
ا!ا!ا!فما!!ا!ال!
!سممص.،

ر!لبص-هـلمبال!ما!هماأ
حىرنضا-صعم

هـلملأاصبح4لات
وطنالمهاينينبيل"الآداب"مراسلمن

فرنساأ!ب..ا!اريةواالكلممة((انسا!حياة))صط!بماتا

اسمه
معيرمات.عاماثمانينأضاءتنئهحموذابتحزيرانمنالثالثفرن

مارلسيأب4اصبجعآتدتهبصدميلانومدينوفياعينغاريتيجعبيبهايةببرالايواليالعماعر

!رنسياكانمالكنفضعبللهكان.حياتهفيجائلبةآخرتسصونحيثالمت!حعتالولاياتمن

ب!!يرمرفو!!اعطىوبدإك،:ىالمهيكتبكانانهحيث،ا!مةمنالشىعرتحرير

ا!هيثسللقد.اللقروناصمالعنب!داجلالاصء!ناهاوالكلمةا)شعريةللكلمة

4ذوبجبقىفيعاربوجنسيوخحيدللابرازهاا!ءرقيادأبةقسرعنقتئيأهـ!مث

؟رتيأليسمعحىث،الثبملولمجطعر/قيتئبوناندوىذلش،المابقيالفثهناجولائنعوحادك

القرآنان.الماض!مااللفونشعراءمناللعديدفيكماعلبهاتطضانلوناي

الرو!وةهذافىءلىيكمنكانالقصائدتلكفي*ن،الكلمبنتتجاوزؤكنللمقصائدهبعض

يمرفوللم،عبمرالذملاللفنىذلكهخوكان.اللئبويموالاشعارمنهتعضنمبطنى

اهـلافىامرهطهذاغكاعب،ورعيه4فثلامتالععىفمرءن،نمسهمنبتهبيعغ

!-نواللحركةءالد!بتطالبهاوالوتواللفراغالبردأعنيعبرالذيالارتعاش

:والحياة

هثغانه

استضيىء"

رافقته

الفندثبصاحهومع."باللانناظئذ

نسدبنفناثنتيعب-ركيفدرف.الئبلاميخوضانقبلللنوريصعنلملكنه

شربافيعرش.الحياففيكبنلسوته(لثياءر،بىيمهمننوع)بذورية.ى

كارمي4كبشارثب5رفمابهصرمشامماعمقوانتكماغاكنه،مشاعرهءنللئثمبيريستحدمهاكيش

طوءلمنحدرزقافىنوعاهذاجملالاصاًللجوهريشعرهمنيجعلكيفانهكما.التراجيكية

جدعبقي،وحمسبالجملوفيوعلافاتهاالكلمنيثبعملمففمب.الغناءمن

يستريحلكعبواندتآقد.ولماتهرنيعتمثهبصافيواورانهةانت.التمويعطياةو

ديفرىمقبدبفيانحتى،الشعرفثححيثهفياهمي!تهااستفهاأبحلامواو!اعملواونقشو

تبدوناحينقرو،ةيهاهوالتيالمرحأةايحاءمنيغيرانكانااضافتهااونلعها

نهارةبمكما.لهذمنقاعتئثارمنابعديهتتسغ

فررأقدلومأابنبيسبأنهمييتفاأبريكرردائماكانالشاعربانالأنائارلوتمثب

طصعبوفه."صرابن،ايش،اشررباماونانبثئ،خحسباشاميا

وحديأفاوردماغرإبا.وركو!4ور!أ!رور!البذ4واللقولهذامنللغمزالنقادمنالكفر

اعلمزلتهـاعلىلشىكببعرالر4وللت،شولموادهفلغرقي.اللح!فةكلانهـتلكنها

!ثثلثىاهـ4علىحتىبكي،وحسبلشأمثجبتجبيدفيعأيهاحممعنالتي1المةمث

صادقا،كانلق!.المفمركإنكرفناناوبقيحتىلذلكصمدلتفهشحماعاوأفيوف-د،والحيأةاقعالومعءلاقته،و!،قة،ةوالحبللامورنظرتهطريقة

فى"طوبرهاامكانآملا)عادرةلمحةتقد!م!و!أار!!4ماكلان..معاوغربيلىلثرقةاي،متاونقديةمباشرةروكةكانت

.دكراهفيصادقطلأمببقىر!معنآذرش(المسعتفبمبرثامى4شلاعبحمنتعبيرهثاحزناجختغربتهعنع!برودانهبل

اشاعر،اوفاة!ثيةظهـرقأبيعنيلمقالترجمةيليف!بماوافدموالذيباريسفيمعهيعيمئيكانواللذيشعهابءحمدالمصريلمديقه

بو:كارلوهومشهورايرناليوكا"بلنافدكىوذللفعالغربيةتأشاونساسبمحماآلااشربينعآببتهلةحانبعدانتحر

أممبتةصيا"لعمعبمنخوان،ةيمناشىاللغربيوالقيمليهطغعتعهد

ال!نمعرمقاةرننصف!،اؤنغاري!ني:خلاصرجاءاو

يدلعهكان

اونغاريتىجولتيبهديلالاتطورالتيالنطيةوالمراحعييتابثنمنان

القاعدةوفقوذللك،واثلمعرالانسان-أح!93م!م،؟+للامأ+9شهابمحهد
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الرهفىقراف""!!لأحدإفئللم،اللوقتدللكو"ضذ،للكش،واًلالعنة،نججاءـلانيستلإعلن-هايقتض!"؟غالباواللضككانهوطرحها!&؟

.(.).يهيفالاوزغارلاكليةالدينيةالاصولفي-ضكانا(000)الحههىاس!صخدامف!ماالائرغبلمانلكن.واأتعميقاتفكينافياهتماما""

ا-متعا"--صاستخله!قدلطنهووولكانعصدما،اونظريضجمطانمتيسبينرو-ن13تارلمخهكىلبئننضعيفاندعلإ:،وح!*برمزين

-.لكلمةاهطوءقي"لا،أ"تر-اء

مل!انهالز"نصء!،البار،--ةاعوامهفيإ؟مهوالذكط،بررفون

ناكيف!ن!-،لسوضحصالمعطى!زراوان،(...)الحق!يقةالمبالطيخنمنإبرفبرا-!شبامنامنالصافي،صرفيفيوبةالا!فيولد.

ىؤتمتقد-0191،.39!الاءوامبينلمواضعةل-النهاتيةف!تهأىتربعيالاوينظقولم،لوكامدفية"ن-نايطالياديئوامن1888عام

برءكأ.اوروادهـ-ادذاتثقماكةبر،س!مبلى،لنكيبالوولابالمحك،؟)-هدجوالمباشرةومهرفنهاًحمهكا!س!خلالومن!-ئتهخلالمنبلاوواروودطافي

اوكلاهو"افي؟مماهه"34،*مولص،ئرةلرء"م"وتهمنش!وروم!ل)كلانالر!اانرغمالاءوام.نك!ج،هـلمونء،فيوأاكقيادان.بال!أة

.(التحدةالولإياتفي4،درارقلاونغارإتيفا!هداومع،الشاعرنا؟رةتكصففيء!ما

ااربه-ءصوؤفالىعايهكاىالاوروببةإرةالحضألىيتعرفوا!صصراء

اًتبرفواغن!نىاناء!"-دا،لتاجهكانبصدهوما1791!امو!دكلهـةوءـواجص""خيالاثباحاعط!اءيرسهةطيعان؟ندارسنةو!شرين

انتاص-4)س،لقلع،لج؟لراحع!انانهللذكرولوالحدإر)العمهققضحه00100.001
............!هصرسمىربمدديماودموترحإتحب!كطىالاو"الكلمهطكالت

لمهاما*-صناس!تةفءاجذ)كنزاعكلمةل4لمعر!بمببمضدكطما-ال"وامم!ضهربصعور"فىف!لا،الع،ل!دلن"نعد،!ةللحظاتالىدعاقدنف!ى"الشاعرلكن

