
--
عفىلميئ!!د-فىئا!ل!م!لمخىااء.*؟ترال!جمبزلزبر!!صي!--

ص-ب!صهاواك!يمما---

والكانبت!،دروودم-5ا(ء%اكأف!فىنمناًللعربيالشاعو:!691عامء،صمة،نيودل،!بفياسيو!-نالاؤروللكتابالرابعالمؤتمراجتمع

والرواث-ص،لاجوماالهكسيرفيااقرجنوبمنالمناضلالافريقيرقمءنو2و.17ر-نؤه!،ون!رووطافوهـ\،،غاتهـيبلمدال،ء-د

السومهيتيص-كأالشسعبشاعرة:.791معاوعن،لوهومياللفيتنا"كطاك!ياسيةللظروؤ!نظرا،كأخاصهاهميةهذالاجتماعهوكان..79)1

الانجوهـىوا)شاعرازعيموا،باخشانالههديوالشاعر،زوافيايفلىلاموضوعين!رضمما.قاراتاناتهشهاالت!اوالاجتماي!ة

نيتو.أجستينو.خاصةقياوافراسيابلدانمنبلدفييعيشى،ومنعامةاحدادورهما

يستحقوناللذ،بئأالكتابهؤلاءكلعنلللحديثهناالمجاليتسعولاالاؤرواس---ويا)كاتبالنزاموثانيهما،والتجديدالتقليد:اوللهما

دبرما"!اليياترذكرهناسنكتفبماكا.بئكملهمقاللهميخصصان.المصروقضاب،بلدهبقضايا

و.وشمى:درمحموديقول،معرؤتهمدةزياالىالقارىءدؤعتهـنمن،م،البلدانمنكببرعددالمؤتمرهذاالىاللدمموةلبىولقد

مقابربلادناحولهملسادتييا"المؤتمر.اعماليتتبعمراقباار!.لمن،ومنهممندوبيناوبمندوببعث

المجاذرنظمنم،رؤوت،فيصاهرلرازرعتم:مىنكلالمؤتمرؤبىااشترك

يمرهكذاشيءلا،تيل!،ديا-اًهـو"يد-ؤءب-لااز!رنع!وكو-لس،بلان-بئ-رلبا-ئرازلجا

حسابنمادو-رودغشقير-نللت،-كهني،-نبالياا-ناغا-ريس،وغينا-،جاء:

."الدفاترعلىورصجلىبشعبن!اصنعتمماكلإسنغالا-ؤلسطين-"وزمبيق-مراكهن-"!نغولليما-.وريتانيا-"الي

:والحياةالأدبعنحديثهمعرضفيلاجو"االليكسيويقولتركها-شزانيا-سوريا-السودان-،افريقيجنوب3-الهمومال-

وبينبينه،وا!حياةالادببينيفصلانيمتطيعلاالمرء"ان-اًلسوؤيييتي!ادالا-اللعلي،قوإها-المتحدةالعرريةمهـوبىبةالج-

الففراءاناعماليمنعملفياكتبء:لح!،وانا.الانسانيةالمعاناة.ال:د-زامبيا-الجنوبةفيتنام

ؤانى،مسضغليهممنذأفهالماءشراءالىيرضطرون.اؤريقياجنوبؤي:ؤهيمراو..نارسلتالتبوالهيئاتالبماداناما

ل!/جصهاللذياللحدالىابيكتقارىءيتألرانبأ*لذلكا!عل-بلمغاريا-نموالتعلبوالثقافةللتربةاللعربيةالمنظمة-،اليال!مش

وثقا!ىماديقفرالىبلاديحولواالذيناللصوصاًول!كحيالشب!اباكلس!تان-ارريمقراطيكأالمانيماجمهـوررة-هنغاريا-كيا91ثيكوهـلو

.السكانا(منالاعظمللسوادبالنسبةمجص-ا!سويىيتيالاتحاد-اننحدةا!صبيةقيرالج!-الشرقية

:الابياتهذءلوهويوكنب.يوغو!لا!تا-الع،لميا!لملأم

الاحهاءسالروقلوبقلبك!رينربطتلقد"

الرياحءعهاواياحبييرئطماقىحتى،قالعريهالمضياؤ!البثد،ال!دارضعلىالوفوداستقبلت

."الاربعساءلالحضيوؤروالكيجهداا!ودااكتاباحريدولم.بالغةبرحفاوة

:حامد""رثاءفيققالتزوللفباماس-صحدالىساء!ءما.واحدآنفيو"فبدةءريحةاقا""1المؤ"مر

ا!شىتاءيامابعيدابيحالرطارد"صولوالوبمهامهـمطلاعالاصمنالاعضاءيتمكنولكبم.المؤتمرنجاحءلى

يدويالعاليلفيرهصوتوأطلقلجنةا-:اربعلجانالىانفسهمقسموا،ؤعالةايجابيةتنائجالى

عنكباحثابيعالرازطلقثم،اثقاؤيةااللجنة3-،ا)سياسهةاللجنة؟-،العامالبيانصياغة

"خفوتفيالمصهلمة؟عمهتكيدندنوهو.التنظيميةاللجنة(-

:باخثاطويقول،ءخضلمفةبلدانء-نجاءواكتاببينللقاءوكان،المؤتمراؤننتج

؟اذنشلعرانت"تحدوهم،واؤردقياآسباالعظهمتينيقتهنالعرالقارتينعظمةليؤكدوا

كذلكدمت"،،بكيجدركم،الاؤتتاحيومء-؟ءوفي.نءلواحدهدفولموغفيواحدةآمال

،ؤحسبراللوتهزهرةمن"قنربانلارئبهبم!-4،ءتجعندهـ-ا،والادباءللادبتقد.لرهاءنالل!داعردت

فحسب،تلمسهاانولاهـن:وهاالمفائزينسىلوجائزةل*-لممغانديانديرااسيدةاوزرائها
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لأ،.،أ،ولبئ+"!؟"-؟(في%!"في،بز5أ:بن.إد.؟1-.002..00/."وتشقىوحولهافيزخوضانبل

1/لم0:لأ!!-9ءكبن،د+-؟بيز!-.ا-10/-؟ا+:يرقيااؤرا!بيرو!4ءنيةث!تادلي:هضواج-كأ":وو.لقول

"::،ش.نجلم-رزقي.!+!!.ا،ءلم!بر،"أ"اه

إط؟!"اإاا.ضهاحليرله"وداءامككل

.كا.لأ!-!1أ109.-!*أ/لملأ.!،واملانتظركب!2

!لأ(؟؟111،الر/رةاياءكفيانتتهلممتكما

ا"،ب7ا؟"أأ-3"/1؟ا11!!ا؟االلحب،ةلكن

!أدث!أتي!!ا!!+!3،%../ا،/+!!أل!جمط/صدريفيال!"وفيلايرودالمطقتلت

ا!!*7.+-3.+!؟4+سازتطرال!ىاناواممت

7-\!؟؟ينتطرالذىانابل

.يل!ك!لآب!-؟"؟--!.!كاطفاللرن،الأءلولحن

لإ+أ/فىغإل!!بطنم!ر!+-.(-كا(!013دالتهـاةاخديانز-تطيع!هدةلحودسهبر

.!-:فينمأطا"13*

!!؟!."ةيىالحءنثبقلباصاابنائكعند

؟!--11!""9("ط!(+لأإحلمرالجاؤزة،؟ةاراللذيالعربياشاعراعئداحطةلقفانلي:،يجدرو

!بم"+،"!.!!+.!طهرتلقد.آعريفالىاللواؤعفيجبرءتالاكانوان،دروبرنجئىمحمود

!!بر+!:لأ.نهـ-و))عاشهد،ازب!تون"ا"اوراقهيشعرربئمجموعاتعدةله

!الأ2ا!+،.!كاأحفى.

ء.!اا!برلمكيكه!بمغ*+ا(3--د..ث!-وجل.ا)جاءل"فيتموت!!رالحصو"،اولهلأ(صرآو"،"فلسطين

نيودل،ىم!طارؤىممناكش.،م"أئراذ.وطاانث،ءرنايقول.شعبهلمألياة"كرسشعبرء

.....إلموار،ابولامثالوالمقاومةاللحريةشعراءتكوينهفيوشه،ركواغيرهم

برسب-مومعهط-ادريمسل!،يل-دروءس!محمودفى،وأنه،نيروداوباباو،ولوركا،حكمتوناظم،آراجونولوي

***ا!عربىالشعرفيالاخرىرأتالتيمناًلافادةيرحاول،ذاتهالوقت

نبيالمهشعبرخاء"ة،القديرمالعربيارشعرعلىتربىوقد،الحديث

الحديث.ا"صرااطارفيبعثهلالىالمشوىىلىاء؟.الصع،و.كشمرخاصبكلويحب،!راسوأبي

الاعمالوءضموناللجديدةالاشكالليشانوتوصياتوتقربر-،الفلىطهنيالعرببىللشعرامتدادانةسهإمتبرقائه،الفاسطهي

الوطنياكحررثوراتفيودورهمبنالاسيوالاؤرإفيينلالخابا!سلامةاتىاالشعوبةركةوالح.محمودالرصموع!بد،ورملمىاويثهعرخاصة

يد.كء!واا)خقالجدأدطوبنى.آلتقدمولديمقهـاطيةواالعربىا)ثمعرحركةم-نيت!جزألاجزء،-،لايةعاى،الجهايئتسب

.تنطبميةو!هاتووقرادات-.المعاصرة

وب!ا"للفنالفنو"،اطتزكا("الاد!انالىا!كا!اف،ركطفو،الجر!!أ-رالألىالطالرغنافيةيشى،دروم!مودضعرفي

