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جائزةعلىحصولهرمناسبةالقاه!االتيالموهجةالكلمةمدخلفي

الفن،عنالحديثميسهولهـجنتسينافاض،0791عام،للاديبأوبل

لميدان،ابشريةافجىف!بلءافقؤمياصاهطاعطتناهبةانهبرقلا

اعطاؤسافيم)فسالهماالفسصة!ناتتحولم،نبصرهمااىنستطيع

)اكل!."أاستخدامهاوكيفأالهبةهذه

،وسولجنتسينالانيبدوفالذي.لذلكنحزنان-جبلاانناغير

تماما،تضعلم،ذاكاذ،نغتنمهـ،لمالتنالفرصةان.معنا

ونبد،بفقي".السعوالذلكنطرحانعلىؤاثرينزتماوا.صا

السنين.هذهكلبصعد،عليهالجواب

ايدينا.بينالفنهبةنمسكاذانناسولجنتىفي.يقول

جميل،لامعشع?علىيعثرالذبما4توحشاذلكدشانذلكفبماشاننا

ما،تافهةمنفعةل"يجدعله،يديهبينيقلبه،بهحائراف!يقف

تلكتكأراننحاول،البداكيذلثمثل،اتصا-ب!"4داركير

بالمالى،ونبي!ها،ونصلمحهإ،ونجلأطكا،نوجهإوبصفاقة،الهبة

الاغا"!وفيبل.اكرو-4فياحياناوذت!ملهه،بهاالاقويا،ونتمبق

احيانفي،فتخدورهاكهط،الكباريهإتواستعراض،الشعبية

،عابرةسياهـي!ةاحتياجاتي!لممكسلاحاو،"خانةكسد"،اخرى

لنا،يكهرثلاالفنانغير.مهـلمودةاجتماعي!مطالبيشبىعاو

ماوكل،اصلهعراقةمنلفئايفقدولا،بمحاولازناينتلوثبرلا

بهضايمن!حنا،استخدممناهوكمطما-مرةكلفي-انه6الامرفى

.)2(الداخلينورهمنبعضاعلإناؤيصمي،بهالخاصسرهمن

محاولاتالنهنالىي!ماوبطريقة،وجميلطيبكلاموهذا

بهوسهالاصابةالىطريقهفي3سإنانوق!ت)3(اهنالتعريفتولستوي

منذاولكن..)،(حقولديه)ينتساءلسواجنتسبتانولمحو.لديثيا

!(!4(امد"*ةاوجههاكل،وءه!دالفنفعرقدبانهالقولعلىيجرؤالذي

بمد.فيما"يقولماانظركن،ذلكيؤولانهخقيقة

!.؟"هـ،*اهأ9أ*لأ:،،!ه!هللام4أه3ي!3ث!ألا.".هـي!7(11
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"!الجمالينقذهفسووا)محالم"

لستويفسكي

يحسن،معهويتعبنا،سول!نتسينوراءنتوهلاحش،الانومن

الشبه،باوجهدالمايذكرنابما،البصرمرمىعلى،نحت!فظانبنا

الكبير.سلفه،تولستويوبيينب"،القربىورواب!

،.نيزودناالذانينمننوعينبينمقارف"سولجنتسببنيعقد

الذيالفنانذلك!اكلحيقول،للفن-لديه-مقبولبهظور،!اخلال

حدئبعب*نفسهلويحه،مستقلروحيلعالمكخالقنفسهيتغيل

الفنانذلكلكن.عنهكاملةالمسؤوليةمتقبلا،وتعميرهالعالمذلث

علىيفدو،عبقرياكانمهما،فانانسانيوجدلالانه،)5(ينهار

اعلنالذي،4مرالات،نمثل،ذلكفب،والفنان،العبءذلكحكل

والمحزن.لعاا4ء!ازنالوحمان!امخلقفيو!شل،الكونمركزانه

علىافتفارالمومباينحى،فشلهامضهمنتى،النوعهذامنانالؤان

واؤضفسار،وتشتتها،المعاصرةالروحوتعقد،-جامالاالىالعالم

الفهم.علىالق!رةالىرالج!

عاياؤوةهناكان!عرفالذيذاكنجدالفنانهذامقابلوفي

تحتصعيمكصبيفرحالعملاعلىبقبل،ذلكويهقبل،فوفه

منصنعه،ليسىامالعاهذاانمدركا،فوقهالمهاوسو-،ء،التمرين

اس!4حولشكوكايةتوجدلاوانه،لمشيئض"خاصعاليسوانه

)6(.الجوهرية

الغلافاوجهالىبالاذلقيعندهافنامفهومعلىنقفوحتى

خالقا،نفسهمنيجعلفالاول.ونقيضهالاولالض(نبينوالاخنلاف

وا،الجنونواصابهانهاروانح!تى،كاملةعالمهمسؤواليةويتحول

هذايمنيهوالذي.العبلاذلكوطاةلمحت،بتلابيبهالرعباءسك

،فيعيدعليهويتمرد،يجدهكماالعالميرفضالفنانذلكانال!لام

كما،"!مف*روحياعالمايخا!"اي،الصءابداعهفيخلقه

الذيوالعالم،وت!ديهتمددهمسؤوليةويتحمل،سولجنتسىيقول

فرغم،نقيض4اما.ماتوانخنى.جنوانحتى.كاملة،يبسه

ماكلعن"،سولجنت-نبهايقولالنن،"الكاملةمسؤوليته"

وفىحه!)"يصؤرماتممتوعبالتيالارواحوعسن"(،ويرسمهيصوره

محلالهـمدورمفهومسولجنتممينيحلهو4كىللعالمالتصو-كلهذا

سولجنتسينيراهاالتنالمسؤوليةتلكرغم،نقول(الواقعيةمفهوم

هبةالالديهليست،هوبكلماته،الاخيرال!فنهانذلكفعان،2عظم

لنيتشهأ)5،كماح!ث

.،ص،ادساقهادجعنفس)ول



بهيتصفالذيالانسجامابصار:الاخربنءناكثربحدةالابصار

وقبح،جمالمنالعالمذلكفيالانساناسهامبهيتصفوما،العالم

،ا!ثرالقدرةهي،اخرىهبة،هذهحدةالاكثرالابصارهنةوفوق

بينالرفضفرقهنا.والفرقالاخرينالىيبصرهماتوصيلعلى،حد

لهمعالمهذالانسركقلاخير.والامتثالالتمردببص،والفبول

هىولذلكمدركسشكبعيرسوالاول)،فيهيحتكمولا،هويصفه

والتطلعالرؤضمن4يمنعلاالحلمجسقةلتلكادواكهانغير،ايضا

خلقا(يخلقهشوقهعظمومن،اسجامهـاواكثرا-ملهوماالى

الايمهانمنساس،ور!ا-منطلق،يجدبمامسلمالاخيراـهـن

9خيرا)والجمالالقبحواما..امالهـمافبم"الجوهريجام4بالاور))

