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1؟طتصءصزرشعصأ

مقارشفيقمنلندن!مالة

و!!عتمفا!نسافلامموجة

المما!من"ستقالةبمناسبة،مؤخرانشرتاحصاسيةفى

للعرضاجازتالرهاجمةان،ا!فلامعلىللرفا،بةالبرجم!ليللعصس

؟!91عاماحصائياتبمدمح!مللمحيث)7391صنةخلكلالعام

التي(*)بشهادةمنهااجيزماعددبلغ،فيلما477،المنق!ي

نظريا()بمشاهدتهاالمسمموحغيروالرعبوال!نفالجنسلافلامتصي

الاذواعكادةم!ن228مقابل،فيلما94؟عاما18مناقلهملمن

اختلفتاكسبةاننمتقدولا.فعلاللنظرملفتعددوهو.ا!ضى

اف!ملصالح،زاثت!فيلمان،؟791عام!كيمراذلكش

وهلحنف.الجنس

تصنيفسلمفيدرجننهعناشكلبصرفط،البريطانيفالمستهلك

المنتجةالايديابهتمتدماكلبنهم-يبدرفيما-عق،المستهاين

اعطتهف!تكونماجيبهمنبهالتستردعغشوشةاوفامسمةسلعمن

فيالي!منظورا،الحياةانوال!يقة.ا،سبعطواداجرمناطه

فلا3"لعبةكافتلوكماقبدر،الثعيبمضالغبيا!طارذلد

،الامير!ونيقولكماا،،ولص!ح!!*8)،ااو،رخيصة،(و!ف!

نزلالئي،،الريض)ءدل!كالىا،مرةكلفي،الؤدفي!!!تصل

اولئكانوالمشهـلة.جيوبهل!ينطؤاالنصابونفتصيدهحديثااس!نة

صباحااوكارهمالى"المستهلك)ءرلكيكلورمنهمممالنصابين

بساعة،ساعةحياتهلهمليبيع،مساءالعهرمقصوممنطويعو!

!ثرلى،"الىيتحوللمصناالعملانو!يقة.يدملانهبمقولة

!ة-ببساكة-ظلبل،حميل!ةاشياءمنذلكالىوما،،وو،جب

وانت،جوعاومتت!مل!"او،صفر-ا-ا:بسيطةحسبة

ليسته!ناالنصب!ملية."!حرالحالينعلى(الصيموالله)

ا!جر.قبضبعدمامرحلة:تليهاالتيالمرحلةفىبل،المرحلةص.فى

ترخرانفيالخيارطهـاقلكاناي0،(حرانت"،ايضاوهمنا

والمسكنالطمامثمنسدادبعدلثيالاجرذلكمنلكبقيانأاصلد

المثقفاللهورحم."ضبو!تفضاءءأعلىتنهـصهاو(وا!لبسى

عينها،الصورةتلكتراءتفقد.هكسليالدوسالحيما!نصيزي

ماكلالان!تحققالتيدوايتهفي،عقودبضعةعنذ،صفافتهابكل

بيناختلافطمنهلنالكماوكل.،(شجاعجدلدعالم":فيهاكتبه

"ينت!جون"روايته!الناسانهكسلي!ريةوبينالم!كلالواقع

للكالنالصناعيالتخليق!ذاوحتي)ا!ختباراناب!يبفيصناعيا

يضقه،سنواتبضعةمنالطمبداا!ختبارانبوبةفيا!نسثي

حاكمااوعاولاومهندسامنهمالواحدليثمسبامرهممبد2منويكيفون

وبينبيننازالماانهوحقيق!ة.عاملةبشريةلة3مجرداوجنديااو

الصنا!المجتمعانالا،الوقتبمضممملياالتصنيفاتتلكانتاج

،ا!ختبطرانبوبفيالمعمليالضبصعنفعاليةيقللاضبطاولرس

ت!ش!لو!مح!وثقباستثئاطت)الغرددلىمقضيايكونيكادبحعث

مديرااوعادثرةثرجةمستعكحياتهبقيةويقضييثعشهان(!!عد،

انسانا،اوبنسوالنصفكالبنس،(فكنه"مصوفأ،المجعمعمد!رلىمن
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تكونالوفائعتكادذلكخلاؤيماانهاًلا.الن!باكالجنيه"صفوة"

والذي)اللازمالقمزمعجنبالىدجنبا.هكسليلتخيلاتمطابقة

منه(مهربلاانهالا،داكاتىالمجتمعهذامنينقصوقديزيدقد

القدرذلكيوجد،الاصننماعيوالضب!الاجننماعية"الفمت"من

الذي"التخدير"منالسنينعشراتمنهكسليلبصيرة!اءىالذي

فانهافيهالحيلصاالتيالمجتمعاتتلكفيايضامنهمهربلاانهيبمد

الوجوهعديمةالارقداممنالمكونةالبشريةللكتلالتخدير:اعتسافية

وسكونهدوءحالةفيابقاءهما،والاستبدالالفوريتلاسع!كالقابلة

بألشعاراتالتخد!رطريقعنذلكتفعلمجتمعالطوهيمناك.وانصياع

والطضيانالقمعفيها3بويتوا(والخلودالمجدكحكاية)البلهاءوالاحلام

الايديولوجي،غيرأوالايديولوجي،(2الدتى))وا!هوسالمخغسيله!

