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اجرادياابراهيمالاست!اذزثس((ا!داب((مناقىهمبمالعددفي

دس-،رةقىبمناسبكتبه،((والعيتانيانهجيلي))بينبعنواًن"مالا

هذهونتر()اقصةافيرويته)،عنمحآضرةوا)قائهلبنانالعجيلي

.ة،برات3و./وليفاتمنذلكرامقومآ((ا!داب))فياحافرةا

الاستاذمقالفيجآءمابعضعلىوتعليفا،الصددهذاوفي

التالية:النقاطأوضحانأريداجراديا

وامعالىربياوطناآدطارفيوالفنيةالادبيةالننجديدحركة

صء.الحبركةهذهيخدملااتفنلريالتشوشلكن.ءكيموضوثوري

الحزراديشويح،النظريالهضموءسرالفكريالارني،كهذاامثال

اجدلايقبللأومما)):((-،سيةالا!))خةالصيبهذهامصابياال4مقا

روحاالمفىمونيعطياتيااله.ء-حاكوحيد!-واتكلالجديدان

!دالحاحتتطلبهبل.الجدلتقبلالهكرةهذه."-ومبدعةخلادة

بحتفى.كليةنزهـةالىالاتؤديلا،حالاتهااؤضلو!ي،وه!ما

العجيلى-بهبئ))ا"مقافي،الجرادي4بريناديمالمآولتنادض

((.ون!زبازففادينضآلييىنجنيطبقيادب((من((:انبىوالعي

راديا!اابراهيم-ماسةمن،تاتجبةؤكفقرات،نرىوسوف

هيف،ابولمهوعبدا،شنبابوعادلالاستاذين4صديقيلفصتبم

"عينسياذياارجلا))و((اء.فراساعةآحلام)!التواليعلىوهما

الحرادبرمناداةانأقصتيناهاتيننوعيةمنسنرىكما((الميلاد

ان!-صلاو،جدرةغير((المضحمزبآلمينينياانطبقي))الادببذلك

المناقئمة.لضرورةتي7االوحيمنجاءت

قى،غيرالب-دا!!رل،"ضريةغضبةجرادي،ذالاستغفب

زا((ا!داب))مجلةمناخا!ءراالعددأبحاثنقديفيملتلانني

احديفيتنشرووءةمن((كاريكاتوري((بنموذجاستشهدالعجيلي

نقد!في-يالرإيالاساسالجراديابراهيمونجاهلبةالمجس-

اكهـوذتذأكذكرتاننبموءـو.((ا،داب))فيامجيليالمحاضرة

حرسشفياررهلمبيلعجهلياراي.لمامالادحض((الكاريكاتوري"

و!و!اقض!قىااساسءنجراديابراًهيمتخليلقد.التجديد

احد،/ةحطاتىب!اجةايى.،ءهروؤينسوريينؤ،صينعنلىادفاع

الثقافرالنادي((ندوةحضروا9الذين،ااكاريكانورياتطابعاما

"برالقصةفي/بئرومحاضرله))ال!جيليالدا.ورألقىحيث)ل"ربيا

كانتالقصهتن"--نا"خساراتانكينم!يرؤكدواانب"ظيهون

مجورعددعنىءصلتقد،شخصيأ،وكنت.قعلاكاريكاتورية

وصو)قبلوذاك،لمموريافيآصرهالمع4للقصالمكرس((المعرفة))

شفابوقصتيدعدقرأتفداكنلملكئي.بيروتايىالعجياب

لمالعجبقصةاؤرأام!اتبفيانجراديتشكيكاما.!يفوابو

((الهقدإملممة3))فيلها""ييهامدمتذلكومع(("جانجنحكا/ة))

يرمياانواربرو.القراءبوعيواستهانة،ور"ببررلانيةسوءفهو

المفرطءبئالحساسكانتان،العجيليؤصةؤراًءةالجراديابراهيم

((!اشببلميةؤنآديل))و((والنساءالخيل((صاحبضدلديهالت!

"،ذاتهاالقهعقىعلى"المعرفة))مجلةحكموليقرآ،ذاكمنتمنعه

ا!قديم"مملمة))فيالوارد،الهجيليقصقىفيرايكليستعرض

تسرعانهالجراديلابراهيمقيض!ءوسنئذ((ا!داب))فيرةالمنشو

كاتبهو-شخصعنالكلامير*ونما،هكذاوانه.الظنسوءمي

صاديالجىومن،طرمنلأرهانعنهالحراًدييقول-الطورهذه

راس))"!رجمان.))جراديابراهيمقول-عنفضلاهذاً.متقاربان

..."تنضبلاواتسانيةؤكريةثروةالىيستئدعءخانيمحمد((الهال

لسياسي،وا،وا)قاصلموالروالي،انناقد)):عنييظولكما

الفنيةالمى"يرةفيموضصوعبفيلامةفالتلاز:ى،الكنني((العيتاني

نطروك!،أنالحولتولفسرعان،العجيليلس!لامالعبدالكبيرة

ورخصيالمدالح/لمكو.4اواردةاالمقالنةصوفي،الجراديابراهيم

ئىخ!ص))والى،((مقبيترداتي!ملق))الى،وادبيوئقافثكبما

فنيا!انيكانفى!ا((ا)ثوررقىقهمهكاؤكأ-باللهوالع!باذ-أهدر

وا،ارراهيماسنناذياالم!تلمةوالشتالمالمفرطةالمدالأحعن،الحالين

المحاضرةسبهذهيتهلمقء،للالموضو!يوالتفهمالاناةبروحقرأتانك

علىاللبنابة()بىرالاح))جريدةفيالانتقاديةوتعليقا؟نيوالزيارة

الثائريرأاطبفي!ةاوانتماءاق4وادبهوؤصصهالعجيليموافف

الادبية(اعء-)!ااعمالعلىذلثوتآثرا)بورجوازية-الاقطاعية-

مزالعديدفيواتماده،فهوتناقض4وازةقاليتمثاليتهاىابالاضافة

ارأاتءجرد.!يوالرغىقى،-والمصادفة،الحظعثمرعلىقصكلمه

اصاخباردادذ)-كفياندفعتلمااذن4وفضواا)قياريءدهثسة

))الاخهار)جرردةعددنفمودبمازلمنحهـتتفقدوكذلك.اله!ستيبري

عزبمعزلي4العجيفصصفي*ورءن(7191ب-طن15)المبنازيةا

اهـءوريافطرا!بمولاسيما،"العربللةء.ةاحريضأهرالمء!رى

ادبرالاتق!لالمظظهفاووللاؤرآؤدالجراديكانانآدريوورت

ادبكل-بنالابجابيةاجوانبا4فيؤيمتالذي،سيالاسالجذري

السلبباءوانباوكذلك،وهآمةعديدةوهي،الهج!يليتور3الد

خلام!5اضوءانعدامؤياعجيليابآنالانتقادات!فهأنهيتوور

السوداووأمنجوفيولكنؤد!هميصارعونازربنا،ا"لابطابالنسهقي

وابىورجوازية!الالمحط،ع!ييماالطبقتينافلاسيعكم!))انما،الاءلوؤقدان

عموعجزهما،اهـوريا)فطرءكل،جي!اك511اليوما.ف-.باللتين

((.العربياكطورمسيرةممانئن،ة

و!لم،الاشيماءهذهؤرآفداجرادياابراهيمالاستاذكانولذا

عدافينشرتهالميالعجبلاعمالشاملةانتقادقياوحةءنقليلةذتف

بما)جراديالاة،ذايضطوذكره،ذكرتهالذي"الاخبار))جرلمدة

(الاخبار))فيأ!اهـ4هذهفعلادرافدالجراديكاناذاافول

بدائممنه!قى))بآزن!وه.فيهـلمىا!رفقدذاكومع،اللبنانية

ذدلانفريهكن!لا،الثورير"قيميكا!ةأهدرتوازني((مقيت

ا-اقلمرةبءث"طبانيريىجراديالال!ناذانالاهذهوالمحالة

وهـت.امورإقيواا)عربيةالفصةتاريخمنالعجيليلملامالسعبد

بهزايا،زف4قرضارجلالان،لهتتحققلن،طفوليةرغبة

ابراهي!انواما.الهر،فىالادبهـلاهـةفي،ونواؤصى"الففة

مبرلاآذ،.استبهدهماوهذا،ح"ال.اءةالالهمجردبربىيدالجرادي

مصهـ))حولاجراديامفاهـ-ميلفلتاماالتشويرثرلانواما،له3

لان!ت،الراهنةازعربية،((وا(حمض،ريةوالفنيئالادبيةالتجديد

واؤ5ارايمهينابين،ات:ابواا)ش-وخبهبئمعركة((يقولكما

هـفىالىادود،لاور-ء،وحينذ."اخاوالرفضاوصايةايبن

ل:ظرب--ابأ!كارء-لمةايةنررطهالا،بالمناسبةالتي-المنطلقات

س!فداًلجراديايراهيملالاسقذيكون-اللينيهية-ميةالماردن

والفب-والاد؟يةالثهاؤهـقىاقيمالائحةمنإشاءمنبشطبلنفسه

بص!ود،اللائحةهذهفييشاء"ن-اتوافي،الوبهةالابداعية

رصبالفيم!مىماكلوفت!يان،بنديت-كوهينطريقةعلىاعتباطية

الخ.الاسيويةالاقطاربعضفيالعقافية
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مه،ضللينينيدبفيأدب))بجراديابرادمالاسضاذينادي

