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باريسمنرسالة
ياسميينكاتبومسرحأ!هو"العم

وان،ياسءنكا"باسميعرفلافرنسافيقارلىءهناكيعدلم

فياوبار؟سفبىسواء(لمسارحخشياتعلىض!ثبلايزاللاحظهيكن

.للمسرحللكتابةتمامامتفرغاا!ناصبحثدانهمنبالرغمالاكاليم

حين6891عامالىيرجع!مرحيالهلاحدىالعاصمةثدمتهعرضفاخر

طابعذينقديعهللاخراج"اوليفيهآلان))هوشابمضرجتحمس

فبىا)كتابشعهيتينماساتينبيناهرجهثديالبنكانمباشرسياسى

."قامالاتداملرة))ءنوانتحت9591عامسوىدارلهنثرتهالذي

فكاهي!ةشحئةمنعليهاحتوتبماا!مسرحيةتلكانواضحاوكان

"الجثةالاولىالمأساةبعدللتوترالمزيلاالفاصلبمثابةهىانمانقدية

ضراًوبم(يزدادونالاسلاف"الثاليةالأساةالىللعبوروالممهد"المحا!رة

عنوانتحمكالتيالثهاثيةالدرام!يةالقصيدةتلكالىبعدهاومن

علىويقوم"الذكاءمسحوق"الفإصلذاـكاسموكان."العقاب))

العملصياغةاعادياسينولكن.المشهورةالشعبيةجحاشخصية

بحيثجديدةواسماءشخصياتعليهوادخلمنهوحذفاليهالأضافله7

بذاته.كلالمايكونانموحدويكادوطابعشخصيةذالمحنياعملااستوى

بواسطةالعرضبهدفالمعدلالجديدالئصهذايرئشرلماليوموالى

من6891عامباريسفيبوادوالايبيهمسوحعلىاوليفيهلان2فرثدة

((.55ذكاامسصحوق))مصرحية

العولهذاتعديلعلىعلالفاياسينكاتبثضاهاالتىالفترةانالا

وفيظروف،المسرحووصفةمعئىفيالجد.لدة4وياءلاصخبراتهضوءعلى

تاثيراتركتثد،فيهايعيش!اتيا"ر!ةوالحضاللغوبر-لااهجرةا

ءسرحف4فيااغبابوصوحظهر،المسرحيسيرهخطعلىحاسما

ك!نابثيشهرينمنذظهرتاكي(صفحةثلا"مائة1الطوبلةالجديدة

ياوحدتض!عهاولم،.((.المطاطمنالنعلذوالرجل))ءنوانتحت

صمنالا!ليميةالدراميةالمراكزهبىاوباريسىفبمسرحيةفرقة

مهرجانضمنسيدخاط؟يلارجانبانترددثدهـ(نوان،برامجها

.ا)عامهذاصيفافببئبون

ادوارالئاثدعليهاطلقاـذياياسبنكاتبهسرحولنذاكوءع

ائص،"،هعانيهابأسمىالشعريةالواثعب""مسرحاء.مجيسان

كانواذا.؟لئحوهذاعلىظورهبذورذاتهتكولنهفييحملكان

اكبراا!سرحىالفنيالمثروعذافىعلىللحكممبدكرايزاللاالوقت

مسرحيتهسوىمئهبر.ديقدملمالهحي!ث،لمحيهالشاعرائخرطالذي

هذابتسجبلالاننكتفبىلمحائئا((المطاطمنالنعلذوارصلا))الاولى

هـنهـارقيمثكءمهادارهائرياالحوارذلكءؤقتا!ئقدما)ترول

:"الاسبوعيةا)سصاسة"مجلة

للكاتبالاخيرةالمسرحيةعنوانهو((المطاطمنالنعلذوالرجل،)

منشاعريرفعهانيمكنتكريماعظمايضاوهي.ياسبنالجزائري

عنيدأكانالذيالفساميااثعبجيشمناصلالىالثالثا!ا)ما

نظماذياالرجلذلك.ءئههوشي:الوثتنفسفيالتواكل"عوبالغ

حيثاتطاع،ظافرةسهـتكونانهاالبدايةمنذتعلمكانتثورةصفوف

قبلواعوانهالفرنسيالاستعماريالجيشكواتيهرمان((هو؟لعم"

جونسونقواتكانتالتيالمهامكالمحةسنواتبعدةذلكبعديحبطافي

!لاا.خدب!ثب،!ب

ثمافيخلالمنياسينكاتبالنارويظهر01بهابالقياممتعهدةونيكسون

مذ،التعليميةحكاياتهفي/الهادثةبريختببساطةتهسملوحات

الهندارضعلىتنتشراكبالثورةتلك،وجذرهاالفيتناميةالثورة

السياسة.توجداليدايةفي.الجنوبالىالشمالمنالصينية

فعلستمثلما،،الصمعكريةجي!ابالجنرالاستراتيجيةتستفلها

تحويلمنتمكنهافاكةببراعة،باواولينلماوالعسهـريةالاستراتيجية

.ءبالهذابإ.ومليللصلمببمغتحكطريقالىمنآسياالفرنسيةالعملية

تلكفيموجودتانالاستعه،ريةالحربتضمه!"اللتانوالمهزلةلمحالماهاة

التي"الفريسك"تلك،ياسينكتبهاالتيالشعرية"الفريسك))

منمكانةللىمرحلانذلك.الوثتنفسفيوالمرحبالقوةتتسم

هوفن؟مكانياتكليستخدممنههوشفيفشعب،الاولىالدرجة

العالماليهارسلهاالتبمالجيوشمنليسخر،اجتماعيفنطلضرورة

بينتدورمعركةولثماانهاخبث.الخاصةحريتهمنهلتسبالحر

كانومهما.الارزحةولفبماام(لمسرحخشبةعلىسواءافبلواالنمر

لهمفرولا،عنيدةمكللاومةيلقىانالاالتسلحدرجاتاحسنعلىالفيل

الجسدممزق،والاعياالتعبمنالامرئهايةكيوالموت.الاندثارمن

ي!ايضاالناسسنرىالمطاطبلادلمحف!.واسنانهالنمرمخالببفعل

.(،ومهارتهماكمورحذقمعل

ولكنه،الشاعرمعحو؟رهسارتيميشيليبداالنحوهذاعلى

حيات!هعلىالضوءمنشيثاتلقىاقىالتواريخبعضكذلكرذكر

هوتاريخياسينكاتبمععندهيتوثفالذيالاولوالتاريخ.الابداعية

بصورةالجيشثمعهاالتي)5؟91عامالاولىالجزائريةالالتفاضة

الفترةتلكفيا.(قتيدافااربعيننتيجتهاكالتالقسهـوة"بالف

وامتالتيالمظاهرةفيكاثلتيموثدعاماعشرستةياسينعمركان

:الذكرىتلكعنيقولو.المىج!يفيبهوزجعليهوثبضالاستعمارةمد

مي،الفجرع!نداصبالرصقىمىسوف:ثاللينهددوئبملقد"

