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لم!بهرو!ضلرير

زحاثلهمولطنوعلى،الفنيةانجازاتهماهيةعلىالدفقوالتعرف،!ياالسوالادب!راً

وبكلة:،والمالميينالسوفياتاللقصصيينمنواخلافهوتفارقه.منهولنفد،ولمحت!رجمه

نا.!سشفيضةاسةدرودرالشه،اللقصصيآيتمالوففنا!لىالاطلاعاطلعالذيالادبمنلنفد

اللحدوالىلهاتيحبماكل،ليعرفانالعردكطوألكاتبالعربيالقا-ىءفان،لعظيمةااوكتوبرئورة

ومورافياووايتمن!وهمنغوايوفولكنرايليوتانجازات،لهتيسراًللذيايضانحنثوراتنااو،ثورت!نا

ذهـكوبل،واهرنبورغوغوربرشولوخوفماحدوالى،ولوركا."عظيمادبالىبحاجة

السذيالقارىءهذاولكن،وسواهموتورغنيفونشيخو!تولستويأادرهـر!سهيل.د)

والكتابة،القلممهنةفينزاملهالذيالعربيالكابوهدا،لهنكتب-ا-

حعدحتى"حلحدلهاشىلضمفير،الكت!ا!/لإلل!لعرنفانلاد!للأسعفمدرلشيئالرالسةلووايةاللذهبيالسجلصفحاتاًيتمالوفررسعيراسمدخل

.....المعاصرةالسوفياتية

آشمالوفأ!ثسالالسوفياتيالاتحادفيمرموقينوشمرأءقصصيين،2891عاموليد،اوقرغيزيا!ممااًلكاتبهذاًامتازوقد

اببمخانواحمدداغستانشاعروحمزاتولى-الآنبحثناموة!ع-الدوولوءأئزةا!صائزة،حطلكلعلىبالطويل(ليسوقتفياعتاز

،المشهورالاوزبكيالقاعرقهاراللهوعبد،الداغستانيالقاضركرالىترجمحيثمسطيراعالمياشءشط،ارروريرشطراتمنوروا

،كازاخستانروائيعويضوفومختاراذرليحانشاعررضاورسول.ء.........
...)1(اللعربيهلهما1وور،.اللعالمللعا!!!وويد

وعوليا،(رمينياشعراءاروعوهموشيراًزوتشارنيتسواساكطنكما."او!المفي-ص!ةاروع"كاتباراغونلويسويعد.

ومارسا،السوفياتيالقفقاسكتابمنكينوكوفوعالم!بالوييفوثورقىمجيداكاتباالم!عوؤ*توءيرالسوفيتالنقادمنكثيريمدء

ونود"رتاتارياة"صاميروروولاي،المثهورةالارمن!اللقاصةشا!انوهوقمصهلنقديتصدونحينالسوفيتالنفادمنهيكنرتعبيرا

الصميتكنائعالقاسواهملجومنحوسميليمحبارواقاصىدحورلممموفياتيل!وفي!ومبااسلوبخابيسنكبيراتشابهاثمةانوالمحق."القرغيزيشولوخوف"

المعاصرين.السوفياتى.وايمالوفشولوخوفمنكلومواض!يع

..الىمترجمةآيننماتوفآثاربكلنحظىانالعربنحنحقناومن

البلطيقفسيوشعراءقصصيينعنشيئانعرفلااننابلالكاتبقصصبعضبترجمةصنعاالتقدمداراحسشتوقد-لغتا

روسيايبلووفي،(ميجيلايتى)و(سكاسبيلا)امثالالسوفياتيتستحقعندهاخرىرائعةقصصثمةزاللالكنالسوفياتيالقرنيزي

الكافي،الثبمء(نعرفلااننااللقولمنلاخجلاننيبل،(بريل)امثالو!ص"4لوبوجهسا"و"اللجملعين"مثلتترجمانوينيغي

الروسيألادببسهواعني،السوفياتبم.ا!صلحادشعوباكبرادبعن.)2(اخرى

سرجيعن-فلماماعرفواذا-يعرفالقليلالافليس،السوفيات!دار"!كلفيشكنبمالعربيةآيتمالوف-إهـيىترجمةانكما

وسارتاكوفوسميرنوفوفوزنسمينسكيوماركوفكاتاييفوعنيسينينالىوالوؤياتيالروسيالادبدواررحتقديمفيالناشطة-"التقم!م

وبادستوفسكيوياسينسكيوبانعيروفوالكسييفوتشحوفسكيي!بغيمامستوىعلىتكنلمالترجمةهدهارنقول-العربيالقارىء7

السوفياتيالالحادفيوالرواياتالقصصر،ائعلهـمتنشرممنونجبرهما!م!رمنر!ميوالىراجعذللكوبعل،تنجمماكلفيكونان

الىيترجمونوممن"السوفياتيةالروايةخمسينية"سلسلةفيالىعودة!او!مل.ا!اشرةاررالى-قصيريكونانمناكثربالترجمة

التخلفهذاالمعاصراللعالمعننتخلفانينبغبم.ولا.الحيةالعاللماغات.اخرىمناكلقيفيالموضوعهذا

اللعربينوالمزاملةوالتعاونالصدأقةآفا!وانخصوصا،المشين-2-

وتعد،بالكيمرتبشرآفا!وهي،صعيدكلعلىاتسعتقدوالسوفيات

طلنا،الفاضحالتخلفهذافياحداالستنبذاناريدولا.حثرباحقناومن،العاللملغاتمنعديدالىيتماتوف3ترجمللقد:قلنا

وهسؤولين،ومترجمينكتار!ا،العربنحن،ذنثحاولعل،مذنبونالقارىءانقولناالانونضيف.لغتناالىمترجمةآثارهبكلنحظىان

اكبر.نعنيلاوهذا،جيدةمعرفةيتماتوف7يعرفلااللعربيالكماتبحتىبل

-3-وترجمةالراتيةسيرتهمحنشيئااو-المترجمةالقصصمحضبه

القصص؟،آيتماتوفاسلوبعلىألالكافيالاطلاعبهنعنيبل-حياته

محيص،ولاعنهاغنىلاضروريةوجدتهاالتياًلمقدمةهذ.بعد

يمالكرالعربيالقارىءتعريف،هنا،ساحاولاننيالقولالىأدلف:التاليةقصصهبموسكو"اننقدم"داًرمنشوراتمنلهصدرت)1(

التياالشعريةبواقعيتهوبالصط،الروائنآتيماتوففنعنبشيءو"الاولالمعلم"و"الامادض"("جميلة":العربيةألىمترجمة

لنذسيارعمولا.والروائيالقصصيا+يماتوفيالفنملامحابرززمدلهوستصدر-الترجمةفيوردتكما-"احمرمنديلفياشجيرتي"

ايتما!دوفعبقريةعنالحديثفىضروريهوماكلسأستوفياننيإ"ياغولساريوداعا)،الرائعةالانسانيةقصته2كرجمتئامن

هوهاكلعنساتحدثانيسأقولولكني،والقصصيةالروائية.وغيرها"سيبايتشيم-"و"الابيضلمطر2لاامثال!2
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.+؟-شا--ء!!.الخناسرارعنالبحثفي،ا،قلعلىالليه*-أ!"يراو،اولسي

!؟-."ط-!3نر-.ايتماتوفث-ميرادىالعيقريالروائي

!؟101!.00،+-بمفي---*-

-!-.7..،"؟-؟كانلدي،.اللقرعيزياشعراتقماببدافضلوريثهوايتماتوفأى

"+ط!-:!و!.كانوالذي،والارتحالالحلفييقرأونهالقدماممندا!قبرنجزاجداده

!حا-...فياوكتوبررايةترتفعانقبلوبكلمة،قريبامدالىيقوأونهاداوه

+:+--6ؤمذاميكلهموترسي،واللفباءهاالمكتود"اللغةتعطيهمة،ةربزيرا

!؟نج!!!6+-!ء.4وقبدآتبلم!فوفامثالرحابهمفيؤينبغ،صرةالمطالعصريةسارةالحض

أ؟د/!!-مهنكشيريننوآحر!ب-يميروفينؤ،صرا4وايى،اطوؤزء

..بخ.?ح!-ءت.+++في!؟++خ-؟+إقي"...اليومالسوفياتيةقرعيزيا.بهمتزهو

الجذورعلىالقارىءيدرصعارلميدلاننى،ذللكر3اذانما،وانا

فن،كأي،ايقاتوففنفا!.الث!عرية-وفايضماجةاقعلوا!حق!قية

سس+!!ايماحاجياوالغيبمعجزاتمنبمعجزهليسوهو،فراعفييولدللم

محت!بكا!ى!ح!!ش-"والآباءالاحدادحكاطتفيجد!رهويمدرسغهير،تحانه.الميمتافيزيق

يم!حبر+"،6..؟!!في.!"ت*ولذلك.واعاليهاللشعباساطيرمنوعصارتهدمهوينهل،القرغيز

)؟.خ+.-؟4-إ-9.7.بر1-د؟.:.ا--+.+بئ-سيرددهـاارتيبالاغاجمطايتماتو!ورو!ياتقم!!ارثعتعهوباللذات

ش.4-ير،!!قي-سكا..2أس.كأ-،ا!ؤساغولىيتداوللهاالتياياوالحكياتوالذكربالاساطيرو،اللقرعيز

