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،؟91الوؤ!مبر6فيبالا،لمجهويروبسصونفي*جولؤواهـ!هس

يكدل!-ملهـن،اجببالعدهالىنسبهايمندلىب!فب!ةاسرةسلهلوهو

قدالالرةثروةكانتحتىال!ليماروبئسونبمدرسىكأيلننحقجونز

تخرج!"عقب!291سضةبالحت!تحلأقالالاًلىفاضطرنبددت

3سانح!يث،وهناك،هاواياأىالفورعلىارسلوقد.مبانئرة

تجربةالىبشغفمرةلاوليحسىبدأ،الجبهة!!درولهيتلقى

دلك:هـىيكوقوهسو،الكتاقي

وهناك،هاوايفي"فيلدهيك!ان"معسكزالىارسلت)1

المنزليةسديصةحياتهليفبلتوولفتوماسمئر!فثعلىوقعت

ثجميهةنفسهعنساتهواورالخاصةالمنزليةحياتيمعالتشابه

اصبحتاننيتحققتعندئذ،نفسيعنباحساساتبمكبيسرهـ!اىا

شثتا.كتبتقدارتونانهـوناواعرؤطاقدونكاتبا

صبساح"باراكسسكوفيلمدفيبالخدمةوقومجونزوكان

هـواد"موفعفيجرحوقد،هاربوربيرلعلىايى،باذىا)هجوم

وعاش4491!ئسةفيالمتحدةالولاهـ،تالىجونؤ"عادئم"الكانال

كتبوهناك.الايليذويؤ2،الت،ليةالعشرالسنواتذلكبصد

وفازتلسريعانجاحاحققتالتيالابى!والىالانمن"الاولىروايته

اربععنشرالوقتذلكومنذ5191سن!ةفنيا!وميالكتاببجائزة

المسدلسثا(91،و)،ع7سذة"عدواجاءواابعضا"،اخرىروايات

الىاذهب"ثم6291"اًلدقيقالاحلمموالخط"و،9591سنة

بجلورياجونزتؤوج5791سنةوفي.6791"آلارملصلنعالى

جصيععايعيشونوهمنطفلبوانجه،،نبو!ركمدينةمنموسولينو

بريس.ؤ؟الان

نلس!ون)ءمعهاجراهالذيالحدثنصترجمةيليوؤيما

:،(الدريش

السىفياتىالذيالسببعنبالحديثنبدأاناحب:كس

الاضنويفىشيدتهاأتيالمنزلمنتخلصتقدانكاءرف.باريس

تقريبا.دائمبشكلل!تستقرهناوجئت

لالافعلىالبدايةفي،الا،لدافعىاناعتقد،حقا:جونز

الامهركييسنحوللتلحورخطتهاحددتقدكنتدوايةكانقد

هـنمتمينونهموكماجيلىمنالامكلبهبين،باريسفىالمقيمين

آككهةفيالفارق:داتهفيرا"عوهدا.المشريناتفيالاميركيين

لكنهسا،هذامنتعقببدااكثرورألةهيبل.الجيلينبين

وبعضالفرنسيبنبعض،الجازرحس-إلىحولسنكونبالفرورة

حبافيانيلأصليةالعرةوكانت.ايضهاالكتابوبعضالاميركيين

الجيت-ارعارف"ريناردإاجو"يةوشخصحياةحول(ا!حداثها)

.اشجريا

."الابدوالىالانمن"روايتككيعنهكتبتانكاذكر:س

موسيقاهدائمااحببتدله،الاصحوكةهيوتلك:جونر

اليسه،استمعتالجاريقىلمولىمنفردعإرفاياحببتممااكثر

بحقيبلألاوهو.عنهوسمعتقرأتمابكلشغفيازدادولهذ!

