
حجبححححرررأ--

-حح!-

طألف!يافي!ال!ال!

"رودكيبدرالدينمنرسالة

الاكت!!اؤطمذاق:بوشى

مرتي"هيوووه.الاكتشافمذاقدوما11الاولىالمرة"مي

فياكتباننيالطروفطقبلفمن،مجالمناكترفي"الاولى

بارشيمنفي4اكبالذيالوقتنفسفي،الاولىلملممرة"الآداب))

ايضا.!ولىباريسوعن

أولاليبدلا.عديدةمصادرورنينبصتهطالاكتشافومداقي

الحلمهذايتيددولم،حلماليبالنسهبةكانتبارشانآعتر!ان

عبسرومشاهدهصورهمحونت،حلم.فيهابتفدأننيمع،بعد

عصفورمن،الاقلعلىبييتعلقفيما،بدآماأ؟لترر-ا،سنين

صباهايام..عمرهزهرةومن،الثمرقمنالقالمالحكيمقوفيق

والمسحورة،الساحرة6ال!حريةالمدينةهذهؤ!طقضاهاالتي

منسطركلفيبل،صفحةكلديبالايحاءمنعمةكلماتوالمبثوثة

سهمليديعلىترعررمئم.قرننصفمناكثرمدىعلىكتبهسطور

تابعنارشالنيالروائيةالصورةتلك،اللاشيحيهفي،المحدشي

حياةفيبرغبة،بالتوق،با-ء،نياليقظةاحلاممعهتمنزجبشغف

يالطبع،القديمسارتر،سارترترجمماتعبرثم،اللحظاتمتفجرة

ابسزاءميبوفوارديسيمونوكتابات،ورواياتهمسرحياتهفي

الكناي!الذينمنيحصىلاعروذكر؟تمذكرات-:رزم..مذكراتها

سحرهامنتغذواً:باريسفيالاولىشبابهمسنواتفيتعمدوا

دوس،فوكنر،وولفتوماس،همنعواي:بهمواهبكلوغذوا

هذامنالاولالنصففيافكبارامرصحاادباءوم!ظم..باسوس

كفاباريسصورمن6السينمامناخراوليساصيىاثم،القرن

رومراريكرآهاكمابارشر..ؤرز-؟مخرجمناكنرعيناعكستها

تكونحلم...و..وودذشيهغودانلوكوجانشابرولىوكلود

حعرالمرءعلىيصعبوتفأص!يلدفائقمن،بانتظاموتطور،ببظء

حقيقسهمنارسخحقيقتهلتغدو،صفحاتاوصفحةميمصادرها

علىصالاولىخطواتياحبوزلتوما،يسعنيفكيفط.نفسمهالوافع

و-كلاد،وسنواتسنواتعبرمخيلنبئفيارتسمتالتيالشوارع

القائمةصورتهاتركضاانا!خيألفيلهارريتهمادرضهمنعيناي

مناتخلصانيسعنىكيف:أقول6انكارهالىسبيللابنا:الان

الحياةوافعمنجانبصورةر!.!من،بالتالياتمكنوانو!ته

فيلحظات،استطيعولا،بيضاءلمجستصفحةعلىباريسفياليثقافية

لهاواشكالتكوين!منالعمرسنواتكبعتهاورسفتهطآمحوأن

.؟بنفسهواكتفاؤهالوافعصبن

كألكتابعدتياعدرتمنذولكني،ذلكبغيريحتهلاندغيري

حلممفارفةالىوركوداوجد"خي،"لآدابهـ"الرسالةهذه

انوالحق.ايضاجيليابناءمنيئالكثيرحلمكانوربما،هذاباريس

والواقعالحلممنمزيجاتكونانبدلاالاولىالوهلةمنباريسر،ية

حوليمنرأيت،وفيماالييخيلفيما،انسانقدمتظفلم.معا

كأصالمجرباريسارض،الاربعالرياحجهاتمناليهاقدمواأناسمن

عنها،حلمهملانولقل..عنهاصورةاوفكرةمنالذهن

برتولؤلتنبمبرز،ردوالمخرجالايطالبمكلماتمعنىندركانيسعنادكيفوالا

تانعوالجديد"فيلمهاخرجانهمن"آلاموند"في(غوداركوليتالى

.؟بأريسؤياشهرآربعة!يقضاكي"باريرمسؤ!ه!أخير

الرسالةصاءبئالىأففزبهادولكنيتج.باريسفيأخير.لانعو))

