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هرودكيالديئبدرمنرسالة

...والمسحرالرعبباريسى

المرعبة؟المدينةهذهفيتفعلهجئتا(ذيماولكن-

مع!معليكيطرحهوالسؤال.بالالبعباريسهيالمرءجم!المدينة

يكنشفماوسرعان.عمرهممنالاربعينتجاوزواالذينالبارلم-ءليق

ولتجلس.ابدا؟حقاحلمههوهل.حل!هب!بدمنالقادمبالغرهذا

الاخر.هوحلمهلهانإلتجد،الالس!عليكيطبرجالذيهذامعقليلا

اثلجباهاما!اوترصعالبحرفياقدامههـاتغسلاًلتيلبالجبلءحلمانه

حيث،بعدادفبمالساثرة"الرىالحياةبتلديحلم.كولومبوفي

تلفتزالماوالطلمة،ساحا!بىالسادسةالساعةفبىتسننيقظلا

منوكسرةالحليبمنهنجاناجل9علىيتناوللكبى،باريسأءواء

امامه.افنروفييلالوالىبلالمعماتبيننفسهليحشرثم،الخبؤ

اكىاثم.عملهمكانالىيصل!ي،ساعةمناكثروأحيانا،ساعة

لتاسع4امنالحركةعنكفلاالتيالكبيرةيلألقيهسذهفيينخرط

سرديئعلبةفياخرىمرةنفسهليجد،مس؟ءا)!سادسةحتىءمباحا

اخرىساعة.ا!بيرةالمديئةبراديبفيكالافهىتتحدك،مضاءة

فييغطثم،ءش؟ءهيتناول:مستنفدا،منهكا،البيتالىليصل

الفصح؟ءيدعطلةسيقضياين:القادمةالاجانرةبكوابيسحافلىنوم

ثم.شهوراعنهالاجابةتحتاجسؤال؟الصيفاجازةسي!قضياين

إ..مصر!"ا(2سير!اجديدمنال!جاةتعود

،لهم:ليايقول.بالسخريةوجههويئضح،فمهملءيض!ك

لكيتهممهمبعدافهمولم..اننخلفةالبلداناسمبلادكمعلىيطلقون

كبيفتعرفونالاقلعلىانكم.مناأفضلانكمافهملكنى.تخالفكم3(فهم

ج!لمة..!راغاوقاتتملكوىوامنكم.ق!ملون.وقتكمصطتستفيطون

يومكلؤركضاننا..المتخلفوننحشوانما،حنام!نخلفينلستمانكم

-كلونونقد.الاقلعلىالاملتملكونزلتمؤماأنتمأما،غايةايمةبدون

اقيالتس!ميةهذهاؤضللىتولذلك.الكفايةفيهبمامجهزبنغير

اسطأ!ضل6نماو،خاصبشكل؟نتمبلادكم،بلادكمءلهى!طلقوؤها

،،؟ء4؟لا،"؟لاه؟9!39!ألا)،هوآخر

عليكمنطلقلك3ومعبهامرلىالنسيءالذينن!نثروزر؟منبعانتم

إل..الالكترونيالعقلعصرانهويقولون..المتخلفن!لقب

ثلثيقضى،عهـمرهمنالستينتجاوزفرنسيصحنيهناالمتحدث

!-يالعمرهذاثلفقضى،وربه،العالمارجاءببنالفقلفيءمره

ويتحمث،وزعماءورؤساءملوكا:الجميع!رفانه.ال!ربىأالوطن1

ؤنجانامعهوت؟،لقليلىقبلالتقاهصرربقعنحدإثهالنامرعبدعن

دمشقمنوفيكر..المدرسةذكبرياتذلكخملالوتبادلاالقهوةمن

النادرةااأخضرةحسابعلىتنمو،كباريسدهثقى:وي!تاسورء،غوقىها

إ.هـهذاالكبرىالمدئعصرفي

نفسيرددونغ!يرهكثيرونوانما،ذلكفيالوحيدهوليس

الىمالخلاشعتماناًو،الذاتيةالسيرةيشبهفيما.(اوف)19-

ع!وانت!تأإامقبلصموالذي،ذابصةسيرة
الحياةاحب":بورياويجانإكضب،،،ولولأهولأ!أ!وول،53'4

هصد!الىين!رلكي،وي!جلس."باريسعدافهما،المدنفي

الىلسيذهب":بحسمد-سينمائيناقدوهو-كلونيميشيلكلود

طفلالقديمةأجبائهافيو!يضيع،اه..ايامخلالالقاهرة

.؟اـ"معك!ابالاستطيعالاعد،اًكان..!فير

75

-!،يال!لحاا!ما!يم

فياقياأا!نوانني،المد،نجةبه!هحلم2كنتاننييصد!ونولا

فيشوارعها،الناسلحشود:فيهاشيءاـكلمستسلمابنفس!شوارءها

استطيعلالانني،مستلما..لمعارضها،لمكتبالها،الضخمةلمخازنها

الف؟منواحداختيارفيتشخذهانيمكنكراري2و.قرارااتخذان

هىوالاستسلامألس؟يومياالقرارهذاتت!خذانلكيتاجكيفثم

؟المثيراتهدهلمثلالوحيدهالاستجابة

ملقدىانها.وسحرهاالمدينةرعبيكمن(ارزههنا.حن(

ا)كفاير!،كيهبماكوإ"!صنانمنلكبدولا.الاربعالرإ"حو!طلق

تشعراندونالدوامةهذهوسطرأسكتضعلكبمأ،تماماومتفرغا

.بالدوار

ن!ثرةاىانستمعانلأويكفي.نعم؟..والسحرالرعبباريسى

مذيعوها،يئقلك.باهـصدوارتشعرلكي"ظفزيونفبىالمسماءااخبار

كليبرفي:المختلفةاًل!المان!(ءالى،فقطال!ديدةشوارعهاعببر

منالفرنكموؤ!روبالالبااجهفي.فهـبت"مفيا!سلاممصيريتقرر

..لصهيولىاالخارجيةوزيرزيارةتلغىدورسيهاميهفي.الدولار

فيالمخشلفةالهصورتجتمع،ذلكتح!تاوذاأكوراء..ثم..ثم

لحظات،البهارمذا!ل"التاريغمنل!!اتوتستعاد،واحدلحظة

لضسساتالىفوراوتنقل،الخصومى1وجهءلمىالادببئالتاريحمن

ث"رر؟ولالهلونلابخاراالمستقبلسمديمفيتزالمامجهولةأخرى

من،يبدوفيما،نمطاغرتلأالتيالصرعةهيبل،المفاء(ةانها

عمرنا.انرما!

.باخرىاستبدلهااكيالكلصةهذهاشطبولن،مرءقىأالولى

اتساذهنيحهعلىبناء،لعرباالفنا.يناحدحملاساليعقبل

لوح!لهحول،ومساءصدتهبارإشفيالجميةالفئونكاديميمافى

،ماللوحاتهـهـهفحصواهناك.اعرة!اصالاتاحدىالىا،خيوة

اللوءاتفنوعية:تلذاسفواوهن"م.لهااعجايهمالنها،كأفيوأبدوا

اووسم.هذاالباريسيال!يةالمعحارضؤطييمالىمفاجاةتقدملا

اعجوبلالكا.ت،مثيرةمفاجأةاكانتاولضىالموسمفيؤكمهاانهلو

صداقنابوسءكان'لا.،أسفبكل..ولايلأنأما...الموسم

صورهتتصرولكي،شرهلعبةيلعبوانبنفس4يذهبالأالفنان1

الا!ساديثوطالبىبالمصورلنلتقتهتزدحم!ولكى،المجناغلفة

..و..و..وئص!شهربعدب2المواباعطاءيثدأوان!،الصحفبة

الفئب44اادماولكن،امجيبةاالالةهذهمهـم!اميبرءنمسمارايعدووأن

!ستكف،يهترىءانمابغب-رهيسهـتب!لبنطالالىبذلكتحول

توجد.انعنالنهايةفى

فيتأفيكما،تفردلا،يلاستهـ!كعلىاقائملاأالثقافةانذلك

وع!بةؤ:ياثريبناو،جبنوعلبةكاببن،السابقةرسالتي

الاصالةتلمسانتستطيعكله؟لكوسذانهصحيح.كليئكس

تفعلاناكانىولكن..لوحةاًوبحثاودوايةفي:ههـناكاو!"

