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كك،.سعتمتعثرةمحاولاتمنمعلتهعمافضلا،والمسرحبة

اوروبي،سياقضمنالجديدةالقومهةالمقت!ضيات

كشفاالمهتمناهـامطرحت،4النهابفي،واقعية4مرحدثم

دالمة.برصورةالحماسيثيرلاواقع،الخاصلواقعهم

ةاسقي،بافةوتمسبرهاالمرا-لهذه.ن!ويلاردنااذااما

-الصغبرةابرجوازبرؤاللطيقةتدريجيتمركزعنالكلاممىنفسشتبةكن

درولى4قراءةعلىمعتادةببر،ناصعكلاسيكيتقليدوريثة،العربية

كانستوان،اكهاينتسبلابماضكخورةانهااي،اكاريخية

ال!الملقببادةنفسهاوتهبيءتقدمانفيلمطامحهادعامةمنهتجعل

يمكنلاالتياواصحةاالفروريرةاكسوياتزءقبلفهيولهذا،العربي1

الاوروبي.الاستعىاريتطلبهاانالا

!تلا،الخارجمنبعثتثقافبةيقظةوحدودالامرهذاويوحي

اشعبية،االكتل?ومتواصلةيةعضوءلملأقات-ملكلالأاقلبالا

!بل،لاناستعدادعلى،ا)ؤربيةالموديلاتمنالتحررعلىقادرةغير

لاالتيسلميولهاسواء،اجنبيةبلعةالتعبير،الاحيانغالب

لجالها!بفبط

فاليا،لعمميحم!ماوهذا،او"الانتقائية((لي-الا!تنانمنتخلو

وسيلةوايجاد،الداخلمنوثقاليةجماليةثورةتحريكمقدرتها

انيذ!بللنقديمكنلا،اخرىناحيةمن،لكنه.جديهةتعبيريؤ

هذهعنهاكنبعالتيوالاجتماعيةالتاريخي!ةالظروفعنبعيدا

فياخرىنتيجةايةدونتحولظروفوهي،ل!ثقافيةاالتجارب

وبين"المحبالانتيليجب،بينالعلاقةفيع!ئتغييروجودعدمحال

متماقب،سياسيلتوازنوعيوجودعدمحالوفيغنىالاقلالطبقات

فيحتىنتر،ماالاتدركانيمكنلاالتي1القبمتلكتقديمبامكانه

استبصادنريهاننايعنيلاوهذا.اكورةالعرببةالحداثةلتهـة

وعلىمعينصعيدعلى،الدوامعلىيقدمهالذي!الايجابيلجانبا

المرتبطالمناخوانتشارمختلفةحضاراتبي!نالصدام،معين"ستوى

الثقافية.ايةبالليببرا

ءطقةانهاحعيثمن6فلسطينثقافةكانتاذا،حالايةعلى

فدمناهالذياشكلاعلىالماضيالقرنفيتطورت،الشاميالعالمفي

بعد،فيمادفعتالتارصةالظروففان-لبد*افيالتاخربعضرغم-

*يديولوجيةالسحنهمنوضحسيعوعينحوالفلسطي!نيينالمفكرين

كترانكما،الثقافةتلكويمعليعرضكانلمناحقيقي!ةا

امام،-الاولىلعالميةاالحربنهايةقي،المجالفسحتالطروف

التحولوهو،والتوازن).لاكاتافيالتحولذلكمنانئحققعملية

وثعببلأوقويؤوحديثةجديدةمحتوياتتقديمعلىالقادرالوحيد

وتقدمية.

والاساسلثقافةالاعكلللطابعانمعينةنظروجهةمننرىونحن

لكن،الكبرىالاسلاميةالثقافةسياقطوابعمنهولهـلسطي!نيةا

المهجرلادباستمرارانهعلىشعرهيقدملمدرويثرمحمودمثلشاعرا

عدةبمواضيعيشمركانانهمارغم،الصليببكأالحمصلاتعهدفي

نفسفيونجد.الدينيةالمغالاةمغالطةاو،والارضالعودةمثل

بعدما!مصيةفيتصادفاتياا(جمليقةالواقعيةان،الطريقة

(لبس!طسةاشكالهافييكنلمان،تتقاشملا،ا!ثانيةلحربا

حولالثبولوجيةالموجزاتمعالصفاتمنصفةاي،طفبكأوالط

خلالالادبتاريخفيستمرةبصمورةنجلم!الةكبماا"القدس!ضاللا

الاسلامية.المتوورطة11الود

وان،يعرصنا،المعاصرةا!فلسطينبلأالمثظفةعاماطارتقدإمان

المضطربالوضعهن(لناجمالتباينلخطو،تقريبيااطارمجردكان

يبرزافئيالقا-يةالشروطوءنالفلسطينيالشعبقيهيعيثرالذي

عنالفنونللكلاممعنىلاانهالواضحومن.الفلسطينيالكيانخلالها

المقاومةلمحاولاتاطاراانرغم،الفنعنالكلامعند،افثكبلية

انهكذلكالارجعومن.الفسطينيينالرفاقأحدليقدمهالتصويرية

لبعؤىسي!نمانيهترجماتنرىانقبلسنبنبضعالانتظارعلينا

والدرالصاتوالس!ياسيةالنطريةالمجالاتاليلهاوجدتالتيالرسائل

طلاةا.تعبراوالادبي!ةالاجتماعبلأ

ا)تعبيرمنالثقافيالحديثينطلقانمناسباك(يبدوولهذا

مزلوجة:تكونوانبدلاوللنفعة.ا!عرعن،!ا!زوبصورة!يالا

(يعقبهالعروفكأخاصة)التقليديةالجماليةالاعراففيتفييرفهناك

هذايركنولم-الاحيانبعضاالعامي-الشعبيا(عئىنحولفويتويل

معروفة!يةوهي)المحتوياتبعضتبليغعبءتحملاشمع!رالأن

ووافياكحتوياتكلالتوانحمتى،الاسلا!لأالثقافةشعوبلدى

العقانديالسببلمكونثوريةشحنةوتبلغتعبرشعاراتالمعال

البلاغمععضويةبصورةوتوافقتشكللشكلالانبل،(للصرا(ع
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افلسطين!،االشعروبخاصة،الادبانصدفةمحضيكنولم

منه،احاديمي!لى،بلالتقدم!ه!العربيالنقددراسةمعطاصبح

.باستمراًرالمتدالقةالادبذلكموادوتنظيمتجيمصعوباترغمذلك

القبولدوماير.كنلابتبسيط،يقدمالأفلسطينيةالمقاومةشعران

اقاومة،اخرىاماكنفبما،تشكلهااالتيللمواضيمبانوراما،به

المواضيعتتابعفسأابهذلك،الايديولوجيأنالثوانياختلافرغمنفسها

عنالتزامهابهاوتعبر،مراءطحولالايديولوحأيةتلكتنظمهاالتي

للمشقبل.اهداكهاوتصوأم

رأم!أئهدهذا)،القدامىكالعياقرة،الفلسطينييناثعراءان

وخاصةأ+هـ53الخصوصوجهعلىراجع،جارجىبسيمون

وأفد،ارضهمروعةوصفمنينطقوناع!ا'ا**الاعداد

فىخاصة)ايصلوا،الفبرديةثصصهماطار،الاحيانبعضاصبحت

التاموالتوافقامسياسيةاالمحتوياتالى(67ارأعقبالذي*نتاج

.لهسكريواالسياسكماوالصراعالفرديةالنجربةبين

.01اعرباالفلىطيئبماثعرنقادالوىمنواحداانمويبدو

خاصةبصورةراجع)يانن

4هـأأ51،ءلاههـ+مأ؟91،!+هـأ+أاه!أ!ملاأ!3أأ+هاأيا!3ء؟أ؟أ

عامحتىاضندتالتياوالوعيالتحوبلمرحلأةيميزبين(6891بيروت

ناشخصيماارىلكنيأ.التاريخذلكعقبتالتيالفترةوبينا0،9

الاربعينياتفياأئضالفبىالمفهـرينالتزامحوليجريانيجبالتفريق

،بعدهوما65ادمنأذمهكنشكلاعموفاليعمليةبصورةبداوالذي

ضمن،ايامالأتةحرببرأالواضحةالجديدةبحدتهظهرانالى

رأذا،دعائيأنوسيلةانهاأءلىلشعريةاالموسيلةالجديدالفهم

إيها.اتأجهالتيالشعبيألاللفعاتالهائلةاسعةاعلىأوكدمما

امثلةتقديمالا،النصوصربرعأرأرنىانقدماذ،نريدلاوانا

وعقائديتهوشاعربتهالفالسهطيأنيالشعرلونقيأمنوعيطموحايدون

تمولأثقافهومجابهةمعالجةاول،؟لشكلهذاعلى،مبندثئ،عبرها

الافكارتركيبةثور!احثراصلةاانهاعلى،القريبالشرق!ي

صهغس4عبربظركهأو،الذربيأةالصروساببعض!بلوان،الذي

يعرضالتيالشعبي!ةاكتلاانهعلىمفهوهـا،امثرقاالىالاصيلة

اخه"وصى."االثالثالمالم"واقعانه"وعلى،تاملاتهمواضبيععليها

ابأ(عرةوا.5791عامنشرت،طو!انلفدوىبقصيرأةولنبدا

،الشمعررائدةسنقدمهمالذإصالشعراءجميم-مثلهيالفلسطينية

حبعاطفيأةباغانيشرعتوقدبةالاردني-افلسأطينياالمجالفيانسأاًئي

كهينقدمهااقياالقصيدةاما.الوطنيةالمقاومةمواضيعالىلتصل

لمحىءورأرانهرغمالوطنرمزهوالمخاطباناذ،وسطمرحلة

يئ،الاذزعبيومعمرحناابوحئادكصيدتانويفهها.عاطفي!ةصور'

مسيحبونهم،.اثعريالانتاجاهذافي"المس!يحبملجناحا"يمثلان

يعنىلاوهـهـا،اسي!حيةاالاخو!روحمنمستوحىانتاجهمانكما

ووهـىالرمزاسقخدامفيءوقانلدوىانتاجمناالتزاءاقلانه

؟لع!و.

