
جمثطلففم!ثر

!وروطولىطلرص4!ر!ر
،.

سءصصىصححى

فيعامكليجمعالذيامتإءمرضبهثاسبة
والافالباصدانص!صعمنالضاتنرين،ئاتؤوقكفورتفي

بدا،وبرالمكتبماتباك!تةسكثبعن!صنالذإصنالاشخاص

مختلفة.بلدالهفي"""لوضعيلادبببالوقوؤممكاثىا!ملى

الفرنسهقى)أالبتبريرالهئزين1))ءصصنخاصعه!وفي

عن((حةلو)اءاءجورسااصءة؟ذاد!ي!رة.)أ؟6العلأد)

ؤفيماً،يليادم!لام!،بلادووـ!فورادب

بببن*لما!بماالادب

والابكاثمالالتزا

الشقلمية

ة

احد"ثاالالمالي)1(يةءإقبالادبالمقالؤىهداالموة*وع،أ!ادا

وبدلك،الالمافيتباللغةالمكتوبالادبه!افصودابانالتحديدفيحب

فقطاجسالقه.+بى.العبرضهدامناس!ويممرينوابينالنمساشالكتاب

الاتحادية،ا،نيااؤجمج!ريةناشربناتىمحادة"خمثر3تبهمانبسبب

ادبذاكعداويوجد.فرائهمغالبيةيجدونهناانهمب"بواكن

!مهزاتإنجمتعالذبنالدي!قراطمة1،نيااجو!ور/ةادبهو،ثانالماني

خاصة.

حدثاىاالاث"رةينثعيالمعاصرالالمانيالادبصورةنتممولكبم

منفكثيرالمرفةالادبيةالننتر!ورولورهو:اهمبتلهادبيغير

منافسةصحيةاصبحتالتي،والصصرةا(صو-طة،النشردور

فقدتاوكا.لااختفاءاختفتقد،لثراسرومكلتزداد

مثلا.مةهالكثربمجموعاتاج!ماباون6-!استقلاا

وخىدارنشر.(ولص؟و،نغارت)اوءوفروومبورغؤيكليرسنورمورات

أدا*اءلا9؟ياو؟199شيغلهيلموتبقلم)1)

-م

!للمااجميىي

لىصلحص!!ضيرءا

هـ!كثيربيعالىاضطرتقدهمبورغفي،رووهلتفئلكبيرة

-ظدارسنواتعدةمنذضمالتيمبربكهورشلمجموعةحصهكل!ا

السه،وضعالىفقطتعزىلاالتطورهذااسبابان.ؤيشر.س

اتبر(لانتاجالحدءثةاطرقا!لنةوفي.تامااختلاؤااختلفاتيا

اتن-(.في-الناثرينانالىايضاولكن،ضخمة"وظيفاتتتطلب
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!بتعملانموجهةايديولوجص-ةاتجاهاتذاتصغيرةجديدةنشردور

عدمنذاصدرتالتيبرلينفيواغنباشنمثلا.الوسائلمنادنى
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نصولن.امقائديةااكتبا.)ضث!ر،غالبانلاحظطالتي،المتزايدة

اءلادر4مصاحقبقةافي(ا*بهدهكانتلودلكفياعتراضأي

ا-وأاوصعحسب)"ثبعافىارعبةالناشربنلدىيكنلمواو

الادبية.الاعمالحسابعلى(المفترضة

بالذاتافتاجهمفيالثقةفقدانغالبانلاحظ،ا"(فينجهةومن

و!'علىالادبيةالاعمالالضعببفالأفيرالاعتباربعيناخذنافاذا

هو،"العاجيالمبرج"الكلاسبكيالمأخدوبمقابلالسمياسبمالقارىء

النازيةالحقبةالتاريحيةالتجبررلأ)المانيافبمالذاكرةالى،بيدماخد
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الثقة.هذهصعف5فييكمنالعميقالسببفان

ولسرمارتندفعيلادبيالاثرفيالمبدعالخيالاماموالصب

مذكرازمغناطيسميةاشبرطةعلىيسعلانأىا،سيواتثلاثثذ

ادينتباناخبراوانتهت-عديدةلتعاس(تتعرضتقدكانتامرأة

ءاا"المأضي"بعنوانالاشسطةهذهينشرانواًلى-جريمةبارتكاب

هـدأالى"الوثائقيالادبهذا"بواسطةيفوصلانهبجديعفقد

هـ-تتابهتاثرءوفي.خياليةقصةتحققهالذياصدقامناكبر

كروا،،السعهذامن(معاشة"اخرىوثائقينبغبمممااب!روقت



)روزلكافاضلمةمذكراتاو"الاصلاحسجناىاالميتممن"و!انو.و

ثلافكأ"المدنىهذافيودلالةاه!ةواًس.(امحا!اءـكأكمااو

اله.لشروطعنيتصدثوفىء4،اهـطوالرائضةر(ناؤصةتاص،برروثر4

ب،سمالوفتبعصفيهاعملىؤدففسهط9والراكانمختلفة5ء!انعفي

ومؤلفورونجلاريكا"بوثروبفيمهف"تقومممائل(وبهدف."ج!ولى

هـوشهرةاحثروكلمثلهم)"ضشابهةاهدافايتابعون()61))كلجموعة

التي)((العملعالمادبجماعة)ءواخيرا(غروندلرفونرواكس

ءصددا(0791س4الدلىر)"اكزنت"الادبيةا،جلةلها4.تخه

رفائدةهذهالاعترافس،ولةاكثرسيكونانهفيهثثلاومما.خاءما

ارفيع"ااًلادب)ءءمدعنجبفةبحملاتمرتبطةدائمالكنلملوالج!ود

للالاعبببمختارةوارضمااوعيا"علتيغب!)ءبرجوازيةاداةفته4ر
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ا-كأ.بابورجواريئقوانينفقوإءملون
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هئريككتابهـو"رواجاالكتباكثر"لائحةس!ببتصدركأاباهناكفان
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ومؤلفات،جو)بئط.4.جاكمساوياوءونفرانؤمحاولاتشجاوز
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نقل،كوسيلةفقطارثكلتحدمادباان"البحريةالرحلةلأ
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الطبيعيةالنزء"داتاماداتادوايةكلف!ذجيةاحثرتعبيرهانجد

منكلتمثيخيرمثلهاالتيالليماؤةدائماتحترمالتيولكنهذه

القاريءكانوباستمرار.سئوب..سايامناوفيوغال-ءورتيديكنز

القومية.ونتاجطلي!متهالاجبيالادبنتاجواحدبحذريجمعألافكيزي

يكونانيرتحمر"اًلتيمس)ءتعلإقكان،صويسجيمسموتفعند

مختبريةابحاث9يموا!بهبحثرؤدفيهاجداللاموهبة)انتمؤلف

هـذىالنغورءـذا."صية4الار"لامستماغالباطرائقفياو

تماصلامتأصلالادبيةاطكعةا"وؤاء(ت"ءنالانكليزيالشعب

النقد.موقففبمنحدهمثلماالقراءة!يعاداتهفينجدهبالعا

الانكدس!زالادباءيجد،الاوروبيةالبلدانسائرمعظممنفاكثر

مواطنصه!!معلىكانفس!لمفرصوانىقةإبئولونهمالد!مالذيالشباب

التغيبرمنفجربزوعنرىاناستطعناالستتا!ؤخل،ذلكومع

ميادين-مهبمفبئايضاوافماوحسبالادبيةالمفاهيمفييىسوذلك

،العشرةالاعوامهذه!والنرىانوا-؟طعئا.اليوميهالحياة

،التقليرري!حفظهمعنصهحايضربونوهمالانكليزالمواطنين

،الف-وةعلاؤاتعلىمبئيةعايىكأمالسيطرةادعاءكلويهملون

البرطاني!ةالموصةعلىتسيطرتزالماالضيجوب-الميشويخترعون

التياكمعبيةالثقافةهدهوخاصة،الخياطينكباربهجومنكاية

واخذ.اشبيبةاالىالانتباهاجتذابفيتاريخهمهمطمرةلاولنجحت

هذه،ومعهالجهاتجمعمنيتقوصالانكل!زقيالطبقاتنظام

هـشهرتهمجداطو!لةولفترةسببتافى!الضغوطمناثبكة

فقطتفسرلاا(الجديدةالاخلاقيةهذه"وحدوث.اخبثواالبرودة

العلاقاتي9والتساهلالصراحةمنوبمزيد،متزايدةبحرية

الثمىعية.الأبقاتعلاؤلماتفيجذريبانقلابايرضلاوانما.اليومية

هذاانصفتاننيايريطانبلأاةالاذاءانف!حت،التاريحهدامنوبدءا

الضي،إقررةاوالافكارالظرفخلاصة()اودتى"المستعارالاسم

اسيراالجديدمديرهاحمايةتحت،انفنحت،بهمتعلقةكانت

السياىصالهجاءعلىعرينغراهامشحقيتى،عرينكرقيورهوعه

تعالجباعمالال!ترجبوعلىوالاخلاقيةالديئبةالقيممعارض!ةوعلى

قصس"نحولاثيرتالتيوالضحة.مكسوفبشكلجنسيةمساكل

وقضية6191عام"شاتيرليالليديعشيق"قضية،ادبيتين

بعع!مامنالمسثقةالمسرحيةارقابةااضطبرتوالتي،6791عام

هذافيوظائفهمنش!انسوليهاًللورداعفاءالىو(دت4نهائيتلغىان

التيالمحرماتتفجرفيىيربقدرسثاركالضجةتلك،ا!يدان

ل+95ا،حعء4كالدرجونبقلم)ا(



9!يز.الكابعلىيعقلتزالماكانت

وخاصةالاجنبي!ةالافلامتلقى،المقاطعاتفيكمالندنوفي

ادبانصارهمالذينالانكليزوالنقاد،مدمشارواجاالفرنسية

ا!تمارواواعلنوا،المألوفاللاذعنقدهمعنتخلوا،للغايةتقليدي

بالنمصبة،وخاصةاخارجا"نالانيةوالمسرصيماتبالرواياتمنتظرعير

نحنتركاعمالاًلحرببعدلماالالمانيةالجديدة-اًلتعبيريةللاعمال

اجديدةاالروايئلانجازاتبالنسبةوكذلك،فايسوبيترعراس

تطرت،تقريبا5591عاممنوبدءاالفرنسيالتجر-مهوالمسرح

معرضالىكبيرحدالىيعودذلكفيوالفضل،الترجمات

بلافيسمعر،كلهالعالمناثريواحدانبيقفييجمع،الذيفرفكغورت

وبرحفاوالمؤلفينامتببينالشيءبعضمصطنمةمنافسةشك

نفمسهالوقتفيثجعولكنه،"رواجاامتباكثر"عنمحموما

المؤاغاتترجيمالىترميالتيالنفوذسياسةالكهابمه!منيعئد

.التجاريالصببدعلىوبالتاليالتناولالصعبة

وناتاليغرييهروبالانتأثررنهملاننسعتطيعلاكنااذا

مئهمواكثربوتوروميشييلبنجهوروبيردوراومرغريتساروت

الانكليزيالادبعلى)البنيويين"وكذلهـك"تلكل"جماعهحداثة

فرنسا،فيمنهاكثرهناومفهومامقروءا،كاتباهناكفان،الجديد

الادبعلىيمارساهبيبر،الجمهورادىلفهرةاقلانهمنبالرغم

فضشأرم.ببكيتصموئيلهولهمثيللاففوذاالجديدالانكليزي

.ملأر!*خلقاقدوالتعفنللانحلالالمو!وسوتعوره،بيهءب

علىالاخيرةكتابالهفيتدلحققهاالتيا،ةمبيبىبةالارواتواقتصاد

وسلطة.الكتابمنالجديدالجيلهـبكبيراتاثيرااثرقدانه

"صحانرونوبارغمالمسرحفىظ!كماالرواية!ىظمسبيكب

الرواية8نؤالجديدةالموجةهذهدفعفياكثرساهمقدكانالذيهو

بعينأخثمامنبدلاالشابةالمواهبمنماعدداخلقتقدايضا

.الاعتبار

الذبنللالاواحدكانلالد."هيغنزايلمن"هؤلاءيلي

الىثكيولقد.الخارحفيكماانكلترافيراسخةشهرةحققوا

الاغشاتمعظمالىمترجمالانوهو،6191عامفرنككلرتمعرصي

اثاعرية،واالمستحبةالمظاهرووراء.صعباكاتباليسوهيمنز

تكمنواصالت!".فريدتبينوبربريةبوحشيةكلشدوداذلكمعفنهيبدو

الروائيينبخلافالذيالوصففىوهـب،اسلوبهفيبكاملها

وهـدهالتناغمياتتافىالحوارعلىيقدم،ا،قليديينالانكليز

ملاور،صملنتهبنيةومنللكلملىاختيارهمنتوادالتيالتداعيات

والترحيب،المواقفوءووريقىللاشخاساداخليئاالتوتراتبرهافة

تشوراتفيفرنسافيسثراابان+ةوص،صةكتبهبهقوبلتالذي

"غرق"و"نتعاطاهارهـياًلوت)ء:ا!واًنيناهذينتحتميئوي

.ثوراومرغريتييئجهوروبيريي*.تبنجاحشبيه

الادد،ءاكثربورنسلان2كان،هذا،الستيناتجيلبينومن

روايةيلانحتىلهترجموقد،التجريبىالطريق؟ياوتحرراامعافا

كاتبهوبورتسوآلان"ا(طرب!اودوبا"الفرنسيةالىواحدة

اًلغربرجة،الاعمالاوساطحاذقة،موهبةيبرزكيفيعرفتعبمري

بعضسرياليةدؤيةعنهالنايق!ماتياكنديسلالةاوالمالكةوالعائللآ

منبنوع،يحتفظانهمنوبالرغمطعمبلاكونهامنبالرنحمالش!لا

ويفر.ار!اهرياضقارهغاليايكذبالذياخمااللاواوهاطف

لنفسهـاتعط31ادبيةلمدرسهلاالرئيسيوالمحركالناح!اليومبورنس

ايفافيغس،،3وبن؟نهمحولهالمتحل!نممثل!هاواهماسمابعد

مشهوركلالبهوالا!روهذا،سليتووآلانجونسونس.ب.

