
ثفتغبإآكب!مظ،

ث!ة!ال!!رر

خبمين:*ر؟ثوقاخ!ء

عاممنديسمىشهرفيسو!بس!ينايزاييفيتشالكستثرولد

اباهلاى،واهـبماوفد.بام!و!ازصكيرةريفيةبلمةفي،18!ا

الابذلئنلان،دراونتلد،افهربستفمولحمهبلارثحافيمات

لياهمبابهحترريحايلوؤت،الرنياالمتوسنبةالطببةكقراءمنكان

ايسحبهبالىويطفو،مهريايىصبح،موسكوبنعامحعلآالييةفقهيدرس

ذلك.منتمكنهلمالمصاهـكأقيالماد!ووفهل!ن،فليلا

ضتآنآأببرامستعينف،امهالي!لميععالصبينربرييعلىمامت

ارةادلاحيايتحأهبولم.الالتتعلىوؤلابرمفاخ!ؤالأككانبيعملنامن

،الثورةقياماعقبتافىالعجفاءاثجاعها!سنواتدث!فى!ميسرة

ذعو-اقى-ربلعبءدائعهيي!موناللنتلم-ن-التاءرعامةحللااوابرداق

المإعنت.

ملناريهـهبيامهذاي"مافرغم.موهوباسولهىصسينولدوفر

اقرانتهع،علىحبفوفي،دراستهفي!هنرانبهلكأ،المور،العيكب

-اللنيافب،تفيبعرنأيروستوف!يجا!منعخرجهبعد-وحصتب

ستالين،اسم-اللهخلتىسائرثون-حملتلواسيةم!نحةعلى

يهع،ئف.لبالرياافييتال!فيحبياءفيالتفيادراساتعليللاصععلهؤعتبيت

التيالهواقبانكدالمممنالجانبينمناخطلءس!لةبد*ذلك

بعد.فروتهاالىتصللمعليهاترتبت

***

ابؤهائف،لحظفنتلنيف،هذامنيبعهتالىأزرهبالنوأبعم

تجالببتالذي،الصهامهذايخصيمي9اةشكليعيما:انأسيا

ا-لبفيىأاوي&ظامسلبلجنت!بنبين،الارركيالعالماركانأ!يحراحمم

ماب6ميالييعمتيفبئصدبمهـكلنا-نراملبيمؤ-المشكلي

ياأعي،لنعمسار،يكلبنانلماينبغيتصلبرعنتممر،يلكالبأبانب

القادمةالاجيالعالم)الغا"صةبانايصانعلىيقوم،ادظاميلتزمه

طوسلمة،بالمط!عبورفترةب!د،ا،رصالفودور!فيهسيتح!ققالذي

لتا(الممتهرفالثصلبص"تيلنللماتبعاملنيلنتيلصتانعملباليمنت

كائلي.هلبماعؤىالصفيافتلنتتلقلب،الللصائنتفلفتبررالغيييتلك

عتصابمه.فاباللنافميهفهمبصفلأتميمالباعميسلللأبنتسص!ين

لحطةانسىلا(كلهذالكماف!ولاذ)وانا..:"لهميقولفهو

الاساسيالمنطلقكانالحقيقةتلكاثراكان،بلتماماواؤعيونانكم
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،والسكافآلهمهـم،أبن،يطبلفعم"

((..بط!ا/لمالى،لرمم2

:ص،ددأبالمة)

الرعائياالفنفيتأملات)

اللبايعينننانفمتمامحبمدرثآواناكتبتوارمد،ائييممكلةالرساهآب

)1(00،(ويمحليةبمدحتمماالذيهت

الصرادتآربائبسسبيتأليدييباتالذهلاللبنآعذلث،اأفت،لدينا

فياصعنوكعتدلبلتيروصعيأعبلما)المتيدمفاليبافاتضبلعآللوا

عحباتكااتض،ص،هباقيدعمبااقببربصعبريي!حعدذثطعيههب،(أوبمهـه

الثنيهب:همقينأبنتمحباقليفالحرالتأبفع:الرهيبالعشر-نالهـبرن

يرشانع،اسؤفمهيرراسيحم!يلديهنأحبثتلافدواأيبان.واليحبام

يمكنلكنه،لوحاتهاوصفحاتهغيرامنلمحواتلديهليستوباقىكيد

"!مرأأاآييحبنمثيائبيمين،رثاءهباعراليمحعيعبسحاعريهؤهبنالا

ايفسا.هوللخمى!

فرضلمحيالقوتينمنقوةكلتستم!تار!راعذلكساحةو!ا

تدححموالنانكحبالبطعاعهئتأنا"):بقاللباعلىحائبطف4وا،ارادتلبا

اماذلكتفهلوهي،)2((،ابدااصابعكمبينمنتتسربالسلطة

متنبأ.والتخطأعؤيننابالأسحاءوامي،وتطهبيعهـ،المنائتئفاليعبيباقنضاع

رع!-طهئآي،فعؤهيحائتثثظتقائآ،ايسهبثة-"فد،النطامفطبحتماهسحا

ا-تيفببىسهبمسحئتلي،طلتععيسولتلنتسيحتعيسططفاقتحيلآثأ:بئيمؤه

بمد)فالارهائايوبالتمتنآر،تاري(خروسطتيهتفنبتآفي)واستهـيعؤبه

فهلمى4ماعين،ايضا،وهو.اخرىتارة(خروشتنفوؤطسقوط

يا،ورحبيتهلفحترهالستبفيتيثلنظائييحبضعاقفحاوثآ:-لبلظفتسياب

رطصدمةت!إهبلهغقدصراعذلكانيشصورمنيخطيءو.عليهيقض!

يبدا.بيدلمفاتو،قلفربيياوروبابؤدانفيلبتشر)بمسابلكشسياب

المأخذ،ببدغري!با،بالعوبيةيكضب،وهوالكلامهذابداانومعنرة

،ذصتجرياشياءنوء،ويتعاملونيعثوناناسعنيكتبلكنه

ورثفي،ايبثيايىيلممهيحتيثبالايطمنكاتبيانفطبتحمابر.ينبرع!الم

"6كلك.ال!اساعمثلهذايخوضانفيهـيبل،مطيدةالىنفس4يحابلااب

مناب-5فلناق،الاعتببادبرحكم،التصورذلكعلينااستعصىوان

الكاتب:الى

الزع!"ءاىاوا،ؤاخذةاللوميوجهانيمكنا!كاتبغيرومن"

يتمم!ةطلماكلهالمجتمعوالىيل،ل!ملهميصلحونلاالذينالناوصن

الاتحادزعماءالىرسالة":سول!ننسيناكسنصر)1(

05لهر،"السابفييتي

05ص،.".رهـالة")2(



-،ئلورب؟مس!تكينوضعفللنفسواذلالوخنوعجبنادبتعمن،

اقياض،رقياالشرالى"وجهفيالادبيسطيعهالذيوهـ،:يسأنإ

نايمكنلاا)منفانننمسانيجبلالكنضاأالسافرللعنفترحملا

لاصق،فهو،منعزلاالبقاءيمشطهعولا،منفردا،بذاتهيتوا-د

0)3(((؟لاكذوبة،مهـرباوفكاكلأ4

الاكذوبة(تلكهوقلمهالكاتباليهيو-لهالذيوالمصل)

نفسهةالنكامالىبسممعنالنلقثم

اممتلابااسرميوبريجصيفليونيدالسولمحيتيالزعيمهاجم))

"وفيتي.11النظام.بنتقدونالذينالننشعقينوالمبزفين

عقدالشميوءيللسبابمؤتمرفييتحدثاهـو!يت!الزبموكان

طررالذيسولجنتسين!الروسالكاتبيذهـرلمانهورغم،بموسكو

الوافحمنكانفف،بالاسم،تحديدا،الماضييرفبرانفر!كط

ال!تب.ذلكعلى،مباشرهوبطريفة،اسا!،انصبقالهماكلان

علساطلقتالتي"المرفد"لفظةبريجنيفالرهقاشخدمو!!

وقال..طردهسبقتالتيا)طويلةالصحفي!ةالحملةابانسولجنتسين

ركأحرفواانؤجلمنحاولواالنوعهذامناناورانالسوالييازعيما

دائ!صاباكلوالكنهمرسمياالمعتمدورء،رهاعنالسوفيتية؟(ثقافة

اسوفيضياالادبلها.لعرصاقيالعديدةالمحاولاتوفش!ت.بال!ل

عنوابه،ل!االفونت!كتفهلميلفياصحابهاوجهدال!ونو!،ئر

مسبووفال.ا!وف!يتياالممج!تمعالعليس!االمثلمنواجتثاثهاالحإة

ال!وفينيالوهـنافيءمنوالضادنارتديناهؤلاءكلانبريجشيف

يقولهماترديدالا-بالفشلعليهاالمقضيهذهبمحاولاتهم-يفهلونلا

الترب-كألكن،والايديولوجيونالطبيدنالسهو!ينيالات!اداعداء

)((."الضارةاحن،ئتطاهدهمثلاخموصالحةنجبرالسوف!يية

اساساس-.،نلة!ولجنتسينواهمبة)الهراعهذافرفي

الطبيعة،عآصي،جصصده،بعيهاوثةاؤيةلاررنجيةلظروف،انه!ي

إكل!-اا!تيللاخطاءتكون(فبلمنكاتبيجس!دهلمكماررهصا

طلكليه!2ر،لسقيالمدىوبشهخطيرةعواقبالمتصارعتانا"ولانا

.الصراعفيههايدوراليوالمسا!ة

و،يتصادلا،الاخطلءتليكتتبعفيناخدانقبل،نر-وههـاوكل

الجد!ة،بمنتهى،ن!ت-ياننالهونؤكد،نتكهماونسخرازن،الفارىء

والقوتبناصراعاذلهـكاىابواقعيةالهظرمخإولتنافى،كلمةكل

نجيرهسبيلمنما4افلنايبروالبرودمنبشيء،ميهالمشتبكتين

الفهم.نخطىءلاحتى،النهرذلكمثلالى

فيورزهب(،ودىهـاختلفنا)سولجنتسينمعنختلفورون!ن

،وءد-قياهميتهحولبحالنختلمفلالكتا،المدىاخرالىمعهخلادنل

ذلك،"نوالاهم،قالماكلفيتوخاهالذيالصلمقومدى،ي!ولما

لموربمبها،.و!جهرالاؤكارتلكيعانانفي(؟واجبهبل)حقهحول

بهاءمؤمنادامما،عنهادفاعايموت

كلاوفيبعضمظلئايكونوقد.كاتباي.ا)!كاتبمنكلةهذه

،بصرر!،4بيجاهرانهوعليهماكللكن،ويقولهبهيؤمنما

يكشفذاكواذ.نيةسوءاو،اض،مةاو،اخمفاء،اوتحريفبعير

الس!هاموالحرابوللانظارمعرصاعاريا،فف.يغزفص.تمامانفسه

لايتسلمقوبعير،استثمهادب!ير،استسلملامبعير،أتتحيثمامن

ناالكلحقن4و.يةالنهاحتى،بغراوةمقا.نلا،صئحرمهمى،5"4ممي!

