
للعماليةاالحياةممارسةطريقعنباللحياةترتبطكانتالشخصصاتكلء*-

ابو!تظعفإمنثغفئهاءميفاتفاللههعوحتىبممل!ارلقصمةطريقمعهالة،5!اللثثئعر2صر!بىا.ا!ظبميالمأبز

...-3?؟
نهايتها،حتىالقصةبدايةم!د!فورتاتتصارعظ!بعهكلثالحيوية

اثللعدخضت!حدىدتتينفيوقفتشفطو!الافحالمكنللمننتمعرخربابنتمكلمن!كلأصوأث1فمملأ

وات!جاهاتهم.واذواقهمميوللهمفيشهدناهافرمانظعمةغائببقلموواقي

تمصمي!4علىبالاعتمادتخلقانيرلمكنالاجواءانهذايعنيولا

استفادفقد،المتميزةوالتقا&رآلعاداتبعضعرضاوالاماكنبيروت-الادابدارمنشورات

الاصواتمن،الانسانيالعملمن،اللهندسةمن،الالوانمنالقاممى*لأ،،

استخدمقد،مثلانابوكوفكانواذا.هـوحية"محي!نةمناظرومنمنيملكفرمانطعمةغائبالغاصآنالىاولاالاشارةمنبدلا

لديئا،ارادهالذيالاحساسخلقعلىساعدتهبارعةبطريقةاللونألتصاق..اللكصابةفيطويلةتجربة..الكثيراشيءاالروصةروة

لخلقكاةبقىإكالتالمبغىلزقاقجداناجحةصورةلنقط5قدغائبافانفيثقافينشاط..قريبعنومعايشتهاالاحداثوبااشخصيات

علىدلث؟اوهناكهناأخرىصوراالتقطكما.كلهلعاماالمبغىاجوالعامةثقافتهالىاضافة..تقديرجائزةعليهاستحقانرجمة

قة.!واذقيفيلء:،نن،انالمؤهلاتهذهامذفهوقد.و.عديدةواجمبيةعربيةبلدانفيوقجواله

لليربطبارعااتخدامااد!ضانالخدامالىارالاصعمدوقد"اصوأتفة"قصةكابةعلىكثيراسارولهعاليةفنيةبطافة

اللعملاعالحكامعلىفرضارزياللثعبيال!هخطغليانويبنبينهال-!له"فبمحققهللذياالنجاحبعد،لكثيراعليهيحسدهبنجاح

-ماما...-الانتخابيةسلوطنيةاالجبهةمر/شحيكننائباعشرانني."واللجيران

لازاحة"الثلأوجذوبسان"فياأمحاصفةاهرنبرعاستخدممتلمامنحققتهلماالاعتزارفينابعثت"اًصواتخمسة"قصةان

الفكرعنالغريبةوالتقاليداللبيروقراطببةوتحطيمجورالمجوفوهذا.اللعراقفيالخمسيناتجيلمنواسعتصوهـ!اعفينجاح

اللغنانينمنالكفرالليهيليالاسلوبهذاعوف!ل..الخللاقالاشتراكي،فسبالسياسياو.ألاجتماعبملصعيداعلىلاكبيرانجازذاتهبحد

ولتش4المعينللح!لثالمناسبةالاجواءللخلقباراد3اللقصةوكأبا!*-اباحسرمعف!مقالجةاذكر.كذلكاللفنيالصعيدعلىوانما

لا.العراقيةإلقصةيقرأونحينالهم،،معناهماقيالالسوفيات7
حدثاللقصةلحدتيرفقان.معهللتغاعلدفسساالفنيالعمل

اً.اً..ملئ!تعرضوالاحداثالشخصياتلان،للعراق.اعنلمحكرةلديهمتتكون

فيمعمنتنكسالاشخالمشمامطرعرنفهمغلىالظلايش!دل!ئاعدنايمنعبعلرد!لمماسنااقاخرء"اصواتحمسة)تلافتوقد...فيهتتحردالذيالمحمطعنبمعزل

....،.....-صدقالاتعدلهمالاودقةبصد!اجواءنا!عكستالكبيرالنفصهذا

لقدلهم!مىفنث.!بنمدبكحداومعولعلىيحبسولسخصعياتأ)نع!ممهاللمجوطلاإقلىةلو،ذللكتحققوقد..القاهرةاجواءتصويرفيمحفوظنجييب،دقة

..:خلالمن،ارىكما

عرلتهوتعمقحمدضحرتعميقاحلءنمثلاالاسلو!هداالى.(ث.لا
........"الحدبالعراقتاريخمنالقاصاختارهاكبيرةواقعيةآحدالط-

لا،اذن6فهيو..ليلاالطفلابثاءعلىيلحظلجنزوبخهعنا!خ...،،عانتخابات،للفيضانا:مثل..خضمهافيبأبطالهوزج

وانىا،فقطل!يئاهعيناحساسخلقالقصةأجواءمن"تهدف

اخذناواذا...،حدثزطويراوهاورصازمةلتمميقيس!خدمهاصوروالتقاط،يغدادسكانوتقاليدمحاداتلبعضعرض-

وانجرارهصديقهزوجةمشكلةفيولورطهعنهالغريعةسعيدعار!ةالمميزاتالىروالثارات.اللفشافيثي.وباخيافطلقالهواء!حلافي

عموما.للاهلينلخماصةا

برطنهكانالهـذىاللعظامبسلآبيهواصابةالرابعةلنقطةادعوةوراءالعامةالمحلاتاوالانصاوالتنوارعسواء،الاماكنتسمية-

فتعرةحلرلللديهتسجمعتلراكماتكانتهدهكل."النساعرق"

ار*!د!وروخ!يىجبان":نفسهءلىل!خلا!ؤجرأنألىطو!ةمن!طةعورواعلاء.الحقيقيةباسماهاا!خ....والملاهبم

اللههوءينثد!تالىذاكالخانقعالمهمنهربثم."وعنهارحزينمةبالوائملوتةشناشيل"والازقةشكل.لمعماريةاهن!ستها

!والامانالضحيجذاتوالمقاهبمالغزاليومالبرة"الدينيةاممواكبجومثل

-!...العالي

التركيبفه!علىالاجواءخلقعمليةفيالقاصامحتمدكذ)كالذيواللعالم-الثهخصياتبينالتلاحملا،لقاص2حققوبهذا

بانهجيدايعرفافهو.لهميكتباللذينللناسوالاجتماعيالمنفسيفيالعراقواقععقحيةصورةاعطاءوانما،فحسبفيهتعيتني

الاحساسنفسآلعربياواللعرافيا!قارىءلدىيهو!دائيمفىلافيهايطسلايجدلا"آصواتخمسة"يقرافاللذي..للخمسيناتا

عنلحديثااوالجورنيكاوضفالاوروبيالقارىءلدى/يوللدهالذيوحدةيراهوانما،ا!ياليةواحلاههاالداخليعالمهاتجترمنعزلةوحدة

هـذاالىالقاصالنفتلقد!ا)مساهرةلكوكتيلاوحفلاتالمراقص...ش!!زات،آلشخصيةمميزاته.آلىآضافة،يحملاجتماعية