اللطفولة."ت!تشرف،والالم؟لنقمةنابضة،غضبىامتوهجةغنائية

نقب-م!واعاد"،للتحرر!لاحاالادباتخاذورأوا:الادبفيقديمابصراعؤوياحساسذاكبحثهافيعايهاإغلأبو،الفائعة"الالسانية

بىل،4فهمابكلالاحتفاظفييعلاالماضيوتقب!يم.وثرواز4االماضيوالاهـطورةهزالر!لىالثعريتعبيرهفيي!تمدوهو.ا(وتمعالحياة

السياسبةالابنيهتغييرسهجلفياننقدمءلىيعينبماالاحتفاظ:هشعرعنويرةول.3إهااللقدإمالعالمبر،ئه.،طبرواضحوتأثره

ار!صريةالحباةاعتبارهفيأحتا،ء"-داتغ!ءرااثقاؤءبئواوالاجتمابةعاىا!عودا-اولفنا.وطنيقضاياادشمعربةههوءبتتجاوز"

راثا!تىالى،دالاستمناذنإدلا.بالمتنققضاتالملبئةالمعقدةنالاساعناكب.بيتيمنيربدأالعالمانارىلكني.العاللموحدة

اهميةالكتابوأكد.دوماالمتقدما)حهـياةركبممسايرةمع،القوصط،وأدبهأ،و!دافيا،-!أمالالثديدوأنا،ءكانكلفيالمعذب

ستثاالتكاالجديدةقىالانسانيوالنزعاتا!وميةالثقافةبينالربط."الكببوالعربربطنبالو،وةاسب

اًلمرا!لافنيرعلىاشابةاالآداًبوء-اعدة،الغدعاللمعنحتما

ثيروالظ،الاسلافمناللعلموتلقي،اثقافياالنبادلبتشجهءإشللمقةات!مرالم!اءلمإل

الواحد،اثكلخطود"ا)ىفطنواكما.ب!ثر-وانىالاخربرنعلىالخ"امي"،ا)ءور-قيفيالقي،عامبيانؤباؤتمرااعمالو)ب!رت

ا)زازمة.عيةالطلبالموضوعاتوأيثار،الادبفيوالرتابة

وآ:كلبمية:،ثقامة"س،يا!-ءبئلهقراراتعلمىواشتمل

فبها:جاءتوء.ياتفيهذاكلوترجمواصعاالامريكيالعدوانوصدالصبئيةالل!دبر(ثأنؤراًر-

القصائدفيخاصكأ-كحالماضمنيستمدبانالكاتبنوصي"-1.وكمهوديا،ولاوس،يتنام

الماضىوصور،الابئكارعلىاقدرتنالاستردادالللازمةار!وى-الم!ةا):--لادعلىالا"برياليالاسرائبلميا*لموانابث،نوقرار-

ا،-زجمنبدلا.معاصري!ناصورالىسنضيفهاالتيتلك،الغنيةم.العربربئ

.والادهـ،جافبريقبافي:صريةوالهالاستعماربرلأا:ظماتصفيةت-أروقرار-

يمة،السياسالقضايابجانبإدعواانوافريقياآسيعاكت!ابوعلى.البرتغايةواورتههراتالجنوبيه

يمكنافنيالملحمىلآاللقصائدتجمعمحلهةاوقوميةمؤتواتءقدالىلوس،ئودورالاسبويبنالافريقبهنالكنابليثص.أنوتوصيات-

حتىمختلفةللغاتالىتترجمانعلى،الحدوثةحياتنافيأفيدناان.اثموبلص،احالكفاحفاعليةمندةائرياافياهبريرةالجمالاروم

تقدير.افضلتلقىوالحانجةالاسيويةاًلافريقيةاليلادبينأ)لثقافيةالروابطوبىأن
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الجدبدةاللحياةظروفاعتبار!مفيآخذين،القوميةثقاؤتهمالى:اولانوضح،جديدوا)ةايقالهببايتعلقفيما-2ء

قومية،،بئدورنمراتمنىودعوة،انه?وباوكفاحاانةدمءناًا:،تجكأ.دودالج?:ي،لايدجدالنوان،النار/بمىتعنلاالتقاليدان

في!كللجمع،إمادمةااتلأ!"نوإثلاتاخلالالانعقادالى،وا!لي!ميكةرغواك"ر.ا)ناريخرءكسى،الماضيملاءحبعضاءبقاالتنستبعد

ال!افي،(راثهـم.جماةلتباترتطقالهبالت)كنجا"!

ويئشرهاالاك!شهافاتهـذهكافةرحمعانالدائمالمممتبمنويرطاب/هـرولاال-دءلآءتلبسرعةإختفيانويمكنرشتقرلاالجديد

.المممهإوداتءخ!فعاى.التقالي!منجزءا

قى-ج!والر،داللجدالاستعمارهـوأجهةفيالج!ظةبرادةبرو/وصي-راءالمفلالىيففبا!و/مكناسننقوارااكتنبرجديدالةلكن

نااكطاقكةاسالوذلةالمء!كأاثقلاخلال"ن،تحاولاكباالمحلهقى.يثريهاماوعاللبا

تتطبى،--اا)ةك!الحاجاتمصضوىالىنرفىاىعلىضا!ز/5منزو!ن:ةءديدهـلمكلامامالادبالتجديديضع

.تنميتئنا!،!ط(لاا،لازفعال)االمةصهونعبض-

إ.ةالانتالىيرةا!ذهفي"ثقيفون،بهيب!ضان.!جبالدورهذاان.لوبوالاء،لشكلا"!يير-

.واور-اافر؟قياليهاتمرالتي.ن،قهصاتوامقاورةوالثالوافعتوافق-

المؤتمرابحاث.الثورةفيالمرديةاللخصائص-

لنشرالمجالاته.عربماءفلمفةارحاثمرالمؤدءكرزاربربئالىوردتالفردية(81بقرير،تا،اوووورونا)الكتاب

نع-عبرتكلمإتالافتنناحيةاللجلسةفيوأللص!،بهدفب.،منهابعض؟.كئبرةعرضببةعظعرتوجدوبالت!الكا

،فوزي!ميئ:العربحدثينإةادءلطوكانوأفر!ا،آ!.يااًدر،ءا!الآف--ىاجديدب،لوواس!،ا)ضجديد،تطلبقبةالحقهالثورةان

ووناللفلسطصئهبماوالشامحر،رروينه!و"حمود،المصريالوقدرئيى.داثماتل!طلااقيالجبيدةالافكارمن?هوعةاو،ا)صل

:قالاللذيادريسوس!"ل،.بسيسولكن،ءهقيدةءلملاوكأواكءديداكقالجدببئاكللاؤقىاا!ادلىنرى

خرقفيالعربءالادبا!،ئرالىانض!واقدفيانادباءان".مواج!تهامنلنابدلا

اشوا!وبصور،فلهـه.طبن()مأساةالىزرهـ،ةهذهمن-روحهضهدز-5نتاجاتراًثامنمالهاوالجزء،تقاللبدناوربنئسبا!اذنعببنا

واللعهوديها)خوفهـنمتحررعاللمالىالجديداللعربيالانسانالت-،بيزدادمومن.الخاصوطابعهدلمدات!منبلمدكلالقومي

اعمالالهربالادباءبرصورانطبيصياوكان...والعدوانوالعئصرية.ل!موءثاركة!مبشعوبارتباطايرونالافروآس!بو

ال!زيصةعاررتمحواعوامخمسةمنذانبثقتالم!ا!ر!ي!ةا".،.اوءلأف-مالدعاالىتفتقربمؤلفاتالمايىةاًكتسمابنحاولوبثا

مجضمعى"وخاقارة"تحريرعلىوبقدرآ"بر:"م!4ثقتهللعربيوترد.واولونالط،ممنحضماينووهو،بالنقلواهتممنا،قىالقومه

-.الجديد.تفتحاوبد،اولا،اصيلايركونانالاؤرواسيويالكا-بعلى

النتاجعلىالانإطغىاللذيالادب"ءوالمقاومةادبفان"وهكذا.اءالمهةأابواباء،ء4

رجسالاءمالت!.ولرءلىالنزءةهذهنقصدولسناالمعاصراالعربيلقصصبا-الامثلةبعضالانذكرولن-عمليايهدأان4علي

تململ.لصودعربياثركلفي.ضغلغللزعة!كه!بل،وحدهمالمقاومةاولءلمه.!-كأد،ئصوالق؟الفلاحينفار"ءلاوارررحانىعببما

وفضحوالرفضاًلتممردا!ءكالويتحذ،نقالمسضوياورءمخظعاىالواطن.الح،القديمة

ناالادبيالمؤرحبول!صعانح!ى0كمالحاؤطمةوانتقادا(ءإ.جافاتاًلواردةالاشمكالمختاةطالىاللعمهقةجدورهيمدانالادبعلى

الاجتماعيةاًلثورةبربنورخصبةفترةاعربياجالنظالمترةمنهذهوعتبريف،ومحتىعا*قي،وا!فولكلورية،الملحميةالقصيدة:تقاليدولفي

ضهب!ملربماثوريادببمهلاديبشر"ما،واثمقافيئهةياسوالسدإلجداًلاسن!ء!اريحاولال!يالميلدلك،الواحدكلالتفالىادلى

الاملكلماتهفييحملدرويمثىمحموداًن...السابقةالفترات"هلهمىنبادئين،الجديدةقىالادبيكالالاءفيدعانءلمي!نا.يفرضهان

ؤافلةويرحدو*نروررجديدعاامبميلادولىشراعربيالانسهانلبمستقبل..ئقاليدنا

.والتتب،ةافنقدماجلمنالماملمينيتعلىقلاالامرلانناقصانهشكولا،التقريرهذاختلمفي

قيودانالمؤسفو"-ن.الاهضماميسهخقونالعربالادباءللكنكثيرونكتصابقدمهاافكاربعهعيللآيتعلقبل،مارسالقىبمناقشة

