفصةاما

و!ليسللاد!مفهوميلانالكوقالىدعلاحةد!ست،لالط،نعرفهمانفعلاننستطيعماذا،نعملماذا.كيداية
م..-....الرواهـ"تحديدهوذاك.العالمواسرار؟اللسحراسرار

،اناسبهايقومفاغديةيعئي،!طبالنسيةكلاويلادب.ديكاردومةهومان؟تفعلانتستطيعماذا.والاولىالدقيقفعتاهافي

فعلا.الكشفهذادامما،العالم!ميكشفانبفية،افاساجلومنوالذى،ولدمنهالذي،السؤالهذاعلىالاجابةتحاول

كنتاسؤال،حدامثيرااحدءلسوالتعرضقدحارىانغلى...ء.ا.
-....امامهوينعصبالكمابامنيحرجبانالعهى

(لسؤالءهذا!ن.بالاخبارالالبعلاقة:لمالذاتعنهاحدثكلاناريد

لاهذهجميعفيهتوحدالذيالوقتفيمالايامهذ.فيحادبشكليخ!ح:العنوانغريبكتابظور"السيد"ظهورمنسنواتثلاثقبل

كايراوررانا)توالضى،سمبروئاهايغعرضالتياًلاعلاميةظهالوسطصسارتمقدمةةبلعأماعشرواربعةثلاثمنة.اللضد-الرواية

.؟!بر-احضد"-ايةدو)ءبانهاوضفهاوالت!،ساروتلناتالي"مجهولصورة"ر

.لكأسواسعةاعلامواسطةوالراديوالتلفزيونيصبحانيه!ن."سوريل"بعد!اماعشرواربعةثلاثمنةفبعد.سلبيايتقدمالالبان

النفسوعلمالاجتماععلمعنالموافاتمنكثيراهنالكانكماصادطاتعيرهذاواصبحالضد."-الرواية"عنيتحدثالتقداخذ

واسعة،دطريقلآكاهاترشد،ثائقالومنوكثجرا،+المقارنوالتاريخيفهومفي)الض-الزوايةكانتاذاولكن.الجديدةالروايةلكلمة

لاحظكما-اننعاواًلواقع.فيهنعينىالذيالعالمعنا!مهورمفهومفي)تعنيالجديدةالضد-الروايةفان،النفيتعنى(موريل

نا:المؤلفاتمنالنوءهذاعاىكبيرااقبالااليومنلاحظ-سميروناجمالا!لا!هلكلابحتةجدليةوبطريقة.النفينفي(سالوت-سارتر

بة-البحتةالالبيةعن"المولفاتتقرإبهايتحولالجمهودذلكسيكون؟مكاناصيرةهيغلدواياتطريقةعلىلاشكاللتاريخ

قيمتصلاالاثبانأماليومهيكمأالادبيةا(ولفات!طأهوصالىتوصلانهنامناشطعنااذا،الوقتنفسفيوخطرامثيرا

معكم.اليهانظراناريدالذيالسؤالهوهذاعثتا؟فيبم!شة.للرواية.المطلقةالمعرفة

يستطيعماذا:المطروحالسؤالءلىللرد،المطا!إاخرفي،طريقةانهاالخطرهذاانلنابدا،ةريبمنالاشياءالىنظرنااذا،ولكن

؟الادبنفسمههـوالسادوقط-السارتريالجمعهذالان.بالفعللهوجودلا

قرأتعندما،خاصبنوعالماضيةالسنةفي،اكمكلامسنيلقدالىننظرانويهفي،ذلكنؤكدانيمكننما؟حركة.وحركةتناقض

وهـو،بالاغنيرجديراوابررهقرأعقدمنكمكنيرينانفيريبلا!اـبا؟!،قض.واحدوقتفيوساروتنارتريثيرهاذيااغالباالحقد

."سنبيزاولاد"الادب"جهةمن:التناقضاثدمتناقضينشعاريناممهنالانتا

اكواخفياميركياجتمابمعالمبهقامخقيقعنبرةوهو."الجديمهالرواية"اخرىجهةومن"الملتزم

مكسيكو.الجبهةهوواحدمنبعمنينبعان.اللشعارينهدينانوالواقع

فتراتفي،سنواتثماني.سة،الاجتماعيالعمالمهذاعابنولقدبينالمعركةمننوعهي،بينهماالحاضرة"المعركة"لان.السارترية

التيالقصصتسجيللة7علىوسجلعاللةمع،وطويلة،متفاوتةالافتتاحيالمقالين1.4ومواقف2محواقفبينولنقل.سارترين

كانتأ)قصصءـ!ؤه.!-تهـ.عنالاربعةوالاولادألابيحكيهاكانموريارعننفس!هسارترمقالبيناخرىجهةومنجهةمولرئ.منللتان

ان!ا،هـطحةقصةالاطلافىعلىليستاذها.نفسمهاوتئاقض،تنقطعصلةالمقالينهذينبينان93910شباظ-.*."!اذفي

فينجحوااوحاولواروائيينبعضكلبعاد،متعددةابعادذاتقصةالتضييقمناكري!نلم،الانطلا!نقطةفي،الالتزاملان.وتطورا

المؤلفاتاغلبيةبعيداتجاوزقد"الاخبار"هذاانثم.تحقيقهاكلاالروايةففي:الخاصةالنظروجهةفيالازسا.يةهادةالشصوتأطير