يامنولاءيحملونلاماغالباالغجرانبمعنىالفرديةشديد

-ةبمواجعتفضلهعلىكااهربهاءللصد.!قباثكرابىبن*

4الحوارهداترجو!ة

جونزجيمسالام!بركيالروا!بمع

حودي!مدوحكمالترج!كأ

!ههههع!عح!!سعيم!5

آخلافصحسايبحهلىلادياهـواراغهلأ،وطئايالىنوع

كما،إضاا"ضاسبهنس!اجازاولود.مثىباكلماالسياسيبالانتصاء

مشروعةفيرارر*-صاءذاكهـنفضلاالجازوحساةالجازلان،كرى

ةمرلب!-كرةالمهالاإ،ممنذ-كذلكدالماكائتوفسذ.)تقريبما

والحاف-إتوارركرالدء-،رةببوتاد!(النري-قىبالقوارب

جابالا!احدهذاانعنفد،؟لكرو!والجريمةبل،والمخدرات

الاميركيينمناًلتالشهالاجيالكلارهاتجتبالجازجعلتالت!ح

،وهياخلاقيالتزامايعربها.لخرجالحبباةمننمطاًذ".الشبان

،ءالجودالمتزايدةالبي!وفراطي!ةالحلأومةقبضاتمنللفكاكوب!لة

يكونوالمانهم.آقافوناهامئهشعلىدائمايعينمسونالجارفرجال

!وفتؤ!كونوالمالهمكماالقالونعلىخارجيةحقيقةثط

هشايظهرونكل-،دائماتكنهم،الهـقاؤونحماصةمنمحرومينما

ذلسكوعلى.لهاشكللاالتيالشادةالحاؤة"لمكعلىهناكاو

ذرركاناذاماالروايةتلكؤياكنشفآنالىاسسفانا

يافيايوميعيشا!يمكن،دياجونمط،الفرديةمنالنمط

هة،ك،ذللثفسيكونالحي!اةمواصلشةاستطاعلوانهواعتقسد.شكل

شئتان-مشروعنجبريكسونيكاداذىا،الحياةونمطالحيازفي

عذا.خارجكشيءبتاملهلنايسمحبقدر-التععيرهدا

وضعاال!ركةهؤهفيترلىهل،اميركاتركتوقدالان:س

قومية؟صلةاواصربتريستهد!سب،لىيا

وسأهـونكذلك،امبركيانني،الاطلاقعاىكلا،كلا:جونز

المتمتددالغفلالكيبىرالوهـنهدا،وطنياحببتقد04دائما

علىاي.ايهضاوالمتمدالغفلالكبيرشعبهاحببتكما،جماحبا

سياورية،ايماءاًتءاعمالاضمنولا،السياسةاحبلاافلماحال

ليبالنسبةانها،بالسياسبقىاؤمنلاانيبل.فميههـاكما

ءلمىبالضرورةترطويوالنى،قيالمنغصالمزمنةالامراض"لكاحدنئبه

ناآلالا-تملك؟اذي،فحسبموه،عامبشقل،ولكنهاخطر

الاصابةتشبهالسببالسةاصابتكانحرثانحياتكفيتحتملها

وسنفكمااخدعيقولعلمهيعلمانها.اسكرابمرض

يامنمنهاكفرالبسهطةالح!يوانيةالحاجةمنانبثق،الخديعة

قويوكنت،مذهضفضخامتيضخماكنهـتاننبملو.اخرك!ء

كل،فوضوياسياسيااتصورفيمالاصبحتقوتيضعفالبنية

فيكلا..التحولبهذاوانا،الحالهذهعلىوأنااما،الفوض

وطنه،عندبتع!داناميركيلكالبالخيرمناناعننق!دالحنينتة

!"خهاقهضةعنبعيداممتازموفعمنيراهاوان،قارتهعن

المتسملط.الوجداني

ذلكأىابالضرورةعدائيا،مبركيالرأيمناخانتقصد:س

النتمبماالحياةودوع!يناركلنهعبرالذيكأالفرد!مناكسوع

يحياها؟

كان.يومناعا)سم!جمر،لهعدائياسيكونقوميراىمناخواي

يقولكان،صبيماكنتددمامثلالييضرباناعننادقدجدي

به(يناديم!اكانالذياللقبهذا-حر-ووبودر)بودرياتذكر"

حقعلىوانت*هلمقساكسونلكنني،دومامعكاننيدائماتذكر

؟،،باطلعلىوانتمعكساعثونممااكثر
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ةمحاولمنجدوىلا،اميركانح!ولثةوريهوحقعقةوهذا

بالفعل.اقترفئالقد،النم!رورمنهائلاقدرانقشفلمانناالقول

الاميركييندفعتحينالفرعيةاللجانوجلسات.مكارثيمثل

الىواخرينلأردنربرنعنملقب،باصدقائهمالمزريةالوشار"الى

ودامبن،رامضاموقفااتخاذهمعلىعقاباالسجونفياهب

العمل،حقغييرهمعنومانعينالاختفاءثمالفرارالىبعيرهم

فيسوداءنقطةانها.السوداءالزوائمفياخربعضاومدرجيين

،الانتتغيربدأتردالمواففهذهمثللكن.تاريخناجبيعن

ويجعلشاءاذااببحاربيه!انميللرارثرمثلهزيرلواحدوبوسع

قضيته.منها

من"دوايتكنشرفيصعوبةايةوجدتهلبالمناسبة:س

؟(،الابدوالىالان

متعلقةكلهاكانتلكنها.افنااغلب،صعوبتبعض:!

وبعصالمحامينا!ناثر.عراجعتهالقد.بالسياسةوليسبالجشي

بعمدلمكلماتومدةالمشاهدبعضمنهاوحذفنا،نشرهاقبل

جرمانهـاءن،لحديثابعضحول!اثارعامينبحواليصدرتان

منالبريدمفت!ثياحدالحيلةهذهواكتشف،بالبريدالتداولمن

كذلك.الحقهذامنحرمتانيحدث3لصمتطوعاالكاتولميك

وجث!لقد"عدواجاصاالبعض"روايةفيال!نسبعضحذفنا

زخرجان،فيهانميشالتيالدكياتل!علىرالعاتعليف"ذلك

نفصلانيمكنماوبين،نقولانيمكئمابصنالتمافىبذلك

كتابيان.والعامةالخاصةازحياةفييكونانيمكنماوبين

ذلك.علىدالمثلت!مانجتزى،انعليناكانوما،الاشين

باريسفيضيشوانتالان،الىالس!وواالانيراوثني:س

؟هناكوالاستقراراميركاالىةالعودفيتفكرالم

كابفرة*نذهنيننيدورلكن،لحالبطبيعةنعم:جى

وجوخلفيةالكمابولهذا،وطنيالىالعوثةقبلانجزهاناحب

سوفوالايظليبةالباريسية،الروايتينماقينكلتا.اطالى

كلسفكون.آملهكذا،اوعديمتينروايتينبال!بهيدتكون!ان

لهما.ضطتكماجاءتااناكرفيهايعملبرةمضغةمن!ا

سيكونولهذا.عديتاعواممنذمنهمالكلا*!اتاثونكنت

كا.امبنالىاعودانق!بلجداطويلوثتامامي

جئتانمنذتغيرفدمملكانراءموففكانتعسهل:س

باريى؟صلأ4هفلتعيش

...مكانايكلاعملانعقىاليسيرمنانهارىىللا:!

،شي-منوبالرغم.ل!لةمملمنالشرابتماماوعييانرلماذاهذا

وتركت،كروجتعنددما.جداطديلوقتمنذذلكاكتشفلم

محسوسة!يةصاصدركنض،بارييالىثمنيويوركالىاللينوي

معيومالىلوممناعيشانبوسعيكاناذامام!،فمفمني

ادفياسلاباالقيامذلكمعاواصلوانحوليمنواصدفاءاسرة

يتحقمانمن!وراكنت،استاليملاانخائفاكنتكا.تحقيقهاود

اكتب.ميوحيدااعيشانعلبم

ناالاضينلحنابالعزلةتلكتضقاناجلمناكان:س

طكتابمستعمرة(اعتقدبخبماالابدروايةمنبئرباحك)شيت

؟اللبويفيصالمارشفي

!ئلكالوقت.المصالحةمحاولةمنجزناالف!رةهذهكانت:ب

لتلسكتخعيقاكانمماحيرالعزلةتخنيقاجلمنيكن)ممنه

كنتوقد.احلامياحددائماكانتقدكهذهمستعهرةان.الفكرة

مكاناالكتابةفعيرغبونالذبنللشبانهيأتلوانكاعتقسد.صادقا

جملسواوانيعيشواانيستطيع!ونح!تاصابهفيهيماسسون

فلمالافتصادياله،ملمنوث!ثكبالتثيديكنبونفلسوفبعريةء،

نقوداكلفنىق!دالمشروعهذا!انوان،تلاليراواثرلهيكن

الكلناغلب.بكثيراغلىهومادفعتذلكاتملمومي.باهكة

فبيهممماافضلجهيعاالتاساننصدفىاننودجميعااننا

رربثونكانواج!ساانهمرغمالشباناوأضكلكن.واقعهم

اجردونالاكللهمتيسرقدانهمنبالرغم،وحتىباستماتةالكيابة

ياتلتقضانتستطيعلاانكاعتقد.يكنبونلازالواما،!ائداو

يتوفر"ظروفلهفجحبانكاتبالىتحولهواناةشارعمنرجل

لكيتكتب.حقيقةتجهدانعليك.الكنبامهاتنسخعلىظلى!