الجانبيةاللمورةوبهذه.)7(/الهـكونهذاوكي،نالاففعلفص(والشر

لانه.ايضااليئونهجنب،المعترةارزكلسةتلكنتجنبا،ريحة

عافىاومه!،اوجوداحضيضالىالمرءنزل،ومهم،الفلكان

"جامبالافالوءئ"دلكعنهيتخلىلا،،والمرض،والسجنالفاقسة

ايمانه.عنهبتخلىلا.الوجودفييزعونلاالمذيا(صاهـد

دومحايسس..نجبرخلقهالذيوالعالم،صرراللهبانالاي!،ن

لملسوكماويبدو،واؤسجامهكمالهعلىمقفلعالمؤهو.تماما

منالذيالفنلولا،تنرمنعليهيق!مهبمانللانمطمجالفيهيكن

الات،ن!ابقى.مناهمافن،ن،فولهذا.اجطلاالانسانيخاقخلاله

فديكوناذ،سينحطالفنبأنيتنباونالذيناولئكاكذبوما

والفنمصحيحفالعدس.ويموت،تصورهاالممكنالاشكالكلاستنفد

فهمعلى،نموتا!قهـبل،س!قدرترانافهل.نرنونهصوتسيبقى

ولنا،للعالم،الفنيفعلهوالذي؟مراميه3لو،العديدةاوجههكل

مماالىتذهباًلهميالاشياء"،لهااسملاالتمي،ءالايتلكمن

واظلمت،تجهدتالصبمالروحصكيعيد،بفالفن."الكلماتوراء

،فياحي،زا،قأتينااًلفنخلالومن.!"رفيهروحيهةلخبرةويفتحهسا

لاوالانكشالىاوحئامنلحصات،واض!قىغيرخاطفةومضات

اخرين،)كتابسبقوقد.العقلانيبالتفكهرابعهاللوصولسبيل

.ويقولكهـنرابجمىءقالواان،لورنسهربرتد!فبدالذهنالىاؤربهم

فياص!رةاالمرأةبتلكاشبه،))دلكفي،الفنانسواجنت!ين

انت،صورتكترىفلا،ف!يهاتنظرالتي،الخراؤيةالمحكايات

به،الا"ساكاواليهوللاو!سبهبللاما؟لمص-ح،لحظة،دى6بل

،سحريب،طاو،طائرحصاناليهاخذكعلىيقدرلاالذيدلك

بعبارة-هنافى!ن)8(.".اليهفوؤ-االروحتةحر!الذيذلك

،اخرىمرة،عدناقد-الثيءبعضحريةس،الشيءبعض4غييب

المخلص.الفن،المنقذالفنفكوةالى

ي!ابصالذيبالجمال؟اينقذزث!ءوباي،الةئيخلصناوبم

،الجمالجوهرفيالخاصيةتلكفهه،ك)):ويدحضه(الشر)القبح

لاكاملااقعناهـا،مقنىعبحمقالةنيال*ملانوهي،الفنموقففي

فارمل..لهيستلممانيلثثمايقاومهالذيالقلبوحتى.يدحض

.)9("عليهالبرهانذاتهفييعملالفني

.غيرتولسضويبالاخصوقاله.قبلاديلوقد.جهلىكلاموذلك

،ب!قالفنيالع!ؤىالقولوء،ةهي!خ!صه-،ميكل،اثكلىةاى

حتىاو؟مثلابودوراوصاددكالمركذ.شريرفهـفانيبدعهالذي

حتىالشربمشكلةاقىخل،المسكب!يوآلانكادجار،خيرؤةان

لوبنتسينمعنخحلفلاأزحنوال!ولوا،وتالعنفلؤىفىاشؤءب

الجمالدنالافسانممسوويىةعنالفكرةبهذه،وؤلمسدا)7(

-للكونمركزاالانسانسولجنتسينيجهل،بفعلهالعالمفيوالقبح

الخالق.مسؤوببةلبعضومتحملابل

هص"نوبلخ!قى"81(

.6،صالهابقالمربرعأفس)9(
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تساؤلنالكن.الجمال=الفنيالصدفهـرةحولتولشوياو

لاهوتي،موشوهو.سولجنفينعنهيصدرالذيالموقيف-لمحاتمب-

بالشرالمنشغلالفنانعملكلالجمال،الفنيالصلمقالىنظرته!ى

الحمالىمنفربايضاذلكباننسلمهل.واقناعبصدقعنهوالمعبز

نرفضه،،الدينيموؤفنساظلفيللقبولمنفذايجدلالانه،ام

انفسنا؟وننافض

هي،سولحنتسونجمافيما،لناتبدوكما،والمثكل!

اليبانبالانحيكل.اًلدوجماتية.العقالديةمشكلة-اخرىمرة-

.).ا!مضاد.وقفهـناش!ث!انفسفعلبرخهـت.فيهوادنجمد

كيف.وسنرى.الاخرالطرففيالانيفعلهوسولجنتسين

يوف-سح،برختلموففالمقابلالضدالعقائديالموقفمن

مثلكامي،مخننلفةمشاربمنكتلىالمراتعشراتاكدهماسولجنتين

والكتابةالفنبينالجوهريالتباينيوضح:ويونسكو،وارسو

سيالسة،بعقائدالاكناعاو،مسبقةافكارعىنالدفاعالىترم!يالتي

لها،واترويح،صحنهاعلىوالبرهنهة،فلس!فيةاو،اجتماعية

تنبني،الصمقهوواء!نبعمنالحقالفنينبعبينماانهفيقول

رعم،والننماسلوالاسمافىالظاهريالانسجاممنعرضعلىالكتابةتلك

،متحدعواخطاءاكاذيبمن،عنهمعبرة،علإ"قائمةتكون؟سدمهـا

تواجههاعنماالاامرهاينكشفولا،عؤولهمعلىوتستولي،الناس

،أمثلهامقنعة،متسقة،فتما-كةوتبدو،تنلفضهااحرىعخنابة

تاكي-*منفائدةلا":سولجنتسينيقول.وكذباخكللاءن!صاقلولا

المصطنعةالمهفاهممان11:ايضاويقول.)11("بهالفلبيؤمنلاما

الفنلاخننبارتصمدانتستطيعلا(ال!،بةنكلىكع!هاتقوماتي)

وتتيرى،تتفتتفانهاولذا(م"أ؟89صورفيرو:!اائتعيير)

تلكاما.احدات!عولا،اللونالىواقفارها،سقمهاوينكشف

مرحرشكللا4الشاوتقمم،قةالحقبنب!كاتئررالتيالاعمال

احد،يستطيعولا،اليف"انفسهاوتوصل،تالرنافانو"،حي

.)12(((يدحضهاان،قروتبعدحهفه

مااللممنالىويعيد،وج!لصادقكلام!ا،اخرىومرة

فب"ماخارمنوديموءتهاله!نعوهـمه!نتو!!زرويقالهانسبق

يبمو-ف!يما-تمامااستوعبوقد،سولجنتسيئاناولا.صدقمن

تصصرالتيالكنابةتبابشبأنا2بقن!يركاد،العقائديةمعركتهقي

ا!رنفيالرومانسيونؤ،لكم!ا1((بهورومنالقلبيقو)4ع!ا"

اوسياسيةبعقيدةالايمانعنتصدرالتممه!الكتابةهـن(عشرالتاسع

للصم!،الوحيدوالمب،راروحبا،صهـرهومه:ةاجته"عي!كأ

يضعبذلكوهو.الاطلاقيعلىو"هـ!اءملاالعهللكون،وباننالي

اهثالمنكمعابالاولالوجهوعلى،العملةمنالاخرالوء4علىنفسه

السلاحرفعاذاالافنايكوطلاالفنازيؤلون،وبكانوربرخت

سياسية.عقيدةخدمةؤ!

مالاف"،ف،ؤلمنموففهيثيرهبماواعنفسهوسولجنننسين

والفنانللفنينبعيهـل:))التاليةبالصغة،السواليطرحانيلبث

اينهمسا،ضبيضعسااناهماينبغيام،طريقهمافييذهباان

كانوان،لهمفيداعمله!اوي!!لا،المجتمع"جاهصاواجبهبالم!مرار

باننسلمدونا":بقولهالشوالعلىويجيب)13(3(انجيازبغيرذلك

نجدهانير-ؤذيممافانهذلكومع:لاحدبشيءمدينايىممىالمصان

النزواتبراريالىاو،خلقهمنعوالمالىالانهحابعلىفالرا

.16ص،المرجعنفس11).

