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ءرر!!ك!غ!وهـيى!!لأك!ياك!!يين

الشوية6السيدشخصيهمئاحيريقولانهبحثبم!ك!

منالحيركليخننلنواانالمناقشينوبامكان.والفسفيةوالفكدية

المساتانالولنافلفمن،الضالويلثهاعر5ملاجوانب

للرؤبهاوتعميتىافاكلسةسالةعامابق!صر،ريادةمآلهلش!ت

الحديث.وللش!ر،لاالمحرينثيالشراءوإليرية؟لشاعريةو"لرلىية

ار،يةوا6الشاعريةال!يامج!ليفيباحميرالسياباقهو!

مالربما،ون"ال!وطانحرا!سلانعرفربمه.لفكرية1

وجوءـر،اليابجوهراناكلنعا1،ذاك"ؤ؟لحاتبهذاافى

ثوريا،،نقيعاظل،وكفجازكظاهرة،الحديثالعشركلليابية6

وامما.

السياباينأودستويفسكيالسياببينوالرابطةالعلةوجهمه

القرنأينأال!سي!منثوستوينسكيأيناو،ثوستويفسكيش

منالحديثالر!يالشاعهووأكن؟عترالتاسعالقرنعنثيعثرون

ههـيم-وباخ!تصارأ!شرالتاسعالقرنفىالواقعيالر!سالرواثي

الافترالى؟!فيم،اللقه

.اقالافر،بالضرورف،يتضمنللقاءاان:هنفول!سارع

:ا،عبتاالح!تتهفأنعقدولم،العنوانهدانوردلمونحن

مننسخةالسيسابكانؤلمو.امترا!يهعوبهلاتامانلقاءلان

راهىمثلاىااحتجنالهااننسيكونلنوهنا-لودشويفسكي

كما،للفاءوجوههاثتانهالمهمانما01المقانذالامبفىالعديث

لفاءيكون،المعانيمنوبمش.للاف!ترافىوجوه،باله!ورة،هناك

الوا!عيبالرواىالحديثالشاعرلقاءمو،بمدشعوينسعكيالسياب

مه!،الانتقاديةأ!يةالوارحآبفهالعاملينلقاءفهو،الاشقادي

مناًلارض،الهشرينالقرنمنشاعرنا.واهانالزمانبهماعملف

الىعبر،انتقادياواف!يا،احوالهافضفا،نههلكئه،الربيه

القرنمنور،ائينا.الرومانتيكيةللتجربةالستنفلاابمدالواق!ية

الواقعيةالىعبر،انتق!يواثعي،الروسيةاًلارضمن،عشرحمسع

الباحثببنالمطصريئمنحيرويتون.لوملاستيكية1ظرومعنلاجممدص!

الباحبينمنكيريتفقكما،دوستويفسكيب!وعىهطمنى

.السياببخصومى،هـين!ا،هلاعراكلعرب

اكضاالقوليحانهـيمكن،والتجربئالامسلوبحيثمنهنه!

وارروائيالعربيالشصرعنصوالفكرياثعرياالعالمبضوص

لرفىسى.ا

منالاتتراكية،والموفف،الورمنوالموق!،ارر!منفا4هف
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اعم-وبكلمة،المس!تقنلمنوألموف!ف،البرجوازيةمنوالمو!ف

الناعرمنكللثى،الكثيبر،فيمضملأدلايظلالانسانعنالموقف

والروائي.

الاخوة،اوائعةدوسنتوي!كأروا-ابطالاحد(ايفان)كان

:يقول(،كاراماروف

بهسانمقتنماكنتولوالاشياءبنظامايمانيفق!تكنتاو"

ماكلامافي!ولو،الفوضىتركبهشيطازلمينعينمضطربث!ءكل

ؤسىرغبتيعنالخلى!تماني،املوخيبةرعبمنالبشريصيب

.،(الحياة

علسمنهيقربمااو،القولهذا،ماثلمانقولانونستطهـيع

فىرغبتهعنيتخللمالسيابان.السيابشاعرناعمن،الاةل

بأل!غةو!قا،مختلفهسبلاسلىكوقد،الوقتكلال،الحياة

ولا.الحياةحبهوعن،لحياةافيرغبتهعنللهتصبيرالمبأدن

فيالركبةصيعخلونلاابطا،"مع!مانبل،لمحقطعليهالامريقتصر

ابطاليوشخوصوكس،"العمياءالموهى"عندهذانجد.الحياة

،ونجده"ا!قبورحفار))عندون!ده،تؤطرهاالنيالحيةاللوص!ة

أفشوثة"و،"الخلبببمعلىغريب"و،،1ا،لهةمرئية،)مط

وكاضه،"والموتالنهر"و،،(الجلبيابنةشناشيل)،و،"المطر

والقومية.الوطهـنيةالشاعرقصائد

والتعلقالحياةحبفيالارمةالرغبةهذهلنجداننابل

:"غيلان"ابنهلسانعلى،الشاعروريثعندصتى،برما

...،بابا..بابا"

ثعائ!!ي،ثصلاثمنتولدشقنيكمنص*ور

المديئة.اعمدةنفتحيل

الهـحرينةشوار!ا(.وهنالرنجيعفيوتارزجار

الحزينةثوارعهامنالههمع،اًلانهارتتهجر

الصباحندىيمصاويكبروهوالبراعمورفى

الرياحلمحبوالسنابل،يهمسلشجراتالمجاوالنسخ

بطعاممن.حىالرتمد

.السماءاورلهكان

."ثعلاليفيوالكواكبعروقيفيالممتفثفى

حبمنواعمقاشدل!حياةا4وابطاارر!يلىحبممانربمابل

السر،فاردهو..هناوالفار!،للحياةوابطالهلوستويفسكي

تملاللامنهماابمامنكطلبنالو،هنهماكلاوسن!م.والرؤية،والتجربة

ولوباصرتاعنتتيبانينبغيلاوالدروفؤاإصر.ا!خرمعتماما



"نال!ياةالموقففيوالعوسضويغسكيةالمسيا/بيةجوهرانعير.لل!ة

ا!كثير.فييتقق

الأولىباللدجسة،المسوولهودوستويفس!م!جتمعكانواذا

،(الخ!اص1والذهنيالسيكولوجي(تكوكنهالىبالاضافة،بالطبم)

