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اوبر!صئاإهزر

-صبهد

دصبططاتغاليماردارعنغاسبارلوراسيقلمنتق،عرصدر

بولسكميهألانالمعروفأممناتدص:ءكب!كبر3شع

(97-ا-81يختار01د06دأمداندسدإوذسهـيد)

التالي:احي!إتا

ستفخاملأاشذالمادثحساصثر.سصجارفلنورأثضات

التعبير!إماء(انتثناعدشتيفرإتياشالقد!ش!اخنر

فياستقرالذيش.ال!س!لخئأشررباعنتياإاالهـشاحىر

كا!اما!ارركان.تون!ديالاناكأهوالاردقفيألامربادىء

!المفونتيشفى.اؤثمرجوهرءقألخساولفيإ؟-ث

مقاربة)):قىارةوأبالو*إوان!لي؟كرممجبرنفأبان!-*إؤق

."ا!ستلع"ا

بالرءك!!علميةننهبهريةو9باللاتسذافينجدلت

ان!،،3جدصبدالمغةبياناولا-مسناز"صس"إلم!نمبم؟يارا

الصثصاعرألمعبصيت!لصمانهالا"حسصااتبت!إ*يفثك،

بينالطرنبفطمنتح!صنسفي.يبدعفانذيالستنيطتجمعتجاع

فصل"الىفحولمقيرزشاهدازناواللمرويهما.االوعي

الثسطلااءنحددأياسيتصسااحتطاننا،المصسحيصن.ناعسيد

الشعر.لمجدضكلنائىكنثر

حعفبانلاسهاسسوقتفيهوالصاعرايفذفى

الشمصرمعارضلقعبطيمتنبطأيفاستلايسنلاانه:شخحص!

عدبصباالتحليهطيتضحفحاسقا.الثناافيةالتحليحغصتنمبن

عبثسارجاولالذيبهلصاينتهصيالتقاعرفايب،الصأثير

فبصللنبهبطاللتابلف-نميريصفهبص"يتيستنقيسن*رسل.تشريحد

متعلارهوما-بالعلمأيصباأططلوق-يتصبحغأيادغنالفصتابنا

للشا!رتسمحوهي/خسطبلصالمفارقنبهنقهايس؟تيسينبه

.فيلسموفالىولامنظرالىأبدايتححطصللابئيط

،غحاسبارلشرانتعبيرحسسبطألقحهـصيدفأتا

دائما"يهربشلطىءالىالفراغفوقجم!هـمرميهي"

."نمشكلمناالىالهصاعريعودطتسردألىتشردمق))

تخلاراننالاتنصعلبلاا.الا.00بابصاباالبهدةلجصمصمت

السريشرحالشاعرانذلنتمعنسس."شتفاقمدالسبصاثل

ربثمبنسنربصنولكند،أبداطىهـنبندعبصيتخلىلاالناةط

يؤبفدأندون،ألاهناغاسبارلشراناويوحى.التمفصصل

رمبب.كلمنبكلفبأنف،ببصلاء

فلفلف":الهشالناهقملاهرأبدايخنايلاانه

.((ابدامنسيلاكلملصظلمنق،ةفائعلققصصيدفهيقبصدة

،غاسبارلشرانأترحصمها/الثميدنقالرحسامينطتلنا

،"الارهابي"لالجملمنبنوعبل،ارنطاديبنفرلا

للفكرالاصداءالافنجدانيمكنناحيث

الذ!صي.العحرمنالقرانيأوالفارسي



الارنجت!ء

...صوابهالفليفقدغذدما

جوليوأ؟رجنتينيانحاتبقحمحمىفيأ)ور-يسلسى

سوداء،"أعجوبة"،اطبيعةألقوأنينلمخألفةثورنازار

مؤلفمنهحان.الاشياءلمنطقعاثقا؟و:بيناءاو

التيقحسيرةقصةع!ترةوالاحدى"السريخةألاسلحة))

مكر\اكثرهو/إ،للتضييعنحذرق،)محبهموعةمناتتال!

غالنافيهيلعبالذيهذا.الاذياتمسهـحمنوعمقا

والعائدينالرؤىمناجهرتهمعخالعجيصمنهد

وحيلاللواحقمنعدتهومع،الدماءومصاحي

المش!ذين.

