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ط!2!س+!!3"!-!!ءو!،؟+فيثرمبى.-ير--.خ.4--ءبهأدلتا!ذيالحديثبئشرلهعئكضفيبل،النقادآرا?ؤلاءادوم
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ؤ!---!-!.-مجمغكأ*%شخ.د.!+كم!!+بهبم،4+،كا؟غ!!!ج!شع!ي+؟!-س/؟!!ء!-كأ-+!بم!-+ش-بم-

ول-،دو؟ة-"-+.!س!-"؟!!/7؟!كد-لأ،-!!+*--،+تل!س+:دوبوفوارسيمونقالت

،+ء،غ؟!كا:،فيء4!-لم!مس+!إ؟!القلألام!لحئ-!-بمبمبماكا؟--إ،-!،-،دع!!!!!شكأ؟!رةبكلاقى"الجميلةااصور"روايتيأ!بوطأرأردتاذا"

لأ----.ش-!!كاأ-!-!!-!-كاكا؟!تم+ض!*!!؟ط!+!الكببرالاشمئزازكت(بتهاالىدؤعنيلقد.اللحقيقةعناكتابانهاقلت

!؟--"كلكأءفي-حبمح!ءعء.،--،*بهة،،-حتم؟كا*الان!لمتجبم!التلفؤيو!،،الصحاثة:بنايحيطاللذكبماالكذبارا?ايمبهأصسالذفي

؟لاكا.لا--*؟!-!-!ع!يمغ!!2ح4/+كأبمغ؟-+؟الناسيخنبئاهاوأوهامالموبياناتثهع(راتتطافىكلها-الموضلأ،الاعلائات

-!؟!لاتمم.؟*!ء،؟--!لأ"-كأ!!-رز-!؟!?-المستقبلفكرةمثلاحدوا.اللحقيقيالعالم(اللئينبتشءديد)فتقنع

.!.؟!في-؟--.،-+ب؟-لاعة-!--،م--؟-"---2:ص-،كا.رزجمضبميم!!غ!*!كلزصرم-؟7ء.-:.وقئ،؟-/؟قيلقى-د.الحاصريرلأ!ولتجنبطريقةانها:حص2بهورةتضي!نيالتي

!نرفىفيخمم!!!غ!-!!بئلح!في؟؟.بمكإجروتج7ص-!فيببا-؟لى!لا--------سمكا،-خلأ!ي!!ء

؟جمي!!كابمخ"؟ؤ-!؟-!يجمغ؟*ءحني؟يخبن!يضبخ!قىخ!عبمغغ!؟بم!-*كا!بر!بمب!!!!بم-!حالهف!؟!كأ!غمم!متج.-ء؟!"الغدفرزسا"بعنوانالماضيالعامفيأذيعببرئأمجآذائئاأصموا

المغلقالدربفيوهي.معلقةنهاياتهاوتظل.غاللباعبارازها!نيلاصظرةولاالممضطاللفرصحضارةنجدلاحيثاليومفرنساعناليخ!ا

.الظلامفبرىعينهلمهيفتحاللذيطلخلداش!ها!ال!ةء!رتتمعهارذى..والكرامةالاخلاث!لأمنيخاوأمروهدا.الرخاء

......سمعتهاالتي"الطيشهات"هدهجميعأعددن2اردتاؤقدولهـذا

بابىبو.!لان"اولصت"روايةمناتعرلم"4تشبو!ذا...واًرهـلىاهخطلاتفيقرأتهاأوظلمق

الاخرين؟كألطاللكلورانساحمالاتدينيناذنازلمت
....-ادالثم"ايتهادوفي!(روتناقانيبمحاولةتدكرنامحاولةهده-

رواع؟!كنيو.فنةطهحهماتعملانها.المسكينة،أدينهالااخما-."الن!بعة

اكثرمعهاأفضكه!اننيباوليكونولمن،ال!روناتأ!!!بل!صهااذاعنف.لكنةفهـ!.الكليتفهاتهذهاللىالنظرءفيمختلفت!اناننا-

تتدبرأن-ت!مهءطيعانهالحظةذاتفكرتقدوكنت.سامحتينمن!لمينئهاتءنا!فأنابينما،اووقيافيالنماقوعن،ا!ور!!ات

كانوقد.دموعلازمةيمةالنهافيها!عرضت،اظنكةت!اكأراًاءرها.اللكب!رةالمتكنوفراطيةالبورجوازية

باللعالمهحاعرةانهااخيواوجدقوللقني.تقيءانمنتبكيأنلهاحيراأالو!هذااضرتولماذا-

السموع.فحدؤت:حقا!ت4تعش!ا!ذياو!هـيرة-ةا!كأصيقىا!رنج!مزايادجمميعينعمانذيهولانه-

؟للبورجواريممكنخلاصمن!نارفليسى،وادر-كأ،أ؟!،فيرو!وري!تهانىتتور!ا،اطلافاأثو!لااننبملاحظي

محكوء-،أراًهانهفلنقل.جداكبيرةكلمةخلأصكلمة!وه2-أ!ب!أنا.ذاز4فيالتكنيكبمالتقدمضمد،"والاشياءاللكلمات"

،المىاليتابعهااللتيا،زفهالق!مبجميعواللكلببالخطأعلإ4لهاا!،ماطزوتةءلىآحتجو!كتبم...اك!ةانولاؤل!اوبر!ولالالات

..الاجضماعيانجاحوالحاجا!ىصمارتمدم!ذامنالمممهءرو-هـونيخ!رعهاا)تكماالاكاذوي!وءلى

يرنتذكرفأنت.وحدهاا!ق!هذهعلىلممتصرلاالبورجوازيرلأان--.وراحتهم

والمعر!ة،،وا!ث!قافة،،تأطيقجبةالا!؟ا!بشخصميه!راحرىقيماعلىاللقائمةالمدنيةلمحضح:كمتابكفيلإمرينفضحاذنهناك-

