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متزايدةاهميةوالفنالادبيكتسب
للمجتمعالروحيةالحياةفيباستمرار
اجديد.االانسانتكوينوفي،السوفياتي

كرسقدهامامحاناانالىالاشارةوتنبغى

الحزبنشاطتقاريرفيالسمائلآنهذه

فىالاخرىووثائقهالسوفياتيالشيوعى

برنامجفيوكذلك،الاخيرةالثلاثةمؤتمراته

.لحزبا

فوستى"نو"وكالةمراسلطابوقد

،مياسنيكوفالكسندرالبروفشمورالى

معهسدفياكلمظريةألقضايافرعرئيس

فيالعلوملاكاديميةالتابع،للادبغوركى

اسئلةعدةعلىالرد،السوفياتىالاتحاد

.وفيطومنهجهالادبىالنفدبنظريةتتعلق

الحديث.نصيلي

!لسؤا

النخبصسةمفاهيمانصاريغنقدالفربيمةالبلدانمنكأء!في

الممتازبصالقراءوالىالحرفسادةالىيتوجهانيجبالنقدبان

2هـاراويزعم.المقدسمةالمهنةالرارعنمعهملحديثايمكنالذين

يستطيع،الذيالجمهورمتناولفوقيال!قضاياهذهانهولاءالنخبة

.والحياةالفنبينالمتبادلالترابطفقطيرىان،ا،لاحوالافضلفي

،الىاخرىجهةمن،البورجوازي(الاستاكيق)1ل!مالمملمويميل

مثلا،.الفنمفهومفي،فقيرةذاتيةنزعةكذلكهولنشران

الجديدةا،الرواية"قارىءانيقولبينيوبرنارالفرنس!يالكاتبثشان

مشيعتهوفقيفسرهوان،الكتابالىيدخلان...يستطيع

.ةا(يريدهالذيالمغمونيرمنعهوان،طريقتهوحسب

نايمجبمنالى:السؤالعلىل!الهبهذاتعليقكمهوفما

؟القارىءالىامالفنانالى،الاولىبالدرجة،لنقدايتوجه

النزعة،الذاتيةالنكرياتوكذلك6النخبةنكلرياتان:جواب

يتوجى4السوؤيا-ءفالنقد6السوفياتيالادبيالنقدعنغرينة

العدد،ا639عامالسوفياتية"الاجنبيالادب"أمجلة)1

.ا؟5ص-1ا
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العاببماال!ن!يةالقضايافعرئيس