توفرتاذاحتىولكن،اولاالموهبةتتوفرانبدلاانهاعتقد

كانواًيا.تكنبلكيكثيراتصقلهاانعليكرزالىلافانهالموهبةتلك

وهناك،هلإلإءعنصدرتجبدةرواياتفلملأثفدانالامر

الاخريين.روادضيهمامنيغرغانكادامنهماثنيهان

اثناءالخاصةعاداتكعنقليلاتحدثنيانالانلكهل:س

الع!ء؟

قبل،مبكرااستيقظانني،اعتقدفيماطبيعيةعادات:ب

يمكنماربما،والثامنةاهـ،بعةبين،الفتياناولئكاغلب

وقبلالظيربعدفببماالخروجاحباننيالعاداتتلكمنملاحطته

ساعةحوالياستغرفىاستيق!آنبعدوانني،الشمسغروب

علىشجاعتياستجمعانقبلوالتراخيالتكاسلفيساعةونصف

ستحوالىانقهوةواشرب،السجائرمنعلبةنصفادخن.العمل

اكونواخ!را،غداسئأكتبهعمااليومواقرا،مراتسبعاو

الكنابةفيواقضيامتابةملاينةالىفاتوجهححجيكلاستنفدتقد

نبقىاو،ونخرج،اتوقفثم..وستساعاتاربعبينماعليها

للقرامة.بالمنزل

ال.ومي؟انتاجكمدىوما:س

،اليومفيصفحتينمناكثراكتبلافد...يتوقفالامر:ص

ناسبقمشهدااوحوارااكتبكنتاذااو،ذلكمناقلوربما

ومع/.صفحةعثرةاثننياوعثرااتغاناسضطيعذههـنبمفيتحدد

ملي.ثم،ربما،صفصاتث!.بكشبروذلكمناقلفاثيغنادذلك

قداننيالعناغلب.التالياليومكلالىاراجعهاانذلكبعد

قماماكاملاشيءكلانصزانالمصابيالجبرمنبنوعاصبت

واواصل.اتركهانقبل

المراجعة؟فىكبيراجياتبقلاننانت:س

افيء-هذااواًلفصلهذاًسالمشهدهذامثلاوخذ،نعم:بر

امتسابطبببعةبسبب،تلضانك.موخرافيهاعملكنتالذي

مناكتبه،اجزاء!اكتبهانني،فيهالعملعلىالانا-يوفرالذي

ستمنيحتفاالفصولىوهذه،صفحةمائةحواليالطولمفرمحةدصول

القصربالغةمق!عات،داخليةفصولااسميهبماداخلهامن

طىتكتبانبدلا،نطروجهة!منوتص!راخرزمنلها

معكضاخوضلن،ممائلنوعلىاو،محالة7لاالنحوهذا

حواليفيشهرينحواليمنذالاناعملحقيقةلكنني،تفاصيل

بماءفيروصالحةاصبحتقدالانانهااعتقدصفعةاربعيهن

-طكبينمن،حسنا.واواصلاتركهاانويمكننيامفاجمة

فبمكتبتهاالعوارمنصفحشسبعاوستالاربعينالصفحات

شهرينحواليدامعملمنساهـكأنصفعملساعةنصفحوالي

.جيداكانعلقدكلمةمنهاغيرلملكني

السوبمناكثرالحواركتابةفيسهولةافنت!جدانت:س

المبالثر؟السرد

الحواران،تحفرلبماكانوان،اقولكنتماهذانعم:ب

يجعلنيحدالى-جداسهل،لىبالنسبة،تقريباقىللغابسهل

نفسياجدقد.معهاحتا!انعليفانثمومن،فيهاتشكك

والج!أ،التعبيرفيبالغجهدالىتخناجمشاكلمنالوغاحيلاكا

هث!ةقضايائمة،عليهالعيننيمعيحيعالصارلانالحوارالى



نااحبالانسانيالسلوكوعنا!ناسعنالدفيقةالنقا!وبعض

نااونإهااتملصاناهـ،السهلو.ن،اكتابةفياسعلها

بانالافرافضلوبالتالي-نصف،نصفسطيص-بشكلاسجلها

احعرليبالن!سبة*مرويصبح.جيدحوارفىببساطةاكتبها

الحوارانعلى.بالناسممرإفتيتوثقتكلماسهوإهـلامدوتتزايسرا

مبيعقوسلوكفيدقةاحنرالتضعباتأنشرحيكفيلاوحدهال!ء

الحوارليس.الانعنهاالكتابةاحاولالتيوالاحدا!الش!يات

الحسوارمننوعااستخهـدمتاذاربما.حالايعلىالوافي

حديثايكونلن،حلمكقصهةحينذاكيبثوفلكنه...السريالي

حوارايفيانه4طماالواضحمن،المثالسبيلفطى،حقيقيا

يعبرونلااهـياالحوارمننوعفيللناسالاشياءلحدثتقريبا

عنيعبرانبارعممثليستطيمالمسرحيةضي.يستطيعونولاعنه

رثوممجوجامرلكنه.يقولالذيغيراخرش!!فييف!رانه

مايفكرحقيقةاليناينقلانيستطيعلنلانه،السخريةالىيدفع

منيصبح،الروايةفىوخاصة،النثرفياًما.فاطعبشكلفيه

شرحهاالسهلفمنماحيلةالىالانسانل!اذا،ذلكالمستطاع

لجأاجلهمنالذيا)سببتفسيهـريم!نكمام!مر،نحوعلى

نااقربهو،المعاشهإالهـحياةفيالوإارانالواقع.ذلكالى

يكونانمنالمتع!مدةوللفوضى،المتعمدةللمراوغةمحاولةيكون

.خيقة-ومخا!ونكذابسونكلنا.والتوص!يلللاصالاداة

كذابوننحنكيفلنامولانيستطيعالذيهووحدهوالروائي

كذلك.نحهنولماذاومخهاليون

هي"عدواجا!وااًلبعض)ءروايةانتقولانكسمعت:س

شخصياتايضاعنملر،!لالانحتى،تروابمنكتبتمااحسن

؟اثيرة

لقد.اعمالياحسنهيالروايةتلكاناعتقدحقيقة:ب

!فت!بة،تبمبة-بالطبعكثيرةاًخرىاشياءجانبالى-كانت

الراي.الكإنابةفيوالسردالعرضهمه!الدارجةالاكثكالاستخدام

ثرجةالقارىءابمادالىيميلامتابةفيالكلسيكيالاسلوبانمندي

اعتقد،عاديقارىعلايبارربة.المباشرةالتجربةعنبعيدامعينة

قلبفىكانلوكماافضلنحوعلىيحسيجملهالد"رجالاسلوبان

عنه.يقرا!طانهيحسانمنبدلا،الص!