...والصلابة.يةالبورجوازوففحوالضض!لهملوا

اتاستغلانيالصحيحءنولكن.اللكذبالىاف(ؤؤديانها-ازفهـ!يضللواأنير،مهمالذينهمفمدط.انتمختلطان!ا-

!لمثوسأقول.البورجواريرةالقيممنالنهوذصببنهذيرنبيظل*عارضايعينةرانهلمنبوورهعنكااداأرىأنأردتانيا!ق-؟الاخهـينو!للوا

زمنمنذ،ليفدلأسبقكان.ا!ابوو-هـافيالتف!ربدأتكيفبع!!قىالمختلفوبيةالتومناللطيبةالاراًدةمنبظايل،الوسطذلكفي

-عادج!"بهـوانا!ركيماعياجفيلمعابكتالطاووتههتأن،بعبهابىهـلةشخه.ية4تمثلصاوهدا،ا)تضليلهذامنيفلتا!،اللشيء

المتكبفينوخارجباالمتكيفينبينف"4يميزوكان.نريسءمالمؤلف"المتوحد.سواهامنازروت(حااكثرانه.رانمسلو

باللقيى-!فظوني!اللذينالاخيرينهؤلاءأؤضلباللطبعوأنا.داخايا؟القلبالىريبةةللطي!ةشخصيةهيبل-

اعرارعاواخرةاللفوالاؤمشةألاشيمافيالاخرونبهايستبدلاليخ!يةالتقلميدهـلىانها.الاخرينمنأفلنفسهاعلىت!كلبانها.ولانعم-

يت!بعونو!،م.الباذ"لآالاجتماعيةوا!ظاهـرالجصلةوالاءلوابالريفيةوللكن،!ا.ابنتهاصدلىكةونحو،ابنتهانحوطماعرهافيحقي!ةالاقل

مخ!ظف!ةق!يمباسضممالالاخرونيتبعهاالض؟تفسهاالمضطةاللطريقةول!ها،عنهاوقيحثالحقيقةتممىانها.تماماعمنيهاف!نحفيتئجحلا

الاجتماعية.واللامساواةوالظلماللفقرلليخفواانه!ايلاحظوالقارىء.هروبيكائناته.بحثهانهايةاًلىتمضيلا



ماأحدووماتمثلللبورجوازيةناسلوبيبينالتعارضهذا"

...لفمأأاى!م:!و!!هذاو*ن.الاكلر.بادىءأعتعنيقد،الابالاخريمثلي،لورانى
..ء..والعتول!ذا.إبيكتوفيتحقي!ب!فيتقدمتولرو،م!طهبداال!نمييز

ةصكصبضج!!ريزاللااللذي"!منغوايبابا"!ظبب!دا!ا!و*ن.واحدظ"طفي*وفمانة،ط:الكض(باخرفي!ن!ما

ال!،رجىكهفلتلداخاكباأاككيف"شابكلىالمعودا!نمسصبمالورانس
كلفه-4الذىكيكركارلودم!اننيويروركفياعلمن،العاللمانحاء

...ع-فيوبفضهـل،إضاانا!-هااقىربيةالأوبضهل،أبيهافبفضل.نفسهافي

لسودةاانجزقدرسه!ةبصورةزوجهاسيرةبر*تابة!مهعوايملةا

ء،مي-نكأقيهافيق!ىءكل!حةاتمف1في.ؤ!عوهـ!،لتبهالاولىبا!هـالم7!ةكاأنتتطءعلافانها،فيهاعاشتاتياال!ربل!وات

أ.-ءةعاًلعالمحولالاسفارفيصنراتالك!لوأوفاوؤطعالاورءأثمن-اتب،امصىش!ه!ءالؤيهض؟ععالم،ءليهايعرضو!4الذيا!!ع

ا!ث--لاتزوجالهتيماولا،همنعوايلحياةالر،-سب.ناث"ودبا.الاللمووا!قةا!عادةوا

وروالم،ص.جميهـ،أسرتهوافراد،االح!ياةقصدعلىيزللنلااللواتي؟اوري!أأبطالكة،نداكو"ع!

ول.ني3را9!لازهازوجا.ل"اهمشكبلاوهي،بعةالراافكاتبروجقىانالأل!ساةمنيآ،يىولا،الفردقيص!!منيئآلمونانهمنعم-

.أءوامبرف!روةمذها.قتؤفد،تمهحيلمءراحلا!عبفيا!،ذجنظرهـ"يرالماالتياصعيرةااةوالف.ب!متثيطالقيالعامة

ف!-كه!ولل!ذا،الل!امةالأساةهذهمنالتأللمعلىاللقاررةوحدهاهي

روجدلماذا":لا"هابال!ميبة3نهكافءنعبارةهواًللذيالسؤال"طرح

."؟نلمنصىلاا

أبطالك.يفوتماع:وب!للكنحدسىفانناذلكومع-؟للوفوعؤمابلاتجدينهفهـل.ءي!تاؤءزيقيد"؟الهذا-ول*ن

بر!!و-!م.سهي!ئماااخت!ياراأضارولان!مشىءءلي!هوت!م!آه-ر!د.!قيزويواقع؟ايضهوبل،الموؤوعقابلافقط&-!انه-

*هة.والح!والصدقالحب.!اتثقفاك!ئراصرولمعط-الىتئتم!انهاصري!ج،؟فالآفممنأ!ذته

مهم؟هوماوهذامدؤوء!ونانهـ!.مي"،فميزبرقيةأسئلةآزف-همءلىيطرحونلاطفاللنول3

نعم.-لهـل!مختلؤكأأله-بابإنا!!4ؤ،كاللباللغ"ن،عا!ي!ةباببأسىايىهاطبعا

المقديالاس!مبعض،وايهالريرروهـأو!و،اقارىءايسجل-هت-،كالطاكتمئ!فتؤقد،ا!صورءرةكاتريناما."افيزيقيةالمهألاسئ!ة

