
ا"!ا:.ء.!!ا
والكومسوموليين.الشيوعيبنضدحربهااعلنتالتي،اللاتفيين-كا--

وكر.،البرجوازيةالدولةضدناضلوااللذين1لاولئكالكراهيةءانغشماش!ت.-

للصهاينةالروحيةبة2اللقراواصولجذرهظها-الشيوعيةفكرةمجرد---

الللانفيين!القوميينمعاًلاوربتكمالالدينجليلالآدابلمرالسل

تحت،اليهودسةالبرولليتارياف!يهبما،لانفياءعبتهياوحين

هاربا،ولىوقدهذاليفينب!3كان،السلطةلانتزاعالثص-وعيين،دةوالاحتكاريرصةوالكار-ثلاتابرب!بتل

.ابثوريالنهوضتعاظممنالرعب1قلبهمملأمنكللضانذلكفيشانه،**

يفيددواءمنفما،املفديمةالشعيبةالحكفةتؤكدكما،ولكنقشعفيءركزةايديولوجيةحملةالسوفيتيةاللصحافةتعم

يعملابيبتلفيالوزارةكلرسي!لى،!3هوها.اللخيانةفدالدعايةعلىالردوفيها،اسرائيلودولتهاال!عالميةالصهيونيةحقيقة

ولاشمال،الاوس!الشرقفيا!اتطورلاعاقةامطولفيماكلالوطنسيالتعر!و!حركةلاشتراكيةبا!داءتجاهرالتياللصهيونية

بموجبانه،نقولاناوحسبنا.الفالممنالمنطقةهذهفيالنزاعنار"الازفمستيا))جريدةنشرتوفد.سواءحدعلىعالميةواالعربية

/،الحربيللاعدادالسمنةفيساعة272.ينفق،وومايا.جم!اءوا!سهترجمةنوردهامامقالاالاخيرةاعدادهااحدفيالسوفيتية

ئخصصلمسهىلمرلرل!مةا!تموماروميلخص!صعالتدرلفوقعددانت!عممبيةفيلسوفينمة:يليفيما

الشينفيادخلفقد،ذللكعنوفضلا.مجتمعةالرياضياتعلموآفبم،6791حزيرانلحرباثؤوهةالاولىالنداءاتدوتاطما

بعد،على،منهتفوعاللذي"القوميبالوعبم"يدعىما/قدريسالاخيرةالىاللصهيونيةالمالليةاالاصننكاراتسمادةانقذف،حتىالاوسطالشر!

ناذلكبعداللعجبأفيشحق.الانو!-زكمالتىالثوفينيةرائحةمنا!واثلانصم!هميستخلصوااتاجلمن،الفورءلىابيبتل

معسنفعلىماذا:لؤالعلىبالاجماعاجابواقدالاسرا!لميينالاطالال.المتحدةالولاياتاستعماريواعليهوشجعدعمهافىياالاسرائيليالمدوان

"!نقتيهم"قائليناجابواأاللفعرب،(ي!بورنبيرها-جان)الماللية"تشيلدرو"عائلةعضوواقترح

هذاعمل،فتفي"انهبكالنينالنقائهعندليالنبرغصرحدقدملوراللبنوك،منواخرون"كومباليترستاميركان"منفاينب!3وابراهام

اللاتفيني"اليهودمصرع-"كأب-صدر،اسرا!لفيالمؤتمرالاسهمامقصاحاسبين،"خدماتهم"الغزاةعلىوعرضواااقنرحوأ

زيرالوهساعصدةليمكنناانه."الوئائقيةالشهودبياناتالىالمستند.والفوائد

جاء،"الخالصة"البانكيريةالاعمالرجالح!لةاثروفي
فيالحقيقيينالمؤنبين.دنيانوفي،الكتابهذاهيمةفيالاسرائيلي

تعنيالقتلةهؤلاءقائمةفان.اليهودللسكانابجماهيريالقتلحوادث،بينهممنوكان،الصهيوف!الايديولوجيالسلاححملةمنالمتدخلون

اوللذك،"اللائفيين1للمهاجريئالسياسيةالمنطماتممثلي"باللذاتجريدةلئ!اهدتوكما.رغ.سالاسرائيليالتربيةوزرر،مثلا

.الانعقادانولثيكالمؤتمرإلىليفيبئدعاهمالذين،المتحدةالولاياتفبمالللاتفيونالمهاجرونيصدرهاالتبم"لايكس"

(فكرةايممتبورن)الانكليزيةالمدينةفياذاعمنىنبالذاتهوفأنه

هيهدلعامل!ناىلقئماءممطمهلافيهاتف!ممنظماتالتيالمدعووبالمنابممبةفا،لسلهةالعامهذانهايةمحند،!هفيافيالمولودين،لليهودمؤتمرلعقدالسوة

ألناسبدماءايديهمالملطخة،الآخرينالحربومإرصياللفيالقوجنودالاشننراكيينحزب"لجنةرئيساللددوةتسلموقد.ابيبتلفي

.ايهودا!مبمن،المسادتاخرونوممثلون،كاك!ين/بورنواللخارج!ي"لللات!ئاالديمقراطيين

ابسويدفي"فانانميداوغافالي"المهاجرينمنظماتفادةاحدانووااهدافان.الللاتفينلمهاجرجمماالسياسيةبالمنظماتيدصلما

ه!كتبتالذيلوب!يكارلليسيدمىجدامشهورحرب"جرمهويشغلوهانلانفياوهرتديضنةفبمكان:واضحةوعاياتهالاجتماع

.،......لاحادالاةمدالاستفزازيةابيبتلمنابرمن،اخرىمرة،للافتاء
لمحيجلبالتال!يحكيانهدابام!انكانولمد.مر.عير"ز!ستياا"

!فاليهودابادةللحملاتالث!خمصيةقيادتهعناسرائيلفيالمؤتمر.السوفيتي

ستاريا"منطقةفيوكذللك،لاتفيافيوفينتبيلسعككولديغسكقضائيلانفيافشمااغشزغهذاكانمننتذكرالآندلحنا،ح!نا

."!وسا!الببرجوازية

بهلغني،ائيليينالاسراعلىاللثيريقصانآضرشغعىوبامكانالزراعةكليهفيالدراسة1فيزكللائهبينليفينبونسولومونكان

واهـذي،للغ!مشابووكيلاكاناللذبم!"-يروشيانيساللاتفيالفاشيفينشم!يطاعاملاولكن،الدراسةفي11متلخرتلميذالانفيابجامعة

المانيافي"سلاولرنكا.ئرير"مدينةفيالجددالانتقاميينن71يتزعما!هاينةحزبقيادةفهـيعفوااصبحوقد.الصهاينةتصعات

وهـان،"اسالاس))فيلقفياللحربابانهذاخدمفقد.الغربية،الحزبهلىاانششهاالتي"ومبلمدورتر"لمنظمةورئيسا،الوحدين

السكانمنكبيررودأبي!بالذأتفيادتهوتحت.الامنلقواترئيسا.الفاشيينسالصهاينةمنظمةوهي

هو،ثالثمجرميديتلطخوالدماء.واليهودالاتفيينامنالمسالمينكانكيفجيداتذكرون4الريغيينءن/القديماللجيلممثليان

