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!هـ!لأيوشسرلمحرشب

!!ت!-

ينقابد"غيراشمخاصهناكليسران،ا)دولهالةفيالادبءلىالاطلاعفيجدأمق!-رونانتافيشك،

(لم.للالستبدال.ء)حهالعربالقرأءاطلاعوفي،الحديثفياتىالس!و

نقصكلردجزعةاناليوميلاحظالمراقبانءلىارتيزر-ررراتمنذداصاكيالديأكروفرس!وهذا

الشخصيةعبادةظاهرةالىالادبيالانتاجفيسوءاوهـنبدعوة،الاضيالشهرمطهـدعفي،المسوفياتي،دللا.!

استطعلمفانا.الحذرالىيدعوبشكلفيهامبالعادصبح.السوفياتالادباعواتحاد

فىلقيناهحين)1(نجيبينيورينيقالهمامثلاأفهمأننكودنانويدائمازضشحلمارناكذلكأحسستولقد

يشجعيكقلمستالينعهدانمنموسكوبضاحيةدارتهدبالاعنلتحدثكناحبن.المجاةهدهفيموضوعيين

.إ.الحانيللعهدبعكس،ونشرهاالقصيرةالقصةتألي!علىالحديثهذافيلعتمدما)بافكنالاننا،فياتيالسو

العهد،ذلكفيالادبيةالاثآرادانةمنالخوفانثم،كثيرةاحيانفي،نفسهاهيكانتالتيالغررجةالمصادر

الادباتاريخمنبرمتهافهـترةاسقاطضرورةوبالتالي.معينةأغراضذات

مناطلاقيحذرونالنقادبعضجعل،الحديثفياتيالس!ولقيناهمالذينمصارحةعنل!!تنعلبمذلكمعاللناغير

كنيفولايناقدانسمعوهكذا.العاءةالسلبيةالاحكامعلىنعتمداندائمانستليعلاننافيفياتالسوالادباءمن

الحياةمنقطتختفلمالانسانيةالنزعةان"يقولغاييئبغلاف!أقوالهاتفلنسماكثيرالازها،السوفياتية،درارع!

اكتسبقدالموضوعهذلانبل،الفترةتلكفيالادبوىخ.الدعاية

مثلمنالسوفياتاالكتابانتاجأفضلفياقوىصوتاانهو،الحقيقيفوعيالوالىملوكيكونفذاوعاى

يفانلوأشار."لشمولوخوف"الهاديءالدون"في،اخربلدكلأدباوعن،الادبهذاعنالحديثنورد

هـنيتحدثوهوفقال،الموضوعهذاالىابميموفممابا)رغمظفيهاجتهادنااوتارأنبديثم،مجردسرد

سلسملةقيمةفيألنظرنعيدانءايناانالفردعبادةعهد.صعوبات؟منذلكصكش-ف

الحائط"عرض"نضربانلناينبغيلا،ولكن،لولفاتامندراسةعلىاهتماميركزت،المبدأهذامنوانطلاقا

عبادةعنيحسدرلمالادبان.فيا.نيالسوالادببمجكلوعبفضولاحيانا!ضحياالسوؤياتي،الاتحادفيالادبيالوضع

إخمعبأوكان،معقدلرفيعاأثراانجزقدهوبل،الفردحققتهاالتيالارجازأتءلىوالاطلاعالحيا!معالمزيارد

."نفسهعنفيهيعبر+.الاورمتراكيه

...كبرياتوزرنا،والنقادالادباءورنعدداقابلناواق!د2

عهدفيطميازىالسوالاديبلجها!هل،دلكومعالىوتحدثنا.والشهريةألالى:وءحة،الادبيهالصحف

ضغ!من.منهيشكوكانمما،الحانيخرر"شن!وفبعضالدراسات،وقرأزا.ومجيبينساللجن،ءاحهاالمشرفين

اوالدولة.السنوفساتىألاهدنبان!محدرهاتبعنالسوفياتالادباءبينقامتكنيرةمناقشاتءإىوأط)منما
!!نلهرعرضسو!،

ومجلاتهم.موتمراتهم!رب

لائئممئراكمراالوا!ور!-امدخلاالا.ب!عتبرانيمكنلاكل"ذلكانمنوبالرغم
.....هـلىذقفانلنا.اتاحفقد،فياتيالسوالادبادراسة-الى

الرسصيالدولةمذهبالاشتراكيةالواقعيةتزالىماا)-صالوضوعاتوءلى،والثقفينالادباءتهم/-الخيالورت-ار،

تحورالمذهبهذاويطلمب.العاموالفنيالادبيالانتاجفي.يصدرونهالذيا)ت-،جوعلى،رحالحونها

تغييروفيالثوريتطورءفيحسياتاريخيايراتصوالواقعع!

ألاشتراكية.صعيدعلىايديولوجياالبتشلرالادبعاىألاضوأءنلقيانزبل،لنابدلاولكن

-...،.-،الىنثميرانمن،ملامر*ونسضعرضيثاالحدفياتيالسو

شيالحسوعرالما!بلضيكلمتهجهقاكيه!يلبطعهلدجدوياندكعيهكالاالؤيتقري!با،نثيرءضوعموكلفيتطالعناكانتبارزةرة3ظا

الدورلاستخراجوجندتهاالثورةايقظتهاالتيالث-عبيةسىكالينكانتعهدفي"اًلفردعى،دة"انعلىالتأكيدوهي

همالذين،السمطاءالعاديونألناسيمثلهالذىالتاريخيلم-ياو،السوفياتيالادبعاناهزلمق!لى؟لفيرئيسيماسبيا

....اليهيوجهنقدكل

غورجم!.يقولكما"الحقيقيولنالجباةاسياد"شديدا،تضييقاوالفنانينإلادباءعلىمضي!اكانلقد

الألنيحراكىاليهااالواقععةاغوحيرلمج!تحدثلنرعىعاعبرعاقدلينينعفحفاأرهاباالفكرءإىيمارسونجدانوفزبازية.وحسان

.-.لا...م.-9!!نالتخليوالى،والانزواءالضمتالىالفكربنلدفع

ص!ديدالمودجادب11فيادحلمناولعورجممانومبئسلسلةالادبءهـفوقد.الاحيانمنكثيرفيآدلآنتاج

الشاعرةزوجوهو،المعاصريناللقصيرةالقصةكتابأشهرمن)1(المر!إفى،تلكفيو.لصخالينأضمجيدبرعةألفتالاثار

اخهدوللينا.بيللاالمعروفةاصيم"برغيا"الاليسىالانسانانتشيعالسلطاتكازت
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هـخ!أصا.القأدملأليعامفىسيكونالمشوى(لممتأز-روده!أأنتعلنان)"لاداب((بممو-5ه

...م..-

ءظ4،74.4-ععا4فا.لم

مم

جميعقي،المجوملعربالمحي.برمم!م!نعدالمقدعسةااًلارض.جمافلسط

الادبى،النتأجطبعتلتيوا،أ!صهيوف!به؟لمعمتصسةهنلاس!ترجاعها،،ا!!اوهم

.ء.أ!عني!اد!اابع!.ا"سأوي،المأضيةعشرةالخممم!السنواتفي

ى!ا،وتشعراءقصاصينومندارسين،العربيةدباءاقثعوأ(داًبالآإ)و

(ماوس)دارامطلعفيسيصلأثرالغمخمالذيأ!ععداهذاتعريرفيالمممأركه

ى..!حه!.ث!491اب!الأدمحي

الحزبملكهيوقلوبنا،قلبهلامرمستجيبايكتبممثلاكبرانهلينينعنه.وقال،الايجابيةةلنتمخصي4

."بقننانح!دمهالذيوالنتمعب.البروليتاريل*من

السوفياتيا(لاتحادفيا!يا!لقحررةأنلوا!ع6وفانانتهـاجسيرافيمو!يتنننىالوحهيد.يكنغوركيهوولم
..ء.-.-.جديدموقفميلاديثبتفسكيوماياكووبدنيوو!رمانو!

!بمضا!قةالننمعمبفللاجتماجمبهم!كيثهادحئتهلحياه!طمق!اذجمنجدررةسلسلةواكتشاف،الواقعازاءللفر
.،..""..?...."و.5ل!زرجدلدهـيولوجياتفديرقتراحووالاحداثالارط!ال

المجتمسع.خد.مهمنمبرراتهاكلقستمدورووولحرول.والاحهـداثالارطال

تعايشى"ثمةليسىبا،نهالجازمالاعتقادكانهناومنالاشتراكية-يةانواقصاتارءلىالامثلةأبرزومن-

.الايديولوجياتبينصكن"سلىكها"!صيرو"ءا!اديالدون"سجصاولافشولوخوصؤلفات

قيالاتلفئعةا-؟"بعيدةفافا"و."البكرالاراضيا"و"انسان
جميلة""ولميازيليتسى"الانسان":ولتفاردوفسكي

فضللفينجدهأالتيالجاذبيةسرانفيديبلا"بالق!لوبأملاىحقيبة\)وخمزانوفوأشعارلايتماتوف

نزعتها7فيشيءكلقبليكمنانماالعاليةألادبيةالاثار.لاساييف(لمالذاكرةمحكمة"و،لفيدورف

ألازسانية.حدعلى،هيالاشتراكيةللواقعيةالرئيسيةوالغاية

الادبصيءمطالذيهيالمطلبالرئيسيالنزعة-وه!دهللحربالمركزفياللجنةسكرتيرايليتشيفليوزيدقولى

ةيقولغوركيكمانوقد.قرونمنذينتتمدءاروسيامىنالعنيفالصراع"،فياتيالسوالاتحادقي.:وعيالنت

نقولانأوبوسعنا،انسانيةإلفنونلسهودبالاان"،الارضعلىوعدالةانسانيةالاوفرالمجتصعانتصاراجل