"ؤو!""جازإالىهيماولا،ينالمعاعووا!فكرالادب(لىالموج"ة.اشقياءأشخاصا

الشخصى؟رأي!هـو!ذاف!ل.اللشرب!صكلة"صطدمازها-

طرالال!بعةا!آضفتقدأظبل.و3ولوطبطلمفكرت.تماولليص-عا.الاجةماءيبر:كد!،للكنو،زعم-

اجما!-انماوآكأئي...ؤرأتهاقدقنتلانيألابرةمسى!دبركطى،ء.و"-ةا)-رمعرى،مننبا!رغمصكأى،لروايرخكلليس3-

انطلائ""وضة"يخلهوناتذيرنللتثاو(اقمتوب)المناطق!نخصوءط؟ؤ!ما!غزى

فووةؤاكونعت!قدهضانولاىنظللنيؤمال!دظهوربهبك،رودلكطا!!لهكرنهاره!افيلاءمن.ازر!اهـ-،آكترأصداءف!يهاءارقيربعضوجدا!أفضلهدا-

نا!أحىكنتفدثن-"كيل.أل"لمةفر!للفر"قآلحد!دةةالأ،ف!طأصوروأن،!!ورأناردتلل!.اليهقصدلط"اهذاطلي3ولءن

-.0!.و".يررو.،كصشمفءانإدإراهـلاتسصةطيمولا،.والكفباأؤرففي.زدع!ثططبقة

!-ذهؤلم!،الل!ةءشكللاتفيي!بعيءماأ-ذرنفشهيسجنا""ر،قلا!ذا

!!ل،منرهل*هافينلم!كأفةالادبأى*:تؤ!ذلكمعالحركات.الاصطئاعتحتالصدق

.اليوماكأجحةواياتلرآاءته،رت-ءمةعلىج،ودهمآؤضلوأنما"اًز.كلوجودهـو3هـأالشرر؟رةاد!هـواصدقاؤطاكأطاى-

للض!هيف-ريقرم،فوكوت-لماججسجبم،ولا،اجالنههذاوللكن"؟"جنبه!نلافتر

وإحذفطو،الارتزامآي،يحالت،ريحذفاًز".صءج"آفضلورجواريالبريجبانهفقطا!!قد.ركل!ييلا!دا،يه*نلاأوتنه4يمكط-

أن!ة.ب!هـالابقىولا،ن!هاءولابرؤور!ور!رإ:فيىؤلا،،نالاف.هحاربر؟"دلنوب!د،امنراوللؤأولا

،-!قيللهورجوازبالنس!ة!ي"إوالانهياءالكلمات"روايةان))؟منها"-ثو!،المثاربةكانتوأو-ةى-

-اىء-ال*ت،بحنإ!نامن،لالو!طآنجعمنوسهاةالت*نوؤراًطءةر"ترسىالذيا)تسان.هـ:أكلطروصةليمتألهألىمضكاقىان-

هـ-أنبل،.متظراار"مك*رمنالل!رار!!اكان.يركأرأولاهملاونه3ترير--د)قي"هاص!أنري3"د.البؤد!ءأ!ءاة،الجوعمأساةهوك!لرين

."ارك"ءجاةفيص"ورةالمن4*قاباةذى*ء،ر!!!ولمممامدعوا.للنفى،لطسمائلوازها.امحهنج!رواةعا.أكو!ا!يردزروهي،طبيبةتكوناى

از-مانيكت،بطحقبورلإ"فيهوا(الجىهءرةالهءور))انأ.زووةقديرن-؟ارةالرش"ن4ا*-"خراجبسيا)ذيماالدرسهـو!!اأيكو!-

قى؟-ءاقىوفادرا.ؤ*دهروارة!ذهفليم!ت.درلسأيعطي2لااز:كبما-

،ءاشياالىال!نالر"بري!صح!وآذ،"،زءوعلىصحيحهذا!.الصرؤطالا!بيةاقىءقيمناوردراهـداعلىعملاكتتباني--تأصما

نزعفي:م!بنة4افافينزعة؟ذ)نردينلكأ"و.ورصلىا،افش"،رلىا)وخالمونوافااحيتستءهلانى-حبماأنورانص!باستثناء،ابطالك!جميعاى

الازساز-لمة"))ءـذهر!!آعاا!ب!.جبازا"ؤدرا))آءت:رهالذي"الال!))فيال!المدجمنموصوؤون،متصاةبصورةابدالبسولكن،ا!داخ!

ء!--وانولض!ه!مالار،هاةاك*:وقراطيألملأإز!مانية!اد!هتيالبورجواريرة.كلاء!مفيوحصوصاو-!رفا؟المحركا،م

.اويالأسىاربةحس.ساروتناتائيمعش:4جانبايضاهذا-

ءلىفقطوليس،ؤلسفكبصعيررعاىفةوشء!.نأنكاذنررن-الصور"فياما.الاطلاقءلىابطالليهييرهالدوليس،نعم-

اج!ماعي.ص*"دخء-وهـ-افهـماالاخرونواما.لوراؤدط:الاؤلءلىبطلف!ناك"اللجم!بلة

ية،ايروا!ذهفيأواجهـ4كمأ،المألع!،وبم!لةالحىحسان!صذار-يفكربما؟مؤطأ!لاولل!!.ذلكعليأخذفدو.ور"وزحالأإ-ضة

!.زفيء-طحي،وودازممم!كان!افلهن.،لملألالاستودالاة"طهاوالظلم!و.يرقووو!بماهنم3ا-ماو،أبطالليبه

؟فءها،عاىزكذببطهقةور*ءبئقيؤلأدها،الطلملأمفيكالخادتبقى،بهـها؟اجضماعياوءفيادعملادنهدا-

.أرىا!نسى!!لافهـكا،5-ةوؤهافيابىكوثالزائم!اطمأ.إضمالهاط:قة.وهاشلالاني،موة*ومحي!حؤهعملبالاصرىهـوأو،أجل-

ابحا،عالمبىفف-ك!..ظلامشيءكلانييعنلاد(يظانطى.بوضوحافولأنأريدكنتولو،ألىممعلاأنا.ت!نطقوالوثيقية،أصورانني

...ا!!لاميسودلا.خت!فاك!نابا!هنجتوالس!ادةالح!ياةعنبهأفكوما

الهـ!