!ء"-ب+إ-*.+؟لا+!-م!-?ء.سواءحدكالىوالصبايالفاءل؟(ا!جلاءالقرغهزش-وح)

!ا!-إ-ع!اقي"د+1.آ-،-ش"بنسمعحيث)3("عولساريياودأعا))روايةفيواصجدلكان

.ا+-!%!!.وتدعسوهالعينينالاسود،الفقيدحوارهاعتنبحثالتيا!ناؤةاعنية

؟"اش--!-.-،الاقدامعح!ج"أولويشحبيتسايلالذيالاب!ضحلبلبهاا،نلينهل

!،+*!بعد،لهأبيهوندب"ؤولؤره"اللجرىءجادالصحكايةنسمعوحيث

لأ2كأ؟تقولكما،اثهباءاولعزحسرافنأئهءنيسشحقالذيجزاءهللهيان

كا!في!++اءيماتوفيةو!واياتقصص!يوأضحهداءنكما.اقرغببزيةأالاسطورة

+!2:س!ء؟ء.اخرى

لاا+3:لا.2!ط-/مظهـروهي،اقيمانوفواقعيةيمنحلانبالكافيلليسدللكولكن

!!ءا9/+!بنا؟ش/،علىلتأكي!ايكونحيث،عوفياثيةالمهالاشتبرايهةللواقعسةفرغيزي

-"-!--!ف--"ء*ط8-(ليسذلكاننقول-الشىفيوالقومية،المحتوىفيالاشتراكية

الشعريين.والاطارالصفةالاشتراكيةايتماتوفواقعيمةيمنحلانر،لكافي

ذلكلكن،شعبيةوحكاياتاساطيرؤصصهمضمنواالكتابمنمكثير

وفنالتنعرفنفيهيتفا"لى!بلوطلملاو،الشعرباسلوبواضحانجدءاللذيالشعريالبعدالالروائياواللقصصي!نثميمنحلم

فسيهابخيريحفللونوهو.وظيفيعضوينحولحىالقصة.اللعبقري4السموفياقيقرغيزياقاص،ايشماتوفتنغيزعند

مياصولهان.الارضفيإواؤعيةاقاعدتهيفقداندون،الرومانسية؟المثلةجوهرواين؟السريكمنففيماذن

الارواح"اللصيتذائعةؤصتهاسمىاًللذيغوغولعندنجدهاالادب.التاليةالمقاطعفيعليهنجيبانسنحاولماهذا

الواقصةرائدغودكيهكسيمءندونجدها،باللقصبيدة"الميتة

،"التورسعناغنية"و"الصقرعناتحية"وصاحبالاشتراكية-؟-

وآخرين.معاصرسوفياييقاصاكبر،شولوخوفعندكذلكونجدها

وإن،مطلقانشراليستالرومانسيةانغوركيمكسيمقاللقدأرض"و"الاولالمعلم"و"ج!يلة"ؤص!كاتبانرأييفي

وبريغالواقعيةبينابداعهثنايافيفاكلماهوالواقعيالادبنجروالفصصهذهوجميع-")ع(ر8اصفيلفيشج!برتي"و)،(الام

الاتحادفيالاشتراكيةابوافعيةانواللخق.الرومانسيةفيماأفضلكاتبان-اسلفناكما"التقعمدار"يدعلى،اللحربيةالىترجمت

ملمحامنهااخذتوقد،وتفصيلاجملةالروهانسيةتنبذلمالسوفيازج!جديدفنمبتدعأنهلنقلاو،قاصامنهاكثرشاءر!واللقصصهذه

وهذه.(الرومانتيكا)بتسميت!4علىالكتيراتفقماهواسالهميا.الننعبيرمحان،الشعريةالقصةوهي،اللقصةفي

وأدب،والثلا!ليناتالعشريناتأدبمنفيفيلثع(الروهاتيكا)وانما،لقبرغيزياحكراليستالشعريةاثقصةهذهاءمولان

وه!ي.بعدهاوما(النعانيةالعالميةالحر!)الكمرىالوطنيةلىا
..0003أ...ء.لحرخاناحمد)وعند(مبالزءدونودإر)ء-ءحدجورجيافيايضانجد!ا

لحندموجوده!طما"العبملحرس"صاحبمادييفعنموجودهنسارعانوينبغي.داغسانفي(حمزاتوفرسول)و(بكرابي

)الرومانتيكا(هدهان.اهم!سواوزلكستانوياوقوفزراغتان
.001قعصيالنقاديقولكمااو)خليطااومزإجاليمستالنتمعريةاللقصةانللقول

،حاولللتىتالعصاكبهلىسكلالماف!يلمتجبلاقىعايحق!سخطىالالالجازنتلا!اذرعئهيول!بالذاتالقصةقن!بموانما،والشعرللقصة(!مابياجمعا

ولكنها،المحضبالخياللليستانها.والسدودالحدودعلىيسمموعنواحدمجلدفي"جميلة"ؤصةمعوايةهذهـالرستصدر-3

ورهافةوشفافيةبشحعريةتمتاز،اًلرحبالخيالذرىمنذروة.قريبا،ب!و!كو"التقرمدار"

اوكتوبرثورةابطالفينجدها(الروء(نتيكا)هذءمثل.استثنائية."الامحقل"بترجمتهاهوالاصحانرأينافيئ-(

الحربأبطالفسي،وسواه(تشابايف)في،الاحمرالجيشجنودحور:ني"كاذابرتكونانوينبغي،تماماحرفيةاللترجمةحره-5

نجم!اكما،فيالستاخانوواللعملالاشتراكيالبناءابطالوفي،الاهليةشجرةمثسلاللطولافارعةؤتاةهنافالمقصود،"الاحمرالنديلذات

عندنج!ها،المخلدينالانصارومبمالكبرىاللوطنيةاللحوبابطالىفبم...احمبربمنديل.نعتمراللحور
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مص-عوجميلمةرانيارقابلت،كووكوريونهرواديفي،ء6مكانفيتهروارؤيشمولوخوفابطى،لوءند)6(مريسبفالكسيوء:!رويا

..((قحص،!احكىاللذيوذاك،اللقمجتن!لارتيءجلاتهمااةالحبابطال!ت-،ا"3ذلكالى،وتجدها،وطنهم!ندافعوا"

يؤ-الىمحر"كامنبعضءلىيدهوضعقداراًغونانوالحق?،!يفكماالضحهكأانجازا"!،قنجزوهي،المعاصرةالسوفياتية

اللفبرفءبئ،للترجهـلمةالمقدمة.نضا!يففياوصحفقد،((جمبلة"قهعة.الموعودالحلملحوحثيثاو"نقتربالاشترابهبة

فيالسوفاتببمةوا)ضورةالنهفقىاثر،*طفاتالمقهدهمنهااقتبسناالتيان.السوفيازيةاللشرقيةالمسرأةعندلجدهاحناصنحووعلى

القرغيز،ءيى"كانالذياللبمويالقبلياللطابعالىالةصاركما،قرغيزياعصىالطافرةوثورتها،للحجابونبن!ا،المرأةهذءتحررموضوعة

!،روالا"الاساطيرمج!تمع،القرعيزيالبدائياللفطريالمجتمعوالىقكلىصيهـنكثيرموضوعةهي،الظالمةالمكللمةوالتقالليدالعادات

عقليماتفيالقديمةوالرواسب،المنسلطةوالحاداتوالحكاياالرتجلة،وآتيماتو!،عف-4اللدينصدر)ام!ثالالسوفياتيالنرفىوشواء

.خصوص،اللقرغيزيةالقرير"فيالمجتمعهذاممثليكوحمزاتولى،قيرباييفوبردي،فورءونوحمد،زادهطورسونوميررو

شعريةأصولفييقالشيءبكللليس،رأينافيذونانءلى،عويضوفومختار،ماكيتوفوصفر،رضاورسول،ياشنيوكامل

قرغيزيافي،القبرغينريةالمرأةنهضةان.الساحرة"جميلة))،ولثيراز،وفولييف،وأكوبيان،باباجانوراًمز،جاليساريفودامبا

أ-لمنالدائبونضالها"الشرقيالمراةهذهنهضةان،المسوفياتية،وزوللف!،يمصوموستاي،وغولليا،كيشوكوفوعالم،وتابببلزه

المتج،اللعملوفي،المهـمماواةوفي،رمةالكلا!وةا!ياةفي!!هااللهوعبد،حكيموصبغت،شاهينيانوماريتا،بيرماقوفاوحليمة

منآخراصلهيالنهضةهذهان،تحبعمنوالزواج،الحبوفيدزهودومثا،ولسايتا!ف،اميروأىرساي،بكرابيخانواحمد،قهار

لحقوانه."جميلة"قصةفيالرائعةالساحرةالشعريةهذهأصول.)7()ولواهم

ليب4"وجهـاو"احم-رمنديلفيحورتي"قمصاننقولانابداعهمبعضص-وافداللوفياتالكتابهؤلاءكافةان

هـنتحدثتقدالق!صصهذهكل،"الامارض"و"الاولا"كل"و.المعموفيانيالشرقفيالشرقيةالمرأةونهضةوالشعرفيلتحبر!القصصي

