
لمحوهماسسشصالب!ثاعوصراشهـه

"وال!دبثا،أ

،ادي!035ريئتمنوكان،ا)ءربالى:فتمعبذ!ب،الحرباعلنتنموةللعقداللبنانييينالكتابمنوف!االسوؤياتالكتاباتحاددعا

0"للتجنيددعوةدون،ذربوا"والمجتهعالادب))موضوعفياًلماضييلوللما21و11يوميوروور!كوفي

:.يقولالسوفياتاًل**لمباتحمادسكرتيرواضاف.الاقحادينبينوالتقاؤيةالادبيةاللعلاؤ.ت"دعيموسائلومناقث!سة

هوعاام+صمبللعلبل،الصعباللعا"فيفيثىالليوما!(عامامنسوركوفاليكسميالسبدبرئاسةأدهوفا"ياالوفدوكان

إىاتزالماالمداقعولكن،انتهتثدالعرباننعتببركأ،.اببومعاللمسكرنربو--وبرامبلشاعر2االهلمدةومحضويةآلسر!بتالكتاباتحاد

ثاقة.اةقيالمصويجعلإلعائميفاج-ا!تاريخان.ول!اك!طهيالآىروجدبةفي:سكبروببرتاللشاعرومولداقيمالجم!وريمةاللكتاباتحاد

اشهبأقلبءصنيعبروناللذين،الناصرانا:،بالنسبه،ألمهمولكنسؤر!نو!فهـجخار!لاننرجموو*لنلوونةاكسماخيسروالم!رجموالناؤى

ونتفاهمنل!تقبمانويسرنا.معئاويتماهموابعضهمءلفهمواانإبستظتمون"الاجنبيةالآداب"مجلسةتحريرهببئةدئيستشوغونوفوكورر-تنتين

اللبئاني.الادب"مثلي?لءجوفو3قيصهناًلبلقارياشاعراو،نتيفيلي؟4يرولهصفلجورجيالساعروأ

حوؤ-،العربيالعالمفي!ووفالمحاصرالسوفياتىألادبانقسمورف!فياتالسيالكتاباتحادسكبرتيررومبانتسيفويوري

اكثرفقضعية،اشعرااها.بالقصهيتعلقفيماوخا!صة،ايضااوروباالكازاخسةالىالاديبوكيول!.،نوفسيمونوالشاعريق!باوأفرآسياكاب

المصرينالتا!راًءمن،كتابككلمنبعضانعرفهفانناةهنااما.ءمعوبة.جانوفعليمانور

قضإياذاانصحيم.اللابنانيجمنمنوالقاليل،ييئوالجزائرواللعراقيينامبص!ادريسسهيلاللدكتورمنيتأللففكاناللبنانيالوفداها

،الذات4قضاياكموعن،العاللماراءعنتض..،فقدوالاجتما!يةاللقوميةيو!ف!!واللد!ورادونشى!روارتا!للبنانيينال*!باذحادعام

."نتفاهمانلمنعلاذلكولكن،ايص،تنهافماالمختلفة-ء.......لا
......!محصدمروهوحسينمعيولوجوري!بعلبكيم!ير!-ا!سهوالجم

كلمةفألقىللندوةالاولالاجتماعادريىس!لالدكتورترأسثم.ادريسمطرجيعايدةوالسيدةدكروب

ثوله:فيهاجاءالتياللبنانيفدالو

السوف!اتالت!لا!،دأشكراللنانناللا!اتحأدلالم!صا!ريالسوء!اتا!اباتدعنبتعري!الندوةافتتحت
..........بينهافيماتترجملغةوسبعينباربعيكتبوناديباآلاف7اعضائهعثد

اعتزارهـنواعبر،موسكوفياللثنائيةالندوةهذهللعقداللكريمةتهدع

البلادخاهـبممناببهتوجهدعوةاولهيانياالدكلوةبهذهاتحادنامنجمهوريةايةفيمبدعشا!منهناروليسواسعةترجمة

.النشأةال!ديثلاتحادناتدعيمالزاويةهذهمن!هما،ا!كريبةياءللدىومعرولىثهـور5وهوالاالمسوفياليا!.لحادجمهولىيات

!رالسوفيتيالاتحادزارواانالامدقاءايهاللبعفناسبقلقدالاكأ!بارر!راناتصالاتهالا.لحاديوسعكذللك.الاخرىالجمهوريات

الامورمنكثيرفيورمهموش!أقئوااهـو!اتالادباءالىوابخنهـمعوامرة.وافريقياوآسيااللاثينيةواميركاالاشتراكيةادباءمعخاصة

أهميةولكن،للجانهااوواؤريقيااسياكتابمؤتمراتانعقادتلبة!الللبنانلمحبالادجمبالنشاطعندريساسهببلالدكضوروتحدث

علاقاتفبالاساسحجرلارساءمدعواكونهمنتنبثقاللقاءهذا.لبنانلمحبمااثقافيةمصللاتخمسعلىيشرفوناللبنانيالوقداعضاءان

ألاتحادفيالشريفةالحرةاأكلمةممثليبينوالتعاونالصداقةللبنأنيصدرهافانما،المجلاتهذهيصدرحين،لبنانانواًوضح

.لبنانفيوممثليهاالسوفياتبىالاتحادكأبويبنبيئناالفسر!اًنوقال.كلهالعرببمواللعالم

مندوبينلسناأننااولهما:الاقلعلىامريننوضجانونحبومع،لغة74السوفياتيالاتحادوللغاتواحدةلغتئاانالسوفياتي

نايعنيهالامستقلةحرةجمعيةنحنبل،للبئانفيلسلطةاعنرسمينواعتقادااجمانااشديجعلناماوهذا.ومتعاونونمتحدونفانهمذللك

والادبللف!صمفاهمحولتج!ع!مانيعن!امابقدرأ!أءووءاتكروحدةعلىفقطقائمةالوحدةهذءوليست.العربيالوطنبوحدة

تمثليند!يلاانناالتانيوالامر.واحدوقتفيوملزمة!حررةوارفنكلض!ووقوفهاًلعوبيالتفكيروحدةمحلىايضاقائمةهيوانمااللغة

جمعيةايةعلىيستحيلهذاانبل،لبنانفيالاقلامحملةجميعوتعمققيثقاهمط!بالرغبةوهذه.والاستعماريةمهونجةل11ئزعات

نق!مانبول!عنااننعتقداولكنت.لبنانفيادطروجهاتنبايئبسبباوضاعبشأناما.اللعربيةوالامةالعربيالشعبافرادبينالصلات