اسيأ!جم!االففن!وازمة

***

تبلأخال!نيالاميةليم!لتصا!"بمث"كلات"صطدم،اللياب؟نخناءتبال!اًلم!يابلادمعظ!انألاونعبس!قىءثظمبهقاءت.بئلحقي!بمصمف

ؤقله-تكاليمفعنالنظربموؤط-الورفىثمنانيبدوو.الاجنببةاللدتباسضيراديعيهدالمواردنقصان.أصهـمظاهرهاالابا"ئة07

با?بارؤ،ئمدةذجمماغيرالاخرىيىورالاواوادوارفىالوعجبفةادءروا!..الاودوبر-بئالمطابحتسبةبأ4منوك!ألاسهجموطابعالهمك"ء:"باانحلىولو

الكاوتشوكشجرحتبلاسةممالالي"بانفيألانت!ومورأولاتانح!وص.الررقبحشعزسمجلأاسيابلار"نءدد!!ه!11051از"ان

الاوزبهدشوتعهـدتوقد.ياكمالفيال:لهـانمنلى*ددباهتهب!الاالمنهءحلقى.ءللأ،المكأ،ولاتهورهزكأهخح،ل!يوآكن.ااور!!كةءةع

وقد.المتخصص!ينفياباكء!يزف!يجلمريل!اعةسمبهـاوءاى.آورقبااثنطقةروذءيدتمزوك"-!بللدولي.أبهكأهة،كث،كأ!

والدولواًلماب-،اف!ح!دةوالو،ياتاكرودةالمملكةبم!اعدةطه،عيةءؤى"مس-،!11،،!ةةاو*ت-وا!دول-ضىءانءلإىاه!داأاءت

اوواهـقى.

الكبب-رة.والمدرالىعواصمخ(رجا،كته،تمنجدا!مئبلءددؤهن،ك.رعلللض-ورشهكةتشاءؤض.-ةتبقى،ألنذ!لأتووذهحلتقذأ

.يرنلكافترمصمتودعاتانى"،ءر،نتظارة"ركز:-نب"كأانص-.،ء.ةسهـ-ل،والمهتوحئظاملىوا

لاهميةبالنظرخآصةمعاملةالنالئرينلمنحألمحلبكأاأجنوكاللدول!ه!الأقناعالبن!."ترمحمعلىبالكصولا!ط-.*والاوؤتوتعهد3

لاه5أ!هىمح!!هي

،ألضجديدوروجالتقليداة"-أ:المتحدةالعربيةاءمهـورربئافيا!اءس

اك!العاافتقافياتؤاتدودلةو!،وا!لهـجةالأدديةالللغةوء"عنة.،"!ا"

انعربي.لللادب-باات-"بة.ا--اا.----ا"-001--

بحتادب،ناميتوقنقولكما،يتطو-أنطووفهفىهءثلوق!يأ!مربريأ".لأ!ب*وذز!وة

ارب،عديدةوسياسيمةاجتماعية!سالل"/مدض!جديدةاشكمالمن*،،

الروايةنوعيان.اخرىبلدان!نقافةللقءألىالعميا،علىيسمرحولروزوف!ديمتتبهلمقالا!يصا،نوفو!!تيوفالةأوردت

4ون.السينماوالتلفزتطوربسببازدرامادورويزداديتحسظن،والقعةحهدلاياماربعةاسضمرال!يالو!ياتنلكنابألاولالغلم!المؤتمر

ف!قالتالمغرببالدانفيالادبيةالمهلمئلالىناميتوواوتطرفتمعهدفي"افريقيافيالعوبيالادبلررأسةالراهنةألمسالل""!ضوع

الغني.اللكلاسيكيميراثهعنالالبهذاانقطع،طويلو،قتخلالانهاثم!تركوقد.بموسكوالم!وفياتيهالمدوملافاديميةاة،بعاالماتيالالب

تقاليداؤضلتفتلفيتساعدالانبدأتالن!ياؤدبؤعريبعملهةانؤىيدكانرةو،بارقونسوفيافيونومههـبرمونكضابالمؤ.ومراعمالفي

ال!ربي.الادب.الادبمنانحقلهداكؤ؟معرودونوإخنصاضت-ون،اللفمماولوحبقىالفلوم

الغانيالمتى،عر!فىآوريقيوط-كابألوزهـر-ايفعالءمالفيواشترك

الوطنياللطابعؤهمفياللحاسمالثءكماءبان،نا،ميوؤاواكدتالحطبب!نومن.اآحم!نأدسر-لأجال!،ودانيواللعئهإعر،اوكايحبون

بلاتجا!4،اللغويمبدوهكئيراللي!هىار!ميانبمالافرلقبمللادبالل!قيقيوفان!ميةز.خطاباالا!ةمامال!ترس،(لبادإنالعربيةادبلمسائلالصرسه

والاجتماع!ية.السيماسية/وكلرارته،الايديولوجيءريرقةىازونيد4لهصرفيالعربيالادلىانناميتو!،وقالت.دو!ين!اوا.

