
صقاب!ص!عقي

وقد.استيريالشاطىءءنكيلو*ضراتثلاثةبرعدعلىبريرونن.لقع

بسرء-لآيننقدما:خارياالزورقكاناذ،المساءهذاالصاصفثارت

بينها،الوهاجةالشاؤحةاهالمبعباببهدوءيوخروهـو،كأخفيف

حخا"-هضاك."غائهزالتهـ،سهاءتحتالافقف!اجزيرةاتلوح

ناو!نخففمستطب!لانوبناءان،إ-رةالجزمن"قربةعلى!فصر

يف.ل؟اء.عةاان!،.اببناءرة-بفثم،،نفندففهماوىيبموان

المقررمنمقاراصةلاجراءتبت-ولرليسالىميستقعلنيلضصفواارن،سع-قى

الساعة.ونصفساعةتدوم

صسسولمعبدطريقعبرةوزار!بحلاوةتقالناالسبارةكانت

اشجارإ،الصنوبراث"جارمنمتوسطيةغابةنعبر،وكنض.الجزيرة

ا.حائ!،.منالكثبرفي"كللمةمعهتبموبشكلكثيفة،والروالبلوط

-!لوحت!والصه-ةبمروجلتننصللاخرحبنمنتهتحافابةالكن

الااوانؤاتمة،تصدقلا،عد/بةأيلقطعلناعشابهـاترعىواثمسا

مغاراترله.ومفءث:4ترعىما"جتروهيء:حنببةرووسها،زاهس!ا

مبضبل))لكن:نعم،متو!"طيمهجزيرةفياًنضل.التاريخق!بلما

والىالؤاتمةقىالغابهذهالىنظرناانف:حن.بعيدةليست)اوروبا

إث"ط-حان"-ناخبالبهـامفلاالاثباحصروج،ابدريةاالمروجتلك

((.نجبس"ا))لدىا-رو"بوكلين))بقرسولببر

.اًافيلايوفلايىا-ةراعلمبهاترثرفبوادقىتجاه،رةالسبوتقف

زئيرةاسئماالمغاريازفيرايهولافابةاومن.بالزهورمحفوفة

-يتوالرئب-ر.وندخل،ونترجل.الصغيرةالحيواناتحديؤثة

بزةيرتديوكان.زوجتهبرفؤةينتظرنا،1البابيمينعلىواقف

ثوبرارتدي""زوجتاً"-".قاتمةعئقوعقدةاببضوقصءمازرقاء

.يديضاعلىوزوجتهارئيساهـنكلفثىدنفميناقدم:ا.اريض

وبعضاريكةاخرهافيكث؟نمستطبلمةاقىصاتحومعاواتجهنا

الاريركةءاىواناواجلسلعداقاتل-كاحدعلىتينوويجل!ى.المقاعد

ا!ئلتيسيتارجمازرياالمترجمتجلهيجسىبب:!(.بتويرهـ.-نالى

.ابىللاؤ-ؤمن"تواجوقيثمالاطاليةمن،الاخربعدالواحد

تبضواههيةليالشخصيةءعمقادل4لابةالارجحعلىيمكنولا

لكني.المقابلةصاحبؤبلمنوالاطراءالمديحعباراتبعضتبدأانالا

بعضلهايمكثنانهبل.ليحتةآقليديةهياع:اراتاهذهانافترض

اشكراتيالاحظةفيادركانيءير.كاذبةحنىغونانالاحيان

ا"هفياالتبمامشاعويعنلهواعبرليا4استقباعلىتيضوؤبهبها

ناذاك.اصدقاكلصأدقانيالرك،حفرتهفيوجودياياها

4

-

د*؟دد33ى33د!كلانح!كجلأحبن؟ح!حلا!ك!3لأ؟ئر؟!لاكه!!يممع3*2"الألأ*!لألأ!!لأ!!؟كبرح!؟تم!طخ!حثن-+!؟لا*-يز+*قي

!ثرو

دعد-ط6لأ-!!عئمرك!لأدلأء*عححم!لاإ*،3لأنج!!،*لأيهئه!كبمد*3 لالادع3لاد3-!ءلمجهل!!،،*3قبن،ك!*يب!3جبماكأ!حمس!لأ!ئر!\"لأج!!؟جصي3

زرلأ!"،*؟ك!!عيخ؟!3بز3؟نن!م،ء*3ع!؟+فى؟فينن،يخ؟*/جرزرزذز!ئر!!3؟!!دكننكأ

1*!!رو،6*زر-\!؟1بر!رزئر!3!!ئجفي!!إلإ؟ئج!حوو،زرد:لإيهلملأزر*إلإلا6؟ **333ع-!كيم!كبهأ!حه؟!!*

\جع؟رز*ل!ي! --دد3ئمعكثع!!

يزل!لإلا*3لأش"عدعددلا!*3لأل!--333-خدل!!دئر!لح!؟!!،3!!

