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حوذلةائجافيأوضعاكلهممخحتمفةئ!قفولممثلوفينثطيئةلمسركص!بةجأ.بخطواولأهـلمكاخ!رلليعماب!ا

البعيدا!بوقنفثات.الازلالى،اللاهناالىينضمبمىنهاللهرقصاء

الريعةاللبطيئةالحركةوبنفس.ثعيلثقيلوالصمت،الان"نلاشتقدفهيهشامفيواالودت((نحن))زم!م

فو!طالوهميالبرولويصب(!االفارغة)الصفيحةحامليقحرك،*،

هـوديخرجالمجيءالايرقاعوبنفساخريرخقدمثم.انص؟متابوذيم!فنيمةروربةافيف!(31"وبر)الاولفشريناواسطمندلندنفي

تمبجلادةيرذجفهاسرء،ناءفيمماالمحتجفيوهـهيةلاداويضعلتفابفي،اضىص،دةتارةخافة،فىتاصحدا؟هازالتاماالمسرحفيهثيرة

يهمدئم،الارصعلىويتكلرويتلوىيتشتءثماخرله!بعذاباد.نجالتصالمقرجين!جموعاتوبهناهتمينأوفي)ربالمسرحالمهتىناو!"،ط

الابد.الى.الأص،نةاخاضيةايقال!ميةااتعلمأتمنلموجةمبانتراهدطنفس!وجدت

محر!ابقدرةتعسالاولىلحؤهامنذ".اسيو."بداهكذالمطانيالبرالمسرحبهيموراللذبم!المبدعالخصبهذاتؤكدرجرقيوهبم

طانيالبرالمسرحفيالروعةالفنيةاننجربةرالد،بروكبونرءإفذ.الحديث

صاخبةحركةوشدنااره!اانذيالصمتينفجروفجأ!.انحديث!-رش!قةتقوما!ياء!*4(1او!ويرث!"مسرحففبم

اولليقولىالقمامة.لومفوقالممثليناحدويرتقي،المسرحعاىعنصفةعنوثاز!يش!بههسرح!عملوهي(اس.يو.).للا.3بقديمالملكببة

جيعثاللعاللمفيجدةانوالمدينةهبمسايعون)):المسرحيةفيجملةبادناباامالمحروفونالاطفالمادنها(1.تمتيليةلا)ا..فيتنامفيالحرب

."يحرقونالذينهمازنناسبيظالنتوارعجنبلتعدىالقهامة/ضواكماإريروائعارواللخراباوت،واواننأرواللدمبالصواريخالمدمرةوالقرى

زع!تتصثحبهعنيفلمريعايقاعالىليتحولاذنالا/قاعيبدل.يضنلمفي

فيلنالرويالاحداثوتتلاحق.وباسوقيتادوفاوتوتر!بونبروقينفيشيفنالىيررمزلانهخاصةدلانةله".اسيو.))والعنوأن

ضدالتحريرحربمندقينننامكضةسريعةكاديكار"ؤور-بئ،هدومنتلوحاتطرقيعناذنيسعى!!و."ئحن))والمتحدةلاياتالو:واحهـدآن

يبرزالمرحيةمنالاولالجزءهذاوف!؟هذاوقتناالىالةرفسبتوبين(ابىريطابنآي)"نحن"بنأفجمعالىوالجناسالورية

منوكتيرورزأياهبعضلنابينوبرةصورهاوة-حفيأاوثانه،المرحلناهو،بمدفيىسنستدلكما،المسرحيةهذء!دوطلان!دةالمتالو،يات

كلية،ذننهليسواللذنب،ل6يتحميااكأركا!أ"علىبحملؤهـو.بوبهلامبالانهمن،فيتنامفيالحربعنالتهائهمنالانكليزيالانسانهز

فيتنامقصةتصويانلهايمكنلاالممرحياللعهلمنساعاتكثلاثالمتحدةالولاياتىدورعلسكوتهمن،سإتبيتهمن،الرهيببوجوده،

لااللذينالشديدوالابتسارالغثةا&طحيةالىتجنحانبدونكلهامخرجبروكبيتريقولكما،الغارجيةبسياستهاحيانهتظثرالتي"

مقدرةانالا.المسرحمناكم!هذالمثلالفنيالنسيجيمسخاانلهمابدخاصةوالمثقفعامةالانكليزكيالىانحربازمةنقلهوهدفهاالمسرحية

مبتكرةاساليبعنطريقالهناتمنمنكثيرالاولالجزءتن!قذبرولربير.اللخاصةالشخصيةازقهوجطها

دموزاجملهافيثمفعالةكيسولاتفيوتكثيفهاالاحداثتركيزفيذكيةهيبلبالذاتواحدشخصنأليفمنليست"اس.يو."ر

الدالةالصغيرةوالحادثةاإكلمنبدلاالجزءيصبحبحيثاكبرلمعانالمتعلقةالاحداثمجموعةعذىتقوملانهاومؤلفينمصطدرعدةالىتنتمي

فرشاةبغرباتبروكبيضرينقلنأوهكذا.واكتراشمللواؤعصورةتتمالتياًو.بالذاتالمعركةارضفيتجرياإتيتلكمنهالصياءبفيتنام

اسلوبمنلليعطينااليوميالواقعاحداثعبرخلاؤةساديةساخرةالتيالوحيدةالمناسبةهي"يو.اس."إعلبل.الم!ركةارضخارج

افتقدناها.للذيالائربعض!لمهنئلينتحريكهوهنوادواتهلمسوحاستمملولالافلاموحدةمع(طبعامنهاعلمبدون)اميرنميةسفارةؤيهاتعاو؟ت

محنقطيوالىلابروكوبب-ر.المسلوقةالاحداثمتاهةفيكدنااووثائقيةموادتقديمعلىقتضامجوبفيطنيةالوالشحريرلجبهةالمتابعة

الطرا!ةحدالىاحيانا.نصلالمرحياخراجهفيجديدةاساليبابتبهار.فيتنامفبمالحربعن

ممئلءنعبارةهي"اس.يو."فيففيتنام-.معاوالجطدةالهازلة،،،

المفئالينايديفي(ويتقوللب)يتقلبعارشنهفارعنعيلااكليزكماكارركا/ولىيتمقناليس!لقيالسقادةحيثالمسرحمقدمةاعلىفي

تبلغحينالمسكينعلىتشفقو.نكاد.والواقعةالحدثءبالاخرينوفدماهالايسرالطرففي4رأس.الميدانفي،بفيءاميركيللجنديضخم

اليالايديوتتقاذفهت!ذبههـوفاذاقيطئمتف-ممرحلةالاح!اتأتخه!حد!يهاحدىفي!عخيفلمنظرانه:الايمناللطرففيالضخمتان