الشنيةداتفاث،افث!يرهايضربكانالتي،ت!دءـوتئاقضهعن

جمأزبالنىأاثجيونءهذأمان*ا)-بىللامجضهءعنقولهيمكن

*سمو،(ا!اصهالسيابببةالس!هكولوجيةعىالايديوقوجبةالتركيبة

يقعخعلهالذيوهو،الازديابتبعف!منيعانيافعيا"ب!جهلالذي

كي:4التاالمثالا!ىفيراقىووحسهنا.ميتة4االهـتناقضاتبعضفي

المعالمشةالمنظمة)نظمتهالذيالموتهرفيالسيه!اديطخطبف!نفد

،وهوالايطاليا)ثرقمه!داشفىا؟!تحت،يةضمع!،رالاس!!ل!نقمافهلحرية

روكد)لأ،(المعاصرالعكلبيالادبفضاياتمبز،ك))ب-اسهياوفىيا!كلهر

هناكدفى..)).ؤقألى،(6191الثا!تشر!!في،روماهي!قد

ولأإشهـتوفه!تهلميوتازرآتالشبابالهربالشعواءمئا-رىفثة

ياكاكلسياسيةانكروفوس؟ضدت..السواءمخلىورتكضلئهبروحه

،4الص-يوانعدامالفكريالارهاببها،حيثت!رملعربيه؟لبلداننحانت

بلاشهالماوضاعمنلدمرهمعقلىراسطته!مرون،أ.ر،زاأىأاللىجوءأأى

جديسدانبةاثفي!ما،م!وعن،السواءعلىوالاصماعيةالسياسية

انعربيألسهريبلغالأح!م!سف!لاموانه..موتهامنتخطط

واكاؤدالكبرحليزيالااوثساعر!رؤلهاممما،اثوافع!لأمسونفيىالمعاصر

الواقعية"ع!نوانهالهم!طفرة،فيسمبنمرستيفنالموهو*!لمبدع

النفيتن!هيالحقةاواقعببةاانهوذاكتعريفهوءثلاصة،مماوالفن

ممكشنقهراكبريحوي.دحليلامجت!ه"تحليلمنوالفنالثامعركمكن

ال!هـولكن.انطلقن!روجهةأ!ةمنفىاكبعديهمولا.الصقهائقمن

كان،اوحديثالوبيالشعرفيه!زيونالونانزعراءبلغهالمفي

اثيارهمعليلعسسببرونالذينتلشواءاواهملامعجمقبليبثر

امل.دخينةاصهيمواالتم!زيبقالشمراةان،ببدولكئ.الاقىكلى

يي!دو.يتفقوالموان،ؤلكعلىاتغقواكأذهمالالننزام!!أقه!ا

والمشخهـمةا!اتيةااشاكلاالىوالانصرافالالنؤامعئ؟لاقلاء!فا

اكأ"!اولا..اقثمهواءلاولئكالاخيرةا!هداركيافتعالهاوحتىيلى

س!ونالمعاعزالعربيارثس!فيالحقالالتزامنهـاية،ق!تأفا

اهي:اصابهمعمالمس!ولاهومناًما.منهاًثشعراءهؤلاءيمتهيصق

نتركهمافذلك،المخننلفةالادبية*وساطامحكوماتهمامفجتومهـاتهم

الادبهوهذا..يظولونممالاآلكيرلديهـم!لسيكوقا!ينلل!رخين

مكاقاررهـمريحتل.النزاك!هوعدمالتزامهقيالحديئألعربي6

:الالتزاممننوعك.فيها!خرةفيالمسرحمية،ونقفمحئه!لصدارة

الشيوعيين،عهـند،(الالتزامءأهومازل!رفونوكلكماكيوعي!لنر2م

لاوه!والنحزبيالقوميوالالتزام،"الفىاما"يسموهانبه4ـولى

الالتزامثم.التفاعميلبعمضفىالاالشهوعيالال!رامعنيفتلف

نماذجالفئةهذهادباءكدملقد.الادباءنفوسمناك؟ابع،؟للاحزبي

يسيطرالذيالمجتمعؤيانلأحرواولكن!،الملتزملادبامنراثعة

.،(الجنونحدالىالحزبيال!تهصب"أعليه

المؤتمرفي،رومافي6191عام،السيابقهـالهماهوهذا

كلامانهوواضح."الثقافةلحريةالعالمنيةا،نظهة""نظمتالذي

ورجال،وممو&ما،المنظمههذهعاىالقائميناهواءالملاعمةكلحملالم

،التموزيونالشعراءفاما.العالميةالثقافيةالجبهةقي*مبرر"الية

الحقيقةسفي-وهم،!اً)طليعةشعراع)بهميقيصدكانلذين3!م

الئوربة،اهي!مملرافضون،لهم،كنلاكونرموبوليتيونمثبعراء

،ورفضالمصدالمفلقإلاسمانواالمعاعرةالضارةباسم،والائسالية

والانغسواءتصتوا!وميةالوطنيةرفضيمنيع!ندهموالتعصبالحزبية

والميننافيزسك،؟برالتفكلثالتحلل+بخدمالذيلنندباجمالميةاالراية
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"للاشياءالوضوعصةالواقمهةوالرؤيهالعل!واننفكيرالوء!اويحارب

وهـووزيينالت!وشعراثهـحالسوريهـينالقوميينعنالشاعردفاأعان

جوانباحدغب!حيزألنغسمهاوجدكتالتكاالظلاميةالقيمعندفاع

القوصى،والالهفىامالشيوعيالالهزامواما.الزاخرالبيرعالله

تلثؤكه،كاىؤ.الشاعرا!فيهـعهـني،معا!م،الشماعرور!ى

تح!اربصالتني،فببزيكيةالمتالمفاههـيمآسير-الاقلعلي-الالترة

بأإكوة))الوشتذاتفبمفىفصادي،وقوميوكنيالتزام

الداخليالا)ضزامواما..ا!جنون-ا!اثبمالعا!في"ا!تافيز!فية

هـبهيرقصآفعرككؤقد،الادباءنفوسم!ال!نابع!اللاحزبي

الشسو-كأوبألون!يربةبالشكلو*هتمام،الثوريةا!ي!مكل!فض

المتجاربموضحة!لابوعلى،المضمونحسابعرث!سبالذاتية

العثعراءءـؤ،ءامثالانقيالجنهحقاالهعاعركأنوقد.الةالشص

اثعواء"ؤلاءامثالمصيرهو!ط!الااناووكدفمن.اندحرواقد

لاحهة،المه،الد!موؤراةييةالوضني!ةالئولىة!ووف،درثوريكيث!جتمع

فربخي.االوفىثيالمستمرة

دو-ضم.يبهفم!كي8لدىتجرهالتناقضهين!امثلمنحيروشيء

والانسطزيظ،،ا"لانسانعونمجيدامدافطدوتويفسكيكانفقد

يف-و!.به!-بيالانسانهمذايهاجمكانالوفتذاتفيولكنه

طأ،ىيابرنرييو،لو-!تو/!سكيلابداعسوفييتيدارسافضل

هـ-ئصدماتناقضاكهـثوكاتبانجدانالمستحيلوريطالصسبام!

جم!ة!تضىانهالاالاوسوقىاطيةضحمةكانانه!ج،ثوستويهـفس!أ

!لحدودلاحريةبينيتارجحمااغالباوهو.بألجلادينتغنى

مثلا!ما!،س!ائدا!ه-اليالجوركانفحين،لهحرودلاوطميان

دوةويف!كيامثمارلقل!4المتكبرالانس!اناي!،تواضع:النداءهذا

و!،ف--لاتنىرهالا!4عنعاجزانهغير،نشىواق!ةاخطارالى

ؤصعاله،محيمرةؤضماياالبحثبساطعىؤهـضحكانواذا.تجنبهبا

،!مسبمنالناسىيوقضلاانهوي!ببو.منهاواحدةولايحللم

!-قعداىكانواان!3والظا!ف.؟قيزقيفيو-!قع!يرعبصنكيالا

روح!آثث!سوهال!ينواولئكالقاسيةبالموهبةاسهوهالزيقاولئد

والثورة،هدوادةدوكلماعليهوالافنراءبالانسانؤالثقة.خبيثة

فورا،والامقناع.ألثمبالىالمعونةيدمدفيوالرغبة،والاستسلام

الاشتراقياكتمئالمفتهـ"الهف!بالحقانقوالاسمتعانة،المعونةهذهتقديمعن

ا)كذبةوقلىث.،(الاولىبالرجةل!لواسماليةوانننقادها!حها)