انهـ،احسسشا،للذوقناتماماملائمةقصتهاجواءفكانتالهامالامريجوفكانكبيرتقصمنتخلصقدالقاصيان،لقولاالعكنلذا

الناساقربعاشها؟وعثتئهاوىأننا..علينااليفة،مناقريبةالاجتماعيةالوحداتتلدنجغفنتتبعوجعلنا،آلعراقيةاللقصة

...اليناوتتناثرقدرتهابحسبتؤثرأناستطاعتالتيالمتحركة،الحية

اتيالحوارلغةعلى،واضحوبشكل،اللحكمهذاوينسحب.فيهورجدتارزيم!المحيطفياستعدادهابحسب

-انليانيحوأو..وعاداتهوتقاليدهالمنكلمروحالاغلبعلىحملتنقلاوالحياةاستنساحممثلىكلهدلكفياللقاصيعتمديللم

!حلا"سضالق!،"1حوارفيرايهأعنالعراقياغيرمنععربيأخأيأسألوانم!عا،الاحداثواقعيةعمقمنيبدوقدكما،فجبشكلاقعالو

منآللقريبةالمراقيةالمفردةمنالاستفادةفيالقاصنجاحمدىتماهاضىوالتحريكوالربطلحذ!واالافققاءفياطبيعيحقهمارس

الاكأراللهجةباعتبارها،المصريةوخاصة،الاخرىالعربيةاللهجاتفنمت.الجامر!القوالبمتخالياانسانياحياعالماالقصةجعل

بسببواحدامسارا.نننخذلمألحوارلغةالعلممانمع.ان!شارا..هقنعةموضوعيةقوانينفق"وطبيمبمبشكلوتحركتالاحدات

-جويالذياللظرفواخلافللشخصياتالثقافيةالمستوياتاختلافستاروحتى،الخالقعبد،حمد،سعيد،مثلا،فالشخصتات

قى.القصفيالحوارمنالثمكالثلاثةملاحظةيمكنوعموما..فيه..صوتللمرأةيكونبأنتحلمكانتالتيالصضيرةوعلياءوحلي!مة
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31ا،ستعدسستوىالى.ةاعلىاسنوىالىالخالتىوعهـبدكابراهيماحلهذاكل":مثلالغاميةاللهجةمنقريبةفصحىلغة-

كانتالجيلذلكعاشهاالتبملموضوعيةاالظررف؟نباعتبار.للثورة"؟قنريفاكله

كان،وعمليا.المثقفيناوساطبينمنلوريةنماذجلخلقتما؟ماعهيآةس؟&ش":مثلكثيرةعربيةدولفيمعروفةعاميةلهجة-

ياتفتلاانالغريبومن.تموز11لتو!ةنافعةخميرةمنهملكثيرا((؟احسناثمسمطعملو،ليوماللبيتتجيراح-ناشفلماع

حاذقة.بيدالاحداثزمامعلىالقابضوهوذلكالىاللقاصهو".مثلالغرابمثميةتشبهالتيالناشزةبينالبينلغة-

التقدمميالاديبعلىتفرضالانبهانمرالتبماللدقيقةالمرحلةانوقتكطولتظل،مرايةالبيتفيعندكاذا-الغاوسيعطيالمنالله

شخصيةوتناول..عنهاالتغاضياوتجاهلهايمكنلا،محددةمهام...؟"وقاعدمقابلها

"لاصواتمنكواحد،السجينالمناضل-طالب-نوعمنيجابيةابمستوىصيغقد،اللداخليوالحوار،آلقصةحواركانواذا

يتمثلالذيالملتزمدبناامهامصلبمنهو،القصةفيالرئيسيةتضمنفانهللشخصياتوالاجتماعيالتقافيالمستوىمعينسجملخوي

شسواخصلينفثهاالثوريةطلائعئابافكارويتشبعالكبرىاحدائنا،فعثلا.لهالنفسبمالجووعكسالمتكلمببيئةالخاصةالمفرداتحتى

الوعر.اللطريقفيباررةشاعرانت":لهتقولاو"؟تختنى"للزائرتقولالمومسغيرل!يس

سلوكعاالخمسةالاصواتمنلكلآنللصحيحامنكانواذ/1صفاتمنالضجر":يقولانيمكنشريفكيرولليس(،.؟كتحعارلو

همكما،هعينةلقيمة"نموذجا"ليسفانهخاصاونفسيااجتماعيااناريد":يقولانيمكنالحائرسعيدغيرليسكما"ال!اقرة

يتصلحيئتعذبهسعيدامانةرأينا،دقد.سشويفسكيبطالاعليه..."اًبدأان.اشليلةابرأسامسك

بأنهاعتقادهالاذالثعذابهمنيخففولا.علمهدونصديقهبزوجةالدقيقةمعرفتهالىالحوادص!ياغةفيالقاص1نجاحيعودرقد

لشى،امانتهمع،افنفهو..هعونتهالىتحنن!اجانسانةلانقاذيعمل-همنغوايبنصيحةاخذانهوالى.عنهميكتباللذينبالاشخاص

،الجوعذقت":نفسهعنيقولالذيولثريف..للاءانةنموذجا...باخلاصولتكتب،اليقينمعرفةتعرفهماعلىكتنابتكاقصر"

.ليس،(..التشردطرقلىوبصقتني،ألرابعةالدرجةأفنادفىوسكنتالاشخشاص،تعرفهمللذيناالاشخاصحولتدورانينبغيفالكتابة

مناللدنيايصيبحبمطبيعيانسانهوبلالمجتمعفيللتشردنموذجاالىاتتترمياشخاصعنتكتبولا،نكرههماللذيناوتحبهمالن!ين

شهريا!يةلياليقضيتذللكسكلنوفضلا":تشرد.بىغمكثيرةجملاذ."الدراسةتحتزالوامااوالستهمدر

حلماكانوان،وهذا"00الفناناتاحدىمعواحدسريرعلىنائماؤصيالمثق!نفيمثلالقاصتئاولهللذيممااالاجتماعيالقطاعاما

حقيقيةحماةمنبراءتهيعنيلاانهالاأ،المشردينالشعراءاصللاممناجتاحتالتيلاحداثاازاءفعلهاوردودالصغيرةالبرجوازيةاوساط

لجوهر.افيمشابهةانهاايم!.كاملامجتمعاتمثللاف!لذللك.اللخمسيناتفياللعراق

من.فلك/اوهذهفيتكمنلاللقصةالاساسيةاللقيمةأنعلىخلالفعن.ذلكفعلتوان.اًلرئيسيةابعادءكافةمنتتناولهلح

ال!ىيتبادرماواول..ككلالقصةمنتؤخذوانماالابطالتسلكات.فحسبالثانويةاشاهـاتها

انهاهو،اويةالزاهذهمن.ونناقشهاالقصةمنننتهينحدمالذهناالسائدالارهاببموالنظامالقاسيةالمجتمعظروفانالقولييمكن

