
ة..،-*---زرفيلإترإ!!قي

----..3..؟...ء؟*في،...-*-لأ+-6--د!معرمقوهما!عبرهمص!!رث

؟--أكالار!-!-،-لا.----3إ-..صفملىع!لمح!!صرممصللو

الانسانلواعحمنالاتماننعبيرالروسيوالوسيقى،والرسم،والشعرالادبصعيدعلىلسوؤ"ا.نياالشعرعنالنتءدتفبل

كافيولهـا.قابلةمصيريةحقائقعلىالمن!فتح.والنحتالىلحظةالار؟ةأتمنلنابدلا،اماءسا

االعطىوءـو،بلوكاللكست!رللشاعربدإلاجذورهـوالدراسةهذهفييه!ناوما-ليةالاهابعالمهعلىمحجلىنظرةناقعما،1ءا!ور

يلجانمن،الرحلةهذ.فيالاكبرالشعريعنهاتفتقتارء!،الجديدالروسيافسعر،وفثرية،شعريةفنونمئهاتفجرتالأكما

و"افعيةنظرةالحياةعلىليلقي،الرمزيةب(بالشعراءبحركةالمتمثلةالفنيالابداعتربة،العالموفياوروبافيل!اكانوموس!يقية

وله!ا.المثا!يةاللجماليةمنبغلإلةمتدثرةمشبرة1825عامالروس"ال!يسصريين"مالركودينفيانذيالماردا،عهاردوي

الرنزان!واًل!جن،صورشعر.فيتترددكانت،بوشكينرمزبةعبقريةالىبطلوعها

وفي.العالمضجيجعلىا(غلقةوالنوافذ،بعدفيمافلكهمافيدارومن،وتيوتشيف

نشرهااننى"البلابلروض"المس!ماةرائمتهتاريخفيالكبرىالزعازعمرحلةالىانتقالاتتمددالروسيالشعرجنوربدأتلقد

الشاعريصف،الاولىالعالميةالحربثناءلالقرناواخرمنابتداء،الروسيالمجتمعمكتوب،ـوماوكان.عشرلثالثاال!قرنخلال

جدرانتسورهبحوبقرب،عجيباروضا1791سنةاوكوبرنورةحتى،ءشرالتاسع.الدينبةالا؟اشيدعلىمقتصرا،يومذاكمنها

فلا،الحياةوانين،الامواجخريراكلامحاللية،ببنالممتدةاللقصيرةالمرحلةان1،واللحق.جركانتفقد،الثف!يةوالاش-مارالاظنياما

لاالىاللصومعة!ذهالىشيءمنهايصلالثورةحدو)ثوبين،العشريناللقرنمطلعقيالروسبالاجنهنما!ةار!قاتفيور:ننشرة

صحنونفوح،البلانجلء.وتسوىفيهاررن،وتردد،تفاعلمرحلةكانت،الاشتراكيةوكانت.القياصرةبلاطاتوفي،ا)قديمة

.عطرةوردرانحةارجائها،كبيرةاسماءفيهالمست،.معطاءوترقبهـطوبينالمكتوبالشعرذلنبينالفوارق

اليهيتوقمااسحرياالروضيكنوللم،السسالعظيمالحدثاعقابفي.نرسيجاءت.المهنة)الىاؤربطابعاتحمل،شفهيايرردد

تأخذكانتاقيهيمغادرتهنماوا،لشماعرلاتحدثروافدءالذي،الروسيوالشعرالادب"خلقألذيتمآعيالاجاللطابعالىمن"ا)خاءمة

القصيدةبطلانبدليل،اخساسهبمجامع.الكبيرالسوكياتيااًلفننهرفيالكثيرةالفنونفيوالغنىالمعلميةتنروطبعد"فيما

!هـبهـويسمع،محراعيهاعلىابنافذةيهتحال!والرمزيةكانت،الرحلةتلك!في.عامةالروسيةالشعبية

،"المستحبالنومممزقاا)يرتفعالبحر،الاحرارالشعراءاليهيفنىالذيالوحيد،!ذهعلىللشعربالنسبةالحالظلتوقد

نافيراغبا،الضاجةالحياةغلىفشىننيقظنفوسهمف!عماالتعبيرفيرغبواكلمااللذبمرجاء،عشرالسابعابقرنخى،انوتيرة

روداشوارالوفتمزق.الرجالبينرجلايكونالقيصريةالسلطةعلىدفينحقدمنالمضطرمةالتبمالاج!ماعيةبالهزاتالروسيالمجنمع

ئنيهعنتعبزهنها،ايقافهمحاولةثيمابهالسوادحريةتسوفىيومذالثكانتاك!وؤلقلت،الروسيةالحياةاسسزلزلت

يخيل،البحرنحويركضوعندما.ببتهعن.وسياطالمسفبعصيس1اكمنالاعظمهشلمفينؤ،ئمةكانتايتيالصلبةالحواجز

كبير.سجنمنيخربمانهاليه.الطغيانوخلعت،ايضاالثقافةوفي،المجتمعطبقات

،ا!كصدداث.ريةهذهالقصةبطليكنوللم!لووناكسولوفييففلاديميرالشاعركانءلصوقةحتها،المغلقةالكبيرالبلدابواب

الروسط،الشعبان3وانما،وحسببلوكعدتالتيالقصائدينشر(.091-1853)وروسو،فولتبر،منهالينفذالاوروبية1للثظإفةا

رغمبةنفسهفيتضطرمان!بمماالروسيوالقنوالى0الحديثةالروسيةالرمزيةجذربحق...وغيرهموغوته،وشكسبير

القردقي،انرارؤ!اروضمغادرةفيماردةفاليريامثالكبارشعراءثمةكانجانبهايرفازاالاجتماعيةالهزاتهذهكانتلفد

الزعازعنحو،الصياةم!ةركتووالركضبرللياندريو((291-1873)بريوزوففيدوسيا،ازدهرالذيوالثقافيالفنبملا"!ح

4وجفيالش!اقةالاجتماعيهوالعواًصفالفضللهكانانذي(3491-.188)،شعراءةلاطلع،عشرالتامنالقرنخلال

.جديدةمنعطفاتا!اريخالىالاوساطالفرنسيةالرمزيةنقلفياكبيرامي*ا"يل:امثال،كباراومفكرين،وارباء

الدارسينلبعضيومذاكخيلوقد!قلاءانهاجوجدوقد.الروسيةالثقافيةدروال*:(ء176-1711)لومونوسوف

نا"لاةبزتسوفي))مدإماطالالغربيينالتدرالكبيرالشاعرفيقفنهالثب!عراءوالكسفدر(2018-9(17)راديشميف

يحييطمايرىلانفسهعلىمغلقاكانبلوكوسياًلررالش!فيالرمزيةامام،بلوكوميخائيل(1837-917ا9)بوشكيىن