جديد.اشكالنحوالانيتجهانهيبدوالخمسيناتفي

،"برر3"الاولىبروايتهاعالميانجاحاكوينآناحرزتولقد

ه

فيعائلينزلواطارها،المحارمارم!بموضوعحميميةماساة،هي

كرينغراهامبمؤلفات،وايحائهابجوها،تذكروهي.بريتون

بنفاطا،ولفةمعهاتل!قيالىةيساروتنتاليكتيبوخاصكأالاو)ى

عموافجديدمنفه"تجدالذي،الثانيوكتابها.عديدةنشابه

ؤصافالاسومقاو.لأقلقةبرؤيةمتميزة،جدامتقاربة؟وساوس

شاعرك!نثرنحوويمل2هـوورااثورهو،الانهانيةالعلاقات

.الجازكنيكمنمأخوذةلرتجالواشكال

اللواتيمالعديداتالروافي،تتلكمنفهيايفافيف!واما

خيالياطارؤىوينقلنفاشلزواجمنالخلاقةدوافمهنيستوحين

ا:طقكما.اوضعهنحدةالفجاعلعسدمو؟عبهنالزوجيةمرار!ن

الاولى،روايتها"ايكتوكس"حالةهوالوضعهذاكاناذاولكن

راهـ!شىبا!ملوبيبرز3!أأ*9+عداهللأ،الثانيكأ،برالافان

احد،جدالبلا،هو،عجوزارجلا،نادرةايحاءبقوةوشاعري

لمؤلفت4حهقوقدالاخيرةالسنواتهذهخلالالبارزةالاعمالاكثر

لجائزةالانكاليؤيالمعادلو!ما،للرواية"الكرديان"جائزةبجدارة

لانظر،اجتذابااهـلكا7خت،الثالثةولقيروا،،(كونك"و.رونوثو

الادبية""للروايةالجمهورحظوةزوالمعقىهـيطابقظهـورهاانذاك

اًلجماءلآ.اعضاءساءلرمناكثربيكيتمنيقتربجوتسونسوب.