برتولولشيكانافافي.حالكلعلىلذلكسببثمة.بعدابدأولما

نابدثلا،الفمهراربعةباريسفي!عينتى!ءهذافيلمهأخرجور

،مكانكلمنالمواهبادهاحجتالتيالمدينةتلكتزالماباريس

بهاتبدوالتيالصورةتلكوراءمختفيةتزالمابارشىانبدولا

فرظ"ن،الضوضاءفرظمنفيهاالبةتستحيلمدينة:اليوم

العالميةالحربنهايةمنذنطبعهابدآتاتيالامركةمنمرظ،الغلا،

.إالثانية

منالخصم!اتبارشىآينيقولونعشاف!منانكثيرس!معت

المفتساءلواقدكانوااخويندناكانبدولا؟.السبعيناتباريس

تتصدروكتبهالجدرانتملاسارترصوركانتيوم،الخمسينأتفي

بارشسر.؟.البومبار-شمنالامسباريسأين..الم!تبواجهات

اسطواتكأدوماهيليستاوإ.باريس..باريس..العشرينات

الن!بي؟العصر

قبل.منبهاعترفتماهذا.نعمأإ.والوافعالحلممنمزيح

عنهاالحديثبداتالتيالحلممفارقةمنللتخلصالوحيدةوالوسيلة

العديدة.النقائضالىبالاحرىاو،نهاالمباشرالنقيضالىانتقلان

عنالبحثحماةفيالح!ودتضيعآنقبلمنهابدلاوسيلةتلك

.إالمسافاتت!ىءلاءدسة

لثق!فمة:ا(!(بضاعة))

.الاحلاممنطقةاسيرالبقاءعلىزائرهاتجبربارشيفانذلكومع

إ.الباريسيالحرمداخلالاولىالخطوةمنتصعقى4كهوباقيصممةثمة

كيلاالفرنكاتالافمنمصنىوا!بحزاميتسلحانللمرءبدولا

سبيلعلىالعربيالمنمرقمنالقادمذلك.الصدمةهذهضحيةيقع

ه!دهمواجهةمنهـ4بدلا،الاشتراكيةالبلداناحدمناو،المثال

مجانا،الفبقيالمعارضدخولعلىمعتاداكان،بلادهؤفي.اله.لحمة

ادمرحيةوالعروضالسينماليةالافلامود!يةواللوحاتالكتبثراءوعلى

،شانهابضاعةفالثقامة.الرمزمعللتعاملمجلللاهنأ.رمزيةبأسعار

تاجرهالها.الكهربائيةالغسالاتاوالفرنسيةالجبنةانواعفتأن

فيالقيمةتتعاوتانواععلىكذلكوهي.ومستهلكهاونافترهاومونرعها

الكمالي،ومنهاالضروريمنها،المبتنلومنهاالقيمم!نها.ال!ثمنوفي

وئنسط.ثمنهالهادوماوالبضاعة.المزيفومنهاالحقيقيمنها

لمحيتختلفلاآسسعلىمبنيةواهـوق.السويقانونوفقيتحدد

اورباعلىسيطرتنزعةفالاءهـكة..الامريكيةالسوقآسسعنكثير

فلكي.؟-البداية-كلونواين-الاقتصاديالنظممنابتداءالغربيثة

اهماعمامعظمخصصواالذينالتشكيذينالفنانينلاحدمعرضاتشهد

ثمنصعتتخلىانبدلاالفييتناميةالقصيةمعللتعأضفالاخيرة

"الماركسيةعنرودنسونمكسيمكتباخرتقراولكي،اغداءوجبة

.إوجباتخمسعنتتنازلانمنبدلا،(الاسلاميوالعالم

ومن.السو!رغباتوفقللتحديدخاصعافقالقثافةجمهور

يخطئهالعذياثحاذ"الياءبضم"يخجل-مثلا-ضالبايكون
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ولا."!سيديياصغيرافرنكاولدامأأأ9مح؟!3منهويطلبأحهانا

،باحثامكتباتهااو،جامعتهدهاليزفييتجولأنالااليبالهلهيبقى

:ثمفءيملكلاالذيالبضاعةمنالنوعهذاعنالاثيءكلعن

الثقافة.