بالصءافةيرومكلحاصر8وانت(؟كيفبالاحرىاو)دوماذلك

الشوارعفيوالدحثاياتوالاعلاناتبا!نشرات،والتلفزيونوالاذاعة

!حر!ة!سان!كن!ل؟اقىوعلبو!ببل،المروارصفةو!لى

اكيا،تتمردانستحاولوكيمف؟هذاالخافقالحصار"وضمن

ها!منعاقيالمتجانس!ةالكتلةضمنبالقوةحشركمحاولةمنتتخلص

مذهلة؟ببراعةالاستلاكمجتمعسادة

!صلالن!يةسادتان!بعد.خيرااا&كوصلمواقدانهم

الىبلاحرىاوانماطالىايضاالناسيحولانمنبدلأ،الاشياء

الكتل.بينفروقيبل..فرديرقىفرو!هناك-محوقلن.متجانسةكل

الكتلة.نمطهوواحدلمطعلىويصنعويشذبالانسانيفصلسوف



ساناأشمنيصنعانغيهـهباموالالمعامرهظيستطيع،ذلكوبعد

وهنساكوواجامعا،وطوكيونيويو!كبينيتنقلشهيرافناناداثي

الكناب،بيعكاتبايفبركاناخرو*شتطيع..الاعجابواصداءالثروة

..نتنرهمنالاولالاسبوعخلالالنسخمنفالالمعشرات/ا"الاول

!-دةعلىورءلملارقط،واحدأالافلسأطأنتاما...وآخرون

فيالايتذكرونكولا،خلالهامنيعوفونك:دوماععكتحملهابطاق!

!الموتلصة

ل!اتالماضياذ!ا.إ.بلى؟المواهةهذهمنمهربثمةاويىس

وباريس.المجنونةسنواته:القرنهذاعشريناتوخصوصا،ا!نون

احتضنتفقد.الحارةالس!فواتتلكعنتنضبلاالنيذكرياتهالها

وصدرتهـم،الفنونميادينكلفيالعا)يةالعبقرياتعمثراتخلالها

عطرها.حاملينللعالم

..."الفاهـلىهذاامنحني"

هذهمنواحدةءعموءررعلمىبارإسكانتالماضيةالاشهروخأر

وانمافحسبيكتشفها)مجيلاىينتميواحدمع.؟لذكريات

الروائيبهواءنبم،اليومفرف،فيالشهيسصرةالامحنكلاكنشف

اًل!رب!القارىءيعرفهلمالذي،"فيتزجررالدسكوت"الاميركي

في(الهلالروا؟ت)لهترجمتعنممافق!سنتنمنذالاللاسف

."ألمنيماأغاتسبي"الشهيرةرواثتهالقاهرة

زبسلداوزوجتهملهمت-4امحفافيتزجيرالدسكوتهوهل

؟"النيمة"

مرصوثأافينزجيرالدءنيكتبماكلكان،الماضيةالسنواتا1خلال

ونموذجهالكامل.الازعمرباسمالرسمياالناح!بوصفهلسيرته،له

منحعيروفي،ئانوياثوراالاجانبهالى"زيلدا"ن!وجتهتلعبولا

ءما.لفاجعةانهايتهماالىالنهايةفيأدتالنىالعقبةدوريلاحيان

صؤاميركية!نتاةبهاقامتالضأيالم!حاولةهذهأهميةرنامن

..ادزيلد"(لانرصاف"ميلفوردنانسي)ءعمرهامنوالع!ثرينالغامسة

امعاعر!كبارمنعليهاالصاثرةأنهائيةأا1الاحكامورا،فيماللبحث

مئاتاستقراءوعبر،(همنعوايوارنستباهـوسلوليجون)

اوروبفيالاشخاميلعشراتالحيةوالشهاداتوالصورلوثانقا

هذينءععلاقاتالقرنهذاعشريناتفيلهمكانتالذينمنواميركا

به.وقضلاالعشرينالقرنمعولداللذينانالمرعب؟لطأفين

اخيراالغرنسيةالىمترجماأ(زيلد"وكتابلاميلفورثأذافسي

امنحني"الفرنسيةباللغمةا،ولىلامرةآخركتابفيزيلدادواي!ةمع

،،ول3ح7340ء*إهأي!ء93!7ء13لفالسااوو

وكأن.باريسؤيالماضيالشهرخلالالثقافيةالإوساظحديثكافا

منهماواحداتذكركانتانبعدمعاذكراهماتس!ننعيدانتحاولبارلرأ

منالاساسفيكهـانتالت!زيلدانالسية،فيتزجيرالدسكوقاهو

الادبي.وجوده

عنهما:ماأروهمايكتب

صاعقا،شبابهماكان.اًلشمسابناءملامحلهماكاذت:0291"

وا!ثر،جمالاالاك!ركانا.اليهمالتعرفايريدكلهالعالموكان

."جنوناواحثر،شبابا

قصةتؤلفادبيةوروائعتعاستهـمايبنيانكانا:0291-0391"

.(،وحبهماحياتهماصامتحكي

اصباحالبارثأةواليقظة،المجنونةالسنواتئهاية:0391"

غارقين،،مرعبينجينز9لجازااطفالاصبحلقد.للعيدالتالي(اليوم

."ال!جنونفيوجمط،امحولفيهو

اعص(بمص،جمديدمن،اكونانأرلد":هوويكنب

."!الحمي!ع

معرفةعنالناسيبحثانأحبعاممائةبعد":هيوتكتب

."!بنيتيناوزرقاوين"؟ضايكانتاذاما

لكي،وروايلالهحياتهغيرخر2لثيءالىبحاجةهويكنولم

تلونجنونهاصداء(صداوأهتزالوما.الجمهـيعاعحابمحطيكوأن
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.نيويوركبل،باريسأجواء

تاريحءلمىعاماخمسون.عاممائةى21بحاجة-كنفلم،هيأما

تطرحلكك!،الطفلبنبه!ءطأمسحورةاميركيةدتاةوقئيا،الكلمةهده

نهايتهأس(اىاتستمعانبعدامرأةكل،طرحهانيوكنالذيالسوال1

؟اسوأولأءن:الفاجعة

عالمهاتدخللكي،بزإلمداهـحورةنكونان"رأحقالهابدلاكان

:ميلغوردنانسيتجيب.العأامضةمناحيه.نكتشفلكيابوابهكلمن

اهـبب.اكتشفانوار*ت..هضضزجيرالدرواياتتكرهزيلداكانت"

