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مرحي،كاتبوهوسولوؤيتثيويان،اللوهـاكيينالكتاباتداد

باملوالدكتور،السلوفاكيينالكتابلاتحادالتنفيذيالعامالسكرتيروا

طلأديميروالدكور،سلوفاكيافيالثقافةوزيرونائبشاعروهوكويش

.،(السلوفاىيئالنظرات"مجلةتحريرريسرايسل

اتحادءنبد!وقتشيكوسلوفلابمبازار،الماض-ةالسنةاواخرفي

منمكوناللبانايخينالكنابالحاد1منوفد،اضننعيقوسلو!اكيجئاالكتاب

نا؟ث!يوقد.اوخممثعن!قادوا،ستاذ!حلميماناكللمصشالأفدكورينالشاءر

ا!ش!كولاوفاكيعئ،بال!طات!،دمعثفا!يةاتفر!بة!وثعاللبنانيالوفد

دنصلوما،الاتحادلنب!نوالمقافيألادبيوالتبادلآقىلط؟نىلىتنص

الاخو.ال!ثهح!ادبعلىالبإهـ'ننء-تلم"فىكقت!شي!ص!فيوث

البنابعيئاالكئ"باتحادممع!فىبينحصلتالزء،رة8ررهاثناءفي3و

ف!بهادارجس!عاتعدة-لموفاكييناننشي!كوالكتابانخ!ادممثليوبين

وثيكوسطوفثيا.لبنانمئكلفيالاأ:ب"اكمشاضاتحولالنقاش1

هـفيحضر!،يثد،اتشيكولسلوؤ،3؟يناالكتاباتإددار"سذلكوكا!

ال!رقاتؤظاععنالمسؤولمحةسوثروفاالسيدةا!تشيكيا!انب

:والادباء،يلوفامارلسبدهواالتشيكوسلوولكيتحادالأ!الخا-جببة

ادتهيكفيلدكنورافا،بيلاشلدكتوراو،ستنغللدكأوراو،بلودك

،"هوالابنانيالوفدومرا!قضرفياوز2،)هـالمتج.والدكتوو،بماوهاش

اورويبة.لغاتعدةجانبالىوالفارسببةالهربيةفيقن

مدلرونامحب،معروفشاكلرهوبيلاشالدكهورانبالذكروجدلر

((.إكي9التشببكوساواًلكات!ط،ءباسمالمووفه.لنفردار

عنرواياتهبعضؤييتحهدثروائي،بلوديدالدنيوالدثنور

بطهاالتي"فابئك"روايئ"وخاصة،العربيةالحياةمنجوانب

وهبئ،بسو-ياحمصدبرالئفطمصفاةبناءفحعملتشيكيمهئدس

بصوانرواايةصاحباز"كما،سصا2وكهالعرىالعالمثباحدامرتبطة

زمنمصرتطمش"نحقبةعنفحد!تاريح!يةوهي"الفرعونكانب"

الهربؤىللادباءالثانيتمرافيبلأوريكاًلدكتورحضروقد.الفراعن!ة

ثصشق.

زاروقد،لغةعشرةاثنتييتقنروائي،وهوستنغلاهـكتوروا

الاوسط.آلشركأأ!طقةفيقليلنجبروقتاوامضى،ومصرلبنان

.م!هـوفورواتيكاتبوهوبلوهانسزدانيكوالدكور

عناجلسةامستهلفيا)!شيكوسلوماكيون*ياءالامتحثوقد

لانذلك.07!اسنةتأسسوفد،يد"لمىبانهاواغا3،اتحادهم

الازمةاثناءبمىيولياؤ"القعامعنتخلفهبس!ببحلقدالسابقالاتحاد

وتأسسي.تلاهاوما6891سنةبث؟كوسلوفاكياعصفتاننىالحادة

وسلوف!اكي،تشيكبم:اتحادينعلى؟لفعليقومو!والراهن"تحادهم

ثمانيةمنويهكون،موحدفيادةمجاسفيلهمااعلىتعبيرايجدان

ا،ءر!ةورضسا!يالا)حطدرئيسكوزاكيانالدكننور:هماعضعاء

والفثان،للاحادالتنفيذىالرئيسشانيردوناتوالا-،تذق،المشتركة

والدكتور،التشيكالكتاب1اتحادرئيسنائبوهوريباكجوزفالوفى!ه

،"الشهريةالادبيةالمجله"تحريرركيسرافابملألدويخاو

07

الكصحابحادابنهوبنالمعرفألموجزالحديثهذاوعقب

ثروطهـنالتشيكوسلوفاكيونالكتابنحعثا!تشيكوسلوفاكيين

النزعة،وضنيالكاتبيكونانفيتتمثلوهمئا،اتحادهمالىالا/تساب

لجئةبهاتقومملا!ةائرللاتحادللانتساب!هلانهادبياناثرانله3

مناكثراوجلسةفيالهيثةوقئا؟ثال!ا،الادار/ةالهـ.ئةمنمكلفة

إحياناءءلمععه

شناول،والتشيكوسلوفاكياذلبنازكاةالووهـ!يينحوأرجرىثم

الجئسة:تلكؤ!جاءمااهموهذا،والفنيةالاثبببهانحياةوجوهبههى

عىن!نعرف!انالطيباللقاءهذافييسمعفنإ:سليمانمث،لد.

