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زمن،قبل،-لالجلالالسلاصيالتراثوفي،ثافريقب،

كتبضاقدو.عبتينلداصدرهـلملأدعلىعاما!.رور5

التعريفمعرضفي،خصيصماالمتواضعةالدراسةهذه

.(المقارنالادريوالبحث

-ا-

والمناضل،البارزاطاص-كياالنئ!اعرءنعربكه!!كاوبيكتبحصن

لا،عينيالدءنص--در،مادةوالصوالالفتراكيةا!حريةاجلمن

ال!هـريالطر-قطومثل،اثساعراهذامئلانيلأحطلاانيسطهع

هـنالنطرو،فض-الجوهر!هوانما،سكهالذيوالحياتي

تج-بد-اخاصةااظروفواالمحليةبالبهخةتتطقالتيالتضعيلات

"وايسفياماواصمللادوعحقيقيولممثيريةالشصالشرفىلمطامح

منتصفصتىعث!رافتاسعالقرننهاية!فىالفاصريناثرقاشعراء

الوبسقواكخامهاحياةبااشاعراهذاارتباطان.العشرينالقرن

والحياةوا!ناثعرفيواكتجديدالجديداجلمنونضالهبئعبه

الجديدهذااجلمناكنض*،لفياعليةا!اركتهثم،والمجتمع

والشرق،اث!رقىاثعراءلاكثر"!زةململامحهوهذاكلان..يدوالتجد

بشعراءعيمنيادناء"رراور!ثاليربطالذيان.خاصةبمفةالعربي

احتملتوان9ننبسه!اتر"مللاامورجملةهوالمعاصرامربياالعالم

،اجددسدالشرقوروحالمشتركة"،نيةالاتالروحهو:التلخيص

،صعيدالاصلامعلىلاالحريةئح!ووالنزوع،المئضركاقىاثايدوتقا

مهماالحريةضريبةواداءالدطيةافى،ركةاصهيدعلىدلوالتأمل

ذاتها.اروحواالمدمتطلبتوانحتى،ثقيلةكانت

قبلماشعراء"نالمخضر"ءنمثاليجسدعينيالدينصدران

هوف.ب-:ءنامنعقودااوك!نوبربعداعمرابهمامتدالذيناوكتوبر

والزهاويمطرانخليلامثالفمراءالىينظروابداعهتراثهبعضفي

ابداءمناخربعضفيواكنه،وشوقيابراهبموحافظوالرصافي

الذبسرالثعراء:اخرنحوعلىالمحدديئالضعراءكلاىاينظر

ولبنسانوسورياممرفيقرنناواربعيناتثلاثيناتبهمتمخضت

وا،شراكي!ة.التقدموتطلعاتالحريةغنواالذينالشعراء،والعراق
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جمبل!للا-ايهـجم!