.6ص"نوبرلخطبة"111(

الادبفيدراسات"بكننابناعنهاةطولةدراستناالىارجع)12(
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والتافهين،،للماجوريننهبا،بذلك،الوافععالمتاركا،الذاتية

انه!نقدفيهنعيشالذيالعشرينالقرنهذاان.نوالمجافي

.."سبقتهالتيالقرونمنفسوةاشد

افيثرائهورغم.لياانعزاوليس،بيا!رويىسي-يجاربا-فهـو

كل..ا):ضالي!ةدون(ليسهـة8981+هـ'طل،1القضيةلفن"

فنالفضيةكنابالهلزمينا!نمضاليينمنال!قيضعلى،ان!الامرفءما

ضدالقضيةوالتزاء"نضاليتهيضع،الانحتىعا+4منالفناهمالذين

.سنرىكصا،اخرىقض!صةجانب2!ؤأالماركمت)

والاخلاقالهرلعنون!دت

انه،رأيناوقد،فنكلنبعاوكاتبهذاعندالصمقكانان

موقفهمتخذاكانوان،بمورهمذنزم،صدقالملتزمينلواقببةؤرينا

،تده،الكننبعالصمق!إنانزفول،الساحةمنالاخرالجانبفي

والائير.الاولموضوعهفالكلدل

وطرد،الغربفيبطلاجطهالذي2نضما،"منالسابعال!زءفي

سولجنتسين:،يقول"المعتقاقارحسسلى))،!زرهمنبسببه

م!افئايشبهولا،وء!خانل،قويبلاثبىفيالقانولىان))

ذلكورغم..البسيطةظ!رعلىمكانايفيالقانوناسمعليهيطلق

،"الزورالشهادة"اسمهـااتيالخطيئةفلكتولهـ،يفىفانه

اكتردما.مركبهرهمميا؟بذنبايعتبرهالا،عاكة،وانهبل

بضويتقممون،ظهرانينابيناحوال!حتروجالذينالزورشهود

الجميع،با"حترامفيهايرممفصهون،مبجلةوريخوفةنحووئيره

البلد،دوسيا،وبلدنا.ايامهملخنمامالقاربةباششويسرئشون

الزور،شهوديدللالذي،كلهالتاريخوفي،العالمفيالؤحيد

وررعاهم.،عليهموينعم

القتلة،-القضاةمنالقصاصعنقانوأنمايقصر،وبااثل"

المجتمع،مهمو!ي،وظائفهم8!يظلونفكلهم.ا!قضلمة!اوا!ن

ايامهم،اخرياتالى،الراسراف!،بعدهاررليوون،عديد؟لسنوات

.9ء،مخيربالواجبقامواوقد

انكاذيب،منآجرهضربحلأكطيحوطهشعب-ببساطةصن!-ق"

((..أبا!لبراملاطهوعجن

كاس،لاراءمعتنقانهسولجنتسينيقول،نوبلجائزةخلإقيوفي

اساسياشاض!*،حياةوكطريقة،اخلاؤيةكقيةة،المدلكانالذ!هر

اعما)".فيجوهريةوقض!يسة،له

علىالسويديةالاكاديميةتؤكدنوبلجانزةمنحهحيثمياتوفي

التيالعريقةالضقاليدخلالهمنواصلالذيالراسخالاخلاقيا!فف)،

."الروسيللادبتحدلا

،ومابالصروالمنادي،العادلالرءلذلكاذنهـورجلفاي

يريد؟وماذا،ى4يبحثالذيوما،قسمتنه

واجهزةالفربصحفاياهاالمجستهافن!الهالةعننطراف!لنصر

راسهفوقالشيءدعضومعوجة،مشبوهةهالةفهي،بهالاعلام

ناي!،ولونظمواالتيا)مثعيطانكعباءةتماما(4مغرضلاأهسأا

الىبالاولن!.اكعراو!نينعثر!ال،وطنهفيايا!،يلبسوه

ةروايسفك!ثخصياتهاحدىلسانعلىوردتالتيالكلماتهذه

:"الاول!،الدائرة"

اخرىحكومةبو*وداشبهمابلدفيعكليمكاتبوحسودان"

."البلدذلكفي(منافسة)

عنه.نسالماجواد!الى،مدخلض-حونالكلماتهذهفلعل

و*يديولوجياتا)حاكمةالانظمةبعتضخمت!يزالذيا!مصراهذاففي

02

لتببت،لونهاكانوايا:كانت!ثما،عليهاتقومالتي!بية؟ل!

عليه،تعيشالذيالحيالجسدعلىتقتاتخبنةسطانيةباورامش:ى

ميهتسخرالذيالدهرهذا،كلوتميته،وتستزفه،تشوههمهلوعلى

البشرية،الروحتطويعفيكشوفمنالطماليطوعسلمااخ!رالنظم

العاومزطبيقاتاحمثوتسشخمم،عليهالطرقو!عالعقلوط.س

كلتبررالغايةمذهبمعجنبالىجننا)اطبيعببةوانيةلافا

عصرو!ط،واذلالهماوتعذيبهى!لجسدواالنيفسايذاءفكط(وسيلة

حيثالىشعزلاضئيسلاوصهيىافردايدفعالذيذاكيونايكهذا

،"لا"لهاليقول،المعامرةالهولاتتلكامامالقامةمنتصبيفف

اميتة؟االكلبيةالحلبةتلكديمنافسهةاخرىحكومةنفسه.نويجعل

السوفياتي:الالحادزعماءالىرسالتهفييتولوهوللرجلاسمع

وراءتسىلاهدهاتيرساان،الحالبطبيع!ة،لاحظتمولقد"

صدفتكم،منخرجتقد-طويلوقتمن-كأنا.شخصيةغايات

ضداوتوقعونهاعقوبةابكأعنالنطربصرفكتالأباتيتنشروسو!

فيأيضاوانا-.الانقلتهقدقولهاريدكنتماوكل.تفرضونه

اقيملاانياكفايةميهبمااثبتقدواظنني،والحمس!ينالخامسة

.ا!)4"بحياتيللتضحيةاستعدادعلىواني،لمادياللثراءوفىنا

وا،الهواءطواحينومناطحةكيخوتيةالدونمنضربهوفهل

!صالى-قىفي!الجنونمنضرباو،الالستعراضيةاو،النرجسية

علىانهقولهرغم،جا،!باالبطولاتولندع.لابالقطع؟سولجنتسين

راحاًشياءسجانبمن-فالب!ولات،بحياتهللتضحيةالستعدالى

بهالؤ*نيعدولم،والمعجزاتالخوارقزصانولىكما،زمانها

اصر،جانبومن.اليهـ3تبالذيناولئكحتى،يصدقهااوارر

ليسسسنواتنروافعالهاثارهللفنتبعيبدوكماسفسولجنتسين

قدرصلفهو.المثاليةمنالهـقدوذلكبكلوليس،ارعنولا،مجازفا

جازفوعنممسا،ددتهواعدجهـيدا،الامرمبدامن،حسبتمهحسب

السوفياتيالوفاقظىلوهي.اسونظاعماقدرظهرهامنفدكان

ومرب،ؤهلمسفهل،الغربعلىالسوفياتيوالانفتاخ،الامي!كي

كبرىضجةحول"واقام،اعمالهنشرالذيالفربالىواؤلمت،ضربته

وظهرت،شكذلكفيما،الرجلجازفنعم.ضجةبعدهاما

خائفة،نظرةعينيهوفيطفليهمحتفف،الفربص!ففي4صور

نابدلااانجليزيمثلوهناك.ثماره!ااتتمحسوبةمجازفةاخنها

يقول(بالامثال.ورعوسولجنتبن،يقابلهدوسيامثلاهناك

تلكه!اكوبالعربية،"بش!+يه-وزلابش!ث!يجازفلممن"