في-رأانبأسولا.الحديثةالتثيكوسلوفاكيةالادبية7لأأبخاهاتبعض

.بيلاشالدكتورامثالكبارتث!ىيينبشعراءممثلاداممابا،شعر

اتحاددارفيه!نانجتمعان،-م!يدق!رصةانها:بشلاشد.

لئ!طيبك!ا.لبنانمناصد!اءبشعراءالتشيكوسلوفاكيينالكفماب

صلر!يرةمدةمقبل.بلد!نافيالشعرظورعن"عامهـه!اتحثان

4.والواكعالفعتخلالشعرناظورعنيتحدثمجلداتبثلالةه!ناكأاب

وهي،مئظمايقاعفهناك.خاصنغموله.اًلا!ئيةمنقريبشعرناان

القطعاس،سعلىكانالاصلف*اًلايقاع.القافيةمنيسشفيدماكثيرا

عشر،التاسعالقرنوخاصةفي،الزمنوبمرور"سيلاب"اللفظي

فلغتف4.بحرفمقطعكلفيهايتمثلالتيالمقطب"الكتابةالىانتقل

.والصغيرةامبيرةبالمغاطعغنية

يتعاقؤيماالقضيةهذهكثيرالناتتوضحلم:سليمانميشالد.

اللفظي؟بالمقطع

يو!،مقاطععلىقمائمشعرناباناقولاناريد:بيلاشد.

تاثرعثرالتاسعالقرناواخروفي.التشيكيالشعرخصائصاحدى

هذهكا8"نززال"لف(عرنانجحوقد.الفرنسيبالشعرالشعرهذا

.السواءعلىوالنغمالايقاعتتناولالتيالتجربة

الاسإوبر"هذهمنالحديثالشعرموقفوما:-لميمانهثالهـ.

الثيكو!"فاكي؟"لش!رفيطويلةمدةاعتمدتالتي

الكلاسيكيتمنويسهفيد،كثيراشعرنااستفادلقد:بيلاسد.

منيستفيدمطاكعرالحوارمنيستفيدالحديثوشعرنا.الؤنسية

وفي.ام!تابةعارضوانالئغميللصوتهشاقىلا!مية.القاف!به

تصدروكانت.الاتجاههذاشعرناجرب،الاخرةلخمسين%الستوات

قانماطلالتشيكيلمشعرالاصلالطابعلكن.بهخاصةمجلةفي

،(ةزفال"اهميةوه!نا.الاسه"سيةومقوملالهقيمهوئإسببماومتصلا

الميونءملايينالنامييمئحانبشعرهتمفىالذي



قيارغبر4فيكان"الازمةبسنوات)ءعوهـتالنيالسنواتوو!

ليستءدةبعدولمو.واالكلماتبالصورالصلاعبعلىثائمشعري

عندنا،موالتفلان.مجدحاولاجدياليسالتميارهذاانظالرمديدة

وثيقاًرتباطوثمة.الشعبمعيرعيض،حارياهوكماالابر!فيكان

.القارىءوبينعنمصاالشاعرجمين

هـبهـها.ء"مةلدشرداراتهثلون!نتم:سليمان!مثمالد.

النثرأصعيدعلىلاشص؟ثعتموهاادنيالخدهاتت

الشعر،كنبمننسضةملاي!ينستةدارنااصصرتلقد:بيلاسد.

بينتماطبعشمريةمجموعاتوثمة.عاماوعثنرينخوسةخكل

الشباىصنلكماعلئانليويطب.نسخةالفوالثلاثينالصثرين

مجموعاتللبعضبمضهميقدم،شا!هامااوالرقصحفونفي،عندظ

والخاع!ة.العاطفيةحياتهمافيتسا!دهملانهاثسعرية

علىكعيشالتيالشهريةا؟لتياراتبانقلتم:سليمانمث،للى.

الثسب.معيعيشالثمعرلانوذلك،طويلاتمرلمواللفط!ةالصورة

.رمعبنة2فتم!رسةمفصمشوكمفيتتبنونانكمذلكمحنىف!ل

مثلا؟الاشتراكيةالواقعية

تصحمدرسةليستالاشمرابهبةالواقعيةانلأأتصور:بببلاشد.

فنعهديتبم1/ها0الاخرىوالففكأالادبيةالمدارسمع!ارنتالا

ال!ههوريةعهدففي.،سيةالاسصقنهاهيوهده.الاثتراكيةالمرحلة

لدإ!اوكا!.شيوعحة،والفنانيئالتاباكثريةكانت،الراسمالية

الاحتفالوبممالبة"،نويمان"امثالالممتازوناًكاركسيونالجمالعلماء

الشعسرمنمجموع!يناًخترناجمهوريتنا!معلىعاماثلائينبمرور

بهمايهتصلوما،مرحلتينخصبهاتميزالتيالخصاثعرعلىتنطويان

هاتينفىىماواهم.البلدهذافييتطورالذيللتقممحارتمجيدمن

وحلم""،والوطنبالانسانالمتعلقة،،نزفال"غناييةالمجموعتين

يولدطفلمصيرعبرشعبناخلغيةخلالهمنيرسمالذيكانيارجوزيف

الوطن.هذافيوينرو

ذلك،علىتوافقونبانكموافئ،نملمنحن:سلإمانميشطلد.