....!طااحدلوكانوالقي،خ،مهةاترا(ؤ،تفيبمدهاوء،مةوءتالهباتء.هادات
ر-ح،ناراىذاواللذ،بئ،وألمهبعاطفعهيشهدكانبل،عرضياء

خيمباتولاالا-زانولاال!نلاشأنهامنالنقليلا!اطفا!امنيتيكنحهإة"!وههمكضابفيجم!اان،ب!ونيبب)يونة،ذإلملامياخلع!من

وو:-ة،العياةهبماتمنالقيربين،لاونغاريتيكانانهكم،.الا"ل0(...)"اوفغاد.رتجيلبهصوز،نفماع

ماعاىهييدة3الاالصا"دةوموهبتها(لصمرلارذلصولالوعلىالمقدرةوفىالصءراءاطرافعاى،!،كدكلنؤ!العه.بئلفعرءلمران

ومألى،ةءياالانتمنهت-لمل،ص،مدوايمانه،هـ،عهدبدء9!عد؟كانت.،اأزاثلالطارىءفرروءأس،ةدوعةمنلإقاسيحص،ةطريقةءعتمالس

فدوء،دعلمه*،بأنذقولانيجب))..ويىلملايتكلم)نركهلكن.حيات!نا4ئقافتكانت،191؟عامب-ر/نديزيارضاث،ءروطىءم!دماوهكذا

ايامنااهـىكيةننهووللراهـص-واللقمانوىاءثعر51فعلمهعلىصمم4اد-"جووكل،وتثهتتنحددتؤدلديهلحعيقةءوارضيئتكونتفعر

ل!راي،اللغةعهدلقادموبمجزاشعروأفد،عظيموا!ء-لحاضرةااءةلضواجهةاءرا4لفا"كرساب*ون،والخلاقيللطويلا،المقبل

مقيمالىللذاكرةاعادواانهـمكما،دء،ئهـمفيبرياتيالسضنألاف.اطاقواالءو!رييةاولوىعاكداءؤاة"اوضاهذاحقهقة،لنهـسقد

ف-وة!واامت،تجدةؤ،لىجةجهودوعبر،قنطالونفسوفي،المعاناةرهـنظا!ر/كأنسهةانجة.وجدل!انهيبدووقد.(نلكر.إ،ته3للذاقىةو511

."ولبرزهاأوكدهايقةبطرنفسهاءتقمعهنستطيعدثكلالص،ةوهبها.إررءـبوالذي4*ه،أ"طاثمافي!بمااالضوييطالاولىعاء،إطوعضللاررهة

يى.هـ!ءوحدهوالشعر-اعر!"و،الامبعدوو"هـ.لعلاته-الثءعران"خعلألهاودهوجاثتملةكاله"ضةسةونة0791معاالى1291آءامن

المصائب،"راءمدء-د،ال،ءبئتلح!عندء،صضى،الانرمىإنيسشنرجعان،يماللجم4ءل،اويغار/تيلكن-،افنوامالادباجبهاتكلعلىوب!استمرار

وهوالءضهسقبلمنءحكوما،نسانوررانالعقلاعلىف"طراطبيعقىابأن،الغكرياففىا"-نعنوفي،ب!داو)دددكونه!إن،ايضا،وهكذا

.((بذانههوافعاله!:لمنمهسبرهوممااكثرس-طرةزحتنأور?به!وعاى"ءليطارعذيا!تراضايءنتجربرضهنزععلىس،عدهقد

شهاداتعبراكةروفرنزصفدامهدلجطةفيالمناةخبجةا!كبماهذهؤ-وق*--ىلكن،اوغوزضرأور"نوببنويىوباردي"لارمهيى!صوار

اهـنر!-مةفاءدةوؤوةثفل،!ديدةاجالو!لملال،لهاىن،ءبالثرةهذهفيصضى،لء:1.4)داخليةافقاؤ-،اا)علملاواتفيالمضبعةالقوايىنا

ائخلاءدطدكوةؤ-هـ--،كانتوء،وداعواما./ط،ا؟على"رتلقد.صا"!ة4اءارلفير-بالداتالمثصال!ذاديو-لهلاصحو"خلص،كاط،النقطة

4بأززكرراناللعبثاومن،الشعراءقهل"نوءقممةممثلةا!مكنا!وحيد،"درانس!دو3ورمر"و((دايىت""جاتينورت!ت.متوالتيلىالا

قلاؤلو"-سءأونغارفيبفمع.ن3الامااولىمنواصد؟انلاونخاريرقييا"ءنوالفغطتئ!د-ااوروس1اوصلدداونغار.إةي!إنوهكذا

.إ:-سدوانباهـكانهكا!لهـيواالشهردانواد،،نجى،تارص!هواينآخرهـ-رةستكورةحي،دأنا"لوكله،ير4مزالردرد""5هـكبماكببرةلمدرور

نسفمىها.الد*:يةهـةالعقبمنحضىاء،زاوافترطلادةا!زؤ-صايهـراالتولىنفبحايصجمطلاأهذالكن.الصءعر!بببلديخاللص"

دعروبيس،ى"االأخيرةالايامفينأديخهي!نوالذيسالفنيةتربيته

ا-ةفا4وروءقبتظ"حتههاا)تيالمغالاةرغم--المطاقانشعرإاذلكانممانوايئوا)ذ،الاعزاءوا!هد!ائهابرولينصريسبافي-د!الساوروبا

نظاريافي،!ارالذياانضعراذللك،هالممااو3لهيكنلم-الماقطةازءناالحدثوهـ،نت،الحربجاعتبمدهـ،و.يفهرروجاكلهانبرووبرويتون

احقدواايعنفويعبرهاوتاعليهفدرعالمفيبانه.إوحيكانإص!،اونغارف!انوكان،وا)ضخرإجمياللهدامئقلهكلالصحراء-4شاعرحدسالذي

ايئنحىءااف"علىوايحارالقاتموالتوسلا!وىالتقطيعبرزوال!وطكانفف!:حبتهفيدتيصحدثثاز!ماقا"لاتياالحربتاكفي

كارلو.(...).اهاناالذا-لالحبءث!منلناتبقىالذ!الوحدالقاسصانالافوخضوعلمناعاكالصحرا?طبؤ!ر!طانلاونغادنجني

.0791-6-4ووما-بوايرء!الوجودد،!ءرفالحد!دءلىلكنه،الاثء،ءلحكما!تجاوزاللصب

.الانهانبنيبينتوجدزفاهمبارقةوبونب،لاعدامامدانا

احغجا،جردصالة
الهـؤين"ارؤأا))لىالاويةلنت!عرالممجموعه"فييتيلأنغاراوكداقدو.