اولعزتانه.المذكورة"فاناغيداوعافاس"منظمةفيبا!زةشخصيةويالرقونويشموشون،الشبيبةمنظماتيخربون"ترومنيلدور"غلمان

ايف!ا."سلاوترنكايزر"فيالآنيعيشاللذي،هازاركيفيتشسرا.ي!عملونكانوااللذينالتوريينالمناضلينعلىورهجمون،الاجتماعات

فياليهوديةالقضيه"فياللعاملونبهيئمتعصيتافضلولعلمعهؤلاءمحندالروحيةاللقرابةابتدأتهنامنأوإيمس،ترى

اللغربية،المانياالىالتطالذيم!1،شيلدةادولفصيتهو"لاتفياأاللبيضالمرتفييناالمهاجرين

بارزامنصباثغلق!كذلكهذاوكان.ستوتغادتمدينةفيواستقرللانحاد"دائماوزعيمامنظماذاتههذاكالنينبورنوكانللقد

ايضا."فانافيداوعافاس"وفي"المانيافياللبلطيقيينجمعية"فيالدمقراطيينالاشتراكيينلحزبالعسكريةالمنظمة،"املعماليالرياضي

78



سوفياتيمواطنكللدىمقدسهوماكلوضد،السوفياتيالنظام!رنالتبم"نكروستبيركو"الفاشيةالمظمةقادةاحدكان!قد

حقيقبم..لانفياصفحاتأسودبالسمها

رويمة*كلنهـملصولجينيت!سينمادحيقبلمناسنكيداتهذهلاقنحامالاوللىالوهلةمنذفمساداًالمنظمةهذءاعضاءعاثللقد

للافكارالل!!اءابم!،باللض!هذهالنظروجهةاناذ.الاساسلكافةالايد!لوجيونالملهمونهؤلاءصارفلقد.لا؟مياال!لريةاللقطعان

المواطنينللدىمقدسهوماولكلالسوفسيماتيوللنظامالاشتراقيضدالمزفكبةاللجرائممنوغيرها،الموتولاسابيع،التطهيراعمال

اعماله.فيسوللجينيتسمينعنهايعبرالتبمهبم،اللصادقينالسوفياتيين.لليهود11المواطنين

ا!نمثردورواداراتالمجلاتتحريرهيئاترفضتالسببوللهذاالآبطء))منيئوآخر،شيلدةوادوللف،تسيلمينغوستافان

احداثسولجيايس!لينا.رفضوؤد.لؤلفاتاهذهنشرالسوفياتية!وكةبزعمهم،انمساواقد"نكروستكوبر"لنطمة"الروحيين

"بروستور"و"زمبفىدا"مجلاتؤبلمنالمقترحةالتصحيحاتصملارزبمرالعهدوهو،للساميةللعداءخاصامعهدا،للساميةالعداء

انعداممن"المغتوحةرسائله"فياللثكوىمفظ،"ميرنوفي"ونسمحمن،اذن،همها.لليهوداللجماعيةدةالابلضرورةتبريرهدفه

الاتحادكتاباتحاد"فادةقبلمنازاءهالاهتمامبوادرابسط!لليفينبئ"الدكور"منتلقواالذينوا(،ناسعا"بتسميتهملانفسنا

الاجنبية،الصحافةفعيايضانشرتالرلهائلوهذه."السوفياتي.لاتفيافيدينالمولو،اليهودمونمرالىالدمموة

معينة.بروحعيهاوعلةسوور!ادةالطلأمأجلمنوللمناضلين،للشيوعيةالوحثيالمقتان

الكتاباتحادفبمعضوابقانهمع،سولجينيسينا.وكان."الدكتور"يبنمايقربالذيهو،/الاشتراكيةوالاسرة،،لمشعوب

حدعلىوذلك،للاتحادالاساسيالنظامبفظاظةينتهك،المسوفياتيينبدهـأءايديهمالملطخةاولاتفييبنالمهاجرينحثالاتممثل؟وبينليفينب!3

الىكذلكتصلمخطوطاتهوكانت،وكأديبسوفياتيكمواطنسواء.الغيرمرعى

معاديةلاغراضتنشرهاهذهالنشرردووكانت،اجنبيةنشردورايدي،،*

هذهضدابدايحتجلمسولجينيتسينا.ان.السوفياتيللاتحاد

المناهضةموقفاتخذوفد.جداطبيعيةيضنبرهاكاناك!الوفائع؟سولجين!يهنس!بنالممتمعدلماذا

اساسوعلىلذلك،ا!فكررفافى-؟لكتابالعرةكلمعالتاموالتعارض

المظمة.مننهائياسولجينيتسيناستيعد،لللافحادالداخلبمالنظام:ال!نالياور!نوموستياباءوكااكأنشرت

الا،موسكوكتابمنظمةلمحبمعضوايكنللمسواحينيتسينا.انريازانسشطبمنطمةاستبعدت9691عاما)ثانيتشرينفي

ادباءمنظمةلامانةالمولعةاللجلىقىفياضدرسقدال!تبعادهانوؤ-!."السوفيا"!لاتحادلكتاباتحاد"هنسولجبنيعتسينالكسشدر

لمحيتكلمواالذين،الرموقينموسكوادباءمنادبا22ان.العاصهةروسياجمهوريةفيالكتاباتحادقيادةسرامانةالقرارهذالأدعمت

صفوفمنلج!بنت!ينصا.اس!ن!بعادبالاجماعايدواقد،الجلسةهذءسو!يسينوا!تبعاد.الموؤياتيالانحادادباءا-دهكما،الاتحادية

ولانتهلا"،للمجتمعالمعاديسوللجينيت!مي!ننمئماطبسببوذللكالانحادواؤ-إه،-لوكههوذلكوسبب.اللسوفيابفيللكتابمفاجأةيكنللم

المنظمة.دشنورالداخليالنظامفيعنهاالمنه.وصوالمهماتالمبادىءمعلممعارضااعماله

عليه،11لحالهذهفيولكن.طريقهاختيارفيحرشعخصكلاناستثادفءسواجيني!تسيناسصبعادان.السوفياتيينالقتابلاتحاد

الادباءنحن،افنا.اخرىطريقاينتهجوناللذينصفوففيييقىلاان.الخارجفيمختلفةفعلردود

والافضل.سولجيشيتسبئطريقغيراخرىطريقاننتهجالسوفياتييئا!كتابا!اد!سرنوفوستىانباءوكالةمرا!لزارو!ر

.فعلناهماوذلك.ننفصلانسوقياتيمئكتابمسعالصددبهذاصحفيةمقابلةلاجراءالسوفياتيين

نيقولايالشاعرالىسؤالا"نوفوسىانباءوكالة"منسؤبووجه.بارزين

منسولجينيتمسيناخراجوصف"التايمز"جريدةفي:غريباتشموف،،*

الصمت.يلزملجعلهمتخذةسياسةبانهاًلكتابات،دانيمكنهاذاةميخالكوفسيرفيالشماعرالىسؤالاالراسلوجه

غريياثوفن.اللكتاباتحادصفوفمسنسولجينيتسيناس!تبعادبصددلناتقول

ناقالالذجم!منولكن.الشخصبموشأنها"التايمز)رأيهذاأالسوفيلمسين

احدمنماانهوالواؤع؟المطلقةالحقيقةعنعبرتقد"اللتايمز"ميخالكوفس.