للادلب،(غوركي))معهد!ي

نث!ح!تص

قالالكنابوقد.سواءحدعلىالقاركهوالىال!تبالىباسنتمرار

يوجد،لاجماهيريينقراءبدون،بانهمتعددةمراراالسوفياتمون

الممارسسةفي،الامريتعلقحين،الاشتراكيةشروظودي.ادب

الادبثورفان،التطورمتنال!قةبصورةشخسبتربية،العملية

عليهالطكمدجرىماوذلك.حتمايكبرهذهالتطووعذمليةميوالالن

الاتحادفيالشميوعيللحزبالمركرقيالجنةقرارفيبالضبط

.مهنا7291(الثانيكافون)"الادبيالنقدحول"بعنوانالسوفياتي

ناضجاوذكاءجيداجماليانوقايملكالذيالناقدثوراننجدكذلك

الموافقةالايمكن.ولاالفنيةالاعمالحياةوفيالابداحفيملحوظشيء

غامارابيارالفرت!اننقمعيالكاتبمؤخرابهادلىالذيالرأيعلى

البرفى،مروروتمر،ال!بولريعةهشةالانسانحياةبانوالقائل

منمئاتبمعرفةالحياةهذهتغنيوالاشعارالرواياتانحينفي

مناكلفيولكن.انفسنانحن:غاماراوقال.الاخرىالحيوات

جوانوثون6بوفاريوايماكارينيناأنا،ذاتهالوقتفي،تبلمش

الاجناسجميعاناسنحن...وجافير،فالجانوجان،وكازيموثو

القارىءحياةاطارتوسعالفنيةالاعمالان"م()002.الازمنةوصميع

نااذ.هاماثوراهنايلعبانالناقدوباستطاعة.مهلتهاوتمد

لعثورهالقاريءيبتهجماحميرا.القراءةثقافةالقارىءيعلمانعليه

ل!عرفته.سبقتما3وكد،مالوفة،لديهحميمة!كرةعلىثنابفي

فريد،بلطريفموضوعالقاريءيجتدب،اخرىحالاتوالي

،لمكونايضااخرىحالاتوفي.مجهولةباحداثالحادوالاحساس

مج!ولاكان،جديداشي!االكتابفييكتشفبانسداالقارىء

علىىالتثقيفبانيدكرانالناقدوعلى.لحه!اتههاماشيعا،لديه

بموهبتهالكافب-وحيدتانفرديتانفيهاتلتقيتطورعمليةهوالقراءة

بعالمجداالمختلف،والقارىء،للعالمالفذ!الاصيلةودويته

مطموروكنز،غامضسرهوقارىءثزاناذ".وافكارهمشاعره

اخماتوفا.اناالسوفيالمةالشاعرةتقولكانتكما".الارضتحت

ماباللامبالأةالكتابالقارىءسيقغلهل؟ا!لصالهذاسيعطيماذا

قراءةسيصدوهل،قراهمافيطويلخملالىسينمرلىانه

217،صالاولاًلمدد،7191عام"الاجنبيالاب"مجلة)2،
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؟المناقشاتاثناءالكلالبافكارالىسيعودوهل،معينةصفحات

انش"امالقارىءحياةكيحدئاالكتابهذقراءةستسبموهل

؟الفراخوقتلقضاءوسيلةسيكون

رسولقالهاجداصحيحةملاحطةحسب6النقدمهمةان

الفارىءيكسبان"هيالمعروفالسوفياتيالكاتب،حمزاتوف

واحدوجههذالكن،موفقىلتعبيروانه6"ءالردىاركاتبمن

وغنى،اه!لآاقللشى،اخروجهوهناك.النقدمهمةوجوهمن

بصىو-ةيفهمانوتعليمه،الجيدالكاتبمنالقاريءتقريبوهو

وتوماسي،،ودوستويفسكي6وغوته،شكسبمرراعمالالمحضل

.ونيزفال،وشولوخوف

للقاريءضرورتهللكاتبفروريوالناف

،الذيالادبعلممنفطاعهوالادبيالنقدانالمعروفةسؤال

الادب!وغيرهاوتاريح،الأدبونطريةكريقةمنجزءااالنقدمعيشسكل

الععريالأدبيتلنقدالمعقد!المنطومةمجملان،أسأعدةالموادمن

.وليسالجمالوعلم،والتاريخ،الاجتماعوعلم،بالفلسفةمرتنط

فيالاتحادالشيوعيللحزبالمركزيةاللجنةهرارانالمصادفةكبيلمن

المعاصر،النفداماما!ضوعقىألمه!ماتجملهفي،يشكلالسوكطتي

ا!ياهيفما.والجماليالفلسفيممص!واهرذيعضرورةالى

الص!عمد؟هداعلىالنقدامامالمطروحةالملموسة

اشياءي!ر!اناله!ريالنافدعلىان،بمهبادىء:جواب

ناواجبهومن.الادبيالعملعلىالحكمحقهمنيصبحدكيكثيرة

عملياتيحدلوان،مجتمعناكيتحعىالتيالمعيراتبدالةيصرس

نتميجة،للتاريحالسريعالتحولتيرقتحت.لنموالتيالاجتماعيهالطور

باصالة،الأخصعلى،يحسانانناكدوعلى،وادتقنيةالعلميةللتورة

الفنتطورعلىتؤئركيفيبينوان،المبكروطابعهاالتطورعمدء،ت

اكداسوامامه،جديدةفلنيةواعمالى.جديدواقعامامانه.العصري

طرقيحاللواانومعاصروهسابقوهفيهاحاولالنىوانقالأتالكتبمن

الرئيسية.النظريةوالقضاياالعالميالفنتطور

مقابلةعلى،طبعا،يقتمرانيمكنلاالفنيالعملتكطيلان

اًلناقداصد!عمعيشةنمطوبينالعملهذافيالمكتوببينتجريبية

الداخليالمنالق،بحساسية،يعوكانالنافدعلىانبل،ومعارفه

يمكنلااخرىجهةومن.بكثيراوسعاجتماعينطاقعلىالحياةلتطور

خارجولا،م!ناد.ف!كنوعخصانص4خارجالعملمضمونعنالكشف

فييمكنلالذلك.ولغتهواسلوبعهوصورهصراعاتهومنظومة،تركيبه

القوانينوبعضالادبيللعملالداخليةالقوانينبينتطرضايجادرأي

وفيرجماليةمقو؟تالىالتقسيمهذاانومعروؤ".المعشةالخارجية

ناالمدارسهذهوتفترض.الشكلإكأالمدا-سخاصيةمنهوجمالية

التهـحليلاطارعنتخرجالوظيفيولورهالادبيال!ملتكونحركةمسائل

بينالمدارسهذهممثلوويميز،العلمط(الاشتاطيقي)الجمالي

،النوعخصائص،رأيهمفي6تشملالتيالداخليةالكامنةالقوابن

وبنسواللغةالصورومنطومة،والعراع،والموضوع،والتركيب

ومفهومهالفنانوموهبةاواقعباالعملصلة-الخارجصةالقوانينبعض

.للقارىءبا!نعسبةوالجماليةالاجتماعيةعملهباهميةومعرفته،للعال!

