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لمومحاقنقجو،ج!

المعاصرللمكاتبانتقليديالنموذجكافكاؤرانزيعد

الذيا)جكامحتالقلمننوعقبنةفياسيراررمقطاذيا

يحتلهاالتيالفريدةالمكانةوترجع،امحرافالالا،ترتعد

هذهلنقلومباشرةسلسمةخريقةو-دقدانهحقيقةالى

اشكلي.االتجريبالىلجوءدونالاساسيةالتجربة

مبالثىةبصورةالجمالي4شكايفرزهوالذيهناوالمضمون

،العظامالواقعيينالكتابالىكافكاانتماءسببهووذلك

الاطلأقوجهعلىالكتابأعظممنواحداحقايعدانهبل

قداكتابامنللمغايةصحدوداعدداانصقيقةتأملنامااذا

بالحياةالمفعمالالستحضارفيمهارتهسمتالىتصاعدوا

الىماسهالحاجةتكنولمذاتهاتهـفرضالتيالعالملجدة

عليهاليومهيمانحوعلىكافكاأبدعهالذىالانجازنوعية

التجريب/منزلقفيالكتابمنهائلعدديسقلىحيث

اليومعليههيمانحوعلىكافكاابدعهماتأثيريعودولا

التجريب،قمامنزلفيالكتابمنهائلعدديسقطحيث

العميق،الىاخلاصهف!بكافكاابدعهماتأثيريعودولا

كذلكوانما،عصرنافيالكفايةفيهبمائادرةسمةوهو

الفيالبساطةتلكصرحهشادالذيالعالمبساطةالى

كافكاانجازاتاكثربالفعلهوذلك،اخلاصهمعتو-افقت

ازدادتكلما"3جور:كيريقولالصددهذافيو.صالةا

"ل!عليهالمطبقالقلققبضةؤوهزادتالانساناصال"

قصددالذيبالعنىاصيلكاتبوهو-كافكاولىتنما2وقد

يفترضأذياالمتمزقوالعالمالقلقذلك-بهبركجور

تكمنولا،معاوقاهرهسببهيشكلانهخاطئةبصورة

فيوانماالتعبيرفيجديدةلطرقاكتشافهفياصالته

أبدعهالذىالعالملهذاابداوالمفزعكليةالمقنعالطرح

ادورنوتيودوركتبوقد.لهشخصياتهاستجابةوفي

العالمهذافظاعةليسيصدمناص،ان"قولهذللثعن

.لم(واقعياكونهوانما

وعجزالحديثةالردسماليةلعالمالوحشيالطابعان

كافكا"لكتاباتالحقيقبىالموصوعهومواجهتهفيالانسان

معقدةقوىالىيرجعانورساطتهاخلاصهفانوبالطبع

فحسب.واحداجانبانبحثاذنفدعنا،ومتناقضة

الرألسمالىالمجتمعفيهوقتكانفيكافكاكتبلقد

تطورهلم!!تعنللغايةبعيدايزاللا-قلقهموضنع-

الشيطانيالطابعواضفاءبوصعهقاممايكنالتاريحي،فلم

حسينيوسف؟مرلترجة

للفاشيةالشيطانيبالطابعحقيقةالمتسمالعالمهوعليه

المحلقالقلقوينعكس،هابسبورجالملكيةعالموانما

شلملنحووعلىللتحديدقابليةدونماالرؤوسفوق

بلأزمانالمحومالتاريخعنالناشىيءالغاهـ!العالمهذافي

كافكااستفادوقد.متدفقابراخاجواءمنوالمتجذر

اثريتناحيةفمن،بطريقتينالتاريخيوضعهمن

غورالجتمعجذورهافيامتدادخلالمنالروائيةتفاصيله

-طرييمكناخرىناحيةومنطالفترةلتلكأخمساويا

يهدفاحيا-الانسانيللوجودالجوههـيةاللأواقعية

للاواقعيةمعهاالمتطابقبرالمعنى-الينامفهومهانقلالى

،والتطابقعرفهالذيفيالمجتمعاخطرابحلولوالارهاص

بكثيرالاقناعحيثهـنيفوقعندهالانسانيالمووفمع

تلكللقلقالمثيرالوحشنيللعالمالتاليةالتص!ورات

انجوانبمنالعديدمنالتخلصيتعينالتيالخصورات

صورةلتحقيقالشكليالتجريبخلالصناعتامهااوفيها

والمرغوبالزمانعنوالناتئةاللأتارلخيةالانسانيالوضع

المذهل"التأثيرلسببانهمنوبالرغمذلكولكن،فيها

طابعهاعنايحجبانيمكنلاكافكالاعمالالخالدةوالقوة

بصورغالموحيةالوصفيةالتفاصيلوتشير.المجازي

منالامبرياليةصيغاينتظرصخجاوز،واقعواقعالىعجيبة

تفاصيلولشت،للزمنفناءأىاليتحوكالتطورالبالغة

النتها!ف-3ببذإواؤافيعليه؟و!رورءومانحواعىكاف!!

هيبل،الاجتماعيةإحياةااوللفردبالنسبةالجوهرية

قدرتهاقويتوكلما،غورهيشبرلالتجاوزالخفيةالرموز

تحتغائرةالهوةامتدتوالذكرياتالعواطفاثارغعلى

بينالمعنىاتساعااكثرالمجازيةالفجوةذناوبدتاقدامنا

.والوجود

التطورلهذاالمقابلهيمانتوماساعماكوتعد

واضحايبرزانلهيقدرلموانالاهتماميجذبانذي

فىقمتوقد.المعاصرالبورجوازيالادبفيللعيان

ومنمانتوماسلاعمالمفصلب!حثالموضعهذاغير

الهامةالامورومن،بالاقتنابهخاحديثيسيتسممثم

ودعنا،وكافكامانبينمقارنةننجزاندراشتنالاغراض

الفني.بالطرحنبدأ

التجاوزيةالاشارةمنمتحررمانتوماسم!عالمان

وثباتبعمقجذورهاتفربوالتفاصيلوالزمانفالمكان
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مانفويستشرثمحددوتاريخياجتماعيموقففي