رحاكأف!!ايرصورالتي"!اول"شكبلاهينجاحاا!ثرودوايته

ب!ىيقةعديدةنقاطفيتذكرقصصيةطرائقالىفبلجابرر،*صيد

يتحولجونس!ونسب.انجذ6591عامومنذ."موللوي"مؤلف

منمجموعةهوالاحيربه4وكأتجريبيةاكثرللادبشكلكحوبدوره

.كانترتيبايفينقرأهاانيمكنالظاهرؤيمشتتةالقطع

جماء4الىينتسجواانفيومنالذيق،الاخرلنالكتاببينومن

نهروان،جب،للروايةجديدةدؤعةعنالبحثير!ثه،ركونها،بورنس

واتص،4ايدينبورمنفيلسوفمنالمتزوجة،دافيسالسبث

صزالعلاقاتمحورحولتدوررفيبفلسفيستوىعلىروا؟ت!مب

سلطأالاشياءهذهبهاتعارضالتيالمقاومةوعلىوالاشياءالانسان

هذاعلىتفرصهابانينتهىالتىوالتسلصالوساوسوعلىالانه(ن

رس،هعلاقاتيصفمحو+ول،9،؟!+!الاخيروكتابها.الافسان

والوانه.موادهمعالمبهمة

مزواحدهو.ايدينبر!فيايضايرعصثدطالذي،نايوروبير

كازوربماالحاصرا!قتفىالقبمةذويالوحيدينالانكليزالنقاد

علىقادر،الاجئبيلللادباعميقةاءعرفتهبفضلالذ؟ا،الوحيد

،!ادبنوعلايويرةضدىالزؤانمنالح.لمةالبذرةيفرقان

الخاصة!مؤلفاتهبرخطط!انه،قصيرةقه"مىوىكبوكروائي

!عأ*كالاههبر!ا(أوكتاباه.اقوطيمةاالنماذيموايىالباروكيةالىودة

الحاعمالوقتفيعليه2؟داء!؟!ا،0117ا4لأ،ي!اه،9مو

الادبية.الاوساطفيكبيربنفو؟

***

مىصغيررودوعنبورنمىجماءلأعنا)خكلغضضناواذا

الطريفعلى"العاداتروابر4فان،نايامثالمنالمستقلين

ولكنى،ارروقعلىالسيطرةفبممستمرةتزالما،)الانكذيزية

باعطاخ،الاميريهةالنماذجبتقليدوغالباالمعاصربالذوقمتكيفة

نع!انيمزنا،الناجحينااروافينبينومن.للجنسالاولوية

الخاصال!يةقزعتهنسبرهوالحضلانساءـموضوعهنفثثرحعر

وايري!.اذكوربامحكومامعافيالمرأةاندماجمصاعبتبدوحيث

راسكأشهرةعديدةسنواتمنذحازتاقدليسنغودوريسموردوك

منهماأيةولكن.شديداترحيبابهامرحبابداهيوكتبهما

مهلعمجموممؤافا-جرأتهالهاسببتالتىاوبر/(نادف!شعبيةتبلغ

15روايةمن،فيهانرىمؤلفات،ايرلندارأسهامسقطفي

ولكتللادبا؟انتم!اًشدوطامحضعيفةلذبذباتتسحيللا،اخرى



كاملة.تح!وعودهاانفيجحتقدانهاالانالىتبمولا

بزوغالافقفينشهداننستطعام!الخمسةالاعواموخلال

-باهربمستقبلنتنبآاننستطيعاننامنارغمبا،جديدةمواهب

.انكلترافجم!احاليايعيشالذيريشلرموردخايالكنديللروالي

هذهسهوك"ولكن.بلافكارويفيضمذهلةبسهولةيكتبوريشلر

رةسا!موهبةيملكانه.امبرىعقبتهيشكلماهىبالتحديد

هحداء،939شهرةالاكثروروايته.الهجاءفييبدعوهو"حقجؤ

همبشفءب،فبمالمعاصرةللجياةبالالواررفيعةروية(:،تقدماري

طريقةعلىسرياليةباهربشكلخلطالستمائيةادكرياتباالمشبعة

الروايةهذهومبالغات.تاتبمجاكطرجمةعلىوفكاهةلببس!نرديك

التفكيرالممكنمنوكاناوريطةالخا!ةالا؟حيةعلىاحياناق-تخد

بانجد-ورااثمبيالادبمنجديداشكلادشنتقدالروايةهذهبان

نابتطعلماثولفانمنبالرغمبوندجهمسمسملسلعلىيتغلب

أ+آ،3لا8؟م؟*أ+،،؟مه،"الاخيروكتابه.كافبقدرموةموعهيرهمق

اليهودياحيافيالشخصءكأتجاربهمنا!بربقسمهاستوحاهالذي

بينبا!تاكيدوسيظهرجديةاكثرتطورعنيكشف،مونتريالومما

الموسم.هذافيللنقاشالمثيرةالكتباكثر

فىتنطويالانكليزامتابمنكاملةمجموعةكانتواذا

احرىادبيةمدرسةهئاك،الجديدةوالروايةييكيتةمدرس

الغاصبالاميربرالجيلالىوتنتمطبوروويلياممننماذجهاتهد

الثلاءدينعئدهمالممرمتوسطيتعدىلاالذين،همثلبهابرجمنومن

بالوضعوضعهيدكرواهـمزعجوهو،نوتالجيفوجهيبرز،عاما

.6891ايارحوادثقبلفرنسافيلوببلجاكجانيحتلهكاناتيا

ثقا!مةلثورةلمحيهيدعوبيانمؤلفهوال!مريالي،الفوضويوفوتال

ألما9أالاخيرةوروإيتهلجادبئاالاشخاصتضحكانمنابهدهى

الفجورمنمثيرامزيجا،الاخرى.ؤلفاتهاكغالبية،تشكل

ومناكلر،،روائيشاعرونوتال.الثوريةوالتاملاتادادائيةوا

يستحقماًهو،نظريةص،حبكونهولكن،الممسرحايضاويكتب

منابع!تشاففيهينطلقالذيوارةقصي،بالتقدبر!خدان

مؤلف،نوفيلريشاراسمغالبا4ونونولقرالانتماهبحقبثيراللغة

الادبي-طالوسنظر؟ىلتخذام8لأ3!*ه"بعنوانبحث

للستيثاتمنبرلف،هدةمابئوعو.لشكلمقدساثرقيمةالبربطانى

نيرانهاترسلكانتفلسمفةمغنىهونوفيوريشار.اللامبالية

"مهووس،بالامكانياتغني*شبجمةقدفه،كتابهظهورعئد

هي!"نفيهيحبسهاانيرميالذيالمحجرمنارغمبا.بالحرية

علىمبنيجاةباسلوبثمنبر(يفتتعلق،المتؤايداقديمةاالاجيال

التى0791حزيرانوازةخابات،ضغ!ل!لوالرفضميداللامالحب

كماا،عيشةمسمتوىفىهبوطاتجىفد،المحافظينبانتصارانتهت

بوالاسا!للافكاربا(نسبهالقديماللاتمسامحانبعاثالىادت

للمجلةاخرينمحرينثلاثةمثلمثل،ونوفرر.للاعرافالمقاومة

قصوا-حديثاصدربحكممحكوءينانفسهمراوا"اوز"الهيبية

في4الشاقةبالاشغالعليهموقضوا،بالقوةشعرهمبموجبهاهم

حقيقةتظهر،سنت!بنومئذ.شهراءثمرخمسةالىتسعقىمناهـ"جن

يالبل!لطالثضبممناليومبقتربونالذاقانلىكمنالنهاروضحفرو،

غيروالادب،انتهتقد،كةالج!للفنالفنف،؟ام:اوهـىدهة*

فر،موسملهكانانه51:رضنااذاهذا،موسما"يعدلما!نؤم

ما.وفت

حظوةفقدانفيدورالعبتقداخرلىعنلصر،فانوبالطبع

زبائنالانكليزيعتبر*مريادىءفةط.الخيأللادبلأالحالالإمهور

،ال!بربمنذخاص"اهايدبموناقيالعامةللمكتباتمواظبين

رسسادةوهن،الرواياتوخاصةالبلادفىللكتبالهائلبلانتفسار

واذا.الكتببتجارةاضرتكماالعامةيالمكتباتاضرتاًلكتبيسعر

ءم

03--ة.!!ي--جم!!،!-.:---!ص

نشران.العامةالمكتبماتمنالاختفاءالىايف2تميلالجديةالكتن

فان،الشبابللمؤلفينآنسبةوبا،فشيئالفئايضعفالروايات

.جداقاتمةبالوانيتبدىالمستقبل

قدرتهالهمبالنسبةبعيدزمنمنذفقدتفدالروايةانصحيج

الحقيقيةوسليلتهماليوميشكلالذياًثسرحلصالحالجذبملى

وهارولداردنجونفانالخمسينللاعواميالانكليزالمسرحوركزقى

منكاطةجوقةالثانيةالعشرالسنواتخلالبهمالحقتقدبتنر

علىعثورهولمدم،قظيذكريعدلمارونوجون.الجديدالمواهب

بينما،اجتماعاتمؤلفالىفشي!ثاشيثايتحولفهو،جديدةنفحة

منانواععلىهـيقبلالكفمنهلمرجىكانالذيمرسيهدافيد

سياسيمحتوىكلمنالخاذةالكئيبةالحميميةالهزليةالممآ-ي

شيئايفقدلمبنترولكن.البولغارمسرحلجمهورتستجيبوالتي

مسرحيسصامؤلفابصقنهفقطلا،هائلةوانتاجيتهحماس!تهمن

ومنتجعاللمسرحومحركا،مخرجاايضابصفتهولكنوسينمائيا

يثيرونالذينكثرفان،الجددالقادمينبهبئومن.سينمائيا

و!امس.وهيتكوتبوندادوارهماالانتباه

مسرحياتهومنجديداكاتباليسبوندفان،المعنىوبحعر

و4!7،؟باخراجاحاطتالتيالفضيحةبسببكثيراتمثللا

الملكي.المسرحروادمن*مهروفاليسوهو3،علأاول"أ+53

د؟وكانهيبلمو،آلان"لير"الاخيرةمسر!ء"تمثلالذيويوند

للمسرحتأثيرااحثرالوجهاعتبارهويمكن"2ردن"مكاناحتل

الحا!ط.الافكليزي

ومعلموماته،*بيدخلانقبلطبيباكانففد"هيتكوت"اما

عملوهي9"/ص!.!خهمسربفيمذهلبشكلخدمتهقدالطبية

انها.هامةادبيةجالرةالماضيالعاماجلهامناشحقباهر

مننحريببسميللناته"ف،ومرعبةفاحشةوغالبا،جريثةسرحية

الانسانيالعقللهايخضعالتيالتوترات،وبالتفصيل،الهـلملا

مسحوقاالوقتبعضالمشاهدويظل.المظاملثقببعمليةوتنتهي

.الافكاروتعقيدالكلماتغليانتعت

واعدةموهبةيمعوناخرونسرحيونكتابايضاوهناك

،برنتونهوارد،سبورلنغجون:تذكراناسملاهموتستحق

هؤلاءومعظم.!لاويلتزي.ف.،دلبورندافيد،مواتدافيد

مقفلة،محونانعنبعيدةاسمائهملاثحةتبدوالذين،الشبان

سياسىبمفهوميازمون.تمبريباكلهم.اطسرياتكنيكالىيلجاون

صغيرةتقاء9ف-ضنحالباتمثلومسرحيالهم.للمممرحصسارم

بالعودةالتهديدانفيهشكلاوممالهاتقلممالتىاهـ،عدةمنتعيش

علىثقلكماالمسرحعلىحاربساتثقلالمساعداتوسحبالرقابةالى

ن؟عببهسمي!بغيلأالتيالمأليةالمصاعبكانتاياولكن،المؤلفين

ا!امطمئنينلكونانفباستطاعتنا،قريبستقبلفييواجهوها

مسرحياتهم.انتاجثياكالسهابقسيئجحونانهم

*3*

اكأسباقدهبوغزوتيدميتشلادربان.الشعراءايضاهناك

للقصلالد،العامةالقراءاتهذهدفضلالمستمعيكأمنكببيراجمهورا

تقريبا.مكانكلفيتنتشرنراهاالتىبالموسيقىغالباالمصحوبة

ايض!هيمؤلفاتيملكون،ممثبابااكئر،اخرونشعراءومئاك

بيزخاصىكأ،جمهورهموجدواقد،عالبصوتمقروعهككونمرصودة

خلالها،مناقيوالمحاو!!مالحاليةاللهجةتمتدحالتيالشبيبة

الخاصة.مشحلهمصدىيلحظون

؟ح!فى*شقطابظاهرهمننو!الىهنابلاجمالونشير

هذيؤوبينالمثقفونالاحروفىالمورحوازيالمجتمع،طرتجيها

س83الص!ةعلىالتتمه-



الشهربكف
11الصةحةعلىالمنشورتابع

بشدةسيسجيللصالحةفاءالاصوضعفي.طالولهسيكون،القطبين

بكميراكبرصعوباتيواجهانعليهالثابواًلكافب.جدأوء:يف

طقيتمكنلنلانهسنامنهاكبركانوامنيواجههاكانالتيمن

كتبه.بيععلىولاالعامةالمسأعداتعلىلايعيشلكييتكلان

انالروايةوعلىثورتهيحق!حينومنذحالياالمرحبدأوقد

كعحذسوفجديدةاتجاهاتمن،قصيراجلفي،ننتطرهمالحقق

سياسي.التزامشكلبالفرورة

دصت

باليستريعي

لإلطا!يماا

الشابالمرواليالوحيدا!نابيكونان)1(المسهتحيلمنلشى

ايطاليا،في،انقادمةاًلاشهرالشيءبعضعنهسيتحدئونالذكي

"شيءكلنري!د)ءةالجديدةباليسشرصنيفاكرروايةيكونان

نابسمببلشى،الموسماولفىفلترينلليفسدارقذمتهاانني

تلاتهلهان.شاباكاتبا،حقعن،يسمىماهوباليستريني

الش!عرةمندواوينستةاووخمسهءالنتمنوعدرا،صنيان

روايتثهسوىليست"شيءللنريد"ولكن،تقريباكلهاجيدة

هـلىمجمعون،ايينالايطاالنقادفان،وبالاضاهة.التانية

الشابالادبفنةفي،سنينعشرومنذ،رتهـيبةبطريقة،تصنيفه

."المعارضين"فئةفي،السياسحةالناحيةومن

فط،للادبيسبقفلمنبريره،مابمعنى،الموقفهذايجد

لا،المنخلفينالعجائزعمل6اليومهوك!ايطالبفي،كانان

ال!نابعناوكبلازينسالثطبئ!يهممنعنننحدثانهظنريد

لردبحالةفي،دائمآذلكمعهمالذين،كباشولليالمتقاعدين

وامقالايوماعشرخمسةوكل،رواية6عامكل،يصد!ونفهم-

كلوداتصكثيراويتحدئون"ديلاسيراكوريير"لمجلةقصيرةمصة

ابدايتعبلمالذيالطنبهذاولكنالمهن!ةمورالمحياتوةعنايطال!يا

انهلوكما،وقاحةاوحماسةاما،والفضيحةالجلبةعنالبحثمن

..الاجداد-نفيا(وافعفيهو،عمرههـنالعشرينفيكان

بساني""امظل،الخمسيبآتجيل،التماليوالجيل

وقوانيننجاحخلف!مليلاامحىفقد"بافىوليني"و،)كلسولا"و

ينبغيمماك!ثرعنهتحدئناالذي"الرسوخ"هذا،الراسخالمجتمع

ع!مبمثلكشفانالانحتىقطلهيسبقلموالذي،ايطالحافي

الراضي،الرجعي،وجههعنهذاالصبر

وهـده،منهمثبابااكثرمباشرةهمالذينالكتابليئومن

بحظوة،فيهاشكلااةتبممراياهبسبب،يحئفط،ايطالوكلفينو

جدازنانمتىطبقتان،ايطماليافي،بعدهممن،كانولقد.عالمية

سلفاالمصنوعين،الشيءبعضاكضنعيناولئك-الروانيينمن

دف،اسبابلجملة6الذين(سلفا-اًلمطبوص.ننقوللاابر)

هف!ينعتونالذينواولئك"ريزولي"النشردارحولتحلقوا

الحم!وريحبهاالاولىاًلطبقة."اطليعةا"بكتابالتسرعمنبشيء

الجديدةالتطوراتعلى،الكفايةميهبمايطلعلمالذيالبورجوازي

هـنبدافع،فىلكمع،يحبوالذي،الدارجةالثقافيةوالطرق

ا-----'---.ع!---!:--ءصههير
الروانية.الآلاتعالمعادةكوناتيالاشياءلجميمجيدالم!طة

"الرساهـ"))تروايةمنيونلمقىزال!النبمهوالجمهورأهذا

اين)ءاو"النفسيالتحليلمننحناين"اد،للاعلاملمزعومة

مندائمللجدهانيمكئوانذي(،19جنساوالأجتماععرمنحن

الثانية6الطبقةاما"برتو))دمؤلفاتمؤلفاتكيمثلاثيد

كانالذي،!درصهم.ضرالحطالوقتفييحبهااحدلاانيبدو

خدعةالىتحوربانانتهيفدهالمةبسرعةحفظوهفدلنعض

ا!هنة.نظهرلاشبابلكتبسوايةبعدووكولشى،اليةللانجبة

صفحاتخلالبسهودةونكفف.وواعمتطورحديثلفاتبلحادقة

تذكرجدامددقةقراءأتغال!آ!نشردوراليتصلادتيلمخطوطات

المثقفوالجمهور.كومسكياوهريدااوستروس-ليفياوفوكو

هووالذيالكعبمنالنموذجهذااليهيرةوجهانينبغيلذك!

بسبب،الخيوصوجميمالخدعجميعيعرفاذيوا،له!صود

الأ.فطمتعةءيهيجدانبعديعرفلاالحذيقيةللىخديداتجهله

هنأ؟نزالاما،واذن"،برجليهالارضيضربو،يقرضو،ضثاءب

وينتهي،انجبعدادهاشااكثرشيئانتخيلاو،نخترعاو،نجدلم

الطليعة.كتبيشريولايقرالا،ن

اكتشفواقدالفئةهذه2ت،بيكوناناحيانايحدثوقد

لمالولمحتانوب،ضهفقطفيعلنون.المشكلةمنللهربالوسيلة

اليوم.ل!،وزهمفد"التخيل"وتصةالادبوان،الكرزوفتبعد

بالصهـ،،بكلدويبقى.،يكتبواانيرفضونوأكنهم.الزمن

لاكاتبكل،ايطافيفي،اليومنعني"شباب))و،الشباب

الكتابة!يبدااوواصلانهالا،اليهاالمشارتالفظالىبنتمي

يتجمعونلاانهم."اتكبيرالرفض"تصوغالطليعةبدأتاًنسنذ

السابقليالحالةكانتكما،جديدمناحزاباومدارسفيبعد

اكثر"طغوما)ءيتبعونبئلاحرىاذهم،631جماعة"لكتاببالنسبة

ونطاما،سياسيةوتعاطفات،فوجيهيةمجموعة:جئسيةواكثرابهاما

نزوات،اكبرببساطة،؟و،الوديةاوالاجتماعي"العلاكات؟منما

التاليةالسنةوميجددلك،ببثرواانعامذاتيقررونناشرين

التحمثبئلامكانانهذلكمنوينتح.تمييزورلاجملةيرفضونهم

لسببسبضللاماريومثلخمسينيعناًلحديثعندشابكاتبعن

وشعرهوالفلس!فةالسياسةمنانطلاقاالادبدخلالههوبسيط

ابيض.

وانتصارانروايةموتالعامهذايعلنانهامنناشريمكن

كدربمساندةيؤكدانالقادمةالسهتةفيويستطيع"البحث"

والمجلة.تعيئىاتنىالروايةسوىتوجدلاانهالدعايةمنكبير

ؤبسلمنخاصةالمقروءتان"الموندواو"اسيرسو"ءقيالاسبوع

اي!ليافيوالادبالسهاسةانفياك)والسياسيةالفكريةالاوساط

لبضعة،تنشرابانتقريباتخصصتاوو(فأحراكثردائمايختلطان

بالاحرىتذكراد!االتوقطت،الرواياتموسمبدءقبل؟شهر

هلاوالروايةنرتديهل،السشةهذه"الموضةمجلاتباساليب

عا،ناكثركانفاذا."؟الموسمموضةسيكونالنفسبمالتحلإل

يلنقطان،!ينجح"ايئودي"دبالنسبةالسنةهذهالوضعهوكما

فلترينللىسىعنتخلياقدواربازينوباريز)الهامينالكناببعض

عنتخلىفبويوف!وودل"تورينيه"ن!ئردارانىليذهبا

انبعاثالعالفييعلنفانه(نفسهالطريق)يتبع"موندادوري))

والوافع.رشيقفكرييكلامتبريرهاالىايضاوي!توضىالرواية

،الفبابالمؤلفينكبلثربعدمادبه!يدفاما،قتامةاشدهو

بالسياتاوبالتهذيبتتعلقلاسبابالمخطوضاتعنتراتقبولواما

التجارية.
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المخيفوالمجرب،الايطاليللادبالمرعبالوادظلتالريباالاربب!