جمالية.فيكمن،وتقييمهعطائهمعيارفي،العلياوالش!قيمةان

عندكم؟الجياليةفما

اكثرتهع!للنشردارعنكمسؤول،عملياثناءفي:بيلاشر.

الوالهذامثلعلىاجببانكشهـاعلىيزتب،بالشعرثعنىما

الذبئالجمالييئالنقادمنعدطاتضمدارناانعلما.*هميةالبالغ

وينشر.يطبعمايختارون

وقدرته،للشعرالعميقةالمعرفةموبالجماليةافهمهماواول

عاطفةالحاحعنيعبرالذيالجديداثتشافهنااوا.الكشوفعلى

لةتنا،اًن.استعا(رياصورياتعاملااللغة1معيتعاملوان،الحياة

ا!ومن.ذاتهاتلقاءمنالس!تقولانتستطيع،العربيةكاللغة

فعيشانهيافهمهااليالاثهـاكيةالجمالمةبانالقولالىاخلص

ووصبا.محيحااتعبيراعنهالتهبريكونلكي،وقتنا

قاتلا:هنايتدخلبلوديكادكتورا

خدمةفيوالصورالالمتاراتتوظمفتتضهنالجما!لأان-

(:فهـيقولالحوارفيبعئم).جديدثوريبشكلوتربيته،الانسان

دمشق،غيعثفدالذياا)كربللادباءالثامنائرتهراحضرانلياتيحلقد

التي؟لطريظقيادجثتوقد.سل!مافىلأالدكتوربالشاعرالتقينحيث

ومداخلاذالم.،قصائع!مص!يلقوناًلهربوالادباءالشعراءكان

اكنبانارل!مامنذالعدبهـئ4مبالعااهتمبداتفقد،،ااما
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فيووجدت.فعلامصرالى؟هبتوقد.القديمةمصرعن!واية

كأت!كنني5ولبنانولصوريار،مرتت!قاسلأبالعمارةتلوث!ا!

."الفرعونكاتب"ب!وانروايئكيو،ضعت.القدير!بالععرء!تما

احل!وفصعصوعنلما.مراتعدةبعدنرلمماوسورداتبنانز!توقد

سوريافييعيش،فلسطينءنعربياابطالهااحدجعلت،ليرواية

الاحداثعلىالمعلقبدوري!موهو.تشيكو-لوفاكياويزورولعنان

الشثميكي.منعمقااكثركلرة!ويئمنعاجنبيلانه6التشيكوسلوكاكية

مصفاةبناءابان،حمصمدإخةفيهذاالروايةببطلالتقيتوقد

لشيكوسلوفاكياباوضاعالاوسطالشرقى!ضاياارتبطتوهكذا،البزول

وقعتالتي1الاحداثتعالحوهي"فابلأل!)ءعنوانهاالتيروايتيفي

تشيكوسلوفحيا.ةء68العامحتى67حربابان

كبيو؟حدالىالعربيالواؤععلىمطلعانكيبدو:الخشنهقاد

ارصهـ!المستقبلو.كمبحضارمعجبواني.نعم:بلوديك.د

اله،لسمانوتهـي.سءلفاتيفي؟(لاوس!الشردمشاكلالرجا!

ارهص!،اعرفوانا.خ!اصةديناميةلهان.اور،يخاميةكثيوالعربي

دبناميتاكثرالاولبانىفي،بالهندالعربياًلعالممثلاقارنافاذا

هوارقثمةلان6العربرالمغربازورران؟ريعداننيكما.الثانعمن

لزميليالانا!اجالانيعواني،هامعرفةواود،والمعرباكشرئبين

ايضه،مهندسىفهو،الموضوعهذافيتجرأيهليدليبلوهاشالدكتوو

وارريب.

ا!هـلسةابنكدكموثيفةانلالمحةأنيب!:الخشنفواد

؟والادب

النشراناعتبراقددضيفانايكوناناخشىانا:بلوهاش.د

مهمرسوايفساهمالم!ك!ن،لكن،المهـ!سينايدي!كأالتشي!

ناقبلاءافيفص،اعملوكنت.ممماركلمندسبالمناسبةفانا.العقول

لمهنتء.االجديدةالحبياةمدرصةحئتالبناءومن،للاثباتفرغ

تفكيرهم،وكريقةالممالنفوسعلىالعميقا!ت!فمنيمكنتالفنية

المدينةخارجحيلأ!لهماكثرلقىيقضونالذينومشاعرتفكيروعلى

.اليدلايال!مللىةمنصرفين

كسائرنفسمياغبرانر:!الا.مؤلفاتيهـ!التح!ثاريدلاانا

تشملهالذيبالمعنىولكن،للكلمةالتريويبالمعنىلا،ملمتزما،الكتاب

الواقبةعنتحدث!القد.نظامووا!عمهينةحباةمنالكله"

