
.-ء"عاط!مرتمردبرلميميى--ل!ال!المجالفقافي-المخلدماط

ديششر.للروائيالثاليالكابق!ط"شمسبدونفلورنسا))أما.--

ارادفتخمى!ر"المافيوهيللرؤكهةهدبطرعالقه!ام!!تملاص!ةر!"دولوهبم!طالمحما

فلورزرماوفي."دكرىرحلة))فيمايطألياالىيسافراأنوزوبر"

واصدة،حاجةشراءفييملعانمألل!لهماان!البقبنإجردنبا!ةوويا...يضحكافديالادبأ

سفرهما،مراحلمنمرحلةاخركانتفلورنساآنبحيث،منهافائدةلافائمقئموضوعات"نغذاءهيستمدنيالالىوالادبعاماعشرينمند

.فرنكفورتؤمادا*الىوهكذا.ووحشيتهاوالنازقي،والدماروالقصف،ونىائجهاالحرب

ذكر!اتابتعاثفبمولا،الموضوعفيتكمنلاالكتابقيمةان،النقديةوالمقألات،والهجاء،بالواقعيةتمتازالنى.الروايةكانت

يعرفديسنران.السردطريرقةوفي،اللهجةفيوللكن،الحربكافكا،اللغترة.فلكفي،ي!قالدالالمانيالاددطوكان.المعبرقيواللضائية

اثنيوقظكيفيعرفانه.واثارة،وتييق،بح!بويةيروكيكيفا!ح!ديث.للاتجاهالرائدةاللطليعةكانوااللذينبوتورو!طل،فول!نرو

بمزاجه"بيتيحولالليل"الاولءتيابهبينقارناواذا.القارىءعند.غراًسىءفووشخصىفريدطابعذاكاتباالادبهذااعطىواقد

فيالروايمةس!لىطرأتطولىأبم!ادركنا،والمرالياش،الناقم،ال!إقويئ!مالانتراًرينبذو،المجر!ينويقاضيالاحكاميطلقالالبهدالموكان

.المعاصرةاللحقبةهذهووا،الانهوهاولكن.وأبعادهمسؤولياز"ويزن،ايضانفسه

**!يه..الإنجتناهتسترعيجديدةولهرةانها.ويضحكيه*سم،الادب

هتلر.أيابم3191عامو!دفقد"الحديثسمبطيسيوس"اما،7هـيكشمنهربيربقلم(!ولاابأؤهبانجآمين))واياتالرهدهومن

معبودهيشونانمنيمنعهللمذللكوللكن.لثعصباتانازبمما.نموذجوهوسامبليسيوس"و،ديسنركارلمينزيبقلم"شمسبلاقلورنسا"و

أجلهم.منيرمحملبآنارتضىفقد،"ريناني))الاميركبوناحتلعندما.مانلاريكا"الاخيرةالسنة"و،كوييرهنزقيام"15

منولكن،ضجرندومن.نقرأوهى،فكهبطابعتتسم،الروايةهذهار.نكبتقدآنها،البطلةبان،فتتلأخص"وابايهبانجاميق"اما

.لذةدونلبنجامانيكنوللم.يتزوجهاانغاويهافرؤض،نفسهاأسلمتبآنخط

فمان!ا.نومليرلفرتز"الرمرسجن"روايةالحديثةاكباومنكانبنجا!نأنوبما.بخوناسي!ى-،لامهشيخصديق!وىأبمن

وطنهالىيعوداللغريبمننوعا،بداتهماتصقايعيشرجلاتصور،أبيهعنالتقنينتىمحلىعزمفقهـد،وذكيا،وخياليا،حسأساولدا

وتظلذلك،الىتتوصللاولكنها،تفهمهآنحبيبتهونحاول.لميالاصيجعلهأنالحربأفدارعبثشاءوعندما.كثيرايخترعأنوحاول

الرمر.منس!نحبيسةالمرجوةالسعادةالخاهـةطبيعتهواهواءتفرداتآدرك،الحقيقيأبيهمعلوجهوجها

"الاخييبرةاللتنة"كتابأخيراصدرتالتيالالمانيةاللكتبواهمتكنفلم.ذاتهمعرفةعلىالليحثهذاساعدهولقد.طريقهفنلابع

وهـو.ادمكا4ابنةكتبتهوفد،مانتوماسحياةمنسنةاخرأياكتشافمحاولىةكانوانما،العنفب!ذاتقلقهاللتيالابصورة

تكنهشديدواعجابعميقحبيمليهاالتي،واًللحيويةبالاندفاعمابء.هووج!4

!منامابكلتتعلقصامةشهادةوهي.المانياكنن!ابأنتهرومعاونةابنةون"لرتفان،العديثاك*لنيكيالاورلوبالرواية.تمتبعولا

اللد!،وبداكيفاريكافيهاترويالتيواللصفحهـاتا.يستوقفناوويرث!يرناجدا.مو!وب/ولكنهكلاسيكي،قاصفما(ؤلف،.نقبقهلاالروائي&فالل!ط

رأتهاسنةخلالالمنتنعووبمثالحادمنشهراءشرأربعةقبل،يموت.المجموعءنفصلهوبالاميهانبانجامينحياةمنحادثايرويفصلفكل

وريدانقطاع،"داخلبماؤقطاع".قأثيرتحتينازعأبا!امانالانسةتحننويلاطفولة:التكن!يكهذأيحتمبالذاتاللكتابموضوعأنويبدو

.5591عامابفيانقطععندمانزيفهيوففواآنالاطباءيمستطعلماللىالطفلمخيلةفيتتحوللملوذانهاحدفيخارقشيءآبمماءلى

ا)!اتةةآنكشفتال!تيالجمةفريحعخدالاالحقيقةتلكتكتفوللم.كلغامرة

بدفة.الوافعكشفتؤدكانتبهاثبأتالتياللجري!ئةوتخيلاتهعاالخلاقةاللطفولةفدرةتمجدالروايةوهذه