...،..نرول-والاخوةا،رر"،نيضعالوامرفةهالانضباضرورةءلى(1691)

سمخورد!ماري-ج،نالالماوك!-المر-يليا)"هيالمخرجرعت

دللحةءلمىؤص!،يحتعرسىالكأ(،راى)الإرطا)كهالضلةزرونرو.ضكلىااكأكىءافيا!غادكانتلكن.وج!دهم،رصةفيالاامؤمماالبشر3

..."......)تموو-هـ1،لتعب-راسودةة،التعهيردةااد،اهـاأه،،بر/موتتعلق

ء--ئوا"،خوذ"،:فلقاىزءصكلفي"ر!دلا411-ون"رالاص!ض-لمه
..-وىالحبالملأل!للا!-وحصخىايكو!لانوصلواللذيمما-الفصج-!ذللف

ه!موء9،م!بدل!فطلاةئعهءك!مقلم!ابححفافماولتوورصامااءالوىيو!ا!هم!كطرمعموصوبةبن)ا-يتاقوالي!و"-ةوقرل!ط"طك!!هايفلمعفكا!لءلميوء،ةالحبوثص!وة

آذ-االقر3.ءذ"،"ادلةوآواثلةوالما)زنجي"اهمهاوءدط،يسجةوالن!ت.(الحربطفي)

ا!!لااةالرلمما.في،لصلمةالالىاللقضيةانوكلع.الخ.."باخمادلجنانءايهكانلل!درثالاوليل!م!الر!ذاانالوا!ءحمنكانوقد

اللعمالمفيالاجنبةللا!للامالسينمائيةالترجمةهـكلةمنتنالولااتولىلاوبي!نواثيمةا!صلاةبينيدور"19تقطيع"مننوعالميخ!ع-

!ب"



،؟قها!اوج"بىعا،يعتهدازما....تربربىلاالعيون"يفيلمهانالمنقفي!-مقد/سالةلرافيالمثارةياالقضاأمنكثيرأ!انالا،انغبزبيا

!؟!4كورنيؤ*ل.ؤج!"-دعاى،"ءرارهلإمكنلااتياياء2الاهذهعلىهـ--هـهمقاطعلاهمبرمةتريليفتماافدمولهـلك.علإهاالاطلاعاأعدبي

عاحما،ير?مدافه،والريرح!وأللهـواءاللصخبوك!ال!،وحالالض!ءقىل3:الر!مالة

و!-اواظتأهاكايببرهافاءواا!رتيخاطوة4واالممثلونبذلها)ذيا)!!د

4و!:،ثمم!ةازب-اسنعءلصممةربةطونصوءداعبرلاخرطرف!منيحوونالدك!نورءزإزي

ؤوا!قا2ف-جماا!-ورةاءظةداتالمهوتعلى-د،خنصار-يه*هـداز"أووالصناعةالارطحمال!!يرونافنالفزمشا!دكل!منملإوناعشرينان

تامة.ول!كروبلأم!!!لطاضح!انا!!!ىمستب!ةاسطورة!افياالجما!ويةاثقافة

لاخةا)كه"غوديو.وبافيال!:*روب4هذءتكرادمحاولةؤ،نولذ!لفاف!."ظقانزمنكلفيتريدلاالعيون"!مبدوبلاجاجلها

ا!،ابر!ءلى--!!ءجم!اًنهبل،ؤحصصبوخدا!ماعب!ئمايكونلىالايطا!يةوبالاقا--!فأالا-"طبةو!ا!ب!اتبالادرا!اومنبرل،بالكنلةاومنلا

ص-الا!وؤ-!،،-كونق!انهكما،الل!لمن،اتصعصأووبما،وال!ا!ع..(الضاكأريا!!فصمح-دع!نجن"ورولطكما-وار-!)

ء!تصيلا.،!رةسالفرنم!محطإونا/لتلةزمننتلم!ثيربييريقول-الواجبمن)افه

إبعزفقافطض!!آبنت،رفيلمقوماننال!لمفزيوعلىاعرضانياف،نافعاىوذاك،اولاالض!نيةالمشاهدارالاعتبدهبئنأخذان

ا)!يا!نفسسأو!موانا،ببةبالايطلمطبوعةنرجمةأمع"ايعيون"قيلمقرواالقد.هذارهكسيقومالآنبأجمعه،لمالكن.وذكيهسقول

النشح"لث2ا"لمد،يمانافز.يونارفضاذااما،الة،دمالنجدفية!ر!إنو!ماياحيادجعلهسمونوءـمء،اللقيمةدافديونينلفزامشارودبوحودفهائيا

ل!رلا)ءيى!نتسال-صةلالاسهضفنا?نافلةأنا،المطبوعةبافنهرجمة؟!في.الامبركي،،أ،،ل4+أ""دلكتكانه.فرهتشتي!بواسطة

ا!ةز/!لط!-،ا!ة،!-!لطوا)ء!(ليرةال!!تن!والي،ايرطاليوبفاب-في"باشرةبضمصلررنام!-بمحول!ورالجمشويجوينيويورك

قهلهي.فيالاطاه!كا*-ن.هس،كالقانونيرمرضالذياذنهوالكبيردالعدد.ا!بساطة

زةا،ج!عددازداد،فكلم.الاطلنطيعبرطبريقهافيهياللحمافةهده

العادانطزء--نان!ط!-ر)برتولو.لضكماجوزارب4مثل،ءظكا،انيوان.وداحداندبمللجميعالىوجهفيغبةالرازدادتكلمايونيةالنلفز

."ثاعرياطببمع،(اللجديدةاوناضلفزااجهـزةازدادنظكلماانهفالمفروض.اصحيحاهوالعكسكان

سنوربمارىجانفال،دوظ،دالمخنلفةالجم!رانواعبسنارننمي،زانواجبمنكانكلما

اةالمممىاوخضوء،النشاطاتا!سرمنهـوالفنبمالنشاطان))-م."ال!خديرلبسي

."الا!لميةعلىالاممنويةولسبطرةوالتساويااهكانيقيةا....

-يى:-ن-بل،يسرالم.واوهـو):!ااوا"ب،اودرسصافيلىواءالناسان

لفانهافيالافلامرؤيةاعتادواافد،ا"يركاصتوببلدانمعطمفيوخى

واك-،الانتهجاءبعض!-أنيعتقدواالارو،هـ:،تلىان")-مالاولملام)؟ا!الملفيلخلفاالاكثرالشعبهمالايطاليونفهل،الاصلية

اكنا"افبلمنحتىالاطلاقءلىلق!ملاان!ه*ن،أنفسهمهميفهمونهالاا!غاتدائمالبتلكنها،اجنيبةلغاتفيتعرضالعربيةالبلدانفي

-ونغ-ماولمسبى-."اس!ةالوكانتواك،واحدةالاء-ريةنهافيؤ،!ةضية،الا*ملتلكالاصلإ"

.-ؤةأث-رالتي-المتوردةايفني!ةالافلاملان،عندنابارزةغيرا"شكلة

لسوثياع!فأالإمادااطلاقيستدبرمعيناحى-دا""لمغلم-ايةالاص!مثياهالفةبتعهير

---..(اءشجما-!الانذارصفارات

الكلورىافئراية-اللصنه-ةالحزدقىهـنالمدافعينانء)-فولءرةكمببوربريهإمساوجورجانكما

،...........لقدماًنيمكنهلضده.لقدمالقيتالملاحقباناحي،نايؤكدونالدوبلاج

لر،يلتفتلامما.لملأحد-ثاان،"الترجمةفياخر*ثالايةررخى

االبلاهم!وءلقب!ضالتطركثبولم!م!مافنبىغا.إئانقدوها"ةهنأا!تل،واببررحهـفبماوفسرالم!و!مب!عوفياقحطمانهاوهوالمملإةفيالاساسبما)مبببتضنجمطانه

الكامل.بنص،،الآدابلورلمراًءنقدءهاهناونحنالا!صةإ.غازبرواوهي!ورن3ممثلةصوتدن.اخرىللغةاوآخرمختلفلصوت

...مهرواحد،باجمعهلعالماواءام،!ورل،طارق،عرضياصوز!انبس

دكنطالذي،اءوماذلكءةذ،ا)مالمفيكث-رةاحداثجرتللقدنذهـرانال!اجبمنانهكما.ا.ثلةالمككب"طو.لحدداكمم!المعطيات

،ا*هـ59،مء-اثورإةار،لاحداثاللاهباللقهصريةروش،-وفي،في".الاسبانيا،ماءهـولليسالانكلهزيايم،ءبأنايضا

.!هه.(!صزربالادب"للأ!!انجمعية":ينبن!ماتالاولى!للمر"وليديرلااسنقلالاهناكانرما،يمتساءلبدأقدمشما!د"ناكثران

!!إرةل!ت،)-ءاريالبروتلممت،التاريحذلكمنتةغسةاثننه!قى؟!يرءصةالطرهذهس!!كون!ى؟اصوراحتىتدللا!ططذا،للاء!وات

-هـ4!الجالمجنهعتبنيانصتثم،يد!ابأ1)سصلطة،اللينىصيالحزب0.000ا..000

فه-عالواص-ح/دالجط!بطعماتالاجأةظاماظلوفي.الاش!نراكيالمجقمععاربفوعرصنالميملهردوفيكوسم!ال-لطجوالالرىانسنس!طيعمننى

بدهـكتبئكما-الادبحصلفمد.تمامامختلفا!مملاوبالاجتماير؟السويديةكويس!نضناالمكةاردوفي

والا!اما:رجوازيةاعبوديةمنالتخلصةامكانيةعلى"م!طماللتهنايرطالمامنجعلقد(الابر،اليةالاغةءنالمدقع)فاشياالانوناان

."!ةهاالنخىوالحورية،حقااللطليهجمةالعاملة"لدقةبحركةالرجلوهو)رءنواوجانيقولوكما،لانه،الاجنبةللا!لامعازغرفة

اع!جواعوخ!و،م!"،البرجوازيةمقتء-هـموراضى،رياكانولهذا."قتل"لحملههـوالدوبلاجان"(نميرهمناكثرالسينمافهماووبم!

