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السو!اليلاليألعربياثعفافليالممعلان

ومع؟،باطرادا)سو!ياؤي-العربيالثقا!يالتعاونيتعزز

المواقع!يثدميهويوطد،جديدةمواكعيتسبيومكلمرور

منطقومن،الحياةمنطقمننابعفهو،ذلكفيغروولا.القديرمقي

وحركةالاشتراكيةبينواكعاونالتحالفمنطقومن،التاريخ

الصبية.الوطنيالتحرر

هـنب!ير7191عاممنالاواىالستةيلأشهرحغلتوقد

ووظيفياعضوياؤنن!فاعلالتياًلسبو!باؤيسالعربيالتعاونانجازات

قي،ب9ا-وا-العرببةالصداقةانجازاتمع(اتعببراامفىاذاأ

ص،مقدمتها!يم.ع..جوا)-ويياتنللاتحادبينالمعاهدةاةككاقيا

ؤوفقور-لكيا(بذالمحلمصةللج!دؤتويجاؤلاليانهارئلقلاو

ل"-لالم،ا!ىالاولىالاشتراكبلادوا"بيناصداقةواا)ت"اون2وامر

.ع.م.بمبهـانعنبى،ؤقرمينظامذات،ءضظورةعربيةدولةاكبروبين

ببصنالهربى-ا-ووءإقياثث!قافيااتعأوناانجازاتوؤتراوج

تكونقدا)ميالاحداثبرملةوبينا)عمبله!ةالدلاا"ذيالهامالحدث

بمجولهاكنها5و،الاجراحدهاويطو.راوا!خراحعهاويكرر،يةعاد

.افتعاونهذاؤارلخ!ى-ورول!4دل،ء!رظعو.ن

ؤاربخىا9بارذةءكانةارووريةاالىاًلعربالادباءؤراجمو*!ضل

فياقشمهاض!اتااد!توراهاإلرسالاا!هبزذاكعنؤلقلولا.التعاونهذا

ا-وفب"بلااوالمةاهدالجامعات!يا!رب2الدكأوراهطبةعنهاويدالع

.(ا.رببلااوالثقافةالادبو!ى،البربب*القضايا!يخصوصا)

واؤاء!4يىالهواغ2-لألأواالأثقافببةاو،وداؤ!ادلالقبمة!يذاكويرعادل

ا)ـتعريئءو!'اتوالدورالكتبوا?دار،والخاصة11لقلةكلالمعار

.(بهاأدو!اصادقةاوفتهاثؤاوحب،ؤهـا)بيةل.رايا،قطار

وءلااًاؤاثعرؤرجملاواهمب-"ضرورةألىالمعناكدوكنا

4المروسباللفةومئها،"الحبااـعالميةاـلمغاتااىاالغلسم!بنية

للنشمىاط))بابفي7191لعام"ا!داب"منالاولاعدداراجع)

.(السو!يعاؤيالاؤحاد-"العالم!يالعقالي

ناو-مف:صا،ارولب!اثىابسيص"وعبن"رجمهعنوكحدؤنا

الروسية.باللفةدروفينرى

.-موعلاؤص!ر،الادبيماحقها!ي"آ!وتيوك"مجل!ةهبىوها

ت-!المجموعلأصدرت.؟اروسيةدرويرمث!4حمودرالعةشعرية

كما،االاشص*!ارؤربرمو؟د.ف!خ!افابملالة"الغجر)،ـاًنملاليعنوان

6-*صخلاما)آث*-:ادزهفورفيالمرموقفب(تيالسواث-اعراكةريبا

.(قيمببون*رجمهااتيا!مائد

يلي:ماللمجموعةالناشرمقد!ةفى!يوجاء

الاجستما!4الثخصية،درويمثيمحمودالعربيالشاعركان"

االحاءل!!اإفب

ساءالادببين،الاسرائيليالشيوعيالحزبوعضو،التقلىمية

العالميةالادبيةالجانزةحازواالذينالا!ريقيين-الاسيويين

وكانت.رحيفافي9391ءامالشاعرولد.9691لعام"اللوكس"

،؟691عامالصادرة،"الزيتوناوراق"*ولىالشعريةمحموعته

بةالعربيالشر!كياالشعرمتالوكيملدىكبيرااهتمامااثارتلد

اثعرياوووتفيلوجدافيااءوقدوا،الاخلاصالمرهمفقد

لهذاالمعقدالداخليالها"ؤفويرعلىوقدرؤه،درويشلمحمود

ثفصالاالمشاركوالاءمي،احريةاعاثقى،الفابامربياالمعقف

لصرنا.أتقعإلآاالاجتو(عب!ا)حوكاتلي

طين"!لمهمنعاث-ق)):دروفيلمحمودالتالية/الكتبووطدت

مجدهاركانوطدت،(6791)"نهارالليلأخر))،(6691)