ااواضيعجميعبذاتهيحويلاتهخاصةولكن،دايماالجديدةللصيغ

الروايةموت))منزعموهماحول،عشواءخبطخبطتالتي

(،جديداترفيبا))عملانهعلىالكتابيقدموالنأشر."الايطاليه

هـلتريد"ديبئلسشرينييستعملهالذيؤالتكنيث.خطأوهذا

تريستافو""مياعواماربعةمنذيستعملهئنمابالضبطهو"شىء

بصغة،هوالمقصود،وهنلكهنا.مع،صرلحبمبهمةقصةوهي

،جديدةلغةعنالمتكلفانبحتاو((القطع"تكنيك،واحدة

يؤشوكما.بسوللبرزواحيىاناببوتوراحيا!نذكرواساليب

عنتماماغريبةهيالمؤلفاستعملهااريالعدةلمحان"تريمستالو)ء

رواهـ،ذاب!ةطدزةا!ا.الخارجءن؟المحعمنمنبعثةانها،القاص

يصعد"بات))عمألمن)اكثراو)عامل،تسجيليةاشرطةعلي

الجماعات((ععوية"والعماليةالمقاوماتويواجهايطالياجنوبمن

و؟ورا،التشرد،قىللروايةمش،ركأالكتابيبعواحيانا.الصغيرة

يعلقالامر!ن،حالكلوعلى.الاشترايهةبالوافعيةتدكر

اللوحةهذهفيفننقداسترينيؤبا.التانجةالدرجةفيبعملإقى

الشرطة،وتقريرات،الاعلامجرافدنثرالعماليةللاخلاقيالمزيفشة

السكارىوكلام،انشعبيةالجراندواعترافات،انثوريةوالصحاؤة

((سنغينتي"نجاحاتغالبايتذكرنثرانه.الغريبوالمخدرين

.جداالرفيقة

يكونجديدشيءو.للمسى()البورجوازي"الادبعنالتخلي

جيمعايةبالضبطذلككان،عماليةجديدةوفائععنالتعبير

ليصطدمواادبيةمعارضةبتشببلبدآواالذينالشبابهؤلاء

ازمنهمحلواقدمنهمالعظمىوالفالبية.السياسيةبالمعارضة

ادندفية،يحملمواانيس!تطيعورلاكانواولما،القلمعنبالتخلي

العماليةالاحياءفي،كمناضلينمتواضعلعملانفسهمنذرواؤند

شنواقدايمضاخرون2و.المدارساووالسجونالصطئحوملمن

كتابةيقترحوكأنهبارترينييبدوواليوم.والمدلولاندالحرب

رالنسبةفجوةيحدثانويستطيع.العماليةالصلاةعنمزيفكاب

هذهامضواشباببورجوازيونيكتبهااتيارواياتامنكأملةلموجة

المرنبوعيهمعنيكفروالكيالعمالمنبانقربرةالاحالسنوات

الايطالية،التقاليدانقىفي،اننوسيكونالامتيازذويمنبصفتهم

واا،،وت-يةسمةالمرةهذهحامأة"اوبرا-اهـوب))انبعاق

بالسصترءتيمشروعيحررانايض؟الممكنومن.التروتسكية

نف!اعلىتتعرؤءانفيننجحلانالانحنىمضعوفةايجابيةطماقات

رثا.واصبحبليقدانهالمؤكدمنادبيتقليدوكليث!ماتصيغفي

،راوبنوه

...اكمرلا

الاساسبينينالساعداحد،روزانتال.ل.م

صؤلفهو"ريفيوبوكتيمسيوركنيوذي"لمجلة

.الادريالنقدمنمجلداتوعدذالقصائدمنمجموعتين

مدارسنميزانالمم!ن"نكان،الامحيؤر،،)1(روزانتالله.يد-

فهل،سواهااو"الاسودالجبل"،الاميركيالادبفيحركاتاو

روزاننالل.م.معؤوشوروسيرجاجراهحديث)1(

..+

-صم:.ء-ر721-.--س----..--
شيءأخر؟

هنارايسألهالنفاؤةديبداهةالاحداثانتران-روزاتال

ادبيأظاهرةهووالانبعاث.باكملهاتموتانيمكنحركةاودكرةاية

رأي!تهل.الموتستكونالوحبدةجوبةوالاع.شيوعاالمظاهراكثرمن

ادبية"امفلسفية،سياسببةامكانتدينية،مالعفيدةوفاةشهادةقط

نمالوفي،الاناميركاوؤي"آلجديد"ويد!عونهاالخألدةالعودةهيتلك

اشعمحيث،3ديبأباوروبالحقمرض:التنجيمعلمهو"الجديد"

سخاواذيتبادلونممارؤيمنمثقفيناثفض،ارىانديبألدهشةدانما

أإالتنعرمجموعتهحث،قد،الممتازاثاعر،كينيلغلوايان.كونية

جزئيا.تهدمهتنجيمية،برمزية((الكوابءشكأب"الايخبرة

))الجهروشعراء"ئيكالبيتكحركة،المحدثةالاوريركيةوالاتجاهات

وبشكل،مستقلة-وداءثقافةتآسيسالىالهادؤةوالحركة،"الاسود

مبتكراكلهذلكيكنام،الشياسي!للادبالجديدالنمو،اجمالااكثر

جنسبرامثالؤأن.اصيلينكتابعنكشففقدذلكومع-تماما

يمثلوزسوالاخرينكبوروافيلوفهوالوجوهاعتنيكاكتابمنكيرواك

الجب!"لمنظريبالنسبةاما.والبوهيميةالثوريةللرومنطقيةانبعاثا

التاصباالقرنكتاببي!تنبافدكانتالاساليةاكتشاؤاتهمؤان(،الاسود

فرنظ،اوائلوفي.فرن!افيومالرميهانكلزاميكووررسورثمشر

،اليوت،ر،وند)العظامالاميركيينالش!راءمنالاولالرعيلاكتشف

.ودونكاناولسونمثلاخرونشعراءاستثمرهاتقنيات(وليامس

واحركاتبعدهناكونلنبافهالتنبؤالحمافةهـنوسيكون

وجو!،"الضضرالوقت،فبئفيوجد،داكومع.مدارساوبيانات

واعتف،..ذلكغيرشيءولا((هالأمهقديمةوجوهو""هامةشابة

اسبابسقوط!عد.9391عامناقصاظلتطورحدوثفشهداننا

وفوتهنفوذهالاميركيالميهارفقد،كأالسوؤياتي-الالمأنيةوالمعاهدة

مفىالرغمعلىحياات!يسارهذاكانسنواتعشروقبل.الضعيفة

موقفءنوسلىئوفان،فليلاالايواؤقيكن)مالذيالفكريالمناخ

العالائديةالابهةولكن.وانفنتلاخلاقطننسبة((تجريبيو))مكشوف

كلالتىالمكارئيةوحقبةوالحرب.البابهذااغلقاالثقاةةوانمدام

فيالحقيقةثمهيكنلملانهخفي-وخفيحقيرقمعيجوالىادياللته

انهملوكمايتصرفونكانواالناسمنكثيراولكن،ؤاشيةاية

الحياةعلىينتشريائسخجلؤكان.الارهابنحتيعيشونكانوا

منظوراتايةققعمنفوذذاتنسحصيةثمةيكنولم.والمهنيةالادبية

تجدلنفانك،اليسارهذاضد"كنتؤاذا.قيمسةذاتثورية

اص؟فت،فدالمتفهمةالسياسيةا،ئافشةكانت.معهتتنافثرشخصا

المحتو،منؤكان.ءالجوؤأالمحترؤينالسمياسيهنبلاغةمحلهاوحلت

وسطالرشدسنالىالحرباواخىرؤيولدالذيالجيليصلان

.افثيمانامنتفرو

العدكلببالمضمضبجوادى،الثوريا(فكرغيابوبسبب

لفماراتوترديدوالاحتلملأطبالمخدراتالتحررجماعةفيامالىبدوره

نيك(البيه)،الكتابوبعضالشبابانهم."الحبو""الحرية))

ولكننا،الحديدةاخميرةاهذهبئعثيكانواالذين،خاصبوجه

جص.طاحسسنالقد.متفاوتةبدرجةلة،بيراتهمخضعناجميعا

هـفىبالرغم،حسابوبلاكبتبلاحياةؤبنالرغبةبهذهمعنيوناننا

تعلفهاكانتانتيوللفهمللشخعىالحقيقي،والاحتقاروالابتدالالتناؤر

.الجديدةاحركاتاهذهبعض

،وظهرتاثأرتهوؤقد-الجدةا)ىبالنسبةاعني-انتهىذلككل

الانو؟ستطاعت!نا.الاميركيالفكراوروبةالىوالمهل،الثوريةالنزعة

مسالةاصبحتالمخدراتمعفالتجرببية.عناصرهامن،نعزلهاان

عقيمة()الضد-الثقافة))نزعةوتتكشف.فنيةحربصرخةلاطبية

السوداءال!ثقافيةوالحركة.ا!ثقافياالترتيباعادةلمشاكلتطبيقاتهافي



بالنسبةحلاا!لأقايكونانيمكنلاالتمثلمجرداناثبتتقد

لا-تلمقادنيالشكاءةالبنبةوامكافيت،افس!تفدفا،فاق.للملافلهات

الحركاتمنالناستعبلقد.محتمةؤهـاصبحتباليةفنيةبمماهيم

الاكثرمظاهرهفيأ-؟سياالوصعاظهروؤء.ا(واؤفانخاذوء!

جمي!(انهمللكتاباظهر،خاصبنوعفيتخام!فيوالحرب،عنفا

الذاتي.والوعي،الاحساسمدرله.صة،داهاالمدرسةالىفيزرنسبون

فان،"قو.ية"حركاتكلهاهيالادبيةالحركاتمختلمفكانتؤ،ذا

.اضجاراالالتزاماتاكثرهياقيومبيةا

واالهرقيةل3للمشابالنسبة،)الاأتزام"موضوعيطرحبهيف-

اكثرمرفطادلكلنايبدو،فرنس،مفي؟الكتابعلىفيتنام-رب

لامعوصحافي.)لورواجونس"مثلكاتبة"اوجوها"بينبغيمما

.،)ميلرنورمان)ءمثل

"ملهزم"دائرماهوالادباناولىكمسلامةلنضء-روزانتال

ترةفيوبرلغةبحساسيةبهياةنرمالذيبالقدرسيإسيةبمواقفليس

كلباسه؟رةصدمتويلياءسكارلوسلوليامسقصيدةفي.محددة

يففهاناكاتبايمكنلاشيءالحيوانالمان:الشارعفبىفزعق

القساوةوامثالالتداعياتمنمتلاحقهمجموعةلديهيبعتذلكولكن

هنانتيءلا.الذريةوالقنبلةالحرباستحضارحدتبلغقدوالالم

نملكهالذيالوعيمنالفوعهذافقطيضماماتبففر.مغرض

.اليوم

كبيرا،الكاتبكانوكلما.التزامهوادبكلفن،المعنىبهذا

،فأنوبالظبخبد.العميقةالمجتمعمحركاتبالذاتباسنوبهكشفكل!ا

هنا.بالفنبسيةالسالمعركةفيللكاتبمدروسةبعبارةتوحيالكل!لآ

احداهاتتبعدوالعملالتفكيرمرقفي-اختلاطاو-تشابهيكمن

همحقيقهونمفكرونبلادنافييوبدلا،الحاضراوقتافي.الاخرى

كت!ب.همفيماوتطرفيونسياسصيونصحافيوننفسهالوؤتكل

كاتلب،يعادللمنمإلادينافليسالسه،سيالوسطالىذلكمرد

عيصدهاوانلفيمالرويشبهانوجونسمايلران.سارتراوكامالرو.

مستوىوعلىالاحداثمستوىعلىونضلينيكوناانفيبرغبتهما

يعبرانهملفيماشعبيينبطلينيصبحاانوفي،معاالايديولوجية

حصنالنفس"جونراقاموفد.طلعاتهماوالخاصةاصلأمهمساعن

نيوفي،نيوارك)الكبهرةاميركامدناحدىفياسودوطنيكقائد

يمكنقص،ئدكتبلقد.انخفاضفييبدوتلآئيرهولكن(جرسي

احقداعلىو؟لطبعالانةهاكووالقتلالتهردعلئ.،تحريضاعتبارها

توضحاثارةوقصاندهمسرحياتهاكثرولكن.اتبيضتبهالمصمم

فبموارادتهابضرئقافيتراثمعاسودكونهفيالذاتيةاردواجيته

منانطلاقااهـودالاميركيينالسكانصكليعمعنفسهخلقيعيدان

هرتفكبانمنفبالبرغم،ماي!لراما.ايةالكففيهبمابدائيةصورة

وؤب.مابقضب!ةالارتبا!الىميىلمراقلنهافيبدث،فءقي-ااقلهو

بر.ص،ملاكم-همنغوايطربقةعلىرومئطيقيكبطلنراه،كابا-"

رمص،الفيت،م!يالحبربص-دالنضالدئليعةفي،كبيرعاشق

ممنفوايصوفغيرمنودكن.للمرآةالمحتاص-ةالفرق!-لىمتين

فكره:متعبو!كنهلامعفهو،وكمفكر.المثقفينتجاهواحتقاره

فلسفيةثقافةلايملكلاانهبسببربما،الجادبةالقدرةالىيغةقر

فنيا.عمف،ولا

الولاياتفيادربيةصحيفةابرزفان،الحاضرالوقتوفي

ونجد."لسبواوفريفيوفيويورك"صحيفةهيالاميركيةالمنتحدة

.الاهتماميثيرونالذين"الملتزمين"النقادمنكبيراعددافيها

النفسوعلمالتربيةمشاكلنحوومتجهواجتمأعيسيالسيعددوهو

نادراهمالمعاصرينينوالروائيالشعراءاناًيضاالواضحمنانهعلى

شجعسذالمنشورةهذهونجاح.صفحالهاعلىينا!ونماجحدا

مكفىميونغيرامكانواملتزمينالكتابكملاهمالعلىالمنشوراتسائر

.