ونجاحاخهاوخيباتهاومطامحهاونهضتهاواقعهاوعنلقرغيزية6ارأةاعالمهذهمنرومانسيتهاستمد،رومانسيا-واقعياابداعهمجاءوقد

تها،من،"دةعلى"جمتلة"قصةيفردمالكن.وانجازاتهاوآماللها.عنهاتحدثناالتي"رومانتيكا"ار

الآنيماتوفية،السعرقيالواقعيةفيانجازاجاءقداسلوبهاانهوهـنلسيلاللهذافحمصبمكملةلاايتماتوففصصهناوتجيء

التعبير.صحذا9البرومانسية-الواقعيةالخاصطريقهاايضالتفتحوانما،الموضوعةهذهفيوالاشعارالقصص

الى!قربهاسلوبهو"جميلة"فصةفيانجنماءوفا!لوبانيةاللقرغيشالمرأةوانجازاتوتحررولهضةواقعرصويرهافي،(لمتفرد

واعثانقولهلاوهذا.اث!رة(وليلةيلةاللف!حكاياا-لوبأرض"و"جميلة"امثالوقصصهرواياتهفانوهكذا.اللسموفياتية

ناعرفنامماواذا،عليهاللدليلنقيماننستطيعواتما،اعتبلطاوجها"و"الاولالمعلم"و(الاحمرالمنديلذأتحورتيو""الام

تكونتكاداو،متماثلةالعربيةوالاسطورةالقرغيزيةالاسطورةاصولينضبلمالمحب،الخصبةالموضوعةللهذءمكرسةهيانما،"جهلو

ياتصقكاتبهوايتماتوفانقولناذلكالىاضفناماواذا،واًحدة.المعاصرالسوفياتيالشرقفيبعدمعينها

اهتماماوفوتوغرافينسخدونأي-فنياالتصاقاالقرغيزيبللواقعالسوفياتيالا.لحادفيكبيرتقديرعلى"جميلة"قصةحازتلقد

الوقتفسيننسىاندون،ذلكعرفنامااذا،-بالتفاصلمفرطعن-اداغونوصفهاالتبماالقصةوهي.سواءحدلحلىوالعاللم

صبدا،وعياووعاهـماولثعولوخوفغوركيقرأقدايتمانوفطانذاقله)8(:يليمافيهافقال،العالمفيحبقصهالىوعبأنها-استحقا!

الاكبرالشطرقةمىوقد،بالذاتالسوفياتيةقرعيزيافييعيشىوانهال!محبمععائداودار،الرربعالمناوصل،وصلنالصدىانها..."

القبليةر،صولهميحتفظونالذين).1(والرعاةالفلاحينبينحيالهمن،بلغناقدصوتهاًنآتيماتوفتشنغيزليخبر،الممطرةوالعواصف

القولنستطيعفاننا،ذللككلعرفنامااذااقول،الواضحة(للبدوءقىليعرفاوامر*رجلفيهاجاءالتيالساحرةالليلةارضئاالىواًحضر.

وا،الشعريةللواقعيةبعثاكان"جميلمة"فيايتماتوفاسلوبانقبلوكان،"الجديد*الحياةغرسةالبشرمنطفلوينال،بعضهما

لتعبير(2اصسحواذاالرومانسيةالاجنحةذات)الاسطوريةالواقعيةوهيجوفيلونباريس،المتكبرةباريسفييلانهنا.."قالقدذللك

جميلىة""قصةان.(وليلةليلةاللف)حكايامنعديدفيهيكما...التاريخباريس،والثوراتوالفئ!انينالملوكيسبالى،وبودلير

اجحلمن!عيهاوفي،حررهاونهضننهافيالشرقيةالمرأةقصةهيولا"باطرةوكليوانطونيو"ولا"روييريئسويرذ"لاانفجأة2وجدت

والزواجوالحبالحريةفياحلامها"حقيقسبيلوفي،سعادتهاايتعني"دومئميكا"ولا"العاطفيةالتربية"ولا"ليسكومانون"

الاستحسانصدىستجد"جميلة"انواثقوأنا.والكرامةوالعمللانيذلك..."جميلة"كرأتانبعدالاطلم!علىليبالئسبةش!لا

.القارئاتاوساطبينوباللذات،اللعربقرائنااوساطفيالباللغا--3؟9الثالثالحربعامفياللقمائظة)9(يلابيةالامسياتاحدىفي

،النبي!حلمهاتخقيقممموسعيها"صعلىجلتميمحبهالممبعكليمامصئةممجيحلمرنهاولافاكاىالتي"حقيقيانساى"قصةبطل،ماريسيفاو-6

.اذ..1..0اًاً..3..قريباوستصالر،"التقدملدار"ترجمتهاشرف

عرلالعلشعيلحمهقذفتمالكلبمحبتكعيالممساونئار؟ووحمربكرجها!يصدلعيسىالادبابووهووالطاجيكيةبالاوزبميةكبعينيالدينصدر-7

المجتمعلعاداتعبداكانهذاصديقان؟معهفرادهافيالحائطشاعرهوزادهطورسونومضرنو.طاجيكستانفيالسوفياتي

علىاللعائلةوافرادالاقاربوسائراشيوخ!وريمفياللظالمةالشرفياذربيجانشاعرؤهوفوهـغونحمداما.المشهورالمعاصرطاجيكسنان

،تترىرسائلهيكتبصديقكان.وخليلةزوجةكانتولوحتى،المرأةمثهورانمعاصرانقاصلنوساتاكوفهوقيربايميفوبردي.الكبير

بةااوزبكستانفيكبيرمسرحياديبفهوياشينكلالاما.تركمافيامن
،فردفردالكبارالاقاربوالى،الاقساقوسالىبتحاياءيبعث

ابعثوايضا"بعبادةالرلالةرختتمثم،والجميعوالامالابوالىثسطعرةهيوزولفيه.الثهيرفرغانةواديقاصقهاراللهعبدويعد

المنبعثالغناءاعطاهافقددانياراما."..حميلةزوحتىالىشحيةذيشركس-قاراتشيغواقليمشلعرةفهيحليمةاما،اوزبكسننان

.....هووجالشساريف.آنجازيابشكيرياشاعرهووغوليا.الذاتيأ،لحكم
واعطاها،لهااللعشقوغناء،وللحريةللوطنال!غناء،القل!.

مر.شاعرهوكريموموستان.اوزبكيشلعرهووباباجان.بوراتياشاعر

فيواشتغل،الزراعيقرغيزيامعهدمنايتمانوفتخرج-.1.القفقاسشعراءمنفهماوقولييفمكيتوفامابشكيريا

قبل،قرغيزيافيالماشيةتربيةاًبحاث،لمعهدالتابعةالتجريبيةالمزرعةنسبة)9(،"جميلة)رالفرنسيةللترجمةمقدمتهمن-8

..القصةلكتابةيتفغأن.آبلشهر
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وهو،برتجأءلهاوطة!،ا!هاشهءنلوحةالصبيهذارسمللقد.اراغونلساقهفيجريحوهـويحملحهن)ا،نسانروحللقوة!ب"امثلة

اءسبل،برىء،شعرين!-!على،ايه!ا،ءةالمهءخنفما،يرقولرون،المحطةفيلليسلمهويهبطبهويصعدالحبوبمنضخماكيم!ما

معا:وساحرطبيعبقياللقصةو!دو.والمروءةولللأشهامةوللبرجولة(يشكواويئن،ن

طرقتو-داليوم؟تسيراًنطبريقايوفي،ايىومانتمااين"تلقاءمنلدانيارجميلةتأنن:اًلشكلبهداًقاصنليقدمهااد،وءنطهية

ولس!بحريا!آللطاياىا،!كاراتكلفيالسهبفيعمدناجديدةكثيرةروجهاعنوتتحطث،شيئاحبهفيقخمشولنتحبهأنهاوتعلن،ففسها

فيبمملانايف،انتمافلعلكما.هناكبصملوناللشجعانالناسىمنكثيراناريدكنتاننيتعتقدانالممكنمنهل":فتقول،منهموقفهاوعن

نادونالعريضاللسعهبفيدهبت!قدنريجميماياوانت.البلادهذهىاكتفىوقد.مطلقايحبنيللمانه،لا،ذلكهـعلا؟...بكالصضبدا"

ت!سك؟الثقةدتققىولعلك،تعبة!علك.وراءكماالى.تنظريفاثا.ذلكمناكثرشيء!لا.الرسالةنهايةفيت!قياضاؤطبأن

!الحبباةيوالارص،اللحبءئاغنيته.لكوليعندانيارالىفاستندي،عزيزييا!شاعواماولليقولوا،خرالمطحبهالىبحاجى"لست

ى!سرفيالللبلمةتلكولتذكري!الوانهبكلوببلعبالهـسهـبوليتحركوحيناحبكوأنابعي!زمنفمند!كانلاياعطيكلنفأنا،ياوحيدي

الرو!بة"لسعادزكوجدتلقد،ابداتئدميقلنجطيةياشمببري!ابانني"ملمكنتلوكماجئتوقدوانتظركاحبككنت،اعرفكلاكنت

وبى!ارةوروحالغة:الشعرابعادبكلشصعوهوالكلامهذاانزء-نمنذاحبكايضاانالاننيهذا..":هوويجيمبها"!انتطرك

