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)1(البثايةاؤجل)711لم!لا

بدلاومدا!سهالروسيالشعرتطورعنثهاسةايانفكلا

رحلةفيقمضيثمألميلادبدالمأتعلىشعر،!ءانوقبلبخ!صرعةتعودان

عسيرةفيالدامياله:،قعن.نت!لحثاو،التطو!معالشهرهذا

فليلانودانبدلا..اولساوياطارعواالحيوبةبينالشعرهذا

ا!يالشعرا!ذاات-جمةباالميلادقبلماايثماًلى..الوراءالى

كانتحمتاس..ازصانامنفرنينمناكرعلىمحمرهيربولا

محموظةمنهافليلة/ضوعدهناكاتزامااتياالشفهيةالنماذج

اثمرهذامنوصلتناالتيالاولىالن!وعىمعظم!ولرص..ل!ينا

..بيزنطةعبرروسبماالىالمسيحيةفيهدخلتالذيالعاشرالفرناىا

منالزمانقرنجبنمدطوعلى..الكنيسةلغةالسلافيةاصبحتحيث

هذهمنالمدونةالنماذجمنقليلةحفنةعيرع،ىتهمرانستطيعلا

ناابىاحتيستطيعلنتياالحقيقيةالبدايةلكن.5ا،ثهربةا،بدايات

تعودضالشعراهدإتاريحعناثهالمصاغلبتجمعكماعليها،!تمد

لىالا؟ابدا!قافيهستكوربدأتحيت..محنتواثاماالقرراالىإواثيا

اعكموت!فالسلاكمة.للكنيسةالا!رماباكراثشمزجشعريدبراث

4ـ5ء7كاا5لا،51"!7!مه؟االجمر!علحمةالءقبةهدهلفاتميم

مقارنتهيمكنلا"صيهلافعئي،كانجاز)2(بمغردها-1851اليصوك/تبت

الإميرهزيمةهوا!ؤلرةالملحمةهذهوموضوخ.(رولا.د)باغنيةالا

كانوقد.لهاعدائهواسرالاسيوبرينالةراةضدعراع4فيالجور

.ويخس!مكبيرقوميووعيدبالطبيعهـةمرهفاحساكسالقصيلأةهذه،ؤلف

الضائب"فقراتهننسمببهينه!"،ادراميةوابالوضوجللحوادثوصفه

وعلوبتهاالططفيةاهط-بدمثلاايجورزوجةحؤنتروك!والتي

الص!يدةءدهفىالشهويواممالالشكلوحدةانكما.اثمريةا

عينها.للفنرةالاخرىا،ؤلفاتكافةمناعلىمرتبةفى،ضعانها

!-ثائااة-رقامسضولؤىروسهصاؤىاضعراار!فا)خالؤكد

مةارنت"سهت!تىكلمماالاجادةم!عالمستلإىالىوصلؤدكانعثو

هـرذاولىفيالاصلإ"وبلض،بالتفل!كيللمرصحااسمستضبت)1(

ذلكوبمد.عنهالبيبليوجراةيةالمعلوماتكلمحعهوضدكرفيهانذكره

فقطالعربيةباللغطنواًلكتابالمؤلفباسمسنكتني

ا؟ءراهموضوخلىرودبنالروسيالموسيفاراخذالملح!ةهدهءلى)؟(

.(يجورالا!يرا)ةلشييرا

27

.21("الاوررجمماالشعرعنإمثيلهمرضيةمقارنة

فكانت..ايبمرملعمةبمدالشفاهيةيةالشوالنماذجو.نتنابمط

الوسطىالمدورضعرفدتاليالبطوليةالةصاندمجموعةهناك

الخرافةفيهاامتزجتواني)14(8الأألأولبيليني)باسم

ومجموع!ة.-التاريخيةوالاحد؟ثبالوقائعالشعبيةبلاغنيةبالاسطورة

هـ3*ك!ا!ال!(9،آأ5،أيولهمفمراثي)هيالدينيةالقصاندمناخرى

كتهيابرلكزارقىهاعشروالسا?تنمرالخامسالغرنينبينماازدرت

وبمورالصصيبالجانباهتمتوالتياليومحتى،بيليني)مثل

وايشمرت.حروب!و!روسياحياة!لدينيةاوالخوارثىالمعبمات

اكللأرجةللغة6و.الشعبيابعالاذاتالبطوليةالقصائدبينالمراوحسة

قئيظوودوقلسفيةواللغةالكئسيالابعذاتالدينيةوالقصائد

السىالسسثعبى(5؟17-؟167)احمبربطوسعصرحتى،كبير

عليجدكثهلثاصمةلها،وشيدالاطرافم!راعيةروسيةامبراطوربة

*لى،ليننجرارر-بطرسبورجسافتهيالبلطيقبحرقربنيفانهر

ان!تصاراتهالحربيةعقباو!و/باافيومرمحوقاعظيم!مكانالبلادهواكتسب

قبضةهـنبعيداب!المرخالافعلىوعمل،يينواهـوويدالانراكمحلى

-8ر!يبروسي-،ؤالصس!!،ءزلننهساابتزمت!لماالبيزنطيةالنتقاليد

وادابها"لحضارةهذهلمنجزاتابوابهـاوكنح،بصفالغربيةالضارة

ترجمةوشجعدوسيةجريد*اولبتأسيسقاموؤد.ومعارفهـسا

،ارهـ!اودوبسافبىوالسيلس!س"لفكرارجالو!ثاروالفلسفدالعلوم

2"لشذطوكوادابالاجنبيمةاللغاتتلمعلىالعلياالطبقاتابنا،

فبرءابكبراالفصلوللجردهالنترجمةتيارلتناميوكان.ا!وروية

الةديمة.ااكنيسةسلافيةجوودمنوتحريرهاالروسيةاللغمةقبسيط

العياةعنبعيط!بسربطرساص*حاتضغطتحتانزوتاك!

مغرولتهابعضقركتانبعد،لكنيتطاداخلنغسعاعلىوتقوقعت

اللغةهذهواخه.المبسطةالجديد،اللغةفىتراكيبهاوبعفى

ا!ن!مةصرهـكت2وابد،الا،روبىالعقلثمراتوعبتنيالجديدة

الشعمراليالجديعةواصرسيكيةا*سيكبةالمدو--ةئمالاودوبي

بطرسو!ناةمنذامتد"لذيلةرناخ!وخداصة،ومدهمنوا!سرح

عصرف!لاكحةكلإمظالتيبا!ؤامرةالثورةمشراراتاونلاع،حننىاحبر

عريز،صفوتجمهتمأالروسىالادبتاراغ)سلو؟يممارك)13

.7ولأ،ص،6791بالقاهرةكناررأ*لفمشو،!ات

ريمسيماروسشااالمو-يعاداخذالبطوليةالقصا؟دهئرهعن)4!

المعروقةاوبراتهاحدىموضوعكورسحوهـ!



1618عامحهىت!المالننبموالانفإراتوالثوراتالفوراتمنسيل

هذا..خلالى1825طمالمشهورةاالديسمبريينمؤامرةبهاواعني..

د!وةاوهابرت،ثمارهالمؤتئالاكبربرطرساصلاحاتاكعتأ،لقرن

السلاءبقيالاهكارهعالدائمةوبصراعا!هاالاوروريةالقلاليةبال!!الر

اوروباخطىوتاءالانزلاقعنبعيداروسياتشدان!م!لتاثي

نءالبحت؟لىاث!تث!وفصالصراعالمليءالقرنهداوخلكل..الجلاحة

اشرولدالمتلاطمةيلاودلابيةالثهيافةتياراتوسطالقوعيةالئ!ات

يث.الحدالروسبم

:ا،آ!ررعن؟لدبمحثاوراحلة..أ!بلادا)آ!

المأضيالىيديهي!مداناراداذاالمعاصرسيارراالشاعرانقمت

فالاعمال.الزمعمان1منفرنينمنلابصدبهما؟ف!بانيستطيعلاظنه

النسفاهيالشعبيال!تراثسوىتكنلمفليلؤ!بلاليهااث!رتالتي

ياتاضكدباجهةمنوالقيمةالاملرالمصودالدينيىالترااوصةمن

اكحدرا!!سيكيالن!سقعلىالمكتوبالشعرميالفربيبالادبإلاثر

بولوقس!كاثماشفبمالاولىبشائرهاظهرتوالتيوبوالواهوارسمن

رهـايناكونانمناوهنكأنتالساخرةكانتريميركتاباتفيماو

قومحبم.لترا!!ينة

شاعراليهاينتصا،ليالووسيةالمةفيالنثمعريالتراىاما

اجديدةااللنةهدهصبحتامابعدالابالط!يطهرظم،ليوما

بعدذلكوبدات،ءوالادبالفكولغةا!برب!سعهدفمكهرتالتي

لومونوسوفمي!خائيلالمواهبا!تعرالعبقريذلكإيديعوجمسنوات

الاولىالصفحاتتكتبأيلاأهيل!اا708هولء*ما(0176-1711ة

بليونارثويذكرناالن!-لومونوسوفوكان.لروسياالشعركنابفى

كاناخرمثيءايقبل،ولكنهريفياصمنصيادامن-دافينثي

فيهعاشالذيحبرابطرس!رفياودوباعلىروسبباائغتاحأبن

اصبححتىالطبيعبالعلوممناملمنبفضلهواكترف.صباهخر

ؤدياديبمورقامثم.الروسيةالعلوميميةاصفيللكيمياءامشلاا

يذالعبقريهذا"ةشاطيقتصرولم.موسكوجامعةافشهفي

العلم،علىالتنويرلعصرالضيقيوالممثلالرفيعةالاودوجميةالأفئعية

والبلا!نهة.اللضياتحتىوالرياضياتالكيمياءمنبهرفتهاعتتبل

الفريسيةاملاسيكيةبميسملومولوسو!طبعهالذيالروسيالأبوفي

ع!ةتنهضانالنظرمهاعمالهفياقننرحوفد.صاللةخسلامهكثت

الطرجةالمتكل!مة.واللفةامنيسةسلافيةبينعضويةواحربهديمة

،بالصورةكنابلالهفيالتطبيقموضعالمقترحةاللئويمةاعلاح!لا4!وفع

وللشعر)ه("الحدييثالروسياالحقيقيللابا!سسم!عهاامبحالتي

تريدياكوفيسكيفاسيليمعاستطاعلافه،اضيبثكلالروس

استاذاكولفيا3!7ألأاأكيم!7ه،5لأ،؟317-9176،7)

2ديدانظاءنإيؤ-اان6العلوماكاديميةكلواللالينيةآلبلاغة

بينالمراوحةعلىيقومالذيالنظامذلكغيرإرولبعيالشعرلعروض

اًكماذج.طريقعنالروسيةأللمنةدخلوالذيالمق!ععلىالارمحساز

اختلاطؤكرةءلىنظامهاوي!ئهض،والبولنديةوالؤنسيةآلهينية

ووجد.الروصلشبي8الشعرفيسثدهكانتالتي"لسوض

افراتتباثلعلىيعتمد2الذيانفمالشعران"لومونوسوكله

فيكماسالمنبورةغيراللمقاطعمعينترتيباوابعدديتقيدلاوالئعهـي

وكان.لروسيةاآللذةلروحملاصةاكثر-وآلا!جئيزيةالالملاسية

الروسي،الشعرفيجديد!دفلالحهالمعروضفيالهاماثعنيرهذا

يكتفلملافه.)*،(ققدههعلىك!ثيرالوموفوسوففصالدوسامح!ت

35.ص(لروسي1للشهصابنجوينكناب)ابوليشسكيديمتري)ه،

آ99!9+4لاأ+!،6ه،"لاص؟!+!لم!ا97'اإ+م4هلالا?!!4

4!أأكهلأ؟'.شأهثلطر،ا!اء؟ه'*!سا'1885.