والحقوق،السلاماجلمنشجاعوكوناضل،ومحصرهلمجتمعهكشاعر

."افاسلإ:باالربياثعبادا"1101

فيالكت،بتم!غنفدتوالد.ورائعةاميئةا)ترجمةوكانت

كلإلمة.ايام

تب!وروهبحمود"ورمدالاخويناروسيةاباللفةالقارىءويرعرف

ان!!ؤد،كراجكوفسكياراًحلا،الع!يمالمم!م!تعرباياممثذ

لمحىاءمالهماهـنكثيرعلىوءلمق،له!اوؤرجم،ا!ت!امهأولاهما

امبئامرجعاؤعتراتزالااتىااالمستفي!ضءالاست*رابريةؤهدرالط

ىعبلاااعربىالادبلقضأ؟التصديعلىويجرويحاولءن)كل

ولارؤباطه--،،لاصالتهاوذان،'العربللائابباكممسب؟حتىمرجع

.(بىهاكتبتالتىاغةرةا!ى،والاشهخاهربلا*راثالوليقاعمبقا

بالاخةكبهور،-5لمودجدلدةووصيةمجموعةاً!نوته*لصر

المصهإبيح"المجموءةوعنوان."الفنىالادب"دارعن)1(الروسية

وقد.ب!اروبااضبهوركبيرةمجمءلااولىو-عتبر،((ثزرقا

،الخ!-بثاتاوانجري9لكأودلأا،((الزرقابيحالمه"ق،هـ!صمت

.اباكرةاالمجاميعمنءخحتارةوأؤاصبص

لهذاال-ادس!عددهـ؟!"الاصبىالادب))مجلةاهتمتوقد

ؤلم!دث،خاصماحبزالها!ا!ردت،الجدبدةالمجهوءلأبهذهالعام

وءفزاهـا،اههءضهاوأبران،ء:هاستهفاؤضشوك.لالادبىاا:اقد!يه

تبكهورفنواضهور،اءربره"اص!ولله،عموماتيموراةء-صبافءبة

ا)قصصى.

"يلاستيم!لاجل!أالئغيمال!بماالعويو"

هـعومبحادإمب"الاستشراقمه!داصدراله:وانهذاتحت

بقلمكيطكتابا،((مثوقي51الادب"قسمو!ي،اررومياؤيالاكاحاد

بة!بدجبنكومآبزعالةط1*وق!باؤياالباحث

واحداثوؤاريخؤطوريرصدوهو،صفحة316!يأكتابايقع

،ابواباروعةمنويتالف.9691عامحتى9191عاممثذاهراقا

اوطفك!ااةحرراءنحركة،اور?عةبفصوله،الاولالبابيتحد!

-موفم!)الثائياءابااًما.اعالمهتينااحرببنابينماعرورفبم

2-هـ"رهـلأق!"صءجموعه،5791عامفي،صدرت(ا)

لأ.الادبي((غونيوك2))مكتبةلمةسلسفي((ج!ةلثيغا"بعثوان
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الثايية.العالميةاالحربفترةفيأ.لعراق*عنثيتحدث)!صو!يلالة

اغالاهمية،باضخمبابوهو،اثالتاليابفصولنسعةوتتصدث

((الثافي--4الطلميةالحرببعداوكنياالتحررحركةنهوض"عن

اما.((ا!راميةالجمهورقيوتئكيلاطكيانكلاماسحق))وءن

الشعبلنضالفجرض(فصولخمسةويضم)والاخيرالرابعا:ابا

الاجضماعيةقدموافىاًا-يا-!الا-ت!لالتوطيداجلمناعرافيا

التسي!691عام-تى58!ائممنأاجمهوريااح!لأم2أعوام!ي

.(الكتابتاليففيهاانتهى

اخةالىباتر-مةجديروهو،كبيرةالعلميةالكت،بؤ!يوةاى

لالأ؟،ءكالأ63!لا*ء*3.3لا*علا!!!ء033الض-اد

!-*3لإزر؟لأ

ك!!ئح!ئج:ل!!؟لإ؟!كه!!ل!!ع؟؟ش!3في!!كأ3؟

!زر!3*!!؟!!ج!ح!!؟خلالأ!خئن*ئرخ!3ك!بمحئن!بئزر!لالأد؟3!

بز:ء!!؟3لألمثه!1!؟إ3!ترحبما*؟لأ،ن3!-ع!*3،!)-

؟لإدلأ*لإ-!لالأل!!!بن!3اطزر!لأ!3اثي-!*!!اء؟!ج؟*لأ+*!"!6

لأ!3لاط!لإل!*لالأ!3لإلا3د،لألاءكارزلائن3لا!يئيزئرئر!!

:ئجط؟د!لأ*333:لإ-لا؟!!!يح!3ئن*؟إلألا!

!!!3!؟!خلاك!3!لإ3!3!!ح!لم!2

لا!دءأ؟!:

تى!73لأ3:!لا+شرر!33-ع3عددلا!!لأ!!ممثهب!ص

لأ!3؟؟رزعلا*يرل!

لا!*3ل!*6!

!!!؟،د!!!:د:%لأخ!ح!4ع*ئح!!!!*كلكبماجمد!يمح!جبمإبز!؟!لأ

!!3!غ،لألا؟د*زرلاد،-!!33لإفي3لملأص2!رو بربر!!+يز!؟"31!ك!رز

ل!!جد!:د:لاظد،3ل!!لأخ"!بمابزئي3

-*!كحسلإلا!خلأيرع33ئر!جبماأ!جمبن؟!رزئرلإلإيز

-3؟!علا!ئنلا!!خيئ!.؟لاطلأ!خر!زر!-؟ل!!ئر

مم!6،لم*كلبئرز!لالالأك!لأكا3لألأ!لأئي!!3لإابم!!36

لإدكؤ!لإلألا"!لالأ\ظبهين!،،!!-6لا*!!ئنأ!في!

