
ربتلمد!ىفييغلزلمح!!نيثاار

!اام!سشى!ا

يئحس!ونهـامتيا((الكبارالشعراءدانبل)ءاصفةالجوينذر!ن))

)بلوك)

بشعبيةبلوكال!-ندرادب-رااسوفييتىاالرو!هـ!طاالس،عربتمتع

بلاوايس-دائماوإعد.اموالعاوأوروباالسوقه،تجالالحادفيهائلة

انكثيرابل،السوفييتيالعهدفيروء-كطشحاعراكبر-وجيهةاسباب

اكلاس.ءكية،الشعرحفلفي،الرالدليعدونهالسوفييتالنقادمن

ليونيدالمعروفالسوفييتجالعالميقول.الحد-ثارروفياتيالادب

قبلماا)كلاسيكبممالروسيالشبرممثلهوبلوكان)):تيموقييف

-دالع!كلابكية-الجديدةالكلاسيكيةوموسس،الاشتراكيةا)ثورة

.(بلوكالكسندرابداًععنكتابهأ"السوفييتج

حافلة،)2191-0188)نسبياالقصيرةالشاعرحي،ةكانت

اتاض،ق--العفيمالشاعرهذاأضماففقد.الكلمة?:ىركلمليئة

فكطيددمثلاوضرب،ام!وؤء-ءنيواالروسبمالادبكنزالىكبيرة

واق!يمبأسلوبقىالكتابوفيلم،الواقعيةالىاروما.س!ةامنلتحولا

كثبوعلىا:يتنا/،ئبرهلهوكان،فيهاماافض.لالرومانسعبقىمنياخذ

ر،غر!تكيوب.جنبنواكوؤ-كيماامثال،ل!،راالسوفب.تاثهداءمنا

ريلسكي..موتيتشيئا.بو

وتحمسلها،،الاحتفالمنبكثيراوكتوبرثورةاثاعرتلقىوقد

هذهومعطياتافكارمنيسوعباناستطاعبما،ومجدهاوانشدها

الضاريخ.مجرىغيرتالتيالعظيمةالعورة

هـتاوكان،!العطيمالشاعرعلىتاثيرهااوكوبرلثورةوكان

بحثه.ثيوتكتبأؤلفاتاتصنفا!نحتىانهلدرجةكبيراالتأئير

لبلوكوفيروسيماللىعراوكضوبراعطاهالذيو"ا؟ذاككانفويف

وما،(؟الاصيلارحمقالشعرالثورةتغطجماذا-وعموءا)؟بخاصة

والعالم؟وللسوفييتلاوكأوبربلوكأعلاهاذيا

وبمقدار،واضعةالمنراكأالمقاهذهحدودفي،الاجابةنحاوللىاذن

تقريبىصا:واحدسؤالفيتتلخصالتيالاسئلةهذهعن،تستطيعما

ا)خنافك!اشاعرواالثورةبينوالفنيةالا-طاطيقيةال!ؤقىهياما

؟اهـوهوب

فان،اوكوبرقبلمابلوكعنالضحدثينبفبم،شيءكلقبل

تدرييمكهما،تطورنتهء"كانذلكوانما،فضة،للثورةنفسهيهبلمبلوك

ثسورةالعظيملينين!بهجر9الذيالثوريللواقعخصةومعايئلأ

قبلوما"طورهومراحلبلوكثهرفيان.رةالجبلاك،ريخيةاوكوبر

\

لمحماعر

حح!

لجشم

لقر!ليرر!سال!ال!!

يا،أوكتوبرشاعبرانيكولان،به!فييا،بلوكقادافياالكثبرالثورة

السوفييتي.للعهدشاعرا

مضكاملة،واحدةبلوكوغنالية.ابداعهجوهرفيغنائيابلوككان

والتضادات،1اكللالوابالاص!-وات،اعتيلدينجبرب*ل،ملبئةوهي

البطى-ليظل،بلوكاىابالسصبة،اعالمامركزوفي.والتنادة-،ت

صالطربانللقولنبادرأنبناويجدر.اسيالاسالبطلهوالغنائي

ببلوكانتقلالذيالطرإقق!،نموذجب،طريظكانبلوكاجتازهالذي

ولادةنحو،العالممعالوح!دةالىالمتطرفةلفىاقي"واالفموضمن

الاجتما!ط.الانسان

ويكشف،العامعنيتحدثنفسهعنكلامهفيالشاعروكان

.للانسانالروحيالعالمعنباستمرار

التحولعلى!ى،هداوكان،عالمينتخومعلىتب3وبلوكعاشلقد

،روبسالوطنهأميئابنايرظلاًنهغمب!ر.ل:ءنيقولما3،اثوريا

-سالم،العإرىعظيمشاعركلشانبذلكؤلف،ئه،ابراكلبهـابارا

وطنه:خلالمن،علم!ويطل

العجافنالسنهفيولتاضىاالاشع،ران((

سلمكت.الذيطريقهاتتذكبرلا

الرهيبة-روسه،سنننابناء-اننا

."شرلأأينسيانعلىنقوىلا

بثلاثة)ا!5091ثورةهزيمةبعد)8091عامفيالشاعرو/بمتب

:هذامثل((رو-يا))قصيدتهفي)اعوام

البائسه،روسياياأنتايه،روسيا"