وهـ!لمحبوثادحلالبريطاليالم!تهعكهذا،ا"وىووخ!،تو!:،ك

يخدررءكعقارات"والخلودالمجدالممحلالجسدوس!ارارر،"الحري!،))

هذهالمستمرةالشاملةالتخدروعمليةكعلىه!4اظقوفد

لهي-يكت!هفولم،(،طيبوقتقضاء"هوبحقمعبراعلاااسما

فيالمجتمعمديرواحتاطبر،عندهآبالوفوف-للواقعاستشفافه

معالم!فاخرجت،كافياءالمهدىدلكيكونالاخش!ية،روايته

الوافعتوتراتعنيتعالاهمنيعزلالذي"السوما"عقارللمسشهلكين

كامل4.بلههنيةاقىاحافي-ساعاتلمدى-ويجملهللقلقالمثيرةومراعاته

ذلكخطرالىفطنوامناوائلمنكانالعظيمالمثقضذلكانننسىولا

اكتش!الملماءوعندما،الانسانيالوعيفيالكيماوياتحكممنالنوع

افواعمننوعمناستخرجالذي،"المسكالين"!اروقالنهفي

مقالفيالرءـيبةالتجربةتلكوسجلنفسهعلىجربه،الصبار

كه!العكشبهالاتتشارتعايتننسهدليوموا.،،الاثراكانجواب"رلمصوان

منهاانواعبتعاطيالسهماحوبداياتبل،والمخدراتالهلوسةلعقارات

الاكثرالاخرالنىذلكمع،الصناعيةالمجتمعاتبعضفيقآلونا

الجماعبماتوصيلادوات!المتمثلالتخد!رمنوؤعاليةانتشارا

والسينما.كالتليفيزيون

التيالانسانيوالتحللغالتفعمليةحعبعنتتابععندماوانت

النبضوتحس.الصناعيةللمجت!معاتالحيانشيجفيتتوقفلا

عزلته،!غارقوهوفيهاالهودلحميلأةلصةيهدالاالنيالمحموم

وتلكالطبيالقاموسيعسمهماوبكل،العصبيةبلانهياراتمون

ذلكيقبللمتدركانطميعتسعون،الحضارةامراضمنا،جتمعات

فيهيكونقدمابكل"الطيبةالاوقات)،وعاءعلىاك!مهذابكلالفرد

اجهزةوكل،اورءةكذلك،حيلتهماوبالحقيقة.ممخطةاوساخمن

بالمباهجلتقنعهيف!هساعاتموالرأسهتدقوالاعلانوالتوصيلالاعلام

حيا"لهلتملافقصواحدضوةبعدعلىتنتظرهاننيتتصورلاالتي

ديماكلواخرج،ضوةتقدممااذافقط،والمغزىبالمتعةالكالحة

يتحوكالطريقةوبهذه؟متحمرحيوانالىفتحول،وقفز،جيبه

"حياةكليقة"الىبالوكالةالمنفممارسةوتتحولالتجاريال!نس

كاملة.

مطششىءبغافلليساحداانكلهذلكفيالنظريلفتوالذي

هذاضد،(صليبية"بحمثنيومكليقومونافاسوهمناك.لبمي

،السرودرةالطيبالمثالياللوردمثلاخذ.الانسانيةللنوازعالامتلان

والبصث،منهشخصيةبمباثرةشكلهااتيولجنته،لانجفوردلورد



عنكنبه،الذيالضخموالتقرير،اللجنةظكاجرتهالذيالشاسع

الذيما.ذلكوكلوالجنسوالعريالمكشوف!"الفني،)الانتابم

يفوحرممتعلنقانروفنيةاثارةمجرد.ش!ث!لا؟ولجنتهاللوردحققه

نشرالذيالكتابشراءعلىالنظيرمنقطعوافبال،الشيابعض

ذلك،بعدمش!لهلاثم!"مكشوفاادبا"بأعتباره،التقريرمننضمنا

حرية"علىخوفا،ونالبرينكتابمناحنجاجاشبضعة4،الل!م

اقل!،(يالفكر

وقويهـةمصينةاءمصاهنالدانذلككلبازاء!ؤكدايبمووالذي

والحاتمذعاليةويزدادالتخديرمناتنوعذلكمثليتواملن1نهمها

منالملاييننفوسفىالعدواندوافعلحويلمنافضلهوماهنكوهل

بالوكالة؟العنفوعمارسةالتجاريكهـالجنساتمساراالىالمستهلكين

!،بهاممنرفارسميةاندبةه!ناكاًنمثلادافلانانبباليخطرهل

القننلا،-رائماق!ةتوإ"فواديتدعىالختح!ىةالولايات

(ى*!كى،353'55ه+هـأص!*5حولأءول*ل!*أ*لاءولهـكل!-)

يتعلقفيمااللحوحةالضاريةالتكذيباتحملةتقنعهاموالذي

يخوطوجدمااذامحقايكونالا،"صهيمونحكماءبيروتوكولات"

بمنظماتالوثيقةاليهودا،مولينروا،!معروهـمنهومابينقويةعلاقة

ومطبوعاتالجنستجارةوراءللتربحمنكبرىتد-هـشركاتالنيالجرلمة

المقدساتمنجئعلالذي)الربحادافع،وبينالتجاريالصسوافلام

البصهمجردعلىيجرؤمنيوجدلااخروشء(الغربيةالمجتهمتفي

علىالعملمنالبروتوكولاتبهتوصيماهو،فيهالن!بمحاولة

الامميين؟مجتمعاتمبمالبهيميةواشاعةوالتفسخالانحلالنشر

الكيرخسروفد،اثبريطانياليمينانكلهذلكفيوالطريف

تدهورالذي،الخلقيالننسيبفضيةالتقط،السياسيةمعاركهمن

استخدمهمابينيستخدمهاانوحاولالمتساهلاوالمتسامحالمجتمعاليه

البشرةعلى،ظاهراولو)صباهلاستعادقتجميليةوادهنةمساحيقمن

عنمنافحااعتمارهالناخبينلجمهورجاذبيتهبعضواسترجاع(فقط

البريطانياليينانمنذلكامتاعاالاشد.وا"اًلاخلا!)ءو"القيم"

اشعباويحثب!ليلوجيطلقهمنيجدلماقضيةاتلكالتقصعندما

افيكضوريةا)الاخلاوومكارمالضميلةدربالىالعودةعلىالبريطاني

حاؤظون4افالسادة.اعضائهمنالصهاينةغاةاحدالا(شكبغير

بطالعواانيحبون(وزمانمكانايفي"المحافعيق"منكغيرهم)