تكنب؟عندمامحتملاعثاليافارئادائماذهنكفيتضعهل؟س

مإهنكبيراعدراثمةاناعرف.فروريهلااناعتقد:ب

ليقرفييجهدانعليهكانان(،بالقارىءالجحيمالى"يقولامتاب

احسبماذااعرفطلاانااما،ني2يقرانيربدكانان،فليابد

هذينبينمكانفىنفسياجداحيانا6شيالضيخيل.ذلكازام

ثونطافته!رالقارىيساعداناماتبعلىاناعتقد.الطرفين

اليهيسيءاوبامالبيغرمماانهارىولست،فولهيودمايفسدان

لوكمامادتهعلىالوراءالىيطلوانواخرحينجمينيتوففان

يك!بها.لايقراهاانه

"عمواجا!االهـبعض"روايتكشتقولىكنتماالىلنعد:س

شخصيلالها.هوحي!راالروايةهذهاحبيجعلنياخرسبب:ب

فخبثههم،ذلكف!يغوقونكبيهرحدالىضيقيوناناسانهم

السببهووهذا،(الابدوالىهنامن"فبماالشخصيات،ومكرهم

جاصاالبض"رو/اية.اناعماليافضلانهااعتفداننيمي

اما(%الابد"مناكثرالناسنؤسفيعمقاغوارالىتناضعل"عوا

.نوعانفمنديمولفلا!مجموعفيالشخصياتمنلأي!ضيليعن

"جينستالط(صاحبناشخصيةمثلا!.حرفيوال!ثافيعاطفيالاول

ح!رفاناالصفةنظروجهةمنومن،عاطفيانفسيالىاثيرانه

،(%يلابد)افياخرىشخصيةايمناكثر"هيرلقبديف"اعحابا

ابعد،اءمالىالىتصللديفدراستيانالىكبيرحدالىراجعوهذا

كأ!اععنينجمالذيالشنوذذلكالىالافوارقلكفىتصلانها

ظله.فيكبشرجميمانحننمملوالذيالذات

؟العهـياةمنشخصياتكتستمدهل:س

فيهاتعلملالذيالوقتبمرورو!كن،ذلكالئيخيل:ب

هـماهموانما،اخرانسانكايليسواانملييبدو،معكل

إنطلاو.اكنقطةاستخ!عهماننيتقولانالا!ملمنلعله.انفسهم

باننييالنقادالمقالاتكتابمنكثيروناتهمنيفلقد،ي!فضامروهنا

قيلولقد.تقريباشخصيلاليكلقى-لحياطإ+رخ-نفسياصور

فيجميعاهؤلامانااكونانيمكنلاوبالطبع،رو-هـشديفانني

رومانسيةمسحةخلعالىيميلون،اناسدائماهناككان.واحدوفت

نابسطحيةير!عونهؤلاءوكان،كنطل"برويت"شضميةعلى

نغممي6منخطوط!مستمدابرويتشخصيةارسملماننييصمقوا

الظناغلب.يصدهـونلافواا!للماننياخبرتهمعنعماوحتى

نااتمنىالذيالشخصهوبرويتكان،صبي!اكنتعنثعاانني

نااتمنىا!صلمالاخرىالناحيةومنوارثنكانوكذلك،كونه

شخصياتياستمد،اعتف!فيما،فالاذلكومع.هيرشديفكون

واحيانا،.اخراووقتلمحطعرفتهمالذينالنانىمنبعيدحدإلى1

اتخيلانحاولاوعندنذ،ن!ريا!س!تلفتتالتيهيحادثةتكونذلكمع

فاتسوقتلهالذيالرجلمهـثلاوخذ،الهـحادثةتلكتناسبيشمخصية

لمحعثلم،بريبلوزفيخشبيبسورالمحاظاكانذلكهيجودسون

!ط.عرفتهان

أاللكانذلكفىابداهنالؤكنتاني!د!الم:ص

سكوفيلدتكناتعندبالاسوارالمحاظالبريدمكانققصد:!

نااحبلاولكني،بنفسيهناكذهبتانيحملىلم،كلا؟باراكس

ذلك.من،ممئراقولإ

رواياتان.هذامناكثرمجرداسرالااسالكؤثملنيافن:س

ؤمدوانهايدلا(،عدواجاءواالبعض"و(،%الابد"مثلكليله

الانبوسعكهل،بالبناءييتملقفيماها.طةبمشحلامثكالقت

ماأروايةبناءتشييدفيتمفينحوايعلىليكصفان

قمعا.امضيواناالرواية4اصوانني.حولهااجوللأانا:صإ

شخصهـيةاتمثلثم،الفرديةكمش!لة،تثيرنياوتمتعنيبمشكلةابدا

الثدفما(أهاكرمزلا.للمشكلةالمجردةالف!رة،ماحدالى،كلمثل

اضيق!افيرمزهوانسانمنفما،كرموزالشخصياتلاستخداممقتي

رموزاالاخرىوالشخصيات(،ماست"كان"سىالمس"روايةمه!