حقا*هـن5ليساكن،اخطاءهاو-:وظإكسفواويعارضوهويناقمتعوه

ءصور،كلالوبعده،ال!صراماتبااقنعوقد.فمهعاىكم(مةيضعان

المصر!فحمؤ!و،دفطبالصوئغلم،الحقيقةاوجهن4وجهاراىبانه

.26ص،((نوبلخطبة،"سولجتسين)3(

الانجلإنرية،الصءفو!ائر،.للررافالديليصحيفة)((

بموسكو.اراسليها
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ذاكلكن.ذكرهويئدئر،موتو،فشهدت،حجرايلقمهو،الكاتب

طهـة.سالت!واتوبال!كومةمكاتبعليهت!رولاالعصورتفعلهشيء

تألهتوادعتمهماالنظماندهي،نظاماي،الشظاممشكلةاما

اضم،ئراللكطريقهافيدائماستجدالخطسأمنوالعصمةالقداسة

ختفقى،!ؤسةوترىأب!د"/رىالصكدأالمعارعةالمستنيرةوالعغول

-نريحانالاانئذالنظاماماموليس.ونكشفها،اخطلءوتغتننمف

الاهـنزظروجهـفمنوذلك-او،طريفهمنوالعقولالضمائرتلك

مىنمهربلابانهيسلم،اواصلاتواجدهايمغ-افضلوالنظام

ش!صء،تعبيركلبعد،وا&ظم.معهاالنعاملمنمهربولا،وجودها

تفكرانهامفروفير!رديةوعقولفرديرةودؤىاراداتعنموضوعى

تلى3كانتوانحتىاخرىعقولمعتتعاملانوبوسعهاالاحرىهي

.مغارةورؤىمعارضةاراداتعنلعبرالعقول

ممارسةواؤعفمن.بهم!هولاويىس،مثاركلامكلههذالكن

فيديوءلا،عادليننكونلكيوحدهالسوفيتيالمظاملا،الن!مكل

الصت،ببمبذلكيقبلاي،المنافسةسولجنتسهنحكوم!ةيقنلنظام!المنا

لااتطقوارالعقلمعهابالتعاملوررصىاخرىورؤىاراداتبوجود

ؤ--سةالصطاليهتل!الذيالكليوالتعامي.برالممطسىاوبالسوط

اممهوقجمتاالمنسق-بئ5نوعيرهلجها-س!بنسوتكلة4لهـاثلأوؤطالفربية

ءضه،ا-اريةوااللبيبرالبة،صىالهـصصافةفتلهـك.حقايفدلمما

جر!؟؟:2كأررعأةاؤثلأمءنزيلكل-،كانتا-وكماالفة-جمةتعرض

(1،ال-و!لي!تياأتظام)الاشرارو(الهننتقينالكناب)الاحف،رنبياحداثه

نماماإعلم،،!فىل،م!وخململ،رالاصءلانببر-الحالبطبيعة-وتقف

ء:-راذطللمصالحباور"بةيمثعلونه،1-،رلمعلونهلمالأقو!لاانها

بدلكبو8ثااوكبمااوروفيهطالنظاممعمراعهمتستخل،طوا،عثها

فلملا!اوإ-لما،-طاوجهمنكاووناماكلانمتنابصة،اوظام

وا،الا"!يرى4وا"ؤسسة،ال!وؤتهـقيا،!!سعةرينواختلاف

يعتبرالذيالكاتبمتنكإ-!ةيخ!صفيمإ،الم:رإطانيةاو،الفرنسية

وبالذات،الدرجةالئاخنلاف،الاايست،هدهمنافسةحكوء!ةنفسه

والصرير-كأاتحصرواالانفتاحب،حثلاه!وفى؟اال!تظاهردربةفي

ال!وراعتىمنعصرفينعبهبئسازن،نئسىولا.والديموقراطيقى

الشعبصوت))إرستوراءاتراوماجراقمهافظعارتكبتعصر،كلبية

فطنولفد."السماطاتمصدرالش،ب))3باسو،"اللهصوتمن

قلميلةايامبعدمئه"الفربيالمحافةوؤف5ؤفيلأهذاكلالىسولجنتس!ين

بانساا)!حافةتلكوات،يم،ءإتجيةوورةدثار،الغربؤطاق،متهمن

ذكرة5اصحفابعضعليهفردتال-وؤ-"!،السريا-سالبىمناسوا

مننبؤصدكاىلماحولهاظر،!،اضياا)ضجةلولابانهاياه

به.يفجههاالذيالسريالبوليسطذلكبراثن

الا"ننظروص!كهمنالمنسكلةاىاوننظر،ادنواؤور!ينفلنكن

الذيالخ!،"هامة،ذلكفهلمنامننى،لن!ايتضحولسوو!.كظاموا

فرصةم!حكومييهامنللمتفوقبنتفحادالحاكمةالنظم3!يهتتردى

هـسنتخل!ىقدالسى،،لينياذكلامكمانظو.احذمان5الاشزادة

لكان،)محليمهييواص!حةيىحهانمنبدلا،مبكرا-ولجنتسين

عبرةالاخطاءهذهتدبرؤطيكونقد.يدريومن.واستراحاحارؤد

.املاجامنصيريةالوفىس-،-صةضوئهاعلىفتتبعاليقكةللانظمة

الهلممكسوفط-اليدمتناولفط-فهناك.صعبةل-توالمسالة

خمصءينوالمتالخبراءالمطيعينالمحكوبنمنالالافطوهناك،وتطبيقالم4

خدسةقكبماوالتطبيقاتالكنوفتلكيستحدمواانيسعدهمالذين

علىصعلى-كأدراسةموخرااجريتوفد.وال!نطاموالامنالقاشون

ماونفيذالطاعةانفتبينالفئاتمختلفمنالناسمنكبير!اعداد

صهمالاعظمال!واد،وانلساوكهمالاساسي!ةالمحركاتءنالسلطةتطلبه

خدمسةفيذاك.تىكانالتعذيباوالقتلاعمالارتكابيييتررولا



ئداةادواتلاشخدامذلككليوجهانفرف!ا.)،(السلطة

،والاس!مدادات،واكبول،الذكاءاختمباراتفى،4النفسبالاختبارات

وفلالسفةوعلماءكتابمن"المستفبل*،زحي))ءنمبكراالكشففي

تص!تهـم،-معاحرةبعبارة-او،منهمالملخلصف،و!،نينومفقزين

هل،دلكفعلؤدالسم!الييالنغامكانلو؟شرهمبمتغحلانف!بل

سولجنممبن،اسههاالصوتايةعاروزعجةمشكالهـةلديناتص:لحكانت

ناكأالمننهكاو؟خا!قىو،ثرابعة،تالثةو،و!زخارواورههأواخرى

تعر!ءانع!د4،تصهيتهمعادةوتصعب،يس!كتونلاا!ة،و!اوائك

-ذهـكتضىحيثهس،-ي!نهـمونكانواانو)هلأوء!!،ا-هاؤهم

(،ا،مميقات!نبريد"لايايداعهموي!نم،الشص!خصيةفالذالصام،با؟جنون

حدثكما،ضجيعبعير،يختكوناو،العقاليهالامراف!بمصحات

منبدلاوذلك(والممتقلاتالممهخرة،!-مرات!ك!،بضم!ي!نلسولقبل!

وبهده.مقثوفةصاظتؤ!مه!ما!صرلاالىالانكل!تضطراط

عالمفيكم("طارد)همثمناباا!مبحواالناكه!حزلاءل!رذ!الطريفزو

والاجدىلممالا!جمونأهـللا؟اوطالهمحارتءن!س!-صبمرزبمنايىوم

يصج!!واانلقب،مبكرا،بآولازلأ،برثويرءل،يجتواان

لبلبلىقىمصدرااو،وال!ظاماةمنعلىحطرااو،ءذ-15صداع!

؟الصفوفبينالةرقةواشاعةالاالكار

سوا!خسهلين،منالتخملصمن!بدلا،اذناتالينيا!تظاماخط؟

كنت:"الكا.لبيفول.حدثماوررظر.تعلإمهليواصلمنحهـةاعطاه

اشنصداداهـ*يان،روستوفطبجاسهدراستياثناء،اكففتقد

مناكتشفتهممابالرف3-انيغير.الرياص،تفيللتفوقعاديغير

فيالرغبةنف!!!ياجدلم-'ف!!طءةمسبةالدرالسةتلكسصلة

!الي!دادوراإض!ياتالرلمهـنتكقد،ذلكومع.لى!ااك!ان

لماكنانيفيهشكلافمما.الافلعلىمرإيئاهوتمنوانفذقيحياتي

فسيوضيتهاادنطالسنواتطيلةالحيماةقيدعلىالبفاءمنلا-دمكن

اىانفلتقد،الرياضصياتؤ!مننخعصابوصفي،اكنلملوالمننفلات

سوات،اربعسففهقعتفصية،حرةال!صلمعس!اتتابع،مامغنب

تسويسالفيزياءوم9ا(نليسهـمح،المنفىسنناتنلء،بصهـزلتثم

،(الاسيويةزاشنانىبجمهـوررةابتدائية!درسةديغوالرياضيفت

".)5!اكتبانليواتاح،اثيءبعضمضنملمةحياقيجعلمما

ثم،،اولا،الدرا-يهالمنحة.خطعلىخطايوتبوهكذا

لمعسكراتتابعمكتبالىينقل،المنحةتلمكظلؤجم!تطمهماب!ل

ؤيضجو.6السخرة

فرصةلىولبين3اغتفقد.الامرفيمااسواذلكوليت

،والنناريخ،للفسسفةمول!كومعهدالىواتخسب،اللمراشقىاك-قىتلك

هـ،ماواخرفيمنهوتخرج،بالمرالمهلمةفببهدواستهواتم،والاداب

هذهالادويةاستهدإكانت،ا!نظامح!ووروء،حظهولحسن.4191

الامورلكانتوالا،احدانتباهتستىلم،الظلفيمتوارر"مسالة

كانتالرياضياتصهـةدراسانيفولولهذا.كشرااليهبالمحسهـبةساءت

مسكراتفيمميزةمعاملةمنهـ4هياتهمافبجانب،مزدوجةلعمة

الخفاء:ؤيحياتههـنالادبيالجانبعلىالابفإءمنمكنته،السخرة

المحتملغيرممنلكانادبيةدرا-!فياذككلمتقدكنتلولاني"

البداية،منذ،ول!ت،صا(المنصوالمتقل)المحنللكمناخرجان

)*(391+،1!يلاأ،38!ا:،،+!؟!!كا!س!ح15داه591لأأأم.

+ولولمأ!*!+،1ا؟7!*،،ءآ78؟031!اح.