وورقه.قلمهمنهيأخداحدولا،سولجينيتسينيدبم!يهمسكقدالسوفياتيينالكتاباتحادمنسولجيهيتسينا.استمنعادان

ن1دوقكنباي!ئروناذيناوالكتابالادباءبلادنافيهمكثيوونهـناداف!ناان.الاجننيةالصح(فةفيالاصداءمنالعديداةنار

يصغي،انيكتبانالاديبحقومن.الكتاباتحادفياعضاءايكونوللاعسل"كلا-ءيخيا"مؤللفابصفتهيمجلأونهاللذين،سولجينيضسبين

لىشرلااوتس!راىالنمئودور!قفمنوكذلل!،الطيورتصيدالىوفيالروسيةبالاغةنشرت"السو!اتيالمج!ععنالورلمعتكشف"

نا!مامااللطنيعيومن.بأسر.العاللمفيالحال1هوذللك.ا*نببعضمناخرا!يقبرون،الاجنبيةالنثردورمخنفقبلمنا!رىللفات

الدائرةفي"روايةنوعءنكتبنشرعنعندناا!نشرردوتعزف"بربريةطرائق"و"عار"بمثاقياسو!اتيينااللكتاباتحادصفوف

نا.اجل؟ا!حوهذا!لىتتصرفللك!هم!لأالبابثمةءهل."الاولى.ا!سوفياتيحادالافيالكتابضدترتكب

المغرضة،الاشياءمنجداوكثيراا!حقيقيالادبمنقليلايتفهمناكتابأالواقعفيحدثاللذ!يرفما

.للسوفياتمعادية،ذلنمنواكأر،هزيفةءرآةفبمثمةتنعهـسواللحياةصفوففي،4حينفي،قبلقدلىو!جينيتسينالك!صندران

بالاعمالال!ايةفايست.واضحوالامر.االغربفيا!كتابنشروقد،الاف!ارفبمالرفقةتجمع!مالذين،للكتابالطوعيةالابداعيةالجمعبكأ

الصماسةبل،الامامالىوالتقافةالتقدم"!فعا)قياللحقيقيةالادبيةواهدافم!ماتبوضوحدجمعيتهمالداخلبمالنظاميعرضواللذ!ن

ناروادالتيالوق!ائعاستخبامءع،للسوفبلاتالمعاديةاللدعايةلتشجيعاع!ألانشراًنبمد،سوللجينيتمبنان.اعضائهاوواجباتوحقو!

سولج!ينيتم!ينيكونلىانالحلمهذهفيالافضلمنللعلولكن."ثبرةتكونفبمولفاتهذللكراتينشرراح،السوفياتيةالصحافةفيمخهلمفة

مننمنعه!ناننا؟ؤرابهميعيتىوان،كتبهنلمشريمنمقربةعلىتكنلمالتي،الاعمالوهرزه.اخرىوبلفاتالروسيةباللغة،اللخادج

."اثخصيةالحريةمنالعمل"هذا*ملتحقيقيقفاعمالا!صفتهاالخارجفيقدمت،وفب"كماالم!الاتحادفينشرتقد

ا!قولفاود،الكتاباتحادمنسولجينيشميناستبعلمدبصدداماوسشد،الاشتراكيةافكارضد"موهبة"و"بجسارة"فيهاالكاتب
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ايضابالودمفعمةبصورةونصحوهمولفاتهبتحليلكذللكموسكو،برنامجه،ايضاالغيربفيتمامامعروفاءرو!ذا،اتحادلكلبان

نصمنحنىذلكنلمسانيمكن،حالكلوعلى)اخطائهبنصمحيح،كنابل!ت،نحن.اءضائهاماميضعهاومتطلبات،الداخليونطامه

المختصرالنصهدأكانوان،الخارجفبمنشراللذيالمختزلا!سجيلالل!،با"حادنحنبل،مجردة)صفىةنوياي،عامةبصورة

كت!اب،برياء،سولجينيسعينشكر.وقد.(السيئةباللنواياكلتذموبا!أنانحادنااعضلمءطاللبناقدأننااذناضحالوفمن.السوفياتبن

والتصرف،الكتابةفيالمواقفنفسانخاذوتابرع،مساعدخهمعلىموسكوودستورلروحالادبيةكواعمالهمالاجتماعونشاطهمسلوكهميستجيب

الاج!ماعي.وغيرالوطنيغير:اتحادنامنطو-لزمنمنذنفسهسولجينيننسيناسمت!ب!دلقد.الانحاد

،وحيدة،لهمخطوطاتانالغربفيسوللجينيتنانساعلقد،العامالرايولا،برنامجهولااللداخلينظامهالحسبانفيياخذلاانه

اتصلناوقد.لمنزلهتفتيشىعمليةاثناءالوطنيالامنرجالصادرهاقد،الرجعيةسيماولا،الغربيمةاللصحافةسولجي!يتسيناختاروقد

استقصاءبعداجابتالتي،السوفيماتيللاتحادلل!امةابالنيابةرتنمياقدسوللجينيتسينكانولما،كذللكالامركانولما.عنهمحاميةلتكون

وان،سوللجينيتم!مينهنزلفيةمصادراوتفتيشىاييجبرللمانه،دقيق!،نه،4اواعماسلوكهبمجملانحادنامعطويلزامنمنذروابرطهفصم

مخطوطاته.منمخطيطةايةيممسلماحدافقدوفذسد،والآن.الاخ!برالفصلكتابةسوىامامهيبقلم

الاخيرةاللجلسةفينفسهسوللجينيتسينفقد-اعلن،حالكلوعلىزباف"افأفعلسىيتحب،بالواقعاًحساسكلسوللجينيتسين

منزله.فيمصادرةاوتفتيتنايريحدثللم؟نهالكتاباتحادلامانةان!!ىابم!لهولليس،ساذجثتيءوهذا.اغرببنا،عنهوالمدامعين

فقد.والخدعالمزاعمهذهفييكمنلاالاساسيالشميءانالاتطويرفبموستستمرطورتقدالسوفياتيالاتحادفيالاثتتراكية

صحيفةوهـب"الروسيالفكر")"اميىلىياروسكا"صحيفةاعلنتاعرفهوهذا-السوفيانيالمامأبم!الراما،المئحموعيةباتجاهنجاحاتها

هذهاعلنت(المةرجممنملاحظة-اللغربفيتصصرللمسوفياتمعاديةقرارتمامايؤيدفهو-والريفالمدينةجماهيربمختلفاتصالاتيمن

ضدتماما"وجهة"الاولىالدائرةفي"روايةبانجهاراالصحيفة.سولجينيتس!بنباستبعادريازانكتابمنظمة

احدالىنسب،لودياتنكاتبيئغلاقكيف.السوفياخميالواقع،سوبوليفليونيدالىسؤالا"نوفوستيانباءالوكالة"ندوبووجه

وكيف؟لشرفهانقاذا،اللجرائدصفحاتعلىيحتحلا،الامرهذاكتبه:وهو،الاخاديةروسياجمهورلم4فيالكتماباتحادادارةمجلسرئيس

فلم.بذللكيقمللمسوللجينيتسينان؟اصدقائهاماموضعهيبررلااستبعادلدىتحترملمزعمهمح!صبالديقبراطيةانالغربفبميؤكدون

ترضيه.الهالميةاللضجةهذ.بانالافتراضالايبق،الاتبعادعمليةجرتكيفلناتقولانالرجاء.سولجينبشيمن

:سؤال.بكاملها

استبعادبان(لفنراديو)..ب.ثباناذا!اعلنتلسذسوبولليفل.