المرءكللمحيهايشوعبالتياللحظةهطوتلك.الكلامالىيدفعوئي

وثد.الكائلت/اكتثاال!الىويبداعليههوولا!راجيديةالرحابلأ

.لمحانايةاثصبطا!جمماافيهاتزودتا!تبما!لحظةهيتلكايضاكانت

لحراتلاجملالواثعقيائهما.بهامررتاثراقحالاتاتذكر

الشعروالثورة"هماشيثينفاكتشانليثدرخلالهامن،كلهاحياتيا

4691عامالاولىالثعريةمجموعتهن!ثرموعدفصالثانيالت!اريخامهـا

.وحين\الادبعا)مدخلتوهكذا".اـجزائرامنمفلسناشربواسطة

."مناضلاىاتحو.لبداتامراساتبلمكعلىفيقضاثعبإترا

الجدب-دةالمسرحيةعنمهاشرةللحديثياسينينتقلذلكوبعد

نفسبمعلىموضوعهاسبطروثد.!تنامفيتهوراحداثهاانث"اليقول

-94عاميفي!تنامعنمسرحيةفيوفكرت.طويلةاعوامخلال

،وقيت"يةالج!هورائر؟لجز"مجلةف!محرراحينذادوكنت،91.ع

هـ،اعملااسلتالفتثم.تمامامنيفقدتصفحاتعدةبالفعلمنها

الشمالزيارةمنعودتياثرعلىسنواتنلاثنراخرىمرةالفكرةهذه

انهسيكوناعرفوكئت،السرعةبمنتهىاـعملافهبىاًستغرقت.فجى؟م

شيءكلالواثمفياجهلكنتاننيكما.الطويلالمدىعلىعملا

استطعتالحمولالتيالاعمالكلقرأتوهكذا.البلدذلكبتاريخبلملق

منههوشبمانصوصودردست،اجئبيةام!تناميةكانتسواءعليهاء

تونج.وماوتسبم

.لهفيالثوريالرمزثيمةتح!لكجزالري.)ـكطباكسبةو!يتنام

قاهدتوجيزةبفترةوبعدها،فوبيانديانسقوطكان5491عام

يمعلالفيتنامييناضضاروكال!.الجزائريةالثوريةإلا.تفاصة
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نجاحااحرزواوقدالاستعماريةالقوةيحاربونكانوا،الاملمنبصببصا

تعلمناكما،بشرانكونانعلىالجرأةفعلمونا،الاعواممرورمع

جزائريين.نكونانعلىالجراةايضامنهم

المعاركمنالصدارةمركزفيتقففيتنامفاناخرىناحيصةومن

الافريقيةلشعوباونضال،الفلسطينيفالكفاح.الراهنةالعورية

فيتنامفييحدثهـاعلىكبيرحدالىتعممدكلها

يقطىسوفمنهااشمل"فريرسهـك)ءالىمسرحيتكتنتميهله/

الثالث؟العالمشعوبنضالخاصبشكل

،"افريسكا))منالفيتنامبىااجانباالاليساليومنشرماان-

صفحةالفمناكثرالىمجملهفييصلمجموعمنصفحةثلاثمالةاي

منالصوربعضهواظهرهاناريدالذيوالشيء.كلهالعا"ويغطى

بلادهابتحريرتقومواأتيالقإراتمنعديدالىالمنتميةالشعوبتلك

لرثمسيلهذهاالموضوعفانواذن.الامبرياليةوالاست!عماريةالمسيطرةمن

تشيقظ.لشعوباهانلحةاالتحريرحركةهوالمخ!لفمةا!رجي!ت

اما!.الواقعفيمنتهيايعتبرللموحةامنالفلسهطينيوالجانب

الذي((بطإي))بقوم)الاوسطالشرق:!طالاخرىاووولعئإوين

يدورماكثبعنيتفحشواعربيااالعالمفيبجولةنقديةحاسقىوهب

اخيراثم،الامبرياليةقلعةالمتحدةاولاياتوا،اوروبا،ثم(به

اقصومالاخيرةالمسرحي!ةتلكوفي(ومركمثىوتونسالجزائر1المغرب

عاونالىتطرير!قفيهوالذي،الثورةبصداجزائرياالمجتمعبنق!

فرنهاوفيفيالموجوديناجزائريهناالعمالعناتعدثو،حالايعلى

.اخرىبلاد

ادئهـ!لذولالرب))لمسرحيةبالنسبةالانطلا!نقطةماة

؟"للطاط!

وا)خمصماننموذجبلأحربقصةالدقةبمنتالىاتحكىالمسرحية-

وينطلحق.ذاكبعدالاميركيالجيشثماولاالفرنسياجيشاهما

ف،نولذلك.افيتناميةاالامةروينلحظةفيعاماالفيمئذالعث

يونومدنيونوعسكرسياسةرجال،لثمهخصبتامنهائصلاعدداهناك

واحد-كوكي2نجوين:المثالسبلعلىولنذكر.الجان!ينكلامن

،(ماسو)ماسول،ستالين،ولو،جياب-منههوشيأسماءمن

،(ث!ينتن!فيالهابالمهلاستعمناولدالاتر)نابالم،(سالان)سالون

،الجنرالء(رتانهنريالبحري4طالضا،داداىاوهباهالا!راطور

-موننيجوو(نونيكس!)نسونبكورديتشارءساارواو،)تيو!)يود

.(نسونجو)