.وصورةهـ-وانماحبياناعلموكنت،الخنادقفيبكأحلمكنتلقد،بع!يد

البواكير،آتيمابروفقصصمنكانت"جميلة"ان!رفناماواذا"!جميلىلتيياانتهو،وطنيفي

لسهعلايكئ(لم،الآخرهو،لمتوفآقي9اجضازهالذياللطريقانقهمنامنرسالةورودالرعلىوذلك)؟أهنتهل:لهجميلةسؤالان

الانسانيالحببملحمة-((جميلة"بىيكتفلموفايتماآأن.تماماكلعلىير-خقوى،،دانيارىمنفياللثطملجوابهيجد،(صديق

رائعة!ريةقصةجبفث-،غ"الامارض"الىتخطاهاوانما-هذهفالذنب..لا؟ذنبيالننبوهل":اهـ؟الوراًءواضفىاترما

.الارضبهانقصد-الكبرىالاموبين(البشرية)الامبينحواد!كبماالمذنبان.مذفهجميلةولابمذنبلادانجباراجل."ايضاذنبكليس

فيابنائهاوىفةروجهاوودف،ؤرفزيةلاموؤعماا!قصةهدهوتقص،الطالمةوالطقوسالعاداتهذهبقاياعلىيحرصكاناللذيالمجتيمهو

"حفبدا))كتضىءوطاقا.نهاؤواهاكلوونث!!،الفافىبكأضداتربمنوحرمانها،بالرجلمساوأتهاعدموفي،مهملةكميةالمرأةاعتبارفي

انهها."قلملم"الينهازوجة،الارملةكنتهامنسفاحاولدابنهو!امد،بئهـنف!نقمللموجميلة.والكرامةبالمساواةاسعورومنالحب

به،مةملتح،لدد،صامىا3ل،الآخوهو،هـءممنهالرزيص!تخاطببقاياومن،الشرقيةالمراةظابرمنانتقمتوانما،دانيارمعبفرارها

ذكرىيومفي)ةتقيولالصمةخشامفيتخاطبه،ولهخلالهمنعائثةوفي،السوفياتيالمجتمعفي9شرقي!يناعقلياتفيالمظلمةالمناطقهذه

:(اللفاشيةعلىالنصوفيلاموشوضعهومابقدربالانتقامليسوفرارها.محمومااللرق

هناتسمءفلا.الحصاربعدترتاحالآنانتالمحبوبحقلييا"الحياةسمفونيةفيوالنشازللشحذوذوازالة،اطبيعيموضعها

هنى،كولمس،الطريقء-ارالسياراتلثيرولا،النلسىاصوات.ا.لسوفياليالشرفىفياللقرعيزنهضةملحمةوفي،الانسانية

ثماركاعطيتللشطحد.المحصوداللحقلالىاًللقطعانعدولماكمبافيتلالمندبذاتحورتي"قصةبطلة)"؟سيلو""جميلة"ان

يهةبداصتىشنمعويج.الولادةلعدكالرأةقيقدالآنوانتللناس"سعبة"قي("الاولالمعلم"قصةبطلة)"آلتيناي"و"الاحمر

تعرفانت.غيوذااحدولاواناانت-ائنانالآنهنانحن.اتريفتعبيرهيالنمىافيقىالنماذجهذهكل..("لوجهوجها"قمةبطلة)

سوفانكولللذكرىأنحنياليوم،الذكرىيوم-والببوم.كلهاحياقيتجشداجلومن،سعادتهااجلمنوالشرقيةالقرغيزيةالرأةلسعي

حي!ت.مااأنسماهموشطن)11(وعليمانوجانياكوماسيلبكوقال!مموارطريق،صعمةالسعادةهذهان.الكريمالحرالصينننفياحلامها

ماواذا.شيءبكل)12(جانبالوتفيهاحدثاللذيالليوموسياتي!و،آتيماتوف!صصوفي،الواقعفيالقرغيزيةالمرأةتجتازهالذي

ماولكن.لهساقولماكلفسيفهموقلبامحقلاحبتهقداللطبميعةكانتيربحىثولا،المطروؤ-ةطرفىلااقيماتوفان.أيضاصعبطريق

كيف.!محديذاللديان؟كلهمالاحياءالناسءع،الآخرينامعائعملمنمناضل،مثالف،جطد،متطلب!ماتبانهبل،السهلةاللطرقعن

؟انساركلؤلمبالىاءملالانسانوسعادة،السوفياتيالمجتمعوسعادة،شعبهسحادةاجل

فقولء،الارضحولتدورينانت،يركأالسماوالشمسايتهاايهابداطهفيويضهع،المطروقةغير،الصعبةاجرقلنغسهيختارعامة

.للناس،حقيقيةب!--،ةنارضةالابداعهداثمراتتأ.نيولذللك،روحهكل

مشرفاعزريراءطراايعالمعلىانمممكبي،الممطوةالسحابةأيتهااخاذ،عضويلحوعلىوتزهرالاوراقىالىالجذورمنتصعدحياة

فيك!ملءقطوةبكلللهموقو)ي.معاانفيوساحر

صدرلث،علىجمية،تحملينناانت،الرارقةاهـضايا،الارضأيتها

انت،ال!سةالارضأبتهاأنتقولى.كانواأينماالناسىتههـهممنانتاللخامممهقيسنكلصبيلسانعلىزروىمثلا"جميلة))قصةأن

........-أخط-ووهو،الخاصةبطريقتهايضا"جميلة"أحبصبي،عشرة

أءلمسىأنت.انسانأنت.أنت،ر!مقولي،تواغنايإلاللناكلادوليهو،ذلكوقي،رسامهواللصبيوهذا،ا!عملفيوحارسها،زوجها

"!تقولمح!اننوعله!اذ"صانانت،يمالجمواحكمالجميعبهـرطقاتبشطتلوثلماصيلة،فطريةبأحاسيس،شاعر،رأينافي

حوارهـو،الر!جفاثفمف،لالانسانيةا!رعادحوار!زاانماتيسهنرياثهراللفر!طاللفنانكانلقد.والمودرنزمالسرياللية

...هودلكمنوالمقصود-"طفلبعينيالحياةالىالنظريمبعي"يقول

واقمي،حواروهو.وابصادمعارمن"شعري"كلمةفيمابكلشمري،الواقعفيهيكماالاشياءالىوالنظر،الاصالةو،واللعفوية،اللبراءة

الا!ضبؤنسئدومانسىحواروه!و.والحكمة،لاللفلسفة..بة
0003يصحايضادلكمنوالمقصود،ددياتنامناضافةاورصرمةاوتزور!لون

واهعوةلاآب-ماولوفلمم!نئفيلممىدذاتيةهوفكرلبهب!عثتالمرب!عحهالقرجنحيمالهالتي2نمةؤالخاولذللك،الاطفالبهايمتارالتيوالجرأةالصراحةهو

الموضعيكل.حهاهوبل،فحصالنهخص!ة!!عاد-هاعنلاختةالقرغزلة،!!زهيا!رغيزياهـكبمالسانعلىروايةالقاصبهايختتم
.بة.....كي!لاالحبيبينعنيحتفيكانحين،ذاتهاللصبيهذاتصرفمنطقية

-وجانبباكوماسيلبكوقاسم.روجهاهوسوفانكول-ا1ًهـصانوحين،حقاشاقاطريقاالليهااجتارالتي،سعادتهماصفويعكر

(.الولادةبعدماتتوقدكنتهارعليمان،ابنا؟هاوطبيعتهاللحبمعنىيتفهمانيحاولكانوحين،بهمامعجبايرسمهما

."عليمان"كنتهامنحفيدهاهـو-؟اعنهايتحطدثالتيآبليلةوخلال،جميلةونظراتدانياراًغانيعبر
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يدةالجد،محيقىيتبنونوورسصونجهورهم!ل!طويغوياوداءا"و،ربئالقرغيزللمرآةزرهـ(عيالاجوالاذممانيالجوهرؤ!مبرر،"فعهمتحئاللعذي

:معدبات،ضاضلاتنس!،ءال!صصهدهءلوفي،اللحربل!دالمحذيالانثويوجههابعدالانسصانيوجههالهايضعانه،مراةولكل

،"..حورتن"في"اسيل"و،جهلووجهافي،"سعيدة".مثلا"جميلمة"فبىوجدراه

في"بوبوجان"و"جايدار"و"الامارص"في،"يولغناي"وفحبنجده،توفافماعىد،لحوارا!ىالاسطوبهذاو"ثل

."جميلة"ؤ!ت4بطد"جمية)،ثسولا،(ياغولم!الىي)وداعاوداعا"فيوكذإك"الاولالمعلم"و"الاصمرالمندءلنتدصورتمئي"

اوودتقد"جميلة"مثلاحبرىقصصااناللقارىءيرمترصوقد،بمميزاتو/إفرد،قمص!نههـلدي?تلفالهءاى."عوهـ،رييا

ونؤل:.ب!ذايمفردلاايتماذوفوان،ومراه!ناطفالا"صأن!لىقالسا.-يتحدت"...صورتي))!فيفة.!اء""ابعاداويك!نسب

فيذللكمثلفعلاقدسيل!بنجر.جوساغانفرانسوازإننعميخضمهانيلبثلا،حديناللكانبسردوىنه،ةالقصبطل(أ!باس)