الرماديهاكواخكان

بابالئسهةهي،الريحتذروهاالتبماوأغانيك

((.الاولىالحبدموعمثل

الاحساس،باستمرار،ينقلحساسوغرافس-5مثلبلوككان

.الحادبالتحسسويتميز،بالقلق

انسانهوانما،باسمهأشعارهبلوككتبالذيالغنائيوالبطل

التراجيديةالمعاناةتلتحمبلوكوعند.العصربكارثةالاحساسالتهمه

وعنفوانس"نارهفيتوادتاريخيتحولي،عامللضحوالمتوتر؟لانتار

للشاعربالنسبلأءميتةتظهرانمثنالمنتظرةوالكارئة.اجديدةااةالحي

لثسورةد،)نسبةهاماثورياتمريناتعتبرالتيالثورةهي(ا"

مسنكثيراوالفلاحونلعمالاوفقد،بالفشلانتهتوقد،أوكتوبر

الاهميئ.خارقةكانتالثورةدروبرانفيلي،الضحايا



امضءهبئانغمةتبدوهنإوءن.ومحررةجمهبةذاكءعواكأها،4نفمى

.اسمصرصإءولاراحةلاحهثيركأابد"ورركةفيءرانظوا.بةوذ-ية.م

يحسن11وقيد.اءاريخيلأاافنائيىقىااىا"ثتقلدلوكغض،ئهبئان

.ارهرباستإغالتارإزوسروكان،)ء،"قىاالحرءةمنصزء4ازادو"

العالم.فيوءلكانتهالفردمم!،اة،دوها،بلوكأ*بمانت!صبتلقد

ناثهماىاتوص-لفد-بمالنففونرةفيالشاهـبرانقول19ويمكن

اءال!م.ءعا،اوليا"عوحدةوبابرل،بمفرده،يو!هـوحدهلاالاذ*ان

،اخاصواالهإموحدةمن"ص-وره"م،،هنا،دلموكانطلقوفد

ة-ل،ا!،ام"عاوحدةبراالاحساسهذا.((اتاتيا"و"ا*"اكبا))

صف،تش!غلا)تيافطةاووه،الارداءيةالغبطةبوفهوماث.إعراعئد

بنظرتهملتهما،برؤبدأنباوكحاوللقد.الكبيراةشاضمانة،راوئا

ابرتهـبت4وقد.ذاكؤب!إنالافحدةوءدرصا،ككلاما)م!اقيالشهر

أجلالقبض،"ن،والثقاقةا-ءاةاوظواهرالحفائقمؤج"،مةالفنفي

!-يلهمعادلايرقاعوايجاد((اعصراايقاع))ء"ى،النغ.كلهذابمثل

يبسدأنيئبغي"الف"ئالبلوكبالنسبةإمئيحديثل3كان.الشعر

"-نلدب--4الموسيقيةاوحدةاتظهلماوكثهراً.اثسةرافيمعادله

عإبو.انطباعمن،((شيءلا"

ار.الم،معالتوحدفي؟هنلبلوكالابداءبلموبالاسأساسان

هوهذا.ايهاالعصرنبضوايصال،تحديدكلوراءعامشيءورؤية

)هذاشاهدااذاتبادلموكغنلئيةوتمثل.التجسههبمنبلوكفهمهما

ذاكوكان.الىصرعاص!ةعبرهوأحساشصاعرافهمافىبم!ا،ال!جسهت

ا&:واتكانت.و:جةيولوجبةا/بىبقرنبكأقريخبواق!ياالاحساس

فيالرببصع،اكماءراتيةاثالأاخناواعبر،تتج!ا.!-ارول!ك!ياالملتهبة

ءارالالفتلكوب،التاربخيةالغئائصقىصلملالءن،،انعكستو،والحياة

ء-نذةحدثد":اوءا.ومآسيماا)حبص!اءاتهـنتحدفتالتي

-ائياافضايثالمح!ك!يرأسمنناذانه،اذن،1ولمنقل،واوكعندالفضائية

شرك-اء)ببم!*مىفيهاالضمائركافةب-ضصهلبلوككان.ا،برامى

لزمن.ا!بماتدهماالدراتنب!"!و،(اء"لدرا

المعنىالاشعارهذهفييدخلانههـو،هذادمد،والجوهري

و،حسدونالابطاليتحددا)فصءبىةوؤى.العاماتاريخياالايد/واوجغ

الرههبة،ابىائسةروسيااءأبناانهما"يإ.ودر1تج!ا"اروص!ورتهمعنوانهم

رقيمقة،فنيةبوسائل،بهذاالاحس!-صاسيدركو.مذاكاياروس!با

بىي4ا)ثالقارووسفيهايت!---ددوبل،النماذجؤيهافدوبوسائ!

.أبضاونغماته4ل!وو؟وللشاعر

ازمن،وا،اتاريخاهذا!بغئاليااشاعرافيهاوا!دالتيالببخةان

عشر.التماسعالةرنأرورو(توعا!فة

المثهإءرسعلفقد،معينةواقعةللقارىء!"نذكرانفي،و،جدر

:وقال،الفئاليةاشعارهالىقىثار،رو!،1عنلف.ئابقراانمرة

روسببا!هوهذاكلان

اع،لمب!ا،?.وينحوعلى،يتوحدأنال!خطاعقدعراث!ااانذاكم

وبالعصر.
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ا)شاعرلوجودإف!وماهـ-ثامثلالىؤجأةيأتلمبلوكانبر

41يئ؟لوالعمر،اممرافييعبمعياشاعرا)!رالثزروقض"*قى،ومهـمته

.الديثبابالاحساسوحتىليلاورء--وضوابرالاوهامادت!اؤقد.)ص!