نتاجهم.علىوافنعرفاصواتهمالىالاستماعدونتحولتزاللاا(لمغةاحدهمايكملالمنافةموضوءكبمااًننقولانيمكنالمؤتمرهذافياعضاء

واتاحةهذهالقيودكسرضرورةالىاهتمامناكلنوجهانمنبدلاوهنا.تامافسجامفياالاخر

.وا(ةعريف"لاترجمةالكاءا"الفرصةلاءابثلأدبابرتاحانالافرواسهءويالكاتبءفدبمرفييعدللم

بلادهمثليارزيمعمريءولوداللجزائريالكا"بوبنبينناودارالماضيالكاتبيستبعدان.،نيةوالانسللمجتمعايجاببمبرثىهيءييأ

عاءكأالعبربيللكاتببالنسهجمةوالتقلإيدجديداناءنحدرثالمؤتمرفيالرائصةوالامثلة،ثقافت"اصالةمنهويس!ءمد،سيعمهلكن،كاية

:معمريدكلولوقال.خ،صةوالجزائريالثروةهذهمليضعونسوف،الاقد"ون4اليوضرماعلىاإدالة

وهي،الآمللغتهلهجزائريوكل.الللغةقضيئإءسالتفلب)1يسودهعالماللىمتطلعا،المسةقيلوبئاءا(كحديثالعمالم!خدمةفي

بطويقة،اءدهتقاالللهجة!ذهاليهتن!ل..بهابرورحطىثالتيا!ة.والتفض،اطيةادإمقروا،والعدل،السلام

المضةااكتمسابهسبىل!وقلا،يغتة*غيرتأاذا،اذا.طبيعيةبادانفييلصبهانالادبعلىي!تحتمالذياًلاسالىبالمورونظرا

ويجد.اماهـضهماتقايىدههضمقدكاناداهدا،شيءايالجديدةعلىاللجديىعم،روالاستليةرياالامبسيطرةلميحطملكيوافريقياآسيا

مجرد،الفبرنسيةاي،اكتسبلمةااللغةتكوناناما:اءرينامامنفسه،واؤريرقاآسعب،قارتيفيالثقاقة

المكنههبةاللغةي!ضمانواما،وو-بئاثرااثخصيةفيهللاأداةوالتددم،والفوللكلأور،التقابيدفيالمنمثلةةا!هدللثروةونظرا

تثريولىهـلمةالجلإيدةاللغة-ضبج،ا"اللحاهذهفيحتى.تاماهضما،لقاربئاوالمسصفبلالحالي

اللغةان.ؤوولأمنني!نةالاديب2-خصيةالسهىكانتاذاهذا،الادبلهودللهىفيالمئعقدوافريلقياآسيااكتابالرابعالموتمريوصي

هذا.الاهتمامجدأ!يموبعضحها،الافا!ءنامزيدتفظحةالجديدالاستنادمنبمزيدال!اباتحا!اتكل،.791نوفمبر.2الى170من
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اسلح،االكفاحررءكلخد"/ن*دهااًخرىبرلادوؤي،اللصفورمعاى.-الاسمىيبالعرالمجههعفيكا"لمةقضهةا)ضقلبدقضةاراعننقدولا

الهـاهقراكل"،الوطنيةا!!ورةمرحا"ال-لاد"نثالثةطائفةدخلتوقدصف،رة--ةالاسهللامي،رةالحض:الآزكطفىيتنلخصاكاماةاءةالقضان

.البلملأدبءضكيرايةالاثةء*الالاتالىالت!ولبدأبيف،من"وحاة-إكهبئاة،رااحيةالنمن-ودخات،لي!بداءد"!وجدت

تممراتا-افياهمتا)تيارسواة،ظءاقئ-كالكألنفوتش44ورؤ،سىلم"ا3لكاسئمو"ى.تقرإباعشرابعالراقرسافيالتجميد

سية.بالسنظمهااسصقراًرودرج"،السص،رورقيضصرات11واث.ء،5-عته:،،:يردبما!ماحقا-مأساة-لا!االم،س،ةوآ*!ن.الان!ىا!!.لام

نننهأتالتكيمالمفةالمختوالاجضماعي4اتاد.إشهةاالطروفالىدللمثيعزىواناءدوامنشءتلااوانتعرضناان":دحقةمأساة،الجزائبريينلعن

3وا)برجه-ة،الاؤطاعء"ايتقالليدفاناللبلادب!ضو!ث%.ظمالتاكقبهاعلىحفاظابا)تقالهـدنتمم!كاناء،علهبئيرةحم،)!ا.الاةمم،ري-

ات،هةء!ةاالقوىتدءبيم.*وق،اضنضلمهلواالخرأفةعلىوالورائمة!ارداناما-هبئالتكلءعتتلاءملاداكقياليهدهلكن-شخصيتنا

من"رحلةؤطعتضيالاًلاخرىلءلملادارءضفينجدرءنجما،الملأمبريايىة،فرنوناثلمدة،إونالجزائرحاول.شخصيستناودفقداًلحديثالعصر

لر،وللةلم،صدة"ردادا،صءة،ءجةا)!نافض.،تا!الاةةص،دياضقدما"كوز،تفقداندون،ا!هصرير"الماعليةاي،الميزفنها!جنيئح!مقواان

الخ،ءعة.ها"صالحللخد"ةسهاطتهااورممشخداممنخاقيتالساًلافلية.اكه-راكلفنالكأ4،عاءقىذاكفىبنجحناوأقد.اللنفخصبةوال*يان

الاؤريقي!--ناً،ثقة.بئو*رءلى،تسالمباخمرهكللذلانشكولا-العرريارعالمفي"تدلانها،مهءدةجرقيهذهتجربتناكانتوربما

نا.وةاخلأاماءماافيصداهورىء!ين3ما،ووجهـاز،!يهن4--والآل!اأوتهعالج4!"مياةمحاوفيبلمغنالقد.!ص،ىتجربةالاسلاءي

اصهـ،تا)ءيواجزالحعاىايىومتخل"ونكهالناءاءلملادافيا)كابؤاقد،ؤ!هـبذ!ضبةالننغبهواًتهذهتكنولم!.اخربلداييبلغه

ص-الماضفيء!ماريالارر*مالحاثرءلىثه!وب،مارء،ءنو!:الم.الىاسهـكأ4ءهـبمنهاجعلمما،اليوميةحهـياتهفيالثعبعاشها

هـنالاظبيةالىوصللااللخلاقابداعهمثماركانتضندء،،اقربباصهـما،الىؤاسيةرطرإقة!واقد-تحررناعلىاة-فتاكيوهـكط

"واطنهم..خاص،طابعا-ارريلسهةالناحيةمنايجابيةلكنها

ؤبداخل؟وجدالءيالاختلا!اوى4،-نغمالرءلىانهنرىو!حن4تواجالتيالعا)م!عاربا"بلاثةمنيقربما"!ماللقضيةوتلك

رءناللشضطبه4اوجمنالكثهرهـناكفانو،الئالث"العالم)1رمىيسء،-الروورء+4-،رةالحففيكتلخصانجمأ،الطواًزغربةحضارة

يقفرفي-ءيكعدوالاءبرياء-"ؤواجهتزالء،جميمالانهاابىلاد!زهماء---،تالجنرى،امالما!يالخالبانئهكلاانهاوبما.الاميركية

فىز!زء4انعلهضايجبالذيلعدواوهو،الوفىبنحرر!احركاتامامالى:!والا-ؤوا.زر-ءنجعدهااو،تهضمهااو،تتبناهاالانسانية

خلملاؤءايمنتفيدةرياليالا!اننعرؤء41ت،.الا"!وطويىف،قيفال؟الزواللخطرالتعرة!لوناستبعادهايمكنمدىاي

انثهقلف-اتاو،قبليةتنزعااو،الحدودعلىنزاعاكانلسواءتتطهعا)تيالمفننوحةالتقالليدتلكلهيالحقيقيةالتقاليدان

الا"برياليقى،-ءهلملأءان.صفوفناداخلالىفنفذحتىاللخ(.ديرنيهلكن.ا)تقالبهذءتكرهالااللذيبالقمرالغريبة19مناعرتهضمان

تحتواما،وجوههمسافرةرجمحيينبوصفهماء،،المختفةبانماطهمسجن،اراديافيهنفسهالانسانيحيسسجنبمبئابةهيتقال!هذاك

!ضالوص!الممليعرقلواانفيج،دانإ؟لولا"الثوريين"اقنعة.التامالعقمالىيفضيوربما،الافا!يدعيق

الديمقراطيةاللقوىوحدةان-ميقةالامبرياليونويدرك.الامبريالليمةلاروا)ءهـ!ار!،"!اهرو"،للتقاليد"روح"توجد،باختصار

ناصورعرلانيحاولوثان!ولذلكالصميمفيوجود!م،!داكقدمية.ير!بقى"ءاكلوء!ورلا،بلروحالاحتفا!من!رلا

ولفلما،البلقدا!اورءحدطيهصتوالننقد"يهضاناأرو،لرد"الددتيواحد"وفيديالوصؤيطا!عماماأليبصيان

نو"ص-ل*كأالتقدمفوىتمىززثبانللقميةة،المتررصالاسننصمارايي-انالا-و،-نايلافررقينالمكتابالرابرعالمؤتمرعنوصدر

ووحد"ها.انجاراتها:الظليالعام

المتحدةالولاياتامبريالجةرأسهاوعلى،العالميةالامببرياليلأانودصد،الاسبلوإلأ4الافريقهالبلادالىلنت!بمااذيناالكتابلحن

نااسياعربوفيآسياشرفىصوبؤك!"ا!اتقد،الإءيركيةهذاانبارتياحنسجل،نيودلهبىلمجا،الرابعءوتمرناثبىاجتمعنا