تستخدمهىاالمولفمجهولةانشودةكهيالرابعةالقصيدةاما

وتستأسدموترزؤلحنكعيرةاناشيدمن،واحدةوهبم"،العاصفة"

الممقاومة.وشعاراتسركلماتكدريجيا

ثرأدرو"حمودفقصيدة.اهميئاكثركهبمتتلوهاالتيالقصانداما

معأنديمغزىذالقاءاًتفترضالتيوهبم،الحكميةبايحاءاًتهاتتميز

وعصوؤمثهلالاخيبرلهذاالشهخصيالاشكالخالفيةعلىوتقومعدو

تردداالاكثرالاصواتمص!ولشاعراوصودت.الثوريالشعاأرر

اً!فلسطيين.الادباءبين

عنطويلةقصيدةمنجؤءاًكتثمصمملزيادتوفيقمقطوهـلااما

شعبيةاغنيةمن،الشاعراوردماحسب،استفادتوقد،الناصرة

الا،د.العالمعة!الصعمدس..حملتحمةامسعمههباك5،!دلعة

.البلادتاريخيميزاته

!رية-!مة.ا579،طوقانفدوى-هو،هي)القصالدتتبع

محمودسالبيضاالزنابقح!م-العاصفةاغنية691.0،حناابوحنصا

.ا96!زلادزوفيق،الناصرةحسناوات-9691يشلرو

إأنيالمهارضأانببلترجمألأ

.*

الدينكمالجليلمنرسالة

الصبيا!سوفيافيالثقافيالتبادلحوليعة

والث!عوبوارلمولالسوفياتيالاتحادلينالمتبادلةالعلامأاتتحسع

والعسكرية،ارأحياسية:الحقولمختلففبىباطرادوتتعاظمالعربية

الديئية.وحتىبلوالفنيةوالتكنيكي4والعلميةوالثقافيأنوالاالتلصادية

مئدوبوناذيحضرهاوفيماتيالسالاسلاميالموأتمرعقدلهصيروالتفمئذ

مثنبارزةاله.لملأميةشضصياتبينهممنكانلعرب!ب!لآاالبلدانهن

معجالاسلاقياذحوثلمجمعالعامالامينبيصارمحمدالدكتور

اصابروئجياطهوا!يخ،اللبئانيةالجم!وريرلةمفتىكالد!نوالهيخ

هيئةرئيسظميالاععبداًلجباراشحيأخوا،الاسلامقيالمعريأنقاضي

نائبالسماويمحمدوعبدالوهاب،ببغدادالاسلامجةالثقاكةدار

كىو.السودانءفتيرحأمكأاطهمختارواث-غاليمنكيالعدلوزير

اعمحالتطاولتالسوفياتيةاوزبكأنانجمهوريةعاصمةطاشأشد

أنشربنالاول(اوكتوبروتاسعسادبربيأنالسأوفياتالمساهـينموتمر

والتضامنالوحلأ"سبيلفى،شعارتحتالمؤتمرعقدولد.0791

ا!لحادخاربممنضولى،وحعره."اسلامااجلمناكضالالي

المؤكمر!يالقيمااهممنوكان.بلداآ24)معلوا،السو!يثي

دينرجالالوثتفىاتليهمسولمحياتلعلماءوصبئةدراسات

الادارةرفسدراسكأوهي،السولمحياتا-"امهناوساطفىبارزون

،باباخاناًلدبنضباع،وكازاخس!تانلوسطى2آس!يالمسلميالدينية

،"السلاماجلمنالنضأالكىوالت!عاونالوحلأ""عئوانتتوأدانت

وضدللامالس!اصلءنالئضالى!يالمسامبنبينوالتضامهـنالوحدة"و

تعهـاليمصوءعلىالاجتماص!لتقالأماصماناجلومن،الاءبريالية

،ابراهي!وف-جةالمشبخالاجتها!""والقوائين"كريمن2؟لقر

ثرقىوجئوبيالعرب!،،اًاـثسقفىالامبرياليالمدواًنضدالنضأالو))

وءصرئا"الاسلأمكيالاجتماعي!ةاعئاصراو"،كربرائوفاللأمفتي"آسيا

وغيرها.،مصطاكينموسكومسجدلاهـام

ا(رعيأموفاةبمئاسبةمعبمالىتهؤيلةبمركيلمةالموأتمرد*يثو!د

والأثرقفلسطيأسنءنخاصابيا.لااصدركما.عبدالئاصرحمال

المسا!ميننحنائنا))الم!ؤتصرالرئيسيةالوثيقةوعوجاء.الاوسط

السلاماجلءنالنضال!ىالم!مملميقببنوالت!ضامنالوحدةءوتور!ى

افهيقوماـتىااظروفا!يبائهئعأتنأدابالىالام!أر(لهدوانوضد

علىاًلجديالحألرتسععرالىالقائداهمباءماالاسراليلهونالمعتدرن

.دقف"انسانحيثممامم!لمماىيستطي!ملا،الحولييئاواًلامنلسلاما

عليهؤعزهـنلكلالحاسمهالاعمال-شفمانبدولاالما"بالاةاموكف

مواصل!ةعنالكفعلىالمعنندهـنقلالتوالاساحريةأواالأ!لاممثل

منالئأطقأنهـ30فىوهـدعادلس!لملاموا!امة،المغامرالانجاه

."الارصيةاأكرة

اوأما"وو!ياؤى(وا)ـءكل*تحادورلممىاؤ،بيصارلدكتورااأد!دو

ياؤألآ،9والسواعربيةاا)ث-موببسرأاقلأ؟لصدتوطبأد!!هامبلأور

ىالاسلامالتراثاحياءاجلمناكبيرةاالح!ودلونوبربذبذلمواوانهم

،مقدساتهمالهتزون؟هـ،اأدؤق!اعلىيحاكأظونوهما)وسطىور.يأا2هبم

معالتمييزس!أملاانهاله.،ووئجىالشيخاكدكما.ديئهماموتعا

..وان.ارصهم!ئيةبهورهنالذىوالقومىالدبئىوااحنأدالعئصرى

"



منحيثامالتسلإجمجالفيذلككانسواءحميعااعرباؤ:لمن

.اتقولاكا!ةفيالسيابمالدعم

معجديدلقاءمنوسواهـاالعربرءلااجمادانمنا.لممي-نللم!بدولا

عام0025لمرورلوشبكةاالاحتفالاتبمتاسبةالسوفياتالممىملابهيسن

2نية.ا-وفيااوزركشانافيال!ثاذيةالمحاضره،!.مرقند،ديفةعلى

***
السوفياتجةلصحافلأافياثرهحاعبداًلنلصروفاةتركتوقد

تضمالسوفياتيةالصحفكافقىصدرتدمقد.لركز،كأاوفيرزركأ3المر

نعقخدثوىمات،؟لسوادمجلملاطارفيالنا!رعبدل15لحص!وره

يالتراتورظ))صح-ةةوكرليت.العظيماةفي!داوانجازاتحياة

روسيا)((روسيا)صيتراتورنارا))فةوء-،(الادبي"اجريدةوا((نحازيخا

عيدال!ناصر.للراحلكاءلمةصفحاتبوعيتانالالى(الادببة

استفزازاتجراءالاوسطا-اشرقفيا""هح!اوةعاتفا!مانكما

ا&موفياتيةالخارجيلآبوزارةدفعقداصهيونياالامببريال!ال!دو

وفد،.السوفياتبلأاصحفاكاؤةنثس،4خاصبب،ناء.دارالى

و!لاصهيونه4االاستعماربلآاءم!قىااهدافعنا-،ناتحدث

اًلالمرائيلىىالتم!لحازديادعنالازظارولتحومنهافصوداالاؤضراءات

اًهـوفي!التةاتطراوجهةالبيانواكد.جديدةلمؤامراتوالت!فء.ر

يةللتسوثابتانصيرايزالولاكانالىموفيا"ك!الاتحادبانالقائا-قي

الا،نمجلسؤرارقت!قهاسهاسعلىالاولصطالشرقفياسباسي!قىا

فىلأ!يفاعا-"الةإكبدجرىقدذلكانكما.بنودهكاهـلأو-ثفيد

للاتحادبرومببلمو!رنسهارليمسزيارة-مدصدراثياضركالمفالبيىان

.بالسوفيا-

ا!صحادفي19عربيبالعقالمحةالاه؟ماماتساعمظاهرومن

اصحافةاؤباواخرىآونةصينتطهرالتيالضرحهإتا)سولمحياتبى

انشرادورعن-ضدرالتيتقلةالمساكتبافياوال!وفباتبلأ

فىالشهـر/ؤ((وافىر،قياآسياشعوب((مجلةنثرتفمث!لا.كأالمختاة

هم،مشهوو/ناشعراءعربمتر-مةانر"عاراالاخيرةاعدادهـ(احد

(لبنمانأعؤلوسعد،(فلسطينءن!بسهء-والصخديدمعهنوجهءلى

4برةرجماتمعروفالالثمعارومترجم.(العراًق)البياتبىلوهابوعبدا

والقصالد.كورفائشفميخاليأوهو،ثل"دااًلعربى)لثمذعرالغديدة

،عفلاسع!(اأبىو)لبسيسو(المقدوفياسكندر)هيالمتربرمة

للبياتي.(اًسمبلااءواةوأ

زولسهاًلمترجملهذاًاخرى2ترجمات"-تقلةكنبفيصدرتكما

((،والا"-لالغضب))كتاباىا،وخاصة،1ونشير،)كورغانتن!بف)

