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مهاي!نينبديلمناةرلهعا

الجديدبإزاولهبفيلمفيوالة!ئوطا!ح!ا

فيماه"يرتصوا.ئيبازواو؟وبجرالايط،لياثطعروااخرجائهى

ادي*ا"يروناكتابعنؤ?مهالمةن"-قى،اديكاءيرون((ا)))الطويل(ال!اث!ر

.1275(-)1313روكا-ث-وجوقازيالكبهرايطالبا)كا!ب

ا(وزءاج،4مرحلاؤىزالء(فى-لممءنا*للامااله-بومناز4ورغم

ا!ءلممس.ظر،وصلال)مننرىبرهـيبىةناحبلمةاىاالاشارة؟ء*اث،فان

-الاعبةسب،قؤيبرزتاز!ا(المخرجوزريحاتء!برهوطرإقة

-.قلموكء-احب(ئيكسبه؟زواءفي

،-!ةرو!ييرةةككلا!رحا.افرحاحيالربى،دةاك،حبةهذه

نااءواًبقىامنكثبرءإىالا"روجمللاوقد.صوادثهاو?مثىةاحبا

إبمة":او.1،:فياو،زوا-تبازاروغ،فىلهءءن"ثتلفسباقفيجاء!و

ا-يرؤ،اةء"ارةاصرنستعبادطالقولهراأبهادكافةعلىنطلعلمجط

صرختؤ"ت."بدر،،دازوا-ضيفباهـاخرج4اروربرطاةكالاسء،ريا

اءهـ،ءهيمسنرصه،(بر،ءاذبريزونالسابقعشب"هاوجهفبىميدرا

شيءلا،لا)):أ?اائتقيبر*تهـاواحرؤتق"لت!هـاانليحدمضهـاطفليهجثتى

?رت4قاسولأقىء!تراصاصتننمتقا!.ءلأع-ارةكانت."الانبرءديمكن

وءه*ظمنساير-قىماشبئاانيربدوانهغير.اشاعراقتوطقمةعن

اًائرظذصا؟ر!للمتحاض!ساصربوووالىثبهماءهذا.احقاالانصانامام

.الاصوىبهدواحدة،!مطلا

هـهـىاكاهلأاهـءضىبكلجديدةناحءبئا-سافرحااناواؤعوا

.وءئفردةواض!كأعاريةا"تانهافي!اال!هـيد.له"اعرنا

يف!سباًلتض،قحماتشاعرالبم!ءمض!؟زولب:يكاناقد-01

"تضو؟تعنبرمص!اعضهليبر-طدامالاهروركزويع-سبالاخرىالواحدة

تهرزاندونلاءحو،إفءااًاًلبدءمنذ،هـثايركنوام.انقهءبنا

افماراردنااذااما.المحهو؟تتاكجوانبكلخلفالمرزمبةالا!واًم

ادى،ادواماعلىكانانهاقيولافبلمكاننا،ا)فرجءن!ناالجديث

؟ما،الاصرطرفطالاجتهايمةةاءبااآثمكلا.ت،قضةطرؤا،ابنيبرازو

اتإريخاحاؤةمحاىفطرة،اخرثءدبماءايوقبللكن،واءلملارنحبةكان

فهلودول.ءنهردةرداالانها!وفضهاووربراًه5ؤيالدصولقىفض

البلأ،ارواواش!عهـ/--صةا؟زواء:باعه،لسباقؤىاةرجاصاءثقد

الذياًاث-ءب.قطرة3إمة.هباصورةة-هـن،بعدؤبه(ضمافيةوااثعب

ط"ورة.اكامةالحهـيثاورممئىبرا،ءمب:لأ15ء.بئاجتطبقةضهـنينتظملم

البروليتار؟ء+ات!بباسم"*ينةفى"رةخلالبازولبنيءرففىقدو)فىلك

ددءااء*وناقادءهـة((صباةو))((حياةشبب))رواير؟اوجاءت.إصمفلى()ا

عبراتياارالعااء:ياااءملااكن.ا:احبقياهذهفبهتمعلتواضحا

))ر"صادؤء.يدةكانةارإءاةاوواؤهـينهصواء4حدةبركاءلالامرعن

وض--سعهئاك.ك،ملث"عريلدبروانهااد-5صهاتالننبىإ)غرامشي

اي--إء!هخبءجمرتههـلهكانتالتي،لأاثمبيةاالفبرحةلبضيبازو

حيثبرةالمهة.هـ!هـ*ودطوض!ها،لفقبرةااسفلى"ايا)ـهـ"،رأبروا))

اثماءصاواستاذروؤطالمهالماركمصيالمفكرغراءشيازطونيوؤبريوجد

ئضعنلتعبرالديواننضفييما!و((ر))قصيدةوجاءت.الووحي

ال!الهفي،فب

حدالقلمحبماومرحهفرحهؤبىاارث.عب((((عرالثاوصففقداصب"ا)

يكاسو4لوص-اتمعنقبضطرفيعاىلبكونرومسا

اصءيراءصك!!انواذا.الصرضقاعىاتفبموهـةالمصغ!

