
أ)ءلزهـه.لىر!قن!أ،أ!ىركلى:

حرايثهـأهد!همع!-دإررل!1أ

واالتشريد،،التعذيبجرائمويرورترف،والاحراق،والقتل،الكندم!يروافرءقيا،اسمياكتابرابطةعقدت،اًلماضيايلول!2!.2بين

الاستعماهـالاميركيو.عملائهوجنودجنودهمنالالافمئاتوي!مدفي"طشالند"ءوسعاأجتماءأ،التنفيذيةللج!ضهاوالدائممكتبهامنبدعوة

الشمال،فيالقنابرلاللقماءو،الجنوب!ءالحربؤؤصعيدسهيا!مةيرنهجالعاثرةاللذكرىبمناسبة،السوفياتيالاتحادفياوزبكستانعاصمة

شعاراتقناعتحفوالخدأعالتضليلحربنفسهالوقتفيويصعد.نفسهاالماصهمةفيانعقداللذيواقرصقييااسيألكتابالاولللأمونمر

مستخدماالحربادواتانقانمنيصعدكما،ناحيةمنالزائفةالسلامادباءمنروداالشوقياتاللكتاباتحاددعا،المناسبةوبهذه

فيمحليهللقضاءبلالانسانلمصلحةلا،التكنولوجيةالالجازاتاحدثالادب))ندوةفيلللاشتراكاللانينيةوإميركاواور!وباواقربقيااسيا

ءثيل.لهايسبقلموحشب"."المعاصرلموالعا

السوا،،علىالجنوبوفيالنتممالفي،الفيتناصرالشعبويقفالا!ر!يينالدنابلرابورةالتنفيذيةاللجنةاصدرتوقد

اخوانناان.اعطيماالمقاومةكفاحفي،نادرةببطولة،يتزعزعلااللعربيوالشعبالفيتناميالشعبكفاحبتأييدهامابياناالاسيويين

حقوقهماستعادةعلى،شيءيثنيهلا،اصراريملبزهمالفيتناميين:نصههذا،اللبرتغاليةوالمستعمراتالجنوبيةافرلميقيا1وشعوب

..واللحياة،والحرية،الوطناراضبموسلامة،المسيادةفيكاهلةيةفيالتنفللجنة2اعضاء،--ويينالاسالافريصثالكتاباننا

البرفامج،بقوة،نؤيد،اللبلادشتىادابا"مثلي،ونحنلنحتفلطشقونالىاتيناوقد،الأسيويهنالامريقليينالكتابلرابطة

العادلوالموقف،ديتنلمجنوبفيالوطنيةالتحريرللجبهةالسياسي،الاسيويينالاقريقيينللكتابالتاريخكيالاول/للمؤتمراًلعاثربالعيد

بلالقناالقاءبايقافونطالب،اللديمقراطيةفيتتامجمهوريةتقفهاللذي:التاليابيننصدر

اًللعدوافيالاخرىامحمالكلبايقافنطالبكما،فورا،فيتنامشمالعلىراتالثقافاتوالحظاعرقيثهوورالاوريويالاقريقيالكاتبان

الديمقراطية.0فيتناميةجمهوهضدالغدوبثقافةجديدةبحياةبشحميرنفسهالوقتفيوهو-الانسانية

جنوبفيالوطنيةاننحريربحبهةاعترافناجديدمنونؤكد.والتقدموالصداقةالمحريةقيموارساءالانسانتمجيدعلىتقومالتي

و!طالب.فهـي!ننامجفوبلشعبالوحيدالحقيقيالممثل.فبخنامالافريقيينالكتأبس!ن،قلوبناالىالائيرةالمبادىءمنو

ا!هسكريةالقوامحدوازالة،فورا،والعميلةالاميركيةالقواتبسحبالارتباظأوثقمر.نبطأيهـونانينبةباللفنيالابداعان،الاسيويين

شؤونهيسويانفيتنامجنوبفيللشعبيتاححتى،مفيتنجنوبفيمنوها،تحقيقهاالىالشموبتسعىالتيالاهدالىاجلمنبالكفاح

.الخارجمنتدخلندو،ب!فسهائداخلية.ألمسبيلدللكفيبغالليةبلغتمهماتضحية

"أييدهمتدمحيممنيزيدواانوالمثقفينواللؤلمنينبالكتابونهيبفيشعوبنانضاليجتازهاالتيالحاسمةالمرحلةهذهوفي

السياسية؟الاشكالبكل،معهوتضامنهم،فيتنامفيالمقاتلللشعبالاردهارهزالاجتماعيواننقدم،السياسيالاستقلالاجلمنالقاهييبن،

يجيدونالذيالسلاحهذ!،والفنالادبطريقوعن،يةوالمعنوالمادقيوالىومية،والسيادة،لتقافياوالبناء،الاقتصاديةوالتنمية،الروحي

سلاح،الحاجةعند،يستخد"ونكما،الشعوبلمصلحةالستخدامهسيلفيكالبلانللكاتبينبغيفما،التنسعوببينالمثمروالتعاون

.او!تال.عملاوبجهدذلك

اًلقوىكلبم!ساعدة،اللبظوليفيتنامشعبانمنيقينعلىواننانئرمنيجسدهمابكل،والجديدمنهاللقديم،الاستعماران

كفاحهفييرنتعوهـوف،اًلاشتراكيئوابلاد،لللاستصمارالمناهضة،،ريرةبهزائم":!انوبعد،3معوبنامناللغفيرةلايين41للحياةوعداء

.المقدسقوىيقوضانرحاول،الوطنيالتحررحركاتمواجهةوفي،اخيرا

الامبرياللية3ت*-ن،الاستعماريةالارر-ءرانيجيةنفساطارو!ي،المؤامراتالى-رمحايةفي-يلجأدلكفيوهو.والتقدمالاشتراكية

اداتها،اءساببلطبىلقعن،العربيةالشعوبعلىءادرامدبراعدواناالرأياهتماممرفالىيسعى،السيا-يةوالمغامرات،والافراءات

محليهاحصلتالت،4ألننقدمةالمكاى.بلتخريب،الاوسطا)شرقفيالتنرقفيفيتناممنيرتكبهاالتيالدمويةجرائمهعناللعالميالعام

ألتحرر،واةششيترر!بهابفيروربرطويلكفاحخلالمنالعربيةالش!وبممراتالمستالى،افريقيماجوبالى،العربيالعالمالى،الاقصى

نعالاؤتصاديةبمواسدهاالانحىرافط4،المربىللشعبيةاثوراللطاقة.العالم!ناطقمنونجرهالبرلعاليةا

منالمواردهذهاسمتنزا!طريقالىوالتقدمللتنميةاللطبيعبما!طرلمس!ؤولياعننالأمناارراكا،الاسرويينالافربقيينالكتابنحن،واننا

هنفا.النيليمهنلاالتيالحقوقواشسردادالنفسءنالدفاعاجلمحبستها،وتوا-نا،ثقتهافيناتضعالتيشعوبناوبازاء،وجداننابازاء

واسيايقياافرفيالاقتصاديللكتللغلاداًةاسرائيلمنتتخذوالامبريا!ب!ةفيوهي،جديرحد19والاستعماروالاست!مارالامبريالية،نجفدة،تدين

ا!فكويرلمتضلمل،اللخيراتوتدعيمالاقتصاد/كأا!ماعدةستارتحتالبربرياللعدواناعيالعنوصمحؤوللة،للانسانمعاديةظاهرةجوهرها

الرجعيه.اللصه!ونيةاًللفلسفةخلالمنوالثقافيوالمستعمرات،افركياوجنوب،الاوسطوالشرق،فيتنامفيوبخاصة

الاساليب!شخدم،الاستعمارقوىمعبالرواطؤ،اسرائيلان.اللبرتغالية

سيالىصةوتنتهج-قلالاصالجلاداصحابوقمعاضطهادفياللفاشبكأا-"ءصادةاعلىصافممة4عدوانيةحربا/نجعني3الا"ءرا،لصشعماران

المحتلةألاساضىلص!-مالمؤا"!يةلظرردالهاتتاححلإىالعربنشر/بوالثقافيةالماديةالحياةويخرباللديمقراطيةفيتئاملجمهوريةالقومية

وتستهتر،الدوقيوالقوانينبالاعرافذللكمىوتستهين،واستعمارهارامة3ا"تهانفيحدءضديقفولا،للحياةالمحبا"لعريقالنتعبلهذا

الدولية.المحأفلتتخذهاالتيالقرالىاتوتنتهك،اللعالميالغامبالرأيادواتمنالاطنانبالافيلقيو،مارتهوحةعملهثماروتدمير،الانسان

!ه



هنى-،كفان.فيتنامللقضيةهامامكاناخصصتقدئبيةالاجالمغاتا،بنتدة،اخرىمرةندينألاسيويينالاؤر/قص-نالكناب1ونحئ

شعبفيتنام،حب،ةالموضوع،وعنهذاعنكتبتالتيالاعمالمنعشراتبسحبونطالب،ا)عربياشعباعلىالاسننعماريئيلي1الاسرالعدوان

ءلمىمابطريققىدنث،ؤ-ونال!"وفي،تال*تابوا!.البطونيحالهنةوعنالفورمحلص،تلةالمحال*رب-ةالاراة.ي"نالالصراز-ليةا،حنإرؤوات

تجاربهموالامهمابنلءهايشماركونو،الشهيدةالارضهدهقهءية"عالجة.سزوطورون

ت!سكلاصبحتحتىالسوقياتبكأالمؤلفاتبحاقبتللقد.وانتصارازهمبك!لالاحتلالمقاومةفيالمشروعة1،،دللةاالعربحقوقيلمونؤ/ب