.د!.:رلا،الةربفىالاالطارفي،اظيف-ةو،نذلثومع،((متحزب

ابهبانوكبذلكفيبما،ادومالضاثبةا)فهماليهالثوريةالمعركةان

والردض،الوء"،يرقىرين،والمت!بابا-وخابين،والثقافيالابداءكا

عباراتهذهان.-مينايملأ،والي!ن،يسراراي،اليساربين

الحفيقي!وناطيفييىن-الماركس!ونعليهايؤسسانيمكنلا،غائمة

ادورد-بيا!نضالاميدانفيذلكلمحيبما،تكضيكينهمولاا-ةرا!يجي!تهم

ديمقراطبةوئنت"عربة!نقاؤةولب!ناء،والابداعيالتحرريالعقافي

بينءـو،الحنيقة!!هود15،الواف!الضطرياصراعا.ثورقي

اعربيةاالملايينءحموعوبن،ارجعيةوا،-وبةوالصاًلامبريال!ةقوى

التب-وخذد-كفيبما،والثقافيةاثوريةاوفياداتها،الغديرة

الادبث-وخمنكفيراان:.لقولقد.افضيانواوالنساءوألشباب

الحنيفياءخرراضر!!يعثرةحجريقفونالمحهطةالاسماءوعجائز

وذلك،والفنيوالادبيالثفاميالابرداعمياد!نذلكديبما،لشعبنا

الاهـلاماجهزةفييحتلمونهاادتيا!قي!اديةلخطيرةاالمواقعبواسطة

سور!طفيالامرآنولقول.العر،جةالالمحطاربمختلفالجماهيرقي

ا-ماذيادكاوضحانواود.التصادمدرجةالىيصليكادالعربية

حالاتدهمادذيتد،لنتبانقيتططلمحياصجيحةااللريئانجرادي

الساهـرةالعربيةاكورةسي!اقفيويبدءونهويقورونهيفعلونهما

الحةيفيينالاعداءضدآنض!اهـاحةالىحقاينزلواانهو،قددا

العورةولمصالحتء"اللينتالمماركسهء4المعاديةالتياراتوصد،اولا

تروجاتياالمثوثةراتواا.01احرطنيةاا)تياراتوضد،العربية

-وةوافيارفضوااثور!4اباسهم!ادنءضرةاجلاتواالمنابربعضلها

ومتدياثورةاداخلاثورةوا((الحقيق!يةاللينتنية))ووالصوؤية

ادىواكلطر،اصحيحا"وضعه،فيالاموروضعالواجبمن.معا

غ.--دالناتلاؤجمآهيريالاجتم،ءكواتسياسبم،اً!هرريواقعنا

وهـذا،وا(رجعية،هيوفيةوالص،الامبرياليةةالمعروؤءناعدائه

جه،!رمنالملا*ينعشرات،-اليوم،قعلا،نحوهتسبرالذيالموقف

اله"مو!صات-دلرغم،الثوريرءنالمثنينطلالع!هابى،شعبنا

البورجوازةافياداتا،مغىنظرقصرورغم،ا(يدانهذافيالقالهقى

فياووبفياالابداعونشا!اتامنواالادبلدوربا!نم!هلآالصفبرة

ووذا،مالاولآىاأءربر!ه!ااوطناءلملأييننطاقءلمىالثورةبدفعالالمحهام

اقنورةبراةراتي!ةننامضانهوحدةبوافه-ء4يتخطى،الموقف

يسضخد"ها،الاحب،ن"نكفرفيوخاطئة-ملت:قىمساتل،الكبرى

-ممسارهـ،ءنالح"ءةكيانضالاحركة)ـحرفالايديواوجيالعدو

اخ.ا،((او!اقيواوالرقص))،((والشيوخالمت!مباب))كمسائل

نا،ا!اور"هذه"وضوعء"،)"فيا!راديابرا!ميثاول

ا-ابرواسطتهافيتهي،الهبلميلكتاباتكللامحمجموعةيقدم

بور!وآزيادبا!ع-ء"بمالامالى"عبدادب))انيقولاستنتاج

ورمها*الحراديلءفماااوالملا،حوالحيثصآتلقدءاتانكن.((متخاذل

انفاداعنؤفلا،الفراءلا!،عتكةكب!لاواظ،1،لاقناعيتكفلم

اهـ-ىلقودا--راديابرا!ءبماوردهاالثب!المقدماتبآن،والادباء

بورجوازيادبآلعجيليادب))الكاتباليهنوء.لالذيالاستخلاص

اوحشبلآاالبداقيةبئلافكارءفعماالعجياكادبكانربما.((متخاذل

وا،ابشرال!وماكلىةبافكار-فولكانربمااو،العبود/بئلهمر

لاصلواكن،((متخاذلدورجوازيأدب))صاحبءجردحقاكانربما

دراسة"قديميرتفي،كل"،د"،آو،الاصكامهذهبآحدءالنارياقناع

ووهكل،أء-ثامآم،جلىانويجب،الرجللادبمتكاملةميدانية

ابىورصوازي))الادبذاكصاءبالعجيليمنجعلمتاككبماالمعطيات

؟اطروتكتثبعتأبر،الواقعفي،ازترفعلتفماذا.((لننخاذلا

اىافيظرامر-اكبماا:اتالبكأاا)ء:اصرالعددهذافي،اذتقدفتلقد

أمكار.اًلرلمولوراكلنليصنعلاوهو،بهاوفيلمذذؤوقمنآلامنل

اثاروا،4الوصثب.القثلبحوادثملاىومصه!4.عشالريةأور.لي

روعرعء--نمسؤول،مثلاثكسبير!،!و!كذا-الاوباشةبقسو

وان-ا!كأريفكأوراف!!ممرحي!ا،4فيب،قطونائذينالملوكعشرات

ه-!و4عمانوالطا!ر،((حداد))ءمهمضاؤةعنثيتحفالعجهبر

وكذلك.("تيملاحظةووه)"النوعهذامنشيءاوعثيرةثيخ

الىالمترهـ"رحلالهعنيتحدثا)عجيليانالجراديابراهيميقول

ففرةيكرسوانه.الملى!اله،عمةساليصديهت"بطنوعن،اوروبا

((لاكاندد!))سيارتهؤراًهـلعنللحديثقصصهاحدىمن

هـيومقاتهدصء"فياللمعجهليرويرفىوان.ا)تصيرالاوتوماتبكتة

الادبانقيولتب:يئانحينفبم.متحزبة-بورجواز!قي-رؤية

ى11كلش-4ذ)كاساسعاىالجرادييصلواخبرا.،ضبةيدالما

وازيرورنسادب))ائعجيليم!ادبانءنذكرهاسابقاالاستخلاص

لا،؟اديالجابرا!مذكرهاالتيالعنا!صرجميعان.((متخاذل

ثيسا!يالعجياأدبعليهاهبطسلممدرجات،نطريفيتشكل

ماان.المتخأذلالبورجوازيالادببؤرةاكااوصلانالى!شيئا

بندسكلمآخوذة،مترؤة،جزئياتعنعبارةهوالجراديقدمه

سير!صطولا،تطورءمليةتشكلولااعجيليإاءمالمناعتباطي

.موحدا

أزعملاصلات!،!اأتيهلاكما،الموةسوعةهذهانكرلا،هناوانا

ء-نعاما3ع)!بكاءلملاعضرةالاربعالمعجبل!ه!مءموعاتقرأتانني

ع:ددصصاميمآنواردت-،درآ،الااووحتى،أالابداعيالعمل

،اربر!لالادباماماا"جبراخطوارسم،بكاملهالهجبلميالسلام

"اطبة--اجركةعنيع:ربرولبضاريادثبانهعلىاءلآ،ملهانمانني

لىوء،قيكلوضوءبظل،انقذهسوف.بلدهؤيالعربيةالعاملة

!!الاوءطهذهواخضع،تفصهلمل!،اولااءماتهاءفسوفالاخص

ص.نجةميالعناصرنلكدلاصبةعزللظوأنرالعلميةالنقديةبمفاهيمي