نثىءرانافروريامنفانه،ءرا)مثااءمالفيالامعلةبكافة-نشم!ادالا!

!او!فا،الاومور((((صيغةفبئاضرحافيهاظ!راخرىنواحالى

وبوارح((بلا!ل))مثلبرازوايضيافلامبهضشهـدكاناييلحطه

.(العربيةالاقطاربعضفيعدض!كاء!ماان)و؟ظنو))"جور/ها((

ؤيهـا"يقرر((-كبمااالتىالاولىالمرة!؟9!هحالايةعلىس2

؟---اللاوابرازهابرهادهبكلذاز"منالجانبهذااسترداددازوليني

و!قالكمااو،ا:مساعلىحربااءـثاياف!اانصته!اوكان.مضكاء-لملأ

)من((بيا(حيطاخيال!اراًاوضعوعاىاهـابهةذانيعلىؤهلردة((

الامرينمنكلاوزرى،ادول-قيية(االظاهعةاجلةم!هاجرينهامقابلة

.ص!ةعلى

الجانبذاككانتالارجحمحلى؟اًلسابةةاشاعراذاتهيما

ودون!لموددوذهاقنوطااقازطةار،زواءئبىرويةلدوالذيااهلالد

وصظيرة/15((تبور((الاخيرةالصللأؤةاؤلامهفيواضحةيقىرووهي،هـللاج

للمفاهيمرفضومذابلأهذها!علاردةجاءتوقد.و"ءيديا((الخنازإر((

حزيئ-كأروإلأوالاشمحياءاواؤءايرىاناىاالشاء(رندؤعكا.تا"كط،ا

إلمكرؤضاكن.الاثمياءو!لمكالواقءلذاكعبثول؟ريرقةمنور.تمدة

.فبة)+اءة((عننجملانهذلك،فقطخارجيارؤة-،يكنلمالمفاهبم

يقىالحيووطاققياءوانبامتعمدةالىءماعرنفء*"عا.هاساعدتجد/بة

اللحفاتؤيا!اباتؤفذي-كأ،مرةبعدمرة،تتضمناالتيااهاؤفة

المناسبة.

استم!رواذا،صحهجاا)ض!-رهذاكاناًذا،حالايةعلى

،!!دةالحت4اتآءمىبرةومع،ابعادهاركلهذهفعلهردةمعاالثماعر

اشخصي.واافنياتاريسخهفيانهطافاهمسب*ونالانعطافهذاقان

ي!جديدةءرحلةفيكافماندصولهالىالاءرهذانفس4هـوعزاوقد

((.اث!بابابهد)9ماهـهـحلة

عندء،ح:ىطملابركونهتطنىطالماازرياا!اعرانترىوهكذا

الحفارىاواقعان!ممع-"!هـ+نوافىا)راًشدينهاجموطا"،مد((3"ر

..والادبيةوالسباسبقىالابرتهاءبة4وتهبيرامقا!رهور"لأب!،دهركل

دخد"انبر.داًشدون((اراسدنته)ءكل"!!ؤي،كلدا((اثر))اًهسضر.اخا

.الخهسضياتخلالؤء*،ئدهاؤصوقيو)،نكابة،3ا،يخضقءوالحبما))

