
بفو!ه!ا!يه!ال!االم!عاواا

،لا!!!!*!!!*!!!!!!*!!!*!!!*!!*!!!!!*لا!*!*!!*!!!*!*!!!!*!!!!!!!!!!**!رز!!!!***!!****!!!**!كلا!!**!!!*!!!!*!!!!

ةستمراللعرضان.ال!ر!ج"نهمأطلب!انبمالمسرحيةهذءيحتمللاباريس-ونوساللهلسعدمنرسالة

."نهايتمهحتى

(،اللح!حرجزحاملين"آممسيةاخرالممثلولمحيدالحادةوكلماف!لعدلعارولمظا/+"لامحع!نما."لأ

الفكريسةالاوساط.س!ه،مالدين!ؤلاء.منطرماادجنونانفجردقد..ا

الحرية""تحقيرفييمفوآانيريمون"ا!صغاراللفاش!ء"يين"الانللجب!ن!عيما((ائحواجز"مسرحببة

..با!ويليكضفواللموللهـذا.الارهاببذاءةطالهمدىابعدالى*،*

رموابل،!مرارادعلواكماالمسرحعلىالكراسيوالقاءالممثلينبمقاطعةفبمالفرنمصصالجشىهزانموبقايا،الراه!نمنمظت!ع

-أوصالفيالرعبانفجارهابثدخان!نابلالاولى9طاله"ةوعلىمسرحامام!جمهروا(االق!لمماء41طربين)أروالجزاالصيمنيةاللهند

ذللكبعدصاولواثم.شديدينودوضىهرجاواص!ت،فربنالمهامياللصلطنين"منه!اكه!تختزنمابظليصخبونوراصوا،الاود!ون

وكاد،الاروؤةبعضفيالنيرأنشبتودد.بطليت"11رحاصراقوؤي.والمكلمةا!فنضد-جوهريا-وهاتفين،لمينشط،الأصسو!ء

والمتفرجي!ناسزطةمبادرةلولاحقيقيةلكارثةيضعرضالاوديرونمسرحادذيبوجهـ4،"جينيهجان"ودف،ابرحبرأالا/ولأللدورمننادذة

تعرضتالتيالمحنةملامحبعضبذلكوا!ةمعت...اللضاراخضدالىنفاذتئابا3باعيناهتطفحث"هـصاهـايرءق،!-يئحزنءنهيسح

بالاضافة،كانتامحنة.اًلماضيانتمهرخلالمرنسافيالفررحريرلمةلها.انتصارهيعيشلكاتبل.بئلمعانيمحتشدةصورةتلك..غامضةونداوة

الهامة.باللدلالات"حهلمة،الوراءالىسلمبية3ردةهامعناالىملأقلةالى..الازسانبلادةهزالىتطمحاالكماماتثل!انتولئن

منذيتخذ،الاسوارمعاللعرصداماتكلهيكما،الصدامانفان،واللعذاببالشروريغصعالمفيا)زأئةقىوطم،ني!ةء"،كونه!

اهـلمحة،الاظاؤرتبرز،انكلمةموأجهة!في.الامشروعاللشكلالبدايةيكوىويرجرحانيريد..وأعمقآبعداللىيمضيانيريد4جيفصوت

صريحاضغطابالحوار"كستبطل،اتعنفواجوقي،اراديمة!والرغباتالتص،القاتمةر؟ياهللخطوطؤقطومخلصا،الاءوبارأتكلمونفيا

يلق؟ماوهذا.بالرعبونكليسها،الكللمةاغلالمؤداهماغابياوارهابااللجهـأحهيوها.ظلالهاءليمنيهعلىوترخي،غالرةاتلاماذوونهفي.لحةر

جدث!منوينعث!..بالمزالقوطيءلئيموضعغهيابةفي"الل!وحرية))،الاوديونواجهـةعديهاتطلاتياالوسيعةصةالس!فيوفسخ..تخو!

ناغيرمنالرريئةاللضغوطهدهنجابهكيف..حلعنيبحتلهمؤالاادانهالو،أللجرحغضبالابحالضراخينفثلمثم.الملبمءجينيهوصمت

غفب51يجرفياانغيرومن..الللمةوهيالاسأسكيةوسيكخانخونمنهنةوسطوحجارةوبندورةيعيمننهبهلوقىماالواجلاعلى

؟أـاللفكرمعتتجانسلااخرىو!ائللتبني،أؤنعتهمكلجينبهمزق.عراةكانوا...الدائحا-عوراللانهي،ر

هذهتحقيقحاول..المسرحيةأللفرؤةومعه..برلمدواويجانيثأرواانالانيح-اولونوكانوا.الداخليةاسمالهمصتىوازننزع

ىتيرقدمالعملاستمراذ،الاخلاصمنوبمزيدبالاءسارالمجا؟هةولمرةجديدمنطارحين،ووضاعةبدابيةالاساليببرأشد!لفضيحة

بدايةسيستأنفالعرضانحازمااعلنانهكمط.ا4المقررةالمدةنهاية.فرنسافي"اضعبراحريرة"ؤصة،هرينالصهدينخدلثالح!ة

علىومعتمدا،االارهابمحاولاتكلبذللك""خديااقيءدمااعاخريف!وزان))ريفيتجاكؤ!يلممنعالقضيةآنار،الاولىالمرة

،هذامع..لكئ.ونرانهثفافتهحمايةألىالفرنسيا"ةفرجمبادرة،الحواجز""حبنجنيهمرس4موهـءرةد."د!روورا!:"..سيموزفي

وهـو،القانونوانسيماالخطيرةبالاحنمالاتمحملةالن!جربةتظلالا"لظهو"الاوديون"4رن!امسرحكل،صدورهامنسنواتخمسىب!د

هـلى..بادرولم،اللحيادعلىظل،اللحريةمحنسلبيامفهـوماي!حمي.أعنفوبصورةاخرىمرةالفضلية

وسائله!أوالاحت!جاجاس!لوبلادانهالاووزحن..نعم":برمرارةيضحكوهو،الايامهـفهالىرنسكيويقول

ردضهميفرضكانوالذين،بالكلماتيشتغلونالذينوحتىأناذنينبغي،4للجينيمسرحيةبارسرفيتقدملكيواللأن.أصرار

وراحوا،صناعت،!نيذوا،جينيهمسرحيةعاىنلاعتراضآداة،للارهابتيدخوللهمفرجمينالمنكلنفتشوان،للاحتراقمابلغير"-هـحاننني

مديرعلىاللسلطاتويستعدونبل،ويباركونهاللعنفعلىصحرضونواللبندودةبالبيضجيوبهميملاونلاانهمالىزطمنن!ه!،.الصاولاللى

))الفيجارو"!جريدةالفنيالناقدفعلكما،فيهوالعاملينالاوديرون"سوحالمدينةتنرطةنصفنثأنيجبكا4ذلكؤوقثم.الدخانوقنابل

المسرحهـلىتتكلمجتء4نسخصياتتبدانو!عد.ءوبيهج،كجانهيكمانظر..المتفرجينصفوفوبينبلالاروؤةوفي،المسرححول

اًلمنطلقاتنسواً..اللحريةبهايغلفونالتكه!القداسةطظوص*ؤلاءنسي."!بهانتمتعالت!هذههلةورحرقي

كما.نظريةايديولوجيةببرهنةالامريتعلقحينخلفهاايتمترسونالتيتطءمنالاولىالايامءثناءبالى،العروضكلكانت،لفعلوبا

دبجوهااقكه!الفإمةباللعباراتالطافحةالمقالاتكلايضاتجاهلواصا!املينم!مةجعلتأفغبمنانبأنوحاؤلة،الم-سحيةتقديم

كاشفين"الشغب"معبأنفسهموالقوا.."يحاكم))!اتبانتصارابنلالىوحفزتهم،آلخطيرةبزوفع،توالى،بالفو!رمشحونةالمسرحية

ي!نماؤحونالتياللصوؤية!لميست.يرمارسونهاالتيالمزدوجةاللعبةحقيقة.اللفكريرةال!ملكلاللغوغانيالفحديهذالمجابهةالاخلاصأللواناعمق

وحين.والمناظرأتااًلجدلكرنفالفيقناعاالااذناللحريةعنبها..بعضهمجرحمراتوفي،المسرحأعلىمنعلميهمننهالال*راسيكانت

