
!ححححح!ححححححح!

الحال!لمجاالفقافيالديثثثلا!

-ححححرصرح!

واؤويالص!اآسيا!نابالخامساأؤتمر

آتاالمافيوالاسيويينالافريقيسينللكنابالخامسالمؤتمرعقد

المنتمبنالادباءمنكبيرعددوحضره4السوفياتيكازاخستانعاصمة

اوروبادولىمنال!ديدمنكتابحضرهكما،القارتينهلالينالى

/07واميركا

لمجسىمالطالامينماركوفجيورجيرئيسه،المؤتمرافتتعوقد

رجالباسمحارة4تبالحضورفحيا6السوفياتالكتاباتحادادارة

وشعوبفومياتلغاتمنلغة75بيكنبونالذينالسوفياتالاثب

قاله:ومما.السوفياليالاتحاد

اصبحتعندمااي،بالملاحظةجديرزمنف!االمؤتمرهذايفتتح

نجاحاتفيهتمارسالذيالوقتوفي6صفاءاكثركوكبنافوقالسماء

لج!--السياسيالمناخعلىقوياتماثيرا،والانفراجالسلامقضية

السلامسياسةبفضلاليهاتوصلالتيالنجاحاتتلك،القارات

والثولالاشتراكيةالاسرةوبلدانالسومياتيالا!لحاديتب!هاالتي

.الاخرىالمسالمة

فياكتمرسيساهمالمؤتمربئنيقينهعنماركوفجيورجيوعبر-ص

..التقدميينالكتاببينالصلاتتلاحم

السيا-المكتبدضو،عونايفمحمد!دينبعدهتعثئم.

المركزيةللجنةالعاموالامينالسوفياتيالشيوعيللحزبالمركزيةللجنة

قائلا:كازاخستانفيالفوعيللحزب

القارتين6داب7رجالالاعزاءضيوفهماليومالسوفياتيستتي

،لالشعوبالتحرريللنضالالثوريةالعواطفمؤلفاتهمتجسدالذين

الانص-ارهم،والسوفيات.الناسمنالملايينمئاتوتطلعاتآمال

بينوللصداقةوللسلام،الاممجميعبينللمساواةالمتح!ون

اليهمليفنءهدلقد.القويىإتالمتهورةثولنننابناةوهم،الشعوب

الالعمىجميعأنضالوبدابالوساللبكلالدمممتقديمبمهمةجميههم

والامنوالمساواةوللسلاموالاست!مارلأالامبرياليةمنالمضطهدةوالشعوب

الارضية.اكرةشعوبكلبينلحقوقافي

ناعلىنزيهلشاهدالتاريخان:كونايفمحمد-دينواضاف

.اللينيفةبالافكاريهتديانيزالانولاكاناالسوفياتيةودولتناحزبنا

الشيوء!هرلالحزبوالعشرونالرابعالمؤ-مراعدالافكارهذهاساسفعلى

ومكتبهمالحزبناالمركزيةاللجنةوتطبق.لسلامابرنامجالسوفياتي

السوفياتيالشيوعيللحزبالسيابةللجنةالعاموالامين،السياسي

ب-نوصداقةوتعاونسلامسياسة،شخصيابريجنيفليونيدالر!ق

هدفنحووموجهمنطقيبشكل،اأدول!يالصعيدعلىالشعوب

محدد.

للمشنركينالنجاحاتاكبركونايفمعمد-دينت!ىانوبمد
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بريجنيفيىونيدقبلمنالموءهةالتحيةرسالةتلا،آتاالماأ!قاء!ي

استقبلتوالتيواكريقيااسيابالدان!تالطلضمسالمؤتمرمندوبيالى

.الحضمورمنحارنجنصفول

آسيابلدانكتابلاتحادالعامالا!ن،السبا!يوسفوفهم

والامنننانللشعبالعميقالشكرعنفيهوعبر،الطمتقريره،وافريقما

التحضيرفيساهممنولكلوحكومتهولحزبهالعظيم،تيالسو!

للمؤتمر.

فيسبيلقاسيانضالاوافريقعاآسياشعوبإليومتخوض:وقال

هذهبينءنكبمرعددحصللقد.وألسلاموالدي!قراطيةالتق!م

،والاستمماريىفالامبريانيرمنوتحررالوطنيالاسقلالع!الشهوب

الثقافة.وشغيلةاكتابنحن،مناالكميرينتظروهو

المرتمر،اعمالجعهـولرأسديفدربمانالسباعييوسفواقترح

الس!لالمسبيلفيالنضالاجلمنواكريقياآسياكتابمهامقضية

وذيةوالص!الامبرياليةوضدالاجتسماعيوالتقدموالديمقراطية

.النصريوالتمييزالجديدوالاستعمار

ورئيسالاوزبكيالكاتب-،شينكاملالىذلكبعداأكلمةواعطيت

:فقال،وافريقيااسبابلدانكتابمعللعلاقاتالسومياتيةاللحنة

علي!"هيالتيبالصورةمرصوصةحركتناصفوفقبلاابدانكنلم

الننيلمةواهدافنام!اتنانتمثلان،فبلا،ابدانستطعولماليوم

علىجديم!بقوةهذاويشهد.اأوضوحم!القمرهذاعلىوالانسانية

لديموقراطيةاصفتهاوعلىايى!االكبرىوالحابر!ةحركتناحيوية

واسعةشعبيةوالال!يوي!ينالافريقيينالادبرجالولمؤلفات.الح!قية

النسخ،من4ضخىباعدادانرلفين!قلاءكتبتظهـرحيثبلادنافي

.باسمرارالاعدادهذهوتنمو

ادارةلمجلسالعامصالا!علي!مجافوفازوو!!المنصةالىصعدثم

المشتركةالامانيقكوةن!وتناستصبح:واكد،كازاضتانكتابتحادا

يعينرحيثوافريقياآسيابلدانكتابصرووفورصالثقاكاتوتقارب

الكوكب،مستقبلارتبذ،الكتابن!ن،لنابالنسبة.الانسانيةثلثا

اأروحىوالانطلاقالس!عادةاجلمنالمناسبةالظروفخلقفيوالرغبة

انجازنستإءنكي،ولكن.ينفصمبشكلبمهمتنا،فردلكل

فعالةاعمالتصوريمكنلابدونهاالتيالوحدةالىبحاجةن!ن6مهـماتنا

.الناسوامنسلامتوطيدالىتهدف

الادبدور،أالمعروفالقرغيريالاديب،ايتماتوفتشنغيروتص،ول

لاجتماعي6االتقدماجلمنالنضالوفي،المعامحرالمجتمعتطويرفي

السوفياتيالادبتجربةتبين:فقال،كشخصيةالانسانفكيلوفي

لرسم4جالاللادبا،يقدم،واف!كبمااساسعلىالاعتمادوحده،انه

تنوعها.بكلالحياة

الموجهةالتحيةرسالات،الضخممةالمؤتمربأهميةشهدتوقد

الاجتماعيةوالمنظمات،والحكوماتالدولدؤساءق!بلمنالندوةالى

كا.الملدانلمختلف

المزتمر:مقرراتيليفيماوننشر



اؤتصقرارات

السعياس!"لفراراتا

الصينيةالهندبشاندرار-أ

ك!المنهقدالاسيوبنالافريقبنالمكتابالخاسا!ز/،ران

9-،4منالاشتراكيةالسوفييتيةفازافخانجمهوريةعاصمةتا7الما

!داوضعالذيباريساتفاوبتوميمبجدارةبوحب،73!الىبتمبر

!لمشعبالباهرالانتصارالىوفيظر!يتنام!ثطالصلأمواعادةللحرب

9كلووافريقياآسياك-موبمشتركاأ!تصاراباعتبارهالبطلال!خنا?