الوافعيةالاشنرامم!يةانالزملاءبقيةمثلاعتقدوانا،الاشتراكية

الاديببموففتتعلبئمسالةهيوانمما،وحسبشكلعسألهليسعت

.العالمالىبنظرتهتتعلقكى!ا،الواقعمنوالثاعر

خصيالهلاقمةمسطنةالىهنا؟ظرناوادا:سليمانا!ميشا.د

جة؟النفتكونفماداآلقاريءاوبينوالاديبالشاعر

القاريىعانرايمناالم!الةهذهالىنظرنااذا:بلوهاش.د

المشاعرلدىالاساسيةا،جتماعيةالمحنوياتعندانمايب!ثالحديث

الفناننظهـةوبينالخاصةنظرتهبي!نا.لممقارنةيريداًنه.والكاتب

والاجننماعية.الاخلاؤيةالمسائلبعضوالى،ا!حياةالى،اررنياالى

فيهايعبيشااًنيمكنهالتيالكتبالىيشتاقىالقارفيءانوامحنتقد

وجهةمنالضيقةخلالهامنويمركسيشاهدالتياالنالرةاللحظات

يسميكانفقد،لفادرالكبيرالناقديقولكما،وفكريةعاطفيهة

نفس!بهانرتقيالتيآللحظاتاي،النفسثوانر،/ااحظاتاهذه

اعلى.وفكرينفسيمستىالىالكتبخلدمنالإنسعاقى

والزسئلاء،ا؟كريمانضيهاناليكيس!مع:سمتنغل.د

يطلع؟نعنديالاه!يةئ63ز.الموضوعفيرأيبابداءلتشي-سوفاكيينا

مماثل،بدورنحنتعوموان.*دبيةتجاربناعلىاللبنانيونزملاؤ،صا



رواك!،،س!ودولثىجم!افلو*ول9الا.الاإفيء!4وء--نا!-بانا

از-كا،"ع.41:،برمض!الحولرثا!كأأحاكس!اأ!،تافيب؟اءرزبواني

هنجم،عاملغابي،ا!و"لآ!،لاءبيىنربعتانضيالا،،دسالست

،يصبشونه،اقىبالراهخةاحيلأةاعنا!برانالروايهبهذهوارير!

ىء4الفحمتوريعؤكبماتعملعامافصفةوووو"الموزع"دفالر،1واسم

اهـي،صه*منهااعىاتقدبرمالاسمبهذااردتوقد.ا،:جميةلقطاعاتا

بلدنا.كبما89؟91لمشةعقبالاجتطءيوالصقبمالتوريع

بادبيم!هونهمافهىوالادبينثىاطيمناضانيالفسماما

الالكل!ؤي!ميههـااًو.التخيإ!ير،لاددطبهـىقىالمغا!،الضيقة

فياكاديهي!وء،هلياسفاريخلالمئلديولدوكد."نوتف!ون"

فيليفالظالى"دفضجم!،القديمةبالحضاتاتقعمفياهننمام،الهلوم

ممابكميراورمحضلريةمراكرالدنيافيثمةانللند!لالقطاعهذا

وعلى.الدنيامركزهبماوربابا!*ودوبي!ونال!شابمنالمديديقوله

ا!نعنهوح!!اتلبنانالج!ل!بلدكمررتقدفانا،اأكاللىبصل

اهـضمنرفيالافىطءمذا!همقدالصغبىالبلدهذاانم!،.الانطباعات

كا،،منبهئا!مرا-لوالتقمم،سلىثةال!ضارةاذن.الما)5تطولى

.كثيرةاخرىوبلدانىاصشةوبفثااسهموانم،.اور،؟صنع

"ءا(ع!-قيواءإر!؟،4)ء!-اررالتار!اى!اكفا:؟ىلى!*إء!ءأ،!دا

.،م!و:اريح!"ع!!ية

منادباكلاننعلمقحنى:احشناوؤاوادسليمانميشال.د

برمعرف!لنى،هـهلى.كلمبكأقاريخيةرورحلةؤيمميؤاطاب!االشسعوباداب

ءلراهنة؟ا!رحلةفيلاذبكمالمميزالطابع

والد!موؤبراطية-4الشهالروح!وميز41ادر:،"آبع:بحيلوور!.د

يهلمغاحمركخيطا)!الثرالقرنمنذكلها،برناتاررحء:رتونزرالتي

قو،-ادصراويصب!ح(،الهو-يةاورروبا"فيخاصف،ثوريةؤمما

يمممونهمابلدناث9فينتصأانيصخ!لانهلدرجة،المعاصرينا)في،ب

.ا،:حضةبادب

كا،تمغصررةامة؟دبانهوووادرضالض!يةولبب:بلوديرك.د

مالتزماكايبصلأكانولهذا.قنلاكالا!ان،مجايرةاًممبخطرمولمدةدائما

كما.ذاتهاو؟تغكباوكل!ددامستوحدايفولىلاليمبمتمعبهدائمه!ا

برينللأفصات8المجالفبىالا-ملأبيكأبلسانيرةطقبعانملزماكانانه

ناواعضقد.ادبرلناولضه!بيةديموؤراطيةءقور!!وهذهالشعوب

بلد؟!لان،ادبنامثل،لسالفاعنه(حدن!مكوسا،هولبنانفياثبكم

.والاستعمارآلابر:ياحبوجهوصهد،التاريخعبرالفزاةمنعاؤك!