وستنجليالاقنعة،ستتطايرقويةريحا،غفلةحينعلى،الاحداثتدفعلكن!م.اللحديديراًهـظواسدالانتوقفالىاضطروامراتوؤي

ادخلولن.ا!نظريةوالالسسالايديولوجياتمستوىعلىثيرة3حقائقالمغامرةليشموا،المسرحالىفصيرةفترةبعديرمودونكانوا..دائما

بأن،القوليكفيلكن،الفرنسي"واليساراليمين"دوامةفيالانابعادفيوحماستهم،المن!فرجينتصفيقيشجعهـم،بدأوهالتيااللفنية

محرريبعضلهايصليايتصالحريةهوبةكأمفؤدعادراًحادثاؤي-المسرحمدير-بادولويجانوقفوؤد...الشغبعناصر

"البنناءات)وط؟ءي!نفيالذيماواب!.سوا!قو،"الفيجاكو"،المعاديةؤ،توالفتالمهاذجنوصراخالضوضاءل!ةاطع،الامسياتاحدى

.الثرثارةالنظرقيالبمضكاناذا.السسدوءأسألكمالاسانيةاللحريةباسم":6للاق
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نج*+بم:-إيز"؟"بزإنر!في--؟.-!---..-؟،-برا-"3نمكلم!ةيقولان،اللقادمالعامخريفأللفرنس!علىوةممون

!لم!؟ب3.:"أ؟--.-.*.؟!-أمفيبزخ*؟.اللععائقوضعيزورونأو،مفا!مهلهيزيرفوناذيناءنبمعزلعريحة

د!إنرقي-3.!سكا+ك!نج!س---كا"؟!1*!إ!كامو!بة،المسرحعلى.لمدداالتيالكراسي!د!يدوىولن.يديهبيئ

إ-..لأ!!لم؟أقيرز!--"..فيصفي--أء+!!ع!ول"بزض-!-!-.دفي--عفي.نممبم-.و!ة4لراتهحم(يمةسلمو!در.لهبرالدأتهو4-ريئبل،لمححس!باجيئيه

76?-ى-"-بم+.-3خ9،لا-"س؟90.!لأ*توا!مضاياألععلردودل!هـجاوزين،انهملاللىلئمض،والأن

.--+نمتح---خ!!؟-ع3ط.!وفي،--01ع-ء:.9.--؟.!خفى.نبدأيةلشعرااللغرابةورحا4،يرلفعا!سغمارهـووها.لم!ابرلورالىة!

؟يز؟-3.؟-ص-غ--ص--!؟تج--أ-------خ%ط--**،

--سء--م؟،،!ء؟!صء-نر::!"..--!يز؟9ء--وهـل.أرررصديةءلرمحمناسه،تسملمحيومضالاولىاللحطة!زر

--خإ"9-ظقينمقي"!؟بم-؟-طدونسطوحهتىير،-*ملدياحاصوهامعهاحاملةتدخلتف-.4

--بخ-ح*+7س+"نج.أ-وصياالوا!عواروء!آلأتلياء"وصءبإماليةاهورةوليه،فيظ

خ!؟،-.عربيم!برعل!رسماضلاعءد؟علآذا-اجزاوراءهجاراسعحيدإدخل)

.-ىبللأ*ءلدى،ءمزدصإإمعهعبمربيزإإد-لللمالعان...(إإصءلىرندعجرع

جينيه"جان.."صكشامالاهـاتويرسم.يرحيددناتكللولطار.."لم!تالمم))و

مإلعإامآه،الأنسانوراءتموجبرةشوزولا،ناعمةإإلة!إإةإلإإلإإإإير-ظص

ال!رجيألعا!ممنيره!،!أدفاصوهـ!ا.المعفدةالمضطربةلوساله

عنيفكالتجريدمنلو!ا4ويمنح،ونحديدانهتالص.لا!4..كنا-ضه

ليعطي،والجبلئهةالمصلهةادتإإاإتانإأمنيءررهةو،قدود،إإإإالننإإصإآدإد

ايضا.إئممكإئطبيعيةإضعامابآن،الادآإعلى،وافتهمإإلاـإإاهعيةادئإإمإن!يةمزارإإةهبم.رهعنإمآوسإإبعدهدلاش،إئ

اللزواجبهذا-حيدسيغوص،اتلاهبمالمظهرهذاوراءفيماللكناشباءبرلىيماط!قيا!حواجزخللمنشلاهحوالاتطليالححلبمبين

ألامكأهاإعاإإمليس،باهـاإئرتيغعأعالةةإفي.طينهصمدةليأعمإيالممملكاتابمكما.وخادعافيدهاعرعإا،هإإينإإاعلترظرهي،رمدولأ

رلالهؤإإخريةعلريةإببماذابةذاتهاباليةصاعةالرءدقينرنان،لافروعيتمإاتنتإف،2التاإإبينإنالةاصلةارةةالشإإتء-وفإل،ذاةئا

التطمهإثفيييدامحيطهمتثالثمنواللراهظالمؤلتالاتةاقان؟!اللعمليملةإإناللذيإم0ورقهةمإإسطهاتعلإإمبل*إتلأفىرإإإإهإالىتهإإبأأذ

بشإإلىاهاتجرإإتتإإةاإهالطللأئهثهدءليترط،رويدا..رةيداوالانهداإإنهايةفي!للةيلإإلا،ة!قطالرمافأيمملةإإنوأللذين،لإإرتلابمابيارات

علانقكتبانهاشبتلاصحراويةوحدةعمميمفيوالاوهامالعزاءاتاعنمتمس!اووراللفنيالنرميزهذابؤرةفيو.هم.ور!ةألعاباالاالامر

.مشاركاتاوهنالنابعةةالقيوامفوالوالاصداثمنالإإلسلةهذعتديإإبصإثرة

في"المبفى"الىيمضبمبرل،ليلىامرأتهمعس!رفيمولا.المساواةبعدمالزائفالنض!معورذار

ريهلدنإ،الملصمةاللصلنمإإاإإرللصنييداحيثهناط.زهاعهلليلة.اللإلمائر:هكانالهاؤت!خدالمسرإإةابإمنالرغإإعلى"،رلإإطا

علىتحملالتيم"وردة"فالمعلمة.اةالحبهـوياتامنجديد"ستوىفلاح!-آنبمهولةيرمكننا،الجزالريةالتورةشبوب!*رة:وقاريخا

بلغتاإالتبم،ابىفاءمنإإنةوعنتزيناربعل-الاوسممةلما-كضةهاللهإماإناللظاهريةالحدةدإنراء"إإيضله"يتإإةهالذيالافإإاتإإاع

بثهابهامإلهإإةالمكلنعرإإعلىتتربام،الاتللذدسبأاتأعلإنإإرلمحتهافيالأالمشةلةولليست،لتلمتصغهراالاالإإيإائرمللمإإإإت.وللمةاإئ

.بةإإءتبائيلا،هي.الواإإعقىوقهئرتها،اللطوينهإوأنلها،المدهضتمة،الملاحظةهذهودوز.اللعصإئرةإإفيردبرما،الناسكدئب،إإاةاختإيالا

واخلا!المهمتستوقفهاولا،أحاديةاالناسامحضباراتاللكلاوزفيت!لامثلانت!اولهاكأن.سببىءالتباسفي"الحواجز"مسرحيةنو!عور

دصيلتتث،ؤ!إأانباأإت،(لما)سمد"تجاوزتالقد.اوضاعهمانقسامات،كنرياءناتإإدبإةنبدلاإئصلينئذ،فقط".لملريطلهةمسإتصهة"انهامحلى

المصتنت!إإدالرإمدهذارراءجهنههيننلمسهاللذي"الصافيالايرةابذ"بأآلعلمة.الواطرإةالمهإالمحفاإئالمشلهدبعضاللدإقئاترعملعمةوؤءرنا

"ةأإإدااآنةتلاإالمرةإإاإره-يتإإالىوالذإإ،اليشريةالعإإلةللةهإالمستعمرينمنمرةإإنرية-قلهلعمةسنرإإلمما-هإإاللعةإتالتهار

.4الغبالللضةالر؟يةتلشدكنةعلإرإإاهإابيها،اندلاعها(؟انلةإنرةبدوتآ،اةرنإإهإإإإبئااكل-*رإئإلرا

شابةبرخي،مليكةتمثلهااخرىصورةعلىنقع،المبفىوفيللامتداددفيقاكوادر...الفبورأتربةتفنيهملاا!ذينالأموأتأصداء