نظر.وجهةالاطدةتعطيلاالتيالاجتماعية.."اقيازصاحبلمراقبمهـانلا"اجمواقفثقولكما

النفسيللعاومضخمةماذةمنهكانفقد،المؤلفهذااماالاثب"يبناك،!يخيا!طأفي.اًلمعارضةوداعفيما،ولكن

سواء.حدعلىوبالانسالهبالعالم.يهتمانسانولكلواللغوىوالاجنمايامارضةافيه-!طفشيءامامنايرتسم"الجديدةالرواية"و-،،الملتزم

النوعهذامنهيالنيالمؤلصتعددناائلاـنحن":تساءلتولقد.المفعولباطلةوتصبح،ملائمةغيرتظلانعن

كبيرفبئاولمدجودوملفيةبالامكإن"طنيكيابهذبربولشمكلالممكىلعاتجولتيمنالتيجدا.الارضعلىمكانكلفينجدهااننا؟المعنى"ملحمةنجد-"اين-

؟"ليلعبهرورللادبيكونانالممكنامنكهنمهلى،ار!الممختلفيمكنمايعرلىمنامن.مثلابرلين:الامكنةمنمئسحمياتوب!بشطاعتنا

كاناذا،معطاةكليةالعهالمكاناذا.:-نعمنفسياببتولقد؟هناكالارضعلىالمكتوبةاًلهيروغليفيةهذه،عام!صبحد.،تعنيهان

بخريطةنفعلكمافوقهونحلق،نفحصهاننستطيعقوقفاشيثا،!لائناوقسنطيتة،الجزالريةالحربعهدفيياريساف!.نمسميايضما-ويمكننا

"مع.""نحمة"روايةفي
؟اث!ه!ءهوما،العالمكليةلادبوحدةفيلرىكنااذا،ارضيهلص!-.

الموضوعيةمعرفتئاازديادفىق!؟اللحظةهذ.فياذنهلاأسي!نالذياو-ودليلالفارةهوالنيئامان-الافكنةهـذءنلفظنا

فىكمر8اكثر-لنكمشفهالعالمعنبالطكيديدلفهذا،وتنطقتتثلمنفسفاالامكنةهذءنتركانبلاحرى

هـ7



.متفرداصوتافيهااسمعالتياللحظة،اللحظةهذءمنالايبدألافان،اليهاانتسبوالتيوجوديةيسمونهاالتيالفلسفةفيولكن

احيمانا.نقولهمماللكلامبكببراكبراهميةنعطيانناوبالفعل.مجزأةكلية،سارترقالكما،هوالعالم

ما.احدطابعيحملكلاماي،صوتهناكيكنلمانادبهناكفليسلنابالنسبةموحداعالماهنالكانيمنيهذا؟ذلكيعنيماذا

،انشاءمنبدولا.بااحدطابعيحملكلامهناكيكونانيتوجبوهذا،تجاههموقففينحن،اخرىجهةمن،ولكت،جهةمنطمبعا

مختلفاكلههذايكلنانولمكنواكتشا!.،وفئ،وتكنيك،ولهجةفسييكونماوكل،ومشاريعذأوشرطناوطبةتناعاضيئايتصمنالوقف

،حضودهعلييفرضاًنالكلالبعلىيجب.الكتابياختلافتماما.فرديتذأالمجموع

عالمه.،واحدء-نكي،علييفرض،حضود.علييفرضوعندمايخضم!انيمكن.كلهالعاللمباخرىاوبطريقةيتفنمنموقفو!لل

الاديبلآعلاؤ،الاخيرةالسنواتهذ.فيكأيرانوقئتلقدان.اليومالهندمنمامدينةفي/جريماذااجهلىانامثلا:كجهـل

مثلا،،ب،ءلونكانوا.ليننيغرادفيالوضوعهذانوقش.بالواقعاثوضعوفي،باريسفيتعيشكفرنسيةوضعيمنقسمايشكلذلك

مناقلاماكريقترب،الواقعتجاهيتحفظالذيغريبهروبكاناًذا.فيهاغشالذي

موضوعيته.فيالواقعهذالنايقدمانهيفنقدالذيبلزاكاننايعنيولكننمرفهاننايعنيلا،العالمنحيطان،واذن

قيقبللافهو،بداسيءبشكلطرحقدا!؟الاناجدواناعنهايتكلمكان-التيبالطريقةعنهنعبراننااونختصرءات،،نع!ء

دورانانه،صيرورةوللكنه،مجمداكاةخايىىالواقعلانجواباعن!أنعبرالتيهذعالعالمووحدة.العالمعنالتعبيرفي"ليبنز"

متفرقة.تظلفيماالاحربمضهايتضمنالتيالفرديةالتجاربنأفقيالشىالنظروجهاتفيالتجزيئيةهذه،اًلفرديةهذهاتاليوبا

ومكتملثابتمشهدالىالكانبان-يحيلهاالمسضحيلفمنواذن-الشيءبعضمثاليةهينظروجهةكلمةلان-بالاحرىأوتجاهه

لحظة:الامنهايلنقطلامنافكل.كليشهافييظ!رهاان-ويسننطيعالوضعفييوجدمااهميحددءاهذا،؟بخا!4نتخنطالتيالمواقف

