
-ف9ذ1د!ؤ،ث!يلعو1خه1:الرلربخضىفيضما

فساؤلاا!الشد!

للشعر؟"ثابتمفهوم"هناكهل

مثلكبيرشاعرحصرةفيتكونحينانكاحسب

هذاعندتقفانيهمكلافانه"حمزاتوفرلسول"

قيتدفمافيوخصائصه،معناهيعطيك،نه،"المفكلوم"

وان،صافيةتبدوالحياةيجعلمابكلالمليءالقلبهذابه

يحيا،اناجلمنالمجديةافعالهبكلفيهاينخرطالانسان

.ويتحماوز،يفيرو

شعرا،يتدفقكبيرشاعر"فحمزاتورسول\)ولان

هذاامامكيطرحدومافانه،والانسانللحياةوحبا

الشعرولان.والانسانالحياةبسبنأنالقلقالسؤال

ر!سول"فان،واحدمحورلهماسؤالانوالانسان

عناحدهماءيجزيولا،بينهمايفصللا"حمزاتوف

..بالشعرالهشةالقناعاتمنلوعالىينسربولاالاخر،

بعبارة*جوهغيرجوانفسهعلىيفرضولا،يفتعللافهو

لهبالنسبةفالشسعر.الشعريحترمشاعرهو:أدق

فيالانسانيةالذاتعنبحث/وابدارائم،،هووعنده

المحيطهذاداخلومن..(ا،نساني)الوجوديمحيطها

بطموحقلبهيمتليء(الانساني-الناريخي-)الاجتماعي

باتجاهبقصيدتهيندفعالذيالتيارهما،كبيرينوحب

.الحياةفييكوئهانيريدماهوعندهالشعران.الحياة

،**

طفولةعنشيئاأعرفاناريدالبدايةفي.

وعن.."داغستان"عن.."حمزاتوفرسول"

..للحياةالاولالاخستبار

لقد.الشعراكتبلاننيبىتهتمونانكماعتقد-

اكتببداتعندمالكمبالنسبة"حمزاتوف\)اصبحت

..الشعر

اصبحوبعدئذ..شاعراكانابي.قريةفيولدت

مشتقأاسمهكان..جمهوريتنافي"الشعبشاعر"