اهـرؤطاكناما،البدايرةفي.والوحدةالجنونعنثراكسةكتاببمان1

بالطكيد.ذأطأاعرففانيالاناما.زيلداأحببتكنتاذاحقا

لمزيلدااًن.هـخلصةزوجةولاطيبةأمالامنهاأأجعللمأفيعلى

اجأباريمكنو!،-شائعهوأثا-((فبيضز"يرالدسكوت"تحطم

يشربكانبربستونؤي-كحوليايصبصحأنءلمىالناسمناحد

"ءصيرهعنمم!ؤولانسانكل.مجنونايغدوانعلىولا،-يضاا

نسائي:جمهورقبلمنجيدطأكلكت،بياستقبللقد":وتتابع

المراهأنهوذجمنهافانخذنأ،اختمازيلدافيوجدنالعئنرينفيأفتيات

افسسةباكحافلةمهوكةثومافالزواج":وتيتسم."!المضطهمة

."!والمزاحمة

ناإمكنالتيالفابأعةالقصةهذهبدايةهوزواجهماوانما

،"لالليهو"حأ،ن:معاقيالادبيآثارهماالى،اثأبيكاثر،حقاتضاف

غاتسبي))،"والمعذبوناهـمداء"،"الفردوسمنالجانبذلك"

."الفالسهذااًمنحني)ءوأخيرا("ا!يم1ا1

.ميلفورثأنانسيقولحدعلىترعاهماالالهةكانت،البدايةكل

(9021)كأالشرأؤى،ذواجهمامنالاولالضوميقضيانكاناعندما

((سكوت"كان،زواجهيماهدايااولىيرتبان"وبلتيمور"ؤأدوأ!ي

."!لاحلامهالاعلىاثليخنزوجانمنالمرءيتمكنبا!كاد"لا:يفكر

تشعرتكالم"المته-صةبجنونمفعمةلحكاتتحياكانتفقدهياما

ااسبانخباحضاربالتيمورفندوأخدمفتمامر،مهـنتصفالليلفيبالجوع

ؤطهـطأ،رسالة،يامابعد،تأثتبو..((!ثمبانيااوالطازجة

:"المعذبونوااًلسعداء)ءدوايتهفيمنهامقاطعسكوتيستخعم

لدفة،كلومن.تأتجطوأراكاطرقاتاالى،ءلطلعاًنني..."

ب"،غال؟بعونك.نحويالعزيزةيلكالمسوكةساوتسرع،غيمةكلمن

،التفأثراوالاحساساولسمعااوالرؤيةاستطيعلن،حبييا

.حياها-اياممنلنابقيفييما-اسمحولن،أأحبك.الحياةحتىولا

ا!الحياةتبدو،بدوفك.اخرأطليلةالإخرعناحدناينفصلان

،الجمالتشوهكنتلوكمااو،العاصمةمنالرحمةتتوسلكن!تلو

مةبتءضد،ءضقكعلىه!نا،أقبلكاناود.تشيخكنتو2اكمااو

يىمىبر!ولسهيو-؟حبك.صدركيبداحيث،وهناك..الشعيراتتلك

.انتعرفذلك.ثونالموتاستكلبأ:وافكر-ثرجةأيةالىلكاقولان

انا،وأ-!احبككم!حساستحاولانلكبدلا..أبلهيياآه

هؤلاءاكرهانحتىبوسعيوليس،حيلأةبلاالبيتتعأادرانبمجرد

الحقلهليسشخصاياكرهاناريدلا.للجميلالناكرينالنالرأ

بسرع!!ة.تعال.احبكلانبط..عالمنايوسخلانهيعيشانفي

حتى،كرضأيلوحتى.بدونكالحيياةاصتطيعلا.اليتعالى

..اخرأطامراةمعذهبتلوحتى..كأجذمبالروحععلىكنتا!و

اعرفا..تجلدفىكنتلوحتى..الجوعمناموتجعلتنيلوحتى

"!عزيزييا..حبييا..حبييامعكاكونانايضااريد.ذلك

جضك"زو"

القويرحةعاطفتهاوطأةتحسهضعيفةكانتوربما،تحبهكانت

الجانبهذاكان،الحينذلكفيسكوتاصدقاءيرهلموما.نأوه

منه!اقوىفب"عنام!الذي،بالذات

نجاحهقمةعلىءسكرفيتزجيرالدسكوتكان،الوقتذلكوفي

يعنتبىرقدالهـذي((الفرثوسمنالجانأبذلك"كنابهحققهالذي

بلاكتابا-عديقاتهمنواحدةعنمببلفوردنانسيتنقلكماساليوم



جديداذوعايؤسسنجريبياعملاكان0291ام9فيولكنه،أهمية

.الادبمن

روجها،حياةآص،ومتفجرةمفعمةحياةمعنفسهاتكيفولكي

لتكونكلاشقة:كبيرةجهوداتبذلكانت.متناقض"راادواتلعببدأت

تسخرلكي..نفسهلوقتافيمستقلةوامرأة،وزوجة،حقيقية

وتبقىفخورةنكونلكي..ومجاملةلطي!فةذلكمعوتكللالجميعمن

كان،هذهالمضنيةمحاولاتهاوفي.روايآنهو.بطلةزوءهاملهمةايضا

نحو،خفية،فشتنانتلئاينزلقزواجهمابانآلاحساسيراودها

بسبب،عيناهاوتعكى.تضب-ءبآن.نغآمرحيث،مجهولةمناطق

الذيباسوسثوسجونيلاحظهماسعان،غريبالآوميض،ذلك

ايتهروإاصداروشكءلمىوكان-الاولىلممبرة2191عامفيالتقاهما

:-الادب!دانفيمرموفهمكانةنهحققتالتي"حئودثلاثة))

امراةكانت.ولطيفةجميىلمةكانت.الاولىللمرةزيلداالتقيت"

ايصسالهاكانانهغير.ومهـسلياأصيلاكأنفيهاشه!؟كل..رائعة

."!نثرتهافيالفريمبالوميضهذا

سكوتيبكر،قليلايقتصداوان،صاتهمايغيراانسبيلوو!