الكاتبموقفعنيتخلىاندونالاشتراكيةافافت

الاشتراكيةالمجتمعاتيرتصنويحاولانودونالبورجوازي

اقرارباتجاهتعملالتيالقوىحنىاوحديثاالناههـضسة

يمثلالواقغيةمجالفياتهلاحظلالمجتمعاتهذه

وكذلكوالاذعانالقبولو!وامهمانتوماسموقف

مثيراتعارضادوجارمارتنروجرلدىالتارلخيالاخفاق

.(للاهتمام

يبدومحدوداالذيالمنظورفانهذاذلكمنوبالرغم

انهاذ،مانتومالساعمالفيجوهريةأهميةيحتل

منكيانقطاعفكل،ابعادهتناسقفيالرئيسيالسمبب

ويتممحدداجتماعيسيياقفييوضعتصويرهيتمكلي

وراان.التفاصيلكافةمغزىتحديدواضحةبصورة

العالمذلك،عالمنايكونانيعدولامانتوماسيصفه

بتشكيلش،بدورهيقوموالذيتشكيلهفيدورانلعبالذي

الراهنالواقعتعقيدبحثفيمانتوماستعمقوكلما

وضوحااكثرنلانسانيةالمعقدفيإلتطوركتفنالموتفهمناغدا

بالتفاصيلبالاهتمامولعهعنرغمامانتوماسفلنوهكذا

افتتانهعنورغما،ابداالطبيعةمستوىالىيسنقطلا

دائمايتناولانهالاالمعاصرللوجودالمعتمةبالمجالات

41واصوجذورهويتتبعينتابهالذيالتشويهبالايضاح

المجتمع.فيالمحددة

دلستويفسكيعندراستهفيجيداندريهكتب

دونوانهرديئافناتفرزالجميلةالمشاعران":يقول

وبعض،"الفنابداعيتملنالشيطانمنمساعدة

عنكثسيراتختلفلااسسعلىتقوممانتوماسكتابات

وجهعلىذلكيماثلماهناكانبل،التصوراتهذه

مراحلالىتنتميالتيكروجر"تونيو"روايةفيالدقة

نفسهاالروايةفيلنايقدمولكنه،الاوإىمانتوماس

هذهفيمعالجتهاتتمالتيوالمشكلة،معارضاتصورا

يهتمحيثالمعاصرالعالمفيمألوفةمشكلةهيالرواية

المجتمعاطارفيالانسانيالعقلاغوارفيبالبحثمالان

الممليةحياتهمنمبكروقتفيادركوقد،المعاصر

فيالاساسيينالوسطاءمنواحدهونفسهالفنانان

مانيتابعنرىانالطبيعيمنفانثمومن،التجربةهذه

الاقتدارمتزايدةدراشاتخلالمنتلكالمبكرةالرؤيةلمحة

عمليةبدأتلقد،الاجتماعيمضمونهافيالمشكلةلهذه

دكتور"معوانتهت"تونيوكروجر"معتلكالبحث

فاوستاوليفركونادريانعندالبحثان،"فاوست

بالرغموذلك،الحاضرالوقتعلىيتركز-مان-عند

اضطرلقد.التارلخمنظورمناليهينظرحاضرانهمن

ممساعدتهبانالاعترافالى-جوتهعند-الشيطان

الاجتماعيةالاوضاعولكن،اطلاقاضروريغيرامرهي

للاسترشادالشعيعلىلفالمؤاجبرتليفركونلعصر

لليفركونالختاميالمونولوجانالا،السفليبالعالم

للأشتراكيةرؤية،جديدمجتمعرؤيةعنالنقابيكشف
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ناحقا.الابقاكأعبوديتهمنالفنانظلهافيلتحرر