من،الجديدوالاسممار،والاستعما،،الاهـرياليهضدالمناضلةالقوى

.الاجتم(ء*والفدم،والديمقراطية،:ء!الوطوالاستقلالالسلاماجل

بحياقيماجالوامهنوراموبناتابناءخيرةرى3بذليعتزااؤتمران

للكتابالعطيمةللاسهاماتبالفخرر،!فر،.عظيمادنضالد)كفي

الكبير.الالتص،رذلكوطينال!تن،ي

للخرقنتيجةانهيلاحظاذالا-منكاربأشدديشعرالموشمروان

مسباربانغاقيةكيالهامةادنصوصمنفكثيممتطبعةبصورةالحطير

الناراطلا!وقففان،يكيبنالامروالامبريالىنسا!جونحر*كأبوهرفه

مناكثروان،تحترملمالدلممقر)ضيةاتعبوحريات،بدكةيراعلم

الثقافبن،العاملينمنكثرةبينهممن،للسلامومحبوطني000،002

خفية.قتلوافدءنهم؟لاماوان،للتعذ؟بومعرتيشمعتقلإنزالواما

التن!ذومراعاةالمخالفاتدهذهوحاسمدوريحدبوصعيطالبوالمؤتمر

ميتنامعنالدوليتمرالمقولقرار،بار!ستفافىانصوصلكللدقيقا

.73!ا!ونيو13فيالصالرارزشكوالبيان

والموق!فالجادةالومغةكاملةمسمالدةويرسانديحييالمؤتمران

لجمهوري!ة'فتةالم!الثوريةالحكومةفففهالذيا)نيةصمقعلىالدا!

تلكتنفيذمجالديالديمقراصة!خناموجمهوريةانشوبءبئفيتنام

الونيقة.

التيوالمقولةالممنطقفيالمقترحاتألتهديركليقدرا!لدتمران-

الداخلبةفيتناممشكلاتلتسويةالمؤو*ةاثوشيةاالح!مةبهاتقممت

بينا!النضالنتضامنوكتجسبدءاوفاقواالقوميلحالتصمنبروح

الثوريةللحكومةالكاملدعمهقكيدر5المؤيعيد،وافري!اآسياشعوب

متمتتجنوبيةميتامسبيلدييئ!طعلاالذينضاللافيا!ى؟قتة

بحيثلألقوميوالوفاق،والديمقراكية،والحببادوالاستقلال،بالسلام

سلميا.فيتنامتوحيداعادةنحوقدماتسير

،والاستقلالبالسلاميعنزونمنوكل،الادباءبقوةيد!واؤتمران

والعالموافريقياآ-بدبمالاجنماعيوالتفدموالديرمقراطيةالوطئي

ا*مع:

والولاياتسايجونحكومةلمطاليةعاليااصواتهميرفعواانالى-

المؤتمروقرارباريسا-!اقيةنصوعىبتنفيذالدقيقبالالزامالمتحدة

،المنشركيونيو13وبيان،بتنامعنالدولى

الوطنيينسراحاطلاقعلىللعملالعاجلةالاجراءاتيتخذواان-

.سايجونحكومةبممرفةالمعتقببنالسلامومحبي

،البلدانمنومزيدمزيداعترافسبيلفينثاطهميعمقواان-

ا!دقتهةالثوريةبالحكومة،الاولىبالدرجةوافريتياسياوبلدان

الجنوبية،ميخامثعبالوحيدالشرعيالممثلبوصغها

شماللشعبوالماديوالمتويالسيما!مط!مهميقوواان-

ال!ربجراحالتآمعلىالشعبذلكيساعمواوانفيتناموجنوب

.بلادهبناءواعادة

ازتهاءالقصفيمثلهالذيالكمبوديالشعببانتصاريرحبوالا!!ر

للشعبلعادلىاالنضالى!مملادعماويدمحم،لكمبودياالامريكيالحوي

ك!ودياسبيلفيالوكلنيةالوحدةجبهةاطارفيالمتحدالكمبودي

اراضيها.ووحدةوالديمقراطية،والحياد،بالسلامءتمتهكأ

اففاقيةتوقيعتمليهكمالاوسشعببانت!ارالمؤتمرويرحب

وعمسلا،،لاوسفيالمتطرفةاليمينيةالقوىبصرامةر،يىبنكينتيا!

محمومةمحاولاتيحاولونالذينالاجانبالرجعيينالامرييئالامبريالية

،لاوسلشعبالعاثلالنضالكاملادعم!ا(ا-تمرو،بىءم،الاتفاقتةتخريب

الى،والوصولالسلامدعمعقعملا،الوص"فلاوسجبهةقي،دةنصت

والحي،دوالاستقلالبالسلام4متمتهموحدةلاوسوبناءالوطنياوفاق

مقراكلية.والد

الجوانبمتعلأدالقيمةالكبيرال!عمعلإما!ريراا"فىتمرو!ثر

والق!وىالاثتراكيةوالبلدانالغيتناميالثمبيقدمهالذيوالفعال

يشكلالذي1التضامنان.اصمعالعالملمحيللسلاموالمحبةالتقدمية

سيكلمنهيتجزالاجزءاالعطيمتينقارتيناوكنابش!وببينالننضامن

وانتصار،النيةحسنوعلى،البشربينالوحدةعلىهـأمبامثالاابدا

.والسلاموالحر،بئالعلياالمثل

الاسرائيليالعدوانبشانقرار-ب

العربيةالبلادعلىالمستمر

الخامسمؤتمرنافيالمحتمعينا،سيوقيالافريقيةالبلادكتابنرن

بتصمعمندرز،السوفييتيةقازاقستانجمهوريةطصمةاتاالماؤ!