"الحياةبعاصفة))يحسلجصح؟تثىجمئاالز"ن4رافانو"ا

الما"ااؤبا5ضهاالتخفيوحاولاء"فةا*ااهذهمنهوارت!بوقد.حوله

ولاهـزراباتولادموعلاحيثأوأوهامهأحلامهمنصاغهاتياالمثالي

والاساطيروالاتاهاتواللازوردوالاوراد41-و!يقىاوانما..دماء

للشاع!ر،ارو"،نسياامللعا!ناخرةصورةاذنفهـو-والاصس--للأم

يفسأنبلوكحاولوؤدبة(الحامالانسافيالاتجاهذيالرومانمىب

ناغير."ءا،ي))بشيءغامضباعتقاد"الارضية))الاتهء3حضى

وض1،5اعلى،ءكانمناكثرفي،هذاءع،يفمركانعندهانئىهرا

والمب!،لش،اتء!طا،الهاط!ا،11-ددالاح!"اسدطكاموا(-ة،دخهنر.رـقط

نعتضمحدلقأ!ور،رظهرتحهتبلموكفي*البقى!ييوغلأصزر!دةر،لء؟

."ابههءةاالامكار"

هـ-م،ؤءزيفهةالجيتنف:4الاصواء/وارجراجاافاءضاالاعنن!قادوحتى

حركةن!وضان.ةاحيماا"عوانفص،لتكل-ادماىا4برتؤديأنتةطع

وكان.وثيقاراوك!ىقدلماعتنر.!!ااافرنودا.إ"وفيارو!هـافيالتءرر

.ا"خوميناوتخمةالجوعىصوع:اواقعاإ/:اؤ"مات؟عي:بئميرىباوك

نعؤصيدفءؤء،زت.اءلملاءافيآيةنحوإى2ة.ميرهاسشيقظوقد

:اياراسهمااانطاماعلىلذاعراحتجاجأول((المعهل((

.المجلورابيتافيصةراًءاًلنئه:ابيك)ء

الامارربطفي-الاءال!صياوفي

التأ"لفياًرر-ةرؤقى"-رالمسإتصر

.الابواباىاااثاليىويرةدفق

-*-

محكمنحوعلىالابوابوتغ!

المسحعلى..المسرحعلىرناكو)كن

سودا-مب!مة!ئة...حراكاجهدؤداصدهم

مهمت.فيارن،ور!تعد

-*س

...الاءااك!في،أناحيثمن،نثيءكلاسمعوأنا

نحاسيبصوتبربءوانه

.أمذبةاالظ!ورلاحناءاقومايدءو

.اصتهعالذياثمباالاسةلفيوهناك

-*س

ويتفرقونيدخاونانهم

لهم،أعدمااونالحمالويحه

يضح*ون...اصفراءاالنوافذفيهناكو)كنهم

((.ال!وساءووؤلاءعذبواوقد...خدعواقدانهم

انهنهم.لبلوكبااضسبةانفضحقدالقديرمامالعااننفهمهنا

وا!ن.آنذاك!يصرفه،"اكأ4و،احق!بقيمةاا-ببإةاخارجطويلاظل

المعرفة!فيطةأروعء،.يهببهـااقيدأ

ؤإ-س،.لغنىلانصا!ةوجدهاوفد،الحي!اةبوكأءبلقد

يهـدأ،لاقاسنههـالفيها،صحبةالحياةان.للفناءيصلحلاشبمء!نماك

،51أو))قصببدتهموالىوو:اومن.تماشانوينبغبمبرد.لرةالحياةاكن

."بجئونأعهبنأناريداني

بلوكايرمانمصدركانت،اتفىبال!روسياوصبة،الحياةان

موضوهـقىص"رتا509منوابتداء.((الجديدبالظرن"،باوو"ضقل

ح!لىوب))قصيدتهئمة.اثعارهأكثرثي،بلوكأء،مءاثلةالوطن

رءالشاضط.افئائهبقىاباوكانجازاتاروعءئوهـيا،((اجمكوفيو3

هئصا.صميصياوألم،نافذةوبرقة،متناهلابحبروهـياعنيت*إم

حر!لأالمتاللوحةهئا،اواسعةا،الااواناثعيرةا،المببئةالحياة

ب!لموكاغانيأبطدكافةتاضحم"كيةالبلبةالقراون"ففي/.الوطن

عية.لاجمفااوتبكأالذا

عندالامركانكما-امالاالمروسياافنائيابطلهبلوكص:عاقد

عنى!دالخصوصوجهوعلىالسرثعراءءكندأو،الماضيسعراء

-(2)شيرازو(1)إساياناعئد،!ثلا،للحااهواكه،أرمتء،اًءش"*ر

،النهوذجوهذا.وفيمةوصديرقة،رقيقةونوصة،عاشقةحسناءوانما

الاهـل-!و!ياهيهذه.واسطوريغنائبمبفواكلورمشبع،اضاسبةبا

هـاوك!وبرع!فيالارمنالثعراءأبرزهوايساكب"ن(2وا)

هـكويأتيااكبيرالعامرارميمنياشاعرؤهوشيرازأما،قبلهوما

.ايسإيانبهدالاههية
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نا.((افطريةاافقاوةا((تذخروهي"أبدا?ءكإءوجههـا)):والمزاء

الخ!سةصيالاتهاو"ءومعها،!ااف-اعازهرؤطلاال!م!اعرروع

ا)طر!!قةر!ءم،طخضصار،انها.((ممكناورمتحمىلحهى))

للمستقبل.