دفللانسانيةالاجتماعيالاصلاجاجلمنالكفاحمجرد

الس!فلي.المحالمجبروتلتحطيمكافياذاتهفييكون

نحوعلىالمشمكلةمنجيداشدريهموقفكلنلقد

وغير،"ساذجا"موقفاالسابقةملاحظتهمننرىما

وانشنىبلالسفليالعالملتميزاستسلمفقد،نقدى

المعتادللمنزعةوب،لمإحشنخارال!ريالتقبلفيصتبنوعمحيياله

هذهوتنعكس،البرجوازياسوجو!االتاؤك!"،فظةالمح

المهبررألعملىلىمفهومةؤك!"جيد"أبجامنالرئرية

عندنجدهماان.لديه((أالخظأ!هـهـأ!ذيوكذلك

ضوعاتعوف-ءنواحداهـوعاحو!-وعا5يتجاوزلامان

يمثلحينماحىخىقائمةتلكصشر!عيتا،أت!لو-اخرى

نرأد-لى؟تأررأألاحدىئيم!يأرأالتخت-فوعالموذلاث

ومنوالفنانحجانيحكممبدأا)ىتحولوقدجيدعند

الطرفتمثترثهووذإك،الخحوهذاضلىمثايفسدهماثم

!خالفا!،راتتخذلاعندهالخق!ا-يةأ!اقعيةااننجدالذي

!عارغستيا.عطىتجبرشارءظذء-بالحديثةعةللني

كافكاوتوعالهقفرانزبيناي،النهاجيمنثهصذوبمن

يختار،انالمعاصرالحورجوازياكاتباعلىيتعين،مان

ن!ظعنبخرجانالىكاتباتدءوضرورةهناكولشبش

المحقلب"بينالخياربهذاقيامهفيالورحبموازيةحياته

للمتقاليداختيارهفياي،المرضيةالنزعةوبيمنالاجتماعمة

التجريبوتفيلهاعلىالواقعيةوا)خقدعيةالعظيمةالادبية

سيختارونكثيرونكتابفهناكوبالطبع)،الشكلي

اريدانني،الشخصيةمعخلتهملحلكوسيلةالاشتراكية

الوحيدالممك!شاخياراهوليسذلكاناهـكدانفحسب

القرارهوهنايهمماار،أالمعاصرللكاتببالنسمبة

تشيكوفعندالمنطقيالسمؤالانونجد،الشخصي

فاناليوماما.للاتجاهاختياراالاولالمقاميفرض

رفضه؟امالقاققبول:التاليالمح!ؤاليحسمهذلك

ناينبغياننااممطلقكأمرالقلقليشخذانيتعينهل

ضمنالاستجاباتاحدىاعتبارهيجبهل؟نقهره

الذيالعنصريصبحانيتحتمانهام،الستجاباتاخرى

اسئلةلطبعباليسمتتلكاظ؟الانم!،نيالوضعيقرر

الانسانبسلوكترتبطولكنها،الاولالمقامفيادبية

حوليدورهناالجوهريوالس!اوال.حياتهوتجربة

عالماىاهعصرفيالحياةعنيهربالانسانكاناداما

ما-الانسانيا)لموعيفيالقلقيولدوهكذا-التجريد

يحاربانعلىالهزمعقدوقدالمعاص!ةالحياةيواجهانه

الاولىالقراران؟فيهاخير!و-مايساندواننترورها

العاجزةالضحيةهوالانسارهلاخرسؤالالىيؤدي

عضوانهام،طبيعتهاايضاحيمكنلاتحعاوزيةلقوى

هـ،بدورفيهيقومانيمكنالذيالانسانىالمجتيمعفي

المجتمع؟ذاكاصلاحاوتعديللتحقيقضئيلاكانمهما

هذهنطافتتوسيعفيقدمانفيانبا)ولسع



هنا.الضروريبالامرليسذلكلكن،وتعم!يمهاالسهاكل

القلققبولحولالرئيسيلىوالنامقتضياتوتتسم

علىهنانرىاننا.الوضوجمنكافبقدررفضهاو

وايا.المعاصىمأ-قناجذروالغنبىلوجىا،لديوالصعيدين

الاصولعلىالغموصاضفاءعمليةاتساممدىكان

فنيعملمنمافانهوالتعقيدبالانفعالاطقلقالتار!خية

منالاثميتجنبارموضوعيايمكنهالساسهاعلىيقوم

النووية.للحربالاعدادوعملبتبالهتلريةالى*رتباثخلال

يعكسانللادبالاجتماعيالمغزىا!بيعةمنانحقا

الصعيدالذاتيعلىيستهدفكاناذاحتىعصرهحركات

التعارضرهذاانلاحطاالاختلافبالغنخميءعنالتعبير

!--وكأفييكمنالموصوعياعرادوالاالذاتيإقصدابين

تخوصزالحديثةفالنزعة،الحديثةالنزعةاصحابهـرق

الرأسمالجةفيللىبمالالمناكح!ةا)لمنزعةضدثورةغمار

تثور!العمليةهذدفمارفيفانهاذلكمنوبالرنجم

.(ذاتهالفن

ناحولادورنوملاحظةاقتطفتانايماسوفلقد

للقلق.الاصيلمةقةالحقيفقدتقدالح!ديثةالموسمصقى

ن!-!اتالمماثلةالاهـظةمنوعيرهالمثالهذافهـنصاماواذا

ا!م!-إفيباإ"زيمةاؤراراباعتبارهانأخذهاانبوسعنا

فىيبالخرأجعواقراراالنوويةللحربالاعدادعمليات

تمللس!--،شجديدخروىبدأتاربعدوذلكالباردةالحرب

تقوءالتيالمعاصهـةالنزعةان،ذاتخاعنالنقابىتكنت!ف

اخخميعاحتالتالتىالموحيةالقوةتلكتعقدالعدسيةعلى

اللاوجودتجربةامتلكتوقدزائفةذاتيةاراسوجودعلى

الادب-لمحياستخدامهالدىالواقعنصوهانهاعنرغما-

تضاءلتقدالحقيقةهذهانالا.معينةذاتيةحقبقة

سةالمكل-،2احنزعةاازمةتعمقمعفانهوهكذا،قتالومع

االضقدية.إواقعيةااهميةتنمو

ابتداءهيالخعييراتهذدباتؤ!ليا؟ررشدعني

إوجي.الارد.سةفالمووفيالى*فأنيركال-طفيتكلجبرهـات

غصيراتإاهذهزؤثرانيمبرو-دهاًإصريقهذاصلالومصن

القارىءيستعيداراوددلكالىوبالاض،فةبرالاربفي

لوجىالايديوالنم!-حولةبلمنقلتهايانسبهتما

الهوكيفثإساهـماحركةاعماقفيالكاسنيبالض

وبالتناقضاتبلكبيرةايديو)وجيةفىت6باختايسمح

صولللرأيمعيينتجمعخلالكمنمختلفةمناءبمفينبم

ؤالوالس!.الدولب"والاجتماعيةالانحص،نيةالمشاكل

اواقعيئاالادباساسيعدالذيفتشيكوعندالمنطقي

الىالمنتميارأياتجمعبينالنظريةالرابطةهوبأسره

ذاتها.الخلاقةوالممليةالنوعهذا

نايتعينالنوعهذامناتتغييراناواضحاومن

هذهتتخصمنوؤد.ر،لتناقى"وحافلمعقدةتكون

الاجتماعيللواقعالكاتبلفهمالتدريجيالتحولالتغييرات

التحولالمثالدسبيلعلىولطخذ)5لعصريخىاضاروا

الاواىالعالميى"الحربخلالمانلتومالص!!حدصنالذي

بالضرورةيشملنللكاتبا،ولىالاراءان.(اعقدبهاوفي

قابلةغيرالاراءهذدكانتولوكأكأبأسرهاعنهاالتخلى

سيتخلىالذيالمكريالموقفعنحقيقيةبصوردالمفصل

المثالسبيلعلىمانتوماسلواص!لقداالكاتبعنه

تتمثلانالمختملومنط(ونيتشهبشواناورامحهارتبا

الانقطاعفيالنظريالمجالفيالنتائجاصدى

رتإس،رلنسبةبااحالاءوكما-سابقة4جبلويويد!ئيلجكىزا

معالاتساقبعد!غالهباالسياسيةآرا(وهتتميزإلذي،

الكاتبينجحوقد،مراجعتهاقبلاوجوديةاعقدبهاته

صياكط،فيشيءكلمنبالرغمالورطةهذهيواجهالذفي

وقدتارجديدموقعهاساسعلى(،المنطقيالهشو))

عمصهافيصصسمدونممايتركهاالتيالمضمردلأتتتجلى

المجت!ء،فيفعلاالماثلةللتناقناتصادؤةكانعكاسى،ت

ذلك.علىالدلجلسارتراعمالوتقدم

عدماشكالاجةبمعاالاجثرقعلىنقومأل!ينبغي

منعكصسةاالعاعنالكاتبرؤيةفييدولتي9طلمحاالإتس

يعتدالذيالاسالسيفالشيء،احمعيؤبث"كلأعت،اصهفي

وا-تشهلانيسعهاالكاتبيةرشكاشتاذا!!وبه

و!حليليا،مركبا/ديضإميكياطرحا-تتطلببالاصهـى

الصاريخيةضصاعالىتقودانهثساامالاجتماعيةللمعلأقات

-والمنظورية(التاريخفيالجذورضاربةالانصصي،ءكوناي)

(،الصحيحةلعلاقاتهاوفقاالاشياءرويةءعلىالقدرةاى)

رفضه-اوا)قلقاصقبول-لمشبداخرىمرةزراجهبهصخااننا

وهذا،البديلذلكسالنا!!ةالنتائجكافةنواجهكذلك

الحديث.الادبيمإ-خقوالدخلهوالأزق

معالجتنسافيالمدخلهذانسلكانويمكن

غصسارفيليسبيتلقد،بالشكلالمتعلقةللموضوعات

شكليةلطواءروالجماايةالتاربكأقىالاهيبحةعنالحديث

المبادىءاساور-!علىمتصلبتمييزأيفتترارمعصنة

المتحللةوالنزعةالبرجوازيةالواقعيةبينوحدهاالشكلية

حينصاالانتقالىقوامهافترةوفي.للواؤعيةالمناهضة

جديدةمعتقداتوصياغةالقد!ةالمعتقداترنخ!يكون

تزدادللمحكمال!سلميالمبداهذافان،3حستمرةعملية

بالنصسبةالحاسمهالامورمنويغدو.تتقلصولااهميته

وليسرالكاتبفيهي!حركالذيالاتجاهتقريرللناقد

الشصكلبانالقوليعني،ذلك.الشكليةالخواصر!د

الىاذهبانني.العكسعلىالامربل،الهامبالامرليص!