الاللوانمنبفراشالهريكل!لحيهينكبثموالجنوبييناثماليينتمثليحيطالا"ليركياللعلمفيهايرفمالاخرىا!ببن،محروقللطفلدمية

(الشمالالىنسبة)الحهراءوالالوان(اللجنوبالىضتبة)الخضراءمكانوفيميدانمدفعفوهةاًنفه.اللعينتجويفةمنتنبثقمدفعبفوهة

حذللقتهاستكفلالمخرجانلواودكنت).وف"وةبعنفبها/لمطخونهاعف،ئهالى.نرهـزضخهةقنبلةتنتصبوسطهمن.شانكةاسلاكالمخ

علىلونااؤربمضئملاالمقدسيةكالمهـلمبيةاللبياضالفاقعبالممثلد،ستدل.ؤبيحتين،ضخمضبنالمسرحؤوفىتتدليانكفاه.التناسالبة

فلالممفم!ن4حذللصفيتمادىانهلواو،ا!سص!يويةالبشرةمنالاقلهنكومةالاش?ف!مهليس.والمناظراللديكورمنخالالمسرح

.(مث!لابالل!صفربوقسحباتمنالامطلقصمت.تماماوسطهفيزسضلمقيالقمامة

ال!ربمنصى-ورااليناتنقلاًلاولالفصللوحادقوتتلاحقوفوقكأفهوعلىعاديةاميركيةبثيمابالممثليناولويىخل.بصي!دخاؤتط

وباللذاتالاهيرك!بينعلىطبعاالتركيزويبقئ.خارجهاومنالفيتعناميةالمهثليضقدم.ا!بوذيوناللكهنةبهايلتفاله!ماالبرتقاليظالملاءةساعده

وذإتلم!شخصي!تهمتمزقافنيوالثيزوفران!باونفاقهماجيت،مازدوعلىالمسوحا!ىويمدلف.اللقرفصاءويجالسالمسرحمقرممةالىرهيبةبهودة

لرىو!كأا.جراثمهموراءيكمنا!ذيالرسالةبنبلالت!بيالايماني!ة-وبنبضسفيحنم!يديهاحدىوفيايضاءاديةبثياباخرممثل

هوثماللوحاتاحدىفيوحصافةووقاربرقةيتكلمجونسونليندونالزهانتعبرانساهمتينبعينينيحد!الارضعلىالجالسقرببصمت

؟ه



جاويشاونرى.اخرىلوحةفيكونجتمنجنوعمنرهيبكوحثنقيصزد

غيرهوالىأليهيتحدتإوهمياجريحاعفلاحملاللحرببلبلساميركيا

((اال!ب!ب)!.الناباللمالاميركيةقنابلحرقت!م!ا!ذينالوهميينضاميينالفيفالا"فالمن

كلت!زانتكيالأنهـقياتعصنيةوهجمحيوزهموفيامير!نجضوازرى

كاليفورلبا!ي9!تباتلاثاصاحطباوكيالا!الوليساوقففيبيل،لرا!مهد!أومقدسة4ارسامبالىتجرانملابهعنيرر.ل!هالل!"ن

اء!ص((الحبكشأبلم))بعنوانكانديلللينورنئموية!مو!."الكونج!لاقومحين-ألسطءاجمفياعرو!))نمتتي:يبدونوووم

سانكليةال!انذةولكنا.الاخلاقيةالسلطاتقبلمناخلملا!يالأةالمتو!"نلبعضقاظنالعلميا!ن!افقيمارلونا!ركبناطباءورى

ود!ي."!للاادبياج!هـا"كانديلكلمينورص!مبرولمن!رووكو،الجنوألاتإرى."أللجديدلجلدباوءرحبااالغديرلم.لجددانيذهب))

عبر،الاميركبنالمكتنات(اصحابالحادرئيسالىموجهةلةرل!ملوهـ-مالامير-ليينوا"حققين،اةحربب!وة/:ةفحواوداجهم-نالامير!

وعنالمكنباتاصحأبقلقعنبوضوح-فرلنغيه!لورانسىالفاتبمذايدكرناالأ)"هضللين))الثوادانبحجهاـنعبنكولعاسرىيعدبون

هولاءتوقيفاشمراذا":وقالاكوقيفاتهـذهمنا"ثقفيندلق.(؟ت!طمنباشياء

كاللي!فورنيافيالفكريالوضعقان،الاعتمباطبما!شكل؟"ذااننلاثةاخرىمسرحصةحرثةالىبرروكبيشيطجاالأولالفصسللهـايةو!بل

بورر"سراقببانامرريجنرونافدانوالواقع."بحديشمللنعلىويس!قطهبهاالربو!بالحنالالضخمالاميركيالجندبماتقنالفيدلي

..كالليفورنيافياللفكربمههالنشاطؤمللمنطروهذا.ذ-ينامىعاالاهـركيةيهال!-كرلالفضاضو!زاالمسرخ

انهومع.4المرحيالمؤتزأتأستممالعلىنجروكقدرهجديدمنيؤكد

اد!دتهـ-ن"؟بمانب*بيالدرامماالأتر"نعلىه!الأعراصيمكن

الا،المسرحيةالخسةاوالحركةمنوليسالوقفمن،اصلاالمسرحبم

"؟نفسكتصرقانالامر!*خحقهلز)-ءددراميماللفليدنحضعلا((يرو.اسي.))أن!!لرأن!ابمبمانه

تشصروانكفبلتبدوانووونت!ءأفضل.لاالعموم".ءلى-فيمعتمدةإن!صتقاليدها.نصصنعخ،شنوعمنكلم!رحيهودفهاالممتلد

ايديفينحرقواننابالوصشيةمليءفلبكانتدكر.دأخليبعذاب((اي!ل"هذاعرضطريقةوعلى!المحضالوا!عي"الفعل))طىذلك

."البعضبعضنا.الم!رحالىادوالمحعارضكلنولمقله

واللامعتى.الننطكضمنسحيغةهوةلمحياصياناي!ىور"-الا"رانكلما.واربعبندقهفةساعفئليحولبع!دألمسرص-فىمنالأول"دمهولىف6

.(الحقيقيالمممتحةاسمبالمناسبةوهـو))ورسمارصكىالسمي))امنفىدؤأيتدلمب!رحيهلهـدهءلأونىدحعلات،5حضروأاندينمن-دنتو!لمو

نءويسجب،موصنيفيياالحوبيتعلأققيممانعملونحقطويلاءد!نذالربعأسواحةفيالبارالىباتوجهوت!مقعدكمنتقومانقبلعجبا

الممتلأبةفابعثم((فيهذأفي-الخطوا/ن.بذلكا-ت!محنابانناالمحردؤو!،نمعرىيبسواوكدامتلينايدالىتت.وص"علىردءتلفت.ل!اعة

ف!ذا،الرحيندميثار!ملهذاكانواذأ":ىا!فرجن11يها*!طرءقهميتلأمسونءوي!نزلونوهمألعنقصىلغصهاانور!من،اكياس