اسعلأوي!اسبوعمجلةوهى-الشعلة)((آ،انيوك))مكتبةءنصدرالذي

.(اًلف001)نسخوبعدد،.3رقمتحت،(الانتثمطر

وف!.صبريمحمودالعراقيالبارزانللف!الغلافلوحةوكا.ت

لشعراءمترحمةقصابدوضم."البرافدا((نشرداراعنالكتابءل!در

على،حاجورثر،سيلاك)جانهمعربياقطراعشراربعةمن

من(ح!ادءصامو)،الجزائرمن(ياسينوكاتب،خلفهللمعاوبو

ص(لحومحمد،اجواهريامهديوءحمد،الرصااليفمعرو)و،الاردن

(الزبيري)محمد"و،اروراًقامن(البياتيوعبداًلوهاب،العلومبحر

،و)البروسي(لبئنمن)ءةلوسعيد،عبودشحادة)و،اليمنمن

الخمبس،عبدا!رحهنو)،المفربمنا)حبابى(يزعزومحمد)،ليببامن

،وصللاحسرورونجيب،"جاهدءبداًلمنعموءجا!د،زهرهابووناهض

اصهـد)و،فلىطينمن(ب-ميسوءعهبط)و،معحمن(جاهين

الاحمد،مليمانلىاحمدو)،برلأالسعودبيةاعرامن(عطارعبدالغفور

محيا)دين)و،سوريامن(مرادسميروءحمد،وغداديوشوقي

تونس(من)الستديوعص،الس!ودانمن(الفنوريوءحمد،ارس9

.!الجنوبي"ال!ب!من)منعفلاقيوءحمد

رفيس،غفوروف.بللش!ورالاكادإمبىالكتأبمقدمةوكتب

كالمت"اليوءاء.السوفيات-فىالعلوم!اديميةالتابعشثراقالالىءعهد

الكيرابدعوقد.قرناعثرخمسةالعربيالشبريعيثى)):يليما

ناغي!ر.4العربباللغة،القرونهذهفي،الرائعةالا!لارمن

هـ!شصهميرونالعشرينالنرنعرب-معاعرينا،العروةهذهوارثي

ينمثدونانهم.الرفيعةالروحيةالثقافةعلىشاهدافقطليس

احاضر.اايوماوآ"الوافكارطموحاتانعكاسفيه

قىالعب،المعاصرالعرببمالس"رااولدتقدالمساءكطهذهان))

جافب.-والىالوطنيةاوحميا،للحريةوالت!ش،المواطلأبروح

شعراءلدىمشتركعامشيءفثمة،الشخصاتفيالفروقاتكل

المحيوراىاالفارسيالخليجمنالممتدة،المختلفةلعرويةاالاقطار

اوج!زاالقوىوضدالوطنيالتحررسبيلفيا):ضالان.الاظلصطي

الشعبومستقبلالوحدةاجلومن،1الحربوضد،المظلمة

الشعراءسطورافضلبالقوةويفعبميلهبماهوذلكم-المشرقى

،.وواقرننافيالعرب

عربا.قطراعشرلاربعةالمعاصرالشعرمننماذجهناونقدم))

الشعرمؤلسسامعال:الشعراساتذةاكبر-المجموعةمؤلفبموبين

صموالمناضلا)بارزاكلوالش،الرصافيمعروفاجديداالعراًقيا

هىلبنان:غنانيشاعروافضل،الجواهري"هديمحمدالسلاماجل

وافص،اخميسياعبداًلرحهئالبلرز1صري4االاديبو،عقلسعيد

اروعو،الحبابيعزيز"حصدافيلمسوفااساعرالمشهورالمغربي

مسن-آخرونوكثيرون،الفيتوريمحمد:سوداننلثطعر

سنا.اشعراءاافتىالىالشبعررحابفيالقدماءالمحاربين

فان،العرببمالعالمفياقبولباحظيتالتيالاثارجانبوالى

اهـعوديرلا،وا!رييئوليبيا،1اليمنمناشعاراهنايجدلقارىءا

."الاولىخطواتهالحديثامعمعرايخطوحيث،الجئوبيلأواليمن

هسذااشعاران:قافلأممدهه"غفوروفاحاديميواختتم

شاهـر،الروسيةباللغة،وحدب،حب،هاابدعقداكنأبا

شعرلترجمةالنببلةللقصميةالابداعيةق!واه،ءوفقا،منح

((.الشرق

بطبءصة/إصدركتأبمنالمطلوبةبالمهاميفيالكتابانوءع

4انسالا،الحديثالعربيا!صعن،الروشةو)او!ة،ور!ؤ

براثمراًءوصفهميمكنلاشعراءاق!فقد.صمةنقا؟صىمنوعاني

كه،.نيوكلاسبكيونشمراًءالاحوالافضل!ىوهم،احديثبنا

واديروانايفيتخطيهميمكنلا،مرءوقونحديثونشعراءاغفل

وا،الضادبلغةصدرتسواء،الحديثاًلعربيالشعرمجموعة

بردرالمرحومالشعراءهؤلاءومن،ا)حيةالعاهملفاتا"لىنرجمت

،حاويوخليل،قبانيونزار،فيوسوسمديوادونيس،ال!مباب

ووصنى،اومهالورمموان،الصبورءبدوصلاح،الملا)خةاويازك

القاسم،وس!يبح،درويرشومحمود،ا)حيدريوبلئذ،البئي

وحسب،م!!رعفيفيوءرومد،اءززاءبدوملمك،زبادوكوؤيق

،والبعري،كنعانوعلي،الصكارسعيدومحمد،جعفرلشبخا

المنصعبدومجاهد؟ايصاملورشدي،ياسيشورشيد،سئهوابو

القاؤلس!ةهذهان.وغيرهمريوالخو،نيازيوصلاح،"جاهد

المعاصر،ا!بربيالشعريالهالم!ياًلمجيدةالاسماءا!ذهالرائعة

افشةالىبالترجمةبرداجديرةو!!،بحالقففلانيرمكنلا

بصورةواملهمالعربفضبيتمعلالرعلهذاش!عر!فيالاصدالاء.

شعراءيعكسهعماوروعةونضجاوتفرداواصالةتولمحي!اتقللا

اًو،مالمتربانوالامل.اًلروسيمالقارىءالىالمقدمةالمجموعة

،لكتاباهذامثلاصسداراصلاواركات،اشرفتالمتيا)جهة

جديدةكتباتصدراو!،قادمةطبعاتؤيالنقانصهذه!ثلستتلافى

العربىالشعرديوانيعكاملكي،ا!شعراءهؤلاءتتبرجمالأقلعلى

رحاباليالروسيةاللغةيعرفاذياللقارىءتتاحوكي،احديثا

وفىجد"ءعروفةالروسيةاللغة)حيثاواسعةاا&مولمحيبيالا-لحاد

صورة،الروسية)اللغةالكميرونيعرف)حيثالاشتراكيالمعسكر

6



.اء،صرةااكلووفافي،احدرتاال!ربكه!را-5اوافهة،ءطدقة

*

احديث،االعرليك!اثمر"ناخرورتةلث"مريكابوث!ة

كأ-زاإهضطراوعودااكتابا4برن!ئه!،ارودءجةاا)إخةاىا/رص!ور

مكتجةويصدروور،بسب"و?هـنالفلسطي:كللشاعرءوإليامد

هـووكان،آنفاءنه.حدثناالذيالكه،باصدرتاأهي"اءوبوك()

هذهاثهعريةاهوليه!!هبءجموعةعضواناًن07910لعامالرارعكأابها

ترجمىةوهو-ا)قأب((في((ألوطنهوارو!-جةابا"غةظرتكما

املب((افي)ءدلىطينبمهوانصدتاذياا)نئه،ءرديوانقصاثدلىظم

،صرالمهأ!ؤلمسطينياالثاءر))ولد:المقدهةفيو-اء.الادابدارءن

الاولالضءساره؟"،بطبعاع!وؤد.2891ء،مبسيهو?ين

رتفهم:--كأببسولمهبئتتاوقد.ءراتست)5291(رسالل"))

اصليب()اعلى))الاردن،تهمجموعالعربيالشعرياماماافيواسع!ة

اقةلآ((.و)ةوتو"الالفجار()القلبفيؤلما"مطينو))

المناضىل،اكجببرةاإوطنيةاالموضوصكألئاعرليء".-ومعهنان

العبركةفينسيظن"ضاضلهو،لشعبهالعاداةاح!وقاسبيلفي

هـ--وزار6891ع،موفن.واؤريرقباارر"ه،اؤطارلكتاباورالمبةا

للقاراتالادبيةطاشقندندوةالىمندوبر،وكان،ا!ءوفيبنركمااالاتراد

الخمهط.

ف-!ىا-،و!ييياالاؤءادفير-ب-و?ءبئاشعارنضترتوقد

"حبا--ةو!كواصد((وكب3فكمانه-ئطازا((المضونةبربئاشعراالمجموعة

الاولاكت،باهـك-((القلبفكك)11)وطنان.ا"وم"اوافريفيا))آ-يا

اروسىجة((.اداللغةم!تقلةنرصهةؤدبمايرمترالذي،لأضاءر

((،الاملوالة"ءب))"ءهوء4.لىرصمارزيااتربرماذاتهوالمضرجمو

!لإسأرزي)1اكأ،بايضمو.ورءاذتسهءةء3ء"خاز-لالشهاعرر"نعضي

هنى6.1نظ،.إدةبربى--"-"وؤص،ئدايرضا(دءهـءةإ)ةطابرمازةإمهتوز

اقص،،ث--داههذوءن،اضغرادفي،صوخصك،فء-هياسواالانحاد

يرناهناال"2*رادييناالاطةالصم-ع،جىء،سا!بأه،في،ا!داة)))"ز،نيا((

ونجرها..()..ا،:وعاتلاوركسترااغنيةو))(احكلسار((اهوماءرفوا

ةإ!ة!اكتابالتةع!وارورر?4ار،للفة"فارىءاءفي!طنو؟!