الايديولوجيةبحثبينوثيقاربطناكانكلمابانهالقول

الذىالخاصالشكلوبحثماكاتبعملتلهمالتي

يعصيدلك،افضلتخيلناكانخاصمضمونفيهأفرغ

العملهذابحثخلالمنيقررانعليهيتعينالناقدان

قبولالساسعلىتقومللعالمالكإتبيةروكانتاذاما

الواقعمنهروباتتضمنكانتاذاوماالقلقرفراو

مواجهته.فيللصموداستعدادااو
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رأيناقدو.الهدامترأخاعظمإمذل"!اسادوعطصا

فقداتو!!ت!والمرعينةالم-نجردذورحال!64ألمص،إتؤينمثث

هوالمجتمعوصث،كلالاصلأؤيبالتركىعيبأهتكلامأي

.(حكصقضة"اةهـلمأتعدلموطاتهافي4احهيىاهذهمنجزء

كتاباتفيخاءصةبصفةونجر.هاس"،نيالاصضالسلولئ

البشم!لسصلو!حيزةالممإ،تالالصص-جاانالحدبثةالنزعة

(1يفيؤج!كأالميتاا)القاإقاجمهةفيصواس!!يةبلأو.ذ:صاصجحتقد

.وزمحدأللملأكمتضالأهـالمضزايدةالضغو"مواجههفيوكذأفى)

اعادةوعملية"الدائم"احورةا)1هذدغمارفيانهحقيقة

ضاب3يتور-كانتغاءبلرؤجريأضيئاالميمكافةتقويم

اضاسعاإوررراواقعيةءربروحا،ث،سخةبهموهبةيتميزون

وفمووينبع/معاؤضيةواخلاةيةاهروجمةذأتمطصمألةع!ثر

ناحقرغ!-،بانهالاخلاقيةاقفاعةاصنالكتابهؤلا؟

اطبصحةامنتصدلاوربتمعفيزحى"-ثأال!تيالتفييرات

روبئراننجداخرىومرة/تلغيهالااحاالاالبثرية

أكشناعةافهذه.هناالتقليهديااصالمخاهوص،ردرمارزن

،-ءاز05د-شححسكطلى-الإدلا.لرءا-ذحمه،؟فك!،ؤل!-كأ-يمءأد

هـ...صا..-.!..يم!هـ

علبهناوليض!-يئط41اعماغورفيأكامنةاال!يمفيكذلك

جاكلثكأيةالأهـ،ويةألحقصقيةبينزقارنانفقط

صور!االتيفونتانانشخصلىزنجفأبدع!هاالتيثبو

.،(جيد))اخلاوياتت!ضسدوا)ضيكذلك

الوحيد.المثالبالقطعليصىدوجارمارتنولكن

منذتجريبيايمدالذياونيليوجىنلاعطفأفل

دراص،ثيرثتحتانجازهاتمتلاهاوص،يةالتعبيرمرحلته

هنااقصحدولاثهـ،التاسعالقرنالىالمنتميةأبمسق

الغخي،اوالغلسفيالصعيدءلىاع.لى،،اونيلبارا)روول

الاتجاهيفارقفغو،العكسعلىبل،لابمسنمقلداكان

شض!ءفهابسنعندالاخلاويةالدروصنالىتخراجالى

الدراهـ!فانوكذلك.الرومانتيكيةالرمزيةازاء

ةالصار!ال!سوراتعلىالقائمةالكوميدية-التراحي!-ية

تستهدحبشااونيلدراماعلىشريبةابسنعملتميزالتي

مناهااصواونيلعندالكوميدية-أ-راصيديةاالدراما

الدرامي-فيألاخلاالجدليصودلا،ص،فتشيكومدرسة

وانما،تحقصقهاوالستحالةالمطلقةاض!روراتابيمندائرا

باعنبا!هاإبشرياعملا،نجباتوامكجالبمكحعنصونالاننحن

قفهوموذاتهالانسانهواونصلوعموضصان،كزلك

منبالرعميظلالذيالذاتيالصعيدعلىالضراجيدي

-برالشصثانيةةومر،عيفوالموأء-ء-داعلىراميدءولكد

يمنيلاتنتصيكوفاستلهمقداونيلبانالقولارالى

الصعيدعلىهييصورهاالتي!مرب!ا.بالتقليدا-هامه

عنرغمامعاصهـودوصف!االضيامرجك،لشجيالمسول!حىو

لاختيارمشاهدهالدراصيالبمديعمدلاكتمابماغالحاانه

رقةبعيدبالطرحدا)ى!مهتماليحسلكنهشتامربكاماضيمن

بقدراصتماصه"بالحرية"البمثربهايتلاعبانيمكنالتى

اشعمليةهذهعبرستحياالانسانيةالمادةكانتادأبما

كاناذامايعرفانفييرغباونيلان.ذلفىوكيفية
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ال-حاهـ"اعمحا)"عنأخثائيااخخيملاؤىص--ورش،الا--ار

لم"واستد*طأ!زرصصياأسسح!ش)وةوىذؤث،تتتقيأ!رأأنهام

ا:هـعئى-االتيالأمريكية11،تراوتقر.اعيهغال*ةسيث!إ

يتموهكزرا.لغ،اعطعنتهاليبهـ-ئومأدطص،شيفخرفي

الضورقيرنوأنالانسانيةأث--ئصحيةاتكاملعلىالحفائص

وفالمو*لذاصضلوأكن،باهظاذالمثغم،رفيدفعالذي

عندهنحدماوغالصاةأور-لىلدىعادىغىقفورهه
.....دهـ!