ضحية،رالسماليمجتمعكلؤءولنقل،ادنبار!سفىالثقاف!ة

جلادها،علىاحياناتتمردانالضحيةتحاولوقد.يلاستهحيالنطام

النتبجة؟جمون!ماذا

لستانليكوبويك4مهولء9أول،ح!اللا4ءداميكانيكاورانح"فيلمفي

الاستهركيةالمجتمعاتابعادكاؤلألتصويرمحاولة.النوعهذامنمحاولة

الفيلم"حس"بطلصورةخلالومن.امريكأفيخاصولبشكلالمعاصرة

خلاصته.ويشكلالمجتمعهذاعناصركافةفيهتمتزجمركباكوبريكيقدم

العبادةدرجةالىيحبشاب:التناقضاتفيهاتمتزجخلاصةوهي

."الفرج"التاسعةسمغونيتهخاصوبشكل،ن9بيتهوموسيقى

اهـى،حواسهعليهامتلكتمااذا،تمف!ذاتهاالموسيقىهدهولكن

فطيعة.جرائممنالبشريالخيالاليهيصلانيمكنمااقصىارتكاب

بيتهو!صورنشرقد،هادئاوديعاتارةلنايبدو،واحدلفتىوجهان

نشيدالىيستمعوهو،الواسعةغرؤت"منمكانكلفيوتما!ل!لمه

ملامحتنقبضفجاةثم.لشيلربيتهوفنغناهالذيالالهيالفرج

،ولكن،الاولىسدتهاوتعودفشيئاشيئاتنبسطلكي،وتتقلصوجهه

غرفنن!هفيلسناالمرةهذه.الاولالحوعنتمامايضتلفأضجوي9

بكلعنفتغتصبامراةاماموانما،موسيقاهوصوتبيتهوفنملامحبين

عنالصراخحتىالعاجز،الفمالمكممزوجهاامام،المق!زوجهاامام

الجاحظتينعينيهث!ررومن،العرو!المنتفحروجههملامحخلالمنالا

موسيدشاهمع،هوهوالشاب.فشيئالثهئاالانطفاءفيأخذوقد

.؟النهايئفيالشابصنعومن.ض!شهمعأو

ير-رغالسجنوؤي.جديدمنصنعهيعببدان،حاولصنعهمن

فييوفمعفشيئاوشيثا.ماضيهمنيماولاملابسهمن:لضجمماءكلمن

الشعاركان.شيءاي"!ونلانقابلةعجينةاصبحانجد)هـبعدقالب

لتغيبرالشعارفرورةولا.السلاملتحقيقالحريةمنمزيدا:قبلمن

هو،كماليبق.الانسانحتىشيءكلصنعبالامكاندامماالان

وسببكف،بالغثيانذلكجراءمن!"ء!صابومنه،حريتهوليمارس

ك!اليبق.الشعارهذااًلىيسيءشيءايارتكابعننفسهمن

ناماسيتقياانهغير،المراةسيشض!يخصيهقمأنبعد،اثنهو

المطلقة،الحريةلحظةالىبيتهوفنموسيقىوستد!ه.روهايحاول

سوىفعلفعلايممارسةمناوجريمةايةارتكابمنيتمكنلنولكنه

.الانتحار:واحد

هيالاحرىكانت،السووفيبضاعةكأية،صنعهاعادةمحاولة

ماذاولكن..القائمةالسلطةكفةترجي!حفيدورهالهاكأسياسهلعبة

ذلك؟بعد

صدهـ"تحدثبمجموعهـااًلفيلمعناصرانسوى..شيءلا

وهيصدمة.خاصبوجهالاوروبيوالمشاهد،المشاهدلدىكهربائية

متكاملةفنية؟طعةفالفيلم.انبهارالىلتتحولتتلاشىماسرعان

و"حاولمحنهتتحدثالذيالمجتمعلمتطلباتخاضعةولكنها،شكولا

الناجحالتجاريالفيلمعناصركلايضاتتضمنانهاحهثمنتعريته

.وهذءلطافتهحدودلابذكاءجموجخيالصنعهاوقدارربعيناتفي

وموصسة.غنيةفنيةقطعةالفيلممنتجعلالتيذاتهاهيالعناصر

الذيالاستهحيالمجتمعفيالثقافةمنجزءاالفيلميغدوولذلك

محاولةرغم،يرفضهالذيالكلعنبحالينفصللاجزءا..يهاجمه

.الذكاءالبالفةرفضه

تكادمنطقة.واحدةمنطقةفيالاالفيلمهذاباريستشاهدلم

يريدلانهإ.الشاؤزيليزية:اًلناسوفقراءالطللابعلىمحرمةتكون

لا؟.البيرة4البورجوازيجومهور:الجمهورمنالقطاعهذامخاطبة

علىاللاتينيا،حيباريسئتك!،تزالماباريسولكن.يدرياحد

.عاممنذيعرضانهرغمامياماترىأنالصبربفارغتنت!ر،الاقل

منبدلابذلكوللبدء.معرفتهمنبدلااخووجهالباريسلكن

الىتقود!4زاويةوف!.ومتصجطويلوالطردق.الطريقتلهس

.خضراءعلامةوكانهاالاولىللوهلةتبدو،بيكاسو

...خهضاءعلامة:بيكاسو

-ؤوالتسعيناحمادياعامهنتاجلباريسيقدموهو،بيكاسو

لوحة،(156)والثانيلوحة()172الاولحوىمتتاليين،يئمعرض

الطاقةتلكبالاحرى.اًوعرضهابعديقررلملوحاتثمةتزالوما

يكفلاابداعاال!ياةاضاتفثس،العملعنتكفلأالتيالعبقرية

بيكاسو،شثدعت(ثلادةاليباريس.والالوانالخطوظ!هبرالتجدددن

السابقةالسهةنتاجاجوماتسهد،منازعبلاالطشرينالقرنرجل

اخرىاثرفيواحدة،لحظا*"بل،الرجليومياتيس!لالذي

اللوحة.امامإقفاوويحلسالقلم!يحملالايخلقلموكانه

ي9اعتادالذيوالتسعيئاحاد؟لأهماوبيكاس!الىتنعرفولكي

بانهاحيانايوحيانهرعم4نفعنالايتحدثالاالاحبرةالسنوات

لابد(اللمولد)فيئ(مث-لجاكل)ي!وكما-اخرىاشياءعنيتحدث

من!لموالسهبنوالا!لنص.نالمأئةهذه،روحاتهعلىنظرة!اان

اولئكان".شهورهولااعطقهعلىمفتوحةنواؤدغتالتيالور!