شوكايموتونا(محا!تهم"شدهمنازهمتقولىبصورةدائمااكإس

فر،يهـسهاارزحشصة،العامةوالاخلقالفضيلةعلىالمحافظةالى

،لقولمونكما،ماكهوولاهناهولاشيءذلكلكن.اللهسمحلا

وراء،داخلا؟ما.السياسيةواليحطية،فق!العامللاسته!شيء

احيسازااخساكأهوتتسربيجريبمايهلمموحدهفالله،المخمليالستار

.والمجلاتبالصحفالفضانحصفحلأتالى

!سحية:صاليالنمنتىمدهاخرنوعمناحتجاجاهمناكاننجبر

،"والعنفالخسعلىاعتراضات"عنوانهاتشرتشلكاريلللكاتهبة

كصنعةخىاو،فنيكعملوالمسرحية.كورتالرويالممرحيعرضها

عديتنكوننكادفى.للاعجابصعيرةاوباهرةليست،عسرحيه

هذاالفالمةا!رفالمسرح.ذلكفىفرولا.الحدثعديمةالحبكة

بعضفيتذكرنا،خطابية،الايقاعبطيئةوهى.منهاحمرهووما

عيوبهارنحم،أنها*.املام!يةشوبرناردلحظ!اتباسواالمواضيع

لهايكونلاكدال!لأمؤلففما!نةعنمنبئةفلاو،ذكية،الكميرة

يفصح!دمااحتجاجرانحةالتقاطالىاسقافضلالاالنهايةفي

العريفيئؤيهالمبا)يزالافراطضدقريبعمااورباقىالناسعنه

بالنسبسةفبهمشكوكايظلذلكحننىانهولو.والمنفوالجنس

عنتفصحلا-المطافنهايةفيسلانها،تشرتثلكاريللمسرحية

علىمفلقةغامضة-جولمسرحيتهاكبطلة-وتظل،اعتراضاتها

اسرارما.

الانبليزيةال!ثواكلءسنشا!ءعلىالممرحيةاحداثتمور

اميالبعدفيلالهاخجلاومنزوقيمسكينةدائماتبدوالتيالهالىئة

الشاطىءهذاوالى.البصرتحطفالتييةاًل!فر.-5الشواسءمنقليلة

خاصةبرلطلاليا،فيالجانبمأمونغيرشهروهو)يونيوفي،المهجور

صدفة""كيوتلتقي،الشضصتتوافد(الشواطىءلمرتاديبالنسبة

بهاتنفردانللكلالبةيتيحمما،المصطافينذحاممنبمنجاةوهيونحن

معنا.الامرلتنافثى،وبنا

للغاية،اورييةفتاةفي!الرئيسيةالث!سخصيةاو،الم!صحيةبطلة

لالها"متمردة"انهانملمونحن."ومتمردة،متحررة،متمدينة"

الشرطة،منهاربةاو،بكفالةعنهامفرجوانها،القنابلبالقاءمغرمة

للغاية(الغشيل)والحد!اليعواًرمنونعلم.القبيلهظمنشياو

والعنف،الجنسعلي(المؤلفةبعكس)لديهااعتراضلاهذهجولان

منالعكسعلىانهالهابداوان،انذيهاالىفيهمامنغمسةانهابل

جولهلترى:نتسلال،اللحظاتبعض!ه!،ي!لن!امما،تماماذلك

مسرحيتها،!لفةكنمبتوهل؟تشرتشلكاريلهي-الامرحقيقةفي-

بالق!ر)جولشخصيةامامناوتتحثدأالذاتادمافىت!صسبيلعلى

،"آفي"ونقيضتهااخت!شخصيةبانراء!المؤلفةاليهتتوصلالذي

لناويتنعح.بهاوتلتقيصدفةالمهبمرالشا!ءذلكالىتلآليالى

و،هافة،انب!رمن،وبقغماءصمنما!قيعلاقةبأخته!تربطهاآنيان

هيفحما"تصراالنساءاًح!ر)ءانهاالاختتلكعنتقولوبينما

لجوتجعلالتيعينهاللاشياءااشياءلاية.."عبوديةالنساءاكن!ر"

قد،القنابلظقيالتيجولبعكسفى.والعنفالجنس:متحررة

المسنوىعلى،الاخرينمنالمستغلةالضحية1دورفيقديممناستقرت

،وبالغرورة.الابخنماعيوالمستوى،اًلانسان!والمستوى،الجسدي

منعليهاواقعهولماالاوفحالمجالالماديةوالحاجةالجنسيمثل

ا،مراولقى!ستنلهيالديهتمملالليالثريالعملفرب،استغلكل

خادعةلمعشيقية.شبه،زواجهبعد،بهااحتفدثم،جنسيا

ثبيهةضوطعلى-يب!دفيماسرسه!تصلشخصيةانور!ق

هيرستالاميركيالصحفيالمليونيرابنةه!يرستبلالريشياثخصية

وطبت،/الماضيالعامفي(اختطفتبانهاتظاهرتاو)اختطفتالتي

وانضمتطعاما،الاميركيةالمدنبعضضراءعلىوزعتكبيرةفدقيعنها

العصاباتحربصفوهـمقاتليفىمقاتلةلتصبحعلنالخاطفيهاذلكبعد

كاريلمسرحية!االشض!ميةفان،الشبهذلكرغم،الحضرية

آني.كاختهاعنهزمة-وغموضهالصلابتهابالمناقفمة-تبدوتسرثل

ومنعزلة،،منهزمة:كذلكتبدوا!سرحيةشخوصكلانوالحقيقة

المسرحيةخطابيةورغم،العنوانرغمسانكايضالحقيقةوا.ومسكينة

للاحتجايمتقفولا،والجنسالعنفعلىالاعترافات!بيعةتعرفهلا-

عمارسةوتحب،اًلقنأبلالقاءقحبجولفصاحبتنا.محدح!هويةعلى

لم.ايضانحننعرفولا،لمتعرفلاولكنها،الاخرينتجاهالعنف

القاءبأنالشضيةلدىمبهماحساسنتلمسهاننستطيعماكل

آني،وكذلك.حيباوخالقغييجلانلاالمنفوممارسةالقنابل

لنيايبموالذي،الشيوعيإجولزوجايغ!اوكذلك،صديقهاوكذلك

ا!رهاقبيلانهالا،وبرامميننيراناممتلثالورياا!رحيةبدايةفي

عليه.فتصبالثوريةللطاقةتبديدالقنابلالقهدانلجولويقولشخمد

احتقارها.جامجول

منذوجين:ثلألويتينبشخصيتينمسرحيتهاتمنقذالمؤلفةلكن

بض،الناساواكطمنو!هما.ومادج،ارثر،المتوسطةالطبقة

بالاماشبهمادجالسيدةوتبدو.والسنالاجتماعيللوضعبالنسبة

في،ولطها.يونسكومسرحيةفيالاوزةمشيةصاحبة"بيب"