عنالتعبيرفيصريحاكانالشاعرومن.به.الجديدنجبكرالوؤطوفيقولا(18(ا-آ81)4ليرمفوف

و!مابينقطيعهثمةلضى)ا:قالاذمنحاءمستهلخلال،روسيافيأةالحبكانتلقدسهولوفييفوفلاديرميم(1821-1877)

".الشعريةالرؤيةفيعامهوماوبينشخصيبالنذرالج!ومتلبدة،العشر،نالقرناصبحواممنوغيرهم(1853-0.91)

الثوديهنالشعرأءتقاليدعلىاميناكانولهذاالش!اعىلموكان.ماردةاحداثاالمسشثرفةالرو!ياللكلأسيكيرأتالتاليوميشمكلون
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اسماليين.الرجيوببالن!بتملألكييولونكانواالذين،الروسالديموقرأطيين

عقبالااجليئماياكوفسكيعبقريةتظهرولم-*3--+في!بم!!.برولونه!ق!انفسهاالعنايةاث.مارهماشكال

الشلمعرراحومحئدئد.الاشتراكيةاثورةا!ظ!"؟-.--تمبما-ا؟ب!.2كا-!!،دلانر+فيير----"7نر00100001

!.---،-!-؟*"؟--2،،،ش"-ةنرس*فيؤسيئاشبيم!ررحدوهل!.!لمواصيع

لجديد،االمالم!ذابئاءفيثءمرهيسهمدة-3.+ش!خ."بر3*إبزبم+"قي!منحدرا،الحياةاجنحةبيركب،عزتهمن

اني،ءمقافمنالشعهـيةعبقرير!4فيمابكل-يى؟؟---ءس،-لا!خ!-بم---ة.وعواصفدلارلمنفيهمابكلالواقعالى

----.ة-ج5-حزو!يهغض.---

رزالةمهاحما،الحارحةارفقديةطاقاتهولكل---.-.ع/خقي!+!----.3!7----"-".....ا"بة:!".-..
.....-+-رزشلا---كا7؟+-؟في---"-.-تكللبمروساًلالئا.لمحصيدلهوشاهدلا

ال!قاتا!هامومحاولا،الجريدةاللحياة.في--!.!خقي-لاء-ورء--لاخ:-كا.مء---+بز!--------!-----ء-الوسبقىفيهتمتزج،تأملياشعرياالرا-

وجم!الاتهاكيالاتهـا-العالمؤكاراالكادحةس؟--"!!!---.؟--.؟ز..-.؟.---.---.-.الجإيدالتودةبئغمالشعرية

هـنتمكنهءبركمجددوفقوقد.اوعودةا.قيء!..فيخيز!خ!ا2!في--..--.-.:*!ة-+-."!؟"فيفي"----+-د-.-.ء:وتد.2191عامبلوكالكسئصرولوفي

،المحتوىؤائم!ودقةكليبصظءشعره2!ضمين-:ول-؟خ-.*!؟بر.!!.ءخفيأ-؟-؟--ة-+:!،فيزرئج!لأفيخخ----...----.-اك،رةسئواتمرحلةفذهفصيذلهعكسمت

اللجديد.التاريحي،:"-..-.-""-ء--..لاخ-+.---بم-+.--لا-:"..زركأ.ء-------؟.-:اسمالشاعرعليهااطلقالتئ،الاشتراكية

قهصرغمعلىبامش"ط!ياكوؤء،لن3و!ة---!في..".*--"-3-خ-؟!؟-نر.--.--لإ.!-.بز7-.خ+-"لا------.------د-خخ-.؟"ت"اصاسةا)أ.وللأن"والعاصعةالهجوبممرحلة"

(0291نيصانلا14فيهـ-رالوفياعمره؟:!"خ--،ءخ+-لا!."-؟ءفيش-.:!بز"2ة!جة+.-*!لم"!3ة--إ-لألاخ-لا*--خايضا"الهجوم))انكما،شيءكلليست

..اءطم.لا"لمبز.3*لا-كلإ..:.-ب!!لا!يمنن"خ-!-كا!-ة-.ل!،ل!-67.باءةجوائبمنالحياةما.فيكللشى
مب!ونا"ع،":قصاثسهه!5ارقاد-،وا

وودر.ير))وفصمبدته..291ءامنظمها--.في!،يز!؟:!-ع؟س!--!غ؟--ول77-لإ-كاقضت1791سنةتوبر3اوةلولىانع!جمح

؟.آ!لإ3ع-!-.!ثر-.الهاالا،اتقديملقيصريااكظامءعلىاوتبا

هـ.فهووبو.4291عاملانطمها:نلي!ف!+!لم:؟..:-

.2791عامنظمها،(جميل)"خروشو))!!كأؤ!!:.إة!.عقيمبخ"--نن.روورء،تاريحة--ببرديد!صفحةقننحعت

عىامنظمها"تنلسوؤباجوازي"تهوقصيد-؟خ:خ".جاهـدايومياءهـللألىتطلبيدلجداقالمجتمع

البق"":لمهفومسرحيتان.9291كانتبلوكاليهـااشار!الت"العاصفة))و

مر3لاولؤيوماؤضحوقد،"الحمامات))ولسناولكننا."اقعيونوايضانحن)):بقو)4ؤ-!2وتطور،فيأءبذاراتالىبدورهاتشير

البورجوازيةروح،أزوسياالثمعرزاريخفيؤ!ومحلاطمنا،الخفرةاليثمدودين،الاميةصخ!سوالنضال،الوطنبمالاقتضاد

رواسبضارةهيكموبين،اطيمةوالبيروفرا:.يئولقصائدهاحدىفيوهو."ارننرابومساواةاللعاونم،مسه..وىورؤع،الكتبونشر

السوفياتياًلشمبلنضطقيالاسودالماضياتعلمون"كانتالملحةألمسائلهذه2وكل...الخ،ألمرأة

.مشرقمس!نقبلاجلمنالراديوماس"خراج-ان4ال-اشادارزي"الهجوم"تشنبدورها

الازفامتطويرفيماياكوفسكيبراعةاماقصيدةوكتابةتقصط،ليبالتوكانت،يوضء4وللمإلنتعاعر

ال،ةةاعيل.ننىيقهافيخارقةفهي،النتسعرية..بسواءسواءهـذاصثلافوايألماللذيناءاثعر-مفاجع

اننرجمة.ءلىعصيةبهذاوهـ!،ا*وافيواسنةالمرءيكدح،الشعويةمداركهموفيا)واقعفيالتحول

السوفياتن"))جوازيفيدضيذتهيظهـرماوهذا.الممدنمنواحدغرامعلىلليحصلءإ-ىوصملهمجديدة"واضيعلهمصلمق،قد

:)1(شعرهمنالموذج-احدةوكلمةاجلومنكلادلهاالىاليدمدثم،ءلميانهافيإلغوص

...اتص"وفعيازبماصوارىالمرءيقلبثم،اخرحيناوالناءمة،حيناالخنتمنة

لمدايا!وةكي.بة.طناللف،جديرهـةللبنةجاغةصعهليةفيجميعامبزجها

الذئبنهش!!."الكلاممعدنمنقلاديميراللكبيرالشماعرؤعلمانحوعلى!