را:فاتلارميلايقطلهلصاالىاضببفبدوريوانا:ستنعل.د

الصيقة.الافس(زيةوالنفىعةالواقعيةهمالادب!ضااكومميزت!صئالصقنضن

،كابر،الاءارىالاودوب!س!البلدانبادابا-دبىقارناماواذا

يسمىممااياخاعاتطادي!نااهوج!نا،وسواهاوبولونيا،والمانيا

با.ا،روبلداناكثرعلىكاملةعصوراسمطوالذيالارل!تةلىاطيبالادب

ا،لأ!اث!يخن!هء

مرسياحمدمنزيو/وكأكرسالة

داالذ!شي&و9!اودوعالألم

؟لنسبة"دافنشبمليوناردو"عامكان،7491عامانشكلا

داراصدوت،المأض،اكتوبرشهرففي،العالمبف(نثمرالصناعة

لمطابعالتابعةالشيكاتاحدى،"كوربروريثىنرييرينتجونسوفي"
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هرإ-دا12منالاولىالمجلد،الاكاديصيةجوناؤيخفكهط!ري!يهـاركورت

ذاتفاخرةطب!"فئ،داوث*حالل!يودأرثو،(اتلانتيكوسكخطوطة"

،-ضنسخاتتض-!،!-كبئ؟المذه!فبالحةوثيا،محاىالمجلدغلاهـمن

احدجم!هساالتيدأدذ!نشيوتعليقاتوتخطيطاتمذكراتءنالاصلطبق

ععر.المادسالقرنو*الثقاة

)مخ!وطات"هيل-هـممجرو))ارداصدرت،سمبتمبرشهوكلأؤو

داراكنشفتهماصمىمفقودبئظلامذكراتدفنركيتضموه!(مدريد

.6591عاماسبانيمافيالوطشيةاكهبا

اطباعتهارصدالتبم،(ا*نتيكوسمخطوكلة"صدورقصةاما

ا،ثارةدمركلنتخ!لوفلا،دولارمليونونصفمليولينمبلغفقط

الصاسوسية.قصصفىنلمسهمانحوءلىوالتشو،ق

رسهيءصاتءابلصقعشرالساور!القرنفيالمسودةهالكفامفقد

رقائدعلىدافتىليوناردوابتهرهاالت!،(السريةوالفنوه1،\كينات

كلمنمشاهدةيمكنب!ثانورقفروخو!رغ،الحج!كلبيرةآلورقمن

آورىعلىوكتابراتهرسوماشهيض،ردوليوكاز)الوثاتقوظ"بروجه

.(رساتلهظرفبم6فةلحفة

ورسرماتمذكراتمنعددصمس،اللصقةعملىائناءو!!

التذكروعضويبينيجمع)هرمافرودتينلكائنرصمبيضهاومن(!يونا-،د،

صم!راثلجقدكانربما،ضيرورآسرجلجسمله(والتث

الفصن!،يرةفيبو!وعقيهوقعقدكاننو،بالذاتدفروسيجووند

الذاتية!

لميلانو،اسقفااتلى:س،بولسالحاليأ!غاتيكانباباكانوعندما

واخار.بميلانوسياناامبروبمكتيةالمودعة،(ا!وطةا"بترميمامر

افي،واروماخارجالكاكالن"جروتاضيراتا"دبررهبانالعمليةلهذه

عاما.زهاء.3ولدولةللكنشعةمماثلةخ!ماتبادا،معملهفام

هحةوكالتكلء،صفحهـةبمدصفحةالديرالىالمخطوطفنقلتوفد

بحجرمبطنةالصلبهمنحقيبةداخلولمودعالاصا!المجلدكهتنشع

روما،أىالخفاءفيالصفحلتينقلونالره!بانوكان.الاسبستوس

ىاربأصحطابهميقومونالذينالبولشىرجالىبهميلتقيصيث

ه"فيرا-ابرروتا"