يقصونالراهقونكارف!ما،جانبفيع،نواموىفايبال،قصصهما:يقولحيث"اونتمةمقب!لا"يسميهلمجإء

الآخر.الجانبفيالحديثارنسلىذللكعلىووقفت،البحيرةالىذهصترحيلمي!مؤظ"

ناارادهـاهوسيدالصبمبملسانعاىايتماتوفوضعهماولكن:(قول-ايسيق)رةوبحشلمنتيانصبالوودت.الانح!اراث!ديد

هنا،متلازهانالموضوعيموالصدقا!يؤ،لهءدفى،بالذاتهويقو!احملكلووددت!قتملماللتياغنجتييا-قول-ايس!قياوداعا

احاديث!نالصبيلسانعلىثاراللذيوا!مجب.اكور"!رصحاذاانهيهاتمثلما،ذبكمهيهاتولكن.الصفرولثعطآنكبزلىؤككمعي

بلمةان.هذاكلمناكاتبمحجبهو،واللقريةالاخوغضمبالاهلذاتحورتي!اوداعا.اسيلياودأعا0محبوبتبحبمعىلااًصمل

والوصايرصةالارويةالل!قاتبينتراجيديلهءداممسرحاكالتجميلة".!.السعادةولترافقكحبيبتيياودا!ا!الاحولمنديل1

قمصكافةفيالصراعانواللحق.الجدإهـةقي3الالث!راالعلائقوبين"الرومارركا"جناحا4!بواقعيشعبريحوارهوايصء،وهذا

العلائقب!بشالصراعهو،والجريدالقديمبينصراعوووآتيماتوف

الابويةالطريروكبةالاقطاعيةهـص)ا!قديمةالانتاجيةالاجتماعيةيأتينااحرى!صفاتآخوبجوولكن،ايضاومثلا.ععاىالوا!القوياى

الاشتراكية-ايجديدةالانتاجيةالاجشماعيةالعلائقوبين(واللعبوديرة،الألداخليآلنينايع"ولولو،"الاولالمعلم"قصةفيالبطلةمودولوع

يسشحبلانهوانمصا،حديدلانهينخمولاولكنه،يئخصروالحد؟،الاخيرةالسمفونيةاضربةآوقعءأنها،اللقصةختامفيتق!ولصءن

.....منالوحةلحالضفمم،معاصريهانحن،كا!حورةءكسما!تويد!هـب

ئريموتمععغ،ومطالتىحطا!ترنمصماحيدنامايلبيلصم!غة3ج!نمعمعيمدلانهالصرلممدمافىلقائهالوحة،النضالوصموفالتعماسةبالوارالحافلهاضيهاد؟زيات

0001أ....والعا!ةالاكادي!حيهوهي،فتتحدث،الؤرغيزيةةريتهافيالاولبااعلم

بفرمانالىولآلروالالدرب!قدرةععددرتحوليرأعلاوهاقصبملحدفيمالاو!ءشتصركهيبسهوحدكلر:كلهدللكبعدلتهزل،اث!يرة

،عسيرةمخاضاتعبرينتصراًنه.كببرحاكموتوقيع،علويبئمراًوأمحبرأنعلىسماقدرهلا-صورلاالانحتى،لكنني..."

الراصة،بتجربتهماناسيقتنعحبث،اللطويلالآلامدربوخلالالمصائرهدهوعن،بالنضالالمزدصهة،المعقدةالحياةتلكعنبالالواى

مرة:تضحيات-كونودائما.اللجديدهذابضرورة،الخماصةليطرقهملكي،الكأسهدهق!.ل*.!"ل!لها.ا!نانية!اللعأ!كأقيتلفالمخ

وحياته،الانسانشيابومرة،وابئا؟هالان!نسعادةوهرة،الزوجلكمفكرتيأوصلبأىشفي31لالمجبماارهمئما؟معاصريياللكماوصلها

مشيئته.ويفرضينتصرالجديدولكن"؟نحناثركابداتامن-*!نلكيبل،فقط

الواقصىاللقاصاسلوبهوهذاكلفىايتماتوفواسلوبد!شينلثجرتيأصورة؟!ضسمصورةأية:تسمتشبرناوتظل

صولىافيخلق،الثوريةالرومانسيةباجنحةيهـهمتعينالذيالاشتراكيعبرذرابمبهعلىالاطفاليمنقلوهو"الاولالمعلم"صورةام؟لتيناي7و

غوركسياساليبمنيفيذاسلوبهان.كبيرثوريمفعولذاتشعريةبهنهار!بلهاناسنافرة!مةافرالىمحلىبهمروقذ"النهير

وواًقعية.الشرقيةوالحكاياتالاساطيرومنوغوعولىوشولوخوفيودعوهـصديوشين"صورةأم،!الثعالبفواء!نروهـاتعليهم

الشعريتين.وتشيخوفغوركيواقعيةمقجداقريبةايشعريةهكذا"كلهفيذللكبعدوتقول."المدينةالىذها!ا!ندلتيتلمي7

دائمالستولكن.باشياءنفسياحدثماوكأيرا.نفسياحدث

-5-ولكني.سأرسمصورةأيةاعرفلاا!نح!نىوأنا..مالنيءاوفق

"!ياغولسعاريوداعا"واعلعبقريةالرائعةا،تماتوفقصةاما".سأبحثافني:واحداشيئاذلكمقابلأ!رف

لغاتمنوويدالىوترجمت،للسينمافيلممنهاواروسرحتالتي-اللبحثذات!و(لمالاولالم!لى"بطلةزواليهالذيا!بحثهذاان

ففمهسا.ا،اسابقةآتيماتوفانجازاتسالرمنتفيدقصةور!-العاللممجتمص"لوحاتلنايقدمالذي،اللؤرغيزيقاصنايوالميهالذي

اج!حةمنجناحوهيأالرمزيةوفيها،الرومانسميةوفيها،الواقعيةالواحدةمختلفة،بالحياةنارفصةشعريمةصورفيالسوفياتيالقرغيزي

نا.التعبيرصحاذامركباسلوبذاتقصةانها.(الرومانسية،للحياةالاء،نةمدىفيتفتبرقاندون،وتنوءهاجدتهافيالاخرىعن

والحياة،واللطبيعةواللبشر،والحيوانوالانسان،وابيقظةالحلم.والاخيرالاولاور"

والابيض،والنهاروالليل،ا.لجديدوالعهدالقديموالعهد،واثوت-*-

نسقعلىويتفاعل،معايتعاونهذاكل..واكلوالنور،والاسودبينحوارهوفارة،اخرىالىقصةمنيختلفاللحوارانقلنا

لوحة،نابضة،موارةلوحةليقدم،ذاتهاالحياةنسقعلى،عضويهوصارةو("الامأرض)))الارضمعحوأرهووتارة،شخصين

ملاهـ!منجديدملمجاماممرةلاولتضعنا،بالانسانيةقرعةواق!ببة("!غو&"اريياوداعا)))وانحنرافاتداخليمونولوغ

سائرمنالمفيدة،انيةالافالواقعيةرولممح،الروائيتما"وف41فنفيوالواقعالحياةتصويروهـو،الاسماسهويبقى!الاوراس!ولكن

الواقعيةملمح،الفنيةالكتابةفيوالاسايبببالادبيةوالمدارسيالفنونمننضالهمفيالناسوتصوير،ضاكيةالاشعلائقهفي،الموويتطوره

...لقا2وأووضوحاحدةءمورهاابرزاحدىفيضراكي!ةالاكلآتيماتوففانولذل!ك.اللجماعيةوالسعادةالنسخكلميةإلسعادةاجل

رائدوملمج،الاشتراكيةللواقعيهفرفملمحالملمحهذاان،الانسانيةاللروحقوىمنحفيوولاءخصوبةألمواطناكثريجد

.الجديدةلواقعيننااللقرغيزياتالنساءومحند،الحربمنوالمسرحينالجنودعنديجدها

-*-،اواللحبعذاب)عموماالمعذبينمحندورجدها،الكثيردطيعانياللائيئ

الراعيرطلهوبلغة،جهـوريبصوت،ايتماتوفالقدلقدقصصابطالاًن.(عامةالانسانيالعذاباو،الاج!إماعيالظرمغداب

حصانه)منايضاتاناباياصدقاءلسانوعلي،(تاناباي)الكولخوزبم!"الامأرض"و"جميلة"و"...حورتي"و"جهلووجها"
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ءمديقهووانما،،وبريئ3الكسندر)روايةفي،"الزمردة"اللحصاناللحزبيالمنظمرف!بقهاللى"جايدار)زوجتهالى"عولساري))

،امسانه.الاذ"-انلغةسوىتعوفيه،ءسديق،لتاناباي،حميممخلص،الانتهازيةانتقد("كريمميكوف،الكومسومولمنظمالى"يشورو"

ارقاةاماوكل،ار"دماكلوع:رهفتهبواساًلكاتبؤالفقدذللكومع،الاشتراكيةاعداءوسمائر،والوصولية،والنفعية،والبيروقراطية

بةلازما.وعموماالسوفياتبمالقرغيزيمهـجتمعهفبمالانسانواع!اء

-6س،الرهوانالاشمقرحصانههـمعلىانعكسؤدتانابايعذابكان

"!غولساري.بوداًعا"قصةلامولد!ةكلى،دقالىىءاط!ناانعتسكما.يغلبلاالذي"الدلول"والطائر،المنطقةاحصنةافضل