بالآدابعلاقتهلوثقحينلبئانفيالعربيالادبلمجموعجليلةخطمةمن"بها!لسلطةعلاقةلافرديةمبادراتعلىتقومفانها،المجلاتتلك

.اليومطليعضهافيالسوفياتيالادبيعتبراالتيالاجنبية."لجهادامننوعاعهلناكانهنا

الشعببينالصداقةلوثيقمعاللعلاقإتهذهتوثيقأهميةوتزدادالسوفياتيالكتاباتحادسكرتيبراًلملاحظةهذهعلىعلقوقد

اليوميناصرلذياالسوفي!لاليالشعبوبين،اللبئانيونومنه،العربيولكنه،ايضاالسلطةيمثللاالسوفيا-لبمالكنابات!حادان":بقوله

الاغتصابمنارضهمتحريرهيالتيلىالا3العربقضيةكبيرةمناصرةواتجاهاتنادولنمنناتصوراتنفسهيتنات!وراان.ضدهايقفلا

العربيالاشتراكيمعتالمجببناءرسالتهمانجانرفيللينطلقواالصهيونيتكونانيمكئلاواللصعوباتالتئاقصاتؤانلذلك.لاتجاهاتهامماثلة

الحديث.ممنالكثيرونويعلق.مجتمعكمفيتواجهوئهاقدالتيباحعرة

العربياللشعبفئاتجميعيثصاركاللبنانيينبالكتلاتحادانففيصحيحغيروهذا.واحدبوجهكتابنااناللغربفييتنقدوننا

معوناتمنيقدمهء"علىالسوفيلأ!يللاتحادالعرفانبثسعوريتوجهجينقدا!خرينوجهعنوجههيختلفحيناديبايصبحالكاتباناعيقادنا

تامةثقةعلىوتحن،الساليبةارضهمتحريرفيلمساروتهمللعربكبيرة،تختلفالتيهيال!عبيرطريقةولكن0واحدةالادبمواضيع*كلون

العبربيةالمقاوءـ"لحركةمناصرةسيزدالونالسوفياتالادباءبان-ينفصلانيمكنلافالاديرب.مميزةشخصيةكالبلكلوتجعل

هذا،بهالسوفياتيالشعبوتعريفالعربيالمقاومةبادبواهتماما.فحينوموقفهمثلاالشاعربينفريمنهناكولليس،الاجهماعيموقفه
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-?-------لى--ءص-ء---يمء--إخءقىلى---ءس"قيغ-""لىش-شبرير-ق-بئش-كا؟"!ؤ!يريرحوكاخ!؟شو-*س-لى-"!-خء--ج---؟-أ؟-لا-ء-

ص؟يم؟ءفيلىنر--قىء"يم"+لىج-----شقيخ+بربمجتر-صبرير*بششىيم-3-ء-؟سسخمتر-يهيحقبنبر+ج-سضير؟!-س-عيمبمبرخقيء--،صخء-ص،---ر-:-ء--------

؟-يم-؟-"يريرء---ءء---ح---ء-؟--ء----يز--ج-ء-ء---ءيرقيخب---ءلإصيرقيش"سضكاححيمخىخححئنيم-بم-!+لمحبز+تهضش-د!-؟؟-ر.كا-ءلىبر-

جء-فييم-ص--خص-كاش--خء--ءج-لا!ضصقيشيم؟صض!كأ-!ءضءبم؟-+.-قيءش-يمص؟خصش--ج--؟-7--س-خشيم--ء

يم!-ض!ىن--؟-ش-ءلا----ج-ض-----حقي--ء؟-سلى"بربم-خ!يم--ء.ش!-قي+ش--؟بمءترشيم5؟-ششرضيميم-+تهكل!كا++خسإضبم--ر؟-؟كا--+-ء-ش---لا-

أ،بم:-:؟-؟-ء--"-+-فير"؟لى-ش"---ء"---ء-:-تخ!--بريم-بر-في+سيرض"إقييملإيرش-لى-لآءبرجض-يه!يم!بم!جيئصزر-قي*-+--"شسخحير+-دص-ش"?س؟سص-؟7-ء--س

+ء"-جصصء----77----ء---ا----?فياسر؟قيء-يميمض-ص--وريرطصضس--يرسقيخ!ير-يم-صفي!"سخ----تنشص+---ى--ء+-

صص-----ء-لى6ء--ء---ص----لى7ص:--؟ء-سء-يم!س"شىربميمبم-فية---ص-تهسص؟-

--إ-!-سقيقي-س+قي--ء-،ءخ-"لىب----ص؟"---؟ص-،؟-ء"+-خخلآضءيم--شلإيرش"--ش!ير"-+-يرص+ض-ض"--يم-:-ش!يرءيرغضقيرض------

ير--خ---!ءلى--.-ءلا-في؟بم-ءل!-ص---"-؟-؟-فيشؤشغخر---؟!ير-؟برط-"--ريرؤسء---!؟يرلىض+شبرصبرءص--يمص+ءء-لى

--!رص-"شبء-ص-ت؟--"-يم-خ،----؟-شقىءيريم-؟ض-ش"صير-:---صء؟-خ-ء-ش?ءج-شقيس-----سقييئ"ضيمصكاج+ءج-يمش؟صيرخ-برصلىصيم"يمط+ش!لى7الىءكاس----ءص-كأجم!!?؟-"

--ب؟طءج-5"+"قيإضتيءضص!"ير:ءخ-يم،-؟شض-"ء،ءخ-ج،ء4-آلا--ايرس-!ش--يم?"----يم-.ء---؟--!ىصضخيم--!يرط--كا--!-ر-"---لألخص---

-"!ش-ش!ءأأ-:-+شتججثيءيم--ء--لىيرى؟يم-ء-برح!يملىير-ض؟--ط-ستقيتآيم-خبم3ءشيم---صض،ء----قي-.7أشخضسيرتريربمكأصير؟بم3-يم""-ص،-!س-ء-بم--لىيمسإقيلى7--"-؟+!-----+--ء---ء-

في!-بمص-ءيربزيهجيزير!!!بمبرتهروخكخ!بر-ء---لي!ش-قي"ءفيسيم-ضجسورقيضقي--خير،*بم-يمأبم-ص-ء-+ء---.ضبمبر!بمس-"صكأشع!بركابر--؟-؟---+-7-س

-ر؟+ويمكخئزح!شغ-ضسض!في+يزيريرير"قييم؟-------ير""شءء--ء!!يهبريركلئر!،+-ىش؟-!سءلى!ء

تر.ص-خخ!كأ!لى-ص-ص-كأ+ش،"صش-يم-ض-؟ش"صيمصير-بر---برقييمص7كا+-؟!برتر--!-"-ء

-صىتي"-كا؟لابملى-؟بمترء-ص--!بمحضض-يم"يم؟"،ضلى-يم-!!ش-ص!.شطعط،ص-+

بم-ءلىص-ص-يهمحو--+ص-خنبم!-فبر-ء-برلأإعجكا--قي--!س-7- -!سس!--ء؟.7ص-ءض!يميمضبم-ص-قي-ررء؟!!؟بمبر!--نج.لى.-------ك!ته!+ع!