كاملة.كحقيقةاتخفتهيانخداعهيجزئيةحقيقةان.جزئيةحقيقة.واللعالممانالافبيناعلاقةاوفيلانسأنبما

اليه.توجهمنتغنيحقيقةفشكون،،هيكمااتخذتهيانولكئمغلقةليستالمواقفهذءلانوممناءتبرير.الادبسيجدهنا

تعبيرانهاحسنا.روللمد؟يةعنقي*لممونكانوا،الماضيفيالتيالاخرىالمواقفجميععلىمنفتحموقفوكل.بمضعلىبمضها

!لانتبالعالمالانسانعلاقةانبوكما،ذلكبحمبببكمر،مثاليجميعدورانسوىاخرشيئاليسهوالذيالعالمعلىمنفتحةهي

ابرزاويةمناليهينظرانمي،وعيهدىالعالميعكسهاانفيببساطة.الاخربعضهايتضمنالتيالواقفهذ.

نستغيداننسصيعفات،،مواقفعنعلمنان!نانولكن.اخرىمنخدلنتواصلاننستطيعاننا.نتكاشفاننستطيعفاشا،وانن

لطبعباظهرانه.كاةبوبكلكلابلكلالممنوحالعالمهذافرديةفكرةالذيالعاللمهؤا،تجزئةكونهمنبالرغم،كليةهوالذيالعالمهذا

عالمه.ضمنايختصرهكما،يتضمنهكماالعالمهوماعلىنتفاهمبانلنايسمحوالمذيجميعالنابالتسبةيوجد

الاولاداوجداالسذجالقراءسوىقصيوجدلاالهرأييوفي:مثلااحمراواخضر

بكتابار!ور!ةالىيوملواانورعونانهم،يمتقدونا!زينالهيعتقدونالذينمنلستانا.نتكاشفواننتفاهماننستطيع

فياتنزءلااننيجيدااعرف"غوريوالاب"اقرأحنوانا.صموبةو!ل!عندمانتواصلانناواعتقد.اتصالالعاديةالحياةفيحتىيوجدلا

في،لبلزاكدوايةفياتنزهانني.بلزاكعصرفيكانتالتيباريى.نتحدثهعندمااوعحددةغاقيبغيةمعاثعمل

.بلزاكعاللممااقولوانا،اعتقد.نتواصلاللحظةهذ.فبىانناواعتقد

التي"ةابر!سي"ايطا!اهيةلست،ستندالاقرأوعند!االل!مهذا.الكلامعبرتولدحقيقيةعلاقةهن!اان،تسمعونهومااقوله

.ستندالايطاداانها،ارىانيمكنوالتيالمشتركةللمعاليتنقلواسطةايضاولكنهكيافةهو

يمنحانهالمؤلفيتخيلفانكبيرة،اهميةلذلكليسان،والواقع.الجميعيبلغها

او!الم.منموقففيانهالىويئفدقةاحريكوناناوب!اتهالواهـحفابلغيريظلانفصال،الاتصالهذاقلبفي،يوجدالهعلى

هو،ار!ارئة،انايهمنىمافان،لهيشفكماار!الميمنباوانهالذينانتملكممشابيهموقففيلستاًحدكمالتيانا.للالتحام

اخر.ءالماذ!نمعو!لبعايى!جفريدبعالممسحورةاكونان،جارهكموقفموقففيهويسمعوننيالذينمناحدوليس،تسمعون

الى،المعاصرادبنافينزعةفهناك.المطابقةمسالهيفرضوهذابالثقافةولانفسهابالضواياولانفسهضيباولمحملا،هناالىياتي!انه

جذريةكثوابطريقةنفسهالسءصر!ضومعاشخصسارطابقةد!ضعلىبعضهاينقنحالتيالمواقفهذءوجممعمختلفشيءكل.نفسها

طفقفي،لانني،مفيدةغيرايضااًلمنا!مشةهذهاجدومننييمكنلالثئا،كلههذامع،تحمل،بينهافيماتتصلوالتي-الاخر

رج!مماا!راءةفياقمر!س،لااملثخص!ك!نان،*حوال،محاضرةاللحظةهذءفينستعملهاالتيالوسيلةبهذ.ايصاله

يصبحوان،عالمهفيادخلانيجبالمؤلفمع:احدمعاتطابقان.جدال،مناقشة

عابر.طولهناكومن.موقفنافرديةبسببللالتحامقابلغيرشيءهناك

اقرأفعندما.والاخبارالادببينالاساسيالفرقيكمنهناانهاننياقولإنواًريد.نفسهالافتراقهلىافينفسهالوقتفياتصلا

الذيالظريخفي،ءرفتيفي،ويخنىفياظل،"سنشيزاولاد"اقولالتياناليبالنسيةالوحيدالفايملانني،"انا"يقولفاعل

البعيدفيميومكسيكوحوليمنفيبارسءعمريمع،فيهاعيش.منكملكلبالنسبةهونفسهوالامر"انا"

والحقهم،بهماهتمانجني.هناكيعيشونالذ"نواولادهابأكواخهاهوالامرولكنلي-،بالنسبةاطلاق!افريدةهيموتةاموتانني

غالما.اغيرلاولكئني،بعالمي،انسانكلحياةفيمريدذوقهناك.منكمؤاحدلكلبالنسبةنفسه

على،اركنبانولقنعونني،يغروننيوغرييهوبلزاككافكابينمانفسههوالامرولكن.يعرفهاناخرانساناييستطيعلاالهبمعنى