.وردةبلأشهاالتياللذرنآةبعد.إإه-هئوالم،طويلامهـنإنهااسإدارتخبرللم،إمنيهمسرحيةآ4تطمإأاللطبمتإ،مظهاهرهبعجلفيوالةإإعياةنرامي

والروابط،ألالنزاماتكلمنالسهـوألتطهر"لخطيعنعاجزةفادهاولفاثورةتضناولطلا،مت"ءنةغيرالواصزةاثاهد*ذهيجعلالذيهو

وعلى،الثورةعلىاش!باباوتحرضالوطن!مومقلإهافين!مل.أشملانهاني!ةهموماوانما،باللذاتاالجزائر

صديئأ.لنتئاللذةا"سليمانسي"روحاستلهادإ،الحاجآناماعإايظهربناللذيينالشخصديي،ذللكبعدتملإنامالاذا

ينالتو!ع..!مدلاكبريائهفيسعيدايطهناللذيالتهكمللكن.ا!ةووهـ"ارض"رازحةفورا!ينهبت،اررسصقىم!ةحين

الازإئإإهفيننفييإإدنإإإلا"هاراآلدالسهر"مبئدعةفيمعهيعملمإناهـرمةرأمه.الخهاإئيرنقإم4لاللكإإ،صدمبإإإائرةإوطإئفإئد

الاتف،قيصونان!ليستطيعكبف،اذن..والسخرللضحكمادةمنوجودهاكألةوتنحت،غري!بةفياباتب!..مضحكة،ءدووشة

..الطينفيأعمقوينزللق..فائدةلا؟ا..الانتى"!ماكاناللذيجداؤقيرة..ارمل.مظاهرهاآحدفيالانسانيةئائةالرءن..الطين

منإد0لا.طويإآنرصاتثي!نتةيالهادثةبإنذه.قتهئجمىلمه"ترةيسرنآإوةلمتذقإثلعةبأصإتلها..اللعيلةبأسراردهمإلةو"عرلة،-لميطاإإاإإذات.

الاإآإتماعإإبالاعتراض،ابنهاوةذلش،الاننتعتلفاقإبعدالممةنغيرفمإإوءتمةة،فارغةصقصبةرأعءهاعإتإإحاملة،الاهإوهي.الوصإإةر

رغ!ما،الاإإفعدننمنآالمجان.وذإإإإدهـماميررهنهيت.تإلاقإكاناالذكطاإنإإابنهالءبلوج،تمفإة،لىكلعهألاعلإإإإعهديصر،إإديداصإإاء

سيمنبلهما،المطلقأوحرمانهم،ا!عياةوساتلكلمنلطبقانجريدهمام!الايملكلاداممالهاتاحاالوحيدالحطهوهذا).المنطقةو!ةة،ة

ندتئفي"المإإرماتافاإة"ورالىةةمنسعيدأمرسهمنع،بعنفيرطلب.لاهـهيإثيإإدةانر..(مقيإإلةاخرئبلتةةالزإإاةئلهيرثإإإإء

تفلح.فلاالحججدكلءةسلحةتقن!هنانوتحاول.لىعايماناسيا!إىكلالمظماوضع!تذوقفيويشرعان،ترقصانامهمنسعهد

.الاصرةورقمتهاهيالمشاركةمذهانمنمنيقنة،ليأكإلاانهابيدبالتصوراتالصاةإواقنإرييدلان،يرقإعابيانرمة.اللطلإإةطريلترما

"تندبانإيرفض؟انانذاتهسليمانسيللتتلالمقبرةالىوتذهببعيدابنفسب"مايحة!ظاان-الملحمةبدايةهيتلك-ولمحاولان،الحالمة

إ..لاأممتظاهرين،البيئةمعاتفاقهـمايصوناوان،"الاجتماعيانبذا"عن
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بص!أ!تفضيرصلةغنفيرة،في.ةيهء-لرديةؤ!وألموتأ

والمبت.فيمهنعيمئىالذياناءأءنآث!رايخة"فلاظا!رهء،يمالى

!لالالأ!ءنالفأص!-لةالمفارةي!جتارحنى،ماياتلاتةأرمميابحسا؟ضايالضي

وقيءذير"صلب،انبحدالبشريي!نه.للىوبنفمىلميحتففخلالها.اكلءا-نا

ة033(كأعلنهائييزتماللعواطفو،جاوطص،دأونوجمهالحقد.تاب"،شكلا

لأ*كار-زاللأت"ئيمنهاخلاصتطلمبوكال!!بةقيلىء!.باموانواذن

-نر!كع؟بر.ءكألا-س.أ،رضء-اى):شرلا"واضرو،تىشوالى،-اءالاصأ!!آالىيرتءهي

ننباتج!!-فيغ!بز...4لندبازلملهايحقلاؤصأمالاؤيهايرىلا،2،لاخرين!(وللدلىف

كالأ*فيعلبهالزاء"وصمح.الاحمهاعيةاللعبةخ،رح(1د:س!،))ر!،اهـأروووير

،ملاؤ-د%اموالنء،ءتلكاملااخاصا"صضبضهها"أىاء-"هكبماان

ف!ه!باءالاشاوىالى"ت!*"ك.لتطمووا&ءللا!مألع!موص،رج/ص!ور

-س،-3كاسنج!و1،داخلفيا.له-أو!طالايرفاع-اللبغاءذروة-آوردةوور!ذو!.نظفىهـأ

!د--!!!اتث،ع...ليلى،اونءمه"!-ا"هـيس!نت،خرلبرمعش.يرهـةا(*!لمحيا"*ةد!ا"نفيناصئر

؟!فيةطالمنفيأءرأة)*ءتكه!،جودهـ،،ا!ءجاء"ؤ-"تجد،5.لخءسبههـماهـت،أث؟ونانوصءت

3*ء!3-كا!-؟3-73،!دصلأ...جوارهمارىتعيشاللذيرنا"اساطبه*ةلالراكا!ا-ياوضوحوا

لاع3:كأ9د3نن-لا..!لأ"تا-!لأ--"؟،شلاكا.!-خ!!!بر..الفدارةفي..ا.لشرفي.الاثيرة4جيص"اعمصة"ك!!و.للك

نعةرفد(الاجتماعياسمنا)همهوممنزتحرلىصن،اللش!املةالمةرارة

اصاللحهـصمحاميابء!رمونهكاتواالذي!لجيتنياللاذعةرسهوء"وفيوارو-د.ابا!رةات!يان!يةالاممضاواتاوجدارةوالصفاءالاخلأعىطى

والذبم!،.184كلامالىالعودةاحلاميمابعيم!الل!اللجبننى.وترورهمموسالاالانصىزتجاوزهرمأللهطفيالارقاعذلكوراءهيخةىاذي

باذلالادعيادةس!ى!شهالر!يبينن!بع،ال!وديةءمنشكلوبودهوعاز)،،ؤ!واكسا"كأل!ينالاخراراتحأمعللأ.لهاصلل!طكفكاطة

واللعظمة،بالمجدعاقةالمة،الزاز!ةاللضحلةالاككارمن2!ضو،ل!-كريلتغصانلية!لملاالانتسشطيع،11،ولميئ4بالي..ءتبوذة..معدو!ة

تفان)الحباالحرببأن!ودءالرميبويفطم.ا!اريدطصياءقىواعادةيح!ضنهـ-االذياؤىءالحالملجالشروكه!لجدواق،ارول:نفيكهنا

كثيرةمشطهسووورط.وألء!بالحب/بينظلقاورقلابرل.واخلاص1.الامكانم

فرنسما،عآ-ميخفق،المتطرفة*عريةلىبا،انلاذعاء،كما!يهايخ"لطانبعدالامترمحاووما،السر!ة"لىلليم"وا"راته4عيدلمويحترف

!ميركااللفرنسيانجيشتصور!التالفقرات!ذه)..الم،رشلبزيدويومنبوذين،الناسءنب!داالمدلميخةظاهرالىوارةذؤوا،!،متقوض

اتارتلتياحه!5،اممهفالةبا-وةمحنةدمىالىتممرينو،بالمهـر!يغصطوب---لملأ..ن1يئشردثم..وولى!-بىيرسجنثم.الانقافيبين

تراودهـملمحتئتماالذينالدخاروالفاشسن!نالقدماءاطربيناحنق،والاب،الام"هىا؟"اصضا!سهوىلهـماملج،رلا،يرضشردان