اللغاشم.المسلحدخلرةباالتعرريةوالءركاتالانسونرايةوى3تسحقادبر:صافي"فهال!يالطر!!علاماتمنهامةعلاءلاير-قى!ولىالمئبر

بفضلؤجتضامارضفيعجلاتهوحتقدك!7الاءهرأحرباعتادو!نا)قض.كأخدهـلأفييرءصلونالذينالحلا!ءنمثقفيناتوحيديدعموسوف

مادياكبيراعوفاإضلقىاللذيثيتنامشعبابداهاالتيالبطولليةالمقاومة.اور!افيالا!اسي2ودءهاوشعوبنازحورثضية:السامية

2تراكية.الاالبلاد!ءنوالتقدميهاةثوريهالقوىكلمنوهعنويافىالتقبظعندما،5691عامهنذانقضتالتياللؤوةان

قبولترفضاذالاميويهةالمتحدةللولاياتالاحتكاريةالمصالحانالامهرلاووؤص!الاوارمستعوبكفاجتميزتقد،ائعةالراللهئدعاصمة

لاوسعلىعسكرباهجو"ازشن،ب!لمهاينطقالذيالواؤعالامر!صفيءنا!ادطحال*ظهـذاتمخضوقد.ا)وكلياكحرراجلومن

توب--"الفبضة،ميةالمشكلة4تسور!!،ألالودكلوتخربوكمبوديااًل!للأا+لملاداا!ا.كا"لمةتكوند"كا"صفةالمباشرالاستعماريا!كم

عاد)ء.ءطرةا)-صدبطو)-اكفاحافتخوض،بعدا!ضقلالهاتحققلم!اني

ا-ةالامبر.وامغامراتمنالمغا"رةهذهانللعيانا"ضحقدولك!هالاتممارإةورءونالا!راطور؟تانقاضعلىنشاتوقد.الاستعمارية

.بالفنفلعليهامقضىالاءيركية.جديدةقوميهدوئة

حضائيليينالاسالامبريالليينالمعضديناهدالىانايضاثبتوقدالىوصنأ،ثعوبر،،3طايعهفبئ(يسيرونالتقدمبنالفنانينان

وقيكر،الحربيةالشموبلتصميمنتيجة،فشلتقداللعربيةالبلادار.!-داًلحدش!للبلادتحققتاننبىءالاقتصاديةالتئيةمعجنب

وجزءامشروعةوطنيتحررحركةباعتبارهااللفلسطينيالشعبمقاومةالاعمالمنكبيرهطمائ!فةف!انوهاوابتدعثقافتهاازدهرت،بالاستقلال

لية.الامبرياضداياًلعاالضضال"ن.اكانةالرموقةالممتازةالفنية

ااهودالىفي4وبخماص،المنطق4فييمةالتقدمظم51ازدادتوقدهـ-لاكأ-حتقد9يةوالامبرياالملاسهضهماو"المناهضالحركةان

وتمدلمجبما.ثبالا،والصومالوليمبهاا!أعا.ظبردتزالغفبرةهاجماههوفيهاوانضوت،كوكبنافياالقارات

ضفزازاتهاوالىالتو!محيةوسياسننها،الاسراليببةا!وانحربانىتنت-فيءنم،؟اةاء-تاللحركةهذءزةخنهاالتيالاشكالولكن

،مسمدودايقى،!وجدتقذ،ركيةالامييىةالامبر؟تندهاالتناللقاؤمةالزبئميةالمقاومةثكلتتخذنجدهاالبلادبعضفمي.المئاحى
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تعدماهداؤطالىبرهاا،لحرافلمح،واة،بلملادنافيوا)ثقاؤقىاضعلبم!اايدو!هد،رجع!ةص-ة)ولويدارهاتبابا،-ونيةأأصعنالفناعوانكشف

الولبمائل-دثباإبماةروالفيوءحاو،واهرج*-ةلاءبر.دا)-بئلللهوىاكفاهـ-االمناضلمةالعرد-ةاللثموبوتخوض،طنيالةءرهـالولحركة

الى.ل!دفالتيوالاابهاتاللأ!كار،اغراءواكبرووا،تةدماكهكأ)تكناالاراص----ىءنافيا+قىالاسرللهوات"لالكاء،بالافاجل"نعادلا

للجنس،الانساليةالقإكأمنوالانةقاص،والانارة،ا)ء:فلأمجنن.قرإص!ياشروءقىاالفلسطيفياونءبحقوقواسضعادة،العربرية

الانحياراتعوننض.جب،"الثر*قاومةىعاءافيكأالاسالارادةوتقو،ضالكنابر-:،مومن،العربا)كتابويخوص،و؟:"ارضعلى!ميره

توديوالت؟جه+"والرل،بئالا"هـر،1ا)ثقادةتركتهاالتيالمسبقةوالآراءاعنبكقص،ريا)عرش!هب!مءعجنب1)ىجف،،اسراثيلفيااللعرب

والايمانالتماؤلوقيموا،-ءاواةمازكبالافالاخاءاكداوةادذوربثالى.ا!ريةاجلمن

.طهبالتاًساراجزروبي!اووغينبياوءوزمبيقانجولاشعوبخاضتلقد

رجالمنالى،حقةالاغلبيةانوثفةعتزازبانقولاندوسعناانابىرل!اليينالاست!هماريينفظافرا!ءلحاكفاحاوبرف-بالاخضر

اهـداف"حق!قالىاميالسيواصلو!ا،سبوإ+بئالافر/قصجنالادب.لمحةالا!ؤكيماار"غاليالبالجءتط!وقمنعمالروءلى-واتلعدة

ب،،وآكلاقريقب،كتابجءن،عندناامنواالادبالط.وجد!دةاصيلةمناعجزفانه4لالاط&طيشمحللحلأ!منظمةء--،ندةمنالرغموعلى

الحببمشدلمكل،./"قبدهليكل،لواقعباينفصللاارتباطايرتبطون-ةالامراطوريارانهيان.صيالواكتر.لمدحربجذوةيطفىءان

الحياةاي،والفاجعقىوادساةوالضح،بالبهجة،الخالدةوالبغض.فيهشكلا"حمتو!اللبرتغاليكأالاستعمارية

ن!مها.تحى-تاراضءهابعض"ظل،بينماؤرلمقيا"حررس؟*ملولن

اسهاما،الللأتي:يمةاميركاش،باسهامالىإضاالندعوانناطرةالسبان.ض!ماريالاسالحكماذماطاسوأتمثلعسكريةنظمحكم

منكلقنا.في!الافى4الافريقبالنتعوبعلى))البهضاء"الاقلهةتمارسهاالتيالارهابية

.للاذ-انية"حديازعتبريقياافرجوبيرةوجم!ورروديسيا

التحولطليعةفياليوم/ءهـتفسهالاسبويالافريقيالكانبان

تلكاو،2.ماللالهااحققتاًتياال!للادفيمجراهير:خذالذيادهـظيميمكنلاطنبكأالواسيادةاتحقهبئفيوناميبيازيمبابويءطاللبان

الضضالءنلالصللااللخلاقونطاطه.ؤحررهااجلمن،ما!لالتيبرإطاني-افي3مةالحاا)روائرتقدء"الذياث،ناواللط.يد.انكارها

الاجنم،عهقى.والمساواةاللحريةاجلمنالمظ!قاسخ!رهاءلىشهادةا)شرجممايرال!صري!فيثان!ام

بةا.-فصتعاوناًلةكبما،البلادكاملةادانةندينونحن،الدوايبالقانون

من)نجنعاماله،المنضال!ذيعاورحيثم!عبمالالاىم!كتهفينعوعالشعشطلكنهلحد.هـءالميادينمنوعيمهاوالعسكربةوالاقتصاديةالسياسيةالميادين

...-....الجنوويةافر/قيافيالعنصريةاللنطم

سلمظث4لهارإبىعيوهه!بوعم!ملهفبمبر"ةديلاالف،نار

يقديولكنه،اجتمعافيورفردة"كانةي!خلاؤ4دعاز"باولا،خطعةالاامير!سكأ4إاله-كرالزواعدةضراوكبخاوالهعبكفاجونؤيد

.لهمادةاوفرج!ردةحياةبناءؤضيةالىباتمائهعملهفيالأمالوطنا)ىؤورااوفيوادودةنؤيد؟ما،ارضهعلىالمقامة

ضسطرتكافحالتيالفثمعوبءيمالص.لمبتضامنناعننعرباننا.فيهاالنوورةاقواء!والمحةالاسكلوتصفية،اليابان

:كانواحهثمااللكتاباخواننأوننابتد،الامهريةهـلع!"عخدطثعي-ليفانهالاشتاراكيالصاللمافيتلقد

عنالدفاعسههـلفيجهدااتالوولا!وحدزكممنافلتوطدووالاستعماررالاسةكلما4وجفييقفو!الذينوكلاالوفيالةءررحركات

والقدم!،إضرا!لأوال!،الحريةؤفءية:الهطيمةالضعيلةالقضبقيببنالتؤقة.!ور":تالىتحاولالاءبريالبكأفالىولذلك.الجديد

الىتسيءاًنوتحاول،طنيالوالتحرروحركاتالانشتراكهةالبلاد

نثرادواميبرهـصاواؤريقيااسياشعوباعينفيالاشتراكيةاالانجازات

-.الللىلينية

وصدالصبيةالهندرثءأناللالياًللقرارالمؤتمرعنصدركما

:(كمبوديا-!وس-)فيتنامركيا!ميالعموانفىاختنفةااأخوترطاطق5فيا!-!حةادخالصدنقفاننا

فيالمنعقد،الا-ءوينالافردقنللكا!الرالعاؤتمرااناخواز!ماًلاسءويونإقارلحتى،الاوسطوالثر!وافرإقياآسيا

..........الافريقييناحوانوموالافري!قهون،الاسيويهبئ

وافنوصياتالقراراتيتخذ.791شرنو.؟الى17فبىنيولتالية،المقهورةللشعوبوجهنراعلاحقالوفى!بماالتحورحروبا!