الكتابمنعدددإقلامكتبتحماسيةمتابعةتمثلالتيالكتبمنسلسلة.ممكنةوسيلة

تحتوي5-!،كيجريماكلباعينهماوشاور!فيتنامالىذهبوااللذين،كل:4افيليمكنلا،اللذيالفلم!طبكباللعرديا)ثعبحقوزؤكد

نائبةالة!.الاش!ارالحماسيةاللقءسائدطىالمؤلفاتمنالسلسلةهذه.اتنرعيةح!وهحهواسنترداًد،وطنهالىالمودةفي

ا)واردةائل،الررر،الملحميةوالقصسائد،إةالاتتقادوالمقالات،والقلبيةسىميسضشريالشولهيقيااؤروار:رت!المية4!-تممراتاوؤب

.المعر!ساحةمنوالاست!هـ-(روالاست*مارليةلامبريااًؤوىوتتحاللمف،اللعنصريةالصرورقة

الادبانأ)هـ-تنامييناللكخابع!ناصدقا؟نامرارالناقاللقدلابلار،4الغنباللطبيعيةالمواردا!ننزافيرصمتهدفلثعائنازروالماالجديد

وانه.وكفاحهـمحياتهمفيكبوادورايلعبزالومالعبالسوفياتيالمخططاتللخدمة،الدولي!ةالرأسماليةالاحتكاراتخزانةالىيلهاح!و

ماكوفسكبماوبغوركبممعجبال-!واحدهيتناميشابايجادالصعبمنالفاشيةباساليبذلكالىتوسلو!كب.الاطلنطيلحلفالعدوانجة

اللطفوله""يقرألماو،فاديو!اواوستروفسكياو!ومانوفاوانسماني،ضميركلالىءوجلااهازةاالاعرواقعفيتعداتيااللشلمئمنة

عنيرورربلماو،"ايطالليامنقصص"و،"الشعبيةالاحياء"و:عدوانا،انسانءلحر/كأمناوانتقاء،روحكلالى،مسمروةوضربة-

ونيلوفنا.فلاسوفلبافلتقديره.مكانايفيشعبكلعلى

شاهدوااللذينانالجنوبيهفيتنامفيالمناضليناحددوىللقدلمونستنكراللغاشم،الاستعمارهذاندينوافريقيااسياكتابونحن

اثكبماءنفسوكان.اللقتالميدانالىذللكبورانطلقواييفتشابفيلمالعنهسية1التفرقةشرور،وغضبسخطمنقلوبر:افيمابكل

اسبانيا!فيقبلمنحدثقدحريةعلىاللعدوانهذاتمراننرفضاننا.العنمريوالاستعلاء

تمتمتعددة!يتناميةادبيةامحمالاهناكفان،اخرىظحيةومنوص،و؟راًمتها،البرتغاليةا!ستههواتواللجنوبيةافري!اشعوب

منملايينءدةمنهاطبعوقد.آجةالسوقيا؟للغاتمخضلفالىترجهلمتها.وكراهتنا،جميعاحرببناعلىلوقتانفسفيعلأوان

النسخ.فيالتحريرقوى4ت!خوضالذيصلاللباسلكفاحبافبهبدونحن

الفيتناميالاسطوريالبطلجيدايعرفالسوفياتيالقارىءانالجهودونحيي،افريقياوجنوب،وزيمبابوي،البرتغاليةالمستعمرات

قال،يهانوفيوجودياثناء،الاياماحدففي.تشويماننجوينتبذرها--بالتلآواككل!افى-لآوالاجتماعالسياسميةالميادينفيالبناءة

الم!صمؤوربينواحسدهن!اكالمناضلينافدممنزهو،فونغلوثانهني.البلردهذهمنالمحررةالمناطقفيالشعبيةالاجهزة

المعجبينمنانهليقال،للعاصمةالتابعالميكافيالمصنعا)نقابيين،وفنانيه،وادبائه،ومثقفيه،الع،لمممفكريكلندممووزحن

اقرأاني":يقولواضاف.وبولليفويوفرمانوففادييفبمؤلفاتالمناهضةوالقوىلمنظماتاكلندسعوكما،اليقظةالضمائررويوكل

فطن.اصالن؟ساقربانهماليولخيلابطالكمعنالكتبهذ.الشعبحقوقءنللدؤاعالنطاقوالمحعةعالميةص!لةنشنانلللاستعمالى

نجوينلبطلناح!باورئقيقايكونيكاد،مثلا،كوشيفوياولهغشخصيةالفعال،للعمل،ا&رتغاليةوالمستعمراتافريقباجنوبفيالافريقي

الطائراتاحدىهـ-نبقطعةمكتبيعلىاحتفظأني."تشويفانبماالووديدةحيا-"وبئاء،للحريته(واىءتعاد!هاسشقلالهقسيناجلمن

هالونغ.خلعفو!للطالراتالمضادةالمدفعيةاسقطتهاالتيالمغيرةتقدموىتسهمانالشعوبهذهفيايعظيصةاخلاؤكأاللطاقاتيتيح

ؤيت*اميناءررؤاءبضعةمعقصتهاالتياللميلةتلكذكر11اراهاوكلمامتمبزبشصيبالانسانيةالحصارةفيتثماركوان،ورخائهاافريقيا

يجاسن13و.الصغبزصةالسفناحدىقنعلىالخليحعبردحلةفيالجماليحمسهامنويرهف،ويعمقهااللحض!ارةهذهيثريطابعهله

تونغ،تشونعهوانغو!و،المعروفيناللفيتناميينالشعراءاحدبجانبي.والفن-ص

وكان.بوشكيناعمالبعض-رجمانلهسبقكماالمناضلينمن!هوجهودنانجاحانتؤكدانماكفاحنافياكتسبناهاالتيالخبرةان

الفيتنامية.باللغةشعراينشدناالديرمقراطيةالقوىكلبينا!وثيقلتعاون،اءملناوحدةعلىيتوقف

للشعهـراءديوانفيباكملهانشرتقدالشاعرهذاقصائدان.عصرزافيللاستعماروالمناهضة

الديوانمستهلوفي."يناضللتتعرا"بعنوانفهنننامفيالمناضلين19:!وضعلىعزمناجديدمننوكدوافريقهيمااسياكتابونحن

نا."هيتو"وهو،شعببفا!ثرالفيتناميبنا)شعراءلاحدقصائدإقهاطاؤاعز!"أه،:صعوبئاوحدةعنا!تبيرفيالتاريخيةلليتنابمسلاو

بطررقءالغنمائياللشعرمعالتصاعرهذالدىؤضحالفالصارمةالملحمةويمهدتهاوية4االاستعارقلاعيحرق،شيءامامهيقفلاعارمتيارفي

للغاية.مؤثرةسلطانوتدعيمالاست!للالوتحقيق،كاملةاللحريةلازد!ارارضئاتربة

وفي.قصائدهجميعوسهمحت،مراتعدة"هيهو"قابلتلقد.والابداعاللجمالقيمتوفير،و،الارضعلىالحقيقة

حقدبينمتفجربامتزاح،القصائدالىاستمعواناشعرت،مرةكل

القصائسدبعضاذكر،مرةكلوفي.للشعبدهنهايةلاوحبللبع!و((المعاصروالعالمالادباللدوة

.اخرىقاراتمنمناضلونشعراءكتبهاالننيوالمشابهةالادباءمنفي"الزاصراوارغال!الادب"ندوةفيفئصاهـكوقد

البلدرانفوكطفيادهذاالم!دانيحتللهاايضعانغممىفيهت!اضلالاشتونك!هموحعثيتسعللمولكنالمطروحاووصوعفيهاعالصوا،ابحاثكاماتباللقاء

...........والابحاثالكاماتلهذهقشةمنالاجراءالوقت

كتابا!الحرننسكهناكمؤللفةعنالالاونسةلاًبهوولند:لةقصعصولممط)تائحمهةاهـىكلماتهمفيتطرقواالمشحدثينالادباءمنكثيراانوالملاحظ

لشيوعيةااللبطلةصد!قتنا!أصباغزازاذىاناودنمما.عنهالآخربعضهاويناىبادضوعبعضهايتصليهعرةشؤون

ريفو.مادلينالفرنسية:الادباءكلماتمنمقظفاتيليفيماوننشر

ببمثاحرتصموصوردورغنهافيتنافبىزطتلمعبلبئولا!ء*فلال!مببنإلمصيرانفيتنام(موسكو)ارباحالكسندو!طمهـة

واردرهيبافيامانيويوركفيمؤخراشاهدتلقد.قتالميدانمنعشراتالىترجمتالتيالسوفياتيةاًلادبيةالاعمالان
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+هـرهـ.تم،"الخضراللقلانيس))بعنوانواينجونالممثلانتاجمنفونيود

وو!ذأاصداث،تدور.الاروبمبريقيالدؤاعوزارةطلببضا?لمىج"ازء2

رر!!أيروي!اللفيلمهذاان.ولهععادتههدوئهعلىء-ةمرواللحفاظشع!

لالماددهبواالاء-ركييىالاتالجسسحال!ه:ا!ليا)وصوعحولطال،.إم

-ءنالمجررويمجدوهو،نهايتهحتىلقطةاولمن،الاكاديبسوى

الىالدكوةستارتحتاللحربوانصاد"اللخضراللقلانيس"فوي

.لم!مالس!