ودفى))،)حدآدءمهبمضاؤة((اكتفيانلكهني،.لركيببةواحكام

الاولوء،تهبمي!ةافخمةاسه،ر/4))وفراملالملمسائاءمةاايا)ساء!ديقته

المهروقى)))"ءلمة!نالخاصالعدددفي،حآلكلوعلى.((التغيهبر

فيالمعاصرهالمفصىةلكرسا)791امبلهـفبرا.8عدد)المذكور

لاستك!البهاتهينانوسءكفيكان،قيهقىدرالم-،ت،سوريا

لاثباتقدمتهآا)ـقي،انقااكاقءبئاغبر،الانتقاديةاولمحات

.."اتخاذليةاالبورجوازية))موضوعتك

!بماو!تهااىادضاص"((اهـزبا!طبقيالادب))موضوعقىان

وءولاهيمقوصورا!ارببرعدةالهلاسعلى،الحقيقببةوابفادهااطارها

،ت.ت.-سةاللصا"رىهـب"وممارسةنظريةمنكلهامسضمدةومبلديء

اض"جتةوا،اللببن"نى-المأركس!؟ال!ءمالوعام،الاشترايةوالواقبقى

المهردة.ونطريةا)ديالكتيئوعلم،الماركسيةول901040،61!أ

ءولبنا،،-اكاريخيا)ضطورلىظوروؤفايجريانيجبذلكوكل

،قى،ا!واواافصةاولاةما-الغربركه!ادبنامسبرةعلىخلاقهـة،بصورة

وارء:،رتينالاكتفاءامأ.الجديثتاريخنافي-حديرثئاموضوع

يئ،نص:المبا-اولرءممه-قىمعفميلدى،و!ناك!،من"!ط!"،!يث

كعير.اوفليلفييغيدفلا

لهـت-:تر،اا-اولركس-بئكلؤدممصءادانواذجلس،دس!اريامامنزرا)

رواياظوبيئ،"،لكاتبالسياسيةوالمواقفا"زء،تابببنيهزان

يذ،زاكا:لانسبةبا،مءلرانجلسفعلهكذا.الادية4اواعما

وء.احب،وازب-فىالبورصاوز-،تالصاونجمالملكيةالرجعيةالميول

،واسرارهـا،الهوربرواز،بئالطبقةصياةبوقالعالحافلةالروايات

!.ؤئابة:ءنالتة،حر!"،دءاتوالمص،وصولينهاوؤظالع،ووضائحها

،زاكرل.إء-"4الصآءهـكطا(بورجوازيوكون،لختلمةقىلأاوجماعاتها

كانت،طبه،:صعودهسبلفيديرنيةاوخلةيةقضلمةبأيةاك!يبالا
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مؤس-جمه!واحد،البروليتاريللعالمباتنسبة،برلمزاكا،مال

صاددة،وتجارب،ودماحممن،صيةوثائق،انجلس،الاشتراكية

ا)ءمصاسشاترغم،اصدقاحدودابهدالىصادقة،ودموعوعرق

ادبانفهـل،بلزاكعنهايكشفكانالتكطوالاسرارللوقالعلرواليةا

بالمة-سوم،حزببصا.ادباكان.ولا،نعم؟حزبياادياكانبلزاك

اتجاهنفسفييسجرركان،عامةبصورةلانه،اللينيني-الماركسي

الطبقةحقيقةوعيعلىالفرزسيالشعبمجهوعويساعد،التاريخ

بسبببلزاكلان،كأءلملاحزباادبايكنلملكنه.عليهتميطرالتي

الملكيا)ص،اوناتفياوكاتهالثرلقضاءواضطراره،حيالهطبي!عقي

واللأوبات،والدوقاتالكونتيساتقصمىاىا-ضغيابورجوافييةوا

البورجوازية،ضبقتهممجملعنيعلمونهوماحياتهموقالعيروون

هـنخر7االجانبيرىانانسببلذلك،بتطعلمبرلمزاكفى

مافقليلا،51،ملةااطبفةوا،الشعبجاآنب،الفرنسيالمجتمع

انجلسكاندنقدذلكو"ع.بلزاكصواياتفيبروليتار/-نعمالانرى

كانقلتكمالانه،ددرهحقاتكبصرالروائيهذايقدرانوماركس

يضيفانهاكاناالنيانخامالموادمنلثيراالماركسيةلمؤ-سييقدم

مهيىهـاالرأسمازشيالاوروبيالمجتمععنالعلميةموسوعتهمااىا

ماركسىكانالتيالفن!يةالمتعةعنفضلا،تطورهقوانينلاكتشاف

.برلمزاكرواياتقراءتهمالدىينالانهاوانجلس

ونتثوء،زبهنجين!دوم.،ع،؟راًو"فيالاشالثورةنضىجتحينولكئ

امءا،ا)قديمال!اماروسكلهدمااتشعبو/أهب،البلاضهةحزب

اجديد،االاشتراديةعالموبناءا)رآسماليوالاستبدادالملقاالحكم

الادبر-،ءعني!بحثونابىلملاشفةأخذ،اللينينية-الماركسيةضوءفي

-،ءالادبهـ-آرب!ضىآناكى،ثورنهمدعمون4اذيناوالثصمعراًء

بلىوكلكص""-دروا،ياكوقسكيوماء!-يمغوركيمثل،يينليتارلبروا

ا!ثورةامس!يرةازىبحمالسةانضمواوقداةغ.3!ولوناتشار

واحتكاكاتحادةوخلا!اتمحةدلاتدونذلمكيتمولم.الاشتراكية

ا)ذيييهار،البدااان.مثلاوغوربراتينبهبئ،طو.بلةاومناقشات

لاالادباءان!والادر،ءمعاوكتوبرثورةتجربةمناستخلاصهيمكن

والتجربةالاؤ،ةوضولزوعيوابالاقناعالاالعورةالىفيفمواانيمكن

انهاءلمى((الحزبيآلادب))موضولحةاليوميفهمونكعيرون.ابحسية

ب-.نوا-عوالف!رق،داه73ءأ؟أمم!أعماليةموضوعة

التيالثالامةمنجزءهوتينينارادهاذيالحزبياالادب.المةهومين

جميعثم،الرول!-كه!الشعببهايثففاناوكتوبرثورةقائديريدكلان

،البرأسما)ياطغياناوازاحةا)كاورةلتحقيق،العالميةالبروايخاريا

ذات(ا:ووطاتقادةاهذه.ية3الاشترا،الجديدةالحهاةواقامة

نايجب2!0الشعبابساءاجمي-عانهااي،ديمقراطيطابع

،الابريال،البشرإلآ4خلزتالذياتتراثاتجازاتجميعالىنستند

والحضارية،والديمقراء4،ةالثورعناصرهفي،جمعاءاسابرقةا

احاو!اوا)تعزدالترفيطر!في4،قدتمضءيان3(0طبعاالحهة

)"ت!ددةثقاوةتكلونان().*.:مهآلم،"ماليةالرا!الدولبأرقى

.دشةا!اااثورةاوخدمة،وحياز4انشعبخدمةفي،القو"جات

الممكانش-اتمنوالافادة،جهةمنالعمالياءطبقياطادعااعتطد5(

زقلإمانتظيعاتيالفلاصينكطبه-ةالاخرىالطبقاتقئاتجميع

ءهلاقهمولاسيما-الادبراءاصوجبهوبادبس!بة.الميدانهذافيشيئا

الصرا"---"دلالصراحةطريقةيعتمدنلينهكان،غوركيمكسيم

الحبمنحارةبروحغور؟به!ايقابللاننفسهاوقتاوفي،المندئية

.الصادقوالودوالتقدير

4ءف!ؤ!،الادبولالىءه،،الثمافيةا-بةاعانتهماكلورغم

عنففصا-!،السوهباز!بماالادبتفتحفقد،استاية-بئ/ا،القرات

نابل،الاساسهوكانذلكانمع،(("ءحزببروليتاريادب"