-:--ىافل-طااشعراوصكاية،اتهاءراوطن،فلمسطينصكابر"تحكي

.وغيرهـموبرجرانوزر،دوا)لمقاسمإإئئدرو:،بئالاخروث"عرازله،صرالمع

فص-دة(،28فعددها،ا!رةولمدالقصاان)رغمجةمنتخهقىألمجموعاكن

يكونوررما.ة"فحه32يتجاوزلااصمحماتاوءدد،شم!ب!بةا!لمةوا

ء-ا،اءجماهذابمثل،ث،ءجبةطبعةمننطلبانالضطقيغيرمن

نح-واعلى،ونتهمراءهالفلسطبضياشعراتقدماخرىط!ءقىمنئطلبه

بدأارزيا،الروسيةبالاغةالقارىءالى،ععوالهورحجم،ء-هتقلا

خ!وصا،العرببىاهالموابفلم!طيئصلةله"،ليكلملمألا!اوورءعلم!م

الفدائيين.وذضالاتحز.لرانحرببعد

اشهاعراءهـضيراال!ابهذااصدرتاءياالجرافدانتئسداراءل

باللغةالقارىءاة،1ؤوررفيصءو"ولع،سوليسب!و،ورمنتوررطي!ج!

دقيءىنبنرجم،تفن!قدم،احديثاا)ظههطىنياثمرابكةوزاروورهبكأا

به،دوزاسىءوالهيرث!دروءثل،بئاخربرنمشهوراًء)ضهراخرى!هتفياكأ

الث*اريارصءباءن1.5،اكاس-مواينئئ4دروانخه.وءها،وس:ران

لملنن!دروان63،،و?تارأتاحتيارايمتطلباتلاجاب"ويقى13ذخهبرة

?!--ةوزتست،بر!ه،فرواآسى!،4*ص،بتسى()ا!لو((ئزةجلحازكد

ص!ورببنيئ،،4لمعروء"ورنهوالثلانينا)-،رعءددى؟فيفيو!((آغي))

لى-توآءولىت-ةوو،)!يتنام("وخوايوهماجالزةا!علىينالاخر(نا)حالز

بر،رشانوخاربرفانشاري،ا!ريقيا()جنوبلاءوهـ،إكسيوا،زروولا()1

كهى!-رى،اوزبركسهتان"نا)سوفيبتهقيا)ت.،ءرةام!وزو،:()اللا

ا"هوفييبقى.اا)وسطىورياآبراتجمهور

نهساقالالرومع،دفياتسوى((االادب))وبروءر4د*-ثاناحىوا

،الاخرىهيمدعوة،رموسكوالىهوفييننيةاماومالاكاديمىةالتارع

للمنمارولمءضهروكأن-حاراتبةةوترص،الحديثالعربريبالادبالملاهتمام

برء-غىكم،،السوفننيالا(حادشعوباغاتاىوا،الروسه"داللغة

،ؤلاتا-اجابة،المصاصراظ!هطب:باالمشعرمختارات.اقدمانعليط

اتءريرفالمتطلباتورطمبئا،اما-طينبماالادبعناسو!ءتاالقراء

ا)ةقدكلب.1)تحرري،اسيويالادرووكماالعرباىا)نضابالادب

-3س

الاؤطارادبر،ء((!ههـلةوفي،)ءاًاكتاب((نشردارءنحديماوصدر

ءوس،فينهكبماالاصللادبالدولة4مكتؤصدرهاال"ني،((الاجنبية

النثراةكأءمااحد،احكيماوفيق،ارالداالادبءنمرج!!ادليل

ادريرس.ةطويوسءحفوهإوق?باح!ببماوبرءتبر.81،صربربئاربي81ا

الادلي،ءاكثرلي-نمنوالببالبملرص،ديواازهاويواحههبنوط4ونعيمه

دىهـ-تماء،ءمروؤونوهم،ا)-وفه.تالفراءلأبيئف":جةاروربا

عمؤما.ا&هاءيةواللغاتاأمربيبالادباواسمةاالاختهناههيبنجمهرة

والرراس،توالمفالاتاكتبامنامدإداوفبكهبمعنهموكتبا،مزرجمفقد

المختلفة.والهإمبةالادبرجةوالاءمالوالاطروحات

هقد،فىثما)كت،لط،اصضفكلمةإة.موصفحة72فيالكنابويقع

احكب-!التوف-قىلشههوريناالسوفييتا)دارسبناحدرقلمضافية

عاابهةوصىافيالها"ة-هبةالرئياربرغأتوباليءاناثم،يوزوسوفء.وهـوك

بقيةاًءا.صهحة42فيت،حيالاؤالقس!هذاإقع.و.الحكبمآوفهق

كتبودايل،مالحكىتوفيقعنالمراجعالداجلممرء.ودةالصقحات

مما،ضبمهقىالاصاللخاتاىاما!"اوترصالمختإفةوطبعال!،احهثرمازوفبق

.بهالالهامللمصنفؤيسر

س4-

زيناثذبراصاءما.ركونيكادعدداالاجنبي))الادب!جلةواصدرت

ا)ءانتراءهـداوهو،راؤري!،(اسب،فار.أجمماا)ا*ظبا"وتمس"))جاززةعلى

ارارءاا،ؤلمرشم(رال،هـدو.لصدر.ا(079الاولتتذرإن-توبر3)او

يذن-،وا!رآ-5-،ءنجلةبان!نةولونسارع.واؤريتياآسهيال!ي،ب

-،باببى*ءت3ىنرموسكوالاستشراقمعهدءناضدرانيا((ايوما

ءحهودءقاحببرتأفيتوا!اف،اللوآ-!جاؤزةعلىللحالزينخاءما

يثر.درو

اثماراننتريئ!قدا"،،االثرناالتككالاجضبي((الادب))مجطةاما

و!صة((البلىاسمنعربيثعاعر))بانهوءمفتها(!ييرث!درو،تمود

أدريرسلهى،--سلوفصةاخلاص()ا))جزيرةإمنواناورجاء؟لهوس

قيبول.وآ-5.ايوننكويفنماالكسندراصمهانرفدواء((ا"را))انبعنو

إه!درواشه،راء،و،اءر"،نتسليا.تترجمهاكقدالسنلجمط!صكأاءا

.آشهكيشادزهغيورفياًلجورجبىاث،عراترجمهافقد

للحد-هتصفحاتعثركرلهتالمجلمةمنر،اذات11،ددهذاوفي

منيبتا5!و)مرصمة،اوررياال!لاءابيورالمش!الةدبمبماالشاءوءن

رنرص!المفدمةكصبوفد.مرةلاول،الروسىةالمغةاالي،لهانهءرا

أءيذة.وجبدةوا)*رجمة..لاركوف!-كيارسههنالمشعر

))الادب(كألمة)او!ةوبرر(الاولتنتريئ-)1)حانترددا)8ذاتوؤك!

ءر"وقبذس*وفييتلادباءر!اريرطن(اكتباابينبلبفينقرأ)((الاجنبي

وهـ-ى،الرولههيةاللغةالى"تربرمةث"،رية"جموعاتبحقكتجوها

وفد،?،لم(تحدتتنا)التيبهسبسولمعهن((القلبفياوطنا))ءجموعكأ

ابا-دازاهـكبوالمهروف،المش!را-وفي-ضياالنض"،ءرالتقي!يمتب3

هـكنوسىواهلبنانزارانسبقاذي)اويىءفأيسهينا)عربة

تحىتننهترتفقداخأني"ااربرهوعه،1.وفير!ا(او!ءوبرا!قالات

نتنر)دارايبي!ديرف.غا-اضزهمةا)و،ب((اشمبلاجعم!"مراء))عنوان

،ايهوهئابمالتظوكانب.)صفحة122في(((الفتيالحرسئ

؟روبروغيظ،.!عنهـاتتحدثايهااالثالثةاتموعةاواءا.ثكاريرفابو

:-غض))عن"ت-دثوهي،باريسؤيالفرننيةب،المغةء"درت!قند

.نتى(3اوءرالمراجزوا)آونسرركك511المغربلثمراء((أملو

!فالوطن((مععىوانتحتكلمض4فيقولييفقهسينيشحدث
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وعن،بسيسومعينالفلسطينيالعربيالشاعرشخصيةعن،القلب

الشاعسر-اروسيلآااللغةالىالمترجمابداعوعن،شاعريته

لكثيرينالمرورمدعاةبانهالكتابصدورويصف.كورغانتسيف.م

وهوسحلموحيدعلينايستحوذكاننذاك2((و:اعربياالشعرمحبيمن

الروسيةاللغةالىضترجمايسومعينكتابعيونناتطالعان

يمعل،الكميبرينوصور،البالغولسروري،اليومالكتإبهووها

الصالرة،الصبياثاعراشعارمجموعةتتصفحانعينليها-امامي

((.نسخةالفبمائة

القلب"في))الوكلنالتسميةحتى!انهتولييفالىوبالنسبة

الرني!ميمةللعناصرالدقةبا)فةخلاصةبرفتبرها،فهو،الابهاحتمامتبهجه

رىعديدةمواضعفيبسيسوتولييفويثني.برس!يسوشعر!ي

الاصيىلوالشاعر،اصمودواالصلاقيبرشاعراياهواصفا،كلمته

والدقيقة،،المحتوىالعميقةالاشعاروءماحب،سواهيقلدلاالذي

البساطة.افةاااو،والتصوير،يةالشعرالممبقةو،واكضرة

اًلشباباشعراًءاعنكلمتهـا!ياوت!تحدثبوثكاريفا.اياول

لي!بديف،.غترجمكأفيالروسية؟للغةالصادرةا)المجموعةحعمر

عبدومجاهد،جاهينصلاحءظدشحدث،نفا(2اليهااشرناوالتي

ومامسون،ليمانلىعادلومحمد،سور،ونجيب،مجاهدالمنعم

صالحالثإعراسمهئا)اقحموغيرهمسنهابوومحمد،الشناوي

الثصباب،اثعراًءامن،بمونانعلىيوافقنفسهاظنهلاالذي،صودت

الكعيرون4يسمبكما"عدو"شعرياواتجاها،اشاب"داليسسنا!هـو

تقولحينحقملىالتقييموكاتبة.اًاثبلإ(وشعرالجديد"ثم!عر

صنءهونة5ماؤلمةاليتحد!اتيا،الكتاب"ان:كلمتهاخاتمةقبى

فكرةيقدمانالايسهطيعلا،شاعراالعثمرينحوالبىعنصفحاته

.اًثعراًء"هولاءءنعامة

((بربنبابفي،العديث!يطجرىالتيالثالثةالمرةواول

فهي،4اايبا،مثارالعدد)ذاتالاجنب!،("الادبمجلة!ىا)كتب"
شعراءاشعارعنبروجوغيئاس.فيهاتحدنتالتىللطويلةاكلمةا1