7191،نوبلمؤسسة-الذاتيةسيرتهعننبذة:-ولجنسين)5(

،سجل-ولجذض+ين:اليهالاشارةالسابقالمرجعضمنردت-وةد

.25ص،7291لضسلمن،وثائقي

وضلى!كنماماواعفهو)6(((وانكىاش-دلاضطهادت!رضتقد

ويكهبون،حقانهيرونمايرون))الذينبأوأمكالمةربصكأالهالك

بوتوفسكي.ونسطنإنص!وك!ا،((لمهدقبا

بالت!لميم،واشت!غل،الدواسةفيش4زميلةمنسولجنتسيننزوج

ثم-.بروتوفالثانويةالمدارسباحدىللرياضهيات،مدرسمعمل

ذل!ك!إنطفولتهوم!عذ.اله!نابهينصر!بدا-ح!يافهن!ونر،بوفد

"رست،احدمندفعبغير،طفلواناءش،).كاجايصلبحانتووو

بهاصستهانلاكى!ةاللوء،اخرجونجا!عل.كا،بااصبحانارس!د

ناحاواتالثلا!ينياتو!ي.الألو،فىأخضبماكبلمامرحالةكتاباتءن

يفبلاحداايرسدفلم،اكتبكنتمابعضل!ينننرمناجد

7(.أ"مخطوكلاتي

انت!صددوخانويبدو.كتاباتهرفغستايضاالارببفياتوفي

؟ظبر،!"ؤلميناط!قةكا!ماكانتالسائدالمطت!يمفيوالرغبةوالمناواة

ردضادئيافيدينقسمورينالادببيرومرا!يلان،الوفتذلكتف

روايتهنشررفضالذيهوهوكانالاربعب!ياتفيلهلف-*ايننتر

لمةالإدبباجدارةفا.السبعينياتفيا(السرانعنبر"اطظي!"ا

طواعما،"رفضبذلكثهد،الاولىكتاباتهرفضفيالمحكتكن

جدارهدا.علىخلادلااعمال،وهيالنضعسني

نفضانبهد،الحرب!وسيادخلت،بفلإلزواجهبهء

واصطحت،معهعقدهافدستالينكانالننىءالاعنداعدممعاهدةهنلر

ليءدمسولجنشسبنوتفدم.السوفيضممأتحادالمحدودالنازيةبر!اكله

لمربرفى3سائ!-،عين،"هويخبرناكما،،الحربيةبداوفي.بلاده

؟؟91،-4191شتاء!لةالعولبرلمذلكيقوموظل."الهخيولتجرها

%!ظ--!حيثالى"ارياضسيهةامعارفى"صبب"دلكبعدنفلانهغكل

،491؟تممننوفمبرفيفيجاحاتمهـاالمدف!صةبممولسةررالسهـة!

-خدمالزريابيهخطىفيلكوترسم،مدف!بةلوحدةقائدافعين

منويبد!.الاولىالعالميةالحربفيمية9مدكضاب!-متطوعا

منالوطنوس،ممنحؤقد.ممتازاجهـندياكسانانهخدمتهسجل

يفوهـون،نالايمنحلاالذيالاحمرا!نجمووسام،الثانيةالطبفهة

كلجاع!اوت!بصا.نفيبرتبةالىرقينم،ممتازةعسكريةباعمال

اتضىع،اعننبارهلرد-ستالينموتبعد-شكلتالة!اللجنةتقر-س

،منمضمثدةجبهاتع!،االحربسيطوال6القتال!اشتركانه

ت-جاعه،وؤ،ل،"5(91عامفيعليهالقبضالقاءحننهى،4291إم

،4امرتحتخ!مممنكلوولاءحمية،وا-صفرالوطنارضعندفاعا

نخيرة5كانتوحدتهانكص،،بطودنمةباعمالفام!اسجةمناكثروفي

.)8("قنناليةوكفاءةانضباطاالوحدات

عليه،القبضالقيفهـفد.شيئابجدهلمكلهذلكانغير

ووجد،عليهمقبوضوهو،لماحديدريلا،غيابياوحوكم

هورللمدة11معسكراتغياهبفيبهيئلفىانفتفرر،رهيبةبجرائممدانا

ذدكبمفايس!-الحكمدلكانالكاتبويفول.طوالسسواتثماني

ريرما.-كانالعهد

ست،لين.انتفد؟سولجنتسمينارتكبهاالتيالجريمةهيفما

مع.رزجادلي،كانشحصيةمكاتباتفي،خفيةبل،علناينتقدهولم

ا-مه.ذكرودون،االمراورةاصدقاءمنصديق

نايجبكانلانه.9جنتسينسوارتكبهخطااولذلكوكائ

الا!عالالمجانبة؟تلكمثلجدوىما،وبالحقيقة.ذلكءناعقليكون

حمددثؤي،خغ!ية،كهذاحاكمانتفاديحففهانيميناللىيما

الصحة./ور!،ا(رجع،فس)6(

.24ص،اررإبقالمرجع)7(

.23س22صص،نفسهارجعا)8،



الاولسولجفلينح!تمعلوقدأر-،لةاو،يوميات؟و،حامي

يفطن،لم،م!بكراالاصرالطرفحمفةالىيدلنلما؟4ةيفدا

اللعبة.!اعدالى-لذلكنتيجةف

كأالخطيفتلكوارتكب،بجهالةتورطفانه،لذلكونتيجة

والراصيالقائ!دالز!مذات،الالهيةالذات!يا!يبخ!.بة:مب!ة4ا

اإن،لىظليهفندريلالغبلئهحلوذلاقديمانسانيهرفىذلك،اإكبكل

وأ4مماالبشرعامةارز،نعم.العشرينالقرنفيأومش،به!يتلىص

يعبدونها،،ماهولةاوخرافيحي!وان،ماوثنالىحاجة!!غيالمما

الع!بادةتلكمثلالىمريضعهخاجةؤيمهموتث!صبع،منهابالرعبويشعرون

ويدعونهااجلها،منويموتونبل،لهاويت!مبون،الرعبوذلك

ا،!دياس،توسحريات!الوسي!العصرغيبياتلكن.وقؤنمهمئيحثهم

يظلوان.اخوشيءا،رضيةالمشرينالقرنوالوهات،ضيءالبدائصة

دراما،نكلامبعد!ظاهـأ،السياسيةئظمهمهزليثتةييكررالإنسان

للخالق،الخليقةوعص-"ن،اساطيرهفيجسدهاكمهااثملىاضلوقسها

القا،صدالزعيماننعم.العقل!فيهيحارلمما،الؤثوسمناهـودوا

صفة-االمعاصرةالسياسيةالنظممهزلياتفي-يعت!مسبا)ممبيروالراس

منالىالبمثرثقممكنةيعجعلهاولميفةلولبيسةبطر!،الاله

صفعمنالتيالخل!!قسقىصفةرعاياهعلىويسبع،وي!محفهميعذبهى

الهمركهـنسوتبدورالدولةفيهتقومكليانقلابظلفي،ي!يه

ثمتهاعأىالمتبردعالقائدالزعيمالالهالحسابفتمتلك،الوبط

وعقولهمالرعايااجارو(تأسوعااولالوثااو6فريدافرداكانسواء،

حتى،يومكليحدثذدكلعم،واماتتهماح!يائهموحق،وابدانهم

ذلكبظلانذاتهالع:ثبينما،العبثقبيلمنلهالت!هجبل!يبلو

ويترسع.اصلقيوويتكرر

وءدتهماالىا!تناداعلىاقهـبضاالقي)1:سولجنتسينوقول

عهديقمع491وه491؟عاميخلالابادلهاكأتمكاتبات!يالرثابة

الواجمطافمخصالاحترامالىتقنقرعباراتمن،ال!رالسةاصدقاءمن

بالفاظغامضكأ.اليهاشرنابل،م!بالاسنذممرهلماننارغم،شتالين

ثصعىءهـوداتالسلطاتاسننخهـلمت،اننهمةمح!لىاصافيوكدليل

ف!هااح!لكنتادنيالحقيبةفيووجدتهـهـكنبتهاكأاتواؤكار

ال!ىلاؤامة،يبدوفيما،كافياي!ىلمذلكانفير.خرائصلم

غبيابياصديالحموصلمرحوكمتفانيولذا،بهاومواجفنيضديأ

!طلنواتقء،نحبماكضىذلكوبعد.)9("5،91عاممنيوليو"!

جشوبفيمنوو-اسنواتوثلاث،بس!يبيريا"الاصلاحمصكرات"

انهنهايتهاقربفن،السوفهـيتيةالاسيويةكازاخستانجمهورية

اعتقالهمدةطوال-فكبفر،ءمهظلالمعدفيبسرطانمهـصاباكان

واميعالج،!أكبهاصيبيكوندو!،بسعيبيرياالعملمعسكراتفي

،كازاخس!تانفيلهاجريتظجحةغيرجراحيةعمليةبررمنه

اواحروؤكأ:"سولجنتسصينيقول.خطيرةمرحلةالىليصلةترك

3لآاناستطيماروؤدلم،الموتشفاعلىاصبحتثدكنت5391عام

ذلكيفرزهاكانالهنياررهومتاثب!من4اعانىكنتماؤود،انامأو

حبحث!ق!!الىبارساليسمحواالنهايةوفي.اصبيثااورما

لولاانهالظنعلىرغلبوالذي)01("؟591عام،وشهطيتعولجت

فير!ا.هـ!اوقسرفيعولجقداإكاتبكانلما!ضاإين!ت

كنت:"اكلالبايقول؟والمنفىالممتقلسضاثناءالك!نابةعنوماذا

ابتدائية.مدرسة!يوالغيزياءالرياضةبتدريساقومالمنفىسنيطيلة

مطبقة،فيوحدةقضيتهاااإتياررقيةالشاقةالسنواتتلسكو!وال

اقرضارالامستطيص،اكنلمالمعتقلففيا)ساالنثركأب3اكنت

توصلتو؟د(.الذاكرة!اختزنهبلبالكتابةاًسجلهولاايشهربعض

.26-5؟عيص،السابقالمرجع)9(

.26صنفسهالمرجع)01(

علتع!،بهعدهـا،معبمواحذت،كبتمابكلالاخنفاظالى

تمامابالتمفولتظاهري؟اصهلتحيث،بلاديمنالاوروبكورأالجزءالى

ا-نين،اتلكوطوار.الخفاءثيولكتمابةنفسيمكررر،للترريس

ككلهةارىلنانيمنفحسبايقنتقداهـىلم،6191سنةح!تى

منا!!اطلاععاىاجرؤلاكنتبل،حياتيفيطبوعةكتبتمما

.إ،!ذيوخالامريودبررزلكاالىخشيكتهتمماثكهاءعلىبينالاثرمطرفى

يقة،الطربتلك،مسطيعلاهـنلمانيالمحنةتلكؤيهـأاثسىوكان

،ضت!يه!االادبيالحكمعلىالقالوينمناحدرايعلىا!نفان

5)11((،اكعب

كأ*ت

ؤس!اإربحباتجاه?هـداروهوحساباتهيقيمكانالكاتبالىعير

وصغهءةا4مرحاسعفىمقبلةك،نتبلأدهانمدركغير،السلطةدهاليز

84!ا.نبوءةفي،ثرنبربعلألكلىلى،ذ3اكجورجالانخليزفيالكاتب

ال-وفنيوالأتحادواكفىالم!عنقلةواتمقسولجنتسين!ادفق!

القى،بقليل4عوذشءواثريئصورهكانالذيمنذاانقلاباعتابعلى

ستالين.عواًلهجومبدءفيهااعلنا(نيالسربةءطبتهخرشغشوف!