.7**."

.ءامي(الروسالابقلر!)سلونيم!لد)ثبم

2

لروسياالشعراشمراللذيمنالعروصيينالحرينمنواحدبتماسيس

عروضعلىينهضالذيالبيتاريالبحروهواليومحننىعليهمايجري

اردهرالذياتيرناريافهصالثانيمادبحراما-الانجليزيالايلاب

ولكنهستيكراسوفليرمنتوف!ايديعلىالروما،نسيةالمرحلةفي

ووطستشعنينهلبحراهذااكسبتادنيالقصاتمنكبيراعدولكتب

الشعرلعسةفيانظريةالبصثمنكبراًعمدقيممكما،دع6لمه

وفيمحدودادامااشت!اكنصمةاسلادةباستخدامفميهااوصى

للضةاللبمءالىفيووولحثا،اخصرثكلالبطوا!اثمر

.ادعته!"ارابيةالالفاطعنالبعدمعالحديث

الاذتصاراتتمجيدء!!انلومونوسوفبنحراكثرانومع

احبر-بطرسابتة-اذزائتالننصنةاحرزهنالىكنالحربية

!الروسللشمرالحقبقيالابكاىالمض!صهببدعلىشصرهفا!

بموإليومقصافدهانومي.والعروضىاللضتصعيديعلىكانكما

قاد؟ازالهـ،تهاالقليلفان،المثىمنمارغمةوربماهامدةلن!ا

فسنهاهامااذاانناكم!ا.اليومحننىالقارلمج!فياتكيرعلى

معواحدصففيتقفانستإع"انهاستجس-دزمانهابمقياس

شفء؟إ!"،-تقىاو-*ا!غرالكلأ-دةفمثرني،اكىالئمأذجافضمل

الروسي،اًلادبمنمختلفةلضروبالفنية41ع،يير!هثلكانتوال!ي

حتىواستهرتروسيافيالمبافيسةالقوميةةالكلاسيكيبهاوبدمك

كانممااكثرعناءهـواؤعيعةعلى.لحتويوكانت،تقريبا0178عام

جتلإرنلمسالقصائدهذهوفبم)7(،(الاخبرىالبلاراى9الحالعيه

خلااهاومنبهاواننعبيرالروسيصالشهفىاطبيعةبالمالاهتمام

..الروسيةالهـروحصبواتوعنوالوجدانالفكر!تعن

.السهولالليلظلمةوتعطيوجههاليوم،نجني

محناالشم!ياشعةوتزور.اسودظلالجبللتسلقو

لهاقرارلاالتيالوهاد..،الوهادوننكشف

قحصىلابهثيرةنجوم..بالنجوموتمتليمء

البحرموجاتفيالرملمنكح!بة،ضلالعوانا

العاصفةمهبفىالزابمنكذرةاو

ظنوني.تضنيني،اهادرارلاالتيالوهادهذهضغارفى

واعتبارهابالطبيعةالاهتمامنلمسهدهلومونوسو!ابياتاض

فيهاونلمس.معالروحواالنفسحالةعليهاتنعكسياتيالمرآة

التيالواقعيةالع!ناصرمنوغيرهاوالحركةبالوصفالاهننمامبئور

،الشمالراسينيسمونسهكافواادذيالشا!رذلكنماهدآ

!4+!كل!له!ى*م،+لا؟(7*ا-1717)سيماروكوفالكسنعر

لومولو!وفلشهروالسياسي!ةوالغلسفيةالدينيةالطبيعةةاغرتهوالذي

علىتمتمدالفنائىلأآلشعرفيمفا-سةمصرسةلننبنى"تحريوساعلى

مؤسسواعتبر،والا-لوباللضةطبيعيةوعهـلىالشديدةالبساطة

واغنياتهابيمظلقصائدهلرالوما.ال!دلضالروسيالبشعر

")8،الشجيةوايقاعلالهاالفائقةبحساسيتهاادئيرعلىفوتها

ل!ناشواصمالتعبيرىواالعشالىاعماق!الئنغلغلاالىوبجنوحها

وتنبعهاالواقعيةجزئيلا14وبحرارة..الجببمشةوعواطفهمالمارمة

الروسيةالشعبيةللاغنياتو،باسل!هامها،البشرية1النفسلوكة

الننائيةقصائدهحدىامنالمقطعهذاوفي..ةللإالواقعيوعرضها

ال!-شعرعلىكلهامنابشعالقتالننىخعاكصهابعضنلمس

..ذلكبعد"ووسي

.16مى،السابقالمرجعيهه

للشصربنجوينكتاب)ومقميمتهمنابوببنسكي/ديمتريأمه

36.صألىسيا



افعلانماولكن..لرؤياكصتضا!انني

عينايتفضحيانمنوالخوفاقاقا!بمايح!رفيحنى

الحزنيولأنينجبابكوفي،؟لليلةا!برفيحضوركففي

كاحبيمدىتدركينلاانكفيلتفكيرافركلمن

فيكطعنبعيدااتيفاهواكيد!عانفبئالخرلويص!د

بعبابالخجليهصفانفيالحبويجاهد

براهينيتغيمالعنيفةالمجاهلأولهذهوخدل

بر!"وال!ناةالمعإهنكلأبيويندلر

لكقا:باؤتعلان.واتو!لعذابعذابمنبنفسيادفعهكذا

ارإدماداالواؤعؤىاًعرفولا،دلكعلىالاورأممنواخهـجل

.بلاسىطي،انصم،فقطناعرفد،

حسشا،اعضرالثامنالقرنمنالثانيار:مففديتوغ!شاوكلما

تؤفطاخذتؤفىلوموىوسوهـ3-ماروكوؤنالقاهاالنىالبخوربان

خطواتؤطعؤدروسص-اوالاد/كه!وك!9-اثقااالتقدموان،ثماراها

(1766-1762!الثانيةكافريناقيصرةاعصرؤيسيماولا،صناح

وتطلبوديدورفو،تيرولرا-ل،وا"سرحياتالقصصفكنبكانتالى

الكتابونضع،باثعرالجديالاهننهامووررائهارلملاطهاربر،لمن

و!هلأ!-ماتيا؟-ناو/مةحهم،ا!امةاال!كومةولصب،فىاش!راءوا

واص!درتل:ثسادورعهدهافىطالححومةواسست.الماديارو-ونارا

.الىس"-"اعروةراون!متالهرنسيةاكنباواستوردتالمجصن

و!لكيمنساهووااًلذبناتهراءمنواحدظهرالفنرةهذهفي

وهسوالحديثا،روسىالشهرمنهارتوي4التيالترائص!ةالجذور

7،ح!'ادام7!ي!-!را+أ،18ا6-3؟17)ادرجافينجا!ربرل

ع!ددي-دئحتىالهامةافى،صبفيفتدرجكاترينساندتهالذي

الادارإيةبم!ارتهدرجاؤينيعرؤطولمالمعدلوزيرا-الاولاكسنمدرا

لد،هحسبلاعدلوحب"المفرهـ"ورفىاصضلمهوالملقالحيفعنولرفعه

لومونوسولىبدايراتاصلواالذبصناهممنكواحدايضاءرف!

اصبحتانبعدالجديدةالمغةاا!قولىهواوأءلذينو-يماروكو?

وكان)).4المهرؤالىالمنعلمالمجنمعووسيلةلرسميةاالبلاطلغ!ة

خطابيوتآتكل،الاستعارةفيوحصوبة،عريضةونفمةدويلقصائده

.ب!اتلظىكانتالتيالواسعةالامبرافوريالقصرغرؤءيهزمكتسح

لوموفوور-وفبترفعأسم!نبدلفقد.ثمريةاوالححةبالقوةقمص"ئدهو؟وحي

!هع،لدهبعضوؤى.حسيةود؟كأخطابميةحركة،وفوضهادفيقا

نجح:"السهلمطأتمضايف4ءىونجع،لمعاصريه4-زئيىصورةرسم

وا)ضصجاء-"ا،ستقلالررحو+!نالزياظاهـةوكواهـ-ور4*تلىؤا)،+!-"1

اتزعةاذاالكببهبرإوظ!ءااحهشانالغر!بوكن.لذسرثكلالأدبنه

لمحبمأل!رنبنباكأ-الذيا،لهننزلمثصر!ارااصبحالمحاؤظةالعقلب!ة

ولم..)9(((ؤويركأثوريةنعصاتروصيسا!كطاعشربنواعنصنرالتا!هـح

لنمرةاحائمانزوعهمنبسببأروسطاا)نتص!ر!ارؤيمدرح،!-بئليؤتو

ن،بمجهوعةشهرهلاتفاءايضااكنو،فح-بألاجتماعيةاعدالةا

فوءب!الالاخن!أ--!اءمثلالةأثبهـ،موةل"كفاتالت!الفشية؟عوالعف

بئءوتوؤيفه،المرفي"الكله(ت1علىأفدوةأو"اتور،،!الاهـضه،مورالااوا!