اذ!ش:اخرىقصيدةفيويقولرأنالقولفييحأهـركانايذي،ماياكوؤسكي

ينا!واوصر!اخلرقالش!ر"نبيتا،ادن،هاتوا"بئو-ا!ق.رأسهؤ!ه!ءتحدانوالئورةالاش!،ار))

..عاممذةالاستمرارعلىيقوى."تام

وفلحتزمااميلكولمتفويضاتبددايم!بلابنهااكءهرلماريحفيجديدةمرحلةتبدأو(هـا

نفسهاللش!يطانالىانيالدصالىشأرامثلةالفنيى-يةاكمخءمرصاةهي،الرور-!

رأفةدونمااد!عيرنبيتاخطص،واحدوؤتفيخطريناواجهةا

ق،نلهبهيفهخرلكيتفنطات!ااتتدخلحربجراءمنالاضمحلال

حمراءتمغةذيقرطاسبكلالزمناءامو"طر،الوليدكيةالاشتراالدو)ةعفطى

...هذاماللم

الجمهورية7ا"لممهـذهتىوداناوشكتالتياللبيروقراطية

طويلصفمدىعلى"!الحبيبةامام"أزقفيءرالثكانولهذا.ايصاقىالدول

وعرباتغرفمنورررطورء!لاقة"ياكوؤطبرو!ةهـكانتءير،ب،ةؤ!ماإورقشاعروجودبالضرورةيوجب

ياحتشمامصر111لقف.
...-هـدهمنعانىوفد."المستقنليين"بجماعةموؤ-ء*ب3مايافكان،"مااللخطرين

للحواراتالحمعون

...4لك-.اللشمريةحيا.نهمستهلفيالمدرسةال*-ندرالغربر-ونيرءكلنجرونالنقادكانوفيما
اناؤأسلم

-الونا!رالاصد!ريءت"!،9!يمحربدأ،تراكبةالاشالئورةعشيةاكانو،صه،ازااءتشائمارمرءاشاعوابلوك

اللحوازاتئ5-فازاءفارىالاذطةالروسيالشعرمنابعالىويعودواثارة،دءابربئشاعرماياكوؤسكييرعتبرون

امثالكبارشعراءصمورمنتدفقتالتي.وتهريج
لاسمة.سفرجها1شف

ءالياكوفكيكانا)ديونيكزاسو!،بونر"يمنو:لنتماءرأكانماياكوؤسكيانوالواقع

اخروازا?نفزا-كوف!."والاللمالحقداله"يمتبرهر-،صالاشتراكيةالثورةغنى،شيءكل

.اراص؟قيعلائ!تم!دو
قصيدتبهبه.-رالى-اءصمنظبالداتالفننرةإهـجد،اصورةاجديد،الايرقاعجديدنجنإئي

مثلايتلموىهما(اجي:وا"و((وسلمحرب!":اللشهيرتين،الدلااةخارقةقوالبمسنتخدما،الجرس

ا)ءرو-"الا!-خاذالى0القح!هيدقهذهنقل)1(4احتجابءنالخاصباسلوبهفي!ملموءبر.الاولىللوهلةالمخبلةتصفع،النغممتحررة

.%ىريرفيء!للمداؤعطعاماىااللعمالتحويلعلىالحاقدالمجديداك.عرمهمةماياكوفسكيحددوقد
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...،لئيرهم،!سكيتفاردوواللكسندر!ألمنجلىيظولث!هداخراملم

موتاعقبتاتتيالمرحالةتميزتوقداللذئبن!نشنومءربةمن

اللحرباعلانحضىامت!دتو،ماياكوفسكيا!شيطليلبر11"!الا!صاز

منالدائببالنضالتميزت،الثانيعةالمالميةاويناللدوامآ!راصلملأقارطيبارف!ىتطلوتتدحرج

الشعوفيلفنيةواالئ!افيةالملكةاجلللتفويضناتواحتراميالصغيرةالبزدةثمبهاانتوشطن

كونالذيم!رىءالظلانوذلك.السوفبباى-يكونمااقلسالحة

اشعارعلىو!وضه،اتفنعطوذوقهن!4ذفسهالتبطانالىانيانحناءالبشروتطيعمااقهمىالىفيتون

،وماياكوفسكي،يلوكو،وليرمنضوف،كينبونةرأفةدونمااددعقي-ا!ون

بينا!فوارقي!بينبهو!ةاصنح،ينينوصمراءتمغةذيقرطاسبكلبخشيشايتناولون،أنما

ا!فنمخلفاتوبين،الرائعالابداعياللص...هذااما.اميركيرجلجواز

بدائية.عإللأتعلىالسالرلتق!قرااخرجانيالبمولونيالجوازوازاء

الواس!ةبنطلونيجيوبمنءمدور!متشجحعيون!تنرأرا

يتجفونالمواففالننمعراءمناللعديدوصاريساوكطشيئابكماءبولييسعيةبفدامة

إواضيعاءنويب!نعدو!،الشعرفيالخشنةبثمنتضرلاشحنةا!فيلةؤدامة

ائفكرية،القوىكلصبتتطلبالتيالكبيرةتعلمونكما؟هؤءاينمن:نوقي-،،ءنو

فاعلة.وبحيويةج!ر،بصوتاثعريرنهمطهذااقرأوا؟الجديدةالجغرافيةالاصطلاصاتهذهوما

باعمدلماولي!ثلأللىللبلالل!حوادثجافةربسيط!هةرغمسر!ذ؟ال!"!ولبكلكميروايداى!بموثم

الطالعغنائصةث"عيةا!نمادطلعتاللحفافمواطناناالفوفرؤوستشبهالتيرووس!م!