لن!اتفدمفنيةانجازاتاءطهاقدا-وفياتييناوالروايةاثعر

ات!ةاسوةاعثعوباااؤفاعنالصخامةهائلةجو،ليةروحبة"وسوعة

في)وغوركيوايزث-اينماياكوفسكيانلما.افراداوجماعات

الفنعنمفهوماارسواور!وقصالده((سا"مينكليم((روايته

((متحسزبطبقيادب))مجردهو"ولا،"نسيطيغير،الاءتراكي

-هذه.ابقاءوااخلوداعلىقدرتهلهانسانيادبهوبل.وحسب

الادبوتفيمتدعوباآنهاافهمتاذاوضروريةوخلإرة،هامةالموضوعة

اصلمنمعةالوالهأهيرالربةفيانىوريالوع!يننئراناطذينافنوا

واسع،جدإدانسانوبنا،،يرهاوتطو،هاقيوحما،الثورةنحقهق

ابشر،واا:الىاحي،ة،الاجتماعيةلحياةاان.متكاملالثقافة

ينفذآنإريدالذيآلادبوعلى،التعفيدشديدة،واؤراداجماعات

مثلاهـ-ىهاورفه،الارواحهذهاثراءفيويسهمارواحهمالى

حقيقيقروتؤرةوتجديداكتتتافأدبيكونانالبرولببتاريةالانسانهة

.محوضىاوداعبةمجردي!ونانلا،لحمياةامطاهروراءماويؤية

ءامةهضاياحولنقاى-،تالاثتراكي"اواقعيةامبدعيبينجرتلقد

والفن،بئلحزبالزنءلملاوقىماا):يليبمااجمالهاإمكنعديدة

للفن!انبالنسبةالحرةواو-تالتجلربحدودهيءا2)؟بالدولة

البورجوازيين؟1ا)كتابهـ-ننأخذماذا3)0اشتمراكيبلدفي

فنيتضصهاانإملأنا)تيوالدء،فيةاسهاسيةاالجرعةهي"ا،أ

فياورونواا،دابالحقيهكلاوض،عالثقديرهوءاه(؟اثشراكط

علفيةطورةحدثت،ة.كبمااالاتيرنااواصرءتث6(!اكماالراسمام!الهول

اءلموماميلالىءهـ-،،،ةاءبز-ا?،دبنصميعفيوتقنيةوفكرية

اغربافيوا)ةنالادب"ظاهـر؟.*ضذاكفيوتبصنها،والتقني،ت

اوففاوروما9(اخا1)ثءكلبون،المستقهديون)دوسياديثم،اولا

عةصروو!و،ء-،مبرتءكل،الآةنهـللإبم؟زلككلمنترالمبالاف

بزدرته،/ل،مأةالحياىا،ايةبرمااضافةانهام،صمااك،معرفة

فيواعمقحا?تكونعاء،قيمآ،ايا)مح!ماالانفعالاحداثعلى

واوحسيةاعقلبقياالمداركءيعورو!الوجدانوظويرا)ضفوستثقيف

الخ.اًلخ.اًلعطبيمالحرالفنابعادبواسطة

اجوبة،الاورءعلة!فىه!هيمءاى،ذشاتقداز4،قةاءكأا

ابدعيناو"ءمتوىوودرةالتاريخيدظرفهمرنهبطاء:،1ل3كانمخ،"لمفة

اناقشاتواالابحاثهذهفييشتركونكانواالذينوالمنالرين

،-.والابداعات

كانضا(سابأز-4واللينينيونلبنيقاجابالاولا-ؤالاعلى

والفنابنلللادباءعذرفلا،الشعبخدمةفييعملانوا،لمولةالحزب

ذلكاتح!قوكن،اثهء!مااالئوريالان!جاهمعالتجاوبعدمفي

بمصائروالاهتمام،والرعايةوالتعليمالاؤت،عوسائلاعتماديجب

ءبالبداءنذاحدثؤفيد،اثانياالسؤالاما.لفنانينواالادباء

كانتققدث،اكاهمما،أ9!لااء*الممصطوالاشكالمننوعا

.الاهليم-ةوا)ءربالاولىاعايىفىاالحرببعددهارحالةديالبلاد

والتودمأل51امعت!--ط-جندياوكه،مليهباناللادبويهبةك!

يلعبوان،ا)نةوسيفيالنخوةوانارة،الهـممارفع،افلاحينوا

احى-اولاتوااربوالنتحسالادحاثا"4.و"وجهومرشددا!ةدور

نتهمبه.حريرةمنجزءالادلمبحريةاًن./فتكلرانطيعفتمتبمليةالمش

وبينهم،كثيرونىورفض،اءطرما4الثوجيلهذاكثيرونواسنجاب

ذدك،و"ع..اخا.ؤواستويوالكمصبممترناكوباسبونينامثالعباقرة

3-وفيين،وبهـووايزننههـتصاد--ن*كيوماياكوفغوركياعطىفقد

،الابداعو!درة،ا:حثااجسارةطيبةخميرة،وشوستا؟وفيتش

؟لمهى!ات3،فاءالاوعدم،"اننالافالجماليبالاحساسوالرقي

.ا"ماتلهذه،بالطبعالتنكروعدم،كبببرةكانتمهماالسياسية

نءوبدافع،ابىدء!ب،ا:ورصوازيرهـناالادداءمنالاخذاكأهـأ

روائعترجه4عاتقهاعلىاخذت،كبرىنشردارانشئت،غوركي
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قصهيبتربرمةا)كبرىمجموعتهاوافتتحتدكا"لمهالافسافيالتراث