!3احتجاجاتاثارقدا؟لسوفياتيينص!حيحاهىف!تحالم!ولعلجيميتسميئواللحقيقة.الرعمدللكيؤكداللذيهووحدهصلجينيتسينار

.".قضيتهبحثلدىحاضراوكان.ريازانادباءمنظمةفيعضواكانانه

كا.صقلللملكنه.آرائهالىواناةصبرفبمالحاضرونالكتاباستمعوقد

الانحادكتاباتحادامانةفبمشهرا6؟ءمذموففهبحثبعدجديداشيئا

لدوؤ!والطو!احلآوال!لملددلىهـ44واف!الىلرراشبعاد:وهوبا!جماعيهسارأطمةالمناعكتوقد.السو!بايبما

.النظاميمقض!يكما،ا!رارهذا!قدم.الكتاباتحادمنسولجي!ني!تسين

غديد--القماه!برلىفوافقوقد،الاتحاديةروسياكتابلآ!نظمامانةفيليححث،المداًخلي

5.689؟تلفون-192.:ب.ص،بيروت.بالاجماعالامانةاعضاءعليه

بفحرتفلمالىالمناسبالوقتفييدعلمبانهايضاسولجين!بتسينويقول

اليه.ودعيالاجتماعلمب!عدمرتينانبىءفدانهمع.الامانةاجتماع

جمصلأ!جمصأمصالأمحما!إض!ااببرقيةسوللجينبناعلامجرىثم،ريازانلاجتكل!اع،وذللكالانحادية روسياادبمالكمابالحادامين،لاورينمرانزبذلندامالاولىالمر

مم.مول!*ومن

وحين،يدعهـمبكونهبدءبادىءفيبهمفسرا،يحضرلملكنه

لليسيرإئخهكبيطفئغ!إا!تلمنمتسعايجدللم"بانهسو!جينبينادعى،ذللكصحةءررلمالفح
بالذاتاليومذلكفي!صلاكبمقتالومن"ضس!اوجرلكنه."الوقت

تأعبف.ريازانالمناوراتالخاص"تسجيله"ا!خربيقىيرقىا)!عااجصةالى

مهبكتاباتطويلةحقبةخلالالسوفياتيالاتحادكت!اباتحادعيللقد

الر!دشرم!لم!كلماويبددحيمالكتابزكل!وهاليهتحدثالازحادامانةجلاتوفي.سوللجينيش!صن

ثلاثعليهواقرحت.اعمالهفيالمرتكبةالاخطلععنوءرقاقوص!برباناة

هلأوو!لما!يينفصلانلا"اايديولوحيطالع"و"موهمة"مفووءكه!نا.ومهنيا صصسري!ا.الحديتوكار.ك!بهفيجيةايديولولصحيحاتادحالمحلا!

الانحادفيالكتاباتحادسرامناءمنوثلاثيئاربعةان.لنالالن!ممعة

الاتحادجمهورياتجميعمنبارزونكتاببرميعاوهم)السوفياتي

سشال!لا!رصهاوياموهم!الذومحمىدوصاكاكتا!"و"المنتصرينوديمة"و"الاولىالدالر"في"و((السرطان
ء?ج!اح".سولجيمب!مو!الا!باسباهدرأواور(السوميماتي

ويص!اذير!ا!!ىالكظب1اولئكوجمص!.وبرها"حزينةق!صص"و"ودزاساتقصص

منالخروجفيسولحيفيتسبنمساعدةفيءخلصةرغبة/رغبونكانوأ

صفحة.5ءواحدليبيجنهاوللبنانيق..9اللثمناللغربفمدائح.عبثاولكن.الاجانبحمانمهاليهجرهاللذبم!المستقع

حيسكتابقاموقد.الحقيقةمنعليهاعز-ولجينيتس!نألىانسبةباكانت
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معيرارد.وكان.اخطاءهلهواوضحمت،اعمالهبتحليلوفامتسوبوليف.لى

،4فيىزكتلطلللاشمئؤازمثير"المفتوعكتابه"أنابرل.للاشمئزازتولليبانلندناذاعةتصحانالاالصددهـذافي،يسعنالا

يالنسبةغريبةووفاحة،الاجتماعيدورهفيمبالغة،سواءحدعلىمنل!تدفعماتنقصوان،موسلآوفبمبمخبر!لهااقلالثقةمنمقدارا

نا.مستهجنةدنيفكأ"ثقادة"و،اللسوفماننالشعبيحققهمالكلبةللهمتدمعكانتادا،ءالردىعملهمعلىاتعاب

هو،العاللمفييجريمايروكلا،تمامااعهىاو،الثقاقةقليلشخصا!:لؤال

."الطبقبمالصراعبصددالنحوهظعلىيتكلمانيمكنالذيوحده4بانشسوللجيهنيتمسيناللبريطانية"التايمصز"جريدةوءكلفت

به!اادلىاككي،بيريزفيغيورفيلرأبم!المماتلةالاراءهياوعديدة؟القولهذافيرايكمفما.الرولصيالادبكلاسيكبم

.المسوفياتيونلكتابالسوبوليف.لى

*ك!"الكبيرةالاللقاب"هذ،هانهو،الاءرهذافييحزنمااكثران

حمانهالىالموجهةبرسائله،سولجشيتسناننضيفانيبقىالادبيعالمنايتالخصلهموبالنسبة.ادبناي!رفونلااشخاصيمنحها

علسنفسهمصورا،الاجانبالاصدقاءمنالعديدضللقدمألغرابيينعشرةزهاءفييتلخص،اللقو!اتالمتعددالضخامةالهائلالسوفيا-ني

ءرموقين.غربب-نكمابعا-ىالاكذو/بةانطلتوقد.بريئةضحيةانها!س!ياسمي!ةاللفضائحمختلمفبلووؤلفاتهـ،لاأمامها"ونكرالتبما،الاسممن

الكساباتحادرئبمس،قيدينفسطنطينالىاحتجاجاتفوجهوا.الاثارةوحالات

/شؤونفبمهكذايتدخلونبانهـمفيد!لنلهماوضح.وور.ألسوقصاتييناتحسلدادارةمجلسسكرتيو،فورونكوفقسطنلإنالىسوأل