.والةقالاددصصزبر-"حولطالهظيمةاولملإنجب!نيةا-يمللمتعا!نراكىبئالافؤء!اج!أ!،(هـرةحينعلىمباغتتها)ا!حبباةمفاجأةهوالمهمان"

اطلاقه،لءطة(4ا"باف)اللصولفمفاجأةيع"!اانما(ءباغتتها)اللحياة

اخمووءتا))منالة!ضو/":ك!،!الانحطاطالادبطءهثليؤ،ط،والآرىالانن!يزلتمااني...والضه!جحبال!همعالامرهووكذلك

،"-الائ!ى-،نفو!ط"فصجلةانفمىهـملمتصووونيئادا،"ال!ى!ري!بنللإل!با،ا)!ب،ةبهبماغتمةيمنغقمدونالذ!م!رلممة،الظلدير.قيقيالم!ر!

لي!ءن،مؤهاسخبراكك!،يةاا:رجواز!ايحرياءدطاللدنورينوالمدافتق،ةفتآهةادوابصاحتة،رالخطمنبر،نهيعننقدونبئاذوا،11!ثائق!

ه!هـيزووووقو!ب.وءـون،المصةوااوورء،نائحلوالىءـولاء،هدمالآن."اخرىمرةتواوهاير.كنلاآهة،معي!نةمنماس!:ةفي!هاوفماتط!ها
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اءهيقاالداخلىالافت،عهـ-نكذلكويعبر،ية4طلإالم!معطبقات1لادبحزبيية"اللينينيةالاطروحةمواضصعمننلكاوالموضوعة

النمشبطة،الابداعيةايةاللصاعنيعبرالهكما،الاشتراًكيلأافكرةبصحة.الثوريالفنبيان-"الحزببمواًلتنظيم

ىفتعببرهاال!فنانحزبرءةو-جر.الفكرةهذه،رصوانتلدمممالموجهةبينالراهـنالحاداللعواعشروطفييسعونائذيناولئكان

هـعلارداء4الانجهاعب4وا!وج،اللداخليلل!ماسائوضوياالا-لففىوعالمالاشتراًكيةعاسمبين"الجسوريقيموا"لانالايديولوجيتين

المشيوميةللحزبالعظيمةالاهدالى!م،ئحتمظالايديولوحي"الاركان"للتقنت"ويعرضوا،الرأسمالية

واعادة،ا!حياةلو!سيو!-لمةوالفنالادبفيلينينريمىلقدالخالدالائرهذا!دىالتوريةالشحنةوجبروتاللظثيرقوةجيدايعون

هى-اللغنيلللابداغانعلياالاجماعيةالرسألةان.لهاالثوريا!ظ!بملمحىصبغكما،الثيوبمبةلأالحزدمبدأوجدوقد.الماركسيللفكر

الافكارواخصماب،التار/خمةحركتهافي!ياةالصادؤالتصويرفىائجاتجسيدهوجد،الاخبرىمقالاتهفيطوروكما،للينينمقالة

."ائحيو!لمهاالاشتراكيةالرولليتاريابتجربة"للانسانجهائثوريةواضحى،اللفنيةللعمليةتوجيههفيالسوفيتيالشيوعياالعزبتجربة

ائفني.للابداعقانونكأهمتمثلبالواقعتنفصملاافنيالصلةانتلاحمسبيلوفي،المجتمعبناءاعادةاجلمنللنضالجبارةوسيلة

المتفانيةاللخدمةمناساسعلىالفبيالابداعحقلفيمثقفيناصفوف

ال!لمرم،ا،ضا،اابوص:"طكلمنالانتهازيينانلصينولاحظ.الاشتراكيةلقضية

امنهاعقائدوهملكنولم!يتةهم!فدص!ملكثكا!نتدالحبمهاو،التعلمعندلمبةلماضروشخلفونعىلللىسلاحهي-جيهناايديولووكامل،السوفيتياللفنحزبيةان

وضد،العالميةللرجميةالايديولوجيةالتخريباتضدالنضالفيمنمد

التى،الءياةمطاباءهقعنبعبراللذي،الثودةليلوراء"اًبداو*ىلال،الداخلمنواف!ادهالسوفيتيالمجتمعلتفسيخمحاولاتايم!

.."؟جذراالشعبيةاالمصلملحاشدتمسارقيمابداععواولمنهمعاملوووكأ.الملتممة،المتراصة!حدته

ا!طالابداعللحزبيةضوب"الوالضرورةبأعلانللينينيتحددولمال!.اللعا!هماالفنكنزتغنيالتي،الجماللية

ظواهراعقدلتحليلرائعهنماذجا.ركضاثدموانما،واثباتهاوتعليلها

"كأالافاى.ا)!ربكأا&ظروج!ةء!،مةاللفنوالصملهلأ،والفنالادب-*-

التابء-!كثيبرءلىالضافذ!واحكامه،تولهـمننوي.لعنالث!برة

،الادبلأدراسوء"الماركسي!داصيلةودرسةهيازما-الاخربئالادبقضايا!يلينينوكلمات،اللينيئيالجماليالتراًثان

،الوضوحبرمتهى،تكش،فةالى.جمماالجمالوو:ااسلوبر-قىوقعدةان-"اللحزبيوالتنظي!الادبحزبية"مقالتهشيءكلوقبل،واللفن

كاملان.واتءسا!اته،المو!نرو،ارلىبائتبراث-جاها!لم!نينييلمواونيذللكوتطوير،جديدةتاريخيةشروطفي،استمرارهوانماهذاكل

غور!ب-!م"-ءيى-ءئ.فرالمتبادلةالشخه-يةالعلاقات-اريخةص!وافزماركسبر!واللذي،يهادنلاالذبم!الايديرولوجمطالنضال

،بر3ؤ:-،نىلىوالباث!را!ظما،لحزبيثيراللطىلىرنفسهدالمثال،الفنيالابداعواهدافطبيعة!بىالمثايةاللفرديةاببرجوازيةالنظرات

هـ!،ذات"الوقتفي،،والمتطلب،الحريصالموقفعلىوكذلكاتاولطريقهفيالطائفبصة،اقيذللهالاجتماعيةالالجاهتوضد

ابداهـ4.ا،جتماعيالوعيحقولمنجداالهامالحقلللهذاوالمعالجة

بممصاد-ة!ويةالعضصلتهافيالحزبيةمسألةالىللينيننظر!دقبل،تتعلقالحزبيةلموضوعاللينينيللطبرحالمبدئيةالجدةان

ص-قارفيت!صرانماللفنالموصوعجةوانينالةان.الإبداعصريةءسلح،جديدطرارمنجماهيريثوريحزببافاءشيءكل

الاإصابم-هـءطبيعيكاشمرار-وقنرةىاًوحمرالاختار!،ادالنانهذاخطان.قبلمنقطيكنلمبشمكلتنظيمياومتلاحمايديولوجيا