.ويظهرودعابت!لمونعومتهاحنانهاتمجدكما،وا!دآنفيوالساحرة

لا7.الاعمال"عإامومناللبالغيئعماللممنمنبوذانفسهيحسبانجامينان

الولإيهاثئا+"محسءاللغرائبوعإيم،الاحمربئللخظالمورلممةالصحفمقالاتعالم"المدققة

اللعالم.هذايدخلآنفيرنجبةأيةيحسولا،"تفهبملاالتيوالاشياء

الادب!بةواللصحأفالةفيبب!تئ!اصداثلكنهوالبوهبمبن،و،واللحا!بن،والفوضويين،الثوارعاللميفضلانه

"!اليومفتلتفدالاطفالمنكم،جونسونياأ،5"اتمتدقينارسنبهباسلاعددأأيرضايحويالعاللمهذان2يكنشف

واللذكيالاميركيةالمننحدةالولاياتفيبرردالذيالشعار،وهذاماان.وءودههـموالناكثين،والمنأفقمبن،والكذابينوافنحذلقين

ف!يلصادرةا"الجديدةاًلديمقراطية)ءكجلةمنالخاصاللعددر3زصدفيوصلابةالايمانفييقينهووانما،الراحةولاالماللا،الليهدطمح

.الفيت!نامباحداثخاصعددو!و،الاميربهيةالمتحدقيالولاياتإلىتوصلهللمشبابهفيواجههااقياللشدائدكانتواذا.الاظلأق

الاساتذةيطلقهااتصالاحت!جاجاتهذهجميعطاللعناواذالاكتثافمغامراتبعدةا!قيامغلىساعدته،الاقلعلىأنهاالا،ف!اوهد

نأبوضوحادركنا،السىياسةرجالو(بعضوالنقابيونمحافيونوالله،التيالروايةهذهيجعلماوهدا.الحقيقبما!دفيركونهآنيمكنما

بعرريوما.نزدادتني،الفيتنامفيالا.ميركميةللسياسةإلمعاديةالقوىدونمن-للاجابةمحاولههافيعميقة،فكهـ4،مسلية،حقيقةتبدو

والمثقفين.والشبإبالزنوجبينوخاصة،يروبممنويقاقاف،نكليطرحهااك؟ا،دئلةبعضعلى-ذلكيظهـران

مقالأهموهو"اللبشرمناللحربتفإتم!ى"عنوانهءقللىوفي.أجلمها

ليش"بموجبهاللذيالتفسيربهذاغودمانبولينعد،العددفي***
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ماعلىوهـو-،"علهنايطرأشيءولل!"،نحننص:عهتنيئاالتاريج

القلقة،اًللخجول4،الطبقةهده.الاميركإةالوسطىالطبقةءوقفليبدو

...طينغررلااسرغالألحربلنن!بةبا"منطقية))فعلهاردودتكون،باللعصلمبغالبلالمصابة

ال!--لعتتي"آنالىمدفوعةنفسهااباللذاتهنامنوتجدالفيتنام

جغرا!يةيمملكاسترودوجوزيهوضعهالذيال*"ابهذا."المسكوبةوباللدماءبالالاميسنهينواللذي.نكنيكياالنافع

يدانا،ؤهو.اللبرازيلتنرقيشماليمنمتفجرفطأعفيالجوع؟3ءبئالاميرا)طريقةعلىلفاش-ء؟"بئمهيأةالتربةهل،ويتساءل

فياللجؤعمشكاةأنعلى،الهابقةالمؤلفهذاكشبتدلناكما؟المنطقهةالحلولمجهـوع!بمبماأخآق،يوماتىاذا":قافلامقالهويختم

نأ،ور!ث!ولن.الاتجماجمطالروانيهذاطقاترهيالعاللمتصبح،ص!رههـاينقداذ،ولنهاا)وسطىالطقةهذهليهاتطاللبالتي

هفة،الرالرواية!ذهنقرأأنبعد،تلكاثارز4موضوعالجوعيكونمنلئتخلصالالشيءلاغامضةلمهياسةاندؤاع"ابغبرلتستدمهيأة

منطقة!يهـايبتعثالونيأحيانااقالسيةوا،الفربرتالطابعذات؟."المشاكل

فكبما!قراا!ا؟قأنرا-دى،طفولتههتتابم!تجيثالمسئهـنقعأت+

هـنتصطادأسماكبلحمالاالنالم!يتعذىلا،ة!تابر.البراريل-؟حأ!**،!د!غ!-

2"غلهمهواتضإدوهدا.اللطحينمنوبقذيلننعاتجالمسهأحول،لأ

ويقلدانالىالانتسانتوصل،تحريب4بيئيوبانسجاما.الرئنيسهي

يصور،اخوته،اللبرمائيةالمخلوقاتهذهمن.السراطين!-مىفرتسيمعج!مأحللت

ولئاعربربئ،ىبحصانو!يرثىاكبا!هة!ذهكاترودوجوزيه-"ا)صفصرروير"بعنوانمعجمبابىبسفيلم؟خراصدر

حنانة.بة،ىوقد."بوب،الميني"أو،روبيربولتأليفس!طمأأ9ألأ3!كا!"