ظل،طويلزمنوخلال.والسابعادبطالساقرنيناالىجذورهاتمضد

الممريالادبتطور.صولارائهاعنا،/ضاهيدوللينيناا.و.لحدثتالىالادبيةاللغةت!ن!رضوثمارةقلهلىقيلانوا!هاميناالعوبيالادلط

منالاوللىعاما7اهـعبانؤقالثأعشرينوالمخهرلض،!عاالقرنينفيعشرالتاسعاللظرنفيوالقصهوايةألرظهرتوقد.تقريبسا)/!يرأي

"فجزاتقغال.بمثلجهةرون./ض!سم،معرفيعشرالتاس!عالقرن،الوطنياتتحررلحر!ةانطرماتال:،وضسوخلال.سيالمهألادبفي

الل!هني"العصر"+نقاليدبنهوضالاخرىانجهةومن،لصالميةاالثقاؤة."الانتقاديةالواقعيه"بطالسوفي،تالمس!تعربونلقبهمعيناتج،5نشأ

العربي.للادب--فولوفي،محفو!ونجيب،حسين!ه،5الانجا!ذا"فليمانممبار

الاجتماعيةالروايةانواعطودواقد،فيمورومحهودومح!،الحكيم

الاصلاحيينهبدأاويةالحضتارلحركةآثبرتلكب!هرادورالعبوقد.ألاخلاقيةوا!قصةالواقعهةوالدراما،كأوالاخلاقي

السبعيناتمنالمصريالادبعلىجداكبيرتأثيرلهوكان،لممينالمس

.التسصت--،ت/الىاالضبي!-قياللجمهوريةفيوالسيا-يةالاجصماعيمةل!تولانأوكاى

ء!لم!ين.ـ.يينمصركتابعملءلىكبصرقأثير،5291لورةبعدالم!حدة

اللاحف"الديمقراطلت"اشاعةؤان،العتنرينالقرن.بدايرةوؤيالمتصدةاللعربيةالجمهوريةكشابامامطرحتؤدللادبالجديهـةمالمهاان

،الانسانحقوقسمنيلفيالئض!،لو،الاجضماعبر،والفنرالادلطفيقحددوفد.للبلاد،محي!ةالاجتمارر"ائلحلفيالمبدع3،مانتصرأمسألة

ويلاحظ.عاطههااتجاهاوخالقتالعاديبالا!ءانالاهتمامايقظتقد.ددوالمحاللمليدي:المصريالادبفيالاخبرالعقدخلالاؤجاهان

ب!اتمئ!ممالت!لأ"المشاعرعبادة""نثيراصريةاالعاطفيةاللنزعةفيلللادبالاساسيةارر(ئلظهـرتانماالاتجاهينهذينبينالجداًلوفي
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بعتس!ةاررمالياللقطبجليدفيضات2891سنةفي...عذابوصففيالقديمةالعربيمةوالتقالليداللفرنح!سةالعاطفيةألنزعة

والبحاثةالوجهةالمناطيدمصمم،نوبيلهواومبرالجريءالايطانيرومانطيقبمتقدمياتجاهالمصريإنتصمرافيولدا!فضرةهذهوخلال.المحنين

اللبلدانمختلفمنالطائراتفراحت.اخبارهاوانقطعت،القطني0الوطنيالتحمررحركةللنمونتيجة

تشوخنوف!كيوالطياروما!غريناموندس!عنكاسماءاوومهوكان.عنهتبحث

.ولهأنشفةكلعاىاللعاموالنمو،مصرفيالوطنيالتحورلحركةاللاحقالى:وضان

فىكي"بيهكنفرخليج"و"الشماليةالارض"ا-ماوكان،"الادبتمصير"سبميلفيالحركةبدايةدمغاقد،الوطنيللوعبم

الاخب!،رنشراتتتاولهما...المضطيسبنكالحجرينشبيىزبرغنوا)دراء-اإزضشرشملاللذيماديةالاوازواقعيةاتجاهباللذأتوبذللك

الضخمة-الجرائد"مانشيتات"و،رخةاللصالعناويئوالاستثنا؟-4مفاجيءانعظافوحدث.("المصريةالمتجد-ديرةالنزعة))يسمىما)

...وساققدمعلىقائماالبعثةعنالبحثوكان.اللعاللملخاتبكلالادبياننشاطجذبوقد.91؟عثورةبهدمصرفيالأدبرىايظورفي

المنطفة"قلب"في"كراةن"الاسطوريةألجلي!بكا!"حةواذااا!-جااالواقعيالاؤء،5واصبح،4،عهالاجتمالةثاتلمخنةلمفممثلأ-ن

لحظاتوكانت.وبرعثتةنوبيلهحياةانقذتالتبمهيوكانت.القطبي!ة.رئشعيسا

..الاطغال.منالالو!واحلام،والهرمةاللؤية،القلوبمنكفراهـزت

فياثدميذ،تماعسن!ريحياةفيايضاالسنة.للكءرتهكذاف،جالسودانيارش!اءرللخطابكب!ير!هـأمباالحض!رضمءواس

موسكو.4الاولالصفالصربيالادبفياللهـقصيدةتطورمسانلالىتطرقالذيالحم!صنالسر

رناللقىاواووفيانهفيالحسنالسستاجوقال.الوسطىللقرون

الاتحادفياللض!مةالثهرةذوالكاتب،ناغيبين،وريءادوادومهنجديدانوعا،البلا!عنالبعي!دونالشعواءخاق،عشراللحادي

انفذوا"فكتب.4طفولتفيهزهاللذيالموة+وعالى،السوفبأتياتبهاء).ا!شعبيمةاللغةمن4للغة.!رب،ا)فزلن!عر،الادبيال!ل

ل!بعثةوخصصهمؤخرااللكانباتمهسينمماليسينار!وهو،"ارواحناباهتمى-،مالانحتصيحىءالادبوهدا.(اللخالس!بميحى،زهير

النحارةيدعلىوخلاصهاهلاكهاتاريخفيمهواحي2ا)جري!تةنوبيلهليبادف-أستهرانذيباا-حديدهوالشقلصدوه-ذا.العربي-اللنقد