."الاءدمن!ميكمانيجبمال3ووووبعفثميئنبعفالم،المندهنتونالممالرجونيجطسحيت"لقاعةالى

ورمضهمبلي!ننعنجوبعض!م""!اءعربفاءموانجايص!روبعضهـمليترلح

فافان!ةوى،"جافيالمفرةالالفار5هدمنلىتركأأكطذاالمحمومةبالأشاداتادثويطلبونأليكيجيئونونرايشش!م!.اربع!عاى

و!!ي"نصن"؟زمةضرحديإنعموم4وجمحلىي!جميا،سحي4منالانياخرى"تقأيعة))5وهذ.الرووجاروهباللىول!ودهـم!إهـمبا!!/!ثان

الحاضر"جيلنا))علىاففوءيسلظانه.ندوخهم3التيالل!رةابرازرأيهيحققءن2ءدىرتاعدهبروكبرت"!ويالتيالتقاليعنلكمن

قلقاجيلاالجيلهذالناويصور(طبعاادحاضر"للبريطاز!اابيلافي)و.نغطية."انتفرجواقلاقازئجهدبمالمسرحوظاؤفاحدى))انانقائل

محدودقي"علىوا!نقضاكأفيعلىأفشفقةبه/فثثسطحيألفي!قاباوا،تنئتويهال!مىادىالرفييةآلاشمالىةبهيرادالور!منباكياسالوجوه

ينفثويعسهعنيتحدثيجعلهبل،درامبتصويراأبلهذاازمةبيرانالا.احراجهطريقعن"يهتم"الاءهـوجملمهفيالمشفوجافترالث

.المعتادةباللهـليشيهاتوالملأىا&ألمةالمباث!رةبالكلماتوعذابانهاحاسيسهفقدتلانهاربطعروضعدةبعدالحركةهذهحددتحالكلطلىبروك

نفسه،ا-راقءنادمياتشالمثقفنصدءنتخاولا)عيانتابة!المئقفهلانهـ،،نظريفياحتمالااكثروهذا،وربمالف!هاواستنفدتجدتها

..بلسانهوظطقةال!لىلأذامقنلة.ؤصبح،جاهـءونجدنداالممثلهو!!.تغضنهاوف!ضحكهاخؤجأتدىسعاكهأ"دملردت!لفم!ملةتقلإعة

جم"ورعا-ىو-!ح،م!اوالمج!ودنجلادل،وضميرهصوتهتصبح،،،

الىللوصولطب!هحاولةوهي)معهاثىف"يضهيوحدانالم!فرجينبت!يرقول4في.القصيدب!والم!رصقيمننياكالقصل

جاكلم!ونجلندافيهتندمجالذيوالمونولوج.(المظلقإ*براالمسرحوالتناقضال!نمتحويثنببعىضيقوفهوهو،ءقونهانيريدء،بروك

الضميروتانيب"آلاما!ة"مننوعالى،"طنفس!عقابعماليةالىيتحول.عئميفةمك!بةبكلمماتلكناكلامةوالحدلقة

التقررععملبكألكن.اميركامعالرابطهمنبنوعءجوناناسقبلمن4ويأسهوخت"غضمبهذروةبلغشاببمثقفالثانيالفصلييدأ

إخلادميةنلآلوتتعرضفبضنامقضيةمجردمناكبرمدارالهاتشخذهذهنصفمونولوجوفي.فينامفياللحربيوؤفشبمءابممافعلعنلعجؤ؟

وفت،ةشابقصةمثلاترويفهـكما.سلوكيستهمنمصوتل"نحن))"شوماضطاجتاحتأحقيخةا"انك!فاثابايروي!نانننصورءخطابي

!كلينتحانكانا،مثقفينفىجه،تقدميين،(البريطانيبالمفهوم)يساريينانالنئمابيقرروهكذا."فيتنام!ناكاذ-بلييقولون"افي،موكيف

1(،)كذماههرالىوتسصخمعانرخيصانبميذاو!شربانلىتالبليئكلان،معاةمثقفةنحوهوتقدمالوحيد.الاخيراحتجاجه!و!ذالاننففسه)!رق

الاطفمالفانربالىيالتقلهالزواجحبالفيواوقعهـماالزمبنعل!8مامرثمءجوهوعةالىسه!عيفاتحضدهان!قولهاعزمهعن"ثنيمهاًنتطولشابة

واكأذالرخاءوسائلمنالمزيديمتاكانوراحاصغيرةسيارةوابتاعاتتكأفبن!مايدورأدذيا!حوارخلالومن.ع!ماجدءدارعباالمصاور

والعا!قيحضأءوالرالتقليديدفيانابم!.ويقليقلماهلرالىاصغا؟هماالىيمىلمون"الذين"حن"ازمة..بريطانياؤكرالمثقفينارمةلنا

ايقاعيرنيوث!.مواقفهماوبد!ت"ا"ءمام!ما"منوميعتاؤضرت"ماوذاكهذاقبلواللذين"تقذمياتفكيراص!كرون"واللذيرن"ال!يسار

المسمياتمنطويلةسلسلةفيحلقةهجردف!ناموتصبحلوجالمونو!يرلإعذبونا"حدةاتالولايا"ع،الرابطةمن،اللقربىمنبن!يحسون

يفضرضوالتيل!طانأمنبهااللهانزلماالهكاالساوكيةا!اقفومناوتصبحالنفستعذ!بعمليةانبل.حاسمنمبمءعملفي!خين!هم

وا&ي!ن"اليشأرالىيرميلون"اللذين"ن!ن))حياةتمثلانؤيها+:كاملةهروبءمليةتصبح،ذازهاحدفيءاية"لكاد
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الاثرللخلقالمسرحيةوا.لخدعاللحذللقةالىوالالتجاءوالوهنالسطحية،3وبا،اللواطحرية:السلسلةوبةكر.الغ"اتقدميتفكيرايفكرون"؟

تخضعلاجديدةفنيةتجربرةهي"0الىيو."انصحيح.اللفنكمااذينابطو)ة،والنازقياليهود،03،اد!اطي،المخدراتتعاطي

فعالي!تهمابمدىالاخيرفيتحكمانييجبلكنهاالمع،وداليدراميلا؟قلإر-ذلكوغبر(كذا)الالمرائ!يلياللكي!وتزفيمهاوالبندقي"اللقسيحملون

مسرحالاخصوعلى)اللعديثالمسرحانومع.ا!راميينوتأبرماللهامناسمبةولاب:هارابطةولاعلإ:ارزهالارقيايرافواللها!اقفمن

اللبناءأوالشكلىمنفقطليسا!ميته/يكتسعببرات(والاكرامتجاجالاصال!وتحضرانوسوىالمثق!شواقعوركاكةبات*،لتشخمىانسوى