ضدهمكابنا*مهعبانالث!سعوراعطيانارلهدلاوانا

ةالحر!جاهااتخنواقد!نهمكههرامحدداانفالواقع.لالتزام

،لوفيرتوفودونيز،كروبهـتلويلوال!إء.فيتناملحربلمضادة

نفسههووالامر.الذهنفييردونءيرهموكثيرينغودمانوريتشل

بالا"مالهوحقنوهوما.إئراننم!التحريراوالسودلتحريرالنسبة

غالبفي،نه9نحير.اخرىاحياناولشجاعاحهاناوقيم،مثرف

و!،ك.ا)نشاطبهذاعلاقةايةةإرإتهم3لاحسنليست،لاحيان

تنفكل،8لاجمالبمعروفةغيم،الحربرواياتمنكبيرلحد

انهكوافع،الواؤعوهذا.المعاصرةللحربمر/مةادانةمجموعها

اشسانيةبنقمةالاشتغالمحلىالقادرينالممتازينالكتابمنرفىوجد

.جديداليس،ثقيقيىة

علىعزفيمفهوموهو،"يهودياميركيادب"يوجدهل-

نموذجفي-"رواجاالاكثبرالكتب"بفئةغالبامرتبط،لفرنسيين

أ"بورتنوىو""هرزوغ)

الولابتفياليهودالكتابمنكثيرهناكبالطع-روزاتال

كانوااسلاد:4اواهلناانيعنيهذا،لاغلبناانسبةفبا.لمتحدة

بالحضاةفيهاندمجنااذياالوقتفيالشرقيةاوروبامنهاجرين

وبعض.الحرةالعامةالنربةتاثبربفضلخاصة،لاميركة

بالتقالص--دنم؟ملقب،صارعينيهوداظلىوااليهودالمهاجرينلؤلاء

ءلى"-حرروا"فديمخىروالبعض.السلفيةوبالعاداتلعائلية

صاعاوبعضهم،عمالاكانوابعضهم.البدايةمنذ،متفاوتة!رجات

.اءمالرجالاوكتابااوبحينالآخر.بعضهم

متنوعونايكضاهماليوماأكنابمنسلالتهممنالمتحدرونواولثك

،يماخاصافرعا"ال!يهوديالاميركيالادب"نجعلانالغباءلمنانه

ارثورميللر)وأ(مايلرنورمانو)(روثفيليب)و"بللوسول"انو

دمان"بولفي"(ومالامورو)برنار(شوارزردأو)و،)شابيروكارل"

نورهساالخلفياتيرملكونكانوااخرينوعشرة(غينمسبرغآلان)ة

نفسها.الفنيةوالهمومنفسهاالمواضيع:

نءالكتابهـؤلاءلدىتبحثانتريىكنتاذاانكعلىاقركانني

فاولى.بعضهملدىذلكستجد!نكخاصةيهوديةملامحاو!ادر

الوعيسيكولوجيةعنجم.لةدراسةكانت"الضحية"بللو+وايات

هذاتجدولكنك-يهودكيهووبطلها.اكمثلطورفيالمزدوج

لماذاهذا،"جونسلوروا"مؤلفاتاحمسنفينفسهالوعيمنالنوع

اوليس""اوجيدرواياتاو،لشكسبير"كوريولان"عنتحدث

وكاهةسوى)-تاليهودية(روثفيلب)فكاهةان.جويس

جهةمن"كليلاندصون"وفكاهة،جهةمنمبسطة"رابليه)

نصدهاالتيالاميركيةاليهوديةالعائلب-"الحياةوصور.أخرى

عنكاملى"غرابةوغر-بةمقنصةواحدآنفيهبىروثفيليبلهند

اليهوديصورعلىازعرف،بالمقابل،كنتواذا.الخامةنجربتي

مثيرةدقةبركلمحر.فةء"ورفانها،"ملامور"عئدالفقير

في"اليهودية"الكتابة9هيماقعرفانقريدكئتواذا.بالحبكه

وحتى.سيئجر.2.بو"ابثمايمثو"الىفعد،اليهوديلتراثا

لينابيعبالنسبةاًما.مه،ممشتركةنقاطبعضرفمنده(عجئون!)

و")سترنا)"ف!باهـلمنهغ"منت!دفانهاذكرتهمالذينالاميربهبنالكتاب

.الاورركسةوالفكاهات(ويتمانوالتأحتى

*قافة.العنفم!انكآنها،بلادنامناكثر،اميركاتبدو-

وشئغيفارا"سوبرمان"واحدن3فيتمجد،حداقصىالىرومتزجة

قدنت3ومااءكرانني.المثقفينبعضلمأزوثءبئملائصيبلأوالذي

وجون((لويلروبير"فصائد:"الاعترافادب"ابحاثكفيسميته

ادوجنحسوبلحورهالمنطلق(ديكيجيمس)و(خلاص)وبيريمان

...لكتب4



الحساسيةعرفت،الاخيرةالعثرالسنواتفي-روزافتال

تذكرانك.!وفعهانكن-انماطفيللمنفانبماثاركيعةالاب

،الابطاللهؤلاءمحببامثلاالاليسسوبرمانولكن،()وبرمانلى"