ايضاانااخذتصبيعاكنتوعندما.القريةاسممن

نفسهبالاسمالشعرهذانشرتقدو..التءراكتب

ما)..عائلتنااسم!وهذالان/ينثمهـبدابيكانالذي

العررفيالادبفيعركانانجيانالىشبرأانأودلملأمي3رءن

وبالذأت،لعربيةباكتبوقد..جدا--هـةمكلرفة

قراهلاو،ذلكأميتقرألاا!اجلىمن،اءبا!شائد

للثقافةكبيراتأثيراهناكبانالقوليمكنولهـذا..(أنا

..اجماعلىالحربية

الحديث:اجرى

مرانيالطماجد

ميلادعلىعاممئةبمرورس-بحتفلالاىامهذهفي

عاصمةفيبذلكلعسيحتفلون!..ليلدلى،في/والدي

)داغستان(.جمهوريتنا.مماصمةذف.5ةقريتناوفي،بلدنا

وستنشر،منتعهورينأدباءمنألحة!ئرلجشفتتكووقد

ابيئ.لفاتصواللجنةهذد

مرهسوىقريتنامنيخرجلموأ!ديانمنبالرغم

للادباءالاولاثوتمرلحضورموسكوالىحياتهفيواحدة

توجدفالان،(الثلاثيناتفيعقدالذي)السوفييت

والبحارالمحيطاتتعبرالباخرةوهذه،اسمهتحملباخرة

..الاطلسيالمحيط،الهندىالمحيط)اسمهتحملوهي

الىليالدعوةيقدمونماوغالبا..(اميركاالىوتصل

..الرحلاتتلكفيابيأرافقأناجلمنالب،خرةهذه

الصعشمير،البلد،داغستانان..رائعلشيءهذاان

الكبير.الاسمهذااعطتقد

!و!انغير..78911العاممطالىعثال!!اهؤا!قهت!ه

..النناركخاهذاح!تىنشرهفداخرتترجمته



الشعمكتابةابتدأتفقد،شخصياليبالنسبةأما

..ابيكتبهالث!رهذاانالجميعظنوقد،القريةفي

عنمستفسرينبالسوال،الييتوجهونالجمميعاخذوقد

الوقتفيالسيئةالقصائدهذهلمثلوالديكتابةسبب

ما:ويسألونني...جيداشعرافيهيكئبكانازريا

العثعرالىاجيداالشعرمنليتحوللوالدكحصلالذي

(؟.!قراءتهيمكنلاانهعنهيقولونكانواالذي)الرديء

(1حمزاتوف))الىالسمياحولانالىانااضلررتوقد

كانواالزينبعضعرفنيوقد.والديوبينبينيلاميز

الالم!موهذا..الجديدالاسمبهذ،الشعربمتابحةيهتمون

مذنباوهـت.الاخرالبعضويذمه.ا)بعضيمدحه

.إشعريهوالمذنبانما،ذلكفي

انتقلتوقد.المدرسةفيوانااكبابتدأتلقد

دراستيوانهيتمهنيةتربويةمدرسةاىاالدرسىةبعد

غوركيمعهد"دخلتثم.اعملبدأتبعدئذ.فيها

عندكبيرةباخطاءوقعتقدز..موسكوفي((للادلب

يرفضونجعلهممما،المعهدهذافيالقبولامتحانتأديتي

معرفةالروسيةاللغةاعرفكنتلاننيخصوما،قبولي

فيالامتحانالمعلوماتبعضأستعلمانحاولتوقد.سيئة

انهليفتبين،مميالامتحانيزديكانرولىاديبمن

الفشل.نتيجتهجعلتكبيرةأخظاءفيوقعقدكان

،سوايعنالنقلاحاوللاانقررتالحادثةهذهبعد

..بنفسيواكتب،نفسيعلىاعتمدوانما

مستثنين،قبوليقرروا،النهايةفي،ولكنهم

اتوسطانحاولتلاننيليس..اقبولاشرو!مناياي

قدكانالامتحانيةاللجنةفيعضوالانوانما،احدا

..بقصالديأعجب

حينخطأيرتكبوالمانهمالمعهدفييقولون،والان

قبلوئي.

..،(البدايةمرحلة"هيهذه

كثيرا،ابسيكعنتحدثت"بلديداغستان"في*

منه؟تعلمتماذاتخبرناانلكهل.حميماحديثاوكان

.؟شعركفيهوواين

كانابيانضديالخصوماشاعالبدايةفي-

شيئا.اكتباناستطيعلاوانني،قصائدىئييكتب

كهـنتاشعر،الانفيتووقدأبي،لان،حقعلىكانوالقد

فيقصائديوجدتاذا.قصائدىليلكتبالذيهوبأنه

هناككانتاذااما.والديبفضلفهيجديدةأشياء

يحدثهذاان.وحديذنبيفيهافالذنبسيئةاشياء

بينفرق.وهناكوابابنكلبمن..انسانكلعند

كانفابي،لنابالنسبةاما.شعرايكتبانلاوابنأب

ينبغيالحياةوفيالشعرفي.ايضاوانا،الشعريكتب

تقليدهميمكنلافانهعظامانالاباءوبما..اباءذانحاكيان

نا.لهماستمرارانكونانيجبولكننا..محاكاتهماو

أس!امراليااجدأماالىيتيحدثحهزاتوفرلى!ول

تؤكده،بالعكسوانما:الابترفضلاهذهالاس!تمرارية

الاباءعلىفقطيدورلاهناالحديثان.ر،ستقلالت"

يكتش!-فمنان.يدوا)تجدالتقليدعنوانط،اًءوالات

قتبالوولكن.الجددهوجديدةفافلرواو،جديدااعصر

رضاعةعنكفالذيالصبيذلكإ،ناقولاناود"نفس!