منفوعاجلمنيناضلونكلهم،للالسانيةمختلفةلمظاهربارادتهم

رمزنغسهالقصةوا،نفسطالمسسىهوبدورهتمثلالذي،الظعى

يقترالسإاوااتيالوقتنفسلىافدمرهإوالمضحكةالقوالوانلكإل

الوعوليستطيعوحدهالمملبهذاانهمنهكلنا*خرصفيكلاناسا

تجربةكانتككلا!مسروايةانتقولانيمكنك.الخلاصالى

العسإللان،ياسلا.متعمدفي!"الرمز!صيرةرواينإكتابفي

منالسإهلفليإرإ،نفسهاالانسلاكيةالكإلالناتاما.سهلمنفذالسعلإ

واالسوادخالص!هسوداءليستانها،رموزالىتحويلهابحالى

بعإدتعدلم،الانإعانيهإالكإلاشإاتتلكانها،البيافرخالصةبيماء

مناصبحانقيالسببهووهذا.الاكللوإعلىانسثيإةحقيقة

اخر،اولببنايدلوج!مبدابالمضيقبشاناول-حبرانالسهل

،رموزمجردالىذهنهطإيجردهمانالقلاللاستطاعانحدثمإتى

يعودوالمانهمحيئإلقتلهمبلاجرامالاحساسمبررايجدلنؤاله

هذاعلىرموزالىالشخصياتوتعويل.بعدحقيقيلأانسلأليةكاهشإات

يلايداوج!،للقاتلسهلمخربمالقتلمثلمالعانبسهلمخوبم،النهح

مثلؤط.تصئيغهمالسهلمنيىساناسعصاكإتأإبةالضلانبإي

بوسعيويكونممدمةالمشكلةهناكهـونالرواياتمنالنمطهذا



ماثلا.مجسداتعريفالهااعطيان

الفكرةكلرحمنبدلاول!ن،دلكمحاولةؤكطدائمااجهدانني

سااتاا.شاول-جالنتيجةمحونبمقابلفيكاناذا-المجردة

إكونانعلىول!ن،ماحدالىاوكثيرامنهمواحديمثلولسوف

اوؤليلكثيهـروكهاباخريمثلوسوف(شاءاذاأيمثلالاالحقله

تكونانيمكنالننيجةفانبمواجهة!يااضععندمساحيشذ

يكونانالمجهوللذاكالوجودؤرصةباعطاءلانههـ،منبدلاصاوس

يكتبانالىسيحدثبمااتنباانحقيفةبوسبمإرونلاهناك

-المشكا!هذهانهيشيءكلقبلالقضيهلان،اجابتهبنفسهكل

احسىلاسئزالوهي،نفسياناعليهاجبلمسؤالهي-كانتايا

اخر.انهانلاياوكفسيعليه*جابةاليمولاعليهللاجابةبالارتياح

بنفس!.قصتهميكتبونالناساتركف!اناآضحواهداعلىالامرويحسم

الركاندون"الابد"منصفحةثلاثمائةكتبتلعد.م!ثلااعطيك

نا!ليكانثمومن4زهوبكارنماعلاقةهـ4ستكيونوارثنان

اللمخظعةتلكحتى.ولكنلذلكلامهداخرىمرةكتبتمساالىاعود

ؤقظاعرفكنت.العلاقةتلىكستنتهيكيفبعدعرف!تقداكنلم

تشمرانيمكنولافتمرلنالعلاق!ةتلككانمواففهمابسمببانه

ثذفياشتشاتاننناظن"!مواجاعواالبعض"لوابةوفي

هعرونوكسيتزوجديفكاناذامااعرفانفبلسنواتثلاثلمدةالممل

قبلعاممرثمومن،مورهيدصيي!اللس،نذربةالسليطةتلكحقا

انتزوجهابعدلاامسيتركهاكاناذامااكتشفانبوسعييكونان

فاعتقد"علأواص،ءواالبعض"ميالبناءبمسا!ةيتعلقفيمااما.بالفعل

الحديمثدونهذافيقليلانفسيعلىاثنىانليكانان.سليماف

!انساءتتداننبماقولاناحبفاني،كثيريناعداءلنفسياخلقان

اربنائي.التشييد،تس!4انتحبهـ"اوالبراعةمننوعاامتلك

..باسلمولوف

بالنقد؟:س

عنييقالكماالكفايةفيهبهـصاادالةالش!جمالكلمةالنقدان:حب

اشعرولكنيالاحيانبعضفياللازممناطولعمليباناسلمسوف

4ؤباجدعندماوالاخرالحينبينالكتابةفياسهبانحقيمنان

الععامو!طاريتسقانهوطالماكااعرضهانواحبيمتعنيشيئا

بامكانناكانانهاعتقد،الامر"كانفايا،ذلكوعلى.لشظصطتك

ربماالممكنمنكان.حقيقةمنهحذفمماامحرعمليمننحذفان

ا*خزأناهاالتيصفحةوخهسينالمائةعلىسوةالصفحاتمئاتحذف

الالةعلىالمكتوبةالصفحاتمنصفح!ةوخمسممائةالالفينمن

كانتحيثالطريغ(في"القادةقصةالحالةلهذهمثلوخير.لكاتبةا

ككهب)كانا)رزيالجزءهذا،لقيادةايجيدكيف،(ديف)،تعلم((باما"

منهـانبالتكهء.النقادمنوقنابلكثيرلسهامهدفا(اخيليوس

ظاهسرةلكنوو،الرئيسيةبالقصةالاضراردوناجزاوهالممكن

وا.!اممتعهانهاواعتقد،عنهاامنابةسبقمنارلم،اميركية

منها.آخذولمتركتهاانيسعيد

روايةعنرفيعامقلاكتبفيدلرليسلي:اخرناقدههـناك:س

للثقاؤ--ةكبطلالمتشرد"لهممنواناووضع"الابدالىوهنامن"

رس!تالتيالمنبوذشخصةاننطرهوجهةوكانت،(الاميركية

رواباتفيتصوإرهـااعيهـدقدكاستالاميركيالادبفىتقريبا

فيدلر،اعني6يقولوهومتشردرجلانهعلىباسوسودوسشتاينيك

نهايةفيالمرةهذهيعود،ثإنيةالمثرديعود"برويت"منانه

،فنانافهالناسيكتشفهالجيشفيلكنه،الجيثىالى،تحواله

فنانا.منهخلقالذيهوالتشردل!ن،بوقهلجيشامنحهلقد

هذاءمناستنتاجهكانماذاومهـن،ذلكليكن،حسنا:!