لأول37!!ل!!*لا!لا!!لإفي!!في"ل!!333برك!زر:ئجدلا؟في!

؟لم-س،لألألأ!

!فيئيص!كهخلأص،بز

"لألا!!لإفيبزئنئنلإكائرلإ

لا!!خ!كاي!حمئنيرب؟ص!خ

سل!!جكش!!ئر4ك!!،

خمننثنيرجبهبمافيبم!سنن!!رزلا

نمبمتخ!لا3كهشقي!ةنجك!مم!!ر

بئلأ3"ج!!بم!!لا

ئمه!ضلأ!7

!كألا

حمالسهمام!

و8ا،4الجباتيال!و!،ا!كبيراصبياالاديبهذاان

بب-صاحقاالثقافيأتعاونوا،ا)حميمةالمداقةجسورأحد

والسوفياتي.العرجمينالشعب

واهـتينا!مسةعلىيبفماالعمرمنجمالصاحبيربلغ

نابعد،الاولىالعالميةارحبربايامباكوالىقدمرووكان،عاما

والهندوالخليع،العربيالشرقبلدان،يافعغلاموهو،جال

فيوهوالاشتراكيةاوكتوبرثورةادركتهوقد.وايرانواففانشتان

كادحيموتهروحضر،لينينعلىشخصيااتعرفباوسعد.باكو

الشرقبلدانمثلوامناحدوكان،ليبنبرئاسةموسوفيالشرفى

.دشءالعربي

كللدىالاعجابلمثر،أسطوريةشخصيةجمالحبصاان

،افتوةوااصبااأيامينسلمفاثيخ.عليهبال!نموفيتسرفمن

هويىم!ىالامران.وآعرةآصرةاولطامربرب-بااوطنهاىامشدودوهو

نا.وقضيةعملأ"رهووانما،وتوقوشوقوذكرياتحنينامر

يمثلوهو،السوفياييالاتحادفيالعربباسميكتبجمالصاحب

وتكريس!تمثله"ثعيرةواغمالهمؤالفانهوتعكس3ا"لعربيةافقضية

الكرخقضاء!ي،العرا!فيكانموادهانومع.آلعربيلاوطن

بالمعنىعرافياكاتبالا،عربياكاتبانفسهيعتببرافهالا،ببغداد

الافليمي.

فيالجامصسةدرالاتهانهالهبعد،جمالصاحبكتب

الطويلة،القصةحقولفي،قىالادبيالاءمالمنالعديذ،اوزبكستان

لترج!ة،او،المسرحيةو،ثعراو،يةاارواو،قصو!ةلااو

منها،عديدةورواياتلمحصص41وص!درت.اخفدوا،والمقالة

،)بكو)،)السعادةعنيبحثاسمرقى"،حصراولامثلا

،)طاشقند)((فرنفلاتنلاث))،)موسكو))آلسموداتزهور))

مندالعديد،(وازان)((عادلفدا،إ)طالفقند1)خالئب!آمال"

وآبا،وموسكو،قازانرحمصطعلىامثلتالي)المسرحيات

،وفنلندا،روماني!ااىأاسومياتياحادالاحدودونعدت،اوصطىا

اىاأهداهاحريدبوجصلةعنرانعةفصةوكتب.(و-واهاوبلفاريا

ةس!معظمهاكان،كثيرةآثعارلهوصدرت.الجزالريينالادصار

وأماصيصهدصصهوتزيد.))الحريهابنآلا((مجموعةفيجمع

وآخر.الانحتى3؟91عاممذيبوهـو.المائتنعاىيافه1ورو

ةنجمس!))ءجلةالينباعاتمتروهي،((الرنشي((هيدهرواية

طاشقند.فياصادرةا((الشرق

لكتثابوا،السلامآنصسترحركهفيجىلص،حبويساهم

الذيالمهو!اتاكتاباالأدحاداعمالومي،الالمحرينيين-الاسسيوبن

ولقاءاًتحفلاتمنالعديدميالثرفضيفوهو.فيهعضوهو

مقيمعربيليقلمفتوحومظبةوبيته.موسكو!ياورربوهـ،ظرات

وثيف-!ةصداقةعلاقاتوتده.الاصدقاءبلادفيمو!تانزيلاو

كاابباني،،العربيةالبادانشتىمنالعرباكتظنيامن؟اعديد

وسواهم.فرمانطعمهوغالب،ظلصصلملاحود.

وعقدت،-(السلام)))مير((ثارعديبيتهفيبهاو،مصت

أسلتيكافةعلى!هااجاب،((الاداب))بسمدصيرةمفابلهمعه

.والودا!راحةبمنت!