....الانتمتراكيالسوفبباتيالانحادعواطفهمخبأواوقد

!مالسوفياتيةاللحباةتمس،الملحمياتصتعيةاظطاتفي

.فرأينلالهاجءالخصبفيهافنحركديناميا

7العدلدةمحعموعاتهيتشرلوغوفسكيفلاديمير-2-"رأرأبلا!ثاولور

الاسوجيينجوازات

!ثتنتن!عكوفالذ!باونشريسمهدنن"منهااللعر!يلببك3والجريرضةمايراكوقستىلمحاولاتكانتوفد.ث"-9!أ،نروبر*هـنوبرهـض

-.علىازعكاساتوالتجديدالايقاععاللمؤببفتةعاىثم

ايغنيبروكوف!ييفطمنم!انبرىقصمالكسندمجمودرعا،الئماعرعاصروااذيئاالشعراءاكترقي.احناكهمتخلعتىئما

."الهياهبانسب))بمجموعنهوالطبيعةالحببوجودال!لامكنبحيث،.اعقابهفيوظلعواالخواجاتهؤلاءيوشك

ومكميم،الليغرمارغر،ت،ادنءاعرةواصدرتاتطعرا!ي"اوليادوفسكقي.ةالمدر!))لاجئيرايجأرواان

الشعرتجديدعلىعملتالتي،السومياتيانفسهـمالرسميونالخواجات!؟لاء

لئعرية.دواوينعدةخماتوؤااوآنا،ريلسكيكلرتمابة،وجاهدتومنمتقهقرةجماليةكلمنلونيشناو

شظطرادسبانعراءادثءنفريقواتجهوالمسائلاواضيعاحلقةلتوسيع،لي؟التلم!الحمراءالجلدةذيسفريجواز

.الجديدةاةالحبزيصف،والاريا!المعامل.نضاولطهـدالىالشعراءيعالجهاالتيهاكم

الئعراكل:بقصائدالسوفياتيةالصحففحفلتشعريةبلغةومعالجتها،اثرية1المواضيعقنبلةكأنه

روصاء،وسازونوف،بيلينكومبءلمئبلوا)طاقات،والبيانيالنحويالتركيب!طورةقنفذكأنههاكم

،وتفاردوفسكي-ياشينو،وغريباتش!بف،ؤرعون.التعريفيةالحذينمسنونةمو-ىىئه

الكسنصربمواوينالنشردوروغمست.وغيرهمالليومالسوفياتيونالشمعراءاكانوسواءخشخاشةحببةكأنههاكم

أشيف،وتشميبا،وتيخونوؤط،بيزمنسكي،فصممب"سوأهامناوماياكوفسكيمدرسةمنطويلةض،)خمة

.وسيهمونوف،برغولزواولغا،وكلارتيئوفعدوانهجميعاوجو!،مفياعلنانهاكصإعرالاقلعلىلها

مرحلةفبم،الضعراءهؤلاءانتاجتمبزوقدالواؤسعبرالامروال!ولىواللجمودال!ورودزلمباعشرون

يقوماللذياتدورباء:،ر،هـذهلجديداالبناء:يقولؤهو.التقريريةوالاساليب!سمامنةعحونة

ا،.ا!.!ندناانتاعر"اللحمال1عببناؤتهتبم
فيرعوالمزصعالمع!يالعاهلبه

هيخائيلالنتماعرهووهذا.اتلكولخوزاالاحداثخذيأمغزىدييىبر

بصوانقص!برةبق،ميدةيختصركازاكوف..مقابلبلاامت!نكلكاحمل)

اللشعريةادئحرلة،"عالممعهحادثة))المغامرهويو-(..
..الماجطمننفعببلا...صديالييا

:ف!يقول،الغطة-تحرينظرةالدركف!بنطر

اللحقولمنيهـبفاترللهـاث)اامامالىباللغزيقضيوالواجب.الحمالالى

أرومحابرا!حةعابقوا!جر."القوالبكلوبهدم.الدركالىا!مال!،ينظر

ظافراانطلاقاينطلقوصديرقيباخر،اوبشكل،بعدؤجمما،فعلاماوءـفاغبطةبأية؟رى

الال!تسلا!علىلطب!بعةامرغمايسمنين،ولوءوف-*ك،سىرفيامثالكبارشعراءالدركيدللككان

؟دائمامبتشورينبهيثقاللم،ليرغولزلولاواو،وسوركوف،أيحونوفويشتهبم

اللعلم؟حباجلهمنالناسيعلمالموانطا،بس!رناكودوريرس،شيرازواوهسىاهنريصء!ويجلدني،علظ"!يمااو

ناضجاان"صعبقدالقمحكأنولاوهـ.3،س!بمونوؤ!وقسطنطجن،اخماقوفالانني

لغاباتأامرابعتكسووالكرومأوؤط،ص.زاور!*ول،زادهوطورسهون،باجانبيديامسك

يمسمير،الطب!بصةمحول،وصديقي،إت?فيىوغر،غلاموصميد،علاموكفورالاحمرتيالسوفبجوازي

."بعملهفخورجد،كابروؤيلأ.انوسياولالملسكيور،ومارشاكالمطرقةثلزه

163



قصائدالمجالهذافيظهـرتوؤد..ر(نيوهاوؤتفيوالمؤالصيالمقاتلالجنديشخصي!ة-3-

.الجامدةالفلسفيةلتمهوصبار3تدنثرية،النارواخطوطالخنادقيقنحمو،و.واحد

وابزرعانايضاالسعراء؟مضحاولوور،الاآ"داك!رءنويحدتهم،ا)ـجنودويداعبتطودصبلتقطعانالتاريخحتميةوتشاء

."كه!اللعلماتكلربا"سه،،ماء--نماترونعلىواللحزنالاسىويشاطرهـم.اللذكرالآدهةالوتيرةعلىالسوكياليالثمعر

اوجىباكء!رمنال!ربهذاانالا.والاحهابالمن،زلالىلحنينوا،ؤاقالرلم!هعقىلمقيبا،التانيةلعالميةاالحربفتندلع

11&ى4لدأفةلمممقانالشا!علىبالضرورههـ،ن،اللح!بلطى---ول؟انتماودهـلمةهـاروتحملالتنعراء،المسض!آنونهافيالسوفيانجط

بالرهـلضنميت"4لمحيىتصحالحهـاللذيهإىء؟اب!أ..هاءلىاءسارايزداد"ورك!ينر))بوء-"،-/-!بدورهمالقيامعلىادهو!ياهيئ

يرودالذيلشاعرا-ميمكأقماوالا.اول!وبرالنسىابىةا!4ثغنافيكأنبرار4وتزداد،انصراالنة-وررهـ-رللهذاو.اجتماعيامسئولين

،واللحب،ة،والمدىايزمندضايامعالجةوء،--موت*لأت،،نالمذازليالجنودكيانفيالحرببشعرتس!مصإةتصحبماتيا&هـو!يا

ء--نءعين!س!علىيكنلماذا،والمتظور.والعزاءالنتعجاءةوالمءي!تالصحفمكانت.(5؟91-!291)

الاس!اسيمة؟والمعاروطال*لمماظزءقى،المالم*ةاال!رباواخربهبئماوفيال!--فيازدقصمنالكئيرتنشرالسوفياتية

هـ!نالت-عرينللواهذالمحيمابرغمولكئءلىهـ-ان،الجراحلضميد"رصلةورءن،وءوتيخونو،و)فاردوفسكي،سوركوف

