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ل!-داماالا:ضانيصنوالكتابالسودي!اتالكتاببينالعلامات

ونتحولتحولتالعلافاتهذهانبل،وكاتبكاتببينعلافاتمحرد

العصلباسضمرارتعمقرلآكوشخصيةصدا!ةعلاكاتاىاباستمرار

لقاؤ-ساتمعردة،وانت!*وبهه،،ابلدينا)كتابيئ،حصىالدازب

قيوكتابوالءنترالترجهةقطرب!عنخصوصا،"ضهماكلوآداب

العمليبصةوهذه.وهـئاك!،الآدابهذهحولالنقديةالدراهـات

اكتابايجمعالذيالمثضوكالانساننالخطاطارنزلجريالخلافة

المعاديا!ضالويالتقديىيناكناباوءختلةطوالعربالسوفيات

أجلالضقدمومن،انالازثحيماةيشوهماولكلوالصهيونيةللاستعمار

لم.ايعاوسلام،الاجتماعي

تثاوب-،حدتا،7191ايمارشهرخلال،بيروتشهدتوفد

أشكالها،وننويع،العلالمحاتهذهللؤ!!جالفيوهاماجديدا

منوثد،نيةالمتااعاصمةااىاوء.للمحقد.الئضجبالعملوانئاللا

بهد!،اللبنانييمنالكت!ابانحادءنبدءوةالسوف!ياتا)كتابانحاد

يروللثو"العصروأدكارالادب))ءوضوعحولءنننضركةندوةعقد

الدعوةوجهفداللبنانييناكآبااتحادوكان.الالحادينبينا!علافات

صافيالموقهالالحادمي4مهوكدوجودصللألالسود،تايكتابالى

الادب))"وضوعحولورت---ركةندوةعقدتحبت،9691عام

."والمجتمع

،71!اايار6يومب-روتاىاوصلالذيال!وكيا/ياالوفداما

وورهـصكاتبوهـو،ياث+يئكاملاوفدارئيسمنيتالفقهو

،لسا!رونوفواًنازولي.ا-و!ي!انييناالهبز،بااتحادوسكرتيرمعروف

)(أوغئيوك))مجلةتحريرورئيس،معهـوفء-سخيوكاتبشاعروهو

أبرزاحدهوو،سليمانوؤءلجاساوو.الانمتنتهـإرالواسعةالاسبوعية

وهـو،انرهـيموفواويىغ.السوفياد!بمااالاتحادفيالمتضبانالتنعراء

آسملكأابمعللعلاداتالسوفيابقىاللجنىقىاعاموأمين،ناقد

وافرلقيا.

ةقاءفيجل!اتهاالمشتركةاضدوةاعقدت،أيار(1و8وبين

هـ--نا:دوةابرلىصاتفيشاركوفد.((ا*ناباصدؤ،ءجمعية((

الا?-ن،ادربرل!ء"بيلاحكتوراالقصاصالروالي:المبنانياالجازب

،حاويخليلالدكنؤراثماعروا.اللبناليي!ناكأابالا"حادالعام

ا:اصثوا.الانحادسكرتءبى،الب!ل:برلباحتمنيروا.الا".بئالعامنائب

-،عروالث"روةحى-نا:اصثوااضاقدوانجم!،وسفءحمدالدكتور

إكانبوااخث"ناواد9اث،عرواسعدابوأحمداحثوالهغانمجورج

وا!:-صاؤدسلإمانميشالاًلد،ةوراثطءروادكروبءحو!اك)فد

وا)"?-،صا)بستاننادوارالمسرحياكاتبواعاصيمض،لالدكور

اخاؤداثوالباصلارز،1رضوانالفذاناثإعرواعي!تامط"حصالروافىا

عبي.احمد

ئبمصرىلماعاءقىوخطوطخلاءماتاعطاءهنانحاولوسوف

!!ولسواء،ومنافنخ-،تواقتزاحاتوحوارأحادءثمن؟لندوة

.الاخرىاةوعيةاافضاياا"خ!لفحولامللئموةاماماالموضوع

***
إ*زرابالانحادالعامببنالاء،ادريسلص!ل3تورالدافتهخ

لىقيوله:للندوةالاولىالجلسة،اللبذانيين

هـ--نالنخبةبهذهيرحبأناللنئانيينالكتاباتحاديسعد

:!ولبرببروتؤكبابئافيسوؤ،أفيحوار.

االثالا!ميةوالعلاقاتنعصراواالكارالادب

س55يمههههههههح!3000000
سدلمةمنءلمعىةهواللفاءهذاان.الاصدفاءالسوفياتالكتاب

ادينالالحبينوالتضا"ن"دا!ةالكلعرىلتوني!قطويلةتكوناننرجو

.والادبالهكرصعيديعلىلس!وميانيوااللبناننبينالشعوبرين

!،در"4عدىالسوميا!اكفاباانحاداشكرأنمن،أولا،لطبدولا

ابىظز-صااكأ،باالحادمنكبيرءددبد!ة،عامبنمنذ،الاواى

لدىالكبيراترهااررعوةلهذهوكان،حديتاانشاوه.لمقدكانالذي

وردانفيبدوره!قوم"نيحاولالذيالانحادهذاتدعيمو!يالاعضاء

ةيالحرأضدقاءاتحاباجميع"ءالعلادات!دنقوميدانارعربكه!الادب

.ء،.قدملتاو

كامى-لاسنطاعةاعدمأسفهادريرس!لاحكضوراأبدىفم

لانهوذلك،ال!دوةفيالنتاركة،السوفيانيالوفدرئيس،ياشين

لهحيسهو)م!،افراشاملازمةالىاضصهمةاجىءبعارضأص!ب

ادلىورياشينان.كاملعلى.الندوةأءمالدييمض،ركأنا)طبيب

ا)علاقلتبرموضوعيرتعلقفببماخصوصا،الصلحفيةالاحاديثببعض

زثيرأنبدولا.ألشعوببهنالص!ا!ةتوزنقفيودورهاالثقامية

((جموعيالاسالانوارملحق))الىح!-ديثهفيجاءء،بعضاىاهـنا

نمسها.ا)ءدوةميجرتالتيبرالاحاديثلعلامهوذاك

ياثين:كا"لفال!

انتعوبواا-وديماتياالا"جادشعوببينالتذقاقيئالعلاقاتان-

آدابمفخرة((وليلاليلةالف((ان.قديرمتاريخالىلإعودالعربية

وهذه،اسومياتياالاتحادلغاتمخنرلمفالىمتربرمةالعربهةالنعهعوب

تبادلفاتسع،الاخيرةا:واتافيخاصبرثكلنطورتالهلملأ!،ت

بمختلفيقرأونقراءنااًن.اركتابمختلمفبينوالخضراتاكبا

:امثالالمعاضرينامرباالكتابكلولفات2ننال!وفياالاتحادشعوبلغات

!ه!السباعويوسف.!يمنثورومحمودمحفوظونجيباحكهم(اقنوفي

اخي-ء-ااهـصهناوعبدالشرفاويالرحمنوعبدادريسويوسف

اللمبئنبنوالادباء،معمريوءواودياسءنكانبالجزالربنوالكانبين

وامبن(خاصبنتكل((المتكسرةالاحنئحمة)))جبرانخليلجبران

ورضوانادبىبصو!هبلصائغوسلممىنعيمةوميحخاليلحازكطالري

و"-!-دعطاريانوكريفكفهاضونقولااوفالمهوش!قالشهال

دروسرمحمودالفلسطنئيينيئوالشاعر(وغيرهمحناوجورجروب3د

ال!ابجميعلذكرعد!!ةصفحاتالىالاكلبروإءقاج،بمى.-وو!+بئ

اخاتدفموبهعكلماىامنفولةا)ضرجماتهذهاكثريةوان،واقىصهـات

لقناء7391عاميئتكلرزن،و.(ازطة09ليحوا)فياتىاسواالات!اد

ستعثدحيث،اسوقياتيةاكازاختانء،صوة"آتاالما))فيجديد

التءض!را!ن"هذددأناوقد.وافريقي،اسيمالكتاباخا"سىاالمؤت!هر

ابننضعوب*بزجديدةمؤافاتوطبعلضرجمةبالاءدادا*بيراالمؤ!مرالذا

!ؤوؤحن.اللبنان!ببنالكتابمؤلفاتلىبهالا،القارقينهات!ن

الادر!اءوأعمالمؤلفاتمنمجموءةلاختيارنسعىللبنانهذهزيارنئا

المؤسن-ربمناسئقىونصدرهانترجمهااكياوشءرنثرمناللبة،نيهن

جوبةالاعا)كأابنعتبرونحن،الدنيمافيعحائبسبعهناك.اخاءسا

والاحترامالمحبةبئواصرويربطهمالناسبينيقرباكتابفا،لثامنةا

إقياوافراس-،كتابمؤلفاتوطبعاكرجمةنواباونحن،بينهمويوحد

؟)دعا!-قينقومما2،بر،لغاواهتماء،خاصقىعنايةالقاراتمنوغيرها

هـنكهليربعددتصدرالمؤبفاتوهذه.ونشرهاالمؤلفاتهذهلاجل
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لا+،لأ؟!!خ!!!:،(!؟نج،37!ل!لأ؟حين!313
،؟!!أ9ئن،:ى؟،بز!!3!3+!لألأا!*حئئل!!!

ر"*3+!بم33-لاعلأعل!ىلأدأثر!،،

د"3؟7دد-لأ3لالا33دظ3دلالافيءنر63؟*ءلأ!!دلإ.؟!شلا3كأ،لإلأ!*ش.!نن!نرحه.نر؟.س3:

33دلا؟3لاد!!م!!3ظ3؟36دفي؟رز2!!*يمغلأ!3،3ءلأ،لافي.*3لا3؟*ءل!

3؟3!لأ6ش*حلا!،ل!!لا3-!لأل!لاكا+لالا!3د!3!2*؟!نرس؟:عا؟نرسبنلال!!نن

؟؟علأ!لاءلأل!؟:دلا3د!3+تج!ص:-3؟تن!؟غفهك!لا!خ؟لا!!!ء.

؟3لأ!لالادلأد3دلألالالأد033لا،!-!!!كو!بز!3!!!**!3ة!؟رز!

*د،لا3خ*3،-لأ!دل!336بر:...خ2؟3لإ.لإ:؟كا؟ءطلأ3لا!كألأ

نرخبخ!3لا33دلأ3لأ،د!33،!!!3!؟ط!:3لإ33لا؟6!.صا?.73:،ك!!لإ.؟.:.:..!.،.ء3لأسغ،

ع:ظلالامم!م!ح!يبم!3*-3دد3لأ!ل!936:لأدلأرلأ!،!لإ3؟لالأ+3لابة،ض?س!،!لابر3!؟كأ

لا3لأيم؟!3نرلأ3كا:تن(!3!!لا3،لأ"3تر!لا؟6؟-لا3ع!*نرلار3س*؟،كأني.-؟كبما

دلأ3+ل!لإلأء3-بنلأ3!فون33لا!لإ:نر3\ئربخ3+*333؟6"3زر33خلإلا؟!؟؟-بر33،!،:خ.ئملأ.زرل!33؟ئريمش:كأ:،.غ2*!بنة،!*!