الاللالنضالمعلضامنناونعلنالعربيةالبلادعلىالالسراليليالعدوان

لعرجما."المشعبل

المربية،الارافيبعضاءوامستةمنذتعتلاسرائيلالىتمرتلقد

وترفس،الاراضيعدهسكانضدوالعنفالارهابسياسةوتواصل

وتقومالمتعثظللاممالعامةوالجمهيةالامنمجلسلقراراتالادعان

الموقفوهذا.العربيةالدولضدمسهءرةعسكرية؟ستؤازات

وهي،والصهيونيةالامبرياليةالموالرو!ثجعهاسراقي!خذهالذي

التسويةامامالرجمسيةالهفبةيشكل،العربهماللشعبالاكبرال!و

الاوسط.الشرقفيوالسلميةالعادلة

الاسيويين:الافريقيينالكتابالخامسواإ.تمر

وآسياافريقيامنوالشعراءالادباءوكلالكتاباتحاداتكليحث

فيبهيعتفلالذي،يونيوبأولالاحتفالعلىالعالمانحاءجيموفي

معللنضامنكيوم،العربيالشعبنضالمعالتضامناسبوعاطار

الفلسطيني.الشعبنضال

ا+لحاديقدمهاالتيالكييرةللمساعدةالعميقتقديرهعنيعرب

علىللحفاظالحازمموقفهاوتألميدالعربيةالنت!وبلنف،لالسوفييتي

والموامراتائيليالاسانالعدواظروففيالهامةالثور،ةمكاسبها

وفقافالهااقنصادياتهاتنميةمواصلمتهاوكذلك،والصهيولميةالامبريالية

الجديد.اًلمجتمعبناءواعادةالعدوانتصغيةعلىقروتهالدعمالقومية

العالمفيالشرفاءؤكل،الديمقراطيةاقوىاكلا!تمرويطالب

المستمرةالهدوانيةاسرائيلاعماللانهاءلطزمةاالاجراءاتيتخنواان

العالمي.العامللرايالمتجاهلةوسياستها

الاوسووالشرقفيالصراعتسويةتض!اىيرجببانهالماقتهرولوومن

العربةإلاراضيكلمنالا!صرائيليةطقواتالكاملالانسحاباساسعلى

فيبما،الممثروعةوحقوقهالعربيالشعباسىقلالاخنرامو،المهتلة

الفلسطيني.الشعبذلك

ا،سعيويين:الافريقيينللكتابالخامسوالمؤتمر

فلسطينشعبيشنهالذيالمستمرالشجاعالمجيدالنضاليحيي



حقوقاشتعادةاجلمن6ديليالاسرالعدوانصدالنلسإنيةوالثورة

فلسطين.فيالصبيالشعب

ارركانمعاملةفياسرائيلكستخدمهالتي4الوحشيةالطرديدين

واقافة،المحتلة؟كناحىمعالموتغييرالهجرةعلىواجبارهمالعرب

.*نسانحقوقوانتهاكالمناصلوهعمالقرىوت!مير،المستوطنلى

التحريرحركة.نيتجزالاجزءاالفلسطينيالشعبنضاليعتبر

الشعبنضالفيوفعالةايجابيةمساهمةفيهاويجد،والعالميةالعربية

العالمية.والامبرياليةالصهيونيةضدالعربي

للشصبالعاثلاكضالتاييداًلعالماءوشعراكتابكلي!ناشد

الغلسطيني.

بالتوا!الامرييئالامبريالية!تهالذيالتمأمريالمشروعيدين

العاثل.ونضالهالفلسطيئيالشعبضدالاخرىالرجمهبئالقوىمع

الفدريرداغتالتهمالذإنالشهداءفلسطبنوشعراءكتابيحيي

بينماسقطواالذيننرعيترووكلناصروكمالكنفاليغسان:الاسرأئيبم

لترجمةالجهودكلببللنوصىواننا،شهب!قضيةعنيدافعونكانوا

ونشرها.الادبيةاعمالكل

للشعبالنضاليةيلاحوةومشاعرتحياتاحرعنالمؤتمرويعبر

يستطيعحي!ثوط!نهاستعادةااجلمنالعاللنضالهفيكلهالظسطني

.معببرهتقريرفيحقهيمارسان

بجافب،لألوطئيةوجبهتهالعرافيالشعبنضال-!يدتمروافي

الحللترسيخجهودهااطارفيالبلادداخلالتقرميةالقوىجميع

الصاي!.فيامرديةللمشكةالديمقرا!السلى

الخليعجدشعوبتخوضهالليللنضالتاييدهيعلنوا"تمر

هذهبينالفرقةبثالىتهدلىالتيالامبريابةم!8مراتصدالعربي

المستقلةالتقدميةالتنمب*واعادةوتضامئهاصداتهاوتعويضالشعوب

اكنحمة.هذهبلادمنعددفيتحثالتي

صعوفهاوتج!يع4العرببالامةتعبئةفيعكيمب!ورالادباءوينهض

الامدالى.هذهنحقيقاجلمن

النضالفيالعرباكتاب،زملانامساهمةالتقديرابلغنذدرواذنا

والمساعدةالشاملالتأييدتقديمفواصلسوفانناونعلن،لامتهمالعارر

لصم.

ناوالعدالةاررلمرماجلمنيمملمنكلاووتمراعضاءويناشد

المناهضالعاللللنضالوالمأديةوالسياسيةالممنويةاكساعدهلقعم

العربية.ا!مةئحمارهتغوضالذيللامبريالية

التضامنبشانقرار-ب

التحريراجلمنافريقياشعوبنضمالمع

قيودمنيلاسيويةالأفريقيةالشعوبمع!متخلصتوقدايىوم

حيلالهالتبنىالوطنيةالنهضةطريقعلىوسارتالاستمماريةالعبودية

وموزمبيقاًنجولأادضالبرتغاليالأستمماريالحكمن!اميغر!،الجدلدة

زيمبابويالعنمريوركلعلىالطغل!يسيطر،بينمابالدعاء(بيساو)وغينيا

اليها.هـدةالاحضمتهاالتيوناميبياافريقياوجئوب(روديسيا)

فيالمنعقدالاسيويينالافريقيينلحعابالخامسا،تمرويعتبر

تضامنهعن،*شتراكيةالسوفييشيةافخانقازجمهوريةعاصمةتاالم!

وغينياوموزمبيقانبولأبرالمناضلةلبرتعاليةاا!ستعمراتشعوبمع

الحيمبالنجاحويشيد،وساوتومىالاخضرالراسوجزر(بيساو)