والمعتف!الح!يميا،والممم!ححلاخواي!عدد؟ق

كماتملتيسةحدودالارجنتمنيأنكاتبع!دهي.به

الى10،العفلنوم"سحاعاتفيا،نسانعقلفيممط

العفل،في."العقلفيلححسل)/يمامةا!ورتازار""ممحص

منصوابه.قليلافيياالعقليفقدال!تيال!حظاتتقلففى

الاكثربالطرقالوعيعلىالؤوعيفيهالمحنحايلالخي

تتبعنا.أنمنبدلاخالفخليفئلألناتوقعناوالتىتكحما

مثقلهالجديدذالمجموعةءممذهفيالقصيردالقحصن31

"العجيب"الىتنتميانها.وفوريتاريخي!قلقغالبا

الارجنتينأمثال.الكابوسة-المجتمعاتمبىالرهيب

.سمحريطابعللاختفاءاتيكونلاحيث!الاورغواياو

هالخيالمقوماتمنلشىالرعبوحيت".يوميةهيبل

الواقع.كأ،ك!رمنعنصرعو!لى

والاكثررقةالاكثر،كح!صهفيالآخرللبعضوان

وبدهيةالثركاضمطرابا؟حراللمبعخس:"كورتازارية11

دون،سيكشفاننفميامحللاإوعالماان.الطبمعيئ

الطفلةالمستحيلالىأوائؤمحنبيميالىاللجوء

لفكاثسوفانهما.(بوبي)القاتلةالاحلامذا

الذيمما،/(إصةالمداوجهي"عاشقتصيبالتياللضا،روز

ولكىن.أحبهاالتيئالمرأةيمتلكأنيستطيعلن

النفسى،المحللأوالعالمالينايقدمهاالتىالتفسيرات

تلك،الوهميةالاقاصيصتلكالعقلالىتعيدالتى

الاخيرهذاان؟للقارىءضهـوريةهيهلالتفسيرات

ومهارته.المرهف"كورتازار"فنان.وجودهايكتشف

الوجودهوامشثنحو،الغروبضوءفي.يقودناأنثو

شروحاتهناكان،اذفسناأعماقفي،نعلمالتيتلك

لحظةنؤخرولكننا،ترعبناأوتدهشناالتيللاسحار

.)،(اقرارها

."الاوبسء،تور"من074ا!ددفيرويلكلورمقالملخص!*)
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اركوزلازصليو

لبور!شىافاصيص

اماتبانتاجاخرعنبيانكيوقي!ك!ورت!دت

اوبسرفاتورمجلة!يقولفكنب،بورجيسىالارجنتينى

:(0،7لعمه1

لويسىجسوكأججعطينابزقمنتظحسره!مرف!ح!ة

صكشرةخمسى.إخمانىنأ!ناقرليبوقد،،ورحبضمى

فيممشورة!نهاةعشرثلاث.رائعةق!سيرةقصة

وردي"فىالأخريانرألاثنتان،!الرملكتاب"

."وازرق

بروح،كتبعندماالاربعينيناهزبورجححمىكان

مؤلف،مين!ربيار":الاولىحكايشه*التظيرمن

للعديدحميملميامو!فاكانالحينهذاحتى."كيشموت

كلسانمثيرةيوميةمجلةفيوإلدراساتالقحثمائدمن

لاماهذا،مخترعةنصف،مختلفةبقصصيزودصثا

له"صل/3891لسنةالميلادعيدليلةوفي.فيةنشك

نافكاد،نافذةبحافةجبينهاصطدامس!خيفحادث

صحته،استعادوعندما.الدمتزفجراءمن!تفهيلقى

مكتبةلس!وىليسىالعلمانأدردالذيائرجلذ!ك

سيكونودرهانالحداثةمنذعرفوالذيلامتناكحية

سسوىيمتلكهيكنلمالرجلذتك/ص!ىءلااوالادب

وأنالدقليكمالهفقدقديكوش%ءوحوخور9وخوف

منيفعلكانكماافثمعريكتبأن!طىقدوقهتذعحب

وهو،حدايةيكتبأنق!رر،نفس!هيمرنولكى.قبل

يكونفلن،العملذلكفيف!ثعلادائه1لنفسهيقولى

لمواحدبنوعالايتعلقلاهذالان،كبيرةأهميةلذلك

قبل.منأجلهمنغامرقديكن

:القصيرةالقصص-ممنجزءان:البقيةنعلمونحن

كافشن/كانااللذان"الألف"و"خياليةقحسى)1

فيهايخترعالتى"التحقيقات"مجموعتهالىبالاضافة

شهرتعةلتثبيتكافيينكانا-النقديةالخياليةالقصة

وهومثهيعانيكانالذيالبصعرقصرانثم.العمالمية

،6501شنةحوايى،عمىالىتحول،الثاهنةفي
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يورجيسلوشيجورج