.(مضحكةيخية،اراحلامالارضو

اسشطذي"النبذ"بلادهفييحيااللجزالرجممااللشعبفان..وهكذاوعلىالومت،نضففبم.البشركقصةمدنطة..مةواس!الملحمة

ولا،مداهالاذلاليباغعندما،السلماسفلوفي.س!بعائلةل!يشهتجسبداالوضعل،ذالتبلورأخرىوهـ.،هدجماعاتم.تفاخرصورءد

اأةب،صفائمهللحظةيإد،(شيءكلخممراذ).يشمصره،مابمدبورى-لطةفرتالطينفييعيفتىكان،انذإككلهال-رائرياث-مبدا.أعم

،الانقاضبميئ.تمردهوتفجر،نفس!معاتفاؤ4/منحه،اللمشجاعةتمنحه.-مسةمالتثمنهلتتسعاأفرديةالظامرة-.اللفرذسي!ينالم-تعهرين

."نئر!ما"عذوبةفياكثرمتغلفلينلامصردةوزوجتهلممضيسعيدكان"سعثيرا3.ش!باينلاانهانجدعامةاطننالواةللحابر-هـ!"لحد.ليوفي

فحما،الدمقيملجطءنللبببحثينتفض،الاخرهو34لامئءعبوكانلىبزيسدوالحقولالمزارعفييعملبفا"لمهشعب.4رع،ازنم!-هـيدحالة

.)1("الشر"فيجيمنيهجانوبتعبيرات،لثورةا!!،اللعنف..")1(لدلاهاروواأسهر،بلانكانسيال-5-د"جمء،؟علىالثتمزراكم

هدهدووئ!،في،طنوقتمنلاووو!ي،الثورةماهمة،خديجةوكانتلئفس".رامهواصت4هولمتمضيعاواللخف*وعاًلمذاة"نكدرفيووهـينتى

رح!ثانسضيغرةهااتياالثلائةماًلاياخلالبهـم!*لمهاونسمعها،الروياوانما،عماللهمراقبةمشمقةن!ء"يركافلا،مثلا!ءارولدالسم!يران

شجاعتسمتمنم-ثمالجزاث-رشبالطفيتصرخ،الامواتلمءلمالى.وسطةوقدراًحار!ارؤوس!وووقلمحفازبوضعإ*ءقي

اءماؤها:منتهتفئم،الاوامروتفظيهم***

ص.نالصابق!تالذيانت..1دهشاالسرايها..ارشرايها-)؟هارولدد.يرياذا!بانتهل:جز)ئريمحاهلص:-ب)

اي!--ا.رر-اءدؤضاتهـبانتها.المدهنشانئساوها.شيءكلرصل!-ات-صكتمامالليمى:الكوالببمنوراءمنلدهاروالس-رصوت

0)2((شعبيؤأخءصبتطلا!شر..بنصوئي..قضيبي؟يقنلنيمااؤفكلهـوما.يراؤ:كممت!قشمما

حالة"بيئنربطالتكبمايةلعضواالعلاقةلاحظمناولانهاكم،.براقبيقفازيان.هوب..اخذو؟صفائياو،ؤمازي

،التورةلهـذهرمزاتنصبهلهداو.اجزالرياالشعبوجالة"سع!بدانن".الكوالليسع:والقبم،الاصليالجلدمنرائعؤولازيبرزو-

واءسجونااماؤه"سعيديركوناللذيالوقتزف!في.ل!اما.لهاوحاةزا.المسرحوسطاللهـواءفي!حليايرطل

نفمى.؟وؤ--،حولهالمتظاهرةاًللضجةهدهتكرثهلا،زوجتهمعهـبرداً؟ذللككللهتقولانبر:عياكان:!معيد

.(ا!كتالقفازالىومشهرافمهءلىاصبعهواضعا):حبيب

ىءيخدتدلف،-جدفي"ددىللثهـرفمل.حفهـمهاالدكلمة1برالا!بعي)1(الذيازرياأوضعاعلىللمتدلليلالواقعفيالول-ورةهدهوتكفي

حهاللةبهل،.اجهثةاالملصلىاللكرنيهةائيهةالىحنانصفلهر!.لللكلهـمةالمدألولالكاريكا)يريتصويرءؤ-جبجهيبرعولكم.الجزائرياللشعبدلمفه

تروسبينمبكهناقطوانوالمتهـها،المهـنهبوذونا)جهاليفزخ،صيكدامهـللةيةوجيود.اللاازسانيوا!ممحةوتفاهةللجشعهماللفرنسيببنممرين!لمستاللفاضح

اذ؟الصحغنيبلولا.مهارادابلداانفسههههمادلي!قهواالمنطبةالاجتهماغهـيةا(االجلة

الدحقهيقي.!الصهدق"الاندسانىالنب!ل"اوضنجأنهياالهحداالةهذهوء(لف!نهاعبهحنويمالمها(ب!ان،اههـنهاسنالاؤدكفيوللا!كمالطقب3بيولا)1(

ب!ة..لمهدهيهئة2الب!ورةلصوىاللهـشرووذايرنانبميكنذافهمل)2(عدهنجهيحنيهوان،نبيطاالبرلالاسههحثهمهارعنيضلايقهـلللفهماالاسحهتعهمار

.والانطلاقافبداية.المجرة،لحعالجغراؤلية"لللحلدودخللفدتستثرفان
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نعمةةخديجة--

!.عذبضحكفيالجميعلمض!جر-..--ب!

حينف!.اأةلزموتانعلىفيفا.لقسرانك،هدامعنى:ابراهيم.ا0حال!-!!لالم!+ء!ب.،!

.(اكثردموتا!يجبانهلأد!خ!ء؟ببم*!؟!ي!ثم"ك!بر!م!*حم!؟جممك!-،--تس؟ةلأبهش؟*لأغ؟!ر!.تجتن،!غ!صيبر

اوثقواربطوا،موتهىمأردادوكلمأ.كمثرا-يموتواان..لص!ول"!ير!"*؟!+.3*خ،ب../ش..ب؟بن3أ-ش

"؟غ.؟03،:-!.!:س--،-.؟بر*.؟!/بر،

يحكأصررو!-ضسهمتع.الفوسهمنصاعةو.لرق،لحررهمسزدهد،ددير.!لأ!في+خ!ئح!..!كأت!!/!.خ!في!ة؟.:؟"؟!س"س"

،.....جمعجم!ميماضقح!عمت؟بر:رز++*-7ص/+-..،

وبر.حي!الى"قصةيرويوهـوروبيرالفرذمسيللجنديالجزازريةءاتالرا-كأشبمفي،ءث!ببما؟.؟نم--..أ.،/.!ه.سبئ

لمحال!هـيهالأبلمحي.ابىويءاللعدببانضحك"!عهله.تنفجرالالاطعبعضبخ،بر!بر؟++؟ش-،!+.4!00!لأ+.كا..

ي.ت!..والالام،المدابفهي-طبدلمدبيةغيرةار-يةوهي-يخء،،بش!!.ى.أس:4ء..-.ص.%.لا/7!أ-+د

.ل!هـدداتواإث،و!اوالىودماوسإو؟.*؟--!.3:

ولوتلمظىأورفالثورة-أنوحدنا..آلأرضاءىثانةعدلا!كاذاكل!ث!-!-!"!."-\
؟بمك!*!ر.2ل5لى-عهد
لأنظ!اميسمقط..الفرسيونينهزمو..العادلنصرهـآنحوءاضيئ؟--أ-بر!+ك!؟ك!دج!المر!ة

.اتمب،يوحداللحارجيا!دوألانوبينملأةءهـيدنظ،م،يروند،از-طنيم.،ع".4!..-و/!3فيحمو!ص---

ء"ورةالسعبهذامنيصتعالادلالكانبتنا.وتناقضانهأ!راوويلأ3وء3.،+.،شأ2!ا!.غ

د!.أللقديرهةسلا!االىألامورةحيبالانالانتص!ارقان.)-صع!!ا"ليرسبم!اءش:*.."---.جمكل-؟!في-؟".*..لآ!!-

هيءماعببةألأ.والقيم:"لئفمهياللنظملكن.اشكالهافيقلإللايحوره!/6،ول؟!!ف!"فيفهكليمبمبرفي!ثم!بر!!-