ؤه!ذا.ومصاذيهابعادهبكلءه*نالامرهذااًنارىلااكنم

جدلدةالانتبدوالتك!الاليةوهذه،جذرياالانلمءكياالذيالانصطاف

حماريخفىوآ)باتانعطاواتمنظالرمامعاصرىمرةيلت!ه"وان،!لا

اكن،ابتعددة((اءوانبا))ذيبازوا"فيالىجديدمنلببثض*ءراًالث!اعر

انهعمرهمنالعشرإنفيوهوي!شعركانالذياينيدازواىاودوما

.والارضوالامطارللهواءءموت

ىبيجدر،فخصيةوتفهراًتوقعاتءجردهذانيكولاوم!بما

وكوء-ككى"رحفيلمماخراجان((المقابلةتلكؤبىا!وقاا!ااهكأ3ملاان

ء---نبثكل،تببريرهيحدوانبدلا.(.).المشحاكلمنوصال

واتا."ملتزم((ك!انومؤ)فاتيامباعهاسياقضمن.(.).*الالاش

.ـ.ءودةالنظطةلهـرزه

الغعلردةلكن.النفسعلىالف!لاردةببطاستعراضهذا

لالكن،الاءرالىضنتإجاسهلامنانهواظن؟هإريخي11اواقعاعلى

هناتتماقالقضب"انكبفوسنرى..اخربسيطعرضمنباس

،01



.دالقنوطاوضا

يرونالذينالمصاعرينالمفكرينجماعة"نبازواينبم:بوريما-أ

العالماناي،ا&رجوازيةواقعءعالانتطابققدامالماامعوان

البرجوازيةانوبما.جوازيةالبرتاريخنفوذمنطقةضهـلمنالانيم!ير

الملوية.ترلنحو"مهاايضاقيجهاما)مافاناأهاويةنحومتجهة

أضيفارحيلبر.دتيوريمافينننحطمالبرجوازإكأاننرىولذلك

ومؤسساتهـ،أطرافهاللآءناجمروذلك،الاصيل((((رمثلالذيالطارىء

((.ابجميع))اخلاؤيلتفىمؤسساتفيالتبماخلاقياتهاوأ

هضا،نيةالان!نالمصببر-وا)نرابريكياًلقانطانفمهرارغمان"الا

الاءل.إلاملوهوالا،اهيلماصوانمبمناخرجانبانبرزانبنايجدر

اوحبداالتة-رهووهذا،اقولاصحان،ال!وط-وضعفيوهو

رماديةلمحيغرةحينعلىنطهرنطهيركا"كان!يةافنابدإلأوصودالممكن

،وت!فجرو"حرقتهبرءعدسةكلحرقفيالاننضاءلت!ضعالمفجعةالعالم

الاحتياط!،)((اوجوداو"ء،اوحيهـالممكنااتفسهيراهووهذا.تطهراي

تاثيراتعن،ماحداىا،،البعيد!ماالفلاحالعاإمؤ!ه!الكامنالانسلفي

الهدامة.التكنولوجيةالحضارة

هناكا"س.لموأشملأءمهنلالقنوط:الخنلز.إر((حظيرة))-ب

اهصصلايرسودا)ذياضحك((ا((جورغم،بديلاياو"ضفذاي

اننلبل.القديماةه-لأ"عاجزاوهنتقأطعوالذيالفيلممناصرالمه

((المرح((لانعطا!واعفيرصقد.لممالاهوماا!واهذااًنالقولنستطيع

نقده!فيقللقد"ورافيا3(نواذا.الاخبرامبرون*االديفيامؤب

ا)نصالطررقكأببضالقديمافكل.لافيءر،صرالمهالفصلانللفيلم

نااجالاسضبلمكانناؤلمن،المثاصرالفهءللمحيهاالقب،م)فصلايب.بر

للفسردالمجتمعالتهابم،،-الوحدة)الغربةوالا)ماقنوطاجفاس

الذىإبريضن؟االطرازذيلأمرحاسالبىالا،هو-"ا.(.اغا.وتمبرده

عل!يدلعمامعهلاهذا.ا!لعاصرالفصلفيلمالقنوطلشكلهو

التاريخ.منؤتوط"نترابطهما

القنوطتراجيدب-اافي1،رماقمةهييراميد:بر،(())ميد-ج

ذا"!احدفيالتراجيديارعبجاذباتركنا-ان،ويركفيظ.زولينيالبل

4اامعوريديابطيرانالفيلمي!نهامبرازوليضيانكونجانباتركناوان

الرهيبةبصرختهاازهاهبل،اولادهاو!لبيتهااحراقبعدالثمس

لق!يدةالاخيرةبالابياتنششهدانيكفبنا،((الانوعديمكنشيءلا))