الدوليةالمنازعاتاننعتقه4نفم!ىقتالووفي.المقدسةواجبايهاومن

ددل!الرا.!مؤتمرهمفيالمجتمعينواقريقياآسياكتابانلساب،1المعترفالتاررخيةاللحدودوان،سلميةبوسائلتسوىانيمكن

اللصن!ة.الهندفحات!رات،شدلددقلقء..رمونا0.10.بةا.-.
.........باستحد!ايدالتهدوالموهباستحدمرميرانينبعيلا

لثثانتفي69وبعنذدافجهجا!نطشايلربولألبوللنجبكببرالجنوفلل!قدصىنتاعالثنضءفانتا،ا!جديدةالانسانيةالمبادىء!دهوتدعيمولخن!بكأ

تسشهدلىاحرأميماحويةحرلا،وصنائعهم،الا"رك!ونالاصرلالونعضوي!تهابرتودميعقيدعيمهاونطائب،المتحدةالا*!ءنظمةفيآمالنا

...........ول+.كلهله،اياالنطافىعاى

اللذيناضصمهمواالش.جاعةان.ادرمقراطيةأفي!:،مجمهورإةدةا

اجبرتاقدالديم!راطيةقيتنامج!وريةفيعبوالثالجيشادداوومااهدافهـمالىصولالوعنعاجزرناذفمى!مالامبرياليونوجدلقد

سىلأ،الرا!ناحيةمن،بالقنابلاللقصفعهلمياتا،قافالىالمعتدإنشعوبف-،عاىالضغط(مادسونفانهمثمومن،لمحةالم!بالقوة

ا!*نفزازاص!،نواصلالامبركي"الجويةاللقوأتاتزافلاذلكومعورجاولون،وءمورهااسكالهابكلاثقاؤياتمرالاساس!ايىب!خاذبا

الهـيمقراطيقى.فيتنامجم،وريةاراضيءلىاعارازهاوبةلروجاة-كبمااظرياتالان.وثقاؤيةةايديولوجيتخرببة-بعملالقيام

:-دوالج،لس،رجونؤيواذنابهـم،الاهـركيينالمعتدبرنان،لل!ةىوفقدانها!عالمعبثهةتأيههدبرءبئتتراوحالجدإرالاستعمارلها

يم!صون،الاءجركيةالمتحدةالولاياتفلكفي"دورالتيالجملادفياجوانباعلىالاضواءالقاءوبين،الناسبيقالتواصهلواستحاللة

.واأدمارالموتوابلارجنوبهةؤثم9--يوالمترسبةن!!ه-الاستعماديالقهرسنتيجةالمت!خلفة4الرجص

اقدا"هاتحتتطأ،كاملباستهتار،المسلحةالاعيركيلأواللقوات.تقاليدئ"

وتستخدم،نفممها-انيلأالاتاسست!نكهلم،اللدلاليةالقوأنبنكلاجزةالىلملالش!ثيكلالجديدالثقافياالاستعمارخذ،كما
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ثبو-كى-"ء".-ةءنخءلىانالأ"يرديقىافنسحدةتاولايااءلىارضرءرب؟لىاهاحواتانومدالث،بر-4فىخنامضه!ايكهماويةالاسلحة

مإؤ?-نههـءب-قرءةرمانثحا-ها،المحربلأالم!قىالخائنة"كييموا)سء*--ان.عيماالجادء،را(ووسائلالاورملحةانواعاحدثةيها

لحكومةالتهانيالىةماطفيج*"،وؤور!،،5?جريرتقرؤيالجموبهقى.هاياضحطاول!م،للث!بوخوا،الاطمالوء،هالنوا،المدنيون

الجنوبية.ويتنامح!وروةفياثث،اا!ورةا..
هـ--كط-دتكم،،كاملةفوىإد"رونركيبنالاميالعراًةاى

ط--ىالا"ءبرديكأوالا*تفزازاتالاغاراتكلبايقلفونطالبالاغاراتو،اا!-فالقمعو!.،ئلالىو،د!أون،وفير!امي(("سئج

اللديمقراطية.فبت:،مجم!ورربقىونويى-ىر،ب-52طرازامنجبقيالاسشرا/القناب!دقاذفاتاللجماعية

منا"دماالاقىراحو،فيتنامشصنضال،اكأير-دكل،بدوزؤ،لبمههـ،"-نواالاررحةول!رونويد،الاصرىالمثرؤقىوا(وادالنابالم

ء--دةالمناولاياتاتادربارونطالمب،لاوهرفيقيالوطئالجبهةا---،هاهراناتويسمون،الابادةوس،ئلء-بتحدههن،والاحراهر

!كاف*الفصعهلي،تءبازها،ى"لنحووءلى،ضوطوبرللأ،الاميركهقىألا"-ر/،للبشرابرادةحربن/ثنو،اؤعلوافي،انهم.والانهار

.دنترعانلاوسىفيالمرو:هـقىللملاطرافيتمم!ىتى،لاوسيج!ااراضكافة.هـةلرجرأئمبئحلكالهشرياللشس!يذكرالذي

.،صغمص،الاوهر"شاكلوتحلالمفاوص،تفي،برربريزءوعاى،ركهونالاميقه*فالمئ!مالبةؤخضناموفي

الوفى.بئ-،قىالجقيادةظلفي!بودياب52ف،لتمماكلأوقويدةهـإتترال،ىوالمدار!الاط!لملضو!يا،لمدنباالاهلةوالمناطقالقرى

كمبوديا.في.ء-كو،ة"))اهدافاجوناًللتظيمعفبرهـلمهما،والمصابد

اصء!ةا51،:دثهءوبزويهااىدجبصهالص"اللوصدشووطانزحتهىالةي،يةجعألروالدوائر،الاءيربهبونبواصل،لاوسوفي

ءمهةاللصللا،:!اة!ةاءؤنمواعكهاالتهبللبص،ناتوفتل،نفهاتلك،بلادهفيفىجةالووالموىلاولىىشاب!صهداجرا"ءقىحوبا،بهم

اضمروا،51،دلةاالصيض-كأالكأرلقضبةا)نصربانزؤمنات،.طنالوفيوالا،ورخقلالالحرإةءنتذودافنيالقوى

كلو،أ./-در-هاطف.احظىاتي،الصءهب"ال،كدفيالمحاربة!.!
للهث.الس.،سة.للكهنا/طقيوىفاق!م،فيهضامفياحالاهووكما

.ا!شردا!حنسراوهـادءنالتقدمه"ن
......وقرىانيسمرواذ،يلبشرالجسراباد!أسب،ل!-كأ،الانصافيقىيةالمعاد

ليالامبرياالارر!واثيليالع!وأالطاءراثدارلصكأاطلألاوراءهمنمخلب،المدذيينويقتدون،يلأهنةوالمدن

عريق.حضاري
علىالامبريااكطالاسرائيلمبىاءدواناعنالتاليا!قراًركذللكوصسر

ارمربية:البلادالا!بر!،لهونبداهـاالنيا!صوانيةا!حربانالليومنجداننا

ىفشاور!ؤر،-الآ!يميينالافر!ورنلإكهابالرابرعالموت!رانالىايض،امتدتاقد-ودسائس!مبمؤامراتهمسوصنائعهمالاهيركيون

والتوصيماتالقرارأتيتخذ0791نولمحمبر.2الى17مننيود!هه!اةءلىاعلى!ودياارغلميريدونفالاورركيون.الآمنةكمبودياارض

:التالشةسيطرتهممرأكزمنجديدهركزالىوتحويلها،الهقليديحياد!اعن

كمبود-امدنان.ا-اشرفيجئوبفيوالسياسيةالعسكرية

اث،-وباعاىالاسرائيليالا!ريانيالعدوا!باستواريئددقد،المعماريهوصروحها،ومزار!ا،وطرقها،وحقولها،وقراها

خاصة.لصفةالفلىطي!ئيالشعحهوءلى،زخل19*
.ر...للفصربوهدؤا،يةالاءير3الجو،بئلللاغارات!دفاايضاصارت

اللفزخطيمنىالثعبيخوة.هاا)تيالمسلحةالمقاومةبح!رارةيويد.بالمدفعية

لقيوةالىاع!تههاويرفههياثهواتعصبهاوبكلءلملافتها"الصههوداج،كأ

لها.ع!يسةوسعوالتوالاضطهاداهنفامنا"-خذت"وادتكمبابىوبى،حثاتءبافيا)دبلومالهيفافىالنللبقينكسو/نيالعبواذ

..كلاموالنأ)الديمقراطيةاقرارفيرعبنهمؤكداعاللياالصوتيرفعواذ

افصبههصالت!العربيهالاراصياحتلالا-ضصاريسشنكرلافىبر-انهفبى!5كررء،وهو-وءمهوديالاولصفيالء،دل"كطالاجتماع

المحتاقي.الاراضيكل"حريراجلءنونضالهما،االا!برياليسرائيليا

لىها.لمؤخفلآ")-"الخططوالبهتاجون-ضالابالببتيعد!اكتودرمنالسابع

ه:وديا،3ولاوسفيالرجعي!ا!جماعالقو"هعاونة"!تنامفيالحرب
الز--دوانضدبئالعرراشعوبالكلالمشروعالضالنيدء.