حتىا!اجرمن-ولرها؟ةابعاتياالرئيسيةالشخصب!ةاما

منيوجدرجل،بح!الفيتنامبارجلااله،هواله!!و-المناضل

الشخصباتكانتوقد.كلهالراهنالجيليتجسدولمحيه،ا)كثيرونئوعه

علىالاحهاناغلبفيمهـزوءلأشممخصياتالمقهورةالشعوبفيلكبرىا

المنهصر.الرجلف!وهوشي!4اما.تراجهدينحو

الفرنمسي!لااهماليهااحبركةاوموقففرل!طيءؤتمرتذكرانك"ة

متصماريةالا!الأالمسماتجاه

انهاوس!لمة.الفرنسههـنالعمالمنثللأئةالمسرحعلىاضع.نعنم-

ثلاثة.فرنمماداخلفيهيعملهوشيمنههـانالذيادعياقلاظهار

((،اض!برجزا"الىفيحرفالذيوالمنافل،المأةزماكافل!بانماذج

ذلك!ورتوقد،((ئإرةباك!))ي!صطادلذياماريوسااللامباليثم

للشعبمنجانبمبلاةلاذلكمعيوضحانهالا،هسرءسة1بمن!نهى

ذاكشقاءامام،انفسهمارريوعيين2بعضكلبلاةلاوحى،الفرنسمبم

افىيا،منهل!ولشىكانولفد.والبسالةاشجاعةباامت!ءاالشص

احزباع5الجراةبالغهجومىموقف،المبادىءمنشعرةقيديفرطلا

فييرلموفكانفقد.مه"رائعةعلاقاتمحلىمحافطتهمع،اثهـوعياا

.نظرهوجهـلاعنالحزمبمنتهىيعبركيفالمناسبةاللح!ة

المعننعمرات..لتحريريسافرالمسرحشة!يمارتانهنرينرىة

مقتنصاكانوقد،فرنسالتحريرالالمانمارظنهنريحارب-

الهندخارجاليابانيالغازيطردعلىيعملحينبلدهيحررانمابانه

التسيبالحريةالصينيةا!هندلتلكياكألاانهغير.اص!ينيةا

فيالاسمتعماريةالمطامعفتبهو،السرعةبمنتهىذلكويدرك،تتمناها

رغمالمعركةمنا!خرالجانبالىينتقلوعندئذ.بشعاامرانطره

-معسكر،معسكرهيختارانه.معلهحئودهمالذينزملائهسخرية

الفيتنامبم.الشعب

..ايضا!معسكره؟سينالمم!رحيالكاتبي!ختارمعلمالأة

المسرح.منحازعمل،نضاليعهلالمسرحيةءهذهتأكيدبكل-

النشاطءواجهةفياضرورياالابتعادمنكنوعالاحياناغلبفييعتب!ر

ابدايهنامالح!اةف!السصياسةتدخلانوالحق.اجومياالسياسبم

علىيقدمانمهـمةابداعاتقهعلىالمسرحيماخذولم.ا"يومقوتهبمعل

.الحربتلكفيهتقومالذيالوقتذاتفيحريريةحر؟خشبته

لك.باهنسبةجديدموءموعايضاانهاة

تلكفحتىبة.عهليفيكبيربتحولةالحقيقفييت!قاًلاءرس

وكانتصفقطالجزائركيكلهاتدورمممرح!باقطأحداثكانتالمسرصلمية

قراءمنمحدودجمهورعلىقراءتهـصافيمقصورةالمسرحياتتلك

وفي.رواياتييقرأالذيا)بمهـورعامبىهـلوهو،الفرنسيةللمغةا

كأتوقد.العما+كأا!:،حميةنءجمهورايلياليسنفس!االجزالر

لاافةوهيالفصحىبالعربيةمسرحيبتقديمقذرةمناورةضحيه

استطاعواللتعلمينمنقليلةقلةمعفقطاًلطلبة.الشعبيفهمها

ياسين،يا:حينثذبريقولانيمكنمنوثمة.اأغراضيالىاوصولا

تك؟مسرصإيرىأحدهناكوليسمنلضملثاعربئنكتدتن

للجزائريبن،،مباشرواضحبأسلوبأكبانالمرةهذه؟ردتوقد

((المطاطمنالنكلذوارجلا))مسرجيلأتقدمانبدولا.لشعبما

سنصحهها،انناالا،برالفرنسية.إو!مانهايةقبلالجزالبرمدي!نةفي

!.4شعبببصبيةبصباغة6تقريباكامةكلمة

ئقففيباناهتهإءفىالىاذنترجعالشكلفيالبساطةتلكة

ءحمب!.الطبجمهوركمقذهـقى

كوسيإةالمسرحاواجهانني.هذامشروعيفيالنحإحاصمنى-

ناءلمىيجرؤشياسيامسرحءصنالبحثوينبغي.ا(سياسيةالمتربية

اهـبرااصهجوقد،ا!ناليهنحتاحالذيهوالمسرحهذا.اسمهيقول

واًلغريزيالعإطفيالاننزاممحلالواعىالالتزاميحلانوعاجلاملعا

الضعب.منلجاتب

فيأفك!راوأنا.الاقناع/استطيم(نهوالاءرنها؟فيوهدفي

ا)شمصبيخوضهااالتيا)!ربعدالةمنالمتأردالجزالريالجمهور

المبادىءولاالمعركةتلكتدوركيفيرعرفلافهوذلكومع،لفيت:اميا

هبمواحدةقيهؤالايرونلا*ونمخلعوطنيونو"مة.بهاتشرشداتياا

العس!رية.الانتصاراتوالادغالحرب

جاءاينمن:تعليمياهتمامهوالامرنهايةفيعإئيسيطرماان

يرضهوناًلةنظهـ+ون.؟مسهوفهي!ظ!كيف،تاريخهما،الشمعب!زا

.وهذاالشيوعيونيقودهامعركةوهبم،الصحيحمكانهـطفيمعركتهم

..وسننالبنوءاووا-ئينماركسالىإرةالالفاورسحهةفبمي!ر"ا

؟الاخراجفياخاصااستعداداالمسجيةزهد/يمطلبوهلة

يرس،برقفي/.يةللغاثقيلنطامفرفهاقبىااالمسرحياًلنظام،كلا-

المسوحمتناولفياوس!إئليوجدلا،الاقاليمفيافاصاالامرهوم!ثلما

باناعتقدلستالمبباولوذا.والفهالب"اً)تأثبوالمبامالسباسي

يرمكنالاقليهيةالدرام-صةالمراكزمم!ارحمنمممرحااوقوميامسرحا

اًخربالغلفمماءهناكثم.برنامجهضمناداتباالمسرحي!ةهذهيضعان

اةمحاكالجمهورومكنهل:التاليااررؤالفيدتهصيمايمكنالاهوة

العيئة؟الهئدفيالؤنمس!بماالجبرانهـ-صارعلىهشا

نظ!صواننحنوعلإنا.ادئضإليةوسائاله،نضاليمسرحلكل
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اظهرهمااللذينوالحل!البراعةنفسهذاالمسرحيمشروعنافي

التمعيلفياسلوباتتطلبوالمسرحيه.اكلافرةاحربهمفيالفيتناميون

لىمثلونالثخصاتلافالممثلون.المهرجيناسلوبمنءبيرحدالى،قترب

العرالسبمساعدة،النصتلعسبالتيهياكلهاهوء-قىاالمحولكص

تلالماتناالنبرةعلمىاعثورايينبغ...البصرية-اهـلمعهةوالولذمائل

الجانبفيوالفارس،الفيت!اميالجانبفيالتراجيديا،المسرحية

.يراست!مىلاا

رلب!ي!جميوئس

هنانقدمانالمفيدمنيكونفقد،المسرحغننت!حدثدمناوما

الاكاديميةعضو6يوبسكويوجينعئ4عبرالذي،الموجزلراياهذا

ا)ثقاؤيةالحياةفييبرزوناديناالكبارالمهرجينوأحد،الفرنسية

تجاوزتههـنبهوسوالمصاب،يهيشهاالتبماافترةاتإكفيالفرنسية

بمظسبة،عا5التطورعلىوقدر""الخللاقةطاؤتهتجاوزت،الاحداث

إص؟فالاءعباريسضواحيفيانسإ"بلالببرليزبريختفرقهوجود

الكومونقى،انتفاض"علىعامما*لةبمرورافرنسياالبروليتاريالجمهور

منيفسرهـ!لالافعلىاو،الفرنسيلرسمياالت،ريخيتجاهلهااالتي

بريختوك!االمقتضبرأيهيونيكسوكتب(.البرجوازيةالنظروجهة

فيه:يقول.الفيجارولجريدةالادبيالملحقىفيونشره

ايساًنه.وايديولوجيزهليميالانهوب(اداتبريختأحبلاأنا))