هـذاعلىالعملالحكمهمنلسدوانه،السومياتييناللكتاباتحادبسلادفبمالادبيةالمنظملتءوقفهو"(:أ!االسو!ياالاتحادكتاب

الاتحادتباتحاديتدخلانالحكمةمنيكونللنانهكما.النحويمى!ممالكنابلاتحادمنسولجينيتسيناستبعادازاًءالسوفيات

اتحادفراران.الادبيةومنظماتهمجمعياتهمشؤونفيالسوفياتبم؟ا!تحاديةروسياكتاباتحادالى"المفتوعكنابه"

كلتابات!حاداتجمي!قبل!نتأييدا!بمقدالمصوفيانيينالكنلبرءرو!كوف.ك

عقسعدتحيثوالمناطقللافاليمالادبيةوالمنظمات،جمعاءالجمهورياتاسسدى،الكتابانحادمنسكلولجينيتسعيناخراجننأاعلانبعد

رسائلهمفيالكنابمنالعديدويمثجب.الادبيالعامللرأياجتماعاتواعربوا،طبيثبمامروهدا،الصيةبهذه،أهتمامهمالكتابمناللعديد

سولجينيبق،"وقفالسوقيازجينال!قابأتعادامانةالىالوجهةسولجمبص!نسينوجههالفىي"المقنوحالكتاب"لن.ازاءهاموقفهمعن

وللمجتمع.للوطنالمعادك!الرأبم!قبلمنشديداشجبالقبمقد،الاتحاديةروسياكتاباتحادالى

يفسسولجينيتمممينوجود"سألةابحاهـمالسوقيماتيهيئالكتابانارتك!،الرسالةهـذهافي،اخرىحهةمن،اقولانواود.اللعام

لضميرهحمظبقا"صرفواقحداللسوفياتبمالاتحادكتاباتحادصفوف،من174في"بالكلأحىلمدا"للقاهاالثانيتشرين12بر-بهلكاوأرخها

والاجتماجمع.الوطنيممنواذيعتالاصونادورجوازيةالحافةفيننترتانهاحينفي

التالي.تشرين15بض،ديمالاجنبيةالاذاءة

لح!ه!ماصلمحاأ،موسكومنطماتومنها،السوفياتبلادفيالاربيةالمنيظماتان

،خستانازكاو،فيااللدمو،،جيورجسلمو،لمميابيلوروو،داليننغرو

المهاينىنبيلمنروملرسالةالعامةوجلسانهااجتماعاتهافبماتخذتقد،وغيرها،وقرغيزيا

والللاتأرغالننارخبرببنا!قئوهـوا!لكارقةابادسبالاجماجفيهلوافقتصاصةقراراتومؤتمراتها
الموجه"المفتوحكتابه"وشجبت،الازحادصفوفمنسوللجينيتسين

***.الاتحاديةروسياجموريةكتاباتحادالى

الممولووبالحدلينيلالذتمرفيالبمءىفبملزباجدسىلةمنذرئبيدفينستمدميدظ!ر("،فيينوقسطنطبت،شولوخوف"يخائيللاءضلكباراكتاباان

الث!هروق!لى.ولوريةو!ربايطالليامنكلفيصورفدارورلى)ن،ث،!و!كيوالكسنعدر،لليونوفوليونبرر،تيخونوفونيقولاي

حظرة"بم!ا،"احمهم!ا"هواخرفيلمإلايطانيوور!جظهر!ةوسيرنجمن،سوبروليفولهونج!،كوجيفنسيكو!فاديمو،مار!!!غيورلمحما

هـ؟للم!مينماالاخيرلأالدوليجانالمصفيقدموالذبمما،"اللخنازير،ابانتزهاراكا!و،بروف!لموبدروس،بارقيوآنيا،ميخالكوف

الشدقية.طورسونوهيررو،بفبهببر.،بابيرديو،يابنوكامل،شربوف!وعدي

-ا-.ومئات،بيريزكووغيورفي،كاسببلوليف،لوكونينو"يخانيل،زاده

..الك!اباتحادهـنسدو!جينيتسيناتبعادعلىابفاواففوافدغيرهم
لاعتما3ادى-ملكااودب-له!يلمفيللحالازولينبمكاناذا

...001و.الكتاباتحادفياحاد.رثأماوخطبهمفي"المفتوحكتابه)ءوانتقدوا

،معاصرةتفسيراتاياهاواهناايموناليهجيدياالترااحداثعلىالكلبم

الاحمأ"كاملةالاسطورةلاحداثيدتقصاللىللجأقديديافيفانةان،ربإزانء:ظ.قىف-راركلؤيدا،فميدينقطنطينقالو!ر

اًياها،ومنقلا،النتخصي!تبعضجاتومونولوالكووسبايحاءاتاياهاوانه،"الكأ،باتحاد،ن!يلزمنكلنذنفمممهاست!مدق!ل!.ول!-نينص!ن

.الاحداثتلكامكنةمختلفبين،بديهيمهوكمااي،نف!ههوانهحينفياصناالصراع"المفتوحكتابه"فييكر

المخرجاعطتقدأود!بتراجيديةكانتقاذا،اخرى.ناحيةو"ن.المو!باتفهـبلادلعراخ1هذاررجيجلزيتايصببرت-5شينل!-ول

نفسعب"ف!المعا!رالان!سانشخصيمة!حدودعقد!لمللجةالفبرصةفجمطء:هـزانهريازانا!ماعفي!وللجينببتسبنقولءلىونرماهـما

وجدقدهوكانواذا،ماركسيه-يديةفرو.ممم!براتووفقما!يتهواصنرهذهيبرزاًنجيدلفبمء"ليونوفلليونيدقال،مرنن!ناجووحءؤلفاته

محنذاتهاحدوفي!اريرءياتعبرورص!ةالا!طوريئا!2!ة!نفي."الجروحهذهعلىالملحيرشاًنالمقبولغيرمنوإكن،الجروح

فان،عالمهعلىوجودهفيالمعاصرالانسانبهايطلالتيالملا!حمنلمحة"المفتوحالكتاب"قراءتهبيص!،فاددوفبرالهسندرووهـفال

اسطوربم!عالمالىالانسانبهذاذهبقدميدياترأجيديةفيبازولينيولا.سياسسنوثي!قةهو(،اللكتاب"هذاانسولجي!نيتس!ينوجالهاللذي

،اخسرىو!رة،المعاصروجمدهوفيتاريخةفيليفهمهتاريخيلاسحزبناياسةلسءخا!فةالوثيقةوهذه.ذلكفيالفنثمةيركوننايرمكن

!صدفيالفخصياتاطبيعةعبراووممانيهاالاحداثتشابكع!برسواء.كمواطنسولجينيت!جنازاءءموقفكليماغيرتلقد.ودولتنا