ميدرصابت!صويردءا:اؤ-ل9691نيسانفيكتبهاالخرافعنله

أر-منمنيلاالاناكننا،وءعانءه،ن)ت،)كانتل!تحضيرهخلالو

ا-مان،لكمسي!بدأء،ذا-،انضنمللأن.س:مو(ت.ءم!برا.شي!فا

منخرجضموقدستل!بون،ارن؟خلاء"كمصدوركمفييوسوس

..؟)المسنقيمالخطمعلتذهبواا)دافىة

لفورات!تترعىالاغنام"لمكرويتهعندا.ت!مارازوركىلقد

ادالرة((،ا))وداع،وداءاالاءبر*اؤهوبمنولمروما.ضواحيفيانت!سىا

.قنوطشك،كا2والا

"بررة-شفةلردة.الةثوطخلىفعل.كردغالمرحمنبدلاوكان

الاأنزام((.))نظروبرهة"ن

-ث-صعناحيئانها؟وعهنهمهاالاشياءرويةفيكطرإقةاثيحوا

دازويىنى)ولداصنااننفم!"ر،زواجنيقالوفد.الاولىءندالضرورة

يرىلانتدفعه،الاءلخيمباتءن4ءتواءمأسدنسلةاي،2291(ءام

الىجدبر"آللعبهذا،ؤربكونبلاو،يبدووقد.اءبااواقعا

لعبا.ررميهلمقىانهالا،الجدبربئ1حدوداؤصى

جةونننيكسببلاجديدمنانيلتقهوالقتوطارحااننرىوهكذا

ؤمةمنالواؤعجرياناك!اطرلاقينامتثمار،كمرءزإنبل،ؤحم!.ب

لح!قىو!اك،جهةمنوعبفا)ضاروغلاعهلملأنهبئفهناك.الواوعهرم

اؤعللردودؤ،ماوالالشلمالفرحاًمما.اخرىجهةمنلحظالهمنمؤسية

الملاخر.يدمعفداحدهمااندل،متعاقبة

اهرض،اهذابعدبا)ضافييخطرقدجوهرياس!ؤالاانبد-3

افعلاردةالمصوفعلالمسصلمق:لتبر/ررايناصان)بعدالانيبررماذا،وهو

ي!سدمو؟ومي*!إ)3))فيأماخراجيبررماذا؟الفرحيبررماذا؟تلك

.ا!جوهرياوالاأسىهذاعلىجوهرياجواباالحمالفيبازوليذي

افيور!اءخزىاًن."ءرفياواوحااكشت!اف.اوافعاهـوالجواب

/مابيرهعنبه.هـااـوا!عابةقديماي،الواقعاونطولونجااهي-يقو!-

عة((ابر))احاأنةوميالادساسيجوهره!ياوا!عا:وا؟+كاولومطاهرة

افدير!اامالمات!ابرلبب،!!التي*البةالالفوا!راعهـء.،عفاتعنبعيدا

المخياختاروفد...ضق!مالمسالخط"عوالدائر!اءديثااما!امع

رفضالظريخنابواكبماثمحبان،رىلانهأ-،ا.يطاجنوبفيناروايأمدينة

قلي!دكانوان،يجار"4انرؤضانهاي،ملحدالىالحديث

ا!طوبةا((حاتهفيدورب!نيدولذلك،اووروفبةمؤسسا"لهمنب!ضا

اًونطولوغيا((.))واقعلبقياي،((والطاهرة

يالصاؤنالوافعهذاكاناذافيمانتساءلانلنايحقالالكن

بأبمما/وحبملاسالذكرسابقةةالقصيدفيالخرافشأننون،ئه-الذي

؟ا"عفطةإ(ا))رءنتكأ"ءردكانذاامهما،"-!ه!ءبركلص!بمايووشيء

ادسانشهالقصهدةفيب،زويضجم!ؤالدقدأنجراساعناءا

المقارلمةؤكبمافالؤقدالواؤءعنوراا.الابدي().للاشيهابانتظار)أنعيثر

عراع،ايخارج،تعيثرناليوليث.عباءملقان))اعلملاه51"لماالمشار

حهفهذاتلاؤههاأحفظفواقع،التاريض"ةفيلمااكأواؤحامننوعفي

بما((.ر،احقواد)ةفاا

رومافيالمسو!بالمولصمممناقطات-2

فنقدمرو"،اـىايئاشاداالمسرحبةيوى4مديئقرفةوصلمت-ا

بر،ولت21:يروا)شاهـ--هـاللمسرحىواولادها(())الامكوراجقىمسر!

ارنصوفد.سكاورتسي:ايحكبماالواجاصرءنالمسرحيقيو.يرختبر

منايساسعبنوواقبمالاانجاص،جابهاالتي1المدنكاقةفي،ا(عرض

تقديمإمىبب-ايكونانيمكنؤهل.بريختمحبةالىنسبهماالس!ل

هذاالجديدبريختكانوانحتى..الج!"وريريدهكمابريرخت

منتواضحابردالقد.ربرما؟الم!مىكينبرتولتعنالبعدكلبعيدا

ستكنونالاستعراضهيةاروحاانالممثاونلفطهـ،اتياالاواىالعبارات

إئاؤندايم!.عىمترصمااؤدمهاذياالمقالهذاوفي،التمثيليةروح

ودفصيله:الامرهذالتوضبح

امملفيااحداهـماتكمن،ختبرولتبرلتهثيلطريقتانهناك.