اغممةجديدمناكاريخكتابةاقيم!'أرولسوايةلييحمثوكما

ؤا.ملب.جديد-"ريخمكاثهووضع،قبلأكأبقدكانانلىيالتاريخ

الكبير،الراس،العطيمالاب،الامسواله،عقبعفىراسحأشيءكل

ش"،طانوجههـنلعبيدهفاسفر،19نهخهكشفتاو،صورتههـسخت

تبينولقد.يومكليخ!كررامر،الاخرمو،وذلك.رجيمخسيس

،اوظا،،طاعيةكانستالينان،انذارسابقبلا،فهـجاة،وقتها

الاسواوخارجفىلقي،ثبر.مناحوجو،وحبارا،ومجنونا،ووث

،2-لأعالامنزاهراجديداعهدا،السوفييالاثحاد،مزرعتهودطلت

العميم.لخيراو،والانفتاج،الكأاذونوسسيادة،يةلحروا

ومجربةممكنةهلىهالن!مديكوراتتغي!ير!مايةيجعلىوالذي

!ت،الناسان،و،كاىرماقكلفي،المرةتلوا(وة،لاصحابها

،تفببر!مصوغو،تحورهم5،ثمكاهمالتيال!صركليبةتاثير

!لمودعنداوؤؤؤءاءلمى(عقوللهمكاتقد!سانتان)عقولهمعودوا

رطاة-!اتم!ردلانهائيةحدوداكانتلوكماوالتمترولاتالمسميات

الههـ--،ماليومتقولعنداآلكبمهـعنى.تغييرهاويسههلتلصق

ب-اعالاشترككانتلوكماذلكتفهل،اهتلريااو،اينبر،الستا

برينما،فظاعتهامن*ميعا17وص!حو،وانتيفمرترديئةكوايبى

عنار!ايةمرولنلم،اليومعالمف!ممانطاهـداانالاىواقع

هـ!كلوا!!-امات،و*جارب،خبراتمنالمتزايدمالركااستعاب

ولطبقها،،فيطور!صا،يأخذها،ازظمةءى!عاصرهماوكلسبقه

ا/صجمف"الاحيانبعض-ويسوربما،فائدةخيرم!نهاويفيد

كماادنالراومعاملةالالمأدية،الضرورةتتطلبهاآنيةاو?يىكأبصبعة

ست"لينللناسو!،معاطةخرولفضشهوفيصفكما)ائاثمنف!ططكانوالو

الانقناجاليهافيض،ف،وتحمعن،وتجدد،باطة،تطورانيمكن

اماكنةي،اخيبيةا!ةالروحانيمحلهاتحلانيمكنكما،اليهوما

منالهقولفببهتحارخلببط-افضلوذلك-او-العالممناحرى

تماما.الوضعيةوالمادلة،اجمدائيةاءريات،الس،الغيبيةالمبروحانية

اساسياومنطلقاةكريةدعامةكاذتالتي،الاوبةالمنمريةانكما

الجديسعهالع!نصربلأمحلهاصحلانا)ضاببساطةيمكن،للهتلبرية

الدممنبدلا(التقنيالتقدمؤيمىل!)الحضاريالانجازعلىا)قا:مة

الازجازءعيارمنخليطامحلهايحلمايكوناناحلىوما،اسلةوا

مسنوبعضا،والسىللالةللدمالملارمالتفوقومقولة،الحضاري

،فيالديكوراتؤتعيير.الان.نسولتبهايناديالتياشوؤينيةا

الثمعخوصانالايت!يولا،احدعلىحكراليس،المطافخاتط

.27عي،لسابقاالمرص!1(1)



يئوتفيرررجددسووراء،وخسنتتجد"رتوالاقنعة،تع!رت

لاهمهم،الحراسةكلاب6المئنفعون،القوةمرقئقة،اولاءام!رفو

سحم.وانقلبتاحياناماؤهماسىتببرتوار،يتعيرون

سولجنتمسين.لصاحبناح!ءاظرقيو

***
انذالسياسيةاحياةامسرحعلىبالنغييرالقائ!صانحدث

،وص،حبهااغرا!هـ!تخلأمانيوكنجيدةبصتت!كتوبةو.لينةوجدوا

فىولمك.لتوها،!فىمنالمعتقلعا،ث،ن،فارجمغمور،مسكهبئكاتب

يىنمتعاابدوم!ا-انهم.بغافليناوليم!و،قى-4البولشاسا

يعر!ون-والمثلالاحلامذويومثالياتباحلامعابئيئغيرمننباعدين

لو"ة.او،ثعرقصيدةاو،يةارواو،قصة؟معلهارايمكنماببا

انحأءكل.نا!انونواالكضابيشرد؟هـ،،سولجنف+نيركىردواليوم

المها!*كأ،مسنا،خرالإانب!جماالزرص،11:اوؤةا)ـغوى-ي!،أحالما

.جيداوتعيهاالهـحقيقةك!توف

الؤة"عكانوف.يقواونكط،حنلورات4اتبررافروراتاانفي*ر

إئاعضسوااثاق-أاءإمرالمماكابص،5691عاممنالوق!تدلكؤكيمقلولي!

،إلىفشاناوكالبمعالصراعيكنفلم:ا)سهوفبب!يا(ثيوعيبللي

فئياقدامهـاترسءلمص"عدةفوهكانتاوؤتاذلكؤى.وئنمعكان

ويقف،اهـلمطةدرىتت:ملىانمستميتكأتحاولب!!ال!كماروقحة

ادوارهابحكمصهنص4ؤينساركتقدكانتالكأيالصنمدلكطريقو!في

الكب!تريوسفالراسالقائدمالزيصعم:اسأهادهالإزؤيالسابف!ة

مذهـورةوقتهاكانترب!ااًلنيسافئةاتلكوبيغما.ورت،لين

مستيئسة،ذعرهثلمةو.ن،عليهمقدمةكانت"اعظممناثكبماءبعض

؟خرمعولعنباحثة،وهناكهش،،يديهابئتضدالفئةتلكيستء-!س

منبهعجنماكثرةمن،الذيالصلدامسعماذاكأ،كمفيبهت!صغ!*يئ

عاىف!ةعهـثرت،اوومعلىعصيا،باتصتءهاؤيثار3تاكاذرب

،ء/:روكا"بصلقلاروائهلفحصبقى،دن!بروؤيتشايفساناسمهمهول

ين.لجنت!!و.اهـعى،لجراحبامش!ن،)!(ملوث

الثاياالمحك!ةعقدت،5691عاممنفيرابى6ف!ا،فانهوهكذا

الاعتراصالمقدمفيللنظربثملهاكرستخاصةجلسةال!وؤ.تيبالا.حاد

الخاصاجلسافرارعلى(للعجبويا)ل!كرياالعامالمدءفيأمن

اركسشدرايزابريفيتثر،سولجمتسينالمرعو!دالصادرالسريايسللبو

51فقرة58للمادة،ت!بهف!اعاليات!ليماأغلموا،1891عامالمولود

.العرووباتقلىورمن11هـقرة58واولادة

ادانةمنعاما11بعد،العاياالمحكمةتلككنثفننهماوهذا

الملأ!عص!وانالمحك!لأتبينت:سيبيريام!نقلاتؤجمم"وتعذإبالكاتب

بطارصسةقائدمش!بيشغل،عليهالقبضقبل،كانسولجشتبئ

ا)ئار؟لألفاشيةاالجيوشىصدالحربفياشتركالصف"وبهده،مدفعية

.شهور!وساميرنومهنح،اوطناحياضعصاذودافيحسنااإءوابلى

منيسرقلمارجلما.الحال،بطبيعةسياسيا(طوث))،،

رأيه.عنوعبرفكرانهجرإتمه،وكلاحدقلالييشرعولماحد

فضصالتي)الادلةانحصرت:الاعهبارردلجنةزقريرؤىجاءوحسبمل

عتاة"تكانلوكماوالمنفىالمعتقلاتفيعاماثلراحدبفضلهاالكاب

فييهنيتثى،.د.ني!حى41صديقالىرسائلهفي،انهدي(اجرمينا

صحةدائماا"تدعانهرغم-دربم،لنفسسهيحررهاكانيومبباتوفي

فيالاشننرا،،لآالثورةقد!ةهرارباستوقرظ،اللتينيةالمارك!ممية

اجوع،العالمفئالثورةتلكارالتصحتميةوقرر،السهوفيغيالاتحاد

بلهجةستايىنشخصعنالحديثلحلىذلكرغمدرج!ايمانهواكد

التىوالايديواويلأال!يةالنقائعىعنوكتب،الاحتراماىاتفتقر

الوا!عيغيرالجووانتقد،السوفيتالمؤلفينمنكثهبريناعمالتعيب

هـ-ائلهويوميلتهفيايض!اكن!بكما،الاعمالتلكمناكعيرايسودالذي

البورجوازيالعالمفيالقارىءاعلهـاءدوئتقصرالفنيةا:ااعماانتلك

الخ...ثاملةفكرة
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الاحكلر.النجمولى،م

"-نا!ةافيانةالب"وجهتا!!التهمةاناإحكمةتبت!ها

)،ن!-،ممصاديةب!عايةقام،عليهالقبض-،رلحوحتى.؟91عام

.النظاملدلكمعاديةمضظهكألانس،ءخطواتواتخاذالسوفيتكأ!

اله-ةويا*ساماا!دح!يايطابالمحكو"اىأافدما4اءةهـاضوفي

،وتفكلباليهالاثارةاسابقاالكأء!المجلسىؤرارالغاء(للعجبياو)

د4و.اليهنسب!اارتكابهعلىدلبلفيلملهدمالمذكورضدالقضية

بذلك.المحكه!ةحكمت

ئطالنفر/صهـسث)ال:ظاماخطاءمنو!ادحااخرخط!ذلكوكان

،(للخصمفحسب؟قطةوتلىك،)كأعلم!ني(مالن!اعترفاد(اشخاصمه

يهكنكمابورؤقىا،!اغتيايمكن،نيةالانسوكرامتهوسمعتهانسمانحياةان

ا،بوازوصفءليهايسهحبلماسالهيهر"ناء!وانحنرؤء،بورفةردط

!ؤ-4يهبرس-وؤ!ماوهو،اضرورةال!؟مقيهـا،الجرائموتالفيق

ىؤالء،مله-نالبهبىوؤراط؟!ناحدامسانعلمى،بعدفيطسولشتسين

."تماتلاتالمهارصبهل"الاخببرا(لمويعملهفيقلاتالمتجهاز

فارزتالونلميث!طءالالتو،كةمن"ساحتنجرئتالوجلانا(!ماثن

نا41ة*-نمنوبات،إدحبمنانسانافبات،اعتبارهورد،الخيانة

القصيد.بيتوذلك،كتبهتشثر

اثهـصهصوا+نادةالسوجطتاررلطةا.روابتحرىرفيبةانبنولا

بل،انا.تامضاولفياكتبا-لمكص*ـلاىاثمموؤاالجهركلناحرعلى

شهطرزح.قلة،السملطةلعبةفي،كغيره،اصوءركاكانذاكانفعغفيأ

يئقي،ورالتي،رؤعةبعدهامال"ياالرؤء-لآعلى،احرىصع،رةجالبية

طريقمنولم?فيته4ازاحتسخجريومن،مندىء!لمنسطحهاعلى

لزي!4هـنيانيريثما،الوق!ت،بهضالاحيرهدايتربعحتىمئ

زمامب!دهمم-كا،مرتاحام!كا؟"ويقعد،معنويااومادإايقننل4او

اتيابلهـإءااالبكماءللملاييىنوالج!يمجمالنهومفاتبح،والموتاحياةا

ت،قالءأ-كيارر،ئم!ةدورءبهبرد؟راالعيةاتلكؤيلهـ،ارتنصور

،وتفلسف،وتتحمس،ذاكاوالجانبلهذافنننحاز،و*سا!وتذبح

ا(جدبة،اهاغوافرارمنان!نتصوراؤوالوبافكارولاءها،و"لغومطكبأو

وكقطعان،ص!وهال!اتمنلحكلةكلفياياهاتلقئانهاتدري،ل!

،و؟باع،البعهضببعضهاوتعدر،بعضابهض!،تركلوتسنتديرالسالمة

يكرهـونهـنوتكره،لشسببنسو.لقولكمابرالزوروسد،تشبرش

ض!صيرب!واانيحاواونمنلحمفيانيابهاولىشب،معذيبها

جلاديها.