بعدىلميسالافل،ءلمىخاصلمجشكلمعهاختلفاننيا!للست؟كله

جعلالذيهـوالتشردانعلىاوافقلاانا،واحدةنقطةفيالا

هو،ال!اعىتفسبريفي،!:،نابرويتجعلماان.!انابرويت

يةربهاناعتاد،مثلماالعجورامهبرفرباناعتادإقدكاناباهان

،نيسةالانسالحببواناتمنكثيرمثلالعجوربدهوان،لفسههـو

بم!ىيتبارىدائصاهـووكان.ذرةمثقال.لبا)-ياريمن)م،الذكور

عناما..يسترضيهانداًصايحاولهـاناذيا!بنهصورةمع-ما

مهكالواسواء،باسوسودوستهـشتاينبكالمتشردينالابطال

فالملاحلسقى-ورثتهانهماأظناغاب-لاامالمنبوذاسماعيلورثة

الاجتماء!يةبالثورةطينمرتيجمي!اكانواانهمحولهم؟سيةالاس

برورتكانادا4انحقاالممتعمنولعله.الثلاثي:ياتؤيجاءتالتى

هـ"تركمكاناامامهيجدلمالحوالبرويتانفالحق،للمنبوذوريثا

فياصبحلاامكانؤضانا،اصبححيث-الجيشالااليهليذهب

لرجالحتىمكانفبىايايىوميحدثماوهو،الحكومةحماية

هـو،دلكخلافكان!هما،اء!كومةاةبحما/والمتمتع.الاع!مال

هـادااو،ء:هادفاعابالقتالالحكومةلاشارةرهنشيءايفبل

الثلانينياتاواخ!ركيبرويتبهالتحقالذك!الجيشاكن؟تعتقد

يمملهاالتيالحكومةبدفيالمطقةالاداةنفسهوحينداكيكنلم

عادالذيلمالجيشهـو،الفعلياثرهفي،يكنلم.ايوماالجيش

اربع"عدواجاعواالبعفر"فيمورسونوهوبىكولديوياليه

احربابعدذلكوكان،لهىامعنىلامدنيةحياةمنسنوات

احبلكني.وعبوساجهامةاكثرالامريجعلوهذا،لثانيةاالعالمية

ا*انص!يحاكاناذا.4اهـصو،هناايرضااخرموضوعااثيران

الام!يركيبصالكتابلبعضثقافببطلهومتشردا"فيدلريس!4

الكتابهؤلاءانهوذلكوراءالسبباناعتقدؤ"نن،المحدثين

9،يالتيالسمطحيةالعلاقةونوعالوهميةاةشقافةزيفاجهدمفد

الشيءنفسيقولفوالمرادموندقبل،اخرناقداان.ذلكاليها

يسمي!-،اًله.بكثيبراكثربوضوحولكن،تقريبافيدلرقالهالذي

."المتشردينالابطال""السذج"ويسميهم((الساذجةالفلسفة"

بالنسبةس،ذجاكانوان،السذجهؤلاءاحدبرويتاناءتقدلست

كانورب!4،وسوثيخشنك!مجانه.مولراسيداطرازمنلرجل

الا"رونفس.لهاصساسلاذلكالىبلاضافةانهيعتفدفولر

.هيبرشلديفبالنسبةيصد!

.س،ذجرجلهيرشدبفاناعتقد:س

الت-يا!قاظااحدىتلك!كن،كثيرفيكذلكانهحسنا:ب

،وقدساذجايكونانيكفعندهـ،نهايتهاتالي،4الرواببهاتهتم

ال!!اب-5ؤلاءلكن.هورايتطمانلهموللابالنسبةاورراًهذاكان

بصوفهمشحصجاتج!منإهةنزيرميزةلانفسهميقتنصون!لرءل

هـسهامرؤانهعلىالساذجمعافسرانني.الغربيةالاجتماءية

الصغيرةوآرائهاعهلقاداتهعلىعقلهيغلقتجعلهسويةغيبر((أنا"

امنوراالرجلحتىإصنعهانيمكنالتعر.لفوبهذا.لهاينحازالتي

قدهيرشديفكاناذاهـ74ىااشرلموانا،دولرالسيدمثل

لا.امالمدرسةاىاذهبفد3اناذاماحتىاوالدكتوراهعلىحصل

وانما،حساسيةاكثرالانسانتجعلانالتربيةبمقدوراناعتقدلا

اموابرهتهـ-علىقادرا.كونحين،حياتهفيتجاهـبهاناعننقد

يملأننفسهالتعليمفانالممنىو؟!ذا.ذلكعلىالقالرةهي،وقبولها

الاذجلذلكتعر،ميحسب،سإدجايكونانعلىالانسانيساعدان

لايكونبينص؟حساسنبانهبالت!اهربالسذاجةيلوذانيستطيعلانه

.الحقيفةؤصكألك

اكاتب؟بانضرانيمكنالاكاديميةالتربب"اىتشعرهل:س

لااإن!منبالرغمبم!هولةذلكتستطيعانهااعتقد:ب

كاننظالادبفيدرستهاالتيالمفكةالمناهجمعكلان.بالغرورةبهتضر

مانبعي!همثتابايتملقحينالادبفأسهـت!اذ.خاصةسذاجةمنتخلولا

كانبالاغلبؤيهووالمعلم)،الطلبةذهنفييستقفرالتملقذلك
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التلميذذهنفييستقردلكانافول(اخراوبشكلفشل

لديهكاناذاممايسإاءلنفسهآطالباعندهيجدالذيالحدالى

افضل.بشكلبالفعل،جيمساوتولستوييقلهولميقولهشيء

بالكنابات-يبموفيماستهتمالصرولساغلبفن،ذلكعلىوعوة

علىايةحال.تددإيسهيصعبماوهو،الكتابةبكيفيةتفتمممااكثر

عبك؟الاثركبرلهكانالكتابمنمن:س

ابناءبلي،اغلببهمتأثرالذينالكتابنفسانهماكنقد:بإ

ومن،لثمنناينبك،باسوسدوس،فيتزجرالد،هيمجاوي،فيكنر

قائمة!؟تريدماذا.مرسونا،هوثوون،جيمسايضاالقدامىالكناب

اولاستندالاناعتقدإعمقااكثروبطريقة.بالطبعجويسوكذلك

الا-لجاهفىكثيراعاطإاثراقدالثانيلمكانامإ!دوستوفسكيثم

مماح!رعلياثرالقد.احغطإانحببتاعمافكرإتيفياتخذتهالذي

اهـذيالاميرعنجميعاالناستح!دثولقد.اخراشإانعلياثر

قراءةانالناساماممرةذاتلارطاعننرفت،ككاتبوولفعبئطبعه

كالبا.اكونانلنغمبماردتانمااننياتاكدجعالتنيالتيهيوولف

،(حقاخللاكانان)ووأـيفخللكلاخذتقدبانبإياتهمتولقد

وررتاعتقد،احي!رذلكوغيرالاسلوبصقلوعدم،يلانتقاءسوءمثل

حقيقةكثيراوولفعلبماثرلقد.صحيحالنقائسإهذهمناياان

اًلذينهؤلاءمنواحداولستالكمابةالىبتوجيىإيتملقفيمإا

كانانهوعقيدقي.وولفتهاجمالتيالدامنإةالموجةمعيندفصإون

الر،يةزاويةفيبعبيداعنهافترقتاننياتصور!كنيعظيهـماكاتبا

الرواية.بناءقه!با&بهيدإع:4بمدتولقدإ،الانعاءوحتىوالاسلوب

يفتحها(،مطواةجب4منجونزيخرج)