والسيا!ي!قىاأسمريةرورء،اضهوفيمةمعئىمنكليلوحانعلى

14بفضمناوحب"نذاكعن/نججمماالىالالت!فاتدون،بكاملهما

ؤصعرؤاشلمةء.،حبالىمسخهفياتافيةاو؟كمن،اجههوراؤبلمن

ى1اارررحعملاقمىخع،دةفهيوالؤسف.معنىايءنخالية

كفالمدخولمنمسرحيي:،؟مكنلعدمربما،.الثانيةالطريقةأبعاد

الكلاهرفيادتدائينظاموهو،بررخقهبهؤالالذيالتمثيليالنظام

تخيلها،يهكنلااشاالمصاءبمنولفمولألهميدا/يبديلانه،،فقط

كذهـ-هـ:ادىءإضفيذدونتحولاةاستحاتصبحماسرعانوالتي

كوراجالأم))لمسرصقيلهملاحظةفي"رةبريحتكتبأورد...انللما

ؤىوراج3الامءينيلمفتخانالمخرجوفيفةمن((لبيسانهواولادها()

نهايةعئد،ماالدرا"متصففي،ماشيئاترىانا:المسرحيةنهاية

لكضهـ-صا،اللاعقلملأنى(وعفهاالتجلريةالحرب)صفةالسادسالمنظر

ناؤياهتمامههياخبرجاوظيفةان.ارؤيةاعاىمقدرتهابعدهاتفقد

((واولادهاوراج3الام))فيقدناهاؤةماوهذا..((ذلك))الج!وريرى

11



اولءمب--ةدرجةب-ءببهذا.الثابتجهوىءممرحاخرصهاالتي

ا)علاوةزقصانوبرسبب،الىسصء4بهـمااخرجتادن-نا4والدراماتيكض

يتدخلا&كبماالطريقة)وهبماجمهورواالمسرح"فقىبيناتحيكيةالديا

ا،ساوة((((ان!دامب.ءبثم،(الاحداثديمباشرةليء.ورةالجمهوربها

اد،حبةادتوؤت.يمثاونهـ!اا):نيالاصداثواث.خصياتواالممثلينبين

ادراورا.بدن-سياافكرا-جوهركاءلةليصورةأخوناًلتيسالاخهبىة

غيرطبهحهقىأنف*الاىا4مضهيىبالنددعتله"فيطاتالى-البريختبم

از"تابريختيرىااةيإوؤإة()ا((امكيانية.مناتفللاوالىملائهقى

اا-!ايدءوكانتهنيكيةولهلمةهناكان.المجمهـورتننركانيجب

صفلالغناءانعديدةمراراا)خالبكرروؤ!،افظءاوهبىبردخت

ارف"---ىاا"دفاالانظارعنلضىعالضكه!الدراماتيكضةبالكثافة

اشاا)طريفةو!بما،اًلن!ريباثرفهياتانيةااوله"-لةااما.للعملية

صدناوا-س!لاحداثروايةعنع:ارةطتهـ،بواسالحدثالممثلأونيح*ل

ا):،ح!ضهبئهازجنىحمهـولة.يرىانيهكنلاا*ن.نا*كأليمورةعيشهيرمكن

انهمؤت،ءت(!*اواالمنرجءمضلوبرظ!روام،اعمل-ةاهذهاعننادمنالا

بجنؤأرصححالالىالمسرصءلآ"-مخ"!ىفقدوهكذا.علنبهامعتادون

ثمةا،لهاتدفعءرءبةصربامةدوفياءرأةؤدرهـو،المؤسيوالمحزن

صةقى!،ات!تءصهراياىما.اولادهاقفقدبران،منهاربحتهلما

فهدوانيرسجبوكنابريحتيراهاكانورا3ذاك،طنانةكقف+"الحرب

صةاررحهصفحاتخببضةبقيت(قيد؟وراج3الأمو"ناظرءوقففي

ذاتاللأله-ف(وصفضهاابطلةااب"ع!*ولوبرتربرزتبينما،المخرجياونوا

كانصفةوهي،حةواضجدر!هورةوالبرجوازيالمثا)يلطابعا

اتنخء-هـةاالخاءعةوروبرتهبرظمبى!كبماينحاثاهاالضءجسىالشاعر