منلىم*:وا،اكفاءنتهعراءاسماءلمعت،لب50،1"ن)ءع:أدةالكثيرلي!انياناللمهـوفي(ليالشعراص،-اءراصبح5اوقد.وعيرهم،و؟سيمونودص

وهـ-كه!،الهابممردوعيالبابهذايرلمجواانكل-نرهط،تسوقيراحتا)نيالنةمخصي!ة"،و!3سورالك!كبوءهعهكما،ساءنتئد

واركادي،ولسكي3انطوفلبا:طيعإهمال:اص!-4،اللهـ:عبعصاالادباشوالفه،د-نوالمت!عراءشفافيهـييقاسم،((لخنادقالشاعرإ)

.فتوكورووطوا!غيني،كوليشموفمكبإ-ةوا!اوااصطناءيةقواللبلللفنولقيمات،ر.اصطوط-فياووو!اوخط؟-ة،أ-ءاةا

الى"،عركأ:/هاادىالرائعةالمعدمة!فجمما.للج!اممنباكثرارزء4ءأازذيا(لءهبابعأطالرير(هـن-و!ءلم

((الرادعاللبهد))االمسمىلديوانهانطولولسهكي؟ء--بإلاكبوته"نالشعري!نهضولمعن،،أ:ر"رادأا"بهبافءويواب!ع،ا!ضاءر

ةاض"عرياالفكرة-نالالائما"ارقاالىيثهيراخزرحيت،اللقا/مالجو1هذاغيومانقشاعاةلمة،ألمنلرأةأو،المقالىلالءندينف!خلجات

عةد"،)):ويفيول،للزمنلعلميااف،وماوبين،جدإبةمواةء-عءنيةبحريبحثونراء9الشمو-اق1وط-ثرخالم!"شروءا(ءطورء،معالمو

يوررطون!لأن!!((اوللهوالزمن"از-،د!يقوللبنا):شريرةكلحماوالنفسمجاهـلفيونويعوكل.ا)مطاءممرءقىجديدة

ير-،ويلاالروالمذهبل3ان.1،لادمظجمم!يءاطا-عوهنا.وامالهارفي،ف!اءنالكش!ف!ايرلمض(،الىءأ!هـةةرالةهذهزرةمركانواقيد

ا!ن."...حبأةا"تادمنواصدةلحظقي)وجدازبماوا،تماجم!الاجلشعرباتسممينهتصح،لحب!و،اتلىوداو،والموت،)ا:طولةلىعوة

ازمندا.اف-رشيئماكمون؟ؤياة--ئلرالكه--هـاائىدلربايضااللأورفة،المصيريزتؤهـا.دأةرىراو،لواجباو،رةهـاو

نسبي،و"ةهومفياسينظامهولل!بلنسبةيئفمراحائذي،تفارروفسكيالكسندررءاءءناوج،"ا*ءارةالربرهير،بفىاورءبةا

ما،شيءهوواذه!،رقدرولابسحرهوور.--"في:لوالمالرمن1ءىفيهايئحدتأشعارا.فىسالم؟1ا)رر،ابالى.لدعوهم،مواطنبماالى

يا،ار!ه"قبولحسابووقفيسهيه*ن((جدأبعيدا،بعي!دا)):ؤصيد.لهتعد؟ر!ة!ترء،،ءاءدويالر?كأخاقتو!د

."اخرحساباياو،وكوذ-اأءاممتحتاتنحلةالرل،ذهالامثلالانموذحوأ!علرلهالا،انوطنالاموتجهب،الا!طال

المشعراصناورءانازطوكولسكييعتبروي!ومب!باحفنمانبرى،جديدةابعاداعرالنفط،ء-إررثالإخإذة،نفيالرؤولاذإبئ،ية!رور

وا"!درا)اكونهابصفةالرمنمفاهيمهـ!ه!.معاالرمن!في،اًلشاشعلدىافيلا!*سء.دك"نتيور?واسءإ!أ)!صبةمهلمهـ!

يمكنبحببت،"انالاتعبرمفز!ازمنا))،أ)ت/الى"عالمدىديالشاعرساحلالدصدووماهـ-ور!ق/عدلتن11،*كطز!اردوؤ-

الممنىووذا!حظ"كل!يريمشفانلافارى.دضءلا)"ءبرالزمنفيوساح،وا!عيةسياحة.!-!؟؟غ!-

نل!-!حفالذيوا-8الممالنضحع!،يةونثمعرإلأمرلمدت،.يرسجب!جالمسأ!ءثغجلملأرت.لهاللقطلارمإتالم!ئ!مر-.؟--4:-؟؟،لأ.-9.ورنح!!-؟+؟*ج!-؟%

اءادةرمنقديررهيجبولزمنالوامعيشالم!(!جدا4-دابر،بعيدا"بقصيدته.لفاردو!مىكبم"--!-"-..-،--

تكونانر!كنلزمناوليرةلان،دائمماهلممديرالمءتةعشاء-ل!،النفمهيةاجوائمهمن"لأ.

قىساكن،رؤو"اا"و"ؤ،آله"،بطهئةاويرورةدسالور"."ءالوا!عءالمنجرربحيت،لسوفيانيا!*!*.--

.:!!ال!!!-ح!ص!ك!ءدؤ7

...بطوليةاواراء،وثر/رةولضاربمناقشاتمن!يهءامع.ط--

لي-ىان،،ايرضانيطوكولى!كيويض.بئءله.ئيىنواصياح،ءاقءصوهـمههد،م!ء،ورلمن

أذاو.ائلالمعمىهذهلىطرحانالش!اءرقدور4ر،!رالى!جميعهـميحجمونالموحلة.لدروبك3

بالازةأ*،لا!أورفيربط،يربطهـااناتطاعما.جباراصبابالافا)دائم!!!؟في-!رر!ح!ون*.

الهـاخلي،للبطاءال!فيادخ،يهار،يةتصالب!دربطاوو؟بلمنععراركبيهـةو!ةطا-مو-.،؟اة.-لاي!ش!**".ت

وىء-ىالمحجءناتحدثدهسئدبامكاننايصبحا،ثء،خ?-قىطابعيرهمقراحبل،قالاولهده+"؟؟ظ.قيفبئ3!-د؟.-!!؟خ!