.السوؤياتا!طيين.أعربياومانلإقي!هرالرالشعرفي

!!-يصهل،"ليادوفي!ما"!ذاسميكون:بيننافييبمرييقول"افاءاؤتمرورئ!ساللفيلولويافيادكتور،ين!،مارد.وقال

الغربية0نياواولايطلليامنزملائهممعالسودياتع!وناهـينمابوناخراجهب!ه!لالأهننماماعظم-ببدونال!صهوفياتي!نان":الف،روكماخطابه

منممثلينالفيلمفيالاشتواكاللىكالاتوزوفميض،ئيلالمخرجويدعو."الافريقيمينالكتاب

السكندينافية.والبلدانالمتحدةاوالولاياتا!سوفياتيوالانحادايطالي!اكنه،الاولىلدرجةبئ،ء!همواانالاخنصاصي!نعلىرةوجبو

افكاءاحلقاتاوسهءيساء!ءكل.ودللك،5تطوروطرقالعملهدا

الكاتبناغي!نولكق7للبناريوكوا!نععهلهب!يننافيانهـىلقدكانتوقد..الاأ!ريقيهنآلكضاباءمالاؤ!ضلعلىالاطلاععلىالسودنيت

ا!جديدةللموادودراستهالسيمئاريو-فيعملهآنذلن.ؤيمهاسصمرشكو.لا.اسوقياتياللازء،دالادبيةاةالمحبفي!،ماأحدالندوةهده

ولينينغرادموسكوفيالناسعشراتمعلقاءاتهفيعلإهاحصلالتيالا!ماعيةاللحب،ةتطورعملإ،تفهـمفيكببربنصيبساهمتانهافي

والسويد،والنرويجوايطالياالمتحدةاللعربةواللجمهوريةوالمغرب.نقعاالتيتلكآممنهاا)هربية!واء،الاؤريقيةللبلدانوالتقافية

.جديدةقصصمنلحلقةمصدرااصبحا.اهـراءوراءما

ومنالبلدانمختلفهناناس:مرةمناكئرذللكللهحثلقد*،!ه

الاتحادفيرحلاتهأثناءفيناغيبينقابلهم،.والاشغالالمهنمختلف

-قلبهم،طيبةواهدوءوتقالليدممباخلاقهموا!هشوهوالخارجالسوفياتي...الازمانوالاقال!ارمخدتلفالى

المر!فة.الثاعريةقصصهابطالاصبحوا

المعروفالسوفياتيالكاتبعنتتحثجيليز؟وفاناديجداكتبت

احدىاثارعلى"مؤخراانجزهاالتبمالقصصمجموعةابطال:دقالت،ناغيبينيوري

العلوماتحبيباتالكاتبجمعبمعونتهماورينآو)ئكهم"اللبعثاتشلمبموسكوابناءانظاراًستلفت.4!اسنةمنربيعبمصباحفي

وبعثته.نوبيلهحياةمنالانحتىالمعرودةغيروالوقائعالقيمةمجالة!نواحدعددمننسصخااللجرائدمحلاتجميعمناشترى

...لهمقالةاولكانتالعددهذافي."اوغونيوك"

وقي!متقاعدالانوهو،منخيوامؤنمسينف!لقرئفبشمت:ندغوسئتنمتحفعلىالواقعةبهذهناغبييشيوريءنحد"مومولدةاللصحلإونيبدأ

..س،بقبوقتالحديثبدأه!ولكنه."الادببمشبابه"منباللذات

الذي،المتقاعدالميجر،كوريستيلالمعروفاللطيادومنهم...عيي.،!!ي!

علىيلمعخلتسنةلاربعينكا!الاسمهذا.سضوك!لمفيقا.لمه

وءلملىعنفيليندلحصجانتشترلب!لميجرلسوكرشنثيلاتللطيالجرابدلسئههيوصعفحاااليعمرين!مي

وانقاذها.نوبيله"ثلاداًبد!ر"وكنب"الاداب"قطلب

الكات!حمث،نوليلهءنداللاسثيعلىيعمل.كاناللذي،وبيماجي
.-عن

.جرتااللتا!المقابلتا!وكانت.قليلةغيرممتعةايلمءعنايطاليافي.والتوزيعللوكالاتالعربيةالثركة

"كراس!ن((طاقمافرادجد"حدقيمتين،سيشايعبطكمودم!كوسكيلينيصلسفينةوفيالمتنبىشارع7

المجموعةقصصاحدى"اوغونيوك"مجلةفيمؤخراصدرت
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."يصحشيءلا"!نىصنطلعجدافر!بوهما."توفيت؟أتحراسة"هـهيايالهيث

المسرحي.بالنشاطخاصاأهتماماكذلكيهتم"ورالجهولكن.اضىجديدةقصعي

ا!لمرجالبينقامقدالماضياللعامفيكانعنليدا.كر!اان!دووكان.للسينماكثيرااعملالي:سؤاليمسشبقأالكابقال

16591خر!ففيتئرت!رليباريو."))مجلةوكانت.اًلمرحورجالالسيناريوكتبج!ديدلفيلممخرجاهالطيكوفاللكسيوسيكون

وبينهم،المسرحمنررفورهمعنا!اب!أهيرمن-قير!عبر!ور!أايامعسنيتحدث،"النساءمملكة"فيلمو!و.ناغيبينيوركيله

لآ،هزليىمرحيةقطاكن!بللم":تقولكتبتالتكه!غينس!برغزا!الياتمتالتيالسنين!عنكورشينفيوالرهيبةالصعبةالالمانيالاخلال

:الابطلاحديقو!اكهذهتافهةعبارةكتمابةاتصوراناستطمعلالانيذاتاللقويةالروسيةالرأةعاشتهااتياللصعبةال!ياةوطن،المرب

مثلتهتوفيالل!زيىكأ.أمشيياتناجميءانالمؤسصفومن"؟ف!فنيأين".الخاصيا!صافيوالطبعالشديدةالارادة