اللمسوصببة"عكبماالالثتراكيةبئنالراعمةواليعدبةالبرجوافىية

،جئسبات،(بلاع!الم"يس!موفهماالىالمشبرهة،والدكلوات"الثعاملة

جهة"نالنرقرو-؟بينوالمعارضة،للشوؤينيةالسافلةوالدعاية

المسمي!يةالديكوتصوير4مصبوا،ا!رى!هةمنالنربوبين

الاشتراكية)!اتحقيقبأزهاوطورا،الاشتراكيةذقيهـضبأدهاتارة

،الرؤ؟.والاحلامومشاهداتار!لم،بغررروسوالحلم،(المسيحية

نجدههذا.كلهويتينذاتهافيتحملطبيعة.والالحلااللاهوتبية

همابل،فق!يمعايشان!إكذباوافال!يقة.دوستويفسكيعنسد

دما.ملت!مان،متداخلان

المشرقالؤجه،باللاحقيقةالصقيقةالتحام،الالمتحامهذاان

.السيابلدىايضانجده،بألم!م

الشجاعة.هوالكبيؤينالفنانينكلايعوزماان

وكل،الاابشريةمصيرتحسسىودوستو!فسكيالسيابمنفكل

م!نهما.يخشىكلاانالا.للجم!يعالسعاثةمناقليبغيلاول:هما

وجهع!ىيوينلع!زاويظل..تجاههبمومسؤوليته،لناسااىايربرطهما

،الضالروحيهدمئيا،7الضمباكسيريفتقدانلال!ا،منهماكل

وزوماىونموركيوايتمنلاابداعلىالناسفيتبثها،التيالروحبهك

وغيرهم.ومايحوفسكيوايلواررولان

مثهلهلش.برلكن.المجتمعاك!اهوإيحللمنالسيابمثلليس



البرجوازيروحان.المواءتىخيصفيالطر!يصيءمن

التيهي-الاولىبالدرجهس،القهـرويالفسلاحيوح،ا!صغير

اررياب.4!يهالسيااللوحةخلغيةعلىالوفتطوالمسيطرةنظل

!فلاحانه.وجازاًلمتعبرصحاذا،مثقفسلاحف!انه.فلاح

الشناشيل")ى9فلاح،(العمياءالمومس)!ي!لاح،(اساطبو)

هذاوكان!التيناتمطلعفيمعهبرحد!ثوك!.(اقبال)و

،فلاحانعي:)بق!ال،ش!ث!فياعذلهوكنت،لمبهلقاتياخر

!والعمال:فاقه.وثوريةنقاءالفلاحينمثلليى.بال!فلاحيناعتز

،خالصونعماللدينايوجدلاانهتنسىو،.بعدهم،رونهم:الال

لحوستويفسكي،علىفيطبقالمثيءداتوان.سابقونفلاحونان!م

عا/كلوكلاهوسا.(!موحبيك)روسهـه!فلاحفكلاه!ما.ايضاوولستوي

اللرفمنيتنقل،بالتنناؤضحاؤلوكلاهما.شيءبكليحفلزاخر

ايضا.السياباكانوهكذا.لح!ظةفيالاضىالطرفطالىالارصى

الفلاحية؟العقليةفينجدمادا،حسنا

!ببية،او،لسذاجةوا،لتناقضوا،التطرف!فيهانجداننا

وسرهـصة،وآلاتكالية،الاحوالاؤضلفنىاالغبله"الرواسباو

واذا.والشكوكية،التشاؤموا،والانحءار،الطسفبمالوفوع

الاشتراكيةفو،الاثتراكيةمن،ثطءالخامالفلاحهيةالعقلجمةآمنت

منلالصياب:بينوارداالاقاءنجدانغويهـبالبرولعله.الدبيهـة

اسميفميما،اخرىجهةمن،وقولستويودوستويفسكيجهة

با(سيحية.الخلاص:ينقلاًو،المسميحيةبلاثشراكية

بدوستويف!كيا(لمقاءهذاكليلننقيالذي2فالصياب،ذلكومع

ناينبغبمو،.صميطعرا!ببايظل،راتاكما،وبتولسبتويبل

السيابيةءاللوحةفطالبعدهذااو،الجانبهذانثى

ا"ةنرامهل!رسؤصيدةافضل"المطرانشودة"قصيدتهولهـل

القصيطةهذهانننسمىانينبنيولا.ووك!نيتهوعرايت"،الثوري

مرارا.تض؟عف!وا(فكريةاهـاسيةفاهميتها،المبادال!ه!فيفيلت

السيابيوحدالذي-الحياةح!بانننسسانينبغيلاكما

كلرونفيضح،العالمفيوالفنالادبعمباقرةبكل،بموستويفم!لى

،والشاعرحلإبثاشعرااتتهالتالتي،ئعةالراا)!قصببلأ"ه!ذهفيبيت

الخبز:لقمةاجلمنفيهيكدحارزيامغتربهفي

خليجيا؟بالخليجأصيح

والردىوالمحاراللؤلؤواهبياأ

الصدى؟جمرحع

؟لنسميجةتمأنه

كر!جيا"

"والردىالمحارواهبيا"

،الكمارهبلالهمنالخليجويئثر

والمحار،الاجاجرغوة:اهـمالاعلي

كريقبائسعظاممنتبقىوما

الردىيشربظلاهاجرينامن

،والقراراكليجالجةءن

الرصيئ!شربافعىالفاهرافىاوؤب!

بالندىالفرات*ربهافيهرةمن

الصمدىواسمع

الخليجفييرن

...مطر"

...مطصر

..مطر

اطرامنفهـةكلةجم!

الزح!ر.اء:"منصفراءاوصمرا،

والواةالجياعمنثمعةوكل
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ا!بيددممنترا!،ق!رةوكل

جديورمب!ص!ازرظارفي،ابتسامفهي

اووليدفمعلىتوردتحلمة:او

اللاجماةواهب6الق!الغدعالمفي

...المطروي!ل

-3ت/

قي،للمدينةبا!غاكرهايكئوايى؟بثوستويفسكيمن!ان

بادنسبةالببرحصوازيةالروحتمثلالمدينةاًن.للقريةعارمحبهقابل

والروحالبرصوازيةكرهمنمثلهـ!اولشي.اًلاديبينمنكلالي

"لكلجوازلة.