اظل،فيار:"ىال!وادثابهضاسب،سيااطا.عاانكه،ووا.ول!سح

...اوضوحامحلليحلالاضطرابويأقط

لاانهوهيالايرديواوص.قىبري!ختانطلاقنقطةئئسىالاويجب

ءبادىءووقواضحسةرص،رةمارهـهك!طابعذيؤكرتنمسي!قيمكن

فول"عالمهءلاتغاا!،ن،وباختصار.ارئيسهفاالاثن"رةزضاؤضتمعيلية

"ع-برإختيرتمانيملأنلا،كا،م"*"!حتىاو،اكأابامنالكثيرإن

وءملؤبلالنياوجوداعنافكرةاتربطالضيالمبانترةالروابطبسبب

)*ن.إديواوجتممهـ،اباسمتنطقانيسجبا!نيالنمثيلصيغةءعبها

اعد،-داوفيسكوارؤسيجاتممثضلمهلآفبممعدومةؤكونتكادالميادىءهذه

يذال،ا)عرضفانولذا،ايطاليافكالبربرختجةالتمثلمه،تمن

هورالجهاًءجابإنال،وعقضدتهالكاتبضدالفالثنيةالضغالئنيثير

طريالةضدالاز،امءكلا:ميرىان41يرمكنلاصمهور،لديرظالبرجوازي

ةاباكهتر.لمهبئهذهفيتنهدمما3هذا.المقدمةالمسرحيةفي4حياؤ

لث+،هدإس-نا"نا)عديدولرورؤبولانعنفضلا،سياسيةخمصرة

....ابناارقييئيروانلهبدلاالمغالظجن

هازفو((2-لمي"ادنوؤو(()ارروندوصحي!فهعن

دنجاحافائتااعاماعرضتالضك(كورت)الاله!سحبةبعد-2

روءس،ؤ!اقلماول!(())ديلليءسرحعلىفلأيلمنذقدمت،رومافيفالق

زو!ةبالاخبراجوقلم،لهب(ا!اة)اا)ثافيقىموراؤبابرتوامسرحبة

بابعاددالايحاء2ق!بةاكاااؤاحتوقد.ء(راير-:يءدات"الكاتةموراف!با

ء-نوبرقىوص"ه*-كأدينلمناياهاوه:صهعم،دذفملا،الفكر/ةا!لسرحهقى

دونها.للتمثهلميةالجمهور.لقبلالعسير

ا)عقسدةفئوءهومهمليهاءلاياز4رو"عيتتركمورا!هـ،مسرحان

ىفولشئصكلبخرمعتب!لاالاحداثؤلمبمنالمسرحعات(ةلمىلصراع)ا

يئحلان،المذان،المراعذاكاوالهقدةؤلمكعننتمخضخىالبدء

ةلوجوديارؤيتهفيالكاتبتشاوم"))يرءايهانظرةوؤق،الاحيانابغا

التاريخية.-الاجتماعيةلها(المس!ببة)اونظرتهعنلةابعةا

متناففتبنفكرتين((بين!ب()الحاةءممرحيةفيالصراعوبربور

علمىؤائ!مة،يةفوضو،ذاتهاهوهدقها،ليةمبللااولاهما،الحياةعن

وتغرإبنفعسةءلمىقائمة،نفعيةوالثانية،القه-وىاللعبحرية

ذأك،اوتوبياالاإليست،لجامايدون،لعب3احيةال*ن.العمل

نفسهاللعبتطرفبمه-ببيمكذهاحيويةغرالزويفجرخطيراللعبلان

خاضععالمفياللعبفانالذهايةوفي.موتغرائزالىتتحولان

يرتصولايان،ايضاهونفعيا(())ينقلبانفييخاطراضفعيةاوافينلنق

اجريتهاالتبمالمقابلمة.)منو"خادعا((مفرياضرباليصبحا!اءونهعن

لقانيالشرين228اًلعددسالدءشقيئاطليعة((ا))اجلةمورالمحياءع

لا.،.)ا079

هيلمورافبدااخرىمسرحهةفيا(صراًعالىاشبرانابويحلو

ضمنمتنلفظنفلسفتانتتقابلصيث،هو"الذيذاكهولعلملما))