كالأئر3!3!3لالا3دعلا؟؟خ؟خ3علإئربن؟لإلإئرلإخلإئي!ظلارزلإ3ص3!ظ*ع*لألا

لا3-لا*!لاعلالأ-،-*!لأ3لأ-رز!"د؟،لازر"3

3فيد3!3!لأ؟علا!ئرلا3لا!3دلاعد-*!ظ3ع3-دد3دد!لا3لأدلاد!

!يرئرخبن3زرل!!تيد3خلأد-!33لا،؟لا!3خ*ل!!3لا-3يخ!*!

في!!!غ!جلأد؟!-لا93*3لا:!لاص!لألال!؟دط6لادئنرز3لأد3!!

لا،لال!3خدلأ3فيصظد!رز!،+؟لأ!لا""36لالالا!لأ--3ل!!3؟لا؟3لا3+3ع7بر!!!د

؟!لأ3بيلالا!3ئردلا؟!لملأ3لألألأ!"ثع؟+ئرع؟*لأ،صد33لألأ!؟*ل!!3

لا-ل!!!لأ-ئرفيع!+علأ33!د3غلالألالأظ؟33لأ3ع6-3دلادددظ!!!،في3،لأبرلأ

!زر!-لألابز!!؟علإظلا3في!لال!3علإ+333دلأ333لال!!3لإلأ!فيئم!عل!3؟دع؟نر!لأ-لأ:لا

!!3لإ3:!،لال!!يم!ك!!-لإ!فيبر*؟!*لإ؟إ3جلإدلا-لأد33لالالأ-33-زرش!ج!فيلا33!!بما33إلاعظ!خجخئر*؟!كبنظلألألالأد

د!د"!د،لأصء63نن""كو!طحعك!كادع؟!حغ،ظلاء-3ص!-حلا"!تر؟علالأ633حي؟3!

!أ!:!"خد*!!!!خئيين33!\ع"ع-!؟خفي3دفئ3د!لإلاعص+

لإ،3لأزرظ!لإ!333:دئرد3لإ؟خخبزش،:لأل!خ33لإلالإخ!-مم!أ3بم!3!خ--3ل!لاد3ع،!!3لأخلألأ؟تريزل!3ل!لأءلإ33ئر!لألا33خ3د؟

لا!ئرلإ-فيلإدلأع!33!ئر33ع3لأخ-د33لأ

-س!لا؟ئجخ:-ئرلا3ددل!3رزلاء-3دل!3-دلا

بملأسظ-3بزع!3لأ!ر!3*-لأددل!

دلاد:*حبما!