لأ3لا3؟9؟دء؟ل!لأد+لالا!!ع-لألا3دلألأ؟3لا6!به!،3لا3د+دد-كارز-،-!؟!لاالا.3:لا-،*؟33لألالا؟ش؟7333-0بز.ء

3لملإد-ل!31ذ؟لا+لأل!3لادلألا!3ع3لالا!زر؟3-33!--:؟!؟!لأى؟؟ززء!!في،--كا

؟!د3د3؟"+33-33؟سزر3كاؤ.!-ى؟جص؟*"!3فيحو*!3!2؟جم!30لاص3خ7

6دلالا3دلأ3؟ئر-لا،لأ3دلاىئرزرلإ!قي.*!3ص-يزء*؟؟2سبز3؟3!!../*-لا!لأ-!لا3؟ررء

-د3ل!صلا!لأ3*3دلأ33لا3دلاكا3ل!،لالأ--لالا-3؟.3لا،3نجفييرل!3!!؟؟3فيكيما؟!تر*!نرءخءلإبر

*:؟لاإ!لا3لإ-3د"-لالابز3دد3:لأ:نرلأد*لأ3:لأدعدلأدلألا33لأ3لاتر!لألالا"3:؟لإنرلا33؟لأ3عتج!ك!!-/ص،لا.*!ل!!طكاس8-077لاقي*إك!7-ا03.33لالاع-لأ-

سوؤرونوفانا!ولي؟2-ينياكاهـل

به--روتمؤتهرر.دأصدرناوقد.نممخةأ)فاً..علىيرزيدغانسها

ورلمب!ون15مناكثرنتخهـامجموعولمغادبي"ؤاف0.3مناكثر

،008مناكثراكرجهقياؤلفاتاهذهبلغ!دا،!مااءؤتهروب!د.نسخة

الانيقةالطباعةذاتالكتبمنسلسلمةنصدراننودالعامهذاوؤ!ماا

اهيتنا"ياطوهواياحمال((لوتسامجلةجالزةعلمىالحالزبنللكتاب

آوناواغوستينيواهندامنوباتشانافريقياجنوبيمنلاغوصاوأ)كسي

زلفالاوزبكيةوالشاعرةانغولافيالوطنيالتحررحركةربميم

درته-((اوتس))ومجلة.درويشمحموداافلسعطينيوالشاعر

.بيبروتمؤتهرعقدبعد؟لفبطظ!رتوقداخاتبثلاث

،باكأالخاءسالمؤتهركومولىفيسينعقد-زيرانأواخروفي

الجمهوبىباتكأ،بمؤتمهراتالايامهـذهفيوتجري.ا"ءوؤ.ا،كطأاالاتحاد

فقطلهبر((:امفعاراهذاتحتالعامللمؤتهرال!ءعداًداًاسوفيافيةا

((.وافرإقيااسياشعوبوآداببلالسهوفببماتيالادب

ة*،-

اوروفمياتىالادبعنملأ*ح

أناتوليحديثلم!"ماعمخهمصقىللمدوةالاولىالجاتقىوكاذت

اًسضطعنت!وفد.اوحافرالسوهياتيالادباوجهبعضعنسافرونوف

السوفياتيةارواياتاببعضالنعريفبهدفقالهمابعضنسجلان

وموصوعاتها.يدةالجد

سافرونولى:اناقوليقال!

رليسرفيدينفطنطين"ن،تالتحباحربقلمكلفوننحن-

مما!كم،،اًننا.الا.لحادسكرتير.بيباقيومن،السولمحياتالكتاباتحاد

نتذكمنزاللاونحن.بيهت-االقاءاتاهذه)ثلكبرىأهمةنولي

هـف!.اولىاادوةاخلالموسكوفيلقائناعنطيببكلامونتحعث

ءلا!منؤقطو)يس،شخصياعليكمؤنعرفأن(ناتتبجاللقاءات

الويرقة.وثقافتهفى"عبكمحياةعلىأكثرنتعرفكما،ال!ب

اهـوفيازيالادبعن،موجزةلمحةاعطاءجدااصعبامنع

فيوير:ننرجمهورية16فيينتجالسوفياتيالادبانذلك،المعاصر

الكهاباتحادأما.السو!باتنالانحادشعوب)ناتمنلغة09حواليا

ادبجداازدهروقد.عضو0006مناكثرفيفمالسوفعيات
ل!لألألالالألأ3قي،!لأا!ئيلا!!!لإذخي!؟!دىلحزر!!!الأدئز!!سكه!هرر؟ؤ!!رز"لأ33"د:لأ*لأ!رودرزلإسد6!ل!د؟لأ؟د6لألا*33لالأ33د3دل!ع!دد+3د-لأ6لألا3-3/"3لا3!33لأد،

ز!*؟333!ع*،!لأ!ثئلا!بمء؟يبم!!!!!لأ-*!3ل!لا3؟6!3علا-333"خلا333*3ددلأ3!لا3!لا36دلاد:3لأ-3-لالإدل!

ك!!لأ3كللا!لاحكح!،!؟"!"لأد!63!؟خ!دئر*دظ،لا!3/3!:3!دلأس33لأ3+33لا3د

،ط!لا!لأفي!؟لأكث!--ا؟3!طئرفييم!ص!63خ3!رزلأع"ئر3*ئر:ع!خدخإلإبئ!3خ3د!3دص3!-66كاخلا!د-لا

!لأ!؟!لا!*!"-33لإ:!لأ!لا!جلا33+لأ3كالألأ3لألألالاد-

:أئرتج؟في!لابز!نربز،!ختنئرفي!نر3ل!دلأ3لا!+د*لأ3---لأ*؟!!بئلالالأ3لا*لأ+د3أ%

:د!!3!دزرلا!د!،جبن!لإكأ*!!!ل!؟3بخ*!؟بنح/لأ+د!؟ل!!ئث!!لأئر133و

لإدلأط3-لإد؟ك!جم!لا!يرل!!ئر!لا!3،،بز3،لإ*!ظلأبزخ!؟3!!فيبزلأ333!!خ3!!،3!

ع3!!ك!؟3!لإلاد3دلا3333لالأ333

،!دد!!خ؟6علادخ\ل!لا\لا-دلأد3لأ-3 لاسل!-د"3د!"!!قي!!*لأعلا

لأ67؟6+د؟!عيئد3؟دذ!خا؟؟!!3"لإد!د!!ئررزئر!ئجئر؟*؟3رزيزعد!لإ\لألا!لآدخلأجعلإظد3+لالا33!-د333لا-دإ

!بمإد3لأل!خلألإ*3:*في!!!3-لأل!تنلأثيئر"بر*!،ع3*!إفيك!لأفي"ل!6-؟3!لالا!3"3،*لألأبز؟زر؟زرخع!!+ددلأخع9كا!؟بر*-د**دلأد-أ

لأ!!!لأدظ+بر!!د!لا3*"ل!؟لالأ-ل!ع؟ئرلأ!ج!ير!تر*د!،دئج3!!ل!!!!63دل!رز3يز؟

زربز!ئيلإ3لا*-لألأ!3لا-لايز!خ:و!3!3دد!!؟لأ3زر!لإصفي3زر؟ئرتن!بز!لا:لإدزرئر-ل!؟ك!

ظدلا3ئرئج!3ع،3-*لإعدلأ-لإلأع6د3-+6ئنبخ+لألإ؟لالادعدلإلإخدلإير--3-3ل!--3-"ئرإ--لالاد3د6

!؟ظ\!ئر3بئ-؟فيلأ!3في!!-!36+ظل!خل!3بز!ئي!برلألالأ3-ل!في،د؟3ل!3د

نرزرتخ!\3"لأ؟،زر؟*د!ل!د3*لا"-3لأ:333لاد

برد؟فيد!،+ينل!ئر3جلإ3لا3!!"؟ل!!لاصدلالالا-3،333

زر!ل!ئرل!!!!*/رز!:3بي!ل!33"6؟دخل!ق!علإ+3

يزدلا"لالألأدد؟!لا!-؟ل!*لارزلا؟لاجد-لا!د-ظل!3لأ-لأ3
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ساءمانوو.اجاساويببكوفاجزليىغاو

ةاث-ورةاةبل،بعض،1وكان،المختلفةتيةا)م!وق!بماال!مهوررات

مزاكترا)ىا!خرا:ءف!اأدبتارإغيعودولا،أبجديةحتىيملكلا

ائبتلماأنواعلفمخارجمهور؟تهذهفيازدهرتوا!ن.!نة05

اكل،جديدنوعمن-ملاحموتتطور،معاصرةحديثةباشكال،واورعر

وترتب!اذديمةاا)-بى-التفعنتنفصلأخذتفقدالطويلة)لدالقص

اجمهـورهـاناهذهفيتطورالمسرحانكما.العصربتطوراتاكمر

الاوزبكطاتهمسرحهفان،ياشينكاملزميلناونذكر،"دهشبشكل

.4كاالسوفياقيالانحادنطاقعلىومحبوبةمعروفة

لمهذأحب.البطولةبادباهتمام.اًلانا"عربيةالهلادفي+

كلؤحتصصدرتالتيالسوفي،تيةالبرواياتءنعهـدعنالحدتان

اف-اكبرىااوطنيةااثرباتللاللفعبنلبطولاتزمىم!،ماتكبماوا

(ا!اراا)ضلج))روايةالىاشيرانوأود.النلزيالاحضللال

فح.ؤصيرةفترةبلطويلاتاريخاتنئاوللايةالرواهذه،لبوندارييف

الروايابطل.ستالينغرادفيالحربءصيرتقررحيث(291عام

صهح!اذفي".الالمانزحفأوقفواالذينالمدؤعيةرجال"نواحد

براإضحلي!ا)قارىءؤلبتألروهي،بالدراماورحونة،رالعةبطواية

.الحربجحيمفييعثونلابطالال!فسي

صي!وهو،((الانجرالصيف))!يمونوفثلائيةالىأذتقل

النازبالقواتومطاردةالسوفيلتنالجميشهجوممرحلة.،(91

قربامراعاالروايةهذهتصور.ومريروؤاسطويلاحتلالبرعلإ

سيهونوفرواياتبأبطالهناوناتقي.الالمانيكأ-السولمحياتيةالحدود

لوهـ-تعطي9كنطو،قليلاجافةالروايةهذهتكونوؤد.ا-ابقةا

.الهجوممرحلةفيحرتاعنعةواس!