شه-رهءانطواو،ارروطةبهارشكوؤءوعاف!لإ-قىلومونو-وؤ!عقلا.جمة

يتياتللاهه،لاضيرةاالحية4ت،هدواالقويةا!عواعفتيارعلى

.ماناكاربار-روص،اشااصورااوياتلغجرارقصااوايب!اعنداطيور

اخما"!ىاهذهتر-هـلضاانفصائمدههـنا!منقليالةابهـيات1وتستطيم

4ؤصجد-سئ5المياتوهذه..تحليلاووصفكلمنبلمغابصورة

..أالفجررقصةإ

او.إرعواةسرط،4العجرإابراةايئهاجنناركالقطي

ش!انية.بنش!ةمفنلىءبصوتوصيحى

.!اص(صاالروسالادبتارإخ)3سلوفي"ارك)9(

لرج!الاادواحوالهبي،ؤقصتكفيشخصكلادخلي

قلوبهم!يالنار1،لاسمراالخمريبوجهك،والقي

الشهوقيواحاسمسها،جنونصاوا!وفتفينل!جماةاعبدي

الحصيوال!فن6لحباورخلاةالعصييةيرد6(وفنشهر

القدامى.للباخو-!يات

شععرملاممحبظفةتاكد(حلمهىعندليب)ؤمصدةوفي

والعذامر،العقل-كبباأءهدالمهوؤقىالعواطفإضلأحفمصث،درنرجافيين

علىفيهاتالشاعرويبرهس..واإهـئيةقىانوا؟ع-كأشبال!*أعالخيالية

لإعتىدادالصو"يةتذإغمات!آوحمالةصس-؟ارفقى؟(،ايوؤونية)ء

..اوبولب-صكييقولكمات9حرصوت-!قبر-،ةالقصيدة

عوتكوسمهـعتالت!لالاعاليفينانماكنت

تصمعكانتستطيعروحيان،العندليباًينها..اوه

.النومفيذارفىواناخى

الصعدىيرجعوآونة،ا(صوكتيجي،آنا

يد8رنحورمتادنحيفيصنحكا:كترنواونة،قئنآنا

بهصى،ايستوكاحضنفبئارفدوتدما

الهنيىءنوميؤيوصص!ركوصيحاتكصنهداتكاغننياتك

شاعراكأنالذي))درجافميئحياةمنالاخيرهالسنوات1فصط

الروسيةالامةلحياةالامينالصلموشعرهوكلن،عظيماعبفريا

العقدفيبالاحرصناو)01("الثنهيةكاترينلعصرا)حقيقيوالانعكاس

التاسعالقرنمنالاواجنوالهقدينعشرألثامنالفرنمنا،خير

،النبولفي،املا-يكيةاضت،الاولاكسنراحكموابان،عشر

بدماتالشالقوميةالشخمصسيةمطامحاستييعابعمنعاجزةوبدت

التصليم4رفعواتساعالمسكربةالاننماراتنناجمرعقببكيالمهاتحس

تعالي1،تياالكلاسبكيةجلدونحت.ا!تنر"ئلوولىالثقافةوانتشار

ال!"اسيةغير،ءديدةس،كصصيمةمبلملاداشهاصات،دأتاًلذبولمن

ادعاخرآلمسرحيأتبالكاوحاول.نفسهاعنت!علنالكر-يكضة

الجديدةالحساسيةهدهأكنناص(2917-؟17ع)فونفيزئدفييصر

نالبثختمامحاولاتهلكئ،البعيدالافقفيمةغالمنن!اقئللماوهي

.4القائهبالاوضإعمسرحياخهفيءرضلانهشدلىب1الاضطهاتهـضت

علىاحبربطرسكم!4الذيالبابمنتهباننياليرياحوبدات

وهـىالراسحةعروشهمتزثزلآنكتوش..احفادهتضا/يئالغرب

علىعرتئالفرذسيهالالصضنارةاجا:نكأكلصااصدا،داروومءقرانىشقل

الىسا!نن!!صث!178عامنيتانةولوماريءقنرا)مممادسىلو،س

دعمجعتالنكيصرذ!اريئال!كرنبحةاالثورةصالمءك!اوح!رهـواخزتالمنصله

المثقعين.نفوسفيمردالتترارةوقد3اعمالوأترجمةوا:لىمنكا-رين

نفونفيز،ممصرح!ةفيالشسارةهذها!تماعاتاودىدرزصنانوما

الخطيربفذرالمطلقىالقهمهسيالح!كماءسحضكأ(الصفيرالامل)

..!هم4مع،ملونومنالمثفة"إ-!اوى.ظرنهمنر!!،أأوب،قيالو"

نفاليهاالوافدبنمنءهـ-دانوئل!وؤطس-ير؟!اثيواخد!

الكتبمنالحريةاصدوراءوهم،الاياممرعلىيتزإيدانث،

قدا،ت!لموالمجتمعاررلطةابينالح!يم2اللقاانوبدا.والمفكرين

يهنراولناندلستمرب:هماأحربأوا!هـصكلقىغيراى)1اذتو!

الصنودهذهفي..اليومحتىويربيما1791عإمحقاوارها

قنحتا،لتيالمواموةت!ومالى-"فلمهاىتلبثلنأض!نياالمهوصرة

حدثتامولىاتواتا!1دالانفباالفوراتمنكأملةرنماماطريرقىا

.04صصأارةالمخضالفلسفيةالاعمال)بلينسكي.ج.ف1()0

0907؟اء!وللأ،3؟ـ41!أص!!اهـ3؟ياءه301،ء؟،"امم!!،7553'م؟.9ول

ط44+كاالاو؟ص!كالاماأث!ء.*9ي!هلاص!ي'ول*هء50'ا؟5!'

".لإهـ.



ول-تص!3،نتو..الحديثالروسبمالشعرتار!فىهامةانعطاقةاول

لاصقىالحهاسببةابااستيعاو،لجديدةتااتنوترالهذهصدىالانصاضة1

اشخصيهاتشو!ءعنوتعبررا،ليرفقنت!سا،(!لتلآلنيالصيدظ

رحلةبعدالخا،صةهويتهاعلىالبثورالىالروسيةالقومية

اواف-رحفيىالاكبربطرسعصرمندعاشتهالنني2االمعرفميةالمخاض

عشر.الثامنالقرن

411،أماعظ*أ!*!!1826(-كا!امزين)1766نحقولااعمالوكانت

ليسفقص،الجديتالاثجيةالانعطافةلهذهلحقيقيةايةالبد!2هي

الدو)-""قار!الهمكتابهفيالقوميالوعيونموالثبيرعكبىلانه

صة-الروسالكتابةتار!خفيفارق!ةعلام!كانواكلي،(الرويسيية

قصص-"فياستطاعلانهايهـضاول!لن-بلينسكييقولهكمط

النغمةعلىتمثران-(المسكينةليزااوخاصة-المؤسيةا!ينسة

الحسي!"الزجاجةعمقمنالرو-كابالادبخرجتالنىالاثبيمة

ؤكلالزينةالثطفيةالرومالسهيةظ!كيبدأوان،المحلمية

العشقفي)نارقيناداشوافىالعذاورابتنهداتاكلئة!عيه

جوكوهـكيفاسيليلموأتى."لنتعاثلغيرالحبواحزان

الشعر،مجالفيالخيطأء78لأالاإ؟57!الايلا(852؟س3!ي،)

الروسبم،دلشعوألن!ببمبال!مصريسىما8018حواليبهوب!دأ

الا!ماىمنهسناليدا،الفرن!ايةالكلامسيكيةالطريقةعلىعتمردا

يخلقوحتى.وبيرونشكسبيراعمالوخامدذالانجليزيةالرومانيسية

اليعمديتنوقهابالاحرىاواشعارهيتةيبلانيستغي!ثقهنيامئاكا

وجوت-"وبيرونوسكوتلوسياناعطلعنيم!ددالاوديسةكأجمة

الترجمأتاعظممن!احدةفيالالمانالرومات-يينوصعاروشيلي

بءا-االرومانسبينهؤلاءعوالمعبروكا.قااشر1واكثرهاإ!سية

.الجديدة-"الشصواتراكيبال!يثظوالاف!ارال!يدةا!زلىمن

القصيرةالجيدةفصافدهفيالراكيبوتلكالر!ىه!همنوإمشفاد

بدضصايزاللاوالىحميرامعاصر"في6نرتالتيالشجيةومرإئيع

القام!رىمبدعب!قاجوكوفسكيويعتبر".أليومحتى-،ب!ئفيؤه

الفرنطوالفاعليتهااسننمرتالني/العمعريسةرللغةالشعرى

الغنافيكأبنيربلىال-مضالجرشعرهويقيم،عثر.التاحسم

وبضميزا!)1"لشعريةابوشكين1عمالوبواكيرللرجاةينالتقليدية

"أل!رمبالا(وإنهوبالاحتفاء،الايقاعوقوةوالتو!بميالبساطةفصائدفي

هـعوتفاعلهالشابكغصاؤميالطثيعةمناظربتهويرلشغفوبره

الوطف-م!فص،ئدهؤكباهتم!ما5العشا!وتنهداتا،عبيئعوءطف

ء-قواحدةوهذه.وموا!يهأمصرهوميةالةوالقضهـاياباكشا!ص

عاشقين،يبنؤرافىنحظةفيييصفالتيالقص!يرةقصايد!

الوفت،هنافيالقصائدعناوينعلىغريبااناعنوأألق!يدةفىقحمل

الذيالحرينالفراقهذاتآريخكانربما(1823هارلر!11)وهو

...الخلود!هبهانالقصيعةتريد

صمت،فيقبلىفهمتلقد

بالمشاعر6عمتلئاعينيكفيالحزن1وكان

41حجيب.وائاضبمرتافيثذ3

العالم،هذافيالاخروةتجرنجككانت

عامت،كم!ورحلت

.كالسماءمسالمةاحزانكوكاذت

الارضية،الذكرثاتوكل

هنا،المقدنةاص"ماويةايلافارفىكل

هادنة.والليلة،ارر،اءفينجوم.

"الممر-هذهملامح-رسيخعلىوحدهجؤكوفىكييقفلولم-

للشعربنجويئلكتابامقممتهمنابولنسكيذيفري،11،

.37ص(الووسسي

03

ه!لمورابهلافامبل.الشعومجالفي/ابديدةالاثبعة

+أأ+،لا!ولهك!ه،+*أمه7(85!ا-178لأاباتيشيفمنسطينطين

والىلهـ،ذنفياالوئنيةاًلمعاجمراحياء؟لىبهـنزوعهاشتهرالذي

الأسكندرية1مموسةومنالادب!ءالاغريقياًله!اثمنلاستفادةا

منوادجاظالسعادةتطلب"ابيموريةنزعهـةذافيكان.للفلسفيهة

الذاتيةالمضمعةالاخلا!ؤانونوتجعلاللذظفيلسعاد!اوتضع..الالم

فحميلشاهـعمتقدشعصاليحسا،)؟،(لعاليم51خاهم!الإلهةوتقصي

الحس!عةاوبادعالمرنيالمالعابجمالبالتذ!نيوشذفالتشاؤا3"بى

بهانتهتاليالداخليةوتناقضاتهالطدةعواطفهوكانت.الع!برةا

جموحالىاجوع،مؤثرةفريدهنكهةشعرهتكسبالجنونلىا

الجديدةللغةاوجمالالكلاسيكغالبناءرصانةالرومانسيةالانفصلات

العودةس1اداعيثة،تحارجم!السلطةتركيزحكومهبدرنالت!ي

ايداناشطرلك!ن.المهجورةالكنيسهسلافببةالى1جديدمن

التي))الشع!بهمةوخرأفاتمهولهـ17ظ7هالأ3(ا844-9176)كريلوف

)13(،1وتلممهمالصفارفالوبالىوتنفذالكبارمنبشعفقر!كاف!ت

اللعةلصالحالمعركةحصمتانالشامرينهذ!نافتاجمعلبثتما

المعركةتكنفلم.لحديمهاالرؤيتلصالحبالاحرىاو،الجديم!