يغمو-:الشهيدالفدائيالىتدحك،فيتنامعنالمتعددةاوالاقلامقتالميدانهوا!ناان،نعم

مختلفمنتقدميونمنتجوناوميتناميونفنانونانتجهايالتالا!ل!م

،الموتانظننت.المزورينادعاءاتعلىبععف.رد،العاللمرشل

!4،صرتص.الفتاميةالحربتجاهالحيادعلىيمكثانيستطيعلاالمرءان

سأبهوفىالناسجميعيخصوهذا.اللصراعجانبياحدعلىالوقو!منبدولا

رهـ-كزالما.غرناطةعهدفيحدثماهوووذا.انفسهماميركاكضابذللثفيبما

البوميحدثماايضاشهدا،اوشويتزومايدان!بكميااثفي،وغيرنيقأ

درو!عةولحملىءيىصكصنبشع"رأبتوجبصا.وهويو!أوةوررغ!أنويع!دفي

أرعبنيونوركل-انلويلروبرتاثسالالاميركيينالتقد"يينصال!311ان

أبصرني.قدلىكونانوخفتاللدفاعوزارةنحوالمشمهورةالمسيرةاثناءعليهماقبضاللذين،ميلر

كلامكفيالحنينمننبرةيرتجسمعته9هـ-ياللعنفمعارصيجانباللىمكازالانفسهمأ.خ!-ا،يهةا!هءبئر

انتقامكلرولةاسرحتهالذىالمهررأل!"فيزوأتللماذا"بعنوانبرنورمانكأبان.ارركئدة!الولايا

.....إ؟)فافان.اميركمافيثاراانتا*خباكثرمنبحاص"؟ؤجت*،م

حزاكللمثفياإرصاصبينصعبأت"رأ.جأتهفي!ت4ماا!وعهوال*خابهذاانيؤولن!مه

سهمه،وكأتتعاللجهاارتيالمواضيعمقفمةفياصيحتقدفيضنامقضيةان

يصيباذالسهمرألصلىوكاناللادبالرئيسيةالمواضيعببنمنايضاوهي.الىه،لميهالاداب

طريقهعلىكنت.قو اهـفياكبما
ويفتنك..تفتنه4

صوته:لسمعتلحنني4(!يهنهارااًدريس!ى"ه!لأدك!!راام!3

يلعنكوكانآ.الاخوةا/ها

العطيمالذيالعلمبمالتصرانباءاليومالا!بعالعالمجهاتتتناقل

**،اللىوعشدت4ارقمرحسولصلريوخهبطوافالسوفياؤي؟!زحاداحرزه

-ؤخا!مرةيقالطرمنازحت"اللذىالحدثلهذامبتهجون،وادباءهالعالمانصكتابوىشكو!
.......-.الارض

افتؤهغحينمابالوصولالسابقةالادباءاجيالومخلةطافتقدلمةاحلاممع،تبرلماشز

لسرابامعدرببلاوراءههمتاللذيناللعشاقايديسيماولا،اًلايديمصنالأثلفيوبر!!4لار8ا)كأا)ى

يحزنك.الطويلغيابهكأنما،ءحيباتهمظ.رد،بباكوكبالهفيلتمسونحبهمالارضتسعلا

....ؤخةاولاركطا-،اا وانحدرت..زللتوحينملالكبيراكصرللهذاابتهاجااشد،يقياوافراسياادلاءلأ،!خاونحن

!طعنكبغتةي!رأنوحئففضلاخطيرا،علمياهغزىويعمل،الحرةللشعوبانتصارايعتبراللذي

لحضنك.،تميلا!قبل،أتاكأوالاص-للامالخللاقةمواهبر4يؤ!ءهاا)تيا(واسعورء!اوت-ا!ةفاقالمن

***4الانتصارهدااننرى،الندوةهذهاللحاضرينالعرباءا!دبونحن

اهـىادأكثراكثريردنااليهوالوصولاًلقمرحولالطواؤءفيالمدهخضى

ال-قيتم،رحينمامنهايزةاجزاءزاءننصبت!عاركلارضنا،نحنارضنا،ليالا-ةىكأ*(*..لارال

عئه،.!زكأ.أ،!ازوهال!3ا!قىالعالآراليرا!ءةتدعمهافاثسشيةعنههـقيلمةدش/بىلى
"-فيرر!بلو

الحضحنلذلمكأنقحل.الاجرامببة

......وبالروائعباللقمركلويلانفكراننستطيع،الادباءا!خوةايها،اننا

العاليريرنوجوفيالمليئتيننعينيكرأيتماةمالهيعيشوشمعبنامعتصبةارضنابينما،عا-هايرنطوياتيا

عيولهم!ىيو!صيتهرأ.الارضهذهمنبحرمانهالاحسماس

بالافينالبيرتتعبىءؤراشةرأيتهمالشحبووموممعتجاوباناليومالعربيالاديبهمان3وو:،من

ضاحكين.الصفارطاردها4دلذينالشريفاللعثىوأناحة!اقهدواترداارضهتحريرفيكلربي19
،حقوللهم.بيوز!ممناوتشردوترت،ممناؤتلعوا

مي.الادبحركةيرصداللذيالادبيالمؤرخر!حظانعجبؤلم!

عدونممدوحدمشق4اللحدبثالعربيالادبان،الندوةهذهموصوعوهو،المعاصرالعالم

.مسحمحى..عىر-"..-؟-74ا!عثلىافس
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اء،.والمساولتالرمانبسببالابصارعنءائباكانماجمبهبعوا!اف.--.سحمصحيملم

بهاتضمافىوالعيوبالمزايااخفاء.0ا.0ا-..،م..1،طشفندولءف

،اوضوحاكلامامناواضحةعليهانهابممعحح!للحكموللبولمففيلنظمكزالمنممحا-11الصفحةع!المنشمورتممة-

الادبمنينجزألاجزءهوالجنسياتالمتعددالسوفياتيالادبانا.-!حححير-!ى

أضحااوذلكاصجمحللقد.علاللعابرالادبسيماولاالافريقبمالآسيوي

الاطاحةيحاولوناللذينالحمقىوالساسةالمسشفزينباستثئاء،للجميعو!ء*ور،اعوالصروالمقاومةاكضالاادبظلىا!كرك!زا؟كبرنتاجهيركز

بنائه،فيثغرةاي!جا!محياولين،الوسائلبشعتىالثقافيةوبأخوتنابادبنافيالعرييالشمعبيعيشهاالتيالنطولةا)وانجميعوقوةباخلاص

يفش!ونو،الماضيفيفشلوااز!مالا."،صفوةتقسيمبهدفالشاءغمعركة،اجل،والسلامأةالصداثلحرقي5د!معر!!ه!اككطاروركةهذه

المستقبل.فيايضايفشلونوسوفاللحاضرفي.والحقالعدالةعلىالايظومانيمكنلاالذيالسلام

!:ثهاةباذييتنيءوا!اة!ف-!اؤثاتسامنبالرغمانهذرنوعلى،المعركةهذهالليوميخوضونربي511النت!حبراد19جميعان

ألبعضبمضمنانحترماسثا.متحدونفاننا-اللقر،نمرعلىللكاتبالتضحيةامثلةاروعيحوبونالمذينالأبرطالالفداقيوناولنكرأسهم

وثحد.ننا.قدرتتا*نيعززقدماكلكبيرةبشهوةنمتصانئاما3،الآخرا-ءفياوادورلةالارضفين؟9سواء،اعربيآوألاد/ب.والل!اء

اءفصقعلىتقعالتيال!اصمةتلك،القاهرةفيالمتمركزاتحادناوانايرفيركللماذآدسا)-"يخونانهيرثمعرالعربىا)و"!منبقعة

.كبيرةمساوومةدلكفيليساهم،المولليةالطرقمنالشعبهدايقدمهمايصوواللذيبؤلم"ا&ركة5ووذفيالمث-،ر!كأ

لتمضياحآلارويؤولذاوالنؤوىىويجداللفداءلىوحفي.ت،نضحيات

الادب"-4!آل!سصيالكتابآمامالمطروحةالمسائلاهمان.الظافرةنهايتهاالىأ!كركأؤكما

وا،!؟ر.بالاؤلأور!اصينتفقدالبحتالادبنظريةاما."والسياسة!هدؤمنارص،ايضاهو:بحاجةازعربيألادربهذاولكن

،انثب.رقىانظرابهذهلمتعلقونزالواماوحدهمالراسماليةانصاراناليكثبرةأصوا-نأهناكلان،صعبه4حريةاجلمنلهنضطفيوصدعمه

تماماواؤ!م،مولننانوسورياالمتحدةالعربيةال!مهوريةكتاباشا!كلوهواهـبرءلاتال*بة-!لرروءواء-ركاباوروبا!،!قىا!را!انال!لى

شإءكانهئاصيكونانيمكنفكيف.اًلنظريةهذءيرفضونعندما،المظلومبصورةاللظالموتصور،اناللعدشوتمجد،العربيالشعبنضال

يحخلونالاسرائيليينالمعتدينالغزاةانحينفي"البحتادب"للى...قائعوالوالحقائقولقلب

العربية؟الارضتءشرلاوعربيةالاراضبماعلىاسرائيلعدوانبعدصدرت!قد

ولهحمهـ!لة(ويالشرالرحمنوعيدالسباعييوسف،الاصدقاءايهاوالافترآءاتالاهاناتوتك-!ل،العدوأنهذاتؤيدالتيالاجنبيةالكتب

مه(طةكلفىالآخر،نالعربالاصدقاءايها،حورانيةوسعيدادريساتجطاللصادقةالمخلصةالكتبتلكقليلةوكانت،اللعربيةاللشعوبعلى

ا!رس!ا!مءضفيغمثتئا،سياسسا!طغم!ا.معكمذحن،هنها!اتعرضواالتيالفطائعوتصورصبةالمغصالعربحقوقءئتدافع