وكذلك.سيءصبيهوالاوانؤبلامهكم!درمنالحليب

منالحليبرضاعةفييستمرالذياصبياذلكسيء

الكنرىالاملهتعطيهماتاركا،كبيرااصبحقدوامهصدر

)صنفانه..الكبيرالعالميعطيهماوكذلك،(الوطن)

التاملالىبشخصيتهيصلانطالاخيرفي،يم!ىتمطيع

..ليةستقلالااو

...الامورافهمهكذاأنا

كتبالذي"غوغول"اسمهكبيراديبعندناكان

اسمهبطلالعملهذافيعندهكان.."بولبا"راس"

الوطن:خانالذيلابنهالبطلهذاقالوقد،"-راس"

الاسفمع."سأقتلكالذيوانا،نجبتكلالذيانا"

الابنهذامثل،والاخرالحينبين،يظهرانالشديد

انتم"الشعراءلابائهميقولونالذين..الشعرفي

عندتوجدلا.((سنقتلكمالذينونحن،ولدتموناالذين

يقومواارخلالهامنيمكنمرتكزاتايةخاءالابهؤلاء

)تراس(غوغولبطلعندالاب.يمكنلالانه،العملبهذا

الذيالشيء.خائناكانفالابن.لا.تماماامرهيختلف

انجبتكالذيانا"لييقللمابيباناؤولهاناستطيع

لابي.ذلكاقللم،بالطبعوانا!."سأقتلكالذيوانا

..معانسيرانالكبيرالعالمهذافينسشطيعنحن

نسيتمداننيالىتذهبالتيالاقاويلبعضهناك

ابي-بالرغمالتقيماغالباباننياقولانأودولكنني.ابي

عندهـلمايحدثهذاان.النصيحةوأسأله-موتهمن

يجدانالانسانعلىكذلك.معهواتكلموطنيالتقي

ابيه،قبرالىليذهب،مشاغلهمنبالرغم،الوقت

يحتهـمللاحواروهذا.نصائحهويسحمعمعهفبتحدث

الشك.