هـ-و...د!اوالاوه،نلروسيا،امطيما،العارماحباهذاان

ر،لمبس-اانلحةجمبة4مفهـوء"فبمن.لهيأسرآخرءنبلوكانقذاذيا

،هض*ن...((وشهبمة))عطيمةديهقراظيةثورة،((كبرىبثورة!دلالأ((

حبلماةفيحاسمارورايلعنيان41لىءبمونوطنهبأنبلوكاي!ماننهض

.الانسانب--ة

الفطرب--ةا!ءمبهذابةوى،4الشعجمببالقوىدلموكآ"نلقد

القديمامامااحذؤتحبركةؤيالقوىهذهالتحمتوحين.الخارقة

الارتقاء،ذاكاذ،استطاعدلموكفان،(اوكتوبرثورةفياكنقصد)

اثورةالع،قياةارساواالظريضكب!-لءونناالممنىفيهفهم"قامالى

"-رةلاول"ةرام-4الالةت"روزرمحت،العإام!وجه!برتالتيأوكتوبر

كوكبنا.في
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بكلروحه،ث،،عرنااء،،اخف،أوكتوبرثورةنارانداهتوجن

و"!دهـ"،ميء3كلىفتل،اسضمري4بحسهتقبئهااقد.كب،نهوكامل

ننض"دهفكماو،()عثرالاثني))كلهالعالم!كبدوتاتيااقصيدتهفي

د**:تاتباالاررء*و/-قيالاؤإ-وام!ضاوالمقكل.ود)((سكب!))ئيالوط

.(لىابقاالقفقاسر

اطروفؤث/اا-وريااشاعراأ*،مترتمىما)نيالاسئلةبلوكحللقد

ايرء:توفوبوشكبنظروؤطعن،ثكبلا،تختلمفالتي،لجديدةا

ؤبر!م--4.ا)ثوريالمنهرش،عرزاويةمنعنهاوأجاب،ونكراسوف

"!-انفينف!-4وجداحرةاالجديدةروسياعناهـفاعالتمجيدصوز4

انت!قلروء،ن!ك!كمثاءر-41""ءحمابمقداريضفهمأنالافيهيسعهلا

عده!اته!ااشق."ركةاامض?وباآخوة-اقتناععنالواقعيعينصفوفالى

صنعتهمما،طارىءاًوعابر،غيوخيتز،طيبهومالكلالضماتة

.ال!ثوريتطورهافيالانسانيةوتصئعه

ابنالعاتخومءاىاواففافرمالمشالثاعروهو،بلموكزوجهلقد

عذاد،تلا؟راًحاط:قىاالارادةذويا)ظله!ج!ببعاىا،والجلإبدا!ديم

((:والسمرلممملالاخويالعبد))لىاوالتوجه،لحربا

تحتفر،امانت"اول،القدإما)مالمأ!ا-أواه))

ا)حلو،عتارفىمنتعاذبد!توورا

يباودؤعلم!ثلم،،!أءلو،اذن،قف

.اقددهةاب،لاحجبقى1،ولاابيامام

،-*س

لهكاترزوازها.1،ولاأبوهمبماروسياان

،أهـودد!اولاءقة،وحرينةفرحة

،لبكاترنووترنونهاا

وبحب!بكراهية

-*-

د":ا،يحبكها،هذا"ثلبحب،أجل

!طوإلزمنء:زرأحدكميحبلم

،حباام!اماافيانثسي!!فلقد

((!إمبتو،يحرقحبا

و)هـ--نالاوا!4فىاصرهاىاوءضاول،اثباهذابلوكويفدسف

وبأكلءإؤط،ءضطورخلالمنام1،1االىإقد"4اكأنهبل،اجؤاءيشرحهلا

:الوحدة،الماونةالحيماة

،ا:،ردةاالارقامصرارة-شيءكلنحبات،"

العلوية،ارؤربئاوءطايا

الثاقبة،غاليلوأفكار-ثيءكلواضحوإ:!

((.-"اكأئراالالمان!بةهـقربةواله

براسلامواكنه،ا،".للأماىاا)قد!العا)مدءو،!!وووو

ار-صلم))،حقءنلينبنأدسهإه3لمماأو،النترءف1)سصلام،الممت-ءلم

((:ا)مادلادإم!راًطبا

!امحرباأهوالمن!افيا8،لوا))