العئيفة.مببدياثتخص!بة،الجميعوقبلبل،وخاصهـة،ذاتهابيربزكوغيودفيوقال

عنصران:تطوهـالشخصياتعبرالمتعاكسالدينيمالتطور-1،سو!جينينسينلمساعدةطويلا،زمنا،جهدتقدالادباءمنكلمةان"
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،وعناءبقنوط"حجرتها"داخل"بألحفر"ميدياتبدا:كاملةحضارةفيالاحداثرسمعليهيعتكلرابذبمماالرئيمى!المنصرهوالجدنيالمقابلة

تندهق11دمدىثم...ظولكيهياوطنهاارضفيم"للحفر"تنتغنتثمالفغرو،العمنعهالمتعاغسالتظلمرهذايغمغلنمهنا.بازولينفماؤلامكل

القدنمم،اللدينقوتأفنتسيئغشتمئاوتبدأ...ليفستمعهاالشمتمغله:المتعاغسينباتفملمهيهاالاحهانهحولهتتركبعموه،لغغيغلغ

انتصارمعلنةصاختنةلترنالمولبميقىوتعود...باطنهافيبالانبماللئمرافيغاغتعغانتلحظغمنذبغبهياالهفيكطالتطنمراحداهغاتجاه-أ

ه!افياتتوالتبمالندائيةالمرأةنلكاعماقفي4ا!ديف"اللبدائية"فيايدينورلكالسحريةاللقوى،دةاستهللحظةحتىاللبداليدينها

...ومفاهيمهعقلينهمعالتلائعمتستغيعثندوتعالماهيالمتحئمراللبلهغريثعنبنت"احثمانأ"همليغفياغغلغىتغكمغمولوتنغيذ،اعماغها

قوننبمنالانتفجآأنحقهالحلوخلاقتداتللهاحفرتالتتلالاهماقانميحدهغتنأثم،نغسهكريونملمتهثمثممن،لجيزنمنالمغنلةنمالزوتغغ

...رهيبة."البيت"واحراقيلولديها

هتثبندلبنوغلمنلاحمالانجغهومعكوسثلمواثأيالغانياللخطاما-سماهـذفغميهيارهجلألينأونالهينآمالتغلمراحهاقاتبهاهثم!-تع

احضان/ب!نثطفلافأفدمحغزونان:حغزونتطورتفطفهو/الاوثأءمبررمنارزهبيالأمغهسرغغعغتعبمساعهههلهاخغعهتانبمهتمغنها

وقوانينهاالاللهةوتعا!يما!دينعلمهواللذي،الدينيالخرافيالسينتاورصاا!لي!لقدماعاقةاوصا)4ورميلاخيهاقتلهابعدمعهوهربرهامدينتها

قنخشبانالسهنهاوريوهاويتطورحغزونيكبرانوبعهللغن.وهلافاتهابهغناصمحيتظسهر.الاتماغلمنآغأبهغالتمأغنملمايا!أوملاحغته

ابتثقهغياللطإبع.نافعثانتطليمهوتبهأ،الانسغنياثلابتلفشيئاتعيئاالملاححافذوالذغتع،بمغلاجتغنتعهدالمتحاغسينتأودشأغعغغ

الحضارهاختراعمنحلموالالهة،الدياناتناريخهوفا&ين،التاريخيبعدهالبخذلكن،الدينيةالالهيةالنوعةتلكلهكانتايامالاسطورية

الذياللحدث،الارضياللحدثيظ!الميتافيزيكوبانقراض.اللزراعيةي!تبدىماديكيلسوف"نلوعااستحالعندماالطبمعيةالانسانيةالملامح

السينتاورخحبقأوهنغ.طآكغغوالتكنيككمثيهغالشكهبويناآأالاللفياللغسلثلعغمثمجنبالىجهبا-ميهياترغهبمه-آلأغامام

المجحرتعنرسفينغاوئنأتتشكأبحيثالمصنعمننوعاوبثمهتةلئغيا،لغعاآأغغههعكم"ابكلثت"اسمثمآمالذكبماغا!4منالبائهالاسغئمرجمما

ارضكولكيديافيالذ!الجلد!لىالاستيلاءورجالهجيزونلتحمل.معامرةماديةابحكمةوعواطفهنفسيتهلهيالسفيلمسوف

ميهحغا.الثفلمومعناللرلمحمشانعحمناستوحيتهاوغىشرحاالانآملنلم

وباطنححغعاتغاوبغير،ميهيابمنهتغلوئقمصيريلمتيللههنا:سبحهماتوضأمهلىيساهه

قرارلحظةحتىالمعروفةالاحداثوتتالى...وباطنهعالمهتغيرانبعدميديطبددأت،جيزونوصولعنالاخبارترددبعد...-ا

المخدوعةاللزوجةميديابظر-الجديدةجيزونزوجةاب-كورنثةملكا!لديوجدحيثالمقدسالمدينلأمكانفيللعبادةوحيدةبالذهاب

واخلاصها.حبهافيالمطعونةفاللقداسة،لهذايدهشنالنسوةلكن..والخلودالمطلقرمزاللذهبي

معجيزونلقاءلحظةاعطقهاديهيدياحفربدءلحظةوتقابل...الذاتمعباطنياسراوليستاكتانامشترعامتانقضيتانوالعنادة

واللمي،والخراغههألانسمانهغ،المننهوئمغاللدمهيهغصهغتهفيالسيغتماقترلمانها.سحعلبماللأغهذللنعهللهحيتماثمهسغاللهغلمرغامابنتتعغوثثأ

رفانك،لااقائلايشرحثم،هواعماقهفي-بانهما-بانهلهيعلنالمقسىللسريانوتر"ز...الاخلاصوهذااللحرارةهذهبمثلابدلتصل

وهئدما،المقسىذلكجمرغتطفلاكندمفعندعا.اثنهنسهنضاتقسعرغعمحدنعلىتنغغنلانتغبعغماهذملكئم،والاغاثعهالموسمتغىاهماغهافي

اماممم،الاننحنوها،اغقدم!يغهديمالاعترذاكعيرغ!تراثفهاادتيحتتحاقتمحوهسى!ا.الابغياءكتبآغملعنطنيعننلاءميأغهممتللعبأهكلمغ

.(الثانيجاندمالاوعثواهـتلثه،اللثغارعتيالماللمقبمالعممتهعمااسبابعنتغهشانمرهيا

السهننهـاوريقنيمهاللقهيمالمتانيوظهغقءنسحمونسواببوبمهشرأةاووتغعهسغلاسمةالسابتمالاصغنآغمونههبغعغترامزالتمما

منطقشعنالائمتلافتماممختلفمنخقهلاقتذللك،باللطببغيتغلملاانه).انسغلي

وفي.محنهبدلاالكلامالشطيعاناالكني.التفاهممعهيمكنلابثكلانها،اللاطبيعياللصمتذاكعليهايرفطعتخيلظخطواتوافعلكن

وفي-وادراككوتفسيركوعيكعنبعيدا-انتفانكارادتهنطاققداس!ة!متمخيلتهافسيطيفهبروزسببواللذيبزونخطوات

يفيدليوماذالكن..؟.ميديااحبانا)-(ميدياتحب،الحقيقةوالتي،حولهاالاشياءكلمراقنةوهناكهناميدياوتسير...الموسيقى