صورالىبارادتهطتنقلبكانتالتبمالمصو!رةالغابرةالقصصابطال

((الكونموفيتانتان"مؤخراقراتلقد.!ساوية4دررساخرة

الدعابةيمئلكلاهما.ا-اخراوبالعنفاللاواعيكأبر،لعرقيةالملىء

الادبمنكبيرؤسمفي،واكن.بلده!،هاماتواستهالسوداء

وشعراء.المواطفلفة!يالعنفائر،نرىوالاوروبيالاء-ركيالمماصر

عوالمخلقواقد(بلاثسيلفياو)"بيريمانو""لوإل"ا!،لمن

الانسافي"،الاوضاعلمختلفالمنيفةالحقائقبرصدد،الحانقالتاملمن

بينيوحدونانهم،الخاصةآلامهمايض!اتلامسسيكواوجيةبمبارات

واوالمذبوحيمنوالمعذبينالمضطهدينوألمالشخصيالالمهذا

احه،نا،ذلكيفعل()لورواجوتر"و.ؤنف"!اةبحيالمحكومين

سوىالشعراءهؤلاءيفملماالىنداءيرسلاخرىاحياناولكنه

.وقيفانوستحتتضربالتيوللذراع"للموتعبادة":يفرضوهان

السياسيةوالبرامجالتجريبيالواقععالميمرج،مؤاغاتهبعض

حةالفئفييدسانمعهيستطيعحدالى،الشمبيةوالثقافة

لومومباومقتل،السودمجبرفيئ!عر!ماشخاصجاةاوضاعالواحدة

احلقاتواالمصورةمرالقصالخياليينوالاشخاصالسودالابطالوحياة

)(لخللأصاً)ءفان،آخربتعبيرو.المسلسلة،نيةيولفزلبا-عيةاالاذ

الواقعغامصةبطريقةيهزجاذبدلكشبيهاثليئايقدمر"كيلرمس

ومعنى،والالمالانفعالقوةهوديكيينقصماانعلى.روالخيالات

.لليأسيئالمرصهودللاشخاصالاجتماعيللكبتالفظيعءالوض

،الارضاغتصاب:بالعنفمنحصرتاريخياهوالاميربروالفكر

بوضعنانفكرواليوم.الشرسرالقارةوغزووحضارتهمالهنوددةا،1

الاكأماءية،والعرقيةوبنتمزقلاتا،ا،لامجديةوبقوتنا،الحربيالحالي

ولكن.الذريةالقنبلةايضاتضممدمرةلتكنواوبر*بئالمتهاونقدموبالة

بالرغم،اميبركيةخاصةهيال!اهرهذهبانالاعتقادالمازوشيةمن

ينخلقوااذااولئكاوروبيونانهم.اميركية"بال؟خصيص"انهامن

المالمافلامفينغسهالمنفمنالكثيروهناك،الاميركيةال!ثقافة

اهـام"ضيق"يكمنالاصيركيةالمؤلفاتاؤءملوفي.وادبهالغوببئا

عنالتارإخيوتدخله،(منهمفرلاالذيمه4وطا،تفوقه)المنف

فيهايفرضىانتيالم!بهةمناللحظاتهذهفيحتيوالغبيحقعير

ويرصحوؤوتهااثارتهاا*لفاتهدهيمطيشيءكلقبلوالاطفالتفهم

"وسيلمفيارلار،\ئملويلببر"دو"هاوكسالوحونبللوهـءول."لنسمبة'!؟ه

واحرين."رودنيكورفائيل"هارسونكجهمشبابااكثرولكتاب

..العنفجربوا،يدركواانفيرومن،يناتاالثسبانوبعض

عمليةهـيبانروااهماي.فاشلونشمراءاساسا،هم،الثوري

،رمزيانتحار،رمزيقتلس،الضروردةالبسهبمولوجبةالتحويل

الانسانيئ.المصرامكانياتالفنانيصعدبواسطتهاالتي-رمزيانبعاث

يكونوالمفهم.الخيالفلمنشكلين،الطريقةبهذهيظهرونانهم

يشرشلذلكانمنارغمبا،للشمبرمزيةرؤىخلقعلىقادرين

جدير)نيكونوالم،عمليا،افهمكما.عنهايمبرونالتيالرغبةابدا

تجرجاوتقتلعاممكانفيقنبلةلانفجارالبسيطةالنتا؟بمبتجوز

ف-دالعصرلهذاالكا"كوليكالثوريينبهضهناك.مثلاابرياءعدة

الدوافعاصحابالاشخاصحةى،الصلمننفسهالنوعاظهروا

اللاعنف.حدودفييظلواانيسعونالذين)بريغان"كالاخوةالنبيلة

انتشاراالمنتشروالاعلامالمصريةالا-لص*توسلارربواسطة،واليوم

ظائعامامانفسنانجداًننا.براًءتنانحهيانبمدفتطءيملاواسما

فان،الخبيثبهاضينانثقانقليلاصونستطيعالوحشيةبالغة

الفنانجهـة-منواعتقد.خائنانهمانفسهاوطبيعتناتاريخنا

ءه

الىقياد-خافييساعدانيستطيعجديدةبنيةدكلوالمن!حصجرد

نهـصويميلكلهالشمريالخيالتاريخوان،للمنفضروريباوز

النتيجة.ذه

والولا!،تبريطانبابببنبالملافاتادبيا،تحسونكيف-

.؟اتصالاو،ماتبادلهناكهل؟لتحدة

إةالانكليزيطانيقوالبريةالانكليزفان،يصنالغواخلاؤءامنارغمباسانتال-وز

اضنلأفاتهناكتقريبا.مختلفتانافتانهما((للكالب)اعبةبالفلاميركية

.واهملفتخةالانغاموسلمالايقاعوفالموسقة،ض-مةواكألافاتق"قة

اليومية،،والحياةالتاريخفيالكبيرةالاختلافاتفهناك،ايضادلكن

يقراوااناستطاعواحتىطوبلاالانكليزجهدافد.الشقافيالمنطور

".كران)هارتو"ستيفنس"و،"يليامسو"امثالمحدثينمساتذة

امثالاىا-شظراليومخى،تميزاالاشدالبريطانيالموقفيزال.ما

ر-غيلفوياصطلاحاراءونفورصجرنظرةووارثيهمالكتابئرلا،

شكلية.ومحاولات،ألوف

الاجنبيللتاثيرانفتاحااكثربانهميفكرواانالاءئرركيونويحب

ومؤلفوفطورسامونا،وروائيونا،شعراؤناانهم.البريطانيبنش

دؤ،وعيرهافرنسيةمحاولاتالىاستنادا،الذين،الموسيقيون

يتاثرواانمحاولين،المعاصرةفيالحهاسةمنيمكنمابامحيرارتموا

اظهرواالاميركيونوالنقاد،العالميةوالمحاولاتالقوميةسالوقائع

تحصسمناشدالبريطانيالشعرفيالحديثةللمظاهرنحمسا

انيصبحالىيهيلالبريطانيالنقدانوالحق،انفسهمالبرطانيهن

بينجديدمنتظهرمابمقداراكخكيرفيوضيقااقل!!ةفاحمراكثر

الحنيقيينالشكلوبينالكتابعلىمشكلاتال"قتحالعالىرولوعيادلائلالكتاب

التشويشمننزيدلكيالالحةاعلىايرلنداولنضف)للبلدين

تبادلاهناكفان(انكلتراءنفصلهافيمانعاتجدلماذاواسكتلندا

ترحسالاالادبي)ءاًلتميز"ملحقفيالنقادهؤلاءوحتى."تمرا

الاجكل9لبوجهلديهم،الاميركييناغتيابيسرهموالذين،تواقيم

نتبادلقراءةاننا.املاقاتاافضلممهميتبادلوناميركيوناصدقاء

فانه،بمضابعضنايقرأدمنا.ومامحطوطاتوهيوغالبا،مؤلفاتنا

.سنواتذللم!ترزتموقد.التبادلءنماتياربيننايقومانالمعتوممن

.،بريطانبفيحاليايعيشوالويل("باودن"ايوت""ابادلنالقد

فيجدامحاف!ةحركةفيشاركقدكانالذي"دافيدونالد"و

دوند""عنبسعادةويكتبالمتحدةتالولايافيالانوركن،انكلترا

جداقاثراشهراينظمهوفبها،آحرينيبيينوتجر"السون"و

والبقيلأ،الاختلاظمنا:وعاهذااحبانني.كيةالامببالمحاولات

فروحيدانفسهاديبيجدعندمااولايحصلماهو،بالطع،الاهم

."يركتبهانيريدماويكتبعرفة

*3*

المتحلمظ)1(الولا؟تفيالوافةتفجر

فتر؟سنةعثرصص!اوعنصرلمدةالاميركبءالروايةعاثست

11اسوداو،يهودياكانالضد-البطلاو،فالبطل.الكثيمةاقليميتها

الرينتيمانقبلالشرقمناوالغربمناوالجنوبمن،كاثوليكيا

3-صا،اداالهيقولانب!!عكان""مالامودانصحيح.القارة

بللو("ويهوديهوانسانكلانفدلكالههودعنيكتببانيكتفي

هراحقبةاهده.يهودية-لانتلانها،اميركيةكانتلفخصياتهان

شخصهـازوبرزت،لامرئيارجلاكانفالاسود.الاكتشافحقبةايضا

اوبديك)اعمالوفيمكشوفبوجه"بالدوين"و"اللسونلا

وهـ-أطهريتهفييتخبطكانالذي"الابفياليبروتستنتي"يبدو

استحالوقد،الاميركيةالحضارةعلىتسيظرقيههكانتالذي

.قطاننميمبقلمول(



اهيا.يكون"قالىبدوره

خلكليلاميركيالادبعلىسيطرتالتياليهوديةوالرواية

مثلهمحداثةاحثراليهودالروائيينانصحيح.قوتهـاافقدتسنوات

همومهمواكنكخلفيةالةجىيعيالوسطدائماينتقوناسلا،همكمثل

."سملرالسيدكوكب"لبللوروايةواخر.آخرمكانفىاصنحت

الفسج،العنففامام،اليهوديةالروايةجردة،مابطبريقة،هي

كلها،الفئيةوالحساسية،كلهاالثقافيةالتجربةتبدو،ا)وحشي

9؟ذا0ومضحكةعاجزة،والحربالاعتقالحعحعكراتمصائبوجميع

قدمها.انسبقفقد،رسالةالسابقفييحملاليهـودياجمطلاءإن

الشخصياته.بالنسبةمتجردايبلمو"نفريدمجايبروس"فانول!ذا

تصنعلا،اوروث".كاريكاتورااءمبحو؟وابطاله،)التجمع".!يانه

بورثوياعشلآ"الاحيرةروايتهثبىكحجةاليهوديتسهنئحدمانالا

."قيا"اساو

المطالبةالابرإهأعيةفىىدواًفعهافقدققدنذمسهاالسوداءوالبرواية

يلجت"لورواجونسو""بشرتبسببالامرئىاالانسان،تصوبر

بأولبكالمدفون"الاسود"وجهلعستعيدالعن!والىالفانتزيااك،

الذينالاصلاحيونفببهيئبذهالذينفمسهبالقدريئبدونهالذبن

كلاخرين،رجلا،لهاسملامواطنامنهلجعلواانيودون

الكباراخوانهماملفقدواقدكانوا"البيتجيل"واعضاء

وفسى،الرائدلنلعمليقومواانوفى،اميركاكث!اء(دةفى

لقد.والحكاير4بالكلمةاجدادهماكتمسمحهاادتالاراضياحتلال

"جالضبهاقامالتيتلكارتداديةلرحلةوانلا،منهمالقارةافلتت

،هـداتحويلالىالسميلكيف.،)الطرلقعلى"ف!ق،(به!رواك

اولئىكامامتئفتحطرقعدانال!!اعادةارادةالي!والهزيمة

يه2اىاي!ودلادربعلىاهـحلةاهذهقالعةيستطيعونلاكالواالذلن

بالهزيصةالاعترافتحوللمحاولةالامربادورفيثمةكانلقد.جهة

ايامفى،يةاثيممئاطقفيالملاذعنالبحثانمنهـبدلا.فرارالى

منتحت.هروبا،سوداءجديدةرومنطيقيةبورلا("دشن،تغثي؟قادمة

اخيرةدعوةالموتمجاورةمنتصلالجنسىرالشلوذ،فالمخدوات

الخروجبابيبسهو"وسلبي،(ريش!،"وعند.الحيا3الىللصدة

تقودلىاللبنهايةحتى.الرحلةوهذه.الطريقوتضيق.ضيقاكثر

الذأتي.التدميرالى

رضشار":الاخيرةالاشهرهذهفيالانتباهلفتاكالبانوهناك

اله.حافىكأ:حمودعندشمركزكلاهما"رادرودوتون"بروتيغان

رفهتقد،والخيال،بالقصةالواقعامساكاستحالةانوالحق

اعتبارحدالىذهباكتاباوبعض.لإدبمستوىالىالصحافلمة

فانوهكذا.كاملبشكل؟عاليض4بفقدلمالذيالافضلىالفنىالادب

.فالتاريخالجاريةالحوادثف!هايصفاءملاوكتب"مايارنورمان"

تجار)،استغلقد"كابوت"ترومانانونعلم.روايةكالهاليهينظر

وولف"،م.و)،خطاهيحتذيبدأ؟-داخرعدداوانالجديدلاتجاههذا

.،حداكرسمالضصثعالاسلوبف"هايستحدمقصه*(-ابح(ثايكتب

ذاتالصحافةبمزجهعظيمانجاحا"راينرشارل"نالىوقد

امهركا"احصرار"وكتابه)ء.الادبيةالمطامحمعالاجتماعيالتصميم

هموكثبرون.جدامتفائلةصورةاهـ:قبلوعنالحاضرعنيصى

الشكلهذااجلمنالشغفهذاالتنصفييجه!ونالذيناثناشرون

.للادبالمقارب

يكتسبونكيفالفلاحينعلمقد"كارينبمديل"كانواذا

بمجتمعهمانفسهميحببونكيفالمهاجرينوعلمالمدنفياءررقاء

جوهريعاهيللاميركيينالبيومت!ىالتيالدروس9ان،الجديد

انهم:والجرأةا*اصرةبمظهرتتمتعانهامنبالرغمنفس!هاالدروس

يالومونكيف؟لرجالويعلمون،الحببفعليقمنكيفالنساءيعلمون

'،'

ستارتحتذلككل.الجسمدلغةكليهماالجنسينويلمون!قزوات

الفن.وستارملم

كأيرين،الاربعيناتاوائلفيحتىاوالثلانيناتفيكانواولثن

بداواالذيناولثكجماعةةان،عصاميينكانواالذين،الادباءم

روايحيانير/دونكتاباضمن-كانت،الحرببعدمؤلفاتهممثرون

واخرون.المعاركساحاتعلىالمعاشةالكوابيسمناقصةا،شرة

الى،،مةالمعاشا!تجربةتجعدماغالباكانتثقافةالجامعاتفىتبوا

وخلالالاربعب،تاواحبرفي،معزىذولامروانهالثانيستوى

؟لمسطهـ"موضوع3يصملالمولفاتمنكأ!،ةعدداكانحمسبهبنات

الشعىراءحالةهىكماالروائيينحالةهيهدهكانت.جامعي،

ا-يت(اجيل)كان"بللوسول"حضى"جاريلراندال"منء"

و!صالنا،المجه؟عههذهيبنمباشرواقعاكث،فاعادة،شرون

ظاهرةنواؤبرداناسنواتعدةوءنذ.عدداهماكثياكل.لإنلهء

لزاهـ-ونماوالذبنالجامعاتمنالمتخرجونالكتابانهم.ختلفة

موص-عا*ة.هبةامقافةاالانيصعونالذينهمجياتهمفبيهالسبون

.لمتسوول

فىارادارريا،)ويدليزليسملط"حالةهيهذهكانتالبدءوفي

والمفكر"لاميركا"المحلليركونانروايلأ!لهفيبعدوفيماالنقديةراسا-4

.ودفعكتفيسصخ!الادبينفعهالاواتيالنفشبةبعه.اباتهالغارقة

لاولكتفيروايا"فيفهو.ذلكمنابعدالىالمحاولةهذه"بارثجون؟

.الض،ؤلموضعبضعهاانه.الاء.يىةوالمثلبالخرافاتتتلاعبان

1"عالوونفهمنمسكهـ؟،!طفطترابطاييوجدلالهد،لفبة

افانتزي!اواالخيال-العلمعلىيمسبفانهوهكذا.لاميركالمتحرك

بعد-صلمحلامسرحيىةعنالواقعيةللنزءةمنزعاتهـهيص!حانللذ،ـص

دتزورة،4والاحاطهوالديكور،للواقعإديلاتشكلولكنهاوسا،4

مصمة.والذكاءالشعورثوافع"مهغدتحدالىقويينصبحا

الفرنسيعةالىمؤخرالهترجمالذيالابن"!نغوتصرت"و

بالعنفالخسال-العلميخلطانه.نفسهالاثريحتذي"5المذبدح)

.الام!بركيبنالشبابالقراءلدىالاثيرينكبارمنواحدانه..اًلجنس

ومحاولته.صارةللحضمعرفةبتراثولابالثقافةلابعديثقلاايضادو

اخطر.با:لحرعندماعنفايعستغل.وباروكيةبدائيةقصدعندي

الدمارانحناءباهجالجددبالرومنطيقيبنيلتقبمالطريقةبهذه.هو

بسميكواوجيايكونانمنبدلالقافيامظهراعمدهيتلبس-الذاتبم.

وجوديا.و

و)فولعوت("بارث"بمحاولةشبي!"،(بيئشونتوماس"ومحاولة

السمشاؤل،ويسضجوب،موصعايديولوجيانسجاميهمعكلانهاستثناء

اءمسهكه،يمكنلاالواقعكانفاذا.اواقعامعنى،اسا-يصعهبللى

.موجودغيرلانهربمارزلك

اكثرانه.نفسهاالطر!قعلىيسير"بارثلمودونالد"

"نيويوركر"،مجلةانتاجمنانهوبط،وسطحيةاكثرمحلفاوخاصةنبابا

صروفونواًلسلافه.اس!وداءاوالفكاهةالادبيالطنق،ستغلنهو

قاسنقدال!يقود1)عبثي،)هللرجوزف"عالمكانفقد.جيدا

علىتسليةتمثل"روستناو"بيرولمأن"كفكاهةوفكاهة.للحرب

الىالنجاجوسائلصمعيضمنان"بارثلم"وأراد.رفعسشوى

ايضاولكن،الادبيوالض،نقوالهجاء،الفكاهةفقطليس.جانبه

صاغالبفيهانكتشفالتسليةمننوعايمنحالمزجوهذا.ابمبثولوحي،

نتيجسةذاكيكون.(اللقاجين)السنوبيينعلىتلقىعيننممزة

؟السوداءالفكاهةاوللهجاءالمسلمودالطريقكونام؟معاالاتجاهين

الخرافة؟تفجريكونام

امتابانالىتشيرالمحاولاتوهذهالاتجاهاتهذهجميعان

هـنواكثرالطهارةمناقلقدرمعالخاصةومهنتهمالواقعيواجهون

عليهيدلالذيالمثقفينا"تقاران.سبقوهمالذينمنالتواةمع



هاهـجم!يكوفياان.دقبيونانهماسأ،!ادركممأافليدركهمنتمعهم

وهنسجما.واضحاهدو"بعد.لتيابعلا!