يم-ص!-.-صض+!يزء-صس-!؟"-

-ءير*لىفيبمش-يمط---!يربمشخ!-؟!إ"؟؟"بر؟بر!؟ش--!يم

برص-ضترءصء:ءص-ص؟ء-لى-ا-ص+،-يم:-لى-لى------------

ء--ء-يهيممصءسر--:-ء-9سش؟ص؟--ضيمخلىص

كا.يم--؟خ---+بزبميم-س"تسش-+ض

:ءير*لىلى-لى؟ي-؟!عننص-إس-!!3،--ص-لآ-س--بر----فىضء-افيضشيملا

-!-ض-صلى"-يم!+"+!لا!قيء-"-ص-ء

.؟يمش!-سضشضص!ء!ختي-)فير-ش!؟"لىص-+ير!يمء

ص!،31ء-يرطبرلى،لاخيميزيم-ء--":!جثح-؟7س--"

رر--ء!-خ؟--!!!يهيمنه!غ-خ!أ:*؟-ء".

ش5شنر؟طكالآني؟ع!!--!-ش-س

حص!ي--س!ضخ!سص

-".-صكاكاد-لأ.؟لأ-.ط؟!يم!-"سغع!.لى-+ير--لا.ظصير--ير

بعلبكي.منير،نحميوسفمحمد،ادريسسهيل،روميانتسيف،ادريسمطرجيبردةعا

كاملا.مثالاالتراثت!عتبرالتقليديةالنظرة-اولاناضللانهوالمقاومةالنضالادبالتذوقاعمقيتنو!الذيالشعب

وابيشكلفيكرهـء،المئسالهذايقلدانالشاعرمهمةانوترىزمثيلاليومئيلاسراتعيدالذينالنازيينارضهمغتصبيطويلاوقاوم

لكسلوينبوعواصلنموذج،النظرةهذهبحسب،التراث.آخر.الووطننافيادورهم

اللعمق:التبراثفيمستويينبيناولافتميزالثوريةالنظرةاما.بداعايشعرالتيالسعارةعنالتعبيرمنكلمتيانهيانقبلئيبدولا

والوقد.اللهباو،والسطحفيبارزعضوهواللذيعظيموفسرفارلسيدالوجوداتحاد.بها

الحركةيمثلواللهب.والاشكالوالاسالليبالطرائفيمثلالموقد!ا،نحادسفيرا،وا.نحادهماللبنانيبناءللادبالكبيروالصديئاتحادكم

ومكانزمانفيمعينةبة.،الرمنيةبالفترةمتصلالموقد.واورجرشيق!بما!امبدوريقوميزالوهاقامفقد.نلبنافيلسبموفياتيا

........ا!ملدلندباءابينوالتعاونالصداقةعرى
.كحيساءبالحي!اه،كالسانبالانسان!متصلاللهباما.معيعين،.

الموق!.فيلااللهبفييتأصلا!وريوالشاعر:والتورةالشعرحولملاحظات

.جدي!امعنى،الثوريةالنظرةفي،الشكلياخذهكذا-ثانيا

اللانهاية.منمنتهيةحالةانهحولملاحظاتالقىاللذيادونيسللشاعرالكلمةاعطيتلم

متناهيه.لااللحياةبينما،متناهالشكلاناعني:موجزهاهذاوالتورةالشعر

المجتمع.لتغيرمقمياساذنهو،الناحيةهذهمن،الشكلتغيرفان،ثوريامجتمعابعديصبحللماللعربيالمجتمعانمنلرغماعلى

وتخلف0يرموددبيليتغيرلاواحدبشكلوالتمسك.ثوريةمشكلاتيواجههاالتيإلمشكلات

اذنهـجم!شيءكلوفيالماضيفيالمستمرةالنظراعأدة-ئالثا،لذلك،هياليومفيهانتداولالتيوالمجتمعالادبقضية

.التورياللشعبرصفاتمنجوهريةصفة.والثورةالادبقضية،العربنحن،الينابالنسبة

منيجيءلاالثوريالثغصران،تعنيفيما،النظراعادةوتعنبمالشاعريشغلماأنليويبدو.الثمعبرعلىوولاملاحظالياقصر

المغامرةمسنأي،المستقبلمنبلى،والمئالالنموذجمناي،الماضي،ايجازهيمكن،والمجتمعاللشعربينبالعلاقةيتصلفيماالثوريالعربى

نامنبدفلاالماضيننقذانارد.اذاانناكذللكوتعني.والمجهول:أمورثلاثةفي

المستقبل.نحونتجه.بتراثهالثوريالمضاعرعلاقة-ا

ن11هياخيرةملاحظة،السابقةالملاحظاتعنينتح-رابعا.القائمبالنظامعلاقته-2

الضذيجيءلئلا،والتجريحبالبحثهوالحيللتراثالحقيقياللجوهر.بالشةبعلاقته-3

إتقلميدية.االمجتمعلت.فيما3،بالماضبمنتبيهاوالحاضرللامسمطابقا:يليكماملاحظاتياوجزالاولىبالناحيهيتعلقفيما-ا

!.7



----جظ----ءقي-.-فيوجهفيوقوفالببس،)1(كانأيا،الننجديد4.وجفي،ادر،قوفالو

----.----نعرؤلفحين.الانسان!جهفيوقوفكذلكهوبل،وحسبالتراث

---.خ"خ،جالقصيدةمقياس(نفولذللك.والحياة،نالانسنمونعرفلافىتجديد

قي--؟رز-.-!اللثورىاث!اعرعلاقةأىالثاهـلآ.،لالئاحعةشعلق-..وفمما2!
!---!.المسمالبلاما!مىلعمحماممدارميهوحماالوريه

-مم!-خ"جمشح--خشط"