."الانسانيةالنزعةصنتجو،بالمهنةأنسانميونانهمألادباءعمن.)1("اليوعيةاتتار

هذاالىالنزعةبهذءالسموفياتالادباءواهتملمالرؤيةهوالاشتراكيةللؤاقعيةالميزوالطابع

الكبيرةالتاريخجةالتغييراتفياذكافيتبريرءيجدالخديتعلقماسواء،الحياةظواهرجميعوتحليلالتريخية

الحطرضدالعنيفالصراعوفي،كلهالعالمت!هدهاالتلظ.الانتاررةالنفيةباسراراوالاقتصاديةابالتطوراتمنثا

!اغقووفي،بالفناءالبشريةيههددالذياذريافيادبا!رأؤب!يتيحالذيهوألاجتماعيفال!ليل

الىانقطاعبلاالعودهألىيدعوكلهوهذا..العلمولقدم.نموذجيةوشخحياتها.ظواهرهاوجعلالرقيقيةتنا!ضاتهـ،

بالمجتمع،وعلاقاته،العالمفيأمصيرلالسحانومومممممتقمله،الخزببينوالهدفالعملوحدةكانتهنامن

مبالا.هذلفتحقدو.السوو-اتيوا،دبإعت-وعيماا

-ا-.لالا..بايحىاءاوبأمرالايكتبونلاالسوفياتألادباءبانللازتقاد

الادباءيمهمهماكما،اشترادفنماتاالوالم!رداالانتقادهذلعلىشولوخوفردوقد.الحزبمن

والهامفرحينبوعيكوننصما،-صصرون-المح!قةفيفيهولكن،للفكرةنفياؤببهانللقاريءر"ل

وافكارهم،ومسمالثقفهماريربيهمالاالحعليسعبر،عنايشلغنىلش!مبريتهمالممف-اكلاان.صحيحغيرهذلان":فقال،لهاييداتل

فيلتي،السوالنتاجعلىيأخذلغربىلالنقدكانولئناجةماعاثناء6291ديسمبر17فياللقاهاللذياللخطابانظر)1(

-أبط!الفي"اللاشخصية"نزعة،وحديثهقديمه.والفنالادببممثليواللحكومةاللحزبقادة
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انسأنيمحتوىكلعنمفصولا،،للفنيصبحوهكذاً.الناقددراسةالحربفي"أكاراتاييف7ايفان.لدىزركما)كوراخاص"الررايات

."الاستاطيقيلللفرالاخيراللكشفهو،واجتماعيحقيقيروايةفيالعجموؤزوسيماولدىةلمه!توي)تو((والم!-ام

-نر.ء.سوزياولدى.لدستويفسمكى"كارأمازوفالاحود"

ال!نحرمانحطرسسسربينايبيندلكءأىورداايضا(لدسحتويفسكيتم(،بوالعق4الررله"فيصارميلادوفا

"لوعداندنساحضرالبارغولحىئابعاتميطرنيحهاصثلاهرالتنىآالذي-الغربياختاجاءلىيآخذفيا"يالسوالنقدفان

-...نرلا..-لا....دالأالمشكلاتعنألفنيالخلق!عزلى4أز-ازيبا&ورج!و"ينعت

نممت!الطآمفرلسرمحهكيهلبناصراعاليهلاعةدلمرلحدهقآقذلور.االممكنغيرصناز"بعناديوكد!وبل.الكبرىالانسمانصية

أفقسادهاوالىالشحصيةخنقالىوقؤدي،ألخشحلاالتباغشرأززلنفوذللكأاضغ"ر"البنفصاللبيعةتغيير
........،.وبهى،،ازجيوبعضؤي!،بيةالغررةاتظراان.ض:طهـايمكن

القردهديانهملكير!نهالهه!!ييعهموررضةمحتهلىلىطردمالقتهمالمتي!هاخصيةتحريروالى،الشخصيةتفتيتالئالهـوة.بترى

في،وحدةالشيوعيالاشترارطالفكريراهابينما"بالمجموعبل،الفنبهـجماالنفدمكل"البنتريةجدوره"منالفبر،

المسحتتلي!لىومن"نمسانيةوالاالأنسان،ودلمحتمعالفردمتناولفيهولشىالذيالفن!ذا!رلروالاكملالمظير
اجماهير.ا

."المجتمععنبفصلهاالشخصيةتحرير

خاصةعنايةرجنونالمحدثينؤحاتالسواًلنقادوزرى

ا(لذول!ننخدثولناليدلييناهـالبهتالطولةلم!تنن!القملمانتمكيةفيعاقط،السوالنتاجالىيوجهالذيالغرجمطالفقدعلى.بالرد

...ررو!نتكشفوالتىبهاليؤمنونالتيالمفا!حمضحونرو/و

يصدرونانماالتار!خنحووالتشاؤمالواقعازاءالتسككعنالناق!ر4ردطذلمثمن.ألازمسازجةللنزعةخاصمةرؤية

فيالغرالعبثنتشاناا!ممتحاكلةوتغييرنظرلحيااسقةا!سلصرأالعامفيموسكوفيعقهـدأدجمماصؤتمر.بفارميلوف!لاديكلسير

.-:فقهال(الالماضط

ألحرغوكالهومعطماجتماممطفيهمماعلهوكلبمضرمن"ل!اخذحلنلادبتوكيداأجمريلفيللم،نفسهاللفردمبدابل،الشخصيةان"

الصرأعتدلمحعانتحاولواميركااورولافيالحاليةالادليه"لمنلفردكلالىي!تقداللذىالمسوفياف!الادبفيدقيهكاللذيحرا
...جديداشيئاالليهويحملكلهاللعاللميمتصانعلىقادرلانه،بذاتهعالما

فماهـن،السوو")ناتصمنعد!.آل!انولمرادلعاوللمجتمعألالى!ذرالفنكانالروسيالاوبفيالشخصيةءنالدفاعانوالواقع.بهخاصا

--...موضعصؤيةتمكناللفردوضعف!ر:نفسهالوقتفيلااللشسبعندفاعا

الديالفرداغناءالامثا-نكلممكنايجعلانيريددهوأعللوحدةمثلايعرضفتودستوي.معينةابرتماعيةظروففياثمب

بالمجتمع.للانسانصلاتتدعيمقاعدةءلىنالسهيحققاللثهخصيةيؤى!فيهو،والبورجوازيللفصاوجهفيوينصبهاللبشر

السوفياتيألادبنارافضللاوالفنيالايديولوجيكهوموالموان!جامشيء.-كلللقياسىتستخدمكوحدةالانسانويعرضالؤردومبدا7

نحبىالانسانفعودة.والمجتمعالفردوحدةبتمجيديتلخصادحرب"لابطالالروحيةالاماليجميعمعنىهواللعاللممعالتن!خصية

قهالمرموالاثابىمنكبيرلعددالرئييسيالمضمونهيضءحدمهو"المشركةال!قفعية))حليبدو"كارنيناانا"وفي،"والسل

ورواية"الالامدرب"تولستويأللكسيكثلاثية!علاالمثترئاللقضيةغيرؤعن.انسعدنللكلالش!خصعبةالسعادة-

كونم!شنتبنورواياتماليشكينلالكسشدر"!ميباستبول"وا!ا،سعادةتوجدانيرمكنلاغيرهاومن،نفسهيحسان!انالاف

عظيم""صيفو"الاولىالفرحات"و"الاخوة":فادين."تلقياالانسانيتدقاها،عبثية،مضجرةحياةتوجد

.."مورافيابلد"فسكينفاردووكتاب2الحياة"انليؤكدحينغوركيانارمب)وفويضيف

ت!ويرالى-الحديثفيات!السودبالاينزعوهكذامصبره،ومنالانسانمنموقفهرحددانما"ألعملهي

والمجتمعبالوسطتربطهالتيالعلاقاتتعددليالازسانفي"نحل"الميكازيخكياعاملالسانءاىيطالبوهو

شيئى،الاليساواغناءهاالشخصيةنمولان،والتلماريخي!صنعانفيالمرءبسعادة"البورحبموآزيون"مسرحيته

كلهالعصمرحركةمعواحدا..لقويخصويسغيصرهاحياته.

فيازبالسوالادبيعالجهاالتيالرئيسيةالقضاياهيملنظروجهةانالىلح!شنتربينأفلاديميرالناقدوربئهب

الانسانية؟ال!نزعةاطارفيالحديثلعالموخالقاروقهاتلاياصنديعت!رها)ذيالانسانفيغوركي

والشعور،الارضعلئيجري!بكلالاهتمامانانوبعد.)1(كلهالسوفياتيالادبسمةووئيالجدليد

!اهماالكونفييحدثماكلىتجاهباهـؤوليةالعالميمذهبعلىيحمل،الغربيةالنظزياتبعضيستعرةر

السوؤياتي.للنتاجالكبرىالموضوعاتالاص-لمحط"للادبفياليومالشائع،"ي!رالمحبالن!د"

قصيدةفيتفاردوفمشحكيالكسندربطليزول:ووول

:"جدابعيدا،بعيدا"فييجهدون،كاوليماللكوللمرأيحسب،اضزعةاهذهممثل!ان"

كنت،ولقد،عشتلقر"العناصر))الىب4يرمكنماكلبحذف!الادب!بةالا:لار"تهمفية"

ممي."حدثمماكلعنمىؤولوان،ووسطهالمؤللف،حياةالامتباربعينيأخدواانيرفضونانهم."يبةاللض

بأنهالبطليصرحالقصيدةمنالاولىسطرالاوفيواللذيخاسيقرأونه،دهنمادجكانوااللذينالاناسعامةوبصورة،ضايالاج

البيت"فجدران.الارضعلىيحدثماكلفي"يتدخل"هذه"التطهير"عملةوبعد.الخلمقيةوفكرتر،اللسياسيالاثرومعنى

العالم"!وانماوبيته،اليهبافبةقائمةغير"الصغيرموضوعوحدهاتكونانبيالتب"اطريةاا*لممةا"الاتفىلا-

!-بكا!االارضيةوالكرة"الجدرانخلفالقائمالهائل"اوبضيوناكراوفر"مجلمن6291للعام11ا!ردراجع"(

."بنتريةأيدخلقهتهالذيالحيعالمه3!ص"*ه!؟!83)08*هـكا!