الةا،مفي.شحعرهمبىالغ-(ئيهـ-!،ءميالملاللغت(ئي!الشعوك!الابرءابءقى"د-؟أ-طانر!!-

ص-لملالهـ-ق!"و،كوليشوؤ!اركادياماهـيرا-ج"و"امضها،اخرىالمحاقالىيرض!داووا.خ،رتر؟غ!:لآ!-؟--؟

بو-ايح،د"اللجد/*رال"تاب))المسمىكلمار"في!"*بزالضاربجذورهللهماو!نها،ةالجسكلب-*-

((ا!،؟؟ءنكلرلأملىو!أنهدوربلىو"دصءلىعر!لماضيوو!،.ل!!اللث!عرسيالشععرفهوامالإراً!رؤكه!7+-لم.!::*!بما.،-خ

.الإةظ-ةيرةوارا،و،وولحذلقةالمعقدةموزلرامنوهـ-و،ععبجدثمراءنضسبرصمريفسكيوتفاردال!عمفدر

هصسمحلىالقطوبالنفجعدطنوءلموضاا(ءتذلصةالحكم"نقيث.كيلةقعدادها3ريد

ا*تيااالطمولةب!جةوءلى،البشريالىوجودالاؤءار.هـدهءنللبعبيرغاللبالتتخدمالتي.ادءربوردد%سمبمافيشعري

جررديرفىالتالامحلاز،!منوبهـرلا،عودةبللأدهبتأةصمهفيووطالفءا-الشاعري!قعلاولكيالنع:ير"نيوركينفاسيلي))بةؤ?-بىةو"دعد!

وغجرمضللأ،غبومبدونورت!بلالىاك"يرةهـناخرىصمولشطرغا!باير؟نجه،رواهةالتنةس!ء:-.،خلالمنوسيالرالطابععنالاتم

لوص-ةيقدم،الشعريةالاصباغمنذلكضهـالرفاع"ندائمايتمكناندون،الثقافةالىش!-اءرؤ*هاصوروور.العامومسلكه
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الاالس!وفياز-ةواللصحسفالمجلاتصفحاتالاشعارهؤهكونبرغم"موور.لمجى"اسميضهاالمدىءول،والجدبربةاً)?4بالا"لفكارملبضة

.-رناللعمثرالمؤتمر!ام-5691عامعةبالو!ج!ىفيالظا!رةالخهمائصامنيااتمثللا!-دهبرجردن01ردون،والىسعة،لزمن،1

اك-؟س-مييمسعىالشعر!ذارأينارعندئذاهـىاشاببراناردتلاننيؤذلك،إقيالنةم!ربر،ل*سمهلمت!ومماالحديرثةاللغنيةالمداًمين

للامرأةالحبلو؟ءجحاملا،اللطبب!يلهمعيه.اك*بءرجازاذا،اكبماالداخالوسه!يمعنا!اابلبلصتنب!ؤ))متلمن،الطبيعةازاءالجننري

الوؤتؤبوحاكلللا،الم!معنهصفتثعكل!ارنرإء*مب،اللداخلية"ء-مىالمولى"هدهانغهر"ثبالي"الصوت))و،"جرالمهاالىنبر!ا!ذا

لمهـونانءنرفيتال*يالمرأةصوتنعغ!صعهاللبعب-دالركلزلجةفيتغرقلانها"تبنيها."اللقديمةالغاباتدعوة"و

،راتشثاعراتأوراينا."غيرلاامرأة))ءروضهعالننهاهـ--رانيرخبللحعث،الاغوا!
...كاءا!!4التبداكرتها)ـشاعرااحتفظلقد

باللحب،يجا!!نالشصرياؤ!مففييقفنير؟ساءلوهو.الاز-ان،دطلهبازلواجية

:طلب!*،نوفي،اشبوبةاالمعواطفينطمناةإ--لا،المنظور"غاش!4"ءنبطلهبلسان،زءمعدور/ءا،فاستطاع،!ولىنر"ايامالى

ور.ب!-،،ويوناموريرة-ى،احمادولينابللاوى))ا(ارجلى!قةبالحقبيىسراللذي،الاهمببةفالعواطو!حرارةاللطبببعةجماليجمعان

ويىف--!!جبرموف*اياوتامارا،3وة،كازااؤدرفه-ة!"الاولالرجل"اما))،ا!اني"ا!"لآالا!لممهةبالمعطبلمتابى-جطةاللبثرية

..و،!هتئكوارجل))1لانوذرك."؟ذاتيفياكهادر!اى.ايومالنما!ىءامة؟هاويسممعيرعرفهاا)تب

ايرفا،ثر3ة،لم،،اثمانالغزلشعراءاءا.لاكلواطف!،الداخلمةاوسمقىاآولدفمه"الاولإت-بالأ"ارأا!!ت!دفمجالفيوصةى

......:برةو-لان3وليشووولبالعنيصههلم،يحبها

افتوننمضهو،أفعين!بما:طليعههمفييجيءوالانما!زربطاك!العميقةالعلاقاتوءوسيقى.....

الحراللعما*)مء"ءل،الم!بصصنعيننسةلى*هـتىتن4إ)

".ز!رضهرور!ادوارداو،ؤيدورو!وؤأسذبما.)1(للف!يحميام.!!-اولاذنؤ!و،"اللكواكببينونقية،4

م.وغبرهملفا-ةكبماأاانشهراا!،تقدمممالىايتشوليدغجداؤ"هرو،بةشعرتائجاجاستتردائما

سماءؤىيمىطعاؤضوشن*ونحماخذلقدالطهء*ىمنوانه.الشعرصرو!اصص.
.........مىقي!فهوؤل!علمب--قىاؤكارهي،العاللمعن

ت-مرء"دما5291عامو!-اتيالىالننمعرالمض،بىةتهومفاجلخصائصهلهتكونان،ادن
)ةيأ3طرالكبالتحولاتمدركة،اج*ماع"ةاء

،":لقيالم-ترواد))لىالاويةالتنهعر4مجموءنرتد-كورءاصقى،ا-رص-:،الممقيوزةو،صيا.

كل:!لعديدةلمحهـلأوعاتالانروالىعلىاتمعهالمالى-ذى،فهالتاكثرح!ادةالىلهتنحدرب!الأو-ح!بءالكبيهر*هعالمجديوتحصلحهءات

000000000اض،+.طءلم!رتد،5ألارضفياًلانهمانوجودان

ق-وهر))و"وءخد))و((الثالثةالضلحة)).الواء!كأالميةاكقديةللممعاللحةبض-تلا

000044و!نولإسسكل19!رلزوا":ؤءقول،قعلواباهوء،

((...اثراارنواتهـ.قفه."و(("وؤ-ظر-ت-يالىالذرة))و"حيا"لمنجماس!بيرعدالدي

دداكلنا،؟!هبىا!ةورر.**وقصائداثارت،لمد-(-لمةةإءاانك("وكدا،((المجهح9رننارهاصر

وتجديد.جرأةمنبهتميزتوللناقشاتواازإ-اال*لممءظمةوان،كلمكنبالعلمالشعو

-نللحىونعرف،اللطباوتارتمسوغنائيةاوثلأوررفيتفةتتارة!يةالشعرالفصونومنفىالكلىورثافانق3الاوان،الانسانعظمةهي

فيشهـص؟هالرهىاومن.الحضسىحنمنرؤدرقد.الغزلفى*،ر،ا)"ء!.رتالط-،وفحازى
........وارما،وحصب.ياللمهالناليءالمتوسعلا