الحكمارالا،يستكشفهاويمثيوهااتيوا!ؤونالموا!فمنبلال!!الاخبرةائحركةوؤصفجر.فالعفاونولوجاهذافيالاخيوةللحركة

المسرحية.تخافهاالتبموالأنرالاسلوبلفصألي"يبقىالأخيرالحربلاهوالتريدالميجا!ونجلندامنمك،ءقى!ه،جةصرخات

فيالاجيانمنانعديدفيينجحبروكبيترانلقولليجدرلكنهيوقونلميز3الازلاًلاطق.نرىانونرريدبريطنيسا-الىتننقلانالفيت!ئامية

الر/مزيةمنالثالثالبعد،والمتوقعا"واضح،اليوميالحدثاعطاءبوتالىجريحاتوهتيزح!ا،نكبزياتاللعجا/زترىوانبالنابالم

بايعاعيررتفعاننيثذلكوينجحلدراميلا!عملي!صبألدجمماوا!ن-"محلىانكلهزيةبايادتلصالالثليزية(الكلاب.لرىانفر!د.اللجضبعض!ن

وكجالاحداتاـلأخراجدوعة!ؤيقعنءلحدتهرامسةوى!و!بري!ضلماوهيجأكم!ونجاضداتوحو.الالغلىليؤيةاللحدإنقفيالالكلإزياللصب

التمثيل.واس!بو!إولرأتالمو-يقىطريقوءنبيباتتقزالارضعلىت!خوثمالجى،شةالعا!ةتت،لمثها،روكلم

تصدتوانهالىائدةشيهتجربةاذهاهذهبر!كلتجربةينضفعوف!د.المرالدمع

ا!دق.الىيطمحمحنيبنعسعها!ست!فا!يالبروءاعن!من!فههـ4اللىو/شعرونله!ون"نحن))يجعلانبررودبيشيريداذنهكذا

فيالفنيةطملعلىنصرآناللحيفبعضمنانهكذدكنهيشفعووروكان.والصدمة!الترويعطر-!ءنواحراجهـثمتوبببسخ"مطريقءناولا

للح!.-للوفيالانفحدثم!والاوهاحداظافيضا!خعلانيبولىعملاخرىامورالض2تعرضن!طتتمرلى؟تها،هناتة!يانالممرحيةءهكن

وان!ا،تقريباراندةلجربةأ!هاهدهبرر،كذ!جربهيسععركدأءبخفب،اعلىاشابالاميهـكيالمنمرد،بوندولىرباديءناتيةبينهامن

الىيطصحقنيبنفساللسأعةدضايادبرولاعنفطمنمضيةادىتصدت2.بمجونالا"ير-أكطفىبهاالتيالطر!فةالموسبقيةالمؤلقتحكايةوكذللك

بالا-داثمجابقايهمهء،بق!را"دراميهان!ه،!4لأوبالص!لىالصدوا!رو).طبطينسمعلأاللذيالةرأتاتاجنحةرفيفمن!نالفوالتبم

يكونانيننغيلأدهذاذلكومع.!حظهدلو!!الأتنحرتالليالروعهأ(ء،نصالى".نجنبوعلىالخلقمحملإ"مناتنم!ربءلىتدليلذلكأن

النى؟لمسرحياتيعجواندعوةوالا!تزامالاىجاجا،خير.فمسرحالمقياسإثرانتاتايعودو.(بالمويىيقىالحالةثهذهوفي،النا!ىمعالتحابرو

الى،رسالهاقبل،أدداتيوصدقهاالفف"الدراميةروع!"،لشمللاهننههدفي،م!؟وغريبوممتعلمحيردور،ا"ممرحيةية؟هافيدور

الام))بريختمسرحية!يالحرساءكيتيومش!د.الأبدأعمننت!وأهقواحدعداًفيهاالممثلينكل.إكانايعمال!صمت:تياماالة،أتبرمنيحما!

يو!،اننانمةنم!ندهـالدينهالسطحءلمىافطبل.لدلىودمد!"سجاعهاهـسحوس!في.المصرحعبرءحغلفةاوضص،عفييجلسهوقاويفعون

!حرببسري!كي!يهك!اكوىليهىلج!!5ل!!!طصىلم!ي""سحدلىاسىودر-باهـعف-قيرتديوهوالأخ-رالمينل/بحل.ءرتفعةطاولة

.وابدعكترادراميوصد!فيافىذا!ويبعىسبتؤدةا!طاووكأالىيتقدم.أسهودصصندوقالاو!حملسوراءركه،زات

للمسرحالطزيقفمهدانها!كا.لثمنالأخيرة،(يو.اس."وءمةدكن.كثيرة،ةفراشمنهورطايريفتحهثمعلإهاالصندوقويضعمتعمدة

كللو!بفضهونعيمه-نحسهحيموامعمندطغةتمثلانهاوى!الىوتائ!ءا!نارفيهايشعلوبقداصمهالصندوقمنالفرأتء،تاحدىيرلمتقصثم

الهافيلذلك/حمنديمها.لجاههسبمتعناسحفبمعهىو،!-،يروآ4حيتأونانؤيهاي!رضاووراشةانو"ع.بالمناسبة!فيقيةال!ر)

نااللىيسعىمسرحي3،ابنيالحياليومبمالوءكعلممبرالدهلجربهصنعتالىررقمن!طعهءنعنادةالطاوءجنهبانهاأجرمثادكااتالأ

و!العمتيصنحبحيتكيهيترثهمانالى،يهصمون"لعنلم)يجعل!اظااذ!،نفيولا)ذ!فيفيالموممدمنوأي!ي.(لمحراشةشفلعلى

الثناءامحمليسحقوهؤ.ةالطصاليةازمنهمارر،دالأء!اىاءاميل.لكننياقعمليةهذها!قصدمنووـوما(ا.لصوركما

.كانالحقاية.للكفيالرمزان،الموةقيةكيجمؤلفاتحكايةأىارجوعا

كتتناب!سميرلن!"الاتصال"مهمة)ومن،الاسهاماي،الخلقمنالهـربعلىيدل

الرمزلذللكحرقاذنهواللفراشةحرقوانالناسمع"برالتش"و

يئلم!و!اتحادالألءعوالتلافي"الاتص،د"منلتهرباللعدم،سادقيهاعلى،رمزيةودكلوة

المشاركة.الىد!وةف!/ثمومن.الاخرينالناس

ا!فراشة.صرقعمليةقليالم!رحفيكاهااصعضتقدالاضواءكانت

أ!برايويبلىالماو.(برروكتستهويالنيمناخرىمسرحيةحركةبالمنا!جةوهذه)

***فييحدؤونكالاصنامصصامهونوالممثلو!.المحترقةاللفراشةفيه!دت

عدى،اليوبيليالعيد-اللخمسونالعامهو(6791)الصام.هذاويرضململ.متاللصويطول.يتحركونلاانهم.اما"،ماللذيالفراغ