مسالمة!أحض،ناىافط)وا

السيفسئولحسمتأخرالي!را--وقتادام"،،اواونا

الضمد،فيالقدجم

((!اخوة!:ص:حارؤاقاأير!ا

-*-

لنغميعهلثكبماءلدفي،فليس-.زر!ددايكن.وامامؤ،ن

!شيءكللأبلوغنسشطيعون!ن

تلعنكم!تظل-ناوؤروقرونا

"!ب!دقيفااًلمر؟فمةالاجبال

.!الم"نرأيويراهالتارلخيستنئمفكانب!كلدإن

نجة،الاسإالقيثارةباسم،القدبربماعالماهـورض،دي4إالنهاوءي

:لسلاحايرلميأنيهيناد،هقيلضخا،الثائرةابهوعاؤبثارة

!القدإمالعارمأيهـ،تذكر،الاخيرةوللهرة((

!والمىلامللعهلالاخويا)ميد

..والن!بترا،لقالاخويللعبد"دعوك-الا-يرةالههرة

"!إةلبربراالهيث!ارةزدعوك

ظ-لفقد،ائنرقاقبثارة(يةالبربرربالقيثارة)الشماعربقصدو

قيودعلىانتفضالذيالشرقبربريةصولكاور!لأيثرئرالاوروبر،!مرب1ا

،الجديدةحضارتهلضفسهإصنعأنعلىوصهم،وعذار،نها(الرأسر

والثمرقيبنالشرقىكلباسمقي!-صلمبلوكاًن.تراًكبةالالف4حصارو

فيقول،(امثرقاعلىاًاخربحسإبءةفيمحسوبا&ءوفيءةيوالاتحاد)

ين؟لمستعهرابضنصاخرامكالأ:ا،اقصبدةاراثنافي

،اشرقنحواسهضءنامئاتؤطدكل:م)قد((

لا-لئنا،وسابكهنينصاهر

باستمراراوقتا"حسمبونوكنم

."ا)!بناد!ما!ءوراتحنئموش-ضنطيهون*ةى

عذاباتعلىص!االذيالضئائياالص-أعرحرقمةبكلأيضاويهتف

اوكتوبر:وءدواثرفىورو،استعمرااءرباواساءاتوطنه

باجئحتهاتخفقفاكارزه.احيناحانؤدوها((

((.الاساءاتتةماظميومكلوفي

علىصهمثدالغربدامماواكن،ذاكقيلليتوءدبلوك)بمنام

!لمتنطلقاذن،4علبانامثووااهـوميبتكطلوطناواجتياحالتدخل

الثانن(كانون)يناير03فيالقصيدةهذهبلوككتبلقد.الاناشبد

روس"ياانباعتبار،ا!سبوي!بنباس!م،((سكيفي"والهـ!ياها،1891

وتصئالعوتتمردضتفضاتيااسياوللمكئها،آسياعلىبتحسكانت

."والسلامللمملالاخويالعيد((حضارة،لجدبدةاءارةالحض

اًلشهـيءالغنائيؤالشاعر.الاعهىبا)صقمدسرعرا-طاحقدان

.4اببىسالبمودالحبمنانطلققداضوارواا)ثورةصه!وفا)ىانفم!

نبالالستعمارانجيدايهرفانه.احياةاتصوا)ىمعإ.!ذ)كفىو!و

.الانهانولاالانسانيةلا)حر!ونلاوهم،ابىضيا!بيمفهـهونلا

هـنوانطلاقا،لذلكو!و.والااحاقوالضم،الاربابمدص-وىقمهملا

،ارملاحيرءواآن،ا)ثاعرةوا)ثورةالشعرباسم،يدعوهم،ذاك

قامخ!-!ياوهو،ا.،الهوناواورو؟"د.جةجوهـراىاا)-ءمعويصبطوا

منه.وانطل!اءباعلى
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الهها.أنئرناا!تي()سكي!((كهلقصب

و*فيتوا)ئقاشالضجهيممناكثيرااقصبدةاهذهائارتاقد

1سان)1(البرافدا))جريدةكة*متوقد.التباينفيغايةبتقدررات

فيا!ا9عامفبم(ا،-.ومييتيالش-وعيللحزباركزيةااللجنةحال

هاعللاستاالمعقفينيدعامبلوكانالىالهراءأنظارفلفتت،الموفموع

وكيا!"روحهبكلأ-،1ا!وواسضمعرل،فحسب"الثورةصوتالى

ان!--ازاتواكبربل،شعرهانجازاتأكبركلههذاثمرةكانت"و

نعني-)3(لأ-يف-وو)؟(ونكراهـوف(1)دوثبمبنبعدلروورياًاثيعرا

((.عشرالاثني،)يدتهقهبها

مقالتهفي)يروكوش!فلموريالمعروفا-وفي-ءباالناقدويمقب

ؤهـة-ول،ذ)فىعلمى)791.ليراوكتو02؟ى((الازفستيا))فيبلوكعن

،()عشرالاثني))امورياللممالاميناءبةهـهنهارةحتىبطوكظللقدا

نعالمدافعونعلميهبهاانقفقالتيموالاؤتراءاتا!شنبماتبرغموذلك

ملانفس!"ؤكدونابههـأواوحينما.القصيدةظهوربمدالقديمالمالم

كانتأنبء!،القصيدةاكتابة*فوأله((ندم))قدبلوكانوللاخرين

هـصلىجواهـ،،02!اعامنها!كأفيأعلئقداثساعرقن،نشرتقد

ث-يءأففلفهي-كانتم،ها-"ءمثرالاثني"ان":تاكيداتهم

."ووبمبتهالمعاصراماعااعشتقدانذاكانبم(ذلك.كتبته

اببها،اأشرناالتبممقالتهمنخر2موضعفينفسهالناقدويقول

أبداًو/ظلهكانهاذيااكبيرااروسياللشاعرالفنيالتراثالبمانه

فانقصيدتي،بلوكأل!ضدر(ك.ج-بالعربر"ةلتمبيراهذاء"حااذا)

ىفف-وبالذات.خاصةمكانةتحظلأن((سكيفيو))((عتذرالاثني"

،بيدنىوديميان،مايلاوفسكبىمصاففيبلوكيقفالهمببنهذين

السولمحييتي.الشمرمؤسسيمنكواحدينهضو،يسيفنيوبرجي

الحادالنقاشتثيرزالتلالبلوك((عشرالاثني"قصيدةانوال!قى

ا)ضجيع!عنناهيك،السوفييتالنقادصفوفبينحتى،الانحتى

عامة.والعالمالفربفيالنقادأوساطبينوتثيرهاثارتهالذي

،ةالقصيد"موضوعحولهدارالذيالمحورتفهم،اذن،فلنحاول

ومعتواها.