2--اللوحيدالمعجمهوبوبالمينيان:فببهجاءمقالاكورتوميشالكتب

كاه-،تفيهوتظهر.6791عاماللكلماتالحقيقيالتفسيريعطياللذي

لمأ/وو!ربوبوايىضي".الحباللغةعناكثراوسنةمئةمتاخرةللبتومفردات

..اللكلمساتيواجه4انىبمعنى.التقدممعجماي،،رالليسمعجمهو

الحمسىالىالعودةاو،لوكاسىواض!ادقيقأتفسمببراويعطي،الراهنةالحياةفيالمتداوللةالجديدة

..ورمراتوالمستمثلاكالشيوعية"السياسيةالتعابيرلجميحعومتجردا

الكيبر،ا!جسيارةلمشوف،لوكاسربرورجشقأر4الم!روفالمال!م))منبهثرمتداولةكلمةمثلاهناكهل."والستاللينيةوالسلام

الث!ورةتحطيموبصد.ناجيايمرءكومةفيللتربيةرزيراكانأنهذهؤكبماالتعبيره!ايعنيفماذا؟ءط5،ول94ا!م"كاأ((ار-ر

،عود!"ومنذ.منفيمارومانياقيأشهربفصعةلوكاسعآش،الل!غارية؟المعا!رةاللحقبة

الجزءصهـيثانشروقد.اللفلسفيمو!فهانجازعلىباري!ىفيعكف،تاالكل!تاريخيعطيالمعجمهذاأنأهمهاأخرىميزةوهناك

صفحة.الالفيتجاوزوو،الالمانيةباللفةءنهالاولعادتومتىوكإفماؤتومتىاس!تعملتومىنشأتمتى.والتعابير

:مؤحراونشرت!هجرتأدبيةمقابلةيليقهماوننشر.احترعتمتىأأولأحيةلاؤاصبت

-؟اللطليفيعملكبدأتسنةأيفي-امثلةهيالكلماتلبعضاستشهاداوضعتالتيالامثلةأنثم

الناسءأنويبدو.عمريمنالل!بعينفتيالح!قيقيعمليبدأت-وبرتونسارقىأمثالمصاصرينلمؤلفينمعاصوةمؤلف!اتمنمأخوذة،حية

.ؤانا،النطاقهذاوفي.ا"اديةللقواتناتلثناءاتبؤجوذيغتقدونداتاثهاالاستكأرةانثم.وغيرهمبولانواجانوأرغونونجروستوأرزو

طرإقبنعنطويلابحثتللقد.أشيغأوضاأناانني.أبيقورأتباعمنأهذاإهطي(صفحةأللفيطوالالصفحمةفياستشهاداأربعينوتبلغ)

حاو)ت"طبقيووءكهلأتاريخ"وفئ،ليماهيغثم،مثالياكتت:الحقيقي.كاملة،لمءتعةخاصةحيويةالمعجم

الشيوبرالحزبفيمؤظفاكأت،عديدةولسنواتي.ماركسياأكونأن

غوزكي.حتئهوميروستىمنابتداءأقرأأنواستطع!.موسكوفيأكبببةاخلبار

ية.فكراتجاربمجردكتاباتيجميعكانت0391هام"وصىالصننصعإونيئتظرهالذيالكتابغاليما!ردارعنقبريبايصدر

لكيعاماسبعينانتظزتقداكونأنكريبارو!وأنالممهنومنامأه!كحاألامل(اوللف-"الغد-رات3المذ))هووطوينةفترةمنذ

ماركس،هوذا.هاماشيئا!يست"،فحبي!اة.لحمليقى؟ةالىانضرروايهيشهدهـوكأنماماللزوالقارىءيقرأوشوف.ماللرواندرء

لطريقنه.تصميما!أبأنالاينجحلم7انه،الفنخمةاللعبقريةهذه-الصىيرتذ،اًلمعاصرة.الاحداثحلالمن،المؤللف3نذاك.سبنمائية

ؤا.نني.عصرهمننكان.الاجوبةجميعمؤللفاتهفينجدلاونحنوب،ذا.اللدؤاريخشىأنعيرمنبعراأبغادةبهثرفيويوغلماضيه

فازا،اليومماركسعاشولو.الجغالليةءنمؤلفيفي4طرفياستعملعندتوقفقداواكانالادبيالعاللمالىدحونهمالرويسئعيد،المؤلف

...اللجمالليةءنسيكتبكانأنهمنمتأكد!طولبر539،ةأح؟هي!م؟ء4"أه9*داالالهةتح!لات"لهمؤلفاخر

؟صصحيج"هرزافهل؟النازيينممتعاونقدهيدنمزأنيقوللون-:والسيدةالكهل

ولهبس.نازياكانفهيدغر.لكذي!الانالضرورفيمنليس-غضرمنالاذبينشاطنهاتتابعلورامازغريتوائ!يةالرتزالما"

رجما.دائماكانات!ثم.ذلكقنيشنأدلىهئاك،وهم)السيشماوفيت2اكننىفيروإبتيهاتصدركادتفعا.توقف

؟هـقاءكاصكانوااللذينهمءن-ا--ديلسءإنمالبو*تحققعادتخى(المؤزيكاوالانكليزيرةاللعاشقة

.-لهحميماصديقاكنتاللذي.ويب!يرماكس-ك!لرجلؤصةو!يا"اندسماىرالسإديومعصر":رواياتهاأجمل

فيهم؟رأبكما.للمعهـاصرينلنعد-.كرسيعلنىمسمر

فيثهواءاللغربفيالمعاصراللفكراتجاهفيالثقةقليلاننس-*3*

اعادةالافيدمنأنهوأرى.الوج!ديةآو"اللجديدة-الايجايبة))ذللكخصهءت،بودليرللشاعزالممويبالعيدالاحهـتفالذكرىنجمئاسبة

اللعشرفي.للمرةأرسطوقراءةفيبودلير،بيشواكلؤد؟إبوم،اًيمانويلبيار!كتابأهمهاكتبعدة

؟الاجةماعبملمتهتمهل-بشكل"الشرازاهير"تقببمفيفوشيبولمالسومحاولةباريس

للواقع،حسايملككانا.ذلكالىيجذتيميلسرايتكان-.رومبلديمنشوراتفي"صغيرةقصائد"صرررتكما.حوار
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(1صميللااعندأ)يةارو

كبرى،جائزةئالحيث،رآسهء-قطى،برشلونةفيعظيمانجاحالاكروزماري!!وأصدرهاأنل!"بقاننىالاولىالروايةلاقت