العربية،بصةالقفاًفاقالىنظرتهعنالأولسوال!كان

نايسة"ن:يقولدأجابني.الاخرىالعالميةاكصايااا)ىبالمقارنة

روحانالقولأستطيع،الفيتناميةوالقضيةامالسطينميةاالقضية

نا.والفيتناميينارفلسطينيينانتوارأعمازللهمادتكاهيالشعب

فيالاخيرنتجفوقيرغم،الاميركاناعدالهمعلىاهيتمناميينانصر

بهايتسلحالتطالسوفياقيةالاسلمحةفطيكمنلا.اتكنيكواالسلاح

الشعب،روحفيوانما،الشمالفيالجيشاوالجنوبفيالتوار

بيستالروحهذهان.للقضية4تكريسفي،بالنمرايمانهفي

،المالويوجد،الاسلحةلديهمتوجداجل،الاميركانلدىموجودة

،تضربلاالبندقيةلان،للنمريكفيلاهذالكن،التكبكويوجد

نا.والقلبالروحبايعازنضربواليد،تضربالتيهيا!!يدوانما

نا.النمريحرزالذيهونفسهالشعبولكنتساعدالاسلحة

الفيتناميسوالطفل.الدبتعليمهمناصعبالمقتالانسانتعليم

لوطنه،كيبيرا-حباالعربنلطفلافيغذينالو.الاعداءبمقتيغذى

ولاا!اينةلاامامهوقفلما،وبقضيتهبهعارماوايمانا

."الاميركان

تجهم،انالشيخاهـوفياتي-العرجميا!كاتببىثوما

:مستطرداوقال،والطملبةال!بماءمحياهواكتسى

و!ز،نامالفيتلمحيموحدونكلهموالكاثولهكالبوذي!نان))

يوثوزلاالكفيىيئان.هـانداناعربياا!للمفيوالتنابذالفرقة

ضهبعضهميعملاو،يتقاعسمونالدينرجالحتىبل،دورهم
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ونا)منهمبقركأنكيفيعرفولألتارينئ.اأعربيا!تحررحرثة

."الشبضدللاستعمار

لل!-راخاصةارؤيتهآهاقعن،الثانيسؤاليوطرحت

الفلسطيني.

اأعربمناتحاديةدولةاىابحاجةطينفلسهان:يقول!أجاب

الكثنالاوسطالشرفىلتجنبالدولةهذهافيمتولو،واليهود

((.والحروبامداماتامن

اصلاءخلاعت!ا":فضل،اصدداهذافيتوفعاتهعنوسالته

."اللاجئيناعادة،ال!لاماعادة،اً)حربانهاء،المعندين

كان)):القاتبا)ثيخ،دل8(91صرباتىالحديثناوجر

ادولا.دتولاهاانلا،همفضصتهميولواان(لفلسلإنينعلىينبفي

وتصيم،ممهمدساب!عنالانكلإزالمستممرونعمللقد.العربية

،ف!ءبوالارضوالحدودالبدانفيليساتجزئةااشاعواوفد

."ايضاالنفوسفيحتى-بل

،منمزليىن!يعملوالااناعرباعلىينبش)).فانلاواستطرد

هـلىندواويستيعملواانعليهمان.ال!ليوا!الاتفىالفان

المادب"رواتالم!وعلى،الاخرىانثوراتدروسوعق،ثوبهم

يقدهـ"اني!ت!ء!وعلى،الاخرىوالاهطارالدولمنوالادبية

خارجن!فسهيعتبرمنكل.اأنتقدميالعالموكلالاشتراكيالمعسكر

."يموتفانهالحريةمعسكر

،))الرئيس"ا)روائيةاعمائهأخراىامثيرا،الحديثوتابرح

انهاضيمكنكيفهواروايةاهذهفيالرئيسيالمحوران)):فقال

داكلو!كانان،عدوكلعنىااقف،ءيستطيعوكيف،اثعب

نضاله.ظدة،نالعبهمفتوج،يخظراناستطعواذا،ويقظا

ة"اثعبمناقوىثمةليسلانهذان

مالكبالميذكربئلمطجافيط،التنغصيةتمبانهمحنول!أل!4

ناهواتهئاهالذي)):دائلا،بالفرنسصةيكتنونممنورفاؤهحداد

معامرقييتعرفانمنىأتدريجيا.ولوحتىالعربةالىا!اليتترجم

،بفداد!كانتولادتيانومع.المزيديلهصنيوان،عكالوب

استمدائي.عربياكاتباوانما،عراؤياكات!بانفسيقاعتبرلاانيالا

((.الناسمعه14وعلافالي،ئيصدقامنالكتابةفيمادز!ى

وءج!لمةاأسوفيافي"العريةالصدافةاقضصيةوتمنياتكم-

1(،دادبم71"