في--:"-ء--"طشح-+-!خعحطظ-!قي:يليفيماملاحطلاتراوجز،القائمبالنظام

-ء"-ح!لا-"قئ---خح-ع:-+----ءإ--ش-.نظامفيتننجسدانمنفعلهاوتحطعلتعبزرلكيللثورةبدلا-(ولا

---ء-شط،حالشاعريميزللذللك.وحسبنظاماتكونانمنملافىاللثورةلكن

-ير"خ-طح-"؟-ظشط---:3!ء---فيهياللحركة-الثورة.طئظاموالثورة،كحبركةالثورةبينالثوري

ء-----ويتجاوزيتجددانللنظامبتيجلذيااللهبهيالنظام-الثورةضمان

؟-ط!كأ؟.وان،كالرداءالثورةيلبسانالئطظابميحاولوحين.باستمرارلغسه

--حط.وفللاشىتحطتمقمؤسسةالىيحولها

--.-.:----.---والتورة،الشعر.الحركة-بالثورةمتصلالثوريالشاعر-ثانيا

*-----شح-طح--خ"!ء-------جدطش---ح/بواقع،جمعينبتاريخمرتبطالنشطلامانذلك.واحد،الئاحيةهذءمن

-ء-.--!--*؟خ-"."*-!-ح-التوحمدهذا.ان..والنظام.الشعردين.التوحيدنحاولحيناذننخطىء

دهـما.الصوار،والوا!عالعاريجكسجاورالمصدهاما.معيى

.سوفرونوف،مروة!هين،دكروب!ابرا!ءحمد.هعاوالثورةالشعر،النتيجةفي،يقتل

طألا*لتقليدافيفليس.عظيمةقدوةالصددهذافيللياينألناويقلأم

هو،،"والفلاحينالعمالتحالفهوالشعب":للينينيقول.للئظام-ا!مااوتابعاجمونانيجبالفنانعلىيدلمااللينيني

غايتها،ثوريةبنظريةيس!نبرشمونالذيناللشغيلة،اخرىبعثارةلن!ييممقيالساالطئخعشطذوقهمنيرت!خذيكنللمنفسههوائه

الاشتراكي،المجتمعبناءاجلمنوكلياجذرياالواقعتحويل،بالطبعذفمسىنا!وللا":عحنموقائدمفكركلبتواضعيقولكان.الفن

المستقبل.مجتمعان":تشارسوكيلوناويقول)2(."الفنشؤونفياختصاصيباني

وفلاحيناعمالناان؟العربيالشعب،المعنىبهذا،نكونهللكنللتوحس4فكرةاطبمماليينونحمرهعطفهمنابدايجعللملينين

بالمعنى،ممنحالفينغيروهم،لوريةنظريةبايةكجمهوريسترشدونلا)3،."ورارقسادة

.ثورة،بالتالي،لهمليست،ثوريةنظربةلهمليس،ابلينينيمنالحديئاهضكانالذيماركسرايلينينيؤكدهذاوفي

كجمهورنا،جمهودالىئوريشاعريتوجهانيمكنكيفاعرفولا.سياسيةلاسبابالابداعحرية

محش!وجمهورال!4الى.دهمغلقةلقرلناقضبالالموطحقايجهلودلئطتاانتعاجمرلطدفياللقائمةالانظمةاراءيجابهالثورياللعربيالشاعر-ثالثا

....ص.:التاليالوصعالعربيالمجتمع

فيالثوريال.ربيالثاعبراليهيوحهانيمكناللذيالجمهورانمحارطش4فيالعربيةلحرر.بةاالانكلمةقوتهبكليساندانه

مغير"اللشطريةالطللايمكوونلمعلمونقئاولتلمعقفوطلمونرجوطلمعتهااللدنقدممةطحاوفيثاليطه،جهةمن،يستطيعلالكنه.والامبرياليةوالصهيوئيةالاستممار

ص....الثوريةجلريتهاعدحطفيبعضهاضديقفانالا

ويتفتح.ي!نصوانلشعرهتتيحاللتييزرر!لمينتطرررهـاءربةالثعبا!شثم.-،فيوو!ريو!فمؤنديئ-،بنيةذاتثقافةعلىتقومفهبى

ويقنح،يغنص4انه..يتقدمهلل،للحمهورشقارلاالثورىا!اعرفيخاربونوحكمامقيالاائوا!ممنيتخذونالانظمةهذهموظفيان

.....:المفارقةهذهنجدهكذا.هذاموالفهمتتباىوالانظمة،الثوريالشعر

ماوهذا.لمستقبلااتجاءفيبهويسيرجديدةآفاقاوفكلهلحسهالاتجاهات.الثورةباسم،تحاربمنها،التحررنحوقتجهمجتمعات

بالشاعروالمتعلقةلسانهعلىغوركينقلهاالنيلكلمةافيطننينقصدهالئواحىميعءلىورءبقهنأاررهرعلىينطثقوما.الشعريةالثورية

بعفرمبت!ذرطانه":بقولهينتقدهفشطو،(7ص)بيادنيدئطي0الاخرىالثقافيط2
."يتقدمهانينبغيحينفيللقارىءينقادفهو،ءبرا

عنيعببروناللذيئاليسو"تاثيراالاكرالعربالشعراءانوالواقع:ال!ث!مها!نقعه

دحظةقرائهماًماميضعواًانيحاولونالذين،بلاًدجمهوروواقعهمشاعر:والجم!افيرالشعر

واقعسمتجاورالىبارنرابروتدفعهمياللفوهاللممشاعرفيهمتثيرفنية

آخر.واقع!نابحثواوسعوفيالشعبمنيقتربانالفنوسعفييكونلكي"

جديدةتجربةنخوضايومانناالىبالاشارةاللاءلمتاهذهاختتمالتعليمم!توىالمجيفينرفيانينبغي،الفنمنيقتربانالشعب

)؟(."العاموالتقافة

الحقيقيةالتوريةالطجربةاافيا.هد.اللفلإهطئيةةالثوظاهر"هشط.واضحااصبجامرفهذا.للشعبالفرحاًقنقولانكافياليس

هدهكلواررله.لكاتبولممث!جالبالى،ملاحوالعاملر
تعييرالى،اليومحتىالفناكما،السلطويةالبنيةتغييرتتجاوزبمولثورة؟"للشعبالفي":قولنايصيماذامن

ذاتها.المجتمعبنيةبذورجميسعنس!عاعدانهوالمقصود...":لينيئايقول-ا

وتحياها.التورةهذهلواكبجديدةلثعريةتجبربةتنموهكذافي)."للبقاءشطاب!بيةاحطثررأيهاتحتوالحياة،كانتأيا،الجديد