السذاجة،منالق!رذلككلعلىتيدولاالياماتبةهذهمسرحية

اليومبرييانيافي"الناسافاضل)ءمنلقطاعلماحمسرحيانعكاس

لافاشيةنوازعنفوسهمفىالوهموضيعةالمواصلالاحباطفبمممن



ومنحولهامالكلمنتقدة6شيءكلعلىناؤ!مةمادجفصاحبتنا.تنكر

وحئس!ية،بكل"القانونظبيق"الاذلكملعلاجاترىولا،حولها

يجلدن.انؤبز"الايامهذهبنات"رغبةواشباع،الحن-رومكافحة

خامسةؤئةمستهلك،شاحبقئمحص،آرثرالمستر،ذوجهااما

المكشولىشبهالادبقراءةفيالوحيدوعزا،5مصبهيجد،نظقفيما

حر!علىوغمهوالأمرممتشفانتلبثمازوجتهمن،بنهمالمسظنس

المبختفعأفزاذفغكثيرينحالةغنبعيداصو!رالونوليس.*شياءهذه

توارئها،قادبخاو(،بيبلاالأموحتى.البغذ؟ل!كلىاليريطاني

شاردةبالرينةالمشهككلد!لىأ)سقفبىمصلقدمةلسينهبشحثيةا!لفة

ظاول!هكنكلىمعمناقشاتهامنئهلممريثماألاكيهثبقى*ال!ن

هـضائعةجنسميةتحربة!نباستماتةباحثدةالمهايدا!ما

ن!!ا،تشرتشلكارإلي،(اغتراضد2،فيالقولكانوايا

لعينيكتتراءىهدهالباهتةشخوصهاكنالنسخآلاف!انفيثمك

التنهذاتكللكتزؤروصدووهـ،(،ائعقيقيهعيرة)ألمدقشوارغفي

فمتثلفهـاعابرلماثارةل!ةغنتبحث؟اهبهوه!،المتباع!ه!ةالنصب

افى،د،لوكااءحي!اةلحطة،عنسينمااردأاومشرباومرؤص!

ضق!صها.الشاش"عاى"وهومةشحصية

اقلانسالالب!ةوممشمهـل!راكثراثالرة

اصالط!لدد،اسابيععدة!نذ،بلندنالس!ينطدوركعرفي

اكأشف!تاهـينماصناعةانيبدوجديدنوعمنافلامئلاثة،شفور

الخانقةا!مةالماالائمةقبضةمنللتملصالمسننميشةمحاولالهامعرضفي)

كمي!يئن!جلافهالمستهل!نلدىخاصاقمبولايجد4از(تعانيهاالتي

ناوالطريف.الكبرىاليكوارثافلامسهونعشي،مامافونجبانزوعا

مناخرتنصوتحقليقمعيتواكبالافلامءىالجديدعالنمذن!كابركياح

الك!مابتنبا"شجاعجديدعاله!"ففي.هكسليانإستنبقات

بالتجسصيداسماهمااةىببعيد!بسوصتفيستتحولالاؤلامبان

يشاهدهفيمااكفربماعرافىيقتصرلاب!يث(،،ا!9أ؟!أللحسي4

!يشملفصءبل،الحدثيعيئربانهوايهـامهللششوصتقمصهعلى

اليه،الثماشةعلى'لمعروفهـمةالشخوصلمشاعرالفعليالحس!لمالتوصيما

العرضتطو-سالاتجاهذلكفيأ؟لاولىا،خطواتكانتولقد.اليكتروني!ا

المجسم،والصوت،سكوب؟لسينمااسميماليشملالسينمائي

الكوارثاؤلاماحد،،(زلزال"ؤيلموفي.السينيراماومحاولات

خطوةيقربهـنااخراحنرهـاقتحقق،لندنفبمكبير/ن!جاح-لان؟لمعروصة

افهوفالهكسلئتصورهالتيا!كاملالحسيالتجسيدمن؟خرى

المشاهد.الىالسينه"نيالمشهدمنالروائحنقلحتىسيشمل

،وقاعرةفجةزالتما"لىرلز1"فيلمفيقضقتالتفيوالصوة

ت!صفا.تاًلتعبهـ.صحان،"))ـاًلصحيحالطريقعكنجطوةمن!

طريقعنلا،ورعبلاورصنهاالشخوصوتشارك،زلزالفبمانكؤعلا

!ط،ذلكيكفيكالحالوبطبيعة.ايضاوحسيابل،فصسبا!تقمص

،"زلزال"وغير.جيدة،(سينما،1اوبىائعةحبكةعنةتبحثتذهب

عن،"العلياالطوابقفيلجحيما"فيلمبلندنالسينمادورتعبرض

،الناسمنكبيرعددفيهيحاصرسحاببناط!حهعلويدورؤىحرقي

فيالسابقةالاجتهاداتمنالهـعديدالفيلمفئالس!يناريستويجتو-

الكايراوراحتم!ورضةفيالشخوصفيهاصعرتعديد!قا!لأم

اعم؟،هاالى-الازمةل!ةخلالمن-"لتنفذ"وتجولبينهاتصول

الشخوصتصويرأآرفاذلكانغير.وماسيهامعابهاو-كشسف

بجانبللظيةثالويانهالواضحمنيب!و(ولص!"334!س8*أ!ءغ)

التاربطولتهاتتقاسماثارةوهي،الموفففيوالابهارالا؟،رةعناصر

للغاية.الاميركيةالغرديةالميكانيكيةوالبراعات3و؟لشجاعاتالمشتعلة

المطار)1فيلمايضاا،ميركيةالهرديةوالبراعاتألشجاعاتمداروفئ

بعدبقيادهاالطائرةمضيفةفيهوتقوما!كوارثاؤلامثالث،(،91لأ5

من*تيةوالبطولاتالارشاداتذلكفيتساع!ا،افيادةا.ه!يئةفنأء
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4المتغرجينوافراوشدوا،بهارالاشارةعناصرعنالنظروبمرف.الارض

فيمشتركةسمةتفوتنالا،المازوخبيهنوازعهماشباعطريقعنجيوبهم

ماوابراز(له37أا"7)البقاءارادةعلىاتركيز:الثلالةالا!م

الاميركي(بالمفصمأالؤديةوال!براعاتالفرديةالبطولاتت!قهانيمكن

.والاهوالالصعابكانتمهما،المجالذلكؤي

صاحبناالىبالعودةالقارى،لناكسمحانذرجوا!ر!رمرلم

بعدتنيؤاتهورناخرتنبؤاب!ذاؤيرهتخقتىاليومقانسنهيثم!ا!هكسل!