شاهـسر،سوفييتيشاعرهويهـنياديناصدرفانشيءكلقبل

السولمحي!يتية.اجيكستان

يشا.ررائعمعالهو)91ع4س1878)عبك!الدينصدران

الصغيرووطنه،وامتهلشعبهفيوالجديدالتجديدمراحلكلاش

ايض،،"لمضمونفيوانماالشكلفيدمىو-جديدجديدوهو،الكبير

اجلهـنبالنضالابتدأجديد..اجتماعينحووعلىفنينحوعلى

فيهرواست،القيمريالنيرمنوالتخلصطاججستانشعبة!ر

ادظينطرهناوهو.-وتوطيدهاتراكيةالالشترصصاجلمن.للنفا

الظئي!راتمنكثيرثمةكان،بعدفيماسنبرىوكما،اياكوفسكي

والشصعبالحياةالدينصدرش!لقد.بينهـماالمتبادلةافنصاديات

ومسننويا،سسهمراحلهمختلفعلىالنض،لمواصلااربءوا،الحرقي

والشعب،الشعربين،والحياةالفكربينربطا،وسائلهمنبكثير

ن!وعلىاياهومطورابتراثامنمستفيدا،والعقلالقلب-ن

بلعسن:الشعرتابتسسهانالاطهـاجيكستانابنانهومع.شلاق

و؟خام!ةالوسطىاسياث!عوبمطامحوزجسيده،والاوزبكيةالطاجيكية

/".التمجدحقمعماالشعبينيمنح..واوزبكستانطاجيكستانمعبي

لبسيعينيالدينصدران،بدءذيباديء،نقولانينبة!ب

اجتملعيومناضلوفوفيلسومفكر2نبكاهووانما،فحسبشاعرا

واس"،واوزبكستانطاجيكستانتاريخفيكتباءتبفقد،ايضا

في!اانصعفراتعليهومرت،افشرواالصحضالعملفيبنممعاط

المفضلقهطر،ذلككلبرغم،ظللشعر9انالا،اثعركتاقيعن

مصهـة!لااـلملأسهام-التعبيرصحاذا،افنياا!ياقططريقهس

التثرفيفحتى.والانتعاناربيعواوالحريةوالحبوالجمالالحياة

لاءفوياتطلبمابل،واقحاماحشرالايتخللهالثعركانكتبهالذي

لا-.منهمنلص

مثالهوانماالافاقوالفنياحدوداالمتعددعينيابداعان

لقد.والاشتراكيةوالعرقياثسعباجلمنالمكرسالعملواضع

فصولطيطةامتدتبثمارئتىالكبيرالشاعرهذاقلبالربيعتغلغل

فيتوطدتوان،بينهافيماوكيفاكماتخصنفثماراوكانت،حياته

سوفييتتلأ.ث!رقيةطاجيكيةربيعيةثماراكونهافي،النهاية

و!هههوبل،المميزة.ملامحهابرزاحديظلعينيشعران



يوليول!رايألىنستمعانينبئيهذاوفي.الاصيلالحكيقي

وطنهحريةلقفميةوروحهقلمهنذرالذيالجيكيالمنافل،فوتشيك

صدكشعرفيرأيهالىنستمعان،الفاشيةنيرمنالبشريةوتحررر

مرتطابري!تانعلىتعرهتاحيعن":فوتشيكيقول.عينيال!ين

:هذهعينياشعارلنفسيغالبااكرر

طاجيكستاناسموحتى))

عاماعثرخمسةقبلالعالميعرفهلم

والخداعالحزنوصن-كونجيستاناسمهاكان

((.الضضمةالاحجاركربينالضائعالوطن

بخطييمضنمنيرائعبلدهو!ااجل:انسىلالكيهذااعيد

اليناتحدرالذياليلدنفساته..مرمهةمتحضرةحياةنحومصممة

وقبل.رهبعذاباصوت،عاماعثركنقبل،اوروبافيمنه

عنالوسطىاوربافينحنسمعنا(ؤرونا/لموحوهي،سنينبضع

والنصور،الثقاههمهناالانما02الوسطىاسياهيالبردرية

اوروبافيديويالبربريةصوتاًمل..الصاعدوالنهوض

)ا""..جموسطى

شعىجوهر-موعدعلى!ناوكأنها-الكلماتهذهنلخص

وبصدالثورةفبلماعاشواالذينالوسطىاسياشعراءوكلعيتول

ونقلهصؤرهارهيباالعذابفصوت.وآمالهالشعبألامالعورة

والتطورالثقامةوصوت.عينيالدينصلمر،ف!نافي،أمينبشكلالينل2

اًن.وفيثارتهالدينصدرريشةلسايضاصورتهالصاعدوالهالوفر

نح!على،هو،عت!اودينلصدروالعريالشعرجموالتطورتاريخ

ظلؤءالاؤطاععذابراتمنوانتقالهاط!اجيكستانتطورتاريخ،ما

السوهيط.اـ!داظلهيالاننننراكيةجنانالىالقيصرية

أعارة.تجع3،ل!و-!جبكمسنانميالابرماءيةالحياةقتلالد

الافطاعية.القنانةحياةسللقيصرتابعاكانالذيواميرهابخارى

فىظلاكانالذيابروسيالمالراسمئحتهافدالوسطىاًسياكانت

وكانت.والاجمركيالانكليزيوبخاصةالاجنبيالماللراسقطاعاز4بعض

-شخاباد3)محشقابدبلذتوالتىقزوينبحروراءماحديدلأسكة

اوسطىااآ-مغابنندأتددااليومالسو!يشيةتركمانياعاصمة

الازمة،دصوس):لبنكلماتحدعلى،اًلروسيالمارراسلمخالب

نحققبرخارىام،رةوكايت.)82ص،همجلد،ا!اطةالمجموعة

مص،ش!القيصريللنكلامبعدفيماالتاموخضوعهاالوبقىبحلفها

علىيختمللقطنوانتاجرخيصةعاملةأيدفهنا.الروسيالمالراس

كان.الوسطىاسيالفلاحياستغلالابشعشروطوفيحساب

الاقطاعيينبعضمع4يتمتعونالذينالوحيدونهموحاشبت"الامير

ددفيلمحيعيثرالشعباما،الواسعةالامارةبخيراتوهناكهنل

ا!نتىالمطهم!ةالقرونظلماتمنولأةعخفظلماتهلشمتدادس

لشيفهو،مركباالاووتغلالكانوهنا.طويلاالعربيةالشعوبعاثتها

العالميالمالرأساتةاللالهووانما/فحسبالابويةالاقطاعيةالقئاية

الاحتلالبعدءصرعليبماكانتالذيبالوضعشبيهوض!انه.ايضا

افىيا،*أوبرالوضعلمخرنأسعاالقرناواخرفيوخصوصاالانكليزي

الح!رباند-اربعدالعربمةوالبلدانوسورياالعراقعليهكانت

الانكليزالمحتلينقدموثبوتالالراكهزيمةعنالاولىالعاقي

والفرنسيين.