،ارسى.فيالفرئسيةباللغةصدرتوجزائريينوتونسيينمفاربرء

*

نعكحدثفقد"الاجنبىالادب))مجلكأمنعثساحادىاالعدداما

"قراءو،ـقدم،يرصدالذيوهوالادبى()التراًثباب!يبترارك

الحديثجرىوور.العالمبىاالادبىال:راثعيون،الروسيةباللغة

كما.اًلمعريالعلاءابيعنئفا(42الياشرنا)الذ!العاشرالعددفى

العرليكأالمجلاتمنالخاصةالاعداداىادالةءنه"اشارةالعددالشار

ووإةبهريممناسباتوالى،للئينالمئوياجموبيلابمئاسبةالصادرة

"دانتهـء)اثهور!اادراساتاصاحببالاسيواسالاسبانىللستعرب

لفلسفيةاوادانيراًتعرببى((بئالدينمحىو))حزم""ابنوعن"والاسلام

.(الالهيؤا(الكوميديا))لمحىالاسلامية

-)افضعرقيا"وا!ر2سيا"شعوبمج)"منلخاءسالعددابرف!و

الاكاءادعلمومحاد،م-*التابءالاستمثراقمعهدش!هرونكليرلصدرها

لعاهـ!اً،حىدوف.يا.ايذكيمةافئمقا،وموسكو(!بيتىالسوا1

و"عيوناًثعراًء"والمثهعر))كننيبةاونكنابىعن،المعروفالاذربيجماني

":اسهلا!ياًباًلادءااقربمهاتقدوالاالمقاقيصملاوسضحاول.الاخبار"

تعكسلالسإاخرىج!"ومن،جههمنا،قالةلاهـميلاوذاك،تإنية

الذىا)ـعربيالاديبهذافياطينينية-اًلماركصي4اك،روجهةبامائة

اقىالمقابكارأيولمح!.اروثينالعربطادارص،امنقليلغبرظاه"

العربيةاساشعريةاا!ظريةالىقيمةاضافةكدمقدقتء4ابرنان

زمانه.!بى،كعيبربجدوداتىوقد،ايض.الشمر!"وا،لفقط

*

-مك!يراسئجد!اننا،ا"تحدةالجمهورياتار،انتقلنا!اذا

ريات،ا!9هذهفىوميةاةااللغاتاىاترصمت!دالعريؤا!كتب

وقرفيزياوكلاراخستانالوسطىاسياجمهورباتحصراولامثلاومئها

واوكرانيا.،وجورجياارمينيامنهاكما،ائربيجانويابشكيروياوكالار

كنبعمهارمينيافيصدوتفقدالاليسكمثالارمينياعنولمنتحد

آسيسا"شعراءكتابومنهاالعرببشواءاًلارمنيالقارىءتعرف

ابراهيموحافظومطرانشوقيعنالحديثفيهجرى)الذيوافربقيه

قرففلىووصفيالشهالورضوانوالرصافيوالبياتيوا!واهري

كتابومنهاالعربيةلمالقصعىاتترجمعديدةكبصدرتكما.وسواهم(

وبنتبدويومحمود،والعريانوالخميسياللشرقاوي((مصرية)ءقصص

الادبعلىيقتصرلاواًلامر.(وسواهمادريسويوسفالشاطىء

قصصايقدمهربيؤا)قصص"مجموعةكتابفعمة،مصرفيالعربي

اًللهوعبد،عزاموسميرة،شنبابووعادل،حورانيهالسعيد

.(وغيرهممرسبموكمال،الحليمعبدوابراهيم،الطوخي

الارمنيها!ةالىالمترجمجمران((خليل))جبرانكتابولعل

ذروةهو6691(عامبهروتفيبالعرنجيةالصادر-الاصلالكتابأعن

،جبراندارسبشهادةامينةفا)نترجمة.ارمينياورصتعربياعمال

ميخائيل:الحوفييننيالاتحادفيجداوالمعروف،الصيتالمستط!ير

كلصةفيالنشورة)وهيللمترجمرسالتهفينعيمةيقول.نعيمة

افتخرانببمايجدر)):عنها(الانباءهذهنقلناالتي،ساراجيان

جميعفينوءمنفريدعملانه.منظوماشعرا)ءللنبي((بترجصك

منتمكنتاءنكيسعدنيوكم.لهاالكتابترجمالتيلحيقىااللغات

والدقائقواللمساتوالاحاسيسوالمشاعروالمعافيالافكارجميعنقل

."الارمنيالقارىءذهنالىاصوروا

*

،-المتحدةلسوفييتيةاالجمهورياتعنيجريالحديثداموما

0791،عامرصدهانقافيةواحداثحقانقالىالاشارةمن؟سفلا

)عاص!ةوقازانواذربيجاناوزبكسم!نانفيالدائبةالترجماتومنها

لكتابمقالاتنشرومنها،الحديعةالعربيةوالقصصللاشعارتاتاريا(

))واقعيةايتماتوفما(عنللقالة)معلالمتحدةالجمهورياتمحللأتفيعرب

لنينوجانزةجائزةعلىلحائزا،المشهورالسوفيينتياقرغيزياالكاتب

السولهييتةوللحلنه،اللوتسجوائزفيالتحكيملجثةعضو،الدولة

الرومانسيةعنوالمقالات،الم!طورلكاتب-وافريقياآسيالادباء

فى((الشرق))نجمةمجلةفيالعربيةوالروايةاعربيةاأرومانسيةوا

و"ارمينيإ"الادبيةو"جورجيا"الادبيةاذربيجانو))اوزبركسمننان

رىالاشتراكيةعنبمقالاتالسطوركاتبدفعكما.(الادبية"

،العربالنقادلدىالرومانسيةمفهوموعن،الحديثالعربيالادب

و)قضايا(الادب)قضايامثللمجلاتالحديثالعربيالنقدواتجاهات

موسكو.فياصادرةا-و)مول!كو)افلسفة(ا

*

والاهتمام،العقافيةالمبادلاتباب!يعملافضلانعلى

الاحتسلالضدوالكفاح،التحرريالعربربالهـنضالمعوالتجاوب

،جدايمةكتبصدورهوالفاشمالامبرياليالصهيونيائيليالاس

الاحتلال.ضدلعربيةاوالمقاومةالعربيالنضالعن،الروسيةباللغة

اق!!ار!يوالسياسة"الجيتئكتابالى،حصراولامعلا،واشير

شواكلتحت)لنيوكنابهيريسكيع.للبروفسوروافريقيا،1آسيا

بمافالادبيةء+غونيولا(مكنبةفيالصادر،تكولايف.فذالنار((

الاخيرةالاونةفيصدرتالتيالكتبعنوناهيكهذا.نسخةالف

.افريقيا"عربعنو"اسيا"عرب)سنبعنوانلاندار.للبروفسور

هوحعم(لي)خصوصاالعربيةالجبهةعنكتبماافضلولعل

تحريررنيس،البارزالسوفييتيالاديب،باروزدينسرفيكتبهما

كتابهاتاستمرتوكد.بموسكوالصادر"الشعوب"صداقةم!لمة

اجرائداكبرى،االبرافإجريدة!يعديدةحلقاتباروزدين

السوفييتي.الشيوعيللحزبالمركزيةاللجنةوجريدة،اوروفييتيلأ

كتباهفيما،الاخراحدهمايكمل،ونيكولايف؟روزدينانوالحق

مصرأفيالعربيالشعبونضال،جعمفيوالموخرةالجبهةعن
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الباسلة.العربيةالمقاومةوكفاح