أالحصار))رواير4ةوا!8ثهرةحازتاالتبماالرواياتومن

ااد!ا))بمنوانلايفانوفجديدةروايةوهناك.قىاكوفسكي

أاحباينتقلفالكاتب،معقدحدبر!ثفنيتريهبذات،((الابدي

اث!اني!4االعالميةالحربأحداث.بقفزءالىثم،العورةؤبل"االى

وارةئاقضاز،عائاةقصةترويو!.،ءوالب!لممالس!ايامالىويعود

نها.5شخعىكلوداخلالعائلةهذهاسخا!ىبين

وصف-والسوفياتا)كتابان:قلانالنقادلبعضس!بق

فه"هجمنايهفاما،الا*ضلالخلالشعبنلومعاناةالالمانامامتراجعنا

اًامسكرير،ا!لةوحطمظ،اراضت،واستعدنا،النازيينوطردنا،بعد

ينبغي.كمابعدنصورهام!ؤ،ذا،النازية



كانتشعبفاعاناهااتىا!لامقان.صحيحاكانالحكمهذا

مسسنفيهالماعنهاالتعمبيرالايمكنلاانهدرجةالىوقجعةعميقة

اهجوماوصفانوربما.اعجزاتبراأشبهوبطولات،مؤثرةتراجيديا

وقتالىيحتاجكان،الالمانيلآالعسكريةعلىوالانتصارالعاصف

،حانقدالوقتهذاانويبىلمو."لمح!بشكللتصويرهاطول

.الازةصارمرحلةتصورالحربءنالجديدةالرواليةالاثارهيأوها

اوفىاعندافعواافىيناالابطالأولعكعطيمواحتراميذكرشصناان

هذاعلىيقبلوناأقراءفانلهذا.سبيلمهكلواستشهلمواالاشتراكي

الملحمية.الرواياتمنالنوع

،الحربموضوعاتاىاالعودةهذهظاهرةتفمىيرعنتألونع

فكاادةخاصفحاتهيالحبربسخواتان؟..منهاالهدفوعن

فيانسانكلأعماقفيماثلةومآ"رهالامها7اًن.اكفاحنتاريخ

ارواياتهذهاءؤافيجميعانتعرفواأنعليكمجديداولشر.بلادنا

.الحربفيشاركواقد

كاتبكللانزبما؟ارواياتاهذهمثلانتاجاىاا!ننعودلماذا

لكانبالانوربما.الموضوعهذاحولمحندهماكل.بعديقللممنا

المدافعسنبطولاتالجديدللجيلالدائماتثقيفابفرورةيشعر

علىاله.ضعدادشعبنايرظلحتىوربما.معاالعالسلاموعن،وطنهعن

4!متركتوا،حندياكنتأنا.العالمللامسوعن،وطنهعنللدفاعدالم

أء.بسيناريو،طويرلمة-نواتبعد،فقط،ا!ن.اقفقاسامعاركفي

البطولي.تارلمخنامنبانوراميةلوحةوا)فيم.المعركةهذهءنفيلم

هـ--فابانشعرت.نف!هاالمرحلةحولمسرحيةمؤخراكتبتثم

.ن7اعندينضبمقدبالذاتالموضوع

اتموضوءاكثرهبمليستلوطنيةاالحرب"وضوعاتانعلى

موفوعاتهيتة؟ولثهو،جدامتنوعادرخا.المعاصرفياتيالسوالادب

المجنن!عوقضايا،موالصراع،الحبومن،العصرومن،التاريخمن

مختلفبيىنخلاقةمناؤشاتا!نتدور،الشحعرميدانفي.الجديد

اوضوعاتالىاينطرأخذالشعراناقولاوأسنتطيع.الفنيةالاتجاهات

فاعروقأعمقيدخلونأخذواكأاتلمورختلفانكما.ؤلسفي!ةنظرة

.اعاصرةاالحياةتعقيداتوداخل،الانساننفرداخل

ناطا":يقولونالغربفي،والساذجين،المقنرينبعضع

هـصذهإ..أيضامبرمحكذلكالادبفان،ميرمحعندكمالاؤتصادان

حسبتتملاالكتاوقىلأعمل!لان.يبرمجانيمكنلاالادب!تفاهة

طبها.ذاكأوالكاتبهذاعضدومزاجيةذاتيةبدوافعبل،الاوامر

يمت-داًلذيبرنامجهلنشردارلكل.النث!رميدانفي،رمجةهنلك

مختلفؤكماكبرىنشردارأيحالوهذه.سنواتخمسالىاحيانا

العالم.أنحاء

،العايىةالادابفيالجديدةاًلمنجزاتكلمنيست!دادبنا+

المجت!-عغيرمعجتمعنل،!ولانأولاأصان!41لان،يقلدهالاولكنه

المعقد.الادبقراءمطالبغيرعنهـناالقراءابومطا،الراسمالي

.معقدالاعميقايكونانللادبنريد

لبنانفيوالئقدافةالادبعنمدلامح:نيةالمئلالجلسة

السوفياتاصدقائنالاعطاءمخصصةكانتللندوةالثانيةالجلسة

السوفيشتالبتابكانوقد.لبنانفيوالثقافةالادبعنلمحات

الاساسيةوالتفاصيلالعناصر،اًلترجمةخلالمن،باهتماميسجلون

دوةالسعنبرعدف!االكتابةبهدف،اللبنانيينالكنابكلماتفي

فيوالعقافةالادبوعناصربخصائصالسوفياتيالقارىءوتعريف

.العربةوالبلادلبنان

الث!ر))عنسليمانميشالالدكتورتحدثالجلسةهذهؤ!ه!

عاصيميشالوالدكتور،((وا-لصيرورةالواقعفيالحديثاللبنانن

تطور))عنالبست،نيوادوار،"لبنانلهيالثقافيالوضع"عن

خلاصاتاعطاء،هنا،نحاولوسوف.()لبنانفيالمعرحيةالحركة

الاصلةفيالموجزة،الاحاديثهذهعنموجزة

:سلإمانميشالالدكتوركلمةمن!

عدةلينانفيتتمايثرتزاللاانهسليمانميشالالدكورفال

شكا!ه!،تناقضمنبينهاكلابرنحم،بصةشعروتياراتمدارس

يلي:بماالمدارسهذهاوجزوؤد.وأساسي

التعبيريةبالاصولكلياالمعتصمالكلاسيكبمالثعرمدرسة-ا

ألفتأذاناتهدهد،منبريةووفاتعاىؤائمابرحمااذيوا،العبريبة

،والتناولالتعسسرتقيدالتبما،الرتبةالعرديالشعربحورنغمية

ولوجالااوروثةاالتقليديةثقاؤت"عليهتأبىالذيالش،عروامكانيات

كشىاوالحنين،الساذجةالت!مفقةواظهار،البليدالوعظابواب

هذهاناًلا.المواقفبعضفيالحافرعلىوالتمردال!ميدالماضي

سياقفيالمتدرجالنءعريابيتافبرةانهابروضوحتبدوالمدرسة

اللفطية.براعتهفيأحيانااج!االنظممن

الاهـو،يةأسسمنبعضعلىتعيثر،مخضرمةءدر!.قي-ب

هـورواينالذ،المهجبريونالش.راءبهطعمهلمماوبر.ض،التقليدية

انصارويحاول،جديدةبحرارةوامدوها،ا*لملاسيكيةاالقصيدةشكل

معانهماًلا0بثقل،،نيحسوالتيالرتابةمنالتخلصالمدر-ةهذه

تصولالمنةارنرورليدكببمال!اسقبضةمنالتخلصيستطيعوالمذاك

تهويماتعنمعبرين،اضياعابركةكليسبحونبرحواوما،ثىكلا

صغيرةفرديةقضايافيبهيتراوحون،تسجيليذانيوتعامل،نفسية

المما.ابالجذورلهاعلاقةلاسطحيةاجتماعيةوقض،يا

،للتقلإدالتعبدقبودمنتفلمتت،جديدةمدرسةوهناك-ج

ووسيلةاداةعريالنفاهـطوواتخذت،البحرقيودمنفتخاصت

وراحت،قياسكلمنكثيرةأحيانفيتفلتتانهاكما،للىءبير

الرء-زفيهاقي!رجوايرقاعات،جد،دةداخلإقىموسيقىعنلهاتبحث

نأ،اوافعاحركةتس!توعبأنجمبعافتحاول،والصورةوالايحاء

مستوياتهااختللأفعلىاشعبيةاالجماءـيرا)ىونقلها،ترصدها

وجهاناجديدةاالمدرسكألهذهامهيجوقد.قيالثقافي

الش!لتفجيرفياتور-كأانزعتهبينلوفقانمنبدلا:الاول

مدلو)!ا،تيت،ذاتهـاا)قصيدةوبين،العربميةللقصيدةالتقليدي

والانتهصازية،اضياعوا،العبثيةمنينقذهاوثوريةمفاهيمقيضمنها

هـلمنالمفرغةااخدرةالصوفيةهـاهاتفيبهايوغلراح،المعنوية

التبم،الطنانةالعباراتبعضبهترهصماالا،قعليثوريمحتوى

البورجوازيةنفوسيدغدغ،محضوفنيفكريترفمناكثرليست

كم!ا،التجديدمابلس،اهدافهاعنويضللمها،والصغيرةالمتوسطة

ذاتوطبقاتقطاعاتاىااحتماعياالمتنىيئالمثقفينمنالعديديضلل

قوىمن،التيارهذافيانجرافا،فيتحولون،الثورةفيمصلحة

.تلمسمشلولةعناصرالى،والابر؟ماعكماالفنيالصعيد.لنعلىثورية

لملاحية.الاصالايديولوجيةضمن،فراغفيخلاصهـاطريق

اللبنانيالشعرفياجديدةاالمدرسةهذهمنزيالثاالوجهأما

عنيتمهـزولا،لبنلنفييصدرالذياشعراار)بنافيبالشعراعنبم)