،!!اللصارمةاتاريختوجهات"هنانطللأقا،الحقهذابممارسةا!عالميةال!ثوريهللحركةالجديدةالرحلةشروطفيالسياسياللحزب

ثىا!ش.انلينيناىلفد.الشعبولص،لج،المجتمعلصاللحبان4ل!والذىهو-المسرحمق!مةالىاللبرويتارياقفزتحين-

باىنرافها،المارهـفيان.همكننجرامراقيمعامنوائتحرر،اووعللحزبيسةلألواضحالدفقالمعيارهذامثل،الاولىللمرة،يقدم

علىالاطل!صفةاضفاءءنتماماتبتعد،ياللفبالابداعبخعو!لا.الشيوعية

والنزوات،لآاللذاتيىالاعقباطيةاللىالطريقيفتحماوهي،ابفنانالاتجاهعنثومابعيدائت!الله-الماركسه!ا!جمالعلمىنلقد

الفوضوية.والتكنيكالمستراتيجيةلمقولاتاركانيكيالنقلفيالمبتذلالتبسيطي

لينيئ-اشاركما-هو،الابداعللحويةالحقهقياالصوان،الخصوصيةاف!الخاصة،الف!الليةهذهمثلالىالسياسيين

الحياةعنبعيدابالفنارتزوعالت!،ال!صويةالفرديةالتاثيراتهـ!،ا!ةنخصوصيةالحتبارهبنالرياخذوهو،الطمهذافا!.كالفن

نا/مكنلاوالةرديةالفوضويهان.اًلاصماءبال:ضالوص،الوافعيةالقوانينخارجتوجدإنايم!نكظاهـوةاللفنالى،هذامع،ينظر

زصظي!علاالرأسصمالجةان.وءخلهاالاشنؤامميمةطببعةمعبحاليلتئماقطاخفسهلينيئيصورصموا.واكضال،الاجتماعيللتطورالوجهة

.-0.0010،1..لأ،اللحزبينفذهاالتى،المهامعنمستقلكشيءللفناللشيوعيةالحزبية

تبعبةموم!ي!نة*مهار،.مبدعلالنقولحعبلمميمالكمسىثذدهلملهتمنحان"ا!زبيةللشعاراتفرورياروو!د.وتطبيقهمنهاجهدناو

..كمنار-كونوان،ومبادرا*هااللذاتيالتوريالجماهيرنشاطابداتتقدم

ءلمىالحزببوصاية"الزعمعنالايديولوجيوناوراؤنا!كلولاوكاملجلالهبروووالالاثتراكبمالد!راطىمثافا"طهرة،للهامرش!

الاشباعبفصلاللغنيالابداعهلاكتأكيدوءن،"الفنرجالالهماللجماليةالمقولاتالىمباشرةلتقودناالكلماتهذهان."...روعته

والاحكامالتحا*لا)ى"مصوفىانماالحزبيةانارتكراوعن،الايديولوجيالحقيفىوالاشتراكيالدمقراطيالمثالان.والسامحاالرائععن

الاجتماءيةللافكار"سطجشرحاىاالفنمهمةوتحيل،المسبقةالجاهزةالاريغمبدعيوقلوبءقولفييعيمثىحينالا،الواقعفييتجسدلا

اللخ.والسياسيمةاللذي،المثالهذاظكيدوهي.وعواطفهم،تصوراتهموفي،المنظمين

لا.011،الجديدةاالحياةبناءفياللفعالللاسهامويعبئها،الجماهيريلحم فكاراادب،"تددبناهوالاكتراءاتللهذهدحضافضلان

ي!الاء،مالىخطوةالىب!!سهيرمزالذي،الل!مب!ةوالمئا!رالكبيرة.للفنكببرروريعود

التىهىباللذاتالكلافرةالاشتراكيةان.-لللانسانيةالفنيالتطورمتمددمفهومهوانما-واللفنالادبحزبيلأحولاللينينيالمبدأان

المتجدد.والبحث،الحرللابداعالرحبالمنطلقالفنانامامتقنحاكثربمصائحللفنانالايديولوجيةالصلةعنيعبرفهو.الجوانب
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تكسونانينبغيالاد؟يهءةالقضان.""بةكنةصورةوافهلاتمفيهكرةتطورهزحددحينحرأ/يصبءالأدبفان،اءضينيقو)"لما!وفظ

الغامة.البرولليت!ارياقضبةمنيتجزألاجزءاكللملأييناللىالادبيتوجهوحين،الوصوليةولاالمنفعةلا،ا،ءتراكية

اولينينيءبالمفهوم-ناللفوالادبتطويرفيا!شبعملان.الكادحين

النظربوجهةالفف!الابداعمثقفيبتسليحالدائملآالعنايةيشترطمناينضالفيوايد،ركة،للشعبالنزيهة،النتويفةا!خممةان

اللحسزبنشاطان.الشيوعيةدروحودتربينهتهـم،اللعاللمفيالماركسيةأ4دقيمتالاحساسوؤمنحهالنسانموهبةتجنحالاشتراكب-قىاجل

والفن،الادبثغيلةالايديولوجيبالتصلهلغرضوالموجه،اللهادف.ا!جتماعية

لاعلىيعتمدانما،ا!بداءيةفعللميتهـمولرفع،بالعص.عب*قاتهمولتعزيز،الاصيلةالعلميةالماركسيةالنظرةمنالمتنامبة،الحزبيةان

الادبية،واللقضيقى،ابرفنيا:طاقالخصيصةالدقةفيعايةحساب،الموضوعيةا!ففسان-اللظبهبدخصومنايحاولكما-تحرملالليست

،الاخرىالفعالياتجميعمناقل،تخضع،لينيناكدكماالتي.إروفيوااللحياتجةالحق!بقةالى1تقوده،الليها.لقودهالصكترعلىوانما

المحكمان!كمة.لة..
.بة....لشص!-الماركسياللحسزب،قيادةأحتالكادحيننضالوتعمقوبتطور

جديدة،ثفادةبناء.لوجيهفيلهالتقبد،اللم!نظيرلينينلاحطللقدبهاءخبرات/خاظمومع،للمجهمعالثوريالتجديداجلمناللينينجا

مقاومةعلىالتغلبفيهاينعينالتيالطروففي،حقاشعبية...ا!شراكيللفنجديدةبا)-زةآثارظهورومع،الشيولمجبةالثقافة

الفكريةوانما،فحسبوالسياسيةالعس!كريةله-!)ا-الرأسما!يةفذوؤب.يتسعوألآخرهويضمنياللفننالابداعحزبيةمف!وممح!نوىفأن

هو،وذكر."نفوذاواعمقهاالمقاومةانالواقوىهيوالتي،ايضا؟كخصيصة،للشعبيةشكلكأسمىالحزبية.لهفء*راك!يةالاثالواقه"قى

العريغىوالتعميمالتسرعيكونالثقاقةقةصايافي"رأنه،ءرةذيراللغنىوالنظامج!الايديولوالمحنوىعناصركافةتتخلل،اسطاط"قهكأ

."الاذىباللغامراعاللميبدلحهمااهمهيالحزبيةان.اتجاههءسبقاونحدد،للاثر

مهمة-لينينصلغهاالتيالمهمةينفذاذ،اللشوعيالحزبان.لابداعهالمتدفقوالينبوع،الداخاكماإالفنان

قامقديكونانما،-اللفنالىوالشعب،!لشعبالىاللفنتةهـيب-،-

الشيوعية،لمثلالامانةبروحالفنيالابداعمثقفينربيةفيجبارب!مل،كاونسكيشاكلةىع!والانتهازيينحيينالتنمقيمناللضدوعاى

لصفوفهم.السياسية-ا!يديولوجيةالوحدةضمانوفياللفوضىتحكمفيمستقعمراكيةالافىظلفيالثقافةبئنزعماللذي

التنغيميينمنوابواقهم،البرجوافيب!يناللفنونظرييالد!عاةانيفرضلانالتاريخ!بةالضرورةعى-ندافعفدلت-بئفان،والامحتباطة

اللفناس،تسذةبعضضليلاجلمن،ج!ودهمؤصارىيبذلونالما.الفنيالابداعتقدمعلىزأثيرهالاشتراكيوالمجتمعاللحزب

رفضعلىوارتلممهم،المثعيو""بئال!حزبيةمواقععنوصرفهـلمالايغ!ترابرواجباهمان،الادبحزبية"برأبرطرحه،لليعفيئرأىوقد

الاجتماعيةالطواهرتناولفيطثقيتهافيا)دقيقة،اًلبروليتارقيالمعاييرالحيلةلغةالىوترجمض"المبدا!ذاتطوير"هوتراكهبئالاش"جروليت!اريا

!عي555!هلمصي

دو!بشماداءانحصور!د،---

.-بررفاا-3:-،-.،،ى/3"8فم-.