لأاللذينسيظل،اللضخهةال!تاريخيةتاالتحريهذه-كلوعبر.ادقيم!.لم.ء/لم!ص

الخلاقةاللطفرةان.ومهانينمسحوقين"الشر"فيالا،حمايةيجدونوفي،وحدتهاتخومعلىهائمةؤيروالأمتكونالذي!إوقتا

وعندئذ.وتتلاشىحدتهاتفترالنصربعد،الرالطينمذاقيحققهاا!تيويشييم،الثورةوتندلع...حولهايدورما-بكلايضطعابرئةعيرمنفاهـا

انبصاثاجمما.اللعاللممعثابةوالت!جانسالامتيازاتجوعيرصحمو..شبابيموت..والدملاوادنارالرصاصمنبهرضوءالارصعلى

بدلاكآهذ!كيتموللكي.والعبدجمدالم!وثنائيةوالمعارقاتإلىتئاقضاتهـعاللقفرفيمضآنعوسعيذ.لفرسيونأبراجم..ابيوتتشرق

يقتلان؟دلا،وحدتهوسياق،ثورتهمئطلق،رمزهالشعبيسسان،فقطالصدفةبمحض،يوموفي.المنهـلمثتشرده!تواليوالإم.زوحء4

امه.أجلسفيم!،الارضعلىلبعيويخر،رصآصاتاوتنطلق.سصيدابالئسبقيسخريةتلكوكانت.مساعدتهارادتؤرنسيآ-الام-إلىقتل

الطويلة.آلامهسلسلةاتهاءو،وفادتهمنتظرتينالابديرلآفيوخديجةالو!د.اخلاصهاوصوع5هوومنهاها.أحدفبداومعكتؤ،ب،اها

اليها:الاشارةتجدرملاحظاتثلاثاهنمالكاستنكارنايثورانقبلو.نجره،..تجرء.ابدير""الىتجرهانوعلإها..ماتورااوررنشا*ن

عدىالراهنة-ا!نظمكلفييرىانذجمما4جبفانميالاولى-ا-:الرحيلوتقرر،شيءكلمنتض!جر!كا):هايةثم

شقالهفصظرووتكرسكنتعلهنصبت،الافهالطامام!إغرةمصاتد-الاقلأزركوتي..اخرجوا.الالهـلآتدتييرأاخرجوا..اخرجوا-إ

الااجديدنظامقبمفييجدانيمكنلا،والحمايةالمشروعية.ؤعطيهابان،اوالهتافات،والاحياء،والجنئث،والاحزمة،اوش!وك"ننف-كطاخلص

."سعيد"تجربض4لن!وذجاملايتعطيلنمفلقةدارةفيخطوةمنكلبةاًنسكي.والمجيجمات،والبحيرات،والاسماك،،كالاسموبرك

توففوحين.ائنظاممعكلإاورناقضالثورةانهيوالثانية-؟.(والاسسماكاللإورتصطأدفصيلة

صطيعلن،مسهمرةغهيرلورةفانللذللك.النظمتنهـضفقظالثورات:جدلميىء:ورللزراؤقالتيالللازمة.!كررالابديةعمت!بةوعلى

جديىر،نظاماقامةالاتفعلولأللن.،ومحددةجزنيةاهدافاالاتنجزانحسن..اي:الجديدالميت)

حساطفاءآ-ا،استهرارهيضمنو،بنيانهيرلهمحلكي،سيبانترنعم..ايةقديمهيت

هـكلة5ىيدهيضءهناوجينيه.رمزهامنالتخلصوالى،التورة..مثلا:الجإيد.الميت

ورووفها،الثوراتاسنقهـاع"!كلةواعنبم،ناعصرفىاكلمناساسية..:-هكذاقديمميت

تعبت،لانها،عالئافيكث!يرةثوراتوتتخهـبأ،.تخربتوقد."النظمفيا!القصهرمنكثيراًونفعل:اللجديدالميت

يعدلمانهتحقيقهابعدظنت،فحمسبجزئيةبأهدالىار.نبطتلانهااو.(ص-بانتسلىانر:محي؟المانعما:قديرمميت

اهداؤطهناكؤلميست..قاصرظندللكوطبعا.لاستمرارهامررثمةكما-تخةلمفلااجي!نيهبالمحسبةوالابدير"..لامالسالى.نلجثم

وجودناصورةنصوغانعليناوبأن،الانهاننفدمبالتنؤمنبىفنامانهائيةحاجز"وىالعي!اةعنيفصلهالابل،تلمضاعناثكلاسحيثمن2-ؤلمنا

،مستمرةالتورةتكونانؤاماوللهذا.الامسصورقيمنبافضلال!يومفروقهئالك،جوهريالكن.الاليديةفيفيصب،11!تيخرؤ"ورقي

نيدبانيزيدلاهـضاجينيهان.شكلبةتفبيراتالاتحرزلنفىنهاوالا.القيود-كلمن.الاثقالكلمنالافهأنقي*!رالمكإبئهذاؤفي.كئيبرة

قي!ل!المسرحي!ةكتتوقد.."مضمونهاالىيسيءاو،(!ظيمةثورة)،صفةاكثر(نفسياحسقني،الترابثقلكلورغم).المكذبةمن

.النظامضرباةثورةمبشرايحذرانيريدللكنه،-قلالالاست)1(الاعنهماب،عروققثيعصببريوسضري،ا)تبخروشكعلىانذاها

مسر!-ةفياللجزائربآنجديدتذكيرفهياثمةالثااما-03(بلاديعبروانبدد،واللبلوط

عاهـة،الافهانيحظهيالدائرةالأساةوان،هـالمالم"الحواجز"-..ىالنهءوعأرجا؟!اوتبأهـق،المطلقبالنقاءتفضبحوالابديرة

.كاناينهساوحروب!مواطماعهـمجنسياتهمالترئت!ى..اللخلاقأتكلوتنهي

***.والانسجامالائتلافيسودهانظيفةطفوالآجديدمنين"-تولب؟وشرورهم

تلخيص.ايمعهايرفيلنالتكه!،الانسانيةالملحمةهذهتنت"!وهكذات!ني"فوقالذين!ؤلاءءس!اعدةفينسضمرانايمكن!:)-خبنرجة

لتىكماا،المحتشدةالمشاهدمنوعشرسبعتقممهخصيبشاسععالم؟."الاحياء

مااط!رهافييتحركوالتي.الانسانيةالحياةظاهرمختلفتس!توعبيصبحوااننرلمدهمكنيامايصبحواانعلى:لانسماعدهمسليمانسلي

اللفسيح،والامداد،اللهائلا!تعددهذاورغم.شخصيةتس!صينءنينوف.؟فوقفيحين

-سبصديستقطبهاستتاوتفككايمايفاللهالااللدراميةالوحدةفان

بمالل!المنهجاختلفوانبيريختالايذكرلاالاحكاممننحوعلىوعائلت"كهـل!مةاخه1وجمدأكا،قد،.594،ا،3الفرفلمىالاصلؤئيالدكللمة)1(

لدهما.."دفحلطة."اللكلرفمية1الدتوجمة1مناصدح.نهـونقهد"الاعنتياب"
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للرويماطررفةهـ!الجديدةالروايةانالقولداسظأعتناان.أوجدتهصورقمبأقدر،الناسخبايرابأحطمثقفةوهي،!ة.لمغ،الدغةأءأ

للكتابة.طريقةكوؤهامناكتربعبيىدةكوؤ"ةاصراءللأعماقحيث،مىالملحصعرالنهلقي،وتعببهرا،،بم

**تمسرنفي(اللةقىوالصورة)ءنيثالمحدو.الاسؤبل!القابة!زجيش

اغابء-النثر!كتابةجديدةحركة!"ضاك،فرنمطجانبوالىالمت!يد4،ا:-بةالامروكذآك.اطولووفةءالرابئردانينبةب4جينب

هذهوكل-وايطاليااكنيافيملحوظوبشكل-الاودوبيةالادطار.الاودرونمسرحوءمث!و"بلإن"روجي"الم-رجصقق"الفيالم!!شالل!ب

يضىءلموربما.جي!دبشكللجد/يىةاالفرزسيةيةواالرنعكه!الا!طاد.

نرلذا-ا(؟للفينلمكن،الاعتي!اديللمقادىءةءقي:ويهب!يمفا"ييه؟ر4ر،بب))ودوور!4اليال!مع!