6291.منابتداء،سنواتعثرأ(المخطوطة"ترميمواستعرق

عنعما،الليلففي.مشددةامنءاتاجراالمحصنالدير8!ثوفد

،المث!روعتنلإت،!المنوطالرهباناحد،كوريلوفات*وزالابكان

نومه،عدفةالىنقلهامنبدلاالمعملفيالصفحاتتركالىيضطر

وفي.المعملمدخلعندويضههاسامبغازصغيرةصف!لمفيملأكان

ضدوافيةكمامفلبسي،وقدالممملجوزيفاتالابيدخل،الصباح

وانطلقالمهملالىتسللقداللصوصاحديكونانخشية،الغازات

..لس!اماولزا

لحسنال!ولكنه-22عيارمس!كسالاخرىلامنآاءهـاءاتومن

.يستع!شللم

و"فسح،(المسودةصفحاتتن!يفؤىاهملامنسنواتعشروب!د

عمليةوهى)الجديدالورقهنايا!با"اتاكلةاالقدمةالصفحات

الىونقلت،باكملهاالمسودةترميمتمأ،جوريفاتالابابتكارمن

البابوية.الموافقةاعلىالحصولالفاتيكان

ليصورهاميلافوالىاخرىمرة،(المخطوطة))نقلتذلكوبعد

عنالنقابكثمفقدالترميماناكتشف،ميلانووفي.الناشررن

أيذكراتوالرس!ماتمنابتاريخ،ذللثوحتىمجهولةظلى،يندا.7



ا"جمير.ال!ؤتإى8!،خصالضك!ف-!ةالهاواتذييلالظ

وؤكنوصا،اثارةفأؤل"مدريدمخطوطات"عنا)كشفقص"اما

طرافة.منتخلولاذلكمع

منالمجلدينهذينملكيةبنقلداؤ:مثيليوناردواوصىفقد

ملكيتهاانتقلت،بعدوفيما،ملنرىفرانشيسكوتلميفهالىمذكراته

انتقلاالىهيث6مدريدالىلأأحضرهماالذيبومبيولبونيالن!،تالى

اسبانيا.،ملكالخامسفملباررلمقتنيياتاخاصةاالمجموعه

النناسعالنرنفيلاسبانيااوضنيةاالكنبدارالىنونوعندما

تمحت!واختفيا،بالارشميفتوص.م!ماتدخطارتكب،نخر

.65!اعامقياكت!ئعاف!،

رئش،تايلورفرافكتيئوقعت،بنيو،ولىككنيديمطاروفي

غاالرقدوهـان،الكسفهدالبآءاص،!يلماكجرودارتحريو

الحهالب5فاستدار،نيود؟ركالىعائدافقطل!اتمدطاعوته

مدريد.الىمتو-هااجدط!ائرةواشنقل

بنشرالمخطوطة.لهالتصرإح،4ءانهالاسالحكومةمعبحثو!اك

محلد،"مدريداخطوء"ت"الخصمهكأالمجلداتالىاضيفوؤد

!شنمداخرانومجلدان،بر،لاديدوالمتبرج!قعليةيضملسادس

الازجليزية.واللغةال!لديثةايةالايطاالمفكأبااتدىالم!لىهول3ترعؤى

انطوتمادك!لداؤخشيمظوضاتاعنا)كشففصة.كانتتلك

فيتك!ناانه-ااحقيقيةاالاثارةانرأييوؤي.الاثارةعناصرعايهمن

الفسخةان.المجاداتهذهمنا)واحدةالفخةبهتباعالذياهـ!

بس-اع"الملانت"حوسمخطوعة"مر!لداتمظجلدكلء!ا!وا!ررة

اًلمخطوطةشراًءاند!اي!نفهحبسميطةوبحس!بة.لولارالافبهضرة

.دولارالف012يكلفكاملة

هذهلمراءعاى،ايلبانيوناالاقغناءهواةتدافعفقد،دلكومع

ففكما،موالهم4/يددولىلا،ز،كمع،و!".باهظ!ة41المرشدات

ضناءلافيايومايدؤعألذيال!منهذاانجيدايعرفونلانهم،لنا.لخيل

فقد.اوفتامرورمع!لم!يتضاعف،النالوةال!بمنالمجموعةهذه

افواعاضصه!والفن!برالهملفيالاصتضماران،اخهساثبت

.ثبا"،واكثرهاالاستث!ارات

الح!يقة؟هذهؤيهن!ركارزياايىومسطفكل

.ؤقدتواضعاأكثرز،شريهاان،فيبثي((مدسيدمخطوطة"اما

،لاردء75.بمبلىغبجاعلمحاصرةص!4،صه!ءيئ9!تصوررانهـهـلرا

دولار.0،5بهجمدغ-خبآعلانهط،شعبيةاقولولا،عارريةوالاصرى

*،*
فببالما11اف!عىل

ككىون،اكلامعثرةعلىالاخشيا-يقع؟نالغالهـبؤىشرطالش

(افلامثلاتةا!قاديختارق!،السثواتبعضفيفي،ا!مامافلاما!ضل

5-"همل11او،ا!لملام7الهروي!ورزقداحرىسنواتوفي،ففط

وروركا!ي!لصحي!فةالسينمسائيالنا؟دكانبيؤينس!تاختياركانكما

.العام)الذاتاهـز

جلهاس.بىالتنامالاعوتاكمنلبيس،؟791عاماناثنظفدويرى

خاصسةوبصفة،للفايمةطيباعاماكان،دلكمع،ولكنهال!تاريح

الامريكية.ذلافلامبانر-ب!

جميع!اكانت،كانبيفينصتوظرؤء،،1،،ماافلامابرزان

دؤلأصدلكومع(،اجنبية1القائمةبيئمنافلام6)اوروببةا!لام!