قىالخل،والاشسمانص"والمحتوىالانسان!ح!يرضوعومو"فيايكولتور"مجلةفيالهـوفياتيالادبعنمقالهراجع)1(

!سرحيى"فيبوضوحمطروحالمعاصرللفردوالفلسفيلمه3حنههـس!*ك!33مم!ة
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!كا-!3في!!*!!زرغ!ء،؟!،*+".ماكنلبالسيدفرار"بعنوانليولي!لليوليدسبئمائية
!.!+؟نرترز+.!؟!بزع.المحدودرنالعاديينالمواصعينالموظفيناحدهذاتايوماك

خث!...الذديالعصرفيالناسمنكحلايينمصيربجسمورالذي

فيثخخث.س-!!*2،+"التحقيققابلعيريظربالسمعادةالصسميط-لمهوأنالحاليئ

نربز.*كا--:ء..-لإ..7!احدديهيهتملاالذيالعالمهذا،الفرديهالملكيةعالم!ى

يم!ءخ-...-ثخخثخثخثكنثختمهثخ9وكك!!خثاءكا،7-؟!ج.*بحىجديرالهلماكنليويخيل.حدمضو!عيررحلبمصير

---!-عءىثخخث..،--بشفغ؟-ثخ؟يعبثىولكنه.متواصعهوسعادةصعيربربيتهادئةحياة

04!؟؟-.كا--لا.؟.ة.-!دع-؟!!!نض.للذرى!بالخوسياسيورور!غامرءإيهبح!مغالم!ي

!قي-بز-،.-.-!فيش"--!؟غ!7!ح!شاشا!ويوالرادالاعلائا!واداعا!والوارالدعايهوتثارك

--:--.-،!-خ؟؟،لأفي؟!-3-ؤ!*؟،وهكذا.الذديبالجنؤنالجوبتحميلألصحفوالتافزيور

كا.*-.+-؟---*.!-/9؟--فاقدمدعوراالعالمهداوسطللسكينماكشإ،بهـسير

لم.-،م.-خثتلأ"التاريخهذامنيفرانهي:واحدةفكرةتتماكه،الراحة

ل!خث؟3+-في؟كاثخ-ءيخ!:"لاخث..المجنودةيهسالبنثهذهمن،افظيعا

-6+2-!*---في!-ش!بخ!-.....ممني-2؟..0ل!،زود-دالانسانيةمصيرمنالفرارفيرعبتهولكن

-2.!،قيخ!نر+...لإ-؟.لم2!بر!"3،خىثتاعد?اىالاليمةوالافيكارالاعمالمنجديدةسسا،ىلديه

.-!م،!-+-جبم--.:نن-.---3بمسفيت:،--كأ-ب.+.-

-.-؟؟+.!.--+لالا؟ت.-+لإ---جد-.3كا+"؟!إ؟-..والثرانخيرومصى،والمو!-الحياةصممىمنتكلة!هـ3

بم":!:.ششئر-كأ-خلم-..ةتج+تث*؟حم-زر؟بربم-خث!.:معيبعىابىبين،لمحيهئمعسهماكفلىيجدألذيوالخيار

،3-خ--*-؟!:+سكئهبم-3-؟؟--+-ع..اين!*؟بر:++اش"لإ--ت!3-7؟-؟!جنن"عاىيمعىانولين،مصيرهات،طرها،كلهاالازسالمة

-؟-بزح!نمثح.ف.!-،-!لإجش؟.!.ء؟خلا.:--:/.؟..اب--!،!.؟-........

3*.+.+-..--!-:..ش-.لآ!!كا*.-.يخمم!بئ؟*خ!نظ/.3دقي؟؟"الخيارالحقيقةليهو،البائسهسعادتة!يصرطويا،حده -.جضكا-خ!بهف--جع؟دفي"-إ+س7.ص!ممم!ولطلإ،-+ين.!؟3

--ثىخ؟ل!.برث-3*؟-،--ي!بهثخى؟+ولذخمتنقي.لإخبث!ين؟-!".في؟.ء.في.ص!الحاليةالظروصديئعسهائسانكل!بيهيجدالذي

.ممي،فيو؟.ثرت؟؟-+-بنلمه.في02؟!+؟في!!بة-وو-*ول:ب!ه!.:ض-!ؤ!فيسسص!حظ!-ت05

-!.*د-خثخ!خث؟!(قي؟بن--خبر:!؟-خثننة..!!ت!!م-!خخث.6ول!!خث.--*خث!+"-في!ىخ..الثاريئللدربالوهميالطابعيتكشصؤاصلاو!ايلا.المعقدة

؟.،بن-بئ-لإ-3-!*خ،يز.ش!"في-؟-برخ-!2حي3؟،"--..؟3كأ-ون.3!كأخ."ث؟-؟؟*-/خمع-ك!؟تتمنحهاللتيالبطاقةالنالدةمنيمد!هوفادا،ماكنليامام

،..كاكا+.--بر-في:--ولخةثغ-!-ت،--ق!--ا9+/0-فصب

."؟.-؟!:-!؟!!؟-!؟؟تا-رر،-21!--(-7!!.،يتحرراناملىالابدالى!يمعد،الذرذضدصاجأ!يمكائا

ط!..!كأخبر+!بم!.:خس*يمظف!!3!ئه!!يمد!-..--..كا-+

.!*ت*قي؟؟،ء"!نج--.-.-في؟!نرعلىيئحرطولكنه،الذريالعصر"يحملالذيقلالكلمن

تفييخة،،؟بمبى-*!في؟-ءهب!ي-.3-...ة-:؟؟يم!ضيفي-3.يهالبشرصمو!ديالنخوهدا

*-..-3عثا!؟!؟ضتجرز!زرإبزبزغج!!؟!!م9..ط-/+،.-:+--خيتحببانهميهالومحاولا!الفردمىرجدالكاتبان

.*3*--"--؟ولج!*3-،3

.-3.ص*ببم؟!خخث3--/-!+-يمبوعا،المجئمععنيئفصلوان،ألانسازيةوجهوب
."-ك!3-.!ول

في-لا--...البشربميولضعفألخلقيللعجز؟وللوحدة

ا!رنيرغا!اماعنانعزلواالذينالبشرملكهولشىالمستقبلان
.."مرتبسطالعالممستقنلان..عصرهموعن،المجتمع

ثلا**لاالذيالجديدالنموذجىبالانسان،الحقيقيةبالانسانية

"اجل،.الشيوعيةالافكارجوهرومع،بالذاتفياتيةالسسو.البشريةمعوروحاتخرهـقلبابل،اليدينمكتوفيظق

منيلتهبالتارينيمحروقاتمنمحروقاالازسانلمجىالاحتصاعىالوسطعنالابطللفصلأسمتحالةتكونوهكذأ

حركةتغذيطاقةالىويتحول،اثارايرتافانغيرالازصأبةللنزعهالرئيسيالملمحهيالتاريخوعز!.سير

نستخدمهأننستطيعلاازخا.ان!ائيت!افقدتأجتمماعيةسصالشيءكلقبلالمرتبطتينالاشتراكيةوللواقعية

."!فيهمم!خقبل-مجردانباتأجلمنالتاريخحقللتسى!ين.الحقيقيالأنسان

قلبالى"انسانمصير"قصتهفيشولوخوفين!بوكذللك"يقولماعلى،الانسانيةخلرجيركبرلاالانسانان

الروحيال!غنىيطس!رفهو.والمجتمعالانسانبينالعلاقاتموضوعخطرجالانسانتطورادىرلشن.بوربيفيوريالناقد

ورو!دالاخرينأجرمنيعشىحينالانسانبهيتمتعاللديواللجمالتطورالمجضفان،وتفككهاانحطاهـالنت!خصيةألىالجتمع

روص!ونبلالبطلبشجاعةاعجاباتمتلءوالقصة.بالسعادةحقهلجى)\.تقدمية(قلهو،مصالحهوضد،الانسانخارج

اومننسأاحلن!ةهذ"الانمممايفولتمتبمءحلالاننالذىفعلاعصقللالوطنفعلفجركشراكماخارجانسان!يةهناكوليس،نسانيةالاخارجتقدمهناك

........."الاجتماعىالتقدم

ذخرقلا!ص!رقيهوةهناكأنفرةتصدرءنالوجوديةان(اللكاتبباورلتأليف"قسوة"بروايةأكافوت!د

بأئشعوريؤكدعدالعكسفهوشودوخوفأما.والاخرينالانسانبينالجنا!ة"الفرقة"انصاراحدفانكانرىوفيها.7ني!جمن

وبدون.الح!ياةؤييدعكلمهاللذي!وعنه!لاخرينغنىلاب،-اقالانسا!ورمحولمختلفينمفهومينفيرلشعهمعدتنى..-. لسا

يصلى.لهاندةجحالىتناللقوىيجدو!وجودهمعنىالانسانيفهملاهذا(1)باوىبنبلازارالتضحيةممكنايحتبرفرئيسه.ألاجتمماعي

وت!جه،لوطنهبالف!بةالانسائمسؤولليةءنيتحدثتولوخوفانا!فر!ةنفوذوبالم،المحتمعباسم،"الضقدم"بالسم

كللسعادةبمالن!هجةوالشصاللوطنمسؤويةنفسهالوؤتفيود؟كدرر!ين!ايخل،ويعارض.تفثلهاالتىالسوفياتيةوالسملطة