مادةيقدملاهو.تبسميطيواكنهبسيطالهصى.!دئيولكنه،بدائبا

ناحيةومن.لايديولوجيةوتصويرانعكاسنفسههولانهصرللتفك

،انبعدالالهليس،ء-طحنانسلابريختىاالانسانثاناخرى

هواليهيحتاجاذياوالامراجتماعيا،الاليسلانه،الس!ولحبعداهما

غلبفياوليسملأتملفيرانانسىاًنه.الميتافيزيقبىالبهد،ال!مقبعد

اوثبممثلا((والاستثناءاقاعدةا((فينرىوهكذا.دميةالاالاحي!ان

؟لجانبؤقطمحكومبريختعندا-مثريااولئنانا"رجلءقابلىرجل))

اؤماذاتهالاصتماعياجانباهـرزاهـاناخرىناب-ةومن،الاجتماعي

(هئيونيسكويقصد).ءجمبكأنظروجهةخلالمنفقطبريخهـتيراه

يتجاوزآخرجانبال!ثرنحندا-لمشافيهناكولكن.(اولركمسية

مامقابلثياحريتنايمئحناالذيالجانبذلك،-15ءكبالاصاجانبا

وواىنمااذازعرفاناخرىكلثمملةانهاالا.اجتماعيهو

اصدىتعقيداأكثرخر3نوعمنحتميةامحرب"اح!ه-واج(نبا

لانعاجزاليريحلتيالانسطنفدانحالايوعلمى.ا(ءمثريلكائنا

ا(ؤلفذلكلانايضامزيفوهو،الداخليةحقيقتهمنيحرمهءؤافه

سدونءممرحءنهئاكوليس.ويعرثهيحددهءصاغريبمايجعل"ت"ذا

وا"س،مي!تاثيزيقابدونثنهنممةوليس،الستإرعنهينكشف

فلألهتكوناندونللانهانكطااجتما!جانبمن34اذاكالوق!اك

."اجتماعية-!دوق

اننقنعب!دوعلي!ف!.بريخيتفيرأيهعنيونيسكويصرهكذا

صدم511مسرح.البر،ختياالمسرحمقابل!يهوقدمهالذيبالمسرح

الواكع!اوللتاريخالرويةوعدموالتشاوم

الئثاشوحمه!؟رإس

**ت

المهاينينبيلمنالآر!"ا

لبازول!بني((ان!ب!ة((تمهورمط

اينيبازوباواوبيتروروابة!ي((/4نطر"اوقيوريما:تقدءم

الفيلىسمكانارزيااوقتانفسؤ!االماضبما*اماكه!9ء.!رت،الاخهبرة

ا)صالاتهـ-نيصادر،نفسهالمؤلفاخرجهوالذي،عنطخوذ3ا

بتهمةالمحاكمةالىكيهصاحبهاقدم!الذيالوقتانفساررينمابة،وفي

ومناق!ثاتجسماتبعدبرىءانحم!ولكن.العامالخلقالى*ساءة

قد"الخلقاىايسيءما"اناساسطلىالتهمةهذهمن-عديدة

الفنية.ضروراتهلهكانت

الجنسيةغريبالهويةغامضشخصوصولعنالروايةوتتحدث

افرادهايسحر.ميلانومدينةفيالبرجوازيةالعإئلاتمنعائلةعند

غرةحينعلى،اتىكمايرحلثمواجسادهمتف!برهمعلىويستولبى

اقرب6جامدروائيباسلوبباذولينيويعالج.الغموضنفسوفي

فيالفربيالمجتمعازمة،عاديةروايةالىمنهسمينمائيةلرواية

تلمكافراداحشاءليمخضا)ضيفهذااتىلقد.لحماضرةاالمرحلة

تمسرصيإقائمةراسعلىبعئفهايماتيوروتاتي)شملهايمزقولعا؟لمةا

عنازمةتعبرالمجتمعرمزالعائلةمنجعلتالمددمتاهيةلاوروايات

كلوقبلولكن،(المجتمعفيالعائلةازمةوعناعائلةاؤيالمجتمع

تجيشىكاىتالتيالكوامن،عريضةشاشكألأوعلىامامنايعكس،شيء

ابرجوازية،االاجتماعيةالمطاهربراقعتحتالمختفيةالاعماقتلكفي

الازمةمعالم-ذاتطوالا-لناويعرضالنفوستلكامامناوليعري

فهسا.تدورالنتي

بالتشاؤماليوحييل!ببل،والكأخليلبالعرضبازولينييكتفيولا

هبمافيفالبرجوازير4:المنافذبخكلمحيطالذيالقاتموا)سوادالعميق

المقدرعلىمنانهكما،للمنفا؟سبيلهاوفينفسهالاستهلاكطريقها

قبلهامنحتىارضاتلقىان!يمهاوعلىحطامايكونان"جت!معهـ!ا

سبترك:الروايةفياالابمصيريوضحهمصيرهااًن...ذاتهاهي

منالشىصرخاتيصرخرمادب!ةحمراءفيعارياو!ربللعمالءصنعه

بكاثسةفيوحيلأالعائل!اؤرادبقيةءصيراما5الانتهاءاهاالمقدر

والمصير.المج:معذلكتنتظرانهابازولينييرىالتيالمخارج

حدودخارجاكونهافظرافهي.الخادمكأمصيرءـصلختلفا-الوحيد

الريف.:وهيالا"نوح"سفيئةتمتطيانالمئحل-ستطيمالمجتمعوقيم

بها،ستقومالتيالوحيدةهي((الخادمة"اوست!ون!اكالمعجزةان

جديد:منتهدمماتبنيوانذاتهإت!تجاوزانلهايمكنلاالمعجزةلكن

البسيطةاكادحةاالقديسةهذهعلىثماولذلك.((ا!خرون))هد"ما

هيدموعاوتسفحالصناعيالمجنتمعخرائببسننفسهاتدفنانالا

تمتساومسواءاعمساقفيالتفاولشهـابنرىوظ.انتلإردموع

الحزين.بازوليني

،-.السفلىالبرواءتار؟ص!قةنحوتطلعهوبعد،هئا،وهو

المجتمعصراًعاتدواماتفيبعدتدخللمالتيالهعهـيسةالبروايتاريا

جرثتهاوواطبقةاهذهحضىانهذلك)التطلعهذابعد،البرجوازي

قلصكأالانهانيلأانهعلىالريفنحواييبمابازويندر(دلأالبرجوازالقيم

ماعلى-المقبلتطلعهالىتشيرفيهبوادرهناكانكما.الاخهـيرة

الخلاصر.رمزانهعلىالثالثالعالمنحو-ارى

العالمءصعديدةاماهـنوفيهنادارا)ذياحنصفاوالجدل

الكتبالكاثوليكيبجائزةالغريبالمأركسيالفيلمهذافوزبعدخاصة)