الوطميالتحرراجلمنالباسلنصالهافىالشعوبهذهحق!قتهالذي

يبئونهناكالناسوبداكثيرةاراضىتحررتلقد.*جتماعيةوالعدالة

جديدة.حياة

الاستعماريذرضهاالتي*جراميةالحرببتصميميديناروتمران

96

الحكومةويدعخبيساووغينب،وموزامبيقالجولاشعوبعلىالبرتنالي

يلامر،الاستقصفيالشعوبهذهبحقالاعترافلرفضهااجمةالبرتغا

العاهـ"الجمعيةاتخذتهاالتيالقرارات.ءمماملاتعارضايتعارفرالذي

لتنفيذالمتحدةللاممالتابعةالخاصةواللجنةالامنومجلسالمتحدةللامم

.الاستعماربراثنفيالواقعةوالشعوبللبلاداًلا!تقلكلمنحاعلان

التيالدنيثةالجرائمعنشاملتحقيقباجراءاؤتمراويطالب

فيلأجالمهمنالعزل-بئالا!السكانيبيدونلذيناالاستعماريونيرتكبها

علىالقصاصتوقيءإجبانها"تمرويعلن،موزامبيقفيباكملهاقرى

لأنالعميقسحطناءنونعبر.اًل!ملالحهذءارتكبوالذ-لىاالمجرمين

الوطنببةاثدوىضدالقذرةحربهمفييلجأونالبرتغاليينالمستعمريرن

الزراعية.والمبيداتالكيماويةوالموادالنابالمالى

الوساءرركلاستخدامعلىالعالمفيالتقدإ"القوىكلونحث

السىالاسلحةشحناتارسالمنالاطلنطيشمالحلفحكوماتلمنع

البرتفالي.الاستعمار

ستقلالواوال!يةالسلامبمثليمعرونالذينكلونناشد

ان!ولالشعوبتاييدهمن5يزيدواانالاجتماعيوالتقدمالوطني

نصالهافيوساوتوميالاخفرالرأسوجزر،ببمساو)وعيني!اوءوزمبيق

الجديد.والاستعمارالاستعمارمطاهركافةضدالعادل

كبيرةاهمه!ةالاسيويرينالافريقيبنللكتابالخاصاؤتمرايعلقو

بالحركةوقانونياواقعيااعترافايويةالال!الافريقيةالدولاغنرافعلى

اهـرأس)بيساو(وجزرلعيئياالاستقدلوحزبا.جو،)تحريرالشعبية

لشعوبالوحيدالشرعيالممثلبصفته!اموزامبيقتحريروجبهةالاخغر

قدالتحرربةالحركاتهذهانحصثوموزامبيق)بيساو(وغينياانجولا

شعوبها.لسيامةحاميةالواقعفي،اصبحت

فيوالعنمر!ةالامبريايىلأالقوىمصطبحزمالمؤتمرويدين

وروديسيا.افريقياوجنوبلبرتفالا

صفصوتهالاسيويينالافريقيينللكتابالخامسا!تمرويرفع

افريقيا.وجنوبروديسيافيالعنصريةالدكتاتوريةضدصارخاحتجاج

في،البلادهذهفيلل!جماهيرمساند؟كليقدمبانتصميمهعنويطن

.،والافتص!ادجم!والاجتماعيالس!اسيالاضطهادضدالعادلنضالها

ا)!ثقافة.مجالفيارختفرقةضدوكذلك

عمالبهايقومالتيالباسلةالاعمال!عتضامظعننعربوا.خا

.الفاشيالنمطذاتاالحكوماتببسالةيتحدونالذين،فريقيااجنوب

الحكمنظم،واقتصاديالصياسيا،بحزمتقاطعانالدولكلونحث

الاسلحةشحناتكلبوقفونطالبالجنوبيةافريغمالشعوبالمناهضة

.الحال!الحكوماتهذهالى

الحريسةومنحالمسجونينلتعذيبحدبوضعالموتمرويطالب

ال!لم.ممحاياوكللسياسييناللمسرونين

فيالتقدميينوالصرلفينوافريقياآسباكتابكلالمؤتمرويناثد

ضداًهثموبنضالمعتضامنهمتؤوإ"علىيهملواانا:لمرداكل

واجبءنانتمرالمميركدو.الجديدالاستعمارومارلاستهواياليةالامبر

عملهمخلكلمنليساعلمواوسعهمفيماكلينذلواانالعالمكتابكل

مح!لىللقضاءلها4نضفيالافرهيةاًلشعوبسالعامونشاطهمالخلاؤ

الافريقية.الارضعلىوالاستعمارالعنمريةبقايا

الشيليلشسعبابشأنقرارسد

الاسيويينالافريقيينللك!تابالخامسارونمرميامشتركبناان

ثواتالم!طيلةقلالديثبليجمهوريةشعبقلبيةتجبةي!ون

اقتصاديةكحولاتيحفق،اللينديسلفامورقيال!تحت،الماضيةالثلاث

العاملة.الجماهيرصالحفيثوريةواجتماعية



الاجراميةالانشطةبشدرويدينونالالميويينالافريقيينالكتابان

شعبلتجريدمحاولتهامعرضفيتنحطالتيوالدوليةالمحليةللرج!لة

ا!-اءاراقةالىالمفض!بةالائارةحداًلىسانوريةامكاسبهمنشيل!

الاهلية.الحرب3وخطر

اخرىحلقةشيليفيالتطوراتتمثلالظافرةالكوبيةالفورةفبعد

اللانينية.امريكافيالشعبيةالثوريةال!ركاتسلسلةفي

شعبمعالكاملتضامنهمعنيعبرونالم!تمرفيالمشضركينان

اختارهالذيالطر*تعلىحاسمانصرالهويرجوننضمالهفيشيلي

اكلضهاداتهمتعتبريئالذشيليلكتابالاخويةتهمتربويقدمون،لنغسه

العادل.نضالهؤيلشعبهم3عوناالادبية

السياسيةالقرارات

ا)!فرنسي""الصومالساحلبشانقرارهـ-

الاسيويينالافريقيينللكتابالخامساؤتمرا

نيدبوالاستقلالاحلكلنالصومالساحل!شهبنضاليح-*؟-

بالاعترافويطالب6العومالساحلفيافرن!قياالاستعماريةالسياسة

تقريهـرفيبحقهالصوماليالوطنمنالجزءهذافيالشعببحق

.المتحدةالاممفيالاستعمارتصغيةلقراهـلجنةوؤقا،مصيره

الهـثقافيةالقرارات

الاوهـىالثقافيةاللجئةقرار

الاولىالثقافيةاللإكأان

:الثلاثجلساتهافيبالتفصيلنافشتوقد

مجتمعخلقوفيالاجتماعيلتحولىاعمليةفيالادبدور-ا

الاسيويالافريقيالادبفيالجديدالانسانصورةوانعكارأ،جديد

المعاحأر.

والمضالالاستمماريةالرجعيةالايدرولو!ةءنالالثاماماطة-2

الاسيوية.الافر!قيةالبلادؤبملثقافيةاالحياةفىتغلغأهاضد

مرصمت:وفد

وبالشصمشكلاتعلىالاضواءتسلص!فيالكاتبا!مية32

اجلمننضمالهاؤيوهدا-تهاالشعوبلهـذهالمعنويضميرهاوكونه

.ا!تعرر

"متظو-بصاحلتهروالاسيويةالا!ر)قيةالثمعوبوانب(

زالتما-المثالسبيلعلىالشعوببعضاناذالتاريخيت!رهافي

شعوبتخوضىحينعلى6الغاشمالاستعماريالحكمتهـحتترزح

شعوبتكرأربينما،الوطنىالتحرراجلمنايجابيانضالااخردأ

اعادة4ءلملإفىالسياسياستقلاأهانيلبعد-جهـودهاكلاخرى

وانه،اشترادأةسبلعلىوالاحأنصاعيالاقتصاديالهـيا!ي-والبثاص

انعكاساكتاباتهممنيجعلوااًنسذلكعالىبناء-ا!كتابعلىينبغي

صورةالوقتنفسفيامأتتوفروان،الراهنةالمرحلةإتلضرورأ

اطريقكأباتهم!طيت!أثواوان،المس!قبلن2المعالمةمحدواصحة

.لأنضالالسلعم

والقراءالكتاببينتخلقللادبجديدةن!لريةالىالحاجة(ص

يستهلفالذيالدخيلالثقا!يالغزومواجهةفيوثو!ميظروفهموعيا

.الشعوببهـرامةويستهينالتجاريةالمكاسسبتحقيق

الكتاببين4التق!يموالمثلالمبادىءنشر-كثيفالىوالحاجة(د

،الامبرياليىءتش!نهالذيالثقافيالغزووكشفلمحاربةوالقراء

ءمقدةبطر!الثالثالعالمفيوالصهيونيةالجد!هـ،والاست!مار

،ورودي!مياواليرتغال،افريقيهـاوجنوب،اسرائيلسيصا2!لا،ومهـستترة

وما،والصحف،النشردمرخلالمنوذلك،الدولمنوغيرها

"إأ

لها.التابعةالثقافيةوالمؤسمساتبالجمعياتيسمى

يبم:بماتوص!

علىالاسيويأالافريرورنللكتابالدائمالمكتبيقومان-ا

يليماتتولىاسيويةافري!"نشرداربانشاءالؤر

الم!اعرينالا-ويينالافريقيينالكتاباعمالونشرترجمةا(

اللغاتالىالاسيويةالافريقيةالكلاسيكبلأالادابمنمنتقاةواعمال

القارتين.فيالمتداولةالمرظفة

اءفيالبلادالافريقيةللقرلملهالتقثهيةمنكافةانحا،ااالاداباتاحة(ب

.الاسيو"فو

الافريقيةالشفهيةالادابو.مثر،يروت!ر،وتسهجيل،جمع(ب

الاءصةدوحصورالتي1الوطنيةوالاغانيالاشعارلسيماولاالاسيوية

التقليدية.ثقاؤاتناأهملشميقوذلك،ونضالها

القارتين،ؤيا!تداولةالرئيسيةباللغاتلوتسمجلةاءمدارد(

انضالبادائمةصلةعلىيكونواانمنوالقراءالكنابلتمكينوذلك

الاسيوية.الافرير.دأةابر-للأدمخلففيالسائد"1الادبيةوالاتجا!اتالادجمط

ا،ؤر!قيةالادابتشهجهجمجالؤيوالتوريعالتلقيبدورالقيامهـ(

الت!مية.الاسيوية

منحتقديمالاسيويينالاؤريقي-نللأبابالدائمالمكأبينظمان-2

الافريقبصةلبلادامختلفلزيارةوالسؤللدراسةوالباحثينللاتاب

(الافريقيةللادابمشتركاطابعايخلقمما،تجاربهالمشاركتمهاالاسيوية

ية.الاس!و

صء،بنيوالاسالافريقيينللكتابالدائمالمكنبيتولىاًنس3

!عهداليهائقافيةمراكزاقامة،لديهالمعتمد"االوطنيةتالمنظ18خلال

يلي:بما

التعليمبفررأتحدألمالتيلشعبافئاتبينالاممةمكافحةا(

.والقراءالكاتببنللتقريبوذلك

التقد.الادبقراءةلتشجيعللقراءةنوادانشاءب(

للمجتمء.الثقافيةللحياةؤواةبمثابةتكونانبأ!