هـار1اهـزرهلكن.رالعةءرولم!ةغوركيلهاوتتبوليلةليلةالف

لكيارتنقلإنشرادوردعضواستمرت،قلانلسئواتبعدتع!رت

)نف!سبير،أدبهموخلىودءظهة،ماميجداللاالذين،-اما!اادباء

المصو!ي،لمفه!الاتحادديعرم!،ايوماامأ(الخ،بلزاك،فرانساناتول

الىتقلالعالمروائعمنآلاثاان.تاريخهفينرجمةحركةاوسع

الم.العاآدابجميعمنلغلأله

اىااضرجماتاووهانصراديابرا!ءمالاسض،ذيعر!بانوارإسد

هذاالى،رزمه،دادد*وكتبرواياتايضانشمملالسوفيانيةاللغات

ل!!وكتابابسبةاسامواو!هموي،2ـيالسو!باللاتحاد،ذاكاوالحد

ال!ء-زبء-نب"ادظلان،ذلك)ءثلا،ءورياكاكفرنسو)اليومية

وففديسالنحزبالنضالوتشديداءزبانقويةليسوالصضالوالحزب

افأليته()ورنير،وءيهع9ور،الانسانهيانهائيةاالغايةبل

الانسانبناءكلمنذاجميعوورموروحهنجتفافهانيجابهعلىقدرةاةومنحه

هيما:اكي-ارابعاالس!ؤالالىبالنسبةاتجاهانهـناك،الجديد

الاشتراكي-الادبضمنهاينانيمكنافي9سياسيةواالدعاليةالجرعة

السوفي!اتيالاتحادفيا!انينوااالاديشجعوناجمالافالسياسيون

ن!رووبرهة،كذبعنوكل،مآفالحزبقراراتتخدماعمالتقديمعلى

اش!ب،اارادةهيالؤاراتهذهانضالماانهالسياسيهنهؤلاء

!صيفرجآنمن-"ء!انتءاءلادانه،ومطهحهامان!عنوتعبيرات

العلصمورجالوالاكاديميينالفنانينلكن،وا)فنالادبابداعات

3-،نهذاوالئقا.ثر،11ترونحربيوناطبعباوبيصالمسوار!عقافة

ونير"و)-الحورقةمهرفةوحبواوودةالتعاونمناطارفيييمي

لمضهونهاحتىافقارالففةالاءمالفيالمباشرةاعتمادانعلىويؤكدون

وؤ-ط،المحناعااًفلستصبحلانهانفراوذلكوالاجضماعييالسياس

نقدمانفيشك،ولاالاتجاووهنتع،دلانرى،ايوماالسوفياتيالاتحاد

ارتقا*،وازديادجوعهةالنفع!داىاوالدخولوالتقبةا)ءلم!قىالثورة

الاتح-،هى11ارنمرير*مللىوفنقاؤن"واكضنازالسوفياتنالانساق

يرسمانمهاصربنيلاوناانضرورةمع،والادبافئااناي،لثانيا

الصو!اتيهن،صيآإو!طكللفضا؟بالصدقوزاخرةءميقةصورة

جمالية.اةؤواب4بوحساءفناطارفيكلهيهلممانيجبذاكل!ن

بالادبموهـ:-4حجمالىعالدة،اجالاهذافي،بعد،السألةوا

كثصبرا!5"و"قولااةنالوابتةرقيميقضئ4وصلا؟ة،4شخمصيتوقوة

"الغرراروايةاانالسوؤء،تيينالمعالفينولتقادابعضاقلامعلىتردما

ماهـكماالرأ!اماوراا!يالةنونصفةهبمالانحطاضبةوان،ان!ارفبم

الا-داباوصاععلىيئا-ءوويالهاالحقيقي!ينوللمعين4اوا؟ن.الغرودط

صنعتخضلمفاحقيقةاانيعرؤ-ونالرآله.مالضةالبل!دانفيوالةنون

افربب-قىاالا-دابروالعمنءم!نمحدداكصونقل/جاولونوهم.ذبك

آدابمنروالعنقليجريوكذلك.ازدهارهااوجفياليومهيالتي

ارالعةاالانماصمناكثصران.الملأنينيةا13واميرواؤر!قيماآس-!اشعوب

واسهة،طرو،تاهاتفتحئم،ا:دءافيبصهودقى.أدخلافربي!ةاولمفنون

اروايرلآ.وؤنا،"ثلاالحديثةهقىالمولص:لسوفياتيامعالمجإرحابفي

الاخب!-رةاكقطةقييت.الخالمرحلصيماولا،الازياءو،الجديدة

منطريءامان:ا-دوعليلاوالردسبقت!-،الت!اتقطةراتطهمروهي

،اليوما)ءف)مهبمرئيسييئف"م-ناىاينقنصهون،المارس-بئالجمال

اور!ط.االعولانإرىمنهمدقسم،الفئكياءملاطبصور-ةالىبا!:قى

الاولا)قمسمرأيفي،اقه"4اان!فقلالقصةعنهناكل!.4ونحن

اواقهجةا،تهءكيوالمهرفةبةلية،المحيطامللعاجما!طمعرفةعنعسهي

الاخلا!بة،ا:زعةوا،يىةالىشميتعنبمكما،ب،اطبي!ةالاتضن"،لدقيقةا

المنورق"نوضروريمعينءقدارعلىالفنيا)عولهذا*!ازلارنطرا

.باورؤوليةاعسواوالترابط

النصوؤياتيناقناسان،اله.ددهذافيالمفارفات.الطريفةمننلك

يقبلونلاوهملة-نامنأنوعاهذا،هـ،حدالى،ن!خطوافد،الجدد

وغوركي6اوسترف*!ي،1:ائوعاهذارواديك!ماذ:خاطربطيبةعلإ4

لكسىكوالضويبويسوبور،ودادييف،اءوفيضنتىوسير،لوصو!ءشو

ا!خر:.الخيارالىيلتفإونالسولمحياني!بنالقراءفانلذلك.تولستوي

.اغاوبريشتوايزشتاين"،ياكؤفسطبططريق

اكسولمج!ريتوورنجبروسهمتمآرسيلاوروبئلمحييرمثلهوالذي

الخ.بوموارديولصجمممونوسارزروبيكاسوواراغونوكافكاكاءووالبير

،وكازاكوف،ونغصبي-ن،باولىضومسكي:السوف!يانبماالالحادميو

سدابعنهعبهرلذي1الاتجاههذايقول-،اًدفن.الخواكسهونوق!

بولونض-،فيالجمألءلمنظرييوبعضوغاروديفيشراءضالمنطرون

نسداضا!ة،الحياةاىاصة،برهـءلمةاص،فةوتلميكوسوفاكيا،هو

بدهـقىولاغريبااخهراعاليىتانهـ-،.عئاصرها.كلآواقعاحياةمن

احديت،االانسمانعنالتعبير.أ-ضطيعلمكيلكنها،((مرهـة((او

الذولمحيوالنمووالتطوراوعيواالعاممنعطيماحداالبالغالانسان

يرفعاني!جبالفن،تماهاجديدمنلهيكونانفيجب،والجمالي

)الهاءبكسر)الملهمةالاسطورةفيم5ىاايىوميةا-لحصاةعاديات

اسياسية،اوخى،الجماليةالتربةانيرونالاتجاههذاواصحاب

المنهحور!ذاً،لطرلهقاهذهعنتكونانبدلا-الفننطا!على-

والح،ضر-الماضيءئاصرن5الحياةخلقاعادةوهو،الجديدإجما)كاا

البلىدانفيباستمرارجديدةأرضايكسبالاتجاهوهذاوالممه"مبل

ايرداعمنلدتم!ن،-ةترئسخطيرة"حآولاتوزجري.الاشتبراكية

النم!نوالاسءهـلملألوالحريةمن!راكبرنفسهلوقتالمحي،الةنهذا

الىحاتصون((والسيالبماالاجتماعيالمة.مونمنفدروأعلى،،لجماليا

و"حن،ولات.اضماراهذافيسواهممناءتذرينجحوناسوفياتيونا

الؤبننضلطاتمعوالمعايسة،الابداعآتومراجعة،والتطوير،الءوار

كبي!ر.بنشا!أسوف!ياتياحادألاكا9جارءكأ

)نقدامولمحفوهو،المحددموضو?افي،لذاك3منبمنتت"اذا

نا،اولا؟الهربوالفنانىنالادباءمن()احزبركبمااالادبو))الماركسي

،/لبذاًتهاؤ،لم-ةمقو(ةلضسوالةنا،دبدياحزبياالطبقبمالمة!وم

ا،-ةوالجماا!يةواالتاريخيةالتطورات*ن؟&ديدمرتبطةهي

والم!م.بفضاعنتحدثئاالتيوالصراء،تالمتنافة.قيوالتجارب

فبياتفدميااضفداواجباتاوآـىمن3!انانه،لموضوء"ابةباانسه

اط.العجياس!لملامعبداءثل؟بيممبدعءعحوارايقيمانالسوريالقطر

!وجداوالضروري،الصه*باول.ابراهيما!عتاذياسهلىةالادانة

بر،نبالىضخمةحضاريةوقيم،موهوبهبئوقنانجبن،كبارادباءكنعب

اؤورة،اهفهقياداتمنكثيرلدىرأيهئاك،المعربيةلثورةاحركة

:ئاإومكا،وحةءةةليناايئ)ـطرايقولكلهالديها"وصود4لعاو

اس-وأوهوالب:،فايئتوا،اؤرادوهمكبرىظيهـات/وزءنءورهـوفة

اقومبلأاثورفهامثل،عقبةبالف؟ضحثرثورةبهفع،بانإم!نرووقف

اتقيادالص،!.-بئبصورة،"لهودهااتكبماا،بيةلعراالاشتبراكي""لتفدميا

اء،"،-،اضىحاو!يمااالفتولاالفكريا(ظورليس،?غيرةبورجوازية

اكطاعءباع:دالىلملأم"ءصوارااتقدءهلآااحركةاأجرتفر.دازها

اوا!بةاالدراساتاصدرتهل؟لوهـوبيناا)قانمينكبارمنوامثاله

وهو-4رينمونبىااهتمتهل؟-عئهمايحابيةامكانتسصلهبية-

ا(!توبقى41سه،ءدة!يو"ا؟-باسهالعربيا)نضمعبيهماو"ايةفي

وزجهـ--ب51?ليالا"ثالا)ءفلأهيونقد"،لمااقيالفكريةوا&ظربقى

ا-!.ادريلمص.-!ت؟المبدعنا!ئافينواالقه.اءمينو*ئات"حةو!

؟جوابلديكفهل.جوابلدي-

،اءط،ريبروطبقياحزبيادبعئامرابداعالنافيسكولارئاك

اكجمبارا!اء"نا!"نولونء!نفكليضمخفمفيصضيعتكادلكنهـ،

""