نانقولولا."الله!الفاتكباللذاتويؤئر":الشعرمنالشطرة

حلأودفي)فعلدالفي3تمامامخلصفهو.افاقاوممثلالرجل

ياخذهلامهـاوهو،"وناصحثاطر"سشكبغير-لكنه،(نظرته

.هب"تكنلمخاضهـلاالتيالموهـ!ةلان،احدعليه

خابرجلانه-ببساطة-اعتقادنا؟اذنسواجنتسينخطبهما

لان،غضبهمراجلأفجرتوا،صبرهفنفد،وهمهوضاع،امله

وبودانننسىولا.هويراههاكماالاموريرونلابلدهح!"م

مجردلاااخرىحكومهوجودبمثابةهومابلدفيعظممكاتب

البلد.ذلكفبمأمعارضة

وزعماءسولجنتمبنبين،وجذريعميه!خلافاذنالمسالة

.الخلا!وابعادهذلكوجه2أستوضحانفمن!حاول.السوفياتيالاتحاد

-3للعالالفريدةورؤيته،حمسهبفضل-قادرالكانبانإ)

الحياةادوارمختلف،البشرشغهوهقبل،!را،يكتفانعلى

ول.؟5لءيلاءولأ+لأ؟أ:،،ول1ام،703019أأ،8ء4هـ4كم،،14(

*!!13+هحه؟"9"؟يا؟7؟اكالام؟2!س!*ه'4+45وله1"87
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زاويةمن،الاحيانمعكم،فييراها،وهوواوجههاالاجتماكية

صاحبهاعلىتغرضالموهبةانغير.الموهبةجوهرذلك.محتوقعةفير

كلعلىمجتمعهيوقفانينبفياملالبانضط،معينة6!اتافير

معتلاكانماخاصسة،بصيرتهعليهوتقع،موهبتهعليهتوقغهما

خاصةحساسيةذادالماالرولىكطالادبكانلقد..القلقعلىباعثا

هيالادبمهص*انلنايقالاحيافاونحن.الانسانيةالمعاناةتجاه

وتبرير6التز!يفمنقربذلكانفيص.قهويزوالمستقبليجملان

.)15((،00للكلب

الفناناو،افلا!بعلىاخلافىالتزامهفاا،ساسيفالمطلق

ابداعهمنيجعلوان،مجتمعهخممةفيفوهبتهيكرلسبان،الموثوب

.شرورمنمتربصهوبفاف!لرا

(كتاباىفسي)انانا)سولجنتسينيقولافهـ،جانبومن

كلاريخايوابين،الروسبم)يخنالتا"البطيءاهـ،راشرحاًناحاول

.)16("..كان

قييهناولههكر"النناريخا!ستقراءخلالمن-ايضاالكاتيبؤملى

التاريمبئذلكيتخذهانيعتملالذيامساريستظهران-اعماله

الحلبمالتيمبؤبذلك،حسماعليهايقعالنىالروفيمؤزا،مستقبلا

.6مساروتتبعالتاريخاصاىتحليلعلىالقائم

هواخرالتزامساالكاتبالتزاماتالىسولجنتسهنويضيف

"خطاب!.مقبلةوكوارثمشك!منبهيتنبألماا،حلولاقتراح

ال!ابهذااليكماوجهاًني..:ة)يقولالسوفي!!يالالحاادز!ءالى

،آملاصائبةليتبدورؤيةوهي،للمستقبلرؤيت!يماعلىاوقفكملكي

،،03،،51!13؟+لا:!هءهداولهـ*،أ+"هعع34،،(1)0

م9*9+إ؟لا5ولكاه+ه،'7801'!.8؟

.8ص،(،ارووفياتيا+لحادزعماءالىخطاب"ا!)6

بينما،ايضاعليكماقهرحولكي،شيءكلرغمافناعكممناتمكنان

-يئا!رافيالمخاطرمنهمكنامضجا،الوق!منمتسعهنالرحزاللا

.171(6"المقبلةالثلائيناوالعمثرالسنواتخ!لكلبلالطاتواجهاني

كاهله؟ىلىالفنانءوهبةتضسهااننىا-ؤولياتا،اذن،تلك

سألمو3و.والحلولالمخارجوا!تراح،وا!نذير،والتنبو،الابصار

الاولي.بالدزجه9سةاخلامسؤوليات

الضزامعنالصادرالفنلدورالحيويةالاهميةلناوكت!ح

هـ!من!عوةاثدانهتبينالذي"العشرينالقرنفئ،اخلاؤب

فىالقميمسلالمقعددالىبالاالقينامااذا،"قرونمنسبقهما

انحاءاًامالممختلففيالبشربهاينفرالتيالمعالىيىوازثواجا!بومعالم

ماوخل".عهـنهـ3بعمدااو،ا.وفهمت!ت،عالمهم9بيررىماالى

برمكنء.،باعتبمارهاليهننظر،دورنا!بمعقريتهددكأ"ولا،عنابعيدهو

،وا)ننأوه!ات،الانينرغم،النضتطيقهانينبفيمما،احتماله

تزدشالض!والاد!اخ،مسامت(الىثترامىا!ياهتومةوالصرخات

)18(.الضحايا"منالملر!يقارواحكانتوانحتى،وبرمرظورمئا!!ت

عأوال!ر4الاخلاقيالثللهذا،افىدوبرلأاالمعاييروهذه

الذيما،ءنهالخلاصالىتطلعاتهممعوالتعاطفالاخرينشقاءفهم

لافه"؟صسدح!هسيرأبالذيمنأعالمناسيوحدالذيومن،مهاور!يقو

اثئانحهـتىاو،اربعةحتىاو،للقيمسلالمسضةهناكظلهـتطالم!ا

ولنيكون..واحدةوبشرية،واحدعالمابداهشاكون؟لن،!!

ه!ذهسيصايحالذيهـ")91(."الكوكبهذاسطجعلىمهسابقاءلنا

للبفنريةيخلقانيوكنالذيماأوكيف،القيممنالمنفعاربةالسلالم

الصفحة.نفس،السار!المرءعنغسا()7

.12ص،"نوبلخط!بة")18(

.13ص،ارر،بقاارجعنفس)91(

!وفثص!ا!كلصياور!ق

بقلمرواية

جبرابراهيم1جبرا

كما،الاولىبالدرجة"وشخصياتا!اررواية"فهي.آخرنوعمن!واية،(ضيئشارعفيصيادون"

تصويرمنمتأتية؟صياداون"فيالاهميةولكن.ديفزجونسندنشىالانكليزيالمستشرقعنهماقال

قعسدرقهوبارعاادبياعملا"صيادون!يجعلءالذيوالشي.والواقفالافكارتقديمومنالشخصيك

مختلففيتشحركاوجعلهاصغيرةبوتقةفيوالافكاروالمواقفالشخصياتهذهجميعتكديص!علىاماتب

منالكاتباينتقلكيفاما.كاملاشسبهاالاخرلايشبهالشخصياتهذهمنواحداانرفم،الاتجاهات

."براعتهعلىاخردليلفذلك،ظاهرةعلافةمادونمناحرىالىفكرة

ةلؤهحدلواعثدالدكوراشاحدصلد
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،السويرةوالافعمالىالخيرةالافعالىبهتزنللتفييممو!انسقا

خطالنفسهاتضعانللبشريةيمكنحتى،يطافىلاومايطافىماوتعدر

فه!غض::-،يوجهان!مكنالذيوما؟وذاكهذابنيفعلصائبا

ايأف!بومزعحمنافريبهوماضدلا،بحقفطيعهوما

انسانياالمستنيراخهماذلكبمثلينفذانيستطيعالذيذلكشي

حجبويرترقالمحإدةالمبالبرةلخيراتف،الفولاذيالحائ!خلالمن

منغيرف،واحزاناوراًحؤلموبمناالىليحملافقضساو!يق،ت!بنا

كل.كلاأالممليالبرهارز؟القهر؟يةالدعا؟عناالبميدبنالبشر

عدىا)مالرهو،الادب،وحدهالفن.وعاجزةمسهدودةسبلرره

فوكونه!يالممكل!ثلالانسانضعفعلىالتدلبعليالقاثرهسو.ذ!