حكمضد،عقيدةواالرأكيوحريةآلانسانحريةجانبالىوقفتالاجتماعيةللفئاتاومنالمسحوقينأألمثقفينامنواسعاقطاعاخلقافد

الاميوكية،الطائراتتجولخلالمنذلكقجلى،قدا.للعسفواالارهابالخاصةبقدراتهاتهامساراخلقعلىالقدرةتملكلاالتبمالساخطة

فظاظةومن..هولاكوايامهنذآلمستباحة،الغريقةبغدلادسماءفيلان،أولا..بتناولهاالقاصيغرىماوهذا.اراداتهاوبمحض

الاننخاباتمناثوقفثم.وغلقهاالصحيفةمقراقتحامفيالشرطةفيمابالصدقيشعرالواقعيالكاتبلان،وثانيا..متوفرةالخاهات

...وغيرهاالسلماننقرةسجنالى،الاشارةالتزاموكانهاتبدوالمضطهدينعنالكتابةلان،وثالتا..عنهجمتب

محش!وةأقوالأوهوالمعظبشكلاقيمهيطرحلم!القاصانالمهم،بلانتباهجديرةالاخيرةالنقطةوهذه.اًلجماهيربمشاكلايجابي

ومنالعية*نسمانيةلعلائقاخلالمنطرحتوانماالم!وواتفيبالضرورةلمجسالمضطهدلان!التباسمنالذهنفيئحدثهقدلما

عمليةفيالجماليلجانبايهمللمانهاي.اليوميةلحياةاخلاللشىسعيدنوعمنسلبيةشخصيةوتصوير...ايجابيةشخصية

ناالكاتبيفتلمكما..لقصةاثنايافيالاجتماعيةالقيمطرحاحتمالاتهـنينقذانهاوفنبراعةألىتحتاجانما.الهينبالامر

لاكبم،القصةفيافكارهوكلىومعارفهتجاهـبهحشوفييقتصد..والبرودوالافكماشالسقوط

احداثها1على-!كرفظل.لسرياحبلهاعنهايقطعلاوكييربكهاحسا،االسلبيةالشخصياتعرضخلالمن،عائبخلقلقد

انفتعتحتىازميلهفيهاويعملمقنعةقوانين"فقويحركهاالرليسيةآلجيش-دعوةوراءسعيدانقياداحدثفاوردإءباأحياةايجابيا

فكريؤجماللية.اسرعلىالفنيبناؤه!انكاملئمومنابعادها،امتدتايضاشريفلدىوخلق..سلبيتهمنننفرجعلنامما-!الاميركي

بشخصياتهاوثيقاادتباطايزنبطالقصةفيالقيمعنواللحديثالشاهـعفيانتظاهـآنسمهقضلحين،-وذللكمنهاستياءنااثارموقفا

يدرسوالمالابطال؟ن،الذهنلىاتتبادرالتيالاولىلملاحظةوا.....الغاضبالنهرسدوده!الاخرينالناسواجماعتهمعالعملعلى

المسبقالتحديدعلىتساعدهمعلميةنظريةضوءعلىمجتمعهمحركةزوجتهمنالرجوليغيروموقفهالخمرعلىصميدادمانوكذللك

يكونوالمذلكمعلكنهم.اقدامهمآليهايشدونالتيللمساراتلديناولدتوالاحداثالمواقفمنوغيرهاهذهكل.المريضةوطفلته

للجانبتلمسهووانماالعرضفيئئاقضاليسوهذا.تلقائيينترتفعللمذلكهعولكنها.السلبيةالشخصياتسلبيةمننفورا

ومعالاحرين..عانف!سههلصراعهمواحياءمنهمواحدكلفينيلانشاا.لاناالحياةمتطلباتعليناتفرضهالذيالفعالالمستوىالىبالقصة

فيالتحيعلىقد!تهاالخمسةالاصواتتلكفقمتهل،ولكنمن،نسبياايجابيةانهماافترضالتيالشخصياتايجابية-كنلمو

نعه!.،!شريفوحميدالسمعيدبالنسنة"آعتقد؟الداخليصرا!االطاقاتتملكتكنلمكما.)اليها.نشدنابحيثوالقوةالجاذبية

ارو("هذء)كانتانوا.افلا،وابراهيمالخالقعبدلىابالنسبةاما..للقاسيةاالحياةمعاركةآلىاللقارىء1لهـفعالازمةاالايحائية

..الفعالةللشخصيةالفسسروريلتماسكاخلقبمستوىلليستدأيكانمهما،يفعلوحسنا.هويقرهاللذىابالثسكليتزوجفابراهيم

بشكلذعت9،اقصصخمسمنتتكلنالقصةانهبمآلاخرىوالملاحظةمنشخصاينتكلانيجبلا،النوعهذامنمسعألة.ففي.ابيه

.الاضواءعليهاوتلقيوتكملهاالاخرىمنهاكلتخممبحيثمتداخلوبكل،الحدثهذالكئ.معالمهالهيرسماولهليقررهااللخارج

اربعةالى0قسمتالتبم-ميرامارسمنتعقيدااـكثرتوزيعهافيوهياللذيبالاللقالايجابيةالشخصيةلطلاءيكفيلايحملهالذيالرمزثقل

منها.الخامسالقسمفيالاوللاسماواعيد،سماءاباربعةاقسام..تستحق

وعرضهمقسمابرثلاثينصمسعةفيالخمسهابطالهغائبوزعبينما،الشخصياتبعضترتغعانانتكرواكثيرينقراءانشكولا
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روكاءبقد!را3"س،يدث"خصيةتمأوللم..بهاتهىوابهبدأوفعلا:الاولشخه"يةعلى"آلضوءسلطثم.اضاف!يت!ينمرتينكمجموعات

ن5ابتداءالحركةواللتغيرتعرةتفقدذللكاومع.افقياامتدت"و!ض.ابراهيم:آلتانيعرءرثمألقصةبدايةفيرضهف8!سعيلد

هح!نقرون-بقرإءتهاو(مرورابالان!ليزية(بوفاريأم"ورقراءةلىاتطلعهالرابرع:يعرضانقبل"ليهوعاد.تنريف:الثالثقبلاخرىمرة

المث!-ليحققانالى،خاصارمزيامعنى+نكتسبالت.أ-مهانون2للممرةوعرضه.لشالثاالىيعودانؤبلعرضهوكرر.الخاللقعبد

."الشردة1انحققزاالهياباسمج))...العرافيمحرض،وعموما..حميد:اللخا!سآلصوتيعرضانإقبلاللخا!مسة

ضمنأيعينعرآنأيحاولفهو.تمألأطإيختلفاخر/فنوعثريفامااالثانيمنكلمحنيتحدثللمبينما.مرة12سعيدشخصيةالكافب

ءنهلرءما!علىالهالاا!إدانهنطماقوفيالخاصةز!اهتماماوالىعالمهستمنلأكثرالخامسعنينحدثللم.لما.اتمراخمسىغيروالرابرء

رأيذاه..ظهرهللهاآدارالتيالارهاب"وجةوتجرفهالمرضطهاديتعرضالفصولىيقابل!اهي؟الراتهذه..!مراتسبع،لثآلثوعن،مرات