،لتفن"رزدءوالتيالماركسب"هيالاولىالفلمىمفة،ءسليةلهبةاطار

تنجينشاين4وفلضمص"ةهيوالثانية،والاشياءالعالمتغييرعلىالعملاو

.الانئمي!اء/ورييراجلمناللغة،فبرعلىالم!ملتدعوالتي

المهإينييرضانيبل

،*

افامناكأري:منرسالة

البوايسهـعببعةبتاالرو

لازسنادالاداريرةالهـيئةحاللسان((الادبيةالصحيفة))نشرت

ملاح!-طت7191)ينابر)02الرابرععددها!ياهـوقبهبىتاكأ،با

الالح،ددبمالبوايسهةالرواياتنشربشانانجباريدزهبقلمانتعادية

ا(جلاتتننعرهلمااضننامطالدى:لةالمقاهذهفبموجاء.اس!وفييتكماا

نهـستتضرظاهرةلاحطضأالاجانبالكتابنضاجاتمنالسوفييتيةالادبية

مخضلىففياًاصادرةالكضرىجةالادبالمجلاتاغلب!بةفان.الاه؟مام

ا:وليمسببة.اللرواياتكبيرةملأانةتخصصظالسوفيتررادالاصارص،ء

لاجا.لس،رواياتاربعالرولهمعةباللغةصدرتو*ده07!اعام!خلال

المجىلاتفيالهانئرتالاخهرةا)خمسالسئواتوخلال.كريسني

وي!عب.الافاصصنمناكث!براعن!ضلارواقيعشرةخمسالسوؤييتة

هـتهبمثلالتفاخرد-ضطيماخر"عاصرااجنبياكا)تجاالمرء3يجدان

يكونلانارءباحآجةولا.اروورمهبئا؟المفةءولفاز"مطبوء،تمنالكمبقى

اكثىركأ،ر،امالعابلمدانمنفيرفي؟ن!كد!برمتبحرااخصائيا

؟ريضي.اجاتامنوموهبةاهـمية

،ا-وفه-نىاالقارىءباهضم،مسهمجمتونمؤلفاتافهءلوحطيت

وفصص،رواواتتضمانكبهر.لانمحموءتاناروسيةبالهصدرتا!ت

قىا)ضزع:الكا!نتاجمنالمتبينةالجوانبؤيها.تتجلىواؤاص"صن

نفمهء--اتفيقأضعمواالابرتماعيةالانتقاديرةوالعة،صراديمقراطيةا

جهاب-ذةوءنموهوبكا؟بهـءمينونانفيهشكلاوءما.الابطال

وافرىموؤقةمؤلماتاخركاتبكأيلديهو!كن،البولضسيالادب

؟،



ير:غس-!!هل-.كأ،بءائه!هرص-مناكثرافاوانهلا!*يط،لموميعاارو

بطلهآ؟))ءيغريه()ان!وواحدلسبب،4روايةاقيونترلرجمة

كريسطمؤففاتيرض-لاوهو،واردرر"قالاهذابر،ننعتقدنشن

إقشعامالل.أهشرصارتمحلملالمنامنابعضامان.وحدهماوسيمينون

تصي،القراءمنعدداكبرللد?بوليسب"4رواياتك!ئايديهـ،تحت

يتابهحكوين))المح!قروا؟المنصرما*،مافي))الدون(("جلةننئرت

كانت))ر.كاستاوتيةرواسوقزيرمينيك((-ضىظ))مجلةوننترتالتحفهق((

مجلةونئنزت،المايا)+من"اؤوى.لمثيزد.وروايةاوماخ((فيالبداية

قدالمجلاتبعضوكانت.المصيدة(())ءالالاخهرهذلألوايةبرولم!كور"))

يهمسكلاالكاتبهذاانءنذلا)رغم،ذاكمبلأشعيزءؤافاتنشرت

البو&-4.ا!رواية!بأا)ديمقراطهبئسيمينونبتقاهءد

!-!ا:وببسيةاالرواياتذاشري)دى،سيةالاسالحجةو،قيوم

)جوهرفحااروايآتاهذهفي.لرونانهمعلىاسوؤييتياالا!-اد

الحجةوهذه.ارآسمالبماالمجتمعو)عيوبالبربروازيةالحياةطراز

مثلروا؟تانبواجسيةالمرواراتمنجدام!دودءددنطاق!يصافكأ

المعاديالاأثصاهذاتالسياسيةابوليسيةاوالرواياتسيمينون

وور.هولأ.وكاريلبمبركنالانجلهرييناكاتبيناإاتكرواللفانفية

مركءندبسل"نواصدآنفي((برلينءتكرة))هولروايةزثستلأ

غةكه!((اوإرسكيه*ء-:و))روسبا((ا"ورذالم،ليتجراهماسو!ييتيتين

((.اخيهب!دي))اورء!.نيةرواالاجشبي()الادبا))مجنةوننترت

هووا-!قلك!ط.لدورالغربيةالبوليسميةارواياتااءلبيةان

.علء،م،الحفاهنواء،هـءتالمحفيالمرمو!ةوالمكانةاثروةااحرازاما

الربىده":المع!ودالمخططة-كأالمولالظحبةء!ا)وواًي،تهذه"خعدىولا

قيصتءساىاإتءولالادبهذا!يبشيءو!لمل.كشفها-تحرإها-

-.مبتذلةرخيه.4

اروا؟--بمااتكلايمصضخد"ون"و!ب"نءة،باا!فبربفيانالا

اكت-!ابا!ؤلاءامثالومن.جديةاجهماعيةءشاكللطرحالبوا-!ص!ا

الروائبجنؤلاء5اونآلءواماتاىوا.هولوأ.كاريؤجونلويسى.ن

.القراءانكلارلفصي!ننغي

)(!يةالع!سالئزعة))

ا)ةزعى-ة))ءوجناغونكتابا07!اواصرفي"وسكوميء*!ر

منكثيرفيتفلغلتالتيالموديرنينرمجماليهيتناولوهو،11،ءريركأ"

هـ-تاعىاكلامامعرضوفي.-الحد.ضةابرجوازيةااثقامةا-وانب

"(لنزعةاناىا؟ودينؤط.افلسفيةاالعلومفيا!كتورااشاراكأابا

مفسن-وملانوذاك،متلأآملزظبريءلم!ببنتكللم:دولاا)ءصرية((

المعرو!ومن.والمتناؤضةلت:وعةاالظواهرءنكثيرايضمالموديرن!زم

اسهضعسطالفييض.،ربونابىربروافيإ.نطرإهناوايواوجهءنالابربىان

قياإدية(("االاتجاهاتدراأنةذنئدوافاك.))موديرنيزم((مه"طلح

اروحبصلةأمت2لاانهاعلىخه"وصاالنآيهدينبغيالبرصوازيافنا

الطنانةالعبلراتوان.الفنيةالثقاقةقيولمتجديدالحقيقيةالعصر

حجابالاهـطمااايبرجوازإةايثقاقةفيالرالجة"ا)خزعاتلمختاف!