السوقيا.نية.ال!ولةوتأ!يىاوكتوبرلورةفالص!اقة؟المرحيةاشسهتهل.سابفيقوببعضو-رجب!وةالناس

ايسوفه،تي.الاتحادكليلفاللحقول!مددثقافيننتهاط!وثمةفييحدقونصاصونانهم.حراكبلازالواماوالممثلون.ت!دلللم

فيافكرواالثقاف!ةلقضاياوالمبرمج-المخططالواسعالاهـلإمامعنففضلا(.؟جمبانيمنصلم"ت"السماتهينظراتهبمان*لىام)اما"،ملالفراغ

وال!طوروا!نمووالعملالبناءوزاؤر،خاصةبصورةاشتهـت،،اللبادهذابحيرة"ثلكقيلهفثونالمتفرصينمعظمكرىصوللكوتثأفتقليلازرلىددوقد

بخاصة.ءضهاوالفافية،21صوؤياب!ةالحياةحيمظكاؤقىفي،تخرجانتريىمق!دكمنفت!بات"تالمسرحيةانتآكدثم.وضيق

وضةتكلامةوالتقافةواللفكروالفنوالادبواررينماالمسرحدنفيلقد.المرحعاى"فركلاارءني.اللالعةالبديةالعيونمنت!ربان

واللفنالادبفيالعاملينواتحادات4الدوالجمانقبلمنالخططالمتفريرنباحراجالمرحيكأيهطانه.الاخيرةنجدعننمهبروكبيترلعب

للاعيدتكريما/يكونانينبزيماماجلافيوسواهاوا)سينماوالمسرحكهاالاص!اج!ذاصمننجوااللاحقةاللعروضمضجو)ا-ءيرةواصدةمرة

ونكرال!وو،ليسنينالكاملةالمؤغش-اتاًن.لاوكضوب-الليوبيلي.(باخرىاوبصورةاليهملىأهىقديكونانبدلاالامرلا!اتصور

نشر!ايتمانينبعيوسواهمولوناجارسكيوبرلميرلمنوف!ودسهويفبرا***

بمناسبةخصي!هساكتبتوكأبوافلام/مسرحياتوثمة.العامه!افي.دراميكعملابداءتنجحللم"اس.يو."ان؟اخيرانقولوماذا

ظلفيالبلادتطورتعكسانفيهامفروضماوهي،اليوبيليالعيدمنينقن!اومتماسكحقيقيدرامبمبناءالىواخيرااولاتفتقرفهي
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3،-ء!*"!!د-.ء..+-.!.-س-ص 3.
...البرتغالفيا!مثقأةيالبوليس

فقد،ذلكمنواكئر،"التمثال"و"المقدسةاللحوب"نفتيلاللدولةامنعلىبا!حفاظالمكالفالبرتفاليالوسيزالما

ا!جن.فيالمسرحياتهدهمؤلف،موف!يروالسيل!البوليسرجيع!ضرضلاانعلىيس!رفهـو.وطريفةدقيقةبطريقةمفمنهفيبع

فيالمؤلفينوكشأ،لروقهلاالتياتكتب!حجز،اللبلادامنشيء

لنشر!-اكوريراناتاليالسيدةعلىاللد!عوىالبوليسويقيممصادريس!نعملانقييترددولاالناثريندورويقن!مىالسجون

الحنس،اثارةلححة،فرءساموراروا!سيدو/على،غرامية!سصياتكالماءلدائيةالاكنرالاساللي!اخرىوتارة،تارة..... .....العلميهاللمالون

عنينحدثانمنبدلابا!حربيهذ!اللذي"ونتيروالسيدوعلى.والنار

الحربعنينحمثانمنبدلااللذيباشيكواللسيدوعلىا،حب

...!للنقديتصضوا!حببيانعلىوقعواؤدكانواكاتبا118الاولأهجوماشملوقد

!ص!.منل!ارازينالسيديقيلباناللجم!وريةرئيسفيهطاللنوا

فيبهايسمحكتبماوموزمبيقانغولافييحرقايضاوالبوليسوعفما.اي!مائ!مذكربعدممن!ددةذهلمتا&!حفالىلمتفىر

اً...-لنتاطهكالترودوفريرآللكا.فالفضيلالليوليلالكتلم!.".ا ...حمل

)احرلمحلةكنه!ويتحرثىعنللب!ولتيسمدياوكوطمع.ا.كتلمفي!لينىلذيم!يهالليبنشو.بةواكبر،"العذراءالغابة)ةمؤللفوهو،!امانجمسينخلالالادبي

:...(،..،-...7.ا!تعليقنشرهمددا!محفا!بوليسامر،الاحياءار!برتغالكناب

لععينس!بمد.سيءكلهداولليي.وزعتهالتي"لوداشراألماستولىثم.التعبيرفيوالايجازالايماءالحدثهذااصداءحول

لافاكأفوا،مخيفالراييجدواللم"اميركااودوبا"مشوراتوءلى"1!أدةاقذر"ؤتصمجموعةعلىفشيئاشيئاابىوليس

الحن!اتجميعفتحوابل،النشرامكنةفيالنارينتعلواباناهـ،م"!وانوثا؟قيوك!ب"وظروفنقد))بالابحاثيعنىمجلد

..!فخورين!ولكن،صلمتينوذهبوا."ئانيةمقاومة-

علميهـ،.أوتدالاموررآوااللذينالبرتغاليونالمثقةونر!ىوهكذأمنعديدةمحاولاتبمد،بروتومارياالممثلةن!حتاوعندما

وطنيةنقابرةأونفامضمنا!يهميضمواانفيالحكومةمشروعامر،"لثولتوالانسمانياكلصوت"تلعبانفي،محاميهاقبل

..ثمردتهمانالكتاباتحادللجمعيةسبقاورينالاشخاصومنع.الموضهـمهذاحولبثلمةتنبسلاانفيالصحفالبوليس

العلمانجازاتباخرقرائهالتعريفتسعىبانوعداا!جريدةقممتذلكالتيالاشتراكيةالحضارةومظاهر،قرننصفلمدىالاشتراكيالنظام

ا!،كبيرةلدرجة،يتحمدالعاليالعصرطابع"دامما،والتكنيكاللعالمحضاداتمعوتتعاونوتتنافستتح!دىاللعاللمفيمرةلاولطلمت

ا!تعريفسيكلنلطبعوبئ."وتكنيكيةعلميةلورةمنالعاللمفييجري-اللكبيرالاهتمامهذاينعكسوالتميفزيونالراديوفيوحنى.الاخرى

بحدود،والسينماوالمتنرحالتشكيلياللفنقضايافيمثله،هناوالمفكنونفالفلاسفة.معاوالجماهيريالمبسطبشكلهينعكسهناوهو

وخلصست.الاختعطصيةالمجلاتتنولاهفالتفصيل،عريضةوخطوطاللى،باستمرار،ويتحدلونيح!ضرونوسوأهمانفنودجالوالكتا!