،اللعفسمجبر!يللاصدتلوثالا"!قاصسلةينصلمضلمميناونعغت-نم!يكحمزدووااناعلىيدبرر!علضزلم؟

.زشارىء4ل

وكحابة،ألمانيافييرجركيدذيلاكحولهـواكأريدهش"،انوالروايةالعج!يد

جاازطستينمناكتريوجد-لعاماألادبر!اماشالازتجؤءمنتلروايااا65،!3.وبراو+أ.فياور!ادريمرالادبرب!ءئملحقافدا"لأرج.ة

ا-طبفالرواية"للمن-الموسمهداالمانيا!كه!الجديدةالمسرحياتمن***

مسزحياتأن.المسرحيةمنهلئاكاصالهاكثرتزالمايةالنزريرةللنظررهالوزسا)ـرواياتو/لرصظ-النضةصفانةردزاتيسيعرضمنان

ية،فوقالمقوة4بمثاهي"كيبهاردتفيروولم/)و"هخ،وتلفرو"ءة!هـا!هبطحرارةاة3أناويرتهر،الىطواهرلم!عاألىللحروجنصارع

3،ولأم!4،3"سادهمرات"!سحيةفيالكثيري:قىولارواياتآربمأيأخسذناؤيو.دما.له-آؤل4غةباترواأقراءةيعود

هياك!المسرحيةألضجةمن.لجريدهاعند"ؤايسصسبيتر"داو!اطة!طتلاالخلأصهافيط!دةاناورءت:هوز،يينردوناسباقية

اتجارياالمنلمخالمانيافيو/وجد.التعلإماتمنمجموعةللهابافن"بةنقاشجرىللوانش4حيندبم،عب!يروالتضوعالوحيثمنبالتقديس!

ناكما.اخرفطرأيفيهوءمااكثرالتجيسسةللكأابةالملائم،كاملة؟صودة!ةالور!وط!اشرطبوراي!جري!انهوا!ةاًلرصولنقدبمما

!-صهـدون،النت!ةعلىللعصولاوالماديللربحسواء،ا"انترينا.الفرورةدعتاذاالوا!جةبا!صنعاتالةهذهن!رءنويدافعبل

-،ازظترافيالنانترونالليهايلننفتلاربمااتياالشبابنجاربلطبما)ةفليديهاالاشكألان!راضصول3"4كربروبصهألن)))د!و!ط

الروايةبةلكطاجتماإتجواان.بيعهايستطيعونلاو!موبااتأكيدومكاناتوا!كايرااسبانيافيمقهو)ةتزالماالاث"كالهذه!انللروايرة

الخطموضعلاءلإثافمتحمسينرالوامافالا"ان:كذلكءوجودبفادء!ةالج!الا!طارفيبابىقاءزةث:تواذ،1.جدالبردوناخرى

الكاتبيريدماؤيقدر،هذهوالحالةولكن.تصححمه-مهنوكيف.القديمةالا!طار!يمنهاكثر

الل!مابفييضعانعليهفاناللجددالروا-يهـينيجاريانالشاب،*،

اثخص!بةعبادةان.الادبعاللمفي"غراستر"رالمهيبةالمكازةهـ-كيالانصىدلجدبةالؤنسيةللروايةالتمببمالاخفاقان

بنضا)شنبات،"غراس"مقلديمنمجموعةاندحيثحداوصلتوربهاوت--رىايياالث!ةالمرءيذكرعندلعامحيرابروورا!حدودتخطى

ضعركلفيشوهـ!تقد،خرزية)تبدوالاسفلمنتظرونهموءبئ!قرنديئ-اك!يىالقصمية-لالاننتحق"كرييهروبيه"اوويد

يف!أحديعدلم.انفالىور"جونسون))ان):معاةادبيحقاأليالرواكانفاذا.الحديثللعاللمممنتلةتكونانفيعشرافناسع

للحركةماؤدبرمثابةهو"جونسوناوفا"لانذللك.("بجونسون"لتجارباكثرسماتزرىانزلإوقعداننا"ا)معردوح))!المعبرهو

حوراًللصلدةأفكارهمانا،المازيافيالسارقفيكانومثلماالاستقلالا!ي!كلياالمفهومهذااكن.فرنساجانبالىأخرىا!طارفيالمتسابهة

جيزلا"ان.قرنسافيلهاينشرالتيلتلمكقريبةلبدوالادبحريةالجما!ءالاثكالبينورقةالوادمروابط!ذه!ليفترضاللذي

بشدةترغب؟691عام"فورمنتر"جائزةرب!تالتجمما"الس:رذاتاوطارفيوه!الومنكيرفيواصداليسهو،والاجتماعية

سيشبحيثعامةبه-ورةالمانياوأسالليب"غراس"هرمنبا،"ر،ب.الاطلاقيعلىلهافلسفيمة/قالبدلاا!طاراومخضلمةوا-!ةتقالليد

"غراص"اللهـرنفوذونرمض"جونسون)الهرنفوذولقبلفينفيالت!المتويبةللطريقةباحتهـا-يإيلأكبالارضا"لإمهقاالةءريىكطانثم

اد!ثاءانها.تا!ضءطبانهلكانتلوحتىانفياءقاالاو!اتبعضفيا:فءهاالجديدةالرواقيفيهاادعت

،،*يةالبورجوارا!ورقلابة*كسقوطافكاراالممكنةاللوص-دةلطريقةباتغكس

اكثرمباثر/أثير"بووور!ستل"ريركونانالممكنمنكانو!دالىاضف.الم،دةاتإمراريةورمصولبئالحددالفيزياوقيالنظريةاو

ةومؤور--انضبوخامجلسىع!ضيف!اكام!ة!تة!ضتدء-المجرياءب!آججونذيناـااكقادءنكاملةلمج!وعةالمظلمةاللغهـةذلك

وجودهانغير،الاهـانيالادبمركزهيالتياللغربيةبرلينفيؤوردوراءيونإميالذجمماالىحاملهذاتعليلالس"لمنانهلحل!!،ا)يدن

البوللونيالكاتبمعالح!الكانتكذلك.واسمعزإنءكلتجوهلوراها4قرأاك!يالجملةهذهيماتلماالىينتهيواللذيالسل!يمالمنظنقناع

لمسرحياتهكانوال!ي،برلينزارعندما"عومبروويتشى!-ءواد))دوا؟اتهممنيئوؤعونبحيثآقدرم!اازالكلمندراءهمان":جميعا

ذلكومع.وفرنساالمانإافي!رتاثيرالاخيرةالمدةفيورواياتهسو!!،تصد،قهميمهـ-ناًناسحولمثيرة!صةلح!-!ماان

نا.النومقبلالفراشفيذللككانولوتقرأاتجديدة!الروايات."...بيسدعون

منكلفي"الصعب"النثربنصوصالمتخصصةارطباعةتسلةوجود

كلافيالادبيةللثقافةوربادللاخصابلأالانتصملوالمانيافرزإماالروايةتمثلهذيالافإغييرانمسمبقاضيهفتركهـذاموؤفاان

"ليتاوهاردتراين"اعمال"لينديت"تنرجمسلسلةومثلما.البلديننفسيلفبالبوسترملونغللافانه،خارجيشيءهوالجديدة

جميعبرلينمنالجديدبالروائيشبهاأكثرهواللذي)اللفرنسيةالىفياللجددالروائيينرعاوىنفحصالءيرمن!-يكونانهالا.البض(عقى

هانز""دارتخرجهاالتي"فيفابروزا"سدلمةفانكذللك(الالمانواحدش!لأوشكلهاءادتهاانأي،نقرأهاكمام!وبةدوايا/،1انقولهم

.الالمانالى(غرب4روبيهالن"وا"بولازغردانيال"تقدمهذاان.يسبقهاشكءولاالصفحةعلىالكلماتهـونملمكه"اكلدابمما

بعضالالمانالتبابامنالتجرينيينالنثركتاباعمالفياناللظواهرعلماءلمحاولةالمقابلهووالمضمونالشكلبينللتمييزالرؤض

الحجمالضفلمةالكتبفييظهركماالخفيفةالقراءةهذهعلىالادلههولراهالفيان.نرىعندما5نرامابخصوصدديقمينءكونواانفي

ؤقطلليسايجادبالامكانوان.الالمانيةالمؤسساتبعضتصدرهاالتبماناعتباراًوالاشياعباطنا!تكناهفيالحقلنايعدوم:الرنيالنتبمء