***

.القلإهةوتكون،الصداميقعانمحتوماكانالمبداقيمنذ

لفاو،مختلفينكوكبينبسكاناثبهوخصومهسولجنشسينحبنا4فص

الع!بق.الفضاءبينهمامايفصللثممميتينمجموعتين

برصفةبهابعث-ارور،لةوبر4انالرجلجنونمنبلغلقد

وبءوسوا،يحكموااني!بعيبهبفلهـمليقولبلادهزعم،ءاىاسشحصية

معين-حدالىالحرياتواطلاق،الدينرحابالىالعودةاليهم4طالب

،المعتهلمبنعنوالافراج(ضبطةااعيرالسا!دبةالحريةيقرلاؤكو)

من!ميطلبانهكالهذاكرونوالادهى.احسنءـكطبالتبمالناسومعاملة

اصلاحمعركةفيمعهمداخلفهو.المولةعن(1(اركسيه)فصلالدين

.النهض"عصرالىطريقهافياوروبابهامرتالننىكتلكديمي

3راني،والاوالروسي)الفردانيرىسولجنتسينانوالمتلة

منه:حقفيحرمانهلاءدحقلابحقيتمفع،قيمةلهكا!(غيرهوليس

.وهومكذوبةوغيرمشوهةغيربطريقةحياتهيقضيانفياساسي

الحياةانيرىاتاساسيةالاخلاقيةاقيمامنمجموعةلديه،عنيدرجل

ب!ونها.تستلقيملا

نظرةواقعجمة،الامورالىؤءنجأرون،يعارضهمولهميتصدىمناما



اناسفهم.المثاليةواثطخاتالننعقيداتتلككلوبغير،ببسا!عة

اروس!في)إىاالاتال!ردانيصركون،الناسعنلديهماوهاملا

كفادتهيجدانيريد،اساساعضويكائن(غيرهمافيكساواوكرانيا

دلهـكثمنكنانوانحتىاططنبكأامنمعإولاوقدراوالدفءاطءإمامن

يعرفونو،القردةعنيميمزهماكلعنوا!تازلالكامللملامتالاسكله

يخاف(بلايامنعليهحطماكثرةمن)ومرتبكمعقدمخلوقيار"ايضا

وتسوس4،وجههووتخضعهتقودهكأثوشيدالىثوقاويموت،ويتالم

بمحضذلككانسواء،كلهذلكبغيبر،الفردذلك،وانه.18عهؤهـ4

بنفاموينجلير:طحوانبطحبانحري،يكنلماوواءت-،رهشغ:نر"

انالنصرة،الكاتبينازاهمالذيناولثك،ايضاولعرةهـون.الاشياء

الموضوعببةالاقننصاديةأضظرةاعلىدرجوااناس!م)القيهكأمئشا

قمليلة،ؤيمتهمجعلتاركتميرةالناسكثرةانويدركون!ورالاكلاىا

ماتاذاوانه،القيمةاعديمي،بصيخهاظروف،ةيقدجعلتهمتكنلمان

كلصلسيحل،ملايينبضم!ةسجنت،اواثناناومليونم:،م

الضجيج؟ه!ذاكلفصا،اكثراومليونانيسجناويموتما.-ون

جعلتهاننيالاولىسذاجتهبعد)سولجنتسينانفيشكم!وما

كلهمبكرا،ذاكالىفذن(يومياتورسائلفيبال!نابةاؤكارهورجل

واوللهتجربةاولفيودخل،الثانيالكبيرخطاهار-كلبعندهـا

كازب-"نيكواناختبارهب!كمعليه!ىالتيالقوةمعمباشرتعامل

بدلكو.كني.ركاوالمناوأةالمهـمارضفى"وقففيابدايظلان،!وشربف

الضلم!!((9"زرنثىلبدوايفا!حياةفييوم":الاولىلواقينئنرتجصبة

بهافاذا:)قالكماقلبهبدم(المرةهذهالتعبيراصدقوما)كتبها

ساب-قزعيمدة"حملةفي؟!اعددعائيمهـششوركمجردتستخدم

ؤ!عشاركفركاناتيهالتهامنيجردهانلاحئزعيممصلحيةاقضت!

نشراعقبتالض،ءأ)الشهورتلكوخلال:"،الكاتبيقول.ص!نعها

يغتفرلاخطاارتكبتفدانيل!بمبدا(خروشتثموفجناحتحتابرواية

استطيعلن-لذلكنضءجة-واني،الاوانلذ!بلعمليعنبالكشف

هذاانلىمببداانهوالحقيقة..عليهالعزمعقدتقدكنتمااتمان

مخطوطاتي،ص!-"حالىيؤديقدكبالموولمحفوفعملالعراءالىا!خرويم

تع!اونانهض!صايقولفهو.)12،شخصياهحيالىيوديوقدبل

هرو.الىيفضيقدذلكواننفس!وكثمف3اخصامع

***

معرصاليفتننحخروشتشوفدهب؟691عامن5دلسممبربدايةفي

وقىرر*و!فئم،جواةالمعرضفيفجال،المعاصرالس!وفيتيللفن

بذيل!صوروناً)ناسهولاء؟هذاما":وقالغضباو"الهاحتقن

وربيمربالىاو)حملة،وبارك،موافقتهاعطىوبممهسا"؟حمار

م!همااشارةتننن!ركانت(محدودةثقافيصةثورةمقدمات،الصب!ي

*تحادكتابمنوالمجرب!نيئالمجددضد،عقاالامنلتنطلقصفرت

الاثتراكيةسراطعنضلمواالذينالتشكيليينوفنانيةالسوفيتي

وابافئينيتعلقفيما،دافعبل،تحفظلكنه.المستقيمالواقعية

يف!وشنكو،وارراعر،سولجنتمسين:والمفنانينااكتالباولئكمنثلا"لة

.وهصور

الرجلانيتصوران،نظنفيص!ا،باحدالسذاجةذعولا

و!يمةولنقرا.مانقدية!:اعةاوجماليموقفمنانطلاإطدلكةعل

!ةالادبيةبالغاريتةكت!بهفيم"ال!"بالن!مبةويفموشنكوسهولح:تسين

:شهوربثلاثالحمارذيلحكاي!ةبمداي،6391"ارس12

الاخيرة،اتالسنوفي،ااخئووالفئانينالكتابان(المهـشهاهد)))

السوفبضالمجتمعحياةمنالفصلذلكعلىخاصاتركيزازون3ير

يهـبرره.ماولهمنطقيتركيزوذلك.ستالينشخصبمبادةارتبطالذي

الانئص(رةالسابقارحب-عا،سوإجهتءنعنولائقبمسجلا!)2

.27ص،البه
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بصدقطس2مكسىاءمالظهـورءصالفترةبتلكالأهتمامتمخضولقد

تلكخلالان3كماارروفينيالوا!ع-الحزبموقفمنانطلاقا

الكسسربروايةذلكعلىالمثليمربانمستطيعوا،رء.السنوات

اراث*وبعض"،دنيزوفيتشايفان!اةفييوم:)ءسولجنتسين

(".المافبةالسرموات"شوخاريجريجوريالمصورولوحة،يفتوش*:و

ة-الحلا!الففقىللاعمالوتاييدهبركتهيمنحالحربان"

الا،عه-لأتلكاهاتتضاوالتيالسلبياتكانتم!ما،بحقدفةالمط

منف!جاهدهوفي!"لشعبناتساعددامتما،فيه!وتخوض

وتزيدفميماو!هلربمةالشعبفوىوتزبر!،الجديدالمجتممبناء

."معاتلاحمها

ل!ملفهل.فتحرمهوتعىوداحراماتحلل.السلطةكلبيةبلمسك

زوريتشح(؟دفيا!فانحياةفييوم"عنلفبءفي(،المعضقرارخبيل))

!-ضال!ينيمث!ركان"دفيزو!تثىايفسانحياةفي،وم".يحتلمف،لعم

ء-غوبا.امرافي!هبسنالينافىننشهيرذلككانانت!صادفطوقشهؤسث

--الارخبب"شثروهوس!ولمجنتسينريش!فبهص،الانواما

؟ال!ربفي"المعتقلات

ثو"ءحرولف؟رظهلذياا!ما!اذلكخالمحمةلىاءبسمصممناكلمقو

.سلا:بهوضرب

عد.رالساافماالى.اررجقمنالقطعةتلكالى،والان"

سيء.اللمحميةالعص،رةمذالى.اللحيمالطعم.فيهـاتغوصاسنانك

بطنك.اًاى.هـتنزلقتزلهسخاها.يوصفلا

الىبالبقهةيحتةفان(4القصبطل).ثوخوؤءقبرروكأدها

.اصباحاطابور؟جمل،بهالجلتذ،الغد

بات،وؤدتغسللمالتيالرثةا!يلةارطافي"ؤك!را!ودفن

وهمالضبرمنالاخرالضففيللانفارفعجيجبسمعلااصمالان

.الحراسيعلحهملانبشنطون

الكاماصةالقناعةمنبلهنيمةفيوهىوللنومثوخوؤطلممواست

يلقوافا!:ماصاذلكفيمرةمناحعرالصحالفهلف!.والرضى

سر!وقدالهراء،فيلل!لبفرقص4يبعثواولم،الزلزاناتؤسيابه

اءطاهفيمصاالمجموعةؤ،ئديسرقه،ولمالغداءوكتا!ساءمنبعضا

تلك،هربوقدا،ببنائهواستهتعحائطببناءقاموقد،نقطمناياه

اثنسرىوكد،كمارلعبةفيكسبو؟د،المثارسح5!القطعة

حباا!بومبذهـكعبربل،يمتولم،يمرضولم،الطباقذلك

وسالما.

.سعهـيدايكونكاد!وم!قلالمةسحابةبغيريوم

ا!-رىمايووحىونوستمائةآلاؤطئلائةعقوبتهم!وف!

".الومكهذا

***

هـصلاانويبدو.وتلاحقهـتاذنالجا/بينمنالاخطاءتكررت

اسننحدامعلىخروشتمثوففاقدام.الاخرامكانياتتقديراخطالطرفين

يقللا-النطامنظروجهةمن-خطاكان"دن!زوفب+ثىايفان"

حقيق!ةاكنشاؤطعدمالىادىالذيا(قصودصرءالخطأع!نخطراً

وحراحيا-اتاكنتيجة-اركهو،اسبالمصالوقمتفيسولجنتسين

منهويحرجظلالمهيدخلوتركهبل،ويكتب،تعليمهويتم،ليتعلم

(،النطامالكاتب)القوتينبينالمؤ!تالتحالفذلكانفرغم.حيا

صغيرةنقلةكمجردح!ين!فيبدا،للنظامعابرةمصلحةسعبيلفي

فهـتمحانههـيشكمنفم"،ؤكاكماالشطرنجرقعةعلىجانبية

لماخطرةاالفدلورد:داروححبه-قىا&واقبهـئسل!لةامامالطر،!