لا33ء،!!؟لإ

تيتووزوجةموراؤ-،

بنالذالاحياءالقلائلءنهـ-و،أممرامناكطنينناهزوفد،بتو

مع-ةكاولبصورةاضاريخا.شطابق4تارلخبب-خصباتتمىميضهميمكن

نا،((تاريخبفي))شخصيةهـانتينثوانبرل.اثخصيةحي،تهم

ام،العاوقعمعالتامانسجامهبسببوذلك،مولدهمنذ،القولصح

.الانسانفضائلاعظممنالتقببديرفىال!ءينيةالفلم!فةتراهاهـووهو

الالمأنيةاورو؟ياتامبراطورهناككانت،2918عام،تيتوولدفعندءسا

لآالصث-كواًلامبرا؟وريرةالععماذيةوالامبراطورير4،يةوا)ضصماو

برازاىا،"لفرفسبكأوالأالانكليثيالاسثءماريةوالامبراطورسأت

والانساعقرارةالاستعئىكله-لأبر"اطورالامبرو.يةالقبصريةالامبراًطور

وقد،الانءوجودةفيراتايالاءبراطورتهـكلمحانذلكومع.والقوة

فيس"هموايرصاتااكثرء-نواصدا،شكادنىنجبرمنتيضوكان

.زوال!ا

كعيرةاثياءحققلانهيىسبارزةتبوحياةفاناحرىجهةومن

قارناماواذا.ء.ويىءويلزمنيقوسفيحققهالانهبل،وحسب

منالمتسابقيناعديدابينتيتواننرىسياراتسباقبعملبةالتاريخ

.جنانولبات"قدرةمهمواعظمقاومةأشدهممنواحدهو،ا)حلبةفي

احرونوخرج،المىنفيطعضوا31الحلبقىبقينالمنسلبعضتركفقد

وسياراتهم،هم،الحالفيوحرفوامأس،ةاومصيبةبفعلالحلبةمن

الوحبدهووتيتو.طارىءعللبسببايصثااخبرونيوقفبيمصا



تاروصودعها"*-راء)،،دلا،"جانباىاتس-رات2*برمنازطلمقىالذي

!د،--تكا)فىارااير!ملآفيإ-"اقيدرا1"ن4از(:فواروياو!و،داءئ

!-ي4صدةيرنراأ!فيؤرك4لإؤ.)-هـبازلانيدؤروتا"-،و!تا.النهاية

..ءاوزهمنأحدكنيرضمآمببهـاات،ريخاسبافي

إثروبات،ورغماآة:لىلرالمهي،رقدم!بالمروا"راهذهأة!اعىواذ

اتلبم.وا6اء.ودا("عولى-ول"في-دآسرت،ولتتوؤ-إنإبلأ-رةا؟لمص،سط

ء*---لملأر./".شء،ات"،ءرةاهء.وربتطاؤارق"ازفي:!و.تجبهاًأ/ظر

"ورءاو،4اوراز-ئ4ون)فاءبوا4جب!ةءاىؤإ-4الماالازء"،روطافهبئ

حصربتاوربراطآحىدلىفيا!ت"،رزجإل"برهـضهـ-آ.إف!ءثد!ارهقارة!ي

إ؟--ن.ءث--ء-بةاو)وج"ا!يزكىنتىشا)كثةطةؤ!بهـو،براتلهصاا

ة-!ا-ا(روبو"-و14زااصذلي،م-،استثحمهدتآإتبسنا-نهـور51ا

-ء-؟ر.إ-(زءهـد-،،آعاقتاتياالىصلصةالث،حهانهمراحىلمناضائبكأا

اةظراا*،-ناذا،نالأتي\.اةانبةاا)*،ا*-قىاثربا+ةذوله?،ور---ا

أرء)-4ا؟ى4ءلملأ"تأح!!آنآود،دواةرشلانهعلىةوبربزنط9في

ءارولأاظلاؤفيء،،ش،-،الىتيإرحلةا.للىاثاءضيلم،حياتهمنالاواص

ري،:خلانم-ااجهن!راؤيبراصندثم،ب-هبطااكبااثتروء:،ةصلاهعدنجب،

هداولظالكيرفهسءنبصبنلصيبهبرير!اؤيالروسورهحهـبئالنهابقيفيثم

وصروا-ءكياهـ:-قإامافيوذد---لثءخرادبطر!فياصبيابعدها

ينسهدص.وكببر

اثلا)هصااوبنا!سافينت،براز--وأمصماعقابرحتلماذااكن

هـأتالاصوؤ"؟يع-ترانأرادا)قدرلاح؟ايوماتبصووجهمع،لمتحت

ء"مء-4اصداثاكثراىاآتفدو،ائتينءرآ--ن،القولسءهيلعلى

.حاذقكم!(ربئمى"،ذجكو:ةدىءاولا2"!اعاؤقد،ا!!-ةووظيفته

ا!عتكلاراوا)*ودةءننوهـا؟يختو،ةصفيهئارانبهذاواعئي

ونها3اشاا*-كريرلأااتجردفقهفىدوؤ.وا)ممرياخا("ضواظوظالم!