ليسجلونوانهمبدلا،المختلفةبيكاسوإراحلسببؤرخونالذين

حياقه،منيلاولالؤ!نهايةفي!كدتقد"الايروورهـيةالمرحلة"اط

هـيااةبااحقيقةايقولهبوانط،الاحريئرشباتيستثيرمبملا

الخاصة.حقيقته

التيتعوهـطالبهـلم؟انيةالزهرةتلك،المنتصرةالمراةامامدائماانه

جنبا،أشابةا؟شريكتهحبهبتهبابرازيقوم،مفتاحهوتملكالسر

يحلمالتباًلجميلة.مشهدهامنالمبرتعشالبصاصالجنيمعجنبالى

صيكالسوان،المدثدانإ.اعماقهفبميحملهالذيواًلوحثس،بها

تةوثالتغهر،لاأهـ"ذابارادةاحلامهيرسم،التسعينتجاورانهرعم

يامناكثربالر!!يفهـركرساموضعه،لذلكحابخهحين،و-،كد

هـ"قوةمنواحداشيئايكوناانإبمادانويدهفدماعه.مضىوقت

افكرهاكماالاثياءارلسمانني":قولهيدووشافهل.بينهمايربط

الموضوآب9المنتوحشة4الحووهدههوسببذلك."(اراهاكمالا

امتحهاعلى(نالا!.دقدرانيندرالتيالجبلاةفأسرار.الاسلوبوفي

.اريشتهراسعلىترقص

لديهان،صلمقائه-والنتسمعينالحاديةابن-بيكاسويقول

حتاجهلالذيالزمنانمنوا"قانهغير،يقولهانيريدممابعدالكثير

عمله،علىي!كفلذلكوهو.فشيئاشيئايتناقصالقولمنليتمكن

جىداالمقربينءدافيماللاصدقاءاستقبالهاوقاتمنبالتدريحيقللو

يستلعيديناللىالاسبانالرسامبنمناحروعددوبيصيونكميرومنهم

ا،خديمة.الذكوياتمعهم

برتولوتشي:روبرمة

أخفركشعاع،بهدوءر،ريسؤيمرتبيكاسولوحاتولكن

يعيش،المدينةعنبعبدؤالرجل.احدايوقظولااحدايستثيرلا

،فيسشاكلو*غ*4"راركا،اوراقهمعموعدعلىيومكل"موجين"في

.جمهورهوبينبينهاحواراننيم

حولومنحولهمنبعدتهدألمزوبعةاثارؤقد،برتولوتشياما



أ+مءه8م59"35؟8"؟أمباريسفبماخيرقانغو"الجديى!لممه

عشرات.شنايدروماريابراندومارلونفيهالبطولةبدوريقومالذي

فييحتللىفيلماميهيرىبعضها،الفيلمعنتتح!رئالتيالمقالات

لسترافنسكبم(الربيعتتويج"مكانةعنتقللامكانةالسينماتاريخ

،((يوركرالفو)ءفي((كيلبولين".لقولكما،المولصيقاتاريعفي

منمعان،نادركلمةتعنيهمابماؤضلنادراًفيلمانجيهيرى*خزوبعضها

منالمقابلاتعديدوثمة."73ينماس"ؤيلوباسيكجانيكمبكما

،وعنعمل4الجديدؤ!يلمهعنالحدإثبرتولوتشيفيهاافاضوالاحاديث

اجرتهالتيالحديثذلكاهمهاكانربما؟691عاممئذالسينطعي

منه:كبيراجزءايليفيماسانقلالفي(،3مييلميري"

.؟المنواًنهذالماذا.بارإبسةك!الايرشالتانغو-

مم!ااكثربالانكلإزيةأ؟كركأتالعنوانهذااخترتعندما-

وبس-لحتانئيعير.لمأذاادريولابالفرنسيةاوبلاإطاليةاؤكركنت

طريقةانه..التانعو":الجملةهدهقرأتعندماذلكبعدتفسيري

عنالفرنسيةالاعلاناتكلانالمحزناناًلا."الحياةفيالتطور

التعريف(ان)اضافتها!جردوبارداثقهلاوجعلتهعنوانيحرفتالفيلم

اخيرتانغوواًئماة)!ملهـهكاد+،3!ءأ+3الاخيرالننانعو"ليسانه

كبر.حدالىالاخرعنممخنلفمنهماكلوايحاء.م!أ+م!ه095،3

.؟باريسولماذا-

البورجوازياتالعكسمن،علىالفرنسيةأيورجوازيةالانذلك-

ماينعكسوه!ذ!ا.وتقدم!يةرجعية،مثلاالايطاليةكالبورجوازيةالاخرى

فيللا؟راظاحياناالمستعدةالبورحوازية،مارياسلوكفيفريبا

نا،بودليرقالكما،احبلانن،اخرىناحيةومن.-يءكل

."المئعرجةالقديمةالعواصمثشا؟فياحتفي"