م..للغاتثمانيالىدوا!نهترجمطاذالمصالل!أنحاءمعظمهمطئم

ا!شى،االعردفيا!بساطةوأه!ها،الاولىرواي!،طبعتطالتينفمسهاالمزاياءيىتشتهـلفانها"صلالاعند"وايةالرهذهوأما

يمكنونالاوبيصةلاصدفاءاوكان.ز)يخيمهودا!يدلاوع!صننينيفترقانلارفيقينكاداتيئأخهـقهوأكلوديوبأنتت!هياوهـكي.المقاوك!ءان!طب

حسا-ية!ىأثرنظمفجعةظروقطقيأوة-تينوتوفي.شاطىءاللبحركبصهـعلىبهتطفييقطنو!،الصيفوفي،"قيغورال!ي))

في،برشلونةفيدافجدويعمل.واللذكرياتبالمشاريعمليءوءـوفج،ة/يظهـرثم،ثهـ،لماؤيهايجوبرحلةفيكاود؟ويسهاؤر.أصيه

حه-بف"،نورادافيدويودع.تسوءقلميةالعلالقضاياأنبحجة"ف!وراسي"الىالكبرىأختمهوتستدعيه.النشردوراحدى

عليه.أوغصخبن،خمفيابيحبهاكانانننتينافضلمت،فهنا،الماضيءلميه!صنيوهناك.طفوتهأماكنالىولمع!د،الثابة

نأدافهبعلىوكادط.المحموممراهقتطملمجويهتعيدان،لحظاتوفي.جديدمندافيد!للظها؟وفيمةتينابقيتالاخوينفلاي

وشبابه.طفو!تهحبم!ديممتلكيال!امتالاجمرارمنسنةينخشريقهـو

ال"!ه!الحوادلظيسردهييخراجعو.نارة،اقىكلمبلهجةيخدثجيت،و!".ابطالهلاكروزماررويحدد،دقيقة،زاعمةوبلمسى،ت

.ويال!هالقارىءيمسكاًللذيالمث!را!حساس.الصوتلكلذاسورريفقدااند!نمن،تمامااككنيكانهذانجزاوويرنر.مضت

وى!!أ!ا/كاالالما،ا:إ)إد\أالم0،اا،اإا؟أا!س!ةولوجيةهذهونكن.فريداشيمئاركيالا!اننفسعتمفيوكان

.؟جما"--!،1إ/11/اا،إ"اانم"-إ/لم(اإإاا13ا"أ3أأالماا!"،أيكنوللم.أكاديميالييبدوالاقتصمادمنالاجمماعوفصل.ترص!يلا

ي!1ط1،/،12،،االأأء+أ/1!،11.ا؟+

+:-؟-ا/0د!2لأ-.بين!ماليفصلماركس

-ض-ى!+---ةأ!الما!2لمد"ا.-ء-...شاباكسمالىعنكثيرايلمتحدنون-

--؟في؟"طء+إ"-د-د--7!دإ.-!هـوك!ن!بهفيعنهيبحثونانذيملأوال!ناقض.عصرنااخراعانه--

ط+!؟-+نج!؟3!لا!ني!-!-كا..ء---.بالواقعآولايهت!كانللقد.فلسقةقعروقعنينقطعلمانه.مزيف

بئ..-*سبمط---!!طع"7.--:3ط""+---ملا،منقسهم!-و3متحدهوماحمسملكالذيلوحيداانه،أرشلوومند

.-ا-في7-+-ط!!و-.*-*!!!!بم-،لأ+؟!-اجتماء!ية.آنطوللوبراآعهـدأنأللكذأجلمن.الواقعفيبل،الكتنفي

ول-؟---++.-(ور+خمميملم.7-لآ.-لا7؟أبملأ،م!"+!ك!ه!!؟!!.فصلاللحوكةبالامكانهل.المجشمعلى"حريكاخننراع؟الجماكلةاجتماعية

+؟."!بم!+:.--"لا-!؟كا؟!غ؟علم.كا7-،بر"مغد!بخللحاةا!كرىالاحداىأخدولح!.للاحداثالموفوعةالالص!يحنى
الصروريالعوصمن،الاج!ماعكلدموفي؟ا!جمالو-!محىصلاالجاكوبيه

-،2-؟---ل!،-:؟ز-،ئرا؟سكبم--!!بكلسكا-+-+نفس-اكصثا!اتفكيف،كذللقالامريكئلمانوا.كلإهـ.أالاجتماع!ية-في

-ز.-غ-لمح!كا؟-!ف؟م!لفةأمكنةوفيمخنندةبلدانفيواحدقت4فيتبنئعنقرية

م--كا!-!ء.--يم"قيالمضود-ةالاحداثان؟ولليبنضفىنيو-ننين.لزب!أتياا!صلةفهميمكن

كأ9+؟ف.المئعمولليةاوللكليةمئظورف!نضمهاللمنحناذااطلاقآلهاممنىلا

----!ى-خ؟!؟ولاأء+،أأ5*لاستلابا،و-

نميوهىوعماان!-انبمهوكلانميزألآنستطعلم!اذا.طبي!يةكحالةقرن.نصفومنذ.اللعغصاراتجميعفيجدوقدالال!تلابان-

ى!نحص!وون.س!ى!دا!ىهوالانصانيالممنىقن،ان!انيالذينهمجداوك!ميروق.ج!يدشكلفيينصبمالاسملابهدافان

ا!ياة.جوانبمنمالجانبمبآث!وةفوتوغراؤ!ةسهـصه!لىةاخرشيءأنعلمىتدللفم!مم!يمةدرا"مةبيمنما،الشكنولوجيانتيجةأنهيمتهدون

م؟للفاوفي2آوجينتانفاذا."اللطبيعية))اشكالمناخرنضكلانعهاا!قوىلحركةنتيجةهووانما،ذاتهافيمبنيةؤوةهو!يسالتكشيك