-3--."صعيرفرد"احتماعية،لقضية،اللآانساني،القاسيالمفهومهذا

مجاعىلباهذدحدالنزعهشبهال!الالسمولالالعحر؟يووكمفودكىنساكيفعةالضأدسلطةمبدأمعيتنالىأدسلوكهدامثلانء)ىويددل

؟الميدانهذافيالادباءامفهومفيتطورأيحدثوهلتحتوللكنه.الثورةتناهضعصابةالىينضمأميفلاحوهو)1(

ريمجانوؤمسكي7لر-خ!جانالناقدبقولبافرادعلاقتهيقطعاًنيقررثمخطيرةخليةازمةيجت،زفانكاتأثير

وهـ--و،واهتملما.نيمخكلاتهمن،اثمبمئالادباقننربللقد".رئيسهمالرعلىويسارواللعصابة

ه



صعيرة،موضوعاتثمةلليسانالليورخيل.بهاالمقصودما"هاماا!ملأ4يحسىاللذيعطشاللههذا،الحقيقةالىاللكبيرلاكنعطشيستجيب

0"هامعالجهفيهزيلةطريقة!ضاد+وانمافلسفةواوفرتصويريةواقلانسانيةاكنرالادباصبحوللقد.اللشعب

اكثو.يتحدثونأنفسعهموالمؤلفونالابطالبدأوقد.بالمشكلاتوأغنى

اولمضموز،الانسانيةالنزعةلمفهوموافعرضهذاكلاهةمامونماالانسانقيمةزادتوقد.واللسعادةاللجمالعنفأكثر

منتشرةالنزعةهذءانفيريبولا.فياتيألسوالادبفيخلالابطالى.ايضايفترضعمقااللواقعيةنمووان.باللحياةانسان

فيس!حماولا،فياتيالسمواكخاجفيوعهيقاكبيراازضشماراواللسوقيواللبيروقراطيواللطفيليوالعدميالمشككنمودجان.اللسملبييئ

و؟-حيخوفغوركىصؤلفاتأمثالالكبرىانكلاسيكيةالاثار.موجودةولكنها،للانسمانيةمناهضةنماذجهيوالائتهازيواللفردى

...ودستويفسكي2يوؤولستووهو،اللكلالببهيقومكبيرانسانيعملهوواقعيضوءتحتوتصويرها

ؤجا"يالس!والنتاحفيلفتقدالموضوعيالباحثانءلى."وخلاقكمواطنلواجبهانجاز

المحدثونالادباءيسمتطعلمالتيئالثموامخهذءاروصالالم!صر:.كوزناتسوففليكسالشاباللناقدويقول

بها.الياحقوأويدانوهاانعنيفاعراعايخوضاًنهاللحديثادبنافيالهامةالملامجأحدان"

..!اللااحساساللااكنراثضد:قائمايزالماتماماحقيقبمعدوضد

واوووولاًوو!ميأتيلاديبا-3كتابفي:الالارمنسلسلةفيالصراعهذانلاحظانونستطيع

ستالين،ع!دؤكا،يشكوفياتج!السموألاديبكانمتكافيء"فبر))صراعدوزففيكنورمسرحينيوفيلميدانسكي"شو!"

الحاكم.اتحز!سلطاتتمارسهالذىالفكرىالارها!-لاليزار-"بيتكلاللىادخل"كتابوأمثال،"صاخبنهار)!و
"-...زاخرةأيسض،وسواهاتاندرياكوففلابىلميروروايات،مالتسيف

زوالرهـد،فياقيالسوالاديبأصبححداىالى،ونكن-."؟ولاشعبيلاانساني!وماكلضداللعنيفبالاخنجاج

بحوب-4يتىتع،"الفردعبادذ"علىوآلقضاءالعهـدذلك!لوجود!ا!اا!ا!النفوهاصؤيوليقاراعدةوهنالض

والتعبير؟التفكيرللاهتمامهذاانالنقادبعضىويرى.للانسمانالعادي

8!!م-،5القىالذيخطاا"فيخروتشوفقاللقدهـص!الادب!لقوا)ى،الطولىأ/المإاف!لرألىيؤدي

بممثلى-ي-والحكومةالحزبئقادةلقاءأثناء6391لذأر-رغبةثارألابعضفيالئتشاربينافلاد*.ميرليؤكدو.الابطالى

والفن:الادب-.واحد.جانبومن،للحياةالعاديالمجرىتسجيلفيحادة

مرحلنعيشاننامطلقايعنيلاالفردعبادةملىقضاءناان"انبق!ولهذلكعلىيرددي!مانمييفالكسند.ولكلن

مجتمظقاربفيهايجرياستسلاممرحدة،الحكومةازمةفيهاتتراخى-7وارادة،العاديللانسانالكتاب!ؤلاءيوليهالذيالاهتمام

ماكلويفعلاهوائهدكليستجيبانانسانكلويس!نطيع،عدهواهانما.،لةالبشركرامتهوعن،وحاجاتهرغباتهعنجمةالتو

الللينينياللخطبحزموسيتبعاللحزبالبعللقد.كلا.حسمناللهيبدو"آخجكليلا"رغبةلتعارضالاخيرةألسنواتفيازدأدت

الايدءولوجية".اللحيرةجميعالوانيتزعونضدلاموقفاواققالىسمه،اللذي.ثارالابعضبهاتتميزلتيل"التحسين)%و

أتباعالى!جددامدعوانوالفنانديبالافان،واذنالممقاطمحاؤلةيسميهمابقوةديمانتييفويعارض

وقد.افسدتهقدالفردعبادةكانتالذيالليضينيادتمنوالشفقةوالط!يبةالانمسلنكحبالبشريةافكاربعص

في"نفس!"عالخطابهذافيبصراحةفخروتشوقال.يلأنسعانيةالنزعةقاموس

منالحزبفيالمركزيةاللجنةتللب،والفنالادبقضارا!انبمابرغولتؤاولغاالمعروفةالكاتبةوتستشهد

الفنانومن،الشهرةاكبراكتسبالذيالمبدعالفضانعنمتحدثا،ليننغرادعنكتابهاعلىقعليقاكتبه!ددانهن

فيه".هوادةلاقطبيقاالحزبيالخطتطبيقالنتماب.المبتديءولكن.للنينغراديكنانهاوالشعبالوطنكانالتيالتمفقة

الموجه،بالادبقؤمن4الدوانيعنيهذاانفيخلأف!ولاجديرةغيرالشفقةانويقولدانين!اجم-قامناقدا

وقد.لهالرئيسميةالخطوطرسممهمةعاثتهلعلىوتأخذاعحا.بشعورللنينغرادنكناننا"السسوفياقيبالانسان

ذلك:ننايلتشهـيفا!قااولنااوتنبول".شفقةلايةمجالثمةوليس!،واعتزاز

ن!يعبرألذيالحزبانعندناالفنحظمنان"-:لتزبرغو

عل-لم!نشاطهكل!وموالذي،الاساسيةالشعبمصالحعنيتميزالانسانان.الكلامهذامثلنقراانمريعاكانلقد"

يحى-ددالذيهو،"تقدميةالمفاهيمأكثرهوللعالممفهوميتأللم،انيمكنحيهوماكل.شيءكلقبلباللنسف!قةالعيوانعاللم7

لنموالرئيسيالخطان.وتوجيههالفنيالخلقمهماتأللميحسانأي،ويتعاطفينسفقانيستطيعوحدهالانسانوللكن

-."االحزببرنامج"فيمحددوالفنالادبعلعالقهالاللمهذاياخذلوويود،لخاصاالمهالهلوكمااخرشخص

فيينتجان:السوفهـياتيالاديبمنالمطلوبهوهذا."يساعدهاويستدركهاو

وقعتقدوفنيةآدبيةاحداثاولكن.الحزبىالخطحد!دأالادبافراغنحوميلاانبرغولتزاولغاوتضيف

الميدأنفيالدولةتدخلالنعلى-رأينافي-تدلاخيرا3عبادةعهدفيقامقدالانسلذيةالنزعةمنالسموفياتي

معينةاشكالاملاءالىالحزب!الخطحدوديتجاوزالادبىلوحاتؤيالنجاحسجلئقدالميلهذاو؟ن،خصيةالنت

،.والادبىالفنيالتعبيرمنومحددةفجهاممنوعةبشرلهعاطفةكلكلنتوصتبوقصائدوأفلام

ليتاح،الاحداثهذهاستهعرضانمنهينالىبد.ولاع!ىقائماهيكلآ-الاالفرديكنلمابحيثا،نسانءلى

رأيتكوينفيويشارك،عايهايطلعانالعربىللنباريء-الكاتبةنبول.ساقين

فيها.ضوعىموبعضهناكانذللكمعالييخيلوللكن،الانيخت!فيهذاكادللقد"

عدداقامهاالت!بالمعارضببعضتتعلق/الاحداثوهذهالانسان"يسمىماحولاللقا"لمةالمحاوداًترأيبمفيو!ها.الردات

،اهرنبرغايلياوبمذكرات،ال!وفياتالرسامينمنالانسانهذايكؤنبم.اللصيغهبهذهالمقصودافهملاوانا."البسيط

وصدورالغربيةللبلادهـوفياتاالادباءبعضوبمكأيارةانفياللكالب.مهمةح!د3قدكانغوركيوللكن؟عملأبسيب؟بسيطا

الجزيئة.الكتبمنء!ديؤديها.التيممهمةكانتمهما،"مدهش"عا"لنالانسانعنيتحدث

الحزبقادةوبعضفخروتشوزارالاضيالعامففيفأنا،."ادوضتومح!!ا!صصرة"بمرضيسمىماايضااًلرداتهذءومن
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+..ة*....شش.:ء!..::ش+"...ش...:.:.!ص.اس،-"!جميمودسكودىاقيمالذي"التشكيليينالرسامين"عرص،\