،،ل!ياة*و"ارة4نابفلوحة/صمورانحاولقدبلوكانراينافي

الئضالالمستميت.اىالاوالئورةااما!بىالروسيللمجتمع-*ـ!كما-

الحفد،يالروسالموجيك،(الصرجوازيين)والبرجواالممالبين

هـلمناظاببنواوالمحتكرينالغونةعلىالموارصهوربهنممرالذي

بمدجميعاالثالر.لنءمفؤفعمتاةكبمااالنسرونشوة،وصنفنوع

بلوكانغير.المضادةوالثورةوالغيانةالرجعيةءماقلعلىالقضاء

صالمحي!يجاريهلاالتبمباصالتهوبتميز،الخ!اصةبطريقتهمتفردايطل

بهخاصا"بلوكيا"نهجا،جداخصوصيانهجاانتهعقدفهو.محار

ورمادلأ"البلوكية"اللوحةفيياتي،هناالبلشفيفالثانر.فقط

كونورغم،أيضاا!نيسةعلىئاروالدالثواركونرغم،للمسيح

ي!!د.دالذيالافيونبانهاالمسيحيةتصفعموماوللاركسيةالثلاشفة

كونرغم-وأخبراً،هيكماالحقيقةتفهمفىاكادحينويعرقلالناس

.اسماءا!فيلاالارضفيمثالهاتجد-الجديدالثواردين-الماركسية

منوكثير،عنفواًنهافيوالثورة-ببلوكحداالذيفماواذن

التاسعاقرنافيروسبباشمراءكبيرهوبوشكين(3و2و1)

بالنسبةشكسبيربمثابةلبروسي1الادبالىبالنشبةيمدوهو،عثر

مجدوهو،المربيالادبالىبالنسبةوالمتنبي،الانكليزيالادبالى

ابصادايمثلروسيشاعراكبرهوونكراسوف.الادبيروسييا

-فالنهفياروسيااثمرفياالانتق،د،نج!والواقايةالثوريالديمقراطي

اوومانسيةاشعراءمنفهـوتهو!جيفأما.!شرا)تاسعالهـقرنمنالثانن

الطبيمةبوصفاحضةصغنالبىولةءمره،،نيةالافالنزعةراتالروسية

النفس.وخوالح

ليسهوءنكليصفونوبعضهم،اثقفبناعلىحتىغاضبونفممالا

نأ،بهحدااتياماافول-(بورجوازيأي)()برجو((بتهبالعامل

أالمخاطرةهذهي!خاطر

ذلكفيثأنهم،بتهمفيماشديدااكألملأؤ،وو،ارنقاداةطيحإ

مؤهـنبلوكاندالملفمن.يةافكروا.مريةالنصبلوكابداءاتفيسالر

الخاصة-قتهبرطر-المسيحشخصببةنثبيتأرادوقد،بالمسهجحبكأ

انهذهقاللومن،هزاالثورةهز!4الذيبالمثالالملامساكمحاولة3آخر

اخرون،كولنتما،بلوكمسبحيةروا!بمنرا!ءجماتكونانتمدولا

يعارضالثورةوهو،بلمسيحيرؤمنوانما،أصلاد،اثورةيؤهنلابرلموكان

ا!راءفان،وباختصار.المطافخانهةفيباتص"رهمؤمنا،محهبمسه

كفالئنممريالتصويرطريقةفيبلموكءمديةتؤكدانمحاوالأتتضارب

بين-الاحوالأفضلفي-و.وؤ-قيمء4عفولتهزؤكدأنأو،ال!ءميدة

.صلبلمثاا

دفلكون!وهو.ءمارالمثايىن،،لاثنينيؤءقراوكانينارأوفي

نفمه4ولانه،الفهمخير-الألملأحينا،وخصوص-ب4انىنف-.بئفهم

صفةيجسهدزنراًهذلكلكل-اشعببجناالمثقفبنصرووؤطاىافيةمي

ثورير4لىاليتاكاهـير،الثائرقيا-"يحاوصفة،يحالمسهفيالثالر

المبحاكأهاوالى،الاولىالدعوة،مأوفيصوهبرهاؤ!حهةالمب

-وةوالافوالمحبةالعدالةر!صولباعتبارهالبسطاءالنلسقلوبالي

الاخيرةا)ضربةنلكووهكذا.اجنوالظااكللماعلىورة3اواالانسانية

كالتالي:!ةالقصبسمهونيةفي

-بية.اءالازهارمنببامةءكللا...

.المسبحيسوعيخطوالامامفي

-*-

بسوهرهو)كن،تباعالوحاتهتتفير،حيبمشهداقصيدةاتدا

نآحية،منومراحلهاانعطاقاتهاوكماثورةاتصولروهوواحدايطل

-العمال،الثوار-الابطالعبر،وتفاصيلهاجزئيانهافيوتصويرها

حاليا(لينينفرادابتروغرادفيتاءالمشبدءوالخريفاواخر.الجنود

خطب"في-لينينعليهاخط"اكفابرايتهمصفوفايتقصونوالثواًر

الحربربئ"))كلمة-السلاممر!وم-الاولاث--ورةامرسهوموفي

العالم:ؤيللمضطهدبن

اسودلبلا.