وتخلى.أ(وايلدأوسكارأإكتبي!ن!رجمانذأكوكان

القراءةعليهاستحالفوقدتالمترءربورجيسى

طرف!منيسردأنلهتس!مح3ذاكرمنباوغم،والكتابة

الحسفحاتذلكصمنومن)وصفحاتكم!فحاتاءخوالى

فيالقبحان"يقول،نه،جداثريهةيعتبرهاانتي

الىعادوقد.("كالجمالبالذثرجديرالعالمهذا

انهمنبالرغم،بالذاتالكلاسيتىالشعروالى،اشعرا

انقافيةلزاياوذلك.الحرالشعرخاصهبصورةيحب

.للذاكرةالمقوية

النثو،ألىىددقد،طويلاي!ومإنذلكانغير

عشرنحقتهاقصيرةقصةضب3وةسنواتععحربعد

غاليمار)ا(بروديتقرير"كتابتخونلكيأخرى

الحين.ذلكمنذيتوق!ولم.(72!ا

الجرمانية،الميثولوجيارلمورجسرعنددانمانجد

ونجهد،تبقىالتيوالهويةيمؤحيالذيائزمخوتنانؤ!

البدعوحكايات،وانسيوفيموالمرايا.الدثماليزعنده

وجهعلىالاتحتويلاالضيالاقليديةوالدائرة".المحتملة

فيها،تنتهيلاصفحاتعددمنيتكونمجلدا!واحد

ممزوجكلهوذلك.الكبير"سبينوزا"وشبحنمور

الذاتية.لسيرتهمنإلمحاتاببعض

الموتير""ريبدونفهوبلأغةالاكاصثرعملهأما

عندما"ايرسبيونس"فيعنهبورجعيسقالالذي

لاأنجيدايكونقد":المطبعيةالتجاربيصهجحكان

."بورجيسمنواحداسطراقرأقدالقارىءيكون

منثرىملاكقشعةفييتلخصالروايةوموكأ!ع

ابوابدونهتغلقسيالسيةبزيمةيهءىا)قرن*حمذامطلع
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خالي.ليعمحاإذا-آخربرلاناشىءيشلإنفيقررة3إلمدبرلان

هكنىهـ!ادأت.إخقاناتاجميععنربم،ل!جوعب!كأأذا

-ختى.التخوعتديدتكأوعاتموذأت%حاوك!يختزفة

!هـوحكهأن.كاعيةبسعادذطنيهايبماتنت!إصياأ%لحخئة

برلانهوانةكلهر،ا!الميدحتزت.تروت!إ-+أأإفيأإخبصكأأ

يفب+اانسانكلوات.و!ىاو9المحالملحختةمخدردإ"نا-

...يعلمأت!م!رمنشيغ

أدراكذاتكسغيزةصحأث!ونووخاانها

نايةفي.يرهـفينادرهـجد.ا؟ر*نفاسيق!احأخمىمحري

وال!اليم.اسخاردتوا.حدتضرو*شيءكلان.المناف

ؤرب!،.واحدحمبدع5روية-جركأتحددتواجهانيحثلا-ت

و.ضما!لة.