هـنمعببنةمرحلةعندالادبيوالناكدالادبلمؤرخمفيداكانوربما

اعتبارهاانالا،القوانينهذهمجموعاتبينيميزاان،الدراًسة

ما،ادبيءملاهةفهميرمكنولأ.ذاتهالفنروحيناقضمنتعارضة

هدهخارجولشى،الوننقوافيباستيحاءالا،بالحياةوصلثه

.ننبالقوا

فياسهامهماًلغرب!ونالعلماءيقدمالاخيرةالعقودفي:سؤال

منمنظومةعلىيرتكرالاسهاموهذا.الادبيالعملخصائصثراسة

و!لوابراز،ذاسهاعلىمغلقةبنيةودراسة6والتفسيريلالتو

1105

(،والعديدهيراركي)تراتبينسقفيقانمةفنيميانمتع!رةطبقات

؟الصدهذافيالسوفياتبنالادبنقادرأيفما.اًلاخرىالاتشياءمن

القضاياهذهجديةثراسةندرسانلناببغيزالمآ:جواب

)ستروكتوراليسطالبنيويةاوالبنيانيةالطريقةتقييمسيماولا،المهقدة

منالعديدان.بسي!طةلسمتالمهمةوهذه.والاثبالعلمفيالعصر/كأ

البنيوبهـةللطريقةالمعطاةالاولويةيعارضونالسوميابينالفننقاد

ظاهراتجميعلتحليلوحيدا(ميتودولوجعا)الهاجيااساسابصفت!