لمالسدبردفيللعملزملائهودهابالالضانالخمطربط"ادتعرضيرومفيالاءموات!ئللا3نأخذ:انضروريايلأونوقد.الاصرىاللقصصفي

يرحناجورآيناه..خاصااهتماكازحيرهآنهانجبالهل"صو-انسةفظرذموهـلحركةوعلىطنيعتهامحلىنتعرفكي.حدةعلىالخمس!ة

لسياسافي":!ل!سياسياالوضعيناقشونرآهمكلماجماءكأ"على.وارت!اطا.!ها

جافع.لسياسةافيعمرهكل؟شعب،شلونهداأخييا؟ايضا.سعيد:؟ولولنبدأ

خفية"آلعهررودوالمواخيرإيؤموهوثم".بعواقيمالاو!لموءويرضاًنيلويلايحاولضعيف..قديمةبنايةشلمتداعجلالرهذا

!بشعرهرومحجبةفنانةصديرقةلهانهويدعيلالكنه.لمحظةايةفي!لانبعاجمعرضانسان..4فتلولمالحياة

عنانهفىافهلهرتمأعللماصل!"4ةءئمالىهااًلبودليرة،زرا،اذننتعرفالتيللحظةاممذ..طيبةبذرةفيهإولانمرونتهبنسببينكسر

وعاشالارهابية(اللدؤلة"،!ئةفطحنته،اهـمياسيةأشوونباالاهتمام"هائلأخطبوطأرجلمثل))افىمةوسظأزائهاحائرألراه4ءيىفيها

التىصالجريدةبناينةغير!أوىيجدولاألطرفىتفيين!سكعءشردايلافيمانهالتيهودلكأحيرة؟اهذ.وتظل!مصبغةفرببيتعنتبحث

درورمادفعوالاعشرةالثانيةلساعةابعدعنهايتآخرلاأنعلب4فرضهذمماوسعميد.الوطنخارجالراسيبهتلقبمحيثالقصةنهايةالى

الخوض1يرد/لم-التي!المجتمعأمشماكلعقداامناحدةوا"تلك.للحارس.المثقفبئاأوساطفيدائمامملافنيهآنيمكند،بكثرةمتوفر،شائعنموذج

يعيشبفدهـما.،بهآلمريطلمالواق!ه!ا"لعاللمير*يننىلاوشريف..قيهابسبب،لاسوأاالنموذجيكونربمآبل.آلافضلالنموذجايسينهالاا

إببدوالاخريئمعيتحدثحينءوخى.رأسهفيشيدهللذياالعالمالمهزوزينالرجالمنالنوع1وهذا..بنفسهثقتهومحدموترهدهضعفه

منحوادهيستوحي!لاحرىاو.ا)خلمصةافكارهألىيتحدث3أن"و7العربية1الاجمةتعيشهاالتيااثوريةآالظرةففيمثالايكونوا)انيمكنلا.

ءعبربكأاثو*سمع،حديثهفياضحاواذلكيبدووقد.الخاصعالمهالشخصيةهذهمثلتناولبآنألاستنتاجاريدلاانبمامحلى..الان

:كثيرامحليهاتردد)اتيا)ثقلمركزأخذتلوحنى،فيهانقصاأوا!كيبايعد،قصةأيةفي

صبرية.يا!اللبحربهكلرالساحدىاانت-النفسفيأوقعتكونأللقصةانارى.لكنيرةاللصد8مك!اناحتلتوأ

.عمريطوللا/لبحرشفتما-بدلالاصو؟تمن!احدأاًبطاللب-كانلووايجابيةاصا،لمةوإكتر

بكاملها.أجياللرفجفأمامك-لفامحليةوالقوةامنليسظشخصيتيهمالان.اًلخاللقمحبدآوابراهيم

مني؟افتخا-وهل...حميدوانهيارشريف،لااباليةسعيدهلاميةلعادلانبحيث

فهمه:عنا!جز!أىارفو!وبنهااناو:زملا؟هعذهقالكماسعيدكان

"؟مبوىليرتعرف!ينهل--.احلامهفيس!ابحسعيد-

مننلك.سمين.للحمراءاسيذمافييرمثل.اءرفه-.انسكراسعيد-

فذلك.تداركهير!بدلالكنهامسبقايدركهلحاداالث*،قضاهذا.الشامبباديةيحلمسعيد-

زصورانهبوحييتحدثن13ولىبما..اللخاصعالمهمحنالتخليزدلقهابراهميميقول؟تشعبااكثراوروابطاعمقبعاىاالشعخصيتهانبخم

يفزلجوءازلويهحينء*رنهلكن!ال!صربوديىراولاله،شامحر4لاؤ"ولهـصشجامحتهعنينحلىفهو0بالنفسلثقةا"ننقصهاته"عنه

صبرية:معحديثهر-غبريوالارضالىهـ(نوقد."وخجولمتررددائمافهو.ألارادةاتنقصه!ى.؟صجوم

صبرية؟يا،/البيتفيتطبخينهل-،اـلارادةونقصبئلنفسالتقة1فنقص.جدادقيقالألتخميصدلك

الم!.منأثءريلا-كاتاكما.الانكماشحدولضغطانهرئتيهانجدراتتاكلانكأدتاآف!تان

طنئته.ماهذا-يدهمن"امسكإ)فحميد..وعلاقاتهالخارجبمسلوكهعلى.ننعكسان

؟جوعان-علىعنفهو"الدرج1تحتلحائطاالىيهارابهودفعفاسيةبحركة

..تقريربسا-مزيداتناولانبعدبهالتهوهالأمحلىإتجرأالتبم"آ)سخيفة"تلمميحاته

؟فلوسمحندكما-هذاىاًاان!ر":اهيبمآبرامخاطباعنهيقولوشريف...ألخمرمن

".فتمعل!اللحاضرلوقتافي(تداركتم)لكقلت،لا-ستموت".مباتنرةيخاطبهاو"بهافعل،ماذاليفلى.العصفور

فيمغروستمانرجلاءزبقى،يحلقاناواايبونحداناحاولمهمانه1وكالمحت"الجرذيةالخلقة1هذهالىتنظرمن.ليكاتنظراةمرأا.نجدولا

--ةثلىةاهـ/او:زلحننى!ليهتضغط3ليةألحيااضتعكلاتهبقىو..الارضليسبمقدوره.الارادةمسلوبلكنهففسهفيوتحزتؤرقه.المعا"لمةهذه

."بالصابونالناسر1تعرياعلانات"ابالتفكيرشخصيتهمعينسجملاسلوكهغيراذااو.لثئايعهسأن

."الحي!اةمنها.زتسربانبيباا"كان..مختلغهاصوزاحميدكانو..فضفاضاتوبايرنديتمزم3يبدوا)تغييرهذابمثللانه../الضحيمف!ة

كل!تب!د،ألاج"ماعبةءللأقاو4فيمرز:ن،ا)زوج!بةأصياتهفي،.ر،نبكعنراضغيرانيا":يقولنفسحه!ولأنهالحكمبهقااظ!مهو،لست