."ار!،راتووفىملذي"المطاردة"فيلمقريباالستمادورفيسيعرضواخيرا

الل!لممأويمور.لاغيبينقيورياتعنوانبنفس!صةاتسعلى!ضع

ا!تةغيش!بوخناتا!اائارتأق!روناوش!ربعدوحدث"المجد"وسامعلىاللحانؤ،مأ؟روفايفانوفيتشاناتوتيالصيادحول

!طقع!ارةإولأكانت!هانمنمرح!تورينومسرجلمدير!رمتحينوفد،ساطعطضيذورجلانه.ا-لكبرلىالوطنيةالحرباث!ء،المعطوب

قوله:هيئيسىالر!طاهابرهاالممثلالفيلمفيدورهويؤدبمو.افقصصمنكاملةمجموعةروحاصبج

."؟قيبمتىأين"اكثرمنواقعةففي:طريفةئاحيةالفيلمرفي.دريميئكونيقولابر

نفسه.ماكادوفايفانوفيتشانانولييمثلرتعقيدامسووليةالوقائع
ؤىغيسس!3زجاحفعد.اخرينالىالعدوىانتقلتانوكان

..،ت!ويركبمخوبجسرعلىكديهعلىالفيلمبظليزحفكيفترونوعندما
م!نءوكب!ض!،الممرحء)ىن4ف!رطوالظل!النهب!،-،-ساللمانونمخا،لفبماح!يطاردوهائجا:نهرافيهويعبرالليلفيزولىقا

،أوفراشطريحوهو،س!ولينيباؤكتب،تمثيلإات!ةلكتاالروائيصناخسشلىي!ان.أسينمااطجيب!طنسوا،طوراوينجوحتارةويس!قط

!ازالذي)اوقي!صرياوتيارووقدم.واحدش!رفي،تحيمسراربمفيرب4احدىفقدا!ذجموالصرجميءالقويالرجلماكالو!طانافولي

ء*سحية("اليو!يةاتلاصقيقة"درأل!تهعلى6691أكامؤء،رح!ءوجائزة1ا،10
.....ة!صفيدللديفعلناستطاعفد،للحرب

اللفظائععنصمرحيةدوفرسيدوبر"ووكب.ميللأنومسرحلمديرجديدةاخرجتفيلماعشرلخمسةالسينإريوكأبالدكبمنآغيبينواضاف

الئاريمة.:قائلاالسوفياتيالان!حاداستوديوهاتمختلففي

السينما.علىعملياقصرانآريدالقادمضينالسنتينفي-

مورافي!ا.ألبرزواث!ورالروالي!لحو!سرحافهـالمتحسرولكنكابةفبمءملهعناللكاتبتحثوقد.النشرإلىتنعدولكن

وانبعفؤصول"لملاثةمنهـزلية"دوبوزيرو))لةرقةقدمقدوكانا!هذهوفي."الكبيراللطوقفي"بعنوانجديدةكبيرةقصة
ترحا!ا&قاداستق!لهاا04،1+هس!9ا!داا5هـياس!ة

.ء.اؤكإرهجديدمن،يطورالمعاصرةالاخلاقيةالقضاياالىناغيبينيعود

ازهـءيعينرامثقفقصبةو!!)البنرفيةمهرجانختمتا!بماوه!.اللناسمع/والمقابلاتالطبيعيةالملاحظةاساسعلىالقصةوحوادث

اللطوقتؤدجميألمكتب!ذاومنوكليروفوراللطتبمكتبان...

القطبجل!دوالىالبعيدةالقرىالى،اللكيلومتواتالوق!الىوالدروب

الايطالية.اللقريةلىولالمغربيةالمدناسواقوالىالشمال!

،ةالل!والى،الازمانومختل!الاقطارمختلفالىطر!انها

."جديدةمقابلاتانها،المتفاونةا!نث!رية!اللطبائع

اىؤطوأع""لآكل"1.،--.!.-

ه--"ا!..-حيم

بيرالاميرفرعوالمسرحيا-لروائيا!سم

كل!*

سائرعلىالروايةتفوقطابعاللجديدالادبيالوسعميحمل

ودالمشسسالروا-ينمنتبيرعددالوس!م!ذافيويشاهلر)*(الانتاج

المديرالنارفغوقد.وافروجمهورش!رةعلىاوولمزفىيرنوبالكفاءةلهم

ل؟زقدالانفجار""الجديدةبروايتهبنيديياريغو5؟؟!مءوللمجلةاهـمابق

رواي!"اللقادمةاللمقليلةالايامفيرتصدر..اطهـ+هأ؟ط"ك!

،!س!أفىداكا،8،مأحه!ولسولبدا!كبماماربو

الاعيادبمناسبةبراتولينيفاسكو!؟"!،وابنهاامبينم!دةصعبةعلاقاتفصةوهبم

اولهـا9ه،أمء4أهأ؟أم!ول7بعنوانثلاثيتهمنالاخيرباللجزء

!+لل،1ألاكاع!هحيتهبروابرثونحيسىصابوثم

منهجموع!ةاكيراللذلهنوبين.البندقية:كبيرةمدينةيكثفقرويفتىقعنةوهي

سيصق!مالذ!كاسولا.لأرلوغزوؤءالرواليروايا-همفصولاخريضعون

051!أم4أول،4:بعنوانقصيرتينروايتس!ين

الاجئييةوأال!عربيةافنبدالجس!اما.جديدةفصصةوووعةتيقدمالذيكاللفينووايتألو

7+هـ؟مأ153+ءحأأبمنوانجديدةرواية!عدر،ءورانت

روايتهمناخرجزءالاندوفليتوماسوقدموقد،لاهـ4ا!مأ9!+هأ

--.)6اللم!دد"نزيكلاكللام!لةلىاجع(*)