النفيالنفادهولاءيعارض،نفسهالوفتوفي،والمجتمعالطبيعة

يقدمونالسوك!يانيينادبنيوي!ينبعضان.البنيويةمبادىءلجميعديالمتط

البنيوية،منالسلبيالموكفتوضحالتيالموادمنافكتيرملحوظةبصورة

يتسارعونماكثيرا،ميعمفةكيلولوجيهبدراسةيقوموءانثون،وهم

.جدامفر!تعقيدذاتاوتمامابديهيةاستنتاجاتلاستخلاهي

اخرىقضاياكذلكت!حالادبعلملتطورال!مريةالمرحلةان

ومعمقةمظنيةدقيقةدراسةبانللاكتراص/اسبابتمة،مثلا.هامة

وادب،الاثنشراكيةالبلدانوأدب،السوفياتيالادببينومقارنة

السماتعنايضاال!فتتيحسو!ال!صريالراسماليالعالم

يتطلبولسوف.الانحتىتسمياتتجدلمانتي،لعطورطالخاصة

اصالتهافيهـراتالطلتفحصعلىالقدرةاي،الباحثجسارةهذا

علىانجديدةالطاهراتالىاننظرعنوالتخلي،المطريتينوبكارولها

.التطورمنالماضيةالمرحلةلطاق

الشديوعيللحزبالمركزيةادلجنةقرارفيمميزةسمة!ك:سؤال

المثلتاكيدمهمةان،جليةتبرز،أدنالدحولالسوكياتيالانحادفي

الكشفبمهمةهنامرتبطةالسولمحياتيللفنالآ؟سانية،الثورية،العليا

والنزعاتالبورجوازية"الجماهيريةثقافة"للىالرجعيةالطبيعيةعن

غيرالاراءمختلفضدبالضادبدورهاالمرتبطةالمهمةهذه،الانصاطية

فما.التحريفيةالجماليةالمفاهيموضد،والفنالادبحولالماركسية

النقاد!علىالقضيةهدهحليطرحهاالتيأنلموسةالمهماتهي

والسعةاستنتاجاتاليالتوعلالثضيةهذهلحلينبغي:جواب

البورجوازيالجماليالفكرلتطورالرئيسلآالزعاتتحددالنطافى

الثاهةفي،مثلا.فعلاتتكونالاستنتاجاتهذهبدآتوفد.عرالمط

،الاخيرةالعشرينالاعوامخلالالجماليةللمفاهيمالطاهريةالفوضوية

ففسي.رئيسيةلزعاتتميز،بالانتباهمفع!،نمضئعحليليتيح

الوجوديةكانت،القرنهذامنالستياتومطلعالخمسينات

ضدالموجهةالنزعاتمنوشروها(طوريةالاسالنزعة)والميتولوجيا

منتصفوفي.البورجوازيالجمالعلمدكطتسيطروالنظريةالوضعية

وجهاتمنبالرعم،وهي،الاولىالمرتبهالبنيوبةاحتلت،الستينات

مضبوطةبصورة،تحددانتنتيح،روادهالدىالنزعةالذاصةالنطر

بواسطةرياضياصحتهامنالمتحققالقوانينهذه،الفنتطورقوانجبن

ضمدالتدخلاتبانولنذكر.السيبيرب!نيةوالابحاثالحاسبةالالات

التفسيراتوطريقة،والوجود/بئ،(الفتومي!ولوجيا)الظاهراتية

اهبالمذو،"يدلجدالنقدا"بس!مادىءمباو،ء!تولظاو

شعارتحتالستيناتبدءمنذكذلكتجريكانتاننزعةالذاتيةالاخرى

فميتاريخيةاولوياتعلىالامحتماد)اليتاريخيةللشعةمبتكرمفهوم

الاجتمساععلممعطيماتاعتماد)الاجتماعيةوالنفىعة(النقديةالدراسة

مااك!رفان،والحال.(والفنيالادبيالعمللدراسةاولويةا-،

المذاهباؤواعمختلفهو،حايى"البورجوازيالعالمبهيتصف

الانتقائية.