ر--4برب"ضهانلاهـ4ء-ونذات.ل!ونا!الاو)ىالع،لميةالحربخلال

الاثه(ر؟جربقيانكصأ،الازء،إرحربخلالد.نةوعشرونصم!مابعد

ا-4نفل؟!،ا)زمنمنقرنربرعليء-!قة*؟كأ"الوطنفبى))إسيالسب

!--ذاعلىقإ15برانذلملا-ورانرم*ضض".و.لينؤسظاء.تاله:-ةاصتد

:ءفزىذواريمةدءتببن،"جرقي"ؤيواو-ياسياًا!ءكريالتنا!ر

وأ"عالشعبب--نا-ء"،سيااضفالاوفكرةالعسكريصبالةا،هته-،م

عاصبل،ا!:.ء%قىأ--قىماءعوناتءلمىالاعضهـ،دنجبرمن،المض.عب

كريا)?با)فنتهاهـ،تالاهثارتوقد.ؤ!رواشهببئاالثروات

!ا-ربؤيجنديرلاكىإنءضدء-ا،ايإورظاتاااحرجفيتببزصلدى

،اكهسهـمارياءجشاهو،برءشءمفووءور-ن،!"هـااكبالاشننريرغب

اكهـبر-ناسه(سياا&ضالفكرةا*ا.4هزيرمت،تهضىتب"وهـانالذكط

،3891امعاىاأءود؟،ز،-ا،1،ا-"ااثمباثرواتاعلىوزإءةماد

ي9بلى"طومدةعاسطانبعرر،فيهيصئع"يضوبدأاذياالعاموهو

زحضرلااـجوذ-للأيى"ااثودةابر(ن،الرئه--قىاوروب)مدنوفيموسكو

بر،اةنا!ةمامه"4بسروثد.يوف-الاكلوبتمويليوغس!لاؤبصاكلالا

فلاديمهرعنهكتبهاا)تيالى!هرة!ي،هـضس--ووبرقول)العسكري

الاستراا)5-ءكرياة-نافي-إ،منيء!امثربهـء:تكان":ديديجصر

حابنصيجابر"ن2(ربئلمف!وبررودةذهنء"فاءمنيتطلبانهلمالموالسبر

قىاعالمب--االعربصلملالثارتاًلتيالاتصارحروبآعنفذكرناكما

المهـ-(نوبوسالل((المك"نفى))با)هورةالقبامؤكرةأما.ا)ثانية

لىءالقائهةهـاكيةةالاففثرةبئورذاتلاحدفيتخنويكانتفانها

اررت،ا.ضهلأا.،د.لةاة---الوفيالاث"ضراكبلأاي،الذاتيالتسيير

زه.والمركز

صضس!اة41كانتبائهلتيتهوقول2وبرميعاالخواطرهذهأدثف

:بدوريقأءقب.صعبةحباةكانتبانهـ"ببت!مه.(مةلمحيجببنبى.حلوة

المقابلة.بدأتوهكذا.جمبلةمنصعبة

سيى(لصكبماستوتروضعيوغسلافيإفياخبراظ!ر-موراؤبإ

التوتر؟هذاترجعونؤإلام*.عقائدي

الاقضصإدياـ:موااختلافاىاارطببارجاعمنبدلا-تتو

!ئن!!د،*؟ع33لا333*؟-!!3-طد!لا!لألا!!لأبخ*3لأؤلإدلا!دلأيئ!3،لاظلإخل!!،!!