البرص-وازية،يذكؤلمآنه،دوستويغسثيعنكيرياهـنيهـقول

ؤ-ي،ووذدـالبهرالمواكبر،الطويلهجرائمهابقانمة،سننمراربا

خرؤسة""و"عله!مدرهمنوال!ظ،،نالافتحقيرارادةهي!،نظره

عبروري!صرفىانه.صلم!دااوضص"او"رقة"او،،ثودة"او

دذ!اعاىاوبنغذ،نفسهاعماقديويننتى،الضعيفالبرجوازي

ءف،ر،آثترا؟-نهـحدوستويفس!كييختلفحينوحتى.افكاره

بأسكالهاالا/إتقولمالاثتراكةمنهويهودوام-بهضالمعلى؟لاخذ

يختلفونت!عهلهملاالزر9،امرجوازي!ةااروحا-الصغيرةيركأازابررجو

نعيششايف،البطل،م!؟ل،(-وسونالمه"روايةابربرواري!ين.ففياعن

الههـدمغيريهرفلافالثوري.بالثوريليسبالش!ةيرتاثرمنشان

المكهـثير5والع!لومجال.الغرضلهد؟الايحبلاوهو،والابادة

دونمااثوريبصبئمه!ميثالكوان،اكلياالخرابوإالشلالال،لممن

حبل،الخنجر،ورماا:ئفيءكلتقدس!الثورةانرأيهوفي.اثر

تجسس؟مون!،4شخصي!ذفقدسانايضايرىوكان.الدننقة

ؤصيهذهكاثت،محاكمةدونباعدام"لمحكومهـينوقولانم.+متباىل

ضراكية.الاسفظفرشروطهي،رأب

طاحونالىالماءيجركنني!ت*ايفاملالثاظانثمكمنوما

للثوريحامرادؤ"نيضنف،يوراسمعوفاجعلتآنبم،ارج!قيا

-رىان-دير.لاكارانهدوستويفسكيتناؤض،تومن.والاشتراكي

ها!ابرءهمانيرريدوم،ن،الاشترأ!مههذهمتلميافزورالوجه

فيريةنكسات،بللمسهلانو.الاش!اكيمةاشكالسائرعلىالامر

المنظمة!اقت!وةكب-!ثا"!"،آصا-خةااق!لنهاأحدل!راههـوانشابه

.(*:")*قيرانطعرضنأالذي،الثقا.شةاءهـش"ا)ص؟ية

ا-"يابااهـئ،:!ةاءروءكاابموك!ها،دير-كأكرهالىعدتاماوادا

ثم!رمعغهفملورعى!كت!رةي!صاندحأ!اسةالموضوعةهذهوج!فا

روحاأىاهداهااد!تطفصائدهلعنذفيو.مراحلهكاؤكأدياهـإب

))1!،طب!د((،وخنىاىاالانكل!ريال!ءهـ،ارومانغ!كيااتاعرا9)وا-ثوورث

المدينتىضد،،بئال!صرو!لأفي!ل("اقئفآثهل"و"ا!بال")

حفار)ء!ؤكب.اأبربروازيةلروحوآالبرجواريةفهدالفلاحينصففي

كلأ!ميابايرصب،خاصةبصمة(،الع!؟ءالمومس"و((القبور

ا،!ر"لية.امبعا،وعيعن،ذلكرابطل،وع!لمهاالمدينةعلىله:!ه

لا،طوامدااراتالطرهاج""لي!دش،يومدات،القبور-فارينهض

التيالحبهبةاىا،المدفيقىالىطري!قهفيشق،ال!نقودعللىليحصل

احلامعلمىتقفهـبم!الش!!راراد!اكما-افىساةولكن.يشتهيها

ويعود.ذاتهاالحبي!بةفاكجثةهـجمهالج!عةت!وناذ،نهـائياال!حفار

:تتحداهالل!:قىا،!ينةانواروت!ل..الفتاتا!نقودميعالحفار

رآها!منينكراكاد

سهواها؟وارىك!اوواراها،ماتواكمنماتت

الدفينةا،حطمةيدهاكلنكفاهاسترجهتو

سواهاامرأةبد-هلتوان-اعطأهاكانما

ا(رر،ضةست4؟فامنالبقايابل..انن!قودتلك

..برحيدمنللمعوهي،المدي!نهةازواروكل



فىصيدصهفيالبياتيئورةمنقريبةثورةيثورالسصببابان

يرفضحين16(،مفسمةاباريخي"ديواًنه)((حفائببلاس!اكر"

نفسمعاي:حالهولان،المدينةادىي!ودآن(الابدي)المسافر

دامعوضعفيالسياببناينعط!حيننسمهـعهمالهذا..؟ارقجيه

العتيل:الركفعالم،"اله!اءالمومى))عالمعنالفنيةلوحنهفى

والسماء،المطقكالألفحمتخرالنجومليت

والسيولوالعوامسف،رماداوقارركام

!بناءمنالمدينةفىتخلفولالالجبلراسيهندك

الشفاءمنيستجبرانعننالافي!عران

...رجاءبلايع!يثسان،برؤيااوبوهد(ح!نى

؟يزولانعدلااليس2؟الجحيمهوذالرليساو

والحيىل،المدي!نةفيالقمامةمنالد؟بشبع

والح!ل،ال!الراىااك!نعربامنس*حن

..عشاءبلاالزناةترقبوهي-نامواوالصمماس

.فقودوسلطة،نقودعالمالسيابلدىوالم!دل!نة

فيهايعبالني-الرموز-القناطراحدىهي511نفإهودان

:الهفهتوعالها.اليرجوازيهعو!لعنتهالسياب

-هارضنراكب!ممال!"ضك!لاالسلأائنلي!

بطربلا،(لعريضثأ!ثتىألارضانيى-او

يدوامستفىاعدكن،نفوديا/حبأماقىلت

اغترابيممرمنبكنى،نقوديا،انقصموفت

وبابيناونتيبال!تماعنتكناو!مولت

نقوديافحدل!ينيهناكالاخرىالضفةفي

؟اعودمش،اصدمى

فررموجها،تقري!با،ثوةويفسكينفماقكلكأنوقد

كاأتومهما،كش!قلبةثوستويذصكيامكاركانتوههما.أ!لبرجوائية

فدات،عارمة(معنلهاحقيقةيدركلماألتيا)الاشتراكييةعلىحملاله

اليرجوازيةيمتدجلماًنه.بديملاحلاالبرجوازيالندامكنبرلم

ويهجوها:يلعنهادالمالمكانالعكسعلمىبل،ق!

الواحدة-الحرية؟حريهايهو)كن.الحرية؟الحريةهيماة)