كتابمعظممحطكانتالطفرنساالى،291عامربيعفيوزيلدا

يعكفلكي،ويستأجر.القرنهذااوائلفيالاميركيألذهبيالجيل

يلتقيانوهناك.اللازورديطىءالنتءلمىتشرفدارة،الكتابةعلى

دارتهما،منبرالقربتصكركانتالفرنسيينالطيارينمنبمجموعة

سكسوتكان.ويشربونيمرحونمعهمآلامسبآتيقضب،ندان،صثت

جه!دهاتبذلانحاولتمقدزيلدااما.النهارفيلمةابهـةادكتاالىينمرف

عيني!اانعرو،تقرأفكانت،كتابتهالىينصرفزوجطتتركلكي

ساكنةتظلانعلىتتحرك/آنتفضلكانتان!ثم،ئؤلمانهاكانتا

ليسوحيدة،حينبعدنفسهاوجدتولذلك،القراءةبسبب

تفعله!مالديها

هولاءاحإهدمعيومياتلتقيبدأت،ذلكالىتنتبهآنوبدون

تحتيلقاهمااناءرىءكلبو!سءوكأن.(صفياناد!ار)الطيارين

علىقصرتهمامنجذلينكاناةالانخابيتبادلان،الشاطىءعلىالشمس

زيلدابرؤيةسع!يداسكوتوكان.*خرينالشاطىءروادعنالابتعاد

"جوزا!ا(كان!مزاجهاوتغييروقتهاتزجيةعلىليساعدهاانسانبرفقة

كانفقد،حبهعنلهايعبرولكي.زيلدايحببد؟قدوكان،وسيما

يغامركانبل،دارهافوقبطائرتهالبهلوانيةالحركاتببعضيقوم

لمحيهايرىكان!اصبمينمسافةأدفرميديالسطحمنالاقترابفي

سحرهامنهاحطهاحياةفيالعارمةبالرغبة،بال!ويةمفعمةمخلوقة

رغباتذاتامرأةوانما،معقدةامرأةلهتبدلم.ودكآؤهاوشبابها

تثزهوان،با،لشمسمث!بةتفواك!ءعلىال!؟ةتمتدأن:بسيطة

.والرسميات:التقاليد.نتخللهالاءشلأءاتتعيموان،بالسيارة

والعشريئالرابعةفيزيلداكانتءندما(291عامفيدلكحدث

عمرها.من

هـعزيلدايرىاحديعدلم،وجأة.ريس-5لمذلكانغير

فييكتبسكوتانغير،جرىالذيمااحديعرفولم.جوزان

زيلدا..الكبرىالازمة":العامذلكمنتموز13بتاريخقهمذكرا

علىاسابيعستةمناكثرمضىقدآنذاكيكنلمإ.."يومكلتسبح

اتيدفعتالاسبابفهمانهسكوتعلىيبدمو.وجوزانزيلداتعارف

لمةانعرفت)ء:مسذكراتهفييكتممبفهو،بجوزانللتعلقبزوجته

الاعتراف3يرفضوكسان."مهترميبالوسعيكون!لنتهدمؤدشيئا

رؤيةمنوتعيس!ةيائسةدانتزيلداانمن-الاقلعلىلنفسهس

سرعانانهدلك،الكتابةفيهو،يهتهربينءاعالمهها،ترعلىنفسها

"وجودلجوزانيعدلم..تتبدد!كالس،كلها)):ويكتبيتفاعلما

بدايةكانتانتحارمحاولةعلىتقدمثم،تفكرريلداكانتحينفي

تدخلان03!اعامفىتلبثمااًذ.صبيوالهالنفسيانهيارها

الجن.فيسكوتيغرقحينفي،المصح

،(الفالسهذاامنحني"يتهارواكتابةزيلداتبدآ3291عاموفي

ذلكالجانب"بلاينآموريزوجهاروايةبطلاسمتستعير،اءةبراوبكل

لا7

ناغير.الناقنراءىبهاتدفعحتىتنهيهاانوما."الفرثوسمن

الرواية،صبعايفمافطالباالناشرالىفيبرقبذلكيعلمرركوت

انهذلك..التهديلاتءنكثيرابقلمهعليهاليجريالمخطوطةويستعيد

لقد.الخاصةحياتهماالورقعلىزوجخهتسفحانليقبليكنلم

نمسالاولالمقطعضآعوهكذا؟هياما..محترفاكاتباهوكان

الرواية.

عاموفي،ؤلمنيةبأزمةفيتزجير،الدسكوتيموت0491عامفي

فيه.تنرلكانتالم،ديالصحيافىوىحريقفياريلداتموت1891

-عيلفوردنانسيقبل-فيتزجيرألد-كوتكأن؟ا،خرحطممن

منا،كلاان:يقولونالاصدقاءكان":وكبنفسهعلىطرحهقد

نحبكناولكنا.الاخرءنببداحالافضلفيسيكون،وزيلداانا

أعب!دوكنت،شفتيعلىالكحولطعمتحبكانت.بعضابعض!نا

احدناانالاياممنيومفيامكرلمانياعرف.جنوناالاكمثرهلوساتها

مسؤولكل":ميلفوردنانسيعليهتوا!قماوذلك.((الأخرحطمقد

علىثومانفسهااحستلامرآةالاعتبارردتريدولكنها."مصيرهءن

.مركرهفيتكونلكيا!مكانياتكلتملككانتانهارغمالعالمهامش

اهـا.مجنونةأمرأةزيلداكألتبا-وسودوسلهمنغوايفبالنسبة

كتعيرا،احبهاقدكانلذيا"لاردندرينع))معمحهي6ميلفوردنانسي

القصي!ه:هذهلهاوكب

احبهنالملواتيالفتياتكلبينمن

عديداتكنآناللهويه!لم

ساييرزيلداتسا!يواحدةمنهنيىس

.)1(!،صيرصنوجةالآنهيالتي

...للملسممهجديدلاريح

الفرنسيينالمفكريناحاديثتكتر،الفلسفةهو،أخرميدآنمي

المعاصر،الفلسفيالفكرعلىالجماهيريالا-لصالىوسائططغيانعن

بضاعتها،لترولحاليوميةالحياةصباستخدامهامفرثا.نهوابتدالها

الاسا-ية.دلالاتهامنفشيئاشيئاياهاامفرغة

ا(زفلسفةتكونانالىبالجةسبآلمقابلسيشعرونهبئلاءولكن

المكتبةوفي.انجذالدونالجماهيرمنالهريضكأالقطاعاتمتناولفي

مناعتبارهايمكن؟لفلسفةتاريختتناولكبعدةالحديثةالفلسفية

نهمالذيوسيايجانيهكتاب.خاصةالميدانهذافيلننباأفضل

منمشكلةكلتطورمتابعةاساسءلمىتقومالفلسفةتأريح.فيطريقة

حتىالفلسفةتاريخفجرمنذحمهعلىالا-،سيةالفالسفيةالمشكثت

الفلسفةلتاريخنموذجاأنتاريخهذااقيرويمكن.الحد-ت(لعمر

اميلكتابأيضاوهناك.المعرفهتقدممفادهامصادرةعلىيقومالذي

تل!صاليتضىناجزاءفسعةفييقعالذيآلفلسفةغتارفيبرهييه

واحدا.واحدااليهاوالمنتميناصعابهابحرالفلسفيةنملممذاهبوافيا

الطلبة،اوالمثقفينمنفئةدلىقاصرةتظلالكتبهدهانغب!

يخاطبانيستطيعللفلسفةتاريخألىقائمةالحأجةظلحينفي

بهإهايقوماليالمحاولةهذهاًهميةه!ناومن.آلواسعةأالجماهير

للفلسفةجديدتاريخكتابةعلىاشرافهخلالمنالانشاتليه""فرانس!وا

هيوماأاولةالم!هذهلمأذا.مختلفةبطريقةوالمذاهبالاثكاريتنا،ل

رولىروجيه"طرحهاأسئلةتلك.؟مبرراتهاهيوما،الطريقةهذه

معه،أجراهامقابلةفيلف،تليهفرانسواعلىاللموندمن((ثورا

يلي:فيماللقارى،وانقلها

.؟،ةلمفلسفةتاريخاليوملنايقدمهانيمكنالذيما-

كانتانهانعرفآنببسالماضميةالفلسفةفيمهمهوماان-

والتصوراتالاصليةالاجاباتهي،وانماالمعرفةتقدمعلىأساس!قالمة

لدينيةواالاجعما.عيةالممارساتطرحتهاالطا!لمشكلاتاعط!تهاالتي

فيدورهاايىومتلعبأنيمكنهاالمكتفةالتصورات.هذهوالعلمية

مجتمعنا.نقدمجالؤ!ه!وخاصةالمجالاتمنالعديد

أس،سي.تكلنقديأساسعلىيقوماليومالفلسفةتعليمان

1("!181"ه،!ل



الصفوؤطنلاميذ.لهيىءآلأزتيالفدسفةتواريخمانانحالههذهو!ي

ألفكرتقدمففرةعلىتعتمدانههـما.ثوعماييئتواهـ/بمو.رطلآبالتكميلية

عريقةوحهـي،فوكومبيثيلاوسارتربولجانحتىاكلأطونمن

مطلقا.ركضانرهفلأ

،وآخوونوجود!مالمرءلايتوفعالذينآلمففرينبعضكتافيفي-

.؟تصممفي،الاختيارهذاكانهل.غالبون

الفكرةصيرورةنعكسانننلاي!دلكلا!.،نثورثمفي-

نفه--لكليامخطفااسلوبانهجتاالت؟ألفلسيفةوتوارلح-الفلعسفية

اذامفترناوسآكونلسخهـ.اأوالحبعاطفةةسفشواتمل-فيلك

وهـوجانمابهفقدتكتابيمنالثالثالجزءيقراكانالارئاانحدث

نأالميكئمنان4فهلاثثومما(1.ا!سبنوزاساخرأ":لنفسهيقولى

اب!ةدكرو:دمكاهلبفصهل(1ماولتررتومأ"تخصيص،ععفولايب!و

ليكان!انهالأ.اليهارز،!ح1اجردالافلدلىأو!زباسكالىءنكلمة

توماسعن-رالعةبطريفة-بالحديثجديدبباحثمآلالتقاء!