تحضيرها،احسمن!نيةاعمالافبيهافنرىأفلامكنتلقىاننا-

تكونالذيفما.الصدفةوليدة"لكونانعنبيدهلناتبدوانهابمعئى

.؟والصنعالهعضهـيرعملإدةائناءطليه

وم!دد.دمئمحططاطارضمندوماالحريةامارسانئي--

ناواعتقد)منيالرئيسميةالفكرةكانت،الاولىوللمرة،ا"هـةهذه

الاسمساءاصحابمنفكير.السينما!اهميةايةلهليسذلك

انيكونوامنذلكيمنعهمولم،السيناريويكتبوالمهوليودفيالكبميرة

عضميتثم،*اركاليوفرانكواناكثيراعملنالقد.افلامهه!مبىلفي

اذامااعرفانخلالهاردت2وبراندومارلونمعكاملةاياممحثرة

وعرفواالسيناريوالممثلونقراثم.متفقينكناولقد،ات!فا!علىكنا

العملكان،العملبداناوعندما.بالضبطمنهمانتظرهالذيما

الارتجالبوسعكان.جداضرورياالحقيقةفيذلكوكان.جماعياعملا

الحقيقة.سينماالىينتميفيلمانهوالحمق.اخرىمرةكدثأن

هامةفيسبيلمشاهدانهمنحيث،وماريالونمارومعيلة!محادثةانه

البدايةفياعرفاكنلم،مثلاالجنسيةكالعلاقات،الفيلمي5جدا

فسيغدوبالتلميحسنبداكنااذااننالاح!تاننبمثم.سماصقهاكنتاذا

شخصياتناافيلماهذاحملنالقد.(الراءجمفتح)مبرضعياالفيلم

الاخراجانواًلحقيقة.التجربةعلىممثيرااعتمدفهلممانه.وهلوسلاشا

بحمثاالحريةنمارسكناالمستوياتكلوعلى،يومبعديومايضمكان

ومملا.

الليالعريةمنطورمنالموسيقىومؤلفمساعدأيكواس!ام-

.أملموسانيكوانيجبكانهل،عنهتحدث!ت

فيلمبتحقيقاحلمانني.وموسيقىاضا،ةعنعبارةالسينما-

برلا.النهاية!يايقاعوللمسالة.موسيفيةعمةايةبدونموسي!

باربييرياعرفانني.جدامهموناليهماثرتالهـينمعاونيانشك

الفيلم.بمونتاجوفامالسيناريوكتابةفيبرتولوتمثيشارك*

تغذتالتيفموسيقاه.آخرىمرةالتقيناوفد،طويلمئهـوفت

هـتووراروءبالنسباما.جداجميلةالنئمعبيةاصولهامنج!يدا

هـل2و،معهاخرء4الذيالثالثالفيلمهوفهذا(المناظرمصمم)

نستمر.ان

هوريشغلانكاللذينالرئيسبنالعنصرينانمرةذاتقلتس

...والزمنالئور

الحبمشاهداننفكولالاحظتلقد.جوهريذلك،نعم-

وعندعا.طويلزمنمندبدأتوىنهاتبدوكانتوكلارلونماريابين

للاتةاننعرف(روزا)جثةمنبالقربالمشاهداحدفينلمحهما

فيالسينماالمدهشهووهذا.الشقةفيالتقائهماعلىمرتفقطايام

بالزمنهوولاالماديبالزمنهولاديالكتيكيرمنخلقاعادةعلىالقدرة

السينىاوفي.الخاصزمنهاسريةانسانيةعلاقةفلكل.النفسي

.جديهـةبسرعةالنالسبيناوالاشيافيبينالزمنينزلق

ان!،..والفرويديةاللاشعورايقاععلىالعزففيوطريقتك-

...بسهولةلكيغفروهالنالكماثوليكانلييبدواشياء

الن!ن.حدةتنقصهمالكائولبكانانطباعلميفقطالمرةهذه-

يبحتمارلونان.طاقكلبنتهكالوليكيةحركيقىالفيلمهذاحركيةان

ابىحت،ءنيكفاندونضلالؤيعنهيبحثمنهالزهدمننوععن

معا.والاصالةالسرنفسه؟ب"حملانه.اًذ4القدالىمننوعوهذا

،للمراةء!دوايكونانوبدون.يلايسايبدوفيلمكانالحنيقة-

ايمة.جنهـم!يةاعلاقاتسوى(الاولىاثاهدفيوخاصة)يكهرلافانه

...التوحدعلىاوالموتعلىامايطلانه

-السادشةعنفيلمالواؤءفيولكنه.ذلكمنابس!انه-

كشيئءالجنسيةفكرةتصورتجباتيمنالفنرةهذهفي.الماسوشية

هـنالفيلمهذاانمنالكعيروناعتقدمماالعكسوطلى.مالصاوي

منهنينتميهناللواتنحتى،امبركافيالنساءفان،للنساءيروئ

اذهبفان،للتوحدبالنسبةاما.جدااحبتهالمرأةتحريرحركةالى

علاقةكلان!نقلومن.اصبلمةانسانيةعلافةثمةليسانهالقولالى

منبدولا.بنفسهاكاهـيةعلاكةتكونانهوشرطاتفترضانسانية

للاشياءالعقلافيالمكلهروتجاوز،اللاشعورمعصحيحةعلاق!ةايجاد

الفيلمهذاانوالحقيقة.الاخرومعالذاتمعالعلاق!اتلهذهكليبقبول

فيلموحتى،ذلكقبل.بنفسيعشتهالحظة.لياحد!شيء

قعدوكنت،الماضيفيامجبشكنتهـطأ*مكا!+هحهـأ8الامتثالي"