يئركزكان(الكنيسةقبلمنالكتباعضاءثصحللمللس!ليئماالدولهب

ايديولوجيةارضيةعلىتدورلاروابفيالجئمسلمأذا:اممهؤالاهذاحول

كانبازوليتيوجواب؟"دي!تية"تكونتكادبروحوتتلبسماركسية

انسانبينقىالممكئالوحيدةالعلأثةهياالجئسيةال!هـلأانهو

اجئسى،افهمنامااذاون!ن.اءتمعاهذاوفيالعمرهذافيوآخو

ء-ءهحوووكم.فسئرى،!ديالفروووعئاهؤبىاًي،وكمسببكهلملأف"

.لوافارأي

وازماتقضاياعنمباشرا"ءببراكونهاعن!ضلاالروايةهذهان

تركيبهافيامالرواليتركي!بهافيسواء،ايض،فهي،لغربيااالمجتمع

الذيفالتركيب.وعلاقاتهاالازمةتلكعنمبالثرغيرتعبير،ابفهـري

ليوحيكهقيدةوالماركسية،كروحوا)دفا،كةللأقةالجئسب!ب!نيلحم

هنا.اليوميةبالحياةحتىتعصفالتيالغريبةللوحدةتلكلئى(

بين،كطناياكان،!دور،الاقلعلىالايطاليم،الغربي!الانسمان
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الحاضر.الكتلويالمجتمعليستجمالثلاءدةالاقطابهذه

،تاركاالروايةفيالواردةالرنيسيةالافكارطرحهناحاولتولقد

رغمالمعقدةالصعبةالروايةهذهخضمفيوحدهيذهبانللقارىء

الااملوكلي،معانيهادقائقمختلفليستقي،الظاهرةسهولتهاكل

الايطاليالاصلفي،يتشحوالذي،الغريباسلوبهاهذادونيحول

.اخاذةشاعريةبمسحة،الاقلعلى

((الصحراءطريقمحوالشععباللهطوىوبعدها))

معطيات

وصففي،تواضعوبكل،هذهقصتنافيالاولىالمعطياتتكمن

الايديولوجيبالمعنىصفيرةبرجوازية:لكنهاصفيرةبرجوازيةعائلةحياة

شديدةالعاللاتاحدىالواقعفيفهيللكلمةالاقتصاديبالمعئىوليس

علىالصعبمنلشىبانهونعتقد.ميلانوفيتعيثرالتيالضنى

يتصرفونكيف،يعيثواانالناسلاولعكيمكنكيفيتخيلانالقارىء

،(الصناعيةالصائيةالبرجوازيةمحيط)محيطهمضمنعلاقا-دهمفي

بع!دقدونعت.دواليكوهكذا...العالليوسطهمفبميفعلونوماذا

بعغىبتجنبلانفسنانسمحانبمد)ايضياالصعبمنلشىبانههذا

فرداالاشخاصاولئكتخيل(التقاليدفيجديرةغيرالجزنيات

حالبايخارقيناشخاعىموضوعلشىفموضوعناالواقعوفي.فردا

تقرع.اخرىاوبصورةمتوسطيناشخاصموضوعانه.الاحوالمن

.الاقربآريزياوالقريبةيناقيلانواقيساًنها.الظهيرةنواقيس

العذب.اللطيفالمعاملصفاراتزعيقتخليطالنواقبسوبرنين

بسببالمعالممتميزغيرافق)كلهالافقيحتلمصنعهناك

(تبددءانالظهيرةلشمسىحتىيكنلمالذيالخفيفالضباب

غيرمهروففهوالفصلاماالسماءبزرلمحةالشبيهةاحانيةابخغرته

فاليس،معاالاثنببنكلااو،خريفاواثلاوربيطيكونفقدأ

الصفوفذات،الحوراشجاروتحيط.(زمنىتتابعهذهقصتنافي

واشهورمنذ)المصنعانبثقحي!ثالهائلبالفراغ،المنتظمةالطويرلمة

دقربمااو)الازهارحديعةأو،عاريةاشجارانهـ،)،قطيلةسنينمنذ

.(اوراقهاجفت

بدأتكما،المصئعمنبالخروجالعمالبدأ،الظهيرةببرىومع

..بالحركةمئاتومئاتوهي،الطويلةالسياراتمواقفصفوف

منالاولىللشعخصيةتبرز،اخلفيةاهذهوامام،الوسطهذافي

صوايتنا.شخصيات

وبين-للمصنعالرئيسيالمدحلمنبطءبكلتخرج،الواقعوفبم

داحلهافيمرسيسىسيارة-عسكريةتكونتكادالتيالحرس!تحيات

عذبوجهذورجلانه.الاكبرالمسطهمالاقلعلىاو-المصنعصاحب

باعمالهسوى1كل،حيانهفييهتملمانهيبدو.قليلامطفىء،وحلق

والخمسينالارومهينبينيتراوحعوهبالرياضة!خرحينومنوربما

وشعرهبرونزيقوبرهه)الفابمعالمعليهوكانيبدوتكن:سنة

كانمنكجسمالعضلاتبارزنشيطوجمىمهالبياضبعضالا!يهليس

هـىضالعسةنظراته.(يمارسهازالوماشبابهفيلرياضةايمارس

تعبيربقىغيرنظراتف!؟وساطةودكلاو،وملولةق!قةبينالفراغ

اصورةاووه،اخمبروجاوالدصولى-01كنههامصفةيمهكننالاول!ا

منعادة.اكعراليهبالنسبةليس،يملكهالذيالمصنعوالىمن،المهيبة

فيعميقةدصورةاخارقيناالرجالمنرجل(نهعليهيبمو،وباختصار

ابشرامنالكمبوينا!داربهتتعلق!هارجلايكون!ن:حيانهم

وانهذا.غامضاغريباغارقابرعيدا،دائمايحدثوكما،يجعله

سطكتسهكلفقيرغموضعن،القولسصيلوعلىهثطنمتكلمكنا

وامتداداته.

ناو؟مماد،كالاف!عريضايمتدالذيالمضعخلفهاسي!ارتهوتمترك

لوووراالشءاربينالمخطوطهالطريقلتاخذ،الس!ماءفيمعلامايكون

هيلائو.الىتقودوالتي،لقديمة9

(1)اخرىمعظيات

.ال!هيرةنواقيستقرع

بابمن،الاولوانقصتناكيالثانيةالشخصية،بيترويخرج

البيتالىطريقهفيالانوهوخرج/قدربمااواابادينيثانوية

.(يومكليخطوهاالتيالشوارععبر

العكسوعلىبل)العريضةغيرجبهتهفيله،كابيهأيضاهو

ميللانيةعاللةفيالاولصباهفائدةدونيحيلممنذكاءنور(المسكينة

مناكثرفيهاعانىقدفهو،ييدوماوعلىول!ن،جداغنية

،رياضيانفسهمنواثقاشاباكابيهيكونانمنفعوضا.وهكذاابيصه

احالهاوعيونبنفسجيةضيقةجبهةذوضعيفشابفهو...