والثورةاللعربيالشعربينالوحم!ةبلاللقاءنواةتكونانولعلها،التقدمدار،العربيةالترجمة.طش-،ص،الثقافيةوالتورةالثقافة

العربية..(موسكو

الوفداعضاءبينسيمالا،طويلانقاشاادونيسكلمةاثارتوقد..25ص،الثوريةوالثقافةاللثورةفي-2

وبينه.ايلبناني.244ص،السابقاصدر-3

العربيالشعبانشكلا:بقولهخيرسانوفالكاتبعلقوقدالطنرجمة)92؟عر،الثقافيةوالثورةالثقافةفي،لينين-4

عظيم.بممشقبليتمتعلشبهوكالوثيسشاعراصفوفهفييضماللذي-.(6791موسكوالتطدمدار،العرطشية
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بيناللفصليمكنلا.الرأيهداعلىاوافقلاانا.لوريةمشكلاتمررناالتيالظروفمنحيثالمحاضرةهدهءلىاعلقاننيكاناداولكن

بل.ألمجتمعخارجليسستالمشكلاتان.والمجتمعالثور.بةالمشكلات.الثورةعنتعبيرابالضرورة،ييسالجديدالشكلانارىقاننيبها

لورية.حالةكيالعرببممجعمعناوان.خلقهاالذيهوالمجتمعان.تقليديةشبهطريقةعلىء؟لفوهو،تفردوفسإيمثلااخذنااذا

تكنلموريدةتثور(4قيهحدئت.ووطئياجتماءبتحررحالةميوهواما.ثودياشاعرانعتبرهانناوالواقع.رجعيا،نعبرهانعليناوجب

نشأترإامنبةالالجاهمتعددةطبقاتوتتج!سهـفي،المجنتمعخارجنعتإبرفنحن.ذلكءلىموافقونفاننا،الامةلهبهواللشاءريكونان

نكرية.للديهزصبعانبعدتبلغلمالتوريمةكأتتوان،الثوريةالمشكلةالنساهـرعلاقةعناما.الروسيةاكورةموقدهوما؟كوفممكيان

"بتراثالشاعرمحلاقةعن"اثونشىقالةماعلىالتا"4الموافقةومعالتناقضيضعف.خراكيةلاشاالبلادفيا،اته،نعتقدؤاننا،بالنظام

شامحروجوداناًتقدازاللاالقائمبالنظامالش!اهرعلاقةعنقالهوما.وال!ثورةالتقليدبينالتناقضي!سعفوبالتاني،والنظامالثوريةبين

لأليسالشاعر.ثوريمجتمعناانعلىدليلنفسههوبالثورةيؤمن..التإليدعلىاثرتقلأ:؟لثورةان

المجتمع.هذاعنمنيعثشاعرهوالثوريفالشاعر.المجتمعخارجيكونانيجبالشعرانارىفقد،بالجماهيرلشعراعلاقةوءى

نااوافقواثا.ممكنفهدا،ثوريةنكريةللشعبيكونلاانحتىيتنازلالشعركان.التورةبدايةوفي،للجماهيرواضحا

نااعتقدولدإنني،البعيدالىويرىبعبقريتهالشاعريتقدمالشاعر.الشعرللفهمترتفعاننفسهالوقتفيالجماهيرعاىوكان،أهيرالجم

ليسستالثوهـييناللشعراءمنكثيربةالمجتمعخادجتكونانيمكنلاثورتهمفهومايكونانيجبالفن":بانالقولفيموقفنايتلخصو!د

تختلفانتمائهوباختلاف.طبقتهابنهواللشسإعران.ثوريةنظريةللهم."الشعرفهميتعلمانالشعبوعلى،للشعب

نكريته.:بقولهادونيسملاحظاتعلىادريسسهيلعلقوقد

صسإصدلانهاثورةفعلافهي.الفلسطينيةالثورةيخصفيمااماالشاعربينالعلاقةالىنظبرتهفيادونيسمعنختلفنحن

يجعلادونيسولكن.اجتماعيتحبرربذورداخلهافيولانالاستعمارانحينفي،بمقودقائداوبمتبوعتابععلاقةيجعلهافهو.والجمهور

التورةاننظريوفي.لعربيةاالتورةعنمنفصلةالفلس!ينيةالتورةالتوريالشاعرانوا!حق.اللطئمروبائأإثيرتبادلىعلاقةهيالعلاقة

العربيةفالثورة.العربيةالثورةمناسلوبااوشكلاتمثللفلسطينيةاغيرفالمجتمع.الثورةببنوديتمخضمجتمعمنالايولدانيمكنلا

اللفلسمطينيةالثورةعلىصالخطرومنالخإومن،كاملةوحدةتتبريقودانيسعطيعلاالثورياللشاعرانثم.ثائرامجتمعاينتجلاالثائر

مستقلة.نجعلهااننفسهلعلاقةبينهماالعلاقة-كونوهكذا،للجمهوراولاهوينقدللماذاالجمهور

العالممعللمتوضيحفبىاستكمالانجممإحمدالدكتورواضافطلعلماالتورةببذورينبضالعربيعالمنايكنلمولو.وتواصلتبادل

عاموقعتفقد.العهد1حديثةتزإالمامالمعاصرةالتورةباناللعربي.ومصبهنتاجكلمنيمهوفالمجتمع.احدوأثوريشاعر

النضجبعدتنصإجلمانهاالطبيعيومن.5691عامفعلاوبدأت5291روبيرتاللشابالروسياللشاعرادونيسملاحظاتعلىوعلق

يعبروناللذينالكتاب1جيلبمديخلدلااناذنالطبيعيومن.الكافييكفيلاالتبم؟الواسعةالارضعلىنعيشرإ،اننا:بقولهروجديستفنإسوكي

العربيالادببينتشابههناكهل،اتساكللوانني.الثورةهذهعنوازدياد،صغرتقدالارضفان،ذلكوعع.عليهاللمشيواحداعمرا

؟التودةابان1الروسيوالادبيستطيعلاوالانسان.الارإضتصغيرفيساهمقدالمعلوماتتبادلسرعة

علىمعلقافقالسركوفالاديبالعامالسكرتيرالىالكلاموانتقل.بالمسياسإةويتداخليهتماندونالسريعالعاللمهذافييعيثرإان

مقتنعالمؤللفانالكلمةهذهفياسعدنيكلما:الونيسملاحظاتحرا.يكونانيجبانهبحجة،العالمعنينعزلاناماشاعرباستطاعة