أبيض.ثلح

!رباح،رياخ

قدميه.علىإضتصبأنالمرءيسشطيعلا

رياح،رياح

قاطبة.اللهارض!لى

س،-

تتلو.ىالر!ح

.بيضاءندفثمة

جمد،ا)ثلجو.لحت

،ذلق-متصلب

...يسوداذياهوبرد

...اسفاهوا،قدماكستزل"

-*-

لبنايةينايةمن

.يمضدسلكثمة

:تقولالسلكعلىوالراية

((!التاسي!سيةللجمب"السلطة))

تمرخ،تولولعجوزثمة

معناهاتفهملا

الرايةهذهجعوىما

؟7



للضخمة؟اخرقةاهذه

الاطفالمنحشودكدفئةتكفي

."الحفاةالعراة

-*-

العجوزهيدصاجةمعل

المتراكم.ا!ثلعتلالعلىشرنح

الاله!اميا،اسعفيني))

((االقبورحتىيطاردونناالإللاشفةان

-*س

!الر؟حهيوكاامسياط

ذاك!منبئخفالصقيعوطأةو!ست

المفترقفيالبرجوازيهوها

هعطفه.ياقةول9انفهد!نقد

-*-

،مسترد!لشمره؟هناكمنلكن

:أبعءوموته

"!الخونة"

((!هتابفروسياان،نعم"

لشك،لا،كاتب

خطيب.او

-*-

طويلة،بتنورةوهناك

...الثلعاتلالبينمنينسل

اللحظاتهذهفياننجهملم"

((؟رفيقيا،الكاهنأيها

س*-

الماضيفيحالكاتذكر))

بطنكخلفتسيركنتاذ

يشعقوقهوالصليب

((؟الناسعلى

-*-

بالفراءنلفعتامراةوثمة

اخرىتحادث

"إ...وبكينابكيناكم))

تقع،وتتعثر

طب!-وجههاعلىتهوي

-*س

خلوها!،ارلعوها

س،-

مصاحيحر

،ولعوبغاضبة

بالتنانير،تعبث

،المارةتعحهد

الضخمة،يةالراتجعد

:بعيداتلقيها،تمزقها

((!التاسيسيلأللسمعيماالسلطة"

:والعبارات

...ايضااجتماعناعقدفانحن))

...البنايةهذهفيهنا

الامرفيبحثنا

.قراراتواتخذنا

...الليلةلكاملوعشرينوخمسة،راساعشرة

...انهانأيمامن..نقبللاهذامنباؤل...

((اافراشالىهلمء...

س*-

الليل-اواخر

.رعاشاارصةيه

اوحدهيقبعمتس!ول

.هناك

.واء2تعويوالريح

-*س

الم!سكين،ا"*سكعايها،ايه"

،لأبناهلغ

.للنتعانق

-*-

!خبزاهاك

أهامنا؟هنلكما

بنا!هيا

س*-

!سوداءسوداءسماء

س*-

اسيفحقد،حقد

الصدورفييثور

((..مقدسحقدبل،اسودحقد

-*-

يقطا!كن،الرفيقايها

عينيك!ولتفتح

-*س

لمحيتقعالتيالشهيرةالقصيدة"نالاولالمقطعيمضيهكذا

ايا!ه-!ي،اوكضوبرع!دالي،لروس!يالوحةاله.هقطعا(12

لاولى.

و!ط(كاترين))1(ولكا!كباالاضافتاةفيصورالمثافيالمقطعاما

المقطعويقلم.برجوازيهوهذاوايفان،)1/فان))2(قانكامعانس

،لمعشراًلا"شيهؤلاءمنواحدعنداضفسيالللألمرهيفاشعرياصو*!ا

الذيسصفربها،(ديوتر))3(بتكاانه،"كاتكا))ال!هذهيحباحد2

ت!خونه.لانهابمدفيما،لرصاص

الثوريةاحياةاتصورسطور،ذلكالى،هذاالثانيالمقطعوفي

الاحمر:الحرسلجنودلرومانسء

مرير"حزن"

عذبة!حياة

ثرمعطف

نمسوية!بندقية

-*-

البرجو؟لنغيظ

،باسرهالعالمفياكارلسمث4

قاطية،العا)مفيدمويةنارا

لاسم!صموالتحبيبالترليلصفةهي:كاتكا(3و2و1)

بنكى(اما،(ايفان)لاسمالتدليلصيغةهي:وفانكا،)بئكاتر)

."بيوثر)لاسمالتداجلصيغةث!بط

لاع



"!ربيامنكابركةا

ءمرعا!هولر"بماوا)سهادىرإوالخامسرالراو!المهطعوينئى؟رك

برتكاءذاباتفيصورالسه،لمالمقطعاما.بةكاتخوناخذتأنبعدكاتكا

اءاورعاوالمقطعاثامناافطعويجيء.كا"كاخه،نةمناننقمانب!د

اوحة،ا)قد/مامال"اتمم!ح3اأنليووايرديدااماوراالوحةليع!ورامعا

والرأء.مالية:افصمروةاع!دعلىفئرىانتصاراتهيسمجلوهولاوكتوبر

جائع،لمب3ءثلابرجوازيايفف))