النسيالبورجوازيةالمذاهبان.الاهميةبالغقانونيكلهرهنا

تصمدلاوالفنللحياةالعامةللقوانينشاملاتفساتعطيانهاتدعي

الاطرافنحوتبتعد،الاخراثرواحدا،وهي،الزمنلتجربة

المشيدللادبالسوفياتيالعلماًن.الجماليةالعالملخر)طةالضحلة



يهدؤطاللي!نينيين-الماركيينالجمالوعلمالفلسفةمبادىءاساسعلى

اواهنالوضعءن1(علمميةالخ!هي3منمفصا4منهجيةدوصقىاعطاءالى

..العالميالجما!طللفهـر

فيالنئحيوءيللحزبالمركزيةاللحضةقراراكدلقد:سؤال

يولوجيالا"تالاؤ!لتوسيعمدعوالادب!ا&!دانعاىالسوفيا/ك!الاتحاد

التقي!يماتالعامية،دقةب!ينيمجمعانتهوب:في.!ارتهوتحسينللفنان

المواهب،ورعاية،الجماليوالتطلب،الاجتماءل!التحليلوعمق

؟الصددح!داؤكيقولكممما.اثهرقياال!"قىبالابحياثوالاهتمام

الاجانبا+!-!ببعضاخ!ذ،سنواتبضعمنذ:جواب

والتقنية،العلميةناثورةا!اللةالنجاحاتبهرتهموفد،والسوفيانجين

الس!ببهـنيستية،واكتنته،ف،الكو.كطوالفضاءالغرةعارمالىالانساىونفاذ

هو،"موحدالس!ب"ابداععن،!نحدئونالكتمابهولاءاخذ:افول

،الغارمالأيقاع:الأسلوبلهذاالتاليالتعريفوقدم.العصراسوب

الحر""،المتلاحمغيروالتركورب،المحزأوالطابع،الشديدوالايجاز

الفنفيالاسلوبصفةاننقادفابينوفد.الخ((الوءيتيار"ونقل

الستحالةذل!كمنواكثر،تقنيةعملإاتبواسةمبشرةتحديدهايمكنلا

العصريالاسلول!عنالمدافعونكان،نفسهالوفتوفي.فخلأامكانية

ويستبعدوى،الشكلحاديةبةالنئءلمىالح!قةفييحك!نالموحد

الفن.ميدانفيالمبتكرةالفنيةوالحلولالبحث

حولالمجاد!تتزالماالسوفيا!يمينالفننقادمنادث،توفي

انطباعالمرءلدىوينشآ.كبرامكاناتشفلوا(قصص!الوئائهـقيالنثر

يرتكزالوثائقيالنثر.ظهراؤ!المعاصرالادبيالطو،منق!طبنبان

الذات!ةالرؤيةءلمىيرتكز!بمالقصواتنثر،4وصوفاالموضوععلى

حقيقةبلوعيمكنلابانهذاكاوالت(رهذاممنلوو!كد.الكاتبلعالم

لأالوثائقياًلنثرحولالمنافسةاًن.اختاروهاالننيبالطهـقالاالحياة

صد!لمةوتطل،جداوقديمة،هامةمسألةطرحقد!طالقصصوالنثر

الفن،فيالخلافةوالتصورالحياةحقيقهبنالعلاوكأحول،باستمرار

.الحياةوصفطريقةخصائصوحول

وبج!ي!ع،اًلظ!طالت!لانواعصميعفييشككونالوثائقيون

الخلافةالتع!ه!ماتامكانأتيستصحرونوهم.الاصطلاحيلةالادبيةالانواع

التي((الواؤعةالحادلةحقيقة))بالايفرفلاوبعضهم.الجسور

نا."العصرحقيقةةلمومعارضةجعلهاالىالن!يينبعضيميل

ز!صوالتطورالىتمنىالجانبالوحيدتفسيرهافيالوثائقييننظرية

النزعسةنحوذلكواثر(نانوراةيست)النزعةالطبيعيالوصف

انطلاقة.ايةمنالخايىةالموصوعية

الداخايالعالمعلى46ركزباهتمامه،فهو،القصصيالنثراما

الواقعي،العالموحدنقةالذاتىالأحمساسحقيقةبينومقمابلته،للانسان

التشويه،للحياةاثحصيألمفهـومللكل!ايحل،جهتهءن،ينون

."الو!يتيار))يمسمىمالتبر.واليل،اكزعةالذاقي

يدرس،المتطرفينا،تجاهينههـذينبنبدهالسوفياتيالنق!ان

اسىالاسىواصالة،الغاصرالفنيالادبفيالوئيقةدورواناةبدفة

الفني.اكن!رفيالغنائي

استنتاجاتالىحتمايصلونالكت!ابن4دالادبتطورتجربةوتبين

مع،الحياةميادينمنمعينميدانالىالاولويةي!ونحينخاحية

هذهي!ونحيناو،الاجتماعيةللحبةالمعقدةالمنظومةمنافتزاعه

الناترينلبعض،مثلا،حدثماذلك.مافنيمةلطريقةالاولوية

الشعبيالعنصرانيفنبروىكانواازريناالمم!وؤ!ياتيينوالنقادوالثمعراء

ابويةوتقاليدعاداتمن،الطريفةالمظاهروصفهواوحيدوالحقيقيا

قحدياباعتبارها،الاريافبعصفيايامنافيقافمةزالتمابطريركية

الجديردة.الاجتماعيةوالعلاؤ،تل!تالجديدةللتقنية

هذامنخاكلئةنظروبرهاتعنامثلةايمرادفيالأسننمرارويمكن

خلاليكشفا!السهطاعقدنقدناا!ءلمىاتايردوالههم.النوع

بذلكمفدما،هذهالنظرلوجهاتان!ل!بالو!نعن،ا!ممهقىمناقمتمات

السوفياتية.ال!لملأدديالأدبي!ةية4الةملتطورؤيمااسهاما

بعلاؤتهاتننحددالنظرياتجم!يعصسفيآنيفولليصينكان:سوال

!اىايضاتتوففالفنيةالاءمالفيمةان."الواؤعي"الحياة"ب

هي،ا!علالمحةهذهانرعم،(1الحقهـقى،اةوا؟روءيئبالحياة"علا!تها

كيف.بالب!ئةارتبا!واشد،بكثيرتعقيدااكثر،الحالةهذهفي

الاشتراقيأالواقعيةعنطورفيالقضيةهذهتفهم

حدثت،التيالهائلةالاجتماع!يةالتغيراتانالمعروك!:جواب

مجدداشكلتقد،القرنووامننصففيوا!تقبةا!عل!ةواتثورة

واكروسىادالكتاب،بدلكشهروال!.صرةالم!"لواف!ةاالحياة"