به-دهعييم!هاوااناالعربوللقراء((الاداب"لمجلةأنيض-

ة!الصداؤلقضيةاتمني.اعدائهعلىالعربي/الشعبنمر،الفر

اكبراحدفانها،والنتوطدالةرصنمنالمزيردال!وفى،تيةتالعربية

-."اعدائهمعليالعربنحرضمانات

المتوقداونوفيأ،ت-العربيا!كاتب،حصلصاحبهوهذا

الاعمصالصعيدعلىالعاملوالانسطن،العرببمبالنصروثقةايمانا

.ميعادهوتقريبالنصرهذااجلمنالملموسةالادلية

((الت!م)"داراقمناج

بموسكل((القدم))دارستصدر"ا!نضالطريق"عنوانتحت

ا"لنقادلمشا!االعرب!الادبفيالقديةالاممالمنفيمةمهجصعة

الممامرين.الصبوالكتاب

وفص،اهالت((التقدم))دارثاطاتيعرلىالعربيالقارىءان

صفحى،تءلمىمراتعدةذلكعنتحدثنا)-فقد!!اارمربيالقسم

العربي!أالمفة؟االداروكضبتمفوراتانكما،)داب7اً)ءورءجملة

الصداقأاموطيدحيةواسطةهيكما،ء:هاللاعلاموله،لمةاكبرهي

لح!اهـللنقاطووضعا.)السوؤياتي-العرليالثقافيوالتعاون

نباطاتران،ؤلأت"ريخللحقالصاقا!،.ندفرانينبيي،!الحروف

الاخيرةالاونةفبموات!صعتزادتفدالعربيالقسموفعالياتالدار

المحرر!نيررئاسةحتو،طورسويفالجديدمديرهاادارةتحت)

وتجىصي.الظهرةؤكلاالا-نالداركتببعضوتم!ر.)بافلوف

الجديدةابنايمةاولاقامة،الدارلتوشعولى،ققدمعلىالاعمال

التعاونءلافاتمتطلباتمعفعلاوتفجمتضسعبحيث،لها

3،الكفايةفيهبمااوحظر5اوهو)كافةالعالماقطارمعوالصدافة

وؤفن،-معسكبرينالىالعالمانقسهم!صيئ،اثانيةالعاقيالحرببعد

علاؤاتاو-ءت!م،كبرىكدولة6الحلبةالىال-وفياتيالاتحاد

ودلحفقة.(اولا!فياوضئياالتحررحركاتمعالمتبادلالتعاون

هـءباطرادلىصعالهربيانش!ااعمالاننذكرانينبكل،ايضا

سأء،رودنيتسكيتحترئا-4)كوعحيمتالكموامنتتحسنو،الاخرى

.)والفنالادبفيذوافة،العربيةا!ةافيمتمكن!ضوبوهو

نارغم)هرمو!نلمترجمينضخمة'طاقاتيزهوالصجميالفمان

،في،شم!دادكنوراو!!م-للالفلمودام!زاللاعددهم

والاديبوطالب،فر"انطعمهغأيبالمعروفا.راؤيااقاعياوالاديب

الترجمىصة!فيا)عر-مونر"مونوافى،ا!صامنخيريالدكتوراه

اجف--سديواالمعصرانيو"حمدشاهينالياسلروسيةاوالعارفون

روثل)4الريميفليعين،عملهمفيخبراءولمحررين،(وسواهم

وعربيسعرر!-روسيم!ههـ-ريقموسىاولواضع-لموفدافي

اعمالفيا!لسمالةادكوراهشهادةعلىال!لز-عينوروث،لولس!

!-نوعدد،ادينتسوؤءو،ومتلموف،وزنيريف،محفوظنجيب

بمترحم-صالهربرب!اقسمايستعينكما.)المىازاتالمست!وبات

،ا!،ااكي!امواهباقاصالسوريالاديبمئهم،ه!ة!دفنئحكل

.وغير!م،رالشظووكاتب،يوصفوبهـر

((.اأنضالطر/ق))مجموعةالىونعود

وا!!ثا!ة!ص!ووحريرهيئةعنتص!رالمجموعةهـتهان

حنىال!بقىجمةاهي!ئةااصرتوفد.كاماروفبرلاسة،الادبي

الموموررتوي.بجزايه((العربطالادب؟ريخ))بمنوانالفاخوري

.الاصرةعاماعشرللس!عةنقديةمجمو!ةتصدران

كتبهم،"نمقتطفاتدصورة)النقديةأعمالهمستقدمهنوبر-ن

عربصاب3ووباحثوننقاد،اروس.ةاباللعة)لمقالاتهمتريرماتاو

،عب،شاحسانوالد؟تور،حسبنطهالدكأورامثالمشهورون

ادريس،س"لوالدكتور6مندورمحمدةور3والد،الحكيموتوفيق

ادكؤرةوا،اسما!لالدينعزاهـكتوروا،عوضلويسوا!دكور

،بنمروهالاستاذو،ي!النومحمدلدكؤروا،اثساطىءبنت

،الؤباحمدو"حممد،-ليالع!ا!لملامو!د،تكلريوكالي

،فئب-"وسامي،هلالغنيه!وءحمد،أبو"!اارجبوكلحمد

كنفافي،وغهـن،دكروبومحمد،خميسوثموفي،حا!ظومبري

وسواهم.اًلاعوروعادل،-الجزانريومحمد،بالخطهويوسف

ورساول،إقاومةادبامص،تل؟بتحتالاعمالهذهصثفتوقد

اللغة،ومنتاكل،والقكل-ةالمسرحيةومشاكل،المجتمعفيالاديب

اقى!ادلةاملاقاتوا،الجديدالشعروفصة،والتراثوا!جديد

العالمية.داب7لأواالصجميالادببين

فلنهبةولقاءاتعربمب!ةهعلرض

-السوفياتب-ةاصداقةاعلافاتمنا)حقلهذافينشطت

م!-لىوعدد،العربة-السهوفياتيةالصدافةجمعيات،العربية

السف!ارأالخه.وصوجةوعلى،بمولمصكوالعبربيةالسفارات

قى.ارمراقي!