غممبالى-،ل"الافهـتهيبرر*تجيمىتيظ!رفى

الوسحواهـ!هذا)!تإكأإؤكعىايدنسها-مذياحمتقارا"4

وتوحى.الكتتابتلئهمتنيلاان!ابحيث-ا(احع!ىيا

ا!ميشااستوحىوخد.ذكتير؟دبيةأداشمسفيةبأ!ثمالى

ا)كلمالت"ليكتببورحبيسىنصوصمننصافوكو

كتابمنسياسيكاليوناردشوانطذق.أ(والاشياء

ليضع،(كيشوتلفمو/مينارلم-،ر"الشهيربورجيسى

بيونسايرسكاتبوأعطىموروثألدوةخهـميةعنتحقيقه

كتابه.فيالاخيرذال؟لممةالتهير

و!دهـ.؟كو.ص!سا!اكولا،الىةبورجشىانذلك

."ومعقدشاسعأدب"،عنجويسلسهـفانتسقاقكما

بلظ؟يا

الديننورمحمدمنرساك

الثقافيةبلغاريانمتعاطات

فيهـهـيمماأنالاتأبى6بالخلوج5المغمور،صياصو

،وبالحركةالتقافيةدورهافتغص،ادفءاشههـايينها

.معرضأولقاءأومناسبةمنيخلويوميكاد

منالاولفيالاحتفال.المناسباتهذهوأولى

المكتبة"لتاسيسىالمئويةباادكرىالماضيإولكانون

سنة،مئةمنذالعامهذامثلففي."البلغاريةالوطنية

اثرالتركيالحكممنبلغارياتحررمنقليلةأشهروبعد

المكتبةتأسست/1878عامالتركية-الردسيةالحرب

"وميتوديكيريل"الاخويناالستحملالتيالوطنية

أولىووضعاعسنهـللميلادالتاسعالقرنفيعاشااللذين

الىالقدصمةالبلغاريةباللغةوارتقياسلافيةأبجدية

الادبية.اللغةدرجة



.المهداةمنالكتبمئاتبضعمعامتبةهذهبدات

ووثيقةكتابملايينثلاثةعلىيزيدمافخضمالآناما

قشماًنالا.ميكروفيلمألفوعثصرينومخطوطة

فيالموحودةالاقساماهميشكلوالوثائقالمخطوطات

عنعبارةهوغنيثقافيتراثعلىيحتوياذ،المكتبة

تعود،السلافيةالبلغاريةباللغةمخطوطة(.136)

القرنينبينالبلغلريالادبتطورمنالهامةللفترة

بلغلريةوثيقةومليوني،للميلادعشروالثامنالتاسع

قديمةوجريدةكتابا.8.وتركيةوثيقةمليونونصف

أما.والقديمةالبادرةامتبمنآلافوثلاثةعةالطبل

كتبعنعبلرةفهيالقديمةالبلغاريةالمخطوطاتأقدم

مختلغة.برلوممزينةواناجيلالديثيةبالطقوسخاصة

لجغلويكتاباولالقديمةعيةالطبلالكتبقسمويضم

.م165اللعلمويعود؟اباغار\)كتابوهومطبوع

الحديثةالبلغاويةالنهضةلعصرئدةالعلالوثائقاما

منبلغاريابتحرراساسيبشكلترتثطمواضيعهافلن

الثوريةالحركةمفكريلأبرزكتاباتوتضمالتركىالحكم

ليفسكي،فاسيل،راكؤمسكيعيورغي:امثالالبلغارية

بوتيف.خريستوالعظيموالشاعركارافيلوفلولن

الوثائققطلعمنتىافيالقسمعلىويغلب

اغنىالكتبةتضمحيث،الترفيالمنصووالمخطوطات

اًوووبا،فىالتركيةوالوثائقالمخطوطاتمنمجموعة

كاملوقغطيما6و15القرنينبينماللفترةوتعود

هامةجوانبعنوتكشتذبلغلرياالتركىالحكمفترة

الععماني.الاحطاعيالنظلمطبيعة!.ن

اًلمخطوطاتبنالكثيرانوطئيةالمكتبةدييوجدكمل

كاملةنسخةالاطلاقعلىاهمثمامن.،والعرببةالفلر-ية

((الآفاقاحتراقفيالمثمتاقنزهة"كذت!ابمنونادرة

تاويبمويعود،الادريسيمحمدبنمحمداللهعبدلأبي

الادريسبى"جغرافيا"بىالمعروفةشالمذكورةالمخطوطة

يداعدتائهاويعتقد،ما556ً-!639العامالى

والمطبوعسةالقئمةالعربيةالكتبومن.القاهرغ

الىيعودطباعتهوتاريحسينالابنلاالطبفىالقانون"

.لم(الشفاء\)وكاونلكروملفيم3915الع،م

مكتبةتأسشىعلىعاممئةهـرمروبمناسبة

امتبةدورحولندوةاًقيمتلم(وميتودىكيرلل"

مئدوبونفيهاشاركورقئهاالبلغاريةفهـالثقافةالوطنية

والدولالسوفياتيوالاتحادوفييتناموكنداكوبامن

محاضهالىالحضوراستممحيثالاخرىالاشتراكية

واًلى،كلايدجييغاكونستانتيكاالوطنيةالكتبةلمدلرة

المخطوطاتحولدوجفنايفلللبروفسورةمحاف

البلفاوبة.