قدرةمنلشىبرجوازي!سضقبلتمردصااطققدوغرةجبانةالرياء

.الحياةعراكيعم!نان

الس!ينمائيةالافلامشخصياتببعضعامبشكلبيتروويذكرنا

لكنغامضلسنبب-حتىنششهدانوباستطاعتنا،الصامتةالقديمة

ومع.الحقهلقةفيمعينسببايلهذاوليس،بشارلوت-دونتردد

ناعليهمقدر،كأارلوتبانهنراهعندمانفكبرانالايمكننافل!ذلك

،يدهتحتمترنصفاكمامهاتتدلىجداواسعةولشرامعاطفيلبس

نااو،ابدابهااللحاقيستطيعاندونحافلةوراءيجرياناو

لرماديةاالشعبيةالاحياءبعضفيموزقشرةفوفىكبرياءبكليتزحلق

مرتجلةبراقةملاحطاتالاليستهذهل!ن،اهـ4بصورةوالموثقى

وبصورة-يمكنناكلوعلى.بعيداتجرهيتركهاالاالقارىءوعلى

فيالباريني،طالب،ميلاننشابكأيشابابيترونتنيان-مؤقتة

شريكاولهماخوكانهلضيءولكلشيءكلفيمعهوقاقعلىاصدقاوه

.!دهحداثةرغمالمطمثناًلوافقالبريءالطبقيمرا!همفيرفيقاو

منالواضح+شقراءجانبالىوبهجةبخبثيسيرفهوالواقعوفي

علىصديقتههيوالتيالاجتماعيهالتقاليدوذاتالغنىذاتلهاان

فيوهو-بيتروبمانالشكيخامرنالاانيجبكلعلى.يبدوما

ملاىميلانيةعامةلحديقةالجميلةالمروجعبرالانبيتهالىطريقه

-(المدينةلهفىطئعملكهيوحتى)المحرقةالشصباشعة

يقومفهوالواقعوفيا.تلكزءيلتهمفازلةفيصدقبكلمنهمك

الخجلقلقهالىي!دهذا)كن،مولهخطةينفذانهلوكمابهذا

(الاومؤر)الفكاهيةوالخفةالثقةمنبروحوالمستورالجنيأالهـمري

ذلك.ارادلوحتىمنهاالخلاصيرمكنهلاقدوالتي

فيالخرقاءمطامحهمرغمالانيقةالملابسذوو-اصدقاوهاما

البكربالانعدامللوح!يةاكري!لأااوإؤثرةا،وذووالوجوهالاش!اءتقليد

ببروويتمهل.وشقراءهتركوهفقد-طهارةوايةمبالاةلالايهـة

فيهااوخريفاكاناناللالستصفرةوو-ايكةاماموصديقته

للمجلوسعلىذهباثم،يشمازحانوهما-ربيعلكانانرقيقةشفافية

لثمهودبعضاسوىيرضايقهمالاوالقبلالعناقفيلين!كامنعزلمقعد

التيالشمساشعةفييتنزهمقعد،المثالسبيلعلى)الحاقدبن

فييدص!أفحشاالاكثرحركاتهـمالحظة(عزاءمناكثر41ليست

هوءايرفعلانلكنهما:(عنفايفنخال،كلعلى،حضن،حضنه

م!بعةصادقةهيانما-شيأكلبعدسوعلاقتهمسا،لهماحق

.متحررة

(2)اخرىمعطيات

.اظهيرةانواقيسبد!

هـصنالبيتالى،الصفرىبيترواخت6ايضااوديتوتعود

هـن"سببوكمارقةامنفيهاكم.(المأرشيللينةم!هد)المدرسةا

ملي!ئةعلإلأوكأنهـاتندوالتيبجب!تهسلاوذلك،المسكينةاوديتالوجد

بالحكمة.مليئةبللاحرىاو،المحزنبالذكاء
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الرثمديبلغونلذفيا2الفقراءكاولاد،احياناالاغنياءاولادبرمضان

هرمينيكونون،مبكرةبصورةاحياةاعنشيءكلويعرفونحالا

اولادبهجةتمئبهبخفةولكن-المرضمننوعا-ميشون:طب!"ال!هرم!!ه!ا

المكؤبةغيرالقوانينانواعمننوعفيوكماوذلك-الحلوةالفقراء

غريزية.بصورةالممروفةلكن

هذاانءإىرأ!سيةبصورةمصممةاوديتفانيبدوماوعلى

وجهعلى،هوانهكما،حبالنجلمكللغيرجهبدكلعلى4:!دنكله

صاوجه!كانواذا.4الحقيلوحهاعنيم!فاذي،التخصهض

بمهورةياشاعريبدووالذيالكلفبمضيشوبه)ياوجهيلابيضو

دفيقا،قصيراوانفسا،ضويلةباهدابواسمتينوعينإها،(تقليدية

مياوديتعليههيلمااربكاالوصكعاهو-ا)عكميعاىسؤمهطهان

فهوالعكسوعلىبل،قبيحفمهاانصهمالاهـفاكانوان.اوا!ا

وواضحهكذاءمهزفهو،،ريعكلشلكنهةالحدوداب!دالىحلو

ذلك،وجيزةلرهةولوحتىالانظار4قيلملهفتوانبدلابتتكلوبارز

الفئران:اوبرةالصالارانبافواهفياكهالخصعةالمىفاىبفته

المضحكا)رمزموضوعهوانصابروهريةبصورةفالموضوعكلعلى

ذاك-الذاتيوعد!ابفراغلااحز/ناالمقنعأوع!!ااو-المرحلروح

لونه!اانلاوديتيم!نلاالذيال!

الوقتفينفسللبيتعودتهاطريقفيوهي-الاوديتفانوهكذا

ايةمعالمشتركةالخارجيةالصفاتذات-بصوفيه!ودالذي

والاختيال"الطهـورفيحبا)عاللتهاالاتسمح،الغنىشديد*فاة

معهدرغمذلك)حديثة،ولنسمها،بطريقةولتصرفتلبسبأن

.(اًلمحافظسالمارلث!يللمينة

انموذج،طويرلناعم.ويعاهـهايفازل!-اصديقأيضاولاوديت

منالصديقاتجماعةأيضاحولهماوهنلك.الاجتماع!يةلطبقتهولعنصره

تاهـةطبعيةبصورةيتمرفون،مراووقت!معهلامقتيكلوالاصدقاء

وامهاتهـ.لا-؟ئهمومتقنةصررةصورشىكولاانهم

الصور((البوم))حولفدتورالاموروصديقهـااوديتاحاد"ثاما

المدرسية.قىبلا"ء،صدرهااليغيرةبكل،تضمهالذيالفوتوغرافية

منطرازوحمراءزهريةدائريةبزييناتمليءمخمليغلافذوألبومانه

على،حددئاابتاغنهانهااذ.فارغاالبومايزالماوهو.ا!بر!بما!