.(الحقيغةانها،نمائدغايغهناكليستا-(بهلماغآفمعرغةعلىتجيطملاالاعبياءاغن.وهائححوحيئمعهعميتموغعنفسهافيلهاكان

بدأتقدميدياتكونبينما،قصرهالىجيزونيسيروبعدهالحظةاهـى،الوراءالىتراجعتقدوىنهاتبدوبل،نظر!أتساؤل

وطبق.غرفتهاارضفيتحفربانهاتحلموهيذاتهااعماقفياللحفرتلىككلدينب!وطميدياوتدور...مماقتقد،كأنهاتبدو:اللدمعئى

الجهيدةللزوقنغالمس!حوتمةالغهانغميهيا"رسكأ...بحلتاغهتممالحلو..اآغرأنشألرغىئنقهيمةسحئأرغالاليعسانها؟الض-بمرغ.الانهياء

ليغلبجيتأونوةاتي.غوغهابنفسهوبرمنهابوهابهايلحفلثثو،فتنتحرتحسادن،:مروثعالان،يهياغلمحاًن؟...المغهسغالانفاء؟اغصتأفأر

دنواغحبلب،الينبسواحر!ههغتالتهـماغدتغونلغنها،ميهيامنولهيهافهيبهووالهدب،الآطالواغتأغرامنوفيالصمتنغفيبالآلنتم

:الدةانسحبوراءمنرائفختصرخلكنها،لهعم!ماجغتمهـه،امغغءمحينهلىمههياوعقسو...التغسدمحتمحبأحالحغيغبمآهمهيمرسم

وتكون.الانبعدممكنشبمءلا...وابيهازوجكجثةوادفناذهبنحىوعازمةاثقمهووتتحرك...باطنهافيمرؤدمافمافان،غرة

ا!شغوخة""الامامحامشيئاليسمتالآلامهذهكلبانهددتهقد...قلعهمحاولةعليهاالمعلقبالجملدوتمسكالنمجرة

سيعانهها.اكئالنغلقأمللعنبآثنرميهياهلىتهـبتغالتبم"الاغحاه"لحغغهيههغه

نفسههلههمههيانهاقتحمامجمغوتمشلفصهغمبربازودننمهبرلقدغغههابمهالافساءهلىيغرأالذلكالتحملقلهولهههغا،حياتماغياللبغعمرم

انهـهكمغ.اليونلالغربنمالانسانمنهارعغنيالتميماالرفحهغالكارغغهن.المغهلخ

.المعاصرثغلدبلهغغي"المغهفغيمة"معنىلأالىالاآمارغطريغغفيوغقابغرآماثغقأغنمئقغتنأهنبالمتحقهغاامغيغغالسملمهغاياموتمتم

نا:غلسابقةافلامهغ!لهتتبعنا،دغدء،بهالنايوحيمرغبغليمغووء*!غرنعهرغففالمصاعتلأخغمنمنالكثممهآهينغبأهلما،للامعغ،بشنابه

قمالماديةوالدينالدينيمغبيتغمتلأامتنجهليخلمفئهوالليثن"اغهسا"اللثمهبيبالقتالهاوغغربعدبهنممههانبعدهغ،لهالمغاغارتأاععحأهه

السابقة،افلاههفبموقدمهعنهعبرانأبعد،هناوهو.والل!وتمر.وااللامالمصاببلىأوهناك.كورنثهالىالروجانويذهب...

فلا:منهامخرجلاازامة،اليهائمصلقالتيالانثمغنواثللهمنيعئمهالآنانها:ميهياطرهغريستالمغكويغنث،المنكغةالتتماأنيهيغاحهاأه

الشبابآلاممناعنف!متكونالشيخوخةوآلام.ا!نبعدممكنشبمءالرعاةعالم،البداًئيلمهاعا،ترىا!تحلموتجلس.العملماتعرفلا

.يرىارزيمعيرسنقررالتيالرويةاوالرهيبالحا!يبدأثم.مخيلتهااللىيعود
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قراءةتكفيناهذامنوللظكد،الا-لاقيينبلدهيايطالياان)كنلماناللحضارةهيمالكن.التقافةهيوكذلك،اللعياةمن

الدورية.المجلاتفيالنقدوزوايااليومية!لمصحفالثالثةاصفحاتاايفانوهكذا؟الواقعوتجاهالعياةتجاءالواقفمنمشتبكةمجموعة

والتمحيطمحالغربيةاثقافةاعنغريبمجموعهفيالايطاليالمجتمعانالناحيةاي،الاولىالناجةءنينبعواندرلاالناحيةلهذهتفسير

يدهـوءالحديتةا!قضاياتجاهلاحساسيتهوان،منهاجزءتشكيلفيبب-ئبالاحرىاو،حضارنينبينمراعيوريبيدسوميديا.الديف"

،بهذانقتنعيما،ولنر.الاخلاقميةقناعخلفوحيو."ث!شتهلاخفاءاللعقلاني،والرجل-الساحرة-فةالعفالرأةب!بن)واللبدائيةالحضارة

فيبازوالينيباولولبييرا"بورشيلة"فيلمبهقوبلا!ذكيالاستقبالنفاديقولفماذا.(الكلاسهبميينانقاداعلىعزيزرأيحسبوذلك

المشاهدين.ءنوالكثرالنقادض8ىقبلمناللبندفية*،رجانالعالمبينصراعايستنتجونانهم؟بازوللينيميدياعنالليومادليمسار

فيلميبعدبازولينيافلاماجملمنهوبورشيلةانرغمهذا،الاخيرهذاوبين،الغرببنالعاللممعالتلاؤميستطعلمالذيالتا!ث

موضوعاعالجانههوالاساسيعيبهلكن."لاريكوتة"و"اكايونة"التركيىةالاناضولفيالاولصورقدبازولينيفانوبا/للفعل،ويقولون

عنالتعبيرارالعيشامهـانيةلا:،المعاصرالعاللمفيالمواضيعاهممناستنتاجاتالاهذهمالكن...ايطاليافيواللنقية"ا!سوريةوجبول

في"مختلف"بساطةوبركلاو"مخاللف"فردفبلمنالنفسمدينةاوالايطاليةبيزامدينةفيسواءصودتمثلافكورتثة،سطحية

التاصو،تخاقوالتبم(هضطربةيقولونواخرون)اللفاسدةالمجتمعاتفيصورت"الثالثابهـعالم"مناخرىمناظرانكما،السوريةحلب

لحماية(ى"بل"بدائيةالمجضمعاتفيالامرهوكما)الثقافةللحمايةليسفقضيةلاستنتاج1خ!الىالاألاشارةاودلابهذاوانا.ايطالياثسمال

الثقافة.خنقالىالنهايلأفييؤديهذاكانولمأن،المصاللحكشالحرلنازولينيفيلمولوجيماتتبعاوان.موجودةالاا،ظنهاماالصراع

احداهما،وضتكاملتانمتداخلتانقصتان"بورشيلة"فيو!جدديوانهفيالمثالسبيلعلىوهناك.هذامنبشيءدوحيوان/بدلا