حياته،فيهاممتفم!(وكار.رادمنيموخاصفطلق،لخهرامنءوقفهفي."؟ألانحتىجديعملى)منقد!تماذا.عل!يهاناقمبل،نفسي

ال!طى5علىاحي!اناانراا؟(قالاعمفياعيتفلم؟لمارا":يرروول.سطجباخوم!كأ"منعشرالاتنيبئفامهاسمعيدقصةسحبنالوانناوا:لواقع

.ول!ذلىن،اكهرولبسىدنيااللدزيايريدبألهيدعي."اختنقأكأ؟!ادلتخرججديدتينىوتئسيقرصفعطيتيالىالالأاحتاجتلمالاصوات"

ولافيها؟مك!برلا!!طحجمةتربربى!ا":الخ(لقعبدمحليهيغضب-حبر؟إنمناكثرهبى،تصلحكانتوربما..ناجحفنيبناءداتبهاملةقصة

اعةرايربديلا"طاحونةفيثوردورانفتلرتيبه*فريدها.هممناكثراءالاضواعليهموسلطبشخوصهاعتنئاالكاتب1لان،غيرها

...4محلإاومتفقمنهمالروعاأرورالهصديقهاتهاماوكان.دلكعلىاًرادفافه،ككل!لقصة!ردابطلايضعللمانه1منغمفبالر..غيرهم

عب!دعانواذ""؟دنياك!ءؤما.دنيايهذهانت3اناطيب"..النهايةخىايتهابدأمنآلاح!اتينتظممحورايكونانلسعيد
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،فى!ء.-4لددلثورة3لوعيةوتفازمقهتصيقفيينجحلمبحيث!صن،عليهالحه!هظاواصلأرالقضلأةكرسيارتفىقدالخالق1

التيلنهايةاوبرمنطقي"ةنضسهفيالسمانغجاربمعظوليةاقنعنانما4وعليهفرض،مسحوقانسانحميدانلىاالانئعمارةايفا؟لضروري

..وصلهالالكن!ه.صحيجه!ذا،فاشلاجهزواكان..ببهاخ!يتحملان

يهونوؤلى0"يررهء:عمنث!يء3ليريد))فانهابراهيماماعا--تمر"رالا!صعثوليةيترملربما.اًحبرالوررفيهيتحمل

..ونفذ،للهاف،مهح!ب،لحيايهخطط..وتماسكاحصافةاكئرهمترك"-ثوليةقيءمل،فاشلة؟انهاإيعرأفامسرحيةفي!ورهتمميل

يصنعأنىسهالم!م.لااوشججقديكونان،ذلكبعدم!هاوركأشمشروعامردصاهكاوطاءلهمعي!للكن"الاهمالسلةفييدووى"اولاده

لذي+2بالشكللايرسماءالذبممابالتنحكليعيشوانهد.نهارااوافقمسهتقبلهتفهـمهاعدموكان.خلاءمهالىلرمزسلمىكاتافقدء،طبيعيوحق

ءلى!ماعد-له4دؤ،ليرمموحاله..سعيدكانكما،لهلاالاخراون/تىأ؟ه.فانحدر...أزهتمهمنو.عمقظالمهقد،لم!وؤفهاولحقيغةلمشالاءوه

ايامه.افسىفيحنىللحياةتائلةالمفبن!تهوالاحتفا!اللعهل"واصلة(يقىوىلام!ردرراضحي!فماشمخصمابرالمفتعلتماس!اءودااخؤلقد

لن!نانج!ه!ديررا،بصهاله!للا،ملالدفع6آلاتظاباتاثناءفيولضخصية.هميةخصو2!رشواونهفيحتىحاسمموقفقخاذ1على

يف!!هـلما،ز؟خ،باتاخاءاوشصد.جيدمردثدت6ذانها/رىأ؟ضىوش--"ثبر!م4ز!كلازمعناؤشها4ظلااًلد/وا.يةمدينةلى3نقله!سألة

وز!ارةله-ة-!تفييل.،الامورستتحسن)):للسبيظولكان.تفا؟لهتجا!لمهعأنلميم،الم:مامةمودف!منهأتخذ،المضلزواجه..يلاطوفميها

اذخ!ابات؟جراءعلىايوافظواانمنمناصولا.قريبعناجماليابالثمكحلثسبهبأنعلم"معا-ال!هعلىا!متمرار..الحل1لهيكفل

جديررعه!ول!!يشرو،مظراًطةالدلماللفوىولممتنتصر.جد،!ة!ذه!لى...4حياصتحطيموالىألالمانالى1يقوداعتادهاللذي

...ادبريةلاكلبرالآ:ء،د1كأد!ىوجلهمأ!قيولانصبرل)اناوسماسنقررمزصميد..توازنها!عدمشخصبتهتفككعلىقدللوغيرهاةلمو"قف

اهـص،،الثوربر"ليظظقى11الىيئع!ر!-اذجتفا؟لثشبلاوهطا.الخ/الىز؟ول؟نبانتظالىأعنتهافيتجريالاموررتركاللذ!،اللاملتزم

العلمسلآ.النظرةعني"علىءلقي!،ي"مومهاامثقلانغسهيجدانإيلبثلاثم.الاحسن

خير3بتئسكلتزوبملكنه،ءعيئبتفكليزوبمانلهارادايوه1سلبي4.ثسخصسة،اذن،فهو..رصاصمنجرع!ةشارىجرز!ثل

بينالعلاقةوهذه.آلابوةبيتعنالانسلاخكلفهالقرارهذاانرغم..القصكأ1في7هاما

..جيال!لىهنمظهرهابابعدالتفكيرلدفعايحائيةعلاقةوابيهابر؟هيماؤفعةمنا،وهلةلاول،الخالأللقعبدأشخصيهتبديوقد

نر-اجاته،اسواةا--"(سالأنهنرحافيلدؤ!قا3النظرآلبعيدافالابلو"،كادحاعرفناهوقدبما.لسالقةالالثلاثالهغعيات

المجلسف-ك!االم؟يازءـاءنتتخلىلنسموفالحكومةبأننمسبقايرقدرجديةسياسيةاهتماماتلسهوان"جوعالمتوظيضىمنجردتني

ابر"4"ؤانلا:1يخا؟بفهـو!مؤسسسلتهامنواحداتعتبرهاللذ؟بلنيابيانظرتهحتىوانما،فقطذلكليس.التورةلحومتفانلةوتطلعات

دوكالقد..."د؟اًا!هـىاز!خاونترءوفلأمورمهان!همت!تقميونوهل)1ص!نيءإلىيرء!فام!.شرضينةموضوعيةنظرةكانتالانتخابات"لى

كلانوأتتةيراماا)ءاءمةالعميلةالطةملآانجيدطبقيبوعياالابد--(دسي!ملمعظم!م"لانالمجلسالىازييئالبرجوالن!وابابعض

نمسلاتنكليةتعييرأ(تهىالسياسيالافقفيظ!رتأ.لتيالتغييراتاذلك..لهمايةابرمد)ولفقطفرصاكان."المجصالىمعدته

.نذاد3لتائمااًلمجنمع*لءلتغييرأ!ماساتعتمدانيمكنولاالجوهرمسثربة،/اللقضية-ب!ذءمعيئرأياعطاء1فيوحيرتهقسلألاتهكاثت

ابرا!ء.اتقديرات!خطللالابتقديراتصحةطبعااقعالوأاثبتئرأقد"ليحزرواًبرطي!خاالتواباليس؟يدويمن"يرددبعدئذظلفقد..