.وماواجتماعيةمثريةعركةجوهوهافيكلانتبلفيلولوجيةمههـلة

منجديدوبعتوحكمنهولنتهالروسيالئ!عهبكيربلوهـرزىنبنىان

وبروض!؟لفلاحبوافيةومزجهاالانيهيةادثنيةلشعبماالؤخهروح

بيةالشهمثالوالاوبالحكمالمهرةوالسخريةالشفيفةالفكياهسة

وماهـ،الصيدةءلابىابيةالمدرسةلصالحالموكةحسم!ىالمتد"ولة

البحثرحلةاكتمالعنتعبيراكانالذي1لشاعر4اظيورالطريقععها

والادبالشعرملاءسحعبرهنبلورتوالذيادفوسةالجذورعن

نباراتكلمنصيعلذيابوشكينلكستلحرابهوأعني..القومبفي

القرنا"جاهاتكلمعطفههنوخبرجتعشرالثامنالقرن

ءثعر.التا!ع

لتورة:اارهام!أتوكاالقومإ.لعتمرأبداية..بونمهبمبن)3(

!*هـلهول34،؟لامثاأول(8371-9971)بوشكيناًلكسندربمتبرو

هذهبدمايكاستقطب.الروسيالادبفيجدسدعصرلمحافسةبحقى

،والتبلوراذضعطربق!دسيحاشوطافدطعثمالجديدةالمدرسة

اصببلا،قومياشعواعبرهاوخلقالجدي!ه1لحساسيةعناصرواستوعب

المستقبلآؤاقبتواستشرفالثورةواالغضبارهاصاتواستلم

الش!عرصعيديعلىجديدعصرفاتحةبوضكينكانتذلك.البعيد

عهدديوالسفةالا!ببينالصراعفيهاخندعصر،هعاوالفر

الديسمبريينبممبحةحكمهبدآالني(1855س1825).،لأولنيقولاي

الاستقرارمنئوعابهاوعرض.1825ديسمبر14كيالمشهورة

احيهعهدصالعواسورهبتالذيرومانوفاللعرشابالرعب

الصاعهذافيضرفابوشكيففسهووجد.الاولالكسندداحبر

اخصيبةااقصيرةا4*!يالأا!والف!ل،الادنجيةحيلالهايةبمامنذالمرير

الارهابربقةمنالانعتا!!ه!شعبهصبواتمغنيا،للسداتمقلقا

ؤقد.بالغييرمتنبئا،لبعيداستقبل4اصبمخترفا،لتخلفوا

بالمستقبل،الاحساسمنكب!فصرعلىأروساالفنانون1كان"

يخالجهمولم،المهامهذهمثلروسيامنقيفعواانلهميسمع

رحلةعليهكتبتكبيرمركب،روسيا؟نفيواح!عظلحظةالشك

ينميزوالمارضعتهمانتيالشعبيةكالروحكهم.3ب!برةبحربكأ

كانبالهضيهدررماكللان،9"والدوالاعتدالالحنر،روحابدا

لازمهموقدسبوشكينيقول!ما-توصفلاكل!اتلهـم!يحمل

تاريخفي!وس)كرممدكوربيوميابراهببم.دراجع)؟اإ

42.،ص1653،القاهرةوالنئروالترجمةلتاليفالجنة،(الفلسفة

(المختارةلفلسفيةاالاعملا)بلينيسكي.ج.فراجعا()3
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بألنسبهطسالةوكانتمكانكلفيجمالقدوالابلبالقلا!الش!ر

لااوشيءكل:هي،احصهاعم!اعممقطشعببمهيكما،لهم

رائع،هوبم!االاالتفثيويحولاانه1يمزدونكانو!لقد.ش!لا

برشكنيكينولم)34"علمنهفلاكلنكم!اصعبامرالوكعانمع

بلامورالحالمين"تستفبعلالى"اننطعينالفنانينهؤلاءمنواحما

هنابعابه..جميعاىائ!مكانبل..فحبالصعبةالرالعة1

..والثورةالمعوبالروسيةاثسفينةرطةبملىبه2و*قجاه

فياالفوميلطابخ1بلورةفي.ةنكبيربوشينمولىعرفتبرفوخنى

النفوسفيالمختزنةالثورةارهاعاتعنالتعبيروميالشعر

اولصفة.اقصيرة"ف!ليرحياةيمم!مةهـ!مةفىمنا

الغضب!علىالقلوبكلمثيفدفرلالماذا..أه

كيانيأفيعبثاتتوهعانالشملةهذهعلىينبغيولماذا

الفصاحة؟اوهبلمولمياذا

8حر!لمشعبيارىطني"عيشهل

القيصر؟بهاامرالنىالبفيضةالعبوديةقديودتكسرمتى

الخالصة؟الجميلةالحريةصراوطنيسماءفييشرقيمتى

بوشكينيختننموالمسننقبل،التنييرتشتهىالننيالتسلألاتبهذه

-الصارخالتمنافضذلكبهاوي!توج.."القرية"الشهيرةثصي!ت

العلاماتوهبيحلأالخ!ادطبيعهجمالبين-القصيدةتجسدهالؤي

دوسيس!اعلىالنائنمةسيطرقهاتفرضاننيالجائرةالانسانية

نيقولااخيهثمالأولالكشدرحي!ننرة..الفرةهن!ميالقيصرية

الصيمق!وهذهفيو!عارعهاالمتنافضاتو!ي.بعدهمنالاول

سنصارعكانت4حيهمفي..وفنهبوشكيئحياةالىالمماخلاضل1

للنظماللاء،لحاراالزنجيالمممعانردظءالنبيلةالمعاء

بالنياتالعم!يقالاحساس،للقيصراًدحأثةالكرإهيهمعالامبرا!ري

الع!ابمعالطبيعةبجمالىالانننساء،النهفيافصوميالذوبانمع

كلمنالنمالا!تو؟ء،وبشفثهجورمنالروسحهةالفرىميبما

لغةالىالاغماد،الح!ي!اةهذهعنالمرفيلعزوفامعالحمطةينابيع

شعابكياللنةهذهيسصوسانالىالحنينمعالبدائ!ةالشعبأ

وتصارعهاآلمتنافضعاتهذهتلأسمن.وتشفتتيلورخنىالشعر1

الزكجيالشاعرهذاولدانبعد،الكبيرالثاعرهن!اثورولد

سيرجييمعصسرسيااشىا!منلاب9917مايو26ميالملامح

مملبتنعمر(اوشوفنااناديجيما)جميلةولأمبوشكينليفوميتش

جيشه.وفاسذاحبربطرسربيبابرا!ي!لانيبالهوحبشيعبد

..بهالخصامرلمحيةاالمظبرعمنمجهوعةءنضؤنهكأفالشاعرراغرك!

واثنهالسيبمرويا(سهوبمغتوبألانتكء11لامهجمتههحكاياتعن

مربيتهبهاتتغنىكانتالتيالروسيةالشعبيةالاغنياتومن،اهريقيا

ابوهيقتنييكانالنىالكبيرةالفرؤسيةالمكنبةعالمومن..

بلوتدكفيها!رأحيثالعاشرةيبلغوهوالشاعربهافتنواتي

ومنمثوإرع.وديعوروضلتيرورااًسينومولييرولافوفتينوهوميروس

ئزوالممثلون!يهايلعبالتيواعيادهاالشعبية1وباحاتهاأموسكيو

مربيه،اليهايصحبهكانوإاتيالمسشعلاة!الشعورالزائفةالاقنعة1

وجد!نهفييلتقيوهوالروسيالشعبيالتغريع1ميهاشهدالتيوا

الروسيةاللغةالىويرده.معهاويتناقضالطريفةمولييربدممابات

فتتصاث!م.لغرنسيةالمكتبةاابعالمفتنتهعمرةفيينس!اانكادالتي

..بهاوتمتزجالفربية،لضعارةءحالسلافيةلألثقافةوج!انهفط

لابل،"نمثيلهبهعلمصوتولدالقلقوهناا،ثمنلأيةهذهمن

شنىيهنفعبكببرلدورمرصودفهاابدايةام!نذصاحبهحسىعوت

.واشتياىوف!!بنهمالمعرفيةا،ناابعهؤه

،حقيوسفترجمة(والثورةإلمث!ون)بلوكالكسندر)14(

.7291ونوفمبركتوبرعدد(الادبيالموقف)مجلة

31

بدفىنسية،الشصيكعببمماحضعشرةالثافيةبلخانوما

بقيةحنملتحيثسيلوتسار-كويهفي"لام!بر"طوريجمالمعهدويالمتض

فيرآضعالمعليالمعهده!اميبوشكينتسفاذ..!تهعنامحر

عالموهو6بالنى8دد8لملينةو!تمعيصسيك!ة8الا!اب!عالم

جنباتفيتزثككافتحيت..العقليةالنزعاتواالمثاليةالفلسمفة

وديكارتأفلاطونمناصد!االاولمسندواامسهالزيالممهدهنا

هذا.وفيولوكوفولعيروديدورولييتنزو-::وذاحوبدىوتوها

جانالشهيد(لزعيمشقيق-بورثيثىعلىبمتيصتتلمذا!

تحررايضاوعيه.وعئ!نهاالرنسيةالثورةبفكرعالمف-عارابود

ودلفي!بوثين..ععرهاصدقأء"همعلىفونصوءو)--،انطو"ثهعن

لموانالشراء1منوكلهم-ف!يزيمسربيوتر8%رولألاوكوسحوروط

دلفش!نطون4البارونسوىلدوسي1الشعرتاريخفيهنهميتميز

بيوسروالاميرول!كه*أ6اه!7'ل!أ9(1831-8*ا)

8ء!م""!أ!7لألأ!ا؟س!*ه،8781سا97آ)فيزايمسكي

ويتبارر!وة!+ثبالفكرمنيعببوشكينانطلقالشعراءهؤلاءمعس

قدكانصإ!1815عامتخرجهعيعادحانأنوما..الشعرنظمفي

لرءفيناستمعطها.العسيرآلشعردربعلىطويلاضوكاضع

لماتا)ءصارخاهب!ى(سيلوتسارسكويهذكريلات)ضيدتهالى

.)115،('ألجد-!هرصافمينهوهذا..امتلمانا..امت

كانوان6جديدثرجااكينمجرديكنلمبولثكينان!الع!ق!ي!قة

كلتجاوذفقد..للعملألةوحبه!رجافينبزاهةمنكبيرقمرفيه

واكتشا!الهالجمدبمن!جهالبدايةمنذالروسيالشعر"ءمنسبقهمن

قيدكلمناالت!ورةالمم!شةويبساطته،الناضةوبصعرتهالبقرية1

منتلقائيفيضو!نهالشعرمصايتبدىوالتيمزخر!بلاش

حروفهتافقالذيالجديدالاسلوببهنى.اتدكلقةالنبيلة/1&وإطف

للئورة.لأمبراكوريالممهدمنتخرجهعمببوشينغنىآلرةبساطة

رحممكيينبضالذيالجنينملامحبقصاتدهوفحسسي!المبي

وينأديه،تئريهالثورةو"خنت.القيصريوالاستبدادوالفهرالظلم

الروسية0الانننليجنسيامحيطليالمبثوثالمظةلمكلمنالمنبعثصوتها

ويكيتب..والحاحوخصوبةبواوةفيكنب،مشيةامكانتمعسكربة

الثورجما!يمة"ع!الجهلكلشعاراال!صار،الحريةنثيد)في

:الفرةهذهفني

للحريةافني"ناريدإنني3

الروشقوفىالمتربمالشرإفضحان

"رلعدوا،العالمضاةيا،الاعمىاًلخدار%ءيا

ايتكمحمايستطيعلنااليوهابعدشيثافان

السجونولاالهيلالمذابحلا،الوعيد0ولاالتهديدلا

الثابتيةالقوإفينقوةامامصؤافىسكمبحشياننالاثررتكونوا

..فهلللمبارزةويدكوهكلدوه4وبرفيعلنابالقفازيقذفهو!(

ورعدظبخوفالاسغار،دهانلإصرحرستطقفرقد؟سيسكورتراهم

بغضبنالقيمرممنهموتلقفها،لهاودمهدالكارن!ةأناديانهااحسواوقد

وعيانقنحاكفىوفي..؟18عامالجنوبالىالثساعزبنفيوامو

الجائيةالروسيةاققريةعالممتناقضينجديديناينعاعلىبوشكين

وعمالم،والوصثميةوانجوربالفظبر،المثقلةالغليظةال!؟نرةاقدامتحت

المتددقةومياههاووالعاءوهوازهاالمدهشة؟ألألبضاءابجبالهاالقوؤ!از

والانسانالخلابةأال!مةعال!.المميقةالاحجارشقوقب!يين

فيالمنفىقصاتدفيبوشكين5غذ،االذيالعالمص!وه!ا..المطحون

السحب،)و"ثاذالقوقىأسيرو)(ايمراباخشىينبى)

..(الرياح)و،السي!ن)و(ل!هزا)و(الب!وحوريات)و

لأالطبيعةالى"ن!يناالمعثتلةحزنااترعةالروملالسية!لىالقصا8لد

،ايوبنزادالدكتورترجمة(بوشكين)تروياهينريداجع)15(

.(،،ص5691والنثرللطباعةبيروتلىا!