هذهمثلالىعامةحابرسةوجودمنالرغمكعلىانهالمجنة،وترى

اعطاءينبغيانهالاالاسيويةالافريقيةالبلاداجزاءمظمفيالمراكز

وءوزمعيق،،انجولامنالمحورةالمناح!فيالمراكزتلكلانشاءالاسبقية

تمرالتيالمناطقمنوغيرها،العربيبالخليحوظفار،)بساو(وغينيا

مشابهة.بظرولى

ومعاهدا!ثانويةبالمداررأالادديةادراساتا!اهحتتضونانس4

الاسيوية،الافريقيةالادابءنمتعمقةثراسه،تاجراءالعالطالتعليم

يلقيالادبلدراسةجد!دمنهحتحديدفيالخطوةهذهمثلستساعداذ

الاؤريقيةللدولال!فريدةالتجاربعلى،النكليةالناحيةمن،،الضوء

البورجوازية.الادبيةالمفاهيمعليهاتنطبقلاالتيالاسيوية

الحلقاتالاسيويعنالافريقيينللكتابالدائمالمكتبصنىاًنس5

وذلك،الناشئينللكتابوخاصةللكناب،ونجبرهاوالندواتاللراسية

لديه.المع!عةالقومي!ةالمنظماتطريقعن

اتحاداالاسيويينالافريدأينللكنابالدائماأكتبيقيماًنس6

مجتصعكلفيالخلاقةالمواهبلحشدالاسيويينالافريقيينللفنانين

اتحادمعجنبالىجنبايعملان*تحادلهذاو!نالنفالطريقعلى

الاسيويين.الافريقيينالكتاب

التقدميينلكتابا.سجنتدأينللجنةافان،واخيرا-7

وموزمبيق،،وانجولا،افر-قياجنوبمثلالبلادبعضفيواضطهاثهم

!القافونيةالاستمفباراتلتقديمقانونيبانشاءمكعب)بيساو(،وتوصيوغيني



لدجنتعرضوااذاالاسيويينيقيينيلافىللكتاباخرىمعونةواية

التقدمية.السياسيةارائهمبسممبب

الثافي*الثقافيةاللجنةقرار

الكلاسيكيالثقافيالتراث

وافريقياآسيالشعوب

الترجمةخلالمنواسهاعه

الادبيةالروابظد!ماجلمنالعالميةالثقافةفي

اد!دانماالاستعماريونسىواكعاوآسياافريقياثقافةتشكل

الانساني.طابطوانكارتحطيمه

يسهموافرتورء4آسيالشعوبالثقافيالتراثهذاانلمؤكداومن

جمنالضفاهممننوءايجادتستهد!التيالعالميةلثقافةاتطوروفي

منها.كلشخصيةعلىالحفاظمعالثقافاتكافة

لتصفيةكأداةالافريقيالاسيويالتراثهذايستخدمانوبخط

الاستعمارتصفيةوتواكبتلازمانينبغيالتيالثقافيالاستعمار

الاقمتصمادبم.والسياسي

الادبخلالىمنالشعوببينلما!تباثلالتفاهميتحققانيمكنولا

:متس!ةمثفكلاتتطرحالترجمةانبيد:الترجمةبواسطةالا

.المولب!ىفيمكتوبةقوميةلغةوجودعدم-

.اخرىدولفيالقوميةاللفاتتصد!-

الترجهكأ.طريقعناخرىالىلغةمنالافكارنقلميعوبةس

المؤهلين.المترجميننقصس

وفنية.ماديةصعوباتوجود-

(تاتوصب)

يلي:ابمااللجنسةتوصي،المشكلاتهذهولطلأج

تجميعءلمىيعملونوآسيويينفريقيينالغوييناخصائيينتاهيل-

؟ومية.رئيسيةلغةايجاداجلمنالمكتوبةغيراللغويةالتقاليد

مترجمين.تاه!ل!-

.البلادم!ختلفمنالمترجهنبينلقاءاتتنكيمس

وطنية.مراكرنشاءا-

اللغاتا!دىاىاالدارجةباللغةالمكتوبةالاعماللترجمة(أ

اسع.وانطاقعلىبهاالتعامليجريالتبم

الىهذهالتعامللغاتاحدىمنالمكموبةالاعمالولترجمةب(

.النوعنفسمناخرىلغة

لتجمبعاسيافيواخرفيافريقيااحدهمامركرينانشاء،!

القارتين.عبرونشرهاالترجمات

هذينمثلانشاءمسمالةتثيرهاالتيبالصعوباتاللجنةمنواقتناء،

لدى4مساعبببذلحدةعلىاتحادكلقيامامكانيةتطرحقانهاالمرءزين

المؤلفاتونشربدراسةتهتم(مثلاالجامعاتفي)اًقساملانشاءحكومته

لها.والدعايةالاسيويةالافريقية

فيينالافرالكتاباتحادعلىتقترجالمحجنةفانذلكيغوفنى

بخ؟1

بلاهتمام،الجديرةالاعمالبأسماءقائمةدوريةبصفةيضعانالاسيويين

بها.علماالا!ماءا!لاداحاطةثم.ترجمتهابهدف!

تتوفرال!وفيرهاالاسبويةالأفريقيةالدولاللجنةتدوواخيرا

التيالقارتين!ولمساعدةالىضخمةو!يةماديةامكانياتلديها

سابقا.المذكورةالمجالاتفيالامكانياتهذهالىقفتقر

التنظيمي(القرار)