!1



."فردوسيةفصيدة)و!"السميون)اوكلهـم!ن!4كانتاذاويتساوو،وويتغانستهنماركسبينتناز!هءئيفة

!نقبلتنشرللمللداننز!مذكراتصدورقربعنكذلكآملنوقدالخاصةلقنه،اللغةعلى5تأيرريمارسىاناوسياس!األلعاللميغيرأن

اللغراميةومراقبملاته"ا!سريالكتاب"وكذللك،صفحة.015فيوتقعمعبالاشتراكرومافياخيراأسهرمورافياولكن.(ألاخر،نولغة

.(دوغونوبادونانيللاالىألمهورساليو!بمابرباراالىرلطئله)هذهو،مسرحيةتعاونيةلى"ض!يليازووانرو."،ريبمداسصياالكاؤبين

زقاقفيويقعؤقطمق!داله-ههكنيت-هعص!راىس-،تملكاللت!اونية

55م!--."اسبافيساحة"خلمف

يولوثميا؟!هادا:فقادافطريفالمرحهذاعنمورافه،نحدتوقد

......-.....بة.لاالما!ي!و!ولصفء!وناوج!ناليرالفمف!م!اللدقعللقد"

4واولهي!حااجداور!وبسمالكورلروسساهكيالفهذ!وففلسو!ءذاولردؤ،رصوفييراىء،ركل!يرالماازهمنبالرغمالانا"هرحؤ،موؤ!.الل!راتمن

...-ء..-.....ا---..-"خصيصاو+،!الن!.صجت3وقط!.!لمخهورقبواالاصلفيكأرانهاعتبلر

للاله))ءلمحاإرلك!يابىءنمارررشتعلي(ا)"ههررب!!بئابحزلغورارزلمو!مه!لج!اوهمونع!لطابىفواؤمية،مسرحيتكطامأ.واحدفصومن،تء-سحيثلاث:ا!يةل،ؤ!ء

.اووزب!ط(ؤةرردءلىمعز*ءن"زارنددوزحن.فنجريرلديةلىجمهه"بهانومهس*يةواما،ؤغنائ!يةداورءياحي!ةمسراء،و

از:-ن?!قعقض!،يزبراونماريان-هـ،الاخووذات!فقوكانرو!م!،"وافشاذااله"-ةهؤلاءلاد،يرامقى،ل!برءكليرربمر.ارنأمل

:.-ةالم!وحياما؟"صيرهـميكوىفما،اخرى"،خةأ-قىمثمدايمال!ونلا

3ءلاحست!جاجؤ!ونت(ىأرلمل!جممةوآبىنمةاوجهاةلذ5ا4لحزلم+*"طرملااننينريهلمجهنر.كه!لتوماس"الال!باني"اجيليالترا"ءناق!ن!با!،-فستكون!تاقيا

وء-ع.الهولونيفيال!ابلاتحمادفرصوفيافرعشحلانونركط!اة--بامسوصلميتيالف!.المممرحياللباسىصمكلةهي-هناالمشكلةول!ي

هـ-ذازهستقداأعوءو!فه""ءكاتبولي"صزيدةانوص؟-2ؤمداكد!.يىررمليمنهولطإولفنوباالجمطلةتير"يوبوردو"ؤرقةؤدووها

بي!-،نءلىلموف!-بئاصدو!و"درو-!ي"!لممظلاالا!وعه!-دامثلكأبهمآص!منيكسبونانذشنالايرط،ليو!ا!كأابعهمةكم

أ"ء-،دمنؤد+اخرجم،!اللذي!ناؤهـبلاناخرو!لا،الاحتجاجب-حيرواحدلاتب.هـخاكليسالى5-دؤ--وني؟تأليفكحقوقالمبلغ

ايىدانهدافيؤهـا-أرز،م!هوس!زقدماانءلىررلو!ذا.ا!ءاب."!المبلغووذا

بىسبتطا.رؤد،ةن،الللج!نةوررلمركز،المفكر!سؤتو-كيج"(محتيكوا،وبوالمص)باللرغيم)لىم!كاداننزيواجوو

اهـ-2!وو،اؤعالوبصروبالانفظحإخصيزخطأللمحلةإءفظان

ا)!زلائمئةدأننزيوقآليفهـن"اللش"،وةادن"كت!ابمنبيع

.6691د/يسمبر23ئتلاريخالمفكولويرئوند*ا(يدةاا3فحعررحلر!!)*(لافبهاا*؟ابءـذاصدرانرود،اطماهداوصهـءـ"ا"طايى"في!4

001وي!د.دوريءونداا!ووفالناث!راءصدارمنالببك!اب4مجموع

هع3.-!عي!ههه!!صجي!س2ء-،ص!حح!ى!ح!ع!"اوتاانتص،ر"هينفسه!لمؤللفاخوىكقبثلاثة-الاناكأشرهذا

!كم!جم!(!!جم!!م!!!!!!!!لا!!!!مث!!(!!!!كغ)برأتلآبم!!!ل!ص!

آلهسيس

ل!ح

!ه،!صحرالاال!الأا
ك!له! اهب.

!مضوا!اض!ا ظط7لمتن

نجهبا ميمهصلهض

!"!و

نم!!وئر!اليزل!!!وبهوراالملا

اه.
خ!ال!عأيةبالمجامعةلفلسفةاًةتداسملمن

3جم!(ءإحهايدوكرزكل*قىء!ةلآثانهط"!ة)

!ض.

!أ-لمجرووتا!ضالمثو!يئ:مطشورات .*

اسه!
خ!بيزوت-بخمةاساخصسا!تاف!!ض:توزفي!لا

!با
!!!خطلاخ!اءسنسن!لمجضربئ!لالخط(!خ!)خ!ءظلم!خ!!ضاللاح!لم!!!ضخخإالص؟:ح!أ!ضضخ!اإكأخص!!ضص!!لم!
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