افيا))"رص،موسكو!؟الصرثم،وسواهاباكوطاففقد

بموسو!الشرقشعوبمتعففياقيموقد.((المعامرالعرافي
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ويفدر.الاولىللمرةصدثذلكأن.ثبيرباهتمام؟ح!ي

الحمضارةوثواهدالحد-ثالعربيافناالتفديرعهقكوفيونالموس

الفرعونية6)القديمةاو،العريقةالاسلامية-العربيةوالثقادة

.)والفينيقيةوالاشوريةإلبابليةوا

للصداف-كأكرسول،((المعامرالعرافياةنا((معرضلقيوفد

انالةن.والاعجابالقريطمنصسخحقمآ،،تيةالسوصن-اعرافية2

حظىارويثةارفنيةالمدارس"ختلفمنيفيداديااكطورالعرالمحي

لمنحولات1والوحاتىتتوقد.ا!روضالهعرضتأ"ةملبلا!رام

،منتقدمالعراقيافنااحرزهولمدىمحلىالدأيلأبالغعرفتا!ش

ذاكاىانضهفانوينبصضيا.الفنلهذاداء"4صيركاؤتكما

الم!رض،روادفياًلعزاويوصياءاراويانوريارفنافينمحاضرات

.العامالرأيوممثلي،خومصينالموسجمهـورو!ي

انصعبيةالعربيةاالمو-."ىصدحتبموسكوالصدامةدارودي

احاضروناواستمع،العرالمحيةماتللمطحعلات!!يهت،ا!را!في

منئ!س-لنتىعذي5االفنا-،تذةواداءاتالحانالىالموسكوميينمن

.وسواهعمريرسف

عربلباحثب!عالم!بةرسطي!

عن!-،يدافعالتءالعل!ةارل!انلاالاخيرةالا-ونة!يكثرت

المر-انضلهـفهوتمضنز.العرليةالادطرمنوالدارسونالباحثون

الفلىفةدكتوراهرل!ائلاو،الماجسضءررسصانلمنهاسواء)

تتفاوتونجاضالمحات،طيبعلميباعداد)العلومفي-ألكاند/دات-

المواهـع،ب.ض9!،يفوفىوصوى،أ!طوااكماحيثمن

الفردبم.فيمثيله

((أالفاسمطيئىةألمطومةشعراءإ)