و؟لتيالادباعجوبةهىوهذء.اخرعالمقلبفي،للحظاتالاقل.منالكلبالتسبة

عنتكفاندونمنحقيقنياخرىحقيقةتصحان،*خبارعنتميزفاوسائلسائريتجاوزانسيستطيعكولهفيالادبحظانواعتقد

ذلكومع،يتكلمهولمن"انا"اكعناتنازلانني.اخرىتكونان.يفرقناهوبمانتصملبانلناويسمحالاتصال

نفسي.انااظلفانئنوهوالفراقلتجاوزطريقةهو-حقيقياادباكانان-فلادب

الشكلوهواثقطاغبلاومحلولانقطاعبلامرسوماختلاظانه،ليبالنسبةهاماكتابا،!ثتابااقرأعندمالاننييؤكدهاله.بزكدء

؟ز،الجدير،بهلأتصاليمكنلامايعطيضابانالجديرللاتصادالوحيدالادباى.كابهمنجزءايشكلالكاتبان.يكلفننمنهنإكفان
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كثيريسمحلاالعالمعنللتعبيزعديدةطرقوهناك.ضمناعنهيعبروله،ذاتهفيقيمةلهعالمفيملقاةانني.اخرىحياةمذاقصطيني

حقيقة.يكشفبانتهايوجدذلك-فالهومعفيمنفصلايظلانه،بهالتحقلاانني.انهالو

الذيالفردان:الملتزمالادببفكرةالتقيبالذاتهناواننيعبر،ايضابهواتصلعنهمنفصلينيظلونلاخرين.ويوجدليبالنسبة

وارسخظو01؟عملالتأريخعلىيزلرانيحاولوالذي،عرهيعيش.حميميةمنيملكونمااكثر!ي،الكتب

فمحبالذيمنبكثيرعمقاواكثراغنىروابطبالعالمله،بثورةكاتب!يهايستطيعادباللحظةفي،راييفي،اثبيعملهناك

عاجي.برجفي-العالمعنبمعزلولكن.عالمهحقيقة،بالعالمعلاقتهحقيقة..حقيقةويفرضيظهران

واذا.حقمايتيرهماالىاًلاالانضباهيثيرانيستطيعلاالكانبانيعتيلا،نقولهااشياءلنايكونمانالكمماتهذهتعنيهماتف!مانيجب

يعفدانه.هزيلاعالمايمنحنامانه،وهزيلاضيقااهتماماتهحقلكانعنب!يماباحثينالطاولةعلىبطهثمنحملهثينانمتلكان

مع!النصفهكلمات
.جدامبقيرةوبطريقةجدامحدودعالممعاًتصألا.

فيسهت"ـبماتكلمنالقد،الملتزمالا!بحولاطيلاناريدلاايرضاوا!كلتب.هـطى!صالبا"لان!منوصةليستالصلاقةان

ا*!اية.ويعيش،نفس!هيتجاوز،مو!ودولكنه،كثناليسانه.معطىلليس

يستطيعمماا!نراليوم.،اناد،منيهـاعن،احدثكمانواحبفان،معطىغيرانسهأنوتجاء،المعطىنجبرالعالمهذاوفي.الزمنفي

السؤالعلىالجوابفيطريقةايضاانها.عاتبةليبافسبةالاثبيكشفهاانوقبر.اكثعافها-ويجب.معطاةغيربالتاليهيالعلافة

.الابيستطيعماذا..ءملكلكانذلكاجلمن.لنفسهيكشفهاإنللاديبينبضللاخرين

ر!نهأتجربتناوللكن.مجزاكأنالعالمانقلتانسبقلقد.بحثاهوادبي

ولكنهامتواصلداةلما،أ5ء15!راولهتجميعانها.مجزاةايضاىئنهو،الرواليالبطلنبايفولالذي-لوكاصيلتقيهنا

فاننا،ونفياتحاوزادوماالوعيداممااو،وتفلمناالداتكتمللاالسنةيقولكاىالذي-كرييهودوب-قيمهعنين!ثاشكال!

ء.............1001...ء."اكتبلماذالاعلماتمبانني"ةللننغرادفيالماضية

الجالبهدافيدائماابلالسعاد.ولطللحطهوردبملعيصيهذالهابول!السللشماميذيادبيعملمنهنلاليس،البح!،الذاتيةالسيرة،؟لرواية

قدالفلإليالاديبان:يقولونالنقادان.استكشافايكون3ولاقيمة

تموتواـكنها،تصلانف!اوحزنو.1ثعوراولأحساسويمكن.الاخر"الكمل!هذافعملا*تابهذايعملانيريد"كان.تماء"اخفق

جهةومندوماتتجدد"نجعلهاانعنعاجزونكعاننا،الاحوال!لقةبهفي.انا!كاتبير!ر!امسبقايعر!انفيالحفيملكالنقدان

وااحساسايباستطاعةمليس،ايضاجنريةش31هوماهناكاضىانه.الاخرولاالكتبهذالايفعلانيريديكنللمنفسهالكاتبلان

والابهامواللفدحلشقاءامعاتعانقا!،تجربت!ناكليةتعانقانفكرةايةوالنتي!جة،استكشا!نجبطفقطلديه.يقعلكتأباييعر!فيلم