عنتس؟لينيلا.بعدالمستقبلالىاصلاندونالحاضرالىوصلت

تانغو)ءانجازاستغرئلقد.اليوممنابعدارىلافانا.مشاريعي

بل،حررتناقصقىخلالهاعشناسنة.كاملةسنة"باريسفيأخيم

بشيءغريباشعراناحيانااوليحدث.شيئااعرفلاالان.حررتني

!ساعل:فيلميفيهايعرضالتيالصالةمنيخرجونالناسارىعندما

.لاإحتاجون..وهم،الفيلمنصنعكيماكاملةسئةالىبحاجةكنالقد

.أ!،(ليقبلوهدقيقةوعثرينوخمسمائةمنحثر

***

صطلةفيالصالاتالىصالةمنجمهورهيتابعبرتولو-شيعزالوما

ك!4يختفيثم،باريسمناح!مختلفؤيفيلمهتعرضالنيالخمس

...القديمةالعاصمةثنايافيبودليريختفي

يمكنالذيما،ولكنا.باريسفيالكثيرثمة؟..بمدوماذا

ع!جوانبالحديثمحاولةفيا!ضياردتلوالرسالةهذهلهكعسعان

انت!..لنانيالكناكبر..باريسهيالثقافية،ةالحيمناخرى

...بالتاليلهاارس4مناتمكنلنواني

عرودجماب!لرالديننجاريس



الخطي!برهانمنرسالة

الواقعمةقضايا

"النورط"ؤ!شيخوفمسرحيتهمنمشطر

الس!وفييتةاذربيجانعاصمةباكوفياكاضيؤوفميرشهرفيعقد

نفامي""ومعهدالاذربيجانيالعلميالمج!ءمنبدمموةموسعم!تمر

فيادبالواقعيةفضايا"حول"لمورالمؤتمربحوثكانتوقد.الادبي

الشخصياتمنالكيرالوتمرفيشاركوقد."السوفبييتيالشرق

الواقص4تقسيمحولالمجتمبسنارا،واتفق!ت.السوفيتيةالادبيقى

ظورالواقعيةفيهاتمثلاثمراحلعنالحدلثجرى،م،مراحلالى

الدرصةهذهوتقاليدملا!حبوضوختكللتاأسو!جيهـتيالشر!ادب!ي

النضوجبباووـذاختلافعلىالسوفييشالشر!شعوبادابفي

3التيالتطورابئاحرلتحببدمحاولةا"ؤتموفيوجرت.واحرشعب

شزادهدادااحاديميقالوكد.الاشتراكيةالواقعيةاليهاوصلت

تنموفيهالذيبالبلدخاصقوميبطابعتتسمثنيةطاهرةالواقعيةان

متفرثةملامحظ!ريميزهاالشعوبادابفيصيرورتهاعمليمةوان

وهوالاعتباربنظراباحثوناياخذهانيجبماوهذاابداتتكررلا

ال!با،بعضوعرض.الكافي؟لق!رالانتباهلهيوجهلممابالذات

ال!ثرقيسةكأ9الثقاتاءلير(كوليزاده،خاإتميتوفامثال)كلمالهمهم!