91!هء،مافتتاحهلدىفيين.كآلاكاديميتللقد.السوفياتيون

تحطمالجديدةالحياةمادةانالسوفياقطالانحادأكابالثالثاأؤتمر

وكذلك.جديدةملابصيتتاللبوانها،الادبيللشكلالقديمةالقوانين

كثيرافكرؤد،خرباررسوفياتيكأتبوهو،ليونوف!ليونيدفان

ىا:دونوفوقال..للعفببدااكثراصبحتالتي"الواقصةالحياة"في

وفوةحدةمنبهتتصفبماالمعاصرالعالمفيتجريالتيالاحداث

تولستويليونانحينفي.احداثيةمليارمئةالىتسشند،تعبمرو

ليونمو!واكد،تقرمبا،منها،أحدائيمةعشرينالايكشهـفلمذاته

العثوران،"الحدثشكل"علىيعثرانالفنانفعلىلذلك:ؤ،ئلا

المعاعرة!لحياةالمطابقالمت!لهذا،"!ر!دثدا!برسالن3ل"!لى

"هذاالحدثشكل"آىليولوفرايوفي.س!لانذحيهـئالهسيالمعقدة

واغصانها،المقبلالشجرةجذعزحتويالتيالبذرةيشبهانيجب

نايجب،ذاتهعلىمنطوفالرتعقيدهوالفنانعهلاًن.واوراقها

.استنتاجاتواستخلاصالتفكيرعلىويسنن!حثعهاقارىءص"،ليوؤد

الالثممراكيةالواغنةلتطورقانونهوا)-لياةوصفاثنكالتهعلأ!ان

فذة4تركيببعمايهونشهد.اليومتتعيرذا-كا،الفنيالعملبميةان

وباشكالذاتهاالحياةباشكالوالمكانالزمانوينعكس.الانواعبين

،المجاريالوصفثورويزداد.سواءحدعلى،اصطلاحيةارقليدية

شكلهماعنيختلفشكلفيالغنائيوالبطلالوئائقيالقاعىويطهر

ونشهد.الادبفيالوثي!ةدورويزداد.والشعرالتتركي،سعابقا

الوطنية.الاداببينمتبادلينتأتن!احاليا

ممتارةاخرىالتذكيهـبفهـرةيحسن،ال!قضيةهذهدرسولدى

معيسيرانوالادبالفنان":2(18عاميقولكتباذ،لبيلنسكي

متبادلا.تأثيراالأخرعلىاحدهماويمارس،جنبالىجنباالنقد

تاركة،الفنفيجديداميداناللعالمجديدةعبقريةفتحهـتمافاذا

افكراظورفان،مميتةصربةاليهموجهة،السمائدالنقدوراءها

سابقا،جديدفنباعداد،جهتهمن،ي!ومالنقدفييحدثالذي

النقدبينالمتبادلللطئميبرهدهالتطورعملإلآان."القديمالفنوقاتلا

نقملموادا،كفايةفيهبمامدروسةغبرتزالماالمعاعرينوالادب

الادبيةالتطورل!ملإةكاملةلوحةعلىنحصلفلن،وتحليلهابدراستها

وتمانيادقةاكثربصورةايضااليومندوسانالغروريومن.العصرية

الاشتراكيةالبلدانوفي،بلدذافيالاشتراكيةالواقعيةتطورعملية

العالمية4الادبالت!رعمليمةودراسة،الراس!ماليةوالبلدار،الاخرى

الم-ىه!ناتعودخاصةاهميةفان،اخرىجهةومن.الرا!ة!فننرة

البلدانمختلففيايامنافيوالانتقاديالجماليالفكرتطوردراسة

الادبية.التطورعمليةمعوتفاعله

العصرفيتتطورالتييلاشتراكيةللواقعيةالتجدديةالطبيعةان

الا-ثاكيعةخارجفيمهيتطورانالتاريخيستطيعيعدلمالذي

الاشتراكيالفندرساذاالاكاملاتجلياتتجلىانيمكنلا،لشيوعيلةوا

،الاج!ماعوعلم،الفلسفيوالفكر،العالميالفنمجملتطورمهادعلى

الاشتراكيةالواقعيةموضوعةان،جميعامعهاوبارتباظ،الجمالوعلم



ح!ؤكطالحاحاالقضايااكثرمنهيالعالميةالادبيةالتطورو!ية

المعاعر.ا،دب

فيشيصانفةلولانفهربآنناالظكيدامادحاالخطأمنوسهكون

ا!روسيالادبتاريححولهامةمؤلغاتنشرقافل!قد.الميدانهذا

آدأب3وقارإ،القومماتالمتعهـدرالسوفىاقيالادبوتاريحالسوفياقي

البلدانمنللعديدالمعاصرالادبوتاريخ،السوفياتيالاتحادشعوب

التطورعمليةونزعاتؤوانينمسالةان.الراسماليوالصالمالاشتراكية

الاشتراكيةللواقعيةمكرسةمولفاتف!دداستهاتجريالثصريةالادبية

ولطريقة،الخلاقمةأالكاتبولتئحصية،للواقعيةالتاريحيوللتطور