الان!هانيأ-بسنللعلاقاتحيةجدليةيقدملانهوذ!ظهمدهمشامسرحيادائماويجبالاج!ماعيةالبنيمةعلىتتوففالتكنولوجياان.المنمتمجة

يستصلانه.-سمبونجمرجالروالي:ا!ئركاتباخذوك.واكهريع.الماركسيةاللطريقةالىا!ودة

عنداء،.ا!انس!"يمةالصبوديةضدالصراعليظ!رالداخ)!رالونونوج؟اللجديدة2لتكبكيةابالمحاولاترأيكء،،الادب!الىكهد-

اوو،صوة.العخود!ةآمامينصمانه.موجودغيراللصراعهـذافانبر!يم!نظمنسللالناخذ.اننكنيكاعليهيطبقما!لىيوقفثهطءكل-

س!باسي؟موققطنتصجة،ن!&في،هذاهل-التكنيكفهذا.ماندنوولل!و-عندجويسبرمسعنداللداخل!المونولوج

وو!ف.لىومال!هوبهاءجباللذيا!ا!ان.الاط!قعلى-يقمةك!سيستعملهمانوقوماس.ذاتهافيواقعةهـو،جويسعند

أ!اواءجب.الاميرقيالل!ي!ةفيال!وديةضررصراعهيكتاباتمهانالمختلفة"التقنيعات"هذهمنوبالرغم.اخرنبئايظالرلكيللبناء

منأك!تررووه!بة،بنصي،أزهاأءبرقياللتبمءورانتوباد-ابستيوون!از4.طبيعيةنئرعةذايزالماالحديثالادبمنكب!راقسمافاى

انمأ.ايد!!جيةولاتهـنيكاأم!!حلاهنااً!ه.مورافبزوجها.الواقعيعكس-أنرونمنللحياةسصطحيةلوحةسوىيمثل

.الوحدةهذهته!؟!لالى!ودأدباعارض2و،الانسانوصدةعنأدافع؟الأمعقولومسرح-

"ةتار،وبرو?!مثا!دوووفالا!ل0وبرر!لتجويرسىقيمةانكرلاانيذ!كفيولميس.اأنر"ريج!راخرشمااميسالللامعقولان-

زرىلانناالادل!فيعيماثراقتوثرس!ئظ!وك!وللفاته..جداهامكاتبء:ر!ماا*معق!لان"4ووفيىهوغارت)و"غويا"زأط!ا.جديدأي

ممتهكلة.!وضععبان-لنايسهبطوهذا.والحاضرالماضيجدقيفيهالاالتهري-جان.وتشهويههاللطبيعبماللوضع:وضعهئتقمابلمنين!بع

حقيلقمطمعنىمنلهلليمالماة"!انرمنعلاذالهفانءلى.المهوديةالكتات!ء-نكشرينوعند.بالانسانيعلاقةلهفيل3اذالهععنى

ن!ؤقطاتحثلاات!.ارو!قبلفيفيهي!لاللذيبالقدرالا!برانه.الانسانيمععلافةعلىلي!تاللامعقولفان،.اـماعرين

،؟0



--ء\.ع--لأ،عهوالضائعالزمنطنالبحثفهذا.الاالرادعنأيضاولكن،ألمجتمعات

-.طا!ثياقيال!!دبروستأعمال!عاللحقيقيةالنروةان.لهمستقبللاانسمانممل

فريديريكيعودعندما"اللعاطفيةالتربية"منالاخيرالفصلفيكإمن

ا!عربرببةا!يلدانعنسوف!إتميالةكتحط.مافيهفي!نمذكومورو

،،،؟وسارتر-

منحنورا!!ار!يالشرقيةالادابقسملىئيسدوا!ا.ك!نبقوأتتهـانفبلمناكثرفهه!4للقد.جداحيانسانانه-

وكاللةنفرتهالذياتعاليالمقمالال!وفيماتية(اتعلم)"ناووكا"للمالذيالانس!انهذايشرحانه!هومدهشكتابأي."الكامات"

:"شينوفى"صدمةسارتريعانيانأنتظرانني.بالواقعاحتفاكايقط!لهيكن

03مناكر،"!!ووكا"متئوراتدارنشرت،91ا65عامفي.الجزالرصبابانشجاعاكانولقد.الواقع

اللعربي.اللشروعإمنوالثقافةوالفلسفةوالافتصادالتارءكتبمنكتابا
به؟رأيك"ما،وكفيلسوف-

عمنالدارنشرتهاالتيا!ك!نبعددالاربعينتجماور6691عاموفي

العربم!ةالبلدانتاريخإ"لوتسكبم.!فدراسإةوان.العربيةالقلدانهـحمأافتراباأكثرانه"والعدمالوجود))بعدتقدماحققلقد

وهذه،1891ومحامعشرالسادساللقرنبينماالحقبةتمل"الحديثع!ىاللحياةتجبرءفعنسا.ف!عفال!يهفان،ذلكومع.الماركسية

الليلدانتار-،الروسيةبالة،منهجبمعرضاولهياللدراسةيعطيانيريداًنه.بررهيغيرهاان"سيمدلاف!نه،نظروبهةيغيمأن

البلدانهذهخصائصفيهاعوضتوكد.الحديثةالازمنةفياللعربية،ماركسيتصل"الديالكتيكياللعقلنقد"فيآنه.ضرارالالىاوهم

شنهوبلدانواللعرا!وسوريامصرةأريخوكذلك،الركيالاحتلالاثناء.التنا!ضهناترونوأنتم.هيرغروبينبينهيو!أن-كليدولكنه

اثشسإاء،عشرالتاسعالقرنفىإالشماليةوافريقياالإعربيةاللجزيرةنهايةعتداثنينرقموسإارترالصفحيةاوإلعندواحدرقمسار"رفهنالر