كبيرة،ؤي4اذنياوحيدةالصورةوا.المكنباتاحدى"ن،يبدوما

.الابصورةانها:الاواىالمفحةفيوموجودة

بأنيعرفانهلوكما،الاابومهذاحولالمراحمنلصديقهابدولا

واحدةرحركة.قلإلايبالغانمطلكنه،القديمالفتاةهوسهوهذا

الاشجارصفوفوتحتالقاتمةالحجارةبركةقرب-واحدةاوبكل!لآ

عنه.مبتمدهالادباراوديتتولىحتى-معدفيلآتبدوافتي

يرخمفيكانوان،الاطلاقعلىتعبيريلا،مدللأنيقهربوهربها

التيجملعهافيالاءرهووكذأك.حقيقيارعثا،اًلامرواقعفيوراءه

ورا،ها:الجاريالغاضبلفتاها،والاصدقاءالصديقاتبسن،قايتها

بكبرياءقالتهاالنني،الجملةهذهفخنى،"يعجبوننيلاالرجالان))

ما.حقيقة،تخفيبآخراوبشكل6اًنهاالواضحمنكان،ابقوبمرح

في

(3)أخرىمعإيات

صؤية،هيممااكثر،هذهفانحتماالقارىءلاحظقسدوكما

اعلامية،اذنانها:(التقرير)بالعلومهاالمسمىالنورمذاكمنهي

كثر)القانونممتاب)طابعلهافانتكنيكيةفطروجهةومنإالذا

هذا،علىعلاوة،انهاكما.)الرسالةاوالبلاغأطاب!بهاصما

بشكل..لغزية..رمزية،فهيالعكسوعلىبل،بالواقصيةل!يست

تبينيةقيمةفيهاالشخصياتكلبيعةحولتمهيديخبرلكلبكون

تجسيمهاالىبلالاشياءجوهرالىترنولاانهااي:صافية!صورة

وتوضيحها.

،فياحدىواوديتبيتروام،اوسميايتخيلانالقارىءوبا"كان

صالوناوبودوار((((اونومغرؤةفي-الخفيةالهادئةليتازوايا

.وهي.اخا..لحمديقةالخغرةالخجولةبالانعكاساتاًلملهئةسشرفةاو

الىحملهاالذيهـوقسامها،لا،البيتيحرسملاكاهناكليست

ما،بقراءتهوبداتكتابعلىلوشياعثرتانوبصد.الزاويةتلك

حياةحوليدورنادرذبركتابانهاذر)استفرقتهاانالقراءةلبثت

عينيها،علىوقعتوف.الاقطارهـاعةتنتطراًنها(.ارحيوانات

صففتلاقدربما،قيمةخصلة)شعرهامنخصلة،!قرأهيبينما

.للكفيالقامةمن!"صةكانتانهاوبما.)الصباحذاتالمز*ينعند

وكأنس4المرتفعاًلموجنيعظمهلميغطيالمشعالضوءكانفقد،الجلسة

فنطرات!،،المرضىخونةلىمنبعضافيهااًن.متآكلجمجمةعطم

،تميلانسوداوينبربريتينعريضتينتبدوانوعيناهابالحاحمنخفضة

نطرهارافعة،تتحركوعندما.القاتمميعانهمابسببربما،للزرقة

ناعليهاوالذا)يدهاساعةفيالوقترتكلرالكتابعنلبرهه

ولوقتتولدفانها(1،لكورافضلبشكلوتعرضهذراعهاترفع

لهابان،زالفااذنهايةفيكانوربمسا،سريعاانطباعا!قصير

العمعب.عامةمنفتاةطبيعة

البمالنحووطقو-ها،خاملةكقعودقدرهاقان،كلوعلى

كلاناوكماذلكاداوها-وبالضبطسالا!هاهوسماعل!!اأ

كوقمنو!رذكا،نحووواجبها)،للسلطاتتوزيعحسبيهجريشىء

جعلهاقدربماذلككلان،رجعيةغريزيةبصورةتبقىارضية

كانهذالووخى.كروجهاغامضةمنهلجاهـلافشيئالشيئاتتصلب

،صعلىفهو،مانوعاوالامتداداتالسماكةفقيرفيهاالغهوض

ازمان،طفلة:ناعمةلوشياتجيشخلفهلانذلك)وثباتاقداسةاكثر

.)الاقتصاديةالناحية!ابهجةا!ل

بقيةانلتبلغهط،الخادمة،اميليااتتعندمابانهونضيف

حالالتعودمتراجصة)المأئدةحولالتفواقدالعائلىةافراد

نابعد6خمولبكللوشىانهضت)،الثابعت:ةوراء.!طبةس

تركتهقدربماؤهي،الاطلاقبملىلالقغيروبتم!كل-بالكتابرمت

وآلية.سرعسةبكلالصليباشارةراسمة-الارضعلىيقع

)()اخرىمعطيات

الروايةهذهمنالمقبلوالفصلالفصلهذايقراانالقارىءوعلى

الجزئياتدقيقكضهناالوصفان.فقطتبينيةفصولانهاعلى

بساطة،وبكلاو،تقليديةروايس"أيةفيكما،التفاصيلمنطم

واقعيةروايةليستهذهباننكرروانلنابدلاوهنا.عادية

صلبفيبعدندخللم،اخرىناحيةومنانناكما،"امعولة"

التوضيح.فيبعدزلنافما:الاحداث

ا!ميلة،الشمستلكفرصةمقننمين،العائلةافرادوذهب

والابالمدرسةمنلوهمالاولادعادفقد،الطلقالهواءفيللافطار

الذيالحيويوحي.الطعاممائمةحولجميعاالانوهم،المصنعمن
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البيت،بكاملتحيطالح!يقة؟انممنثضلا،الريفبه!وعيقطنون