احظة.اآلاراضيكلتحرإواجلمن1وزة.،ل،،الا!رياليالاسرا!.هنادعدوانهـماسض!راريضعترمونالهمهذاوممئى

الظمى!:-ىالثعبالىالمناضلةوالاخوةالصداقةيدويمديوص!صونالذ!،الو!ء-نببطولهاعجابئاءئفرباننا

حقهيمارساًنبتلإعحيثوطنهالىلللهـودةالمشروعنضالهويؤيدولاوسفتام.فيئعهموصناالاميركيينللغزاةاللقاصمةضرباتهم

.مصيوءثقريرفيالذب-،والثمراءايكتابمنزملائذابنئجاعةونعغز،وكمبوديا

برمالاصلالرئيسالربذلهالذىيال-جاعبرار!كلاؤتمرا-ينوه.وارهملالقنالفيوكم"ودياولاوهرفبخ:،مفيش!وبهمجمطركون

واقاهـةالفلىط--!!الشهبحقوقعنادفاعا!جبلقيمحبدال:اصر.!موتلن.طولجمةءلم!ح!ةوقائعا"وما!جاونالكت!ابهولاء

ودائم.عادللىلاما،يناءـضوان،العالمفيالشرفاء.وكل،اجهعبالكتابنهيباننا

ىفاةلسطه:كبمااالفعب"حللضضامنومرةفالالاصالىيد!ثو.الص-نيةال!رفي"ا!ذرة"الحرب،كببرىبقوة

الجمهع.زحريراجلومناستمراالاسرائيليضهـاللعدوانالعادلصراعهورر!لصة،نشماطهمضروبكليضاعفواانبالكتابنهيباننا

الآفق.الضهقةالعنصريمةالص!ونيةمنويهودا--!رباملهزههن،ومثقفهروكتابافنانينباعتبارهم،الابداع!"ا!ا!محإدلمن

اقلامهـ-ميكرسوااناجمعالعالمفيوالفنانينبالكتابيهيبفةوعهإدبصلاللتفنيد،الاءبريااءلأضدالصراعسالةلرانفسهموهبوا

اطعهشانوااللقوةاص!واتضديرفعوا.واناللحقلخدمةومواهبهـمصالادبييداللطمن"زإرابرقد"واوان،الامبركهبنالمعونسإبئوخداع

كأالصهيونيالامبرياليةالمخططاتعناللااملمميطواوان،والالستبداد.وكمبودياولاوسىفينننام!ثههبواًلمادي

ةوتمصفءالاسرائيليةالقواتبانسحابويرطالبواصورها-كافة-فيإولاياتاثت!اا)تكبااوو!روانية!ا!رنيحدبوضءنطا!بانضا

ص-.الع!وانآئارجمع.والضاملالعاحبلبالانسحابنطاللب.الصيئيةال!ئ!دلمدانضدالمتحدة

جميعتمعوب/ومعابالعرالكنابمنالزملاءءع4تضاورعنويعربلاب-اتالوف!نفيز!ور2اك!ماالبلادوقوات،الامرم-ةالفواتلكل/

تطلمعات.ؤحقيقاجلمنا)خض،لفياثساركةباويلمتزمالعربيةايدول.شروطايةدون،ا!جنوبيمهفتأمفي،الاهيزءبزلأانتحدة
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المستعمراتثعوب.صخوضهاالتىاالقوميةا)هءريرحربعنمعلوملتهم.ا!وميالبناءواعادغوالوحدغاللحريةالىاللعربيالنه!عب

يهاعمواحتىمؤلفاتهمطردقطقضليتهاعناكمم!اولبلدايعرعلى،نتععوغايىهذديةاللةمصروالاستعماريهالثظم

ورودإه"هسار.لفالالبفيلفاشب"اا!عصديةالادلإةنظميدينالمحريقي----افيلع:ءسيةوا"ضعماويةالالهالضطمصةيةوبشأن

لادسىوءركزاظالما/حالفماالوا!عل!هـفيالضىللك،ا!ري!،بوصنو:اك،ل!االقرادا(ؤقمرعنصدر،ا-قىاللبرتغااست!مراتوا-ةال!و

النفرقةنظمتطبق!صني"ها،والألى.حعماداًيعنمريهاننعقالوا!ظعف-ىالمنكعةد،جويبنالاسالافرإبئ".بئللكتابابعالرالمؤتمران

ال!نصريهاافاسد،الىمردةنظام.!طبيقيعنبم!ا،والأستعمارالعنمريةوالتوص،تالفراراتنخذ،.791نوفم:ر2.لىا17فينيودل؟

الليغيضة.العبوديةمستويلتالىادنىالاقرءقيهباانف*وبي!!لذيا:اهتأيىء

لضرضاناللبدلهـذهالاصإهيناووكانواسخغلالبن!بددينوجزربههلمووغبفيانجولا3"موبءع.لضامنهجديدمنيرؤكه

فىا!غالبعلىسيطرمميؤةبيضاء!مةاءجادوهولالبالذاتضاراتحىرراصروب!تقودا"فاااكظماتو"عوءوزمبهقالاخضراسالر

ا"ب!ةالاوالمواد،صادرولحتكر4)بوباددو-فياشعوبمنا)م!هىالاء-ةف--للألحزبو"لانجولا"اثهم!-كأايررالتحر))جبهةءثلطنيةلوا

اضخمةاالامبركه"-الأرءلمبزيةىاوشر!لص،لحالادري!البةوالأسواقءوز"..قنحر.برج:!ةو"ضر"الاخالرألى!وجزر،ب،ولغتياالافربقي

لأ.اؤردنلمجنوبفي-تءه،دالالىضدنضالهاؤبىءهقضهاالتياللعظهمةالانتصاراتويحيبم

العباداتكالوكادةةافيوبيافرءمي!االىالصلاحر-بميدإن!--ىالواتقلالهاعلىالحصولاجلومنالبر"خاليةوالا"بريالية

بي.لحرا.كامللا

طنيالوالافر!قياوولمرلحزبوالماليالمادكيا)ءونبردءميطالبالتةءحب!بةااةءريرل-))ج:،قى%،دةالسوفيالهـواكأفيقبالحويعترؤط

منافريق!ياجنوبطرداجلومن،المم!لمحلكفاحهافريلالأجنوبفيالاخضراسالروجزربي!ساو!غصنياالافريرقيا،ء"م!لالوصزب،لانجولا"

اووماتكلنقطعوأن،لهاالنابعةظماتالمهكلومنالمنءدةالاممهنذهبالفعل4زمارسالذيالحقوهو،موزمبصق"،حر.برو))بجبهة

معوالثقاميةوالسبلاسيةءمكريةواللهوالا!ءطدور،الدبلوماسيةاوب--وغيئياؤجولااراض!ه!مننت،!عةءت،طقعاىالمنظمات

رسممواواطائراتا"جوطحقءزرهالر!ضوان.ا!ريقياجنوب.وءوز"-ق

اليها.!!،قىاو"ضهافادمةكاقتلصواء،-ة،اراضعلىالسفناللت!الاصراءيةالا!"صاريةالحربألا-كنلأاراشدوبمضنكر

يحاولاذا)ور:صرياكهء"زعلى)مومالزريةرفورسنظاميدين،و"ور":قالاخضروالراسوغينيماانجولاموبلمعلىاللبرتغاليئرضمها

الامماقرأر؟ت!!دائمةبصمةا!رلمقياجنوبالىافا!ى!مانمتحدب،كلالالاشفياث?وباهذهبحقالاعترافرفضهيستنكرما3

ءلمىافريالىالجنوب!لمناعطيارزيالانتداببالفاءالمن!محدةالم!فىواالامنو"جلسأقىضدةاللامماللعلمةا!!هميةفراداتبذلك

الضالاوريىحكومة!عالىنظامهذاتماطؤالمودهريدينءما.ناميباستفلملألاعلانتلإ.يئاجلمنالوةهعبدراور"قىكلفتالض!الخاصة

.زيممابرويفيله.مي!ثيرأسها.المهىتعمرغواللبلداناالثصعوب

4يخوضالذيالسلمحللكفاحوالمعنوكطالماديالتأي!/الىيد!الاطلنطىحلففياً،ءضاءالدولوبرخاصةالغربر*ةايدولويدين

محى)سوابو(افريقياغربأجنوبثحبمضطمةبقيادغناميبتأشعبوبريرطانببا،وفرزساالغربرهـةوالمانيإالمت!حدغالولاياتباللذكرمنهاوبرنجص

المص!ر.ؤقيريرحقابرلمنكظ-"سياق.واؤمصاببااورومكرإأ-دءياالبرزفاللمؤيدالذيايلر،ناوكذللك

الع!ريةأفريقيابخوبجم!ورية"عا)عظمىبر/طافي،"واطؤيرن!ءماريةةالال!ت.نصربرهاانالدولةاسهخطاعتهذهماالمساعدةهذهولولا

البد*.افريقياحبوبحكمبرقواتزيرمبابروبم!لاحضلألاستهدافا.نرلاثجبهاتعلى

ء.،صحتاؤعةالوالاراصيفيايةالماماللحالمهبدوركذ)كويئدد

المو"رتوصيال!هالماليةو"!ادروواالبلادهذهافيإءقستغلاتيا،البو"خالى"ا-ءطرةا

فيعقدالمن،يويهبئالاسالاقريقي-نللكتابالرادعالمؤتممرانهـ-نكيانهاءلىتحاؤدلكيالبرزفاليهبئالاستعمارإينتساندوالتي

واكوصي!اتالروراراتفيخذ0167زوؤهبر2.اًلى17مننيودلهيصةالمءققال"ز/04بهالتؤخرةبرتيدا!را"ءبئءخططاتاعدادطريئ

:،لفةالت.افريقيافيالبرتغاليللاستعمار

الاءلأموسائلتتخذ!!االه!ه!ال!الغةم!ةبالال!عيهلونظرا-اولاخاصقىفةوليء1،،أماؤك!التقد،يةالقوىجميعالىالضداءيروجه