يمكنلانحوعلىينسصجانكأائفءووماحقصقيهوص،أن

ءصلىأضتكيدايترنرماأحاوغا.نض-خصباتهداخلؤ!-لمه

نطردفيفغر،اونيلأةاحماهيوتلك:ا،خسرن!-!الحى

!نذلكءنرغم،يتدكنتبسف!لمانحوءاىالموقفالى

-أكوميدياالتصديوقياكصغاالخاصةبسمضهلشكدان

الانم!لحنية4ا)تخيةفيالاسارر-ياععلالتكيديالضراج

!-ئيتلكؤ،راعما)"فوداضيااقتاور"اكلعقورغما

لمسة)او"المشوهأقمرا))صثلأيةا!!ادرامياتهرلى،إة

ابسنالىاوفل!عودةفاناخروبت!-رث11ت،ءر

.ءص!،دؤءد!اصسء-صتأتن!س-فؤتإ:ف،تجاخش!ا.-بلمحؤتز.ز-

ا،ز--از--9ت.بهحى!-:.!يئلي،لإب،ناؤ،واممتوبش،تأحص!االءزء4

منسورانتيالراالايطاليةا)!،ص"تبدووربهما

الفنيفاسلوبها،اشنصلعنماتمابعيدةاصش-؟طيةاالناحية

ال-،سعاقررابأدبيربطهاماانيبدوو،الحدارةلخبا

الفلسفيةالحسلاتتبدوهناومنطللغايافيقيلميلع!!

مشيرةوالرؤيةللضئاؤزمعالجتهافيا،صجليةوالاخلاقية

هر،بهتجصضقوماالحياةان.ابمبرئصورةللدهضة

هوعماحقيقيصومافيهارفلالتيالدرأصن"رص

الاكاذيب"الدالىامنوانااعما!هاشانتص"3ويحمل،زائف

قوتتأ!إء3ذتمكسبكةالحىزرصدحبث،،(والسحر

الكاؤتة!اتبحثا)خيالممثصاكلرائعنحوعلىوتنالىببالرمز

للملأنسانالداخليالتمردإىالاوالفصولفيتصفوهي

هذحعلىواللاواؤحالسمحرمنشب!ةفيسق!الذي

الزم!نعنالححثاء،دةان).بهؤحتاوالتىالقوى

تقديمباالصطتخساراايمامقدروةقكونانتعدولاهنادالمفقو

نحوعلىضيللماهوهناالاستصئصضارولكن.للممحاضهـ(

أروارقياش!خحسياتمنلايم،نمانحووعلىحىور!حدثما

ؤصانوهكذا،المثسخصيةالضجربةخلألمنتعرفهان

المم!!ص،دتالزمنامعاو!وثللرواةالحقبكقيالموصوع

وزستمدالدوافع،روحيةحالةص-بردالىبهإصدليالتملا

خلالمنملعمةتكنوانالعواطفان.الفعليةأحياةامن

وكم،،البتنراعمالعورفيتكمنالتيهي"زائفعيش"

محدودةغيرفةمكرالقارىءيمنتحألتقليديةالملا-بمفي

الماثلالعملفيعصصورةالعالمكليةيرىبان)4جتصص!

زائف!هوحعماحقيقيهومافرزعمليةتتأثرولا-يديهبين

التناؤئصاتالمحددة-انذلك،لفةالمؤالث!خصيبالتدخل

التيصيلمركبة1علاقازهموفينتخصياتهافيالمتجسدة

قصبحالروايةفانالحقيقةوفي/العمليةهذهتكول



وقدالمعاصهـ.لا،نس!،لىالاحلافيإوضعاهائلا!رتمتص

اتصالىنتهظةتطرحكانتلوكماالتمثيليةفةالحىهذهتبدش

بلبعيدايمطميلااًنتشابهو)كن/ا)حديثةالنزتةمع

،الافرأدتصويرعلىلاعامةخلفيةفخيلعلىيقتصر

اليهاا!نظرايتملاالفردكاهلعلىا)واؤعةثوالش!ق

الاغراءتجنيبهنايتمانهأيطمجردةب!-قىرةإعلاقاا

خصياتالثتجذرويحرح،ا)تمثيليالمثكلىالرخيسي

الفردلةالسم،توتمزج-،مصثعهودةبمهـارغرجمئتهافي

التمييزأيضالتيالخالصةالطبقيةوالسماتا)خال!4

أ!اراخارجنجدص،مانادراوحدةاتا،رفيبعنايةبينها

عتىالممفقاو-)كلا"زوتجا"يتمو،يةلتقليدا"!ةانو(

ذلك3ويتبمأ(تلغى"انها/تلاسطبطرق-الهبجلي

سنوىالىترفعنفسهالوقتفيهيو،الحذاهـعليها

وحدة-فيالفلاتأملهاوالحياةعندهتثكلمستوى/اعلى

جدلص".