سيسمىعكانالذيمنذادنيزوفيتمشايفاننشرفلولا.بعدقنته

ومهاجمتههالنظامعلىكاتباجتراءسابظقىانفو!؟بسولجنتعبن

قد،،9-"شدنيننوايفافي"فيبهاسولجنتسين،،ـجمهالتيبالصورة



ا!ظامائبت.؟(قد،يلغي!ماهص،كيصدولم،وترسهـخت،وجدت

ا،!مرالماجوميرةعذائاانفعلاالممكنمنانهاروا-صةابىثبربسواحه

!اقد.المتمردأبالكا:التقليديالخصمجا،ب"ئع!دهمنعيدعلى

ه!-ومالىالاو&ىالروابةتكفيستالينعلى1،جوماتو:

في،كلهالمذهبومحلىبل،ومسنن!قبلهوحاضرهمهـاضهيه،كلهالنظامعلى

الكاتب.لا?تبقية

بالاخطاءهأ،و!هناهماجديةعاىونقفالصورةبابهـا!نل!ولهكن

:يقولوهوذاتهخروشننشوفالىبس!لم!انلقي

يبدعهـاالشالادبر-فالاكلمالخاصة،الآبدامحيةالإءما!افىة)

الؤ---ةالههليه؟رزالسيا-كاجال41فيالتدخلاليت!لى،الراب

ا،وبوهةب!هكلوبع!هما!نا!ىبيقةا!باد)ال!ل!ةاتتطم!،ء4!انقاف!ة

صجازم!،المسلطةؤكيمايقا!ااصكاوبيقالقائه4اعلاقاتانأ!ك!اع!

جفىءافكلالهملبنةتلك،اخرجانبمن،العاملاورمعبوبيق

--ونيخوض،بالكلف!ان.وبذاال!لاكةالادبيةالاءمالمنيت!زالا

تفبما،صلماكمصؤباًييرىوايديولوجيةفلسفيةقضايافيبر،ست!رار

عليهحكر،رروحدهررنهمنانها،السوفببتياثيوعيال!هـبلألك

الا-هـاءاًديانلواقع؟واالكتالبااخننصاص*-نلااصتماصهوفق،وحذه

بجازن-ءن-ابر،سالتتخذاوالسلطكأتص!ذهـ"اافني)ألادارية

تكؤنالخلا!ئةالمبدعةالعقولءع،ملالتعمجالفي،المعاولةالهيئات

((.)13(ءبالمرةتقدميةوغيرللغايةمدمرةدائ!ا

***

وأافضم!:لوؤي!ط

دنيزويفنتنذر((،ا-لفانحياةفىيوم"تلونان41!نملمنلزنهـممان

:واحدةالاثثين.فافخالاتكاوكا((بمحلامة"6اصشكاتبيدكهماب-ى

كمارأ،ؤ!ااناولا؟ينامثصساانمرنامجضمعبالفرد.لثهإههالفىيما

الرولىهـىا*ردباموتمولىولجنتىين،اطلافه!لأ!؟فيالافبالالردمهتما

كببضةمنررولجنتسيناىولولا.اولرهـ،لأظلهم!ا،الاروالاوكراز،فيا

.؟في!بماارتاعةاالعمه،وجيمةالمرهفةكافكاطينةهـنتماماممختلفيةاخرى

كاناذياتوررةويصورةالذهنالىسولجنت-ينيهيدكثيرةفوافمع

ولأ.ثبماءرؤاهفيب"ولايزعزعهلارا-خ!االايصانفرطمن

فيالروروخنعنيوانما.البطولةاواثجاعةرسوخ!ه:نعني

المقدس"العقيدة،بماءالحالبطبب!ةسومعجونة"طو)دا!االحياة

ووحولواحجاروخبثطيبمنفيهامابكل،بتربتهاالننشبث

الهشةالرقيقةالقشرةتحتنخرةوعظامميتةواسناءواشواك

كانوان،بشروطهاالحياةيقبلفسصولتسين.والزهورالخضرةمن

.والذيهـاليةاوعقائد!ةشروطبعضاملاءمناحياننالديهمانعلا

ليعيث!واالناسيتركانهويطلبهماكلاناههـتماما-4منيمدو

الحىيعودانهـ"يد-سالمعافرحاب،منضبط!ةحريةاحرارا،

الرهـلانؤلن!اولقد.بالدين5-لمحاولرنن،اطبيع"ااحضان

اليهاصغ.الصبرونفاد،الوهموضيعة،بالغضبكتابات"تنطف

الفصح:عيدموكبصناملىيقولوهو

الث،ة،هذهونشاناهاربيناهاالتيالبشرمنالملايسطذه"

المستنيرةوالرودالجهودبنااودتأينالى؟لهاسيحد!الذيما

اجيافاءننننو!هـ4انبمكنخبراي؟ال!مللمفهـري!نالملهمة

؟اهبل!3

اًما.با!دامهاوتطانايوماستشديرالملايينهذهانالخقيقة

(31ل"1مولء779،3،ور35.0'12.107أ!كا9مىا؟ا؟س!لميع

.+ا!مح!؟لا*،9!كالأ!+4ء3لاع!3ص!يلس!.ثيمح9"م؟أءكالاا؟؟يهـي!ح

.+4!ءح"كايلإ؟،،3ي9ك!+.آ)،ا57لأاأ187419.

؟؟

وهـ!؟ل!يعدثاففيا!،،المربووهالىبهادفهعواالذ!-قاواخك

)14(.0((ا/ضاهمباكدامهاوت!هما،لملايي!نهذهستستدير.ابدا

!"،ئمهالىلتحنوقدالملايين؟نظنفي!ا،واضحالكلام

ايضا،بعضابعضهلوربص،،الجميعفطتستديروا-مووط،خطرة

العظمة.والافكارالملهمةالرو؟هذاعئالمسئولومي.بأقدامها

الصجر؟ونفادات!ازفرةلسر8!عالا؟الغضبنبضنحسالا.كسميةالمالى

ن!قهـاثويكت!بهكتبه"،و/فكل،كلهووابفكان،ر-ختبرلقد

صولورسخت،8صورالمرجلرسخت،لىولجنتءبئعقودعاتهالغرب

الاخلاور5فوالعيمالحريةعندفاعاالأعظمالمناضلبوصفه،هالةرأسه

ف-ىوتحكمهاوضراو"ااورموا.صةا!ماكلبيةوجهفيال!لمجا

يدزلمك؟قضيتههي"لمكوهلأحقاكذلكالرجلؤهل.الهجمادرقاب

3-،نانلافه.الكاتبهذاقفسيةؤكاالاسا-جمةاالمعألس!هاعتقادنا

دفاءس!8ادالا-ضتهمنيقربماالى"ماتةالألىكانتوان،حقاكذاك

موؤفه،جوهر،اع!دهـلاواولنا،العلياالاخ!قيلأاقيمواال!ريةعن

4ص-،ؤاهـتهال!نيئال!الحة!لك"يستح!ميررويثهلمهؤما"مافكل

ولم،؟-نلماذااما.واكثراياهانوبلىجائزةول!صةالغرب

الرجل)ي!ونشيءفأي،قضب"تدك/كن

،**

اتي،اارعباعاىالباعث،المشئوم،اللاثنضصيالجهـاديبدو

المحفوص:وفوالاحنداثالناسيحزكوالذي؟يكترثولايرحملا

بروبوتاشبه"دنجبزوؤيمتنئياظانحياةمن!م)،هبماثن"،ءوالوان

اقى!تالتبما!عليماتعنيحيدلا،مبرمج،ءرئنيعير،صحم

غايرةولااجاهامنصعانيااغايةااًلىذاهبل،الاليكترونيةلدوراته

فكيه،ببئبهىمالقىالذبنالناساولئككلتحويلوهي،عيرها

نقولولا.الاحي!اءالموتىمناسداب،ممضوغةانسسانيةنؤ؟بلآالى

وزء-ندائمامعنام!غومةالحيواناتلان،ا)حيوا.،تمنقط!،ن

وصياة،خفةت-فءنفيهاب!اعناتمتازهبمبببنمماعليهـ،نتعالى

يذ-اتياالزاء-ور"الرحوةا!كا*ت،تتلكاما.رحهاخاصوز:ل

ترقهمااهـافيةخبزكسةفيوجوثعاكليشكزانالىامرهـا

بانفسهصا*نفردعندمابهاوتكتذلظكلهااسمالهاتحتوتخفيها

ؤ-ب،جددداخرفنوع،آخريوماالههـترهنن2-توحنى،ل-للا

اصؤىا،سول!خسينلنايصورهكما،اوجدته،التطورسالسلة

افردوسواالمتنردالغندن!والظاهـرةمسيرتهافيالظنبمةالمالهمهلأ

الارضبم.

المعتقلاتأ(ارخبيل"في،نقرأاناكثرالفهمعاىيساعدناولقد

الهطالمعتقلاتإنكاحدفياررئولالبيروقراطيالسيديقولهما

اسوارهاوراءلتستوعبالرهيبالارخبيلدلكفيوازدهرتتكالرت

المسئولاسيدايقول.البشرمنمليونااوه01بريىنيتراوحهـددا

تحويلهيجريالذيالقضائيالمف!مل"لبارحا،اهـجظءلاحد

.صاح؟ا-مع:"ش!يكلالىشخصمن،امثالهمننلملأير-4كا،بموجصه

رهـافستعدم،بالر!أصرعياتعدمانالضروريمنكانان

كنتوان.حتىالظروفكانتوايا،امركمنكانمهوسا،اعىبالرص

وانحتى،براءتكاكأشافالىيدعوءاهناكرناناذااما.بريهـئا

مساوئك،كلتخفيالطلاءمنبطبقةسضطلىكأزك،مدنباضت3

."الامرؤ!م!اكلهنا.بري!ثاوتجعلك

هـنالقصيدةهذهأمعاشانهافيفلنقرأ،الوهمضميعةاما

:)15(."سجدنبحيرة"سولجنتسينالسماهااتيالمنثورالشعر

(41ل؟9،51ء+أفىص!لأ*:3هأا3أ9؟8ول4ءم5؟9م5*!-

ألاو+!لم3ما4+ه1؟70م.ا80

هـ(!ا-391صعى:السطبقالمرصع)15(



هممصاعأهايتحدثالكل،انأحيرة،ـذههـىينأنباحدلا"

اليهااؤديةاالطرقيكلسدتمسحورةغيلان!لعةكانتلوكما

تجاهل!،الىسبيللالافتةعئلقتطرإتكلعلى

يقوألأ-ا?يها)ضولاحض"،صراؤيفظهـ،سأي،واحد-طرعايهاكتب

ناعليه،4اللمرةهذهواجهمنى،ازساناامكانصءواناحي،كل

جهأ.اارريع!ود

اللافتة،تلك،همنلكوصأضنأا،ماارصيةؤوةهناك

،ماسأ،،كانرابأ:اء!يمران-ستطيعلاورائها"،وا)ى

.طائرااو،رأاحفا

/قا!رقربمةربصينيكمنونوغداداتسيوقيحملونحراس

.المجاورةالص:وبراج!!ةفي

ول!دورالص،متةالغابةفي!لمفانوبوسعك

ال:ءيأرةالىأرقطرعنبحثا

ل"نأ4منتجدولن،طرلقاتجدلنلكنك

الط؟بة.تإكالىيذ!بمنهناك،مدلملانه

اعقايهم.8يوالخوف،جميعاؤروااقد

البحيأنأةلبلور3الوحيأدةوؤرصك

لمابأيةاعلىدرب،دأخفيكيهطلالمطرو،اصهلذا!تأةيكؤءسو

.بقرةعنقميمعلقلجرسإكتوماارفيناسيكونا.صأااوحاديك

جبيأمةغابة،نجهخبببئةبحيرة

مرئي،وغير"جهولؤانهالعأابةوراءعالموواككانار

ووا.لهمكانلاؤ،.لمه،وجودلهكانواًن

الابد.الىرحالهفيها"رءيحرأانيمكئمكانهناها

عر،الهظمعوفىقعلىفيهيعيشاًنالمرءيستطشعمكانهناها

وياسأ.