والتفاعلوالتلاقح.النهايةفي.واحدةالبشرية.باسلا.العالمية

هيالتي،آدابهمبواسطةيتلاقونوالناس.ملحةضرورةالعقافيان

الوطنيةللفنونيركرسانيمبفيلكن.ووجدانلاتهمارواحهمخلاصة

لةقد"في،االبلداًنفيالسلطاتاهتمأماتمنهامحيزاشعبيةوا

منهمالمتعلمينو،لشعباابناءوسائريرقىليتارلبرواالتقدهـلأللنظماتاو

طابعذايكونانالضروريمنولير،علإمةقوةالفنان،بخاصة

الموسيقية،الرحابر:ةباعمالقليلاتفكرانيكفي.صارخسياسي

سا!كيتضححتى،الصبيةالملايينارواحفيتاثيرهاومدىمثلا

الحكيم،كنوفيقع!يممبدعفيتفكرانجمفي،اليهالاشارةاريد

فهوذلكومع،هامةمساعد"ايةالتقدميةالن!ريةلهتقدملم

نايجببل،يكفي،مدهشافناالطليعةطليعةمع،الابداع!يمسهمر

شم،الستناتكلالعطمالمصرياررياسيالمسرحنهضةفيتفكر

وتحكم،دعمهعناكلقادكبارتقاعدبسهـبباليوم،المولمانحساره

الربية،الثورةعاصمة،فيا)تاثيرا!ائلة،الكب!رةالاعل!اجهزة

مناحثاءينبثقالذيذلكحتى،الطبقيالةنانعرفانيجبكذلك

ا-اكدافعالاولىبمهمتهيقوم،الشعبواعماق،العاملمةالطبقة

والفن-الحقيقيالفىنولكن،ال!اةوجهتغييرفيومسهم،العورة

الذيا)فنءنيقاسلابرماارقىي!ونانفيهمفروضالبرولببتاري

الجو*ـرولأادروقعلىيدهيضعانيجب-البورجوازيةظلفيكب

"ظل،خالدةاءملاتثصيءوهكذا،والتاريخوالانسانلح!اةالتطور

،وهكذابوشكينفنهوهكذا.انجبهااارزياثعبن!ومعفمو

حكمت.أناظمفنهووذلك.ايلوارفنهووهذا.غوتهفنهـو

"المتحزبالميببنياالطبقيالفن)ةعلىجراديالت!اذياتمفديدكبعد

ابووعبداًللهشصبابوعادلصديقيكقصتيلقراءةحماستيائرت

فياطقيااحزبياافئالهذازنموذجينلارىأتلهفوكأت.هيف

غيرانكلدي-و!اكد،ا)ناح!هذهمن،ظنيفخاب،القصتين

ورئستعرض"المتحزباليئبينيالطبقي"الادبحولمفهـومكفي6جاد

.مصاالقصتين

قص--لاهيشنبابو)ـطدل،(الصفر!اعةاحلام))قصلا-ا

البداًئيىلاهذهيعقدانكاتساحاول،طوباوية،بدائيةرومطقية

الىطامحين"!مناضلين))أوطيهنبطليهابجعلفيه!ايةاطوباوا

ب!بنتجمعءمةواله.الارضعلىاللهحنةفيجمش!والهالسعادةتحقهق

"وا!راًراتقياالإبام"ةوووز/5اخامرةواامسجنواالشلوذمراحلوصف

هـى،الهارع،الحدوثتركهلبهارغموالقصة.ابشرابرماعةمن

يهارةي!ةمدبنا?عقد1،!االمألوفالزمنيالطبب!اتسلولتفيير

الف!طحظهافقدتقد،الاحداثوالمتقدإمصير2ـت2اطريقةوخبرة

ان!مافينجبر،خانقعالممنا)هرب-مضهمونهاينقذانيربةكنكانالذكط

الاكلياالجوؤخدمرقراًقة!افية4شاعر!-الانشائيواسلوبها-

وصديف4،اراًويااليه!رادي-االارضيافردوساجو،اطفورطا

القصةهذهفقدتلقد:اثول.م!مودالاشهقراضابا،الم!ثموق

المروي!ه،واحداثهاوقائعهاجمس!ئد..ا)ـكاتبلانالمجاحفيح!ا

فيبرسثه-51فكريحركالذيالمونهاجمنجإدث"لل9يا-لفتكما

الفويوغراهـصة-الطب!عيةومكاهرةالواقعهؤيةصمببم

-وحيجميلةيتهشاعركانتوان،الخرفيةالحسمبةلم"5داأ،+هأ،3؟!أ؟أل

لطابعاو!هتها!اتبافقد)قد.والاكلمثنانالراحةءنث+ور

الذي)الهـ*بكس)الملهم،المعمقالال!طورياليعداو،الاس!ري

ض!هفرغم،عاليهايضفىانوهلمكنهـانوالذي،لهاضرورصاهـ(ن

عا-ىاءا.الاقلعلىالامتاعص،دقءملاتجعلهـصاابعادا،مضمونها

يا،اجرادياابراهيم3الاستاءلتابهيهولالذيالمقياساساس

،ف!مة"العاملةواللإقةل!عباكحزبالنضاليالطبقبم"المقياس

انحلاليقه،هروبيةكصةكونهاعنكريدلا"الصفرساعةاًحلام)ء

.ولاالمذكور؟لنثطليللموقفومعاديةمناقضةوهي،النزعةفردية

بل،السياسةفيمرةتكلمالانهماللتعذيببطليهاخضوعفيعبرة

بانهزاميةانتهتلقد.وتجربتهمامسيرتهماانتهتكيفالمهم

عودتهبعد،نهايتهافيالرئيسيالقصةبطليقفاذ،حقيرةدنيئة

جنةوسطالجمالالساحرةالغزلانمجامعةفيوشريكههـيقهمع

بطل(لقصة،الراوييهتفوالسماءالارضبينالضالعةتلكالنبم

ملكي..حياتياعبالن،شي*كلنحن،محموديااًالميلةمنذ((

،كهرب،لنهربتعال..لهاقيمةلاالاوطان.العالممحورانا

عنتعبرانتحاول،اعماقهافي،القصةهذهو!ل.((لنهرب

نفوسفيتولدالتيالحقيقيةالماساويةوالاحتجاجالرفض!حاسير

،وعقبالقريبتاريخنافيمعروفةاضطهـادعملياتائرالعربالناس

اختارهاالتيالوسائللكن،حزيرانمنالستةالايامهزيىلأ

كلعلىاًلتجربة)كإرقصة-كا"بانهاذ-ولذاادريولستالقاص

الفنية.غاي!تهلبلوعتخدمهلم"-حال

4نجرابرغمفهي((الميلادعيدفسهيالذياًلرجل)ءقصةاما-ب

وءـو-.الاساسيبطلهاسبهـاولا،اطاًبطاملامحوغموض،تركيبها

رائعة،سورياليةقصيدظووصية!هي-اءةفدكطمقصودغموض

والضياعوالوحشةالغربةبجوحافلةالاوماد،ءونداءبالايحاء،-مكتنزة

،شاعريةكلهذلكمنيلطف،وتفاهتهااليوميةالحياةرتابةءنانزقوا

،عناءحدانقتحتجوفيصلمولمعلقيري،الغورعميقة،خفية

هذهيرشيعانهيفابوعبداًللهاستطاع.المفزعةبالا،شباحملاى

واقعيبطلفيهاءلتحركالتيقصتهفيالمستجنهاكديةاثاعربرلأ

فراحين،ا*جياياعبداًلس!لامانومؤكد.مد!إرواسطوري،جدا

!وىيرلم((كارلك6لوريا))ن!وذجااثنين؟عتبارهمامقطعينمنها

نايففيكمأيقر(هالمانه،الغريبتركيبهااي،القصةهذهظاهر

العميفةالموحشةالغربةعنسورياليةق!مصيةكقصيدةاي،تقرأ

الدكتور)ملام،ا،روحاعماقاعمقورقمب!شيءالىوالنزوع

ليبوتجاربلاهـاالرافضاهـ:قالموقفذلكالقصةمنوقف،اعجيليا

شوءمئ4موكفهمالقصاصينبعضءبادلااجدداالعربالقصاصين

انالد،تورأماهـا؟لواضحلمحان،امرمنيرلم!نومهـما.جيلهابداعا!

العهيف"ادفب4الشعريرلمة-ا،نساني4اخميرةاا!ىيئفذلمالعجيلى

الظاهريلبطككأسوىيرلمانهبلالارور(ءالعظيم!ة،اقه-قيالهذه

وان،!ويبمف.ونداخاياموحدةالقصةكانتوان،شكلهاهما

الطتب،منالاست!ئذانع"،يمكىدطالقصة6اشكماءابعضغامضاكان

الكروؤواوجي)العادياطببهىاالزمنىتسلسلها-زكب!باعادة

ع(مةمنزجل:اساسهيىصدابىء!باتركبوهوياح9515+همأ4د9

المد-ليعانى،/غرييهروباشهخاصمعل،11و.لةواضعح،عيرال:اص

ى11ا!ا)01"دنبببئالاركحاللمحطفباخذ،البي!ت!بةحي!اؤ4فىر!والر-4

حسئاءلعلهـ(،غامضةامرأةوتالىفرةيخرج.الاسظريملان

اغوانياهـنغانيلااو،منزلهالو،اودءته6اشارعفىاس!نلطفته

يتوهمو((اً!خريناخطاءءنالاستفادةمنقيردد))الرجلاكنا(عهودات

أد"ئا،اانمع.الهوهمهذالهويروق،8؟ءهالضعلىحصلائهفقط

رئحبتهرغم،فير!ض.لا:قاء؟لحاحوتدعوهمعهايبقىانءلمىتحبرص

يمنعهشيءكلمنالمللربرو؟،1الخوفربرما،اًاترددعلمحيهاالش!ديدة

ومتنسع7لخيه.اسبوعوعدبهانفس4يممئىهوئم.معهاا!قاءمن

ءمشديرما.اليهاالوصولعنعجزهوبصبح.محددالقائهاعص

الم!"اتجدرانءى،ولكتباله،ا!لأطر!اتالىالرجلىلضرج

الالمسرخ!طث!كأعلىؤزهـو!سةاميرةءنأمض"4وصممةعلماتا

بهاحلمالتي،والبهاءاحسناارائعةاالاءيرة،المرأةانها..شامة

كازهارالليمون((.ميشعا!طجذورهمنهرهشتوب!ة!لرييمها2ر،كثبرا

روحهفىوتتكدس.جراحهمنالرجليشربالصغيوةالحانةفى

95اصد!ام!"تخلى"عاناهاالتيوللهزا.لمالغربةصغوطكلووجدانه
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صلابةمنشيئايمنحوهان؟لطرقلاهها؟لمارين2ستجدىو"للهم