لا؟بر،دلأ33!لا-!لأد3لالا!-درز!!+3333لإئجءلا3*ئم!!3ل!!لا!د:لأ!7

3-لالأ!!؟لأ،،لأ!د!33؟7لألم3لألأد3+ءلأعلا4+لالا3؟س*3؟!د!!لا

!3د3*!!"لأ؟!دد-لألاك!3-3س3د،3.33لأ6*336،\!3د

جدجم!*!؟ك!!3لآ؟و93لاجلأ!6؟يه!لا3

ص!!!بخ"6ل!ترفي!حبما!!ح!!ظ

ؤصباارموص"وزرزيشو

زكلامثقيلاء،دةزءوالا-نزتجهونحن.الجمهوربر،ت?ضثفؤي

اصقوقتلقو"بإاإف؟عط(?ءتكاقىمتضتالملا!لىرندرانض،آم،.)شنادو

عناصرمقاو"قى؟قىهـثاالتنظيممشروعا؟ئ.ورتءويركأورء-(رر".كأأعظم

ء--نوالمساء!ةاأ!ءماتهءاصر!-رزهون!د،"ول،ة?ركزإبئذات

اًلىارةىا؟ء-ن.اضلأرلا-"سلطوفباتأ"!قبل*نآي،الخارج

.ا!المياءرأتبالمبادىءؤقاو4"ءظماز،2ءع،ءوحدةيووو-لافبا

وفد،ا!نتمركروقىازلمقوىلهـذهزجمعموخراء،وانهفيهثءكلاوءما

ولهـ--ذا.ادس؟ورافيا)تعديلاتبعضليإءراءالامرلمعالجةسعيئا

أرؤعوهي،اليوف"للاؤءبئ!اع،كأتالاث،وبىبرلأالجمرز)سةآله"ءتفةد

جمهـورير"لغلءاعضطلمللاؤة،لأءفوا2؟منوزتآلف،ة9ااكوفيهيئة

لؤ:--مناءواملصجع*لمدةينتخبون،"-هـخةلةمضطفةأكلوعفوانو

ذالب+دورهاا!رئاسةهذهوننعهخب.والمناضقاةجم،ور!اتمجالسى

اروق!نفسو!هـو!وريةالجهمسورنه.واصدةسنةلمدةالرئي!س

.للرئالبةرليس

آ!صاثر"شمكللةهيمواجهتهاس!إءةاكانا)قياثافيفاوالمش!كلة

تةقصوكانت.الاقنصاديلاد-5"انووقيطاجمهـ،آ!ياالارر.تثم،رات

ناكما.إسزوفاتواالاحتي)؟يبهبئا)ف-رو!وأفنزابربى،الاموال

--إسيااهـبا)ـضوترحدةإ)دةزوكبماساهـمءمازادتا)جياة.فكايىف

ءلىاتأءهـداعدمبمكانا)مصذا"ةانؤانهحال!أيعثى.ا*قائدي

ا(صإعبءنوفيرهلهذهرغمالارأة،عدالم!،نإةالحبمستوىان

يحصلاماعاماالافتصادىا!تقدمانيعنيهذاةانخر3تعببروؤي

.ا!ردياالاوتء."ديالتقدمحسابعلى

"--نصماعةمووركوفيهناكانحالصحبمنهل-مورافيا-

تغيببراتاثارةعلىيى،تيالوالاتح،دطسهاعدةي!عملونالبوف"لرف

يوفلأؤءطا؟فيسيالهية

براغوؤفيبلموس*ووكماأحماع،تا!ذهمثلهئاكنعم-لمتو

ؤ-ي،خب.براتاثارة"كهتستطبءحداىا!ويةلى-ءتلكنلا.ايفا

ى11بعضهـمء،دوقد.يدعمهامنايضاونعرفنعرؤ!ااننا.البلاد

الىا،وطن.بمالعودةل!سمحكمواتنبناوكم!-ائحببنسواءيوفءلافبا

اررءكالينيىقىرءزية41ا)ىبا)*ودةيرفيونسض(ليئيونبراخ!صاران!م

ونراق!بهم.تحركاتهمل3نعروطانها70(91لعاماررإبقة

بهإالتكبماءقالالمحهودةا!"ببادةابنظريةرايكمهومإ-موراؤ-ا

الاخطلمارهيما؟تمثسيكوله.لموقكياؤيآىالسوفياالتدخلعندبريجنيف

تئبهـها\قدالتياتخلاتاهىروا؟ايوغسلافب،لم)إنسبةتمعلهاا&ك!هما

نعترفانوءلميئا.وصمسبجؤثياجوابالعصاني!مكننا-تيتو

بمكنلا!مائلةلنالر؟ةوجوداوشرعيةبأقينقرلا؟نظكاكللمةبمراًحة

-65-الصفحةضلىالتتط-
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ليمتومعمالاللة%!ىح!مم!حهثلزف!ع!ح!هـ!
،أ-6-الصفحةعاىالمئشورلممة

بةبرالفخفرايممالمنللاالهيحالايههـ-ض.بلأال!بوقلظ

هذهلطبيقءنيرضجموضعيلمجابهنهالىمعدادءلهىاشا.ليوغسلا!ا

ممثاينمعولل!ء"ؤخراحدثبالهآدولانصاوعلي.النظر-ة

ةداررنانظريفىوجودرسميهسولمحيماتهةشخصبتلذبتان!رن!ه،هـ.ن

عنالثلامةصصرااأصرايهمانتساءلانعلهناانهتم.المحدودة

لفعلكم،از-لاحدقيوةالمحدودةدةالسبورضاوالمحدودةالسيادة

!ميننامنزالأنالمنحدةالولايات

اهـدالىهي"،.البلفانديسوفيا/طسرب!،ك-مورا!ه،

السوفياتيءلانجحادعلحيهأير"تمداننيافيندانهيوس؟التسربهذا

؟الت!مربهذامي

؟.ابفان!ياسو!يا!!يسربعناطلامابالامنننانزعهمدلا-ليتو

ءوالفربادسرفيبينمتبادلهتفةعدمهناكأنبل

كلةسو!يملآلهي4بحبر!وةوصودانلهةقدونهل-هوراكيا

علىهداآطرهك!نلىو"،-جديدةفوىعلا!تسيخهقو-ورالثى

بزانسوؤياتيوالالشديوغسلاكيابهيئالعلملأمات

ابحريانلوجودآطر،نعلمماعلى،آلأنحنىيوجدلا-فيتو

ا)--ولمحيانزألاسطولهد!أندنأويبدو.المنوسطميالسوو-،لي

الهدوانص!ن!هاعندداعهأديألرب"شبلادألمعنوياررعمهو

،هـرىمآء-نى،هوبه!ادسو!يمااوبرودآمنحطرو.الاسرالياء

الابرهـ-جميالا-طويين!*وبرودويمقن.الأيمريىةوانفواعدالاسطولى

المثل:يقولوتط."اصرائالطويلآلذىعلىيثيرانوالسووهـ،ممي

ء!نفانهولهذا.ا!ربتليوانفيلااسلاحكرعيىمععدما

برثكلوذء&،الاوس!اننتر!فيللصراععاجلحلايجادالفروري

لاركيصدارهمازغرأنىاوألأميرلمكااشسوميا.ليطولانالاسمعهيعود

ومرنساوايطاليايوضهـلاو"،ةاليهاهويعوداتممااالمو-هـللبلدان

..ادخ..اعربيةاوالبلدانواب،زنا

اء-ادة-ول:الاوسطالسروبمثصك!ةرأيكمهومأ-مورافيا

الفلسطينياثعبورلهحول؟السويس!ضاةم!ح

الوضعلانءمعبهوالاوسطانرقالممن!للةحلاان-بو

اصراعااتساعاضطرابهمنزأدوهـد،مضطربذاًلهحدميهو

الفلسطيذيينبيناتفاقديوص-لاانهودضيةاددوليلالم!كل

انسحابعلىينصوآنبدلاحليفان!لىيةعلى.أنفسهم

الستة.مإنحربخلالالمحمذةالاراضىمنانيلمىفىالاسنالقوا!