...!.إ".لم-زرص-------ته!!!كأ01+..؟،.والن!-اتالزدالرسامينضب!اثاروث-اهدوأ

.!!.اخء--..ايمنمجردة"خربشات"فيهافرأوا،فخىينايز

...."،"صيةمرزتصنجات"الايى-تبانهاصفو!،وو،معنى

!+ا.؟خ..110-.البورجوازيالغربفيكليالت!لافنونقايدا

.؟إ..آش!.إ..؟ء"ا.!هذامثلار":العرصفيوفضىوف2حرقالوقد

/.../....في+؟..ولد++...*،+.ا:ا+!:01الاويجب.فضهيروشعبنا،شعبناعلىغريب"إلخلق"

01/لملأ/.:.فيول:ا*ا::.اوهمرساصجنانفسهميس!مونللذينأولصكذلكينسى

..:!.ترة؟:!؟".هى02؟)ي-+ب!!لملأنم!.؟ايدصنعهاالذيكاناداالمرءيإ*ريلا"لوحات"يخلقون

!،!-...2."..أ.+.+دا!ا.+-..!اويعملواضلألهميدركوأانيجب.حهماردزبلأاوانسمان

."-33د.ث!1،:"ا".الشعب*اجلصن

..."اا.علىيقعاناللذينالضرراوالنترنفهملاانناوالحق

01""الحيويةانقضيةهيما!التجرر!يالرسممن".1)الشعب

ئيكراسوفتفارلمحوفسمكيعليهايعوداويفسدهاانالفنمنالنوعلهذايممكنىالتب

؟بالاذى

***لاانهالديةأقيعلىإر!باالأخذىنربما

مماللحفيجديةحجةيتخذانيمكنلااقتوشنكوالرفيقذكرهاللذيالمثلانجازاتالالتبآسن!بعيدكموحبوتمثلانقسشطيع

".اًهـ-قداتهذءالتضيحقمناليسولكن.الشيوعيةاوالالضخراكية

:يقولؤحاتيةالىوالدولةرللبىاسمتطودولاضيقمحددبانتاجيلزمانالفنانحريةءلىالعنيف

الت!الافكارمعالتجرربيةتجاهاؤضوشنكوالرفيقموقفويتمق"التجاوزهذأفييكنلمرلوحتى،يتجاوزهانلهرجوز

يفهملاشابايزالمااللذياكهاعران.اهرنبرغالرفيقعنهايدافع؟")اقضية)\الضرربذوريحملما

فيوارا؟ء،ارتجاجموضعو!و،حزبناسياسةفيالاشياءمنكثيرالل!زبالمركزيةاللجنةسكرتيرإلسيتشيفايقولإ

تسمجالايديودوجيةالللجنةجدمةفيخطابهوللكن.ثابتةنجراللفنقضاياهيية.والعصريديةالتجر"التجديداتان":الشيوءي

عدىاحرء!وانا.هوترددعلحيرتهالتغلبمنسيتمكنانهبالاعتقادعنيستعدوهو،صحيحلسليمفنعلامةقطيكنلمتيا!

ثقةيقدروابانالاخرينالشبابءوالادباافتوشنكواللرفيقانصحانوينصرف،فياتيينالسووالفنالادبلتطورالرئيسيالخط

عقليسةمعيتأقلمواولاالرخيصةالاثاراتعنيبحثواولا،اللجموعالبناءوتطبيقالشعببحياةالفنيالخلقرب!عن

-بان،اؤنوشنكوالرؤيقايها،تخجللا.واذواق!511-غاراللبورجوافيبين".جوعىات

بوضوحتدركواانوعليي!الاعداءسي!قوللهماتختسولا!باخطائكتعتر!،الفنلتطوروتجميدوقفالرأيهذافياليسولكن

ياخذونالاعداءفان،المبدئيةالمواقفعنانحرفتىلانكمقدناكمازفياذااننا؟التطورهذ.ابمثليتنبألم"الحزبيالخط"لنليحجة

تروقهم،التىا!ناربءببيمدحونكمقضيتنااعداءبدأواذا.مدحكمفيالذكرللانفخطابهفييستشهدخروتشوفونرى

"!يناسبكممااذنفاخخاروا.ازتقادكمفيحقعاىسيكونالشعبفانعلىاصرارءفيهواغلنمذكراتهفياوردههرتبورغلابمقطع

:فقال،اهرلبورغمذكرأتالىخروتشوفوعادكالكومفوتوالفنيسةألادبيةالمدارسبعضىءنالدفاع

إشامح،موؤفرقفكانلينينانمفادهااسطورةالليومتنتشر"بجنوالتعبيريينوالصور(الشيوعيينالمستقبل!ين)

اللحظسوءومن.الفنفياللمشكديةارتجاربمن،ودرووقفيكنللما:بقولهزصموفخروفيعلق،يينوالحاضروالء-بريديين

للينين.آراءبرشعأنالاكاذيبفييعوناللذينبينهواهرفورغالرقيقانبانهالموصوفاللغنلممتليعميقاوداالمذكراتمؤلفريخذيوهكذا"

سألصينانهلونانشارسكيلليروىللقد":مذكراتهفييكتبفهوضدعنهيدافع:اللتسا؟لالممكنامن.عنهيدافعانويربرب"يساري"

تزإين!-ق"الشعاريون"الرسامونيمنحانالممكنمنكاناذالينينللدفاعطبعا؟لماذا.الللينينيالماركسيز!دناضد،اللظاهرفي؟من

لستاتا":لليفناجابه،اياراولبمنا"سبة"اللحمراءالساحة)).المعاعرؤنناؤيالمماثلةاللظواهراواًلظواهرهذءوجودامكانيةءن

."الاخرينعلىذوقياؤرضاناريدولا،المادةهذهفياخصائيا.والشكليةالاشراكيةالواقعيةبتعايشالاعترافيعادلهذاكانوقد

مابرقبلكانللينينبانللقراءهنايوحياهرنبورغالرميوان"انواجبنامنوان،ؤادحاايديولوجياخ!اهرنبورغالرؤيقويرتكب

ا!صوفياتن.الانحادفيالمختدةالإبديولوججمةالنؤءلمتبتعايرث!لمدءى".يفهمهانعلىننساعده

اللذيهولينيئانتعاموانتما!ا!رنبورغلرفيف6ايها،خطوهذامنشنكوفهـتواالمثماعرقفموعنفخروتشووتحدث

.والآدابالصونفيالايديولوبر*قىوالشخ?يةالحزبروحمبدأوضعفقال،التجريديالفن

تبوااخرونكتابوكذللكابى!أهذاعنحارادولعاغوركيدافعوؤداجتماعناللدىالماضيةالمرةفيفننوشنكواللرقيقخطبوقدهذا"

القضيةاجلنهـ-النض"القف9روو،السوؤياتيةاللسصلأظةموامفبعزمهناكبانالموقفهذايبررانحاولىوقد.التجريديالمذ!بمؤيدا

اللحؤبروحعظيماتقديراقدهـللينينولقد.ا!ضيوعبةوافصطر،العمالليةمنمأخودمثلعلىم!تمدا،الشكليينوبيناللواقعيينبينشجعانارجالأ

."الام"غوركبمرواربئفيالنيةو،المهارةالايرديولوجيةوالن!مخصيةماتاولكخهما،اللغنؤيمتناقضةمفاهيملهماكانتكوبيينؤنانينحياة

المواقفوضوحودفبكأالفنىالمهارةفيتكمنالآثارقوةان".اللثورةاجلمنيقاتلانوهمانفسهالخندقفيمعاذللكبهد

واحياتا.للجميعهذايروقالاويحدث.وايرجاز!اجيةالإبرلديولووبلامكان.خاصةكحالةاللحياةفييحدثلمنللهذاامكنللقد"

ضسدالنضالبحجةوايفنببةالادبيةللافارالايرديولوجيالايجازيهاجممدينةؤياقيمالاهليةاللحربؤبعد.تمامامعاكسبمثلالاسشتيهاد

ؤ-صصور!اباجلىالروح!ذءتجلتوؤد.وال!نعليميةاللبلاغبقىالنزعةالتكعيبيالنحاتمصممهكانبشعشكليبناءاوكرانيافيارتموفسك

علىوكرضللماللذي"ايليقش"ركزؤيلمءنحدئاروبرنيكراسوؤءدراسةءتحمسينكانواالتغيبيينوللكن.قبيحامش!اذللكوكان.كاؤاريريدزه

وشبالليكوفكوتسيبفبرءمبرعميقااء:راق،اعترؤاذئي)):رعدالنسانتقىفياللبناء-هذاصاحبظلوقد(الحرباثناءفياللبناءهدموقد)

جواباشيءكلويعظبمنتيءلى3!ةربمالذيالعجوزالعامليجراللم"مالافيانبمعنى.لائقغوءسلوكاوسلكالفاشستقبلمنالمحتلةالارض
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اللطساةفيوتطحدسطمحدثتالتالرئيسيةالمبدئيةالتغيراتوطبيعة

ففكرة."اللحددذولان))للثسطرعبرغهذسططللفئهطيهقصماطلرولرفمقولإبخنمافي!.+!--.-

.للحربالعسر/!المولمربعد

الانجاروغدمواللتردداللااستطرارمنعهـدبمفهوممرتبظةلميداللجباندو.؟

..لعير9..../!-!"-

اللطقسبح،هـ"التنيوفيهيصعبومتفي،الطبيعةفياللجويرولأ.قي!::

يكوىاى،الادبيةالصورةهدهبواسطة،يستطيعلاالمرءان.وتطوره.!.--:.ت/

لىتاللينموتبعدحدثتالتيالمبددية،التغيراتطبيعةعنحقيقيارأيا؟-خطخطد؟ت.!-./خطول"