.القانونجالفاند،ن،يريدماكلالمرءيصنعانفي-للجميم

وهل.مليوناي!وزكانمتىنجريد4ماكليفعلانا!رءيسضطيمومش

يحوزلاالفيالانسان!ووما.تلا؟مليونافردكلالحريةتعطي

ماكليفعلانسافاليس-مليونايمح!وزلاالنييلانمان؟مليونا

.،(،يريدهاكلا4لغيرمهـنهيصنعسافياةهووانط،يريد

منحيرفي،حافلاطويلالقاءبموستويفسكيالسمببابويلتقي

اًلتعبير.عحاذا،الضكنيكيةالوملالل

وقوانينهاالميزةفيخصوصيلالهاتختلفالروائيةالورشةانومع

تهيا،الحديثةوخصو!سا،الشعويةاورلتشةاعنالخاصةالذات!ية

المعادلاتاوالتهـهيميماوادنجسيطالى-ينبغيولا-نميللاانناومع

مقارنةثراسةمنازطلاقا،نقولهاننريدالذيان*،المي!لاديكية

والمضعون،اشكلابينالع!ضوي!الوحد*ان،الاد!ضينمنكللابداع

والسيابه،ثوستويفسكيمنكللدى،را؟عنحوعيلى،قيةرتالتي

والبن!،،الشكسلفىسونخاصةووسلالل2نجازاتتقتضيكانت

الواقعيةللرؤيةوطواءبيت!الأعلاثهتها.حيثمن،تعتملألل،مت؟،والحلق

توحي،كانتكما،الكمررفي،الانساني2الثوركبللمفمونوايصالها

،عناءكبيرثوناكتشافهيمكنالذيباصعير،ظلالهمافيوض!وصا

في،ما،يرماالالبهمخررخوبهاسيقومالنيقة4أداالعواسةليى

الروسيالادببينالمتبادلةوالعلرة(ت،العالميالمقارنالابحقول

الصبي.وألامب

طوإلأ،واستومبامدالوستويفسكىقراالسبابانشكمنوما

،أيليوتقمراانهكما.(مرةغير،بذلكصرحوقد)افكلء

وجماوند،ومايثوفسكي،وز-صود؟،حكمتوناظم،و!ثن،وسيتويل

ه

مااقوىهوالسيابلعىنراهالديرالتارانفير.وسواهم

ضضنساوقد)والدرستويفسكيةالسيابيةالدؤىنقال!حينيكون

كللدىاتكنيكيةاالوسلاسنقارنمينوكذلك،،بايجاثر،لذلك

الوسيلةبينالجدليةالعلاولأالباحثوناثبتولقد.الاديبمنمن

والنتيجة،والسبب،أقديمايقالكما)والمعنىدالمبني،والناية

الخ!د!فيوالتكنيكالوسائلفيوالتملارال!ثريكونانيمكنولا

وافحة،ا!لاررانفالض.دلالةا،ثونماطرئااهراوالزصيلالفئي

الستمدقدبخاصةالديثالعراقى*دبانشكولأ.اكيمه

الر!ص،الاثبمنتاثرهممابالكسرواغتنىواغننى،لؤاءمنالكير

صعيدوعلى.مثراثاسعالقرنكلالروميالالبوضموما

مثلا،،اثرسريوسف2رتائب!تالمقارنهةالادبي!ةالصراس!

ن-وحير،بقوركيالقصصيينوبعضوالشرقساوي،بجبخووو

بماحوفسكي.الثوريينالشواء

العميقة،،الانفعالعةفبيص"انفجد،السيابيهغصوفما

الحب-رزكاتننشاي"الايديولوجيونوجي!رلوثعاحيثمنالفلامية

في،باخراوبشكل،ذلكانعكسوف!.دومسريفسكلفبيعهمع

اثزيدالىبحاجةاظنناولا.وسافلهوفيالقىالمدمونفر:الفن

افىت!ك!"الو-انلحيثمناما.المنمونحيثمن،يلاشا!اتمن

والياب:ثوستويفسكي.نكلاأننقولانفحسبنا،اولهةاللرام!ة

التمؤي(،حدالىواحيلألا)الغليانحدالىابطاله!سخن-ا

النفسي.دخاظااعمقيكشفبأ!نشالىللاهناء

..الجرحع!الملحوبصب،بلالما"بقاكويتللن!س2

تفتقدلامخفب"خلفي!ةفيال!اخليالمونولوعمنويكر3

وا!فوية.الاهاسيةالمقوماتشبئامن

عاءسوةاللوحةتصبلحبحي!ث،الراممهادكوارمنويقهر-4

كامةت!وناناو،جماباصالكلكجدوبحيث،ملحميةبجوقية

..الاصواتتنىالىيؤديالذيالامر،الاخرللطرلىجواباضر!كل

اثءوراتعميقفياساسيةكوسيلةالتضادمنويشدد-5

الداخلبمللتسخيهن،ولآنفي،ونتيجة!كطريقة،بالالم

ء.والظرجي

الاقل6عكالملحميةشبهاوالملحميةالمحانهماكلويميل-6

علىالابطالوعلل،الجامحالمخيالامكاناتافضلتسنغدمح!يث

..ولخليةاوخارجةسكمةكلالعوام

دخيلةالاستغوارمحاولةفيالذاتيالامستبطانمنويشمر-7

كبر.سيكولوجيةدلالةال!نفس

لمجوعةاوالمعينلبطلوالصباالطزلةبذكريكو!ستعيئ-!ه

وتسفين،التضلاوتشديد،الصراعلتوتيرمحاولةفي،الابطر

صالحليهبما،كلهااًل!راعيةساثفنية-السيكولوجيهالتركيبة

الكلية.لموحة(*نسانيالجو

سشقلة،يوردعالافافهالطبيعةبمشاهد،كهمالأواذا-9

-ئؤهـوبحيث،المألسهياصسعمننلاممة،ميتداخيالةبل-مينفصلة

ولخلفية،الدراميلالفمسل-كلهاالطبيعةعنالىصرمعمؤنسنةوهي

..كسهالصراع

تحدموفففيالابطالمجموعةاوالب!يضعون!-01

التحديهلاانكير،للقلد،داتهالومتقي،يراجي!يبطولي

هذايكونواحيعانا،اث!ورةالىمنهالومانتيكيالمتهردالياقرب

...م!والثورةالتهردبطب!متسهآالتحدي

يقععانوالسيابكستويخسكيمنعلافان،*جمالىوجه!ص

يستيمبشكل،المتنوعةبالحن!رغنياثرامياسسيكولوجيامختبرا

ناعيك،(احيالا)الاشروبولوجيوضاالا"لسيكولوجيسه

الكبي!ةاورلالةلفي،المخنبرهذاعنمرعنالاهاثه،المؤرخمئ

للو!لاك!ون-كلهلذلكنتيجةاو-وبدلك،،لضةو*صالة

فا!قطعليسالقنييةاعمالهما!كجمع،والس!ي!يةال!وستويفسكية



غنية.حضاث!دلافةسوالرو؟كةالئ!ربينما

محمهوكل،جيكوراو،الغربة!الس!ياب!ائدكلولعل

،(والاففالالعمياء،الاسلحةاكوصى،القمبوروافكبيو!معارالصئيرة

يركراو،جميطيسممل!قدالتيالوسائلفيالئىبهدالهقثعي

جممن!.ع!

الوسائلمعظملاستخدامتمتلالفرإبةفيةلصرافىواوحة

ال!يابلازمتالتيالعمرلازمةهوانعراقىان.اليهااشرفاالتي

موطن،الح!بالخصحبالقيالعراق،الاخيرالنفس!ى

يةابل،ابداالانسان،والطموحاتالاحلاموموئلالذكريات

محضالىغناءبكليستحيلبل،والغربةوالجوع،القاسبمالبحر

اسوانة:

،عرار:بيص!الريح

!عرا!!سوىليرعراق،عرا!:بييعولوالمحئأ

لكونماابعدوانتيكونمااو!سعالبص

عرافىيانكصوالبصر

..عرافىياسمضث،بالمقىمررتحينبا،مس

اسطوانه!ورةوكنت

زماتليتكور،عصريعنالافه!9دورةهي

مكانهفق!تتكنوان،الرمانمنلصبنكل

الظمضاميوجههي

!انامحتىالرا،ىعيتزلقار،وصوتها

الغروبمعادلهماذامنهاخافالنخيلوهى

يؤوبلاط!فلكلتخطفبألاشباءفاكنظ

ال!روبامن

"حزام"عئوء!اتوشوشالعهجوزالمئنيةوهي

الجميلة"عفراء"عنهامامالقبرشقوكيف

يلهجديلاف!احتازها

يناتذكر..اتت،زهراء

طلينالمصاكفنزحمهإلوهجتنورف

..الغابرينالملوكعنالخفيضطمتيوحديثه

الرحمةتعرفلاالتيالباردة،ااقاسيةبالنقوديقابلوالعواق

.رؤاهكلوووجع،الشأعوخيالاتكلتسخنوالغربة.الشفق!ةولا

مصطلحيه!ان،وا!ييةالاونةتلكفبمالسبابيةارويةكانتولها

.اسميورةولارمزايحتاخألاكدهناوهو،واقسايضاالشري

:،دوستويفسهـيودىايفانحديثمثل)،مبادثرفاالحديمث

!الواقالىاعودفلن..؟احستداه

يعودوءلا

النقودتدخروكيف؟النقودتعوزهكانهن

يجودمات!نغقىوانت؟تحوعاذتثلوانت

؟الطعامعلىالكرامبه

العرا!2لىلتبكين

العموعسوىلديكفم!