0،0006ةهإ"لواصلين((جمن

!؟

.؟فبوالطليعة

"-.اللاتيمنية!!بركا

فهب"يرةموء-عادياالدفيقالقطاعاحدداناولا)1(هـلاحاول-

هـ-رزهعنتتحدثلاانها:اكلمةاهذهعنهمتتيحالثالذينكتاب

ات!قداانتماهالاخيرةالسنواتصحلاللفتواارناالروافنمنووماعة

م!بمض،-ا!لء--نتارةاحرواوالذينالجنوبيةا"يركاابى

اللاني!نية-اميركااثارتهالذيالهأمالاهتمامبسببوطورا،؟دبية

أسما-وه-!واصبحتمشهوريناصبحوا+ةابوهم:عالمياشرافا

بءزرضخمةمحليةوبرطبعات،وغيرهآنوبلكجوائر،بجوانزتبطة

.واطووحاتوتعليقاتء!لدة،تدراسموضوعشا"!ا

الطليصقييشكلونالذيناولئكءنا،ف!ج"جحلثلاالكلمةوهذه

مجلاتحولكراكاسىفياوايريسبونسفياأتجمعبمبن،لحقيقية

النصوصفهرسةكاتتفلئن،الاولىكتبهمطبعوثثوعلى،تحفطة

فيمستحثرلمةالمهمةهدهفآن،انكلترااوةرنعااىابر،اضسبةمهلة

تصرالىبريتلكالاثقافيةاتص،لاتايرةبلدائهابنفيمايوجدلاأرة

الافتصاديالضغط،ضخمةاميةمع،بهايسمحا)تىلملكاوجماريس

عندم!مسجطرة(.نجاهاتبهضنسجلانتنا2بأستطاانلولوجيالابىو

اوالسىعاللانتشارلاحقريح"4فيكتبهـمباكورةنشرواالذينلكتاب

ؤيلا.معروفة،عامبوجهتزالماواككم!ببةالشوالاميركيةلمرواية

اعتباطية.مختاراتانه:ضيقاوكافعيرهوحديدبفيباالفهرس

فقد:للكلمةالحرقيبمعناها،المباشر"الاصغاء"روايةاولا

ص*اياتعقنقلا"كوباؤيعصد"الاواىروايته()رارنجبتمجعل"لتب

الا!لبانج!.الاستعمارظلفي"بقا7"عبداكانكوبامنزتجي+واها

افسلفهي"دوراثليكانسيون"الثانيةقصتهقفي"الاصغاء)ءاما

حياةترويالروايةكاالتفاذا.تحرداواكثربكثيرالاولىمنليكافيكرعة

دسرح)ءكواليسوعالمالكوبيةالرائعةالحقبةفيمشهورةلغنية

"قأن،للبلدياسةلسواالاصتماعيةالملأعمالىحقهقي!مصفاةاذيهواعا)1لحمرا

راشيل"كانس!يونوبنيتها.انتشكيلأع.دثمهد"تقدالمسعجلةءالقص

حدثتنيكمام،ما،حيآتهاوعنيخفسهاءنتتءرث-بارنبتيقولإما

."بعدفيماعناحدثتهاوكمانحهأ

الابرىالقراءة،ا،جاري،الحرفيغا!الاصدلكبعدو؟تي

يعبمد"اروناسلرتالدو"المذهلاعالماان.ؤجملمنموجودلنعي

ا)قونمنمعارصكاهنوهو"إميبرلوجرب،سبرتلمو""فري!!يبرة

تملأالروايرلأواكنتسجنهانالتقثرم!كمةا!طرتصبزىءشرالتامن

وتعيد،حلميةآليةتحكمهامختلفةبحوادثالاصليالنهىدجوات

الطارئةبالحوادثاياهامضخمة،الحقيقيةالسيرةمسلسلاتكتابة

حلم.كأنها2-قر!ضاقض"،،سحوقةسيرةخلقاجلمن

كثافلأاكثر،اللأصغاء"ارءع))درجةعننت!حثانونستطيع

الاخبارخلالهامنثقافنناتتقلالتيانماذحواالخرافاتاصغاءواو-ء:

.سارثويسيفيروبقلم)1(

أول

عمليؤسس"الكاهن"بادراكمابمعنىالشبيهالحسيالالراك

إة،الرواهذهففي((هيوراثريتاخيانة()بويخ))مانويلبنتيني

هـ!ادببىافئاءببلاغةمستعيناحياله،وتو،قرويغلام(ب

عاهـ"لافكارتبمافقطمصنوعةوال!دثة:ابندائيةبمدرسةضان

ؤيالاربعيناتالام!بهبةالسينماعقلنتللاحالةتفتقرلمواقفاو.لة

خلالها.منحادث

،فدم"بونغ"اهـ،بظءنالاءمغائبنعنالاصغا،هذايرميزرواوان

.((النمودح"حقيقة،حفقتهاالىمحالةاصغاته"نتائج)ء

المعبرة،السيكولوصجة((المليئة"المواففاوالوصوهالمقصودس

منايقوت-ات:المهزورة،اًلمفرغة*الالانتبلعلبى"المبمومحتوى

،وص--4مناكثرتظهرحافرةبرمادةمنقطةوصلموه،البداًئيةان

وجه.عنللىتبيرالصنابمبةء،ليب

في((ايليزوندوسلفادور"اكسيكيبهاقامالتيوالمحاولة

مط-؟5مسر!ة،هوفالمقصود:نموذجيةيكونانإمكنا(لحظةاريرخ

فكطالحالهوكما،مثلاصورةسالبصرياصنفامن،!د

نشرهـاالتيالتعذيبءمورةلاحداثتسيبرهيالتي((!ارانوف

جملةسالكلاميالصنفمناو-)ايروسدموع)ءقي((؟ذاي

ايبو-!""فيالوضعهوكماكلاسهبرمثل،ماثورقول،!زة

بعقرفيالمحتوياكلامياللغزعنبرحثانه.نفسهلامؤلف"سي

اصورةلشستفا:بمسأسلأتعبدهاالوجوه"تتوسعوالتي،صور

مرآوب-لآ-صورةهناوهي.مالقصة"جمدةاًدة)ءاًللحظةى

بمرآةمسهلتعهخا،"ؤ،رابوف"راوييفعلكما،اذرتقلبلارعوة

بعلامةمتمثلالمعذبالجسد)الفكريالرمزيالتحليلفيهايس!مح

ج!ةمننهايةيحمل"سد"شكلعلى،باطالننهايسمح(بنية

ص-وتي،تكثيفهو،ايضاثوراقىوالقول.أنجرىجهةمنعا

تحليلايعالجوهوالحدت.لعرضها،متتابعةحوادثءررة-ب

ويوسعها.وبسطهاللغةشأ

."بي!انسيوتيهكتور"عملفينجدههذاآتحديدامسرحوعكس

رسافلى،لولوبل-"ايلانسافرارقيو،)،()المذهبةال!ءحاري

ةرالاصهـةالرواوهـ-فه-"البشيورورا"،--يدة

لؤ:!ءنمحددلمعطىسدافامةبعدالمقصوداجس:-بعدتنشر

ارءخبءلوقتأكن!هفينفسهالحدثفان،ذلكمنالهكسعلىا

اكأرالىفر!لبج4مو!ففيوتدد،ويت!جمديكبوويتجماطألفك

وصف!،بءب"يةأدلي))جةتصنهلموحةانها.فراءةيئطلبا

بيةالنسالسرعهةبمبه"تسجلتتابطت،لمحدثجديداتنابعادقهبئ

ا)زمنتحفيفمراحليوافقطتمس!افةوبعدالمكتابد،ته"،ءدي(،ببرود

نعدامه.

كسيمكب)51"غزابو"فيعنهماتحدنتاللذانالانجاهانيلتقي

الرمن،لتوقيفطررقة:هـوعندهفالاصغاء."سيسزغوسمتافو

مص،ب.بئلحشراتعانمبث"!بلة"الحوادث،دةواستهدراسةية

حد:الجلبعصربئلاحريهوالذ-يالعصراًن."الفضولابرض

وصةكأ-ن،اووا!ةكتص!لميناهـ!هيس!تعملادفيو!لمفو!"مغنطمر-!

الاحداثبقيةبئاءتعيدلكيننكدسلااكللاتبرفضلالم!ءعلمةا،واد

لات،7ابواسطة"تصايىمهولتضربالرمنلتنفيبينهافيمازتطابق!

،أخرىفصولاتهياب؟كرالفصولمننكلامالى،بيرودة،صلت

فصولا،،الخاصةمغامراتهمالىيستمعوناويقراوناشخاص

نهايةلاماالىترديدهااوامكنتهاتغييرممكن-للوقتمراحل(

وهثي-"سيركولاردياساوبسيفوسوؤي"متجمدوقت":لاخثصار

للوقتالاعدامهداعلىسينزغوستافويؤكد-مطبوعةعير!اية

توجد-2اعداموهو-،بالخطابليس!صرنافييغانيجبلذي

.ايى،بتسجيلهبل-نجرونوكأاب"وببلةليلةالففيذجه14

الاتجاهاتاحدتمثلانسانس!ازنستورالارجنتينهبملمؤلفاتويمكن

واضحةقطيعةتمسجلنفس!"الوقتوفىامعوكا!حنهلاد!لا!ة



لنستورفبانسبكأ"اليوم"حيل.بتهاالتبما)صافيةتالتقنيمامع

هدامعتص.لمطواحيانالتعبيريتهالقدااكتارةاتتصمن،ساثايز

سجرورةكأابةفاله"فرديئبطريقة))كاباييرفتألايجب.ا!نقد

بالمعئ!اتقرو،ؤفو"ان-فةالمثقا4لىنعكاا،،بزبصف-،ءلمبكأوردو

للتؤلاعادة،وؤإحةعماىفي)):بالالغامو:حلاوتثعوه،با!اءا-

ع.أننلقشانالمقصودليس،ليور،لنسبة.الكتابةفعلنحرورعن

4ثقافوسطنعيشاننا:بحريهمحاكاتهبالاحرىانرملأو،الادب

ف-،ن،ككاتببعمليتمر،الثقافةهدهمععلاؤ،نيانوبما،جزئية

هـئوبدلا."أكتبهمافيينعكسانيجبالسمخبريالطلمبعهذا

،ائضاشرحنشاطاداكاذ،اًاكتابةتصبح،طنانة،ثءحيحةلعبة

مه-صىالىبالقه؟سرفعايىت"محونىوارفيء:وقحةلاور"تشهاداتاو

تنظمه،التياررحرية

الكاتبرواياتفينفسهبالقلأرملحوظ"للمعارضة"المعنىهذا

دا-ثالىيىءبركما"لارعو"وروايته"بالزاجورية"الفنزويلي

وا"الفنايةثرو"الماثورالتقليدتقلب"اورتيغاحوليو"اضاؤدا

الىالمعاشةارتجاربتقودهشابلأقه-5هناالقضيةفليست:التعليمايةلرو

طريقةمتحذ،فنانؤضية،ذالثمنعكسعلىبل،الادبايثار

افصس*كانهناوءصن،الملادعاالذاتيلكقدطريقافيتعبع،رالمقلوب

لسطر"ا"سهوو،كتكئيس"الابيض\)سهو:لكئابةاولأفىالمعر

،فانذنبيهوهذاوليسشركهو،؟،؟كتبتارود":كتوقف

."ذلكعلمنيافىياهو"موندر،إن"

ناوأقطارادتالكلمةهدهفان،بالشمولادءاءكلعنبعيدا

ؤطيعةكعنصرالاخببرةالخصىا-صواتاخلالحرثهـ؟او،اث.