المجتمعانتاجفي،والروحيةولمالسياسيةالاجتماعيةاللحياةفيقي"-جم!ط3+فيخ00!!-!...ة

عل!فقد،الخارجالىالسوفياتالادباءرخ!لوتالسو!انيما4كلا"،5!+-نرب"--?س+--كأ-كأثة

بموله:فحر،وتشوعليهانرح!تم

هـ؟السوفياتالادباءبعسطتصريحاتعلىيطلعحينالمرءان))!!!،!،لإ،ءد..-2

يروواانيهـمهماكان:يهمهمكاناللذيماانيفهميسضطبيعلا،اللخارج

ناام،اللوفي،تجماالشعبحققهااللتيبالانتصاراتالمتعلقةاللحقيقة

المسافرين")هؤ!مثلان.البورجوازيلللجمهورثمنبأييرروؤواافننقشنكويوجين

والمطبس!لأتالصحفلمحطتلفاللشمالوداتالليمينداتتصريحاتهمن.
بلاينشرونوفيها،رجعيةاشدهافيهابماابورجوازيةالانج!اءلعالولات

.رأسو!مسقطفياللحياةعناساطر،مدهشةمسؤويةب!نعالليمهيظهـرانحمممبهوكان.شاريهمن-جراهللم،وموجزامنطقيا

فيوفوزنيسنسكيوباسضوفسكينيكراسوفرحلاتحلفتوقد".كلهالفيلمليفسد

اطنساءالتفكريعوزهاتصريحاتكا-لاييفوصرح.سي!اانطباعافرنسايستطيعولا!سوفياتيةمجلةفيسوفيانيكاتحبنشرهماهذا"لا

اللصلابةتعوزهكاتبتملقاللخارجفيويكفي.امركاعبررحلتهلللعاملالسيدباحقاراطذىافوالله،يتتاظانغيرمن،يقراانالمرء

هنينسىخىذللكيشبهمااو"جديدةمرحلةرمز"بأنه4وتسميضويجب.سوفيانيكاتبمنمقبولهغرللهجةهذهاناء!قدوانا.اللعجوز

.اللحماقاتقولفيويبدا،ولماذااتىاينعنالتعبيرقضيةالمذكورةالدراسةفيررتاللقضيةاننصفان

وفرنسا،اللغربيةالمانياالىبرحلةحديثاافتوشنكوالشاعرقاموقدمقبولنجبر!دأالىاللدكوةهيوانما،واحدفنيامرتجاهالمؤللفموقف

ؤاللطلابالعمالمنحاشدةجموعامامتكمحيثباريسمنوطد".شط!ضهانالانجاولا،!افياطلأقا

الرفصقانونذكرمنصفيننكونانويجب.السوفياتيالانحادواعدقاءاتوالس!نوالرجال"اهرنبورغمذكراتعلىوتعإيقا

هـويستطعلموللكنه،الرحلةهدءفيلألقامسلكاسلكفداةتوشنكو:ذفسهالخطابفيحروتشوفقال"والرياة

اشنحقاقاغراءيقاومان،"فرانسيزلالليتر"مجلةصدقنااذا،ايضايصورانههو،ا!رنبورغمذكراتنقرأحين،النظريلفتماان"

".اللبورجوازياللجمهورمنالمدائحاهرفيورخيكنللم،الشخصيةعبادةعهدوفي.قاطنملونتحتشيءكل

الكبيرةالمقاطعهذهنوردانعلىحرصنافقد،وبعدالادبةمصركانتماماهذاوغر.قيودولا!ملاحقاتهدفشخصيا

امرين:للقراءلنثبتخروتنتنوفخطابمن.اللسجنفيطويلةاعواماقضتالتي،مثلا،سريبرياكوفاغاللينا

الاتحادفصيالحزبيالخطمصرامةان-اولهما"الحزب"للقضيةواخلاصها،الروحيةبقوتهااصتفظتذللدرغمودكنها

ؤجاتءالسووألفنازينالادباءءلىتفرضتزالمافياتنالسوسلاحهاواسحادتاللخلاقةحياتهااستعادت،اعتبارهاللهااعيدانوبعد

ةالحربمنقدرممارلسةمنتحرمهموقيوداحدودا...ولللحزبلللشعبضروريةآثاراوكنبت

حف"-عنيشخاىاندونعنهيتخلىلنديبالايستطجحلافيلينينفلاديمرالىيومذاتان!باهرنبورغالرفي!انونذكر"

التعبير.فيانبرل.نفسههوكقبكما،حسنااستقبالاالستقبلحيثباريس-

اي!اناصؤكلضينفياتالسوالادباءيكونانففهملننا.ب!دفيما،عنهابتعدثم"اللحزب"اللىانتسبقداهرنبورغالرميق

ينتجواوان،اكيألاشتروالفكرال!صيوعيبالنظاميف!عزعلاموقفالارجحعلىوقفوانما،الاشتراكيةبالثو!ةمباتنرةينساركللمانه

هـ-ك!يكونواوان،الايمانهذامنبوحياثارهممنكثيرااءـرنبورخاناكدتاذااًللحقيقةاشوءلااننيواحسب.الاجنبيالراقب

سلطةتق!وماننفهملاولكننا،الاخلاصكلمخلصينذلكالتالليةوالمرحلةلورتنا،نفسهالموقفهذامنانطلاقا،يقيمهوانما

خلكأوتحريم،الانتاجمدىعلىقيودبفرضالحاكمالحزب.الاشتراكياللبناءفي

اهدافمعقطىتتعارضلاوالفنالادبمنجديدةالوانتوكيدفيبنتاجهحيةمشاركةيشاررانهياللفنانمهمةان"

ؤجازاته.الرزبواالنطيوعبيةالاشتراكيةلاعداءساحقةضرباتتوجيهوفيالشيوعيةافكار

الادنفومأخذنماالاشدانتقادنالن-الثانيوالامر".والاستعماريينالامبريالليينضدالتضالوفي

القمالسيةالانتقاداتتوجيه"الدولةزئيس"يتوفىان!وشولوخوفن!خروتنتموفتحدثانوبعد

ظلبذلكفليفي،والفنانينللادباءالىالعنيفةوالاتهاماتاستحالةأموضوعالىتطرقالنضالىحياةفيومشاركته

ضغط،ويحدث،والفنيةالادبيةالآثارفوفتافكثيفالدولةألاشترلهـ4ألايديولوجيتينبين"ال!لميألتعايش"

خروتشيفانوالحق.ابىامشاء،الانتاجعلىواضحا:قالثم،والرأسمالية

عليهكانلما،البلادفيالسملطةيتولىلا،عادياناقداكانلومنكمرانشرودوروفنيةادبيةمجلاتعنشرت،الاخيرةالمدةفي"

يمكرطلارأياطرض،دؤلهطرئيسوطو،اولكنه.قطىمدخطى.ايامناوفيالشخصيةعبادةع!دفياللسوفيانيالمجتمعحيماةعنالالار

فتتعطل.والفنانينالادباءعلىشديداتأثيرإ"يخلفان7الآومعلم.المعقدةالماضيظواهرتحللفياللكتابرغبةهيجداوطبيعية

ولولشى،والتعبيرالاختيارفىالحريةملكةلديهموللكن.حادنقديطابعذاتآثاوادعمتقدلللحزبالمركزيةالللجنةان3

.يعارضوهاوالرأيهذاوجهفييقفوااندائمابمستطيعينعلىصحيحةغربطريقة،رأينافي،تصوركتباهنا!اناللقوليجب

-6مالصفح!ةعلىالتهثمة-اللشخهبكأبعبادةموتبطةواحداثاظواهر،مخطئةبالاحرىاو،الأقل
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كععععم*ءبر*كلي6*!!ص!ى**!ععسم-!عهـ
وتنصب،"الابناء"وجهفي"الآباء"ننمسبنوعكلمننظريات*

."المحافظة"الاجيادوجهفي"المجددة"الاجباد:السوفيائيالاد!علىاصمواء

وانتقد،اللشبابوالادباءالكتاب.نشجيعسوفرونوفانلأنولوانتقد

مننقراهااننستطيعلاانناوقالصرنوفيفياهرنمورغمذكراتنشر:-8الصفحةءلىالمئشورتتمه
.*

المديرشيباتشوفقالوحين"والغيظاللحنقبشعورنشعراىغيرثثههثي*كثهيحه!هبم.خععم****حعمحعم

اهرننورخبايليااذكركمانالااستطيعلا)أ:موسكوادباءلمنظمةالسابق

يكتبهماقضيةاللقضيةوللكن:سوفرلوفظلا!ربأ."زمنفيولا،أدىقد"الرلسصي"الموقفهذاالنوالواقع

!الليوماهرنبورغؤ-يمرعزةصلاتاناولاهما:نتيجتينالبى،لىؤديربزالط

سيحلوناللذيناولنكنربيانيجب":سميرنوف!فاسيليوقال،والفنانينالادباء!ؤلاءعلىشنتقدصخسجمةشةجر

والاثبالالليعيالروسيالادبتقاليدفينربيهمان،الادبفيهـحوراخ!ببعدلىيماولا،والدارسونالنقادبهاقامحملات

الابيعر!هاالتيمالثوريةالاشتراكيةوالتقاليدا!كلاسيكياًللعاليرؤبر.بنصائح!-ت!دونماا-اغاوكازوا،خروز--يف

حجرهيالتي،للفنناوالشعبيةاللحزبيةالروحوفي،السو!ياتيوالفنانينالادباء!ؤلاءمعظمانوالثازيمة.ومواعظه".الدول

".الاششاكيالوا!عيمنهجنافيا!زاولةأنالايجد(واهـما!يفةالاز!قاداتا)!موجهتللذلين

للادباءالعامةا!صنسةلمحيا!توشنكوتحدثومدالى"ويتوبوأ"ذنوبهمعن"ويس!خففروأ"ءلذلميتواجعوأ

خاصةةبصورةوقال،الطدح5بحيفأعننرف،السوفيات...ن!موحا.لوبةارجزب

الاالمدفيواجبسيمناجد،اللكتابمجموعةفيعضوابصقني"عرضا(11"اوبيفصونايفراو"مسلةاوردتلقد

تفشرراتاعطيانعديوأنما،المسؤولليةلافلمنالالظللمحياختبيءبعدانعقدالذيالسوفياتالكتاب!ؤتمرلم!اؤشاتم!هبا

الساحةتدعنهالدبموالشاعر))بصفتياللغربفيغالباقل!ونيدقد...قدللكتابالعامالاجتماعان"فقالتفخروتنت!وخط،ب

علىلارد،الاجنبيةاللبلادفي،مرةمناكثرنحدثتوقد"اً!حمراءأهتملهـالنتاجهوفيسلوكهفيشنكوأفتواخطاءاور!