مرسومةبروبيةخرافيةبلدةفيوالاخرى،الحديثةالمانيافيتجريجانالىمهداةوهي...(نبوءة)هيقطعة(وردةهينةفيقصيدة)

البديهيومن.ال!بانيكازو!كيعشرلسلدس9لا!قرنخرافيتخيلعبريرى(الزرقاللصوندبم!علي)حكايةالشاعرعلىقصالذيسارتربول

اللقصةفانوهكذا،اللتاريخيالحكمالاهومابازوللينييهممااناللجزائرمن"الردقالعيونذوعلبم"افريقيبطلق!دومفيهاالشاعر

القصة"تاريخيقىلا)ابطريقةتبرعشرالسادسللقرنالاجراميةةللوجودواابحياةعنجديدةمفاهيملزرعرومااللى

وبطرجمةبرورهاتنيروالتي،النازيللعهدالاج!تماعيةالتاريخيةسينزل-الابناءابناءمنالكثيريناحد-الزرقالعيونذوعلي

لكن،فهوالدائمالسؤال1اما.الاولىالاتاريخيةاالقصة"تاريخية"لاف47مص-وسيكون،ومجاذيفاشرعةذات-سفنعلىالجزائرمن

عببهاكانارحالمصلانكانتالنازيةبئن؟زولنجماايجيبونجالنازيةلماذا.الفقراءالاباءكلاب-وءيمونضئيلةاجسىامذوي-الرجالمن

.البشرىاللحملاكلالوصولخطرتحتونوحتىتؤمنان...واللجينواللخيز-الجوعممالكفيتابهةزوارقعلى

شاباعشرالسادسالقرنقصةفيلرىاننا؟القصةهبمفماالهسبحيينليعلموا-الحريةفرحة-بنالبرجوازليعلموا..

جوهريمة-مؤسممةضدا؟جاههب!داي،باهاقضلان؟مد-يهرب-نطفةس!يحطون-حظامهاوفوق-روماسيهد!ون-الموتفرحة-

للعز!ةرمزوهذا،اللبرايهنفوهاتفربمؤسي!ةووحدةعزلةفي...القديمالتار-

بعدا!بشريبا!لحمبالتغذبممايبدأ،هناك،المشابهةالمعنويةوالوحدةادقصيرةفمبمجطءتواتيالشاملاكطهيرالىالحاجةهذهان

امما.للذئابطعامابتقديمها!حكميصدرعليهالقبضوبعد.المارةقتلهساوية.وافىاللعنفواضحةالفيلمفياتتقد،شا!يةنبوءةشكلعلى

النازيالمجمع،اللبشرئحومآكلهوالمجهعفان،المعاصرةالقه،فياجملوما)وحضارتهاالمدينةاحراقاستطاعتقدببداًثيتهافميديا

هوكمازالها،مماثلمجتمععلىالبطلويتمرد.الحثثغذتهالذيا.يطأبعذاتحلبقلعةاسوارالوعومااووهيااطرازاذاتبيزاممثيسة

هعاللجنسيهالعلاقةالانسانيالحبعلىبتفضيله،الليومحتىوقد،كورنثةمدينةاسوارلتكونالفيلمفيجاءتوالتي،الت!جريدي

تنتهمهالنهايةفيالخنازيرفان،خنزيرهعشيقانهوبما.الحيواناتأنهأا:يقولالتصويربدءفبلصباجكلرآهاكلماالشاعر-المخرجكان

.آنجرءعن.(جمالعلىجما،نزيد

اقيللعناصرالتامالصداخلعنيفعالفهلممفيالاتحادطابعاًناليو!انيةالتراحيلىيئنتهكماينتهيانيجبكاناللفيلمانومع

عدى"المختلف"يجبرتقليديروجتمعهناك،معتةناحيةفمن.تؤلفهالمناظر1صورتوقد)اولادهامعاللشمسالهعربةعلىميديابرتحليقاي

بشرلحوماكلةمجتمعهنلكالاخرىالناحيةومن،البشرياللحماكليس"الروعةميدياصحةفيلمهانهاءارادبازولينيانالا(بالفعل

الحالتينكلتاوفي(.تزوفيليا)الحبواز؟الحمبعلى"المختلف"جبراكشزطابعأاللخغعلياضفىمماهذا،"الانبعدشييرايالممكنمن

وهـزر،المجتمءوجودقضيةزكن،المجتمعصفةليستيهـمنامافانواتث!اؤما!صطمنارسخمسحةكلهنافيلموا!طى،تراجيكية

الل!مأكلان...بشريللحماكلةهيالمجتمعاتكلبانباللقولشبيهالت!بماالمعاصرةا!ضاريةبالازمةاللعصق(.لشعورعنالنابعالحد!ء

وتارلخمة.اخلاقعةكارثةانهوعلى،سقامة"لةدونمرئيهناالشرىو.ة.1..لا ء-""....باجمعهاللعاللمبلحسبالعربيةل!ماربهالمر

محسوسةرصودةاللكلمان)يقولاذبشوبنهاورأستشهدانيأتينيوهنا،*

البشرجمما،اللحماكلعبر،والاقربوا!ملالاصوب)بشكله،لنايتبدىمن؟ستنب!1اقللقاربم!ءالممكقفون،الشخصياتطبيعةعنما1

الاوسعللتناقضالشمعةألصورةحسث،وضوحااحثرطرازههووهذا
."لامبالاة"ان.اللفيل!محولكتنتهاالتيالقليلةاسطوراهذه

ائصورللنا،لانممما-طةبازللذنشبمأضمووعيكمنها،االأسدفضعلفيالإلغددكاونذمن!ابين.كثر!ناتوحيوانبدلاهيدياوقنكلطوعنفجبزونفتوة"طلاقة"و

لمان،خوذةوافي،ذاكالحيوانياللعالثشقوميةو!فقحياةمنءيراته!ضيمملافاتهفيمالمعاصراللغربي3الانسانشخصيةملامحمن

نخطبم.ووجوده كل""،3-ول،أ؟95-م3حلأهيأيأب،،7*ء؟اأ6صفحاتعن،؟-؟-

الم!مرحبموالمخرج.شكدونبصرية-سمعبلأ!طالسينماان

اما،ذلكيستطيعلاعندهاالاتمثيلهمنبدلاالحدثروايةالىيل!لاعدةمنذظهروالذي"بورشيلة"اي"اللخنازيرحظيرة))عناما

فتستطيع.اللسمينما"الاس!برسو"مجلةفيطهرمورافيالالبرلولمقالترجمةفاقدم،اشهر

تعييويةبنتائجلللاتيانالممثلمينيحرككيفبازول!ينيعرفولقدحواران3رباللذوالجدير،سينمائيكأ،قدعادةمورافيايكتبحيث

.(مورافياالبرلو)قالكماحكيمةا!!طاليةالنصخةعلىينطبقوهذا،نفسهالمخرجاشعارمنهو(للفيلم

مهاي!نينبيلقدبازوالينيانذللك،غيرهامناكرالفرنسيةالنسخةوعلىالاصلية
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