الفكرالتبريريعنجديدة!كوةآدىلايحملباسكالآنئم.ماوتزر

مطولا.الوسهيطةاللسفةعنهتحدثتادذيالمسبكي

.؟القادمالجزءخطوظأبرزماهيس

وسو!،01780188"والتاريخآلفس!ف!ة)ءاسميحملاله-

المجت!اتصرورةكرضهتهالذيأ!جديدللوافعالنظريةاستجابةيحلل

ألفلىمةعادتلفء.ا/زبحثميادينفيالفعليآلشعوبواشتراك

الاحتجاجخللالاومن،الكبرىالنطمتحض!ير!هلىمنسوا،للعمل

)شترنر-للفلاسفةهـ؟لنسبةالامر!سوثمانفسهااننظمهدهضد

ماركسالنظرية)نطامتحديداعادة1خلالمنأو(بالونين-كيركيظرد

.(وانغد

مخط!طهوكماالعشر،نالقرنلفلسفة.لأريحكتابةيمكنهل-

.؟الجؤءالتامن

.يتضمنالاختلافنواحيتبرزايضا.،ففيهعنهالحديثيمكن-

!رنسافيمه!لةف!وةعنبودريسلجاكفصلاخاصبكلالجزءهذا

نءوفصلا،(فتغنشتين-كارناب-اراسل)المنالقيةاةضجربية"هط

.انهالشيوءقىعنلىشاوزجيلوسيتحدث،كوفمانرر!يركأبهفرويد

جديسدزورعصر9طلدخلكناربما.شيءكلأنجازالصعبمن

كاللاهوبيئ:اتحدثاردفاداا!كيكانوربما،جدلميةثورةيسبق

الزمن.نهايةبدايةي3

.؟دليلاهداالفلسفةتارإحاعتباريرمكنهل-

"جغرافيةتسميتهوانط،مفصلادليلاليسانهطلكلعلى-

الجوهريةالمكتشفاقمماردسةهومئنروع4فانالواقع.وفي"الفلم!فة

فقط،المشهدنرىانلايعنيذلكوفوتهماضيهت!لفمزسسةعبر

أعفكي،الانعليهماهوعلىالمشهيده!ذاأصبحكيفنت!ماضلانوانما

اليوم1نراهالذيالمشهدهذا

(لجيولوحيا.فيت!لانيعنيهذا،مثلاافلاطىونعنتتكلمان

وبملاحظتها،الا!راجالاحجاروفبملونؤي!رىالجيولوجياانبيد

وحمدالوضمعهذاع!جعلهاالذيالشنمكللمرحلةبهاتعودانيرمكن

مشروعنا:مصنىهوذلك.خصانصهابالالي

يأالى.القراءةقابليةو!طكأببكلتتحكمضرورةثمة-

.؟الكتابهذاينتجهجمهور

عشر:المثاهـناالقرننهاقيفيذلكعنتحدثقدكانطكان-

الابتذالان.مقروءة-كشون،انآي،لفمبيةنكونأنالفلمىفةعلى

الفلس!فة.أماسهلةابراباتلاعطاءالمطروحةالمشكلاتتس!ي!لعلىإفوم

والاجابات،الاسئلةوتعقدعلىص!وبةتحافظ،العكس!فهيعلىالشهبيقى

الهجوممنالرغموءلمى.للفهمقابلةوتلكهذهفيهاتج!لبطريق!ولكن

افلس!كأاتابعتلمحقد،ضدها"!شاراليو؟السخر!ة،علإهايشنالذي

وجيملفيوكوم!يش!لأمثالم!منمفكرينان.الكيعير-حرهاممارسة

ا،وكسةهذها!اءنمقدومني،بالموضةتتعلقظاهرةي!شثيرون!و(،ور

عمقا.اكثرظاهرةقترجم

يستطي!ولىالتياقلسفيةاالمفردأتانيشعرونالناسان

أزصم.ردبمرءبنتكلت!معتشهـمانتلفزيونمناوو"لرادمنلسماعها

يقدمالذيالىن!رمنوضوتالعمد،اوضعبنن!كلمعرننهايريمون

الألص،للوسانظاتتعيسهالصحاي!آهدهكالى.الجامةاتلجمهور

الانصالوسايطلانضح،ياانهم.هناالفلسفةتاررغينجهالجماهيري

.سميتهيمزنماتحررلأيالنبيلهالمفردات!ذهتسنخدمهيريالجمل

ببضاعتها.

.؟هذاالفلسم!لاريخن4راضأنتهل-

!ااخ!رمشروءتولثن.بنح!قهالممتروع!س!تأدا،نعم

31احنهنومعلتان!نينعضراتلسىايحتاجيتحهوأنيم!نالسأعا

اذنلابد.دلايدوبرياتكأمظريخيفملهللعلسفهنارإحايعنيوهدا

!عردةالاسافيرمنمهـجموعة!لألنولوبرسون-بخحتكماال!اللسعهبحثمن

الايدلىوص!-ةوظي!غنهلهيوكلأالثلسمفيةالمعالات.لط!ل!بصنيهوأيهكواماي

لقرهـانممن"للاففيبدلاذلكاجلمنانهألا.سياسيةاودلالتها

ماضيا.بوصفهبماضيهاالتفكير

***
الحرلي-"الثعا!هأسبوع

،!بار،فييمرلم)1(شهرينقبلآلعامالثقافبم(احدثنءلى

ديلم2العربيةالثكلاكهاسبوعبهواعني،ستراسبورعمديئ"ميوانما

الصداهـ"جم!يم!ةمعبالتعاونبارلسميا!ربيلأالجامعةمفنبنظمه

،ستراسبورغمي2الان!نيةآلعلوموجامع!ةالالرنسية-العربية

باريس.ميانعربيةواررمارلأت

يوففرنسا.،فيلثفاف!طاالأسبوعهدامثلإماممرةلاول

معدومشبهمحيهالىالهربيالوجوديكاديكونحيثالالزالىبألداتممنطقة

تضمن4دو.المحخنلالةالعربيةالحهضارةبمظاهرازلمتعريفمحا/ولة!كع!

يليهالتفللفنونومعرضاموسيقيةوأمسية2غ!راتمحاتلاثالاسبوع

الوبي.للكتابومعرضا

العلوماسن!ذمرادعليهـنهـل(ـلمضضراتنقاءةفيافئشرك

نديناوذج!،الأسلامهـنمحاكأوةنقىنليونجامعةنيالاسلامية

منطمةادونشكو!يالثقافهـةاداارة"دير-الاصلاكغانيوهو-بامات

ااحربي،الطلمعلىسلاميةالم!ال!ربيةالحغصلمرةالارعنتحدثالذي

م!عومحبلدلاقهاالعربيةاللادفيافنن!ةعنتعدثارزيبالتاوبول

أوربا.