عنتحدثت"بلديداغستان"فيانكالملاحط*

مصادرعنتتحدثولم..عشتهالذيالواقعوعنالحياة

وبينوالواقعالحياةهذهبينعلاقةمنفهل.ثقافتك

عليك؟تأثيرااقوىكانوايهما،ثقافتكمصادر

،تقرأقصائديليوانتانتتقولهانيجبماهذا-

،قصائدياوضحلاانعلييجب.لكاقولهالذيانالا

ناهيالشاعرمهمةان.هذاتفعلانعل-كيجبانما

يقدمواانهوفواجبهمالاخروناما..الالسئلةيطرح

..الممجتمعالجواب

من"كتب"غيرتسن"الروسيالاديبطمثلا

فقد"تشيرنيشيفسمكي))الادبىقدالنااما00((المذنب

لينين""وضحقدو..؟"العملاما"اثهيركتابهكتب

عمله.يجبالذيما

يطرجثم..يتأمل،يرىانهيالشاعرمهمةان

منوحدهمفهميقرأونهالذينالاخروناما.ئلةالالى

الاسئلة.تلكعنالاجابةيقدمانلجب

الاسئلة؟تلكيطرجانالىالشاعريدفعالذيما

الشعر.منابياتالىالقلقيحولالفنانان.اولاالقلق

فنية.لوحةالىاو،موسيقىالىاو

الفنانهذاعلاقةهي،الاهميةغايةفيمسألةهناك

يامع..العصربحقيقةوعلاقته،وبوطنه/ينبالاخر

حانبالى؟الاقوياءمعامالضعفاءمع؟يقفاصرف

الانسانهذايصبحعندها؟الكذبجانبالىامالحقيقة

الواقعهووانما،للواؤععكساليسالشعران.شاعرا

انا.سيقرأهعندماشاعرايكونانيمكنوالشاعر.نفسه

يصسبحعندمااي..الالصاساهتمامهمالمثسعرليس

..لهمبالنسمبةضرورةالشاءرهذا

..للشعروالعالميالقوميالمفهومهوهذا

الطويلىتالعترةهذهمروربعد،الانليبالن!بة

الشعرفي.م!در!عنالتحدث؟كستطجعأعههـيراكحننسبيا

.وواقعسا.،الحبيبةارءهـىةاولا.ثقافتيمصدران

ولدتالتيالاحداثوتلك.المحشرونقرننا..ثورتنا

نفسي.فيالقلق

كلفقبل،البحتةالادبيةلثقافتيبالنسبة"بها

لشعراءئداقصاولأ،لشفاهيالتراثوا،لكلورالفو:شيء

المصدكأاما.الخ..مدرسي،أبي.قبليعالض-واالذين

ومعهد،الروسيةوالضقافة،المحظيمةروسيافهوالثاني

االضعرفالىضطعتهـيةالرواللغةبف!ل.الادريغوركي

انما،اعرفلم..العالميوالادبالمحالميةالتقافةعلى

..تعرفت

شققريتناقربيمرطريقهناككانالسارقفي

القريةمننعدوكناصغاراكناحيمن..القيصرزمنفي

واصبحناكبرناعندمااما.ؤخرجع،الطريقنصلحتى

العالم،الىاوصلناالذييقالطرهذافيمخسينافقدشعراء

ثحيرااعتزفاننيولهذا.تقافتهالى..اليهفتعرفنا

الشعروكذلك..علىيزعزشعرفهو..العربيبالشهر

نخل!لمفانناعليناالنازيونهجمعندماحتى...الالماني

فانني،اليومقلتوكما."غوبلز"و"غوته"بين

فيها،ولدتالتيالقرية:حياتيفيقريتينامتلك

..الشعروقرية

..اليلأثيرهيحمل،الحالبطبيعة،هذاكلان

..واحد!طيرجناحانهماالقريتانوهاتان

ابحث،انني)1:قلت"بلديداغسمتان"في،

الكلمةدورفما.((الكلماتانتقاءعلىاصرفاناولذاك

قاموسكعنتحدثنالوحبذا؟عندلثالشعريالبناءفي

..الشعري

القلق،يكونالبدايةفي.الاسماسهيالكلمةان-

لقد؟الشاعرهومن.ملموس،محددواقعهووالقلق

الاحاسيسصيادهوالشاعرفيةبانسلأيوغوشاعرةجابتأ

"مارشاك"السوفييتيالشاعراستاذياما.بهالخاصة

كانتولوحنىالافكاريصطادمنهوالشاعربانقالفقد

عنهابواسطةوالتعبيرالفكرةاصطياديجببالطبع.طائرة

هىللشاعربالنسبةالكلمةان..الالواناوالموسيقى

بالنسبةوكالالوان،للموسيقيبالنسبةكالموسيقى

بالطنبةالكلمةان.للفلاحبالنسبةوكالمنجل،للرسام

فالمعادلات..للفيزيائ!بالنسبةكيالكلمةليستللشاعر

كلمةامما..عامةمعادلاتالفيزيائىعنهايعبرالتي

انمافقطقوميةليسعت..قوميةظاهرةفهيالشاعر

وفي..وروحهصفا"تهعنويعبربذاتهيرتبطشيءهي

،الصفاتكلالىبالاضافةالحكمةهذهفاننفمم!4الوقت

ا)كلمةهذهتكونعندها.عامةانسانيةتكونانيجب

الصلاةستكونالتيهيالكلمةهذهان..للشاعرضرورية

قائدهيفالكلمة.والازهاروالرغبةواللعنةوالقسم

مايكوفسكي.قالهكذ!ا،،نيةالانشالقوة

.مسبقا.السؤالهذاجوابتعرفاشعربانكانني

جواباتمتلكانك.ليالاختباربابمنسألضنيولكنك

اما..باعمالهالانسانيختبرونانهم.السمؤاللهذا

.اختبارههىفكلماتهالشاعر

الثرب":يقول"حمزاتوف"كانيومذات"