كذللكبل،الجدداللفرنسيينوالروائيين"جوزإ-ون)ءالهرتأثيراتالتياكلماتأهـ-نافثء!ه!ءبعضمستقلكتابفيغامضةمادةثمة
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ا!لمة"!رسةالىينتميا!.صويرعدسةاللحاملاللرواني"غودارد))أ!؟+لأآتفمت""انرواقي.بول"هتريك"امثالزدبمبراتبعضالقدامى

السينمائصة.وسريربالغرفةباللغرلماهتمامتبديمنئلا"شيمرهيلدفولفكانك"ذ

.دبتعدالتي،الخاصةمنئ-اغلهمالمتخفضةالاراضكبفيوائيونوالرلعقاليدووقاالحديديةالسكك2اوفاتوجدولوالقريةوالبيتالنوم

ضهـالزمتاللفعلددذتكمثال،فرتا!يالنيتلكسيقرييابعضهاياخذانيمكنبالارقاأللمصابالسارحالفكرو!كن:اللجديدةالرواية

بولت"زيبرن"و"ووكرزجان"أعمالؤ!!ؤيتهيمكنالذيالكالفنيمنكثيرايجادالسهلمنيصبحوهنا،الذاكرةفيمكانلاياللقاص

.كص."ل-"كالامسيات!"عملفيا،وضوعأن."براكمانوللم"واللذي"فيشت،هوبرت"ان."يوافلين"لائيربضمنهاالمولرات

-صغيرةبورجوازقيعائلةفيالاحديومدظاعةوهو-"ريفهتفان،691علسنة"هيسههببرمان"جائزة"الايتامملض"لوايتهربحت

السنر""وا)سيدة"غراس!"لل!اللفظالاجتماعيالنقدمعيلتقي"اللجبابرةالاؤزام"روايتهافي"السنرجبزلا"تنتعملكمايستعمل

ايرضايستخدملاءقةروايةفي1.ازنجديدةالروايةمعالتقائهمناكثركبيرلحدتئسجموالني،قصةلسردطفليستعملهااقىكننلكطريقة

العثورويمكن.(اللبالغنعالممنمثةالمفالارواحيطردطفلفكرةوبالتسبة.لنةمبابلالافىناللكتابفضلهاالتيالبسي!ةاللغةمع

وظائفينقلالذي"كولهازان*ون"لدىالاسلوبنفسمنش!م!ءعلى:واحدبوفتواسلوبيةطوبوغرافيةؤالتجربةايضا"بيكريورغن"ذ

فيستجيك"سيمون"روايةحولهندورماان.للحبوانلمالانهلمن

ضغوظمع-الموسيقيةاللفرف4لمحيهانجعزفالتيالحديقة-الاخيرة.......ولكن...

شأنها،ا)تو.نيةالمدرسةتأثيرانىيرداقيمكنالصغ!يرةالمدنحياة.....-...

الافاليم.حياةعلى"هميرمان.!ط.ءفلنالضاريالتمردشأنذلكفي........

للكتابة.لقريباعأمةبصورةورقبولآعلىءثلهذامنبالمقابلويروجد...انيجب...

هـ!هـ!واللذي-(البسيطالغبيرنحوينزععاميكلام)اللاخطابية.....اولايجب.

فين"درفانادريان"د"تصنع"!رواية.سكسوني-انكلواصل.لدننذلكثمفوفكلشيءذللكثمبعدذلكلكنبعدللكنبعد...

ايضايدينانهلىغم"كامبرترمكو"اعمالوبنلك،هذاغلى!ل:اللحديثةاللقصائدفيمايشبهاحياناالهـماتترتيبان

يكون،ربما."كونوريمون))لن"زازي"روايةالىالشيءببعض.جاءت

هوالجديدة-روايةالمعءاواضتقاربايظهراللذيالوحيدالكانببةكانتمتى

ؤقصصا،وروايات-ائدفصيكتباللذيال،ولندي"كلاوسهوغو".كانت

المو!ةالوحيدةالمسرجةتعتبرالتي"سكر"ءسرحيةكبواللذي.ماذا

"سيمونكلود"و"بوتورميشيل"معالامرهووكما.اللحربمذ.هي

بناءاعادةآجلمنفصصهمناجزاءيعزلاناللقارىءعلىفان.مش

،تقليديبناءذاتا"ديدييخصما"لاخيرةاروايتهانالا.الحبكة.لا"

.الورالجهادىاكبرنجاحالافتو،قد.هي

***.لا

0!مدامح!؟636جماعةاًنطلقت6391سنةايطا!ياوفي.مادا

ءممط!ح!4747اع!ةج!غرارعلىبالرموفي:تعبيريةاكئراو

فرنسا،فيالجددالروائيينسناؤسانتأملوكانت.الالمانية!و314

بازوليني"باولوبيير"امثالالراكزالوطيديالكتابكذلكوتهاجمينتج"بي!"الهرفان،التجربةمنالنوعهذاالىوبالاضافة

اذواردو))المجموعةهذهتصدروقد."مورافياالبيرتو"وو.شوتفتز"بيتر"روايةايضاعلميممتاز.وهناكبأسلوبدصانةاكئرنثرا

كنابان،حالمملعلى،والمؤسف."ايكوامبر"و"و"سانكوينيتيوالشعرالنثربينتتمارجحاًلتيهـ**هيل!9!3!ولم،حء3

تبعثرتفقد:انفسصهممهاجمةالىايضاعمدوافدهؤلاءالطليعةمتعددةلشخصيةمنتظمغيرتدفقمناكثرلليستالحالةبهذهولكنها

مناللطليعةمنئانيةجماعةمعاكثرتشابكوافدانهمويههـو،جهودهملفرنسيةاًالروايةفيهوممااكثرمشوهبافاريشكلمعالالوان

الحمىانهوالامليخيبماان10لا357؟أأ،أالشماليينيبدوان،الادبيةالانسكالتغييروقتفيالامليخيبماان.اللجديدة

اللكتابةمنضئيلمقدارءنالاتتمخضلمالماضهنجنلللسشتيناللذهنيةصفحة.03وراءاللازمةالابداعيةفيالنقصاخفاءوالمغريالسهلمن

اللجديدةوالروايةبجويى"ايكو"السنيورفاهتمام.باللذكرالجديرة.الوضةمعالسالرالاسحداثمن

طبعآللذي"اللطلقالهواءفياوبرا"النقديكتابهفيجداالواضح

فمقمالان.الشعبيةالثقافةالىيتجهاخيرابدأ،سنواتثلاثقبلللروابلآالاعلىاللهـاهنهو"ليناوهاردتراينر"كانواذا

ة"7..)و"السودانيالفول"حوليدورانالاخيرةمقالاتهمنيجدد"كلوغهالكساندر"عملفان،المانيافياللجديدةالفرنسية

ايضاالتقد"ارباسيتوالبرتو"ذ"النظرمدهسة"فانوكذلك"المعركةوصف"و"الحياةمجرى"فرواياته،مختلفانجاءفي

،ا5؟3ء3"!!حيفةلدىالمقبوللةالريبورتاجاتمننوغالىمجردمناكثر،المتحركةالحيةفالاش!ياء:صحفيفهرسيأسلوبذات

دعاهللقد.الاورتقيالقعةفيثرلرةالىجدامقاربشيءهيواللتيانباللذكروجدير.اللعلمياللكاتبباهتمامتحظىالتيهي،الواضيع

المتقنالتسحيسل،زجسس"ب:معهيتجاوبونلاالذينالنقاد"اوبرهاوزن"جماعةفيسينمائنومخرجكمنتحعمل"كلوغه"اللهر

."الصنسعبقدراللجددالروائيين!ليرليسأعمالهفيالفرنسبمالآثيرفانوللذلك

."غؤداردلوكجان"أمثالمنمخرجيالافلاماللجد)يدةالموجةتأثيرهوما

الشماليينوالطليعيينبالرمو"))مدرسةبينمشتركاواحداشيئاانمنالكلماتيقصدوقويأدبياتجاهذات!أفلامصانع"غودارد"والسيد

-الانكلوابتأثيراتالنسبياهتمامهمعدمو15لأ57أ+أ؟؟أمشاهدهناكان.اللييطيصغيانافلامهفيالممثلونينطقهاالتي

السنيوروان"ولسونادموند"قرأواجميعاانهمصحيح.اساكسون:البصريالاللهاءالمشاهدعلىتوفرللكيوذللكالكاميراؤيهاتتحركلا

يظهرونيبدوكماوللكنهـم:"مكارثيماري"الىيصيل"ارباسينو"السينمائيةالنصوصتشنه"كلوغه"اللهراعمالانالامرفليسوهكذا