أنرياقنة.حمفته3ا

الرياضيالتئاضرظورهفسليموصذ"المستعبليةا)ايتهدالةفي

الريا!ميةالالطبساحقعلىو!يرهالأب!يفيباهـلاحضفيىءخرووبال!

قديما،ذلكالرومانفعلولقد"المنننافسةلأ"المتارقيء)الالرقيبيثى

1بنالأجورومصارعيهمواسراهمئمببيدهمعلىبالتؤجيرلمهونكانوالكنهم

التكيالمعاصرين"المصارعين"ساح!اتاكا!بعصابعضهمينتلوقوهم

بويس!وننورمانفيلم،دبداةعنهيمبراطرفشي،لهـقسملئترا*ت

(تواتمنذثتيجرصودمعلهك!اللى(،الليلىلهيبفي)،فببنمفحربم)

وؤمام.اله*11!كا!91ل؟(41لوارةالكرة"والسدة،الجديد

ال!بوم.!لوباضعةفيالمنزايدةالعنفاتجاهاتببساطةبمجسدجريسوفى

الاوايبم،ميونيخبأتادالكبيرالسلةكرةملعبفبىفصلمهاحربم!قد

ستكأ!نذالاعيربة،(ارراسكوا"بمجلةنشرقق!!رةقصةفىاخذا

نججامعةالخلاقةاحنابةاستاذ،هاربونويليمكاتبهاثببهاتمنباتقريبا

"بيديناذياالدينعنشينايذكراندون)،الامببرمميةاومم!انساس

قدسيكون،المتقدم)البشريالنوعيان،(لهكسليشكاشبلا

منبهيحلمظلماكلتحقيقالى،يطوللنوفتخلال،توصمل

اطارفيوالوفرةوالرخاءالحسسيةوالرفاهيةالمأديالترفضروب

نجبر.(نخشىفيما،يجبممااحرمنممبط)منضبطمن!مجتمع

المترفالبشريالنوعذلكسيجعلانو*نضباطالرخاءذلككلان

منغذ:كبشرالبشرالىبالش!بةهامش!الىمفتقراأالمتقدم)

حق.علىالمرانكاديميالاميركيوالكاتب.المدوانسحنةلتفريع

والني،القريبالمستقبلفييتصورهالذي-لمتقدمالمحتمعذلكففي

والنظامالقانونقبضةلحكمعالميةبحكومة(،متمتعا"سيكوناثهنعتقد

ما،المثالعزيزةاليهاوماوالمذابحوالحروبالجرائمستصبح،عليه

العالمذلكاهلسيعانيولذلك."العا،ساًلمجتمع)ءمنبانن-كنلم

علىجديدنوعفيحرمانمنالماديبالترفالمتخمالمتقدم"لمستقبلى

هناولنتوقف!العدواننوافىعاشباعمنافذمنالحرمان،البشر

فروجمد.سيجموند:"جالذلكفيحجةلرجلباسماعنافنلق،ل!ة

فيشكمنماانه(،والواؤهاالحضارة"الممتعكتابههمه!فرويديقول

العدوانيةتلكتتربص،وكقاعدة.الانسانلاخهـيهذئب*.لسانان

تنفجر،انلهايتيعمااستفزازامنتظرةالسطحتحتبالقسوةالمتسمة

غرضخعمةفينفسهاوت!ضع6الانتظارقستطيعفلا،صبرهاينفداو

ب!وفيمكنعليهايينكلال!يالاهدافانتماماالوامعحمنيكونما

العوانلنوازعتتيجة-انهغير.مسالمةكثروبولائلعدوانبغير

شخصمهـجرداليهمبالنسبةالاخريكونلا-البشرنغوسفيالمتأصلة

شخصابر،فحسبالجنسيةلرغباتهمموضوعاويجطونهممهلتماونون

قدرتهباستغص،فيهعدوانيتهمباشباعسقواجدهبمجردسنجريكل

لاضئيلباجراو،استطاعوااناجرايعص.ان!ون،العملعلى

بفي!رفيهالصسيةشهواتهمباشباع،ستطاعوا2ماعملهلكاف!ل!

بتعذب"،،بايلامه،باذلاله،ممتعلالهعلىبلاستيلاء،اثتتهمو

قلتاووافتفتالفرصةلأالمموانيةلتلكاتيحتمافاذا.وبقتله

نفسهادنمعبرة،معربد!انطلقت،جماحهاتكبحالتيالضوابط

يطويلامفترساحببوانا*شعانكونعنلكشف،كاملةبتلقائية

فرويدويفعب.نوعهلبنياعتباراوحقيقيتراصمايعلىصانحه

مغهاماعاملايعتبرالمدواناليالميلذلكإنالقولاليبرللثنمبن



فانولذلك،والانهياربالتفككالمتمدينالمجتمعتهلأدالتيالعوامل

ا)بشونوازعجماح)كبح9؟تلاطاافصىبذلالىنضطررةالحضط

العد!انجة.