الوظئبةامتبةمسرتمعدوداتامتاربعدوعلى

تشكلالتي،صوفياجامعةتقع-وميتوديكيريل-

ابئغلتوقد.البلغاريةالعاصمةمبافياجثلاحد

الماضى(ديسمبرلاولكانونخلالىالاوساهـالثقافية

الرئيسفيهاشاركتأسيسهاعلىعاماتسعينبمرور

بأساتذةلقلئهخلالبكلمةجيفكوفتيودورالبلغلري

فيصنوفياجامعةتأسستوقد.والمثقفينالجامعة

سبعةمعوبداتلمامه8عام(اكتوبر)اًولتشرينأول

التاريخ،الغلسفة:اقساموثلاثةحلالبل43واساتذة

الاقشابمسائربعدهاوتتالت،والفيلولوجيا

حولىدكرهايمكنالتياًلاوقامومن.والاختصاصات

سوفمئحتهاالتياًلدبلوماتعددانصوفياجامعة

الشرفدكتوواًهوعدد،الفاالتسعينجداقريبليبلغ

منالتاسعفيكانأولها،دكتوراه.12الآنحتىيبلغ

ثقافيةعلاقاتللجامعةانكما.2.91علممننيسان

هامبورنم،،موسكوجامعةمنهاالعالمفيجامعة2امع

(المتحدةالولايات)بتسبورغ،مكسيكو،السوربون

شغيرها.الاشتراكيةالبلدانوجامعات

جامعةتأسيسعلىعاماتسنعينمروروبمناسبة

الجامعةلمبنىالمقابلةالحديقةفيالستاررفع،صوفيا

وهواسمهالجامعةتحملالذيللرجلكبيرتمثالعن

الامينالمتلميذيعتبرالذي"اوخريدسكيكليمنت"