ث--وكيؤاقشهاالتيالعلىكأارسار"امحنوانهو!زراكمان

الالضتمئراقمعهدمياددنوراهاطالبالفلىإنيا"تماعر،الع!ري

اررءفارةلمحيواكرجم،بموسكواسوف!ياسةاالعلوملاكادي4اتابع

جلاهـنالاولىكانت،وطنهعنمرتينشوفيدنئرلقد.يتيةالكد

ويمكنصب.غزةمنوالئانية،1891عامفياصلمتانبعديا!عن

بنئحفاقيةشعرهورهتاز،اعوامعنترةحواليورذالشعرال*مريثومي

و!داكفدمي،ز!الاتوالمضهونوا)لعاطلإ"ارفةوأإحنانبمثهلمة

بمع!دالننحقثم،بموسكوالصداقةجاووعةاليدروسهأتهىوفد

الاستاذانذرافتحتا."،االمننصارالصلمميةرلى،ل!ته!هـكأبالأسشتراق

.فسادوموكو

و"حب!ا!ربالمطلابعيديومأرسالةاعنا)دف!عيوموكان

.7191وليمسمنوالعشرينفيالسابعذلكلان.كوموسفيالوب

المفيمىنملينواولواوللهبةاخرير!ن!امنجمعددالدفاعحضروقد

ارسالة.اعنالمدافعيعرصنلااويعر!ممن،كوموسفبمالعرب

الفلسإضصمي،المقاومةقذ!عرالحبردافصعمعطمهمحضرفقد

الظسطيني.الشعبلنئمعروتقديرا،والفداصين

مم!ت!!وىبرفعة،لةالر!ناؤتف،اللذانالمئاقمثانشهدوقد

شطلبلاالض!بالمهامتقوبلأونها،الموافكأبهاالض!العلميةالرسالة

ف-ا)4"م،فكان.)كانديدات)ا!دابفيفلىفةدكتوراهرسالة

1،مرياشوفيان":شار،اتوفنش،"هلموفيتضزكيورغيابروقسورا

ا-ة-ازالذيالتاريخياتطوراعرضفبمجادةمحاواكأبأولفامقد

اثعرهذاآهـ!4بيانوقي،افلسطينيةاالمقاومةضعرمراحله

المشع!وبالوطنيالتحررلحركةوثيقاارتباطايرتبطالذي

ة"بيةالعر

مناقشةاهميةالىلأثعفقذ،-)يو-وفو!م!)/خرالاصكا!متى1اما

اًلسوفي،ير".سالعربيةالصدافةلمحضيةتوطيدفيارسالةاهذهمثل

مشهصوراصنناذوهو،براغينكيابروفسوربالمناورفىولطوع

يصدرهـ!ااكطالعلميةا،جلةنحريرسورقي،الأستنتراقءعهدفي

ماساةانمابان،((وا!ريقياآسيانونعوب))تواناحتالهعهد

وهو،الرائعالفنيبالتصويرجديرةالفلسطيضنادعردم!الننصعب

ألم!حكما.وزيادوالقا-مادرويرت!ا"ضالالمالاومةشهداءقدمهما

ارو!بةااللفةاىاالعوينتوو!رسالةنرصمةضرور!الى

الم!ومياني.الاتصدصعيدمحلىنوعهامنالاواىباعنبر!ا

وارننارجمية،بالمنه!"يتسمأضهرسط!!الدارسا-لموباكان

م!بعدماسعرالمعاومةشعر"نانعمريايفهملمحلم.واحدآنفي

الأوهـىالمقاومةثمرا!وا،أ،صوقالىذلك!عدىبل،8،!ا

ءحمود،الرحيمعبد،طومانابراهيم:والتفلاثيناتالعننريناتشعر)

كا.)وسواهمسلمىابو

جرى)بالشبحالدفاعانتهاءبعداقيمالذيالمحفلوالصف

ةالاطروصصعاىالمننرفاليهيدعىحفلا!امةعلىهنااكقا!يد

كلبعد،المدامعواصد!،ءالمعهداساتذةمنوعددومنادنتصاها

الفلسإفي.المالاومةثعرهعمخلصدليم/ضجأوباتصف،)دلمحاع

ومناضنلميه،فلىطينولنتعب،الممقاومةيكريماالاذخاب!رمعت

،وارخارجالداخلفيالمعركةمعمعانفييو!،س.نن!هدونالد-ن

.الكباروشعرانهاافلىمطبكاالمعاومةونصعر

)(1كاواماقوفالأخو!لمح!اية،1

عممادالثص،با)ممهوريابحثارس،لة4و!تاأمنواند،ذا

.7191حزيران16كي،"وسكوا"عهبجاالآدابكل!يمةدي،حالمم

وأسلموبرصين،!دةبر!ة،بالروسيةرساتهحالمعمادكتب

وووآ.بال!ا!ةنف!صءهاالمكليةفيالسابقةالادبية4درالىة"نمفيدا

هـسيدو-تويفسكيوركانةعلىب"عرج،ضيبةبمؤدمةلرسافنه

ا!ربي.الادبومه،العالمي،الادب

الدؤوببالجهد،منأم!ذماهاشهدكما،حالمرسالةوتمماز

اضخمخلالمنمويفمسذيدوسيدرسانحافمحاولوفد.المثابر

واسقعان،"لارامازو!الاخوة))والاهميةان!مة!تمن،لهلواش

فدحاتمانباهذكروجدير.والمراجعالمصادرمنصالعديدذاك!بم

الادبمنامصالاترجمكما،اعمالهبعضلدوستويفسلأ!ترجم

الروسيعةباللفةالعارلىالدارسحاتموعماد.اعامراالسوفي،في

اروسىاالكانبروحا!ايتف!لان،حقا،اسطاع،واسرارها

الؤضوةمواضععاىيدهيضعوان،دولصتويفسكيانعطيمالوا!عي

القصصي.فنهفيالصعفومواضع

الروسيالنطفيالرومان!سهةمسالل))

((اكلعالمصرالعردبىوالئق!الثوري-الدمقراطي

عهندادافعاتطا،الصطوركاتبأكلروحةهيهذهكانت

كلية)اليوموذاتاكلهلةاذاتفي،حاتمعمادز!لمهمعسوية

.)7191-يروقيو-حزيران16مي،ءوسكوبجامعةا!داًب

المناقشاناما.نيكولايفالبروفوراشرافتحتكتبهاوقد
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الرو-!ااأذبتار!كرسيرئشى-فوفيشوفالبروفعيور:.قانا

نيكي!تسس!االمساعدةوالاستاذة،موسكوبجامعةداب؟7اكليةفي

ءو-كو.جا!ةفيالشرق!يةاللغاتمعهدمن-

والمعا،،العلميةوفبمهااربسالةااووميةالمئاقشانوابان

اروس-االنقدبرخصوص-كوليشوف)صاصهواخصمجالهفيكل

يأعرباالنقدبخصوص-ونيكيتينا،الثوري-القسراطي

،جدب-!ةموضوعاتالىتطرقتفدارسالةاكونالى(احديثا

مف-ل)المعاعرالسوفياتيالنقدمجالفيحتىهـابقاتيحثلملأ

وديسارإفآغاريوفودوبرواوبو!هـدىالرومانسبةمسالل

هـت--صوىعلىواثنيا.)وجرفي-!سكيوشيدرينوفىاسو!