لا3

،!ش-!ه،91،ع،مق!اضؤ"،!واضج6691،عامهيا!لتبمالافلامهذه

روب!بةا،ةأا!*لإافضللافسيلأ!ا4انت(ج،نالامريكيصةالا!نهلا،ارهذأ

الممل.منعقداالقيقهفى2تمثلكج!ا

مقارنتهيمكنواحدافيلمماتضم!لاالامريكيةالافلامكآنتواذا

،أ:رحىولن"زواجمنمشاهد))اولفيللت!ط"اماركورد)ةمثلبفيلم

ثافمن،ايناقديرفولكه!ا،ا،مريكيةالاووممنعشراتفهناك

.يالامويكالاناجمسمتقبلؤشكبماالاملتدحمعم،؟ناسراوفحوعلى

الامريكية،إحرضادورتذاكرشباكيشه!دانالصدفةقمل!منوليس

رديئ!ةاؤلم!محققت!قد.ارصرمالعامنهايهـةؤيملموسارواجا

ولفي،طائل!ةارباحا،(7591مطارو""جاكبليمحاكممة"مثل

الاهـلملامصناعةفبميس!مىماالىطريقهسياخذالاموالهذهمنجزءا

."الاعظمالجحيم"فيلممثل4حترمةاداتالنوعية"المشاهدينبافلام"

اوا،لملامالاشلا!ضلقائمةايهف!يالفيلمهذاادراجالصعبفون

ذاتالكلاسيةالافلامضمنادراجهيمكنولكن،الاؤلاملانجحقائمة

طى!مياح"لين!،و2أجببداأن!وفىداشنناداءان،"الخاصالطئميرات

لكلفياماجث!لهالىيرؤىلاالاداءهداكانوان،ثرعيةاهمية

وجلمهبركوبولاد1ؤوفرانشبسبطموحالتمويهمنبدولا.ال!صور

-حتامراة"فيلمهفيكاسعافينسجونوكذلك"2"زءالعراب"

انصميم.نفسهلفيامافوش،نو(لرغ!مرولانمؤ،جهضالاداء"لسيطرةا

بالخجل.فيعوالمرءتجعلالتيالافلاممنررت،الافلامهذه

كأفضلتايوزا)!نيو،وركصحي!فةناقداختارهاالننالاكلاماما

الملأ-5*جه،االاب!ديئ!ءب،التاليببا!هـقيؤ!ي،74!اعامافلام

ةصمح!ةويور-يض،6اكيلإت!ماإكو!كيرجخرا؟:"ردمار!ا"س

ال!لممويم!ور.كريس!نال!يدرانكووانظج،-وراوتوبوؤيلليني

نحطصخيرةبلد!!يشبابههـنوالم!وثرةالجميلةفيل!مبماذكريات

الواقعية4كوميديااهننماماتبينالفيليمويجمع.الفاشيةايطاليا

الا!!ة.ا+لأمهبهتتميزالذيالفانتازيالاسلوبوبينا("كرةالجدإدة

.للخيالائارةواكثرهااييفيااورماجهلءنوهو

لمك.ما.لم"رإسجدهلموأيى!فىواجخوا:((لطيبةاغيراضيالإر))-

ئزءصلايرة!!!!ء-ش"ت؟؟!-إ!ص!؟سكل،مايث.ر-رنهلطاصهـأج،قدماملىاءو2و

-!تفيأتيالهىا،مرركص!الافلاماكثومنالفيلمهذابرويعض.برودل!

الأمريكيةلا*ف،رةكأصها!-ن!ةيهكسوهو.اصها)-!ة،الماضيا)مام

تاما5؟برهء6فماهةجامعخلالمن،يناً)عنساكأرناكمنتصفة

ؤأ"تلجويرهةيمبيرآدايلاداعبرتصاحيه،عاما15ءمرهاوفتاة

وتقع،فروةاركفيتشارلق!مةمنمستوحاةوالفصة.صاخبة

امعاا)ىون.*مااو!ربان!،يربدووءكنالءمسيظتفياحدالها

ذا،مهت،5الممجضهـعالزمنيالسياقيفقد،حيثالتليفزيوننالعصر

فيلموهوالتجاريةتالاعلان4لىخللأستراحةفترات!جمرديصبح

فيسب!سيكوسليسيشيالنمار،ناداءبروع!يتميزومخيفعاخب

.الفتاةوالدلمدورؤكطاوتيسووارينالعانتهقيندور

وسيناهـ)!واولتمانروبوتاخراج:"كاإيفورنياانثمقاق))-

لاماؤافضلمنوهو.اتنىووااولتمانوانتاج،وا)شنىجوزيف

مثلنا"ر!يص))الاخرمه4فب)العامههـذاخلالاخرج!االتبئاولتمان

لقمامرير-سنرحل"ص*لمنالقمارقضيةيعالجو!و(ايظجيدفيلم

المفامرةوولحاتصالوناتمنأ(سيجالوبرورججولدال!بوت))مختلمفببن

ا!لاموكلأل.ووةالش!رفيوكازيمنوهاتلىآاجموسااوسفبمالسباق

البصيطة،الق"تالك"كال"!فورنياانشقاق"فهلمتجاوز،رغماناو

الطبةلةحياةو!مةوالصدا،شةالطموح"ثلاخرىموموعاتل!يها)بم



اهدافه*سانحهقىاذايطمثقدالذيوما.*مريكيةافنوسط!ة

الصدفة.بمحض،لأالتا!ة

وتينابائليستروسب!اريوبيريجوناخراج:"كلودين"-

لهذاالامريكيةالكوميدياافلامافضلمنوهو،وينستاينح!ناوانتاج

.وفيلمالسوداءالكوبدياعالمالى،لحقيقةافيينتميوهو-ا)مام

اجتماعيةكوميديا.الىحولتتليفزيونيةكوميديامجرد"كلودين"