ماهرالمعرو!العودعانرك!ففهـاحي!اللمو-"كىباالنسبةاما

م!هدمقرفىكيودلكس،هـ؟تثلاثاشنمرتهوسيقيقىامسيةعقيلي

.بستراسبورغالكونسركاتوار

مهرضانل!اقيما-2-739وا247391-ا-بين؟الاسبوعاياموخلال

،ستراسغجاععةبجواًربرنانوسقاعةسطالتشك!ليالفنمعرض

يقيمونالذينالعربالفهـنانونقرمهاالطالمنلوحاتامنعدداتضمنوفد

اهممنانحددداآلمحضةالصدأفهةفبلمنكانوفد-حالياباريسمي

،الكتابومعرضس،حاليابارإسهقيمفيالعربالتشكيايينالفن،نين

فيالعربيةلسفاراتامختلففدمتهاكنتابخمسمائة*واليضموقد

وحضارتها.وتاريخه!االعر!يةالبلادفيالنهضةأوجهوتمثلباريس

الجامعةمكتببهافامحي!دةمبادرةولاشهـكالاسبوعهذاكانلقد

الفرنسية.-الوبيةاألصدالمحةجمعيةمعبالتعاونباريسؤيالعربية

الالزاسمنطفةديتصدوالضالافليميةاتصحفكاف!ةبهاحتفلتوقد

!حلأه!م3،لاح5"لاالثقافة-فرنسااذاعمةلهوخصمست

النشاظاوجهمختلفعناحاديثتضمندقانقلمدكعشريومي!ابرنامجا

وفي.عالجهالذيالموضوعحولهحافركلمعحواراواجرتفيه

"-سائدةحلأول"ح5-7*!"عفررسامصةنطمتالاسبوعنهايئ

ىنيجبالتيالرسالةفيالحدتهذاعنالتحدثوثث!كنت)1(

دونحالتكلارئةظروفاانغير"الاداب"منالماف!للعمد"كتبهاان

كتابتها.



جمعيةرئيسبرنوارلويمنتدلفيفااشتركالاسبوعحولمستديرة

العامسكرتيرهابيرلانولوسيان،ألفرنسية-العربيةالتضامن

ستراسبورغبجامعةالعربيةلمراساتامعهدمديرفهدوالدكتور

بجامعةالشرفيةاللغاتبمهالدالاستادلوسيلالفرنسيوالمستشرق

ببارشى.العربيةالجامعةمكتبومدير،باريس

منهسالمنشورةالأغراضحمقورالاسبوعهذاانانعولويمكن

التيوالتنظيميةالماديةالامكانياتالىاقبشباسشكولانسبيا

الاولىميزلفا-اواىمحآولةكانحلكلعلىولكنه.لهخصصت

ماثوبها-ىجزأءلاتقأميةكوحدةالعربياوطنتقدمانهاو/الاهم

آ،ولىالمحاولاتيعتورماوبتورهااحطاءمنالاولى1المحاولاتيشوب

الملاحطاتالمجالهذافينسجلانبمكانالأهميةومننقصمندوما

انناليةة

اوجهافيالكلاسيكيةلعربةبالثقاالةخاصاسبوعا!مةان-

حلالمن-عليهاالامنصار(آنغير.الصورةهذهمنجز،1تمتل

الذي،عرالم!العربيالثقالمحيالوجودينفييكاد-خاصةالمحافرات

تتطرقالادغريباوهـن.الصورةمنالمتممالجزءولاشكيسمل

الفنمعرضيقممحينكي،الم!صرةالعربيةالتثا!ةاىالمحاضوات

.الميدانفذاالعرب1النإفينمواهباليهوصلتمااخرالتشكيلي

النلادمناودرفمنسواء،أحرينأ!مالذةدكلوةلممكنمنكانلعد

الرببكأالموسيقىعن،المعاصرألوبيالادبتندلنحدثالعربيه1

الوطنكيوالاجنعماسالا!تصادئيتموواالنطوراوجهعن،المعاصرة

الاصنور3هذامملىتنظيمالمشرفينولكن..الاخيرةادحمبهخلالىالعربي

سياسيةجوانبمسميمغامرةلاته..الامرهذاالىيلتفتوالم

هتاأقامةمنالغرضآدامالكنأ.ثمنبئيعنهاالابتعاد-سيدون

الصورةنفمم!ماداالعربيةبالثقافةاًلتعريفهوالاسب!3

أ.نا!مه

للثقافةاسبوعادامما-الاسبىيتضمنانالممكنمنكان

عورةاعلاءعلىقدر!امياهميةتفللااخرىنشاخات-العدبية

يتضمنانالممكنمنكان.الثقافةهذهعنوعميقةوراضحة

المستوىعنلمحكرةتقعملاعربيةلأ!لامسينمائية!روضاالاسبى

فحسب،السينماوصناعةفنمجالىفيالعربيوطظحققه!لف!كي

العربيالوصفيالراهنالحضاريالتطورعنصورةتقيمم!انما

نحقيقالممكنمنيكنألم.،نيةألانشفضاياهنفس!هالو!تفيوتطرح

عرضتلوالايجابيةالنتائعحصيلةضمناخرىايجابيةنتائع

،عبدالسلاملشادي(،الفصعحالفلاح"و"المومياء"فيلممثلافلام

شهادةو""الوفنعنبعيداو"،صنحلتوفيق"آلمخدوعونو"

،انابالمو"الزبيديلقيس"الحربزمنفيالفلسطينيينالاطفالى

اخرىايجابيةنتاتعتحقيقالممكنمنيكنآنمأ.المالحلنبول

خلالهتقدمانساس1علىالعرييةبالموسيقىلخاص2النشاظنظملو

،خيرتبكرابمامثالمنموسيقيينلمؤلفبنموسيقيةاعمال

ماعالمياافقهاالعربيةللموسحيقىكلتحالديالعربيالموسمقيالملىلف

النشا!يقتمرانمنبدلا،بعدهمنطريقهيتايعونتلامذتهرزال

العودولماذاسال!دعلىالمنفردال!زفمنساعاتثلاثعلىالموسيقي

النمضيطربفدعزفا-؟مثلاعنىاكروه!والقانونولشر

.!شكولاالاخرالبعضيدهشو(لكنه

الاسبعافامةسبقتالتيالاعلإميةالتغطيةتكنلم-

الاقليمي،المستوىعلىجيد"كلانتانهاصحع.كافيةتخئلتهاو

بارشي.فىمعومةكانتولكنها6ألالزاسمنطقةمستوىدلىاي

تشرلم."اللوموند"صحيفلآنشرتهالذيلصة!راالخبرعداففيما

منالاولىالعربعةالثقافيةالت!اهرةهدهالىاخرىصحيفةاية1

فرنسا.نوعهافي

وعلى،الاسب!3لهذاالمحضالثقافيالطابعمنالرغماعلي-

لمفانه،مثلابال!شيفيوليسالالزاسمقاطعةفياقامتهمنالرغم

فيتصصرمحليةصحميف!ةنشرتفسد.صهيونيهجوممنينج

دوانتحتمقالاكه7ء+لاكاأمألال!7،أصحيفةهيشراسبور4

العربية-التضامنجمعيةصنيعةستراسبورخجامعةاصبحتهل"