اصغولكناغنياتغن..الخبزتحتقرولاالخمر

أريد."النثرتطردلاولكناثعراقرض..للحكايات

.؟.الابداعيةحياتكفيذللمثتمثلتكيف:اعرفأن

عنمنفصلةتسميرانيمكنلاالحياةبانأعتقد-

الشعر.ذلك.يحصلانابدايمكنلا.الشعرمسيرة

المختلفة.الحياةظواهرعنمعبرايكونعندماشعرايصبح

يعلنونالذينباولئكيتعلقبهاستشهدتالذيالمقطعان

بدايةالشاعروكأن،"مستقلةدولة))وكأنهالشعر

ونحق،ازمانمنابتدأتقدالحياةان.جديدلعصر

الرصاصيطلقمنان:اناكتبتفقدلهذا.نواصلها



فىالمدافععليهسيطلقونالماضيعلىمسدسهمن

..المستقبل

اخطاءيدرسونلااناسالحياةفيلوجدالاسفمع

ما.ينسونفانهمولهذا..ضعيفةرتهم3ذا..الماضي

..الذاكرةفيتظلانينبغيانتياءهناك.بسرعةحدث

عنالحياةالتعبيرفاناعمقاشياءا)ذاكردتستوعبحين

والاهتمامالوراءالىالنظرلجبولهذا.اعمقيكون

المستقبل.نحوالامامالىالسيراجلمنالحاضرباليوم

حصيلةهووانما،وحدهالامسحصيلةليسىالحاضران

يحللانالشاعرواجبمنفانولهذا.طويلةسنين

للحاضركيماوياتحليلايعملاناجلمنولكن..الحاضر

يكونلنتحليلهفانوالا،ويعرؤ"ضيالمليتذكرانعليه

بثكليعرفهان..الماضييعرفانيجب.صحيحا

جيد.