عودةتودالث!افلس!طينيةاامبياديئااتالطتبعضهناكانأعر!انا

الاء.لمبفى،اراة-ب"المننزونامةكاملمةبصورةالهلممهطبيالشعب

ورالاسرانيليينانحيت"ن،وهممجردهذأيكونأناخشىلمكز

ءميقة.بصورةالاراضط.للكغيروا

للفلسطيب.بنجديدفنظيمقىدراسبالامكانالهمالمشمنلكته

ممثليرؤضونالاسرائيليينانغير،وغزةالغربيةالضةة!ااراضوج

معالجزائرفيمضتسضواتثلاث!ذنكلمتوؤد.الاحتمالهذا

اعرباانكضهةلي1واكدو.ثاكذهمحولت-ئالفلىقيالممثا.بئ

وص--ولصىوذاكالفبرونبر"-لملامديمعاعاشواليهودوا

علمانيبلدخلقضرورةيرونالفلسطينهينؤانولذلك.ا)صهيونية

.نزاعغير"نيعيثفواانقيهواليهودألمعربيمذنودإمو!راطي

ا)فلىطي!نيينرضىاثروعانهذايلقىحدآياىانعرفانيجبلكن

بتص!سصةيقو)ونآعتقدماعلى!همفماهناكاناذ.والعرب

الامر.بهذاالمقبولإء-عبآتهآرىواني.لاسنالبلقئ!،ءلمهكامإفي

رجالاتا"امالاءربضردرةشعرتاقيكلالمراتور!صرحتبهـذاو،د

ور-نتنءرالا!الامورقىنحآلأ/"على.اعرباوارزءماءالحكومة

علىا:ارايطلقونالاردنفي!ءينالملكر!واًن.آ-وأاىابىء

ا(ت-إلأ.الاراة"بييرلت!ررالسصلأحالتهمال"نب!لاهن3الىهاالاجضينا

!صهاثءعرانذيبر،لرعبا"قولافيرالنهرفهذازفرانإمكنو

صترفييرلآهنادياارعباهـفىا.الاثفياكببةءنا)ءربرءبئالءلملأد

فاارى!،زبطوا"تاءالغرر-4ابندانابيناخلا!،تامنا!ديد

يسافئسانالفذنطتيونيزنرحهاذيآاجالةءلصراللمنتروعير.كنلا

المتحدةأءولايلتعداوةمنيثصرهعم،!ضللاهذا.جديةبصورةا،ن

الاوسهط.أثرقافيالاشترايهةتئتشرلااننزلمحةالمصكللهاالتي

نجبر،الاشتراكيةنحوبدءذيبئدىءاتجهوااتيا..بئسالا!آنوالحى

الاخنرة.ارر:واتخلالعنهايبتعدونانهميبدوانه

سيدنونالامرانأرى!نياقناةاؤتحباعادةيتعلق!-ماأء،

.اذنايضاو)نا،ات-وور!احوضبلمدانلصميعبالنسمبةؤإئدةذا

بئيالتمر،ةؤةحراعادةالمفبولاسى!دآدعلىلىءظؤنحنحآلايرلآعلى

الاسراليليءنانسحاببعدالااقتاةا،فتحيمكنلاانهنرىلحن.ثمن

اء-صادةضدهطالمتحدةاولاإ،توا.القناةمنلثمرفيااطرفامن

..الهـضىديالمح!فيالىسووهـ،تتوسعتخشىلانهااًلقناةمتح

ولايمات2ا?ماحةمنانه.انفسهمالانكل!يزالخشيةهذهفيويشاركها

فياتيالسوالاآحاديت،!ىألااوامعافيالعظمىوبريطافياالمتحدة

ا!بريشنااًن.الادريقيةاقيارةامنالجنوبيافسصماعلىتلمطهما

"ث-صل؟)-بئالامبردي)15آ"مايهددانالاميربروالاسطولال!وببة

اولاب،تاطأفيراجمفازهؤب،آكطالسوالاسطولاءا.وزامبياتزانيا

.الشعوبهـزهعلىالمتحدة

؟"وزاءبهق!جافىء"ف.ةكارورابسديكمراهوها-مورافي!ا

انهنعنقدونهـل؟الاؤر؟في.بئالنة"عوبعلىخطرايشكلاتهترونهل

؟البرتغا)يءم،رالاش!قويةيبنى

.اكذآعتقد،نهم-تيتو

!اوالباني.؟وزنلملاوجمامن؟لملبينكلالمشااهمهيما-مورافيا

وبلغاريا؟يوغسلاؤياوبين

تحتتح!ىؤفد.ابىافي،وبءبئبيضنآمشاكل/ءنهناكايس-"ؤيتو

انه.-رةالاصالأونةفياررةراءتبأد)ة،لفدبل،بينن،العلافات

اساصر-لالانالنانبوبينيئبطيبةعلاؤ،تلوجدانالمهملمن

د-!ءار!ايى*لمقؤهه،ا"؟.ابرزاثء"ظمفييوزن-لملأفيهوالادبىباتبكي

معهذاً.المكدوزجةءالهو!يةبوبروداعتبراؤ"،عدمهوالخلاففسبب

الا!ت!ص--اديصعيداةءآىوأ-سيبارزةبصورةتطورتمكدونياان