العائلية؟علاؤانهح!ودفيالاباه!امثليبقيانللقارىءيمكىفهل3يفىستيم."ل!تيلا؟همكالتلقد..حزرهماوالهعرفهمانهو"!فروص

ألاسنقلايية4قيتوفيهوتطوربمبب،براهيمالولدهطردهانوهلكلهيو،لمئت.اعيجابهمع4!و،،متفاوقةءموثكأبطبقات"المجص

؟إ.عائلتهمثلفياعتيادلي(ي!ضبر،ارادتهعلىالخروجحدالى1.منهميأملهما

الا.!كداسئالسبلرهزامنمجردة!العلاقةهذهانابط؟عن!قدلااروكازبقىبن،تدر،*كأب!ثحكلظ،ر2الذي،اعالصرأ1تحول؟قد

بالشؤونالاهتمامعناخيراانصرفابراهيمفانلهذا.ءمقاوالاكثرالى1،إمقئععير،بشكل،فسادهماحتمال1،بينالنوابةمنالإفادة

تالفلسمالتيز،بخهوألىبصديعمرلمالذيبينهالىو(التفتالماءقىالر-وبأفيلاعتمقادا/الىجرتهحتى،طو،رلأتلاز!هظلتمربكةخو؟طر

نرهـاسكااكثركانتوادطهذهـ،للحاللةوافشخصيته.بعدإللغربةايلأمسكانلقد..الانطلاقشرارةالاالعمليةهذهاوما،سيتغيو

المسمحوؤ!قيا!سلبيهاًلشخصيماتزعادلانيم!س!لا،توارناوا!ثرفسيكتهادى،الئهوى!فييهتمل"شفحاربوادرأ/لثوريةبفكلته

الذكر.؟لمارة،الانغجاريحدثهـموحين..انتظارهفيوقاقى.وانتظره،تفاءو(4

ود--انت،فىبئاسلم!ماالكلممةاسالوباكان،ال!مومبرعلىال!هـا!يو1ايرءالىياءسي،ساخطإ؟نعممانالىلخالقاعبدانقلب

?بةوعةكلسخحدنانهاالقارىءتش!رتكاد،؟النفسمنقرايبةاحداثها"يثودواان.لناسايتحركانمسنلاملافقد"لانه،ومشاكلها

بذلوورذ؟ىاالفسفيقبعثهالذيالارقيحاًن.اصدقائهمنهوهذالخالقاغبدفهل...ايضاالعقيدةيفقدلىالاوليرفقدواللذي

(نتنهجفكلتاهما.لاكسمعينوف"ا!!لاء"قصةتبعثهالذيالشعور.!زلة"لدباالرىحميدياا،ئت":صاطههبلهجةيصرخالذي1نفسه

ماعلىوأمثمكلاف!المثقفيزثو،نوت!نناو،نالعرضفيالبساطة..صقمي!تهاعلىللدثياايعرلىيأنصميديمثصحالذيثةسههووهلى

..اساسيةختفاتامنبيهاالمس!تقبليعيثلمحيالخالقعبد(نالاحداثخلالمناعتمثسفهال!د

!احدةلق!-قه!ةمعلاانأصارقيعنية3ذات!اتةاإكانتولق!.ا!تماسكعلىبالقوةتمده!ئتالتيهيالمستقياليةاصلر!"وان

كتابابعص!الههايلت!جىءالننيالمش!رةالجماهزةالنهاياتتل!من؟اعترافهبذيكورركرز؟

مع،النهايةا؟الى!*قاوئركهملاابطاله!طكلىازمهعمقفقد.ا!قصة.!صكم-،ثحرساثا.ثثيايىليسهتط!

اكلالمعتمركأالممساداتت!!ي!علىللقارىءاتساعدعاهةتلميحات؟بيئناوتعيش

هـسوخؤانار!صوأ"لثهايةفيل!مائبةالاحداثتركت)قد..هنهم،الح-اةتعاطام!ارسىكنتولو،اعشى1ثفسي!ب.الا

يشفعوقد.(لحياةءشارفمنللدنورمزا،الشواطىءعلىالمهجورةث-م".حقافيهاساعيشالتيالمحظ4ا؟ترؤباولكنني.اببو!لا

القصة.اي!جابيةعلىكدليلهذا/.اللمحظةتلكتاتيم!تىيعرفلابانهو؟كد

مكانهلاحتلتسابقوقتفي"اصواتخهسة"نشرتلو"لوأير:-االاخيرة9!هاتطور4ضوعلىبسح!ت"(لنكراعدناولو

الظروفمثلفي!شرهااًها.اكبراًهتماماولاثارتالنفوسرفي2(وس")الفياتلةالافكأرامنبجريعة"مامتعهساصكلاضحرا4يوكلوبد؟انه

التياًورورةروحعننسصامتخلفةيانهافيشعرنانحياها"لتيالحادةحء!،ن"4نؤممىويعتبر"دوريةزائدة\)"نهاعلىغرفته"!ىينظر

اجمع.اااًللعاللمشعيبوانماافحسبالعربيةالشعوبلابهجتاحال!قاتلىةالرتابةمنجواحولها.لكاتبخلقوقد"الحكومةعندءسشاجر
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المقابلهإ،الناحيةمن،يقبلىوللم،ناحيةمن.نماسقهيفقد"افهألامجالفييادةالر2حققت(أأصواتحمسمهإ)1!ان،رإالك،مبإ

البطوللة.زي؟وارنداء،للمنتصرالغإاراكليلوئإل-والجيران(لنخلئإ-محنكثيرا!نقدمتانعرأقيةالقصة

يرنخطعان،الحربغمراتخاضانبعد،الانمراء"عاقيانذلكثسإير!للذفيللبيانياالخط،بأنيبثرنامما.4السإابقة1اللقاصنتاجات

والاستمتاع،المتجددةالعاليةالقيمةهذه،اللعملفبماللعمربقية.ستمرتفاع11في،مبدعوقاصكفنان،فرمانطعمهنحائبعلميه

.باللحياةالطيببطجميع!ةالتصذقااثاكأرالينااقرباخرىإبروافعلسيرفدناوبأنه

مننناإههبئدببساطة(-ء191)اليجرء،رجرإيتاانسإامحرةو!غني.ذجئإازهاالتيالرحلة

بشدهقودةالمحيعلىت!ط،"زويا))تدسلعاء!المااغزبماالعة*!يسلمانبرغداد

للعلاالرانيوجهكفي--

اللحبيبتنتظرمنكوجه

لى،حراانثوياوهجاثناياهامنتع

،الامومةنجفجرانالقبللم،،ز!لاةبهالمريماهيللقتجلمحانالمتنبموقةوالجائربهدالسوفياتيالكفأحسعرمنهخئاراًث