الشعرايها":((بلديداغستان"فيوتقول*

او!؟جكا-بئؤيأشعرايمثلفمادا./(يتيروإولاكانا

لربدبهناكاناحياناتحسهل؟لحياتكفعلهالذي

؟ووجودكنفسكمنالموقعذلكيأخذ،لهما

الوقائعالىاشرتفقطانني.بذلكاناأفكرلم-

؟سيكونكانفماذاالشعريكنلملو.أعيشهاالتي

اما..مهنعدةيمتلكوناناسهناك.بهافكرلمماهذا

اذاماادريولا.الشعركتابةهيواحدةمهنةفليانا

هذهالىاتوجهولكتني..لااممهنتيمنمتمكناكنت

دمتمااليهاهداتوجهيفيوسأظل،حياقيبكلالمهنة

..الحياةقيدعلى

ولكنهم،الشعريكتبونلاحولنيمنالذينالناسان

اننيهنالكماكل.شعراءانهم..شعراءغيرليسوا

اما.شعرااكتبوبداتيجبممااكثروقحااصبحت

اعمالايمارسوناخذوالانهممنيفائدةاكثرفهمهؤلاء

..انااعملهممافائدةاكثر

سأكون؟كنتشاعرااكنلملوليبالنمسبة

كالسماءاو،امواجبلاكالبحراو،اغصانبلاكالشجرة

اكونفلنوردةكنتلووحنى.رايىهوهذا،نجومبلا

لاالوردةوهذه..اصطناعيةوردةوانما،حقيقيةوردة

الحقيقية.الوردةعطرتحمل

رسوليهمماهماوالارضالانسانانلييبدو4،

...تحمراتو

ماواذا.كتاباخمسينفناكثراصدرتلقد-

الممكنمنن2فارقمياالوضوعاتنحددانينبغيكان

اثنين:موضوعينفيفيهكتبتماكلحصر

الذيالشيءهذا..الحبيبةالارضالاول-

الحبلشى..فينايعيسىالذيالشيءهذا..ورثناه

بالوراثة.عليهحصلناالذيالشيءوانما،المصطنع

وكل،اهالموا،الوطن:((الحبيبةبالإرض)1واقصد

هذاان.داغستان،بلدييشملايضاوهذا.الكون

اجلمنوالنضال،الارضعن،عالدؤفييكمنالموضوع

..جمالااكثرتكونان

ولدوقد..انسانل3واجب.اظنماعلى،هذا

حدوداهناكلكنو.ذاكاجلمن،اعتقدماعلى/الانسان

بالوراثة.جاءتناقداخرى

مثلا.نفسهالاحاسيسوطن:فهوالثانياما-

الذازية-تجربتناعبرتعلمناهأذيأالحب..الحب

القوليمكنانهاى.والراة،الحقيقةاو..الحياتية

الوطنهينتاجيفيهاينحصراضياالموضوعاتبان

الرائعة.والمرأة،الحبيبةالارض:باختصار/والمرأة

فيالشجارفيالحقيمتلكونا)جبالسكانان

المراةاجلمناو،الحبيبةالارضاجلمناماحالتيمن

يتخاصمسونفالذينالاخرىالحالاتفياما.الرائعة

علاقتههوألانسانقيمةفيصنخبساحسمانلى9،إديكةاهم

..المقياسلهذايخضعايضاواثعر.الاخربالانسان

..جميلةالارضيجعلونالذينوهؤلاء.الارض

نجعلهاانواجبناومن،ارضعلىنحنولدنالقد

الشعراءعنديكونانجداالطبيعيمنفانهولهذا.جميلة

..انسانيمفهوم

..اقولهاناستطيعماهذا

الشاعرتكونكيفلناتقولانبالامكانهل،

فيك؟

منيبتديءالشاعران.الاخرونيبتديءكما-

الشاعران.جديدةقصيدةفيهايكتبمرةكلفيجديد

القصيدةيكحبكانمافانهيكتبعندما،كتبمهما

يعضقوكأنهويعشق،مرةلاوليكتبكأنه..الاولى

.الاخيرةللمرة

منابتدأتقد،قلتكما،فأنا..بدايتياهـا

مناو،نقابيةلاوامرخضوعاابتديءلمانني.القلق

ممنبطلبابتديءلماننيكما..بقراراو،اعلىجهة

عملة.اوبضاعةالشعرلشرلانذلك،القاعدةفيهم

نا.شيءكلهذا.اكتبانينبغيكانلائهكتبتلقد

يأتيالذيهوالشعر،انماالشعرالىيذهبلاالانسان

..الشاعريبتدىءوعندها..اليه

كتبتهاكماحمزاتوفسيرةاستعرضحين*

القصةالىتتجهلملماذا:اقول"بلديداغستان"في

هذاذهنيالىدفعماللحكاياتحبكفيان؟الروايةاو

..الالسؤ

وقد،ماوافكار،مااحاسيسىاليجاءتلقد-

ذلكفعلتوقد.8والافكارالاحاسشىتلكعنعبرت

احبه.لاومااحبه2ما..يعجبنيلاومايعجببيماوقلت



عنالضعبيرفييلائمنيالذيالفنيالشكلاختارانني

.الافكارهذه

انا.بطقسارتباطخلالمنيكتبلاالشاعر

ملابسىارتديولا،الحاليالطقسىتلائمبدلةالانارتدى

اشاعرااما.الانذلكاحتاجلالانني،كحثلاالجركس

طائرالشاعرانما،الطقسخلالمنالشعريكئبلافهو

هذااخترتفاننيولهذا.للريحمعاكسرباتجاهيحلق