الادب/-طورمراحلمختلفتحللكتبفيوذلك،الادبيةالابسحاث

سوفيماليمينكتاباعمالتعالجكبهـةعلميةدراساتوفي،السوفيا!يأ

للادبالاساسيىةايابالقصتتعلقوابحاتمقالاتوفي،باررين

ت!دد،الوطنيالطابع،والفنالاثبفيأالحزبيةالروح:السوفياتي

العث!رءنفيصدوتالتيالمؤلفاتهذهوفي.الخ،والاسا&بالانواع

تتيحالتيالثمينةالملاحظاتمنكئيرعلىالعثوريمكن،الاخيرةعاما

تطورها،لمواتجاهاتالمعاصرةالادبيةالتطورعهلميةخصائصبعضقهم

الطريقة،علىالمدألفاتمنالعديدفيكبيرةثغراتنجدزلأصامالكننا

الانواعاوالموضوعاتاساأىعلىالفنيةاًلاعمالانتقاءوان،التحليلية

هذهامفال.وفيالفنيةخصائصهاعنالنكلبصرف،يسبطرالمعنة

بأنبا،الحالاتافضلفي،،ئصالخصهذهدراسةتجري،المأدلفات

ماكثيراولكن،وايديولوجيتهالموصأوعاتهابالمحسبةتحليلهامعجنبالى

انشطاري!حأدثوهكذا.التحليللهذابسيطملحقبم!ثابةذلكيحدث

علىالقائمةا!ريقةباىالتجربةبهـيمتوقد.ذا-4الادجمبالالعيكواة

معرؤةاقجاهاتوفيالخصائصتحلإلفيالاسهامقليلةالموضوعاتوصف

الفنية.التطورءملياتونزعات

سةدراى.قةطلبالتيهذهالتطورعماقيحلقاتهيما:سؤال

المعاصرين؟الادبىوالعدأالنقدفياضافية

الواؤعيةو+كوننشوء:الحلقاتهذهبعضبايرادساكتفي:جواب

اوا*هـالقسسرنفيالانتقاديةالواقإة"ازمة"ومسهألهـة،الاشتراكيكأ

الواقعأسةمنالكتاببعضلانيتقالالمعقدةوالقضايا،عشرالتاسع

4-ضأراكية.الاالواقإةمواقعالى"المتأعصرنة"والمدارلمىالانتقادية

الصعيد!اىابداتتكررولا،جداوطريفةدائماهبتكرةالطرقوهذه

حدعلى،ومكاس!ئربخش4،مرةكلؤكي،ترتبطوهي،خصيالش!

الم!ءونين،اًلكتابه!ولاعاعمالفيالفنيةاحتهشافاتاًن.سواء

عجيبة.بصورةتتناسقماكثكلا،الطراًئقمختلف

تك!سب،الاشتراكبلأالواقعأبةتطورمراحلقضيةاىرإىوفي

الفنمةالكلي!4هذهاننخس!ىولا.خاصةاهمهية،الحاضرةإ"مناافي

ابدعواق!الكتابمناجيالعدةوان،عاماسبعينمناكثرمنذءوجودة

هـمدهتطورمراحلاًن.الاثضراكب!ةالوا!ةجمةاطارفيهامةاعمالا

ىامع،المدكهالتاريحقصرمراحلمعتتطاب!طلاماكثيواالطرهة

الواقعيمةتاريرغثراسةان.هاثلتاثيرءليهلله6شكايدون،التار!خ

جداتقريبيةبصورةيحددالسنينمنالعقوداساأىعلىالاشتراكية

المراحل.هذهمنمرحلةكلاصالة

حولعندناومجادلاتمناقشاتتستمر،الستيأناتنهايةأندأ

السوفيادتي""الابو،"ياتن9السوالعصرادب"كمفهوممفاهيم5ءحة

الواق!عيةكتطباءمالانمراجوحول،فيهطالاشتراك!بةالواقعببةودور

ةارواقهءفيلهماعملاندراج،العصريةافئع،تفمالياوالانتقادية

الضيقوعواقد"الععريةالنزعهة"كاببانعلما،الاشتراكية

اتأم!ىصاعمدىحأولمئاقشاتعندناتجريكمأ،لطرائقهمالاجتماعي

دورخل!بلالقيامدكرن،ها،النيالقضاياحلجداالمهمومن.المفاهيمهدأه

المراد"لأ،الاشتراكيافتطورطريقانتهجتالتيالبادانفيالادابوضع

الجد-هـ.المبما!توكيبيشملهامعينةوئيةلطرائقالوظيفيةالقيمة

والتجديد،التقالهلمدقضي"لسحلنابكيؤأةهناالتذكيرويحسن

واقعيةبكللمحيهتعارضالاشتراكيةالواقعيةكانتزمنمرلقد.مثلا

تقاليدبدراسةعندظالادبونكريونقادناأبرع،ذلكواثر.سابقة

جد*ةهذهـالدرا!وجاءت6السوفياتيالفن،تأقاليدوكذلك،الماضي

نانسبان!نأأيلاالدراسةهذهباستمراربانهافترضوانني.مهمرة

فيهمرغوبقياوسيئاشببمعاليستذاتهاالطري!قةفيالمجددةالروح

ابداعاتمن،ماابداعكاناذاوانه،الالثنراقيالواقعيةنظر!!