حتى.((ترحلانقبلكلهاالقطارات!اتته"ارجلاهذا"!!رأكهم

موعدهناكثم.شي!ثالهيعنييعدلم،العالممدنعبرالترحال

ا!غريب.والرجلاخماراعنهالحدإثيتبادلالثالثة!يالساعةىامض

الثا(لمة.4الساعحلموليخافافريباكا!ن؟ثانيةحسمناءمعموعداهو

يرقر(.المنزيىةحياتهرتابةالىصباحاالرجليعوداقصقىانهايةفي

."وينامالجريدةيمزق.اضرايرصدقلا.جريدةفيتافهاخبرا

الانسانيوايحالها4بجمايحتفظالذي،البسيظ،سالاسهذاعلى

ا8لادي،1الاوليلثصكلهاالىالقصةارجإعب!د،حتىالموثروالشعري

هيفادو4ارسعبداانشا،لاحداثهاالطبيعيالزمنيالهس!علسلبر

ا*رفة(مجلةمنصفحات(آحجمهاصغررغم.رانعةاوصوصة

شعريةبلف"يعبر،موحدافورياتيارااقص4اهذهاعماقوضفن

الازسىاننزوععن،الث!بنكالطي!بالايحاءمكعفة،كا&لورنفة

ذلك"4ورفةارحيلارحو،الماليئعةير"الحرئحو،الهملا،ةالحيؤحو

اءمهقة،الا،إسياامان!تحقيقء-نالماساويوعجزه،نفسه"اوقتاثي

افربةاوان،هذا،هزيلةوعلاقات،تاوهةيومي"حياةفىغارقلانه

اشىواقءن،والروحاقلمبا.عتصرالتي،المؤرقةافاجعةاالماهـاوية

ا!حب،عالموواوج،ء،!االمباهجونبل،جميالأبامراةاللقاءئحو

،التياهاجعةاالماساويرلأالفربةان:اقول،حقيقيوطنألىإرحيلاو

صلمبةول!ن،عهغيرةكضبا،كأتذوب،للقصةالداخلياكريانهي

تحتتسرىاتياا*ونب"اا)ثاءريةوهجفيا،المالمرمنضخمة4كقطع

متاوقة-ايماءاتكلهـاوالقصة-إماءةاوكلصورةوكلسطركل

تحتالقص"،هذهفىلثعهـير-ر؟با.ارانعةا،اقهء4اهذهعبارأتمن

هـيجدبراءرءال-ءت،خفيانهبرسرياناثءخاصهاوحركةعباراتها

،ا:اىطوا،ا*وناهواًلمثءروتهـر.4حياؤوتفاهة،نالاسإغربة

الفثونلرميعمللاؤمعخهسوهو،!؟لث.روا.الميءااووننقبلوربما

بصفته،)سامقةاتهوواه،ا)كونيةابعادهالقصكأ!يهذهيماخذ،الاصبلة

ا?فهر.االعيثر"اسإةمناكهداخلاصا

اثخاص،لاءكان،،زهـانلا:كونيطابعذاتالقصةهذه""ص

"جرداؤ".ءركزةمثاءرولاواضحةحوادثلا،اذاتبامحدودون

رغمالقهء*هذهاهـن.بمهارةمكعفةكوية،سورياليمةا!حاءات

اب!".االنضالطبؤط))الادبمناعنبارهـ،إمكنلا،وروءننهااقوت!

بدبرندي!يكرءح4بعإيوهو"ل،الجراديابهاه!بمعا،"2كدالذي

تقيي!كاهلأقولىلمجرد،اساس"علىيحاكمنىانوحاول،ان!اري

للهجهلمي،انتقاداتىرغماهيماىاعبداً)-لامادبليودقب!فلآصادقة

اوردتوا)ةطالكإهـة،تا-ك،لااتقد"اصحا!تنافي،بهاار!قتالتي

منها.بعضالاقراء

***
!صمي،حوللجراًدياابراهيمتلميحاتحولاخيرةكلم4تبقى

رواباتاـىاتعرفانبعهـد/ا*:"،الاهتمامبعضيتابه!اكانوانه

الواقعفيمعيى،تكتاباتناناديه-كدوغيره!ادونيسىوقصائدفوكنر

.ضدهـ"هطبلالاشتراكية

و!صءهصياعماليعنللحديثلاضطراًرياقراءاالىاءننذروهنا

الاول؟واكي!ةالاشتقب"ااوبا.نيسلواًوفوكأولأعلافمالاو01يلايياروو

المثمالاءيركييامامالمهزومالاءيرك!لحنوب1شعبملحمةروا/-لأهو

فياحقادآبارمنالهزيمةتماكتلاوما،الاؤفصالحربقي(اليلاكلي)

ا)ن!ء--ةاضظ-وراتاءنيحصىلاوء،،انتقاموملاحم،ال!.دور

اطبي*-قىاالواقعيةمنءزيجفوكأرلموباسو.والانسانيةوالاجتماعية

يمكنلا،لمحاجهءسوداءاكمابي4وآو(وء.اتوراللع!قةوالاسطوردلأ

للحديثمحال!لملاادونيساما.اشتراكطواقطكاتببهايخ!بماان

شعراءا))لأومجموءاًلسوريالياثعرقرأتانسمقلازني،عنه

اتسنو"نذنسبلألفرا،(مه؟91!-4'،داا5لا43'ي!داأ)،"ليوما

العربية.باللفةذلككلقراءةتكرادالىبيحاجة!