الجالرء،ألا!طاعيهالمواضهاتلالكمحلىويمرداادضاهـةمحلىولورة

ومال!هؤلاءهيوتصالعهاالمتطلمحاتضاتت!!عم!قهـا!اثداكا

!-صمنهم..اثرماءاالطيبينالمالرينالمطحولينالدعويين

اعطلىاغلبكانتاذاوا.بهملحي!اديالرهميبهالكريمةالطبيع!ة

اتبوببألحفئمسبعةب!الروعانسيههتطهالاجباريالمنفىسنوات

هيىب!د..مغايرمد!!تماهـفياتمنكحللمثالهاالطبيعهالص

الصجر(و)أبالهر!ةحهال!9(جبوانيلمعامراتلمأيضالقزةاهذه

السيأ!!الأعياللمجدوالى!!رديوتتراـو!برونسأديالمههاة

الى!(اونيجيناوجين)منالأولىوالالمهول((لاسود.ألوشاحو)

أدولصاتمرشفىمآسالهلىبء!.لاطهنو(ت!سبعكنابتلاشستقر!

نا!وء..لرول!كياالميلادالممسرحأشهتحؤكفها!ت(خيقأ(ولوووجودويسبرر)

دىفي،والأول2الكسندسماتصى؟18عامهالمسرصجه!زرههـن-بوشكين1اننهى

أولىعلىالمتععينشجعتالعه!منايامبدادعرد!أ!ولنيقولاي

،ثرويبمنصديسصر،1دياءصرعلمه؟اجهزاذ،مجهضهلورة

منضهن،ىن.سيبيرياالىالاخرينوفىزعمانهابعضوياعدم

بوفلى.النساعردرالستهوزمي!بونن!كيهنصد!قاثنغىالىا!سلوا

نمتا!االنيالسياسيةأالرومانسسةعلىادعنيصالاجهانرهذاوكان

اروطنسيهاسواجمههاالتيباثناعبايدام،الديسمبريهال!ركه

!اليله!مدلاثكبيمة

لشاعرااهيمرايسند!يالدامطاداريخهذامنعامينف!ب!د

.ويسا-عشعبيهمنالأستعادهواتورتهاصواءميمخبارا،موسيوالى

راادميصر!يظن،بهاامتنانهعنويعربادمحوةابنلبيةلننماع!را

لضعقلاندداعهضلىسنمدالتمذاب"هوحوان،خمدمدالرركان

تتير(جودونو!بوريى)هيمها!طييتدثش..لالالعةاالولة

هـطهاتم،موسكوفىالشاعرينشرهشاعندمالآلقيمرسخذ

وارأهاانهووفيمو!طحسبالضالمدبحةيو!ض،ديسمير14،قععله

"لثورةعنكنعبهاالتتس(1شينمهاندريه)تج!.!لا!بعدها،التراب

المطف-قالحكمم!كرةمنفيهايسحرالتي(الاشنشار)والؤفسمية

الركومه.سخ!اء9والحاشيةملقفيهايدينانني()ألرعاع)و

حولانطلقت6كااصاعقةالجريئةكالننعكاياالحادةالغصائدهذهوبسبب

الهربسوىءه!اازايملك!لم.ا!امراتوحيكتالسمائسالعثباعر1

و،ألبطلالئتعرتوحددشد.يمودانيلذتلالك!نه6بطرسبوربمالى

شاعرهولبطلافانالطملبطلهوالشاعركانلمحاذا..بوشكينكي

.الغناء.واالتحمي...هعماالاثنين!انالغننرةهذهوبوشيكين.الفمل1

!روبمنبوثيكتبوا!ثورةاماش!ربينالعميقالامنزاجاهذاضوءو!

عمجدا(البرونزيالفارىت)و(اكط)..المرحلةهذه!!ائد

وكانت.خطاهالفشلتعقباومهماعالمحبتهكانتمهـماالوريال!ل

هيالابداع"(1848-1811)بلينسهـييقولكماالبرويزيلمعارسا

هـ-فهفييدهشكالذيصآ"تعرفلافأنت.درجماتهآسموىفيلألفني

الت،ثبيبم،فيالبساطةاموجدتهالوصفاروعة:؟ك،هـيرخيةالقصيدة1

.)16("الشرمراتبعار9!رةطنمةصافاكلركنان

،وحكومى"القيصرعليهالبتالتياضةلحاا،ئدالقصهدهوبمد

،الاختياريتفاهالىالعوهة،المرةهده(رادتهبمل!بوشكينقدر

يجعاحكانالذيالطاعونبوباءعابيءغير0183عامبولدنجوالى!حل

/،حبتحياتهمعمنراتاخصب،منكانتشهورعدهكت'اوامضى،المنطقة

(ءسوإندونوأ(1البخبلافارسا)وكتب(اوني!كأاوجين)اكمل

الض،بط(بنةاو)(المصةناظر)!نهانثريةقصصثوعرهالقربة)و

المسرحب-ةالمح!اولاتمنمجموعةء"فبالىأالبوسوتيملدة)و

موزارت)و(يصالح!الضيف)ذ،لمالوليمة)منهصاالصيرة

واكثرهاالشعريةا4اعمااعمقمنبولثي!واعه،لوكانت.،ولسالييرى

دا،واحدةنفسيةصالةؤطمحتواةبولدديوآلم(ر"لانذلك،خحمجا

ارد(روسعااءسضرميرا،بوشممين)هـويص)يقيرا"!(ا*،

.301ش،ءءبرهـ؟القاهرة61،عحثكههـك!

هـصائدو.لهكي.فيهاالاللاموحدةالىنؤديالمكانوإالزمانوحدةانا

الننعاسسرهمومروسبصبواتعتنكضلاألغنائيةاالمرحلةهذه

17("زإر"طاعمالو!-،،رةردد،والفلقوالمالموتلمحادكار.وآمحاله

الواالعهيال!ايةبويد!هـواشعاركيترددتاليالافكارهذهوظلف

ء-لاداذ.ص-،.-"منألبما!""أفتالسنواتفيلشاعراعاشهالذي

ابوال!فبالعا!لثفلةحياةوعاثىوتزوجبطرسنورجالى1831عام

تدوس":أرزةث!4اصطبأترعا!1837ينايو92فطمضىح!تى

مخل!!ا-أالوأهـع!!جويمهاومؤامرةعلىوقنطويالظاهرهيبريعة

بالن!ياثثغاكأانفصىرةحيالألهسنواتفيمحققيا،لغؤاغ.اعظمو!اءه

..ابلاغهاربعة"ئالشهرلحوء!..اتالانجاذسامنالثثيروالعذاب

س!.كلارار-صأاءوار!يالبحت..الاولىالطبمة1منابعالىالعوده1

دسه!رحالادبدثرير-!..لعد؟لهاواومروسيةاواالتو!ةلمجيد..والأسطوره

أجتانس!ء..'أد!ريهنحومسيرنههيالانساناسلحهاعصىمن

هداد!حالق..ومضاءبالوةالعلاضرارحمديتنننلوهيالمسل

حب!ا!وىوأاتكلبينالثاملافوازنيحعقان"الستطاعلانه

اد!عببرديعظي!مةدشهمع"لخلاالةالمس!علةادطبيعةدديهتممزج

.اأعارهـ"لرياضيهاالدكصةدرجة،يقولىانجاذاذا،تبلع

ادصبركييه،وادنناسيىالأنس!ممنلهسعاوثرخر،علىدلأالىوحبت

جم!ك!مرو،،أ!ثديطا!؟ونفير!ع،،عغ!كيفلاساالسمسلاملنجصغمهاتجهيدة

لكونانشعرهاستطاعهدالكلر18(،1البطولةميللافاقأليها

والمو!الىوفي.عترالتاسعالهرنفيلشعر!بثورةالحقيفيالتبتير

اثش!كور!انهلالنيوالرؤىالتصوراتاهماهابهءتخوجت،الذي

تمطهـرالاللمستالبلشاعرابوئنمكينكأنفقد.اديومحتىالرو-ط

والملاحور"والةهرالنفيع!آباتوسطهموالدكودد.وحدهللحافر

..كتبعندحايهاوتزدالحنيقةهذه

ا)!يمهدوسيااركانكلفيبييسمعونلسو!

لسانكلطباسه!لهعولسو!

طو/يلاقوميولسوهـيحمبني

المشاعرجمكلهزت!ميثا!تيلان

العا!طرحمي!!،ا،لاناشيدللحرية!يتولاني

المقهورين.جماامنبالرحمةوناديت

المصرةاا*اص"رزبوشك!نص!اةازاءطويلا.ريثنااننايبلووفيد

ظلبوشر.بئلانفرورياكانذلكولك!ن.ألعاليةاالخصبةوموهدبته

لتى..الانجاهـاتكللدىا)روسطالشعرابجديةكلالاولالحرض

51لض.سواءحدعلىعلووالخارجينولردالرسميةالاتجاهات

-جعلأ)ت*هـانأستطاعاولانه.لهمالاصيلالجنربانهوزعمواا!ميعا

منشالغةلحظةعبرالروسيالمجتمةصورة"استيعابعلىرلأدط

علىنتعر!حتىضروريياكانالتريثهذاولان.)91((،تطورهلحظات

!من..اليوم1حتىالروسياررمرمسيرةستص!3الىالروالمو!كل

ديا،ميةالهاالروسيادشه-كأرحال!ةبداتالسلطةمعالدائمصدامه

واضحب!"مالشعرالرحلةهذهوط!نستءألسياسيالقهرمواج!كأ

وركطومت!ررحيتياراجنةولدتبالطمبيعةشغفهومن.اليومحتى

مرةومناعاموهبتهابت!العنترفصاالطبيعةالىله!الروسيالشهثر

موقفهومن.ثالثةللعالموصوفيهفلسهعسقىودويةاخرىللتعبير

ألذيا7الروسياثضمنكاسعتيادينصسرالحريةوأالعدلفضيتيمن

نجةالاداروربملأوالافنصاديةالاجتماعيةاتقضيةعلىءاهتمامهحىلاووص

رحلةفيالاولىالحروفتشكلتالفاجعةحيا-"مسيرةومن.ايضا1

الوونسىالش!وتاريخفيوادساويةالحيويةبينال!اء!لت،ق11

-5.الصفحيةعالىالنن!-

.177ص(بوشكين)روياهنري)17(

.11،3صالس!اب!المرجع)18(

.212ص(الفلسفيقالمختارة*عمال)!.ج.ابلينيسكيراجعا()9



-3!ا!"لحه!لمءإ"لمنشورسميه-أ---حمحه-!ححرممح!ح!-!----ص!حح!!رء-"