والشعلة.بالموقدللادبتشبيههنفهمونحن.بافكارهالإىيخرجوالا،الاذاعةالىيستمعوالا،الجرائديقراالاوباستطاعته

قالهماارددباناكتفيفانني،بالجمهورالشاعرعلاقةعناماالشاعرولكن،العاجيةالابراجمنخاللليوماعاللمانصحيح.الحياة

وهذا.الشعب1موخلاالشعبقائدهوالشاعرانمنماياكوفسكياذاولرإن.بنفسهفينفرد،اصطناعيابرجالنفسهيبنياانيستطيع

ولولاوالنئعب.الادببينالديالكتيكيةالوحدةعنتعبيرهوالقولللشاعربدفلا،برجهبابعلىوروبندقهلةيحملرجليومذاتجاءه

سامع.الم!عسئاًلقائلانفصالايألانفراديالتكبرلكانالوحدةهذهواقعيةحياتهانيعتبرالشاعركانفأذا.البابلهلليفتجيخرجانمن

واسعة،بورجوازيةثورةبدايتهافيكانتفقد،الروسيةالثورةعناماوحين،ايضاواقعإبةرغباتلهالبابعلىاللضاربفان،ومعقولة

الروسالادباءإوامام.عمالثورةاصبحتباريسثورةبعدولكنهايجدولن،نفسهعنبالسلاحالمجهزيدافعلسوف،النقاشيحتدم

عليسإمكان.يختارالسدطرفمنطرفايفي.كبيرسؤالانبثقمنباحمرحياتهتقدرفلن،ماتواذا.الموتغيرالمعتزللشاعرا

حلهناكيكنولم.للمس!تقبليندفعواان(وبالماضييتشبثواانامااعتبرانا.والحياةالسياسةعنوتجرداًللجمهوراعتزلشاعر،1بيضة

تإقبل،والمس.الغدمعوغولىكيماياكوفسمكيفكان.الا-لجاهينبينوسطافكاراًتخدمدعوةوهي،كذبمجردهوالسياسةعنخارجكيانايان

ادبنا.تطورميزاتوتأكت،روسيابثورةفامحرفوا.فيهاللمتفرجيئقاعةلاكالمسرجالحياة.اللشاعرامامخيارلا:معينة

مناخرىبلدانوفيلعربياالعالمفيتتفجرالتيمالتوراتاما.نضألقاعةولكنها

قوم!ووطني.طابعذاتتزالولاتحرريةثوزاتفهيالثالثاللعالمبلدان!كلمةفيجاءتالتيالنقاطبعضمروةحسببنالاستاذناقمثىوقد

ادبمإ.فيظهرتقدكونانبدولابكمخاصةميزات6مإفلثورلذللكمشكلالنانوعمنتأتياللعربياادبنافهمصعوبةان:فقالادونيس

ناالادباءعلىكان.النتالليةهي/ثورتناظروفكانتفقدنحنامامنللتحررثوريةوطنيةحركةفيهواللعرإبيشعبناان..العربية

شعوبوهئاك!الارضبقاعفيالرأسماليللتراو،للاقطاعيتممدواوالادباءالشحعبجعلاتداخلهذا.الاجتماعيواًلتحررالاستعماد

هرمنوهناك،الاشتراًكيلنكاماالىالرأسمالبمانظامامندأسااًنتقلتالتحبررحركةءصعالوطنيونوالكناب.عديدةتياراتالىينقسمون

بالر؟سعمالي.لوسطغيرمنا،شسراكيالىالاقطاعيالنظاممنمباننرةجعلتالاجتماعيللتحرراللكفاححركهولكن،الاسشمارضدالوطني

مجنمعه.فيومؤثرامتاثراكلهااللحالاتهذهفيالاديبوكانالتياراًتهذه.و!طنيةتقدميةتياراتالىينقس!مونابإ،سمنكثيرا

نايوضحالدكتعورمحادتعليقهسركوفالادببانهىانوبعدمخنلفاالادبنشا،هنامن.الثوريةبالمفاهيمتخنرلمفولكنها،ثورية

والتحليل.بالتفسيريرفقهاسهولبإالصورةبرصرإيكتفيلاالمؤرخ.المفاهيمهذهباختلاف

ناولاحظ.العربيصمالعالمعنىنحددانالمفيدمناًلهالىواشارفي،ونحن.المفاهيمهذهلاختلا!صورةادوئيسمحاضرةوفي

ألعبربية،اللغةهيواحدةبلغةيتحلأثكونهمنبالرغم،اللعربياللعالإمولكننا.التحرريةالقوميةللحدودعامموكبفينسير،الوفدهذا

الىبلدمنتختلفاوضاإعنافان،واحداللقومي،تاريخناانمنغموبالر.المفاهيمفينختلف

والمجتمعالا!أعيالمجتمع1وعئدفسا،الديإنبمالمجتمعفعندنا.بلدلديهكلألتوانثوريايصبحلماللعربيالمجتمعاندونيس11قال
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ادريى.سهسطل،ادرطرمطرجيعا)يىة،كوليببففيصين،يسادوق،معيزلجوهـيف

نرجدواالثوريينالادباءان.واعتقداقطاعينظامظلالكلينموالثوريبلغةتتكلماللأولوهذه.ثولفيضنمثلةالمجتمعاتوهذه.الثوري

باللفئةيرتبطالثوريالكلالبان.لهومهصاالثوريالنظامثبلحتىعندماولكن.ادبائنابينالنسديدالتباينهذانلاحظوللذلك.واًحدة

ثوريونادباءيوجدا!ربيةالبلدانوفي.بالدولةولليس،الثورية.معينةبلادعننتحدثانفيجبلثورياالادبعنلتحدث

.لثورةاسبيلفييئاضلونىلاا.قائلةنجمالدكتوررأيعلىدريساًعائسق!لقتوقد

ناكيففعرضجانوفعليمالورالكمازاخستانيالاديبوتكلم.ماثولةضمنمجتمعكلنوعيةفيحاسمبشكلنجزماننستطيع

وابرز.ثوريا،كلاراخمصمتانفيالاقطاعيالمجتمعفيحتى،كانالادبجانبفالى.واحدةدولةنطاوفيالمجتمعاتانواعمختلفنجدفقد

بمالشعب،يتصلان،مبدطعاكاناذا،"الشاعرعلىكان:الظاهرةتلكان.ايضاصحيجوالعكساططاعيمجتمعيعيثرقداللثوديالمجتمع