*

اللغةالىايترجمةفي(التقدم)دارنثماطاتالىالانتقالوؤبل

موسكوانباءجريدةنشاطاتالىال!مريعةالاشارةمنبدلا،العربية

براللغةالصادرة"المسلحة"القواتمجلةهيفتيةبزميلةحظيت)التي

.(السوفييتيةالدلمحاعوزارةءن،بموسكوالعربية

اصداقةاجمعياتاقحادجريدة-جموسكو((انباء))برريدةان

ا!روضالمستوىدون،رأينادي،زالتلا،اعربيةا-السوفيي!تية

الجريدةانومع.العربية-السوفيهضيمةالصداقةجريدةتصلهان

ورشرمامستوىانالا،مرموقينعربفيوءحرربمترح!نزستعين

ومتوقع.منتظرهومادونالعموموجهعلىهووموادمقالاتمنكيها

و)قضايا(الادب)قضايامجلةمثلسوفييتةمجلةيتصفحالذيان

و)بهتو)موسكو(يرد(لجدالماعاو)اا!ث!هعوب(4و)عداؤالفلس!فة(

بالدهشةيصابالاسبوعيةموسكو((اذباء))جريدةيتصفحثملثمرق(ا

متسسيتهمناوقد.الجريدةموادءلهيه"ـياقيوالحاللأستوى

تصدراسبوعيةجرائدالىنفيرانحس!بنا:نقوللكظ،بالضحامل

و))الاةوع(("الادبيةو((روسيما()الادبية))الجريدةمثلموسكوفي

للاهـ-فموسكو""انباءجريدةانسنجد؟سنجدفماذا-وسواها

الشهرية.اوالاسبويمةسواءزميلاتهاكلعنتتخلف

الاثعارةاو،اشعريةترجمةاوقصةنشرعلىيق!صرلاالامران

واا(فنانهذاتوديعاو،ذاكاواعربيااضبفاهذااستقبالالى

اسا-وبالاسلوبعن،اساسا،يدورانينبغيالامرانما،ذاك

اهـونووو-اعتقاديوفي.ذاتهالتحريرلموب)واس،للادةنشر

التطوريريدوالذي،لكعيرايطلبالذيالمخلصخطالكنه،مخطئا

التس-المهاممستوىعنحتىمتخلفةالجريدةان-فارفعارفع

!حنيحملاذياوالانطباع.الاولءددهافينفسهااماموضمتها

متوقع.غيرغريبامروووا-متخلفةلشعوب-"عذةانهاقراءتها

ولهـل-بالعطا.إبخلونولارصتونجادونوالمحررونفالمترجمون

للنشر.-اشكلابهذا-اجريدةاويعدلمادةايقدممنذنبالذنب

العربيةسالصداقةومتطلبات،باخلاصالمبذولةالجهودانالاءلوكل

الواحدةالمعركةفيالتحالفمستوىالىترتفعالتيذاتهاالسوفييتيلأ

اعربا)مثقافيةاالقراءوحاجات،والصهيونيةالامبرياليةضدالمشتركة

الادارةجانبمنا"خلصةبالرغبةشفعاذا،هذاكلان-والفكرية

غنيوعميقهومابكلحافلة)جريدةاوليمستا-بوعيةمجلةتقدممفي

فيلساناطلوباالمستوى4بلمومنسيمكن،اعطاءواوالاداءالفهـرةفي

ا)سوفضيية-اصداقهاجمهـعياتسالوصفهذاعلىوالثمدد-حال

العربية.

؟لامكانكما،السموءبننيالاسنهراببابصتخص!فبللاطان

لسوفييتةاالفنونظريةالادبونظريرلأالاسطاطيقعنالتحدث

!نناهسك،السوفبيتوالفنالادبونظريتيالفلاسفةوانحازات

منضظ!4كاملةملحقاتفيو11)بحلقات(طو!لةوؤصصرواياتتقديم

لتحدة،االجمهورياتعنالحديرتفيالتوسعكذلكوينبقي.الصدور

،اًلعربالقراءلدىنمعروفهباتواسوفبتكتابمعاللقاءاتوفي

وآيتماتوف،،شولوخوفمثل،اجمعالعا"الئامدمنذمعروفونوهم

واح!دهمزاتولىورسولوفوزنيسئكي،ويقتوشثكو،وكيشوكوف

الفنابوابفيالتوسعايضااللازمومن.وغيرهمبكرابوخان

والادبالفنهـسرخيرااجدولا-الثقافيةوالنشاطاتوالعقافة

وا)تعارلمحوالتعاونالصداقةرسالةوابرلملاعفياداءالثقافي!ةوالنشاطات

جايكوفسكي"وحفلاتو))اضاب((واالجريمة))مثل!لماان.الشعوببين

وسواهم،والجركس((و))جوفاش"داغستان)وفرق،موسييففرؤة

عليهيطاءانينبفيهذاكلاًن..بةالسوهـت!السيركونشاطات

الصداؤة،رسالةواداءابلاعحقااريداذا،باولاولااًلعربيالقارىء

يكوفي.ماخيرعلى،والثقافةالفنحقلبر

التىالقوقعةهذهمنستخرجموسكو(،)ءاًنباءباناعتقادولدي

الىفتطلع،-حائطيةجريدةانهالووكما-نفسهاعلىفرضتها

يفوقو،ؤارتبنفييمتدعرببماوطنمعالصداقةعالم-الفسيحلعالما

والتعريف،،الصدافةزسالةتستحقهرما-نسمةمليونالمائةسكانه

.مجالكلوفي،ء-عيدكلعلىوالثقافة،والتعاون

-5-

منواف!يةبقطوفالعربيةكتبة4اموسكوفيالتفدمداررفني

الادبكلابكي"روائعمنوكذلك،المعاصرةالسوفييتيةالثقافة

مناعربهبئاالمكتاترفوفوتعفنلىء.اوكتوبرقبلماوسواهالروسي

،العربقرالهاأىاالدارتقدمهاالتيالكتبمنبالعديدلاخرعام

اللغةءارفين،الترجمةفيضلإعينعربفنرجمينباقلاممترجمة

نشهطونمحررونيعاونهم،الاءينالمعضمدالمت!جمءعرفةاووسية

الحموقييننية.الاستعرابلمدرسةامناءمست!وبون،اخن!صاءمهمفي

قدفضجدها،اعواملهدةالدارهذهنتاطاتتتبعناواذا

تستطيعبما،واادثقافةالمعرؤةمنعديدةحقولالي،ب!نفانقدمت

وبوشك!بن،وليرمئتوفغوغوللاعمالرالعةترجمات،لهاتيسروبرما

ا-وفييتااكتابامنوالعد/بوآيت!ماتوفوشولاخوفوغوركي

الدارولدى.ا--وقه.قياالاتحادجمهورياتشتىفبمالمعاصرين

لهبهتنونانالدارعلىكانامروءـو-امثمعريرلأاالترجمةفيمحاولة

سةالماساحاجةاهذهوتلبي،،النقصهذافتم!د،بعيداًمدمنذ

فقد-قبلهومااوكضوورلشعرروائععلىللتعرفاًلعربالقراءللأى

معروفين،عربشعراءاىابترجهتهاسيعهدالشعرفيكتباانعلأمت

فضللا.لقرفبئااكلااوللعملاولادراسةاماموسكوفيموجودين

لبعضشعريمةبترجمةارحمناعبدجيلبىالمرموقاسودانياالشاعركام

القازاخسالمث!اعر،باي()3اشعارمعل،-عارالالثومجايمدواوين

وسواها.،المشهور

الخمساوالمئويبهوبيلهماحضفلاثيناالكتاباداراتقفلولا

علىءاممائة)مروربوغبىايفانومنهم،العامهذافيوالمبعيني

وسرجى،كذلك(ولادتهعلىعاممالة)مروركودرينوالكسبلمر(ولادته

فنسد.هماسووعام"7)5يتسكيغرباداردواوما(عا)75يسبئي

فىءلمجموءلا،وكوبرينا:ونينقصهدطبترجمةستقومالدارانعلمت

همنذ،يتوقاً)عربياقارىءاانوالحق.منفصلمةاو،واحدكتاب

المذيسنا،وكوبرينبونينقصصروائععلىللتعرف،طويلزمن

بهبقريتهماتشهدمتفردةاصيلمةباعمالاهابرواالروسيالادباغنيا

القصصية.

***

!ع71!اعامفيالدارستن!ثرهاافن!اكأبااوجكاتاويشهد

ماتمتدءتبرجماتستقدمفهي.فيهاتعملالتيالحقولوتئوعسعة

والكتسباظالعلميا/التحليلوالغنيقىاعميقةالنينءوافاتبن

ا:طلقاهذافي،الدارجهبةوفي.الرولبلاا"قةف!التدريسيمة

وفص"العلميةالاشتراكية"مكتبة!لمسلةفيمترجماتالواسع

الياسبيةالمؤافاتوسك-لمة،اسباسيلأا-الاجننماعيةالمولفاتسلسلكأ

زمن،مئذالدارتواليهااالتيالادبرهلأاسلسلةافيوكذلك،الث!عيبة

."والاحداثللاطفال)ممتبوسلىلمة

مقلاتمج!وعةالعربيالقارىءسيطلعا:ينمؤلفاتدمنومن

اهـى))رساا"اث،-رةااض"ومقا،بارسد(كوءونة))حولبعنوانلنين

المحدقةالكارقة))عئوانيحملاذياا)كتابوكذلكالاميركييغاالعمال

ناتبغيكه!افاالمبوعنالاولالكنابويتحد!.نحاربها((وكهف

والمقصود،العا)مفبىللهمالدولةاولؤشه،لتجربةءنتستخلص

لنبسصدسالةاهـا.ءمثرللتاسعالقرنفىباريسىعمالكومونة.بها

د-اوا+االسوفيتيالاج!تماعيا)ثظامعنفتتءدثاميركاعمالاىا

ضدأالملحبالتدخلؤامتالتيالامرإبمبةالامبر؟ليةوتدينوتفضح

هيلمحيفيضالكارثةعنلنين3ت(باما.الفتيةالسولمحييفلأالجمهورية
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روسي!ا،4فيتحخبطتارزياالعسيرالاقتصاديأوصعااسباببسط

الاشتراًكهقى.الثورةهـوالمخلاصاوصيدااطريقاانالىيشيرو

كفط"جددهي،ققرواهـلمسلةهذهعلىلنينكتب،قةمرولا

كت--،بجانبمالى.الهلهمه""3-بئالاشترا"مكتبةسلسهلمةفيءكانا

"تنركالتءنعهلاا)دأروستقدم،ءهلمر(الاش)فيوانجلزماركس

شفدمكما،النى"يوعيا)اًلمجىمعصول))مجموعةهىوانجلزءاركسمع

هـصدفاع،،اتءروةيةاصد))عناوإنتحتللنين"-هت!قلةمفردةكتي

يتماريقى((.9ابرواالاممبفيفيو))اجبن((الامبرياالامبريائيقوعنو))الماركسبة((

اجمودواالازر!ازيةصنوؤطسا"رعنالتحريفهقيفيلنبنكتابويتحث

علىاووفىوعصرذاالتاريخصوابهااكدحقيقةلئهنإقرروف!بهالعقالدي

افصاراناقار،خاكتبكد)51من)):يرورولحبنوذ)ك،لخصوصاوجه

نا.11،ركسيهصةلباسارؤداءعلىاعداءهايحبرائطرياالماركهـهفي

هازإسسةالانهرةبمونفمى،1ثءنترانتحاولداخلياالمتعفئكأاألبرالب"