!وهقلوعللر!"ح،ج!وىثون،انتظزكوسوى

"الممسوسعون"روايةابطالىاحدفرخولمحنسكي،بياران

ومثل.ب!ثشركيوليس،سدلانهصراحمة!رق!،للأرستولهـفسكي

مخترفة،وحواراتتعذلببعد6الاعترالىووسيالة،الاعفنراوهلا

،قصائدهمنعديدفي،لسيابنالدىفجده،طويلداخليوموفولوع

:"المخبر"قصيد!ةفي"المخبو"فيحصراولامثلافنجده

الحذراذاأ:تمشاءماانا

والضميرالدموأب!ء،الئراة؟حلىيةصبا4

النراب؟نا.للظادم!ن

الخرلب!افا،المعارائا.الغراخجثثمنصكا

للبل!1و؟هنعه،!لمببممناعفالبغيثئة

41

ا)حقيرانا..تشامكما..يديمنوالمحفااندغى

خطاكتشبعتااًذاسمقلتيمنفيل!كن

يرتينا-ارتعالثمكوج!واقمسمنتقرت!و

!السراكلكستنسجان

فيكأصسورهمن!هآو-،!س!كولوج!و"لهـفرستحلببلمنلهل!

وا!ية!

افوىشي،ثمةليس:مراحةبقولذاكفرخوفنسكيكان!اذا

..(بالالفوأالمنا!با،خنراعات!داًفي..العسكرية،البزةمن

الهقوةفان،واخيرا..ا!واكفهيالتالنيةالقوةفان،وبالطبع

..ريلييكونانعار:هيالاثاءكلبينتجمعالتيالا!سئية

عب!يد،كلهم..جارهيرصدبنمومالهجتو!اعضاءمنعضوكل

والافننراطالقتلال!لاتأبس!ولافي!البوديةفىمتسأوونوكلهم

مخبر""ففى،الاعتراوهذابمثليدليفىخوفنسكيكاناذا..

مائةواقبراعترإاؤ!وهوسالاعترافهم!صراحةعينهجمللاالشل!

طبيعةمنال!و،ا!حالاوتعسفاوق!سرلون،طوعايماتيبالمائة

السيابيسة:القصيدةنجافسيعومن

ؤصيه؟اىشيءفأي.وا)دصغاروالممالخوف!

الدما!وهوهةاذليوفيثميديفطى

!كر؟طصثميفيوللدم،دموبمقلتي

الضميسريحاسبك!لأبا!دام-ضميركا!ل

بانضحاياوالمضحيةبالجريمةالجبريمةوانصى

وقسنطيرتراهفلايديكعنالثملهمسحلا

ال!ياواحتغمن..الساكلفرطاورعبكلزط

الخطاياوخرمنتهـنحاحتضانوسعمابهـأشد

وا4نرل،تتماللولكنها،سيابية-ماكبثب"لوحةانها

الدوستويفسكية.اللوحةمع،بر

دوستويفسكيمنكلاهـى،يكونماباوهـع،!اكموالتضاد

.بلسبباو

الفنميةواللوحةافي(ءمقوماتمناسالسيمقس!وملأنه

الثوريةاكبوءةتجدافنا:من!ه؟كللطىاللرا!عية-السيكولوجيةاس

وعمق،الل!ةصدى:همناالنبوءةاسلحةومن.مهمماكللدى

اله؟مع6معفعلهكليفعلفذلك،الصادعووالاعتماد،الالفئالى

انشوهـة"كصببدتهفيأالس!يابثكسمع.النبوءةصفال!ويكسبه

:(المبلدالعهدفي"المطر

الرعود،ذخرالعراقاسمعاكاد

...والجبالىالسمصلميالبروفىويخزن

المطريشربالنخيلاسمعولد

والمهاجرين،تمنالقرىوأسم!

وبا(دقلوع،بالمجاذيفيصارعون

منثسدين:،والرعود،الخليحعواصف

..مطر..مطر..طر

جوعالوا!و!

الحصالوموسمبخبهالغلكلوينثر

،والمجرادالغربانلتشبع

نيم-الثرىيهشبحين-عاموكل"

.(،جوعفيهلببسوالعراوعاممرما

العواووفي،زجوعالثرىيعشبحين:التضادهذاان

لمثجمعبل،الافسانليشبعلا،حصاد!االغلالقنثر!ينجوع

ينطلقالنيوتضاك!ا،حكمتناظمبلوحلىفيكر،لم!ادواالغربان

والموضوعيةالفنيةالو"ميةعناصرمنوعنصيا،بخبهااساسامقوما

حكمت،وناظمالسي!ابيتماثلالايديولوجيةالناصيةوعن.هيها

العثرين.القرننيويلامبريايةلمنةعنيدرركلهكمالدمىهالصمث



عنوانهاالتيا!هيرةقصيدت!همثلاحكمتناظميكول

اثيوبيمناف!ملقصةمن)((بابوتاراذتاالىادسابعةالدسالة"