.لبلادابهيجوبحصاناجملفيعطى.؟!ح!كيقةوعنعنهيعبروانمنبل.رجعيةمجتمعاتبالضرورة،تضملاالرحعية-العرببةالدول1

بوسعيكنولمالخانامامالشعبباسماـحورة"االايقولالاعليهان3الخفاءوفيحيناالعلنفيتعملئوريةمجمعاتتضم-ايضا7انهاالمؤكد

ادبناتألرولقد.الحاكمهذافضجولويحاكمهاويقاطعهانحاكمايالعربيةالتوريةفعاليةاننلاحطانيمهـنو.ثوريتهالتوطكدآنجرحينا

بالادابايضاوتأثر،تاريخنافيمهماثيراللفهذاوكان،بلاسلامهذاوجودوبعل.لشعبافيهايضطهدالتيالمولفيخاص4لبرر

ظل!قدالتائيراتهذهمنوبالرغم،الروسيبالادبثمالفارسيةالثوراتتفجرلنالممسرالذيهوواًللشعبالدولتلل!بينالتباين

فكان،بمجتمعهملتصقاالفنانوظلمميزطابعالكازاخسطانيللادبمثلانفسرفكيف،والا.العماللملعربابهايفاجبىءاًتيالمتتاليةبيةا للعر

يكنلمالمجتمعانمنبالرغم،الشعراءالروسيةالثورةحيأمناولمعاقلاحدىاللعالمامامتعتبر-،قليلةايامالى،كانتوثد،ليبيالور؟.

.للثورةمهيأمجتمعاتتمثل!عبربيةدولاهنادانصحيج.العربيالعالمفيالرجمية

فاوضجبالمجتمعاللشاعرعلاقةعلىكولييفقيصالثساعروعلق.ثوريهمجتمعاتايضاآضمالرجعيةالدولولكن،لوريإ

تاريطدفيواضجذلك.لمجتمعاخارجيعيثرانيستطيعلااللفنانانالىبعلبكيمنيرالاستاذاشارالعربياًلمجتمعتفسيرعلىوتبلي!قا

حبهفيعطي،المورةالىيأقيلكبيراا!شاعران.العالميةالثقافةوالتجربت!ينالجزالريةالاشتراكيةوالتجربةالمصريةلثوزاتجربة

دائمافهوالطبقيالمجهمعفيلشاعرااما.ثوريمجتمعفي،للثورةتمثلالاربعةالبلدانهذهانولىأدط.واللعرافىسوهـيافيالاشبراكيتين

ارضه،بلغةيكتبفنانكلانواضاف.والاستعبادالنيرجانبالىهذءبانواضاف.الاشتراكيالمجتمعالىالرأسماليةمنالتحررحركة

يكونارضهوصورةشعبهطابععنمعبطرااللغةبتلكيكتبوحين.قطرالغيثاولولكناللسنصغيرمستحدثةتكونقداًلتجربة

المبدعاللفئانان.الشعوبجميعمنءفهومابالتاليويكون،انسالاعلىليعلقفعاددكروبمحمدالاستاذالى:الكلامانذقللم

غربيلااوشرفيفنانهناكيكونفلا،الشعوبجميعيخاطبفنانالثورياًلادبانفراى.الثوريالادباوجودحولىألونيسملاحظلابئ

فنانا.التوريالشاعريظلانالمهم.قطعاالادبيبرزانالمحتممنفليس.القائمالثوريبالنظاميتعلقلا

بانشويكينوتيلجورجياالشاعراضافالفكرةلهذهوتوكيداالادباانعلىوتكلدلتالعالميةالتجاربانبل،ثوديبلدفيالتوري
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والم!نى.الروحإنشويهالىحتىتصلوقدوالامانةاللدقةعنبعيدظهييثورلايثوراللذيالثوريوالشاعر.الشعوبجميعملكالفنمانالشاعر

مراجعتها،بعد،لهتأكدفقدالروسيهالىالعربيةالمترجماتعناما.كلها)مالماجلمنوانمافقطشعبةاجلمن

الاوحدالمقياسهووالفنالجودةطاملولليس،املعوالهدةتخفءانها(لطابعالى0النظرلافاشوغولو!السيدايضاالرأيهذاواكد

.الاحيانخاللبفيو.اللى،باللسياسيةالوطدةالادبعلاقةالىمشيرالاثسعرالاممي

مااقطاعياكانسواءمجتمعايفيالتوريالادبوجودامكافية

الاتحادينيبنالتعاوناقشواطت"نبالرغم،الديالكهجكيةهذهوجودلونومن.افضراكبباامراساليا

ورأى.العربيالادبتحليليصعب،اًلعربيةالدولدعضفيالتمايز

الكتابأتحادوفدقدمهاالتيالاقتراحاتفيالمؤتمرونلتدلوثمالعالمفيالثورةلوحد"قكفيلاوإللجنسواللغةالدينوحدةان

هي:وهره،السوفياتالكتاباتحادمعللتعاوناللبنانيينوتقهميمرجعيالىالعربيالعاللمفصلانيرىفهووللذللك،العربي

والانحادلبنلنفيا،نهحادينمنهوبىلمبيندوريةلقاءات-1.صحيحفير

.التعاونوتعزيزالادباءبينالتعارفلتوثيقالسوفياتيعنادوذيسدأفع،"لاحظاتهتناولتاتيالمناقشاتعلىوجوابا

انحاديمشلوفدالىاددهـوةاللبنانجنالكتابأتحادوجهوقديقصدكانانهفقال.ا)ثورةبمفهوماولا*نخعلقفيمانظرهوجهات

يحددانعلى،0791عامخلالبير!تفيآخرللقاءالسومياتالكتابهذاانبماالهواضاف.واللثقافيةالاقتصاديةالعلاقاتنظامبالثورة

الافحادين.ينباتثلوروموضصمحهل!اءالدقيقالموعدهيالعربيةالثورةانرأىفقدلذللك،جذرياتغيرايتغيرللمالنظلم

الااحادانيبناصتلافهاعلىوالنشوراتوالمؤلفاتالآثادتبادل-؟،بالجمهورالشاعرعلاقةعنأما.طبقيةولليستتحرريةوطنيةنورة

واسعا.اطلاعاا!خرالبلدادباءفتاجعلىبلدكلادباءليطلعودراورتهاتابععلاقةوليستجدليةهيالعلاقةهذهانيقصدكانانهفقال

ا!سوفياتيةالثقافةمنفموذجيةائادترجمةعلىالانفاق-3كونانفيجبولذللك.الشعبابنبطبيعتههوفالشاعر.بمتبوع