الةإ،داللجديدالس!وفياقبالجيلصفوؤطكلء-(رمالغزلان4معخبلرةوداافرهذا.كريالنت!عالمهـمايضاتوسع

.وضض*ةجمالاتءنؤيهامابكلاةالحيالى.يكاداو،السوؤ-(تيلاتحادافي

قصهبهـ4،شعرهمنانموذجا)فارىءوالىرهامرالىتيالص!*قيالمراحلان،واللحقءدةدراصفقد،فينوكوروفافغينيواما

:"الش!رة))حتة-5لم،1791عاممنذاوسوفياتيالازحاداقضابرا11هذهحولتدورشعريةمجموعات

ب،لشعر!الغصنات-ى)ألواعجءنيصفحوا!كيللشعراءرحعيباالمجالالتكب"قىالكلم"ومئها،ا!معرفيالحدبرثة

الرياحعصفعلىاكه-اءص؟ى.زمبىبس!مفيواًل"يامالحبوهـ--ب"ا،وسيقى"و،6291عامذضرت

له:ؤقلتب!زا3و.291ر"نخدةالمماللفترةفيالشاعراتاث(ءر4فيىحاولطليقشعوعنعبارة

الشعرهذاليرداًرصصهـورالرجالاثعواءيش!(طرنءنا(!عفيقيالةلسبالمعاتيا!غمءنالاستعاضة

ريدهءااني.الكبرىيةاءهيراالمواضيعوتدوق،الوط:كما.الور!يقة"

اولرةاماالىبطلاقة!"-41اًلغزلشيعريأخ!وللم"،الموسبقيى"نشراع!قبتمئاقشةوخلال

.دهشهنايىضاانظروفقدموءقيالمجبانفقالنظرهوجوةفينوكوروفءرض

أوإ،حاعصفعلىاثجرةوراحتأوربانادولفتبالكلذلكالىاشار)1(ايشعرحقلفيزجربة؟كثررتهاثمكل!ده

قصيدقهاتهز."الانم!-لالاننتاطحة"انبعهنومقالنمني3:كتماواذا.حووالبالورنءنالمنسخلكبما

لادأ".خ؟"!قأم-ة،.!رهـ!س-!و!-

.ك!ضبرد7؟ش.+!*لا،لأش؟لاا!،؟مأة!ش

ظق.ث...

،!*-!!اط!ج!!!ا+؟..نر

!لأ!ج!."ض!"غ!.-؟!..-!

ز*دلأ*؟7!نج!

.!،،دلأ،!!به!ح!طلا*-سء(-!*،كاظط؟.

!أبنح!لآبنيميب!!لأآ-!س؟."قي!*!!!ظض!مس-اآء!به!،يخأ

؟!،إفينجنرطغط؟3فئلملح!!،الآدكل!ة-5بر!..ة؟ا*ا6؟تج!غبم-.عالى121!/+--/ء..-.

؟!فئ؟"،؟لاالا:،-خبمكا.لم؟!شء-!-ني2.غخ.اإلماا!*ئملىلمحهغ-أ!!،اأ*ا

،!.؟3.!-.!..؟!!!ط؟-؟!لممنكو!ضوا؟ا3"ا"ا.؟لميئه!--101لأ!!:
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؟الكائناتح!.-لأ.بم.-+!في-لأء---رلللاصرلداع!لا

،...لهاحبه--لا.-كجبئ!*ير--+لا---اجدىفمالانصر

اقيالنعومةهده*!؟-"ء----؟لالأد!-؟+نر+!---لإ--ىنرج؟---لا؟زتدكرافلا،اعترف،ولكن

دفيتجقيفيجمع---

اًلفلب.رر.وىيمسهالا-!!؟!!-+في--+ء3*-لأ:فئنربزءخ-...صحيحوالله

..،.."*..؟+-لإ"!بختج:+ج؟-لا:.ج؟.+؟!-بخ؟!فيلاعداكنلكثولكن
المحبحكمهحكهمهللولصبح+--،

ضئيلةبفةمتعلقةلأ+س-؟-ءخنجلأ-."إ-ءع.--.-"ش*فيقئ--يهي5خضإبر-؟تنعدعانافتخشى

.ضجاءمنوبخيطد-+/.*-خءلا؟--5؟:؟-لأ+لإ+:د-لا--،رضفيلالغصنءلىليسالشعر

........!!!لالا2---"لا؟؟خ.+.سلأ---س--خدنشاءلررن،صدقني،كباولسوف

خ--لا!!+-لا.-:.د:+غلح!+ظ!نجخنم-خ+

لدماءالهرقو"د"-.خ،-++7-.لا!---جخ؟قيالسمارا

الاراعلوتبكي+د--نم:"-.لانر،.-*دط+--د؟:خ-لإج!!نرءفي!س؟.الاشجارلكل

لاق-+"خ+----لادلادخ-+-لا-لا---++-7:!+---في!نر.-اصدقاء!ظلانيبقى،لم

عيوممنايهددوءدا*--خ-لأخيمنرلإ--خ3-لإ.دجشءخ!قيل!

اخطاءهـوان!ا-د+خ،د"*لإبء-+--ؤى-!!+لا--رزلأء.-*نر--*خ3"-؟انساكانبمقدوري!ل،وانا
.-..-فييم*ك!خل!5جد!!حماير

---لإ-+"++فيإ؟!؟لإلإ--خلإء+-؟.يز-ة!كالإ.في--ا!مرط!لة

كئيبةوماسخ+..-بزنر---ء--لاخءتن"خ!تندخلألالالأ

.تكونالاينبعي:لا،--.+لأ-لالأ:---خخلا!!!!+-لأ!-ل!.!2الدروبمفار!وعلى

الجوهراما!"-ل!3خ+إ-خد---هنلكشجرةسطكون

...هكذاالحياةان!،و--لا-.!الرياحوجهفيقصيدتهاالهز

!الكائناتحبوسابتسم

!"...لهحبهاو))يتيسلااكلجز"....سأذهبو

اللهاكنتاننيولوبفابرفتمكنفقد،فبهبدوروففاسيلياما

لافعلاكن1لم3رلالذاني،ؤرإباشعرياعاوليخلقانمنالنظمعلى

.المرأةاخلقانسوىالتوراةصيموو!.اوطابعالفريدةاللخارفةالصورفوامه

مثالاكنتاننيولواللكبيرالخاطىءانا:ؤإفوللقد)ابعنوان4791عامالاولىمجموغهنشر

تمثالهاحفرتلكنتبطرسبالقديسو)ستالمرأةمنتماذجفيهافخلق،"فيهوصبرأعوا

الشاهقة.الصخورديالساحرالبواب،"صمباباء"بقمببدةالمبعهاثم،الروسية

بالالوانمولعاكنتما"واداالتمينةالمفاكيح،حب."الملبءناثئرشمالا!يست"ومجموعة

المرأةؤسادسم.المفاتيجصاحبؤ،تبعو!--ب"حبكتابا))الممسماةمجموءتهوفي

اعرؤهاللمالت!أةالرالحبفانوناكثفلقدجفت-،الفنيالخلقمنسنينجهودلمرة

زوجتيتصبحلماوالتيبر4تغريننيوانتمنحبيكنهعمامفصحاللقارىءفلبهالشاعر

........الاخضرارشديدة،فحذار،بضف!احةلابعضمظطوسا.لهؤكمافلنسممعه.وللمرأةللجمال

اعملانيجبكلااجهلاننيناضجتينبتفاحتينبلقصي!نهفيفائلا،حبيبتهيناجي،اللغنالية

جميلتيياوانتسأملفينفسيان:"اللقلوب"