فيهكانتالذيالمظلالظالمالوضعذلكفيتنشما-انبدلاوكان

مناطقواكثرطاجيكسع!نانتش!لكانتالتيالواسعةالامارة،بخارى

جراثكدفينشرت،"كهينىالى11للح!لآ"قوتش!-كيراييولمى-ا

والا-صهالىة.ا35!(يلولا)س!هتلميبيريكو/عيشرثل!نفيطلا!يكهحخدان

الهنطحلهووفرتمثحجك.وقثمدذاكانهياالملافيوتمللظهمهلألذنلالزيةاالى!نثا

./الالمانامحدورابهدذيالكبر،اللجيكل

والاسيالحزنتعكسلهاصهوةواشعارلهعبةاغان،اوزبكلستان

على!حهوالثقف!نمئهماكادحينا،الناسارواحيعمركاناذيا

بث!راًةيكونوا)م!الاميرجلاوزةانحزينةبخارية4اغنبتقول.ىواء

لمومن،الف.وةبمنتهىويجبوذ،1ا)ضرالبيفرضونسطقابل

ير--ةول-سطامومن،ب!بتهيصادرونكانوانقدااًلضرإبةاداءيستطع

اولادء-..ونكا/وا،عينااونقداسيبةاةابهيرؤديمالمإتلمكلماو

ا:صهتبناو

ر،اثزام!اعل/"رةاجنينتيياآه،الطريقؤبىاضرابائارلقد،آه))

اءزأءىباالغا"رةبر:نى؟51،.فراوةل!صوطبئفريوزكالقد

الىمبيفيسقطتلقد-حصانكفلعاىورمونى

..ماء(كارامين)امنطقةفيلشس

..شفقة)خانعالملأ)خادمءندلبمسكما

ا-زاءىرأالعامرةجنبختيياآه،اكإبلعبفاحتفظوا

ا-ببم.افيسقطتلقد-الامرالصديقاتيواخوا

بالخزا"ىالعاءرةص:يئهتهبىيا51،الححرعلىقذكطتركت)قد

-..((س"بيةا!تاؤونيفقد-افىابفيمندي!وظل

الى،!3ءبئتار،وجو!معلىا)فلاحون!ان،اذن،غرواللا

باحثيز،اضهارياا:!بوابوا&طوا)س!ببمالاهانةفيهـاتلقواالتي

.المدنؤجمطااثخهبةكد-واًطيمااحهب!ؤلاءوكان.اهـنافيعملعن

ءرءه-بئ،!!روهااتيالوطنهـوالمناث!لحبهـمات!ج!مب،بت،مونثص*(

وهـ،-(افربةأ)ونه/-5اتض!باقوهكلورمننتهريغنازل!فننشا

دؤ-قة،ز-،ج-ة1شء:4إءهلالاونه-ذاان)2(()غريب))بالطاجيم!ة

ؤللأصيلي--نءخلا)1،ربر-ةابرلمداتاؤىاةربةاكأور"مارش!حزبنوهو

صوسورو،هاواسلمتولكوالىالممبىراله!دالمله!إافيينهابرروالذا،اق)صا

لى3ببئكأيخرةاشه-)45وا.!اشصارهؤب":4بعضاامى-،باالرحوم

!%الهرر*وباءثريخ/1اوفي،العربيةا:لمدانافياغربةاانشعار

:هذامثلاورربياالشاءرو،لفاذا.خلتمراحلفي

?صلظهـورصافوفىوالمأءالظمالمهايهإالب!يداءفيكالعيس

:يقولافربةابانحانيا!اجيكيافواكلوراجاء

الظمايقتلنانهبم!وركننا،ماءا!قلةفي))

الدنياهذهؤطلأفه!يمنحناكلا..وراءناحبيبةبيوت

شحاذونكأننا..نها2عتباالىتقناالشنينمئات

.)3)()مفارؤتهاحزنيقتلنا.ؤنسمالاناما

نشأصدروا!فكريالنف!ميوالنتعوريالمناخوهذا/الجوهذامثلوفي

والفجبعةا"ساةعلى(1878عامولد)عيناه.لفنحتيقد.الد!

الاؤطاعذنبكلهم!ذا،هذافيذنبنلش!مبفيولم.الحزنوالوان

إت.-ثانددلاوكان.ا-يهوالامبرياالمالرأسواستغلالوالقنانة

صوتيعكسجديدوادبر!ماالىعريمذهب،ادقوجهع!ى،اوشعريفن

مهماا.صاظاااسمتمجدالىكطوالمذاهبالااوانتلكمقارلفيالشعب

ؤلطوالاوزبكالاحراروكان.((اجديدا))يد!ادبيتياركان.لمانوا

ءلمى-او((الابتدائية))ندعوهلمامعاللوهو)((اجديدا))هذاصف

لش!باضوتلمهترالتياره-ذاوكان(.الرومانتيمية-اصبموجه

آ----اؤط-البدايةفي-لحلإقيااحرةاابىرجوازيةتريدهكما

اتتمع!بامطامعتمامايهدرانافتيارالذاكنولم.او-طىا

صوميثعوت!ب!فيلىقط"لمفسرعان.الة.خمالولمضوصوته

بدإصل:اقادراعبدميرزاالمث!اعرالىنسبة)((البديلية))يدعونه

ال!زندـبوالاغرافىالسلبيةهياملاءحهوكالت،(1721،،16

اخ!رىواهـرة.الماةهىفيوالذوبان،للقدرالاستسلاممنونوعا

هـنباحثيناحرارهفينطلق،به)"حاجةلاغلاؤاعنهعبالش!ينزع

وغربةغريبكلمةمنعربيهناالاصلانواضخ-2

.91ص،الضاجيكيالفولكلورمننماذبم-3
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لألموقوعية.ا!قيقة،الواقع!يهيكما!لحقيقة