العربية(الاقطارسائرشعرشانهوكما،بنكهتهالاالعربيالشعر

اعتبروانما،ثءكه!ءلامنبادىءانهلنفسهيزعملاالذيالتيارفهو

والفيتم،العكليماعرب-كه!االفءرمعطياتلسائرالشرعدالوريثاانه

جديدةفهيةصيغعنويبحث،الواقعحركةيرواكبوجعلهتطويرهعلى

اثائر.االمجتمعفيتثويرهبغيةالانسان"عللتعامل

فكماوالفاءلاحاضراالحديثاًللبنلننالشعرمناوجهاهذا

منقسطاسنوليهالذيهو،المستقبلشطبروالمترامي،الواؤع

لةاو،المعرفةقطاعاتمنهاماقطاعايشكللانه6وتحليلتعليل

ا



ةعماهـب-سه،قؤكمامندرحقىذاتيةقدرةيشكلكما،الانقىجانبها

...الواقعتبدبلالىتهد!عامةجماعية

لي،لاف-انا)تجعرهذاارتبلطسليمانتور3الديشرحانوبعد

هصلكأ،الاصا)عربيةاثقافةوبا،العربيةوالبلادلبنانفيوالمجتمع

-رافي!هذاانالقولاىايصل،((متحولارث))باتهويصفه

هيءوا"لثلاثةؤ!ه!تتمثلجديدةخصالصعلىبالضرورةيقوم

فيتفاءل،ذا"جةهي"ابقدر،كونجبة!79!ريؤيا:اولا

المستقبل.بئبع،د،الحاضربمعطياتالماضيجذورمحيطها

تناولفيجديدةدقدرةمزودة715الأهروية:ناشيل

منيتفثى،صرفحاضرالىالمتحولالننعاقببمثابةتكون،،الرؤيا

علىقالرةانسانيةتجربةيشكللكبماواؤعاهذاويحول،واقعه

تصبح*!ه!،آنيهوبما.كبلهاارتيقيورهاوفطع،ذاتلاتجاوز

لستقبل.احدودعلىوقتالا،أخرىتجربة

ءأس!!3119أةأ9!دااليج!فعل:ثالف،-

لهاوتتيح،التجبريدقيالافكاربنورتلملمروورةلغةلصياقة!بمامتدرج

الضجسيموجهعاى،حسبيةوانفعالاتورموزصورفياكفتحمجالات

وداخل،الموقفسوىيكونلاالذيالذاتنالفعلداخلوالتجسيد

تشكلالفاعلةالذاتعلىبانعكاسهاالتيالموضوعيةالفعلردود

.بالمعاناةيسمىما

!لمىالخصالصهذهتتجلىكيفسليمانالدكتوريوضحثم

تطورارتباطعلى،النهايةفي،ويؤكد،والاجتمامماالفنيالصعيد

يفالاعمقوالفعلالواسعالانتشارنحوالحديثاث*رحركة

وهـرزه،الناسكلالىوالمعرؤة4الثقافتصلانبضرورة،الناس

الهدمفي4مسؤوفييتحملأنالشاعرعلىتحتماصتماعيلأمسالة

.البناءو!ي

يعرؤ--واانالسوقياتالكتابحرص،الحديثهذابعد+

والتياراتوالاتجلهات4-!دارساهذهممثليالشعراءمنعدداسماء

اكعر.ملهوسةاللوحةتصبححتى،،نسليمالدكتوروصفهااكمماا

.لبنانفيالمسرححركةعنارراننادوار،تحدثثم

ابشاني:اادواركلمةمن!

،اك"اشمارونهو،لبنانيتاجرمعلبنانفيالمسرحبدأ-

وض"علانهكشكلونقول،كننتكلاليناالمسرحونقل،اوروبااليتجول

يعرفانبهوناي،ملقنبدونالملقنصنروقةالمسرحءقدمةفي

جدنا!هوهذاكان..وظيفتها

،هواةممثلون،متفرقةازمنةفيظهر،النقاشمارونبعد

مستخرجةموضوعاتهماكثروكانت.المناسباتفييؤلفونومؤلفون

اوافرفبم!واماءادالاعفياماللجمهوروتقدم،القديمالاريخمن

المدرسية.السنوات

اللبنافي.للمسرحالاولالتاريخهوهذا

عنت،صر؟لاثةتلاقتالعامهذاففي.0691عام:الاخرالتاريخ

والتفى.مسرحيةدراوربعداوروبامندبسابومنيرعاد:مهمة

م!لموفأنطوانأصدرنفسهالعاموفي.مكقىانطوانالممثلمع

للمسرحالاواى1)ولادة،الثلاثياللقاءهذافكان.الاولىمسرحيته

الحديث.المبناليا

الاول:مهم،نامرانحصلالعامهذافي.6691:ثالثتاريخ

مسرحايلبنانفييكنلممهذاقبل.لبنانفيمسارحأربعةالمحتتاح

ضاعت)).هيعندناشعيةمسرحيةاولعرض:اًلعاني.دائم

((.اطا!ةا

صهـود"فقدمنا،اسياسياابالمسرحاهتمامنابدأ،هذابعد

وايزمانو))المؤلفةا-.إس-بئاالمسرحباتومن.لبريشتأرتيرودي

والممثلينالمؤلفينمنكثيرانرىأخذناثم.خوريلجلال)وشركاة

ومؤلفا،مخرجاوصارممثلاكانالذيجبارةريمون:والمخرجين

هيطريفةبمسرحيةةالمترحيى-حياتهبدأالذيالعارفوأساء4

وغيرهم.،المخرجينمنالشدراويويعفوب،((الحرامبقىاضراًب((

بدأحبث،أخرىءربيةب!انفينراهاالخارطةهذهمثل

هذهبنالمشترروالشيء،قليلةسنوات!نذكذلكحباتهالمحمرح

فحا.خصصمواعرب"خرجينليقدومارفطتوءهـاانهوالممىارح

.والاقتباسبالترجمةيهتمونأخذواثماخارجا

هوالمسرحانةأواها،عديدةءشكلاتزربثق،اواقعاهذامن

هـامسببوهذا،العرليءكأوبةالىفيفيانغرسغربياوروبب!!شكل

+:الاصرىالمشاكلمنلكثير

ول!ءات،عامةقو!كألغةنملكفنحن:معلا،اللغةمشكلة

نارأييؤي؟رلملها"يةنلعبأمبالصمحىنلعبهل.خاصةمحكية

ا)ب-ادضرورةقيبل،اعاميةافيأمالفه.ءىفبىليستانىكلة

مسرحية.لغة

يزاللاعندناالمسرحيلالعم!انهي،هامةاخرىومشكلة

فلملا،أنفسهمالمسرحب.نعلىالماديةبالخسارةتعودخاص"مبادرات

عيثىهمأسبابليحصاواالمسرحغيرفييشتغلون،ووواةأكثرهميزال

بزاللاللجم،ورالنسبة4و.المسرحقيلهمأعملعلىأيضاوفيفقوا

المسرحي.الجمهور،بعد،عندنايتكونولموموزعاجداقليلا

ومصرسوريافيرنااخوانيعانيه،لبنانفينعانيهالذيهذا

نالمسرباقاءصللأل،ا!عالمأمينمحمودالناقدفالوقد.أيضا

يرضيسهلتجاريمسرحبينيتوزعالمصريالمسرحان)):دمشقفي

بالعرضيكنفياولكنهالثوريةيدمميومسرح،المتطلبغيرالجمهور

((.!المتعقيدالامنهاياخذولاالثالافةيديومسرح،سطحياويبقى

ستعبصنيناتوا"اتعبمابالمسرح))المآثرونكذلكعندنا

ث!رقية.ألفكالعنبكأونأو،الحديثةالاوروبيهبالاشبهال

الاوروديةللاشكالأخذناان:القولأتطيعالنهايةوفي

اننتعمقلنابدولا.زيليزاللا،بريتنمتلمسرحوحماسنا،الجديدة

نخضهاأننستطيعحتى،ونستوعهها،اجديدةاالاشكالهدهدرا-"

عندنا.التغييرارادةوءنهذهحياتناعنبهاونعبر،لحياتتا

ادواردور-ةمعرفعلىالسوفاتالاصدقاءحرصوقدع

بعضوجهـواثم،اللبنلنيةالمرحيةا)حرمقىفينفسهالبستاني

"ث-الادكوراالقىثم.المسرحيةالقضايامنعددحولالاسئلة

هـ4موجزانقدم)لبئنفيالثقافياوضعا))عنحديعاعاصبم

يلي:فيما

ءاصي:ميشالالدكوركلمةمن!

بعيف،امدءنذيزالوما،كان،الاصدقاءايها،بلدناان-

ا&وميتلبس،المركنتيليالاؤتصاد"ننوععلى.،رليسيةبصورةيعيش

التاجرةتعنهبماالمركنتيليبماان.تعر؟ونالذيالليبراليالنطامئوب

الربحمنومزيد،الربحغيرث!ه!ءولا،الربحسبلفيشيء!ركل

الحالةهذهفيتعنيللمجنممالفوقيةالبنيةصعيدعلىوهي.دالما

والاخلاقية.والانسافيقىالقو!يةالاصالةعنجداًبعيدةمفاهيمسيادة

الطبقيالتمايزأيضا!تعني،الاجضمايمةالحياةصعيدعلى،انهاكما

اوانها.وأاثكالهاشتىفيوالتفرقة

ترتبطأنمنالمجتمعفيماديةبتةلايةبدلاكانواذا...ع

الثقافةفان،وتعكمصهاالماديةالبنيةتلكعنتعبرمطابقةثقافيةببنية

عمودبصاتمتد،عنهوالمنبثقة،.المتاجربالافصادالمرتبطةاللبنانية

،



اًابقاءت،صر،نءجردةباهتةخطوطوم\،!هاكالببقىالتاريخوب

-ا)ةالاصءضصرفقدتؤداقى،جرةيئا-:باارتباكا،1فيلانهاوا)هـيرمومة

بم.وفنىأدبيليقاءوكلثظافبمارر2كلصوهـرهـواتياالا.ءصاؤء"

ةلناؤف-اا)شع:جةاتقافةاوبر"،ا،خرلثروا!جم!اللوحهاويحلمحدواو

ا!-،زت،اكاريخاروراصلبرءدوناالينارء!لأنلركصتءل-ةالثقافة

افه"ا:،اكانتو،ؤنتكوهارزيااهـزالاونصكولااخقافيا!راًول،خزالن

براورء!ة.ان!-،نيةكأ!ز

بعبس-سلقىالمر"بطةاللإضافيةللتظافةالادقثالاءتادعناًءاع

يىبة-زنصاجهفانالراهناه-وقتفي)إةا*وهـرادورا)"الايبراببة

ء!ص:?تصالالدكأورت!حدثفهد،ا،تب"العا)مةبالخطوط

ت!---نوأبحاثاتلراس:امالسفةواامكرامءالفي-ا

المثالي،للفكرفيالشهصبالمنطقايهبئالليبراالمفهرإبئمنأصحابها

العه"،ئداللثازفيالواؤءتغطيةأجلمن،عامبشكلالمضاليةافلىمةوا

ا!--لازموالايديرواوجياةكرياالدعموابجاد،واؤجةةؤا-ةثربصلة

-قىفلسفمجردمناكثريىمصت!ؤلاءفلسفةان.اًره"تهروالىبىفاله

دراعمبعضهماقلامعلىتتفتحوقدبرءادلغبراجتماءياواوعتبريرية

.-ةاصلاحنرعةونهـا3فخدىلاالاحوالأح-نفياكنها"ء4ردبةنزعة

.رأبعادهالواؤعهذااطارضمن

نزعةررائداقعالوباتبطالمرالادريا،جالانتسبطرعلى":الادبفي-2

برحبثوالاسوببارةوالعباللفظةءا*بىاوالاهتمامالشكليةالجماببة

اهاءشصقيواافرديةاالقضايامنأليعدالىالادبهذاهضمونيمتدلا

الادباءبعضعندالمضموناهةماءاتارتقتولربم!،المعاصرللانسان

والعبثيةالضياعوجههو(لععرماساةمنوجهالتتناولالحديثين

العالميةللبرجوازيةصاريخي11بالواقعالمرتبطونالكتابيعانيهاابتي

.رةهالمضا

افضونسيمالمحبىا،لااقطاعاهذا.بطنن:اجمصلمةاالفنونفي-3

فبمتاريخيةصلورالىيفتقرناشعاقطاعاكونهمن،البلاورتيكية

"وصففيوهو،عمومااساميةاوالحضاراتالعريةالحضارة

اتا)نزهـ-تاثيرتحت،معطمهفي،رازحئدالظبالن!امالمرتبط

اببةالجمااتجاهفيويتجه،ا&رجوازيةا(عبربيةاغضونا!بمااحديثةا

كأوالعبثبسوالقلقصاعللضبالمىلمبردالمضمونالمرتبطةالشكلب"