الكلث!يهاتاستخدامالمخرجوتجنبمضنوآهاصروبفضلمغزىذات

نقط!هارلم.التيالامةثور،كالولالدياهانالرائعوالاداءالبالية

وسيناريو،بوجدافوفيتشبيروانتاجاخراج:"ميلرديزي"-

!تاويعتبر.جيمسيطنريقصةعنماضذوهو،ركائيلفريصرين

الصنصةبجماليتميزولكنه،كلاصادبيلعملعصوداعرف!عاالفيلم

ثورلاداءشيبردسيبيلامتياراحسنوقهد.الراقيةالفكلالةودوع

وميلدريدليمشمانوكلوريسبراونباريوكذلك،الجميلةديزي

ناتلويك.

وسيناريو،مازورسكيبولوائتاجاخراج:"ويونتوهاري"-

مازورسكيبولانالفيلمهذامن!أفح.جرينفيلدويروشمافىورسكي

،"بلومح!بقصة"و"والشىوتيدوممارلبوب"افلامومؤلف!مخرج

وتونتو"هاري"فملمشكانولا،مطرىاتقدماالانحتىاحرزف

عمرهقيويورك-كانمنرجمهقصةالملمويعال!.ا!لأعهاةضلءن

ورودي.المريضةالضمخ!تقطتهمعامريكاعبررحلتهكيعامبما72

!لصةسيا!خلالمنآللإلمويتعرض.كارنيارتالوانعالدورهدا

امريكا.فيالشابةالاج!يالوفياعلتفكك،العجوزالرجل

سيناريو،ماللويوانتاج"خرا!أ:"لوسيان،ثيمب"-

مزارعحوليدورللاسفومثيرمحكمقيلم.موديانووباتريكمال

الاخيرةالاثهراثناءالجستابومعالصدالةبمعمىيتعاونشابفرنسي

لسلوكمبررايجدانماللوييحإوللا.لفرنساارإزيلملاحتلال

31احدخلالمن،ببساطةيقولولكنه.التينة!وترديهبطه

ك!حسب.صثالليهموهدا،لفيلم

وسميناريوماكا!بفدوور(ناخراًبم:"طائراليسلانسانآ"-

اخرابممنيام!9اولوهمو."آفالاافلام"وانمتاجايضاأمحافييف

الهالمؤياشت!رالمذي(6691)ماكاؤيييفاليوغوس*!االمخرج

الاف!ان"وفيلم.بألحبسىاهـ"سةق!زجاليالفارسلأم9باافربيا

يخىفىان،الاثمنراكيةاد؟لاانتاجمنفيلو"يئاحدهو"طافىاليس

تالتخالف"إ."مذ3را،كيالكوالفيلمهوالاخرالفيلم)لحصيدوابالاصالة

ؤ-كما،رويةبدونيضورط،انطوائيمدضعلىالفيغقصةوتركز

صناءليةبلدةفيحلاث!ةوتطمل"فا!سنتهمعرهج!لةفاةمععلاقه

تبوتمجوبةهو،ذلكمع،للفيلمالاسعاسيوالموضوع.صغيرة

العظيمة.

جالانوسردضاجوااخرابم:"الصفيرربنوارجانمسرح"-

،صغيرةاولملأمثلالةمنويتمالف.السيتارإوايضاكتبالذيرينوار

ال!ضبمثابةالفيإمهذأويعتمبر.موريو-إناداءامنالخنيةتتخللها

ال!ماوبويئهيز.الفرنسي!بناعظالمضرصمنمنلواحدالاخصرالوداع!

.الز"ن"ضهايحناللالتياا؟لابديةوالحرارةالوضوحوابالرهافةالفيلم

ويلفىجانبو،ول!:،ريروبونويللوياخراج(ثز)،الحريةشبح"-

لبونويلالذهببمالعصرراًن.سيلإرماند!-ربمواصتاجكا-يبروكلوس-

عاء"؟7ال!مرمقيبل!لذي/المصرجيهوداد،الثامنعقدهالىيمتد

اص(11الذههـبي(ال!ه!"فليلمهبهيت!رالذيا-وريالياالفورمالى

تب!ومجهوعةممن!لبارة"احريةاشبم))وفيلم.ا03!إعامقياخرج!

/-ةا&!هات!،لأف!ضاتحولالاصرافموصمولة!يرتاءدكاياامنالبعر

اية.حمامىلمماتمنالانسانبر4قيهلقماوكلوالحبوالدين

،وهوبررصهاناز!هارلجفو-اخراج:((زواج!نمشماهد))-

لايىفور"مان"نهـ!اع(تعرضهايسته!،نميؤيو،"يئمادراعنماخوذ

داؤيخقة167عرهه،1)-ت!رفىم!مرحي!ةمالحمةوءصياغتهيااعادالذي

عإما.؟.تستءرحبعلاقةت!اقسقرالتيلمكاسمباواالخسانرحولى

الرائع.اولمانليفبادآءألفيطماتميزوؤد

!عآ

ش!رهـمنمغتارات

الشاعرلهافثم

حجازيعبالأالعطياحمد

!!!م!
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