:وطنه(فيحاتهصد!ةالىصمنوتةهناورسالته،روماكلحبيس

بابوتارانتاياالفريبمنولكن

هنا.الصحإيبإهوالعإسان

عالمهنا

لحدعإدمثرإ

الفيض-نةفييوإتون؟لناسان

الق!سالئةفيويصشون

الاحياعفييهيمونالناسان

مفلقةو*هراء

بالقمحلمعإسإاليالاهراء

النسسجوانوال

الحبريرمنتنسحانتستطيع

الدءوبلكلشيكفيما

السه؟ءلأنراًلارضمن

حظةوالناس

عراةالناس4

عالممهنا

لدرج!ةمدهتنإ

القصةتشربالاسماكان

الحليبتجدلاو*!ظل

بالكلماتيفنوناليناسوان

بالبطاطا!الخنازيرتفثىبينم!ا

بدلاعاملا،سبقماكلالىاض!افة،ياييالسي!ابيوالتضاد

المتحلإرين،لدىبالالمالشعور،ولتعمببقللتعذيب،يبدوفيما،منه

المومسجمميعا.اًناسامعهيناولدى،الداخليالمونولورم!صاحبولدمى

ذكريلالعاإ:احلى،والجوعالعذابأذروةفي،"نندإكرال!ممياء

ال!جنوبالىيمستحث،المهاجرالبرإمن!!رب

العروبصمتمنتزلدتكادالهـجذلىاعناكه

التسصخ!ين،فيامعاناىضالانتلبثلااللعينةالذكريلىمن

للالم:وتكريسا،للتمضادوتعإميقا

؟السهادوعلىالسىعلىجئتعلام،ذكرياتيا

((نئادفيتمريبانفالعذاب،تمهليهالا

بالدماءتضرجوقدماتكيفعليهاقصي

..والمساءوالسنابلهو

وعلى،واجمطالهدوشويفسكيطريقةعلى،السيابهـبهت!ف

،،(الصهـياءالمومس"قصيدتهفي،واقصيةوبلغة،مباقنرلحو

جعلهاالتيالمبادالهدعدالة)،فبيهالعدالةوي!لتصرخ،بالصإيراقي

الذيالعراق!الن!بطث"ةمذكرا،نورهترىلامصباحثمنقدفع

السيابة-الوسائلكله!ناونجد.أواننهبههـمالمحتلونينهبهكك

بالالم:وتلغذوتضادت!محينمنالستويفسكية

تدفعينانكهيهعدلااكان:الرإاقو-

الفركرةمقلكسهلا

؟افزيرةامنالابعهمنرإشايديكلملئمنا

تبصرين؟لاالذيبالنورالمعبميثمركي

اللوحةهذهمثلاخذاو

المبذإورلهم...لاوكرارع

الجنوريقتلعوراح

الزهورتقنحتفماالربيعواتى،جوعهمن

..فيهالسنهابى7تنفستولا

الصؤرسوىليس
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الفلاهصوىالرمالسوى

!للحياةاكإداحكدي،علمكبغير،الح!ياةخنت

تقطصينانك.بنيكموتعنكموتكرركم

سواهحبلاوتضفريلنننقضيهاًلحيلأةبإل

كضجعين:ال!ي!لا.علىقتعلقينبهحبيثر

ولهك!ين،الثموعسوىنمارولا

،شفاءولاوضرخين،عيونولاوتسهوين

..تشنقينبحبلكوفدا

الانسان:المذنبهوالأسمان.السيابعإسفةمنكثيره!نا

فوقبهضاالطاماترصفضيبالغ،هشا،والسهـيابه.الظالم

وا،معجؤةفيهاليكوةتكون،داكن!ساويببمويحيطنا،بض

تسإرؤ-،الضحيةوهي،سانفسعإا!ومسرإان.لنايترا!ىهكا

ببر)فيءيأتيالشنسيرولكن،"الحياةخنت":المذنبةهىبانها

!ؤ،لغيرناويخيل،لناخ!يلالذكطفهذا،ذلكومع.(علمك

فالشاعر.نمامحاصحيإحاهوليس،الشاعرعندالمأسا-عطاءسلبية

سيزيفصخرةش،ءفيويطرحها،ف!حيتهقعذيبفييبالغانما

،انذاكنفسهالحكمنطماتمالىذلكمنفليص،وصعوداحملا

ي!ىافياالمصباجثمنالض!سةالمومسفهـيهتدفعالن!يالمنظامذلفى

وت،م،الكادحينيعطيلاالليالنعام!ترىلاوهي،ساصهانها

!الموتسوىشيئا،ال!حةالخاثية

فيالشبمءذات،السيسابقبل،ثوستو!سكيفملوقد

و(كارامانروفيلاخوة)ولموالضابالوبمة)و،الابله)

(..مذكرات)

-مس

8يفترقانواين..حسمنا

كبير.جهداعماليتطلبلاوبسيطواضحهناالجواب

الان!تقادير-لأالواقعيةفمع.وروحهالعحرفييفترفانانهمةا

حويناشإفي!والغرووإتلاؤاتالاحإننسىاندون)جم!تإهماالتي

ومع،(والموضوعيةوالذا-يةوالمكانيةازمانيةاوالم!ي!اتالمحلي!ة

وكذرإسك،زلميلةغيرمواضعفي،والروإيا،المنظورفيالاتفافى

الت!هـلاعتمادوفي،الوسائلاستعمالفيالتماثلاوالات!

وغبوههـرزاكلمع..اللراص-السم!يكولوجيالبناءواالهـنض

،(ا!لولم!إو!ئللتار،خونتركه،ذكرهفاتناومماذكرناهمما)

ىفوالفضل،دمره"وول!وبرؤيا،بمصرهاكبرالسيابيطل

ءشر،ارإإإسعالقرن،طبعا،يفوفىالذيالهثرينالمقرن1ذللى

.مستوىكلوفي،صعيدكلعلى

ال!ميافيويظل:منتإفانلا،شيءكلمع،يظلالسياباًن..

يفني،اثتوجهعربي،الوجهعربيفهـو.والمكانبالزمانمنحددا

الارضىإللهالانسانإيفنيومثإما،عراقهيغمنيمثالمالعربيةوطإنه

الاوهـىقصائدهفيالتاريخي،الطيقيالحسويظل.كلها

لدىذاعكضيبفيما،لأللعيانملانلا،ايضاو*خيرةبل

ردالم!الانسسان،اعمالهبعضمي،يعتمدحي!ث،ثوستويفسكي

المحدد.الظرءطكل،المح!لاسانبهفيليهول،المطح!

وهـر،ا!حرفيبالمعنى،(النبوءة"يدعيدوستويغمعكيوكان

يعذقدونكانواالكثرينومعجنيهانصارهانبل،-اًلدإفي!بهسهنا

وتد.بهتكهنمامعطمصحةمنميتأتهذاولحمل.فعلانبيانه

4أا":فقال،الصددبهذا،مرةذات،نفسهدوستويفسكبمكتسب

كافةاكشفافياي،الكمةلهذهمضىباكع،واق!غيرلسست

ررتفكرةوالوافإبةالواقععنوإلي..البشريةال!نضياعماكأ

منبالمائةواحدامحشفلاالوا!يةان.ونقادناواكميتناكعرة

نحن،اكااتنباناقدفيما،فعلا!لمتالتي،الحسيةالوفا!



..،(؟فعلاذلكيرمحلثالم

بعضكانهتاذاانه،الصطدبهذا،كيري!اكينالبرف!سورويقول

وليهىمحصعقلأيذلكفتفسيرت!ققتكددوستويفسكيتمنهـبمهات

الممهتقبل2ستباقيريددوستويمهمكيكان،ناحيةفهن.قطصلاصوفميا

ننسىانينبغيلا،اخرىناحيةومن،بالفنخا،صةباساليب

سبقتالتيالايديولوجيةالمعركةنشوببدايةكلامههرولنههم!اة"