اخوانهمتجاربمنمفيدين،إيامذاكظروفهيوجدوهاوقد

.وجيصنيشليفسدىبيلنس!كاامثالوالاونمرانيينالروساحرار

الدمقراطيالنيارفيوجدوها،وشفجنكوونكراسوفودوبروليوبوف

كانواوزبكستانطاجيكستانوفي.والخروالفنالادبفيالثوري

بخارىاميررلسولهذاوكان،داتترأحمدهوالتيارهذاطليعة

ويحكصيكنبصارالوطنجاءولمما،الروسيالقيمرالىبعثةفي

لشعوببالن!سبةروسياوكانت.روسيافيوالجديدالنهوضقصة

ولكن.الاميرلغضبدانشوتعرض.اوربابمثابةتعدالوسطىآسيا

ف!ان،و-واهاالو-طىآسياتغلفلتوالدمقراطيةالتقدميةالامكار

فيوالرقات،انربيجانفياخوندوفميرزامثللهابارزونممثلون

لاريا.2تافيطوفاياللهوعبد،كازاخستانديوآباي،اوزبكمتلمن

كتبالذى)8091-ا838)بشانيساميمنهملدانشتلامذةوكان

الذيالوقتذلكفي((:يغول،بعدميما،عينيصدرالدبنعنه

والبلاطالاءيرفيالمدحدصالدلقلمارجالمنا!ئيرونفيهكتب

صسهزراودش.هؤلاءودناءةتفاهةيفضحسااليكان،وحاشيته

مضطرب:امتالطلإعيونومفكرونكتابومنهم.((الكتاديةمعجزته

ضميساوصمري)،391-ا866)وتصىين)7918-((18)

الدينصدرولىكبراثرالاخيرلهذاوكان.(26!ا-ا865)

خادما،عذدهوعمل،والديهكلاو!اةبعداليهعينيالتجأفقد،عيني

الب"ينتمبماكانالذكماالحرالادبيا!و-!علىالعملبحكمفاطلع

الثصيشه1عبيانطلافةهناومن،بيء4فيجا)سهوتنعقد،ضيا

ولى.الا

ثطفةاعمال"نالانوهي)سوفطاريقريةفيعيئىو)د

منفلاحينبناعوامعشرةعاشوهناك،)اوزدكسننانفيبخارى

مثسهد.منمهجثريرنوفرسوعربواوزبكطاجيك:القومياتمحتلف

خوجهمرادسيىادهوااثروقد.المساكنينلغاتعلىعينيوتعرف

علىيحرعروكان.اثعراليهجبالذي!الو.كبيراتانيراعليه

بعضيهظمهوكانبل.قلبظهرعنالشعرنصوصيابنهيحفطان

فاجس،ب،الشعرفنفيا-براعنابنهلسالهومرة.اتالاس

ادىوفقالذيفالانمه،ن.شاعرا،بئييا،تسمئبملا)):يقول

منتنحط!ر")1)))شاعركلهةاًن.شاعرايصبحلابيمتيناوبيتنطم

حقيقيا.شا!راالمرءيكونلكييكفيلافهذاذلكومع.)اثعور"

وهـر!ان)2(وحافظوبد،لىوصالبايسوءفى،ملزمفالثاءر

."ومظاهرهاتحدياتهاكلعنرالعةباشعارالاجابةيستطنعكنماالحياة

لعيني.الاولالدرسهوهذاوكان

.ا!حياةيعيرفانعينيصمملقد

.كثيراالمعرفةهذهكلفتهوفد

الد!نمحياخيهءع،البائسالفقيروهو،شاعرناارتحل

ببنالتفاوتطاهريى:يهبأمقراى،0918عامفيبخارىالى

وسءجاتففاضت،مطواعةالقريحةوكانت.مدقعوفقرفاحشثراًء

:ووامثلريشته

مرف!ونالادنياءاولئك))