تحوبل"المجالدلكف!ك!الحضارةاليهاتالضالننيلوسائلومن

عليأاتمارسمجالاتفعيلاشباعهالفرصةاتاحةأو،((ال!لموار

المجالاتتلكمن.لحظةيغفللاوتحكمامستمراضبطا41محجتمعات

والطاةةاامروانيةاثح!ةوتفريمعالتنافسعناعرمنفهابماالرإ،ضة

مساراتتتخذ،رثراسةقوةال!دواننوازعوبازدياد.الجسدية

ويم!كبل.ومثراس!ةعنفااكثراتجاهاتالرياضة*لالمنالتفر/غ

قيعلقفبيما"المضساهلالمجتمع)،ان-بسيطةتحفظاتمعساومول

لبلتحواخرىمحاولةالاليس6مباهجهعلىوالتركيزبالحنس

جدإبرة،لأمثيراتباس!شمراردضيأاتتفجراقيالمتقدمةلمجتمعاتؤيالصوان

منضربالاوالعنفالتجاريالجئسافلاموما.العدزانمنلمزيد

نمزايسدةلاعدادالافلاممنالنو؟ذلكيتيحاذ،التحويلذلكةسوب

العنفواعمالالجنسيالهدوانمنمحففةانواعممارسةالبشرمن

فيلمهفكرةانجويسونويقول.والتقمصالايرهامخل!من،بالوكالة

لهوكبىمباراةوشاهد،الاميركيالاستاذقصهثر؟انبعدواتتمهالاخمير

ن!رهله!تفؤد.ا749سنةمطلعقىبنيوإوركالجليدءيىا،نؤلاق

منالالوفعثراتلدىواثار"للاعبونالتزمهالذياثديداا"نفا

المعاراةعبفبلغوعنلحما.بالهستيريااشبهشيئاالمباراةهدي4نى

اقانية،ابحمرتهاالملعبجليدفخضبتبوؤرةالدماءوسالت،ذرهته

لهخراقببحيواناشبهفيهابلاواحالةالىالمشاهدينجمهورووصل

احس،وارتوتالمتعةقدمةكلهابلغتقدالرؤوسمنالالاف!عثمراًت

وعندها،صبهض!الالافتلكجاءتماهوبألذاترلكانافنانا

جويسوناختاروقد.فيلمهفهـرةلهوتراءت،القصة!رةعاودته

)الذيالفيلميقولسنةوهط،1802:كثيرابعيدةلشعتسنةلفيامه

كدسعكونالقوميةفكرةان(بعدبريطا،يافيالعامللعرضيجزام

واحدةافكمتقدالثولعونانبعدتماماالعالممنفيهااختفت

عالمية،حكوهـقىظلفيالفرديةالحري!اتواختفت.الاخرىبعد

تراءىاسذيا"لشجاءاالجديدالعالم"كابوستحقق،وباختصار

لآبالدرا-سباقبطلحولىالفيلمويرور.عنودمنذهكسليلجمصيرة

السباقهذاارزغير.(للشباببالنسبةالعصريالحصان)البخارية

بالجليد.مغطاةدائريةملعبحلبةفيبل،ممهدةءرقعالىيجريلا

ا-ررلةإد-لحونرياضيون:اللاعبينمن؟وعان،(المباراة"ؤى؟بشهرك

وؤه-هـأ.ا)ءت!دةاكواجاتاركببئمنوعرو6اروردا!لر!ألاذأ!

ءكأر-الح!بةحولتطور،ب!ورلمةموبوحهحديدفيكرةباطلافطالمبلراة

وثم!اره!خوذاتهيممرتدفي،اللا!ونوينطلق،الساعةؤ-*يلا125

هداأءلدخ!"،الهـقرةوراء،واًلبيزبولالرجبيلاعبيكتيمابا،-طنة

-وصدولا.ممغئ!نفقشكلعلىوهو،*خرمرمىفيذاكاو،(آالغ

واللاعبه!ون.مباحش!*فكل.ممئوعةضرباتاو؟واعدجمةالله،ؤ

ةلاذ،99ؤورازاتتغطيأاالتبىلايديهمويتصاربونلالايديلت!اسكمن

المراجاتبابعضابعضهميدهـموناو،القد/مةالهصورسانركف

و-مهى،الماءب6،ضفتفطىالحماءاقسيل،واختصار،.ا!خارلةا

الفقوةهذهواعل.والتداذنمشوةؤوطمنالمباراة"مع!اهد،افنياووؤ!

هـناثنانوينم!"سك..":اكثرالصورةتوضحهاريسعن4ؤ!ىءه.،

-صمهءشبرءرقيخودتهاحدهماف!ضد،شرسعراكؤ-..اثلأمحسنرا

،كلف4،*صه"منظرمز،ل!-توىالمنتصرويقف،وجههنع!فاطارت

اءابخار!ةاالدراص!ات،راكبياحدلان،،حبمه(اطولوؤت(رة.ةء

ل!،-ووقتها.ا،!!و!عاى4ودفاطر،فيدهمهعلمهدنقضطانلاث

ءص؟رىتفتطلماللقطةاناناوادرك،ه!دلناثء4ارحهص6اء?

،ماصا،نفي،المشاهدينمز،اكلا!لم،عشمراتوان،لهؤ،الت!لأ!"ص

وه!و/تهاضوالانسعتمت!عونانجيليسولوس،دجانىروورله،ر،.،:،،

،(..اوثبرةامقاعدهمفيالاثارةءن4!"-،01ت
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يريطانيا،اجتاحتقد"فوا!ونج"افلام!ونائنتعجبهل