اللبلدانوتجزئةالاحينه!لكىبونابرتحملةمنذ،الاوروبيالتغلغل...!التفهيروفياللطرهةفياختلاطاي.نفسهاالصفحة

اوضحتفءاًلدراسةهدهانكما،الامبرياليةدنإرةاثناءالعربية

المستعرعإكإناعإفدموقد.الوطنيالتحررحركةوتطورظهوربالتفصيل؟بهيقوماجتماعيمادوراللكاتعإآنتعتقدونهل-

فبماللعربيةواللخ!فةوالاسلامالعرب"بيلياييفاثهيرالسوفياتيولادتهمكانيختارلافالمرء.المشكلةزيفواقدانوجوديينان-

الثقافةانجازات"الكتابفيدرستوق!."الوسيطالعصربدء.نطإبالرغميوجدالذكعإللواقعلاأونعمنقولاننا.تاريخهاو!

."اللبشريه"للريخفيواهمينهاودورهاالوسيطالععرفياللعربيةلاولكن،نعمأرلايقولأنعليهونجعوقمف"مستجيب"كائندالانسان

وا!كمشاب."اللحديثافريقياتارء"كأبء691عمامفيننروقدهواداقعوهذا.فهاة!هوكماللواقيلاأونعميقولانعليهيتوفف

البلدانمنمجموعةنتاريخالمنهجيالتفسيرفيلىالاوالمحاولةيعتبرسإ،راتالثارعإفيتوإنأنعليولاعليكيوقفلااًله.الليومبراقع

الذوعإالوحإيدالاختياران.جدتكصديقةليسوامراتكتحباناو

!6-!هـ-"اللعلاقةان.امرأتكتحبلااوالطريقتقطعالاهوتفحلهأنعلميك

وماركي.جدامعقدةهيالخارجيةواللضررراتالداخليةالحريةبين

بوفوار!وشمونص!افقالحجر،يخننارالبناءان:بالممليبدأذللكاًن.الاختياروجودينرلم

لد.انيستطيعلاانهبقي.لاامجيداعملهكاناذايحددالاختياروهذا

جزاًنرواية-المثقفون4مشكلةان.البرونزمنوقطعةحجربينلا،حجر-شبينالاكنار

0014طرابشميجورءلرجمةاذها.انناديفاالتطوربمنظورتعالجالاجتماعيةوالضرورةالحوية

الىتوإديمعإمجردصعيدعلىالحإريةمواجهةان.دياللكإنيك!يةمشعإة

واللحياةوسارلرانا.ولم.الا!بمهمةيحدداللي!البيروقراطيأعارضوأنا.مزيفوضع

004ادرييمطرجيعايمةلرجمةهيالتي،الستاللينيةحولداكلوزيأياماراكبماعرضفيقطأتردد

لااًنشا.الافكادهذهعئلاعبرمحاضرةفألقيت،للمادهـمحيةانحراؤ-

الانسانمغامرة.منانني0الح!بمالو!عنعدللماذاالحريةعننتعدثأنن!ىخطيع

ا"عطرابييجورجلرجمةبد!يمنعفعندما.نتفاهمانيجبولكن.الاديبحريةأنصار

حريته"مصادضإدإأفومفانىإ،ذاتهعنيعبوأنمنأديبااشتراكي

اللشعوبوحكمةالوجوددة5الشمالطمنذالدرسهذافهمتدقد.الرأسمالةحريةلاقبللاوللكن

71طرابيثيجورجثربمإ2.كبرعإجريدةفيمرحينافدمنصبشغلت،فصيرةوللفهـة.*ول

تعامونأنتم.ع!ليالرلرأنالىفاض!رتا،"!ضمقالاتيتكنوللم

وجورإينإاغإلاعإنحو5يكنب!ونوعندما.نسبيةبطريقهإالالوجدلااللصحافةحريةأنمثلي

لاأنيجبالنيفالحدود،الرأسمالليةاللبلادفي،ماصحيفهفي

3225طرابهشيجودجلرجمة.وا!دبيرالطاتوياتمنالوانلمادسوهناللر،معروفةتتجاوز

النزعةان.الحريةوبينالرهفهالخديعةهذهبينبعيدةاذنفالمسافة

ءعليستالاشتراكيةالبلادفيوالصحفيالهاتبتهددالهمهالبيمو!راطية

جزن-*ئسياعقوه5!ن!ن!اًن.قاليشكلولكنها،االضيضهذهاشكالمناخوشكلاالا

0011الريىمطرجيمايتدرجمةله!طيكونانيمكنمنافاتنافان،الثكلين!ذيننناةشانتر!دون

هدافيتوجداللحريهأنيؤلالذيالادعاءأقبللاو!نني،ممنى

الآدابدارمنثورات.اللجانبذلك!يمصومهوهي،اللجانب

الح!.الىدائمابناتعودوالماركسيه،المجردةالمناقثةضدانني
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ية"الزراعلللاصلاحاتا،قتصادية-الاجتماعيةائشائجا))كتم!انفىا!فصولان0(691-6391*تى1891-1791عاممنالعربية

والاوسظ"الادف--ىالنمرقينب--دانوا!صاد.ناريحقضايا"ووالجزاثروتوزرىرالمفربالمت!!ةاورربيةااجم،ور،بئاءن،اللكهاب

فيالاؤتصاديةاًتالتغهركزستؤد"اللعراقي9الزراعيةالعلاقات"وو"حلل.لامعونسوفبهياتهونمسعربونعلمم،ءكونءهاؤدوالسودانولليبي،

وتؤاصل!.تطورهاولازجاهات،ال!عربيةالبلدانف.هابما،اللثرقبلدانربللمفالاقتهميادي-ا،جتماعيالظور"سوكوفينرم!*!ماا.دراسة