المص-سادرمنجمبعددواتعانت،بالروسقيكتبتالتيالرسالة

الب!حثظريخوتتبعت،اهربيةوااروسيةواوالمفرنس!يةبالانكليزية

-ك!الروسالادبيالتقدحقولفيومشاكلهاالرومانسيةقضايافي

الانكلوسوادنقد،السوفياتبماتقسشدوا،عنئرالتالسءالقرنفي

المعامر.الصبيوالنقد،اميركي"

.با)روسية،بقم!هوريها،اكأالرساطبعصرورةالىاراوالف

ط:-!ةمنخر3عدداعلميةااطرو-اتومعنالدفاعويهةظر

،)ارسمؤناتاريخفي)فارسأهـ،نائسالفنانمنهم،الدكتوراه

و"حمد،(ااروسءالمممرحيالفنتاريخفيأحبهاللهعبدوالمسرحي

الحب،ابوودايق،(((كأالعرباربلدانفيتشيخوف((في)الطيار

وبر:-ار،الراوياكريماوعبد،صمعةنوحس!،د&لمهوعارف

،هـ-،دلوثصنة،ينطالقزوومحسن،العيدينوحسه،عطيوي

مرعي،وفؤاد،يو!فوبكر،البرزانيوحسين،دلسوزوانور

وفيرهم.أ:اقراو!.ف،نالف*وخيري،الرحونعبدوجيلي

تقدمابا!داارد

ولىسا!إ

ليتا3

صوض!7

مء

!:ضجمه

والغضبالاملمشاعراليوموتراثهماركسيستقطب))

قاطهوالاممكافةوالطبقاتجميعاالبشرالىبالنسبةوكفاحا

ؤقوليس،العالمتغييرهوالفلسفةهذههدفانذلك

!اوننى،وعراعالهمالبشرعملعنتعبيرابوصفهااًلفلسفة

بتدانيطتالتيوالسياساتالممارساتوكشف،الصراعات

فهـ.باكملهلعصرالفاعلالوعيماركسفكراصبحلقد

يحملهاالذيالمستقبلومعنىحياتهمعنىيعيانعلىمناكلاإ

وأءانصارهالىبالنسبة،اليوميبدوماركسفهـر-ان

والل!الحقدمشاعربعضهملدىيستدعيفهو.الخمس

و!!للنجاةمنفذافيهوجدتالتيالغفيرةالجماهيرلدىويتير

تدتفسيرمحاولةهوعاتقهعلىالكتابهذااخذهوما

إ"!امي*نهةلصهمولاخيط!أ1

عديد،اسابيععرضهاسننمرالذيالفيلمتوانهوهذاكان

العرضدورمنسواهاوفي،)روسيا))موسكوسينملتكبرىفي

ال!وفياتية.العاصمةفيالسينماقية

بهاقامالتيالوحشيةالفظاقعمنارعديدالفيلمصوروقد

والنظريةالفكرةفيوتطورهاالعهيونيةولاريخ،اسراليلصهاينة

جوهرفضحفيلىوفيأتيااسهاماالفيلمهذاجاءوقد.والطبيق

خحسانبالاسوقورل.ادولةا-والصهيوبقى،الفكرة-الصهيونية

لأ.السوفياتيةالصحافةفيوالتقرقي

مصرضبوسكباسمالتشكيليةال!فنونمتحففيأفيمكما

تتئاولعديدةومعروفاتولوحاتصوراضم،أت-ميةاذاتتحت

ونف،ديارهممنهـالعربوتشريالصسسوقءالاخلالؤظالم

منصالمحتلينوهمجيات،الدوليالقانونوان!اكات6فراهم

.ولونصنف

اعاتالاجتم-اقهبةتالعربيةالاقطار"مءالتضامنأسبوعوفي

وقاهـات،بمولصكوالهرجميوالئادي،الصداقةدورفيواللقاءات

ارغاموبضرورة،العردطالحقفيأبدمطالة،والمعاهدا!كليات

الفلسطينية.المقاومةإحركةوهناصرة،اجلاءاعلىالمحتل

حافلا791اعاممنالاولالنضفكان،نرىؤكما،وهكذا

والفنيةوافنقافيةأفكريةاوالفعايىاتانساطاتامنالوافربالعديد

الثقافيالتعاونحقلفي،او!اموا!سياليالايديووجيالمغزىذات

!.ال!وفيالي-العربي

الدأينكمالجل!بلمو!كو

سسى!سسسيى

لما!

سوعرنسل

!حلهراجميى

ووعداسؤالا،بسخطاوبحب،فكرهويمعل،اجمعينالناس

عنالنقابماركسازاحفقد...عنهنملكهاالتبمابفكرةئيير

وهذهالعملهذافوقتحلقانهاتزعمكانتالتيالفلسفات!ناع

تمويهها.اوتبريرها!مةالفلسفات

ويساعد،لعصرناالتاريخيالتطورقانوننستخلصكفبعلمنا

المستقبل.هذاتجاهمشؤوليتهومعنى،نفسه!وايا

القاراتغمفيقاطبةالانسانيةالاختماراتخميرةسواءحذ!لى

(،قظاأتاريخالعرفهلمنطاقعلىالبشريةوالمحارقالاضطهادإ

لأ.والتضحيةالبطولةنحومعجزةاًندفاعةللرجاء

."الهائلةالواقعة

..لق.55:العمنحديعاممدر

سى

كا8