تحريتنأصصالمعاشئةنشاني.التناقضعااتكلةلتبملعلتهيمنالتفريقكانذلك.اجلمق.منتظرغيرششهـادائما،لهبالنسبةهي

ينفصلان.لاوالاثنانوالشكلالمضمونبين

تفثمملنفسهاهياًنها.معجزاتتحققالذاكرةاننعتقديلاويجبلاالاستكشافانيقولىشمما!رورزمعوفافىعلىلستوانا

تفشلوهي،امتلاءهاتعطيهاانوفيطاللحظةجديدمنتحييانفيماهـضوقوجدملو.ذاشهيفرضالمضمونوانالشكلالايستهدف

واحدةطريقةسوىهنلاوليست.اللحظاتاخننلافاتتوحيدفيايضا!ك!ان،عليةفيالشكولانضعكطكلماتفينلفهانئستطيعمحدد

الادبان.نجاحفرحاوالتخلياومثلالموتاقلقذدوتهحتىلندفع.فائدةيةابلاالشكلعنالبحث

الحقيعيدان،المطلقاللحظةلحضورالحقيعيدانيشيموحدهاهـطىاوضى!لىمسبقاالمؤللفيحمل،العلميةالمؤلفاتمفي

وحد.االادبان.الابدالىتستصانينبعيكانالتياللحظةلابديةانعرضغيراخرشيءعنيفتشلاانه-اومعلوماتملاحظاتلديه-

فيذلمف!لاالتياللحظاتهذءجميع،معلويومقيوجدانيشنطيعفي،ورقةءلى!وارتىليقولها4لدالت!يللاشياءالبسيطالواضح

انسانية.تحرقة
...شيءكلوهذا.يوضحهاانيجبمسودةحالة

تناضلوهي.الموتوضد،الرمنضدتناضلافغالكلمكانا!حثفانذاتهعنالمؤلففيهيبحثحقيقيمؤلفيرجدحيتابا

تملكمااكثرالىتعيدانباستطاعهادامماالقرافىفدايضاسليسردماوبينالسردطريقةبيننفرقاننسنطبمولا-.بلاجماليكون

عموميته.-الوحدة،الوت،حياتنادواق،لزمنامرور-مردية،تحديد.ميالطريقةانها،نفسهالبحثايقاعهياللسردطريقةلان

انهاغقدولكتني.جدامختلفةبطرقالادبوصلقداديب-كل.عيثسه.وطريقة

،الفراقالم،باخرىاوبطريقة،عالىقديكن5حلوليكتباحديكنلم،معفحةرهـوزاليسما"المحأكمة"وكفكاعند"التحول"ان

.يكسرءان!عابطريقة،يحاولللمواذا!4ـ،بالنسبةليحققكالحكابهاجاهدالت!نفسهاالطريقةولكنها

في،الجماعيالغرحلحظاتفيانني،شخصيااعرفوانني.تجربتهحقيقة،للقاريءوبالنسبة

الاثبطن.الكن!ابهفيالرغيةقطاملكلا،السعيدالامسللحلاتفيالدقةشديدانك.ريكاردوللسيدملاحظةاوجهاناريدهناو

تماما.مفيدغيراللحظةهذ.في،لييبدوكافكاكانان،تعرفلابهافكاباسم"ادب"تقولحينولكنتعابيرك

الثسداممامطلقدأسفينقععندما،مستحيلايصبحوالادبه:كافكايقول.نحنتخنهالذىاوانتمكاخذهالذيبالمعنىتحدثهقد

طب.ايبوجودالاعتقادعدميعنيوبالنسبة.نفس!هالشيءيقولسارترولكئالاباجلمنيعيشانه

أفات،المطلقالطشفينكتبانابدانستطيعنكنلمواذايمنحكسيءلا.حددتهالذيالكلامتمارينالادبليسايضالسارتر

يائس.اثب.هناكيكونانيمكنلاانه،بالتجاكل،نقولان.نستطيع.اخرشيذايقصدكاننهاعتقداوانا..كافكاباسمتتكلمبانالحق

بهذاانهنفكرلاننامذلك،قلقعنعبرنااذا،فاننا،وبالفعلكافكابهايسرد.التيالطريقةعننتكلمعندما،الاحوالمطلقوفي

بلانصال،نؤمنزلظمالانناالتبريرمنوثوعا،معنىيأخذ،التعبيرابادةبيننفرقانالاطلاقعاىيمكئفلا،جييساواوبروستفصة

وباخوتهم.-،بالناسوبالنن!الي.الادبيعملهميشكلالذيوالبحث،يستعملونهاالني

،كي!راعلياخذواقدالنقادفلان،ذللكعناتحثاذواننيووجدظاهرةحقيقةوجمت،واكتشافبحثوجدفكلما،واذن

."الاشياءقوة"كتابينهايةفياوردتهما،الاشتراكيالتفا؟لباسم.ادبيعمل

،الموتواستفظاع،يفرالذيالرمنمنالقلقاان":ليقيلدقدل!مااكتشافاوبحثايانالاطلاقعلىيعنيلاهذاولكن

هذاانبلكاذلكمنتنفريانفيتماماالحقولك،جيدشيءذلكولكنه،عليههذاحمتفق.كلهالعالمعنيعبرمناكل.نفسمهاالاوومية
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الكتابيكونانؤيكفي-تقرأاوتكتبانوبمجردالواقعمنتلقيتلقد"!عنهتدثينافلا،و-ركيعنيكذللكولكن،ثسف