الكبارالانسافءنالك"ابمصاففي،ايتما!وفوةصعتالتيالقصة-،صاحبهعلى،المنكود،المعس!دالرهوانعذاب،غولساربمماتاب

.هذا!سنافالتفاعل.فيهاانسانيقلباكبروصاحب،المنطقةفيفارسأفضل

هـكاا!برحولماذا،ار!ء،فيأنجمالوة!أ-لوبكانيرفالآنءكالنربذاتمتبادلوهو،وصاحبهالحصانبين،عضوبمما،ديالكتيكيهنا

الوافعييةفنوفي،فيهااقيماتوفانجاز؟تهيوما،)13(الضجاحهذا.مخلعينصدلقينءذابانه.ب!اا!در

اللقصة؟فيالاشتتراكمة،والريفا.لظلمعلىهداالاد؟جاجيايثماصو!صوتانوالحق

فيجديةاضافة"!غولساريياوداًعا)ءقصةأضافتلقد-1،التابتسةاللينينيةبادىءوللمالب!مطاءوللاناسوللعدالةللحقوالمنتمر

فيإجديةاباللغةلقضايالمجابهاتهمثالاواعطت،اللقصصبمأيتماتوففنالابداعاتفيجذورهيجد،مكتمل،متطود،نافجصوتهو

،والنساءللرجالالفرديةلمصائر2معاللجةمنتدرجفقد،هذاعصرناعلىيقعكانالذيالظلمعلىلاحتجاجهتطويرانه.ا!سابقةالقصصية

الى،فيهاالبثريةومصير.الحربأيامالبسطاءالناسمصائرومنوالحريةالكرامةمعركةفصيلهنرلانتصاره،اللقرغيزياتالنساء

تكلنافيينبغيكيفرهاونعني،العصرهذافيالقضاياقصةمعالجة،"لوجهوجها"،"جميلة""ؤص!)الانسانيةاسعادةواالمساو"ةو

قيضيةبهاذهني3ما؟ياتهانكلصطبيقيكون؟نيجبوكيف؟الاشننراكيةلصوتهواكتمالتطويروهو،("الاولالمعلمال،"..حورتي"

اللذيالمجتمعوالانسان،اينوعاًلاذ"مانباعتبار،جملةالأنسانيالمميروبصلةيشيدايتماتوفان."الامحقل"!طفياللضخمالانساني

بالسلع.التجارلاعبالبيروفرا!ونبهدننلابانوبصد"الامحقل"في"تولغناي"ببطولةاشهـادانبعدتا!اباي

الوا!كألسجلالىمهماانجازاالقصةهذءاضافتوقد-2"..ص-،قط"بطلة)"آشل"و"جميلة"ءمففيوقف

الضصهـنسيلشر.السوفياتيالا!خادفيذاتهاالالثراقيالمعلمجملة)"آلتنياي"و("لوجهوجها"بطلة)"سببدة"و

ور!صوبعد(بم3الاشثرااواةصيالو)ارطعموا!ة(!رة،التها!،.واضحأبداالمتفاعللتطورافيالديالكتيكىاللخطان.("الاول

لتعيدهذهادننماتوفقصةتجيء،الشخصيةعب!ادةايامالبحشةالدعايةقصصفبمد.مسميطوليى،حسالكل!د،لولبيخطوهو

وبذلك.الللالقوجههالهالتضع!،الفقيداقيرهاالاش!واكبةراواقعيةىن"الاولالمعلم"و"..حورتي"و"لوجهجهاو"ر"جميلة"

الاشتراكيللادبانفيالمعاديةوالاستعماريةالغربيةاكدعاياتشهاوىقطاعاتفي،والفرديةالانسانيةبالمصائرفقطمعنيايتمالوفانيبدو

مو!فونالادباءوان،وأوا!ردعايةأدبهوالماالسوفياليالانحادفيقصةولكن.السوفياتيوالشر!،قيرءيزيافيمختلفةاجتمابمبة

ثمولوخوفقصص-تأ"سسبىالتي،الترهاتهذءالخشيءكلقبلجانرةمحلىوالحائزةس"الامأرض"ترجمتكمااو)"الامحقل"

وردلبه.تاماد-ضا!رحضها-لإظبايسوغير!ا-وا!الولىالبسطاءالناسببطولةالمثسيدينمصاففيوضعته(6291عاملينين

المادءبا!رعارزولا،اموتوغرافياباررموير!الانتراقيالوا!ةللجنسبهامثل)بسيطةقرغيزيةاهرأةبطولةتمجبدهعبر،الحربأيام

التبمبالنماذبمولا،يخطىءلاا!ريا!ورسالاوحدالز!يمبوجها!ائمة(،والطبيعةالحياةالىبذلكمشبيرا)،ارضهاابرولتحاورظلت(اللبشر

الذيالادب!ووانما،حقداولاشرالا!لوبها!مرفولا،أبداتسمر،الفاشيةضسدالوطنيةالحربفيوزوجهااولادهاكاؤكأفقدتامرأة

والاشتراكي،الثو!يظورهفيالواقعور!م،هيعمااروبة!صورمنالحفبدهي)جديدةغرسةعاىبحفاظهاالحياة"مهاوانتصرت

سلبية،ونمادجايجابيةبنماذبم،مقعفنيانحوعلى،اللقارىءيعرفو.(قاسمابنهاروجة"عليما!"

محلسينتصرالذيالان!مانادبانه.السلبيينمعيحملاندونفيكامتهليقول"الامحقل"بعدياتيايتماتوفصوتان

،لوا؟هفيرفرف،المويتوعلى،الريفوعلى،الافتراءوعلى،إضلالااكبربقوةطرقهموضوع،أهميةالعصرموضوعاتاشدمنموضوع

مسااما،جفاءوالزي!الربدوقيهب،الامرنهايةفي،الحبياةلواءبمصادشراللعبموضوعوووو،"لةمولوخوفا)معاصرسوفياتيقاعى

...الارضفيفيمكثالناسينفعالوصوليةرأسمإلهمكلاناسيدعلىالقوميةوالثروةاللبسطاءالناس

الكشر.اللقصةتضيفالايديولوجيةواللفلسفةمجالوفي-3.الانسانيةوالقيمالمبادىءبكاقةوالاستهانةوالتزيبفالارهابووالتلون

وبقوةبتضاعفهاالدليلتقدم،ا!ريولوجيهـخوىذيةني!ممل!ص"!غولساريياوداعا"روايتهفيايتمالوفعالجهاالتيالقضيةان

صعيدكلمحلىيهدألاارفىي!رر!ألثها،المقنعة!بر!هاوماررة،ا-لوبهاالننيالقضيةذاتمعووظيفياعضويامترابطة،متكاملةقضيةهي

،(وظفا!ا!فو!فاءلامفنفاءللينمونوا!ةا!كليتطونودنا)عنالروايةهذهوما.اليهاأشرناالتيالسابقةؤصصهفيعالجها

تقدمنقول،(الدا!لي4المونولوكهءا)احواراا!ايبو!خ!رففيالرفيعاً!فنيوالتطوروالنضجالاكتمالذرىمنذ!وةالاولساري2

!غدمةوضعقدالنطاموان،ءصءكلءناقوىالانسانانهـلىا!رليل.الشعريالواقعياللقصصيفنهوفبى،اقيما-وفموهبة

تنقلبقدالاش"راكيةانوعلى،النظاملخدعةالانسانلا،الانسان-*-

وكاشكا،يفوآلدانوفبايفسيفيزامثال1!بنبيروقرايديعلىشرا،التعنيرصحاذا،موضوعيمعادل،رمزهو"غولساري"ان

السماهيروهو،الحزبيةاللقاعدةهوالاساسوان،لفهملفومنالقريةفيلخوزيالليراعيسة،يتاناباوآلام،عامةالانسانلآلام

والاشتراكيلآ،،والنظام،فالحزب.شيءكلقبلالانسانوهو،المنتجةالآلاممعادلليسوغولساري.الثانيةالعالميةالحبرببعد،القرغيزية

افضل،مستقبلنحوولنقد4ن4الانىلرفاهوسيلةوسواهاوال*ولخوزحياةان.ايضاانيةالاتوالمطامحالآلامومعادلرمزهووانما،فعسب

والتدقيقوالمنافشمةأدداالتفكيرينبغيواله،ابداالافضلنحوضمسأفولفان.الارتباطتمامغولساريبحياةمرتبطةتاناباي

المتخذةالخطواتاوالالظمةاوالاجراءاتصلاجمنللثأكدوالتمحيهحنجمار.نفاعكانكما،غولساريلاثميرلافولوسببانتيجةكانتاناباي

-55-ار!و!!ةءلىاووة-عادياحصانالليسغوللهاريان.تاذاباينجملارتفاعمعادلاءولساري

الحصان"او،تشيخوفقصةفيالعربةحصانمعالامرهوكما)

الدولة.جائزةعنهامنح-13او،الكبيرتولستوي!واياتفي"فرو-فروو)ء"خولوسمتومير
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.أستثمارافضلايتهاتوفاستثمرءوقد.الروايةو2اللقصةفي3

ثذكانلمواء،الرومانسيةبالش!عريةايتمماتوالطوالستعان-؟و!ا!نمع!اينممانوفواقع!فى

انناسوعوالسم،النفسيةالحا،توصفالياو،المشاهدوصففيأ-..
للقطعودلغزلوتحرالهعذالاتهفيالرهواتعاللمخىلل،اللداخد!ة-!؟الصفحةعلىر... -.?المسويممه-

وفعد،كووكيقصميبشويةفيكرهذاان.الطليقةالحرةوللحياةء.ء.--و-!--حمحيمعهيم-8ءاعحمرعي-!ى--.