وموسل"ون4وجوننغراس"ؤ-،والمانيافرنسامنكلفياكثراهتمامامدرشنهانفالواقع،(فرينغراهامرواياتبعضفيالامرهوكما)

."رينيالليوفيتو"ذ"ه!غواي"يعنيمابقدرلهمباكسبةيعنونالسيسداننقولانالحقيقةالىالافرببل،النظرمدرسةليست
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والقطع.الاؤتباس(بعلاماتمنهااكثربالخطوط،الفرنسيةبالطريقةؤاني"وان.ايطاليافي"للطليعة"كبيرانشاهـاهناكان

ب!قدان4الممطر3زيرةالمراللشخصعيةانبةكبيرلحدبصريةالوصفيةصؤلفكماتقريبا)-اسبةالةحولقصائدهيؤلفمثلاأ"-إرينيبا

الروايةوعنصرالواعيوالتكرار،محيرواقعوسطا!"،ئهةالذاكرة/غهر.(حاسبةالاتحولموسيقىباريس!في"اكسهضاكسجانيس"

.اللجديدةالروايرةبملامحكلو،ر3تذ،اللطميةانالجدلمبةالروابةيمكنخصبةنربةهناكتوجدلاالحقيقةفي/انه

انفهمكزالمراالثابتياللكتثابانهواالاسباباحدان.ف!يهاتأصل

ف-كيالاوروبييناكتاباةرابطاجتمعت6391حزيرانوفي"كازولاكارلو"و"باسانيجيودجو"و-.ازمةبمرحلةيمرون

اللجديةهوهناالنطريلفتوالذي.الرو(ايةازمةلمنافثةلينينغرادوان."اللفهـد"روايةمنحتىبافئحكلتقلتديةاكثرعملاينتجون

الكشفيهـلمنونظرياته"غرييهروبيه"الأررمدبرهانوفشالتيينتحلم،المتوسظالجيلكتابخيرةمنهواللذي"كالفينوايرتالو"

الانكليزالمشاركونكانفقدالحقيقةوفي.الشرديةاوروبامنالحاضرين."عاملالسبكت،تورايوميات"اياتهرولاحدثاللضئيلالنجاحبعدشيضا

البحث:موضوعمعتج!اوب!مفيالروسىبالكظمنخىبركثيراقلن!وقتجهالطيعةفان،اكفليديالادبفيالاضطرابفبازدياد

الفكتوريالنتمكلكونمف!وممجملناقشقد"ويلىونانكز"فكونهااقليمبةمنكخلببصهاكافيىسةعيريةالاممفتطلعاتها:الان!يارلم

معظموسفه،اتجددوائبونالرهاجم"والذي،بالياآء"بحقدللرواية.داتهابحدافليما

لغ!-وبشكلمنعكسةوعقيمةءألوفةغيرمناظرات""ارهاباعتحججهم**،

هـخلمنشكادقد"غوللدنكوليم"النمعيدإما."مشوهميتافيزيقيااي:ماللحدايضاازكلترااللىةاللجبيدالروايةنفوذتسربلقد

ايليا))و"هـايكيوري"انالا.المشحدثونيستغرقهالذيالوقت-نللروا/ا)خاصةالانكل!بزيةالنماذجرلآثيرفقطولليساعيالوالنفوذ

الروائييناادعاءاتلوااوجميعهم"ليونوفلليوفيد"و"اهرفورغهـمالذإن"برنتكومبهنن!اية))و"وللففرجينا"فتل،الءدد

"ةافباعقبارهممهاجمتهملمجردذللككانولوآكأربدإةالجدد6591شباطفيناللفعنمقالةفيتببنللقد1.اخرموضوعبالاحرى

المناقنفة5هذآن."والخلقيةماعيةالايواللعدميةاللجذرية3يةللشكو"المدافعينوأحد.(غرينهنري:"ادةلمصاايةلللرو"آخراباهناكان

."الجديداليسارمجلة"فيالاانكلترافيزخترلمعملهدعااللذي"هبنستولراينو"هوانكلترافيعنهاالرئيمسب-ن

مننوعالى،الثقةالىيدعوبشكل،"الرباعيال"قلب))الئقدي

اللشرؤية،اوروبافيمريح!ينأتباءاتملكلااللجديدةوايةالرانوين""و"اميس"للسادة"المضادةاللبطولليةواوةالر))بينالتهـجين

و؟نعنهاكبقد"فبلمكسجوزيف"الل!!!الرواائطانرغمروايتهففي.اللخمسينات(لاواخراللجديدةالفرنسيةاكن-أتااوببن

بشكلالوثائميةوالكتمابةالريبورناجيستعمل"بوبليكلاديسلاوط"هـ-حذامنشيءاعدادنحومضطلقانفسههـويبهـو"صلالوالباب"

لكس،.شكبدونهناكاللروايةتغيرتلقدبةالمتبعللتقلبمخاللف"بوتورميشيل"!صديقهتناولمثل"سترابورك"مت،ولا،النوع

ذانبلآواكثراضيقأءعجحاللذيالموضوعمادةعلىكانالاكثرالضنجيرروبيه"السيدانالا."الوقت"استخدامفي"ماقىشر".د

قدجمونربماءالوقتانالا.عمقااكثربشكليسبراصبحواللذي،لموضوعهاعلميةغيرذاتيةمعالجةدعاهاقدبالتأكيدسيكون"غرب"

العارضةنفتىهناكتعدفلمصوباللظكيد،ايضاشكليمةلتغييراتحانلاعاطفبةواشاعةظاهراتصنعالفرنساالمؤللفحبيصبحوأحيانا

الصعبمنكانوربما.ستالينايامكازتأتياكظكالتغي!براتلهذه.النثرياسلوبهفياكمشفالا!صادفيواعيةغيربصورة

وثكوكناالنظريةمننفورنابسبب،ذللكندركانالنلدهدافيعلينا

-كلنيكاتوؤتهذاانغىر،خالصةعقليةمناظراتبدامااسالىحول،جديدشكللايجاد،بكعيروطموحاسعةاكأرمحاولةوثمة

الجديدةالروايةومدرسة،العالماصقاعمنكثيرفيقبدلةقصه"يةدورسلسنك""قبلمنجرتقد،باللفرزسيينتذكرنامانحالباوبأسالليب

طوبل.وقتمنذفرنسافيقم!هازتاجتاانبعد4فيدو،راتلعب"وقصصالتلصيقيبتركيبه"الذصببما2الملاحظاتدفتر"بروايرتها

اخرىهـألةفنلكهرواية1فيأزمةأيةحقاهناككانتاذامااماوانتقالاته(مختلفةملاحظاتدفا"رعنحذتاانهازعغاًلىتي)المتداخلة

الىت!ودفانهاازمةهناككازتاذاا؟4اللبعضيناقشوربما.تماماكليةبصورةجديدانتقالانه.وبالعكسالحقيقةاًللىالخهإلمنا

اكقطتينفاتينوكاخا،يقالشيءأيوجودوعدم.لكفكيةقدرةعدملواصللمقنها،الانحتىمثمرايكنلموان،لامعةواقعيةلكاتبة

الازمة.حلفيالحقلانفسهميدعونالذينالاناسشجعهماقد"كيينآنكإ""ل!جة8ال"وليست.الكتابةمناكوعهذابعد

للحديث.موضوعازالتلاا!جديدةالروايةانهيالمهمةوالنقطةتذكرفابالاحرىانها:احيانايقالكمااللجديدةلروايةامنقريبة

تجربلآالىالفضوليدفعهمروائونهناكؤس!يبقىذللكجرىوطالمااهـصت!يلانسإانذاكقيلقدانهمع"غررنغراهام"و"كافكا"ب

-ا.أساليب!فيروايصها"+روزبروككريسنين"انالا."ساروتناتائي"كضب

لسنك"مسز"و"هبنستول"كلمنرواياتبعدطبعتالتي،،لاه3"،

ترجمةضد"اوالفرنسيالنموذجالىاؤربشيءالىتوصلتقدبسنتين

الحديثي!يداعهبدسمعديبثداديخجري،دهداعيلامنهقسماانمع،هنارفاللحوا.-"النموذج

جديدةقصصيةمجموعة:قريبا

ابوالئجاالمعا!ابومحلىإ،!بب!!لماا،

الادابردا3منثنعورات
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