المجابهةهـذه،المختلفةالاجتمالمجبةالقوىبينالمباثرةالمجابهة

عهمرنا.فيذروتمهابتامهي

ثمهبرهفيتنباقددكانواهنه،النبوءةيهحهمياهـيابيرهنولم

ففصد،العربيوالموطقللعراقحدثممابكثيربداعهامجهلوفى

بمدوتنبا،العرا!فبموصنائعهالامبرياليالتحكمعههـابسقوطتلنبا

وتنبا،(الاخيرةجبمهكورياتهأالدكملالوريقاسمعهدبسقوبذلك

ا،ستلأليكى!الايدوولوج!من!المخهواًرهص،العرا!ثىالزييتبتأهيم

المأمرمة،و!صائده،صمموصا(والاطفالالاسلحة)كياث!ي-

الاشتراكية.ظنرت!بوءة

امهيابا)شكل،دإستوبفسههـ،نبوءاًتبينكبيرفالفارقوبالطببم

القبرن99؟الحد،ث-العربهجألهشا/عبرننلب!كااتوبيين،بهتقعكالت

والكانامهماقواا*هسواالقرلىفارفى!وسك!اخم،،م!"ة،اووشي.ومماا

!صر؟يكنا!السبابء!غيو(.،ا(!اجة"!ةاولاا(*:!و،فىولأ

ث-؟يقللمالسباب-الانرغم،*.ث"!6دهثبر،دوستودهممكى

دوستويفهممكي.خهـيلامق،للاتعمماعو!اء"تمرحابته

انهالا،يكتببرهايةمنوثوستويفسكيالسصيابثعئكلوكان

بهامنماببمض-صماز4آخرفي-يضيمقكانال!مه"،بانلوحوو

لاالنثري!مةاحاديثهكاأنتكما.لاحقابهامنماوبب!يمى،سعارما

مبلف!االاسفافبهابلغف!قد،واشهارهقمصاثدهمعجا!ص!يج!ها

فهـيء،(تهنر)1ما3تعسولالماذا:"رةميابقالتوؤ!.مخمجلا

شعر،فه،لش!سر،ذلكاستطديعلا:قمال؟شعهراالهمسحف

.ولآحرشيءصحق.!ةباحاديثالنفسىفبىي!لمضالجءهـ"((الهص!ي!"!

الجول،عواصفو،ثر،4!اقاكلمةبكلإشمنؤ!ا!دوسمكويفسمكياما

وفيالص!ففيو!،؟نمماتهاحا:شثهفياو،ابم!اعاتهثيسواء

الم!ووسبمه.هوسيشبهردمامجالمهمه

النتعبيرهذامثللناصحادا-دوستويفسصكىاسياباويفضمل

ببطءإفتالهكا!اقياوا،وتواوء!المعرلمابوجهمممدقدكونهفي

الحديث،اًلمربيالشعر"مهوبا"كان.م!سعريانههر3ول،يوموكل

بر،لمنة،ولا،ب!الالميتافذيركنا!وا*نه،ويتتب،يزلميكان

ت8وااهـالفبا:(ؤ!)لىور!سا،غ:صؤجمر!،ا:؟؟؟كى!وء؟ا؟!./ص!هـإ:بل

(،اقب،لا!مهنكش!بل،الاقهانمنزل،الغريهدالمعبد)الاخبررةينهدواو

.اصرىوثصامذ

يمجدوكا!،بهويننلمهر،الالمي!قدسفكاندوستويفسكياما

يقولماحدعلى)(،السماؤ-اه"الا/مهانعالم،الكهفنانمهمع!لم3

يرىوكان،نقيةضما*لروجود3بهيؤعيمكان.(كيريايهنيوري

يقوللونا*!ارسكيوكان.والكراهيةبالاصتقارجديريىنكلهـمالمنعهاس

افكارهيقمصدوهوأالاخر!نالىبالنممبةسمانهدوستويفسكيعن

ررلكومع.أمجالا!كابع!ىفيوالسلبيةالظلاميةالبالقةالمهـوسة

درسعلىعكفعبقرياديبانه،دوستولفسكيعنقاللينينفدان

منالمناقيضاتكثير!جانبالى،عثدهنجهمانم!و،!مهرهمجتمعاء(دو

."اواقعاعقصبةلوحات،واًلتههرقهات

لقاءهماف!ت!ثئيلاودوسعتويفكيالمسيابافتراهـ"تان

.ولنمارالليحلتطلب،تتاللبهدل،الحمهيم

-6-

والسيابالروسبمدوستويفسكى:المفكرانفالفمنان!ان،وختاما

الحياةثرىوعلى،وتمجيدهاالانسماتيةصعيدثييالتقيان،اهربيا

العريضة.

43

اثورةحول،"مقبرةمنرسالة))قصيدتهفيالسيابيمول

مهة:الجزائر

تياسي،الارضمظضهذا

اجداثيابثراك

!النشهـورحان

ص!راصداء،؟وهران"!ط..بشراك

الدهورعب!*عنهالقىسميزيف

!"الا!س"عوالشمسواستق!بل

:((العرببماصربافي"أكاىوااخرىلهؤلصمم!فيأيضاويقول

ملايبناا،وتىفتنموا)قبورتمخضت

:والانصارواًلمهـالعهمبيمصمدوهمه

فببنا.الهنهاان

فدفيه.قف!هالاذ!مانفيالسران.افينا!الهممهان،اجصل

ماقو!"ذل!كومثل.الالت!(ء4وايىالب!وور".الاكبرال!"لمانطوى

رغم،الحمبلأةتنتصرح!يث،5691عامسيم!يرم!ركهللم!ببده

:شيءكل

الالهظل:آل!ءلملأقانسانك

مقلتاهال!كبهالملإيبنظل

،تراهصء"لفيماترىعنمها

س!اهفياعصاهمااشياهمها

الطغلأة!فخر،اووتهمدمأحيي

!اثحيماةبأبأءالاهمؤلميحرس

ال!زمةهـسونههسذا-"!احم!اةابابالاحياءفليحرس"

ابتدأنااكييفمسكيةال!ولم!9الاترمةامنجداؤريبةوهـم!،لسيابيةا

.وواحديثنابهالم

اعترافاته:ؤ!بمانفسهدوستويفسكيويقول

احب،قوقداحمماالبهباةأحب،الخسه!الركاة"رءع،ا!ط"

6اليومىىالمويوانى،جدإهمهبكل،صذاوا!ول،لل!ياةالجباة

وربمما،،اطبعيالهمرةالسمةهيتلك..جديدمنصاتيابدااق

".كذاكلعملي

ثص!ءوا!ثر/"الشمريةواحاديثهالم*-هاباعونوافاتفيو

.هذاهـنجداقريب

-*!

وشاعو،افولغاامنروائى:عبقريانادببانفهذان،وبهد

الادبوج!ع!ما،ك!"وفهد،الرو؟وح!-،؟(،الءصواقهبصممأ

ا!ستبطاىوعهمه،الثوريةوال!بهوءة،اروا!!ي(ودطوا!هـم،الانهماقب

وقد.عارمامباالجباةوحب،اوبر!انياوالا!فوارالنفسي

ارفنيابداههااًنالا،وألهذاب(النصبمناكثبركلاهماتعرض

الثيالمصمنيةحياتهـماومن،النبيلانةهال!مامن،كئموا،افاد

الايمان(صوم!!)لى!االوقدوكان،الاعصاب!ي!االوقودمم!ان

خ!سههةفبمو*لتصار،ا!قاومةعلىالهلملاو"وطاقمته،ب!فسان

.كانوامهمهاالحياةاعداءوعلىا،وتعاىالحباةآنتص"ر،4طمافها

بغداد

!ىمابسمهمهارمهاهصسيميهم!ححيىاه

مشثعوراىث!حاثارالبرلابئلعاكبرئكية

فيو!ربيئةاهبنقيةالنشردور

لأ.!سورياثع!
ر-"مي".سهي-س(-صتمسههه!