معذبوناًلشرفساءهؤلاءو

التهارواطرافالليلاناءهوادةدونيركدحبعض

الوسطى،آسياثعوبافاتالعربيةالكلمةهذهدخلت-ا

دهى،القيهسيةالامبراطوريةفيبالا-لامتديصالتيالشعوبوكافة

والبشهكيربةو(التتبريسةوالاوزبكيةالطاجيكيةفيالمعنىواحدة

..وسواها"الانربيجا!ية

القرنفيالمشهوروناليارزوناًوزبكشانشعراءهم5ؤلاء-؟

اوكؤبرقيلوماعثر"لتاسع

ومساءالخمرا!صيعا3دنجانيسفحون...يعبثونوآخرونلم

باكرةشرارة،عندهالاجتماعيالاحتجاجشرارةهيهذهوكانت

فيولاالقريةفيلاالمصرسةمنعينييفدولم.بالكتيرواعدةلكنها

كانتفالمدرسة،تاتارياثمعاعرطوقايثأنذلكفيشانه،المدينة

فيهوليسالعصريةالعلومفيهحرمتمظلمظالمنبسقوفقنسير

تلقىلقد.جاسيةبراهلةايدتنتواولهالتراثفيمااظلمسوى

الشعورعدةلدي!كانت.مبالثرةهـالحياةمنالادباصولعيشي

ضيابصدريبيتفيكانائهح!هوكان،والاستعدادوالموهبة

وتخسين،،وسامي،صاحبو:امثال)يجتمعونالاحراردانشتلامذة

وكانت.5918عامفيالادبعالمعينياسمودخل.)وغولثساني

اثتعشى"،((و،((المحتاج))و،((المهان))هيآنذاكالمستعارةاسماؤه

اسمى(المر)أي3!غوربمكيصجم،لكذو!ماا،/فكروهو)((المعذب))و

كانتحيث،تكنية-بشكوفالكسبماالحقيقيواسمه-هكذانفسه

طاجيكستانشعبىوواقعبواقعهناطقةاسماء.)بالمرارةوررعةحياته

يةالقتصرالامبراطوريةشعوبوعمومالروسيوالشعببل،واوزبكستان

من.!هـولاحاداكانولكنه*،حزيناعب!لفعروكان.آنذاك

.وكانالزاهربالمستتيالثقةالحانومن،والهجاءالسخطنفمات

"!تجريالذيوبالشكل،رائعن!وعلى((الفزل))يكتبعيني

مجال!يالشصريحجزلمولكنه.الكلا-يكيةالعربيةالفزلقصائد

ةالمجموعغنانيةالىبهايطلقبل،فحسبالذاتغنالية

والمتنفذ.ل!ثرياايهااالحبي!بةتدعو((

((؟سيكونفماذا...الذهبالفقيرعينيامتلكاذاولكن

وذاتشهيرةومعروفةقصةالاميربلاطمععينيقصةوكانت

يضيولكن،بلاكلهالىيد!هالرسلاليهالاميرارسلفقد.دلالة

،ف!ركوهو؟ظرهكتمبهب!رفىالرللوهدد،الرفضعلىواصررفض

يكنفلم،اجل!ببلا!نايلإقلاالشاعرهذاانان!اكاًلا"يروق،ل

...كذاكيكونانمنأجلتكان.دلملأطياثاعراعيني

آسياشعراءوتطورشعرعلىلكبيراالاثر5091لثورةكان

،طيوطوفاخوندوهـ،امثال،والدمقرالينالتقد!ينالوسطى

حددالتيالفترةهي1791س5091الفترةان.وعيي،وصابر

المجلةأ-همتوقد.والحياةالادبفيومكانهموقفهعينيفيها

الافكارنشرفيالفعالوفط!-ط)3)نمرالدينءلملأ"الهجائية

بمبص!ةالشما!يكنولم.الوسطىوآسياالقفقاسفيالدمقراطية

.النننويرب"الدمقراطيينعبريمتدالثورة-الىطريقهوكان.عنها

بدلاولذلك،الخريةقيمةيقدرلنجاهلاسعبابأنيؤ"نكانفلقد

فثىلبعداديههذاوتاكد.شيءكلقبل،والنئويرافذقافةمن

صمعي!ة9.!اءامفيليؤسساصدقائهمعهبوهكذا.5091ثورة

اهلسةمدرسةانشاكبيرةوبصعوبة.((الاطفالتربية))؟سمصية

اصدقائهمعويس!هم،والقصائدالاشعار&لمرمذتها-يكتبوكانعمرية

عملاالمدرسةهذه،تا--سكانلقد.بخارىفي،فنهاافتدريسفي

كانتهنا!من.بخارىفيوالرجعيينرالا!مضاجعاقضكبيرا

وادفييةتفرقةثمةيك!نولم،تنويريةدمقراطيةانانيةالتربيه

.الانسانالانسانيةوالاخوةوالفكلللعقلالاعلىالمقامكانانما،طائفية

لف!ى؟-.كل-قني

كىا.،جخسأاو،نصرالدينالشيخهو((اديننصراملا))-31

وفضصووقائعوامعالنكاتانبالذكروجدير.العربية1!!منعرفه

الشحعوبالتيكافةولدى،الوء"طىآسياعمومفيمشهورةنمرالدين

المسارحبعضاسميتوقد.السومييتيالاتحادفيبالاسلانمتدبن

،وخصوصافيهليفوالطالدراساتمنكعيركتبتوقدكما.باسمه

وقصصه.لحكاياتهالفلسفيالانتقادي*جتماعيالجوهرفي
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الندمالفيانفرطققد.؟لوحيدالمملهوهذايكنولم