الحقيقي،،"الاخرالواقع"فينفسكتجدحتى،جيدينوالصفحة.ذللكليتقول،يساريينمن،رسائل

...موتولاجوحولاف!يهنقصلااذي،الممتليءبافهنؤمنواننا،بالمستقبلتقاننابحجة،لماذاارىلاوازأ

تمتالتيالميادينجمي!فيشيئايسنطيعلاالالبفان،واننوالشقاءالفشلحطنسكتانيجب،اشتراكيمجتمعمايوء،سيةوم

بالصور.تترج3الكلماتولان،ابكلماتنستخدملانناذلك.الواقعالىجرا"شبيهالاشتراكيةالتفاؤليةارىفلأليوالا.الحياةتخنملهالذي

نا.اخرىصورنحوليت!بالاالصورمنيخرجلاالمرءانوالحالرخاءالبؤسفميوا)ةك!اليومالهنتشرةا)ةكنوفراطيهبالتفا؟لية

يستطيعلاوالادب.للثانيه-ظهرهيديرالاوللان،يتفقانلاوالحياةاًلادب.كحجةالمستقبلونستخدم

الناجرة،الكنبجالةفيااي،الحالاتاحسنفيالصورلانشيئأيبدوالتبا؟لنقطةفيالانفصالتجاوزالىيسعىالادبكانادا

محتقل،غيرالاخرالواقعيجعلوالذيميهاالذيالواقعيلناتقدم،والموت-والوحدةالقاقعنيتخط!انفغليهكاللتجاوزفابلغيرفيها

نأكلانأي:حقأنعيثرانيجبلاننااليهنعودالذيالوافعهذا.تفردناميجذريةالاكثرالحبسنجحبسنامواقفبالداتهذهلان

قدنكونانبمجردبهاالقياميلذنالأاعمالوكلهاكلونموتونشربتجاربكذللكهيالتجاربهذءانونحسنعر!انالىبحاجةاننا

والكظبةالقراءةونشاظ.نموتانفيرغبتناوزالتوشربنااكلنا.الاخرينالبشرجميع

،الحياةخارجكتماب..الرديءالواقعهذاعنيفمعلنانشاطاالاليساننيوالمصيبة،البشريةبالمجموعةدمجنايعيدويردناكلام5اان

يموتفلا،فيهااحدناماتاذاكتب.ميهيحليانمنالمرءيخنمكنتصبحهيبل،جذرياذفيابعدهي!عتنفسهاعنبهتعبركلاماتجد

.الاطلا!على"حق"وعنالفضيحةوعنالسقوطعندنتحدث.انيجب.احتمالااكثر

.القراءةعقاوال!عابةعننكفانبمجردشيئايستطيعلاالالبانمنننقن!مانلنحاولالعكسعلىبل،القراءثوثسلكيلا،الموت

للالستبدالقابلغير،جداثمين،وكاتبافادئا،اليبالنسبةولكنه-.اليأس

يموتونالاطفالانانسىبهاالتيالوسيلةانهواقرأاكتبدمتمامنالانفسه.يفهملاوهو،افيسجميعمنيصتعائسانكلان

والكلماتانكتبان.الحقةبالحياةالاحسا!قيمنحنيوهو،جوعاهونفسهوبر،"انف-هممنيقدمونهماعبرالايفهمهمولا،خلالهم

نايستطيعلاإنههوالادبونقيصة.الحقةالحياةهيوالصور.اضاعوهوقد

الواقع.هويكونيجب.يمنحهانللادبينبةيومايسشطيعهجماهذاانواتحقد.

لم!ارتربولج!روهناك.كثافةمعنزملكميمابعضتجاهبعضناشفاؤينيجعلناان

متسثلا:،كقاريءواحدثكم،القاريءمقعدإحتملانهنااريدالخ،،السياسة،التكنيك،العمل:اخرىومشاريع،اخرىتمهط

القاريءخذ3اوانا؟كابفياليوميلتمسانق؟ريءيستطيعماذاتصبحبل.،لامعقولهتصبحوهي،للبشرمرصودةحالايعلىولكنها

لقد.واشا!علامةالكلمةانوهو،هنأفسيقدشيءالىلاشير.الانساليالبشريعنوانقطعت،غايرةنفسهااعتيرتاذاكريهة

محكية،اومكتوبةاشياءعدةمنمصنىالكلامانالنعضنسيكنوذراطياتالتنجا.،انسازيةمنالانسان!بماعلىالحغاظان-

ا،موجودةليستاشياءنحوتصوبوهي،مادياحاضرةاشياءوهيبصفتهاي،،نيالاتبعد.فيالعالموتقديم،والبيروفراطيات

للاخرينتعطىوانها،المعنيةالاشياءهي،ترلمولكنهاموجودةهياواعتقد-واحدوقتفيومنفصلينبينهمفيمامرتبطينلافراديتكشف
بالاشاراتالمعانييعطيالذيالقاريءفهن!،واذن.معناهايفهمواكي.للاستبدالفابلغيريجعلهما!وهذاوان،الادبمهمةهيهذهانا