نضطل/ء.و!الذيالادجمطنهجكمفيايضامعكمنحنبل،فحسب.الثنهدافيال!فياتيالانحادفيتصد؟كتب

تاةالس!الل!تابان.وحقو!هااستقلا!ااجلمناللعربيةالشعوبكلقبل،نقومان،اركربالادباءنحئ،عليناأنوهع!يح

-.ادبكمويؤيدونيساندونكمبأسرهالسوفياليوالنهمعباشاادباءوأجب.منانذمتقدولكهة!،المهـمةبهذه،آخرانسمان

لا،المنضالهذافي!وووناآ!العأللمفيالاحرارالادباءوسائروافريقيا

ا!تيالمشامحرتماماندركانئاكما،اللحربماسيكثبعننعلماننااليوميصدراللذيالمقاومةدب1منكثيرةنماذجلغما-،مالىقلواوان

،دما؟؟،،لتوس،رفاقنااءزفق!ناانلناسبقلقد.الاحتلاليثيرهاواشضطمن،احدةلاشالادباوءهمةمشتركالنضاللان،للعربيآالوطنفي

ث!ن؟ودؤور:االا!رةالعالميةالحربفياذننصرنالقد.انتصرناولكننا.الاولوهدفهامنظقنا!نوانهو

رجالنا.منمليون.2بادواحالانتصارهذا.......0.1
ادسوءهد.صالو!يرتعمننلىيجبوالعدلاللحىصوتان

الذب-نفيخنامكتابوهـع،فينتنامشعبمعافيمافأنناللذللكمنترتفعالتيواللظلمواللطغيانالعدواناءعواتؤوقلليعلووامثالها

الكفاحءواصاةعلى!حثهشعبهـملالمهامالقصائدبكتابةالآنيقومونلايعرف(ناويجب.لنةوذهاواخض،ةهاسهـ-ونيةاللهاشترتهاصفوف

فيخنامفي،اهـملاحيرملونايض!اانههمبل،فحسبآلنصرحتى؟يف،العاللمفيحوقلمكلوصاحب،والاسيويالاؤريقبمالاديب

ا،واقعمختاففيوي!عهلون،السمواءعلىوالجنوبيةالشمالليةهذهننتهزونحن.وارءلم!ماللحردةءندفاعاالاصواتلهذهيصمد

والعسكرية.هنهاالسياسيةاًك.عبنضالءنالند!ةهذهفيتحدثوأالذينالادباءا:ح!ييالمناسبة

للمشؤثنالادبفسسموبقدر.السياسةعنالادبفصلرمكنلا.الراهنةالشريفةومعركتهالعربي

اثرا"اءهإوتصبح،والفكريالؤميمستواهي!نهص،اهـ-اسية.الاصدقاءايها

وافريقيااء"يىكتابامامالصحيحالسبيلهونكليفيهذا.جاذبيةمحاىيلاحظشن8راًلقحوليطوؤونالذ.بنالفضاءلىوادانفيش!كلا

.مكانكلفيالتقدميينوالكتاببلشكولا.المجردةبال!عيننحننلاحظهالما،السوداءاللغمامةهذهوجهه

ا"-يااك.ودجيةالمزارعاحدىالىبزيارةندوتنااثناءقمئالقدضطيعيسولن.الارضقوقوالعدواناللظلمممنظلالغمامةهذهانفي

اودبكمصتان،فيظحيات!منعاماثلاثينترسونكولوفهامراكولوهبهاهذهتزولانقبلوبهاث"الحقي!قبماال!مربجماليستمتعاناحد

هدهنمكنللمانرناالا.بنفسههناكاستقبلنا،سنواتعشر،منذأنيرستطيعالشريفالحرالقلمبانالايرمان!مه!ونحن05الغمامة

رأين-ا(قد.الحينذلكمنذاللحيهاةفارققدانهاذمقابلتهمنالمرة.ائجميلالقمروجهعنالغيامةهذهمحوفييسهم

وواكانواذا.الاسىبباللغوفاتهبنطوعلمنا،المتحففيلهصورة

المتزاهـاذكراهؤان،ماتقد"الاب"اسمعليهاطلقاللذيالر!ل(موسمكو)سموفروئوفطانيالوئيكلمة

ادبموللدبمثابةوهدا.اسطورةالىالتحولسبيلفيانهابلحية

اجىلمنصالحةاعمالومنخيرمنهنياكمابكليحتفظادب،جديداد-ىشهـوتهمانشلمكمنومى،،الكتابمناعظمرحالقىمنما

القادمة.الاجيالهـرأاللذيالتطورمعذروتهاايىومبلغتقدالادراءمنبعيرهمالالتقاء

.وينتصرونرناضلوناللذين(ولئكمعنتفاعلاننا.القاراتءختلفبينالمواصلاتولصائل!لى

معهم.العالميةالحقيقةفان،انتصرواواداالعاللممشاهدةفرصةللقراءيتأحخلالههومنالكتابجانبوالى
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اخرىنظربوجهةيتمسلأونالاجتماعيالتقد!تدعمانشأنهامنالتي(الالصوما)اسسماع!بلالعزيرعيدكامة

القومسبماللعنمراقيعتبوونفانهم.الثقافيالتراثلتقييمبالنسبة

باننقاليد،تبصربلاالتهسكفياوالتقليديةميلهمكانلاالحقيقيانؤقال،اسماعيلالعزرزعندأررسيد،ألصومالمندوب.نكلمثبم

،هـقراطيةوال!الشعبيةالاتجاهاتنطوروعلىالتجديدعلىيقومانهبلالتبىهـكيالعاجلةالملحةالميةالةالمتفماكلدرالهمةفيالمشتركةرغبتنا

قديمهوماكلمكافحةوعلى،الهئديةاثذقافيةبالتقالليدال!اصة.طشصندفيهناحبتنا

العنصريتباوولن.ألتقمميمالادبانطلاقنلىهيحولماوكل،ورجعيوشعراءكأب،نحناما.الخاصةمثاكلهلهالعالمفيبلدوكل

دولب-ةوحدةاوسياسيةوحدةباللقوةؤرضتاذاالادبفياًلدوليكتبناوفد.الحريةبقضيةبر3الااهتممامنازنا3رفقد،الصولامال

لايانقوءيةالمههزاتممحوعنهايسفريةءسآيفان.الشعوبعلىاشاالا،المجالهذافيالبطولاتومحنالوفيالتررقضاياعنادكتير

لولية.بانهاتوصفآنيمكنلا،الآدابمنادباوالفرفصيةلآاللغاي،المستعمرينلغةاستخدامالىنضطركنا

وبأيكب"!؟الادبفياللحقيقيليائدوالعنصرهودما،اذنالمسننعمريناولئكللبربلدذ،وعلخضنظرا،الانكليزيةاوالاإطالية

بمختلفالخاعىالادبفيمشتركةاتجاهاتهناكتظهرأنيمكن.نأفير.الصوماليوطف!ناتقاسمواالذين

العالمي؟الادبقطويرفيتساهمبحيث،الدولالمثكلةهيالللغةمشكلةانيقولو!الالصمندوبوا*متطرد

للتفا؟لننيجةأكه!"أالشرقيةالبلدان!د؟بليةالدوالوحدةتلكانئم.والا!ريه"ةالآلهم!بويةاللىول"ختلففيلللادباءلنسبةبلالاساسبة

ا!ذيوطكفاح،الشعوببينلرابطايزداًداللذيقافيوالةالاقتصاديم!تهتىب!اتومالاللصحكومةانوةالبلدهفياللغويةاللظروفشرح

ا،قتهطديوالتقدمواًلاستقلالالحريةاجلمنالشعوبهذهتخوضهمتعددةلجانتكونتفقد،مبالثرةالاستقلالبعدالمشكلة5هذبمعالجة

،الثقافي.والاجتماعيوالسياسيهذهانألا.ومانيصابجديمعجموضعبصدد،التعلإموزارةفي

تجربةهـنتاثير2نحتالشرقآدابفييتطورالدولليةمبدأانمختلفعلىتشأفثسزالث"،،القضهبئ،مههصهامنبعدتئتهلماللجان

بحيتالمحلببةاللظرثفوعلىاللقوميةالارضعلىالمظبقةال!وليألادباسما!جلاوعزيزعبدالسيدوأضحاف.ارلمبرلمانفيسيماولاخوياتالمس

بالمشأكليهتم!ونالكتابان.المحلهةالثقافيةالتقالليدءعتتفاكلهو،الميدانهذافيالعمللهايتعرضالتيالرئيسيةالعقبةانيقول

أجلومن،السلامأجلمنالكفاح)مانيةالافمنهاتعانيالتيائكبرى.العربيةألحروفوبيناللاتميفقىالحروفبينالاخت!يار

..(.الخوالاضطهاد،والعبوديةواللجهلاللفقروضد،الاجتماعيةاللعدالةل!طيتعرضاخرىاممشكلةالىاللصومالمندوبايضااشاركما

آسيالشعوبالمعاءسالادبفيقوةنزداداللدوليةاروحدةفان،لذلك.الثقافيةالمعونات!متارتحتالعقولاورمادمشكلةوهي،5بلدادباء

وافريقي!ا.مىنالو!امؤخساالصومالفيحشدتفد،مثلا،المتحدةالولاياتفان

هىتهأنعقادقببل،وا("عتشرقين(باللكتمنهاميقفىقامإقد"السلامفرق"تسميةورأءالمتسترينالاميركيةالاستخباراترجال

معتوياتض!راينن!-وهائكموبدلاالذيالكتابباعداد،الندوةاضا!ر.الهموماركطالتضمب-صابافسمادب!دف-مومهميبةونهاللذون