اليها.وما

والحدلمثةالمعاصرةاللبئانيةللثقافةالافظ!الاءتدادولمحطخرطة+

يحاولمتفائلفتيوجهوهو.اثقافةااهذهالتقدميالوجهيطالعئا

ت-ءيرضمالتكبماالئسب!بةاحريةابهتسمح"اوبمقدار،/المهـتطاعقدر

الوء1،4ذاكقبلبلالعرنهذا!اعمنذ،نيكوأن،اللتانبونبها

الكريمة،الحرةبالحياةالواسعةاللبنانيةاجماهيراحقعنالمعبر

اصةلافعلىوالعاببةالعربيةالمتحرربحركاتالممريارتباطهاوعن

ومعاركها.جبهاتها

الكتابمنالعدإباسماءالانهنااذكرانأستطبعلاكنتواذا

التقدهـجماجاهالاصهذاانتاجهمفىبيتجسدالذينواًلفنازنينوالثهراء

ف-يآثارهماحصيانولا-ههنابيئنايرزقحياوبب:هم-لثقافتضا

بعضالىواعجاببتظدبرأشيرأنمنا!ل!لا،الاذ؟اححقولشتى

وق-داوطنبكأاثالالمحتنافيحيةالادبيةذكراهمتزالولاعنارحلوامن

،فاخوريعمرامعال،لجيلناتذةالطكانواكما،روادها.منكانوا

أسماوهمالم!اعةتحغرنيالامهنونجبرهمحناوجورج،خوريورثيف

.كثيرونوهم

الحفولفي؟لعاملينمنالعديدذكرفيالاسهابتجنباًنغير

هـ-نالمقابرلالمحييعفيئيلاا!بوملبئان!يالتقدمية)ثقاؤضناالمختلفة

زاماتامنينطلقونجميعاكانواوانهولاءانالىالعابرةالاث؟رة

ان!الا،الاخرىالمكافحةوللشعوبلشعبناوالتحررالتقدمقضا؟

القضابهذهلحقيقةوعيهمدرجةحيتبصئهـمن!يمايخةلمفون

وسائلحوليختلفونائهمكما،والايديولوجيةالمياسه"ولابعادها

شتنى.قنيةمذاهبذلكفييىتهبونوالشهكليةاجةاجمااالتعبمير

"--نباقننناطايفبملم،-لالاصالثهافياعالا.!انعاى!-

صء"عبصرااض،ايرفىالمحيإظل،انتمىاإديولوبر-ةآلي"اىوانشماطا/4

عنءحتواهاانطراوبغضىالانسانياؤءظمنءالصيةالكا"لالاكزاًم

من.اوصشداشروطواحباةامعضىيمهادليى،دسواتزا"،ا،،!،،واب

الب-ارب--4ايدوا-هـا"صت،،اءسءضدرلماثق،فياالابداعانهنا

بمفدار،الصم-ضءةالبدعاىممى-ضحهلهوولا6ؤحسبل"قدمصكأااو

الازجاههذافيأكازت/تبدعاءجماااجداأء"،رةؤثي!شيءكلفهلهوما

ف-بيحولبهوالارتباطا"اركأتظ-!ةسناخانأخهبرالمجىور.ذاكأم

انسافيالتزامأييناقضلانهانس،زبابداعأيدونالاحوالء*ظم

.في"انسلونزءة

المقافيةالهعلاقاتأ:كالحول:صةالشالابى!ة

نأأ؟رب،نجبةظاللى-امه.وفص،قيكأالاندوةالثالثةالجلسةكانت

الثقافيةوارهلأفاتا)ضعاونأثمكالتنويعأجلءنعملجلسةز*ون

الامب-ن،ادريسس!ملالدكأوروؤهـاستهـل.الباد،بئكتابرهـبئ

الاقتراًحاتبعضبطرحالجلصصةهذه،المبنانيناالهتابلاأحادالعام

:الاقتراحاتهذه4خلاصبرلءوفبما.الافحادينببنالئعاونحول

ادريس:!"لا!كأوراكلمةمن!

الاوا-صفثتركةااضدوةافياللبنانيينالكتاباتحادوفدقدم

هـنبدعوة9691سئةايلول12و11يومبمكومولىفيعقدنطالتي

منالاتحادينبينالمتعاونعديدةاؤتراًحاتاسوفصاتاباكظااتحاد

السوفب،توالادباءالابنانيينالادباءبينيةابهـالفكرارواقتوثبأبرل

.والادبالتقدماحلصا

ثماراحدىهيببروتفيتعقدايتيالعانيةالندوةوهذه

ال!وفب،تا)كتاباتحادوفأءضاءالاصدقاءءرضحصثالتعاونهذا

وعرض،رلادهمفيوبروههابمختلفالادبيةالحركةعنوافبقىء"ورة

الادبيةاحركةاعناخرىصورةالينافيءنالكتاباتحادوفداعضاء

الهوبي.إماعاوالبنانفي

عيت،لى-كوناوورينامنلكلبللادبءنالتعريرلمفهذااننشكولا

الفرهـةاتاحةهـكبما،هامةعماجةخطوةتحقهقىفيطرفأكلثمينا

ا)عرب-يواللبنانيالسوفباتيالادبهنكلامننسموذجيةآثاررجمةلت

ا!خر.البلداخةاىا

عددآث،رتربرمةعلىللع!لا!نورخدانالاتحادينانونعتقد

لاقحاداثكرنقدمن2هناونستطع.!الاخرىاللغةالىاعضالهـمامن

نماذجبنشرهذلكمنصسيءتحقبقالىبادرلانهالسوفياتاكأ،با

للوفديقدماناتحادناويسر.مجلاتهبعضفياقصظئدواالقصصمن

الكتاببعضانتاجمن"ءتارةمجموعةاللقاءهذانهايةفياصديقا

آفرى"ءموعةاءدادمنيتمكنأنراجيا،هنلالحافرإبئاللبنانييز

ء--ادااىاا!اوار-االيهةمينالمضا!خرإنالاتحادأعضاءلبعض

ممكنة.فرصةأولفيارروفص،تالكتاب

"ءجموعيعدأناهـوفياتياالوفدعلىنقترحفاننا،وابالمقابل

في&مثرهاتم!بهـاالمرءوقبنالسوفياتا!كتاببعضانتاجمنمختارة

صموباتمنيخلولالبنانفبماالنثمرموضوعانمنوبالرغم.لبنان

ةابالمسؤواةالجهاتمنتتلقىلاخاصةدورعندناالنشردورلان

بالأء!انانفنعتقد،الصجاريةللمقتضيات؟لتاليوتخضعمساعدة

السوف-،قيالنتاجمننماذجلاصدارالمحترمةادورابعضمعالانفاقي

وجرىالعربب4اىاالروسيةمنذجالضملهذهترجمةامرا!ايسراذا

.وفي!اتالم!الموإفينحقوقتغطيةموضوععلىالا.لفاق

-65-الصفحةعلىالتت!هلآ
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!اءوالادليالادبطقضايما

-8-ا،صه*كأعلىالمئشورتضمة

التيتلك،4دالعرببالسوميا.يةالمنننضورات"وضوعوهناك

واكطنهـ،"ةمهمن!وراتبالاجمالوهبم.رموسكوالتقدمدارعنتصدر

نصللااوالعرببىا!ء،امفيربا)4افراءاالىأصللاانهالوسةطا

ناا"هو!ياتاا)كتابا!---،دباممكانلولمة.جد؟"حدودبتص"كلالا

احى-،دنا"علمءف!أنرهـوجبهيستطيعالدارتلكمعالفامايجري

يتممكنبح-ثالمنشوراتهدهلتوز،جلبنانوكبماا)ننتردوربعفرمعاو

اله،ووء،نبمالانتاجعاى!وسعاطلاءايطل!واانلمهخانو!إ(العربالقراء

المه-صاعر.

اصدارامكافيةبدراسةالش،رقاقتراحه-،نكررأنهه،وذحب

ء!لىا"-وون،،!إاالانحاد!يالعرب!يةالمغكأباقصليةاو4ور،!ريرمجلة

حى----نواذا.الاصرىالاص:""با،لخاتتصدراال!كإالمرلاتغرار

!م!ضكونخاء"قىبى:،نومبمعامةا.؟مرببمأاـماا!افيارولة!زهتوزيم

إصاا)سوؤء،تالكنناباذ"،جأص--دنطلتعريفوسببلةأنجعهذه

.اهـرباالقراء

ءمريوا"ولىرل"لايبةءبالتعاوناوقياحف-،نكررأننحبها3

.رو*"كماا-وعربي،عرببم-رو!،جاءعيتحد

والافنراءاتالاقضرا"اتهذهفينتداولونحنيرةوت،ألا9!بماويرت

اكعباونهذاانايومااكدوةاذه5ض'يم4آ،1سيعرضالتبمالاخرى

والسومياييالعرريانتعبهناايمان؟دواحدشغايرلآفيو،ضبينبث!

و--ن.اص!هونبلةوا؟لهقىالا"بر5!ر":شالا!"ت،!ف"وضرورةبالعدالة

قي9ا)صساأواصر،\تكستزدادا)-!؟قيثالعربا؟نابابينالننعاونيزداد

اجرإقى.واةوالربدم3ارةلصالحم!بينالنهبينواكضامن

،**

بةةءلمق!ة"،ياءهـةصثلمعافنتهةصرت،الامنراحاتهذهبعدع

وارز.-ورات،ا-وفي،أبر،اا،نحادفيالعربيةوالمخطوطات،لترجمةبرا

-ررلمالنفدارءخمنضوراتوبصدد."وس*وؤ!ما،التقدملداراعربيةا

الدار"!،هاال!نيولبخهبئوانجلز3!م!"اركضباندكروبم!هد!ال

لىبيى-صة،51اابى،لأدمناكثرافيءلمهولىارواجا.ل!الىالعربر.قىللفةب

أ"-ا.ا)عربيةاصبغةاحهتمنآكنئبردلمحةاىا.)ت،جترجمض!اوا*ن

الاج!لمل،بوجه،الحربب!ة.لرص!،1ؤ،نالسوفباتيةالادبيةاله"ب

يف--ومعندءلالا،الاددكبمالللألرالحقيقياطابعالهطكماولا،ة"مبفة

غاةبؤ،ن،مثلافرولنطكلمةغالبءثلور.رودونعربأدباءبالتربرمة

يترجماذن!هو،ا&رببقيابلادافييلبنالاصاروافءنامنواصدهـو

يتلى،المنصا"ذاأءهيلأدركبماأوتذوقفهمخلالءنالادركما)!النه

اف!قدمدارت!ضه%بئأنبدلاوو"رزا.ذفسهااممترجهلأأالادبيالطابرعفي

صباف-!ةلاعادةاء،ا"نيةوايةاللضأدوات!ممن"!ةهكنينعرببادبر،ء

الانكليزء!ة،أوالةرذ-حمهةالنصوصاىاالضئاداالادببةالننرجمات

ا(،!4وهذه،لروس-ةااللغةعنرألم.الي،لترصمةاضخصصباواما

امثرحثم..ءقبق!،ءاىير-"،ع!آناسوفي،تااكنابااوءاديسضط-ء

اءطوطاتباسواءلثض،ماةاًفصاريبلوءروةءنجمرودمفءحمدلدكتورا

مأ،السهوفه،"لم!بماالاحط---،دمكنباتقيالموصودةا)،هـبري!ةوالكتب

وهـ--رزلك،اعربب"ايرلماففاوااً،دابحولبئا-وؤء،ؤاادرالهكلاتبا

م!-ول-ا!رفمهةوايرةالانكليزبراولخة-بيباوءراًفيمازوزيرعضرورة

.ف--ي!ضبزنالمبما،نجاححضىو!ءالىالسالاتحادؤك!اتءوراتا"حفتلف

ادالات!فياثقافةوااتثسوااة*-صرالطور-ركةمعر!ةاخارجا

ا-و!ا!جم!.ا

سهـ-لالدقىوراقتراًحاتعلىسافرونوفأنا"وليءلمقوقد!