هـذاالبلفارءرؤءوآن.إض؟االثقافيازصعيدعلىبلو!سب

ء---ننطلبلااًننا.ا-وغسؤءاوجميعا،كدونجهبئيثيروانبدلا

لكننا،""هـوز.،الىبلغار؟ؤيالموصودبربئالمكدونيينتضمانبلغاريا

الا!لمبة.حقوقبجميعهؤلاءيتم؟خاننطلب

!-ذهلكن.ابط،لب،معودير*علامات"لافياليوفان--مورا!ا

؟لماذا.مستقرةآكنامالعلاقلت

كب!رحداىأنحمتاًاصعوبات.اءقولعلىصعبهذا-تيتو

المحافظةاياإطاوا.دوغسلا!امنكليمصلحهمنلكنه.الاؤتطاعهينعن

ؤ-طالاورتقراربوبرودهـهـتو؟نكليهـمالانبنهمااطيبةاالعلاقاتعلى

ليوتحت.انا1،15مؤخرازرتلقد.العالم*نالرقعةهذه

برمكئانهبل.البالديرنرينالعلاوآتبرودةمنللنطكدهناكالغرصة

لمدربرمحجية.د?ورةت!لاناًلحدودمشاكلابعضخى

51ابطايئرالثقافيةالعلاؤات.حسننرونكيف-مورأؤيا

ؤيا؟للاغسيوو

وؤد،الثف(فياـء"محيد-اعلىاعطمته،وننحوانجاهاارى-قيتو

البلدبربئ.ب.نالعلاقاتتحسنالاكلرعلىشجع

ألا؟اء.-نافيا)ثهاوءةبا)ث-ورةرأيكمهومأ-مورافيا

وطنب"اث"تبرادنقىلمبناءنابرءةاكأ?اوؤههاترىانلجبا!4.لعتقدون

يوغسلملأ!ني؟فيحدثكما

3ء!اءنانصز.كامانالا?حمن4-ءلملاورابهورةلمقفيما--تيتو

زاص-بافي*اقوجمااًما.كأوطنهانتضاكيةءنوليىذانينسيير
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لي.ويخبدوداخطيةتناقضاتعلىءةيدةفعلردةحدئتانهأءتقدفاني

صعوبر-سات5جآوزينالننآف،تتلك-لفياؤلحواالصي!نيينان

صبىكأموا!لان!ذددعهـمماهوهذابأناة.فيطانوعاءص.عديريدة

الخارجية.ارر"ياسةفي

؟كوبر،فيبالوضعإكمرأهو"ا-"ورافيا

كوبابأنا!تناععلىاكني.الدمةوجهعلىاعرؤ"لا-تيتو

خاصشكلخلقديالخاصبموتهاالحريةعلىحصلتلانهاستنجح

للمساعدةبحاجةكود،ىت!لقد.الاشتسطراكيةاشكالمنبها

الاتحاد"ععلاكانهاننطيمحولآلآنبهايتعن!والامر.السوفياتية

الم!وهـاتنا.

المتي؟الاوروبيالامنبمؤتمررأيكمهوما-مورافيا

افلالهمقدراكانؤان.جيدةبصورةتحصيرهيجبستيتو

،اكت--لالمماسعلمىمؤلهريعقدألايجب.قيماآلاالافضقمن

من،الاوروببةاليلدانلجه.ءاجتماععنعيارةيقونانيجببل

ديست!لالمشاكلبعضبانتوهملنانناالمعاومومن.كترغير

إ-سنوربره،.اكتلاتجاوزجانبالىتنتلآيةعلى.المؤتفر

اثالت.ااواتاننااؤتمرآفيدلاحالافيالمتفكلةهذهتحل

؟لس--لملاميتعنق!جديدمنهناكانترونهل-موراؤيا

!فيتنامفي

يتعاقءرلااً.".لتحركانها)))مب.سما،يىةيطابالا)-تيتو

ا!داخشليألوضعبطوراتأخصوصاوجهوعأىالمتحدةاولاياتبا

كانت.سي!استهفيةءدنجاحانج!"حززامذهـكسوناًن.اميركافي

بالقتمقيبرنجهلمق!ءم،ا"ا.كمب!وديافيراي:،كط،فشلعنعبارة

الىصر!،نؤاذااخرىناحيةومن.ال!ت"نضرباالاليستفهي

فهذا،الصراعمنطقة)ولم!يعالعبثالمن"حدودةمنطقةفيمسننحيلا

هـاربرمانأتى!د.الا-خرةهدالواحدالشعوبوة.عاىاالايؤديان

انبمواذكر.،ما)فيةافى"-آمع4وقمششاهناالىسنواًتثلاثمنذ

ؤه،--اتمت!لسايغوندي*ؤفنتةحكوءةانشاءهواحلابتنلهؤت

وقد.اشضرالمقي،؟نلموانديموقراطبلأحكلومة.الاحزابمختلف

ا)حربنهاي"فيايوغسلافاحنقمناوؤد.الحلهذاهلمريمانأيد

يحمخونوكانوا.ايض(المذفىحكومةؤيهلمثلتتجمعحكومةبتجربة

الامر.فينهايرلمةستنتصركانتالتيهيالحكومةهذهبئنالخارجفي

ا!دابدارمنشوراتمن

تص!!صيلم!ا

ءص

لىفتأل!