حبراتدنالعمىاووالتمامي،الباشرةتجربتمنالاالننغلمعلىفامد

ي!ملاذالاركل!لىالمحلورالا/سانوقتمنيوسصعفال!ن.لهي!ه

،والواذط،امحبائهابكل،الغيرلخبراتالمركبالكللاصصاتسحانمن

منغيرنايعيقنههاالتفيلخبراتاكلخلقيع-سدفىالفن،ومذاقهإ

انم!ان،كلاليهياخذ!ساحتي8فتحيا،لحماويكسوها،البث!س

عروالحيوب!عةالثملبةهذهتقتعسولا،ايضاهوحبراتهاويجطه

البشر،منالمتعاكبةالاج!الىالىتفندبل،وحدهاالمتعايشةالاجيال

،لهـ،ومهممالبشرلخبراتكناشالردورهالىالفنيضيفبحيث

ع!لىفييحا!،للاممالحيةالذاكرةدورهو،اهميةيقللادورا

فوئ-واًلفن.ايى9الاساءةاوبتشويههيسميحلاثكلتاريخها

لتقاليد،وا،والهرف،لةاعوائقتخطيعلىقادر-اوذاكهذا

حيةروابطفيخلق،الاممبينتفصلالتي،الاجتماعيةوالنظم

ءستوىعلىيفعلك!اتماما،غيرهابخبراتامةكلويغني،بينها

فعلاالبعض-،بعضهاخطا"منتتعلمانللامسميتيحوبذا،الافىاد

فحسب،الافرادمستوىعلىلا،ومخلمىم!نق!ذفالفن.)02(-كررها

يقوملكيانها،اضحومن.جمعاءوالبشرية،الامممس!توىوعلىبل

اهذبيجافيو،وحدهالصدئعلىيقومانلهينبغيالدوربذلكالغمن

حياةللبشو3تستقبلا!الت!الاخلاؤيمةالقيمعنويصدر،والتزييف

العدل.مقدفنهاوفي،بدون!(

لمن؟والاكوالعلل،ولكن

ثلاث،الم!ننقلفيسنواتئماني:بهويحيطاحاطم!اكلمن

فحيح!ياةيوم"ظهوربعدالصراعمنةواتعشر،ا،ضفىفيسنوات

نموالطرد،الاخيرالصدامثم.نوبلجائزة،"دينزوفيتنرايفان

وطنه،الىمنهيعودمتىيعلملابمنفىوحكم،السوفياتيالاتحاد

نفس!"علىفيهايتفوداءمالهفيباعينهامواضعومن،ذلككلمن

مواطنيه،منالادبعالمفيلكباراصحبةفىبحقمسترالهويجد

قدذلككلمن..تولستويالعتيعسلفهظلفيدائمابقيوان

ف!ياثيرتالتيلكبرىاالضجهبعدخاصة،سولجنتسينيبمو

العصورتذكرالذبناولئكمنلم-!انلوكما،حولهوالشرىالفرب

ولااليهم3الاهتنسبالذلناولثكاو،بهاهميذكرونولاباسمائهم

يكونقدمساالىمنفذالنانجدوحتى.اليهابنسبهميمشون

اسماعنانصم،ذاتهالرجلوامكاليات،ذلكلامكانيةصلأمباقييما

عنقليلاباعينناونلتفت،حولهالمثارالضصكاالعظيمعنقلبلا

ءكنالذيالوحيدالمامونالمحكالىونعود،عليهاًلمسلطةالاضواء

عنهيعبروما،عنهاي!صدرالتيالمواقف،فكرهممنطلقداًلى..اليه

هتا!الافلشي(عليهوان،لهان)العظيمالصخهباملأ.ابطعهكل

ال!نافله.خلرجيتظاهروناناس

انا.إ)سولجنتسينيقولالسوفياتيالاتحادزعماءالىخطابهفي

ايىنا،اكلربالشعوبتدككلالتوكلم!ا،الشعوبلكلالخيراتعنى

.15و14صي!ي:"نوبلضبة"الىارجع)25(

يبر.حرارةاشد؟لخي!راهطت!ف!اتيكانت،عليئاعتماداواكثر

هـلفوقيئغافيالذيهووالاوكرانجةالر،سيهالشوبمصيران

."رأسمكمسقطحيثيكوننفعكاعظم))ةيقولعئدناوالم!ثل.شيء

عاناهااقنيمثللهاليسالتنالعذابات:ايضأاعمقسببوفف"ك

."بالمعروفءاولىالاقربون:"نن!نقولكمصااًي)21(0"ثعبن!ا

ناتذكرنامااذاخاصة،عليهمآخذولا،لىوجههوافهمبماكلاموهذا

البشر8وحير،أ)!باقي"الاءلملاؤيةوالقيم،بالهدلمهتمامرؤالكا؟ب

ا*يركا،ى.بان!"لمهيقارنكا.لبانهايف!صارتدكرز!،،الحريةعنومة،فح

ادبيةلمجلةبهادلىصحنيحديثفييقوأ!وهـواليهلنمهنجولكن

الاخلاقيةباهثكلاتمهتماكنتاورءء):6791عامونشر،تثب!لحية

)22(."اشتراكيةامكانترأسحمايى!ة،العليماإص!حضرةاللمجتمعات

:بلادهزءماءالىاثك!تبر4خطارفييقولوهىواتضااليهولنصغ

الجئوبيةاميركاثوارتمويلعنالتوقفكييضرددانيمكنالذيمنذا"