نا.،1نفسهالكوكب!لىنعيشكلنا"ب!واتكأبوهو،ا!رضك!ولانزستطيعلا،إماماذللكتعاماذ،الصومالحكو!ةانيهول

،هن،والانسمانيهالسلاماجلمنالكفاحموضوعانيثجتالكتابهذا.ألاعبركيةاورونةالىملحهحاجةفيانهاحيث،ذللكحدوثدون

الراثنالوقتفييسيطراذياوعالوضهو،ألاجتماعيةالعدالةأجلهـرعلى،التيية3الاميراسةالمباللصومالممدوباستنكرثم

وافريقيا.آسياكتاباعمالجميععلىوبالتصدي،الرجعيةالانقلاباتوبتدبيربالمؤامراتت!تنسم،قوله

مثمراتأئير(مارس!واقداثاضيهاًلستوأتخلالالكتابطليعةانوتشجعفيه:،مثمعبضدافيقىعدهحرباتخوضوالتي،التقدعيةللنظم

اللابرالا"امفان.الشرقيةا،دابفبمالدوليةمبدأتطورعلىللغاية.العربيةالشعوبضدالاسرائيليانالعدنغ

الدولاداًبفيللانسانالاديبهداتعريففبمساهمغوركيباعمالجميعالىوجلابندأءكلمتهاسمماعيلالعزيزعبدالسيدواختتم

وفي،الجمالسننعلملمحبمالمشتركالاعلىالالتكوينوفي،الشرفيةاللصموداجسلمنالج!ودمنالمزيدالىفيهدعاوافريقياأسياادباء

أجلمنوكذللكالخاصةسعادتهاجلمنيناضلجديدبطلظهـور.الشعوبضدالعالمبةرلامبرياليةالعدوانيالمخططوجهفي

للحقيقة.اًلثوريالتحولأجلومنالنالىجميعسعادة

شكلالشرقبكأالادابفيلنفسهيتخذالدوليالعنصرانالا!موسكو)ت!تهببليهتعيفافعبئىكلممة

السىالكاتبللطموحنصيجةودللك،الاخرىالسعوبلح"،ةانوصف

"الهنديالكاتبقصةوان.مواص!هغيرمناناسامشامحراختراقاصبحتالهندلشعوبالوعكالقومينهضةعنالناتجةالوحدةان

،"كوهـ!"بعنواق،ارندوةهذهفييتركاللذيافاندراجموللك.البلدهذافيالجنسياتالمتعددللادبالمميزةاللصفاتاحدى

.المصمارهدافي،*ثالايعد،ت1هـنوروةمنذألفهوالذييؤكدونكادوبشانكارارهندياللشاعرمعيتناقشوناللذينان

وهو،الادبفياللأوي!بةلعنصراهمهبئ*لقللاآخرثكلايضاهتلمكاشكالكافةاخرىبعبارةاواالللامعقولومسوحالجديدةالقصةبأن

الا.اللغربيةاوبلدانعلىالشرقت"للبلدانوالثقافةالادبتأثيردراسةهـكبمايه!ماالحقماءبأالاجتوالةوميالع:مرعنت!بتعدالتبىالحديثالفن

هدهقديوفد،الجدقياسةالددموضعرالماالموضوعهداان.باروكلدوقي

متوقصة.اوعيرمذهلةالستكشافاتالىالدراسةخعه-،رالاسنظريةنطئيراللخاضعةالعاقيللثقافةالتيارهدافي

والضعفبالوحدةيشعرللذيم!االانسانعقلاختلاليعتبر،الجديد

ألهـئد()اًناندراجم!وليفىأهـ"بميلاكلملأة."الموببة"اسبابمنسببا

آدابفيأحيانانجدهاالاسبابهذهمثلانهنانلاحظانيجب

محلىىكلتعددةجدإحدةلولظهرت،مرةظلاهناتقابلناانءنذءلمىعموماتستندالتيالادبيةالاعمالبعضفي،الشرقيةالشعوب

مشكل!ةاًلنماميةالدولواجس-4،اببومو.وافريقبمباآسياخريطتي.ديمقرا!4ءراكز

دونتحولكازتالتياللعتيقةايتقاويدمنتخلصناانفبعد.رئيسيةانهعلىاللقوميمةالمميزاتنزعالىالرامبمالازجاهعنيعلنهكذا

الفكريةالجقظةوهذه،ال!امالوعيءنجديدأعهدادخلنا،.نطورنا.المعاصرالادبتطو.يرفييالرفالخط

الاموران1،.اقنمعوببهنحقبقيافجامالىتقودناوانبدلاءصدمعاىيترنبرأيناففي.بشدةالتفسمرهذانعارضونحن

الهمة،علوينقصنا،ا،جبمانبعضيفغي.النحوهذاعلىدائماتسيرلأ.الادباخمادالقوميةالمميزاتوجود

احيانانخترعانناما3،القوميالتعصبيتدخلالاحيانبعضفيوالاعمالاجلمنينادوناللذيناللهنديالادبونقادالهندادياءان
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باللهنديكثيرامعجبونالسواءعلىالارمنوالكتابالقراءان.بالفعلقائمةانهانؤمنئمالمشاكل

ايتمالوفوبالل!جيزيجبرانخليلجيرانوبالعربيتاغورراناترابندوات"احرقيافيالحقاهماسالنجميعانار!أذنسىالاءينبغ

،سارويانولليملاصلاالارمنيبالا"ءركيوكذلكها(ء.ينغوايوبالاكلءبىكي.الحقهذامنالانسانيرحرمانيمكنماهناكببسي

ناعليناالصعبمنولكنه.وماياكوفسكيبلوكالروسبالشعراءكمانعىندافعيجعلنابأنكفيلاله-لاح،ووذا،ور-لملأحناهوالفنان

تهسكامةهسكونلاذ،ماواعماللهملشكلنظراب!ثلاءمعجبينكنااذانقولتفسه،مصيرهفيهالانسانيقررزمنفينعيشاننا.الانم!انيةهصير

لشكلافصلالمستيم"نلاو-4؟لماذا.القو"يادبهمبتقاليدوثيقاوفيذفسهفييثقانعلىالانسانن!حصاروانزاجبة،منانهارىللذلك

العكس.اوالمضمونعن.الانسانية

يقالمحندما،وبكن.التطورمحليهيطوأش-وكليتعهرشيءكلحيزفيكاذتائةثاحربااننع"قدكناالاخيرةالعالميةالحربدعد

منيصبح،جديدةاشكالعناللبحثعلىيقتصرالشعرتاريحانلسباقوبدأالعاللمفيانتشرتقدالنوولةالاسلحةأنالا.المستحببل

ذلك.علىنوأفقانعلينااللصعبذلكومع،الفنلءخطرالليوميهددهاالانسانيةان.الرهيبالننسلح

للتغبرمعرضالكاتبلمحبل.منالوصفموضعهوماكلان،عليناينبغيات"وأرى.افراردونمعلقاالسلاحنزعمشروعيبقى

ممادخغيرنفسهالادببىالعملمضمونفاناذن.الاياممرعلىوالتطورالسياسيةالقوىضدنكافحوانجديدةتقاليدتبنىان،لكتابلنحن

تلكعنلليتكلمجدي!دةاشكالايجادالىهضطراالمؤللفيجعل.الحربنشوبتشجعالتي

علأىلتغييرات11يدخلانالحالبطبيعةءيستطيلاانه.التغييراتالمسيرةلهذهنتصدىوانجديردةحربتتوبنممنعانءلمينايجب

التقاليدانجديدةاشكالعنالليحثيعنيلاولكن.السابقةاعماله.للهافئلافيتنامحوبتشكلالتيالمسيرةتلك،الموتنحو

بها.يطاحانيجباللقديمةنعرفاني!باننااذ،للقاءات!نامننضاعفانعلينايتوجب

للتتالليد.بالنسبةكذلكوالامرالاكبرلاسضاداهـوالتاريخاننتعلموانا!نةمكمننتخلصانعليناينبغي.واكثراكثرالبعضبعضنا

جمالاامحراعمالادنتجاناردنااذابالتقاليدنستلهمانعليناينبغيالاصدف-،ءلظءاتلقاءاتنامننجعلوان،ا-خرينفينثقكيف

/احدبهااىمتلهمواذا،ققالليدهشعبلكلان.شةحداعمالاننجبوانالجامنان!رضفافعلىا،لتقاءمنقريبانتمكنانأمل.الحقيقيين

يعيونها،وويفهـمونهاالضقاليديعرةوناللذينبينمنالانسانهذايكونالمتكررةاللقاءاتان.معرؤسةخيرمعرفتنافيالفرصةلك!يتيحمما

الملائم.لطئيرهاتعرضواقدانهمايضاويعنيتقفزا.لتماالتيالحواجزعلىالقضاء1الىالوحيدالسبيلهيبيننا

،الاخرىالشعوبجمءحادبشأنشانه،الارمنبمالادبتاريخان.الحديمثةالحضاراتوبيناتذهـمعوبامختلفتقالليدبين

الحقيقة.هذهيؤكدمستوىعلىبلالعقولمستوىعلىلاعلاقاتشانقيمانيجب

التبمالاخرىالشعوببادابباحتكاكهالارمنيالادباتخنىلقدنعرفوانطريقنانعرفانيجب،نفسهالوقتوفي.المفتوحةال!لوب

الخاصة،ومميزانهااللذاتيةخصائصهاتفقدانبهـونولكنللطئميرهاتعرضالمسكرا،فتصيععسكراي!اهـىنسيرمنومعفيهنسيركيف

جمونوطنياالكاتباصبحواذا.وطنيينظلوارمينيا،1كتابانذللكعلبسهيردبرهـانلاا!ذيالسؤالهوهذا.الالثراكيامالرأسماني