وا،لعأو،كي"ارتامانوفل"روايةيمثمبهلاوا&*تيناتالخمسينات

لسيرافيموفيتتر"الفولادسيل"او،"آتنماباييف)ءفورمانوفرواية

عملاياو،"جأدهدا"الطويلةماياكوة!سكيقصيدةيشبهلااو

سببا،طلقا،دلكسى،المسابقةامالاعواعمالمناخرمرموق

يكررلاالذيالكاتبانوالأرو!.فاشلالجديدالعملانلاعتبار

،انرازهتممما3لماانطلا،انهبل،المبد!كلينمنسابقيهاكثافات

خلاق.بشكلؤقاليدهميطورالذيوحدههو،جديعظباكتشافهـاتيقوم

فيحققتالسوفياكأالاثبا!رمجددةااكتشافاتاءضاثمةانوهركد

الاكتشافاتهذهكافياوعياب!دنعلمونحن.والسمتيناتالضمسينات

الطابع2فهممتأنيةدقيقةدراسة(*بداعاتهذهبدراسةالايمكنولا

الأنيوالطريقالاشتراك؟ةالواقايةتطورمنالحديثةللمرحلةالخاص

تأتهر!ا.س!ف!

سارقدالمأضيينل!ديناهميالسوفياتيالادبتطوران:سؤال

فما.الفرةهذهخلالوالادبالجماليالفكرظورمعجنهـبالىجنبا

؟الفترةهذهخلالىجرتالتيالادبيةالمناقمثعاتاهمهي

في.المناقشاتهذهبعفي،زمن!بترتيب،اذكرسوف:جواب

البطل"،زمننابطلخصائصحولمناقشةجرتالخمأميناتمطلع

للميداالصحيحوالفهم،الشعرفيالتعبيرحولحوارتلاها،"الامثل

نوقشت،الخ!سي!اتاواخروفي.الادبفىالحزبيةللروخاللينيني

الانتقاديةالواقعيةوخصائصالانتقاديةالوافهيةارمةمسمالةيررا

الابأديالواق!يةحولمئاقشةشهدنا5791عاموفي.المعاصرة

الاساسيةالقضاياحلفيخطوةالمناورقىهذهسجلتوقد،العابر

حولصاخبنقاترنشب،ذاتهااًلفترةواثناء.الادبلعلم

العلميةالموفةاشكالبينوال!ل!قة،"الغنائيين"و"الفيزيائيين"

الانسانيةالنزعةحولحوارقامالستيناتمطلعوفي.للعالموالفنية

والواقعيةالروايةمصيركتابناناقتأر،6391وعام.المعاعرالادبفىأ

.ليننغرادفيعقدتالتي،الاور،بيينالك-اباتحادأدورةفيوذلك

للواقعشةالمعاصرةالقضاياحولمنادأأئةأقدت،التاليالعاموفي

،يأالقضعولجت،6691وعام،(الموثرنيسم)"المصريةالنزعة"و

تذكاريةدوراتكرستافتاليالعاموفي.الاشتراكيةللواقإةالراهنة

الدولةوصودمنعاماا!خم!ينخلالالادبوعلمأتيالسوفياالابلتطور

جديسدضوءفبمجرتببنينلميلادالمثويةالذكردأوفي.السولمجماتية

علملتطوربالئسبة!ا!ميتهلينينتراثقضايابعضدراسةومممق

ا!ن!حسادكتاباتحادعقد،الاخيرةعاماالعشرينوخلكل.الاثب

الادبلتطورالرئيسيةباالقضافيهالوقصتموأتمراتاربعةالسوفياتي

وتاريخه.السوفياتي

فيالتفكي!،اًولا.الابحاثمنمزدوجةمهمةتواجهناوايىوم

هذايكونولن،هنايدكرلممماوغيرها،المناقشاتهذهحصيلات

ادبية،احداثاالمذكورةالمناقشاتباعتباررمأىلترتيبتأبعاالتفكير

لخلاقة.اللابحاثظورعملإةابصفتهأباقشات4ازلمكحصيلاتتف!.ربل

الادبيالتطوربابيةمر"بطةكانتا:اف-اتاهذهانكيفأي،ى،ثانيا

ما،حدالى،كانتوانها،مئهاورلهتوقد،المأضيبنالعقدإأنفي

ستتيحالعقلاؤيةالمعالجةهذهان.ارروفببرالادبت!رطر!تعيئ

،والكتابالادبن!قادهمافننيالنظريةالمسائلءنالعديأدعلىالرد

.سواءحد!ئلى

فهـيالادبية!المناق!شاتالاددبالتطورعمليةباىالتنوووويمبعي

منكثيرافمان.ذاتهاعلبىأفلةدانرةفيتجريلاالسوفياتيالاتحاد

الاشتراكيةالبلدانوادابالسوفياتيالادبلتطورا،يعقدةالخصائص

العالمفيالاددتطوربا-جاهمقابلتهاتجرلماذاكافيافهـماؤالمهايمكنلا

حلقةبمثابةيعتبرانيضبعيالاشنراكيةالبلدانادبلانذلك،باسره

.المعاصالعالمحيالادجمطالعطورحوكةمنجداهامة