،كقاريءاناوبن،هنابااستعمالطر!ةهيماولكن.والعلاماتيرجيهايف

وماذاكلامنييطلبهالذيما؟إ-خذءباناهموانااماميكتابيكونحينجوءإءيموتوناطف!لاهناكاناعرفان:احتملهمالاامرانهناك

سامبح؟.الكتابةعنبالعزوفكلالباينصحاناحدبامكانيكونوان

المؤكدومن.مباشرعملينغعالكتابلهذا.ليسإنهالواضحمنيعزونالذينعلىدحلكرد،ايلانني؟الادبيستطيعماذا

..هناليستدالمسألةطفل-..موتدونحالقدكابثمةليسانهليسوهذا.شيئايستطيعلاانهافولان،يملكهالاطافاتاليه

او،وسيلةاناهل؟كقاريءمنييطلبماذا:معرفةهيالمشألة.تماماصحيحا

والذفينفسيعلىاطرحهالذيالسؤالهوهذا؟خاللقاومساعدوالوف،الاعتقالمعسكراتعنالكنبعشراتقرأتلقد

لكي-أسمىاليالوسيلةقعئيهل.ا!طلهالىغالباال!،بيميلو!ذبونويخنقونيقتلونالذينالاشخةصتصورالتبالصفحات

شميكوننشاطيفان،كذلكالامركاناذا؟و!انيهاقابابعثهذهجراءمنيموتاحدااروللم،موتيالىهذايودفلم..ا!خ

لخطوؤقاصورةيقصوناللذينالاطفالكنشاط،مرفاسلبيا:يومكلواراهدائماعرفتهالذيهوا)عكسانبل.القراءات

تعنيهماوهذا.لنظجهالأنسانلعبوديةمثالاهذاوسيكون.التنقيطليسواانفسسهماليوموهم،بالامسالجريمةيسنض"لونكانوااشخاص

انكم،يعنبم"الخماصودرسه،ذاتهع!ا،هوانكنابان"عيارةليوم3او،يمس!يكنلمالكتتفيالشرأنلوكما.لهااستسهالاافل

وسا!دل.الالستم،القراء.اًفتيمالحبباة"فييستمروناشخاص،بالانجتصار.سطحيايمسهمكانانه

باكسبةسواء،حقيقينشاطهوالالبنشأطانوالواقعوالىوفيفممعهمهيالتيالكلماتمنبالرنحم-والكتأبة،والقراءة

الاثاريخلقوهو،غايةلهعملينشصلانه،للقاريءامللمؤلف.جانبهم

الارضامامبموسىاشبهل!ظبهبالنسبةهوالمؤلفان.الادبيةفهولايميت،كاناذاالادبانهو:قواضعاستنتاجالىوانتهيت

كذلكبل،يعتقدكفىعمامخطفالفيئايفعلؤقط-لانهلا،الموعودةينبغيو،لقراءةالكتابةعملوان.الحياةدنون،الاقلعاى،يحول!

منالاخرونانهم،مختلفاشيئافعلانهيعرفالذيهوليسلانهالحربإلىوالنعبوالشربكالأكل:الاخرىبالاعمالاطلأقايشبهالا

يرد..فعلهاللذيالشيءان!ثنيوهذا،قراؤهانهم،ذلكلهيقولوتهئعناواتذكر.بعدماالانسانيعيشيلاانيحدثال!نيالسبباحةاو

كذلك.القراءةفيخلقاهناكلان،دعلهانهظنعمامختلفالقراءاشيءكلمنبالرغمهيالكتابةالىالتوقانفيهايقوللسارترعبارة

منلعبارةكونانويريديعملحينالكاتبفانكلاوبالفعلبينلوافعفييوجالخياليختارالذيألكانبوان،غريبامر

نامنلهبدلاالذيلقاريءاالىيلجا،المناسبةالبنيةعباراته.والواقعيالخيا!ط:حقلين

هسبقا،اعرفها،عبارتياكتبحينانني.جديدهكتجربةيأخنطبين!مايخلطلاالكاتبوان!لىيبدوماهوالعكسانوالحق

اعرفاناستطيعولا،اراهاانستطيعالااذنفمانا،جزئييةبصورةضديعملانمافانه،اًلخيالياخهأر.او،الخيألياختارفسواء

لاني،ايامثمانية-بعددلكسأستطيع.الكتابفيحقاتندرجكيفليهربويقرأيكتبالمرءان.ينسا.بانله،تسمحوبطريقة،الواقغي
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.الخاصلواقعكمشابهاشيئا،اخرىاجهةمنكامانحوعلىاملكانا!شطيعلا،الاناستطيعلاانيغير،فار،1اصب!تقداكون

معنىاذنليترجعانيجبعنهاتحدثناالتيالكيةوهذه.حقيقيةتجربة

4!يداتمناحسهماكلاقيرمع،الانهيكماحياليولكن،لحياتن-باللذاتفارئياننياتخيلاحاول-انانني؟نذ،كأافعلفماذا

..1نخيموتونالذيئالاطفالمناو(مثلاالذريةلقنبلة5)عليتتقلالمرءان-يخعبفييتلخص!لعمل،المولفينجميعيفعلهماوهذا-

هذهتعطىالافيهالمرغوبمنانبل،ا!روريمنليسهعلى-ارررقة01فيهوالذي،القاريء،اخرشخصجلدفيونقدياثعاليا

الذريةالقنبلةان.المباتذرأثواقعيبشكلهاالفنيالعملفيالمشاغلم.الخالق1وسيكون!كاملاالتقاطاالشيءسيلفقصمن