هووهذا.الشعوببيئواللصداقةوالديمقراطيةالسلامدعاةاشدمن.من-"كل

ا!صداقةرايةرفعهوالانسانيةوه!نى.اضانينهجوهو،كتابنانهجالحقاضقانصافضدنتدخلواناحاذيبضدنكافحانعب!بنا

عالشأمنعنيهمانقولكيفنتعلمانيجب.ا!اذيبمناخطرعونتكادالتي

نقوله.هانعنيوكيف

يلغارلا()فال!يفسلافنن!شوالسمببدكلمةهـئاًدحزينةللفةوذكاءهقلبهيكرسانمناعلكليجب

لىاوفانهم،ينوالمضطهدوالجياعوالمساكيناءللفقر،الانس!انية

،الاعزاءوالاصدقاءالزملاء1ايهانتتفقانلاالمحر،ميننسماعدكيفنتعلمانيجب.ومشاندتنابتأبرنا

الندوةهذهفي-منهمواحدوانا-اوروباادباءاشتراكان.الجميع1يفهمنااناللضروريمنانهالا،فع!سبعليهم

وللادبالقاراتجميعهـنلكتابحافلةجامعةطشقندللقاء"نليجملفيلهنتعرضماكثيراشيءهوالجزنيالف!ماوالفهمسوءان

المعاصر.العالمي.للشكمعرضمنالا3فان،بال!مبرنتسلحان/جب،لذلك.طريقنا

اشتركواقدالمولهختلفمنعظداكتاباهنارانالىوبالاضافةهناكانمنبالرغم،باستمرارالاسئلةتطرحانبجب.الثقةوعدم

ا.نحادمعبالتعاونوافريقياا!ياتاب3اتحادنظمهاللذيالل!اءهذافي.الاسئلةعليهمتطرحانيحبونلاكثيرين

هذااجتماعناعلافةبىز-اخرىا!صباباهناكفان،السوفياتالكتابجميعفبننشرهاانينبغيالتيالكلمةانارىفانى،واخيرا

التيالاحداثتلكمنها،3لهالعالميبالادببللمعاصراالاوروبيبالادب."لمحبةا"كلمةهيلما)طانحاء

كتابلمؤثمرلعاشر4بالعيدتتملقوالتيالدافنةطشقندسماءتحتتلولى

.دلادباءالعايةوللنموةوافر.بقياآسيا(السوفياتم!ةارمببهئي!اجمهورية)الادجاجاناسطيا.ن!طمة

رن،كذلك،حضودهلثرفليكانالذيبيروتمؤتمرفيكما

جميعبينالمتبادلوالتفاهما(فك-روحدة،مسىانالرءيستطيع،الاعزاءاصدقالي

خدمةالىالمدعولكاتباومسووليةالادبلموربالنسبةالمشتركيناللعملمجالفيجديدةمشماكلاماميومبهلنفسهيجدالكاتبان

.ا!ذاتوانكارالاخلاصمنبروحشعثهمن،هنارائال!.المشاكلهذهعلىو*غلبانيومكلوعليه،الخلا!

الخاصة.مشاكلهالآسيويالافريقيللادبفان،المجمالهذاودي،بعيدزمنمنذحلهاوجدتانالهاسبقمشكلة،المشاكلهدهبيئ

.الاهتمامتثيرمثماكلوهيسواء،عامةشخصيةهوالكاتبفان.استئنلفودوننهائيةبصفة

ناالا.المعاصرعالمنافيحقاونثيلةكبصرةلمهمةالكلالبمهـمةانجمالعونالناسمنمرلفةالوفاءهنلاانذلك،يردلم؟وذلكاراد

الادبعلىفان،لذلك.ومتناقضةمتنوعةحقيقةيشكلالمعاصرللمالعالم.القراءمنلوفامعومستمرداًئما-!مالعانهيعنيوهذا،اعماله

اهممنان.واًلنزاعاتالتقدمفيفعللااشتراكايشتركاانوالفن؟القراءالىرسالتيهي؟ما:مراراوتساءلالاكاتبمنوما

لدينايلقيبالذاتاثوضوعوهذا.المعاصرعالمنالصويرالادبمهام.ويقدرون"شيكسبيريحبونكثيرونهناك،المثالسبيلوفي

عنمسؤولااليومنجدهراعيابالامسىعملالذيانذلك،كبرىعنايةفينجحلانهيحبونهأم؟الجديدلنهجهيحبونههل؟لماذا،ولكن

فيوالصلبالحديدهصنعمثلضخمةصناعيةمؤس!سة؟عميقةبطريقةالحيل!،فلسفةالبمشريةالنفس2اتحليل

76



ا!ستراتيجيةاقالحافرواحداثالماضيوقائعمنلييتضحو،التهـاريخ.كريميكوورتنئ!ي

تحماولوانهاالجسوردؤو!راقامةفيتخصصتفاقذناملةالاميركيةالتقدهيللادبحقيقياانتصاراليشكلالسوفياتيالادبتطوران

الكاتبفاناذفي.الايديولوجيةالجبهةعلىالشاملهجومهاتشنان،الكبيرةوقدرتهلوا!سعةابنولحيتهيسمالذيالادبذلك،العالمفي

المعركةارضإن"واحدشبرفييفرطانندوالليوميكافحانينبغيفدالعالان.التفا؟لوهياالمميزةصفتهالىبالاشارةهنااكتفيبل

الفكرية.فينثقانءلمين!اير:بغك!فانه،لذلك.الانساناجلمنالانسانخلقه

نالنالثبتالس!وؤياليللاتحادالكبرىائقوميةالحبربتاريخان.الثقةكلالانسان

نالنفسبم/اسمحوهئا.موسكوامامهزائمهااول.نكبدتهتلرقوات7

والوطنيةاثليوعيالعقلكانالتاريخيةالواجهةتلكاثناءبأنهاضيف(كهضيما)موانجئيجوى!مة

وعلى.عامةبصفةاللعثوانياللعقللا،اننصرااللذان!ماالسو!يا.لنية

التيهيالشعبيئالسلطةانسانجةبأنالثمقةكلواثقفانني،كلانفيهلنا/تاحالديالسعيداليومذلكالىكينيافينتطلعاننا

قسولاانوأود.السلام!لحفيالميزانعلىتضغطانالعهتطاعت.قبلواانقررتمءصافاذا.بلدناعفيباجتماعكمنحتفلواننس!نقبلي

ءرفتالتبئاررلمطقىتلكيحالفسوفالنهاليالنصرانادقبطريرقةو!.ءت،فيماكلذممل.ولىوف،بذلفىتخطروناانارجو،هدهدعوتنا

ذللك.الدائملسلاماخدمةفيواللفكريةالماديةقواهاكافةتضعكيف.جميعالفوسيفياثعراعزينيا3فياقامتكمؤت!ةتتركحتى

.ونعزيزهالسلامللدعمنتيجةهيانماوالعدالةاللحريةثمارجميعاننواجههاا(تيالمتذهاكللدراسةكا؟نجابصغتيهناالىجئتلقد

المنساكلءلفبرغم.تطاعالمسزحيفياللهدفهذاالليوماصبحولقدنتوصلانايضاممليناينبغينهاالا.نظرنالوجهاتبىبادلنقولوحتى

ير.لمناناديبلايدةالسعااسبابلمنانهاعتبر،؟لكاتبتشفل/اقي0المشاكللىتلكحلولالى

نايسطيعوانه،الخرافةعاللمالىيلجأانبعد4عليلرامايعد!لمانه00ا00ء....براً..

السلطةانبفخريقولوان،الجبادةالمهـمةهذهلخدمةنف!سهيكرسهـيالرليسيهالمثكلة،و*ن.ممعددةمسماكلجهلوارنا

يهاايضافا!ش!راكيةالديمقراطية1سلطةهياليه13توات!ماا.آلادبهرالارتنادمشكلةهيالكاتبيواجههل

بنالحرالاشتراكيالعملهوقواهءخبعانءيضايقولوان،الشعرتعكسا!ستعم!ارية،الكتبوالمجلاتالسينمائية1والافلامالادبان

.يتزعزعلاسلاملقيامالوحيدةا.لحقيقيةالشروطهيتلك.الاحرارتهادصورةوهي4ومجرماحمقلانسانمشوهةصورةالافربقيالانسان

نفسهالوقتفيانها.الدائمالسلامروحهيطشقندروحان4!يسيصوراهـذيالوةتفيوذللك،ثصرمنووناكماكلتجسد

الحين،العقللىان.النهائيةالغهـايةتحقيقالىوالسبيلالانطلاقنقطة.واحدةفضيلةتنقصهم!كاناسالمستعمرون

ا!لوحدههوالامامالىقدماالمضبمالىيتطلعوالذيالمفكرالحقلم!شعب!ولبعد!سهيفرضالذيالاولاجبالوفانللذللك

.الاحياءيلهمبئىالافلامواصدارجديدةكتببسنشرأ!وضاعهذهتغييرهواستقلالهعلى

والمنساواةللاشتراكيةالحقيقيةالروحتعكسالتيالجديدةوالمج!ت

مبتسكو()رروريكندبرور.دركلمة.اكناشتراكتاب-وىانإزهيستطيعلاالعملوهذا.والاخوة

استقلالها،علىاليومحصطتقدوافريقياآسيابلدانسعظمان

فيتعملأنهااخرىمرةاثبتتقدوافريهـقيااسياكتاب!نظمةانهـألا!فماروالليةطالرألىانا!،الوطنيةاعلامهاجميعاتملكوهي

فان.الشعوبواستعبادوالامبريا)+يئالا-تعمارضدالكفاحرايةظلالاخيرةالآووةفيالجديدالاستعمارشاهدنافلقد.عليهايسيطرانزالا

.ا!رىالتحرريةالتوريةالافكاريشلهمونبلادناتحابالاستعماراهدافنمسهياهداقهو،التقليديم!الاستعمارمحليحل

كتابه،وعنالبطلشعبهوعنفيتنامعنهناتكلمنافقد،للذلك.ارر!يىي

ضورالكفاحءقدمةفي-قفالتيالعربيةاللشعوبعنايضاتكلمناكمابهدوتبهيقومانعليهءئبغيالذيالدورهومامناكلفليعلن

اؤر!بوج:وبانجولاشعوبعنوكذللك-،والامبرياليةالعدوانهذامثلاقا!ةالممكنمناليوممبح51لانهوذللك،افضلعاللماقامة

ةالعنصربتس!ودزالتماحيثالبلداًنمنوخلا!هاوروديسيا.اللعاللم

تنموالتز!والترماكسالسميبيد!طمة

الديمقراطمظ(المانلباجمهور!)