الافكار،تلكالتعبير.عنفييلائمنيالذيالمفنيالشكل

الاخرين.منمفهومبانهاعتقدوالذي..الشعروهو

عنهاالتعبيريمكنلاموضوعاتهناككانتاذااما

عنهما،اكتبلافانانثراعنهاالكلاميجبانما،شعرا

كتبتقدفاناذلكومع.حديثمجرد..اتحدثانما

..ملائماوجدتهعندماالنثر

الاشتراكى،المجتمعفيالشاعرمهمةهيوما.،

انت؟تتمثلهاكما

مشلبهالاشتراكيالمجتمعفيالشاعردوران-

العدالة.اجلمنالنضال:مجتمعكلفياالشاعرلدور

الجنرالوراءالحربفييذهبونالجنودمئاتانوكما

،القراءمئاتيمتلكالشاعرفان،توجيهاتهوينفذون

هوالشاعران.الحقيقةطريقفيوراءهيسيرونوهم

وعندما.مايكوفسكيقالكما،وقائدهالشعبخادم

امامه.اكبرتصبحالمسؤوليةفانكبيراالشاعريصبح

فالأننابمفردناالثارعفيالسيارةنقودعندما

فيمعناتكونعندماولكن.نشاءكمانقودهااننسشطيع

نقودهاانيجب2فاننااصدقاؤنااو،عائلتناالسيارة

وثقة.وتركيزبانتباه

..كسيرةانجازاتلناالاشتراكيالمجتمعحققلقد

ننسىلاانيجبالسيارةهذهنقودعندمافانناولهذا

بروية.نقودهاانيجبلهذا.الانجازاتهذه

علىتقعبلدك"داغستان"فان،اعلىكما،

المكانةعناسدلانليفهل.والغربال!ثرقبينالحدود

ذهنك؟فيصورتهعن..نفسكفيالعثرقيحتلهاالتي

بينالحدودعلىتقع،بلدي،داغسمتلنان-

نثوقالىاقسمهلافالا.الادباما..والغربالشرى

قومية،ظاهرة،شيءكلقبل،هوالادبان.وغرب

..شاملةانسانيةظاهرةفهوذلكوبعد

والشعراء،الجيدالشرفيالشعراحبانني

احب.السيئينالشعراءاحبولا،الجيدينالشرقيين

يمكنولا.السيئيناحبولاالجيدينالغربيينالشعراء

انالثقافة.البطيخنقسمكمااقسامالىالثقافةنقسمان

نجومهيالثقافةان.اللغاتمتعددةولكنها،واحدة

قمرأ.منهافنجعلنوحدهااننستطيعلاولكننا،عديدة

؟للادبغوركي"معهدالىبكالعودةاريدهنا*

نالكهل.الثقافيتكوينكفيساهمانهقلتالذي

فيه؟حياتكعنتحدثني

فياكنلم..سنوأتخمسهناكدرلتلقد-

بالنسب"كانالمعهدهذاو)كن..الممتازينالطلبةعداد

العالم،نتعرعلىفيهتعرفتلاننيعظيمةمدرلسةلى

،هناك،تعرفتلقد.الشعراءمنالكثيروصادقت

،وكنت"اتغاردوفسكي"الىتعرفت..شعريبمترجمي

ضيافةفيايضساكنت.."مالضمارش"ضيافةفي

الموسيقيةالبدايةعنديكانتلقد."جوكوفسكي"

..والدقةالالوانتملمتالمعهدفيولكنني،المعهدقبل

ومع.بثقةواسير،اعلىالىوارتفع،انظركيفعلموني

.عندىزادقدالشكفانذلك

صثليك؟غوركيلعهدشعريففلمنو!ل*

الصففيمعيكانالمعهدهذافيدرستعندما-

المعهدانهيناعندما.نقادوخمسةشاعراثلاثونالاول

وثلاثةناقداوثلاثيناثنينكنا،سنواتخمسبعد

شاعرا،يصنعانيمكنلاالتعليمفانلهذاإ!فقطشعراء

ضروريةهيكبيرةمعلوماتيعطيانيمكنالتعليمولكن

..للشاعر

ولكن..شاعرباننيواثقاالمعهدقبلكنتلقا؟

ففي.لاامشاعراكنتادامافياشكجعلنيالمعهد

شاعرا.لستباننيثقةعلىكنتمثلاالخامسىالصف

كبير.عالمعلىنافذةليفتحالمعهدان

الانسانالىتوجهكنتكتبتماكلفيوانت*

لهذاتقولهاناردتماتلخصانهنالكفهل...

؟ألالسان

هوالانسانان.جداجديلى!الهذااز،-

هذا.الارضرعلىالحياتيالتطوراشكالمنشكلاعلى

فاننيشخصياليبالنسبةاما.النظريةاضاحيةامن

وبدوله!م،الناساعثقانني،بأطةالقولىاستطيع

لستاناالاخرالانسانبدون..العيشاستطيعلا

انسانا.لستالاخرالانسمانبدرنكشاعروانا..انسانا

والشعب،عديدةومدنقرىمنيتكونألوطنان

اما..الشعوبصداقةشعارهناك.اناسمنيتكون

صداقه"هوشعارهيكونانفيجبللشاعربالنسبة

حتىتوجدانيمكنلاالصداقةهذهبدون."الانسان

.بقوةالانساننحبانيجبولهذا.الشعوبصداقة

فيكلاهمايكمنالائسانيةوقانون،اشعراقانونان

..اقربائهنحو..للاخرينوالمخلصةالمتينةالعلاقة

فىالناسكلونحو،بلدهمواطنينحو..اصدقائه

.الارضن

بمداد