الفترةفيالمنعقدالاسبويينالافريفينللكتل!الخامسالمؤتمران

قازاقسشانجمهـوريةعاصمة،آتاالمافي7391سبتمبر9س؟من

بمنافشةقامانبعد،السوفييتيا!ءلحاد،لماهـوف!ييتيةلاشتراكيةا

اللجنةنطاقفي،للمؤترالتنظميالعمليتعزيزيتعلقفيماهامة

والمقترحاتالاراءالاعتبارفيأخذأنوبعد،عنهالمنبثقةالتنطيمية

ومناقشاتهم:كلماتهمفيالوفوددؤساء"بداهاالتيوالالجاهات

الافريقيالادبهايجتازالتيالراهنةالمرحلةانجدبدمنء!كد-

ب!فومدروسةقويةصهودبذلمواصلة.تتطلبمرحلةهي،الاسيوي

واًكساب،الاسيويينالافريقي!ينالكتابلاتحادالتنكليميالنشاكلدعم

الادبازدطرانذلك،والفعاليةواًلصلابةلأالقوةمنالمزيدالمنطمةهذه

الاذالموقفاطارفي،يومب!ديومالمتزايدالذيالابويالافريقي

السسلامءض!ونتع!قاجلمنالنضالحدكأبازدياديتميزالتي

للامبرياليةالمهاهضةالع!الميةالجبهةطولعلىلتقدمواوالديمقراطية

والتي،العنصريةوالتفرقةوالصهيونيةالجديدوالأستعماروالاستعمار

الادباءفيهيلعب،حاسماقطاعامنهاالاسيويةالافرتقية.الشعوب-كلون

.وهاما2طلإعيادوراوالثقافةالفكرورجالوالكتاب

لتيوالتاييدااقمحيسةلرسائلامبيرتقد-!هعنالمؤتمرويعبر-

!سهبمااعتزازهوعن،والمنظماتوالحكوماتالدولكةساءمنوصلته

والامالومهمتهورساننهالاسيويالافريقيالادبلدورتقديرمنفيها

عليه.المعقوله

ببذليقوموان،الرسالةهذهحمليواصلبانالمؤتمرويلتزم-

وترسيخها.تعميقهاسبيلفيعمكنجهدكل

:التايىةلتوصياتواالم!تمهـالقراراتويتخذ

السماثس:اتصا!-أ!صلا

"ا(،المادةعلىاللازمالتهديلادخالالخامسالمؤتمريقرر-ا

بحيثالا-يويينالافريقينالكشابد4اتر!ثاقفيالثكيلبندتحت

.سهواتاربعكلالموتمري!نعقد

اللازمةودالج!ءرزلالدائما،كنبالخاعسالأثتمريوصي-2

لانعقادهوجه!تاننيبالدءوةويرحب7791عامالهاثسايو!رلانعقاد

كينيا.في

؟:ال!تنفببذ*لآاهجنة-ثان!بما

"بها،المأدةعلىا!رمالمعديلادخالا!خامسالمؤتمريقرر-ا

بحيثلاسيوييناالافريرقيينالكتاباتحادميثاقمنالتش!لبندتحت

يئ.مؤتمركلانعقادفترتيبينمرةالتنفيذيةاللجنةقنعقد

الافريقيينالكتاب!لحادالتنفيهـيةاللجنةانتخابالمؤتمريقررس2



الت!الي.الئ!وعليالاسيو!ن
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غانا-01

غينبس1ا

الهند-12
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بانليياا-اع

كينيا-61
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لبنان-81

اووائم:اه!مب-ثالمثا

مالسيس91

منغوليا-.؟

المغرب-ا؟

موزاميق-22

يارنيص-؟3

فلسطين-42

فاللتا-52

ليو!اسير62

اوريقياجنوب-27

لانكاسرى-8؟

اًلسودانس92

سوريا-03

تونس-13

تركيا-32

السوفييتيا+دحاد-33

فيتنام-34

زامبيا-25

زيمبابوي-36

المكتبفيلهاالتي.رةالكبللجهودوتقدابرهشكرهءنا(ؤتمريعبر

الرا،ء،الوتهرينانعقادبينالفترةؤيومعاونوهالعاموالثوركلقيرالدائم

الاخص.على،الاسيويينالافريقب!ينالكتابلحركةوالخاه-!

اًلملقاةوالاعباء،جنالاسيوالافري!نالكتاب"ركةان!وود!را

التشكيلتحت،(ب"المأدةتهديلالمزتمريقرر،الدائمالمكتبقعاعلى

الافريقبينالكنابلاتحادالدائم،المكبيرتكونبحيث،ايىثاومن

التالية:الثلادمنالا-يويين-

فىالربمعرجمهورية

يثطدنجلاد

الدإمقراطبةاليمنجمهورية

ارهند

العرا!

اليابان

ممينيا

لبنان

لهامنفو-9

فلسطين-اً.

البرتفاليةالمستممرات-ا1

السنغال-؟ا

سيراليونب13

افريقيماجئوب-ا؟

دانولسا-51

السوفييتي*تحاد-61

ةجمهورإس)السباعي!وسفالس!يدانتخابا!تمريعيد-رابعا

الابويينالافرميينالكتابلاتارالعامالسكرترلمنصب(ا!ربيةمصر

الافريقي،الوطنيلحزبا)لاجومااليكسوينضخب،ف!يهثقتهويؤكد

.العام!رالسكرنائببم(الهند)مكرجيوسوبهاس(افرإقياجنوب

لأ!م!تو:مقللمةمقلهرحات-خامسما

الدائم:المكتببتنظيمالخاعةالمقترحاتا(

لدراستها،الدائمالمكتباليالافئواطحىهذهت!مافيالمؤتمريقرر

بشانها.اللازملاتخادير4اتفباللجهةقادماجتماعاولالىواحالتها

الافري!!ةاطوء،توا"لوس"يمجلةالخاصهالمقترحاتب(

الاسيوية:

،،لوتس"تحريرهي!عةالىالمفترحاتهدهتقدماناوتمرايقرر

/ثاؤها.اللارماتخادولمشاؤث"ء،،هو.إكأالا!الافريقبةالمطبوعاتو

عية:لتشجصا((تمساو))لئزجو-ساساد

ادخالإش،نالدائمالمكتبمنالمقدمبالمثمروععلماا*تواحيط

منا،رموقةالمواهباصحابالتتدبانللكتابالتشجيعية"لوتس"جوائز

نض(لوتعصكبىرة!،مةالادببلةاهملاعماتتوفروالذين،وآسياافريةيا

واهداؤ!ا.الاسيويةإهيةالافروبالشه

التشجيبء،"لوتس"جوائزادخالمبدأعلمىالإصاتمروامقو

اجديدةالجوائراا،ذهالهنفيذيةاللاهءلآوضعؤكطالدائماكتبويفوفط

الت-بوالنتوصياتالنظرووجهـاتالاراءءارالاعت9يتؤخذاطعلى

مهكنجهدكلالدازلمالمكتب!-هذلانوعلمى،ا!ناوراتااثناءاوديت

الثلاثباللغات،الجوائزهذهعليطتصحالتبمالمؤلفاتنشرسبيلفي

.الكتابلالحاد

الرس!توريةهبيماتهاءدىلانعقادالفلبهنمندعوةللهؤتمروردتوقد

ا!تمسراويرحب،لفلب!نافبئأاك:لأب،بئاللجنةاوالدا؟مالهكتب)

،!نلبيتها.اللازمةاخ!واتاباتخادالدائمالمكتبويوصىالد!وةبهذه

ينيالمهازميلولنرسالة

؟((ك!نتمناذتوإ))