،مثسرينالسوفييتيالشر!شعوبغئدالانتقاديةاًلواقعيةتقاليدعلى

فيزولي.،روستاهـيلي،نظامي،الفرثوسياىابالذات

فوبطكيدط

ومن."بئظرةإفكر"انهفوزنيسئسكياندريمهالشاعرعنفيل

السوهـييتيالثعرفيكبيرةمكانةيشغلارشاعرهذاانالمعرولى

وتحليلاتق.يمامرخرادئمنتيففاليريالناوركتبوثد.المعاصر

الشاهـرهذاان:مضيفا"نظرة"الجديدقيزنبستممطىرريوان

الشاعرفوزني!سنسكيوباعتقاد.بهايضاإسمعوبلحسببنظرهيف!رلا

اوعيااساسهوهذاوانوسمبمرؤيويتركيبهوالجديدالشمعران

فيطلقفوزنيسيكيانديمنتيفالناقدوبدوف.المستقبليالفني

متقاطبة()متضادةوظلالاالواناجمعهعلىاعتمادال!عرهتكوينفي

.ومنال!يالكتيكيةالعمليةجوهرهيواحدةمتجانسةوحدة؟يتماما

لغةتطلاثديدتعؤ!هامنالرغمعلىفوزنيس:سكيلغةانالملاخص

ويممر.بسهـوا"القارىءمخيلةتطاوعهاموحيةشفافةشعرية

جديدتانروا!ت!ن

فيحوادفهات!ورا،هيغوالمركبقصة"9"ءجوكوفلاديميرلوالمة

لانوشوفسيرجيبطلها.الثانيةالعالميةالحرباثناءالهاديالمحيص

اياهفقدانهبمدصعبهحياةيببشىء؟ماعشرسبهكأالعمرمنلهشاب

ناا"لف-فىكدخلالهومن.بصلابةشيءكليواجهذلكرنحمانهالا

بتحققمسا،المج!وعخلالمنالصحبمالذاتتاكيدهيالفردبطولة

بنائهابسببومتعمةبشغفتقرااجتماعية-نفسيةواًلرواية.!ني

نالتوقد.وابحاثهالديلمقةالمؤلفملاحظاتعلىيعتمدالذيالمكثف

بهايتعاملوناخلواا!يالصرامةمنالرغمعلىالنقادبعضرعي

افشر.اثورعنتصثراضياالفنيةالا!المعمؤخرا

(1ءكافالكادابصنوانجديدة!يرللةقصةتيخونوفنيقولايوكتب

.القفقاسجبالفيحوادنهاتدور-الفرسانصماعةاو،الركب-

عملبكأاما.لهامادةحرب21تعتمدنهايتهاوحتىبدايتهامنذوالقعهقى

هذااست!مالاصبج-الاولالضميربلسانكلهافتجريالقص

ابطالها-اسو؟ييتياالادبفيجديدةمودةالقصع!ملي!فىالضمير

(سافارالدواجن)بتربةاحهعائنواخر(تيرنتيف)الري4اخصا"لي

بنشرالان(زناهـا،مجلمةتقوم.كيوزيليباسمثالثلشخصئم

صفحاتها.عاىكاملهالقصةهذه

حض6لوفرسول

!ميةصميرةالىيرصتمإمعروفطسوفييتيشاعرح!اتو!طرسول

مجالف!ييدكرثقاثء،تاريخمنلهاليسالسوفيياتيةالقومياتمن

الثفاعرهذااسطاعدلكمنارغماعلىانهالا،الادبيةالحياة

ئاذال!ألت،نسبي!اقصيرةفترة؟جم!القراءملايينعلىالسمهيفرضان

لاوكينيينأوالاالتيالمواصيعطبيعةفييكمنفهوالنجاحهذاسرعن

شعبهبماصء!)يختصماكلالشاعرهذاثرسلقد.لهامعالجته

هذاكطيهضمانواسىظاعواديانؤفو!كلورولقالبتراثمن

ينازعلاالذيداغستانا(مغني"باعننبارهاتاهـلخيادورهويس!توعب

اوهـصناوجسدروحفيهتجد،الثراء؟يغايةشعرهكانوبذلك

ويه*بحانهنايمزجانانهما،نفسهالشاعرردجفيهتجدمثلما

شعرياديواناله"ميرنوقي"نشرداراصدرتوقد.واحد"حقيقة

اعتؤارهيمكئ،(داغستانبلدي"عنوانلحت،الثا.ليهو،جديدا

منحهفالذييئتمياليهاثاعرالذيالبلدهذاشخصيةصادقةهوية

ومانرالدروان.القراءملاي!نعندلهسعيراليكوناداثم!ءااله"وتهذا

-ميعا.واطرالهمالنقهـاداءجابعلى

الوثلا-لصللاثيه

الادب"الىالسوفييتبم،دالاء!فىالانتباهمنكثيريعار

الذيالشعبرحتىاوالروايةاوالقصةمنالئوعذلك،1الوؤائقي

وفي.الفيالخلقاممليةكموضوعمعببنة.لاريخيةحادثةيعتمد

الادبرالفن،منالئوعهذاعلىالاقبالازديادلوحظالاخيرةالفثرة

الوثلألقيالتصويربافلامبهتمخاعرتيارهناكالسينماي9فحتى

ئاجبة.ومنوالتاريخيةالوثالق!الافلاملعرضخاصةدورهناوتوجد

حاملةموضوعها،باورت!رارتصدرفهياوتالقيةواأرواياتالقصص

حدثها"!جديدةجوانبوتعرض،الهـتاريخصفحاتمنالتقطتهالذي

النا!صةعنطريقصيلالتظوتستكملمنهخافياماكانثفضءالمتظول

هذافيماصدرواص!.اواقعةابالحقيقمةالمرتبطالفنيالتخيل

وحكاية"الموسومةشلاليريانصيخاببلىالارمنيالكالبروايةالمجال



معدودةساعاقوخلال،دراماتيكبم،واحد،مركر،عضيفبتوترالاجنبيالزرخلايامبلاومدينةويحوادئهاهورالتي"نخلةءن

الروايةوتبلطع-الرواًيةحدثهوهدا،ويتنامياسيراستجواب-قليلةالرئيسيالحدثاًصا.اكتوبرلتورةؤصدتالتيالردةقوىلعما،س!لح

قائلا:(امريكطىطبيب)الروايةابطالاحديهننفعبدماالذروةالهـيعنوالعثرينالسشةالبماكوسن"نكصالبورثهفيمصيريتناولفببها

والفراًعالقاداستقبلوقد!اجبرباامجف(طوعاقنلة!ناكلناالايامتلكاحداثالكانبعرضوقد.انذاكبا!ؤىادءتجةاضثمتهم

.بالاة!اناًلروايئوورهتلكالفترةبتاريخمرتبطفنيبصدقتقرأوانتبمبنبيكامامتجريوكانها

بعض.فيسقطتذلكمنالرغمعلىإ"الرواانالا.وئيقاارتباطا

تشيخوفمسحيةعرضيالموسكوفي،(مخات"مسرحصليوا"سيهعريصورتاجالىاحباناتتحولالمصءطبيةكانتاذ.الهفوات