ا!فول-ال!ون-الصرث!ع6ى!!

س-،6

-.!--.ص-ء8-8**،،!81".لم!أ
-*!01..0-!رئتصإ*،؟6،3:ىمم!ممو

*لأكاص-ا-س.لا*3*،ء،؟!،بر!:ص

!ر؟!:إ*!6*!!*ش

--*-كا-.:ةنبه!يمإء36-!3!!*-ص-------

مىصمى!رصصسحص
.صرتهعوفداشضس+ة"،!"،فى+أ"م!!ول+ي -ورر-!لفوتا:39363!سلا5مم!ى

!يا!!هيص
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زاعملأؤكدحينونفسهارفيبنها-فضحانهاا!رجوازيةإبئا)دعاانمناللفن-جريد"عنكلامي!للدفاعيشصوناذ،و!م.ومه،لجءها

."والادبالحولطبينمحم!ق!ا!))وجود!!مبمانى1اؤح!و،يه!مست!دؤوناؤ!ا)وفي،فان!!،"يواوجي!الالمجى

دقال!اف!علاسنووثالس،ابىوفييتي1الادب-طورء!لي8ةان..ايمرجواريرةرو)و!-بئالأيداءرولم!لط

م!قطعة0غبرع.لمية!الاسطاطبفيةلروايهاغناءعهلية،اللطلميا!فنف-نء--نجبمالايد،ولوامىللأحا.دن!زعانلاحد!قدرلنولءن

الل!ين،ا!للححلواالثس!غاللحهلؤفاني"ء،حفالىوح!نحاإبمونوا!ط.اكفاحياكأماالطباتجاهـ"منو؟جرده،الظاؤرة،االهلسنرا؟-قى

....1.......ف4يتج!صدالذكط،اللحز!عنأيسيوفيةىا،دل!يف!*لاناصدبرول!

كل!رة،ذلكائبتوقد-بت!احبدع،ا)شعص!عيومباحترامبمن!ون.ءصرنايروة-5وشرؤءغزو

امدقبماازهقدالذيالسوف!بيتاللشبمابطامل!اباجقم،ع،اخرىلم

نحوعلىيطووورالذين،او!ببنااثءبالطامنكببرةفكل--لة-وجبزالشمهوممطاحز!اكزيةالراول!نة/رحيبكلهقىفيبراءووو9

فورء،نوفط،.ود،ياكوفصك!ط"،.وفط،كا3فير.!اءدت!انان!طفعالالادلطان)):صإكطولصما،ا!و!،!تاالمكمنا!لألرابعاوا"؟/9بلمصءوقيبني11

لمححرا!بمح!فبن!ىأ.وأ،روفمصمصياوسمة"و!.،"واسضوي0وأقد،ا!ثورة-ظوفي،باقمار؟!حاسمانعطماففيالمولود،ايصسوف!ضي

الآثارمبد!،!نالآخرينالبارزالكاالمةدنا-ذةوالص،فادييف.وأاهـءعراًى.الملأ!ءافبكأالههص!الابداعت!يرفيجدإهـةصحلةاف!ح

افنقد!اجلاوم!ص.الالغ!مرايةافعيةالولادلطاكلاسميكالخمالدةاالتجوبةءكس!!ونه3ف!ك!يرءوو!دانانمااللعالميةولص!هإووليا

اكظرا!الطررفي،اصماص!!اللبالالمشوىلحالاو!جف!ولكضلملط،لامجش!عوريل11إلطللكء!ا-اءاةااعالمجةاالضا"ريخى!

للثحموبالكبيرةال!ائال!قىأدب،افنصددةا!هوءيات،،بربئرائ"كلالىالرفيعهالمثلالناسالى،دائمحملف!ونه3وفي،3ءةالاشتبراس:ءل

فىالاولىالهـرجةمنا!،ونةاووطاعندوو!ر!ؤرمتالتي،المأ!قى،الس!فييتجمطالادباى.والتقدم،اصملاموا،والحرية،للامئصيويىقى

إبى!ي،وم،لوفوفطغمو.مامثالط،ا*،!ررااورمرلصاا*دودةاعيرر،لاء*انب،تيهانلاباو،لبش،ءةا،الثور.إةبالانسانيةإنئبعا

،ليتنئعهت،.وب،ق!نوليو.ول،ينفبد.قو،جالموو.ياو."ارقدهوياازبرجوؤ"ابهيجاانما،نأللأنسط

بر-خا،أو.وأ،فورف-ون.وص،عبنيينال!وصدر،ءوضوف.،يم،!:أوجسدووحفكلأت!ل،قدالحزبيةفيجنيالمي!االمبدأان

الذين،الكأاباسماءمنقليلاشطراالالليسهذاو-لجونبدزه.وغاتصويرالفنانمن.ضطلبلتبا،الاثمترا?ةجةامعالو!الفني؟اوزاله

السوفبيت.بلادثععوب،حوظعن،ب!مت!تزا-ةرساتق!ول.الثوري"طورهفياقعالو،تاريخا5ءددا،ء-اد!ا

الحياتيةالقوةاظهـرتقدالسوفبهتيللادبالار!اعيةالتجربةانالمركزيةالل!ةى11السوةييتللكتابارعالراؤزمرافيهو"بئ.الس

لهن،واالادبوشعبيةصةحزفيااللي!شينيةاتعاليماوجدوى،اكببرةادوناوصراحة،بكبر/1ءنسمنياننا":ال-وفيبتيالث.هـوعكبماللحزب

الانى!راكية.اؤ،ءةالوالممطاطيقفييةا)زاوحجرتمثلال!نيغبرءصاللحإماا.نوجدانيمكنولا4فبلبسلانهوذلك،حزبياادبا

لحزبىبا!ادبففسميأننا.حزبناتهايعبرالضكط،الش!عبمهمالء

-!-للبشريةالفاليةللمطامجالاتمالتجىميدالحزبطسيالىةفينرىلاننا

برمىأ.ا)!ولمحيبتهطافحئواالادبن!احال!ظف!ناذ،الحزلطان."التقد".بئ

!هـ55هـهـههد55555ه555555555555555555ههه-!هد!ه!5ه55هفح!
لالا

،!لاهـاالمأ

!-

كورؤوغحمم!او!طت!