سينما"ليا،فبلماالانتصويرهيجريالذي،(لصةذكريات"بعد

."؟كنتمنوانت"عنوانهجديدبكتابمارايينيداتشاعليناطلعت

الذيالصحافيالتحقيقمنبنوعبلى،بروالةالامريخةلهقلاالمرةهذه

صفاتها.منحييراالادبيةالروايةم!ا!ذ

لبتلأ.اخاطرهافيتكنامالكتابفكرةانالكانصلألناصرحتوقد

بتحني-قالقياممارارينيمنطلبتالمجلاتاحدىانالامرف!ماكل

ماراييهجم!اختارتانوكان.الفنعالمفيورهورةشخصيةحياةحول

مفةمرحالةهيالطفولةانلاحظتبعدما.اثخصيةتلكطفولةبخرة

تجريمعهمتجريالتيفال!تحقيقيات.الثهيرةالشخصياتحياةفي

طفولتهم.وخاصة،السابقةحيالهمتتناولوقلماالحاليةحياتهمحول

الشخصياتمنلهديدامعالمقابلاتمننوعاجراءالكاتبةقررتلهذا

والسبءأئيالمسرحيالاخراجمن(شخصيئ26!الفنعالمفيالمعروفة

..لغنل،واثيلوالتهوالروايةوالادبواكصويرواكحتالرسمالى

وعنما.اخروعمنبحثايعكساكوعهذامنبحعثاانوبع!ي

طفولةعنبحثهو.الاحرينطفولةعنالبحثكاناذاعماالكاتبةس،لت

موضىوعالحديثتناولوهنا.بالتكيدهبماجابتبالذاتالباحث

وكمأنذاكرةإملكلاالذيالنوعمنانها.،رايينيفقالتالذاكرة

"محاورات"فبمجاءمثلاالسبلهذاعلىوقهـدمت.معدوملدإهاالماضي

اسرابعلإهصاتصبشجرةالذاكرةانواعبعض4فييتف4افلاطون

حتىمطربخةاوريحنمسمةهفيلكنءالذكرياتتمثلانيالعصاةير



م!نالنوع!ذاًحالوهذه.الشحرةعنابعبالعصافيرتالكتطير

بؤماراييصجم!ه!هات!دثتالتيالعد،بىةالشخهء-؟تبنومن.الذاكرة

ال!م!ضمائيارزرجواالتهصسةطفولتهىتكلمالذيمورافي!زوجهاكتابها

ا!بلىالشتاءفيلبنان-يزورالذيانطونيو)فما(انجلومي!لالممروف

اًلمثههورةالاوورا4ًمغتايضاوهناكبيروتاؤبراالفنداردعوةعلىبناء

.كالاسمارلا

جد،يدةدوا!"لاصدارالمدة*دازهاا-ضالناالكاتبةوصرحت

الاسونهلاكيالمالموبينالقدكامالفلاحيالع،امبينالمراًعحولزدور

كلملمةوالمراةعاملابتغلالرجل،!وجينقصمةخلالمنوذلكالحديث

والقد/هـسكأقيرةالةنابوليمنطقةجزراحدىيزورانابتداليةمدرسة

بحرياصطياؤطمركرالوقتلفسفيلكنهاالسالفعالمهافيوالمارقة

وتنتهـك!.وبصراعهمابالواقمينالزوجانجمعطدمهناك.واسعواستهادكي

ءصلىحول!ماالواؤعمراعوبننغلبالزوص-!باقفصالطبعاايرةالمرو

.4الخاصحياتهما

و!ن.الفرزسجمةعنلأمترجماكتاباو."لعربياالش!اسيلفهرا"

الىعبده"حمدمنالهربيالسياس!الفكرتاريحفيبحثانها!ءروؤء

بالناصرقيمروراالفدائيئاًلمنظماتلدىالسياسيالفكرتطوراتاصر

ار8ـظم.وصادفىالحمريمنوالمسشظلهنوالمفكريرن4والماريرضيةوالبة

...اسرائيلعن

بقلىم"ير!ننطورمجتمع-اسرائيل"كتابظ،راخرى"هةومن

سيعراديلاكورييرىجريدةمراسلسيعرهفيتوريواالايطاليال!حاؤكبا

لاسائ!يلالواسعةب!ولهمعروف!فيأوال!صط.القدسؤبالدائم

الف-رسجامعتيفياستاذالمزصاوهو.أ!*يىالص!يوفيوباتجاهه

نابالذكروالجدير.9391،إم!ذاسرائيلاكااهاجرواومهنوح!بفا

عاليهاصاؤءوقدانكلتراوي7191عاممعذصد؟ؤدكانالكتابهذا

الاطالبة.ط*كلننهقيسالكاتب

((ا!وروبيامهءإلى"ياافكرا))

المكعبداانور)كتىابالاجمالبةالترجهسةباما!!ذصدرت

اصههوفي4االحركةفياساسيةتياراتثلاثةهناكانورجمعرهويرى

سيةالفرقا)!ثورة(،ابناء"منالمتنورينالمثزفينت!ارهن،ك.الاولى

العنصريةالقوميةالحركاتعلىفمإردةص!يموزت،مؤىراوااد،نا

والمتعصبونالمتدلميونليهوداوهـناك.ظهرانيهابينمنترفضهمكانتاتيا

-!5.بنء

الطلب!ةدارعنحديالثاصدر

اومم!هـبةاظنكهبرحلةفيالل!

طراببشبمجورج

،ممتازةنقدلمكأمحاولةفي،محفوظلفراءةجديدا!مئروء-ا((الرمزيةمح!ظنجيبرحا-ةقيالله"كتابهفيطرابمشيجورجيقترجز)

.،(القراءةعلىضوالتحر،الاكأقنصافاعادة:الاساسيةاكقدمهامادتاحدى،شيقة،تفصيلية،متكاملة

3!91باا3-الحواثلت-رح!هص!ل

واكثرهـاالنقديةالاقلاماعهـم!احدنضسهاكد"،وارواقعالحا!لعبة":الحكيمتوفيقادبفيثراستهكلرابي!فمحه!برورجكتبانمنذ"

لمختاروفيهـا،"محفوظنجيبوحلةنرالله":الجديدةثراستهقمحصرواليوم،والتاريخ،ةبالحبالجدليةعلاقتهفيل!لرتحسسا

."كونيت-!زاويتيهـنمنالحقبةهذهئييدوااهملاحدالواسعالانتاجعلىلببطلمحفوظادبمحاورمنمحورا

73391آفي31-ا!،(ر!م!ظ!أم

والاستشهاداتالتفاسيرمنكأابهفيجاءما!نخاموة،41ب!ضرجمل"الله"ءنهذاموضوعهفيطرابيشيجورجتركيزيكونقد"5

هذلعمداً.50
حمرته7والتيمحفوظ.جيبعنالكثيرةادراساتاتلكبه!يتناولهالذيالوضوعاهمعىقىاهـىبالاضافةاو.ء.حدلىمعنع5

."الممريعنالواقعترويعبطمجردبالتاليصورز4اتيوا،مصرفيالوسطىالطبقةتصولرفي5

73791//52-ارلانوا-!غصالمم!هر ..

نجيب!عنديةالر4خيوظيلمانالجديدفيكتابهطرابثبجورج،ءاول"والوا!ءالحا!اهبة"فيالفمةاك!قدسةمحاولتهلعد"
...

."الر"زيكأمحةوظنمجهبرحلةفيلد"ا"دراس!ةاهاءعابتاضارزية،ويكثغهامحغوظ5

7391+.؟/-ال!ادث

."سءثلاثبن-جما"محؤوف!ب!جيبحث!اافطذلثفمهحى،/الكتابهذافيماصحيحاهـاىلو"

87391//7؟-البلاض!

نالء،تتيحبذكاءيفتحهااتياالناؤفةاكن"نالتفاصل،ا*داررافيمولفهـامعنختلفوابتكارها.وقدبجدتهاالانتباهتسترعيدراسة"

."ءحفوظلدىءالكثيوالشينفهمواننكتشف5

8/97391/-لوجوراوريانما!حق-حازنمجاد

اثارهامواضيعالىيتطروحينوا!بتكار،مح!وظنجبب:ضدل!رمؤتناولهفيالصراًةطرابيشيجورجلسةدرايميزمااهم)ءلم

وعمقاشموليةالدراسةعلىوا!بداعلنقدابينالزاوجاضغىوقد.الكر،اممرورءب"االنقى؟دمراومنقبلاحدلهايتنبهولمالروائي5

.((اكقادمنالكتيريئتدنفتقد!صاوعراحة
ه

73!ها17/9/-ا!وجمبا!سمبوع-اص!ف!ينبهل 555هـ!حي
7!