لبمياهـقيتفضجالتيا)*شبنشرالشرقيةالادابتحليبررئ!اسةوزراءض-"،مناعياللهووضعه،المستقلالمغرباقتءمادتركيب"ا(عاصر

ورعبياسة"منهادراًسيةمحاولاتتنشركما،الامبرياليةاسترا"يجيةو،الاءللاميةالمطبوعات4مجموعهـدادوفي.الء،رجيةو.نج،رتهوماليته

فىىيطانيةالبرالسياسة"و"والاوسطالادلىالشرقيئفيبريط!انياهذايحملو،"المعاعرةللببيا"ءنالرولسي!ةباللغ"كتاباولصدر

.6-91عء"م-حشى1591عاممنالحقبةتتشملالتجم!"افريفيااللج!رافشةزرء!الخءط!ولالمعلوماتكادةيضموهو،نفس!هالاسم

ووضخهاعاذضيو"،ريخهاودينهاولغابرهاوثا!هاليبباوشعوب،قبائل

يينلافىالشرقيةالاكابتحويررئ،سعةمطثوعاتحولالمقالووا.السياسيونظا"هاوا!صاد!ا،اهنالر

فيوالمنشورةالعربيةاللغةءنانرجمةاالكنببعضندكرللماذاوافيا

قيمتهعنؤضلا،يعتبرالذي،اللكريمالقرآنومنها..رةالاخالاونةبالقكراةهـلمقةاالاعمالكبيرامكاناتحتل،المنثمورةال!ببيقمن

اغناطيوسترجمهوقد،اللعالميةالثقافةكنورمنكنزا،الدينيةدراسة"باتس!يما.سدرالهء4اًن.اللعزجم!الشرقلىبلدانالفلمسفي

اللكواكبي،الرحمتلعب"ادالاستبسطبما!"وىظ،3راتثكؤفلمحط)-فنز.وكتأب،"-المتذ!ة-الاجش!مانج!ا!اريخ+قيانخا!وابن

ودراسة"والفوللفاالئيلب!ناللطلاقاتا))بعحؤالاالخوليلاميناسةودر.الاعمالتلكمنمألانهما(الريحانياًمينءن)"الؤيكةؤءلس"ؤؤت"

التثر"هـولفروحعمروائدكتورالخاللدىمصطفىاًلدكأورء..-0،01ء.:.-

.....امجموعى"اللعربي-فىبالاعقئ،الثرقيهلادابتحريررلاسه"شرتو!لمد

،ألمهتئمغىىكتالابخما"ورس!وللترجمةفير"للبلذمحخاثلق!ولرحمقس!عمارللحفيلنىالعالم،راًتئكوؤ-كي3اغناطيوسديميالاكافيؤللف،تمنمخنارة

.........قريبعماالمطابعوستخرج.العرجمماالشرقفيالنئمهيرامسوفياتيا

طهقصةاللى،والفولكلوراًلادبيةالاعمال؟مترجماتبينمن،الانسارة.اللعلمءةلمللاولىاطبالنسبةللبيرة1االا!مبةداتالمطبوء،تمنسسلة

الشع!ر"ومجموعة"لساعدةخليفة"وحكايات،"اماالا"حسين

فيرها.وكثير"المعاعراللعربي-لاح"شيميونوؤ،ا.دراسةالوسيطاللعصرلمصربسينهامنكرستوقد

فيلمصراخرىسوفياتيةرراساتكرستكما"مصر-فيوالممالليكاللديرن

الممموةبعهإتيوالرسامالل!ربيال!مابان.(عشروالىواًبمعشسا!ثالثالقرنينفيسبمالااالوسيطالعصر

السيط--رةوانهيار5291تشورة"بعشوانكؤردفيلاتفيلي.تنمحاولة

التالي:المقالكرتهـسةى.ى،مالر!وكتعكىقثهرءـ،مارستالتيالاحداثقصةتروي"مصرعلبىالبريطانية

.-........والاوسطالاددى،اشرقينالمعاصرادتاريجكل

شديدا،اهتمامايهتمونالسوفيانينانالجمه!للدىالمعرو!طمن

تصدرولذللك.وقنونهالثمعبيةاقاصيصهواللعرببئ.لشرقابادب،دائماههههههههـههـهههههـهههههههـه!،5!هه

ناووكا""و"؟الأدب":وهياللكبرىالسوفجاتيةوالنشرالطبعدور

اوساط!طلبعلىب!اء،("الملهقمم)))"بروءويس"و("اللغلم)))

الادبهؤلفاتترجمتات،ا!ن!ش"منفيةو-جمميماتالواسعةالقراء:ؤ/ريبا

والترجماتالعربيانئعبيالادفيوهـجموعاتوالمعاصرالكلاسيكياللعزبني

الاسلامية.-العربيةالحقافةلاهـلارالعلمية

رحمصعانصنعرعدمف!افئي،ه!درشغدئزجعمامممتوصوجصفونفتعبمسشث!وقوققيمهالعأرالئةموارع

السوفياتي.الأنحادفيالجميثةاللفنوشميدان

هـنلاحيرةاللطبعةعا)ياتقديراالسولى،تيوناللقراءوقدر........

وؤ-د.كلالعاد!فيالمعروفة"وديلديدةالف"العربيةصببصالاقا7المعاصره4الايطاليالروايى!اروعمنواحد

.زوسمان.ولديخبيريفب.البرسامانالموهوبانالمؤلفهذارسومبرضعفي!تأ

التقابديةالرسوم،اللثماسية،الاقاصيصهذهمجللداتحوتوقذ

لرلشكلنرسمنظاتدلونيىحدومحفوحيثباجميعمخ!ظ!فغلافالموااعليهالثمرلنمم!بةمباليبه!.كأنوافكو

كبيرأ".ا*راياللتقليدالشرفيبالاسلوبالملونةالرسوموتترك.الذصبي...