تجمعاتهـنتيمدفسحةفيالشمساشعةتحتالمائدةوضعتوقد

ويضدوراء.الطلالإينتسريزالتماابىرودةحيث،والايكالاتانجار

ذاك..الضاحيةكورنيش،افضلوبصورةاو،رعالثماالحديفة

الانيفةوارنيتهبيوته-قوفبكل،الضواحيورنالمماهولالنوع

الصمت.المصارمة

المالدة.حولمتحلقةالعاللةقكل"بالخدمةاميلياتقوآوبين!ا

ثمانياوسنواتئمانيعمرهايكونانيمكن،سندون!تماةواميليا

الابيضالعرقيمنبوذيمن،!قيرةثماليةايطادية،سنةوثلاتين

غيرالبعيدةالباسامدنبعضورنينحدراصلهاانجداالمحتملومنلم

،نضنغسطلودنيانومن:تامفلاحياصلذاتانهااو،ميلانوعن

4ني6كابوءريم4القدبايم!،القديساتاحدىةيهولدتالذيم!المكان

01(ربمابهاالشعبيهة

.البابجرسيف!م

الاهوف!اعيبهااماميطهرهـناما،!تفتحهاميلياتجري

روايتنل،فيالسابعةالشخ!يةاعتبارهنستطيموالذي،انجولتو

يسح!"ماكلفانالواقعوفي.الجوليمننوعا،اقضلبشكلاو

فربعينيهتدلىوالتءافحمقاءالكثيشه،الاجعدشوهثنيات:سحرا

،با،!بمفورالملىطييالمضحكوجههنم،الصاردونيبكلابلىبيه!التجطه

ان!4.حدوددونمابحبورالمفمورتان،قمربنصفالشبيهتانوعيناه

ذلك،لامعوالتي،دبلته-اميلياامام،هناكوهو.البريدموزع

ابىرؤة،يعطهاانهـنبدلالكنه.برقيةوبيدهسث-ئاقيهتحنتبرم

كالسكر،حلوةطادحةابتساهةتنيره،الكلامعلىيجبرهاانيحاول

طعاء،م.يادالاسيتناولحيثالحديالةالىبراسهمشيرا،اياهاغامزا

ابغيلا،زاوقينحوايجريصونهافيمغلفةاميليايئرك،بعدها،اكنه

باحثا،الاغنياءافطاربطقسيقومونالذيسناولئكنحوينرروهناك

ىبتغ.)تامنفنوبراءةبطلامةيعا!طالت!)اوديتعنبنظرا!ه

ؤبلتهنحولي!ود،فيهاتذكرهمالتكيالسرعةبنغسوالجمصيماوديت

طريقةوهذه)اخرىمرةمازحاوجههافييقطبانوبعد،اميرشا

جاريايذهبثماخيراللبرؤيس!يسلمها،)لاوديهـتمعاكستهطرقمن

المخرج.نحو،فعلياهتمامايودونمضحكةبسرهـة

تحتطعا!اتئاولتزالماالت!للعافلةالبرقيةاميلياوتحمل

الشيالبرجوازيةسالصحيفةعنعييهالابفيرفع،الشصاثعة

((غداع!ئدكمساكون:))ةببهاكبؤدواله!طالبرؤيةيفتحثميقرأها

الجميسعكانفقدتاكيدوبكل.(الابابهامديغطيهالوؤيعاما)

!ف-لخىفضولهمتجاوزوافقدولذبك،البر!-".!لكاينتطرون

دون،الطلقال!اءقي،افطارهمتابمواوهكذا..!ربالنووعرقىهم

.مبالاةيةا

6

التوضيحنهاية

تغمرالاضواءكالتعندما،انوارهيرسلاطويلاالغروبزالما

الحوراثىجاربصمتالمغصمةالمملةالشايساهـةانها.عائلتابيت

ناالمعتكلمنانهوبما.بالمياهالمنتفخةالخضراءالممتدةوالمروج

منمدعويهاكل،صصرةحفلة!اككانتققد،احديوماليومي!ون

المدرسة.فيواوديتبيتروزملاء،فهمبالاحرىاو،المشبما!

اولعكامهاتانهن،الحضوربينكنسايضاالسيداتبعضلكسن

يغقد،يئحزرؤيقجوي!سودهافوضى)الوضىتطكوفط.الثمباب

هـبينما،ا:فيضا،وغالبا،اباشاشخصصانهمثقلفيهالاشخاص

وفوءا!هـبائيالضوءفيالغارقالجوذلكحلاوةفيينغىون

بلأالشخصالانتكلهرال!ضىتلكفي،(الباس!امنالقادمالشمس

.هذهصوايتنافهم!العاديةغيرالجديدة

فائقجمال،فهـوالجمالناحيةمن،شيءكلوقبل،!العاديةغير

ف!ن،الواقعوفي.ا/لحضورجميعمعفاضحاتناقضايشكليكاد

لببس،غريبثخعىبانهلاعتفادنانصلفقدجيدا51راؤتنحن

مجردايضالانهبل،ةءمبالازرقعيني!واونالفائقطولهبسببذلك

ايثخص9وب!نبينهنخلطتحعلناقدوسطيةاواتصادية!اعن

صهضي!!ر!4برجوازإعائلةالىينتهبث،بتجعالنانفكربانهاو،آخر

واالبريئةاء:سيةاتا!في"بانالقوليمكننالاانهكما.ايطاية

اتنعب..عاكلةمنشابيهيتمشعقدالذيالح!م!نذلك

ؤصدانهءع،الاجتماعية"الناصمنغامض،وداختصار،انه

تلكالصالةفيحولهءفنفينكار-واالذيناجممعامعتاموبشكلاختلط

الثسمس.بانتحة،سحبريةبصورة،المغمورة

حفا،فخجل،جداءالةادالحفلةتلكفي،!هناكوجودهان

لا6الاءرنهابة،في.واختلا!همشلطفمحبب،كلعلى،شيءلكنه

يرافت4،توالقنبالسهبىاتكلفانولهـذا..جماهـ4فيالايكمن

!صداتن!فنمة!ن!لان،ذلككثيراذاكمنبالطبعيبدينانلون

ا!ئ!!دايكففعدمفي4الكامةارئهشيةااللعبقاعدةاعماقهافي

فن.

بهضصديقات،الم!!الاةاللحشىمةلقصوىااحدوداضمن،وتساءل

الجديد،الثابذاكإكونؤدعمناثاباتالامصديقاتوبمضاوديت

وبةالاصبهضعلىتقتصراولفمياانكما،بكض!يهاتهزاوديتل!ن

وب،ختصار،،ب-طةبريئةابتسامةعاىي!نلمانهذا،اللامبا!ية

.نعرفاناضروريامنقليسكلوعلى.شيسئاعنهنعر!لنفاننا

تامة.ؤغهبرمعلقة،/وضيحنامنالاخيرةالمغطاةهذهفلتنرك

يئييالم!المط؟جهروما

هـن،يثحدصدر

دمفقىدار

الاستمعمارفي-ا
انجلز-فردريك-ماركسكارلتأليف

الامبركيال!نحديعلى3يلاتممترااالرد-2

ماندلارنستيىفتأ

وديت،رروججهفلفتأكلهاا!ح!يقة-3

للاشتراكيةو!ينموذجوربهليفيس؟

!،روديروجيهزلأليف

غاروديماروج-4ليفتأالمع!رفةفي4الماديراًالئ!4س5

يضشردواسحاقليفنأتتملمافةيالثورة-6

الشهرهذاخلاللصدر

ننهاروديروجيهتأليفالاملآست!عادةسا
4-ندينسفتأدبا!ئقديا!تجويييوا(!!باادلةا!لا-2

4العصرالولمبط-كإفيللفكرالعرجديدةوولم4مشروع-ص!

يهببتزطجبدكتورليفتأ

فيأ)العالمالثللث)(والثورةالثقافةميشكلاتحول-4

بتزينيطيبدكت!رتمأليف

الناشرومنالعربيةقطارفيألاالمكتجاتج!ميعمنتطلب
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