اخذالوسظىآسياهيالراسماليالاستغلكلاشتدفحين.الفعلي

المتراكمة.اًلديونلقاءأرضمنمندهممايبيعونالفقراءالفلاحون

الفلاحين،الاصدفاءاخوتهوينصح،يثورانالاللشاعريكنولم

:هذايفطوالاان،الفقراء

حياتيسنديا،الصديقايهااسمع))

صعفيايا،روحي!وحةيا

حكيمة:كلمةلكاقولاناود

ارفنك(تبملا

...الرؤومالالمهي..افضلهيبل

كالمسكبالارجعابقةلهـنها..سوداء..فاحلةلتكن

((ةا)تب!لا..ابداتبصلا

القمصريةفالرجعية..ر!بنحوعلىتطورتالامورولكن

المذابحتقيمصارت)الاسلاميةبخارىمارةاالىنسبة)واليخارية

فيايز2؟فيسمرقندمذبعةوكانت.والطوائفالقومياتبينالمفتعلة

المذابح.هذهمفزىوالاحرارعب!اوادرك..191)ا!انيكانون)

وداهـنوا-نجابها،بجوهرهاالشعبتويمةمحاواينيفاومونهافكانوا

وللرجعية،افيمريةاضدالنضالفيوتوحدهاالشعوباخوةالى

الاوهـ!ابعالميةاحرباوحدتماوسرعان.المشتبركالواحدالعدو

ناحبةمن،اذابتكط،القيصريةالامبراطوريةشعوباصوات

لفدوالكبار.الصظرألبلادطغاةببنالمهمةغيرالخلافات،اخرى

وصاروا،انملقوهامدرستهفحتى،الاولالنارخطالىعينيانطلق

هضمالذيالثوريوهو،-لهيكنلمولذلك.نفسههويطارلونه

عمتالتيالانضفاضةف!يعفاركانالاتاموباقتناعحياتياالثورة

افي179ثورةهبتوحين.ا169-ا5السنتينفيالو-طياسيا

يدء--وطىالوساس!!ااحرإرطل!ييهـععينىكان،وبر3او

بقافل!"الالتحاقوالى،رالا!عنتمنالكاملوالتحررالحريةالى

.بالمرص-صادلهكانتاترجعيةواكن.وليتةرادموسكوكيالحرية

الجن.فيبهوزجوا،مبرحاضرباوضربوه،بيتهمناختطفذهفقد

واينما.بخارىالىالرولية1والاعلامالحريةزحفالايئقذهولم

كان،-وا!ااوسمرقندفيامبخارىفيسواء،عينيكان

علىالمنفلضةوالقوميةالدين-لاحمستغلينضدهيهبونالرجعيون

اثورىاتحولهتعكسالؤءرةهذهفياشصارهوكانت.سسها

انجيرافىمختلفةوظاهرشتىسبلالنفسهوجدالذيالحاسم

:والموضوعالذاتوحدةمنها،الشعري

لراقكعليصب!وطنيياآه))

اهذهالمتواضعهحياتيلمنحتكاستطعتلو

((؟ابلابلارعثاتافرباناتقنلصناصبراأيرمكننيا..ترى

كافةمثل،عينيالدينصدرالثاعركان،اوكتوبرثورةوبمد

فصفي،ال!وفيافيةالجمهورياتاتحادفيالاحرارالصعراء

افة.الباوالسعادةبالفرح!لبهعهروقد.جنودهامنجنديا،ابثورة

احتفظ.لنس"،اكيةالاشهرلواورعي"انحووئيدا،ثعرهوتحول

اعت-ربفعينى.الذاتيةومميزاته،وتفرده،الخاصصاسلوبه

سعيدة4!بنئطورة،نفيخنهومنالشعبفعممنمطلقا-اللثورة

جيدية-اطاباءو"خو))-(((2)((ل!هعادةاطير))هوبروكتوناا،تحققت

الانتدابايامالصهاينةليهاال!التيبالحيلهذايذكركم-ا

بيعالىالعربالفلاحينيضطرونكانوامين،فلسطينفيالبرجماني

الوجود،ويرحلونحقفيفقدونبذلك،السبلبمختلف،لهماراضيهم-

001افتيارااوجبرا

العرافىفلاحيلدىوخصوصا،ايضاالعربيةالاساطيرفي-2

يشمونه(كما)السعدفطير..هذامثليوجد)الاوسطالفرات)

الحنة.طيورمنوهو،الصمىاالسعادةعونحينالايصلا

/؟لسعادةطيرلدمقدوها

اوكتوبر،ياآه))