لبيبمجامعلمأخدينمحرقعطنمىوثمةالبشرإلآالقلوب3سبعنعجزنامااذا

ليبهرنينهديكنصوعاناراةااقيها..يحرقنيفعلتنامفبةفلنحذر

الكاملوجمالهمااللحياةنبصةيا.ليرصد!االعدوان

واستدارةحزمءنلهمامالمحبراتألماني،ظطياقتليلرتفعاتالقلوب1ان

الرفيق.اللمسلهءتذب!ارتويلنوانني.للاعداًءتسلحلا

الاخرمنقليلالمبتمعدمنهـماحدالواانفهو،"ال-،!))قصيدتهمن!طعوءـول........

جماله.علىيحسدهىنه:يرلقمولالمرأةايتهافيا

افعلماذالاجهلولماني:واضحالامر،الخلامةالدنيارهرهيا

السبب،ايض،اجهـلجميلةالحياةعدنجنةمنالمطرودة

انحني،اجلهمنالذيالجياةروحاليسفيكلقائمةاللجنة/ان

ه!55ههه5!ه5س!

ءهدبوالارض

فانورفراشزتماليف

جديدتطبعة

ألاز،سيجمالوالدكتوروبيالدرلأسامىاتدكتورجمةلر
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لملطمستعدةامرأةكلرفيصا.-*!كع!هدا-علىتارةش!ايفتحط

الثيالكلمةبانتظارلآ----.ذاكعلىوتارة

...الطفل!ا....!،.-........ يسممم.

يناغيمااوليناغيك.-لاالتألرفريسة،ليوتقولين

الام،المرأةلالاءيا:*؟-"*لا+-3+

...*ل!-"--لإ.!+.*-1!د!-!لإتر"تحدد!لا)ا

اللطفوا"الدنيانهبانها:-----ح!-خ-غ!!د----فاطمئني

فجركلفيو!ذا-ء-"-.لا.عهـ!كعلىاهـاسأبقى

للدنياالشمسدقدم-لا!+-!-!كا"!3-"جحبيبتي.براكيف،ولكن

،الاولشعاعهالالا"---"لافي-"--لا-ظ!س!،حم!ة----.-.بوحااىاستطيع

جديد.الادضعلىإومطفل.لالا---*!!+--+---!-+-لاالدنياديمناجملبأن

بكفهيزكأا!ير-!طعوللذي---ب--3-لا--لافيفي!م"لا--!!انت

دقيقجدغبارحفنة-في!س.-3...

.باسرهالمالمثقليزلىارلقادرؤخ.!نننر!3لا،مهزلااءبرادو؟رداًسالنةءإعرهووهدا

ايل"9ر"الوانمنوننيجسبنلإ-ني-؟!-.رهء4منالل!علنئرةفيو!وينطمبدأالذي

!ؤاللبذاراتراًبعلىلهيممينواحدةوبكف"خفيء--لممأ)ضمعرليةمج!وء،لهاولىظ!رتو!د

!...افكاري!رادةفيانتهكذا؟؟-.--اصدرثم،"غنائيةقصإئد))بعئوان2؟!ا

...،ة"واللحبالابد"والان!طن""دمنوانمجموعة

اككط!،فةوارثالطويلةالمراحلهيتلكمهـء!برو!.ونجرها

.قرننهسفعبر،السوفياتيالتتععربهامر

هـ،برغم،رأيناكما،مخصابلراحلوانهاالقارىءواللى.ذالهااللحياةفجدداإتنجدداروعهـن"الانسمانا)مجموعت"وتعتبر

اءتها،عقباتكلنالشعرهذاكبلرتصسدى،قيرلة"إءا)ت"الرائعةقصيدتهمنمقطعؤ،!.المماصالسوفيايا!شعرو!!مدرما

طارى?رظرففرضهماومنها،حنميهو:اؤكاريقرارةفي،انتهكذاالعياةزءضققدةغيررمزيةابعادداًت

الاثر.كالبت،المذاق..فد!"!لازوردقا-ببرانؤ،،إ؟كدانالشاعرصاولوقد

الادبابوابائفتحتبعدما،لليومواوصفاء،شفافيةبا)راًدارف-إءابى"هوالمعاصإنالانس

ازهارولوجهمصاريعهاعلىالسوفبأؤبماواللفناللعمهفةالالوانشفافيةوعبرول!-ذا.باطلاقات3الحراررمصاننرصد

الدنيا،ب!اعمنالعديدفيفتحةاةاالفنونالصفاءالمدهشة،يقفوالمداركاخطلعاملحمييكونانوجب

منهواالشحر،باطللاقالسوفياننالفنفانالاحلامواطياف،تقفينين"ضلمن،اكبرىااتجريةالارادةاخطعلى

المعطاءالتمفاعلسبيلسيجد،الاخصعلى.عينيكبحرتمخر.جمالا-!هاكلعلىتفإضهعبر،الحبةاجل

ويرنر،ثرفيهالىولر،العاليالشعرتياراتمعيديكبينالطفلوتحملين!-ذهكلعلىنفسهالشاعرتفتءوقد

ريب،ولا.لعد،وابداعخلق!ليعةعبر،بهااللفابةفيالضاربالدرب.لرىلكيالش!-رفنظم،المعطاءالوجوديةالجوانب

واروعه.ايعطاءباكبرافسعالضبابعبراستارللكشفالساعيةالاصطناعيةللاقمار

:نرفيقتاثمةوجهكوعلى،والصباح،والارض،للربيعونظم،الغيوب

سليمانميشالبيروتنينةواللطط،السمادةللحبو،ولمبضهها،دش!ا،ها،للمرأةونظم

5!!صه

يثا:حدءصدر
نوعهمنثنابااول
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)ةزرأءووهـنم!اسصإئلالوالمحمصانيصبحيدلركتور

اًللجلادوسعود2الكلوببنتيرينللاسشاذطملمحمودلللاسظذالعرهبالدويىاللقانون

اللخامسمة(اللطبعة)الجديدةاللعرب!بةاللحيماةاللممعا
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