عبودية)العبو،ريةهذممنذ"افصا"حريرالىالانصراؤءاجلمن

(7391-9-5)خطابهفيذلكيقولوهو)23((أ؟(ايدوياالعمل

علىوفيخذ،المنكوبةإرةالق!تلكبلدان،نشيليوعير،شيليعن

الحرية،عنالمتحدتو!-و،ثوار!-،يسامحدوىان!بلادههكام

اوذيقعدربما،الدينئ"احساسهلان؟ولم4لبشراوعذاب!ات

والحقولالمهـ،نعفيتعملوهيالرو!ببةالمراةلمراىحميتهواستنفرت

بدلاتونجلماوز-!بماتضبئحكايهان:"اخرىومرة.المدنوشوارع

دخ!ولعلىهـ4وهساروتنا،فجمكتشايكتشانح3مهالجارمن

اكافة.اويصفهـ!ا،القرببالتاربححكاياتمن،اينوويالتسلحسباق

،1)؟2(؟ايضاالبربمعمماثلةغلطةالىلمائرينصرازاالا،والان

وج---وديهنئمابلدفيعظيمكا!لبوجودانأنساوقد)فالرجل

لافهـعمعل!بهمالنك!ريشمر(البلدذلكفي،مناؤسه،احرىحكومة

الحكمفيس:موهمءلمنساعدكما،ويسلحونهمالعربيساع-ررون

ناعسىيوقفناالقريبالهاريحانورغم.وسلحوهتونجماوتسي

تلفىالذيوان،تولجبماويسمبممىررلهايكنلمروسيافيااحدا

لان.تستقيملاهناالمقارنةفان،الصينيالشعبكانفعلااور،عدة

عاىومساعدته"ونجماوتسيتسليحبلادهعلىفيخذاذسولجنتين

نايعتبرانهاساسعلىذلكيفعل،الئوويالنتسلعسباقدخول

ا-:واتاخلالاس!وفيتمطاالابرء،ديتهدداناساس!-بئخطبريناحدالصين

يجعلانيمكنالذيإثبهوجهفاين.القادمةالثلائيناوالعشر

اتراه؟للصببنلمساعدتهممما!للةغلطةللعرباهـوفييالاتحادمساع!دة

انهام،بئالتأصرالمساكينالعربمنالسوفيتيالاتح،دعلىيخشى

واماضا؟وديعالممساجاربجانبتقفلم،اخرىمرة،بلادهلارياسف

معسولجنتسينمقامرةفيوا)حاسمةالرابحةالورقهـةانتسلا

،الغربشئاعمالهنمثر،ال!بداًيةمبذ،كانهـتبلادهي9السل!ة

الغربية.الاعلاماجهزةمنلةومدوكامل!ةمؤازرةعلىوالحصول

ذلككتبانهاوحيناادا(ايضاوعقو!نا)الرجلنظلما.ت،شههبى

الغربف!يالاعلامواجهزةالنشردوردييشح!مونكلنعلىوعض4

ثهـلانهااد،واعمقابعدجذورذاتلديهفالمسالة،وحسب

كتاباتهبهتشهدامما،يبدوموقفوهو،ككلالخويموقفهمنجزءا

((الصطرف"يعاديمحامطوجه:اساسيينوجهينلهان،الانصتى

ولقد)والنظاموالقانون،المربحبةالاصولعلىواًلخروج،اشكالهكلفي

7،صالسوفياتيالاتحادزعماءالىرلالة")1؟(
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ممذلل!يبدولنلكنه،المداءالسلطةيناصبكاتبمنكريبا؟لكيبلو

وكل،العالم!يةيطدي،قومياخرووجه،،يعاديهاكاذاالركناامتى

عليه.تنطويما

:كهذهافوالفيالقسماتمحددواضحآفيسنرالاولالوجهوامالأ

فيفعلهاتندل6بينناح!يةزالتماالقديمةالبدائيةالنوازءان"

الجفع،:هيالنوازعتلك.اهلهبينالفرفةوبثعا!ناتمزيق

هـباتتكانتوان،المتباعلالشرواقسمار،والفبمر،والحسد

كالصراعء)مستعارةباسماءوتتسمى،حديثةاقنعةوراءالانتتخش

،"الجماهيرنفمال"و،"العن!مريالصراع"و،"الطبقي

التحرككماتفحتى)25(")إ("ا،نظمسةالعماليةالحركةنضال"و

الممالئقاباتبهاتهـوماتيالجماحمكبوحةالمخففةالمهذبةارهـسنورية

الضطرفاس!ثصسولجنتسبنفاموس!تندرج،مثلابريطانيافي

اوراىصفةيعتبرفهو،فربرولا.)26(المدمرةالبعاليةوالنوازع

وهوكذلكيعتبرههالاومميف)27(جريمةالملاعلىونشرهاالبنتاجون

اذاالاكذلكتظللالكنها،اظقيةقيمةفالحرية،طبعا":القائل

الحدود،تلكوراء،لافها،تتخطاهافلاتلزمهامهينةحدودداخلظلت

اذا،اخلاقيغيرليس"النظام"و.وفسظتحللالهـتصبحتتدهور

الفريبمنلصسفانهولهذا281)".مستقراهادئانقاء،يهنيكان

حفنةموا-هةفيجزهاا،حترمةالديموقىاطياتبعضعلىينعيان

هذهكلمنعا،نايعانيولماذاء)92(الاشقياءالارهابيينمن

الوسطفوالحلالمصالحةلقبولالبدائيالرفضذلكلانأالاوبئة

المبادى/مستوىالىورفمناه،النفسيةوعدتناالفكريةبن!يتنافيتلبث

فيالموةبعدادةالضحاياملايينموتفيالمتسببوهووالفضائل

عجزيتزايدالذي،فالعنف..الضفاعمالمنوغيرهاالحروب

فزايدة،بجرأةالميوميخطو،يومالىيوممن،فيهالتحكمعنالقانون

قدعقهبانعابىءفير،اجمعاله"لممسرععلى،منتصرا،مزهوا

يخطرولا)03(.كلهاتاريخطولعلىالمرةبمدالمرةان!ف

المدلعنالمتحدثوهو،القولهذايقولاذ،بباللسولجنتسين

الظلمجلوتهف!ونفخفجرهلكونقدكلهالمنفذلكان،ابدا

لوكمايحساليهيصغياذالمرءانوالحقيقة.والتجبروالطغيان

البقالين"سلالة"مناخرومنتظموقىرسيدالىبسممهالقىقدكان

بالبورجوازيةيهز،نوهمالنرنسيونالمثقغونبهازرىطالماالي

دكوا":الرجليقولعقلوبايف!ميرفبايوالا.وقيمهاالصغيرة

ذلدعبءيعمئونصكلوهم!لوقتابعضبهليهناواينللصيفذلك

دعوهم.بهاوفلالااقيالدوليةالال!رام!منالضخمالجوالى

اقننصادياتهمثمنويد!ون،البشريةيطهونوهمويلهثونيتوجعون

الارهابيينيدون-9ودثوهم(يومكللكوبايدفعباكملهمليون)السفيهة

ارالواكاهأذا"الارفميةامرةمنالجنوبياأضصففيالعصاباتومقلاللي

يتدبرونوسولى،الاسلامفلديهم.لمصيرهمالعربنضركودثونا")31(

هناكفلإس،لمصيرهاالجنوبيةاميركاتزكودعونا.بانفسهمامورهم

بنفسهالت!شفافريقي!انتركولثونا.)ة(عليهابالاستيلاءيهددمن

المولة،ومفهومالحفعارةالىالاولىحظواتهات!وانيمكنهاكيف

ثمالتف"طموحفتكررفيهاو!ناالتيالاخطاءهم!تقعالالهامتمنين

.18و17صص"نوبلخطبة1))25(
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الصفحة.نفس،المرجعنفس(27-92)
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ناتمامامددكأصهارغمذلفئيقولوهو)33(.."ينقالعل!الذي

تسرشنشريوسوف،العاشممنكعيرةمناطقؤمسننشريةالمجاعة"