وان،التواليعلىالثالثاوالثانيللموسم،91؟لآدنةحلال

مننوعايحققهمااعاىمنكانتحققتهاالتيالشهباكايرادات

اررمةهوالشراسةبالغاللىمويالخاطفالةنفانوالمعروف؟الافلام

المرةاشاهم!وناؤيأ،يجترالتياًكرورةالبالهـاءالافلاملتلكالرئيسية

،،البارعة"والفربأت،عي!االمتوحشةالصيحاتالمرةبعدالمرةبعد

ا.ءواعيالقويالشرير:!بهياًلهزيلةوالحكابر"،داتهاالخهاطفة

بكفاءته،جميعاعليهميجهزالذيالفذالخرافيوالبطل،المجرموذ

ثوابلغواانهممفروضلاناسو-مجب.الخارقةو!ته،وشجاعته

ليرؤنجواباكملهاهـاعاتليجلىوايذهبونوالتقدمالهمدينمنعظيما

تغرقهمااذيالهراءذلك،ذقونهمعلىسائلاولعاب،مفهوحةبافواه

والاعين،الفارغةكاالوجوهف!تذكرتعودثم!كونجهونجسمتوديوهاتبه

المتباعدهوالتنهدات،اًلداخليوالضواءالوحدةمنالمذعورهالزجاجية

الجماعيةا!هةتسمعوانتعجبكفيفارقك،"الصدورتزفرهاالتى

4صرباكالقرديتواثبالملامحصينياسلولويداوالبطلالملتذ!البراعمشة

الرهبيببسيفهالبطونباقراوالا!افالرقوسمطيراالمشهلىارجاءؤي

ؤ-ا،!الن!راتوتختا-ر،ا،ولدان)ـهـواهاثءجبص"ء(تيطاقىوهو

حضنفبىفتى"اثيناثنينالاحبةكل"فتجدحواثماالىالض.4

ربما،الشاشةالىثلحودةوالاعين،فتاةصصنفىوفتاة،فتي،

/.ل!هةالاتدوملن-باةومغهةوي!ابر-ظرة

كل+ةدضاعلاندهمك،الصناعيالجحيمدل!كمنماخرجتؤ،دا

لا.حةمه4عني!فاسهحم(متباسديةءرمرأةصورةعلببهحائط

واحانطاتت!لمقعاريةنصفاخرىوامرأة،خربها"ةمنبهابأس

وابتسامنف"،خدهلصقبمسدمسه،العتيدبوندوجيمس،فجرة

شيءكلراتالتي،هنالكمابكلالعارفة،المخاجمربكلا"سشهمرة

مدفعحجمفيذهبيمسسرالاعلانمركروفي،ءالنمطكلوعرفت

انهاالاؤدلامءفىالنوعهذامنتجواحسولقد.الافبباءمركزالىهصو؟

منالمغايةقريباباتسخفمنبهاماانالىوؤطنوا،تبوخبدات

الذهبي"المسدسذوالر*ل"بوندافلاماخرمخرجفلض،اهـطح

*هـث،بروتكباريأاتمنواحذنا،الهيومروأالتهـبريجمنشيءالى

حا،مبمضربا"اخمد"اسمهالقبضاياتاحدبوندالبطليضرب

عليهاافامالصينب!ردظجزيرةال!ى،ربمااكفطلارمة4مها.ضقاما

!لحوارواثاء.اشمسامنللط!اقةرهيباضخمامولدادوليجاسوس

نابد،":مولدهلهويرنسفيقتلهانقبل،لخصمهبونديقول

عنتكفلهفيعديعصملايينلكإكأؤموالاناستعدادعلىاتفطاص!وخ

منةاهيربرإبوندافلاءمنتبمواح!ى137؟ءإؤر("5!أ،ش!+!،عفى-:?رز

مصافىءك!بوندةببهب!مالفيلمصصخنلقلقاءلار،ؤوال*ونجافلام

حقهما40وفىوالكونج

الىالمسي!اراتفيهاتتحسلالتبمبوندمعمعةمنخرجتمافاذا

علىالسينمادورمن!شراتنادتك،اإمىماءعنانغيتحلقطائرات

اكراءنكراتا&كينظرنعاريات!نساءكبيرةملونةصورمداخلأا

احباناا""اخطيئ!ةافراتط":كأذهعناويئتحتها،وضاية

ك!للك3يفعلئالطيرا!مضيفات"،،(داكيفعاناللالىالفتيات

."خدمتكفيفتاة،سيماستين"،".لوم

علىتهافتت،الافلاممنالنوع!راير!جم!ذبرهمءمنتفىلمقن

مئصةلندنفيوانجحها،والجريمةالقتلافلامكينعشراتاصتذابك

كت!شتالذي،(الشرقباكسبريسفلجريمة)،؟يلمعديدةا-ابيع

البوليس)بواروهرءولبراعاتتكن!مفان،كريستيجائا3قصهضه

اقلامعشراتوج!،بمتعةتزودكاواثباعالكتهيى،(المعري

افلاممنتجوبداوقد.ش،ديكادماءامصاصودراكيولا"ارعبا)،

وباخت.كثرتلانها6بالجنس.لمؤجو.!ادراكببولاال!

ماهنطضيعداموالامتاعا(لمهوافلاممجالؤكبماأنهوالحقيقة



الاوعية(العواصممصمفيوبالضيقة)لنمنليالمثام!ةيستى

اخرجتالاولالوعومن.ديزنيوالتوافلامالمتحركةالرسومافلامالا

نجافنياعملايعتبررائافطماالؤنسيةالسينم!ااستديوهات

ستوديوهاتاخرجتالثانيالنوحومن،ا،الخرافيالركب*بمنوان

!فجزيرة"بمنوان،فرنجولبحكاياتاشبهفيلماديزنيوال!

وس!ط،تبدرالفيلمينمشاه!ةانفيشكمنوما،،،العالمفمة

والرعب،وا!شباحلقتلواوالموتالتجاريالجنس!فلامألظنقالى

نقي.عقهو؟ءمنعلبةنظيفةبشمةاشبه

الذيالقادمالشصل!مديثاسته!ليكوناالفيالمينولنترك

،اًلقارةمنوافدومعظم!)الضيقيةالاط!ممن!ددامافيهنسترض

الخوىوفيلم"،(ما،مح!كل9!*لا!هل"امبرى!ة"كفيلم

جيدةاثلاموبضعة،،(اذكرانا"الاخررفل!مينيوفيلم،،"الروحيكل

استمتعاتيالوحيمهالحقيقيةالسينهاانهافيشكمنمااضى

المأضي.بالعامالسينماموسمفيالويالمشاهدبها

لنمش

قياثنتتو-يشاا(لإمحا.د-

بسبيسمو"!ين))بطلألأشس!ه

بسيسو،لمعينشعرديوان"العلم"دارعن،موسكوفىصدر

ادبياتحليلاللقارك!نفدمممليوفيما.المعرو!الفلسطيهنيالثإهاعر

انباءوكالةاوردتهكما،بريخودكوالبيرتكنبه،آلديوانلهذا

نوفوستي.