مجا!دالنعمع!مجاهـدترجمة

مقصدءاماركس!.لقإجيالالمالفكرفي3-مبةالماركةللحرمبلوتأالم،ركمهميال!رداخلمنرحلة

الم،ركس!جم!اللفكرعنىمصدرهوحيثهـنهينىعندكب-رةوقفةثمالروممانتيهالحركةالىاهـلافيةاا!ولفة

الؤلفيهتموهنما..خاصةبصفةفيورباخولودفبخعاءةبصفةالالي!إباليسمارعتدأخرىكصببرةوقفةثم

ماركسعلىاثرتالتلبماالفكرةتلكوهي،فيورباخوهسسىمولىثم!"خلمنل3عندالاغتراب!ؤكر!بابراز

الاصمولرحلةتكونانبعداش!يوعىاالب-،نحت!اوتطورهـالةكريالفلسفيةالملأوناتفيوبحثاكحابلا

..ستكهلمخااؤد

منوهو..ببرلينهمبولدتبجامعةالثقافيللتاريخواستاذالمادلي:نرلمنالمفكرك!ار!نواحدلفوالمف

نشرتالتص.والفلسفبةالاقتصاديةص،ركسمخطوطةعلى3زورماركسعندالخربةبمشكلةاهتموامناوائل

..ماركشكارلالى-النظروعدلت-ينءالعشر*القونمنالثانيا)ثلثفي

"الاداب"دارعن-حديثاص!در.لا...!/فطا!دط-"

جديدةلطفي،/

ع!55!ه!!ءه!ه!ه5!ه!55!ه!م!ههص!
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ء!ندهاوذ!ك،للحزبءشرالحادك!المؤتموفيتثميمنهنذكرانوحسبهلماالحياةمطلقاتكافةفياللعامال!وضت!سالتيالنجاحات،تمممتحق

ا!قايلةالمرءوبرلمةالاءهواتفملهك"حتى"ال"بصرا"اخطر"عنزحدث?قف!يانعتصاهيلفت،دلكمع)بئسو،فكو،لامجتمعوالروحيةالمادية

كاهلن!فط"الان!ع!قاديإة!بضه،)1(للنبمطالاولىالفرةفي"اللهدد،ا):ظئصإبلأصظو،ب!-!لءلماتياا!سائلالىال!الابداع

."الدصرءنيكة!ه!ما"لمقىمزاج"لحنءكبرتاتيا((يةالشعرالأفارمن.الإبداعيةاللحياةفيالامصةغ!روالات!جاهات

-ائمتفاحاة،شجاعةرنظرةدائماا)--وفييتيالادبزميزلقدوحيد،سطحينخوعاىفبهازصورآثارزطهـرحهنالىحينالمن

ويرووم!ل،ننفص"ملابرىبارئ!ه!االملتحموووو،حمل!قد.اللعالمالاجتهماعةاللتهقديراتفي"اوبفتقد،والت!اريخالمعاصوةالحياةاللجانب

ا،نجازاتوعنم،الارضفيللاشنجراكي!ةدبااولحياةءنايحقبقةشأن"-نفيهايعلىو،إلأالبشرقاتوللتصرالحيسافيقىللظوا!والدفيقة

ظهو!بر!(!:ة،للبينوقال.وفييتالساهـوا؟ة.نا2والقهاليقىاللعملية.إ"التجر!د

قة""ا؟ه"اتلن،".اًتؤح!بوة-أنبولمزروكاهننرإج"لى"ر!ا!يالل!رجلي"ال!-ع"اتجماهالىالميلالآثاربعضكلؤلوروويظ!ر

..........ظلملح!بقيةالحقهراوحةزش!و/،!مالىبهم./ؤديمما،4!ا!ر

الانئشراك!ةأقصةف!ش!الوناالاللقاطراطي!فيورأبحبالجمودت!ايزائفوكلاو"لالمرلوناجإر!ىأ.بهـاهـاتاللتذكصررياصرهيبدوا!خ!موصاورهد لت!د-!الصنع

ؤقدازهمبهـ-!،يماو!ايذينالكتالطاو!ئك!هه!دت!ماالمشبعة

،لل!موهص"امرديص-ة!اللخصائصرالثاءللظوراكازياتالامأو!-عاتله*!ح..2

الس.وف!يتي،الادبان.هـاعالابلىهجاكافةفيجالخاضو)لالتجديد!ىوعبمهمول*د!،أيامالىابداالم!نلورةهجفعنابحركةالة-سس

ابداءهمانالوفيالاصليودطالكت!اب،نا!مردواالا!أنذةوردءاللذي"حاضر"اورتاجإبئ!طو!،اليو"فيالثءحطحياةفيالاساسيملاصظة

بةاًللفئيةوالحطول،ولألاساليب،الاشمكالبتهدديتميزانما،اللفني."لثورر:االخفىللفناءفنيةو!وتوغرافات،فنبة

روزهيمصلحاريستطيعلاا)-وؤء-تالارداءءنا"ثقفينممصلار

-*-للمثقفالاساسيهالقبمةباىتقولالتيالاطروحةبتلكالايديولوجية

الاولساطاتانتاجهـ!كلمفيزطهرالفوةهدهان."رفض!4"فيهي

والسلاح،والفنالادبءلمىالحمزبيلقأثيرالجبارةالوس!يلةانرسالةءما!نلةان.طببءبامروهذا.المالىراسبلدانفيايفنية

الإيديولوجيةأبى،دىءوا!اءالمطردالتطورلى:-لفيللنضالمايها-هـذا"ءلمههاارؤطالمتعالقيمناقد"مثلرسالةمعالسوفييتيالفنان

-المارورءيالفنيالنقهدهي-الإشتراًكيةللواقعهةالاسطاطهقية-،ءجتمعن،لطهيعةمدا4كووععن،ا)ت!جاهـلاوا،فهمءدما"4ز!:يانما

المبدئب-قىبروحالادديهنالنقادكوادربتربيةإةالمناان.ا!لإ:ينيسكأصدمواك!،اسما!!الرانظاماللطبيعةالمبداحيتمنتماماالمغايرة

ت!ج51ا!ادنةعدموبرروحا،الفت!باء!امالكبيرةليةاررؤو،العالية.الكادصةال!اوو،براءمصلم

هـحاانص!ا-اللفنفيالحرفيةوتجا،لخزنشا،بي!لذنم!ن!نةكماكقالنال،هـصو،ءحددارجابرجممااب!لاجاًلم!حم!و،"الرفض"شعاران

........هدامثلانذلك،ببادهوانماعيالو"في"حدلا"،لمنينروولفيما

الوركما،نقدناسهمعةز!اظمف!يهاريهطلااقيالاكيدةالامورومن.""حتوىدونوانشادا،اجوفوءرإخ!ؤقاعةسهببكونالثعار

للواه!ماموكلؤئرلىإاللفنامداز"لخماصسلووهلب!ةللثعق!يدقإداصىبتلونءمم!متويةولآفامعالجدإصددهـ!مم!مةت!ف!فييرىواسوفييننياالفنراىلفد

الفكو.فكيلءلمىالهعالالنقدزأئيرإدوبؤاالاد!ةلو!ةا!بىادلكفييرى،ودفضء!الاشراكيةوحلراولديالقديموزقدواو!ما

والابخماء!ه!.الاسطاطهقيؤهىوينإضل.وؤجمهقيالساللفنناضهلوقد.الاجتماءية4رورصالتمعزى

3مسعاء-ررذللكفيمنطلقا،والشيومحيةالملاشتراكببةاساميلأاالمثلسهبهل

ا/يوما!نيك!رفأا)ص،رةا،مارانط!شعكلطانما-هذاكلان.ا)جديردالمجتحوعألانم!انلمالروحياككوينقض!لمجماللحزلط!لمل

ا-ووداهدانقاض"لاحظةءدم،حالارة!لى،ص!جمحمحيرسه"ونو!كن

بعد0محليهايقضللمافنيوامراصه،اللجديةهوطكل،هوادة!ون،!دو!و،داءما،زدطالحاطالرو(ل!د

بالفادقيق!-ا"ااهنملماظهـ(ر،لهنواالادلطفيجيلميد/ولوامارو.يبمحر

ياتتاورلمنصسلخعضىفيكفين!واضم"للى!"فىم،"!تما!مهعررأوسافعلقدمقاجهل!ا)هـوراال!ادةاؤعالوهسائلىالبروررأةالمتوجه،للانا!الابداءجمطبالبحث