اوفداتقلإورءنداعرب،الحاضر،نواقتراحاتثء:،هـ،ت،ادر/هر

،،ويلمىوقباوبللادبالسومياتية؟)خقافةالاهتماماهـذاا--و!.،تيأ

برهـيدرور!موضهعستكونادريهرسهلالدكأوراق"راحاتان؟فال

اءه-داربتبادليتمعلقفيماوخاصة،اسوفياتااكتاباتحادؤ!ماء

هـنءرببلمةذتخةاء.دارومهمألة،البلدينكلاؤكمانرجمتهاوالكهب

تص-درا)تنا)خسغغرارعلىموسكوفيارروفياتيةالادبربقىالمجل"

"اففاؤ:صاليهت،اًنهووال.الاخرىواللغاتوالانكلبزيةبالفرنسية

العرببىالادبكعريفمش!تركةبرا"بموضءءنبدلاصار،المبدأعلى

هـقىهوءثل.العربالىا)-وؤءا"!بماالادبربرفو،4وفياتالهىالى

مذجمطة.ونئهخصبة؟تابيةالصالاتخلالالانسفاقءلميهيجريالبرامج

موضعس-*ونبىتانبقىو؟صصتب3منأخذناهولقنحالكلوعلى

ةالمضرصءاكضباءنعددلاصدارنعد!وذحمنخاصة،صدرقىيةعنا

اكنطتضابالقادمالموإمرعتبةعاىيهيا!،واقرالمهياشعوبآدابءلمن

كازاخستعانعاصمة)آتاسالما))ديس!!قدالذيإقياوافراسيا

.7391عام،ب"ارسو!ثر

الشعرعنصديث:الرابصةالملهجلسهة

ءهت-عحد)تا)ىابىء،نبونالك!اباكل.نمع،اجاه!ةاهذه!كطا

كازاخسءتاندىا!قاوب!(الوض!--ععنسلءمانوفاواء،هرإ"اهأ

--!-"انواعولم*ددا"طمرإيخ!)السوفبباالنتععرءنثم،في"ا)صوفيما

وخه"،زصالنتىعرذظىريةحولوراء"امعحواروجرى.وأشكال4

السسفياتي.الا"حادفيالشبابشعر

:سليمانوفاولجاسكامةمن!

ا-وفب!ا؟يةانكازاحنتظفيوالادباءالادبوضعانأعتقد-

:ا)وضعهذاعنحدبئكما(له"أردألهذا.العربرجةالبلادفيمهروؤالهس

هـ---ناكثركازاف-ظنبهحااكتابااتحلداءضاءعدديهلمغع

النقد،،المسح،النثبر،الشعر:قروعفي+شوزعون،عؤي003

باء---مكبرىفئسدارالكتابولاتحاد.الاطةلالوادب،الىترص!ة

الدار،!!وء-ذهالو!"طىآسء،فيانشرادوراكبرءنهيا،((اكا"با((

مازمة.15و01عنحج!مهإبئلاكتابكلسنويااكهباهئاتتمهدر

نننتراخرىننتردثركازاصشظنفيتوجد(لدارهذهالىو؟لاة.افة

إكاتبوا.والاجتماعيةاسياسيةواوا)علمهةالابداء+قىالاعم،ل3فىلك

ؤ"-سو،اءمههماواواننلةفيبرونءوالراديوالصحافةيسهـؤجمماثدنا

.ماتالاهننمامتعدد

-صةوخاص،كببراًاهتماءال"رجمةادواونعندناوا)كتابع

يدفي،أصهبحتوفد.اسوفياتياالاتحادشعوب"ءةلمفآداب"رجمة

والعرب!ب!ة،،الاوروبهة:الاخرىاللغاتمنرأسى،الترجمةفيخببرةا!ن

اللهةءناشهوباهذهأدابنتر-!كناوقد.والنركية،افارسي!ةوا

اقد.الاخرىباللغاتالاخته"،ص!ونطرنانيتكوأنقبل،ءقىالروس

وخول!مي،اث..بروكذلك،راساالايطاليةعنلدانتىءؤلفاتتربرمنل

.أيالعربالادبمنمجموعةعذدناقيرجهونوا!ن،وسعدي،ولرق!بما

و"ؤلىسى.ع،ممئه":زر،فقط1،ردأءفدناالمكتوباًلادبع

الاو!--ىالمرحلة.((أباي((باسماش!وراابراهبمهوالادبهذا

عضد"ا؟91.ء،محتىالمرحلةهذهواست!مرت،اعرديااجرفليابردأت

أسماءعئدنابرزتالثلاتينياتوفي.ارورر"يااأـحرفنستعملأخذنا

لقصاصوا()ده"وبرورفبر،نالياهر))و)اللبنسيفساكن)):شهـيرة

مختار))الظصاصاثههرهااخرىكثيرةوأسماء(("ايليبىبتفيك!))

ثاعرلأووهـو،((دصونهول))عندنااءلتفعراهـرألثضو."ؤطإزوعو

صوتهوكان.كلهالسوفياتيالانحادنطاقعلىف"وراصاركازاخبما
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ايها))الرائعةقصيدتهوان،الحربسنواتاؤشىفييدوي

انتيهصارتاز!اخى،جدا!سهورة((ابنالأ؟ايا،اللينين!راديرون

،عديدهشوارععلىاسمهاطافبومد.للإنمينعرادالر-مبمابالنسليد

((.دجنبول))مدينةاسمهاصارالتي)لاراز))مدينةعلىوكذلك

هىصابلادنافيكبيرينلف،عرينذكرىتقامسوفالعامهذاو!بط

الواصعللتحضيرحكوء""اجنةشكلتوفد،"دسول))و((آباي"

.لاصفالاالهذ

التيالكبرىابعنايةالىنظركملالفتهذاكلذكرتلفدع

آتا"-ألما))!.السوفيانبمفيالانحاديبوالادلشاعرااسمبهايحاط

وشعبناالهدمومنذ.وأدباءلنتعراءاغلبهاالتمانيلمنجداكببرسثلا

ال!ب،ا!علا!ةوهفىه،معلماىانطرتهالاديباوعرالنتيالىتظر

يدركلأ!اليال!ىواعرالشمانلهذا.الطفولةمنذئس،الاترامو

!انوكذلك.بالقلم!مهلمحوهومسؤوايتهيتحملالذيالؤ-رالعبء

ءندذ--،قالكلمة،اكاتبيملكهاالتيا)فوةيدركانوحكومتناحزبنا

.الاماماليالشعبوتحركندفع

((الاديبعلى4رلمحاد((،الخارجدي،لهيفالماأ!ميةهنامن

صحيح،هذادان"كلمةحر-ة"تدناتوجدلاانهيقالوعندما...