فييجركوماتتجاهللن(الجريدةاي)انهاالقولالىالاقتتاحصةيمتدالذيوالمستقبلوافاقه،الخمسينواعوامهلننوبرعناللجمهور

الادبعزل7يمكنفلا،واحنماعيةوئقافيةسياسيةاحداتمناللعالمالتيللكبدوليمعرضبموسكوباركفيفم!صقامذللكعنوعدا.امامه

اللجريدةستتولىوباخضص:ر.اخرىؤطائتفبمآتحياةاحدات.عنوالفن.وافاقهوانجازاتهثورته-اوكتوبربحثت

السوفياتي،لللانسانيةوالفيالادبيةائتربيةفيمهمتهاوتطويرمواصلةالاولعددهامنذ"مازيتال-راتورنيا)ءالادبيةالجرءدةطلمت!قد

باللحيأةاللصوقهىنمزيدمع،الاشتراكيةالواقعيمةلتقاليدوفقا،القديمنوبهانفضتفقد،فاخرةقنت!صبةبرحلة،67!االعامفي

للصوها.والاستماعتصدداضبحت)جمهورءـ،علىالاطلالدكيمترصنة،ودقة16واكتست

عزمهاالىيشيرماوالثانيالاولعد!يهافيالجريدةنشرتوقدكلالسبوعبفيمرات3تصدركاتؤيما،ألاسب!فيواحدةمرة

لنتصاعرصدإخافقدمت.والتزا!توعودمنوعدتبماالايمفاءعلىصارتالذيالاهتمامالشكلبهذااخراجهاويعكي.(السال!ةاعوامها

مع،"متغ-رعالمفيالشعر"عنميجيلايتسأ.اللشهيرالسوفياتيحلولفع،الركزيةالانحادللجريدةالسوؤت،تا!كتابا.حادادارةتوليه

لجنةرئيس)لبايبالوف"الاقتصاديةالاصلاحاتمشاكل))عنمملمةن!ي!ا"!امنالجريدةحيةافنظتحدثتوقهـد.لاونمتوبرالليوبيلياللعام

ايامسذصةبالقارىء.وطافت،(السوفياتيالاتحادفيللدولةالخطةدماواكملباشمل"الادبتطورتعكسبانفوروت،للقراءوالتزاماتها

العددصفحاتولوزعت،اللدو!يةالحياةاحداث4عاكسهالصالمحولفحسبالسوف!اتيالاتحأدفيلاواحداثهالادبياكثاطوتشبم،"يمكن

رسائل،الفن،العلم،الاقتصاد،السوفياتيالادب)كالتاليالاوللابانووعمنظ.ايضمااللعاللماقطاروبافيالاشترايةالبلدانفيبل

فيالجريدةونشرت.(اتقاديةولقطاتوالهطهة،اللحدودخارجمنتصيانسضحاولوانما،الادبمنواحدبقطاعتغحدداوتتخصص

لاتحادالاولالرئيسبوصفه،غوركيلمكسيمكبيوةصورة،الاولمحددها"الادبوالانجاراتآلاحداثوماجوياتوتطوينمومظاهرالىوتتطرق

المهاملشحقيقنفسهاكرس!ت/ق!دالجريدةانباروبات،ا)سوفياتالكه،ب،قرا?ا"عرف!انوعدلطوقد.ا!فنيةواالنظر؟الادبقطاعاتكافةفي

باللذكراللجديرومن.لواجهتهاالسوفياتيالاتحادبتا3غوركيدعاانيتاركة،التنسكيليةواللفنونوالسيمنماالمسرحبانجازات،عامبشكل

شاعر،بوشكيناطلقهالذيالاسمهو"الادبيةاللجرإررة"اسمانمنواكئر.الاختصاصيةوالمجلاتالجرائدالىالاخصصأصيالتفصيل
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بصنوانءلباشتكوفاللب!يلوروسيألكاتبروايةواول،(ميرلاشفيلي)شئنتشاواذا.0183فيانشأهااتنىالجريدةعلى،الاشهـلى9روبسأ

."اي!بعيدةالاقاصيفيانتظر)(الادبيةالجريدة)ؤأن،المدققالتاريخيانتشبعمنوشيئاالمقارنة

ا!،دادارةبري!دةمنالاولالعدد،الىجوهرفي،حملهماهوهذابوث!كينوضعهاالتيالخطةتواصلهيانماا679ءأمفبمالس!وفيماتية

هـنالثانيالعددبهجاءماذنكالىفنااةفاذا.السوؤياتاكاباللجريدةكتبتفقد..183عمامفي،حررهاأني1(الادبية!جر!ةا

الجرهـررةانوجدنا،صنوقهماختلافعلىالادبلقراءادبية!اتابريدههحتوىانفقاتتخؤهاطنالاولعددهاكياـبوشعينيةا

صوت-ىارمةمسته،اتعددة2بارزاماتهاالايفاء،مخ"صة،تحاولحقولخهسةفيوالعملوالابداعالليحثمن،الال!اسفي،.!تثكل

.اللكمبهر.المعلموغوركيالاولالرانمدبوشكينلم!مةومستوفميابهةالسالحصاةالاصلةوالقصصالتاريخيةالمقالاتستئشرحيثألنئ!)1(ه!

جاءمماوتطوراشمولاواكئراغىبموادالل!ئاليالعددحفلوقدولق!دجعة2مر)3(وءدفمحر)؟(والرواياتمنوم!طفاتوالممزجمة

مواتذنو!!ه!،ضتهاا!طةهبم2كأوطةذلنوهـع.الأولا!ردبهغن:العلميةرالاخى)4(وبهاعري!والتالاجنبيةي."ءدروسادقتب

والتعلملهوالانصات،باستمواربهقاءوالالت،وتثقيفهالقارىءا!أءبذلثيغدقوماواخبارهماومستعدثال!اوالتكنيكالعلماكنشافات

ا!وفياتي،معكولارل!دبآلجديدالاذم!فينهضذا.5فلوفي.مئهوالاشقاداتبملاحظاتا)"لمقاهةت!شجحب،ءلمشوعاتلمع(ول!كيولظرا

وافعيةواغنىبالحياةلصوقااكثرافاقنجو،وجرازدهمجلانهفيالىوماواجوبةوأسئلةودعلاظتوابرماعه"باصقيواصبارص!صرء

وحرية.،الروسيتينالجريدتينمحنوىبنبهافنضللقارىءوواضح.ذلك

اثعصر.يقضضيهانديا،حتلم!!هع،إوحديتوريمكي
والادب،السوفياتيا،دبحقولفيموادالتانيالعددنتنر