ء.ر،ركأفالنص:امبركاج!وبلروالةالاجمالىالانشايمالى،،فبرقي

للصؤلفي!صبالنسبةوتعدو"تحدد،الانحبىادنبزممرةاوالموحودة

3جسقضيةبعدالقضيةتعدلم.اقصةاتص،ميممنواحداالاخرين

دافعاصبحتالقضيةولكن،الكتابة"يبرر)ءانءيى"دكىخطابأو
4-وهدمهط-،الداخلمنمعارضضهامحاولةفي،اذاتبا،ا*تابةا

مشبوهة.لايدبولوجية،قائمةكانعكاس

ثكل،صحها9يرمرالتيالخاطنةبراءتهفىوبدرالكتابةفهلان

تزالماانهاعنهانقولانعلينا،جديدةكتابة.با)ءتابة،متنا!ى

ذلكفيبماالنصيالتطبيقعلىكانعكاسهناظهرقدلماقياساغا"لصة

.الطبيقاتسائرمع-مفصلها

مناقشة

لم؟الالتزام

ه!-السوبدهي

يتحدثالذيالادبدائماهوريس)1(المبدممو!يمدعهازرياالادب

،والمقالات(تقريباالمبتكرة)الافكارمنالخليطهدافيالناسعنه

اًلمناؤشة")ءالسويدفيتسمىالتيالخاصةاوالعامةوالمجادلات

يىممرالمرء.دكونأنفى!االصادقةالمرغبةاء!نواحدآنفيهيوانني

معالنةغين-ومحاولةاليوملعالمطا.صراايص،ولهـن"ارلحافي"فقط

للتاحيد.-واعيةلاخنىاو

رطياليومالسويديةالثقافيةللحياةوضوحاا!ثرانالصورة

هذهفيوخاصة،الادبفي-كماالفنونسالرفي-الالتزامصورة

.بورستروم.سبقلم،1(

ساتا!سرصئرموعوعهطلاجمماعيه'سلمص'حي!،'سرححي*وله"

التياكحقي!قاتمنبدءاالممثلينطريئعنجماعيةبطريقةالموضوعة

منالمعي:ينإعدةبمسهوغالبا،ارررفاتوفيالعملامكحةفيتجدي

المعادن.ل1عماوالمعدزين

تقريبا،حزينطابءذاتبرواياتبدأؤدكانكاملجيلهناك

ض!دالئضالمعسكرانىوعنادهبسلا-4انتقلرومنط،قيثعراو

ليخلقا)ضقليديةالادبيةللاشكالظهرهمخلفا،والراسماليةالامبريالية

والمقاب!كأ.الريبورتاجادب

يفققضتقد،عصرنالاجراوف-لممىتعتبرالتىمنليدفسارا

نشرالىاز؟هتثممبيتنلمامحربثم،العنصريالميجبرالامربادىء

بصفتهل،ل!(همتان!تبدوالذي)المنجم)")?روقامقارلملاتمحموعة

"بيمو.المشهوركيرونامناجمعمالاضرابانطلورؤي،وعطموقف

غرامشةرواياتنثرقدجدامبكرةلنفيكانالذي،((واستبرغ

افريقيللقضيةنفسهنذر،القبرناوائلبئساتذةيذكركانلغةبصفاء

لنسليرسممي،الروايةالىعاد،س!بنءشروبعد،الشمالب"

يناقشوذ-قريبا،مبرمجةحسيةلشهواتيستسلمونهمفيما،عث.اقا

بمؤلفات"كفيستليئدسفين"وكتباثالثاالعالممشاكلباضرار

والنا؟-سدالشماعر"بالمغورون"و.اللا-لببنيةواميركاا!ميناعن

باتباا؟-روكيفللىويدبنليظهرتراكيةالالفاعتنق،الادبي

."حراغربياعالما)ءالمسمىالعالم

علي،زلحت"بعنوانتحقليقا"ارزاكسونفولك"ءرالشااصدرو

الصفاعى.العا"لىادىالعملظروفعندراً!ء*هو"محتوفارضيه

الذ!"-ميرداكجان)،شكبلاهبىتعبيراالاكثرالشخصبةولكن

الصحافعأقىمقالاتهبفصل،الشبيبةآراءءلمىعرلباتاثيرامارس

-ظهولتىا"ءاآر"او"ث!دحتأ"-اطيةقريسمولدا-اكيةبرجلاثا

وفكاهأ،واؤصر،بصسوا*ن،س!"ت9الموضلمضخلفإكرساحدكل

أسماليأالراليورءوازيوالمجتمعفق!منطلهاجمانهلا.مفرمبنيدهيةو

،ا،واسترلىالاعلىمثلهبرفازةاياهءتهم؟،؟اذاتحزبهأيف.او!ق

ادارأونفاقال!نمابات)1(بديونه،مشهـراالسلمطةبممارستهالفسادفي

قافالونوفراع،والمبعوثينالموظفينوكفاية،الاجصماعيالرفاه

الصي،فيقربة"عن"بتقبريره"فرنسافيمعروفوووو.الرسمية

يترجطصلم"اوروبيكثقفمعاصرامحتراوط)،ءةإبرلمهواكن"الشعبية

للاسف.

والسر؟ادبيكنوعالمعالجةالاجتماعيةالعلاقةالكتابيونوبهذين

الملتزاللادبميردالحبنمئح-سيالىك!موقفطالى"حولةا!اتية

الادبىعننتحدثوعندما.ارليسيةانمإذبر"مننموذجينالويدي

لممؤافمنبدلاكتبنط؟جنننحدث-شاناماغاالاصحؤمن1.(4"زم

ظو-قد"المقاولم!ت"وهءموعات"ا)تقازيربر"مونك!برعددوهناك

بطر،انالخطامنيكونولن"ميرداللجان""صبنيةقرية"بعد

كفاديايلاص:ماعيالاور"سداتالممرصياتهدهمنطلقايضافبها

هذاتبعقدنف"مهردالجانيلأئلملووخى-ء:4تحدثناقد

التر"اخلا؟جمات"الادا-خةمسرحباتهاوإحوفيةالتلفزاؤلملامه؟يالطويقة

اوصمويي-اليفضحفر.لدةهجائيةةكلوهبء".قااهـءتغلالاف!بهاتغلله

وبالطرل!ا)طبقاتلنضالواًاخائنيناتخلفة(اللمبلدان"العونومناؤقي

نوفىللخوض4بئآخركأ،باشجعت".فاعترافاته"انيبدونفسها

كلقو،في"نجح؟دانهببروالذيوالوحيد.خاشبشكلخطر

!يضو!واااته،3:المذ"ةى(،ن.لكسواراجسفيرجو)ءهو،بماز1اوكأرواساصا

واكاذير-اخاصس*اكادب"معيتعاركصيث"الراسفيتمرد"و

لمحههعلىالذين"الافراداحتراًمااكثرجماعيةعنبحثاالمجتمع

دابإنوسغين.والسجوىالمعتقلاتفيبسهولةب!"كللقىادبنوا

المنهل""لمقاموسراجعءلأ،ء!لا!أ،؟أأ،!أ+ه!ا(



فيحوادثهاتبريثشرديةبروايةلامعةبداءةبدأ!وكان-،بالمقابل

طريقهضلافهيبدرس"القسرداء".عشرالثامنالقرنفيالمانيا

صريحواىتقليدفيعنهايبحتكانالتاللغةوجدانهاعتقدعنمما

.)حمارظهر"فيميرداللجان

لارس")-2دنيةالذاالروايةالبابهذافينمرجانينبغيهل

غوسنافسونا(مؤخر"لارساصدرهاالتيوالمرواية"النحالون"نورن

لارسغوستافسونانالواقع؟"نفسههوغوستافسونالسيد"بعنوان

قناعا-ذاتيةصمورةانهعلىيقدمهمافيحتىايضاهوقناعايرتدي

وفيىصا.شلمونةسخريةومنمتناهيكأبدقةمدروسةلغةمنمكونا

لاولصيضول،تفسهيهببانعصرهيفهمانيحاول!*ردالجانكان

والحالة،نستطعهل.عصرهخلالمنذاتهعنيبحثانضستافسمون

؟ملتزمادبعنبعدفتحدث،انهذه

،ماالاولىالحالةفياضميرافحصاوالاجتماعيالتقريران

الرواية:ثالثةطريقةوهناك،(وثائق"عنعبارةالاخرىالحالةفي

فان،الشبابالماركسيينالنقاداختلافمنوبالرغم.الوثائقية

تعطيوقصصهللغاية،1وثائقي"روائيهو"سوندمانلوفاو))ـبير

بلفةكتبهاولوحتى،مدهشةصورةالسويديالاجتماعيالوا!ععن

،)اندريهالمهندسرحلة)،روايتهبعدوهو.محض"سبدمانية"

تجذبهالتيهيالسلطةمشكلةانهويبدو:نوبلالفردعنكتابايحضر

.ليكلاىااءورفيما

دفانهيبدو"هس"روايةمؤلف،"اممفيستاولوفوبير"

المخصه.لأ"الثرفىجوقةحامامم!"فيالملتزمةالروايةحلأ،دقدر

.الحرببعيدللروسالسويديةلحكومةاسلمتهمالذين"للبالطيين"

-فيبدو،الرياضةعالمفيهايقتحمارنيالثاني"الجديدةروايتهاما

ن!جزئيامكروزةالوثائقعلىكبيرااعتمادامعتمدةكانتوانحتى

اهـءلفلوساوساكبرمجلاتتيحانهايبدو-واقعيةحالة

تمثلتانسبقالتي،الابن-الابعلاقةوخاصسة

ايفنعر"فوناربير"يعتل،وبجانبه"هس"فيثنسىلابطريقة

في"صانعيومية،متوافمعهحيواتعلىبانكبابه،(والائقيرواءييوجه

كرسهاالتيالاخيرةروايتهفياو،(الواسعوالعالملئدينالاجر

الانطرونقطةهناليستوالوثيقة.سقوطحادثفيفتللمسقف

النهاية.ومنها

واذا،للتحالفاتالمتحيمالانقلابمنئوعانمثمهدفا!ناذلكومع

المظاهر،خلفالجدي!هو*تجاهات،تهبالتيالرياحاكقاطوجب

)،نف4هوغوستاذ-وناهـيد"الىارجوعاانفيشكمنفليس

النوعهذامعمتجطوبةخاصبنوعفهي،فالدةبلاتكونانيمكنلا

وعنخوفهعنيحدثناانغوستافسونحاولعبثا.التقلباتمن

وعبثا،الشخصيجحيمه"فيمنخرطانهحقانصدقلافاننا،تعبه

عذابهحملفيمشقةنجدفاننا"حدادبعمل"يقومبالهالينايممر

كانعليناوربما.صراحتهتناقضبالغةخفةيسبب،الجدمحملعلى

اكنيالتلاراتبتمبزمتعلقاالامريكونحينبهذلكمناقلنثكان

الدمسيناتتهرداتفانلهفبا!سيهالمسطعتحتترلمسماخئتربما

انتهى"قدشءكل)كان،68ربعففي،منتهيةحقبةالىتتسب

نفسهاوقتافيومن،ا،سسعاليةحاذيبعهدفينئوصىوبدنا

انهيعتقدفهو،احاذيبهذهوراءوفيم!.بنفسهاالواثمةغير

فيفاعتمعينة"صوفيةلاصوت،"متبلورااخرصوتا"يسممع

العالم.صخب

كانربمامرضهتشخيصفان،السويديبالادبيئعلقوفيما

.جيدا

الالتزاميمنعلم،امامايلألتزامصخبهانحالكلعلىولنلاح!

(بر،تروتزيغبرجيتاه)كالتزام،*مدالطويل،الشخصي،العميق

النثريةمسرحيحهافيمامنصفالىوصلتقدكانتانبعدالتي

غيلنستر!أ))*رسكالراماوجديدةروايةفي*نتعملالفع!)حدود

.

اجا-حيويعمرسعع5مطكساكاحيو'حدوك!سيسارد!جما

خيرةوروايته:4قةالساالاعمالخيوطمعخيوطهاكثربعمقكوك

."البستانفيا"لقصر"صص

الالنزام.ءصحيحازاءمابمهافةالشبابالكصابعندايضاونحس

هوؤحدثقد،خاصةرؤيةذوشطعروهو،"نورينلارس"!

"النحالون"روايتهولكن،القمعوعنفيتنامفيالحربعننجا

بالمخدربصاقتداء،واحدن3فياخلاقيةولااجتماعيةلا،بدو

ذاتية:سيرةبشكلظاهرياتبدوالتيالروايةهذهبطليعاشرهماذين

ول!ص،والرفةالقابليةمنمزيجهي،جديدةحساسمةتكمنضا

السلبية.اًوالصفحوب!بنططتيت"بينشكغيرمننخلطالامب

عشي!ن"فاسبركناجتيارعند"فييصور"سيبرغشتافان"

وماليىموافعجمعيناؤشان،صارماالتزاطملتزمينمابين

الثاقصفةواكن..الخ،الاستهلاكومجتمع،الدنيئةلرأسمايى*

)كقصةنعتبرهاانويرمكن:اهميةالجوانباكثرالنهايةفيهيديهما

بالاميركيةالكتاكثر،)حبفصة"روايةمنحقيقةاكثربل."كب

وهموموشعاراتوتشنجاتهااللغةدقائقبمهارتلتقطانها،واجا

لشبيبة.

يناقشانايضاعشي!نحولالروايةتدور"واستبرغ"وعند

عبر،الهواءت!لويثاوالعالمفيالجوعمشكلةذراعضمتيفلو

مشاكلمنبالرعمعشيقانانهما:قلقوبضم-بىبماضمثقلاننهما

والامبرياليةالرأسماليةمنكليشكل،سيببرغستافان"وعندالعالم

-ةالرئيمب"همتهمعجممنجزءاوالاشترا!."ةالاستهلالظمجتمع

تقولان-بعيدحدالىوالجذاقياله*عيرةالروايةهذهفي-

."احبك))مباشرةغيرطرصة

.؟)*(تنحلمااخلا!يةانهاام،يتغيرالذيالادبهوهل

ادريمم!مطرجىعايل!ترجمة

مناعالمياالادبعنازرخقيقاهداخلوالقارىءيلاحظ)*(

اوروفياتيكالادبانجرىعالميةادابفيالجديدةالاتجاهاتعن+راسة

الذيالاصلفيملحوظنقصوهو...الخوالياباني:الفرنسي

بدراسةالقارهةاعدادنافيذلكنستدركانوسنحاول،لمحنهرجمنا

-.*()ع.م.ا.المصادرمختلفمننستقيهاسكملة
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