اتصىالللاء!قيالع،)هـقىل)فه:ةوزطرا،واؤرإقي!ااسب،*نعوبابينبالاطاءطصإةطوى،لللبرغاًلءلبفة!الرولفيفد"ءةالتالقوىالى

اظاهـ-رةاالىيعزىالذك!.لقافصتاليءنلترا؟!2وعدم،ببضها.لتفشى:اجل"نلادالب5لذ3ورةالمذاحكوماتاعاىةطهاضينهمارسصتى

ءلميهات!:طرزحادالتيمةالضحىالصناعيةوالولممائل،الاستصماريةالملاو،ت/لكف،الى!.تأقصبكوصةمعلملأفاتا)5كافةفهطعان-ا

بصدالاذ!أنرا!"ض!مافرضالىب!ملهاو!يلوزةالاسهضعم،رإةاقوىااضط!--ادهمواءما""ن،!باخرىاودطر،فة،البالدهؤاتمكناضيا

الافريرقببنبللاكظالرابعاؤتمرايقترح،ل!يالىياار5الاستهأ!م!ء4.عليهاورحجطرفصيالاراضكافيإةيةالافرلاثموب

!أءيى-ةءندةلازيا،هـريالجململام4الااكأ"رى"ادرادهـقيليمد1،سيوبنالاسلء4رءعدون-اولةالمحالللاز"قىالاجواءاتكافةانخاذ-ب

:وب"الض!8)صالحالكفاحوا)ذخيى!رةملحقىالا!صءعفييرمستخدمعتادأيوكذا،ور"دهاو

الخاء.-!قيالاخباد!ذإجاقروآس-و)بئءاذباوكا)"اًنت"،ءساً.وصياننذهاالببرتغالية

!ورميمة.ا!مىوت!جاربوماب!احهـماالخاصةالا!لمرهامقدمهوفبم(باللقاربن،دي11دعمها.ز!را،بالعالمفيالتةد"-ةال!وىكافةيناثد

اته،ونبلآ،امماتطالمنطر/بئعنبانتظا!اًلمطبوعاتتبادل-2،ادجولافيطنيالوالبضاءواعادةاهـءر.لرااجل"نللكفاحوالمعضوي

مركزابازثذلكآءقبقإهكنو،والجا"رواتط،والمكتبات،النشرودورقيينالعقيوادالرقيادة.زءت،و"وزءببقالاخضراسالروجزروفي:ب

"جلة!ضران،نف-"الوقتفي،و.رىالاقروآسيووةالموثائقولم4وللانجولاال-*بيئاضحريراحركة:البلدانا3!ذهلشعوب

الركز.للهايقد!اقد!لتاايقائمة،بر،ذت!امزر!")الواول!ح!حالاخفراسلراوجزربر-ماوقيئه!يقيالاسهءقيلم!لالافرأوحزب

الافرواسهيوربئ.لىللأءهـ،ل؟لقافيعةموجانماتاقاءة-3.)فروللإمو(موزمبيقتحريروجبهة-

وحضاراتناثقافاتنا"لدراستخصصهدوريةاتندوعقد-ايزيدواانالاقروآسيويينوالمثقفينواثعراء،ادء،بيناشد
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بنآسهجولاؤروالكتابا"مادةفيج،ءلما!فاو،الانباءلبادل-اوملءلوا،ومهسح،وسضهما،ورقص،وءوسيقى،ورسم،ادبل

حلص،ا-الكفاحداعلهكأمنللزيادةالجماهيريةالا*موسائلودور.الخ(...والتاريح،البحتة

،الافلام،اكبا،القوميةالانباءلات)وكاالاعمالجدولمناثعوب"امختاففيوافريقيااسجابلدانبيناًاثقافيالتبادلزيادةسع

برلمدانبره!نالاولالمقامكبما3ذللكم!رانعلىاكراجم(،لمتالمسرحي.الفروع

)فىالاخرىالميادينفيوتقىعلافاتالىالعودةأتيسرحتى،قارأضنا
..،الافروا!يوفيالبلدانتنتجهاالتيالاؤلملاماتيرادعتثمجس6

.اللخ(...وا!!اسقى،الاقنمادمعهذا.اك-ريراجلمنلشعورناكفاح"صورالتي؟نكخاصة

يملتمدالمجا)،،باذتظام،/والتا،زيونالاذاعةررامح2/فسحان-2،ذا01صارمةجادة"ياقبةالة+،راللطابعذيالغربيالانتاجمراقبة

معردة،ا!لمياءوررفة:مثلاللشكل)بالنسبةوقفلمياهماالقارتينحقائقكاؤةفيالنضء،بةالمواهبتشعجيع،اللعمليةالناحيةمن،نقتبرح

.افويقي!ا(تشرفالاجنبيةالشركاتانالىالن!تافتاللجنةانما3.المجالات

)ال!هـلى"،لاتالمجئمة!كماافكبماااض!عاثناتطابالقدمان-2،وافرإقياال!يابلدا!"نكثهبىفيالتوربعدوائرعاىتاماافاا"

هـص"!فزحتى،القلر.جناحدىبلمدانلىااولاوغيرها(،لطباالافلام!رضاجهإو،للذلكبتجة.خاصةالس!وداءوافريقي!ا

.اللبلدانالىالكفاءات*ربدوناو!ةوالجه،اًلضعضور!هضنل.مرفة.باللغةءهعوباتوأوزيعهاآسيولمةالأفرو

".قمهقىالمنالموضءوع!ذايوابانآسيوإقياًلاؤروالدولءلىانا،ؤأمرويرى

هـ-نخاصقىبرصفةواللجامعيهبئءبئالمدرستبادلو/نجعدديزدادان-،؟انالسءنماصت"قىفيالمنخصمبنءلىانإبرى!ما.اهتماءهاجل

الامد.ضهرةاوالامدطوبوردمثاتطريق.دهمخاصةجهمهبئانثهاءامكانيةلبحثوا

اىاالادبريةالاعماللترجمةاللغاصقىالأهـميةالمؤأمبريؤكداد-7

اللمعىب--،ر"المجما!الئعلراالاقضله؟فهذسح،كاريخختدة،بلداابللغابمعلمىوالحضارات-:يليبمايوء.كبماوالال!.ءويةالافررق!ةاللفاتمختلمف

عاهة.بصفةالاخرى.ترجمةلافضلسنويةجائزةمنحة

.لهسصادلبتتهمجيعاشبانالترجميئابعضاءهـادعلىا)مملة

ت!ظهبمىةتو?هاتوؤواًراًتا.إةهافرواآسصاجماعاتبهنلطلبةا

:ا!خ!اءساؤتمرا-اولا4ا!ء-ورالافروا،درءبئاتراجماشررهدؤء"ح!ههق*تباضهاءاة

ات!ةهـ!صىا،الآ!ءوببئ!نالاالريةلككابابعالرالمؤاحرانؤلقطليس،اًلترجمةمجالفبمءاهـوسةوتوصياتءقترحاتوصياغة

"-ا!وصوالتا)قراراتيتخذ.791نوؤامبرهـ3الى17ءننيودل!ط.الووو"هةال!اتءختافالىبلى،قىليالدواللغاتالى

الضألسة:القومي!ةالجانامختلمفأبدلهالتياالجهودوأدعهم.!سجيع-8

جمهـورر"ة،ب3وور--دعوةوالاء-ت،نا)غبطةءع-اؤ"راير-"ءل-.القومي!ةدلمغتها"إونس"مجلةنشراجلمن

الاقريقي!نللكتابالخامسىالمؤنمرلعقدالسوؤيازكطبالانحادكازخء*كان،الاءللأمو!لمف-لتل!"الديالهاما)دورالمؤتمصناقنتى-9

يا!ا:برماواوصى،خاصةوالراديو

7391،ء-،ملهءهنهيمرمنادثاشالنصففيآلاالم،لمدينةلاور-و!.ن
..000005،الادروآ!ء"ويةابىادانفي:-كأوا!فالادبيةالجهعياتعلىا.

ازهقاداجلىمناللاز*فىالخطواتاكاذاا)!ا!ا*إبالىاؤإةراورههدنشاركان،ةقراطيدبرهبرطبر!قةيلدكلوفنانو3ابازةخبهاالنيتلك

المؤتمر.تص،ورمي"الرلاذاعاأهااثقافيةاالمادةأحقهقفيفعالةمشاركة

3:اضنفيذررةالاءهن-ا!لفيالكنابحقوقءلىو"حاؤط،صح!هحانطوراوالفنالادبتطورتضمن

يين.الافروآسيو

الاية:البلادمنالضهذيةافي4انضخاب.!دشدالمؤ"ريدهراللوائسح-هناولةشاماا!"ةدري!عدانالدائملكباعلىاة

انجولا-؟الجزالر-اهذافينمملوادينااكأ،بواالمسؤولينوقأئمة،والماليةالادادية

ا)شصعجمب"الص-نجمهورية-(سبلان-3وا!ريقي!ا،اسب،رلمدانءفاةطفيالاعلاموسائل،تأتيرومدى.المجال

دا!و"ي-6برازا!جلال*ونغو-5.القيمهالمعلوماتهدهكبادلاللؤصةأتاححتى

غبني!ا-8غانا-7قيرر*هوآلا!رو5لردلباناب3دللةبام!حبتفديمالمؤ.زمر.!صي-1.