.سؤالكعلا""يقفصامتا

،وراءهافديمااورالماويقف

.()ربرليهببن4إذإعقدق!د،ءأوىدونكلبمثل

ا)ثودإ،اله،ءسفةفبىاعشرالاثيان!قفي!"جلالعاشرالمقطماما

:4أغلاانافضايتوراتيالجد،هـاامالماكلوفي!بهميصيحوالشاعر

ثوريرة!بخطىسبروا))

قريب!انه،يكللاا!دو

!امام،أمام،امام

((!العمالأيهايا

)احرررىالا-صر:ا"ود./بئاالانطلاؤقىببه"ورمشر2احادياالمقطعياتيو

،اـهع-داؤك!،ججبعاعشرالادنايتقدمو...))

احمدودهـم!.مقمساس!ثمةولشى

شبمء)كلتا!وااقد

((...شىءمحلىيشفقونيعودواولم

فيالاجبرةاضر؟"وا،اختاماالمقطعوهو،عشرالثانيالمقطعاما

رفيبسبينءا،عضوينحوعلى،يوءدفهو،القصبة-السمفونية

--نافلاحهاذاكرةففي،اوكتوور!دفيبرؤياهاوكتوبرقبلمابلوك

ا!ما:ةبااوكتوبرهووها،المخاصالمسيحبوعالىمبعديمحلم

ا!ذببص،اًا!قراءمم!يحاًنه.المخماه!فوبيتقمصلبلوكوبالئسبة

هـئي،ادنيىااكلؤىا!ظراًءاثورةهير4إو3اووئورةءالارضفي

:الثوراتثورة

جبارةبرءطىي!نقدمونمللاول...))

،جاؤء-كابووراءهم

ادماحورةاحهرعلممع-الاماموفي

العاصفة،خضمفيالنطرعنوبعيدا

،الرصاصمنوبمنجاة

الطصفة!وقحفزةبمشية

،اللؤاىءمثلالثلجئدففب"طترتمي

ررظءالازطرمنبباقةعللا

."المسيحإهوعيرخطوالامامفبى

اواف--عامطيات5وبهبئاشعه!ةاالاسطورةبينبلوكوحدهكذا

بلوكاسمتطاعابمضاوهكذا،وانعطافاتهتفيراتهفيالعاصف،الثوري

اثالر،االثىعب-،روسب،ا"لمةاعاا،الفلاحةروسياالىيتقدمان

الدين،ومعطياتامواكلوروابالاساطيرفيهافرداخلفيةاشبعتالذي

اًللينينية،س11،ركسهةبىادىءوفقااثوريةاالرؤياهذهتعوفىانثون

مث!لاكأايتقدمأنبلوكاسخطاعهكذانقول،اللينب!كمااحزبهاوقيادة

،اكريوااة:بااا)مى"موقذيالىوريبعطائه،1ايامذاك،الروسياهذه

.احوارواالاقناعفيالاليالمستوىوذي

الدينكمالجليلموسكو

ل!مهارر!هجمةدرالهكلانط

ا!-دال!دارمنضصوراتءن

009لهمدالاهاًبروالة،سمد.إةالحزايراوطنهقياالحركة

006ميسضراب!راال!اقيسب"بىواربزاكهقىالاث"خر

احكيمانزيهترصمة

003جبابالجنرال:ب"الشهالمقاوور4حرب

علول!ناجيترجمة

و.03هايدلوغلاس-الم!ا*فاحا

عهـير.سهاءكبماترجمة

05؟غاروديروجيهينالعنتواقيرناماركسبف

احكي!ايهقيترصمة

003كوروواوعشتركسي11اال!راصول

مجا!رعهدالمنهم!جاهدأرجمة

بة3.لوبريهريرجياكورةؤكببهيورة

احكيمانزيهترجمة

325عبداًلدالمعبدال!4.دا"ورةوااالى،رببإاوطنا

(ع.بهاشروقيديلباو3تورة

!05كاهتروفإيلقيكلمكأسترؤ

!؟..هارنفضونميكائيللاميركاا!خراوج!ءا

هـايخراطادوارتربرمة

003جبابا)جنرال:ا*-4الفيضالقاوء"قكل"قى

بانشاطريرمون"ر-مة

035إبملكارمال!هخوكايا"ه!داءاأقيوةا

.-علولثنناصيترجض

6.16فهـدوبرفيالاسه*ءه-ارجثة.شريم

ا)خراطادوارترجهة

003توينبيارنولدآ.ب"العربريةاوحدةا

اديراوياعمرترجمة

005طرارث!برورجالقوميةام!ألةواالماركشجمة

.014غوته4رولانااعدائيونوالارهاببونا

أنشاطييرمونرترجمة2

055غاروديروجيهماركصكارل

طراًببتج!صورج*إوجمة

005اببثكبماطرصورجالصبيام!*وةيا-باا!!زاع

015مصطفىعوذياوءهانء-فطفيالطلامساطنة

002بهـاءا)د،ناصمدفدطصن4الواقتراح2

025كئفافيغسمانالمح!ناقىطهبئفلم!ؤصاا!اومةادب2

.082نثاطييهونراً)ميتل!ونغائتصراههفى

0135)ابيرونورببرالثائرا!ف!(را"واجمىا

11عاجإسلامة.نرصهة

كححيير،.!حييححر

!لا