؟يكونانيخ!كنلاذلكاكن

الببئبناحولررشر!!!!فأمير

.واخدأص؟،ا*نأ"ابحيرةاملكيئا:ءىؤد

اسضحماء"مكانهأ:،وها،بي*"الانهنأ،ها

اا-مكبإيد9:صت!متعان!بهاالضبالنئرلصلملألةإا،لي!ءاو!ا

قاربهمنبالرصاصاأبطوصيد

البحيرةؤوقاررقدخانءنهبةاولاا?ناترى

الرصماصة.صوتالالنفهع-احظةبوو-ثم

يكدحونوالناسيعرقى،اغابةاوراءفيما،وبعيدا

وجومهمؤيأمسدددةالمكانهذااىاالمفضيةالطرقيكلبينما

هئافطفلواياتوالئلا

وحدهالضسروالاميرلممعةهنايربى-دوالصوإررمك

منأائمء"خصءاوؤدصافدكانناراثارهأا

هنامنوطوردتاطفئتاكنها

((بلادياًرض..المهحورة4اءجمباالبحيأرة

فنيةصمةو.4تكونلاوقد،بداثىعرا!ذايكوذ/لاوقد

حرجايجدلا(لثسعرؤ."سولجنتسينانصحان)فالثف،ءأ؟.حاذفة

خطامص،هاتحتيصأعانرون-خاصبو*4ا)قيء-هـدأةخ!نامؤبط-/

ايهااصحاي."بلاديارض..هجورة4االجبأيبةالهبحيرة":فيقول

وصفهكور،،ء،لرءل.روسي!اعنكله4ؤلمتالذيهذا.القارىء

باادعوةم!مؤهو.فكداكفيمااكالا!أ31:ح((داعية"رخاروف!

اهجورة،ارةالببمزرميرلاعادةوحيوياضروريالراهعمائأوالدؤإلاؤكاره

الروساصحابهاالىف!يهاوماالغابةورد،القلعةمنالفيلانوطرد

اهتما،"مناكثر،الغابةخارجوبكدحونبعرفونا،رونوالاوكرانيين

نصبواصعوهو.ذلكالىومااجهارالااضم،راالفنككونبمسائل

ءد"-(،الابرداعيهأاعمالهؤياوومطارحا؟"مناظراتهسوا?ي،عيئيه

يقيناءالطرقىباح!رالقارىءالىالفكريةر-الته؟وصيلهواساسأا

25

.المرةتاوا؟!ة"صكتا"يطرفانودون،ببساطةذلكيةعلوهو

رتجيلياوتفاوخل!عت!لمنأخوأص"يص!يظلالفصععيعدب3مونر

!-يأرهـرزه":يقول-،جأة-شم،القصةلصفءنلاك!رمبأائأرا

الدينرجلرعب:استطعتان،ارسمهااناريدالأ"نأه!الصورةبداية

ؤ-ثبعوه،ؤوفهو!فبوا،الجلإبىالمجتمعبنماةبه،جدقانمنوخوفه

)16(."ضربا

الوارفةالاننتراكببةالواومبةظلالفي!ولجئتسعنيسميرل!

بانأاظرةانشغالهرهم.وهوشهاو!كونماابعد.فهواطلافا؟اذن

الجماليأص!ة،القواعد5نلكثيراوأاضحاكأتراثهعدمورغم،والدهوة

الروسهصة،الابداع!ةللكتابةال!،ةدماعادةالىما/طريقةيتوصل

ببأساطة-الأا*نأامخلالكلن،النأرا،باذنأالقدمأ-راثهاالىبررردهأا

هـنتفصح،لتال-ةالاس!طرولعل.اكغرلاالصدقبواقعية-بالغة

مهـهسا!ايمانهـاوحرارة،بصدفهاتننجاور)اننيالوافعيةتلكطبيعة

وتظاهراتص:ماتكلى،وبساطتها،(احي!اداالايماندلكمعاختلفنا

الهظيم:الادبلهذاالحيالنبعالىذاهبة،ية3ضراالالثأالوافعية

كل!!كليران"جبلاال!انانالفنبأصولامارؤونالنايقول)ء

الت!صويرانويقواون.ينمصهخهانيجب،اي،عإأيههوماثأ?لى

إخؤأطا؟لمتخدام!واننا،وبحيأدهداكيفهلالموناالفوتوغرافي

لاوانأا.نأ-"ات.جممالمالااث!بءجوهرنوصلانفيبأغيسوالاثأكال

ئوه!وء،يلضفطانا،لونالفو.وعراهـ!بالتصويريست!عكيفارى

)17("...مغرى

اووصفديت!:للادبوفجوةسويلإناتسين

قديرم)مجننمعاىاو،دطلعه،الع!ىنأرنأدينه،سولجنتس!ينكا!ان

،كان/؟ان،رئيهيادورا441اوختذىء"ادينافيهي!لعب(اث?بعض

اللآيم.!ةو،ج!مالكلأنععالصدقبانوتممسكه6الاخلافببةبمكتمسباته

،روررضويبمواصطيذكرناكلهبذلككانان،الفنجوهرالاخلاقيأهـة

تطب!!اًلخفيوا،دلالالم!!والوء!طبم!!وفالمكلهبئبانشغاله-كانوا!

العصر-هداؤي،ولكرر7وولحوجح،دتكل،الانسأاننالفردعلى

والبيئة،،المصرؤإرق:الكبحرالفارقمعذلكوكل)بكافكايذكرنا

إثحص!يةاوالقنلعات،ارثخ!هـكه!،وارأاج،وايثقاؤبي!ةالحياتي!ةوالخبرة

،مه،بكرأهمااو،قياكاوبهذايذكرناينسولجنتكانانأ،(ايضا

نظرته!-!ه!بعبنأهاملاءيمضولمع،كتابا-4منبعنأهاجوازببعضفي

منالاولاثاثاكأةبىص!انجلإفىبينركاتبينيذكرنافانه،الامورالى

و-ءد!تالفكرينضجهأم؟فيه،اكن!ملالتيالفيرةانباعتبار)القرنهذا

ايوقوبب،اكاتب:ب!ماونهنى(احربينابجنولفترةفليكانتمواقف!ما

وبينهسهواجنت!هـ-بئبينيركةالمشالارضتكونوؤد)ارولجورجاصأدا-

وأرلرأهربرتودإفبيد،(ايوتوبأ،احلمتحققامكانفيالوهمنأي!ة

،الرؤضارضوبينهسواء"تيىبينالمث!*ركةالارضتكوروفد)

العميقهأالهـراههقىوارض،الصبرونفاد،الاملوخيبة،والغضب

(.الصناعياعصرااوجدهأاالى!يماأالحيي!اةلطريقة

سوأىالمسهعلى)سولجذض-،يئاهميةمنكبيراًفلمراانوالواقع

الفاعرهللفجوةانرءظارهطالاتئأامكاببدومايم!ثلكونهمننابع(االادبي

ابىلمدانآداًبوس،ئراهـوفبييالادبرين"جاهـإأااىاسبيللاالتيأ

على-يقفالذيا)م!وؤأييالاتحادانوا(ثكلة.ص!اعي،افنقممة

ر-م!اىا!نقدماا!غربهمعم!م!،واةقدمعلى-وا(لعلميالت!كماالمستوى

البلدانبلمكمنكثرةعنيتخلف،افربادلكبلدانمنكثيرايسبق

جماعية،فنونبمدنااستمااذا،لائه.بعينهـ،ؤنونفيملحوظاتخلفا

واسمةوثباتارووؤيتيالاتحادفيهاحقتى(والسيرك،كالبأالأه)

.601صالهاقيالمرجع)16(

.01؟ص،المةبأورا)شذهمر،نونأ،ئدؤصمرأ:-ولجنتسين)17(



وبوشكين،،وتشيكوف،د-خويفسهكيوطنيقفاين،الامامالى

افرباولدانمنغيرهااومثلافرنسامن،وتول!توي،وجوجول

بح!!نةمدف!مواهبهناكولهل؟الادجمرالابداعءجالفصبط،المتهدم

وكعابل..4ا"ذ!فيخرونتتشوف!عهـئهاحدئناالتالا(داريرةالاجراءات

اهـقوضيقءهـوداىابالاضافة-ا،ءراءاتتلكانهؤكطشكمن

وكع!،دعإرهازحنبنااكتووقد)الاريوذكسب"4نقدامدرسةوت!عصب

فينئ!كءنما-(ال!،را"!قلدينايديعلىطويلاامداالعربيلمالط

ذلكوذرمنكبيراقدراتحمل4والنقدإالاداريمةالاجراءاتتلكان

التيالش!ممنارنسىولا.قتلهااوالمواهسبودفنالادبرفيالتخلفط

دكرا)زر9فجأكهذاشضاكتبانهبببهالىيبرء،الىسواجعتسينارسل

كماالانيبدولواجت"ينانالنبجة؟والنصجة.قىالخاصومكاتباته

عاءاثلا!بنقبلالغوبيةاوربامنهانتهتجد.بدادبيعصربدايةكانلو

ترناك،باس:توصفلامخاضور،وجاع،بالكادارروفبتبمالادبويعدأه

وسولجنتسين.،اوثقينوالمثقفينالادباءوسلالة

وانثم!خالاتهباه!هـاماب"-سولجنتسينيذكرناعديدةاوجهومن

م،8ايىاشرناالذينالحربينبينما!م!ناببكتاب-والاخلاقهيةالفكرية

الادبمملاسيكياتمن،الان،بهاانشخلواالتيوالقضايااعمالهمبا!!ت

لل!ظر(الملة(*فىؤناقضاتهمنوذلكلالوقتنفسوفي.الحديثالاورجمه

الذينالكتاباو)يئكدبراليةقبلماالىفكريةردةلىولجنتسينيمثل

وعبروا:؟بةالاسالاهليةالحربابانالاوربيةالارمةبداياتعاصروا

كانالذيعالمهمانقسامعن(نئذ2عرفتكما)تلكالورديةبلإبراليتهم

كانفيماار؟ساومةحتىمنغ!سايبموالذيفمىولجنتسين.وشيكا

واكر،سنةهـهـئلائينفيهورثمسينكويس!نتلراوجيداوكلر،لكتاب

1!افسبة)كيبل!بنيةكتبعوالتواتجاهاتهفقرهاوجهبعغىفييفصح

يا)الوردياللإبرالبمالموقفذلكعلىردةعن-ءالشهبهض(كي!بلنج

الفرم!9قوةيزدادتياراتمثل(التقدميةمنوثي7المشربالليبوالي

الازهافي!هـنالمنلمخاثو!نبىر4الفذلكعنويعبر،الانالغربري

ا،إرين،ا"وب!اكتلىالشهريمثلهمماواجرابافضلءا(ببةكفكرة

اختءيةواالتورعمنبقدريحس!ونزالوامااالكتاباولئكلانربما

الموقفذلكالكاالار"!ادلحليهين!يالذياًاـقهـبيحاًلمشىازاءددوالش

،اضيءابعضمسئولاذلكيكونولقد.سولهـتبنبهيناديالذي

الزائدالغربلآالاعلاماجهـفىةتح!ىعن،الوجوهبرمضومن

لسولجنتسين.