العودةيمكنكلا؟اوولفتوكحاسروايةوتستحق

انهاحيثهناقصيرغوةفةا(اخرىمرةالوطنالى

لقد.للغايةةجيدبنفكأطحياتهفيالضحولنقطةتصور

جويس!اتباعكأحدالعمليةحياتهبدابهبفوولفأوضىح

ال!لمبةالابنيةمحاىا)راخمليللمونولوجاحلالهول؟ن

تماما،مختلفبطابعالحقيقةفينجترويز)نمحبكةالضسلايىة

يختصفيالديذإثفحسبالاطلافتعلىللوعبىتيارافلشسر

لدىحتىال-قيقيشوعالموان.ضسوعيالموالوامعخلفه

يعدوولاالمعاصهـ،امريكاواقعهو،بالش!شولفتوماس

طرحهتمالذيا؟حلهذامنجرءأيكونانالوءيتيار

عندالثكلالىننظرانويتعين.موضوعيصعيدعلى

منتميايزاللاانهرغمالذيالمثكلزأك،اشابا)فوو

ضوءصييتجاوزهماالىيشيربالفعلولكنهجويرأىا

وولفكانلقد.العامالفسشفيووافبموقفعلاقه

فء!وبولكن،ع!هـهحياةفي!يةازفطبص-لمورةغارقا

.الخالصا!الإنقغمسس-وىعلى!،زتحس!ر-الس-لم!ثاهـضه؟ت

أنفعاليأيسجلويستجيبارمنجري!ىتكفتىمكنهلمحدو

يتجى-،شزماالىانطئقولكنه-41حومنالحياةوذا؟يا

،هعصرعلىمر،يداشاهدايكنامانهحيهثمنجويسر

كبيرحدالىواعيةغيروب!-ورةمجبراءالىر،لا"رىبل

شالاجتماعية4الاخلاقبافعالدشخلااىمنذاتههويقرفيما

ولقد.يرىلم!االغاضبينالرفضاوقرارالاعلىاما

حبث،جرةالاخروايتهفيافزأسحوعاعىالم!إشاهذاتبدد

المانياتجربةذاكعقبثما)عظيمإككحاداتجربةلهكشفت

هذاومكنه"فيهعنواكالىالذىالمجتمحقناعالنازية

النتيجةوكانت،انفعالاتهوتنقيةتنظيممنادجديداًلفهـم

الاولالنصففيخاصةوبصهةالراتعةالحسورةتلكهي

النصفولكن،ا!2!كارثةعمث!يةيحالامر-ايةإهـشاصن

بعد.حصاملايكنأمإوعياهذاانضحليوالروايةمنالثاني

رطلعلىمعينةسماتا!-فاءخلالمنيح،ولفوولف

مىتمستمدةانهاالواهـحمنسماتشهي-رشايته

يكونانينبغيلماجديدامثالاببدعان-سنكليرلويسسط

ا)ث-صابإفوواليهتاقمايحقه!بثا!!انتالكاتبعلضه

لارضاءتكفيلاتتحققاذرة%إث-3ولكن،الشهرةاي

ما-دالىهـجرداحلاوهـأء!يقدم!عندئذ،طموحه

عليهويتعينبل"،نالافعبوس!))بان؟لقولا)ىويذهب

هـتاسهىحكمممةهىضاثوان((نيطالانسضعالويحسنان

المثا!لسبيلعلىيمكنهذالكان.الكنيسسةرجالحكمة

الرايخاضلفيللاوش،عبديعةايخاحاتيقدمانمن

بالفوضىيعجالرواية!نالثانيأحت-فاول؟ناثالثا

أضهارزءأقربينبعيممااكبررضقلويعنمدم!-طنعة!--ورة

عنرغما،يقالىانينبغيانهالا.المناؤث-4هـجردعلى

هـشوا:حس-،ع،تس،سلبرخاقدو!إء-،تزما!تواغوأن.ذإك

به.يعد"لانويمالىالاوإئخرازا

هامدورأكذلكالتقليديةالواؤمحيةلعبتوقد

يمتسعاماميمجالثمةوأيسر.بريختلدررتوتهـعورفي

نا،عليضيت!-نش،ب،هـضن!،ش"بررفيتاعمالل-حثكمنا

أشيوعيةاالىإ"تحوفترةايأحةسيالو؟ربختبمرحلةنبدأ

لروايةواقتباسه((المقاييسسطأخذ"ل-ابداعهفرةافي

ا)سياسيةالتعليميةالضزعةلتحولقد.لمحى!ركيا(ار!م"

المشاهدعلىفكرىمخط!عرضومحاشإضهبريخضنالدى

ايانهجمايختبربنىقدوثمتيمدثينمجردالىثخصياته

وو!4"الرخيصةالمسرحيةأيةالانفعاالنزعةازدراءعلى

بالاعداد/أالمتعلقة"ا)جوازبباتجاهلكراهيتهالكا"!لالتقل

علىبريختركزوقدالمعاصهـ.رجو"زيالبوحالم!مىفي

أهـ1نامنلكثيرمصدرا،،عتبارهاالالسقاهـ(،"نظرية

رريضتانالمجىققومنطال!حرذ.ندلمك،فرراالذيالرديء

لتلكرفنهفيصوابعلىكانمبالغاتهمنبالرغم

فيمتضممنارز-،ئعاخظأارتكبواصلأنه.بالذاتالضظرية

لهذهفوريضجرفيلهلمبهاقامالتيالاصله4الصمياضصة

اسالسياهـ"الاسقا))انافتراضخطأوهو،النظرية

تارلمحدص،زوررذررسكرفاتوربمصزا.إتورعلبدننزرأإ-أكتإ!بهما

.الم-سحعلئقرينتهامع"الإلصقاء!"خلالمننفها

يطابهتقدالمدينةيجوبيفتألا2؟الذفعالياالفضىوكذلك

ولكن،المثاللسبيلعرىلثضتزلررطلىاناتولمعنفسه

معانتيجونالمعنىبهذانفسهيطابقلماحداانالوكدمن

ل!ر.الملكاو

نتاجاكانتالدراوريةبريختنظرياتانوالحقيقة

وكانالمحليابالطابعاتسمالاراءبصسعلىعنيفحبمءم3ل

الفعليالدراميالاداءتغيروقد،شتالوذاكفيمبررا

ا)--لطةءإىهتلرأستلأءبعدمتطرفةب-ورةأ-هريت

يخخىعلمولكنه،الطويلةمنفاهاتلىضوخلالوذلك

لبحثمجالهنااماميولشى،ابداللىمراجعةنظرياته

دسسأعنيهالذيالتغيرولكن.بالتفصيلالت"كلةهذه

فىسطكتبهمالبريختبقصيدتيناليهالاشارةفينستعسط

الاولى:فييقول.المنفى
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خثسبي.يابانيقف،علتدلىحائ!ييعكاى

با)دثمب.مطليغاف!بشيطارق!إع

أرىاهـفيطتاوبممثساعر

...عظهرة.تدراخجبخ!أ3أورد

غافجاالمر!لكوناتالشمهـاوذبالغعملاي

الرائعثقفجمبدتهمنا،ب،ت!!ذها،نفلنخابرحاو

:"ارقادمةا،حيالالى))