بمعنى،نحنتفسيرناصسببل،الغربكابلفسيرحسبليس

والعداءوالصهيونيةوالعئصريرةاحربالدعاةحريهعندناليم!تانه

نراهااحاربةاوهذه.نحلربه"الحرية))"نانوعأهذا،للسيوعقي

فلااثموبمعصدا!ناوفدحزبناضديق!منكلوان.عدلا

قيسمبمابدانسمحلا!تءن.لكتابااتحاداىاالانتماء،4يحق

هـذالفناءكثيرةضحاياورمتالتيشعوبناانذلك،اطفالئ،أرواح

الضحاياهذهيجعلانلاحدتتيماننريدلا،النطاموهذاالوطن

اتوا)كلمس،/هاجمناستبقىالعالمميمهالبرجوازيةان.عتاتذهب

نتشزايدحودناالصداقاتولكن.اخارجامنالهناتتسربالمسهـمومة

.حدثامس.ا)مسموملهذهضحاياعندناهـنكثابيرقعايضا.واحيانا

هذهنلاحظاحيانا.الادبفيالمركنتيىةعنعاصيميشالصدإورا

مهروديىنيصبحواانيحبونيناتاكتاب!امناًلبعضعندا!نزعة

تخدمهمتالتيالغربيةالدعايةشباكفيفيقعون،الخارجافيبسرعة

وااسبوعءناكثرتطوللا،اسبوعيةشهرة"!هطبعا.احهالمصا

هـ-نا)ثمنيدؤعا)تنمباكهذهفييقعلأالذياكاتبوا.اسبوعين

.الاءداءبببدرخيعىلسلاحالىيتحوللانه،سمعته

11نتطرقانبدلا،وف،ياهاشعراعننتحدثتدماع

سلإمان!شالصديرقناكان!اذا.ءقىالقضؤكبمااالايديولوجيةالناح!ي!ة

نأأحبفانن،وتصء،رع"الش!ويةالاثكالبعضعنامستحدث

ءحلىحاسمةاهميةنعلئلافنحن.آخرجانبمنافةابحت

ائ!بةباروكله&سالشكل.حدثااوؤديماكانسواء،اثكل

الثكلية،المرحلةبهذهءررتلقد.الثوريالمضمونهوالمهمبل،لئا

ناكمنعرفذحن.القناعاتهـرزهالىو!لتتىقياوعانيت

نالوواكن.الجديدالش!-ريكلالتففيهعدماكانءياكوفبر

.مياكوفسكياهو"بكوفسكيكانلماثورياصبمنلماشهراهذامضهون

تلكفبماأس!ماوهمودوت،كث!برابالشكللعبواآخرونوجدأيامهوفي

"?!ردكانتلعبتهملان،اورلهماءهميعرفاحدفلاالاناها،الايام

ياء-نةالمهمولكن،يعهرانيستطيعلاء!بأيان.باون!كللعب

يهبر؟كيف،ز!،مضهونههو"ا،إقولانيريدوماذا،يعبرشيء

ال!ديتالمشوىعنالتعبهريمكنهل:اًلسؤالعلمبلميطرحعندما

...نفسهاوقتافينعمأؤولوربما،لااقولقد؟..قديمبشكل

ؤضسقىاناعت!برلاااننيعلى،جديدةالشكالادائماتبدعالحياة

دالال!يستمرانبدولا.نهالياحلتودنتكلعلىثكلتفضعيل

"عهـيالسلبيةالمنلؤشاتحتىانهوأعتقد.اقضء4اهذهحول

.ادسسدالالىوتدعو،الفكرتحركاًنهل.ايجاببةنضائجا!انا

توقفلماثوقياتيالادبوفي.اجدالاهذاصللألتولدوالحقيقة

.السوفي،.كبمااالادبيتطورهذاوبفضل،القضاياهذهحولا)ئاقشات

ف--ممتفسرانإنبفيالاالمناقشاتهذهانهوعليهأثددازرياوكل

اؤهـ-م.4معيتسياسيةاغراضلخممةهـوهاتفسيراالخارج

يفتشنفوانعلى،صياسيةلاغراضيفنشنكوآراءبعضاشنخدوا

.الطويلاتهذهمثلويرفضرفض

اجرالدياالئ:ريرالشعرءضدناالاهتمامخفالستيناتؤيع

اث*-صاؤراءة"حىبمنجديدنوععندنايطهراخذوقد.المبالثر

عمقااكثرا؟ناصبحتالشباناللاإ،باثعاران.سماعهمجردلا

الساحاتفيالتماتهلعندتلقىكاقتاوتيالاث.مارو،افكراحيت"ن

زق!رأأناصعبامنصارولكن،اليهاالانسانيستمعانيرمهنكان

مثلا،،فوزنيسئسبر(اشعاراًن.عميقةوغيرمبانترةلانها،باهتوام

الجراندي!ة.عنوبعداوفكراعمقااكثرأءمبحت،2إهث*وواث!عار

تضماحاضيةااشعريةاالمرحلةهذهيبدعونالذيناسماءلائحهوان

إسهألونناعندما.القوهياتمختلفومنوالاعمارالاسماءمنالكثهر

ان!ا:نجيب،اسوفياتياالاتحادفيايديولوجيةأية:الخارجفي

بع--ددفهيوالادبيةا!نهةاالانجاهاتأما.واحدةايديو)وجية

رسى-ول:مدارسرنعددأننستطيع.والكتابوالفنانينالشعراء

ية،ثن!وجانباكاا،وتفارلوفسكي،كويفوقيسين،حضازوف

افنى،سعللقرنالاوركندريبالاسلوبيكتبونالذلميئوهناك.وغيره

احى!ديتاويمكننا.الجد،بىالكوننعصرنااساليبودناك،ءنتر

برااًشكلاهتماء،واكنر.-كيةكلا!اكثروهي،اللينتغراديةالمدرسةعن

اكثرفهـكما،"المسكورقىالمدرس!ثم.بلوكئدروالكسأخما!فامننابعة

مي،كوفسكي.منوتبداخطابية

ؤ-ص.عريقكلاسيكيبشكليكتب،متلا،زادهطورسونان

ا!وروا،المسيطرهواكلاسهيكيالشهكلايزاللاطادجكستانبلاده

طاجكستانشعراءعاىوإصعب،قديمتراثالىترجعاثعريرة

،بالقظعنيعبرزادهطورسونانعلى.الصورتلكعنالتخلي

افرنامزايا،/شعرهفيوتنعكس،القديمةكالالالبسبهـذهالمعاصرة

،-ذايرغنيهوبل،اوطنيالونهشعرهيغقداندون،ا)عشريئ

.اللون

ش!ممرإءكبارمنهو،ءـتلا،لانفيا-جمهوريةفي،ميجيلايتس

3،اثصفياسلوبهالىامبللاقدشخصجااًنا.السوف!باتيالاتحاد

ريادمضمونايح،ويوشعره.جدابهامفكرأشكاله،عقلانبمافهو

ؤ!حيكبربعمليقومانهالبلطيقجمهوريةحيويةمعيتفقعميقا

السوفياقط:الادبتطوير

4مدرس!سمن،جداطورة"تالمشعر"دارسران!رونو!كدا

مي!جهلانيس.4مدرسالىزادهطورسون

،**
السوفيمافيلتشعرامدارسلازواعإمتعوا،لوبرزاالعرضهذابرعد

صعويسألونهسليمانوفاولجاسريحاورونالحاضروناخذ،اعاصرا

يلي:كماايجازهيمكنالحواروهذا.القفايابعض

نالىلمبمازوفالصدبربئقال:يسالرسهبلاًلدكتورع

كلالقديمانتاهـلسعلوعندما.المحتوىهواررمرف!المهم

يعهفدألا..!لاربما:أجابالحدإتللمحتوىيصلح

ا-دهـموان،عضوإ،مرنبطانوالمحتوىالشكلانصديقنا

اخىراصودةهوالمهمان!قالوعندما؟..ا!خرفييؤثر

الخمرور--نجزءهـوسئاالاناءانيعتقد(لا،الاناءوليس

طعمه؟فيويوثر

باستمرار،!راًبطانوالمضموناثكلاانأعتقد:سلميمانوفع

الخمبرهوالمهمانأؤولولا،شكلهيشكل،غالبا،المحتوىانعلى

يجسىررأنالشكلهذااستطاعهل:هوتديا!م،اخمراآيخةاو

16



ا!نيئكانتاذا،ولكن.ذاكامالوزنهذافيسوام،إوىالمحهذا

هـ-و،محتواهأي،الجوزلبفان،الخمرشكل.دعطيالض!اهي

فكله.يشكلما،غالبا،هالمضمون.شكله!بمالذي

نا،الادبتاريخمحيالملاحطمن:الشهالرضوانع

*ر*لمةخلالنسبياثابء،يكون،الاحيانمنكثيرفي،الشكل

اظاهرةاووه.اقديمااثكلاويبقى،المضامينم!يهاتتطور

ء-اشالكلاسيكيفارررشل،ابعربيشعرنافيرأيناها

المضمونفياىخلالتبمالعوا"لرايكمفيهيفما.قرنااًع-

الشكل؟وتنير

جداالصعبمنانهدرحقىاىاواسعال!ؤالهذا:سليمانوفع

ؤكيف.4القضههذهوتعقدصعوبةعنفضلا،بسرعةعنهالجواب

لكازاخياالادبتاريخفيا؟المكلاسيكيةوالاوزانالبحورهذهظهرت

دهو..يغنيعندكلاالشاعرنفسىبطوليتعلقاشعرابحرانيفنبرون

وحتى،يقواونهكذا..واحدةدفعةيريدوليغنيانيستطيملا

امذاك.الثعريالهحرهذااوجدتالتيالاسباببدقةنعرفلمالان

وملحوية،بطوليهواشعار،فكاهيةواشعار،الحبعناشعارهناك

ومن.مت!قاربةواحيانا،مخ"لمفةمتنوعةواشكالااوزانارئفسهاتأخذ

جديرصدةوحالاتومشاعراشياءحبباتنافيتطهرعندولانهالطبيعي

،نف-ولانالصعبومن.جدإبةاث.كالعنلنفسهاتفتشفانها

.هكذااوهكذايكونانيجبالشكلان،سبقا

حالفي،الطبقاتاننعتقدالا:اشهالارضوان+

مجبن.وعقل،معينوذوقي،معيمنبهزاجتتميز،صعودها

هـ-ذهانترىألا.اطبقةاهذهواقععنءننعكسةوهذه

الشكل؟نغيير!!حتاتيرهاتمارساقيهيالثلاثةالعناصر

جلا**

طبهةيمثلهـاناقد.مجاكوفم!برا)ىلنعد:سليمانوف!

ادبيبدعانعل!انيرىوكان.انعاملةالطبقةهيصاعدةجديدة

بالاةءاؤ-"،الئنهعرفيالطصقةهذه)غةيدخلوان،اطبقةاهذه

كلقتءلغةيدخلانفكيمي!اكوواستطاع.للاشياءنظرتهاالى

هـن،فكلهانفسهصنعالجوذلباناًي.الشعبرفيالعاملة

وءطم.تفعرا،"غتهاثارعاعجدانيجب:يقولوكان.الداخل

؟السؤالعنجوابهذافيفهل.القديمةالاشكالفسكيمياكو

شعراءعنله.لميمانوفصديقناتحدث:الخنتنفؤاد!

يختل!بماذا:اولا،اعرفاناحب.الازحادفيالهتينات

ماذا.وثانببا؟ا!مالسابقينالشعراءعنالشيناتشهراء

؟المضمونوفياث*لفي،السوفياتيالشعرالىاضافوا

بهماء:كه!السضيناتفهراءعنالحدثعنمما:سدمانوف+

الاخصرة.ادث!رلسنواًتافيالشعريةحياتهمدداواالذلمصنالشعراء

لاحزب،ا"هنترإناووتمربعدخاصةظهرتالشعراءمنالفعةهذه

ا)ناساستقبلوؤد.المسوفياتيةالحيهاةفيجدبدةمرحلةفتحالذي

،ضنءعورالماضيفيسلبيةاشياءفيعنهكشفتوما،الاحداثهذه

والمجتمع.احباةافيامالانإخرقأحداثنلاح!وصرنا.حاد

فياولض!بماالمحدودالطامهذاضدتتمصاعدالاحتجاجاصواتواخذت

هناالظكيدويجب..الشعراءهؤلاءفيتاجمحتوىهوهذاوصار..

علىساء-دانهبل،احزباخطينلدض2؟-نلمالمحتوىهذاان

ازدهـارعواءلأحدوهذا.اثبيبةالىالمؤنمراتجاهاتؤوحب

حصثمناًءا.الغامةالساحاتفيالتماتيلاماماًاخطاب؟ااثعر

..ا!ثكلفيدبرداييدخلوالمالمتئاتشعراءو-اناث!!لا

والملاهـط.للثورةالاواىابنواتورذموجودةكانتالاشكالفهذه

سواء،مياكووركيشعرلعبةا!تبناتشعراءعاىالاكبرالطئميران

راطية9للبيروالمعاديةمضامينهحيتمنخاصةام،الاشكالحيثمن

فيمياكوفبراتجاهاكملوافدالستيناتشعراءان.وللانتهازية

اكثر.معاصرتطورعلى،المضمارهذا

اجديدةاالاشكالبته،يثرن!قدالا:ادنهالرضوان!