الاتباماًبرزوأحد"وميتوديكيرقي"للاخوين

لأاوخرين"مدرسةومنسس،الأولالسلافيينللمنورين

التاسيمالقرنفبىأوخريدسكيكليمنتعاثر.الادبية

سنةالثلاثينخلالوعمل.م169عاموتوفيالميلاد

عاملاوكان.والادبالتعليمحقلىفىحياتهمنالاخيرة

حمل.ووعي!البلغلويةاقوميةاالذاتتنميةقبىحاسما

وتعتبر.اوخرينمنطقةفياًسقفاوعمل"معلئم"لقب

للادبالذهبيالعص!كيمئتفيهاء،شر،التيالمرحلة

كتاباتانكما.بةوخطلفلسفةوشعرا،الصلغاري

آدابفيالواةعالاثما!اكانالفترةهذهفر،البلغار

والصبتروماناسيارشمشلأههالمجاترةالئعوب

قتالية.لقرون

الماضىاولكانونمنالاولبيزاصعةالوالفترةوفى

الثقالةأيام"البلغاريةالحامسه"شهدت،مئهوالعاشف

هذهفيللنظرالملفتومسن.،(التثبكوسلوفاكية

وأوبراووهـحبينتراوحتموادهامعغئمانلم(الابام1ا

تستحوذلمبينماوفولكورفنبسةومعارضوسينما

والادبوالقصةكالشعرالاخوىالفكريةالنعاطات

ناورغم.وضيقةمحدودةمساحةعلىالاعامبشكل

اختلافار،الاذلكالسبابتعدادمجاللبس!المجال

اباعماتقدلمالىيدلع؟ساسياعاملااعتبارهيم!تاللغة

الكلمة.علىرئيسر،بشكلتعتمدلا

الثقافيةا،يسامفيصدمماالىتطرقناماواذا

ثلاثةقدمتبراًغاوبرااننقولالتشيكوسلوفاكية

ا!سجاوفي.الجمهورمنكبيراحشداشهدتمشاهد

*



زواح"اهمهاالمسرحياتبعضقدمتالمسرح

إقيمالبلغارالفنانينأتحادمركزوفي."بتروشكا

وقطعةلوحةا005ًعلىيزيدماضمضخمفنيمعرض

القرنفي"الكبرىالمورافيا"حولمواضنيعهاتدور

وجوارهاالبلقلنيةالمنطقةشهدتحيثللميلادالتاسع

القوميالوعيوبدايةبينهافيماهامةثقلفيةتفاعلات

القومية،اللغاتلظهورالاولىوالبذورالمنطقةلشعوب

المعرضهذاويعتبر.وميتوديكيريلايامفيخاصة

التشيكوسلوفاكية،الايامشهدتهمااهممنالضخم

وتنوعهاالفنيةودقتهاعرضتالتيالاعماللروعة

3ـهذفي،اقيمكما.تضمنتهاالتيالقوميةواًلمعاني

التشيكبى.للفيلماًسبوع،المناسبة

التثيكية،الثقافيةالاياممنواحداشبوعوبعد

للكتبمعرضاًلبلغاريةالوطنيةالمكتبةقاعةفياقيم

والفنيةوالادبيةالعلميةالكتسطمنالكثيرضمالتشيكية

المزخرفةهوالرسومالمخطوطاتوبعض

بلغلابا"موسوعة"

اكبرلاصدارالتحضيريتم،الكتبأخبارومن

التي"بلغاريا"المتحملبلغاريةوطنيةموسوعة

تاريخهننبلغاريابالنسبةمهمهوماكلتشملسوف

واثنوغرافياوفولكلوروآثاروتراجمفنوادبووجفرافيا

والتحولاتالتبدلاتالموسوعةتستعرضكما.الخ..

ودورتاريخهامرعلىبلغارياشهدتهاالتيوالتطورات

الحضارةفيواسهامهاالعالميالصعيدعلىبلغاريا

الانسانيه.

005مناكثرالوسوعةهذهاعدادفيويشترك

وتضم.والمحررينوالنقادوالادباءالعلماءمقشخص

الاكاديميويراسهامرموقاعالماا6الوسوعةتحريرهيثة

خمسةالىالوسوعةوتقشم.غيورغييففلاديمير

آلافوث!ةمقالألفعمثريقعلىتحتوىمجلدات

منالاولالمجلديصدروسوف،وملحقوخريطةرسم

.القادمالشهرفيالضخمةالموسوعة

البلغاريةالنثردارتصدرسوفاخرىجهةومن

الادب"سلسلةمنالمئةالمجلد؟كولتورانارودنا"

تضمسلسلةوهي.البلغاريةباللغة"العالمىالكلاسيكي

باهتماموتحظى،الادبمجالفيالعالميةالآثاراروع

اعمالها:ترجمتالتيضمنالاسماءومن.البلغارالقراًء

اناتول،بريختهـيرتولد،غوركيمكسيم،تولستوي

نيكوشةبرونتيوشلرلوتاميلي،تشيخوف،فراًنس

الخ...كازانزاكيس
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سيسسههع!هحهي!ههههي

حديثا:صلو

أصلطغا!

هشاعر

يا!ربرإل!جمماأ

الامكنةبأدقالملحميةلوحاتهعبريصلك

المعذبالوجدانأغانيترتفعحيث؟حسعلسية

..الخلاصالىالتواقةالنفسبعذاباتلتمتزج

ومنالبقايامندب.مكانكلفيالنيران

النعبةطالصوارىتحرثوالرياحةالبداًيالت

متخجر.بارداووهادىءدافىءوالايقاع

بطيف"لحركاتالاحعباطسادلةانه

العواحلىءوتتلاثعى-علىتنبطث،وسريعة

لحبالانقىالمعادلةانه،والمطلاتوالسفوح

3ـ.منجذورالحيكوحرالرواسبفخرقديم

بينالنمويبدأحيثالثاملةدلةالمعلوهو

الىالعائددواًلايعواقالرماديةالخرائب

.ا!ياق

منمجموعة"المطوفانبعدطيورلأ

اجنحةبشكلالنافرةالرومانسيةاللوحات

.وإقوىاجملعالمنحوتطير

!دابهارمنشورات

،..