العلم،تمامنعلمانناالا

الشرمقتأن

،لمزهـحالمثوهاتيمكن

الظلمازاءالغخصبوان

اننا/للىحرةرا،اجشاوو-هـتيجعل

للمودةالمجالنفص!حانفيرنهبناالذينلحن

ودييننكونانبانفضانستعلم

يابب!كأ6ا!*شإالى*3ته،س"تأتح!فإرىححنااننا

قدلمث-خ!ياتهوبا&حفيزسةالداءإبائحياةالاحشراث

المايمنيلاوذ)ك،بريختذهناعىا)هيمن!فيبدات

السياسي4ا،هتماماتمحلحلتقدا،هتما!تهزد

هذاادىفقدالحكسعلىالامربل،المحوروفيجف،صعمةوالا

ومدىعمقاالاخيرةالاهتماماتهذهاعطاءالىالتغيير

بفناهـجاباالناساكثرعلىحتىويتعين،اكبروزخما

هذهمسرحياتمنال!مديدبانالاقرارالصرحيبريخمت

جاليليو"حياة"و"كارارلسنيورابنادق"أيالفترة

الارسطيةالجمااياتالىجزئهةعودةعلىالدليلتقدم

يزدرلها.كانالتي

اقتضابفياهتمامنانحولدعناالامركانماايا

الطباكشيردائرة"و"الشجاعةالام))مصرحياتالى

تمزلىلاالتي"(سيتزوانمنألعليبةالمرأة"و"القوقازية

هذهان.التقليديةالاعرافالىعودةالنحوهذاعلى

النشححي،حسالمصنتاجمن-يةقطعبالفثلهىاهـ!حيات

للآثيراتالمحسوبوالاستخداماللاارلسطيوالقصد

بمقارنةقمنامااذاولكن،فيهاينكرانلاالتغريبمة

اخذ"4بص!رحبالمثالسبيلعلىالمسرحياتهذه

لتلكالتبصميطالبالغالمخططاننرىفاننا"المقاييس

والمث!هـ،الخيربينمركب)جدلالطريقاخلىقدالمسرحية

مدرجةالانصمانيةمشاكلالمجتمعمشاكلاصبحتلقد

للاطرافالداخليةوالتناقئاتالصراعاتبداخلها

هـ!وقتفيبريختشخصياتكانتوبينما،المتحاربة

الاناصىححتلسياسيةنظروجئاتاجلمنمتحدثين

بائحياةبمثهـينئئونانها،الابعادمتعددةشخصيات

.له!احوالعالمومعالخمميرمعالصراعغمارويقتحهـمون

الىوتتخولفي"الدموجرىلحماالمجازاكتسىلقد

انيكونعنالتغريبيالتأثيروكفحقيقيةدراميةنمطية

انجازتحقبقوجعلتومجردةمص-طنعةتصليميةلنزعةاداة
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ال!عظجمةالهـراماار،ممكنااصراكرازؤعارمنادبي

المحدودالوعي&جاوزالولم!،ئلفجدانا)ضهايةفيينبغي

تعسرانويمبعي،اهـهـحخشبةعلىالمقدور،ةالمشخحمه!يات

هـنمتعينةبمفاهيممقدماا،وو،مالفلص-خيالموصوععن

هو؟اتمكو!.مناسبشعرينت!كا!وفيا!-حركةخلال

لووالمنوفوكليسوسواسخيلوسعندالكورسوفيءة

هوالذيالخعانبهذاان!(ليروالملكوعطهلكل!لتفي

مباثهـةكنتيجةبرلختلدىا،حبرةالمراحلفييسود

نمطية!نوبحصهالاخلاقيإ،إخركيبالجديدلاهتمامه

بضظرلي،ت-"تمثبثقدبريختكوناما،ا،بعادمتعددة

التكييرلتلذااكريناناعني!جبانيسبعيل!فامر،لىقذالم!

نترعبريختلمصعرحب،تالمشهديالبناءانبل،الاساسى

،الشكسبيريال:ورهـنا،قترابفي

(أ؟لمناخية")-حةوا"الم!هـحىلمحيطأ؟او"مفارتعرو

للطبيعة.حقيقيعلىصعيدمفارقةا!!ريمةارر!جلخمف-حة

تع!سححا!زرعلص"ىتسقىالكأؤ!لي+حدهـ-؟!صصص-ؤتاىاحؤدغأنن،

بمثرخلقأكأاوكذلك،نيالافالا-حرع-بال؟!)لحلالمد-!ط

تطورلقد.بيئتهمقوىصحويتحم!،رعون،ةبالحبيتدفؤ!ن

ليغدوالاولىالالحاديةياتهلنض:قهردالناضصجبربخت

،ايص،تاثيراوأكثرهم3حكصرفيا!!حيسنال!ابأعطم

تأثيرانحقا.ئهلسوأوالحطلحصحنذلكأكانسصواء

إضظريةامنازطلاقاالجدلأنكيفمجددايظبربربخت

ال-ىالكليومممونهوهيكدهالعملىصعتوليىلىالحهلالى

ن!ظرياتانذلك.بثيدحرا)ىمت-لملا!رهواسنظريةا

الاجوفيرنسكوفجريبالىسواءحدءلعىأدتقدبربخت

()الزيارةإواقعيةاالموضوعيةدورينماتدراماأىواالطنانا

فياكهالمباكنتصجةذلكأثاردالذيالخلطيزالولا

منتشراالادبمنمجردواحدعض!رعلىالثمحليالتأكيد

اشتراكياكاتجابريختكونار).ملحوظةبصىورةوموثرا

علىيناقئفلاالادبيوادائهالشخصيةايديولوجيتهفي

ساريايزالولاتأث!رهكانفقد،هناقلتهماالالجلاق

الحديثةوالضزعةالضقديةالواقعيةبيقالصههـاعفيألى،سا

(.للواقعيةالمناحدن!ة

تفنحيلاتهجانجاينحيأنأحوماالناةدعلىيتعيمن

يمتقئفيواقرارهىا،ثهكل!-حمتخدموأء،الث!مخحية

المستترالاجحافضدتكافحالتيالادبيةالاعمالتلك

.الوجودجدبدةمجالاتعنالنقابلنففوتناضل

الصوابمنأنالصددهذافيواحدامثالانآخذودعف،

تدهورااحقةابالواقعيةبالمقارنةتكلخلالطبيعةبأنالقول

ذاتأيةروتمثلالانالقائمةفاطارالظروفيو)كن،فقاراوا

(والمهتالعاري"ميلرلورمانروايةمثلطبيعياتححاه

الئائعةالتجريداتصحراءعنبعيداالامامالىخطوة

خلالحقصقيبنلاناسالذعليةالمعاناةيرتصوباتجاهالمسالك

داتالضفاصيلمنالكثيرأنورغم.الثانيةالعالميةاحربا

عكستدفالمولالتاليالفنيالتطوروانتمكميئابع



أنهامنأرغمباالان-حمازهذامزايافان،واض!-صاتراجعا

نفسها!قولينطبقوقد،ثااغفاليتعينلاقتطغص!ونانت

هناثأنالارإى"بروهلةيبدثلاالخيالمواضنمتأكفيحتى

فيرنرالادني(لكاتب،كأرواوتعد.في!اال!وأ!عيةاتمؤلتى

عذهتمنمعبرانموذجىا"فارتكمهـيخ"فارسنصكي

رلصاتمماالروايةهذهاننجدلموبالا!ناحيةومن،"الحال

طورهاالتيالتكنيحاتباستخدامفكاى!لولبي!لصقديرة

لوءساظاهرياالروايةموضوعويبدوةوبيكهتجويس

الاتباهذاتلوجيةللأيديروالانسانيانوضعفيمتمثلاكان

التدلىبافجاطتدفعالتينفسهااؤقوىفغنأث.الحديث

للمروايةيمقيقيةأرذال-زو)كهت،اك-،يود!ارهبالاف،ن

صصيرمصيرهويمثل،النازيةلابيارألبطلمص،يشههي

تطبقانإلمتاراوالغشاوةالطلمةتعدوولا،رأسرهجيل

القلقعليهبثيمنالذيامحقلاذلك-البطلعقلعلى

بالعا)ماتحهـمالكلومننفم!4منه،رباالبثذليعدوبينما

رليسعتاايةللمروالحقيقيصوعألموتكوناأ!-الخارجى

صحيحابدوقدالعكس!أنرغم)وذلكشكليةبدءطةمجرد

يمكنناومجددا.(السكللةزاومنالكتابعالجنامااذا

ألمتدفقينالبشرلاخروقتمننلمحانازو-اًوةاهذهعبر

هذ!وتمد.واقعينحوعلىتصويرهمتموقدبالحياغ

ذلكيماثلو،ممتازادتبابخيةتارلكارثةكصورةالرواية

كويبين!ولفجانجروايهفيالاحلاممنظومةاستخدام

مناخاقرارفيالحالمالمناخيساعدهنا:"ترايبهاوس"