الانسافيهـونبوصف،واحدةطبيعيةبيئةديوالقديمة

واحد؟وفتفيوقديماجديدا

نص-فه!ا!اطع،بشكلالاشكالعننتحدثلانحن:سليمانوق!ع

اثحراءيمارسو،فيطورعندناالادب.ذاكضدامالشكلهذامع

معا.كاهاالاشكالهذهوتتعايتر،ويتادشون،كالالافمختلف

مشكلة.عندناتشكللاالاشكالان

الالصةعنحديث:إخمتاميةااا)جلسة!ي

ون-ركبيانوصدور-اللنافية

!خع!ةكانتاللبنانيةالسوفياتيةللندوةالختاميةالجلسة

الفاه((القصيرةاللبنانيةللقصةعامةملامح))عنحديثلسهاع

،تركالمنةالببانواقراروصياغةمناقشةتم.دكروبمحمد

:دكروبمحمدكلمةمنع

منذاقصيرةااللبنافيةالعصةهراحلدكر،بءحمداستعرض

الروسيةافصةالأنيروبروز،نعيمةلميخاليل"كانماكان))مجموعة

بعد.فيماوغيرهاالمجموعةكلهذه

لملأمهاةمناعاالتي،ال!ربينبصمامصصخصائصعنلحدثثم

خاصة،الحرببعدمادصصنم.تقيالدينوخليل،عواًدنوفيق

الحديثه:المرحلةالىوصلحتى،عبودلمارونةالفلاحيالقصمى

اعربك،االتحبررحركةونهوض9ثانيةاالعالميةالحرببرعد))ع

اسوديانبماالالحادبروزمعواعمقاوسءالتقدميةالافكاروانتشار

الف!رفيالعامحرريم!الىتالتحولاخذ.الجديدجتمعالمهكأموذج

فط!ر،4القمهومنهااالادبيالارداعانواعمختلفدييتجلىا!عربي

ا!اصيصهمفييعبروناوريناللبنانيينالقصاصينمنواسعجيل

اعربية،االتحررلحركةالعامالنزوععن،ذاكاواثهـلبهذا

ميض!س!الذيالاشضراكيبوجهـهاامالتقدميالقومبمابوجههاسواء

القصاصينهؤلاءبنر.بالانضراكيةالقانلينومختلفالشيوعيين

وربما،النت!هالرضوان،سويداحمد،ادريسسلإل.مثلا،نجد

عاتقهعلىاخذالذي)بعدفيماعي!تاننمحمدثم،اسطوراهذهكاتب

،(وتوعهغناهبكلابىيروليوالمجتمعبيروتومجاهلواسراركشف

خصوصسا،اليستاذبمااوالوار،التشيخوقيةالنكهةذوالخوريوتوما

ماعلىالثالرةبعليكياملىثم.)تشرينعنب))الاخيرةمجهوعض4في

وءصبياتاؤطاعيةايدوتقاعاداتمن،المدينةفي،المعاصرةحياتئافي

م-ءالمحتهذافيوالمراةالفتاةبكانيتعلققي!اخصوصا،وقبلية

المدينة.مطاهروراءواللاهثالمتخلف

ءتىيم!نلااككبمااالخاصة4نكهتءـؤلاءءنواحدلكلع

دنيختامبدلاولكنبرداالقصيرالوقتهذامثلفيااليهالاشارة

العربرء"الحديثة.اقص4افيظاهرفينالىالاشارةمن،الحديثهذا

قىالقص!دناءفي4الشامدالتجديدحركةهيالاواىالطاهرة-

السنواتخلالايبهـاواكلاواجوالهاوتركيبهااقصيرةاالعربهبئ

ءصر،خاصكلبتته،شملتا!ت!بمااحركةاهذه.الاخ!برةالعشر

النئمعرمناقتربرتالقص!فىررةالقصةكونفيوتجلت،وسورياوالعراق

ا)ضربهبحصثمنضةاحداينىاالم!ومن،الملأشياءلؤياهاحيتمن

،وصارقىالقصنسيحمبماالاومنةوتداخلت،"دالمعوالمونتاجوالتقطيع

يعدلمالقارىءانبحبت،الضوترخةال!ميرةالجمليتمدالاسلوب
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،،ايضالخلقعمايىقىؤ!مشاركاء"،ربل،سرديةلفصةملتقمجزد

دبرء-الاومض-مونهاامصةأاحداثكيمتللاالقارىءهذاانبمعنى

ا-3-جهـ-ترةدعالا،عةةمم،هنيةذ4عملبءابرراو،كلهـ(تهاءاقر

.اروواءوعية!علىولاوعيةداخلدحدمنخلقهـااعادةاي

ءةءزاتي!حملكصامتهددةمشاكل،جمل،اجديداالان!جاههذا

ومفتعل!"ررينوءناصيلبندنانينمنفيههـ،بقدر،ايضء،رائعكأ

هـ--ذاولعل.معاوحيابقيفنيةاض"روراتلاالتجدداجردتجدد

حزيىراناحداثبعدثا)"لمةظاهرةأىايتححولاخذالجدربالانجاه

ور:ء---ةقيموءث"-ا،ارر،به4الثاقيةالقيممنالكثبرفجرتاقيا

يىاعدهـمعاىا)فيبخاهالابةهزرافياكثروغاونفيالم!ابفاذاوثكيلبة

،ارء-زياط-وريالالىايتغل-فط"ننوعفي،ؤولهيدونيرر"صالمحول

اضحةمماسكوة53اءااالمممهاطتيئرعوااندون،(حالكلعلىالمفهوم

حريانهم.لقمععليهاتستند

وء--ا،زفش"3سويرةاحزلبراناصداثاناتانيةااظاهرةا-

اعررء-قيااقصءىااكثرقيفي،متعددة؟شكالتجلتفد،بعدهـا

القمضب".،ؤ،1تجلبليءضفي،نفيوجدتالاحداثهذه.وانالحديثة

((،ا*را"قىاشبخ))و((العراء((قصتيذجدادبىلمسيلص،هليكأد

((امراءا((قصةعنتحدتتانل!وسىق،!.يةالروساىاترجفناوور

السابقة.موسكوندوةمبما،المعاصرااسلوب!و

((وا!ىوتاو))((ا)ء-درق))قصصنجدعيتاننءحمدوعند

ف-كإازلمزاللااةكا،ااجديرهـةا"الروارتجرقي"فيزم(الض"وءاءظة)

،ز-ب?إاءمالفيا()ذح،جهةفناطبراربع))يئ"روا"خاصوردا"تى(

لنبمانهاالقولاسضطبعوالثجديدالتجريبفىؤ:يةاكأاصاهذه

.التجد،بفيالرغبةمجردمنويى"!نفسهاحدثامن

ءلمنى-كأو))((يللجداابوا))ووونيؤجدالبشانياردواوعند

"-نطمتوء-"ثءخص--،تواعؤ:،ندرينت!ةفيهمايرسم((الذكر؟ت

س،روالاخرا(تابررةكلرإبئفيسا!بعض-ها،2اونلب:ياازرهبابناء

لبسمصادؤةواعله.المح!نلأنإا)فلمسه،وضنهلتحرلرا)كفاحدربعلى

احملهـما،مه،يح،دواالحاربمضمونهما،اقمتاناهما!لمن.كونان

افخصبئ.اوصياغتهم،ركيبهمانرحيثمن((إنتنئرعنب))،ج!وعتهقصص

اعربر:--كأاالقكل.قىفيا)ستينىةالموحةهـذهان:اخيرةملاحظة

دووا.لئانفياقمصياالفنفيقويبشكلتءبخلامالحديثة

افرىظاوورةهذهانعلى..غريبركودفئرةالاني!عانيالفن

آخر.ووقتاخر*جالفيوتحلميلدرسىاىاختاج

متةتوكبيان

))امهمم!اواؤكار،الادب))موضوعفي

،لدندوةتركالمشاروءا"باالبيانصبغةالحاضرونرافنئىثم

،!ة-"العرض!ذا4بنشنمه،خهرهواب!بافى-اهذاواءل.وأ!روه

اصدوائن---،ورعالهلملأؤاتومىت!لى.واهداؤهالندوةاعامتلخبص

..السوفياتالكتاب،شعبئاصدقاءو

يلي"اابيحاناهذاؤ!مااجاءوقد

برملصبي!!ةولعةؤكبمااذ،*دتاللإخانه-ناكتابااتحادمنبدءوة))

ئر4الا:ثاالندوة7191ايار1(الى!منبيروتلمفيا*"لحبااصدقاء

"اركنو((دبلااو،ا!رامكارا))عوضءوؤي4نبلثاابلآف!بالىموا

،اشيىنكاء-لبرئاسةوفيانيهبئالسا*ت،باا.لحادمنوؤسفيها

بااكأسااتحادمنووف،الصموفياتيينالكتاباتحادس!رتير

الكتابدلاتخأالى،مالا"--نادرإذسهلادكتورابرئاهـةاللينانيين

نيين.للبنلا

س-يىمانوفاجاله!واو!وفروقوفاناتوليفدمالندوة!ثهةك!ء

ؤيأ"--كماا)سوالادبتطورعنومهلوهـ،تتقاربربىاكزب-بموفواوليغ

مث،لوالدكأورلىلميمانميشالالدكتورمنكلقدمكما.المعاصر

هـ-.)فاريرسمعداروواحمددكروبو?مساءتانبمااوادوارع،صي

!كتعرفوؤس.وجوههبمخت!لفنلهظ!كماكالراه-نالادبالوصع

ف-ءوالادبا،المفكرين.لهمالتكبما4اافكروا-ةا!دب،اقض.ااالىوفد

البلدي!ن.

ا!مل-أاوتهقالننفدءكجاالادب،بانالمجضمعينايمانمنوانطلاو،

اخدو؟ا!كب،اص-،ركوناففهـاواىومتطلبات4،وبا"انه"اشعبابحياة

الكفادعمفيالادبلءولدور(الوطنيالنضاللادبكبيرةاهمية

ا)!الميى-،لبةياالامبرخ-دالعربيةاثءوب4!خوضالذياورادلا

احدوازأضهدلصب!ن-"ااهنرالنث."وبطالب،-لولذضال،اصهيونيةوا

ابلأا"رلغااالمةعمراتباسداوطنياالفتحرروهحرهـة،كبما3يرالام

افريقيىظ.وبرنوب

هـز"لموئهـ-اًور،،مكببراًت!قدإبرايقدرونوميافيءنالمىالكتابان

زارآازالةاحلمناعربب-قىاا)فنم!وبنض!،ليدض!يةفينيبنالمبئ1ا

.تامبرثكلائيلميالاسانالعدو

الكتاب"ووفطكبصراًففديرراًفدرالمبنانيهنااكتاباوووانكما

عاءس"،ا)-و!ء،!كبماالالحادوموقف،خاصةل"موفيانييناوالمفكرير-ن

الاراض-كبماذحريرالمنتروهـةاوسارلابكلالعربيهبالشعونضالبدكلم

الشرعيةاحقوقاواع،دة،المعندونالاسرائياجوني!ضلههـاالتيالهرببكأ

رب!.81ااملسطينياللشصب

الا/ث،د،-ن،بر"نالتعاونتوثبق!ى،ئلفياجتهمونا"داولوو!

اصرةلاكنمابالىالمؤاةاتاؤةهـلترجهةلعضيةكبيراا،ءا!تهواو)وا

ءؤاف--اتوا!ضل،ال!م!و!يا"كإالانحادشعوبلغاتاىاالمينافي.نا

صاو!!ااعض،ءا.ل!وقد.الهربيةالمف"االىاسوفه،تيينااكأابا

اصلءنآءوارااة،بهـلآاخرىندثاتفياللفاءمواصلةضرورةعلى

الار"---،نخاقفيزءمصبداوفريمه.،ه!انساننتقدكلبت!رريادب

."المجديد

5!ه!هه!ه!هح!ح!ه!ح!!أعي
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حديثاصدر

وإشهرشمامن،س!ىأ؟زىمىأ

اًركال!!لشاع-!ر
...

ه
أ

.)(.اءا،-فاعاه"نبفتازرياالجذعازت))

!الأ!دابمنشوححهاتوددادرر
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