اللفهبخدمهوولعهطلملاصيلالغوميبالبعامتظورومن.الصيث

ا،خصددةالامهقلفىشع!رهما،ثفومياليارولديستخمعهاوهو

الرمزبةالمصرسةنبعثالجديدةصوفيتهومن.واللناتالغوميآتا

سولوميوسلصومياوالغيلسو!الرويويكشوفات(عداتخفرنمناتي

.والحياةلفناالىم!خلها

4!رلدلملل!:الر!ىوأجئة..ال!؟ثمالسييةذرو،ة)4(

رحلةننو"صلبوشكينعندالغر،ريا!لنريثهذاب!ءألاننعود

معا!ريروفنعكين.عند،نركاهاحيثمن/ألروسيالتن!عرمعلناديحلإ

معاعريبوفضكين،منوكربلوفوجمافيشكو!ءوكو!سكيءنكلكانكفد

جماعة)اسمعليهما:طلقالذينالشعراءمناخرعالرهناك!نكمما

بو!نعكينزملا.اىابألاضافةالجماعةهذهتضموكاتت..!بوشكيئ

بنفسهاحتفطافي-ودلفينحوكوساكوسبوشين،ائمراسة!ي

بأرانينسكبمايلإجمين،وقيزيرمسكي-الجدشدةالرومانسيةعنبيدا

هـ!يعاءحولنلذياولأ+!9ملأولكأ!3لا،3(ا،،0018-8)

اًلفاسفةمناقيفصودةالموضوعاتويتناولالمجردةالافكاراشعا-5

يازيكورءو-قولاي.اعهـمار4فيرديسياإوراالخيالويعطيالمثالية

مغايرهمنحىنحاالذيألأاكاا5لأ3ه،،لأ*ه3(3018-1816)

فياشماروغرقعميقةسلا!يةبروحومزجهاباتيشكوسابيقوهـية!ضد

الايقاعالأحيهاونانةاالفويةهعائدهفاطربت،والنساءوالخمرالن!1

كولتزوف.والكسيازمانامنفرنصلةالروس'ألمراهقين،جمطت

الع!رةالطبغةابنا.لريفيلأ*،اوله*!أاهكل7(9018-1842)

والذيالبرية1زهوركالساحرةائساذجةالش!يطة!صاندهبدت،ل!ي

من3،نلاز"،مجيريىوتغدبر،،ووممتمأمالشعبجمةبالنراكيبواعهحهـظبم

الاصيلة،لقومية)أالروحعنادفاصانعبيرا،لرومانسيةااكظرنر-ءة"

15+اأعأ*ء77!أأأ303(81؟7-5081)!ينميتنوفي/مردو

ب!بنالنا.لمي!اأجهجعلىالباكرةالناضجهبمقصرته)،المردبا(طتدلذلك

التمكلبين).؟ا/و"الروسيبوشكينوصوتألا،لانية(نمىحماكيزهجه

خير!دجميالنهصيروبلوره.بليهسكيي!قولكماوإلاحسالي!؟لمكرة

اتهكيدوفي(181.-0176)بوبروفالصوكلاث،عرسلغهرذلى

.وسنواتتبسنو1ذلكبمدالرمزبونسيستمهاالتيلنجذور

ملامحتخلفتالمواهـباثنفرديلثسهراءامنالكبيرةالمجموعةهذهمن

ربر.ءلم!الغرإءثعن-رتخي!طآع؟فىلر!ا"اتر-مر!والرولص-ةكانسيه/لوو

الروإس!كئوام،!يهيرميتوا)ذكطالمجنمع!بمكبيراادوراالمساء-ر

فىا!"-،ء!"اكانبل..اوروباروماسيةمنكغيرهاالروسية

الخالقهدلازا/كرارالنماعروبشإنالفرديبالالهامتومنكانت.ا،كلربد

ا)،ة،فةإئدالقصالىوتميل-كوليردجيقولىكما-ا!رتناهية

و-!اصالكلالبا-نناعلىوفه!د،يعهالطبالى،يحئالثعيرة

،ا!أنرةاالعصربمواضهساتونضية!،الشمريةوالسجربذا،فغه

الفر!يهوئورءصاغضبهاتمزج3،نتولكنها.اور،باكرومإنسيات

بترهـد(لخدادصهالرومالسيةعناصرهاو/معم،شغي!اجنما!عيبمص

وجموحهافر!صالعببهـعناكهلوىن.اخرىووكاو*!يةمرةطيبعية

اةغدابالرول!الشهوامقدىمج!آةكاورهابلمعالذياتشاءصذلكمط

ايرمنوإ*بءي!خانيلبهواعني..فليلبعدآختفىثمبوشكينمو!

ك،لرو!روا)فيطاععلىاأ،"،،أولا257*ه+!ء4(1841س11814

،رخةالصالفصيدةبتلكالشاعرعمصرحولالمضروبالصمتحصار

للاننفامالناسويستصرخيرثيهبوتمكيئموتعشية(لنإعرموتعن)

...له

...الجريمةمناقتصوا

.262ص(الضبيبالا!طربخ)كوهن..مج).؟(

.لرلم.هح+35389!أد!!اهلا+3931!لا517هـأأ،أ،3دا)!3

+أل!9*ءم؟!!مأ،4+مل+ه'كا!؟ا'م202..
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ادكها،جبنمنالقادمةالاجالىتخجللالكي

.ة4لكاذانلقانو1يةحمابمقدسلافناخلفيعبثونينلرايتحصنلاح!و

دمه،انسفعالذيالقلبفىاعيملأشيءمن"ما

،ا"صلينا،نميظلكاضبا.كلماعاثلخالدالههناك!اموما

كلعضبةصلواتناعلى،وسيردالجريمةهدهمننمتقمفمءاذا

شاعركم،تكريمعنعجزتم،لانكماغنماتكمينابجلتغكر

.اليومبعداح*رشاعرالكمارسلرولن

مثمفيبطرسبورجبن.ثالنرراناندلعتاليالطم!هال!صيدةبهذه

الثالتهيتجاثزلماوهوالروسيالشعراميمييلمعنروهنتو!نجمبدأ

فانزأتالوهتنفسكلعليهأفيصراوبطشضعمرهمنو!المثرش

الياثحطو!وارسلس،الامبراموصثيبالوسضابتكانحيت-رلبته

ارب!التاىيخزدكبعدليرمنتو!عاشومد".الفوفازديالامامهـي!ةاا

ضئدها!ضلالقصيرةالقنرةمذهميكتبولكنه.محسبتسنوه

(الشيطان)و(هاسيلقنشايعانالميصرغنية):ال!علة

ومجموعا!هالشعريةثواوينهوكل(للاطفالحكاية)و!ميتسوري)و

لدو"طفالمثيرةالمرنيةوبخيالا-كهابموسيفاهاالمدهشه6الغنائية

دوةعن،ينمالذيالشفيفوبوضوحهاالبنانيوبكمالهاونجتوعها

منبطل)رائعنهايضافيهالنبك!ا2()ا"المحمودةغيرالموهبة

الروماسيلليطلالمردلةهذهكلمتهلصورابرعكأتاتي(قيمافنا

ألنوبية،الاوليخفولادولةميالمحيطةو،السوراتبالحيويةاطيي1

الجنيابهافحريةغلالتهمنالرومانسيالنمط!لهذ!اتجريداكانتكما

وكأن!هابداألىبألعورة،الاعماقحنىلررحهوتعرية،الغاث!ية

حالة؟ر"علىلرمانسياالبطلل!عالجةعلىمصممهاينيمبلليرمنتومه

ونفحيه،اخلاميةومشكلةاجمءب،طرالى/)بوصفهفطيةمرضية

أيس!لوكوثرائعقواعدصكلمناةءرراز"ردبطلهوضعلىبالاحرىاو

رومانسيةلانءباكملهاتكئيبالأجماعيالوافعمواجهة!يالاجتماسا

المجتمعيترثيعميقوبوعيالتمردعلىعنيعهبطافحةتمتاىءليرمننو!

اعىئهمنعردفياءربفؤدأ)تء،لهاو)ير!ةسهـيهيعينرالذي

وصرح.بهالمحيطالمجعمع،وضعالعميقأسنيانهعن"الشهرية

بريلنا،ارفباحزنبامفعمبفلب)):91/لموبمخاوكه1838ءاملمعاصرله

*مت!زجتكمام،آ2)،(ألاسيفالىساوي!متهيبلهواستشعر

والىالشعبيةالاغنياتمنابعمنالأبم*وابالىوانحعحبميلرومانسيته

موىاحساسمع،االعاميةالامثال6أ-رز(!هأداعةبنراكيبلاحتفاءا

ياؤ،وء.تانننبمبموهبتهجدب.الةإريءلجاهالمسشول!يةبفداحة

أشطاعتد-شا(البآكرظهورهامهفاوومبجإفنشباها!عظايداىا!وع

!واضعمكارزميوصعانالىلضطرانفبلبارزادوراللعبان

وانالروسيةلروحهاغواريسبرانءئومكنه-بلينسكييفولكما-

اكل؟جمع!ليلالظ-الكثير"ةحرفيمند!لممالذي-روشكيئرحلةاواصل

بااصورةالردسيةر،للمغةا!ءهيمواللالتص،قاًلرو-!للشعرالقومي1

ايرمى*و--،اوليوشكيناىال"ضصفاندرصدفلاي18وريمكىلا"التط

فاعمال،واضحالسببوا.واعينةر،رءرز،أنرج!ةهذهكانتم!ما

،ضسوحنوع،خاتصةرو--ةروح؟قتكسفوليرءشتزو!بوثكيئ

وووه.اًلروسيةالمشاعووعهقا!خ!،ءفىوعناروسطاالعقليجابيةوا

"231(حمب"لأ*،الرومردءى،كل،لنسبةاجوالدلالاتإنطالمهمهددة(القدزات

الاب)مجلة(ليرتولىميهـخائيل)اًندرونيكوف20(،)1

6491ستمبرعددلشهرلةأأ((السو!ننط

401*!57،أ+!م'(أد!يإا؟703أ*اه*3ء4)1أهـ.705

؟سلهـأع8لاأميم*هولا19لأ.3ء"9ءأ*هـ؟!لكاو4.

.394صر(المختارةالف!دمفيةالاءمال)هرزنالكس!ندر"22(

!.*ء-هـل!(ص!3!ا4!أحميل.ا؟ه!!ءهس!81للاه؟!ا!ل.

ح935أ؟+كاسا*9كالا؟!3!كالاا.15.*9ول5ول5!'ول50ح5*أـ

.348.!!0185

.365مى(المضتارةالفلسفيةالاعمال)بلينسكي.ف)23!