((.كيةافرلاا

اعمال!ئنرادارازوليهافياافائقاالاهـضمامءلملاحطةوبالامكان

وهص).791(لميلادها(ئويبيا+وراا!امبحلإلذلكويفسر،لنين

ابنتريسقىواالاشتراكبماوالمعس!كرهىارر-وؤ-5الافحادبهاحتمغلالذي

اضىاابوصلةواالمحورهيا:هناعمال؟انيلسكما،فاطبةالتقدميئ

هـصوالاإهتراكيون،المعاصرالسوقيهيخيا(تمعبناةبهايهتدي

مع.صا)!لعاا

أنناة،ا-ءبس"قيا-الاجتماعءقيالمؤاهاتءلمةسلم!ا،ىجعنافاذا

أ-و!ي-نجب---ةاالدولة))رعئوانضخمكضأبتفد،بم.لعداورارسنجد

ف-ىاالؤلفاتاءا.ا"ؤلةين*ناءملعقىوهواسوفبءنجيبا(اوالقانون

نظب!.سهسأ))انرء:ود،نا3قدمإؤ(وج5تاا*اايسمبها)كمافإصادالا

اوسومااكتاباجانباىا،اهىوفيبت!ه!((االاتحادؤىالزراعيالانآج

وكتاباأههو!ببتي()الانح،دفيوالتسليفالعامةالمالية-ئظ-م"اسس

وكتابا"مرو!ا-ءوؤييتي"االاتحادفيابناءواالصئاعةثفيمااسس))

الو!بهتي((.الاؤحادفياداخلبةاجارةأنراثظبماس!))المكلةونفوةول

اكتبا)في"ء،والا!ه.كأ،اءجماناحهمنكتاباضخمانءلمى

سنوؤطيبهغأكتابهوالمعاءسة(السوفهيقيالاقحادحباةدبحتالتبم

295!كمايقعالذيامىوفبجني((الالحادلطر.لخ))لمعنونا7وفيلموسوف

صفحة.

نالوج(،ااوليسمه،1)كمااثءعبيةا)ا-اهـ"،سيةا"ؤلفات))ومن

اسبة((.السب،رفالمعاسىر))مثلءتابا!ربياالقارىءبحوزةسجون

ا&"ءاسيةاع،رفامنالادنىالح!يننضمن))انهعنهالكاتاأوجويقول

واك،خ!--اتاءلمه،ءامنفرلمقوضعهوفد.((فردلكلإفروريا

.ابارفي/نااهىوفيي!تامامحيةالاجت

حصنالامرركه"الاجمر؟ا"قى))كوريونوفكنايطا)هـارسهءقدمكما

و!قه-سا،اقراءالح!ع*حدوالكتاب.ارلبسي((االعالمهبئالرجعية

اخارجه--قىاا--اسقىا))،حطلانهالمهـ،"قى4ومبظ.ا*اتا)وجاث"ادة

اص!ىاوبالاسضناد،الا"رإبمب"الهحدةا،ولاواتتئتهجهااأننيالحالهة

"---نصماكأفيكتيراالمعروقةفير،ا!وؤ،ئعمنكبيرةمجموعة

((.الاحوال

ه،ء-نء"،ب"نقيقدإمفن!راه!وفيب*!ا((اةاءياافوط-))سلمسلةماا

اأنسووهتبقىؤىالعا*"الاركانو))السوفي-زرنبما((الان!حادفيالمسهلممون))هما

ءثلالمرءوؤبناعلماءاءناة.فالاولاكتاباوضع.اأحرب((اعوام

،اناكلبت?ةءالا!نه"،ديمةالعاومؤكطا!كهوروا،ريوفالاكاديمي

لمث!ابى،رزةضماع-4الا!وانىخم!ءات،فرز!!واوفواثسديوي

اتارلاداءساورو،فالواا!إاً.رو،فاو.مر،علمى.لو،فاقورمفا.ب

ر،براخازوؤط،ادإناض-اءإورءب)االاور-لملاءهـةاهـير"ءةااطواقةطواالدينية

،الديئوفخيالوالمغهك!،الءفاء!هدوالاء،م،فريرءفءلمبموالاء،م

.قولييف(والظضي،ؤربانوفوالمفتي

لمؤلفهاحرب"ااعوامفياهـوفبيتيةاعان!كأا)،الاركانكنابا"ا

ناذلك.ؤارىء!ل،رأييفي،عنهغنىلاكتابفهو،شتبهنكو

نخطبطلمصلحةرذيمصساكاندقد،محنكعسهكريوفلئدامعا"ؤلفه

بصناحةاؤافاويتحدث."/ضبقىالسوف!بباعامةاالاركانفيلميات551ا

فىنذليحلهـااىا-ةالسوفييتالقواتاضطرتاوننيالمصاعبعن

اكأابوا.لاب!ادهاس،بقلاالتيالقاسيةألحربهذهمراحل"!تلف

عناحديرثاتكملئنماالتبمابالصوروكذلك،اوثائقباجداغني

.))5؟91-1191سهنواتفيالعظي!ةالمعارك

**،*

الاخرىاحةولا4أحتلمطصفرا،ءحموداحبزا()الادب))،تلو

القارىءسيطلعوهنا.وسواهاالسياسية-هكأللاجتماعالثقاؤفى"ن

يمكنالتكبماس)وهبىوقييتى((الم!وطنهمسبيلؤب((مقاطونسدضلمةفي

على،واله.وفيبإني(المقاو""ادبمنبصفحات،رأفيلمفي،ت!سمهضهـلم

كاسء-!لكتابوعلى،ايفنلتو!(())الاخوانالمعنوناعهاتوفكتاب

وذكريط،ت)قه+صالحروب((تنتهي))كيفوكتاب،()المواصلات))خط

هـ-هنهفيء*درتقدانهبالذكروجدير.(الاحداثفيالمهاوومين

))رفاقولبواجمفويحقيقيا(انمهان((قصةمنهاكتبعدةالسدتلمة

بريرست((.دلعةابطالو))اـيئجراد((ستاخنلدقواديلبانوماإق((اهأر

نترفاك!كانوالذي-اؤوؤط((ايفنا))الاخوانالاولالكتابفاما

راتودار،3افلىمفيا*وبان،فيالانصارحربقصةيحكي-تيرجمت"

باهو-ايض.،المؤلفوهو-القههـكأيحكياهنيوا.القفقاسفي

!--صاةانتمستاةصداقاو"كأا"ماركفيدا6استرطلبنلمشاببن

في!هفانلالذي*ارالانضؤء--لي!،)ئذممانغن4والأب.دزاستودار

،((اأسوفهيتيالانشدبطل))أقبالش!ه!هدانابه،5مئحوور.ارئاه

هـزوالهاثهـوارعوااكنياتاوالمدارسمناعديدااسمكماوراسميهما

!هـان،رب-ع،ءنترستكأعنالاء"!رالابناسنتضهدوور.والبواخر

الانسانية.ا:طواقياوالواناصمودواا)!لملأبركأفييحتهنىمعالا

الدولة،ص،ززةعاىإمححاذزا،اواصلملأت((اخط))كاء"-لإ،ب3اما

ا!اف.-ةاة*دالهظمىاوطني!ةاللرربافهسامثلا،ضاءكرسو!و

وافهه-ةقصةايرفء،سادقهءثلإحكيوهو.المثانية(اورا(جةاأحرب11

المواصلملات،خطاءبعتب،دء:،نهبلوالقلعضالذيالمواصلاتاجندي

تنقلعربةل4اقنااوابلتحترافقواالذين))الحديديةالسككوعمال

ا!يناوالاطفال،الفات.-ءنمنالمحررةالمناطقا/)ىمدرسيةكأبا

.العدو"ضدكلهالشعبكفاحفبمالكبارجانبالىاشتركوا

ء،رشال((الحروبطى"/))كبفالثالتالكتابمؤافيببنومن

اهـد،ابارزاال!-كريالقا؟د،كوؤبفايفانالسوفييتيالاتحاد

زوديعحفرالذيفيثء-تةسلأ!ماوالكاتب،برلهبئعبةلمهقىفيالمساهمين

معركةمي،ركالمننهسوبويىنواأس،عر،ا"هـلمريةاالمانيااش-لامولبقة

طجنآ.وفتحمانا!ا!هضداأتيرجيغنكاياانرصمةوا،الرايخشت،غ

الاخيرةأم!صاعال!واالاياماحداثاي!تابويحكي.الارضتحتهتلر

.برا-نمهركةفياث،ركرناعاشهاالمت!ما،الثان!بةالعالميةاتربامن

اإسطىلاثانيقىاالادليبةا-ل-ل"افيارعرباأقراءس"طاعكما

الادبءبمهكبكلالىمؤاف-صات))اسم-ؤحمملارتكبنوهي،الدارلوا)يها

صةرالهيرقىأروهـي؟.بىوشكىنور-*كما((برودو((يركأرواعلى،ب((الروس

ا)ءاس-ءالمقيرن!جمط،بضبهثسهكيالنتههرلروسيااكاؤدعنها.لحدث

ك!ا،الفدترماروساا"نالاءاحياة05طبولىكينإصورفقال،كلث!ر

ؤ-كي((برودو))يرقىروااًن.كمالايةليخا،يكوروفروشخصفياإئعكس

ةالروايهذهاًن3راهنلياالحبىبرومن.بونت!كيظ)سقرإة.لحفاعظم"ن

--،ا-ينهالورثهـ،شاتعلىتعرضوهي،المسينملامحدتقد

لا.يننيةفهلسوا

الةنى((."الادبحقلفيارارابهتعدماكلهذا

كأابصاقتقدمالاطفا!كا)))ادبحقلفيا!نقصالداروتسد
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و"ف-رمك!ا،الارةر(("ارىر!وان((لاكونالاولأ)ة،"ح)).لغاغابىلن