اندون!اس.1ا!ف9درالصةمنا!،باهؤلاءيتمكنخىاشمهـر(لىتةعنتقللاالفترة

كينهصا-12الببابان-11.الهتبادلةثقافازهم

بس،ن-41هورإص،13اضسصا،وغيرهـ،،يرقىوالتجارلثقافبةاابطلللوواؤظر-ثانيا3

.قرون1مدةقارزيناربطت

ليا!نغو-61لليما-51-

وهو-الغربالىالشرقمنالطببميالننبادلتيا!لارونظرا

"وزاهـق-آ8المغرب-17الروابطمنبمجموعةواستبدلانقطع-واحدآنفيومثهرقويتيار

طهنفلسه-؟0نيجيرياس!ا..استعمرهااك،/والقوىبلداننابينالمفتعلة

افريقياجوب-22ا!سنغال-ا؟وزء،رفي،،التحبريراجلمنالمنتتركالكفاحستمرار2اًلانون!ا

السودانس24وفهيتيالسالاتحاد-23يعد،والملمدلربقىالحرءلىقائم،يدجدمجتمعبناءاجلمنالمتثههابهة

تركهها-26سوريا-25..مثمرحوارلوصلاإقيقودعا"ةف"،عداالانمن

في!تنام-28اتحدةاالعربيةاللجمهـوريرة-27وأفررقي.-ااس-،بلدانبيناثقاؤيةاوأبرطالردراسةوبرمد

بويزإ*هبا-.3زاهـط-92،اوويثالحصرله"اقفيتبعثانالىوحاجتها

الدائم:المكتب-اثائا:يليبماالمؤزهويوصي
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،صدرها.التبما!تبمنبنس!خةالمكتبةالىيبعثانناشركلمن:الاليةاللبلادمنم!ناالدائمالمكنبانتخابنجديدالمؤتمريقرر

لرحيبزأكيدمناورهنغالممثلاعلنه"،ا"وقمريسجل-سابعاعاما()سهكرتيرااننحدةألعربيةالجمهورية-ا

ديس!مبسرمنالاخيبر:وعالالىفيداكارفيالنلموةبعقد**ومنها!يابان-3اف-2

.7191عاممنغولليا-عرسأنأ

للالكتابأاس!ضغاليةواطجةكأالهـأئم؟بالمكيدعوالمؤبموقانللهذااتعال-7لهبئابىهـزفلالمسمتعمرات-6

نجاحها.لضمانالمذكورالموعدفيللن!وةالاروادةبالانمنيشرءاانا-وفبتياالانحاد-9افريقيلجنوب-8

للندوةالت!صرقيالإجنةتجتمعانالضروريمنانهالمؤنمرويرىالودان-01

بةاشهربثلاثةالضدوةموعدفبل:"اوش"ء!جلة-رابعا

:الث!مبانالكتابرعوات-ثامنل!واصلمةاررائم1(ه3ببذلهاالثبللجهودنفديرهعنالمؤتمريعرب

.ال!عوات!توجيهنظامايفعأنال!ائمالمكتب"نالمؤؤهربرطلباهدافهاتحقىقؤكبمامرموقهجةدرباخنحوعلىلوخما("مجلةعدار51

اعمال!مفي!افامن!ممنوأكياقينالكتب"ننالموهوبالى!شةمناشدةالىالاجهفى/دء؟مملمتكل*دهـباز"ضامبداتوانهاخاصة

وبيىصوت،الادباءببوتفيوذلك،وءلائمور!جوفيلابدا!ف1و!انا(سضوى!ذاءلىللعفا!ج"!د!ا"واصلانالمجاةتحربر

الئرقبة.دأودبر،ا)ةقدفي"البلاددبماللضه،فة.ديةدوبرء.خةالمجلةصدورانتظام

الابصعادسبىلولههوبيناا*ة،بالهؤلأءالدءوات.لكفلانويرجب:ياجمطبرماالمؤزهبريوصطولهذا

الرونيني.الت،طوبروهعننطا!ولىاالجافىز/ع/3لريادةالممكنةالخالواتاكلاز!خاذ-1)1(

القوميةاللجانتوصياتاساسىعلىالدعواتكلروجهن1ويرجب.عالمئى

هالاعضاءوالمنظماتاتسالب!لأدفياًلادبريةبالاعمالالمجلةاهتماماس!رار-ب

اللقو!قى:باولفينألاهت،م-تاسعا.الوطنبمالتحرير"عاركالاسيويةالافريقيةالص"موبميهاتخوض

الاهميةايقوميةلاجانأءطىان،الدأئمالهكنباتدبم،يجب،اثخ!قيرصفتهم،وا)كننابالاعضاءالمنظماتلمؤتمر2يحت)؟(

اللجاننرىانونود."-5رنحوعلىاللحبمأريتمحتىزسنن!حقهااليخ!ومن،اًلمجاورةالاخرىالبلادومنبلمررهمهنولمجإقيموأد.لقدي!على

.فع،لنحوعلىهابا!مالتضطلع)"لقوءية.بهاالاتصلليرهكأ!مبلاراي

فيءهزابقىزسمانة"(ء4الاواكظماتاللإئاتالمؤنمريناشد)3(

،الاووويالإفرد!ىاللاد!لوا"!حأفزة!وبمالاشتراك.للدرهماك،حةالمابب!ةو!قالواردهنةظماء،للي!ااسها،،المجلة
........04محددكلفبمالنسخمندد9في

7191و!ا(م4بال،ءئاتالاتص،لاتالدائمالمكتبي!جريباناوتصرايوصبم)((

ء-،برفةءئا،رر-و،إ.ني!ءنالاقرللكة،برماولااوركةبدعان4لف،نالأسويةالاور!فيالرووبتضا"ئمنظمةفيالاءفإءنالمجلوا

وذانا،دبر-فىالاعماللافة"لأ،سهويالامريةبطللادبلونممىجائزة!.عددكلفيالنسحمنمعيئءددفيألالجانهذهاشتبراك

:ءالا"الةسروعفيا"ؤزصريروصيش"لو"لمجلة31:رإؤفيابم)حهءقأبرلومن51(

01:التالليةالخطواًتباتخاذ
فه.ي!دة25عنيقللاد.!ون:ا)ننهعر-ا

.فصولثلاإسةمن:المسرحيقي-؟ووائسس!اووادالبلدانكاقةفيالقو""بئاللجانءلىيجب-ا

011كامةالغن.لأهـنتقللا:كأالروا-03المجلةفيزث!تركلنيمكنممناإساد،لآواإؤلص-مىاتبالمكت!بات

اأوميداليههديروشهادةببنيالهترجنب"005اللجائزةوقي!ةال"تبديمبمحالقوائمتعدانإقوءهةاالم!اناعلىيجب-ب

فرن.لهـل)ـماءاتالطلبءناناسبااءدداعلىء!ها.لحمهلوانبلدكلفي

واللةفةالادبيةاليىمةبجانب،اًاقدمةلالاءمافيويث!هترط.ءهوهـ"

ؤف"ولهـنأءبروقاللهصرا"وفوء-ىامعالونعكسىان،فيور-قىالرافي،مكنبمنفوائ!.يهدانايضاالل!وءهـبئا!!جلنعلىيجب-ج

إ-"والعنهساقو"يحةأالتفرقةاشلءنشهكلة*هـاينصهاللية.اكجلةفيرسهتركوا

وك!ا-ناًست!عمارياغاغلاو.ءلموانايوةرر،ب4أ!!ماوالظلمألىطا:،لم!أالةومىكأا"جان.رزةدملموولتالمه!ذهاءطسعلى-د

.كأ-دمواناؤف،لىحياةن!والشعوباملنيعنتعهر19تهيلالاعما.الدأئما،ءإبالى

قي.إةرش!فيواا،نجدزشكأوالعبردءة،ثهيسمةلرلاللغاتحدىبل-،ر؟!---"9الانإ.اهـ9أ"ند،دكلءصبءكها(وتهويوصبم)6(

الثلاث!ه-بئاللمغاتالر؟حدى"*ضباافدمالدمليكن)!وادا!تاجءئمختاراتؤءهايشرتس""لو"جلةمنخاصبمددالاورجموية

:اوالثلاثفاتاللمحدلمقدىالآلس!بمبلكأل13!ووء!لرلاعانفي:ميلأ!علالاطلملاعءنالاوكأ./!بنالاررهيويا)قارىءيتيكئتبحاءلمداهذا

مجإحة!*نواصدهـردصللألمن،بمفردهرلمدكلآدابمجموع

الاددك!ما.ايهملمنافتطةات؟رجهة-؟."لوتس"

الارو.عاى1)ةقياد1كبا"ناثهجنبقلمنقديتحلإلى-3:الاس!/بئالافررفيةالكمنبلمسلةل!نشر-،خامس

و!يء،لة،الوطنياللكت،بأحادااىانصج3ءن؟لا!مالولمقدم

ا)دأز!للكت!ابا"كأبالىأب!ءه(للر!*لالهيئةهذهمنلوبودعدما)هـانم!بالمكيواج،هاالتهطالصعوراتاءت!بار.فياالمؤلض/ضع

نالاسو!لافررفن.قالاءضاءا،هطماتالمؤره2رور:،سند.اًلاور?ويالاؤريقهطالاربطيمفي
لا..........."....ا.انهءعبيةاال"-ئاتمنمس،هماتعاىللحء"ول".كقج،ركل.بلمدلان

اللعاهره-ا)*ءتكاالل!صرفارع01،
...،.المجالهذافيإلممعاونةبهلدهافيسهميةالراو

1791بو.وو3.للا!اا-!لتقددمي!عا0001

-.ا71!د!!ر!!بمالن!نل!ك4:الرآزر"الوغؤ!م!:4-ل!اددء،

الع1ماسكرتراث!انالمؤ-مريرى4ل،!ه-وإالاؤريقصةالمركزبةثلئقالوء*إنجةشأن4

...؟والمه،وو--دوالاكاديمياتاكتابا*ءكلماتألىبرجاءجديدمنيتوجه ا!سباعيسص
هيهمىحمسسيريوعسيهـهييعسيىقطلبوان.الازمةالغبباللكنبةلدلشوالثقافيهالر!04تواللهيئ
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