برفمللغايةكبيراليرمنتو!لاعما!المحليوالمورالمذاىكانهن!اومن

اننهتاننيالطريقةبنعسانتهت،ألي،العاصفةالقصيرةسي!اقه

عبرهااهـدوالتي،امراةبسببمباشذةمه،بوش!بنحياةيها

ضدلوءوف!وابالصريةالارن!باففيمة.يوشكيئرساها11اتىالقيم

ا!زراتتطلعواستيعاببألارصالارتباطوقيوقى.لفاتئمةاالسلطة

اون-ورتعلىالمردلآوثج!،..والمهفىلخاص11خ4الطاالىالقوصه

يفى-5ء..إبىذ-!ادبقيولؤىملامحاستئمرافلماا(اجديدةاككللأ!ء

السوكاتتط،الغناليةمصائده"مفي.وبالمستق!بلبألغيليرالامل

الىيحئوئان..لمنكسرةالعاصفةالسحبخلفمنتلوح؟لزرقاء

عاى.وورةافرزااهـاالنحديلثورةالداتمل!دي!"برغمللهامعالتهادن

وعنفا،د!وءافيةالروسالنتعراءاكئريرعنتوفاظهرضدذلك

اعمالهبقيتئنومن)24("الواكهعضبالسردمتز"يدا،اهتمامة

فزالوط.اليومحتىالروسيالشعرتاريحفيوم!وئرةحيةالثعريمة

الى--ى،ألسماءفغسحب)و(بلادي)س،ألمركا)ؤصائدهبعض

ئلىيتعدصيدةجسدلانهالديا!المقلميذسطو-قضفيهااستوعب

.!أ)يومحتىبشعفوررأ((لغربيةاللرلحاغنة)

أاء؟"-ء!-و،..لادع!!ة-!يرالأ!اور!اد8لم؟عةبملص"!فىبنص!4ولمبىؤقبه!ح!

بوشثييبداه؟لذيفروات.لىجعهغيرأفىالعضىروالنمبي

مدوخصوبةبحيوية(18؟ع-16018جوجولنماهئموليرمتنوف

اعمالبوإكيرشهداورالناليين9عقديناانواخااصة.مكانهاصل

-1812)جونتشارو"ءاعمالنضحوا،188اًسا؟18!ديسشويفسهي

لخصببا!لمددياوالننا!(1883-1818)وتوسبردني!(1918

بعدهمطلعثم(0187!1812)وهرزن(1848س1811)لبيلينسكي

بفوةئجيؤ.-(1868س184.)بيساريفديمتريالمرعبلطغلادلك

"لشصنجعنفماجمعملعا..الازث!ارفيل!-راملايعلىحجته

يستحدمدسانيرصبالشعرتمبعلىبفقالذيلمالاانورالى

علىالقسالىيساعدش!يءبوشكينكأبواانالحديديةالسككتشييد

دوعاالثعريةوالاطرمليةوالمظالافلاضونياةحبواعتبر.الوفتقتل

عاصالمبنيةافكارهووصدت..ألضع!علىشارةاولم!افهاعن

بالتعل!!والافنماموالايخاعيالماديو(التطورالعلميآلتفدمضرورة

علىيعننمصونوبداواالشعرافنبذوا،الشبابنفولىفيو!سععاصدى

اهـدكو(.صخ!ال!ةالمرفهالىالوحيدالسبيل1بالثنبارها4التجربة

الهوجسةهدهموإجهةفيضائه-اهـنفسهالشعجدوو.بيساري!ف

(الشاعركانانبعد،اكبيراوزنالهتقييملااننيالكاسحةالفكرية1

عاشدبلومالممياالفترةهذهشعراءأبرراوكان.والبصرالسمععل*

تيوتيففيودوروهورولبآفيعاشيممااكثروءهـنسالمانياافى

دوراعندهالشعريكنولممهكاهم7دالأ7!9ء3(3018-1873)

مننوعاكانبلوببرم!نتوفسرزبوش!ت!الحالكانكماورسالة

اذوكان..فراغهل!ظاتفياليهينصرفالفلسصواالفكريلترف2

اثا!ررجس!اكغشابلاحممحاطةالحياهترىانبادوقايس!بيةنزعة

والهواءوالماءالنار،الاربعةالع!ناصرامواجداخلهلفغتتخبطالفمر

هذه.ومزجلباديةاالكوننظم!"لفوضىخبطهافيثير،واننراب

ر!ايقولالفءالو*ودوحد"ب!لأ?نالانباثوقليسيةالنزعهة1

النزعة"فيكانآلمتقدالفلسفيالحسهذاوابجانب..ستينوزإ

تو-جنيفاشادةبفضلبارزامكاناواخنل،قويةساس!ية!!ارذا

عنتيوثيفسطوريمسمعتولستوييكنفلم..بآشعارهوتولستوي

..عيناهتدمراندونارئونوحد!

*شياءكلفياواباخلييلاشياءكل

النلا3فيالعالمانشرودعني،العممفياشاركلثني

.!ونالااسهلوما،اثر9قيك!ش!لكل

.8؟مى(اروسيالاثبتاريخ"ساونيممارك)،2(

:مرا،لم؟بكتابائهالاهتمامفليلفي!ثفم!سولفعيف!،"!كن

ئثليهيرىمام!نىكأيلبا!ذورجبوروسمح.عسو!؟!طاب!ا

فيما-الرك!يونتفبلووالنهيفضائدهوثأنت.ا(!فو!كاالتثرمن

)25،"!ضجددوسحردانميرعالذاتمعاءهـوهلقبلهام!اكهـثر-بعد

يثنبمطاكثرلل!ستعل!يكتبارفىيلنن!عرصوأوء!ذص!هـهلان!د

اهفعبينه!ومنالشفادةا)خامض."الم!ك!"مص،فد!من..للحاضر

بعى!داواكلس!بهاالبيزنطيالطنجع!اتالسلافيعةالم!3حمب!ي"ميهاص!

)تىأصيةالرشالصرفيةيةلدمزاى،:لاوالاجنةخالكوججدبدأملصفي!ا

.الفرنهذااوإخركليلوضوحنعسهاعناعر،تانلبثتما

صءبيداجطهووبال!عارجالم!ر"يولشيفوجودكانواوا

سواثعاالذينءالنعمعرا!ان،ألستيناتاروسياهيالا!عاراصطراع

الناليةالعقوهـالثلاثة!دوسياعاشتهالذيادمكريالصا!يانمرجلة

،يعانو،ل!/اماتهافيالافغراطيتجنبواانيدض!يعوا331?و،بزررلموت

ثصواهواتال!رمحربفيانهيارهافبلالا،لفيقولاء!ك!مةأض!ادعن

حيصالأني/"لكسندسعصرهياتن!مييرلةل!الح!الاكج!ممال!باصفصا!

عل!ىالقحودوالظءالفهـضا،واصلا!؟لاكنأن؟ن!هـإ/بر41!فىصال!اءكللت

عع-.!انعوس2نجمالجام!اتالألمحا!ي!ية!ل!هـ!،3و،-ني-ء-!ءشلم!ء!،ل!هـ!ت!

،،*بربز!ء1-،خبر؟1-،*--وإ"تيمسثنيبزس.ر+32'+شسذ"-أير؟ش.ءك!ير"!9أ*كب

(1875-1817)تولسوياليكمياممونتاالألأهـاهـبماثاكاه!57؟!3

(؟!18-.؟18ألهي!تمانا!صي2وص!؟56ا"لأيم*15255؟الأ

!"15ه+مح!مأ359أ3(861؟-2281)-!يجوربررلونبمواو"!م*،؟لا!5أ

الثعراءمناخرىوجموعة(8918-9181)بولونسكيوياكووو

والعدميهوالاصلاحيةالشعييةالالجاهاتممخلمهسسواتورةالذين2

هؤلاءاثرنيكر"سو!ووئان.المرحلةب!ماحبالني1والثوريمة

شعبيل6يكونانالىيييلو؟لسبعيندفالسنينان!2فى!شوةاءالشص

والاعتماد!لاشتراكيةاصوبالاقجاهبضرورةالننعبيينمعويومن

ا-لإدليميهضيضتركلذلك.الملاحيةالنعم!جماهيرعل!لحفيقهها

الروسيهفيحياةرعا؟العاصمةوانمذمسبطركبورج،الىوذهب،للفلاحين

تحريرعلىواشرفحعيراانفقواكثيواوكسبوالففر؟لجوعممهموعانى

!و-ياحيباة!يكبيربمورياضطلع'ألكناتكباراعمالونشرلم!رتا

والىالدارجةاللذةتبنياليشعرهكلجنحوقد.الادبية

،ئشعارهالاجتملعيه"وكانت،احزانهمواالملايينشواقاعهـنالتعبير

الادببهيتي!زالذيالاخقيدلأنجاهاستعرا!ا،الاعنراليةوفصانده

انحرالمحاتواستجالت،الم!نمعفيالانسانسلوكوتماولت.الرولسي1

السيا-ة.السضوليةاوالاجتماعيةالبنئةعنشجمافئالضمير2

معاصرةموفوعاتأوعألح.التحديشدي!تيوفمتهشلعوهمادةوك!الت

السجنوملاحيومعسكراتالدويالعملواالحديديةالطرقيعنفتحدمه

الشمرهذلأفيالوإضحالاجتماعيالرضصاحبوقيد.إلفولجا

شاعريتها.عناللغشةتجريهفعلىعامدىاعملاذ،النه!عيرفيجر(ة

؟مفا!ضدفياسلحتهالو"قعيةويالتفاصيلللتاميحاس!حدامهوكا،ر

يهبن9نيكرإمو9!استطاعؤورررولذلك)26((،الرومانصيالعرلى

خمذاعنعما،شعرهوعذوبهبوشكينحدوةجديدمنالاذهـانااى

عنويتحدث،وشقالهممواط!ف"تعاسةعنويعبرالطبيعةبايتغنى

،لىاجهنازدىايتبعنوهنسكل:رربنالدزوجات(الروسياتارنساء)

اذهانفجم!ؤصيدتهحفركه-(حي!ةمعذفيقامليةةء!سيههـيافيالمنفى

!ععزيزتعبيرحسبال!لاصينداائحةقصاندهمنوماحت.الجميع

وهذه..وترفعبسخ!ت4ين!دثوناكالأواالذينالنبلاءمننقاوه

وعنالشعريإسلوجمهعنتفصح(القريةفي)قصيدتهمنالابيات

الرومانسية:1الموثرأتعنوبعدهالوالمقعمتئلالمةالىميله

عزيزنيلاصباحكطابط-

.392مي(الربي*ثبتاريخ)كوهن..مبم)25(

.18؟ص،الروصالا!بتماريخ)سلونيممارك)،؟!



يبدزميه،ز؟ينزلتما؟جارتييا*ظلككيفس

ابهتش!يء؟؟احلثررءباةالم!رو؟ارالا!هركضمنعافيتهل

؟لخثه*حمهمة.!ةمرأةىانمزق،اننيابكيانالااستطيمومل-

صكأزيا:و،2مات..مات!د.ويئتمدعينصريكادوقلبي

ابالترإوورىمات...مات،حبيبيمات

قبلفيكرإ!وفشاعسريجرؤلمالديالدارجاليوميالحديثهذا

ذلكمعول!".فيهإلافراطالىهوعم!دماهوالشعرفييقممه"ن

وافنسداج!لىرطريقةيبكياًن?تشيكوميسكييقوللما-استطاع

ال*!ينةالبطيئةسطورهانكما،اخرلوسيكبطعرايمنا،ئ!ا

فثو،طولكأ41لىخركة،وحروفهااخاصةالشعريةمقاضهابنهايات

الحقيفيللموسيفىالرنينولشعره.موسيقيةفرذةمنانؤايلأينكل!