ادار،ابرعيةوفي."اكءران((رعروانا:.نءنللملأ!الؤء"صمحهوءكأ

ت((اب،اءو))ب--،()اءوار"نحهايات((ءثلشب3ءااثقلاهذافي

.أصو-يه?وصور((اياتء9و))"رشصالاسهرك((و))ا3وفسلأيلتشو

***

؟هـارر.ر،ضفياقارىءوابهاقمئااقيااءواقيا4حصءلومن

اد/ئنايئثنا،7191ت،مفيلي!ات!داتجاالثقاؤهـةالشقدمدارءخنأر

واؤتص،نعووعلمى،فه-لأ،تحاولادارابانإورول،41مردلاانطبماع

علىى،الانسافيكأتالادويإف!ماا)مقافبةاًاعهـوىاقارىءاحاجاتتلبب"

هذهـالا"كانيات:ومن.لد!هاالمتبسةبرالاء*انياتمحدود!:،نئ.اطهاان

!تنتاركالعربالقسمير.حرف،رهجدا"ءحودةوهـ!باط:،ء4ااء*افيات

الامكافياتمحدودةواصدةظنع"فيالاورويمة""ولصكوانباء((،بىةصر

ال!ربر--الم!ءمرصدماايضاالا"كاؤ-،تهذهومن.(الاخرىهج

ا)تعاوناصداقةواعلالقتوسعدمتظلباتيعنيلارايبىفىوهو،عموهـ،

ارووفيا-نه-امة،فيةواةالادبهوالمبادلاتوا)ضدئءكيلمميوال!الثقافى

يئهدونلاادارافيافبةالاحترا)ترصمةفيا!ا"ا-بئافكل.كأاعربيا

ناالهولمنبر!ولا."-ترفءبئغيربره"رجمهنلداراتمىتممعصنو،لسنئةا

،د،هـراًدمص"لأالمتاًلفربالقراءحاصإترحالإمصدانيمكنلاهذا

ق،والاقالامكافياتالرحب،الارص،ءاسعاوا،اكببراا"وبيااوءنا/في

فهـمالقراءجه،ورءنءرف،ءواطنونولءءإئةمناكثر4إقلئارزيوا

الاربومنه116،المبىانيالافالواقعيرالادبطيرا1ا،:ةطعاضففا

المعاصر.واهـوفياتي،ءالروسي

فىالئثءورحجم!فرالقارىءسبلملاصظهاالتيالملاحطاتومن

اعل-وما!يالاخرىاحقولافيينظرمااىانىبة"البنبماالادب"

التى((الطبيهفيالعلوم))بمقابلة)رالدابهاتختصالتيالانسمانية

نثران).""ءر"دارهيمو!كوفياخرىنشردارب!ايختص

ؤ-ىي!عهجمرانليبةكنلاكاهلعاممدىفيالفنيالادبفيكتباربعة

رب"،411د،لاغةا--وفبا"ىاالادب؟نئرء-ن،بمونانيئبفيماءستوى

لا153،ا،ءرفة،نالموناهذاالىاوورباكلراءاحاص،تصلمبب!ومن

اءرجمب-اات*---،ونواالصداؤ-ةمستوىؤبرحالي!ونانلم!ن

برينامريضاا)تحالفعازرناضماعىورءفي،ر،طرادالمتسهعالسوفياقي

ض!دوورواها!رءالعرباًاوطةجاننءرر!ؤوىالاشتبراكيةقوى

اصه+ونجبكأ.وا؟ليةالامبر

ء-ءصىاداراانو!-و،ءزاء4برهثابريرظلىواحداشيثاانعلى

وهو،مجالكلفيا"قافبةانشاطات!أومضيمماعةء،!كاتهاوربعات

نئظروسنكل.لءامع،مءنادارااعمالفيوتتبعهملاحلنةيمكنا"ر

2،حريصينالبنااخقديااحسانفقداندونلثقهإبعينالمستقبلاىا

لااءرببا4والصداؤالعرببمالقارىءمصل!لاعلىث!ءكلثبل

.!واءحدعاىاسو!باتنلأا

يرنلدال3مالجلبكوسوء

***

الامهركيلببمساراوماركوز

إلأطوحديثاثو)بصشارلزالئدؤ-لأا"إبرفرالابز"مبراسلاجرى

27الهمرمنابالغاالاميركيافيلسوفا،مارموزهيربرتالاسصاذءع

صميمفيالمتمرديناطلابمت!حررمجتمععنروياهالهممتالذيسنة

وهتقدونالذبنبينليسماركوزاناًلمراسلوقال.الغربىالعالمانحاء

الكيتيكونان،خنتىف،و.النءدةاولار،تافيوث-بمةاثورةاان

!كونقدا"ءركاان-ىالىذء*سونارئيء!ا(ظلفيازدادقدوالقمء

الديرموؤلىاطي.اتصويتابواورطقىالفارز"-بئتدخلهأثياالاولابلدا

الماضىالاسبوعالقا"ماتحليلاهذااعلاهماركوزانالمراورلىوقال

اتمزايرد،الفخط"عحت،اءواملخمسهقاومحببثكالب!ورنياجا"*-لأ9!ماا

ولابةوحاكماجلء*ةاواءث،ء4المتطرفالبمينيةاجمعياتاهجمات

لبجرو،"اءه،ورارز-مه!نالباصجراو،يغانر!اروفااءفورنياكا

ادكت-ورا"ن؟!ف!هـان!كا.الانأزءهت.*ونانالمعركةوءكاد.اعئيو

الانوز-رم3ء،رانو"ع.يهنالتعا!تيجددوان،الجامصةفيماركوز

إقيولالتي،*ةاء*اءنرتذءرلاف!و،تلا،هـتهومهظموءرتبهرتبتهمن

لصت*طيهالرو"-نءن(ا-ك،4انفيأءلوإ،4ص،فاىآوقفتانها

.اتش،صراًتوالي،اكتباوسعبرمهورالىللوههـولفرء.كأ

اءكماؤءكمه"ون-واىانهـنذ:)):4ؤواماركوزالىالمراسلونسب

-،"هاتنااناقالاسةاا*للأرةوا.وكأءبراسوأاميركافيالاضهطهاداء!بح

اء.جيح.اهى!وؤ،اءكس.خمببثةدء،وةهيالص!،رعاءهمايمبطر

اًن.((ائطإا"اطررقةرالص"الص*.!فئ*-طءبئكافواالذد-نزملالياسأل

ءفى.وؤتاي"ناكثرلاخطرينن!رضبحر،اةعيببروااةوريراحق

ننتبطة.لي*-،--لمةك!ركةبقاء4امسىأأ)ةالمساصبحتللب-،روراكسبة

((.؟و،ليلوؤتاحالةاهذهتؤوموان.ثوريرةحالةلديناولبءت

انحاءبر!عفياورلم،بلاوآفجيرالناراطلاقاعمالبشأنوماذا

اطلاباضطرابر،تاعنوبافعاذيا،ماركوزانالمراسليقول؟1لادا

((،والحربالرف،5دواة))عارضدالحذورعميقاحتجاجابوصفها

برهاءلمجومالمتطرفيناليساريينالىالمسندةالاعمالمنالدثيرانيد!

هذااعترحالابلأوعلى"صفوفهما!اتسللواعملاءالواقعفي

اجراءاًتاالىيتوقونينلدابهويرحب.للذاتقاهرالصنفمناكوع

اليمين.منوؤ،د-ةءضادةثورةإ-لأبىاارىاننيوبالفعل.قوى2

اًلالىءصا)ءاناروائلةااحمحلأاكذاكمار!وزويرؤضا!بة)"جمععرواليسار

انتفاضسنةاثارةالىبوا-سب"4دواقياميرؤديانا"لعلى((افضل

إلمعاروقويا:ظامفا.برداخطرفكيرهـثا":بحدةيقولو.جماهيبرية

نامافانه،اخرىاماكنفيرأيئناوكما.!لقمعالوساللكلواببه

لأ.((محطمةاعادضكأات!صبححتى،ءملهاالفاشيةتنجز

)(ا!ئهال!هفلآل!طاا))

بين((لقاء"قبام.!مثمجعان!وءاركوزطموحانالمراسلولاحظ

دونشيءكليفهلموااناطلاباي!متطيعلا":العامرنةوالطبقةالطلاب

لتجنيداجهـودااكنو.ذلكيعرفونوهم،الجماهبريالدعمهذا

انغنيربطونااعهالمنكبيراقسمافان.تنجحلمالعاءلمىلأالطاقة

وصدواروحهم،الوسطىالبقةالقيمت!بنيهموبرعد.يرمب:لأبمواقف

واقتئاءاليارةاًلمرإءةوالمنلزلفليا(!هايواجهرةابةا"ااالاجورفي

ءجردةاوكاراجلمنالنسبيبازدهارهمالمخاطرةويرقضون.الثانية

الولارأتفتتوجدلا4فالانسافي.إجوزلاهذاواكنن.كأوطوبو

المزعومالديرهـوقبرطي(وءنمنا"ء:انبا!يانفةطيعولا.وحدهاالمتعدة

احركةوا.((احربواورإلاالدكتاالىالاخرىالبنداننسلمفي!،

نا-احقيةقيااىاوايقاظهااجماهيبرا"ثؤهـففىكطتءداقذىالطالبمية

لئهالي!ا"حماؤءوجضر!،انمص!ازالفةاااحتياجات!بارضهاءالقناعة

تساءهـعلىؤدحادةاقتهء،در-لاضربةوؤوعواكن،الثريةالحرب

منكبرىاقت!صاد.،بةازمةقيالانهـضذواذئا،الجما!!ن!رةتغيير

."مانوع

بثورةدائماابتداثيءكلان:"عتلكللمراله*لماركوزوقال

وماركسصتىجاءدةالروورهـبئوالماردس-4.للفكبررجالمنالبضةت!ودها

."اواقعاءلى!دال!!انيمهاامتحانهنشدولا."رنةانا

!لأ