اكنللمالياثبتانايضا"اللذانيةسيرتيم))فيواردت.المؤترينوالايد!ولوجىا)--جمباسييجالنءنقهىزهمةورددت"كبيرأ

كانتاللشيوعيةالايد!لوجيةوان،اللحمراءالساحةتلنهشاعراقطقيلناضجةذأتيةسيرة"كتابهووصفت،النتاعرلدى

سيرتي"انالانارىوانا.كلحياتبماساسوستيقىقىالوطألقاريءتجرخاطئةاحكامايضمدعيكتاببدنه"الاوان

غيرالصيعمنكث!افيهاوان،يننغبممماباسرعكتبتقد"اللذاتيةالحب-اةفيأ)هامةالظواهرمنكثيرتقييمفياخطاالى

".اللتواضععنالبعيدةالاشياءومنالنافلةالتفاصيلومناللصحيحة"ليةؤواللام!منبروحمحشواز"":وقالت،-وؤ!اتيةالم!

تعب!مرههـنانهترعارضالهأفتوشنكووصرحللكتابالتقييمههذأانوواضح."ألششيةا!دعالى"اوصن

لدمرحلةتمييزااهرنبورعاطنقهالذي"الجايدذوبان".الفنيوزنهمناساسءلى،يقوملنينبلمغيكما،يقوملا

كانتأدفهـترةتلدانوقال،العشرينلاءؤتمراللأحنى"،الذاتيةالسميرة"صحللا،ف!جوكويوريتحدثوقد

:فواضل.البلادفيها،تفتحتالتيالأعوامكانت،ربيعا.فقال،شنكواؤصو"اخطاء"الىمشص!را

معاشة.،حادة،رصينةاشياء"اللذاتمةسيرتي"فبمان"
جنديا.لليسا!توشنكواناعنيولا.حزبناجنودجممعااننا"

واحياناسطحيةكثرةاتنصياء،الليومتهاقرااعيداذ،فيهاارىو!هـل"!لةب3جمنحورثكما،طيباجنديايكونانلهيتفقانه

اًلصحافةاخلاقن!ببيتفانجبمعلىئي!مميةعقاهيلاعوغلهلييع!حنم!ةضعةقدع!قصيدته؟وكوبااشعار?نكنبوحين"؟الحربيررهـالروسى

-.....-.....؟..اللىالخفةتلكبمثلينتقلتراءلم!اذاولكن.اللفاشيةضدهلسنكي

ز!رطدلمممواالمر!شحمهةلمحلهارلنلاليرلثمنكوع!ا!دالىاضا؟الايديوللوجياللعدوامامالا-لاممرافي

وقهـال،اياهيعطيهـلاانيقصديكنلممعنىالسيرةهذه:نفسهالموضوعفيزوفتيتن!كوليونيدوقال

خقمنيبنتلئجاخرىمرةاقنعنىؤدالمثلرواان":هـفاكلفمع.عبرةتثملولكضها.اللغيظتثيراؤ"وشنكوقضيةان"

.((المع!بهةنمودجاالشبابشعرفيادخلقدفانه،اللحسناتمنافضوث*نكولدىما

رهشت،اللفرنسبمالنصعرفتحقانيايضااقولانويح!/.))صانع،اهـب-مر،اللعابنموذج:أدبناعطاللغربةكلير:افيثعر

....تظهرسةبالسبفالمضاربة.معد؟كانالمثالانوالمؤسف.اضفسهالمج!

)ة،كانكتبصلاكسرفيهاسااللت!ليةجراهاوكنتيرنهآل!صمحيحاسبرتىوقنلالللتشوحد،هافوا...وفن!وانوفسكيدراتشايفانازننماجفيايضااوكرانيافيعندنا

..،اطلاقاالثقافةتعوزهانسانافتوشنكوان:اخرشيءوهناك))
انني:اللفرنسميةللثورةحفيدايكونانعنبعببدوهو،ليقالقدطاللب.......

للديكمتصبحريثما،انتظرانافضلولكني،بالاجمالالاشتراكيةمعالماركسيالمفهـحوم،المار!ميةالتالامهمستوىعلىويعورة،بالاجمال

اجسل"نساناضلحينذاكولعلني"لافاييتغزلليريملأ"كمخزنمخأزن.للعاللم

نايجباللذيالشطباللشيخهذاءننيابةخجلتوقد".الا!ضاقي"الاوان!لناضجلانسانذأنيةسرة"معنونةذكرياتهان

مشويا،جيدامطبوخامستقبلا،فضةمنصينيةعلىالمستقبللهنقد.آعلىاثميانمي.جاداتعلماشيئايرتعلملممانسان:ذللكالىواضيف

فيهيزرعانعلى،نذاك1،وافقربما.اللشمارمنعرؤمع،حب"افيالحياةفيالمستحب"اللظهـور"وعلى،الراكبةروخوعلى،3كدالت

ناغاللبألليثح!ث،اشعارهاقرأحينوللكنى.منهاللقريبالوسط

باللضروربمهحتىراهدين،باللذاتنحنالمستقبلصنعناللقد...ته3شواضفنااداكلهوهذا.بالتفلسففيهاأيإالتيالاماكنفياتعتهر

".صنعناهوللكنا،مخطئين،لمينءتأ

فيماوسادكر."الاكسبر"س"فحذفته،هذاكتمتلقد،نعم"مرقاالابفييخلق،واصدقا؟ءهوبهيمعماللذياللهائلالاقدامالليه

.........".اللجدمحمليحملانيجبروإ،
برميهعناتحدتكنتمالد.الاصلإصيالىاضيفممامثلاير

فيهايمتدحور،حربيةسفيطبحارةاعوامم!ذاليارسلهاقدكانواكسيونوففورنسنسكياراللىروريكوفبوريسواشار

اللبرقية،تلكالىاللئالاليينبغيكانانهالأقاعشردوانا.ا!!اريوانهم،خاطئاتمتلااهـوفياقياللشعبتاريخقمثلواقدوافتوشنكو

ارر!طعهذابذص"الاىبريس"!فولم.قواضعايكنللمذ!كوا!لديهمفنشات،الثلاثينالسنواتع!دعنومتشائمةخمسوهةفكرةاخنوا

يمكنلاشيئااضافتبل،جدافيهمنالغاتواضعبمعدمفيهيبدوبشكلا63!حزيرانتاريخالسادسالعددراجع!1)
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والح!رامة،القسوةدةشدبحدودوتصرفاتهميخاتهئمكصريعرفوقواللذين.الباخرةبحارةجميعاللبرقيةوقعدقد":تصوره

حقيقية.فاللدةماغيرءإى.1791عامالبلطيقبحارةاكتسبهنفوذاييعرؤون،4وثورجبلدي.ناريخ

تمجيدافيهافوجدنا،افتوشنكومذكراتقرأنالفدتعرضتاللتياللهجماتجميعمنيعوضنيماورثتهمرسالةفيكانوقد

يكونانا!ا.الش!يوعيوللنظامالاش!راكية!ورذمخا!احصاتاننيللوكما،الرأسعالي،ءوسكوشوارعفياتنز،7كنت.للها

!جيمفيلهاشآنلافهذتا!خهم""ورأمغر"ز-وثتكو01"اللذ!بيةالمرالليةعلى

ناشاعرا.استطاعصاحبهكاناذاسيمالا،عالفنياك"طج.3ءنجتهالليهي"الاكسبريس"وانما،هذا،اكتبللمانني))

الى،ساحربأز"يسثمعرهموانالمتهمينفالواليهيجذبث!لىبذنباشعروانا.تعوضلاغدةارتكبتاننيواكرر"

شاعراة4،ثوزكاتبكلعلىتقعاقيالضضمةبالمسيؤوليةافكرانيولا.كتفييؤ،د

عهدفييحدثكانكما.الرمي!حدتاماز"صحيحللقد.ليباللنسبة،جولاءعبارةلليستهذهانوصدقوني.سوؤجاتي

ادى"الحزبيالض!ءلىخارج)!اديبنفىان،لصخالينمحبمليدرسوهدا.الاحرها!يامحورءفيكثراوعانيتكثاتألمف

اختطهفسهأو،الاعتقهالم!لممكرا!ؤيوخمعاويىسيبيركاملاوعيااعيانيتماماادركاتكي،بللكتاؤكدانواررب.كلهاحياتي

ولكن.اليومموجودغيرالارهابهذامثلان..البوليس."اعمالييلمنفيمالاصلاحهسأجهـدوانني،خطئي

الدولةرجهالقبلهـن،الادباءانتقاءفيالطريقةهذءخطابعلىتعاجقا"اوبينعونأيؤراو"مسا4وقايت

الىللعودةحثهموفي،لهمالنحمحاسداءوفي،المثؤولين:افتوشنكو

اتهامهـم.وفي،عايهموتأليبهمال-قاداستثارةوفي،ال!ظيرضهـصمادصطابهذاانالقولالضروشيمن"

مننوعاالطريقههذهاليست،والخفةوالسطحيةبالفرورانتظ!!رلهجةؤحهباني!شوررونكانوأفقد.المجو-ور