.......دراهـ!هـلني!الىوالضءعمبلآالحزبع!فى"واقعمنكماوالساع،المتهبة

الاورطاطه!ية،وؤ-مخهااعاصوةاحيما"ظفياللعطو)*ة.الضىحص-ةبرتصبمال"!اسازذةال!زل!وجه.وؤ!د.المج!هعتص!اعادة4ءملبو؟!بد

،الآثار.إك-تحتذىلرمننماذجدلم?طوها-
..السماءالىو-هالتيدعزحواطافرةاالحركة-ل!مرؤاالالمه،ل!بمالمح!نوىوير-!الىداؤما

،"اللصفبرانبالانس"يدءى11ال"فءةالعثوائيةا-!باةانهءوراء16.91

ئهريا.وصفأالروحيةوذاتهالاجتماء!خمولهيوصفالذ!.فنيسكلكملبا-هـومحيه

ا،ؤتمهر1-ىالهالركزيةاولبر:ة"قريرفيبرإج!يفالردبقواكد

اللقض--لأانبرمكرةملمكمينظبا3نوالمجهالقص-ل!ذامنهقالاتوفي،والادلطالفنهإدائمهص،زداحزلطاان"للهحزبوالهربنإثالتا

للح!دث"الفك!ا*سجيمااهيالح!ءقيةالموههقىا!تمامزستحقالتيكافةض!فب4هـوادةلانضالاوورء-مفئ،بمثماناالا،مانيدء!الذكب

احيمابجة،اوالظروفالمفخص!تالواس!صةا):مذجةولليس،"العابر."عناالفبربةيديولوجهبئالامظا!و

المعا!ر.لواؤمنالحسيةالرلللاز!جاءـاتالنألادرا!او

يرشترطوالفنللادبالخ-لاقالاوداععنع91الدفياثبات11ان

زالتلاإتياالمهاهرزلككلاللي!نينيةالحزبيةعنز!ماماوغريبا).ورة.ا)و!ادللذخيرةإهقطعلاوالناء،اللحللىيعرفلاابداعي،بحثا

وفى،النق!فيالمحابية"الطانةة"اًلمبولمظاهر،فيكانالنفسهاتجدوجداذاف!طودللك-إكأر!اوبقواهيعتةطالا!لالاشتراكيال!نان

ف!هلأ!ح!هصالء!صةلهلممارأ؟"راًلألقاظلمقااوهتلمامحة!لحفيادةللفداالبيئةلثلادلأجةفىب*روطلا،ي!اجريقلكلاهدأ؟ونانيطةشر)ا!هطئبيقالكل"

.......ء(امامالى4ءوكف

وثائقوفي.الفنيااالابداعحقلفيمث!ينا!،ئلمةركادافبىارص

اراديةتنارلاتايرمااجاهيهادنلاموال!فااينينوقفكيفوهعروفط

(اقىوجم)الجديدةالاقتصادقياسياسةااي-1.الفنفبمئيةالءطغيهبرجيةالإبدإولوا)نزعاتزجاهاراديةلااو
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ا!نضح.حدبلغتالتيالاسطاطبقيةيجربمماالادديةا)س!ياله"ةقضإيافيارروفييه!ه!الشيوعياللحزببرنامح

ظواهرتناولفيوابىئية،الاصيلبإولوجيالاطوال!رانفىالااللعميقالتربوىبمغزاهيتقغلاالمار!مهالنفدانعلىالآكيد

ومع،اللاموضوعيةمعقطحامعيح!عهالاومعارشهاواو!نالادررشرهخ!منابعدتاذاوالا،الجيدوالمهنيالايديولوجيتسلحهحالة

...."الادبيةالآمريةنغمة

النقديمة.التقديراتفي،المبردرء،والتجريح،الصخب

تطليرنكونان،فينء-ويةعتةعلىنقفونعن،ملزموناننااجلمنالنضال،المعاصرالحادالايديرونوجيالنضالظروفاوفي

.....،يقظصنيكونوااروالفناًلادبرجالعلىفان،الناسوفلوبعقول

-الةف-!ى-الالديولوحيأننسلمحومستوىسسةه-جلخاصةلصفة
..-..بة....الايدرويوجيةصطاهرمنمظهرايتراه،اخروقتأيمناكثر

الد:-نيةللاسلو!لةالتارتالانتهـصاجعلىاللقدرةوتطه،لنقدنا
.........بالدرجة،ينبغيالشيوعييناللفنالينعورصالاوليس.ازيهالبرجوا

و"راعاتها.وا،نتهاح،الشبوعيةالايديولوجهةيةرااعلاء،شيءكلوفلل،الاولى

نابخغيولا،1/لملمبةالغايبرالىيسعتندانالادبيالنقدعلىان.اللفنيالابداعحقلفيالحزبلخطىينحرفلاائ!ياكابت

.صوغفيالمهرجلوللتسرع،ك!مالذاوالاعتباطالمفوضىمكانفيهيكون

ا!فني.ادطبيقوعن،اتاريخيةالوا!ةك!اررهـبة"ا!الاهيم"ألايديولوبرلأالنقاوةعنالدفاعهي-الكفاحيةالنقدمهمةان

محناذيادا!طوكذلك،بروحهالامميو،المنعددةقومياتناأدب،لادبشا

+لمة.الاصلثصهبيةاوألسىها،يةكلالوتقاثد.ا
س*-

؟،ذكرتهم،الابداءيبنشغيلتنا"الادبب!ةيدةلجرا"ذكرتوقد

منالشهوبنضالاناثتقدالتاريرفياالتطوراورهـيرةكاملانوالاحساسألادبى"النقاشطت"بعنوانانشورة1مقمااتهافي،حقءن

الحالةتلكفبمفقطظافرايتجلىالجدإدالاجتما!يالنظام!وزاجلقىا!لطروحهلةالمتصيغمة،هنا،الاهةماموتسصتحتى."اقيبالمس!ؤو

ا)طليعة"وفصيلةالعاهورةا!طبقةوقه،دةتوحب".نحتفيهايكونال!تيالابداعيةوالفعالية،اللغإمس!مااالمسمتوىرفعضرورةحولالمقالةهذه

اجلهمنالذيالس!بببااذاتهو،هذا.الشيوعيا!حزب-يلكادحينثيها!ران-اللجريدةتكتبكما-ينبغيلاالتي،الادبيةللمناقشات

الممسائلهـنالكثيرفيهازحةركزبؤرةهـ4الشيوعالحزببةامسألةصلرتايضماح"طلبهـنلاقطعمايتحدرالذ!ا،المنفوذللكاللحدةتلك"

19لعظبماخع!بوعياا!فنابداعالىالطبريقتفتتحانها.الاخرىالملحةيسىالنقاشىفيالخصمعنالثقةنزعفيالرغبةمنوانما،ا/لحقيقة

!ينيئ..فبهيحلمكانوالذي،حقا."الريبموضع؟مواطنوقبمتهالبشرغ"4كرامتووة"ء،الا

الثاطرمظاهاحداهيالابداعيةوالقاشاتا":،قمثىاتان

الروسيةءطفهاموسكويكشعفانفحمانقدناتساعدانللهاوينبغي.لنقدناالطببصرالحياتي

،الاجتمامحبىابا)تطورلللأدبالايوانالمتمددةلملأتالصوأزماعمقدحوعلى

الدينكمالجالبلالمخلو!ل،قيعالراالف-دبامسؤاهاجلمنيناضلانوفي

هه!هـ!ه!ف!!ي5

تاليف

."4-44لى4صاء!ا!رلهى
اًلطاهردوادعلىالدكدنورللاص

العراقيةالقصةرائدعنمسهبهدراسةاول---
-كا!ء

بماوالباحثينالمستث!رقيناهتمامأثارالذيالحديثة

كتابللجميعالطريقمهدتوقصصوواياتمنانتجه

الراقفيالحديثةالقصة!رل!ا!اوهـ!!صاالمصا
--ءسر

بيروت،الادلمبدارمنشورات
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