***
الشمراءاحدهو،الغلسطيني"لمواطن،بسيسومعينان

وتسطعليهتنلالأ،متنوعوشعره.شعبيةاحرالعربالمعاصرين

ال!ىعنالحارةالمناجاة:الوافهابجميعالانسانيةالمعانيشتى

الافكارمععندهتتعافبالمناجاةدده،والحريةالنضالوعن،والحقد

وعنالمستقبلوعنالوقنومن،الحيامعنىعنالهالمحئةالرزينة

والاشعاشة.الانسان

وهو،المميقةنغسهلافوارانعكاسهوبسيسومعينشعران

شعروهو،الغاكلعفولسانهعلىيسريفصببداهتهيتميزث!و

.مبالءبريخنركهولا،القاريدهشةيثير

يسمعرالذيالحارالطبوالجرساوسيقىبامفعهةصائدهان

7391عامايرلفييريفانلا-دذكرواني.انتباههكلويش!يلانسان

عنبحماسةتحدثوصيث،واسياافريقياشمراءندرةعقدتحيث

الشعبيخوضهالذيالنضالفي،ميمثاانسافابوصفهالشاعرلور

بنفله.مصيرهوتقررر،ضوفهسبيلفيالفلسطينيالعربي

يحلم،وتءيامصروفيزالوم!مرثيدثتماءمئة

كنجم،النثية1،رص،إساهتلم!يلو

...ضاهوقعبمعلو،يمشياو

وللية"ط!فلتيالى)ة

لحنهالستقيموسيقىهوبسيسمومعينالىبالنسبةالث!عران

لشعب،حكمةعنكعبروهي،الشعبناريغ!رون،ا!فروناعما!من

نشاطهوبص!يسومعشالمحهباثنسبةإلشصوا.وغضبهوحبهوطموحاقه

الشعبي.النضالل!بوروجعيعزز،وتحرريثوري

اركع.طنعنقيعلىالسيفشفوااوا!نى

تنقعسياطهمحبالالداميفميهيولو

ارجعلن،ارجعلن،فجريعنارجعكن

جملعاناوشدقد،يطلعاناوشكوفد

يرضع.بركانناثديهامنالتياًلارضمن

للمذبحقدامكالجلادجرنمالو،اخي

يصفحوانيعفوبانترجوه،تركعمي

اذبحتشهدنيكيالشامخراسكارفع،اخي

يرشحالذيوالسيف،جلادينشهدمي

تفضح.؟دمائناغير،الجلاديض!حمن،اخي

،االعنقعلىالسيف"

الابية،وللنفسوللقوة،اصمودواللصلابةيفتيالشاعران

وسصادة.الصيةاجلمنالفسمطينيالوجمماالشعبابطالولارا!ه

فيالرئيسيوضوع41ءى،وامانيه!مومه،الباللاثشسبهذا،وآلام

بسيسو.مهينالثاعرالكلمةفنان!!ور

يراقيالخظفىرمكمنخي!؟ت!الاغنيةاينو!ئييا

،وجهـ!فيتكسر،صفرمراياسصاجلكمن

...اسوارياقحماجلكمن،مسوداءمراياشلال

افلالياحملاجلكمن...بالنارارجماجلكمن

ب!مانيخبرى،اجلكءنكجوالالارضمنغىمن

...واشعا،يغرزكلكلف!كنابالمشحوذوالوجه

المينين"المعصوبةالاغنية))

صجمقعنالبصدكلبعيدوهو،امم"شاعربسشوم!يعنان

فيبثوريةاداةالي!(بالئسبةوالشو.ا،شوفينيةومصودية

الانسانيسة،اعداءضدالنضالفيهيجريمكانكلفي،الشعوب

ضمد،العنصريالتمييزضد،والطغيانالاستعمارضدالنضال

!ونيقراانيستطيعلاالسوفيانيوالانسان.ويلاضطهادالاستض

ممنىعر!الذين،لينهـنعرادلاطفالالمهـرسبسيسومعينشعرانضال

امرسةاورطورتلكيقراوهو،اليوقانيانكما.والصارالحرب

والطفيانالظلمقوىضدالنضالفيالشا!راضان،بلادهلسجناء

وهمو،تلععيناهانلونيقراهاانيمكنهلا،العشرينالقرنفي

."الو!الجنرالات"لحمالمظلمةاالسنواتتلكبالتالييذكر

لان،اءالسو!القوىهذهعنيتحد!عندهابس!يسومعينويش!ر

م!رراظيكن.القوىهذهايهااننتسبالنيبالقوميةيتعلقلاالامر

لنظامتاباعنصرياشرطياااو،ا!امحاالهفنلريالؤجماكافاشيا

فريةدمرواممنللبتتاغونتابعاجنديااو،افريقي!اجنوبجمهوريية

ا!غمةمؤيد!ي!ناو،اسرائيليامحتلااو،الفياتناميةفيسوفغ

امم،*صلتماميةالقوىهذهطبيعةهدنافالمهـم.تشيليفيالعسكرية

وهو.2نت،اناهو

الشرصدالمناضلةالانسعافيةمعدائماهربسيسومعينالشاعر"ن

جانبالنضالاللىدالماوشعره.الخيرةالقيمسبيلوق!،الاجتماعي

افحكلمستقبلبناءةلوكل،الاستفلكلثاالطغييقضدالمستمر

الابداعي،العملوبحرارةالناسباخوةدانمامرتبطالجمالان.ونير

:ال!لم،وضدالطغيانضدتثورالتي،الاشماناوكرامةوا!لاسعلألية

بانجم!منبسيسوومعين.المسهتقبلانيوامانيمنكتجزالاوالتي

تقر-كلفيحقهالمنيدالعاللبنضالهسيحرفىلبطل1الفلسعطهـينيالشعب

المعذبة.أارضهيسودعاررسلاموفى،ارفعلىمعيره

،المرموقالشاعرهذاجيمقبصورةيعرفينالسوفياتوالقراء

ال!يدخصمن،السوفياتبلادتمحواوديةواالطيبةبالمشاعرالمفعم

*تحادشعوبلغاتبشتىا،لسوفيلاليةوالمج!الصسعفنهثرتهعما

المطبوع"القلبفبمفلسطمين"شعرهديوانظ!ومن،السوفياتي

ضمهاالمقالهذافيجاتالتياثمصافدهذهفانواخيرا.0791عام

ع!راللبمالكنابهذا،بسيسوامين"شخص!يةبطاقة"كناب

منالببربقلمعبقريةبصورةالرولسية'لىمترجماموسكلفىمديثا

.المعروفالسوفيحيالشاعركورجلاكتسيف