التاسع!الردهـنالارد!نادهـحة.ءلىوردجمهورقيفي،هنابهااستقبلناالتيالبالغةوللحفاوةلدعوكمشكرنا

لصحبهح

بتحمهاتوجهان،الديمقراطيةالمانياجمهوريةبأسم،نياسمحوأ

محنفيهاين3المشترلجميعاعربوان،هذهطشقندندوةالىالتضامن

محهودالعراقيةالقحصمةراشد"ءقالمنالا-داب!4.الاشتراكيةاوزبكستانا

والححيح:"النهضةحسزلا"كلمة"السداحصدتيصاحبادامحياشيئابلدنافيببمثلطشقندروحان
..با)نسبةتعبرطشقندروحان.المدينةهذهفيللكتابمؤ-مراولانعقاد

الحر.الحزب5وافريقيااسيا!اكفاءةا!تحرالادبيةللقوىالمشتركةغبةالرعنلنا

الكفاحالىتنضموان،القوميةمصالحهاالاعتبارفيخذة7تتضامنبأن

تنبيهه.علىالع!طةمحمورللاس!اذوشكراوذد-ك،ارجديدوالاشنعمارالامبرياليةضد،العامالسملاماجلمن

لرإوححرودهناكليستانهونهتبرهذا.الجهودلافصىببذللهم

طشقند.
الطاهرحوادعلىلغداداً.بة..بة ....اان-.بعودوللععليلعمئبيمكنكي!،لرى:اتساءل،كاتباوبصعتي

تخضعهمااولتخضعالقضيةهذهكانتاذا،السلاملقضيةمابفائدة

ع!ص3وعنالماضيعنمنبثقةالاجابةتجيئني،وهنا؟العسكربةالقوىلميزان
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واقوميةشخصي،تكانتاذاعمايقولانخلقهاالذيووويستطبعالكتابانعلىيدلفانمالش!ءعاسىدلان،وهذا.والاستعمار

ان!انجدمخ-ا!ةؤوميةقضايااببوم!ناكاًنقيولواضاف.ليةدواممال!صموان،النببلمةآروالهاوالشعوبيمطاللب!نمسكونيزالونلا

فيمكتمابكلءلأمهناك.العالماذحاءطمختلففيالادباءاووتمإمتثير.والتحورإبئالتورروحتسهوده4

منكتابية-ااههاككماف!بتنامصاةمالهعنيكشبوناللاتينيقىامميركاا

!داعنقيءونوآدسياودااو،اهميةعلى"نحتويالتقاقبةبالحكأ،ةالمعلقةا*هلميةاارر"،ئلان

....رمنلليسالاميةومح!والتعليم!أن.الناميةاللبلدانبا)نسةخاصة

الادبشخصيادظعن،اوزبكستانمنموب،يانتنكميلوتكلم!رؤااناا!ضإكأنهمامنبى،دشسمبالجددالقراءيعداانشصانهما

ؤارغةز*ونان!كنلاالا،-ابيالبطل"ثخهعيةانفقال،تياهـوفيل.بلدهمتنميةفييساهمون-و!اًللذينالرجالمنجيلا

وعلىالقمارىءعلىطلاقااي!ؤثرلنالبطلمانوالا،القوءكبما4هامضمومنمسذالاؤريقيةالآسيويةالكتابمنظمةتصدرهااتج!االمجلةان

ءوضوعببثاللقوميةاللصفةموضوعانالا.لحامةبصفةاللشعبانايضا!لينايجبكظ.المددهذافيهمامللدور"وءودةفىريبرمن

تصصصوفت.اللبعضيتصورقدكمابحتةمحلي!ةونفاليدعادات.الادبيةاللروائز"سأرلآيةبجدندرس

نااضطرتاهـ-رأةانفقالاوزبكستانفيالرأةقضيةالىالمتحدث

قيودها.منتتحردكيالرجلمناكبرجهوداتبذل.المافةاللفرالسضاتمندالتقمممنالكثيراحرزنالقد

يستخدمون(اد!م.الفترةهذهخلالالعملعناعداؤنايكفللم،،لكن

الكتابحركةعن،!ومانيامئ!وب،اولتيلألوصافيضي-كللم،إقذفربغاية،ثالصحافةوالاذاعةالسينماذللكؤىبماا)ولهإئلجميع

الحركههذه!اندونيسرومانياادلمجاءجميعبأن!كدافريداواال!يافياناولاءينا!غي،امدواضدنكاؤحانمعلااردناكاذا.صفوؤ*،

نارقولواضاف.والتقدمالاجتماعيةالة!والهلسلاماعلىالقائمة.وفة!عزم!ماشهنتهولىانوانهجهندرس

وجمابسونفيتنامفيالامبرياليةالىربةرريقفونروامانيافيالكتابكإ!تلقد.الصنقيبءلاقدناعنش!بئااقولاناريد،والآن

فيالمساواةوعلأميةالعنصرالنفرقةبادالةيطاللبورانهمكما،بوقفها.السنينهـ-رعلىالنحوهداعلىوظلتللغايةوطيدةالعلاقىتهذه

العال!1فيكاتبأيانيقول"ف،اض.وارثقاهم!الا!صادياتطوررغبتنا.ف!دذللكحل!فقد!ت،قدالوطيدهالصلاتهذءكائتذاواً

ناوقال.الدوليالادببمالتراثفيفعالةءسا!ةيسهمانءكنه!رغم.ا!ف!مامينيينالكتاب8جانبمنقطعتانهااعننقدولا

يعكسونالانجااهاتهـشم3لخماحسف!اباكناهتمامورفاللغ،شاوبعننيالرلحدالمئسع!ميركةالل!اد-ىالكتابمعظميمصمللم،"يةالتقاةا!ورةا"مأساة

......السوفياتيللاحادالمناهضة

بالحريةتصسكهوهـسدالرومانيللمفمعباللخلاقةالانطلاقةعنيعبرو!اللجنةوسيخالياالصينبمقغداحتفظناقدبأنناادكراناريد

.والسلامالهماملعلى،بيروتفيالاخيرمؤتمرنااز:،ء،للجمعيةالت!نفيذية1

زقاليدعن،الطيباللهعبدالسيد،السودانم!دوبتكلموقد.جديدمنمعنافيتعاونونيومايعودونسوف

لراهن،االوقتفسيعليهطرأتالتيالتغييراتوعناللعربيارشعر

يقفبأنتتطلبا!ي!مالعرببهايرمرالتيالانتقاليةالفشةانوقالالمندوببنسائركلمات

التقدمي.بالنهجالاخدايضاتتطلبكمااللطخرضدالشعر

فيالكاتبلهوركولنيياسكوستاسالليونانيالكاتبوتعرضجورجياجمهوريةمئىوب،ماتشافاريانيفلادجميمأيضاوتكلم

،بلدهحوتقدالاميركيةالامهريالليةانوقال.الملحةاللقضايامعالجة،تقلالالال!-رفيةالبلدانفيواهميتهاالامية،حوءت،السو!اتية

الاعتفصالععسراقوان،الفاشيةلاحياءوكرالى،عملائهابمعاونةاللغةاساس!تقومانالاميةلمحوتشنحملةلايةب!لاانهوقال

.مكانكلفيالسوداءالنقطمشلاببونانخريطةالجومتغط!راءمبحتعنالمتحدثقدمهاا!تيالاهثلىلآومن.النجاح!ااريداذا،اللقومية

هنبتأييدكفاحهفي!مضيافهو،يسشسلمللماليونانيالنسعبانالا"الثقاقيةالثورة"تلكالفقرصاحبهااذاا،ميةعنهاتسفراننيالعقد

المشتركبزجميعالمتحدثوطالب.اللعالمفيالتقدميةالقوىجميعوحدهالاه!بة!حوانيقولواضاف.الهجنفيالبومنراهاالتي

هـ-نا!نيعانونالذدناليونانبنالادباءعنيدافعواانالندوةفييه-نلمالذيالالمانيالشعباطاد،الاجتماعيةإمشكلةأحلايعتبرلا

.صورهابشعفيالاضطهادينزلقاناستطاع،لمجيرحدالىورقفاذللك!كسعلىعانبل،اًميا

آسياكتا!اتحاد،!ولاظحورجالسيد،تهـالزانعامنعو!حلووقد.خلر5حكمتحتالظزيةطريقفي

.ء.الصدافةمعنىعن،مونغوييماءندوب،اودقالالسيد1كلمو

والتيالامبرياليةالرجغنضدهمتدبرهاالتبم)(لمؤامراتمنوافريقياالتولمجبةفبالك*،أبلدورتعرضكماً.اردوليةاللعلاواتفيواهميتها