ومشك!/،الارضوندوة،السكانملأدلزيالؤنتيجةافظعبضراوة

حسندسببلعلىذلكنقولونحن)33(".الاستيمارعصرمنالخروج

كلعلىقهـياسا-ايضاالمم!نمنلانه،الطيبةالنيةواقنراضالظن

اسياهميالشعوبئتلككلتركالىيع!وانهنفترضان-يقولما

اجإعةاانتماعامدرك،نهلمصيرهاالجنوبيةواميركاوافريقيا

،الارضندوةومن،السكا.كطالانفجارمنيعان!اا!العاولأان،مشثرلآ

مى!اخروجا!خلاتمنكلهذلكفوقيه،نونالجياعالمتخلفينوان

هـالاستعطلىعمر

ض!دبافىضعصبفنت!مه،الوجل؟ظلملاصى،ىاخموفرة

علىيأخذهمابينمناننذكرانبنايحسن،كذلكلأن!مالمتاخرين

نكفدعونا)،ا!مويقول،الفضاءلاستكشافمشروعاتهمبلادهزعماء

رجصؤو!و)24("والكونالخاربركط4ءالةفثضجعنايسهإعءن

كماالشجرةعلىعثرةمنخيراليدفيعصغورا،إنولمن4بيواؤ

ادمارامنروسيالانقاذممثروعهفي،اليدؤيالذيوالعصفور.يقال

وغزوه*الفضانفو!،الانخ!اههلالذيوالشمالل!يبرياهو

عنبالكفالخاصةومطالبته،ايقاؤهينصفيادياالتقمممنجزء

اتقدمابايقافدمطالبتهمثل،لمصييوهاوكهاوالمتخلفةالشعوبمساعدة

يعينرلنضعبناان":عقليواقتناع،مبدامسأل!ة،الفضعاءوبحوث

فسبجمريا،،اللازينيةاميركااو،المميالثرقيجنوبؤياو،الفضاء8!ط

رغمذلك)35(".لهـسضقبلوذص"وتنا،امك(هـكطاررماليةوالمناطق

يه!ددبرثكلاليومعالمفيالسكانتزايدمشكلةعنغاهلغيرانه

المعرولىالمخزونتناقضمشكلةعنغا!لغيرانهكما،مخيفبانفجار

بفافلليسكانو!ا.الارضباطنفيالطبيهجةالثرواتمنالانخى

جهدايانلهخطرقدانه!شكصفماتإكاوالمشكلةهذهعن

الأهالمشعوبلمم!"عدةاهـولمحيتيكالاتحادصناعيةمتقدمةدولةتبذله

-اوبر-وهاالمتعدرالانسصافي!زقهامنالخروجم!حاولةعلىالمتخلفة

قد-لاامالايديولو!لأالعامةالاللاقاتقبلمنكونهعنلنظرابصرفه

التفوءيمكنلاعالميةثورةتاجيلع!،الوقتلبعضولو،يساعد

وسولجنتسين)عينمينذيلكل،الميكنءنانهغير،ابعادهااوبمداها

واحدبئ!ءالتنبؤ،(سمتهماعلىمفتوحتانازهماالواضحمنعيمانله

يتحمثالذيالجنوب!الكرةنصففيسنتفجرانهاوهو،يخصهافيما

إ،،"الطيبيكونعمنالنكربصرلىلتناالشمالوء"فيوستتفجر،عنه

السوفهقي،الات!،داناحديدكيولا."الخبيث"يهـونومن،شمالا

نءمعهتعإونمنمعتعاون،الخارجيةالعلاقاتمجالفينشطمنذ

قدبل.القادمةثورتهايهاباويخش؟هالانهالفقيرةالمتاخرةا،شعوب

اًلايديولوجيةلممتقداتهمنفذاكانالسوفيتيا+لحادانهولمنيوجد

داخلافيوكان،الشعوبتإكسإعدعهـندما(سولجنتمبنيقولكما)

بحكموكان،تنافسالىالوفا!ظلفيتحول،الفربع3قويميراع

الجنوبفيالجياعالفقراءنقمةتوجيهفيناجط-التقدميةصورته

وحدهم.ا!فربينالانمنياءالى

الشعوبكلتمتلكهمااق.ن))انعنبغافللشيدامما،وبالمثل

للاستيطانمفتوحةكمساحاتالارض:الارضووو،الي!وم،اصولمن

والارضاعماقها،فيادفونةاال!عيةمواردناتكسوكعباءةاًلارض..
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مع"حنىانهليقيناعلميعلمداموما،)36("...حصبهثنربلأ

وهـع،ككلال!كبهذاسطحعلمىالارضمنعتاح!ظكلحسسبا!

هذهفان.ءالتربةحصويةفي(ممكنةاومحتملة)ديادةايةحسبان

سكانعددؤ!المطردةالزيادةاستهلكتها)استهلكتفدسنكونوتلك

..(الانمنسنة26بعداي)0،02سنةحلولعند(ككلالكوكب

خصوبةفيزيادةايفاى،الزراعيالانتاجمضاعفةامذتراضهع!خغى

سصنةحاولعنداستهلكتفدتكونسو!!لللكوكببالشعبةا،رقي

يدياففيم،لحنمهبغاؤلىولش!رلككليعلمدامما،)37("...283

نايعلموهووسهيبرياالشرقيالشمالىتعميرحولو!ق!ك!االدنيا

،آرر*-،نتؤآيدمشكلة)المشكلةحللصس-هوابرإنهبحسا-ذلك

للكوكبممحبةبالنالارضحصوبةواسننهلاك،الارضءناتاحاواستهلاك

يطافىلاالذيواكفىا-!المقبله41حتومةاجاعةامنعشقذاويى(كل

بغؤواهننمام!مبلادهزعماءعلىاخذهايضاوفيم،منهمهربلاوالذي

المصلمةأالبشرلمشكلةصلالفضاءغزوؤ!يكونوقداخاركلك"االص!ا

بالمشكلاتالاهتماممناًصلابدا-ولجنتسينانيبدوفيماننسىاننافير

كافتراسمالية،اباضحفرةابالمجتمطتالخاصةامليااا!خلا!"

لهايتحمسوهو)38(ذلكتؤكدمعروفةمسص"ول"،اشستراكيةام

يعت!دلاانهويقولمرةلهاويتنبر،اعمالهحيرةمنانهاويقولمرة

افناكما.يبدوفيمابشانهاالضمميرموذعفهو،جييدأمسرحيةاثها

ومسيحبم،اككلرةقومي،وطئيكاتبسولجتبئانا،ضاثنسى

اللهليعوض!مهمالفقراءاليةيذهبالذيالاخروبالعإلمبربه!ؤمن

الموفوتاله"لمهرافيومجاعاتوم!قبلايامنذا!وهماكلعنخيرا

وراءنن!،ئالايجبلااننا":جدهلحكاميقولفانهاول!ذ،لعابرا

بممعائرانفسو!نانشغلانيجبو،،السياسبيةالعملقهاعننبارات

لان،الابدالىعنهنتخاىانيجبث?ذلك:الاخرىامرةانصاف

والمجيطات،الاخرىامرةوانصاف-تئفجرانالمحتممنفقاعةتلك

"..حالايةعلىالخاصةبطريقهها،مناعونبغيرتنموسوفالعافئة

ثثفجر6اناله!شممنالتيتلك!اعةايةلنايقوللاوسولجنننسين)93،

!دافئة"ا4حيط!اتواالاخرىالكرةانصاف"علىيجبما)نايقولمنه

بعمدالسيرفييبدالم،-الذي(،الثالصالعالم"ان":تفعلهان

الىسهبيللا،الغربية،رةالحضعلىهاسارتاننىالمهلكةال!سب-على

العملزيادةقتطلبالنىالصغيراكطا!ذاتبا)تكنولوجياالاانقاذه

علىكاملااعتماداوتعهمد،ا!لاتابص!وتستخ!م،تقليلهلاالي!دي

0002سنةلم!لممالثالثالعالميستعدوبذلك).؟(".المحلي!ةالمواد

واستنفاد،السكانيوالانفجار،المقبلةالمجاعةويوامه،0302سنةاو

خصوبرسلأواستهإك،الارضمناثتاحواستلأك،الطبيعببةالموارد

التربة.

في-فسصولجنبن،يقواونكماالهوا،فيكلامكلهذلكركن

تنموانيهمهولا،رانجععالماوثالمثعالميتيهلا-للامرحقيقة

.تموتاوتنمولااوالاخرىامرةوانصافالدافالئةالمحيطاتبلدان

القانونوسيادظبالعرروانسظله،الاخلاقذيةقبمهبكل-فلا!تمامه

فهو-.العلمياألحضإراتالىمن!صرثط-ظاموالهالا.نوالستتباب

،يفولكما،الاليكهرونية(العقول)الحالسباتمصياتمناانطلاقا

هـهب؟نواسعنطافىعلىالدمارفيهيحلقيامة"بيوم"يتنبا

.27ص(،..رس،لة")36(

ا!صفحة.نغس،المرجعنفس371(
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شخصيلالها.بينمنوستالين
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منالاواىالضودخدل"فيهريبلاآتقيامةا،يوم"وهو،الارض

فبسبئ،الارضمواردلاستنفاديكنلمان،امشرينواالر،تيالقرن

فملالم!منانهفير":الانجيدالهولنمسمع)41("..البيئةدما!