الم!نعركهوقد،الحقوقيالمفنضمالماملالانسانوجدلقد

.والاحزان

...بفضلكالسعادةالىيقالكلوجد

السعد!طيريا..آه

-إالابدالىسد

وعاناهاكلمخبرالذيا)*ادحسمادةظلفيواخفق

((.الارضووه!يامكاناو،وطد

اهـارةفان.بدابر،بننهلمالماضيمعالصراعانبد

الحرية،ي-وديطاردونمكانكلفيوالرجعيون،تحررلمابخارى

دوحشيةالرجعيونقهـل،1891ابمنالسادسوفي.عينيومنهم

الاخمقض!لدفعو.الدينسراج:المدعووهو،صدرالديناخا

اهـ-تات!رصيشاصابل،فحسبالثوهـيةالمراضالىلشىعينى

هـيتمممكضممةوسيلةبكلالثورةصفوفترصء!الىوالدعوةايضا

طاثيقند،فيوهو،يدعوعينيكأن.الرجعيةوتصفيةالانتصارلها

اهمل،وبراا!يعربا،وسيلةبكلذلكالىيدكووكان.بخارىتحر-*ا!ا

ا)!رة،هذهف!،شعرهفيوظهرت.الاجتماعيوالعملا،الصحفي

ومنها((مارشا"له))فانطلقت.الشعبابداعمنفولكلوريةالحان

نسمع:حيث،الاوزبكيةباللغة،((المحريةمارثر))

اتهمس!اواثرقت!الئهايةفيالصبحرنولق!ا

!الواحدةالثمس،ا!ريةشمس

ارضنامنلظضماوازيح

((!الحريةيوموحل

المنينبا-)يةاحرالنشيد((س((المارسيليز))عب!وكب

كانهناومن،كاشعبيةلحانوالانفاموفقا،والطاجيكيةالاوزبكية

اث!لمةابيينوبالخصوص،ا!عبء*موففيالبا!غقليره)4

والثبيبة.

ربيعهوكان،للعالمالجديدةرويتهفكانت،عينيافقوا.زسع

الجديد.ا

الشرف،كادحىمنوسواهـملمالعربالكادحينالىعينيتوجهلقد

-ا9)عئيفاحاراذاكاذاقيداالذينضايممباركا،للثورةبالنداء

،ونركياوالجزيرةوفلى!نولبنانوسورياوالعراقصرفي)2591

الفجرانءقنعهمانيحاولانه...وغيرهاوايرانوافغانستان

افنضحي!ة:فداحةرغمقريب

قريبالغدفجران))

!الشرقشعبيابأيكفاشنعد

اث!رقاشعبايغفوترىولكن

!أالفحرامام

العبدوض!عان

!الشرقلشعبابدياببوسايعدلم

بشرلى،النضالفاما

((!باستحقافىلمالموتواما

كانماومنها،الموضوعهذافيالاشعارمنكثيراعينيوكتب

نايرثدهـطالتي(اخورةاويقصد)،(()3)الانقلاب))عئوانتحت

الواحد:خيالمطالشرق،كلهالشرلىتعم

اسيا؟-عوباغاتفيموجودةوهي-الكلمةبهذهمقصود-3

التركيةاللغةدخلتوقد،واضحالعربيواصلها،العورة-الوسطى

القرنمنالاولالعقدفيالواضحمدلولهالهاواصبح،وسواها

العثرين.

"ءه



اأنذهايةفييستيقظانللشرفىبدلا"

بةلحلم"شبيههذاانالمبعضخيلوانصى

ودبني،الغللنى!3الشرقثعوبهيفها.نبؤلهصدقتوقد

نح!الدمقراطيةصعيدوعلىالحريةمنمطلقه،الجديدةحضارتها

.الاششاكىةلتحولاتا

)،591ءام)وفاتهحتىاوكتوبربعدعينيحياةكاملان

وو!دة،بالاشتراكيةالنذساعروايمانوئوقفلىوقوةبرعمقليشهد

شعرهعينينذربقد.الانسانكلمةووحدة،النترفىلثنعوبمطامح

.وسواهماياكوفسكيفعلكمنا،الاشتراكطللبناء

ورغ!ح،الدينءحيهولهاخراخافتلتالرجعيةانورغم

اهـوفياصية،السلطةوافامةبخارىتحريربعدخنىعليهالرجعيةحرب

الذيوبرالثودي،بالجديدايمانهعنشعرةؤيديتزحزحلمفالتاعر

ت!اريخفيكأباكتبوقد)ونثرهشهرهكانلقد.اوكتوبربهجاء

بطوليس4تاريخببةتروا/1وكذلك،واوز.كستانوطاجيكستانبخارى

طابرردت،نصحففيوسواهاوالكلماتإقالاتاءنوعديدا،رويدة

و/رجمسة،لالمحكاره!عمداقاهذاكلكانلعد....)واوزبكس!تان

لديهالثنورةان.اربيعوبا،وبالانسان،احياةباالعارملايمانه

دائم:ربيعهي

وانهض!،فاستصظ!،الربيعاتىلقدا

؟الاصواتهذهت!سمعافلم

و.لعثاتزدزفىالوبيعهـوران

((..فت!ثهطيور...