افادانهكمامالبحثهذا!تت!حفيلفصيلادللدعلىولررناانسبق

والشرفية.القبرغيزية،الالساطيرألاثم!انيشعريةمنجلىفاندةالانتقألوضمان!امحليةهدىلمعر!ةاهـؤولينالناسىخىاوالاج!زءاو

برل،فحسب(،كولساركط"الح!أنلاكاتبناأنشوور-ء.للامضلىنحو

والغضب،،ياًلتنفس،خلوالته6الكلامقردةكمنحها،ايضاوالطبيعةل!أيقدمانار*إتباسضطاع،وفنهامحموماالقصةهجالوفي-4

والحب.،ءوالهد!الحياةمنقطاعفيواللجوهريةالخفيةالامورل!حددةلوحةفي

.المونو!قدرة،حدا،-صالى،الكا.نباتث!روفد-6موصعتاتابايالكاتبوضعلقه.اننعقيدبالغةفترةفي،الإشتراكية

للقصة،لاشخصياتجوأيبكنسففيعامةالحواروقدرة،الداخليالحصاتموضعغوهـ!ريووضع،اللبسيطالرامحيلا،المفكرالانسان

عىفادسينلوحةكامتلايسوقأله.الداخليةمحوالمهاتعريهوفي.ركوبحصانالىتحولقطيعحصانمجردلا،الحقيقياللصديق

هما3،مرا!قهوتشو!و،البيروفؤاطيالمفوضيايفسيف!ز:حصانينزقدهـ،انتست!حانالرومانسيةوامها،الرمز/ةانعلىالكاتبوبرهن

المحكمة،-يقتالنسياننقنيشعهـمةفي.فاناباكوألىدليىيغذانفاعبقيواقوى،عطاءوأخصب،خصوبةاكترتكونلكيللواقعيةالكثير

المنطقي،المصضولمفعدف!بلططعهقفسمهي!و!باي!يفيزلىفئسمع،أ!قلباتيعةسقرةفيالمتطورةالمعقدةال!ياةلم!ويرفيوتأثيوا

حينوذبكالالفلفيهمومنالاعلىفيهمومندطة))و،فأر.هذاالمشرينقرننامناللثأنيكالئصفبالنغغيراتحافلة،!نوترة

دكله.يصمتدعهاذن،حسنا...)،ةتشودومرافقهصمتفييفكر.فخلصهو%لابزكان،تهاذلدلايتمافوميةالقصةهجالوفي-ء

ينيغيفالادنون،فادغةاحاديثهيينحننرلانيدمحوهداعبموو.يهابكان"افئلمق،والبيانيةوالتقريريةوالسطحيةالوصفيةمنالكاسب

السلطةان...نظام!جمييكونلنذلكوبخلا!.الاعلينيهابواان."هاشم))و"الجرائدبانع"الاولىقصحهفيللديهملحوظا

تتنمو!واما".فغبلهااحدايمابمستطعولشى،مؤولة،كبيرةفضيةةايتمانوفاسلوبمحنالكلامبقبم

بهذاللحظةلذ(تفييفكرو!و،ا!كدهدامحلىالدأخليحوارههكلن"غولمماريياوداعا"القعةهذهفيأ!وبهأنرأجم!وفي-ا

طيب،:الحال.ندهوردفاء،يقول،سمحاكم..."ة"المفوضا)ازوصص!اسلوب!لىعنوالاختلا!اللج!ةمنكثيركيهالاوبهو

متجهما،يرتحلانه.فصدج!نوالعفوبالفبلأحطمالامورولكن!حاكموهذان"الامحفل"البمغيره((جمملة))فيقاسلوبه.السابقة

وهو،المجرمينلوىليس،"ثجبال!ي،هناكلطن،ء!بينمقطبوور!ر!نبم!االا-لوبطان."غول!طلىيياوداعا)ءقصةفيغيرهما

كلعلىيبصقادحع!قةفيدكته...ال!دحوزاجلهنيناصللوحده.-هري!هلىلا!فهو!ري

ناجربولكئ.إلأليسمظهرايئصنع!واسط،يهمهلاذلكلأمر"ننيلالرهوان؟لحصانفرهـز،بالرمزلةالكانباسضعانلغد-؟

دخائلعلىالكاقباطدعظالدأخليء!حوأرهنالألوا!مدذهوبمتقهذاوأنسن،معاالل!يوانوعذأبالافسانمحذابألى"غولساويم!))

بطلدوسائر"ريداجا))وزوجمه،!كيد!غوالمجيدر-!اء،بموب!ا!،للبريتصرو،يتورو،يغازل،،يحبو.يفكروجعله،لحصانا

ا!قعة،للحصانوصفهمنفقرة،مثلا،لنسمع،نتنرلعلىالقضاءفيويساهم

ايضط،الفصةفييكئرفهو.عامهوالنقاش،الننانيارالح!اما"الاخيرالقلبيةالنوبةلتابهاللذكيتثوروصفىوهو،يحيكانوكيف

ولخلي،قوةكضعف(الدالياًلمويواء)الحواهـالداحطيأطمالها!ا!سهبكبر،القريةألىالرهوا!بهوانطلق،"حيا-لهمحلىدضتالتي

ب4سمعفعد،الانسانصولفالحمصاندرعبفق!6المظلم،المقفر

داخلي،حوالىش!لىعل!مبعيهالمصهوانحصوصا،ر4نالمط..

.وا!را!ت،ود!؟تفطمرعوبارنخبر،السمعغولساريوارهف.!ميما6رهيبشيما

هـ-لدنجمةذاتالرشيقةالمهرةبحبيبتهيخروالحصان."عدوه

الداخليلعالمط،لنفسية1بالخصائص"د!نبد!مودد-7-غودسعطركوهو.روصوهيوم،مغازلة،مداعبةهذ!عو.نزوره.طزتها

أيمالم2هد.لجصثماوطلبا،يادطيييمنهما!ي!بييئلهابصلك!اـ!ىهرابه-لمصبمحينلارلياح5اتندويولاح!كحاحبهكعزاجيعرمط

لحمقتوهـي،الداحوالحوالىوديم،سصتيوا!لحوارفيدحرال!،لل!ثفنبماقنلارطيفنينا!حطرلمحيئاليدينذات"بو!!،لف"حبيبته

.القوياننسخيئ!عدا!نغجار.عزتلافيالنجمهذأت،الدفينتيئالك!تالمهرة

اوحصاتفي!بماة!فصةلشحصيلت!يءلنطور!،الدس8،ووةدلفىالىا!ملايصا،ابطلهلجو!جفيالكا.نبمعن1وقد-3

مبن،محضويماضىنقول،الغصهث6أحدفيريخس!فركوهوىفصاانيهملا،خص،!افوىمحلىنحنولطلع،الحبىءفينكشف

يا!تم.نقشفأوافتعألاو،المؤل!ءجا:منروخلودون،المهـداخلالت!ح!تفياكولشويالسكيالاسوبهذاان.سلبييناوايجابيين

يوألماتر!حظةولوصىانلوتوذلك،المتعمقالنالسيبالتحلي!!لىاللبتريةال!ا!ءكتففيكثيوألعئ(الخمربوسيلةمحندهو*لكثر)

،الاح!اثوجرت.الفعةضء!ضو!المدقالفنيالمد!.المكالىالخبأبراهيم.شيءبكليدليالومحاةت!لتن!ورو.حفيق!نها

الىاضافة،ممنع،هـطفينحوعلىوالنتائجوالالسباب،!الحيارات!مل*هـالىبهـطاءول!با!و+!عتارة،كا!حرباء،لوتللفبئيخنون

بةأراشةاءنسمريةوالصيانمة،المحكمالتركيبيالنسق!،طىواخيرا،الاغناملربيةعصاباماميبكيوتارة،آلدانو!