الفرنسبة!-العربيةالتضامنلجمعييةثيهكعرضست،،الفرفسية

الثقاهـ"تحاولاتحتسنارسياسيهذه؟لجمعية،وهيلأاتطابمبقولها:ان

السيدالجمعيةرئشى"يغعاهاجمتوقد.سياسيةنتانحعلىالحصول

الذيالرجلانهة"بقولها-سابقيديغووزيروهو-تيرانوارلوي

يكفلاوانه،ميونئمذب!ةعنالمسكللةبانهامائيرغولدااتهم

.(،...بالنازيةالصهيونيةمقارنةعن

نايدلامحضثقافينشاظ!هيتعرضرالذيالهجوم1هذامثلان

تنطيمانشكفلا.اخراسبوعتنظيمعندالاعتباربعيهن!خذ

النشاظووجوهالمعامرةاانعربيمةألث!فةاعنصورةيقدماسبورم

هجومعنبمهـعزليبقىلنالعربيالوطن؟ديالراهنةالهـحضاري

دوناقامته.حولصهيونيةضغوظاليتعرضروربما،واقسىاشسد

مهثلممارسةعدمسببعهـننفسهياالمذكورةالجريدةتساءلتفقد

عنفضلاهذا،الاسن!3هذاأقامةثونللحيلوليةالضغو!هةه

كرامتهمتمسض!رةحملاتالىالفرفس!يينمناًلعربإصدقاءتعرض

الضذوظهذهمثللمواجهةنفعلهانبوسمناالذيفما.وانسانيتهم

ناب!لا.؟ألامرلزماذاعنهموفلدماعبل!فاءالاصهؤلاءولحماية

ننطيمفيالب!ح!ء!ندحسباننافيالسؤالهذاعنالاجابةتكون

الاولى.التجربةنوافصتتلا!اخرىثقافيةتطاهرة

لهذهتفد-سناثونحالكلعلىتحوللاالسابقة1الملاح!اتان

بعيد.زمنمنذتحقق؟نيجبكانالنىالمحاولة

عرودكيبدوالدينباريي

اررنطيببرهانمنرسالة

مووردمغومسطرحفيافجديدما

ثيخوف،،كالينين،غوركيةموسثوشوارعفيتمشيوانت

لكتشيرلهاحصرلااعلاناتيومياعببئاكتلتقط،عيرهاوعشرات

هيالتي،الكثيرةالثطفيهودورهاالمدينةمسارحفييعرضماالى

هذهمنتصادفهمانصفتقرا"لدادولا.عامةاجتماعيةنوادبمثابهـة

وان،تعيسرشيءكلانالتالياليومفيتجدحتى،إلا*نات

ومحاضراتامتف3خشلفةموسيقيةوحعلاتنعرضجديدهمسرحيات

مورعةالخفلاتنهـذهانمدأكر-يمواكتاك.نلمىاخرىوعلميةادبية

الىبطامةإطلبلال!مكعنديرع!نراغلبهاو)!كن،ال!ريربامقنكل!ي

وزملا،هطلبتهلوبيموفالمخرجاخذالعفدحواليفي)تكان!مرح

الم!مرحيكنلمجديدادربا!رثانكالكامنطقه!يصصيرمبن(لى

التقاليد!دىودرفتهلوبيموف.!مردا..فبلمنيعركهالس!وفيي

جوبهتجديدةواشكا!مفاهيموطرح،عفودادامتاتيالم!مرحية

بررهالمسرحعلىنراهءثلاؤهاملت..شديد،فبول،قاطعبرفض

،(كاوبوي)-!سرياوهـرالانحيةرياسوداءةبوفي-ورلدي،فب!ثارة

ومن..الشوارعو-ي"ا،ممردالشباب)1مننسمههابكلماتيدمدم

المسرحهذاءنآلطباعتكو*ن!كطالانطلاقيمكنالبسيطةالصودةهذه

تسعلأالذينئلالمالةاالمشاهدينعلىظثيرهيقتصرلاالدي-الطليعي

الشبهـى،بم!رحعلىلتس!حبيتعدأهمبل،غيرهمالم!مرجفاعة

سفريمنيكمسرحاومثلا(السوفيتيألاتحادانحاءشتى!المعاصرة

فعورانفيهنلالمثقافيةفالحياة.فاختانكوفمسرحاو،الجديد

فيهناعرضهبتجدماكللمتابعةدآلماالوقهـتيجدونوالناسدائم

الاهتمامهذامثلدلفى،رجألمسهكللشىانغير،السوورقىلهياصمةا

ثونبراهاو4يسمهماكليتلقىلااليومفالمشاهد،الجمهورمن

بحيثبالخفسوالثقةالمعرفةءنثرجةالىوصلقدلمحهو،رايابداء

اسئلةعلىللردحيةبراممجفيالتلؤيونعسماتامامالوقوفيمكنه

عليهيسلطهااًلتيبالاضواءاهتماماوارتباكدونلبقينمذيعين

المسرحي"الناقدةاعتقادهـوهذا،لبرامجاهذهفيالانارةمسؤولو

معبالاتفاقبرنامجلاستحدأثدفعهاالذيايناكيشنفسكاياالمعروفهـة

الناثطةالمسرحيةحياةاحولالمشاهدين!راءلاستقراءالمخرجيناحد

موفعةغيرومضامينخاصةنكهاتتحملا!راءهدهفتأتي،ادوم

وللممثلينللكظبفائدةذا!عوندائماولكنهاالاحيانمنكثير!ي

اخرى،احيانفيطراؤةمنالامريخلوولا.لسواءحدعلىوللمخرجين

العرضانتهاءب!دخروجهأثنا،المشاهدينجمهورالىالكاميراتوجه

طريق!"فيالسلمتهبطوهيالسيداتاحدىالبرنامجمقدمةوتسهكل



معمطالي:لارتدا،

؟اليومعرضتالتيالمسرحيةؤطرأيك!عا،العزيزةسيدلي-

جيبهاةوبتقطيبةالبرنامحمقدمةابتسامةنواجهال!بدةولكن

تعجب!!-إ)م

جم!وراء،مالموكفلتداركمحاولةديالمالدمةابتسا!ةوتنسع

بسيماءيحتفظرجلا؟ىبالسؤالوتوجه،التلفزيونورهدي

:الوه!ار

المسرحيةهذهنختارجعلكالذيماالرلمحيقأيهاليقلتهلأ-

لترضا)تيالاخرىالمسرحبساتعشرأتبينمنلمشاهدتهاباللىات

العاصمة؟في

فاللا:السلمهبوظيواصلالرجل!لكن

ستمروربعدلنرحالمحيهاادحلالتيالأولىاثرةهيهده-

ابداةتاريةأدخله؟نوبعدها،سنوات

س،لالا!حجملترصهدالتذاكربيعاكمتسكالىال!مبيرأوتنتقل

"م!رحى!يماءروةرعأى.تواووالطلباتفترى،ذاكاوآررسحهداعلى

هفصودة-حةال!ضىا!لوكماتوحيبكثرةو!ختانكوفسالريمنيث

كأرج4ايتفقىولذلك،المم!رحبنهذونغيرموسكوفيمسارجلاان؟و

بائعةمنبالاستفس،رالبرئامجؤكه!دوشلنقذيلالفنيينإلعمالأءكدمع

اًلعامل:لمحشآل،المرحينهذينغيرآخرمسرحعروضعنالتذاكر

؟غوغوللمسرحيذاكرمنهل-

هـنلىبالاجابةاسوة(1ناكدةالتذاكو"رديس!!عانيتوفع

ل!-".وفاختاؤكوؤطسفريمنيكم!مرحيحولالمتكررةالا!ستفسارات

عبيءلمىمتلهفاالكتذسكفهـتحةمن4عكطلازبانعةبوجهيفاجأ

:تذكرة

اتدبد؟.نعم-

ذأكحسابيحسعبلمالذيو!ويجيببماذاالعامليدريولا

:اخيرافيتمتم،المخرجمع

!سؤالمجردكان.لا-

المسرحية.العروضنشرةالىباكطلعنفسهوينقذ

تمسكمنالرمخمءلىشعدلميدبدفقالم!رحيةال!،ةتمضبموهكذا

فبولرودض((تاكانكا"انبل،القديمةبتفاليدهاالمسارحبعض

استضالمحةمستثفآ،41عتادةمهبعروشمتشبثاجديدةمسرحيات

(1مخات"كانكذلك.العامهذافبمفجتهعلىوطرطوفهاملت

اتحاتقاليدهعلىاثديدلحرصه،لهأعدتجديدةبنايةرفض

يخافو!والتيااةد-!الممسجبب،ء!المسرخ!ئةترىكما-ارتبطت

الىالانيعمدونولذ!ك،الجديدةالبنايقيهدهآلىبانتقالهمموتها

هذهاهداءالمخضصةاتسلطاتافناعبمحاولةمهدبةحيلةاستحدام

((مخات"مسرحلتاريخمتحفالمتتحويلهااواخرمسرجالىالبناية

نفسه.