:او

الربيع!حسذلءيا،انت،ليتعل))

!ال!نوراشعةعليئوادفقيبالسعادة!ايتينل

الشتاءهذاطولفمن

((...يناوذو6يونناشحبت

يصنعفالث!وري،اًلذاتبنصهويبدااقييرانيؤمنوكان

:بالثورةنفسه

الارضوجهتفييرتبتغيكذتان"

)1)((!.هس!كبتفييربصدأفا

(2391))الثورةشعلة((الشهيرةاثعريةمجموعاتهومن

.العامذاتف!ط،بالاوزبكية((التورةنترارات))و،بالطاجيكية

اررسرعنشعرهويختلف.الباكرةمجموعانههيهذهوكانت

والطلبوالتخلصالمدحهـنتخلصور4اننفيالكلاسيه!ماالطاجيكبم

كشسد،يسيرشعرهان.القديماتقاممدتلمزماتمنوسواه

،)اكتوبرأثورةقبلما،الثهيرتاتاريالثاعر)طوقاياللهعبد

نكرا-وفووالاهبوثكينبداها!ذياواهص!المثلامنمقتربا

بمفلعنهميتحدثفهـوعيذيابطالاما.بعدفيى،وماياكوفسكي

رأيتهموالذين..اعرفهمالذينلناسااولئكهمابطاليان)):هذا

وابداع،ابطالههماشعباادنإءان.((كفرةسفنبحرفي

،شعرهطلاولحتتحددانءجبلاولذاك،لثور-رهبنليسرالش!ب

،ابةاواالملتهبةاوفيكأوا،اـوطنا"ؤمجيدف!ي،تهوقحتى

معا.والاممية،والانسانية

التكرارعئدهفئبسد،بر"فيضتنيجد،بهـلمنعينيويفيد.

.اجدداا!شعرأععندكما،الداخا"ةوالوحدةلتعطيعوا

لاانهوال!ق.خاصا"وقعلعندهرهـلالفولكلورانغير

وان!ا،مص!عةواضافةوحشرااقحاءافياتنبا!ولكلورشعرهيطعم

الفولكاورويلننحم.عضويتنسقعاىالفولكلوربروحشعرهينشىء

-هـول:اكفيالماثورةواقوا)خا،الصبيةبحكمضناهذايذكرصعا

وء"والايمانالثوريتعديقيمرننلاانهاحقوا((..بنفسكابدا

المثلللناسيضربلموان،لورياوسطوكهسهرتهف!ايكنلمان

....بنفسه

ففي،الوظيفيةالعضويةوبوحدتهـما،معاوالمضمونبرالشكلعئده

ارضؤبممهااوكلاائدنالواالثمافيلأالعايى"الحربعن41ثعر

:يقول،تاوسوفىءط

.بفدراهـلبامهحلقدا

هـردةءلثرهـ!دهدالاسىلكن

"هـاتهـلوقمياخةلافهمءلمىالزاسهموها

الاغنية:هذهمثليغنون

أنطلة!الذننداد

((!لبطلةادعثراات

ويئ:س".تارءخيةروايةفي،خانبجنلأيز!لريشبهوهو

وهـ!)كاوه)ءدادا،للفردوورسط((نصامشاه"بيطلاشعباابطال

لسىبعةاذياخولاضدثورلهؤ-ى،(ايضاالاسطوريالاكرادبطل

ءصلا:ؤةسههععارهاثىبهضفبثورة14االالالمحووتنتميع.رؤوس

ا!:أ"!مهد-الاسودعربنهذا))

((.ا-،ءهـ،ناوالاباةالاسودالاقعيشلاوهئا

((الانسان/"جمتضهح.ثتعهشانللحميرليسا:او

بخق!الالمنالرحمةيرمنحاتياذامن)):أو

((؟2ما-4انافثةالافعىء!ىيرسفقمنافيوجد

*،*

عء،4اهـانواكن،كوفلكبموما،1ةوتئكيئعندعيضكطدرسلقد

الثسقية،رو!-"ان.اضؤدةاوطريف!نه،اخماء.ةامدرستهذلككل

قيا1،طاوا4وخبرزاحياةواباررءعبوتعلاقه،للتبراثالصيقوفهمه

ءةص-زا.لفعر؟ربمادؤقفدهذاكلان،طاجيكسنانوطنهوءلامح

:ه!ذامايابهوفسهكي/نجاط!بانهفمع

عاماثلاثينقبلىسهمعتاقد))

نبعرك

بى4ؤهـكبما4مثنارةفاننهبت

((ء.فىفيالانئههارهـفهاهبذخرتوقد

،وؤص!ىا/31لملما،رثه،ت.لقا-ولتاترممأبرور،بئاء،برشاتهانفير

وءت،*كأبةطاص%،شرؤ-جةروحا:اء"،بخن!-لمعلمىعينروحوظلت.

أبنات3-"لاث.تراا"أ)ـوامعاىاواضافنق،وهضمننهاكيترالافيدأجدا

صا*-ىؤءمعهئىروحفياينتىعوفاضلق!.ءدلدةواصواتا،جديدة

رلطا*االادرزرءيهى"،أرشر!ه،ا"فيا-بيراعىا!ثؤك!هـووكان،:نثره

انههو51-"كطوء"فاؤف.لواعل.و!"واهموالاوزبكاتركوالفرسوا

.1ابداةاحإاتلمفيو،دوكلااأتجددالشعرربيع

اد،ناكمالجا-ل-مو!كو-

حديثاصدر

اأءعباطإلرحممااءإ)كما

الع!بدريبلئدللشاعر

الادابدارمنتنورات
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