لدىالمبنانيينااللكتابا-حادبسعىانعلى،العربيةاللغةالىالحديثةباسلحةالثودةتصفعانمنوخوما.بينهماوجدليةطبقيةا!لاقةتلك

العاللمثصوتوزيعهاافنرجماتهذهلنشراللبنانجبةالنشردوربعضيتعلموانألشعبطليعةفيالشاعريكونانعلىشحددت،ثوريةغير

العربي.يكونانفيهانفىفقدالتالثةالملاحظةاما.الشعريفهماناللجمهور

والقصص!والرواياتالنسعبرمنمجموعاتاختيادعلىالاتفاق-؟كانادا)انهوقال.اسيةواللبالشعربينالفصلالىقصدؤد

فينشرهاوالروسيةالىلترجمتها-العريةوالدراساتوالمسرحياتي!له!انيمكنفالشاعر،ناطقحيوانبانهالانمهمانحددقدارسطو

السوفياقي.الايحاد."ممااسياسانسانبانه

السوفياتببةالمجلاتفياللبنانيينالادباءنتاجننمرعلىالاتفاق-عبعنىيصححانمروةحسينالاستاذرأىلدفاعاهذاعلى

المجلاتفيالسوفياتالادباءنتاجونشر،والادبالفكلفيالمتخصصةتغييبراليستالثوريوعيهحيثمن،الثورةانوهي.المفاهيم

المما"طة.اللبئانية1هووليسالتورةهدفهوالثورةفيالعلاؤاتغيران.طعلاقات

فيوفنانيهمااللبلدينكتىابنتاجتقديمامكانيةدراسة-6انا؟كدفماناولالذلك.ثورةوجودروميت!بمالاالتغيرعدمان،التنورة

لبلدين.افيوالمعا!ضالمسارح.ثوريةحاللةفيالعربيلملعلا

فيبلدكليصدرهاالتيوالمجلاتالكتبلتوزيعالتعاون-7تضامنعنسوركوفاللعامالسكرتيراعربالاولىللجلسةوختاما

متخصصة.مكعتباتطريقعناوالالحادبواسطةاماالآخرالبلدوجهاتقفهموعن،العربلكتابامعوالمعنويالماديالسوؤياتالكتاب

اللعربيةباللغةمصليةاوشهريةمجلةاصدارامكانيةدراسة-8اصيلةحضارةاصحابهمالعربانواضا!.لهمواحرامهمنظرهم

الاجنبيةباللغاتتصدرالتيالمجلاتغرارعلىالسوفياتيالاتحادفيللىتراثهذاانبل.وتراثهمتقاليدهمفيعاليهمخو!فلا،وعريقة

.الاخرىتراثولالهاماضيلاالتيوالامة.للهمغنيمصدرهوالانساني

عرببم،روسي،جامعحديثعمريقاموستألليفاقتراح-9،المستقنلنحوللقفزشرطاالماضيمنالانطلاقان.لهامستقبللا

روسي.وعربيتستهدفالنوويةالحربان.المستقبلهذاعناليومندافعانوعلينا

الآخوالبلدفبابقيمونبلمدكلمنكأبدعواتاقتراح-.1هـ!يدافعواانالحضاراتأءمحابوعلى.اللحضارات-فويبال!يوم

الفكريةالالجاهاتالى2كبعنالتعرفمنتمكنهمسنةعنتقللافترة.المستابلهذا

و(للفنية.والادبيةسيلالدكتورفشكرهطيبوقعسوركوفالشاعرلكلاموكمان

هذاامكانياتاناللبذانيينامتابلاتحاداللعاما!مينواوضحوب!ستقبلنا.بماضيناذكرتناللقد:قائلاالنبيلةكلمتهعلىمعلقاادريس

بعينيؤخذانينبنيذللكوانالحماضرالوقتفياجداًمحدودةالالحادلانهلنافخراونعتبرهالماضيبهذانعتزايضانحنانناا؟كدانواريد

التنفيذ.موضعالاقتراحاتهذهوضعلدىالاعتبارفينموتلانناوبالنصربالمشقبلتتقونحن.انسانيةنزعاتيحمل

بدرسهاووعدبلاقتراحاتال!موفياتالك؟"باتحادرحبوقدلصالحدائمارسنلتقي.يساعدوننالنااًصدقاءونرىالنصرسبيل

الوفداعضاءآثاربعضقيجمةتقررقدانهاللبنانيالوفدوابلغفورا."والسلاموالانسانيةالعداللة

ممكن.وقتاقربفيلروسيةاالىوعايدةدكروبابراهيممحمدفيهاالقىفقدالثانيةالجلسةاما

بوظمجااللبنانيللوفدالسموفياتالكتاباتحادنظموقدهذاوالادبحزيرانبعدالعربيةاللقضيةحولملاحظاتيسادرمطرجي

جورجبباعاصمةوتبليسبمللببنينغرادبينلسوفيا"ياالاتحادفيحافلا.(آخرمكانفيالملاحظلىهذهنشرناوقد)العربيوالمجيزمعاللبناني

مرورامقعامللذءرىكببراحتفاليقمامكانحميثارمينياعاصمةويرقان!ضيةخاصةتناولتوؤرالمقدمةالاقتراحاتمناقشةجرتثم

فيمنبزيارةقامواا)وفدأ!اءانكما.دوماني!انالشاءووقاةعلىنقلماباهمتقريرابعلبكيمنيرالاستاذقدموقد.الترجماتتبادل

مجالةسيماولا،اللصحافةودودالاستشرا!ومعاه!المتاحفمعظمبانوعلق.اللعربيةاللبلادفيالروستيةالمؤلفاتمنالعربيةالى

والتيسوفرونوفالمعروفالكاتبتحريرهاعلىيشرفالتي"اعانيوك"اوالفرنسيةاللغةعنوانما،.الرو!يةءنزنقللم،الترجماتهذه-

فلسطينلالشنرجاعالعادلنضالهمقضيةوبخاصة،العربقضأيالويرأمعظمفيتجاريطابعوذات؟الشيبعضهـوهةصاءت،الانكليزية

وتدلعيم.اهتمامكل،السليبةالعرببيناللغةحاجزتخطيالىبعلبكيالاستاذودعا.الاحيان

دكروبالاستاذوعلق.الاماللغةفبمرأساالترجماتفتتموالسوفيات

.اع.مالقصعر.ميدانفيخاءمة،العربيةالىالروسيةالترجماتمعظمبان

75