النفس0فيالايىموقعهيض،عف،كيإانهافي!او!اهرةا!مربيا)دإا!بدار

بل،والممم!لبشاعةقرينالليسالشاعرةهذهعندوالموت*،*

اقوىابطالهافيالحياةدفقةلان،ال!ائمينوالحيوقيبالنبضيظمزانوطيالكةأحتاريحمنالرحلة!ذهفياحربيةاالثقافةنتجه

.الموتلحظةمنوالاستعمالى،تشحذانالعدواقاومتالتبم6المناضلةاللشعوبراب11الى

محنه.تبينبرلاافساعرةتطويهاللذيالحزناعمقفماهذاو،عالى!راللذياجدفياالثقافيالليناء3وأؤرر،المربيةالعزيمةبها

قبرهاعلىفيهالقواتآتردو،بطوليارث!اءالفتاةرثاءفيتقنل4هوهابا!لمها.ماهيراللجالىاثمارهيقدملكي!ويتسع،المحافظاتكافة

دونه.قتلتاللذي"النصرقسمم"الثلجفياًلمدفوناللسمول1جوارالىيقفالذياكلصديقأسوفياتياوالشعب

اتظريئي،(،"ا-1591!،ليمونوفصنستئبنق!يدةرفيهـتههقدمةمي،الامامالىالعالميالتحرربحركة،يدقع،النامية

:اللحربمناوبتهبانتظارزوجتهالثمامحريوصي،المحنرغممقدراتهاتمتاإك،ظافرةمعاركهامنخرجتالتيالشعوب

ادلوج!صفحينتقدمهى،معدليفوق،عادللةثوريةاسسعلىبنفسهاحياتهاتصإنعو

اللتإطيستبدوحين.تصإوركل

اليأسطإرقومهما،اللصيفوالشتاءفي،السنةمدىعلىايوابوعسلماهرلاستاذاناترجمالسوفياتبمالكفاحشعرواءن

الامل.وفقدن،الاخرياتنفوسالىادضامنشعراءتصعةمختارات،شديدختصارباوقدما،يوسفبكر

.نحفظى"ا،لتيرقيتهوحدءسيكونالتشبث1هذاانوالسببوحارفي،النارخطعاىووقفوا،اللحياةمعتفاعلواالماضيالجيل

تحقيقها.منمعدىلاالتياوالارادة،سالماليهااوتعيده.الهامهمصرالصعبةألايامهذه،كانت،واسربالمسلاحالبعض

انهاالىالمعاصرةالادبيةاللحركةافيالترجمةهذهاهمي!ةوترجع

(-9918)سيلفيإسكيايلياوصحفهافقدالحرباهوالاماانجليزيةإنرجمةعنولليست،بهاكتبتالتيالروسيةمحنرآسانقلت

البتإمعةالمجازروصف.."رأيتبعيني"قصيدز4في،عيانكشاهدبكثناللغةفظإتحتانا"كنوبذلك..لنصابهايبتعدفرنمسي!ةاو

تمفهء،/وهي"لبردمنطغلهاعلىألاآوامخلاف،اللفاشستاقامهاالتي.ارروفياتيالشعربهايتميزالتيالمؤثرةا!ابةقوتهامن

عاىتقوىلاولكنهاجل-،3دونالوتتحتمل..الرصاصوابلتحتاهـرإبياالكاتحب1دار"عنالحجمصغيركتابفيصدرتاوقه

اقوىوااعطاء،الضدإمناكبرالحبلان،باللبردطفلهايصابانلاحتياإجاإت،67يونيوعدئإانءدإ،تست!جيباخذتالتي،"بالقاهرة

السلب.من.الكبرىالتحريرلمعركةاللطهبآجلمن،الراهناللقوميالوعي

الباسلالروسيالئإ!عباًصزإدقهرالموتيستطيعالاغرولااللجلادوتصور،والسلاماللحربحإولبرمتهاتلأور،ئدالقصفهذه

.الانتصارعلىاقسىتحتالوطنسبيلافييكافحون،البسطاء1منلابطاللعل!ما

قصيدتهفي(س..91)ايس-ا!فسكيورخاليلويتاولمحواطفمنبهيذخرونماواحدظأوهلةل!دوااندون،ارظرو!

ال!رربفبووينتزعالتيالريرةاللحظاتهده،"فنسحبكنا".اللثياةبروعةطاغ!احساس،جميلةاسريةاوعلاقات،طيبة

اً،1.1.0.0!..،.ا0.10ً!جددمحتو،اها،وصلابةبصدقها،القصائدهذءمثلانشك،لا
يرويحيناعمهاو،ساهاو!طارحلرلماللهاالوطنرصمنمسر

.الأ....م.ء..،..االا.4للقاباالظروفمواحهةعلىاقدروتحعلمنا،المناضلةالعرليةالنفس
.بالمرمنبحعممهجديكلامسواورللطريوإلكساردموع..

.ابدايفاهـقوه*يمنئإبما.."كلهنأخذهللونودكنا".اللتدلةالدولةوبناء،العدواناثارلازاول

الانسانىاوقفابالمعنىطيل!احل!لةبكلملتاثاعر!صللقدانينبغي!ناى4سوىا!كأالىاتهذهعلىوخذمائمةرليس

ءفاشتركتاكعصاطارظخل،مواحهتهفيووضعنا،الحيانشفيسكاشت،السوفياتيالشعرتاويحفيهامةاحرىاسماءتشمل

...........باالكلمىقىوشاركت،1791اكتوبرثورةاعقابفي،الرحلةهدهنفسر

هـ!ه!الاحرىهيتععلئلا،الإسمارإمعالهجرةفيلووإرإالطيوالالماو.ايصإااائاإدعإتأئيرهالهاوكان،اسإعريةا

....فلاديرمير،(6391-9188)اسى-وفنيكولياالاسماءهذهمن

ب،نالمميدإايمإال!مالا؟لفراقهذاصإلحلالهدإلايكنوريمخففئإزمىلسالقصانشإ،(4!91-3091)أوتكينيوسف،3،91-0918)كيريلوف

...،(-1691)دادرإميخاتيل،(-5.91)مار.نجب!وفلجونجدإ

الروسإبة"،الرأة"الىقصيدةفي،نإفسهالشاعرهذالنا،يبين.بالحياةالاحساسوعمقوا،السوفياتيالتذعراثرواكثيروغيرهم

اللفائهةوقدرتها،اًلحربسنواتفيبهنهضتالريالجليلللدورا***

:انالجنديإعلىفحق،وامواحتكزوجئإا)تحملعلى(،-.1891)لوكونيميلميخائيل"اليكسأعود"قصيدةقيمشف

السمكهمسايردد..نفسهفيالحمربتركتهاالتيالالرحدةعن،زيوجتهالى!وجههاا)خىا
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هأروسيا،بريطانيا،؟مرنسا،اميركا)المحتلةللدولرلبأللذات.!لقسمكأ..ا!صلاةكترابم