للحماية؟يلدلمجهالتيالمطواةهذهتحملهل:س

الهـتايم""محلةفيلياللعبينةالصورةتلكرأيت(انكاراهن:جإ

؟لقداترى،انطر،؟حسإباظافريتنظيففياستخدمطانني،مملا

زجاجاتوفتاحة،ومثقابا،اظافرمبررروكذلك،ايضامقصااصبحت

.جيداتحمللأانهاتصادفوقد

منكبيراقدراثمةان،اعجبكنتانيالحق،حسنا:س

رواياتك؟في،الجسمانيالمنف

العنفاليسلكن،العنفذلكبهافان،صحيحهذا:حإ

.؟الحياةفيكائنإاشيثا

مه،نفسهحما،لأعلىؤإادراًالمرءيكونانينبىإنظريا،ثمومن

بالفرورةيكونلاالذيالاسإمانعلىانسيكوناكإملالمثلانااعني

اشكالمنشكلايضدزفسهحمايةعلىقاثرايكونانالعنففد

ماهـوهذاكانوؤ-د،الحهاةفيجدانادرهذالكن.المنف

،"الابدوالىهنامن"فيالتبعاتاهممنواحداالوجودالىانبعثت

هـانعهندمص؟يقتلونهالإذينعلىارصارإاابرويتطلقلملماذا

،ترىانت؟فانسوجودسونقتلانبعدوحدتهاآىالمودةيحاول

المنفباستخدام*نتقامنظريةينفذفانهفانسوبرولتيقتلعندعا

يقتل،لماذايعرفلافاسإوانالقضيةكإن،المنطقيةنهايتهاالى

النهايةفيثمفسلالذيذلكعهـتاييموكدلكبرويتيرىوعنصا

تقبللانهيكو!ذلك،سيقتلونهالذبناولئكعلىالناريطلقلاعندما

.الموتهيوالتبم،ا؟سلبيةللمقاومةالمنطقيةالنهايةذإروة

؟السلامداإةمنانتهل:س

الجسارةارىاصسبحتقدترىاشلعلك.اكوناناحبلكم:جإ

البشريالجنسورثهالقدفظيعشيءانها.افرارالفضائلااكثرهي
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،حي!رونشبانههـناك.منهاالخلارإبوسعناوليسالحيوانعالمعن

منباكلالهجبل.م!؟نكلفيوشبانامريكبونشبان-تعلمكما

كرجالبانقصوراح!عاسهـممه!موكبركبرواسنامنياصغرالشبان

انفس!،فيها/ج!برونحربفيالقتالعلىقاثربنيكونوالملانهم

لا؟امشجعانهمهل

رواية،ايةدواكتباىاحاولالل!ةهدهفيان!يالضيقة

يقولعملانهاالىبالاضعافةهي(الرفيعالاحمرخيط)الحربعن

ربقةمنالشبانهؤلاءتحررسوف،اراهاكماالحربعنالحقيسإة

هـنكنبقدانهاًعتقد.نفوسهمفيإنمارسهاالتيالفروسيةتلك

مصطلح!اتيلاليفيعنهاالتعبيركانوقدبامانةالحربصراع

تزالىلاكمصطلحاتالك!لطت1تلككلار!ىوانا،والجبنالشجاعة

علب"اصبحتماعلىالواقع،فيتنطبقلاان!4بل،انسانيةدلالةلا

ذلكخارجمنالحربعنالكتابةحاولتلواودالحديثةالحرب

نامنالخوفذلكجوانحيبينلاناحاولواقول،لماما*طإار

حقهـابوسعىكطكاناذاماادريلست.ترىكماجباناالناسإظنني

اننياظنكني.فعلابهامستاحسالتيللروحامينااكونان

انههمرايضاواظن.لنفسيفهميفصوواسعةضواتضوتقد

.اكوناناعتدتمماجبالااظنانمنخوفااقل(الانحياتي

الحقيقة"سنقول"اليهذهالحربروايةعنحديثكان:س

الشإساببالروافيتدفعمادائمااراك،مابسوإالتذكر!يرايتهاكما

لنفسهيسمالهان"عدوااجاصلبعضا"روايةفي،(دينيسواًلى)ء

-!لفانحقيقةالشاببوسعاذاكانماامحجباًنني)ء:يقولانه

اوقهتانفسفييجعلهوانواقعهمفيهمكمهـاالناسعنكتابا

قراءته؟فيممتعا

قراءاًتموليسىفيواضحافلتانئياعتقدكنتوانصحيحهذا:!

شخصةكلانالاحساسيفارقتيلاكانلقد.تهقرافيممتعا

راومكنممااففملانسارجمما!ككلالنخلقتهاقد،الوجودالىاتبعتها

مماا،فهضلاو،الظروفمنمجموعدةظلفيحقايكوناوتكون

نا-دنيسا-وااًن.المعاشعةالحياةفيالحقيقينمطهاعليههو

يااذ،نفسعهاامهعلىينطبة!كما،ذلكعليهينطبقستذكركنت

يحبونالناساناعتقإهدلا.الواقعفيامهكالتانانيةسإ!ةساذجة

انفسهميقراونفيمايرواوانالاخرينعناوانفسهمعنيقر(أواان

فكيع.فذلك،الواقعفيهيكماعارية

الاحساسمنقسإلاعلىازفسنانضفيانعلينافانواخيرا

منولكنبشربانناقوياتاكيدإانوكدان،بشري!ةكائناتباننا

ذلكالسجنفيونحناتبلعإناالحقيقيةارحإيقةتطفولاخروقت

تإحدثكناالذيالعنفذلهـكقلبفينونحى-اليهبنازجالذي

اشكاله.مناخراوشكلفىإ"قبلمنعنه

ابطاشإفىبكللئوعيعنتخلعمضىفيماكأتفقإدادن:س

لاأرومانسيةمسحة

ايمدىوالىوعم،عنذلككانمدىايلىااعرفلستس:بإ

رومانسيةءسمحعةعليهماخلعانفهوالاناحاولهالذياما!.يكنلم

لاوانا-بطلاحإلقانبوسعككاناذامااعإجباننىإ،اقل

الاولالثورصاحب"بروتاجونالست"تخلقان-الكلمةتلكاحب

لنانهظنياإغلب،ا*وإعلىرومانس!يةمسحةعليهتخلعاندون

امائناتانيصرومنثممةاناصل!لاافلا.القراءةسهليكون

.لسوءابهذاجميصإاةنحنذلكومع،اوروءبهذاالانسانية

؟السوء:س



القواعدتعرف.محددانسيءكليكوناللبفيلانه،الشعوبحياةنصم:ب

وبدابقيحدوداامامكتحدد،ؤهـيهتلعبانلكمحددازمفاوتعطي!فييم:س

ثصةالنهايهةففي،واقس!حبتخسرتاوكسبتوسواء.ونهايةالتيقيالمختلفالاخلاقيةالقواعدلمجموعةيالن!مسبةسيىءهـ:

اناكاساعتقدولهذا.بحالكذأكليستالحياة)!كن.محددشيءوافكارهانسانكلاعمالاناًعني.ظلطفينعيشانارتضينا

للحطة،الاقلعلى،انفسهميخدمموالكيويمارسونهاالالعابيبتدعونن!!اولالتيالاخلا!قيالقواءدتلكمنتماماالنقيضعلىتقف

تتيءمنثملآليسنهايتهاؤيانيئ-والكي،لعبةالحياةبانبالظنالمثيتدكرونفدالناسانحدالىلانفسشانضعهاانجميعا

.اللاجدوىمنكبيرحائطالا.جديدمنعليهمتعرضحينرعبفيلافكارواالاؤعال

اهـفىياهاماالسهؤالذلكعليكاطرجاناحبالختامفي:سوافع!يةهيالىالروايةتلكتكتبانبصدالانلكنك:س

تكتب؟لماذا:الكنابلكلاسألهأفحسبتماما

افرةىاناوداننيتقولانبوسعكاعتقدان،!ن:بلقد.كثيرا"واقعية"الكلمةتلكاحبلا،لكنينعمس:!

اؤ!يعرفوااناكإساودانيتقولاناو،العالمعلىشضتبمايكونوما،اكونمااًعرفلالكنيطبيعيوانني،واقساننيعنيقيل

تظرالتيالرؤيةزاوءةعلىيعتمدواخيرااولاوالامر-عشتؤوللرادموندان،اللعنة،لط!بيعيايكونوماالواقعيالكاتب

صحبحانالفرف-نكلا-في!اتكونالتي-"اللزا-والحالةثمط،وفكرهمطهرهفيقثيرسافرورةباقذررجلبانهالواقعيالكاتبيصف!

الكنابكأر،دالانسانتجعلالتيلقيمةااناعتقدلكني،ارىفيما..لطيفالشى،اتعرف

ماسوفسيةرغبةوهي،الذاتلعرضرغبةبالفرورةهيالناسيقرأهوانحقاان!لنيلقددواياتكمحتوىالىلحظةن!ددهـثنا-:س

اننبكنبتا!قد.الاخرينعيونامامالتعريجنوناومرضمثلتفن.-.افي،المدكمة،الشطرنجبوكر،العابعةفيهااقراان

وكذلكجبداهذايفهمستندالكانوقد.مامكانفشطذلك،!خلافصفاهذاتفسربماذا،عملكفيبوضوحتمثلالتيالالعاب

هووهذا،هذاالىيتبهلمتولستويلكنثشويفسمكيكان؟بالفعلموجودةا*لأهابهذهانال!يقةبانقوللبن

تريدوانكبدلا.الكالبينهذينمنع!مةاقلانهزعميفيالسبب

فالكل،كاتباييقوله!يهمولاذاتكعنار!ور!قىزقولان-ور!ةواهـقة،وجودهالهاالالعابهذهبالطبعلعمحسنا-:ب

مسحة8علىخلعسواء،نفسهذاتمنحزءهييخلقها!خضيةالاحديومقصيتانيالمثالسبيلعلى.بهاهسم!وراازالولاانني

...معالانجليزبة..السهاملعبةامارسمتواصلةساعاتثمانيالماضي

تغوفىنراففبملدكالكلحعلفميمحشففقاواتكلفعللح!الكنكنللىمهـانبعميةرلولاالليلطوالايضافتهرانالممكنمضوكان،الصحاببعض

.-..3.واحداسببالذلكاناعتقد؟ذلكنفعللماذا.او!فظزوجاشاان

حبمال!مولكنكنخشاهاهواكضشعفت-ك!شياذبعاينهال!ونجرغبلكهـارلداىفيوكنا،ا!هابقلمجط،غمارهفيتماماانفسنانسميناانناهو

...ر...ا.القنابل،الفواتير:اخرلث!*كلنسيانعلىقادرينالوقتذلك

الحأبريك1بوسمعهيكنعوععفمياطباءاًسعرلمعستحامميههلاباذلكحدكلهمىمعيقيىل!على؟مجنونة،نيةالافهل؟مجنونانا؟هلاكسبانبوسبرهل،الترية

ذليكي!ونحداىالىاعرفلاولكي،ال!لبيةا"قاومهاىا"خستانلكنك،داتكالكثيرلمبخ!لكسبافن،كسبتواذاالخ

ثيءانه.حالايعلىالفادهـكأبالخسارةذلكليسبأسلاقنقول
كاتعا.الانسانيصمحكياعلامكفىمفيدا

..-كمااو،الشراباعماكحتىثربتانكأوكمااو،المخدريشبه

حمديمملوجكمالترجمةالقاهرةفيدلالاتللالعاباناعتقدذلكمنابعدول!ن.تقامركنتلو

حديثاصدر

ونضالهحيانهت!ار!:مدكسكارلملا

سعبهاسيةسيرة:ستاببنملا

م!نقحةجديدةترجمة)الدشيوعيالحزببيانم!

البيانلقراءةمدخلمع

الماركسيةتعا!بمملا

العلالةالمراةتحررم!

المصنماحلايتصلا

الللالمةالمورةصلنصوص

الل!نننالم"ونط!بقكببمفماركسىكولخطىعلىسلا

ا!افرةثورقهمعلىاالاركسية

مهرنغفرانز

دويتشراسحق

وانغلزماركس

انغلز

نتاىلوكوالكسمندرا

كونوليجيمس

تروتسكي،لت-ن،ائغلز،ماركسى

شبخهتروونغ
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