منبالمزيدوطاللب.اللؤ(ر:ينادباءصفوففيالتقرقةبتالىتهدفارتضاهـنعنتكلمثم.الش!عوبامامصقببقتهاعلئالأموركشفوفي

يشجعبئرالكتابلقاولحاللغاتهملعب3ا،عمافرذلهأباهمانماسياخافياللدببادللقابيىفعى3انيكفيادهوقالواًلرجعيةاًلاستعمارصدكفاحهافيالشعوفيبين

......هذهالرجعيةتنتهزحتىالشيءلعضالتقدمياللفكرلواءينخفض

والادبالثقافةوضععنالمصراتياعليالسيدكليبيامند،بوتكلمقدكانعمااًلمتحدثوتساءل.تشيكوسلوفاكيافبى،حدثما7،اللفرصة

الاستقلالمنذبريراانتعاشاعرفالليبيالادباًنفقال،بلدهفي!عالةاجراءاتمناتخذتهصااتخذتالصديقةالشعوبانلولاحدت

بان*لقولواضاف.للعبوديةحدوضعمنالشعبتمكنانوبعدمونغوليامندوبأكدكما.هناكالرجعيةالاستعم(ريةبالمؤامرةللاطاحة

كلمته7واصتتم.ليبيافيالادبنموفيكبيرادورااللفولكلوهـيلعبفيتسهمانشأنهامناعمالهفان،سياسيايكونانابدلاالكلالبيان

فمان،عتيقةواخرىحديتةادبيةاعمالهـضاكي!نانيمكنلاانهبقوله.رجعيةاوتقدميةكانتسواءهعينةايديولوجية!طوين

فاشل.اوناجحعملبائهسوىيوعمفانيمكنلاالادبيالىمملالادببينيربطان،لشيليمئدوب،كولوانفرانسبسكووحاول

هناكانفقال،القو!4اللغكأمشكلةعننيجيرياءندوبوعلمالادببينالتفريرقبلدءفييرمكن،انهوقال.العالميوالادبالقومي

ناالا،تامةاجادةالانكلبزيةيجيموننيجبريافيوالعرماءالكتابئبعضالادبينمنكلعناصراناذ،العالمميالادبوبين،لشيلياالقومي

نامنتمكنرلبريطانياالاستعمارفان.جداضئيلةحفنةيكونونهولاءمنابعالىتمتدالتسليالادبجذورفان،حدأقصىالىمترابطة

بلاللقوميةللغتهيتعلمبأنالنيجيريللشعبالؤرصةاتاحةلونيحولليومامل!هيتطز2ئه!ال،اثمالسبيلعلى.بعييةاميرمميةاسبانية

بلدهعلىتقتصرلاالطاهرةهذهانيقولواضاف.2*لكليزيةاللغةولاالادباوالقومىللادبسمواءا؟!اانتمحيثمناءملألهيصفان

شكمنةما.الافريقيةاللبلدانلجميعمشتركةظاهرةانهابلفحسبلاشخصياتهبمورواًياتهقصصهشخصياتجميعفان،العايى
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علىالسوؤبتهةالالثمراًكيةالتصربةتأثيرعننحدثالذيموسكو)يحتللمالاست!ارانلوهـوىارفعسببكونالافريقيالادبان

يا(دولهاترص-ا)كتوعوفماهـم!-جم!لىوا.،تررةنر41الشعوبحياة.!-وداءالاقارةا

الالحاو)اهببموفابرسرزاوالمىيد،اللقومبةاللغكأمسأا"عاللجاللذياللىيشيرانيجبالادبياللعملانفقالقركيامندوبنكلمثم

.لتجدبواالتقاليدبينالعلاقةموضوععالجالذي(السوفياتياوالساعةمثل،فيهنعيشاللذيالرمنوالىببحالصحالطريق

يكنللممنالكبارالادباءمنهناكهليتسلمءلواض(ف.البوصلة

الوضدوةاعمالائننهاء؟عصرهشهودمننتاهدا

ترهيالننيالاميركيةالامبرياليةمةالسيا!سيلانمندوبوهاجم

الكلمةوفي،سبتمبر(2صباحاللخقاميةجلسحتهاالندوةوعقدت.العالمشعوبمختلفعلىالمن!الادبلمحرضالىترميماضمن

لا!البعرضقام،المناسبمةبهذهعظيهوفسارفارالسيدالقاهاالتيمنميناءفيعاممنذترسواميركيةسفينةهناربأن/قولواضاف

وبعدجديدةفكاداااكتشفئاانبعداعمالناانهيئالقدوقال.الندوةانهالا،قصيرةلز!ارةجاءتقدالسفينةهذهوكانت.!ءيلانموالىء

العالم.قاراتجميعفىبتجريالتيالكبرىالاحداثمعاتأملناانكتابعلىينبغيفانه،لذللك.تجسسىسفينةانهابعدفيمااتضح

تمنياتيمحنلكماعبروانندي.فنااعمالاختتاملمناسبةاهنئكمانواودالاستعمارلمؤامراتللتصديبالوعييتسلحواانوافريقياآسيا

بةالغدعالمباسمنشا!مفيوالنجاحبالتوفيقاللخالصةتىعليهنتغلبانلنابدلااللذيالمشتركالعدووهو،الاعبركي

الس!رتيرالسيدالىنئةالت!لتوجي"اس!نماذنكمانايضا(ودكماء.جديداعالمانبنيأنءمكئنا

اللفعاللاشتراكهبراسمكمالثصكرهوانواؤريقيااسياكتابللجمعيةالعامالصينكتابمعاللقائمةاللخلافاتؤالىفاشاراليابانلثندشبواما

انجاحها.فيهـ،هممماالندوةهذهفياليابانمندوبابدىوقد.الئدوةفيفيتركوالمالذينا)-ع:قى

اللهورةتلكهـ-وطثسقفدفياجتماعناشعلرقلمن،تراونو!ماآخراكحادباقامةبالرىقدالصينوانسينمالاالوضعهذامنقلقه

يرمزكماالصسقاراتناقم"لىوهي،ءتاب!وقامتدةاالخومسللايديالدولمجةالاوضاعانايقولواضاف.بكينفييقياواؤرآسياللكتاب

.اللكابعملالىالكشابفي-هضواانوا!ريقياأسياكتابعلىوان،التفا؟لالىالآنتدعولا

شعوبنالخدمةعملناو!واصل!الرءزلهذااوفياءاذنفاضطل.صورهكافةفيوالاضطهادوالامبريالببةالاستعمار!يدكفاح!

اللعظي!ة!وابهالها(السموبباؤيبشجبرياقليمعن)كريممسستايالسيدتحدثهـأ3

نحن،نساهمالذيالجميلعالمناعاشى!القاهـاتجميعتطورعاشريسويروريوالسبر،العايىوالادباللقوميلادباثعموضؤمالج

!توجدهفي،الكلإابالقوميالادبعلىالسوفياتيةالةورةتأثيرعنتكلمالذي(وتكا3تشو)

واوروباوافريقياآس!مياكتابزملاشامعجديدمننلتقيانوآملارتو.ثياسنة(كازاخستانجمووريةمن)شاريبوفوالسيدا،4اقليمفي

الخمس!القاراتكتلب/،واميركاءوسنميتوفوالسببد،المعاصرالادبفياًلقومي9لمنمرزعرهرالذي

لأححه!لم،!،حح!05

ببما

جاجمةما،ومالحكيملورواهبقلم!فحا!ممالح
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-(شرالئلىاكلضوأءا.)

ه

/ه
ه
ه

ه

حكايةكذلكوهى.النازيةحكاية،العامةكاخطوطفي،هيوالحملالذئبحكايةات"

قيممنللانسانيةيزاللاماويهدد،العالمسلاماليوميهددالذيالحدلدالخطرهذا،\"0ا--:ا3 -.لي!عيه!3

مصحيرلالهايرت!،حوهريةقضيةعلىالنورمنمزيدانلقيانهوالكتا!هذافيوملمحنا..لص،مة
3....

...اموالاعوالشهورمن!.%بصطذ،-

..أ جهةرلاكانصأيضاوهي،والحهتالعسدالةوحهةالمئةفيمئههيالعرليةالنظروحهةن))
....-

مضطروزندحصمت،ولكنهم،أيضايعرفونهالالمرائيليينمنوكثيرون،ذلكيعرفونالعر!وكل.أحماالز
3..

...أيالاهذايش!اركونهمالعالمفي"اليهود"منوكثرروت

وللاكمةفنسطينلشعبتحدياليستالحمهيونيةان":قالحينحقعلىكانالناصرعبدوجمال"

."للانسانمةتحدهيبل،العربية

صادقةشيقةفصولفييفضحانالاذانلزرواوماريدومالجاكالكتابصؤلفايقولهماهذا

..ل!...واحرامهاوخداعهااسرائملالسالم! جصال"كابصاحباهماولميىاانبالدكروالجدير

."المستحيلةالاستقالةالىالفالوجةحصارمن،الناصرعبد

الفرنسب"اللغةفيصدورهقبلالعربيةاللغةفييصدر"الصهيونيالتحدي"الجديدهداوكتابهما3

تأثبهـأجهزةبسببكبيرةصعوباتيلاقيوالانكلصزيةالفرنعب4بلللغتيننشرهانوالوا!ع..الاصلية

...وخطورتهالكتا!هذااهميةهنلمن...كلهالغرديالعالمالثهـفيءؤلسساتعلىالح!مهيونعةالاعلام
.-

.ل.ق..3التمنحديثاصلر9
!ي

!ل!