؟لشعر،فيالونيس!راءاعرضانااحياناباا!في.يخطرولكن

قعنها.تعليقالنشرالمستعد*الفكاهيةالمجلةعلىبعداععرلملنني

سوىاعماليمنيذكرلاجراديابراهيملاناخرىجهةومن

شينزهاءاصلءن،مصادفةوربما،عليهااطلع،وروايةقصوصتيا

صحافةفيس!واتعشرطوالنثمرتوروايرلةطويلألآوقصةقصوص4

بةاللبنانيينلتقدميين

والقيمةالنوعيةاما،كث!براشيثاتعنيلافالكميةحالكل.على

اناوولاستطيعلاوات.اقواءواللنقادءلمه!ماالحكمامرء؟روك

موضوعمقالهفي،تواضع،بكلن!"عنجراديابراهيمقال!ثلما

وجى"يمثلون،اسمماهمقصاصين،،"زملاءبعضمعانه،لنقاش

.الاقوالهذهمثلفيظذالاسحذواحذواناافإا!"ءطيعلا.صوريا

ختمعلىالحصولولا،اقمصياإبنانوجهتمثبلاًلىاطمحلا!نني

جرادياً!-!ابريواصلانجداافيسعدني،اخرىجه4ومن.المخترة

ورب!-!،باسهننمرارمداركهتسعفسولى،ن!مهوتثقهف!طالعاته

-الىيتعرفو،بحيمريناعجابهسيعقدلكنه.الالبابذويمناصبح

عددالىيتعرف،كالمسافرإطالعةااواسعالقارىءق.جدد4لهعين

ناالمهمولكن.والعشيقاتوالاصدقاءوالناسالاماكنمنيحصىلأ

النهاية.في،بالسلامةبالدهالىيعود

بقمصيلاالاعجابءلميهافرضاناس؟ط!بعفلا،حالكلوعلى

.وفيء،المنطئمنقليلهو،بها!البهماوكل.لهموايباعمالولا

رايهيهطيسوفانهقاللقد.ا:فسامعوالصدق.التواضعمن

فيبانم!!اسطراربلأفبماخصهاانف!ان،العجيابمحاضرةفي

علىكانول.الجراديفكروماانتصمارايعتبرلاوذلك.ا4مؤانهاير!ة

آراءهعلإن!اويرعرضي!قدها،ثموامانةبدقلأالمحاضرةيرعرضانالاستاذ

القصكأ.فنفيالهيه-لأ

لاشتراكيةالاا)واقع.لاضء!دهيكتإباتيبانلجرادياقولاما

جهةومنةاعمالياجملودراسةايضاحبفاتالىبحاجة،ؤهومعها

نقاد.بلاج!لاننايرقولحيقذات4كاقاءمنساقطذاكحكمهفاناخرى

اواؤمببةاورعهياكتابىتاطىهكانتاذاوبكم)ن،"ءولاشخصوا

ن!-"هـمناواؤ!اا):،قدهـو،1،حيف*االحلأوة"معامالاشتراك!بة

ال!ماءن،وياضسليمانر(يدينىالجراديابراهيمانوطالمإ

إصبحاناىااًلاحكاماعطاءعناجراديايكفان!يجب،زقادبلاجيل

اإ.نقادلديهم

كما،حفرتهاالتيالهوةعلىالعهـءبئالجبراديابراهيموا-ف

نابصد،ومننملقمبررالىتروبىثم،اف!اريووينبيثي،يدعي

مدعي)،جةهيالل،فيهـذهانلهفاقول،الثوريةقيميكاف،اصدرت

الله.رت!ةج!يعاعلى!مزاج5شيخاءدفيعام

دس!محمد

سيحر؟.

اروبشاولأخلا!أمسسمممييي!
العامريسلافةبرظم

سميمممىممممبي

لي،طيب،والاخلا!افنا"وص*وعفياإ:إقضةبإبالجأنقبل

قضاير!اخدمقيقبى((ا،داب))ءج!"4برتقوماذياادورباأثمي!أن

ء!ىدأ؟تش"خ!صحياوانا،ا--واءاعلىوالعالميالهربىوالادبا)،كر

!فوءمصتفيدة"مشمةءةالدةةالكا9ءادامن((الاداب))م!اةقراءة

ءها.ن2

ولمئاقشسة((ا!داب))طرحت7191((ليهيو((تهوزعددفىو

ارائيهي!!طاضامحيدور3ادادراسصةخلالىمنوالاخلاقالفن.وضوع

بربىبنبلار

ا!كا



الشاملةدراستهعلىالنويهيالدثنوربتهنثةمناقشتيواستهل

الىالشعرترجمةبالذكرواخص،الشيقالممتعباسلدبها،الضا!لأ

المعضستمثلعلىبالذاتالدراسةهذهفيساءدتالتيالعاميىة

صجيحا.تهثلا

دائرةفينقبلهاوهلبرشار"رافيفيالمحددالراينعظيانوقبل

ا!صصماني!تقدونالذينمنانئياقولاناحب،نرفضهاأمالفن

كعيىرةاعتمباراتخلاصةهبمنقديحكمايلهايخضعأةبطاالفنية

الاخرىالاعتباراتيليهالذوثيالاعتبارلضكبلااولها،متشابكة

الاجتماعيوالاعتبار،الفكريكالاعتباراثرهاننكراانيمكننالالتيوا

الاخلافي.والاعتباراووحياوالاعتبارا،اديوالاعتبار

ماالف-صدائرةفينقبلهاوهلثاربرائيةقيملقفبمس"اما

هـبيرسيرالرائب4هذه!يالخلقي*عتباراناقولفانني،نرفضها

وقد،انم!خصيةابضاراخلاقفوالاولالخط،منفصلينخطين

قدبص،اقصجدةاب!فىهعئ!"عبراخياتلكقجرب!نهفيانكشت

علىؤ!رتهربمالا،ابداًان!ارهيرم!"نالاالة-نواخلاصوعفوية

و،اض!لأم!صحفيهاستعاضرلة-قلموبباسهالمواقفادفىعسالتعبيم

!ي!-اافناابلمغوهذا،والفاضمحالفاثىاةص!حاعناب!ل

كقوله:.!مد،

ءنحدراد"عوا!عفياير4:لتوفا،اًكإعراا!كفاسترختو

ورغت4وحقدهسخطهفيتمت!جلىا!تيبشاراخلاقطبي!صقىاما

!يهاترىفاتا،جميطالناسومن?اعريهمنوالانتقاماتثمفيافي

جرءهومااقهيحاهعط!يج!/م(دجم!لاعتباروذلك،مشروعةعاطفة

ا)تاريخفيبت"/تحدئتطالمااذيوا،وعبثهمالناسعنتمنعليه

.العربعهدالادبي

فاعراياواًلمعوياعلاءاابااوفيرانطالبانيرم!:الافنحن

سخطمنعلي4هوماغيررممونبانيقإربهاماظروفهـبةشااومثلفي

.ونمظؤموحقد

ا)راًئه4هذهفياخإقياالاعتبارف4يسحسيراذياالعانيالخطواما

برة4اواللاالمتلقياقارىءااخلاقعلىتائيرهامدىفييتجلىفانه

منيا.يشعةةج!االتي

ا&ويهيالدكتوراعترا!ارزهنالىنعيدانبنابحسنوهـ:ا

فب4:يقولالذي

لآءتابولمنتمكنهاالتيالتعليمدرجى"ابئتيتبلغوحين))

ءدركا،رحةالمصاتامئرحا(لهاثرحهاوبه!ا!سماعرفهاالقصيدة

"المجدبالوحميدةاطريقةوافاصونهاافرينابحيلابصرهابرهذااؤضي

."شبلكهمفياوقوعامن

نهجبزحنولر":الدراس"نءخ!ر2مكانفيالكاتبويقول

ك!االف؟إةمننمىخرن!-نولا،(بثم!،رمهارةاي)الاغراءفيبمهار-4

نا!جممااحاولتهالوبدةلاالن!بببل،منهانس!خرانمنايريد

((.تاء-اانحيإزاالفتاةصفالىوننحا!ننفر

اةصدةاخلفتهاًارريا!لراننفسهالدكتورباعترافؤرىو!كذا

صاحبهاارادحيثمنالاخل!ه.،نت!دقهي،عبرة4وفيع!-"فعيه

حرملإها.هتك-!لدارسينبداكما-

قهوذجكلاهما4!ضاوشخصيئ،الرائيههذه!؟ثارثخ!حميلأ

ته!-ساتجرةالشاعرصوروالد،وزمانم!(نكلليموجودانسانن

بهمالإتشبهصريحةدءوةايةالنصيضمنانثونحاذقفنانبريشة

منهما.بايالاقتداءاو

مناكلا)نودهيادكتورامةدرا!الىاور-تنادا-النتيجةوكانت

وعفلأعبرةقصبدة51هذهمناستخلعظان-ا!فتشهاتين

المشروعة.اخنادائرةفيوتدخلهاللاقيالاصالسقوطعنهاتعنفي

العامريسلافةدمشق

زنشسأاسإجمعه!ق

اقف!لحيثةالىكبهرط!ح

منالكبرىالاكثريةترفعهالذيالشعارهوهذا

رالانش،جبالحر"كةيموجعالبمفيالناميةالشعوب

المذهل.الملميوالضقدم

المجموعةهذهاصدارالىمادؤعنار،لضبطوهذا

العالمكتابكبارانتاج*نالمخش،رةالكتبمن

لكي،والامازةادقةابمذشهىوالمترجمةينالعاصر

علىبهمتطلمضيئةثقافيةنوافذالعرب،لقرائننةضح

علىعيونهـموتفتح،-رفبعمستوىذاتعالميةآقاق

قبل،منيطالعوهالماغنواوالادبللعلمجديدةالاتمجى

نحووسعيهمتطلعهماوجفيوهم،بايديهموتأخذ

للعلوموالمعرفةالتفهممنالمزيدالى،قالمشرالمستقبل

والاقتصاددةوالقانوب"والسياسيةالاجتماعيةوالفنون

تلكالىحولنامنالامماوصلتالتيوالصناعية

.والازدهاروالتقدمفيالرءن"العايىالقمم

:الاولالكتابصدر

هشندإأسإربىص

غبرلسونبرترامنو،.لتأ)-ور!

الجامعبصنتذةالاسامنلجهة"رجهة

الضاخرة.والطئاعةالك--رالقطعجمنصفحة016

يعادلهـ!ا"مااوق.ل...ي
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