الالثتمراكيينتيارهناكثم.ا"وعودةللارضبالهودةالقائلةلعبرانيتهم

اكثرانالباحثويرى.صهاينةاصبحواالذيناليهودالبرويىتاريين

هذاالىينتمون،مائيرغولداالىغوريونبنمن،اسائيلزعماء

عقالدةهناكانعلىسيغرهيوافقولا.لرو!يةاالجنورذيالتيار

.اخرىمثال!يةبمحاسنلهميعترفانهرغمهؤلاءافكارفيمنهجية

شجاعةانيرىالباحثلكن.يابوتينسكيقيممااكثرسيغرهيقيمكما

القضيةافادواانهـبمتعنيولاالبتةالحقت!يهملايابوتينسكيارهابيي

ح!روبئلاثفياسرائيلانتصإرفضلالباحثويرى.الصهيو.ية

.المستوياتج!ععلىللامورغوريونبنطرحطرإقةفيمتواد"

المجتمعالىايضاانتقلفانها،سرائيل!هالمجتمعسيغرهحللوكما

غيابانسيغرهيرى.الهادفالصهيونيالالجاهبعفسليحلملهالعربي

تقويرسةالىادىالذيهودائمةبصورةالعربيةالسياسةءنالواقعية

فيمالباحث-رىولا.وصناقيعسكويةقوةمنهاوجعلاسراثلي

الصناعيالتحوللهذالسببا،اميركايهودوخاصة،امالعايهودمعونات

بعيد.حدالىبهساهمتالمساعداتتلكانرغم،والعسكري

بغضان!رىفهو"الاسمانيةالالتفاتات"بعضالباحثتنقصولا

هيالفلس!طين!ناللاجئينمشكلةفانوكذلك،ماحدالىمبررالعرب/

التهمةكيلمنالباحثيمنعلاهذالكن.وخطيرةومؤلمة"محزمشكلة

بوافعيةالامورالىتمظرانبوسعهاكانالتيالعربيةالحكوماتالى

الباحثيعيبوهنا.ودوامهااسرائيلتوطدالاعتباربعينتاخذتجعلها

والمتعصبةوا!واعيةاللامدروسة1مساندتهالاوربياليسارعلىايضا

بدلاالمساندةهذهلانالفلسطيفةوللمقاومةلل!عرب(؟هذامنواينها)

اذااخرىمرة،العرباي،اًليسارهذاًحلفاءهزيمةالىتؤديوان

ثالثة.عالىيئبحربمجازفاالسوفياتيا!لحاديتدخللم

اكممعروفغيرسرائيامستقبلانبتوقعهكتابهسيعرهوينهي

هذاغرابةانبل.السنهنمنالفينخلالشعبهاقدرمعروففركان

الحالية.بقوتهااليوماسرائيليزودالذيهوالقدر

تقريبااليو!ةمقالاتهفيكماهداكتابهفيالكاتبهذاحججان

مليئةاحياناالاجماليةالاذاعةالىاوميلالوفيجريدتهالىيرسلهاالتي

مثلسيغره.متعمقاباحثايفوتلاقم!دعنمغرضةلانهاالشائكةبالنقط

***

...طربفحشر

اتارإخيةاسيينامدينةقربمدينةفيالعامةالمكتباتاحدىقررت

قبلمنكتبهتطلبالذيللكاتبشكلإةجائزةتقديمايطالياوسطفي

؟.حواي)ايطاليلير..1مبلغدفعوقررتنجبرهمناكثرقرائها

ك!الروافالمسمابقةهذهفيفازوقد.اعارةكلعن(لبنانياكرشا

حوا!واست!قاعارة101عنتبينالذيكاسولاكارلوالكبيرالايطالي

وتبعه.ا،كضبةاجرتهرسمياحتفالفيلهقدمتلبنان!يةليرة.4،.4

...سيلمونه،شاشا،براتوليني،مورافيا،باسانيهذافي

***

...ودان!تي)أللعراج

الاسلامومهرفةالمعراجكنابحولجديدةابحاث"كتاببهـصدلار

الفاتيكابة".1الرسوقيالمكتبةنمشر"ءندارشيرو!ي"لاينريكوالغربفي

لكتابالعربيةالاصولحولجديدمنلجكلاعادالكتابهذابصدور

غابرييليفرانشيسكوكتبوقد.اليغييريلدانتي(،الالهيةالكوميديا"

قسدكانالتيالفرضياتهذهمثلجديدمنفيهاليدحغرعادمقالة

آزين.الاسبا.!لسانعلىالسنينعثراتقبلظهرتعندماحضهاد

ترجمهالذي)المهراجكتابشيرواكيجعل4مقالضفباغابربايوابرر

التيالعناصرمنواحدا(الايطايىقيالى9491عاممهد،شيرو!،

كأصراوربما.دانتىلدى"الالهيةالكوورديا"فكرةتكوإنفيسا!مت

الش!بي.الاسلاميذلكمقارلمسيحي"معراج"لتكويندا!عا

هـصينتقلالجديدشيرو!كتابانقائلاغابوييليويضف

وتراثهاال!وبيةوباللغةانذاك"العربيبالحضارةدانتيعلاقة!،لجة

دانتيقبلسواءبالاسلامالمتعلقة!ربيةاالمعارفاجةمعاالىالدءني

.بعدهام

ء**

ا!نبيذ"بوناالبحر))

الايطاليولروافيقصصيةة4مجموللنشرايئ"وديدارعنصدرت

.،(النبذبونالبحر"المجموعةاسم.شاشاليوناردوا!بيرالجنوبي

الكنابعنلقديةمقالةكبمابامبالوجينوهومهروفادبيناقدكتبوقد

لحكاتثلاثالمعاعرةالروائيةفي!إك:ء:هالم!؟تياب!فبانقدم

الوجودية،اللحكة:الروائن!المنهايست!ةكاال!ن!الحياةؤيثهء-كأ.!ط

وهـن.لوجيةالايديوواللحظة،التاريخفيبرذورهاالضاربةواًللحظة

وطر!منجديدويعيشهارنجيرهاواللحكلاتوهذهيستهيملكاتبكلانالواصخ

.اس!بر"اطعيعةوفقاوذلكبهضهاعنجدامخننلفة

يحصلمثلافمورافيا.وبسميطينواضحهنمثالينضربولنجرب

يولوجية.الاإدالوجودبينترمعقويةمعادلةداخل"التارءغ"لرعظة

صدىالوجوديةالتجربةاوالطبيعيةاساسفييضءفهوكاسولااء"

وايديولوصية.تار"خيةلىمةكل

نايقولالمقالة-الروا-لأيمثلشاشاانا!ناؤديرةولانوب!د

البطل،ثوروتأخذالاولالمستوىالىتصعدالنوعهذافيالا!ديولوجية

انهابللا،تصاحبهاالتيالحادثةلنفس"عنىوتهطع!تونانهاكما

المصف.يفعلمثلماوتغطيهااحياناعليهاتعلو

"شيرء،)انهعلىصفتهالفنىالصملإفقدهداانالناقدويرى

."مشروعا"فششاش!ئامنهليجعلوموضوع

الروائينطاقمهلان.كلياالوصفهذاعنتختلفشاشاروائيةلكن

يعنيلاوهذا.صقلإ"بلدتهمحيطضمنالوجود-التاريخعلىيمكىء

التحكميعرفانههنالكماكل.الايديولوجيللبعدالكاتبفقدان

البعد.بهذا

سيخلعفيلوميناالقديسةفتمثال."الخلع"فصةمثلاهنلاك

المجامعاصمرته؟راربعدذلك.صقليةمالناحدىكاتدرافةمن

وتقصرر.الاطلورعلىتوجدلمالقديس!تلكانفيهتؤكدالكنسية

التصيالديفلأبالتكاهرةالمساهمةفيلوميناالمسماةالقصةبطلنوجة

زوجهالهايقراتعودعندما.الاسمهذاحام!كلفيهااشتركت

الشيوء--للحزبعشرالثانيالمؤتمرانيقولالجريدةمنخبرا

الضريح.منستايىنجثةخلعقررالسوفيتي

هذهضمنموضوعةاكإقدرايفي"السياسية"القصةهذهنا

اصيلةطبعيةالقرويالمنظرمعبالاشتراكاضفتالتيالعانليةالبيئة

كانتاذافعلتهيفملالايديرواوجيفالسم.السياسيالمحتوىملى

واضحةالعقائديةالمنطلقاتانرعم"الناشفعلى"فعلمتهاتفعلالقصة

شاشا.ليوناردوالكاتبلدىومحددة

االهالنيرضانبيلمهـارو