ويى،التطبيقيالادبيالنقدؤيمحاولةهذهليستا

بعأالادبيصنعهانيمكنمالاكتشافءحاولةانهاالادبيةالاعمال

ألانىوالقوميةمعالمهاوطمسغزوهامحاولاتكلمواجهة!ي

مهز-العقلبطولةول!ها،الدراساتهذهاهتماممننصيبالم

31موعنالتوقفعلىاجبرتالتيالمحليةثفافتهتوابيتفياو

الكش!اعادةوالىوالسياسيةوالاجتماعيةالعقليةالحريةقيم

ق.ل،2.ع

الا؟كلترابهبة.يد،ر3انتفابىلملأد.المنوالا.ءـذعلمىتسر)مالاءورلكن

الاطرالى!يطفمثل"م،ز)ةمة2حكو،ما"ء"اوكبما.رقيامانايفه،ويمكن

المضهـسادية.

ي!ا-صفصلافي3-كأالاشترانمويرونهـ!ط3-ءورافيا

منستمكنيوغس؟فيرا-ديةالالفناننعتقدونهل؟يوغسلافيا

ابقبرضة؟انطوانجاهمنءلمبهامقدرهوءم،الافلات

اةح!االاخبرةاتواكخبجر.ابقرضة6ضدتنأضهلاننا-تنةو

والتسبببهير.البقرطةضداكفالعننجمتانمايوض*لملاؤبفيحدثت

شروطخلقيجب.اليهيصلانيجبمآاىابعديصلامالذاتي

وؤهـلجآسشا.كا"دخلهمعلىاحصولاالعوآليستطيعحتىملائمة

الموظف-نىارتدو/بىنظامالىالبقرضةنحاربكيمايوغسؤء،في

اوزحط-.كلدةوظي!،مفيابىقاءمنفيهيتمكنونلابشكلوذلك

.سنواًتالاربع

سحهاة"ستوىر.ن"ةوالهفروو،هـ:،كان؟رونألاسموراؤيا

؟العمالحياةومستوىاجميبروقراًطيينا

كأ،كان.آ*مالوآالبيروقراضيصنبهن.نببستالؤوق-تبةو

امج!،راءنوهم.اخرىفئاتحسابعلىتغنىفعاتالواؤعفي

اتدويراطريقةاطبهقيمهنلاؤانهولىللاسف.اوسطاءواوالمتلاعبن

.ايض!ااخلااهذايزولكيماالمستقبلفيسمنعمللكننا.عليهم

نء-1وعاهذآفياتحقبقافيبدأز)اتآمايومفيوس!يسمع

وهذه.اؤنء"اديةفاعدةغيرمنديهقراكليةتوجدلالانه.الاتخاء

يى--ت4والماركسب.زيااذاتسيربا01.لموفلاؤفي،تعىاقاعدةا

ؤ،عمةاثتراًكه"ديمهراطيةخاقي:،-)فد.ته!بعقيدةاصرىجهةمن

4الاشترادن--فيرمنادبرمقراطبةااءريةالاناذا"ياالتسييرعلى

.اغرببةاالهاهـانفيإجدثما3ذاك،شهلمياتقض!هبئالالببست

اررلبصى.ادمب!الىبثكريآتوجه-ءورافيا

)"(أش!ئلتكنجمصععلىرأيتكماأجبنالقد-تيتشسو

ايئيااالم!رضازبل!ترصهةروما

الايور-الهكأ((برسوالاس"صحيفةفيالمقابلةنشرت(*)

.71-8-ابتاريخ

"حح!)-ح!!ى-----حىصحسحجر!ح!ء

وص!-لهماالىلص

.ص

طننطبة!ما

حسابعلىمخلوقيناوتاريخيينلابطالشخصيات/لدراسةسحاولة

وروحهامصرعقليةان.لهويكتبالادبعنهيكتبالذيأ)شعب

ا-ضاللبطولةفانهذاومع..الدراساتهذهفىيهمنيءالبى

،الغزاةئقافاتاطارفيتجمبهمحاولاتمواجهةفي-مننصراو

نأكيداالىيهدفننتجهادبكلفان،هناومن..المتطورةالحياة

((للمقاومةادبهوالانسلنيةزاويتهامنالقوميةحقيقتنا

المؤلفمقدمطةمن

*أ-حديثاصدر
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