لنالفربيةالحضارةان،المحتملمنواكثربل،الاءرواؤعفيجدا

ث!برةديظمديكيةحضارةلانهاأ"،ذاكالقياوو"يوم"في)تموت

الداهمةالازمةقلكءنالخروجمنيهكنسبريتالابتكارعلىالقدرة

ت!،دواص،اقدييهاالخا*ئةمفاهيمهاكلساتحطمذاكواذ،لعمالمة

الضرورلهالتعميواعادةفياخدتقدوتكورالاسواتبصعةىقضي

الفئراربالاالةىقدبكونفأنهانئالتالمالماما.فربمالكل

.لاطلائاعلىالفرباخف!ااقى!الطويقياخذولمالمفاسبالوقتفي

ريقية،9الاالبلدانلمعظمبالن!صلآتماهـ،هستطاعاامرازألماو؟لك

سولمجنتسبنلش!يقولولا)2(("..الأسيوبةالبلداقمنوالعديد

الننياأداهمةالازمةتلكمئيخرجانالعالتا!العاس-شتطيعكيف

وقسد.يقولونكمابجماهـال!ضانهاالاالغربيةالحضارةمنهاتخرجلن

لانهاالازم!ةئلكسىلم!ه،1الةربيةفالحضارة.كل!عا:قيولكنيوجد

8واسحنطائعلىوالتكنولوجيايتوففلاالذيالتقدم!رباخنارت

وانالتقدمد-بعلىيسيرلنلانهالازمةتدهمهفلنال!ثالثالعالماما

ايض،يبدوماوذلك.صضرمحدودنطاقىعلىالااتكنولوجيابافيخذ

-انفبلمنقاللكنه.بهيوحيانيريدلسولجنتسينقولظاهران

ستضهلىك،الزرا،!يةوالانتاجية،لخصوبةاو،الارعىو،الموارد

الدنامة،(يوم"حساباتانذلكب!وقال.ككلللكوكببااس""

ا!طبميعية،واردوالمى،السكان:الساسميةعواملك!كلس!ةعلىققوم

الذيفمصن.)3،،البيهعةوقلوث،والصناعةبالزراسوالانتهـاج

لالعواءهذهؤي"تتسببلسولىماوييئ-الثالثالعالمبينسيقف

اكترالثالثفالعالم،السكاناماأككلالكوكبهدالسكانمجممعة

اكواردواما.السلانتاجفيضراوةهـهاواشسكانااللهامعوا

احذوامتىخاصرز-الثالثالعالماهليستنفدهالاهدالطبيعية

لهميضمناديامنولهـكن-التقدملربوت!بواسولجنشينبنصيحة

علىىإلقدرةشديمهادفي"ميكيةاالغربيةالحضارةاهلياخذهاالا

بعدضربماوتعميرالبناءلاعادظواما،التقدملمواصلةاما،الابتكار

مصيريهمهالذيانالقائلوهو،سولجنتسيئلناوليقل؟الازم!ة

إررالعاالاخلاقيموقفهيكونانيمكنماذاوالاوكرا،صةالروسيةالشعوب

بارضمهعلىالحصولارنئسعوبتلكمصيرعلىالحرعي!لبان

سييريالت!مير؟خاممواداووقود!ثنالثالثالعالمشعوبمنشعب

فإرض.الطعامانتاجعلىينسجبالقولوون!؟مثلاالشرقيوالشمال

الخصوبة،واطئة،باهـكانمزدحمةتهـونقداتياالثالثالعالم

،"ا)ننقي"فيالافرإطعنللاحجامنظرا؟لهـبيثةتلوثياحقهالملكنها

ابتعادعليهاالاقوياءالمتقمعينسطومنالمالمذلكلاهلسيح!هاهل

نقالىعلى؟بالن!ولوبواخذهالاقوياءحضارةخطىترسمعنعالمهم

!فيرأمحدود

***

كتابكبارمنف!هو.كاناياليسسولجنشعبنالكسندران

ناثروالايو"نالشجاعةمنبقدوت!لمىرجلوهو."رهموالف،العصر
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ح!لةفهلملطيفه1عبدرره

و!بد*!كند!و)!ثا!!و

الاعداءعلىكانتفكمسبومرةلو

خزاعهةلهـوربى

شسجاعهواظهرتعدوهافيالجراحاثخيضت

الرمالعلىجلمرتدماوها)ذيهذا

الكبيرهيمشص!5

،الحبالىدالسموأىا)إحاذكرتماًذا،وهر

يرهلعشىا.قمر

الخناجهـمنكمورته.!!

..،عليهالحقدمننهراصببتم

إدماءاثئانهارفوو

اشلاء..جحةه.نركض،و

لطىؤوقهالشمس

لطىزحتهالرمل

للسسماءشهقوج،"ر

،**

عصائبلحه"ؤوقإضسوراوحامت

عصائباثرهافي

النسورحواصلمزقماتوزعته

كانماكأنه..احشائهـ،فيوغاب

السحماءعارضجانحاهيشقنسرا

ءصالؤ،فيا،دنبماتموقينااحدكطحكاموجهب9الوقوف.نم!"اثال

"ؤهـنوهو.زوبلجا؟زة!لىحاصدوهو.و!،هي!ا"معارضا-قيما

كاتبات"كما.اهميتهافيتفكلاالاخلاقببةالقيممنبمصموعةفعلا

لب-ارر!وؤيتنلكظاممه،رضهلمجردلا-،كلهالهربياررا"ت!بناه

إفمحوناوانئجاهاتهبفكرهيجسد-الا"رحقيقةفيسولانهلذلك

ي!دهاو4تجمبرممابأرفلوغداالانلغربياالاخلاقيالغكري

المعاءرين.الغربكتاباشهر

4رساكف!واصملهاركرهااكيسولجنتسيناراءاثارتولقد

والمناظرةوالنقاشاكقد،نعاصفةاهـوفيتيالاتحادزعمإءاىاالجريثة
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ا،ءداءاعىصالاذاالارضيزلزلوصارما

انسانر!ا!اتانأحمحراءافل-هتنهمهد

لم**!

بم(سبكاءلابسميقهلانشمتحياكانلو

(1إجولاتا"علىرفدمهمنبيرقاو

*البطولقهمتىرونوح!ةلكإنتاذن

وألمه2ارالر!احةاضاء.ناربخووجه

...اواه..لثنه..لعنه

اديا-وافيالاعراب"غربىفيبكته

ؤسيهالوالسحبعليهبكت

الخ-لء-؟ن-ظهور!،خلتاذ-بكته

*"المشصواومجزى،عليهإكت

الإوراعهنحتىركته

الخابورشجرحتىبكاه

بكاهاحدلا..وانتم

رثاهاحدلا

خزاعهعلىعار

نزارءلىعار

!صزاررر*-هبوبلاموتاهمالغرر!ةفييموت

،لضدن

ا!كثا،انةسعكل!ها!وؤءتا'كضقينمقءرملائهاصدقارةافئرببجن

لجمت!هبئ!ولمصثىار:!دىا!يايتهـثفهثرخؤ4وا،ؤطزخاروياءلة!را

اص-هة،ااقيوميةالنظرةوا،لقحصمط،1كلاهطآهماهاوؤ!،عنهللدفىع

3سانتغة-بر!ا!داتمثه"كلتنايحصؤيماا-علب"ردوامنردودوجاءت

واراء،ومعارض!به،واعماله،واراءه،ارجلافانواهذا.اكثر

اخوىلىبولح!د-اسه"وؤمةمناستحغت،نظرهمووصهاتمعارضيه

؟ا،ادبيةؤعشبةمجودن4بكثيبراهميخصافببماؤالمص،94.طويلة
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