وموالعلىىءوالت!فيوالعلم،والاجتماعيات،الاقمادو،الاج:بي6791لغأمالاوكعددطفي(الادبةالءريدة)نتنر.ر4ماامتعومن

ول!م.الانتقاديةواللقطاتوالؤكاهة،الدوللية،ةوالل!،الاجتماعيةلااللوبيوانقارىء)بحمونولىنيهولابمماانكاتببيندارالذيايحوار

هـن،!نئتؤدالكتبواشأكا*قيتلكن،فقطالبىعسوىءدوالعربي"الشرقيةاهتماطآثهوعنعنهتعدثنافقدوبالمناسبة،يعرفهبد

محجوزمنهاعديداآنبل،اتوعلىبعشها/نجفد،جدثدةبكنب،جديدلعلفااديصأكستهـرأافنافد!بين(66!اديسصرارابلبم

العدداخبرنافقد.(سلفااللكتبحجزيمكنفيإووزبالالسهالان!-اد)تعاف!انشاعرحد"ثاما.(قريبوقتفيلللادابخصيصاارتوالىسنرجم

و-ال!هنلوفمير!4واندرلهىلنوسوفءصورونلي.-("ا!اعر"تسمىعن))ر4ج!!دكت،بامن"فطفلمحهـو)!!جلاقيسى

ومجم!هـفى،غوبئيا.لغريفوريراشضجنبالى،ظهـرتقدوبمينوف
....-ة.،.ولا.القادمالبريدفيالعربيدالقارىءمتزجماسنقدمهال!ديثولاهمية

--*!وصوز!ي!ونئصنكوبرعداأش،رهفيير،تيا)رزيماعرللاتجديدهية3

سمنشحدتلورإ"،ا"الرولصياللقلب)بصنوانيسنفمنت-لمجيدوجرسعر،غونجاراوليسانننعهيرندفاصىاتجريدةر-س.لهما!عةذء&ءنيعل

والهـرال!!-"البحثفيكتبجانبوالى،(احشو!تفيا"+جموعةعنجر!!ةلحر!رلىتيمس.نالارلولمحسفي)ءلمشهورينني-يئانسهو!ياوالمنضعراء

وء-ن،والمسمرحارته"-لوفناللحياةءنبيس!ميموف!كتابم!ثلرس!لا!روو-الدأغستا؟ب!الشأعررا،(قيةافر-يا"ا!جديدلمالط))

ا!كلمة-هذهمطلعفيح!زرابنامروفد-لبوشكين"الادبيةا!جريدة"اللجورج!والفاعر5زءدظورسون!!زاالطابميءروالن!حمزاقوى

الادبصفحآتانأ.ومارثاو،أوريو!وللثشاعرين،(اباشيدزي)

هـ-ء..-".،والشعرباذقصصغناها،الأدبيواأتر-بالنقدعنيةاللجريدةفي

.ءوتفاصملالاحداثبماجرياتوالاهتمامالشعبيةمنالمزيدالىميلمع

بوفوارلولنميمون!ئالاثلم(الادبلقضايا،مجلةقراءةعنتعوض!!هيذتكومع.الكتابحموات

ل.ق.اختصاصيةمجلاتمنذلكاللىوما(الراية)او(انجديداللعاللملاو

جزآنرواية-المبقفون.-وشمولالصوقاواكثرتبسيطااكثرعرضعلىالتركيزهوهناالمهمانما

!أ،..طرابيثيجورجلر!ةالعددفي،فمثلا.الاخرىاللحبةقطاعاتنسياندون،الادبيةللحياة

الى(اللفراغواوقاتالضجر)عنبحثاالقارىءيقرأ،هحمسبالاول

واللحياةسارتروانا!ولامث!ودبها،(ا!علمافاق)عننوففي-حهياالعالمللاكادثهيكلمةجنب

،..ادريىمطرجيعايتدرجمة.موروااندريهالكبيرفرنسمالاديبوكأمه،(بوشكينورمص3)ءنوكلمة

-يتحدتممابعضهووهذا-"للكلمةالممنوحهو..كبر))بع!وان

-الانسانمغامرةهـ-جوهريةاكترلهمتبدواتيالمواضيععن"كبمارعالميونادباءللجريدةبه

015طرابتنيجورجدرجمةالادبيللعالمالمعقدانغنيالتطورمغزىتعكسواله!ي،سواهامن

!اللفكروالفنالادبلاخبارحقاغنيةباقةعنعداهذا،"المعاصر

الشعوبوحكمةاًلوجودية..السوفياتيعلالصعيدوالثقافة

175طرابتنيجورجنرجمة
،ار!نتاتعرهـنكتبستصدرانهنفهمالاخبارهذهومن

وجوديةاخلاقنحو5فينبروولغريغوري(الروسيةباي!ة)ليوروشينشعريةومجموعات

225طرابشيجورجترجمةلظليبفادوايةمظ،مشخلفةورواياتوقصص،(بالمولدافية)

اانيلسسنموضوءهالمجوررواقيوهي،"ارزرقاءالارض"بعنوان

015لوليتافة1و-باردوبريجيت5الادبلالنشرداًرانايضاالجريدةنشرتو0اللكنانةوارضراموالا!

تتميز."ؤالثتئاللحياةهنا)القادمالاسنوعفيللقارىءستقدم(الفنبم

جزان-الاشياءقوة5(هخنارات)بأبللاسحاق.لاكتبا(وازدهار!،تموهافيمطردةبوتائر

0011ادريىمطرجيعايم!نرجمةااثانيمة،اللعالميهالخربعنشعريةمجموعةوهي،(المقدسةالحرب)و

40،1اًلنشرداراما.البرتغاايةعنمترجمة،جوزيهالكسندرلديورواية

يلارآدبردتسئر"بطل!ايكونلغروسحمأندوايةللقارىءفسصعرض(السوفيهاتياللكاتب)

اللجورجيللكاتبورواية،اوديسافينفيهفترةفيبوشكين
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ت!ق،اعلاغا.ذيو،زفنبمالصفصا"فة،إؤروستظهر.الالماتيةءنعترجما،-"اطباءدثت!فات-صدث"عن3

."وت،للفزتناغمابواللدواالرءودحبثاد،ي&ديسهءنأمترجم،"اللص!يم!-!نز))مع!كيمهدبجده

ؤ!بممثللأ،موس؟وصوتؤ(ن،قازانصوتهوهذاكانراذاأنتع،رو!ب!((ا!جه:ةاالسماء))و(تودوك!وتا!،نرلى*اةبوحهو

نهـ-ا)و،بآتهـر،كاسو!ه،ز!ه!ءالف،ءرترجمة!كيباج!اءرصورر
فيء"هـ"بيرورراالقارىءف!رتعللذيا)يروروتثنهولتثاب،اث،محرها