وضعقدهوبل،عنهالا!يتحثكتاباقراناادااجلىبصورةستظهر:اي!هاالاشارةقص!تماوهدا.كحريةالقاريء4لؤخدوهكذا

وشبحها،بهامسكونلمذلكمهو،نفسهعندوي!ةالومالانسأنليمنح،.ار!ىس-3لى،القاريءاناكنتبل،الفنياللعملوسيلةن31"اذا

......يهددفان،الثانيةالدرجةميالغنيالعمللذاتباأهفتوالخالمساعد

داتتسلمتمقد:مسليهةحكايةاًلمناسبةبهذهلكمالويانواوديئءتلااليومارقاريءان.حريتيفيالييننوجهانوالكمتابالمؤلف

قدوكان،عصابهعنفيهايت!ثعصابيكتبهالالاولى،نينمخطوطيروماي،!وصيةكمريناعكىأعلىيإحورهبل،الخلمعلىكقدرةالكتاب

عنقمهنف"عل!ىيطرحهكانيحح!عموةيلاخ!للجعلغن.ولفنملةلىلذروهو،مادالا41تظهـرالمانيمنء-.وعةتألليفيد!ميةانهيعرفانه

..وحدةيؤلفانالقاديءعلى،امما،الدالهداخلققديكونارزي

ترلم!ا.اًلتيصوكارنتةالالذرومنلمخطولعصبلةابرلمالخوفالفنبلهشمعر،غلىفللعكس03كتابفياثوجودةالكلماتجميع

هناكان،بذلل!شرحايتقدمانغيرمنولكن،العصابيينعالمكافانبدلا،الكتابعبرالقاريءيلتمسهالذيالمنىانواعتقد

ثمةوكانلماذا-،ن!همانغيرمناشياءالوقتطواليفعرواشخاصاالمشمانوبالظبع.منهيفلتمعنى،حياتهفيهويفهقد.ععنىيكون

ناب!م!نماوانه،!يفعلوهاانر!من13مابأنهغامضشعورللجمعبالنسبةهيالنيالحياةهذ.،حي!اتهممنىهومنهكلتالذي

.ولذاو!،هيمايرعرفيكنلمولكن،الاشياءبعضللغديؤجلوايعيشونهاالذينومن،مخدوعة"مس!ننلبة،مشنغلة،الصنعسيئة

تنحثلاالتبهيالنريةالقنبلةعنتتحدتالتيالمخطوطةكاشت،وءش،ن41..اخرشسيثأ.لكونانبامكانهااننفسعهالوقتفييعرفون

عنها.تتح!ثافي1هي،عنها4تحعثلاافنيو!نت،تهاظروج!ةعنهنانمتحمتلاونحن،ذلكيجهدنان!م؟وكيف

ميالملتؤمالاربيأخذانهي!تامنار!ةفاث!نقولانشبدولكننا.نفعالادبببسالملتزمةالادبلان،المباضل

!هاا!ص4بل،الاشتراكيالعالممىمطروحهوماكلعنا!ث،معنىهـنيبشونانهم،معناهمبعديجدوالمفيسانهمببساطة

واحد،وقتميهـو-والذي،عنهيحدثونناالذي1الانسانيكونان،مط!كلفي،دائما،!ىالواقعيممحوىانصؤببماتكمنوحرينهم

يحققانيشطيعوان،العالمهؤافيغاطساكاانفتأونرنالاخرءـذ.ووحدة.بينهاميماتتلاءملاجزئيةمعاني،جزأيةمعانيولكن

افعاني.علىالقبضهذاجر!ةوهـأ.منهمتةلت،حيات!!فيءوطانير-مونالتيجميعاالمعاني

من.الزمن،لقشة،افلتاذا"ي،هذ.الحر!ةلحظةعاشدادا.بالقراءة،الحريةفيالوحدةهد.تحقيقهوانماكضاب.االيهكدكوهم

ينسىلنبأنهدثقوا،الاضطهاداوالمعبوديةقوىمن،ا!كابوبواهـطةمعنىمنحقضيةمناقلهيليست"لغنابفقضيم!ةكهذلكوعلى

ادباانالاقلعلىا!و،عذايستطيعالادباناعتقدوانا.ذللك.العالمفيانسانلحياة(بالطبع،معينةاجتماعيةفئة)للحي!لاة

يستطيفه.ميناداساهوانمايلتقطماانبومواردوسيمونمعمتفقانني

وتلخيصترجمةوتنصب،للعالمالر؟يةبهـدهجهةمنتلتصقولكنك،المؤلفءالمرؤية

ادرشمطرص؟عايم!مهات!جدفانت،بحريةقحققها،ركوباعت،وتحققها،وتضءها،قيها

نببنهنبئ-

لبنانهكتبةادارةيسر

علمااًلكريملجمهوراًتخيطان

حديخااصدرتبانها

-،!ح!ا!صا

ء
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البستأليبطرسالمعلمتأليف

جزان.لعمما.5،6كو05،26:قياس،صفحك8.23

جم!،*

ورجالي،واو*دباءيلاساتذةعنهايستغنيلاولغوبةال!بيةذخيرةفوالمعجمهداانري!بولا

وتعابيرهاالللغةلمقرداتموثقامرجعاويعد،القكر
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