جهدهافبدت،السابقةنازقيهاىادالمانياعودةخشيتالتةكما،شيءكلف!يهانفهممتراميةابعأدالىنصلالقسمهدأرءئ

الوجوهسائرفينظرهماووجهاتءألحلظاباداءألالمان"لتط،جم)ايقللاالمعاركايامفيالمرأة!وران:لفسهألشاعريقحمانغيرمن

الحرببعدالمانياانقلبتوبذلك.،الادبيةواللعلميةاللحضاريةنحوها،ويسمقباللعواعفروحهتتدفقالذي1،نفسهالم!ربلووعن

حديت.طرازمنواقتصاديةفكرية!تعمرة.والابن،الاخالروجالانسانبعظمةامامنا

اثادةفيافلح،وهدفهمصدرهكان!ما،التطعيمهذاولكن،السوفياكالشعبانضالمناللقصائدهدهمضاميننبعتللقد

اباناللعالمهدادولاًموهـحولمن/فاتهممامعرفةالىألالمان2حنينوا!جت!ماعيةل!حرايةاقةلحق!قيهاوإمتزجت،4خأرجاوالمي!أنفيان

واقضايساهمالمختلفةالاممبحضارةاهتمامهمافازداد.انزوانهمؤ!رةكبرىوحدةفي-بالصمود،ألدافئةالاحاسيسبا،با!للمنيةوا!سط

للت!اونا!نحاديةاوزارةاأقزوا"ت.صاديالاقتءوطورهمالداخدقىايجاببامعنىتؤدي،الغريبةاللصوراوالمجازيثقلهالا،اواحدة

الالمانهلة،الاتحاديةمهوريةاللجعاصمة،بونفيآلممتعتركلاقتصادياا!ثلىالوطي!ةبه،تهحقق،المكامحةالمشعوبمحندهتلتقي،.عاليا

تفسدم،"ا!فكريالتعارلى"عنوانتحمل4آ!بيفيةفقسلسلةدضهـ/ل.الت!حرريلللادب

تعر/فبالسلسلةوالمقصود.المعاصرينالعاللملىولكتابأثاسفيهامقاوهـ"الىوت!ف!نا،المشاعرباجملتعهمناا-لتيهيالمعانيءـذه

وطبيهةونفكيرهمحياتهموطريقهاللخارجشعوبعلى4اليالاالقارىءجانبالىواحداصفابمنأدوالوقوف،لهمجية"واواللبغيالظلامدعاة

المعاصرين.كتاب!مإ"ؤللفاتطريقمحن،بلادهم،ظةالمحالاراضيفي،الوطنتحريراجلمنيناضلونالذيناولئك

مجموعةباختيارقيانيسامقاما!دبيةالسلسلةهذهنطاقوفي.مضىيومايمنجمالا،اكثر،!ونماازهىاللعاللمهذاوبناء

ابو1عادلسوريامن:المعاصرينولبنانسوريا/"ؤلفيمنقصصيةفىجنبيل.!صدريةالالى

سهيل3ولليت،كنفانيغسان،ادلبىاللفة،حورانيةسعيد،ثنب-ء!-

نتريف،حميم،الشايبفؤاد،اسماناغادة،نجمةميلادةخوري

7،عواديوسفاميلللبنانومن.اللعجيليالسل!معبد،يطاواللطنكللي..

فريحة،انيس،بركاتحليم،بعلبكيليلى،عواديوسفتوفيق

نجيم،رعا"ز،نعيمةئثمالممهيلخليلفقي،الدتخائيل،جبررجخليلكاجبرلبلا!جاهع!امه

..دار،66!ا-احرىولشانيةسوريرةوق!مص
الادبشهالمجلالىفاهتمت،منتظرغير3نجاحاالمجموعة!قتوور..

ائنه-انقادوحتى،الاذاعةلوومنقصصهابعضواديعتبمدحهاررةصصن15العدد،كثر33مه+كا!!م؟!3

ترجمتها.ودقةرونقهااواءتصحواطرو!اوهولنداوبلجيكايسرا)وسوص!ادلمصور.5،3،"الءكريفكحارا"-

ف-كبماالادبتطورحولتمهيد:سليماتبويبامهوبةوالمجموعةخاصة!،*

يضمملحق،اللبنانيةالقصص،السورية1اللقصعن،ولبنانسوريا(1!ريللعنصروتألليههآلناوياالحكمايامالمانياعلىحكملقد

اللقصصتضمانتيالمصالر/فقائمة،(لمستع!لةاللعربيةآلكلماتمعانيالعالم!عثقافياوادببماوعلعياختلاطكلاوتجنببالانزواء،الالماني

بما،مومحةالمجفيالمششر؟ينالكتاب1حياةترجمةواخيرا،المختارة،ناثراا!اجنبية!ولهالىطنهوا!ضالمانييغادرفلم.اللخارجي

واسلوباموضوعاموعةالمجقصصاهمأوللعل.ا!دبيةامحمارما.نعدادفيهات،تان5،و.لماماا!الالمابةالىاجنبيةالغةمنكتابيترجموللم

تأللي!بدمن("الشباك"الاصليوعنوانها)"اللجامع2صمامة))جديد،منحية،نقاضابينمنالمانياابعثتو،الثانيةاللعالميةالحرب

اللعجيلي.السلامنال!ىدللكفيالفضيكنولم!،عقبعاىراساالحالانقلبحتى

الفقر!الو،يمالتهالمحداوضؤص?ههارء!
هارفغتوىممكايلبقلم

خحاضباميركيكاتب"ستيتولفير"احياءفيبهايقومعاطفيةرحلة"لاميركاالآخرالوجه"ليس

وثورتهغضبهيعلن"هارنغتونميكايل"انبل.المنبوذينالمنسيينالفقراءمنمليوناالخمسينامام

.نظامخلقهنظام،الدولةضمندولة،كتلةالتحدةالولاياتفيالفقران.واقتصاديااجتماعياعالمابصفته

هلولكن.الاكثريةنصيبلانهقومياهدفاعليهالقضاءيعتبرالذيالاسيويالبؤسيشبهمافيهوليس

مشهدطويلاومتايتحملواانالعالمفيللحياةهـمتوىباعلىارباعهمثلاثةينعمالذينالاميركيون!متطيع

ممهم؟اعجبالتاريخيعرفلمالذين(مليوناالخمسين)الفقراءوهؤلاع،لهمثيللاالذيالفقرهذا

مناقل.مالايملكانهيعنيلافقيراالانسانكونان،رواكلودالمقدمةكاتبيقولكما،يبرهنوالمؤلفر.

الاجتماعية.الروحفي،والبدنيةالمعنويةالصحةفي،الذكاءفي،شيءكلفيلديهالقلةانبل،غيره

اًلقادمالشهرفييصدر."!اقليعيشانهايضمايعنيبل،اقليملكالانس!انانيعنىلاالفقران"ا-

ء.-سسسم-هـ
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