ألول:جورج

اكثرله(هذهالردةملامحرغم)ا:؟لمع!واجنتسينو-جازي

جال5ف!يما)كافكامعالفهريةبالقبرار"رحمودفيجةوله،وجهمن

!ؤفالاتالانشتلكلابعاداسشجلا4مجالفيلا،قلهـماكما،تهانشغا

فيليسارولكتاباتعلىالغالبالسياسيالا!ابع.(الفنعةرريته

لس!ولجنهشين.كتاباتفيلهالموازيةالخطو!الىيشيرمنالىحاجة

الائنانيتخذ!مااللذينالاداذةموؤلفيبنالصماثل،ذلكمنالاهملكن

الثقافيةالخلفيةفيوتباينواسعزميفار!مننالكاتببينء"على-ا

.خاصبوجهالصاعيةواًلهـض،رة،عامبوجهالفربيالعالممن-

الزءم!اءاصااتمىهيرةارسالنتهلسولجتسيمنتقرااذفأنت

العالماصاباًلذيالنكباءثءالهزالان":قا6للاوتسم!ه،ا!وفببت

نفس!بسة،،(ريخ!يةازمةعننتح،ككلالفربيةوالحضارة،الغربي

الىالغربيةواكظرة،برم!ها،الغبربيةالثقافةفيافعلهافهلمت،وخلقية

حرفاارولتقراف!نك)18،"،الئهفةعصرخلقهماالثنا،العال!م

.بحر!

بيت"فصةمنكهذهاسطرتقرااذ،اخرجانبمن،وانت

81ص..لةرسا(1)8

)*(لا6كاأ-7دار*بخربةتمرانكتعسعاد،ررولرتسين((ماترلونا

،(،ميجاةرصيفالىالطريق"منتقراانكتحسوقدرى،غربية4ادبه

،(وت،!ايىاء)ءاو،لارول،"الهواءلالمصتهتف(قياأخلفو"ار

المورنس:

دخاناكلهاالفرلةفوقتكبالمصانعاحدمدخنةكانت"

شطرين،القريةفثطر،يتؤوىالض!يقالهـدشدارركةوخط،اسود

،الدخانمنكثيفةسحباالاخرىهيتزفر،صذيرةقاطراتلتقتحمها

بالخثمحملةعرباتوراءهاتحروهي،ثافبانحيلاص!براوتطلق

وجودمنتوقفنهماصحكلههذاوفو!.ال!جرفيالفح!وقوالح!

في،المساءطيلةالصاخبةإوسيقىبايعربدوالالهطواناتللراديرو-هاز

في"تطوحين،ا!ديخطئهمالذينكارىالس!ووصود،ءالقىال!نادي

والحبن،لجنابين،واررباببالشجاراصواتل!تطو،الطرؤ،ت

العهييجاءالذيالمكانهووهذا.باهـكاكينبهضاوكضهمويطهشون

استطيعروسيامنمالصيهادىءركنعلىالعثورؤىرراودأ!ظلحلم

)91(.يى"العمش

فكل.ا)ثخصجةتجوبتهبروي،واضحءـوكما،هناوالكاتب

الذا-ية،سيرتهوافعمنوثحوصيواحداثلوقا؟عخلقادةاعايكتبء4

واارولكانلوكمايصفهاالتيالهـقريةوه!ه.يحريفكبيربعير

،يريطانجب"ؤى"بلانمز4ا"قرىكنقر،!ةيصفانالمذاناهمارورنس

فيالمنفىمنعودتهبعد!كل:4علىبناء-اليهاارسلقلدكان

متصورا،الابتدائيةيمدو-تهايافة!لرمدرلى،يىمص،كائراخس!ات

منفايفيكأتلقد":ولكن.مسننقراف!يهاي!جدلىانه-يقولكما-

وكانت،الصحراءحافةعلمى،الطينمنكوحفياعيش-بالاقل-

شاسعةصا!يةفوقيتخيما-ماءوا،نديةنظيفةبالا،لع!ولتهبالريح

)02("أافربةاهذهالىآتيالاىو.اوجومترص!

لسولجنت!صيناسمعولكن.بارولالشبهجوانبمنجانبهذا

الشاملةالا-جماريةاليوجمبةانتغذيةان)):يقوا!وهو(اهمجانبوذلك)

4واكثر!سلالنفستعذيباوطنناؤكه!اله؟"ىاوجهاثدباتتبالاكاذيب

يامنواعتى،الماديةلفقائناصنوفكل.ناسواهيبل،فظاعة

وهي)احاذيبم-الترسا،اتهذهفكل.المدنيةالحرياتالىافتقار

الاتاوةمنكنوعتفرضى(ك!ولةلاسيتقرارناالاطل!علىفروريةليست

،الاحماثتثهيتعلىعملا،بعينهاايديولوجيةلحساب،ندفعها،علينا

صة،المتالايديولوجيةتلكالىوئاؤهاواحكام،بالمساهيردقادق!لا

ارولتصوراتبعينها!ثهاليسست؟()1."ا،خالبحادة،الضارية

هيوالحرب،ارصررهووايكذب،الحبوزارةعنامابوشقى

؟8491يولوجية/بافي،السلام

وهي،واهولينسولتسيبنعديدةشبهاوجههدناك،نعم

ومدعلةللنفسا!لاماكثبرالشوف!ينيةالاخرىاًاـجموانبتلكجعلالشي

وتجربض4حمسهداموما،هذاكليعرفطالرجلدامفما.للدشلأ

،المعاصرةالحياةكا8التيمنالاوجههذهعلىاوك!فاهقدالمباشرة

الاخريندعواويقولاناسدونلاناسالضلاعىيط!بانيتالىكيف

حالةعلىوتطلق.المعروفةاكفسبةاالظواهر"نكاأة4-7ظلإـ(

بعينه،مكانا-فىوداذ،؟ناليهمنتهرببدرجةللمرء!بكايخيلنفسية

ذا!كزارانسبقانه،كلع!ينةبتجربةيمراو،ماشخصايقاتلاو

دور،قبلمنإلتجربةبتلكمراو،الشخصدلكفابلاو،المكان

ذلك.حدثظروفايةوفيومتياينيدريان

المرجع،المنثر،اثمرمنوفصائدقصص:سول!سين)91(

.11ص،اليهالاشارةالسابق

الصفحة.نفس،المرجعنفس)02(

47ءصء8رساله)21(



إهـينونلالاذالمربما؟داكأقىالوانهميئالاخرا،لئكلانربما؟لمصمرهم

افالمسط8اسيحيةباشدينكلهاكأجمةاللابامبهبركانضمول!ولكن؟بالمسصي!ية

!هم؟عدمور-ألةهبمام؟نكرقصر؟ادنعنصرية

-ذهبولا،عميقةغهرتبدوالشبهمن-4الاولمكانوالحقيقة

،التضاددرجةاىايختلمفانودو،لكاتبان.الجاهـبكثيرتحتمااىا

رحقالاخلا!كبمااليقين:واحدورطلقهماانرفيلم،الاءم!ا"ستوىعلى

بدونهـما:معت!وهةبمبرحياة41تستقيم)لااسى،شهـبئثيفنؤبه!الوورد

،النطلىقدلكمعبكحطى2اوجنبا.ا،سئيليكأو،الفرديةالحرية

،والارأنجاك،والح!يرة،القوةوبنفس،الكال!بانإمصح،وبالضرورة

.اله-داءيناصبانهادياشكلأ!ثافبى،الاؤلءلى،للدولةمقتهماعن

"صورالىال!توصلا!تطاعداكولاهدالالاز"بماكوالارا-يرةاونقؤل

،ارولر!صوؤصما.الههـاءيناصبهووج!قينهلمابديلاكوطاىيوءنما

الابكلاسيكيات"-نباتتالني،84!ايتهكابوسقبرامنكلفان

سولج:تلين،يخمعرفيمااًما.زكلمعمجيدا/عرفط،ا-ديثاالسيالصي

طاغوتبكلة،*يرلةالىيدكلو-الن"ايةفي-لاله،حقاوءحيأر"ر.:ك!الامر

آباناكاا4يصشارانعريبايبدولاف،نهوووا.ايضاكألاهوتيتكونقد

بينلافطحضو5،ود،يجار.ادلتضاحدلىا6ابراطنيختلفاوخاتجا

بالتبعية،وءتفائل،مؤمنسواجتسينفص،جسا.)تفاولواالثاؤم

!-ئيالراسقمةحتى1(ةهوس،المثممككالفربيالمثدف!،ارولثمار

متظ"لل،هوولا،مؤءن!ولا،املهاوحبباتاهربيةاا!مقافةاءباطات

اهـد5وجةمن،خروجهاحتمالاتاو4ومس!ستقبلالفبرديخصفيما

اًنت.وانساز،،املا3و،حيا،الهصر"باحا-كهااأ!،نيةاثمو)ية

8491.فيالحبوزارةدهاليزمنخرجانبهلىلبطلهحدىمانعرؤء

لهواءتصالولخضوععنروافطكضمبيرا:طلاذلك"4!-ريبدوولقدبل

وفيؤيهامتشككا،كتبهسطراخرالىورطراول"ادط،ظلاقياالمثقافة

مسصحهـا:داتهاوفتاوفي،عليهاومنشقاهتمردا،ل،(،صاوئا،ؤيخمه!

بكل،الو!تطيلة،ضدهاء:4دافعالذيالفردنجاةمنيائسا،ر،،

نظروجيةو"ن.بق،ئهمن؟ف،،القوة.لكوكل،احرارةاتلك

ؤأر،ل!!ءا":ؤت!يلمالفمطداكءل!،-*لقاز!هكأكلىواب:ش!جق

النكب،ءفيورهوألم!ان!لمرا"والغربربا*،؟ماال؟بز-فىاخرا?"هتالالهسى

بدافس!ولجنتسين".والاستمرارالبقاءمقوماتاتاثقافتهقاروا!نر

الولمنالعكسعلى،)كنه،الم!نطلقنفسسمن(فلأبىبا)ارولمع

تهبرتوؤىونفح،أنهبا-5احتفظ،اك!وامثاشكول!!لبرفيشرووجصد

فىنح-5ماوكل،التفاؤلمنظلهفي*!ربلااحرايمانؤجمعمن

وهم،وضيعة،صبرونفاد،وح!نق،غضمطمنسواتشين3لتابات

و!ل.كهنتهيخذا"اذمحتجااوومنهابرطلقالتيالض:ىصببحةالالحس

العكس.على؟وءـاصمهالكنيسكأاعلىتهردء:هـماما-داؤوأممشويكان

وكذلىصك.ومطوأتهونزمتهلةضبهتفسبلانبماذاتسهايمانهكان

ليس.والسلم!والقوةاقهرابركلنظمكافرا)ءس؟هو.لىولجن!تسين

يساقواانيجبالناسعامة،الناسبراناقائلةاةبالعقيدكا"%ا

ذلكفيوهو.اله!رمننوععلىقائمماذ-قطحياتهـبمفيويتحكم

نايستطيعلذلكو*ـومالاوربييناحبربنابينء(ومثقفيارولعكس

وشرتدة.،ءالفبضبهببلينيةرؤيةع:دكروبرشت،ثبلهمماالىبرتد

لورنم!:هـ..د

كتابات،عضاستضرت؟لمماهرالذعنوفيبالايئيغيوضعوذلك

هربرتيفيددءثلاخذ.ا(ثقيبئاكلربالىكاراتادهازن(فيينسولج:تس

ميذرتماءاالاخيرووامثلجمشالمهكارهفسولح:ءفم!ين.لورزس
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