!مولمميلةالعتضادهذاوكان،التضادفيا!كانبو)معئ-9شفتيههـثلتى،يلالمعسولةومحباراتهالجديدالعامالمنظقيالمسؤول

للتعجوجسحايقاتببهينوسلصيناكانكما،لأرةالتسخينولم!ائلفياتانادايم!4احكمةافي!دهيثهدكادانبعد،لعان!ابايمدحا

جلاديه،هباضعت!تالامرينيماععبم"يخصمخولس!اريمثلا+والتعريةويتور،نف!ه!لىو"شور،اللظلممحلىيتوووصموبهحرجااثواضعاتند

0غولساريوبركضرغو!اركييتمجدونالاسطبلخارجالاطفالفىماتصرتم،ينتحرانولكأد،بالف-يفمزمحلىيتورو،ش!وروعلى

اللحؤب،صفوفالىس!عودوأنه،لصعيصولمحاللاحالطانيفكرتمانطباي:او.ا،!وامثاالبعيزجمايييف!ناهؤلاءبسببالموت-لنبغيفلا،بالحياةايمانه

لكسن،اللحزبريةيرطافننتمه،الأكيسوةشوروقيصية!ديهدامتما!"اهـفلمحةالاراضي))فيشولوخوفعندلراهووذاومثى

مصده،حديتايجرىان،حدى،يلتقبيهأقيحنىترفضىتنعكاتايفالشحصي!"خصلملاقوىلكشفولازمضروريارننسخيناووفىان
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اكفر-فصهمنسينمائيلمحيالمصنعاي-"سينمة))و"مسرحة"انبعداللحزب!ةبطاقمتهيضعتاناباي:او.المحاسبةقسمالىويدس!له

أوض"و"جميلة))تهاوخصوصا،4قصصومنهاا!رغيزيةالقصص؟انطسهدفينةحارةيضعها،الظالمةالمحاكممةنتيجةءفسلبت

وفرةمحلىيعثواللفنانان"ذللكفييقولوهو،"غولساري))و"الاماخفىفيدسهاجلديةمحفظةمنستخرجها1وقد،صدرهوسخونة

الواقصةمنانطلاقمامحنهاويكشف،واقصنافيوايصورالموأضميعمنكاشمكاتايئططأواقىمحل!ىحادةيضعها،قلبهأزاء،ملابمسهفيالاماكن

الوطنيةهالتفا!ببداسنخداممعالاشنراكص".وهكذا...اللباردة،الصقيلة،ا(لأمعة

قشيرمفهومهينفذوومصكاملةاللقرعيريالكا!ئضقيوتبدواللب!-،ءو؟طويرعرضفيواللجوقيةالديالكتي!كيةواخيرا-01

ايىلا،والقلسفيالنفسياللغنىرا!،ا!عريةالانسانيةالواقميعةكولسار!قصةوهي،ناحيةمن،تانابايقصة!يفما!قحة.ال!ي

ب!افييؤمنفهو،ايضااترجمهعاللمالىبل،!سبا!"عالمهيكما،الحرببعدالكولخوزيالنظامقصةهيكما،اخرىناجةمن

!كامدكأ.،هتطووة،دبهافبماديالكتيكياممنفاعلةالادبيةالفعالبات.التنرهـءا!يرومراع،البيروقراطيمينمعللمندئ!ينصراعقصة

"حىن!لىيحكيسوم،مقبولا،معقولارأياالتبرجمةفيرأيهويمبدووحركامباشفخوصغن!ى"خلفيةفيدأئمايعبرضتانابايانعلى

ا)عرريخةبلدان!ناوفيبل،ققطبلفهفيلا،المعاصرةاتربرمةتطيقاتوالاصوات.الاخرى!يمضطورةمتحركةا!خلفيةوهذء،وحواراتهم

المعاصوةالادابنطوران.يفولانه.(خاصينححوعلىومحندنابل)،فحدسبوتشورووجايداروغولسطريتاناباجمواصواتلليستهناك

انحفاضهـوبالييتت!غلمماولكنللرجمةعميقتطويربدونمممشحيلبركالبطلان.بكاملهاالروايةاشخصياتجوقةاصواتهيوانما

احي!انا،الذاتيالطايعذو،والاختيار،الترجماتمنالل!د/بمسضوىفارفضمنحماوهذأ.بالعشمرارمتحركة،ضاجة،واسعةلوحةفي

وله!تا،داردياف-كطوالماا!نرج!-فاوعدد.قترجمألفيللاعمالانكم!.الوقتداتفيالاقناعو،والتنتويق،والشعرية،اللخصوبة

لشالمترجمعاى.الاولىار.نبةافي!وضعا!نوبةفضيةقانالسببلبم(سحابفاذلكبنامروقد)الشمعبيةوالاغنية،الاسطور!الىالالتجاء

."ففهواديباا!أ7كونأنبل،المعولمحةحقاللغةيعردانفقط!لمىبخ!و!ظ،بذلكايتمانو!رغيةولمجرد،وأعتباطاتعسفايئت

ىا!باللذأتهوكبهترجماتحتىصرلتهتؤكدالرايهذاانيعودلاو!تكل(التعبيرصحاذا)منهمناصلامحتم،عضوينحو

عيهـهي،للدفةبمحارفاديببهايضطلعالتيوالرجمة.ا!ربءةللغونضاقيولصشويتذكرالجو!كأهذهان.ممكناآخرشيء!علاواللعكسمعه

وهـأب!نرجملمنفه!دون،الفقوكيالما،هاوبهايقوماتيالترجمة.وبش!ولوخو!الكب!ر

لها.خمبوعيننى،الثرجمةدةباولات!امودو،يرجم،وايحزبحة،والتضامن،الصداقةبانتصارالقصةوتنتهي

ل!!والعر!"اصلماقالوئناا،الىأالنياءولعرب)لرئ!ا!فذ!لمتهورفالصاحصاللفدديوالنضالوالفرديةوالاتطوائيةالعزلةعلىوالجماعة،والنعاون

...بةمواصلامضى.الجبالاللىالسهبعبرهومض"والفوضوية

،!لواهاانتظاريمكنلا،منطقيةفجةأنتوالتي،حزيرانعدوان،؟رةمل!ا!حقداففيهووفر.الكثيرةوخواطرعنملافه

الواقعي،الفنيالادبكتابةدان،ألادبجبهةفيالنضاي!يةلفعالياته،!فردا،وطيداطيرايموتانيردوللم.بالاوكألأخذةايامهوان

الوحدةوبهذه،و"ضموظشكلااللمعبةا!رقب!ذه،افمرىالاناني،الطيرانفبميموتانأراد.السريعةأ!جنحةذبيلمربهمحنمنفصلا

أ!(ف"ل.ادفباطريقفلانهاقحد!يهوالمضمولدنعيفيواأا!رللالكر!كىضيهعهمنشأاللذيناولتكالوداعبهتاطتحولهيتحلقانلاجل
--،.ارو."لا.و."الظريقذاتوواصمعهمسلكوالذين،واحد

نقف،السلممص،لرمحلىنلقلقالثيرةالايامهدهجمهما،الاعزاءألاصدقاء.اعدائهعلىينتصرالانسانان

!نندافعولس!وف...أضاامحماوبفكالىنامعكمونحن،جانبكمالىنحنا.الوتعلىتنتصروالحياة

انجازأتهـ!ن!سدأفعكما.المربيهالت!معوباراضيو!لامةحرية.ومزيفي!تزييفافهاعلىتنتصروالاشنراكية

البشرية،اًلحضارةاصولفيجرب!تهاتقومالتيالعربيةانوطنيةالثقافة

19لقارو"-ة-بايتجلمنوكتيراضاريانضالاان،المعاصرةوالتقافة-7-

هـلىءف!.اللعرباثقاءنايا،فيمكمالايمانملءلن،لكن،تتظركمالل!ائؤ،ايتطتو!الاشتواتيالوافعيا!قاصاننعرفانبقي

"!حعكماننا.الوطقيووحدتكمبشجاغكمالايمانأستكأابمؤتمرالىالسوفيانيالانحادوممثل،.لينببنجالرةعلى

نرقة*!،ألعرب.بكأثظقتاجانبفييكونان،انترفلناانبانكؤمن،!صري،مثقفكانبهو،6791محامبيروتفيوامريقيا

.اقيماتوف،ثلمنيقبريوافعيتيسوفيلبكااًللعرببةجهو!ه-كلي!همانهي،تريف،معامحرورتلكلالرنيسيةالمهمة"

)11(."وألاضظهادوالاستعمارالأمبرياليةضدالشعوبنضالفي

ايدفىكمالجلبلمو!كوالوامعيةفياالتالردالاصيلالاسدوبذا،الوافعيادكاتبانكما

النعسيالمحنوىا!ىيتجهالحديثالأدببانيؤمن،اللشعرية

555555صهلشا"الامالىص"الرائيبنكتابيهفيهدارأيئاوفد)والفلسفي

عنهاتحدثنااينني"!غونساريياودأعا"وقصة،العوييةلىلترجمت

وقروعهااًلوطنيةاًلمكتيةبن،كلهذلكالى،كؤمن(.،هوجداقريباوستظهروالنيترجمناها

أللعطاءاجلمن،عنهامحيصلافرورةاصبجوالسينمادلادببيئالمزح

العرجمياا!يمسالبحرئفييسماهمافباللذسوجد-س.لناسللجماهيروالاشملالامضل

.بيروتفيولفريقيااس!ياكتابموتصاياميهداهوعرح-؟ا

وافا،مرةلاوللبنانزرتةأ:آندادتصريحهفيوجاء.6791عام

مدرسى"وادواتومجلأت!تبرعتوروكلأءوالمضيما!.اللجمالالرائعذلكاللبلدفياجرينها،لتيلاتصالاتبامسرور

من!،اطلبوابآن،كلهذللكالى،يومنوهو.(جداقريياوستظ!ترجمناهاوالتي

مىنوغيرهملبنأنيينكتابطمن،الاصدقاءمنكبراصيروتفيتركت

((الآدابدار"ومثورات(،الآدلب"4مجل!7!لاللبنانيالكاتبمعوديةازصالاتاقمتكما.العبربالادباء

صديقا،شاب41اللبناليالثماعر،ادونيساصبحوقد،ادريس

."شعرهاحببتكماأحببهوقد.ليحميما
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