بالاحلامالمفممأمالعاعلىحكمايفركأ!بينحعامحددتاريخي

"الموتروايتهفيقدمايب!نكوويمخي.بونلسياسات

الانسافيينوالطابع!فالممومعالجتهوا!تميةفي"رومافي

،الاخرىالامثلةمنالعديدعلىنعثرانرالطبعالممكنومن

مىنالمزيدبتناوللنايس!حلاالدرالسةهذهمجاللكن

الاعمالهذهانالىأشيرأنفشسبأريدانني.الامثلة

كذلك.باعتبارهابحثهاويتعينانتقاللمرحلةنتائجهى

منورفاقا،زف*ازإءنخفشموبنعييرالغانبقسإمان

ممحنةلكنه،،وهـحقدةشاقهمهمةوروبألسرهوألعالمأضا

قوىهيضدهالمكرسةالقوىبأننقرأروعلين!ا،تماما

ادقلق،،اليأس،الكلبيةا،فالعدمية.هائلبشكلمتمكنش

للمجتعالعفويالنتاجهيا)صذاتازدرا*و،المفك

ف!يه،يعثواأنالمثقفينعلىيتعينالذيأرأ-عانيا

منوغيرهالتعليممجالفيالعناصرمنالغديدوتكرس

النظروجهةالمثالورمبيلعلىولطخذ.ضدفىالمجالات

وأكثرأرستقراطيةفلسفةهيال!تشاؤميةالنزصع!ةبأنالقائلة

وأ.الازسانيبالتقدمالايمانصنالثقفةباأغحذبهةجدارة

الدقةوجهعلىباعتباره-ينبغيالفردبأنالاعتقادخذفلط

تاريخية،لقوىعاجزةفحيةي!ونأن-ن!مبةفيعضوا

هيالجماهيريالمجتمعنشأةبأنالقائلة3الفكرفلطخذأو

ال!حفيين،م!خئبمويميل.حدتهتخفيفر"كنلثهـلا

الىالمتواضعةالفكريةالقدراتذويأوممهمالعباقره

هـوفذلك)النوعهذاالىالمنتمبةالزر:،وزاتمساندة

الجاردةأالحربلاسشخدأماتنتنالخيالحملةكيدوركوبم

نأبالمتقفأ!عديرغيرممتلطن!وفمادوبىالا!ران

والنزعةالعصبريالأتجاهذاتألأراءيخا)!مارتبنى

تأييداما.والفلسفة؟الفن،ادال!خىحولالدحعية

بينالسلميألتعايتىامكانياتوب!ثالفنفيأ)واقعية

)الامرالمشيوعيةالجزنيءصرالتقويمأجلمنوألكفاحألأكم

منيجعلفكده!هدافان(أكاأدولأءيتصلبلاالذي

عليهميعتمدالذينأولئكنغلرفيمنبوذاشحصاانكالانب

قدسارترمكانةلهكاتباانوحيث.معيشت!كسب!ى

فأي،النوعهدأمنهجماتوخاةيتحملأنعتيهنعين

يمكنالذيالموقفخطورةتبلغهأنيحكنأ)ديذتكمدى

؟انتشاراقئوألسنااصمحر!خأبيواجهه؟ن

الاخرىالحقائقمنواتكتيرأ!حفيقةهدهتتسم

مضادةقوىهنلكأرننسىأنينبغيلاوإكننا.بالإحغرارش

هذهتشاهـختوقداليومخاص"وبصفةفثاليتهاتمارس

الذيالكاتبذدكوحيدايعدولمتنموهافياذتجوى

لمتهومصالح،لمحاصةالالساسيةمصالحهيتبصر

ال!سائدةالقوىضدأمحملايقرروالذيككلواله*نسانية

،بعيدااكتشافاتهحملتهلنملو.إرألسمالياانعا)مفي

،بانعزاهـ"شعورهوتضاءلصلابهاكثراختيارهغدا

التيعصرهعالمفيالقوىتلكرعباىايئشمفوف!

يوما.ستسود

السلطةالىالفاشيةوصلتالتيالفترةتكنلمم

الباردةوالحربفيهاانهارتالتيالفترةتأر-حاخلز

عنورغما،النقديةالواقعيةلنموموانحية-أءقبتهاالتي

البيولوجيالارهابيفلحولبمرائععملانجازشمفقدذلك

هناككانلقد.دونهالحيلواففياغكرياالنغثأو

تجلياتهافيالحربيعارضونلقديونواقعيونكتابدائ!ا

وام،والثقافةبالفنالدماروالحاقوائساخنةالباردء

الفنيةا،عمالىمنمحدودعددخذ!ورعنانكفاحيسفر

تفسىحاناليوموينبغي.ألمستوىوأ!رفىحةاًلتميزة

والامكانهيةالباردةالحرب!ياساتالوشيكةيمةالض

الادبامامالمجالالاممررنا-لمميألذت!ايثرالجديدة

نالعصمالحقيقيالأزق.ان:قديالالواقعيالبورجوازي

التعارضوانماوالاشتراكيةسماليةالرأبينالتعارضلشى

للمثقفالاولالواجبأءصبحوقد.واهـلم!مالحربليجن

الامر،والمشئومالشاملالقلقيرفرأنالبرجوازي

ىأيقتضيمماأكثرنسانية6لاانقاذعمليةيفرضالذي

اللؤانهماالمنظورينهذينولانطللاشترابهبةاتجاز

وضصايحتلاليومالبورجوازيالكاتبفان!فماًنواح

افه،الماضيفيعليهكانممامأزقهلحلبههـهلهأفنل

الجماليالحسعيدعلىاسرةحديثةنزعةبينالخيارمدزق

بي!الخيارمأزق،مثمرةنقديةواوعيةو)ينمتحللمةلكنها

.مانوتوماسكافكافرانز
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