جيدة.كذلكف!يالمجلداتد-اخلالرعسومامالرادار4زرص

.بعنوانالاقاص!يصمجموعةالىموفقةبصورةالطبعةهدهوتضاف

اقاصيصسلسلةمنوقصصاحكاياتتحوياتي"لساعةخليفة"الادابدارأئشورات

ووضع."المصريةاللطبعة"تيسمىفيماتدرجلم"و.للبيلة!يلةاللف"

مستذمل4الذياًرمان.لالرسامالمجموعةلهـذهالناجمةالرسوم

غلاوط،مثل!،الانظاريلفتو.اللشقيةللاكتبالرسومفيءديدةسنين!!!صح!هه
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وعلإصعهبصىالاؤ،اواضجعومخصصالا)وا!عديدو!والتانبملللكتاب

-ال!ودايكضابهذاالىف!لو)ون،رماد!4"خافيءاىجميلاسودرسم

فىوؤ-يا(واضهعورسومالاولىاصهفحةارسومالانظادتلفتكما.ذهبي

تبير!ص!إفئس!الكتا(ؤلف،ت.ا)رررءوم.لضعون.الذ/نوفالسنال-.الرساء.نان.. مالئطم!14.حط!طرسىمار!ه!ماولهصوركدللدالل!،لطولريى.4!صكلبدايه

الن!كلطذظامادراًكبتهدؤورارورربيالش!با،دبومؤلفاتامربا

الممهنالتارإ-يالهو--رفيالمربياللفنلاثاراللدقيقةوالدراسةاللفني

62.عص.بادخرضظود.ذ!كوعبرارعربياخطاوممهل!اللقوءيةالرسومودراسة

الموجودةوالكأ-اهـوفب،ت!يةصفالمظمعروضحاتالىالرسامونيتعرف

بروتانيمكت،ك!صجمثايب-لم!دفىالعلميةتشراقالالهومراكزتباتالمهفي

وقطرح.ونمهائح!مالاخنههاصيبنملاحظاتمنالدوامعاىينهضفيدوا

تملموالمسفرؤ-نوالادباءالاخنصاصيينالرساورنعلىعادةاللكتابرسوم

الط:--عدارفيافهكبمااالمجابرهايقردلكوبهدليدرسوهالمترجميئوا

والنشر.

?

هـس!في،"كط9اههاالاأءأدفيرجمةالمتالفنيةالعربيةالكضبتقسهيمويم!ن

.اقىامثلاثةالىسومبالرتزويدهاالساليبحيثمن

"كبميرا!وجودي"!فيلممعموف!اداخلمندراًسةتطيىصدأي،الإتماليديةاالاسابببةممالبالىاًلاولالقسميهتاز

القو،.بئإلرسوماواستعمالالرسمحقلؤيمة4القدطوطاتوالمشلصورا

دسوموصعتورةالصوب!ذه.واسعنطاقعلىالقومية،الا-رف

.لسامالر)"قى،دء:كليلة"وكهأب"ولليلةليلةاللف"اهاصي!ص

ول!ؤ!ر!ع.الكتبمنأوغير!
اكون!برز(ا.ف!لى،مالر)!ى--زملابرن"ال!ماءةطوق"و(لسكيبودو

ال!هـنائرساءفيبرىصومالمزودةل!بافيحويالثاؤ!اللقسعماما

الامحرحاالنحومورخذرواسةاول.ا!صيائرورمو!داكونديةالاء.؟ببببينبحثهـمفييجمعون

بوالهلكلعالتقليديوالمحيواناتوالانتءباءالانسهانرسم،يهدهمويجشمع

هحمودمصطفىللدك!ورالكتابتزيبنوفيالرسمكنيكفيذللكوينعكس.للعصريا،ائرسم

كأنج!راً.ازخارفااس؟حدامويتحددالخططابعيتغيركما.بالرسوم

رسوء4وضعتاللذيللجاحظ"البخلاءكتاب"المثالسبيلعلىونذكر

ادبعون"عنوانتحتالاقاصيصومجموعتبم،بروخولوؤادو.نالرسامة

.يالرسام)"اساعقىخليفة"و(نوسكوف.فالرسام1)"اسيرة

!!و!،0001لوخ!اروفا.الرساملرلشةالعمملةلل
اله--طة،لىومبالرالمزوداللفرجلاجما"الاعاصب."و(بليث!هي!

ء؟لفات،الاحوالاغلبفي*دحوياللذيالثالضايقسم،واحيرا

قبانىنزار!شاعرا!ج!يدالديواث.،-ةاللعهسبالرلىومةبالل!.ءـذهالرسامونيزودو.المعامرينالكتاب

ءإب-اش/اللهالفنانانرسمهالتياالرسومالانظار"لمفتالناحيةهدهومن

!ذهوتة*-ه."شرقبةقصص"مجموعةلنصوصعتمانوفوتأ..م

وتهىاعدالمؤلفاتهدهفيالرئبجمةاللك"،بفكرةرائعةبصورةالرسوم

اكفن!بة.ا،اللقمهصهبزاتادراكفيالقراًء

0!/بماء.(لموحالرعودة"،مثلا،الكلصريةباللرسوبمالمزودةالكنبهذهومن

..ء*بنلطه"اناللكروادع"ء"(إوفبونفكار.الرساما)لحكمالتوفيق

.ء..الرسامان)مح!وهرلنج!بب"والكلاباللهر"و(داومان.غالرسام)

الذيللديوانجربر!هاطبعه"ا،د،،ففينائبمدكراتا"و(ديتسكينر.فلاببميروهـوف.ي

ئسيخة03..0مخهوزعللطء"--""المفت!حابىاب"و(راب!بنوفيتنتىالرسام)الحكيمننو!يق

)ائرسص(م"الحديثالعربىالشعر"و(يىتفوشمكو.ياببرسام)ازياتا

3ئبصرو(ص(ران.االرسام)"يينسوركنابؤصص"و(ارمان.ل

غيرها.
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