،شهـرر،،لو-ىفد،("ولتكوفي،وو:،،م!ا(ءاقيلمحرريحد/ت-"لمرج!منقرس!ء-نسا)ض*-اننم!،رو!ك!(1اروار)ىهبىرارجبم

وف!كب،ورالفعلىتفد(لهنتءريرنمةمجموعةاخدهو)لهآخالطؤ!"،دجه((رالواجبال!ب))يةروالصظاعذ!م!دىو؟.در)صحي"!و

ال"--جم!اكءدةاولاياتاؤكيجوا"4ؤي،بظسهؤرأ!،،روأشعأب!اديرت5طذالىرجمةالكبائران)(!)د!ض!وري.:"،لطالرربب"ءن

تت"،يركتحدش!صاعرد!ونت!كلوأن.يوهاالشمسصن0"ت،هـنرهاا!دت...(التقدم)لنشراداريقدمها

حباءتوؤد.امادماءني!ععزل،لأ،رولصإاةااشص"رىلماءراترءنلارلأ،،،

--..،لا.-.-..-أهنيى-"واالادبيهوالمجلات((الادب؟لمدةا!ءر"د.مهفق--ماان

ال!-للمحلوبالىورب""واضبع!كنحدذ"ومن،جرانهمنووة"ث

ضص"د.ف-"دوتوود.وأصالهثصم!ء"ءى)حاولأثبا!جة،هـيرداللج/ر"ا11سىدىيمرولم-الانص*ىسددتا*جمطاالسو!باتيةوالثقافية

شعر"نمةبضاعةا"سىانه.طويرللا"وسةوجاع!ةفاء،توكط"آ--بهبنالىا)إرة3"افاا!اانواو!طوقالغبطةع!ير:متا"رهو-67،1،نجايرءلى

اجلاتاءصعبدعلىاخذوانصى-ر!ه!ا-ءو!يلاالادبامامسصههج
بمحى4حقاي!هتىمبدعشاءربثرانم،،الدء،يةبقصد،للتصدير

اـر---إدادإرهإدهجرنديرهانراوتكبمالم!رلمةاتغيرآن.ؤءمصسبواللجراتد
،1ءوا،ض!وارتعبيىةمنا؟زيد!الىد!هولانوان،اك*""فيقىوعد.نه

وا،ث*أك!/ور-بىمجردي!-ونآدءنب!-بىامر!ؤاورو--،ت.بىال!

اخرشابت"،عربرهحيث،ام!:كأ-احص،بعاىأءهـ؟لهبحض!روكبماءللصو!،31-راللأآبيك--ونانف!يالأرأدةيع!انه،كمبمانوس!هبم

"--عحنه،ير"عيفاالاضعواءمل!-".نسهلمط-لم!،ؤورفي-في4ازدرصهو-!ر!وجهوول!اب-فيفيهـ!غةء"و!ح-!ةتهنمءنكو!،بي!ء-5اتعوالملي،

اث*-رىالصوتايرلمؤلل!ونليئادوخماوأ!تءمضمهبرصر،روي!وثةكو-!ا..-00001-،-+

.......وا!ا)-سالروبن،"واللدورىءزولوا"دررالببصن4الادبصهوفىلمحيما

و!ذا)اثانثةاكأال!،لى)ءر!ارهذء،ص"لرودصما،صدالىمه-قىا"،ء--ألأ-
.......روس..اروهـبمنوبمنريىءةبهـ،ءنج!مزل،أك!السو!-الاس!انص-وأت

الاسطعا)نت!لبةإتنروملفنهم،روسب،صوت،رونيرتتراق"م!يرور:كطلاةلدير،ل!ء-يخب!-خلوادهاتفهموبمزيرهـمن،اته،دلأوار-!م!الطواب"

وفالحثبثسعيهـم!ايضالهمفلانو،وضعفهـمتنافضاتهـموت!م،والالق.آمظفهواالتسوءهابةالأدبى!ا!ءمل

تفاولوانما،*،رياض،!ابيمزجالا،مولليةوالمتقيالظرفيبءنالمزج

.(الاولالصوت!والره،ةصوتؤصهيركون،وتكا"للأ!ر!!

....،ءوله-؟وفي،4السوفي،تيالادبر"ةةارءيار?دفيبدلاكاىوادا

اةرد2و)ءوسكوفيابآ"ألا،زو،دابعالرالمؤتمرانعقدءاوادااخرءانازرحدثامنبددلا،وانجىرازهمالادباءرأخبماعلىالعروجمن

تبصنالمه.زهـمعديدةآموىورضت!جاى،(7!91يروما22في؟عقدهؤرار،حيمصبفانطللداعريةاكةرمنهـبئال!ولىالىء"رجهقييرةنت"رمهلموءة

،الادباءمنالفتيأجيلاصوتؤوةمدىمنها،وفى-،.!السالملادبدم-ا،التءدت،طجا،الصطبومن."ا&بزونفيالصماء"برطنوان

صوبولاوكتلوطنهنمارثوؤ-،تالادباء4عابدماوفببمةاذج،رأتوممها-.اصرىدئاسبةققالمدالحديثترك-المجمى-سوعة!رءءن،جمبعي

الادبمكاذة-آخراوأ-راخهرا-ومنها،فرنلهءفء"صدىفىب!:،نممعرهوان،مةعالح"،ةا!والشالحرعالمانفقولانص--جمنانو!3

الحة"-،رةالىتهماواضاول،!العالفينيوؤياالسالاديبوتيا-و!ياا.-،نالافالىذالمثمنمونطلقا،ا!ط:-مةورآلحب!يهيذافينمنالي

هنا،من،لقي-أرفاذمدث!انسنستطيعو!!لنا.،محرةالمعالع،لمهة،هـقىاط.أيؤنسن،جلميلءودصىاشهيرااسثاعركزيىا"صكيموصبغت

اللجوهـزفيالطابعذاتوالنشاطاتالاحداث.أ*ممن(يحدثويرجدما،را)ك!مةبزبوفى"يهي!و،نئيةحي،ة3ءالالئثوالءادجو،الوجوديمنحو

يو.مايامأحتى،والحاسم:بالارض،دالاتوباللجذورالثءاعرا)ة!،فىءنا"!ر،+لمة،ريا

!فصافة،كلتعيطنالوفي"

.د.جموسكو.النهيراتفياوراكهاص!فر!ر!وية

.م!سسىمىمم.....ء-..........حى6-ر،هصرهسممىمهسهممبىميمميى!!حيصيى!ييمممهـ-.4أ

تقلمدادلإداب

لين!م.لىمم!!ه

اثئتائثنال!نثن

ا!الذيالاسىذروةعنصفالا.ألضفيرفيهو،ينالمعاىصائكاشعراكبرمناحدذلوالرابمالديوان

الحديث.العربيال!عرفيوحدهانيج!صاندهاويجعلالنتاعرذلحاءسفتىء

قريبايصدر
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