الزائفة."ثقاذةالروحيةالفاقةعلىيتمهـشر

غه-رامرونعرقي!ا((الإصةالئزع"))-و!رءناكأفاانالا

قى.النزعهذهلبئاجماوالاجتماعيةاعرفيفاالذوردرال!.قيبدون،5ءن

،أهليىلملا!ء4قغاثيا34"،بقيءوجناغونالاستاذاليهوققماوهذا

هـنالبر-وازييناود.درنيزمان!ريبمواعه،لمؤ)فآتمناكث!يري!ا54

وهـوقسء،د.أه-روتريليئطغلطهكسهواولدوسقراي.نويدر.غامثال

.ومانرو

يا()3الامهبرلاباماياقة1لم

المنصرما!اماواخرفيناوكا"))الثسدارعنموسكوذيء-در

ء--نءجمو،قىبقلماعنئر،بئ((االقرنفيالاء.ركبمالادبؤضايا))كتاب

غو-3-يء*،ديعدهاالتيأ-لشلةاءنحلفةالكنابوهذا.اؤبفينا

ة-امقاال!،بونستول.ك!()3الاد-رالادب))داريخعنا)،الميلالب

الاء-رأبما.الادبفحي(!طريةالعم!الروايةعنسالامارينرومانالدكتور

النىاوق!كأاالعدوافيفاهنهاسةاىاالادريالنوعووفانثوءرعزىو

.مورةالمهارص--"ءمنكثبوفيالاميركيةالمنحدةالولاياتتنةهجها

،كوصصائص"3الامبواجماهيرياالادبذا!مورسكيامقالةوتهاولت

الكتابمنعدد2ءؤلفاتوكورينيمفاوفيكوبيوجمينمهضداههونحلللما

.وتنسفير(ا-،مزوووميلرولويلبيلوويك)ابهـاميركانلا

ا)زر،ن،ءوالادبرا:مم!هإينا3،ن-رالاهالاد؟ءء-5،اةا(*""بويتناول

الحه-،ةعلىكبدارآقيرادؤترونواكئهماثانيااصفافييقفون

وهـ-فوتوماسوؤينزبريرا)دليندسيا"ثالمنالاميركهةافكريةا

وغيرهم.

د"وفرونوؤطا/ا"نواي

د،اءو؟كهصلاءد/دااء،مامستهـلميالاديي!ة،طالاوساحتفهت

-ىانانواوالتهاطاتالمواهبالمتعددالسوءيي!تبملاكاتباستينيا

الم!رحىا-،ايفاوالئثروعبز،ب"عرالشعنظميمارسافياسوقرونوف

هـهـضالاخرىالسوقييتيةوالمدن*وموسمسارحولنابع.الكويدي

(ارالاطو،ب)وررااطب"ب1و)ركة((اةا))و()اةنناهةو((((اءقيودا،ته))ص"روءس

ا-وفي!ي!تا21"ابااوى-عمنسوفرونووطانالمهوو!!ومن.وغهرها

ذلكفي،-ناءهـه،اعمالا4وامعءتذهالحدإتالريفصياةعلىاطلاعا

ومبد./كأا3اباكا"-او!بة5تميزو.ابىلملردربوعكافةفيئ)"تر-لموولاتجو

يضفي!-،اإضيآزاهيئاوالا!واناةكاهةاوروح""النهوصسى)نمؤاؤلبرلم

مهرحياقه.وشخصياتابطالهعلى

ابرضماعبنشاطاله.و!روروؤط.له،ردىاثراالادبيالهة،جءنوفضلملأ

إصلتحرورهناالسومبيتلكتابالاتحاد-كبر؟يراكانذقد.عاواس

ب-وىالاسالهضاءنلحئكأارؤيسنالباوازت!خب،اوغوؤود((((مجلة

اسينطكتاب"-ع،تلاعلاؤالى.وقهيتيةاللجنةلرديسىونائبلالاقريقي

وافريقيا.

الضامنخ!ري.كومود!

مسيرسمسى..سء.-.

يثاطدرصد

ال!ربيلاخةزالا

بقا

لوفااسكئدر

ددمننهقاطلسمكتعةالئساثر
4..

!سحيه
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