شمبيهاهذاليساو؟الارهابنقللمان،المخيفالضف!فجماذلكاك،نسواء،خطضهجذوريعلمافتورزحنكو

اهـذيالبوليسيوبالارهاب؟الاميركية"المكارتية"ب.اشعارهبعضفيام"الذأتيهرر-حرته"

؟ألاسبانوالفكرينالادباءعاىفرانكونظاميورارسه:للادباءالعامالاجت!اعفيفوززسنسكيا؟دريهوقال

التي3اللخشنةالقالمعيةالكلماتانسىالاعاكهرانهناقيلللقد"

الاجمبى.وألادباثاوواليا-1.نصائحهانسىلنكذلك.ار!اأنساهاللنانني.خروتشوفقاللها

.،سأعمل.برقامجليبالنم!لبةهيالكلمةو!ذه"!اعملوا":قاللقد

جا!بدوفيد!مممهشمها،،ال!حنجيةاوليازي!آلتيارا،الاقيةمالشقدفيجرىاللذيمماهدافيكشرةاشياءق،متوقد،كثراو،افكر،اعملواتا

الواؤ!ىألادبخطلالتزامة،از"البدهيومش.ؤلمحهاأر"مسؤولمجيادركاتجي.العامةاللجلةفيقيلالذيوفيا!كرمن

ورحدوذكثيرذاحيانفكطي!دو،سواهدوناكى..الى"ش!هذءان.الشببوعياللحزبواما!،اللحقبةوامام،الشمعباماماللضخمة-

لهمالذينالادباءمنكثيرنتاجذلكفي!1دلأ،التظتالمهم:اقولاناريدواظ،نفكبابررلاوانا.للديالمبادكبءاعز

ادلهم.تارلخلمحيأهمشأاللعملوهذا،اعملوان،اعملو.ان،اءملانهوالبومليبالنسبة

..."."اكونمنسيظهر،الشيوعيةوتبهبلديتجاهموقفبئسيطهـر

ناج!اولوكنتنالايبدولمحياتيالسوالنعدانطىافتو!كوبهاادلىاف-بالاعترافاتهيهذه

مختلفةنماذجالسوفياتللعراءيقدماذالسلكهذايش-طىمنه!ااحرصكانفقد،ؤ!ن!رألىواما.وفوززسنسمكي

،المطنوب(الخ!فيدأئمماليستالمعاصرالاد!ماالنتاجمنوكاتتلا...بنتنيءفيعترانفضفر،كرامتهعلى

صارمة.نقديةبدراساتالنماذجلهذهيقدمكانوانا!رنبورعواما..ةالشيوعيالحؤبرونفحملاز"النضججة

بنتاجواسعاأهتماماالادبيةالدراساتاعتمتوقد..-....

شوولرزاردمانهنريكاصثالالعالمفيالتقدميننالادداءهـنالنطرلعصالسىاطهجعلماماصيهمنلهان!يبدو
.......بحىمهقاستدبيرإذاتض

ستيلواندريهسناووشارلزمانوتوماسدرايزرور2وتبسوداضربمةاالحمراؤة))4لتقوممافالخواناليناويخبل--

فيكثيرةمناقشاتوثارت.وهمنغواياول!ن!شيرميىالارإغيئ-على.جنوالمشرالقجمينأدىعقدةاصجحقد"البورجوازية

شمىيمارككولاغرناهاهنرعرلذىلولواوهاادلاحوالمالنيانتاتلفر!كللىالنقاردلا!ههم،.صاتيال!موالاتحادفيوالفشيالادبي-الفض!اط-

."..ص.في(لتقيدعلىونهمفيقسرذلكصنالادباءيحدرونيؤطاعون

.)*(جيبسلرضيانوكريسينهنشرر

منعنيفاسلجياقفساموف!باتالسوالنقاديبديو!ى

الت!يهالحلولبأنلاعتقادهم،الوجوديوالادبالوراسفة

انسانية.حلولال!شمتللانسانلمشكلاتيكلهـمها

تبضاائت!للآلاسدافحممباالردشحيرقمةلكرباتمطالخىديسالطمردلانسانيةلطااطواكل"!ةكلح ممهو!لممىار.1".الشحيمو!ايماريمولدلكو!ى

للانسان!عادهو!،كلضدليلصراعدائمامرلبطة
هـنبدولا،كافيينغيروالشفقةفالعطف.والانسانية227682تلونبشيرالامرشارعمرع

(،.البنتراسقاطالىالهادفالفعالاقيدخل

اهـذىذللث،مثلاسارترازسانعلىالنا!دويأخذالمدوسبقىك!بكهملجميع

..العربية

الاجهنبي،الادببدراسةتخلصصتمعروفةسوفيماتيةنلقدةههناك)*(و"فرلهسية

؟سيغهرزاناا"اشهرهاكبعدةاصسدرتال!خيموتيليفاتامهاراعيةوالا!اببئي

اثارقدو."رولانرومانذخهاج"و"العهـالميهةتولسش!وياهميةأ؟و

صنفيهـا"الحهـالهيةوالظروفالاجنبىالادب)،وعنوانهلههـاكتاباخر

العثرين.القرنفيالواقعيةموضوعحولسهيماولاشالنقل5!!ههه!هه*-سي!ىكيلا
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وفيتزجرالدواون!يلوكامووموريماكوجيونووجيدانهءايهياخهذ،مههصورانهابداويحسىألفلقعليمهلسمنولكط

المشموهة.النزعةلهذهحنممثلوسالنجرلأوهرلسايوبرومفيلدمنكبيراعدداهناكانيعلممابقدرالاانسانيالبى

متزايدااهتمامافيلقى،الحديثالعربىادبنااماعدليسلششايفعلانيسحتطيعلاولكنه.امثاله،البنتر

خاصةعنايةيعفونوهم،السوفياتالمستعربينلدى.الاخرينإيس!اعداونفسه

ويترجمون،ىالعربيةاللغويةبحاثوالاالمعاصربالالتاج"3!الادبالنا!ديلصقهاالتىالتهمةهذهانواوضح

يدركونبدأواوقد.)1(ادحديثةاثارنامنكثيرةنماذجفيملمجد/والذيالادبهذادرلسصةتتعمقلمالوجودي

الادباءنتاجعلىتقتصرالايجهـبالترجماتهذءاناليوم.أنسمانياادبانماذجهمعظم

لهم.حكراليستالتقدميةالنزعةلان،العربا)ضحيوعيينمدرلممةهـ-ن!ماثلاموقفاؤيماقىالسوالنقدويقف

المج!!راهتمامهمالسوفشاتكاللمترنجمينحمدناو؟زراجتماعاقيوفي."اللارواية"او"الجدبدةالروا-ة"

هلؤلاءومن،الحديثالعررىاالادبيمثلماكلبترجمةفستيا""ازو"الاجنبيالادب"و"ميرفينو"بمحرري

اللازلميوالكلاجممت""لنحيم!محفوان!ستيفانو)إالدلسميدرههيليماالروايةرونالجديدالشكلهذلحولكثيرةاسئلة،طرحت

.....:...-..لاالنتاجفيمستقبللهيكونلنانهواكدواجيعمافا؟*روه

المعرو!ه.ثلاليتهمن"الشو!مصر"نألهوتترجمعنيبتعدانهعليهيأخذونوهم.ألحديثالسوفياكط

الكاملالواحدالانسانجوهريحللحينالانسانىالفن

نافياقىالوللاتحادالزيارةهذءفحسهـب،وبعر،المجتهمععنالفردويعزل،وعواطف،(معقدات"اله!

تلكفيالضخمالادبيالنتاجدراسةفيبتقصيرناتتعرنانحاجمما:نيقو!يالناقدأويقول.ذاتهاعلىالشخصيةطويو

-العربنحن-لناوان.عميقةضوعيةمودراسة،البلادالخطوطونبرلا،،الجديدةا..ةوالر"كلؤلفيان"

-اننتمنىكنا)وان،ثا،ر"تلكقراءةصننجنيهاكثيرةفوائداز".المنتهابهةالكائناتملايينمنفرداتميزالتيالحقيقية

عنللتعبيرالنحريةمناكبرحظالسوفياتللاباعيتاحسبكولوحيةمنوهـ-روم!ح!صقيس!ونانحقورنهـحروم

بعد،الجدلدالعهدلنوالواقع.ومشاعرهمارا؟هم1()".صةحظ

فيخطواتسجلقد،الشيوعىللحزبالعشرينا!ؤتمرمىنالاشترأقيالوأقصيةفياتالسموالنقادولميز

وانسيم-،لا،خطواتتتبعهااننلضل،الضمارهذ!تحمايلاصيالغربالمجتمعبتحليلتتظاهرنقدلةواؤعية

والى،الانفتاحالىتنزعالحالييةفياتيةالسوالسياسة،البورجوازيةادانةحدبهتبلغلاوتكنها،انتقاديا

.ألفعاليشللتعامنمزيد-وبر.ولتيدوباروهكشلىولورانسىومومكبلنغونورهتبر

ادريمإهىس!يلالسموفهيالمحيالنق!دلرايعرضهلقادمعد/دفي،داب71"س!نهض!ر)1(

تيفهـيملالسهوالاثحملدديالاستمرابللهجهودقهـلدمعددف!سهـنعرض)1(.الجهـديدةيةلروابل

!حير*كييسسم!م-

لإسموا!:في

7()ضواهـاي!رما!افىز(3ةهضةلالىالة،هـس!?،ع

تأليفمنثنابان

-الراويعذاىالاستاذ

السلامدعاةزيفتفضحهادرةقوميةقصائدفرض!4الذيالاضط!،دعن!ثيرةفصول

الاحمرالشعوبىالعهدوتصورالعراقؤضالعراقأحرارعلىالاسوداتقاسميانعهد

المجيدةرمضان1،ثورةأزالتهالذيبحماسةالقاريءيتابعهجذابسردفي

.لق02.الثض!.ل02الثمن

اًلادابئ%داًرمنتنيمورات!حرم،
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