للعاصمةالم!عرحيةآلحياةؤيجسديدهوعماالسؤاللكن

فائما.يظلالسوفياتية

فعلا؟الهـجديدهوؤما

الممرعلمحييومالىيوممنتضمحلالتراجيدياانالنقاديلاحظ

ادواراداءعلىأعتادواالذينالممثلينمنكثيراوان،،صرالمعى

،ؤتنا-نأرينيوانما(سدياليساا!نيموتونبهايتخصصون

ولمواطنالوميةلحياةامنتتلاشىاخسدتبالذاتادوارهملان

فيالتعبيرجديدةايبوأسامفاهيمتنشآأخذتهذامقابل،اسومياتيا

خشب!اتعلىاليوميطرحونهاالذيناولئكمقدمةكليقف،الفني

اكجاحيمسكالذيروزوفؤنكتورالمشهورالم!رحياالكاتبالمسارح

ءممرحياتكتب.منهمايهربيتوكهاندونطويىز،نمنزريديهبين

هذاالكاتباعننادوور.منهااتنانمو!كوفيا،نتعرض،جداكثيرة

سا!ءفي"مسرحيةوحققت.عامكلؤيواحدءملتقديمعلى

ولدما:قانلاعنهكتبلنقادااحدانبحيثممتازانجاحا"طيبة

قدمهماواخر."ديدمسرعبلجد-دامسرحياكاتباليسعندفا

خاصحفلفيعرضهاجرى"حالة"بعنوانجديدةم!سرح!يةروزوف

الأنااحدتطنلمولكنه!سا،لذلكالمتطلبةالبروفاتقمتانبمد

ا!هديلاتب!مراجراءبعديعمانفيقعالذي،الرقابةهيئةبسواع

ألمير-لملاتهنايؤيبعدايضماظبعلمانهاكما،والحذوفات

المسرحية.

.اليومهذاالنقاثنتثمرراديالمممرحياتاكثرمنهي"حال!ة"

هيكم،فيهااقديمةآلمسرحي!ةبالتطنيدروزو!الكانبيحننفظ

مسرحيةكتبانيحدثوام.الاخرىمسرحيا.لهبافيفبمدائماعادته

تجدمسرحياتهمنمسرحيهكلففي."الموافعية))اظرخارجواحدة

دون،الخ...الواضحوالسبلآ!وانحلاتحدثوتطورالعقدةتهـه

ء،لي!ة،بفنميةهذاكلم!نجزا،الاخلا؟يةألمسلئلبعهىتثبيتينسىان

!-ىء،بتذكنلاعا!)ؤ!الخلقبةالمبادىءب"ضتبنعيرهآنالا

.ارثخصياتكلتكوينالنفسالصدقجادةءنيحرفهـااذ

ت-خا"الذيؤ.يخنورالشابلعاملاعنجديدةاالمسرحيةتتحدث

ابتكاركلوينجح،معملمهؤكماالانتاصءقىالطر-قةتطويرفيالتفكير

لقاءويمنحه،التفيدموضعويضعهمنهالعمليتقبلهجديداختراع

منت،--دعلىاإممرصجةولعتتح.(روبل...؟)بريرامبلفاذلك

هـ-ول4مهو/يخدثانطوانصديقهيجالسهفي!كنورانشابالعامل

وآخروندلمغت-الصويروج.استلا!"ةغدالمباغهذاصرفءريقة

ترانزستورراديوثراءريئفوزيعهمقترحينا،،لهذاامرلمحييتفكرون

احدىونقترح،هدهعيراخرىكماليةوأثنفيءغازيةأحةفداوشراء

ودونفربربلاونخنشرجالمسرجالىودخلوالشخصيات-الداخلات

ك!ايكونانيجبدخوا،!آنيقولفروزوف،فن!يةلحبكةخضوع

الموصوءكط-ال!.قاىالفنفدلحطاتافتةالغيرمنالجباةفي

.لقديرهنصبىروبلالفايالمبلغربعالمديراعطاءلفتاةاهذهتفترح

ا-فازوفىصجايفانواعطاء،المكاالآةهذهومنحهالمختىبالنتالجهـد

(للفتاةالهاكذلك،ايص!رفىبلالف(معروفغيرشخمر)

ا"بلىءتضيعوهكذا.هدا؟بهاينتتريالاخيرةوالالف،روبلالف

هذهفينص!يبهعنالمخترعألعامليسآلوحين،الاشيعاءهذهعلى

يوهنامسحلاذدكترىالا،روبلااربعونلك:فتاةاةتجهبهالمكافأة

رفتاة12وتدفكلهمقتيحاتهـ.كل!يهاسجلواورقةويظونه!االقالمة

،ثلذهابوءتحركمكانهمنفينهض.المبلغاستلامالىوالامتمارا

يتوففثم،وومثربه)1ءعنقهـل!لمديتناولانسيرشيئيرمعللالكنه

يتطوروهكذا.دهشتهمبنال!يهمويرجعال-ماءن!وبظربرهة

افهامن-،المزلفيحاولخلالهومنالمحته،لاوبلابهدوءالمسرحيةحدث

الىمانثكلتحولهألحيا؟يةالنوافصو!الشرمعالفردحربان

التيهدهعميقىءفكرةانها.يحاربهاآلتيبالخطاياش!بيهمخلوق

عليه،لولستوييصقعنبمعزليقولهالاواكنه،روزوفيضا9يعرضها

!-كيالهبافرة!كواا:الامبانترةعيربكلماتالمسرصةفييقولوهو

الذ-ص(غاليلو؟مط)العبافرة:يقرركمانوء،نفالرجال.هدوء

فان!ملح!نلؤسسه!ميحنواوا!لان!يريلونهايفتنحوىترك!يعبعي

الثافيواكوع.انجازههـيدونماانجازالدفهـةنفسفييواصلون

الم!يوفايديهموؤءلح!ياةافيطريق!لميسقوىالذريئسبارتاكولىنمط

ولاوه!لاءاولئكبينالخلطعدمايشاالكاتبويعثرح.والرماج

واحد.مجالفيلزج!م!داعي

ابورصالانعنهيقولونشخصياكاتبايعرؤوناش!خاصهناك

منكتيرفيتراه.وفلسفتهالمؤلفإصفاتمنالكيرتحكلمسرحياته

حولالناسيناؤتنيوآلقطرالمترومحطاتالىصياحايخرجالاحيان

بب4الىيعودانهحنىومفاهيمهبرالهبينهممبشرآالخيرميا!ة

وؤد.الكتابةاصلةوموإبالقلمالامساكعلىي!قوىلامتعباالمساءفي

يكررهماالعلم!حباوءنمعهدبطلبةالتقائهائناءالمراتاحدىفيأعلن

هوالدنيوي4إلاداوالتر!?نالفقرانمنالخاصةاحآديثهفيغالبا

ض،حكوهتافا/ظلبةباعننراضاتصوبهوقد.ةالحء4فيشيءاحسمن

الحقيقة.هذهلنهرفأولااعطناانيسو

الاخيرةمسرحيتهالىاكلاحطاتبعضؤيشنفسكاياالنافدةوجهت

لاشاعةتحنناجهالفكاهةمنقليلالىانتقادصافيلاوشحصت((حالة"

قريباستستكملالمسرحيةاىوي!ضقد.العامجوهافياكثرحيوية

القليلةلاسابيعاخلاللعرصهاالمطلوبةوالاداريةالففةالشروظكل

السوؤيالعة.العاصمةؤيالقادمة

الصيببرهانم!سكو