(اروسيةالمسرحياتباقيجانبإلىالنكمرومنقطعبنجاح"النورس"يرفانفبمالروايةهذهوصدرت.الالوانمئخال،اللغةجاف

حشىاسبوعاناوواحداسبوعيمضييكادولا.الاخرىالقديمة.اياستاننثردارعنالسوفيصتيةارمينياعاصمة

:الممثلون،يروالهسورةفي.جديدمنالممرخيةهذهعرضيعاد

ين،يغوربرافيبالورقومونمانل!وبو،لكسهفا،ستيبانوفيا،بانوزطعوادبهصةاف&

يف.شامرا،ميدفيدنكو،في"ركادا
الكايبالروسيإمثلضخمتمثالاصوفبونءبئاالعاصمةؤجم!افتتح

اهـىصوخراحولتالتي"اناكار،:.ا"مؤافتولسؤيليفالاثهر

ئررى(ئيجماللكاتبلهكمريجرنوفمبروم!حلةا9لرول!ببةلثتر!صمةفي3"اىمئهاممساجيقموشالراقصةانابمورؤ،م.-ياترادوامم!ويف!جمهءبرعصهابررىبالية

ترجهتفوكانتبالؤن!محيةيكص!بؤثورالجزائري1ا!كاتباناوالمعرو؟طراقصاتاشصمقتعتبراقيبليصتكاياماياالبارعةالروسية

سلك.((الجزائوبلدييا،نعم"الشعريةمجموعتهالروسميةا)ىد"با!طتحافلاالالأضتاحيومانتطاركانوؤد.ا!ماأ!اليا!ا)-*

..!ا29!اً.اًاًاًاً......اصانالاالباليهمسرحءلمى"تولستوي"تقديمفشلخشيةوا!خاوف لمخطه1.ظحرردولمصري،لكالبمصهلروسيهالىجمت

عام"الطليةالجلأروان"المسمماةمجموعتهضمننشرهاقدكانالرلنيموسيقىوكانت.المتحفكينمخا،!،كلكنسناجحماجاءالعرض

اهـذينوف!رفيالصادرعددهافيالمجلةنفسفيونشرت06891الرودلآفيآيةئيثيدارود!وى

.والممربولبئنالعراقمنمتؤقةادبيةاخباراايضاحوىعددكلمننسخةونصفمليون"المجلةالروايه"مجلةتطيم.

..-لكانبواحداادبياعملامرةكل!يهاتقدمالت!بالاسبومحيةاءررادهامن

اسوفيإوحارجه.االانحادوىورهوركاتببوندارييف،وري.البرازيبماماتبروايةاأسلسلةهذهفيصدرماخر7.الكتابمن

ياتهروااخرحو)ت.الحربحولمصمهاتدورناجحةرواياتعدهكنبجدامههـصرار!وواًلكاتب."الاسير"فيرس*.موار.وبموالمعر!

ادكا:بافنهىومدهذا.ملونسينمائىفلمالى"الساخنالثلح""اهـيدا!فير"منطاثنان.رواية26الانكأىكأبالبراق!ل!بما

ترجمتهعلىالاخصرةاللمساتوضعمنفرمانطعمهغايبالهراًقيرةلفنظلوالكاتب.الراهنعصرنمالمشاكلمكرسة،بى"الاس"و

.مرةلاولا)ضادلانةتترجمانهاوالمعروفالقصةلهذهالعربية""الاسير4رواقيكتبحتىفيها?وض،السياسةعنمبت!داطويالة

سيا!سةفيهاؤ/اضحاوالضريةللحرباعيىؤيهانف!ى"اعلنالتص

الص!ببرهلانموسكويجريالروايةحث.فيتنامعلىهاع!وافهبالمتحد!اولاياتا

!-.*ءحع-كى!!ك!حو!55
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هـالغاصة((بيلأدا)1ملفات
مادةوتتضمن،العاديةالاعدادالىتضمخاصةانتصدرملفلت،اعلنتانسبقكما،"الاداب"قررت

ولستصدر.(بحث،نقد،مسرح،قصص،شعر)الادبيةالفنونمختلففيعربيبلدكلنتاجمنضافية

،السودان،الجزائر:الآتليةالعربيةالبلدانمنكلادبعن،الكافيةالمادةتتوفركلما،تباعاالملفاتهذه

الفرنسحية،،السوفياتيةاللادابعناخرىخاصة.كماتصدرملفات..الخليبيأ،ا!كويت،البحرينالصهـثب.

..ا!حديثالافر!قىالادب،اللاتينيةاميركاادب،الايطالية،صمييةا

العربيئالمسرحاتجاهات"،و"الحديثةالعربيةالقصة"عنخاصةاعدادلاصدرةالعد"!داب)\وتعد

...الغ"العربيةالتشكيليةالفنون"و"الحدلث

شك،غيرمن،ستغونالتيالخاصةوالاعدادالملفاتهذهتحريرفيالماركةالىمدعوونوالارباء

.ودارساديبلكلهامةومراجعادبيةوثائق
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