.ولبطءالقبرفياجتماعاتفىفغنيالتيالشعبيةوللمقامع،الشعبية

إ2711(القروياتالقنياترللاها!/ليالقمصيةلاشعاروا،العملغانيا

الجدشدهالاأيقلميةالفدرإتهذه!رنيكرالسوفالشنطلع!دولذلك

بالصورةاهـو!ءمي4-هـااثتار!غفيالهامةالقصاثدمنآعدايكنبان

تعيثنحتى)فكنحملامالتفيالملحميه!صيدته"!حااصحتارني

اونيجين(اوجيى)بيناهميةالمفردةالقمسائداكثر(!وسيافيسعيدا

وقدإ()28"باشكلامسن!(عشرالاسى)اث!وريةوالقصيمفلبوش!!

اتهلفقراالقويانظاثيرومنالايقاغيةتهمقدسمنكثير!الرمزلون(داست!ا

ال!الاابية.

دليويولشويبعيدةبقدابةيمتوالذي-"لولستويالكسياما

جرشجوري!ابو!ونمعممسوناذ.اخرم!نصن!!فقدسالعظيم

النبلاءالشهراءمناخروعدد(أ7918-1821)ميكوفولابولون

عواص!وجهفي(الخالص"دفن)مباديهعن"دافعتدبيةاجماعة

اصحا!فدبمقالافهجريجوريفوكتب.المصطرعةاللفهـري!ةاتيارات

بينومقتالتيالجماعة1لهذهالكريالدتورالوصفيةالنقىعة

اتيالمحامظةاللا-يةالنزعةوبينورومانسيتهشيلن!مثالة

.الفيكالاودوبي.وراءالسيراول!مثلأةالتفريبالمضالى!!لجانببد(ت؟خذ

وطعمتالفلإإمهالكنسيةأاالدفيةجمودالفترةهذهسلافيةوتجاوزت

الشعبية.الحركةف!ياتوببعضلقوميةاالشوفينيةد!ياويببضر

فيلنجمثاليةاستبدلتالم!حاهظةالخالصالفنجمامةولكن

ظلفيتولستويوكب..الثوال!يةاوالاصلاحيةالشعبيينباهكار

تركيزحكومةمنالسخريةمننحرمهلماليالمىدظةلنزعةاهذه

(رمي!ىالقيمرو)(الرهيبايفذنوفاة)الشعريةظ!ئيتهالسلطة

روحم!شكثيرايمترك!الذي،المرثعحلالثرحن!يورييالقي!ري!

،المجالهذا!ارياأ-يشيئاكانوالذي،الشعبيةايجورملحمة

معا،لجديدةواالواه!نةالمرسلالشعرتياطاتبعدفيمأمنه"نحدرت

بهيداذدكبعدجنحتوانالروسيآلشعرحركةمشهاستفادتوا

؟شب!قد..مرسلاشعراكلهي!نلمدولستويانتاجلكن.ءلمنه

-كضءما.جبةالشهالمقطوعاتواالغنانيةالقصاندمنكبيراعددا

التبمالساحرةاغنائيةاقصلءلدهالجماعةههـذهظلفيجريجوريف

"وتجاربأنغجربجوقاتعبره!اوافرمالديمةبموسكوف!يههتغني

الروسيةللقصيدةوالايقاعيةالشعريةالتجربةئرت1التيالبنائية

.نقادهذلكعلىيجمعكمساالمعتىكلنالنسبيفراغهابرغم

محافكاو!ويوئوريةنزعةذ!ثعبيانيكراسوفكانواذا

ءالاحلامءراء،،الانسهيافىبالفةشدبدولعذاعد!ياكاقفيتفان

منكمربالصمتانحصم!ثم1863و0184بينمااشعارهمع!مكتب

فيالقضائدواست!ذاا*وللطراز1منحرفيا"وكان.عأ!سالمعثرمن

الشعراءاكثركانوربما.وبالطبيعمةبالحبتتعنىاثيالقصيرةإ

.118عيالسابتىالمرجع)27(

.49؟مي(النربيالالبتاريخ)كوهنج.م.)28(

اتيانوكان.الموسيعىحيثمنلعاءعشر/ادا!عالعرنفيالروس

جوكوالسكيإ،192(عندالتفنيلطريقهتطويراشعرهعيالمسيطرالاهاعي

دنبللفديراي1و(اللإههةالحبعنالمدهنمةفصافدهتلقفلمذلكومع

ميالموسيقىاسنادااتحبروه2والرمزيونبهاهتمحيت،القرننهايعة

الشاعرهذاقاثروقد.!الرازارفعمنوشاعراالنزعةصوكيوجما/اجا

الطوىكه،..اثروسيهانهـلغةالىمولفاتهوترجمرشوبنهاوركبيراتأثرا

!جدلاصوفيةنز!فيوعاىالوجودبوحم!ع!يقايصنعلىشصه

.وقد-عربيبنء*ييالد-!الغبيمالعربيالصوفيعندالامشل!ا

(رظمة-'رهواتبروا..اهـمتيظتصوالاتراكيوناءتحرريورهاجمه

االنىالقوة!ضاولم.شالم!مقافارغةا،ايهالجهعلىدليلابلسخ

الاءت،بوضبرالغامضالروجهذب،فىأءورازتبدىالتيالروحبة

الا!لأءابهلفهطاعالؤيال!:-راتورااًلىرلا..اشهلأرهفيالمب!

الضيالركيقصةولمساتهنةاتثعصكوفهالىولا،ادث!عريعارر!

هلالتى!إلانجاز"تتالقدلىامنوفيهـدلك.نتىفيفةبصيرةعننم

زهرة1ؤصيدف4وفي..كلادونماذلك/5دا(رو-ياث*صرعنها

..عليهاالرجمةجنايرةلأبرعماصغاتاهدهبعضنلن(سبضمبر

الصبا!لليديةاتلتنعدفنتحةنصفالحمراوينشفتيهاتحت

،وردةتبتسمانافيبفما

سبنمبر.ايممنالمطورتايقيومفي

جليلبكبرياءتبتسمحتى،هيةجسو!مفامرةاي

شفيهاعلىالرنجيعيزد!يكملكة

ويصملاندفياالمصفوريردرفانقبل

بعيدزمنمنداوراقهاافتقهـدتالتيالشجييراتمنأبالرب

-ؤوزرملراسخنجثبات!زهرانها

هذاالبرودةسررومنتنتز3ان

نشوائةتتشبثالتيالاخيرة1الوردةوسهكون

ال!فتية.الضببفةبنهدي

لثايمنحةبما!نكتفيانيمك!ئلاالقصيرةالقصيدهاه!هكل

اجوهر!الىالنفاذمنلنابدلابل..ا!ادىءالخارجيالسطح

..البالىيةالبساط!ةغلالةخل!فوتعدنهاالعلاولتتعقدعبرلدفينا

الوردةهذهفصةالنفسفيفهـقثيره!االنىالعديدة.ألاحالاتوعبر

-هباك؟الشعروردةكانتفبربما.،الجليدةرباحوكس!الجسورة

ناالنبيىلكبرياصافي،وتطمحه.وبكلمنالنثررياحعليها

عشراتكافتبما7و..الح!ياةصدلىلتزيناخرىالىمرةتهود

هـولساورةدر!الصاخيةالمرحلههذهرلم!-،توحيآ!اللأخر!الالعصب!اء

الموجهعنتلالحهمئ!لوصامداشللالا)-ال!لإىجميعفيئت!..

الرومانصية.بعدمااشهار!ابيارهمصتالتيالجديدة

اإجديد:العصرواطلالات..الءفىيإلاتجاه)5(

السرورارف!نبلغالطويلةالضروريةالرحلةتلكبعدنحمنها

هـنالادبسةومدارسهالتنويرعمراتفو/تخلتست..لجديدا

ميالروسيالادبمسيرةصآغتالنيالادبضةوا(!ارسللافكار"كلانها

4ذروأا"ءلمطةواالمثقفينبينال!ىامبلغوحيث..العشريئالقرن

ا)ءتريالمءور.:."رها!اتاتخالفتوحيت..!لئنورةالاعدادسنوات!

لسه-،سي،1افكرياملىالصعيد3.والسباسةوالادبالفكومجالاتفي

القيمروت8!ض.رومانولىالعرشىعلىجديدمننهباص،فالعيابدأت

اغناله1881عامرهاابف11مؤامرةبهعصفتصىمرراتعدءللاغيال

علىا/قاضنهضالذي(ال!جديدةالشعبيةالارادة)حزبمنطا:ل-فبيها

ينأت.الص!.فيالثونرابينجماعاتابرزوهي(والحريمةالارضأجم"عه

!الاربعببناتالازدهارعاودتالتيالمحافظةلسلافية6النزهـ4واًخدذت

للشعربنجيىبنكناب)دمقدمةمنارولنسكبمديقري)92(

.(2ص(لروهـ!ا



ردعهوفتعلعر،جديدمقال!بوذمننمآلطوالستيناتوالخهـمسينات

السلاليهالسلطةفعوضت.لسياسيينوالمفكرينوااحباءمن!كاتها

العسفيوالارهاب.صوببالجنوححولهامنآلكناباف!ماضلنزعة4

علىالحديديةممبضتهبوبيدونوسزيفالكيبيرالديكل!!ريالرجعيافاحم

ال!مريبالقاربالخروجفيونجح،و-واتلأسنواتداللوسيا

الاخيرمنالعقدباياتمعلرسيااجتاحتالتيالهجاعةمنسليما

الطاالثور"ألجمأعاتتمددتالاخرالجانبوءلى.إفىضيالقون

الفرنمنالثانيالنصففيالاوروبيلفكرإعفلا"يةعلىانفتحت

وبنته"،شبنهوربرودون5ينودالونجلزواماركسركرعلي..المافي

ناوبورربرهـتسيمونل!عانامثالمنلخيالييناالاشنراكيينوكنابات

2!ملىالاهادهلعبتباريسكومونةخطىواستلهمت.بلانولوي

.وشفيتتها.ؤثملح،ررغمؤببليبلويعرشاسماطفيدجحتإلتب1848

نابليونعرشعلىاجهزتات!ئي؟187-0187كومونةالبافيةالمحبطة

.)03(السبعينفيحربفرنساهزيمةبحدآثالث

كأفع،االذينلروسياالادبعمألمهكائ!لأدفيالصعبوعلى

تورجنيف-والعبوديةالنلكيوددييرص!لسعبالهدايةمنلرات

وتشعكو!!8!ىوفيا؟،ديسنويفكنىولسالتيكو!و،!!كلوفيم!و

يعدباسعطاعهوام.ألعرنيهنيقبيلالوامعيهاعمألهماعظمقسوافد

بينما،الحاجةعنالزاندبنلبنترعالمائىشيئايضيصان"حد

معا،وحبيسةهائلةوامكانياتوانفعالاتبطاداتاعمافهمض!ح

اتغييرا"حروبدات.العظامانكتل!هؤلاءاعمالمعطمعورتهوالذي

-الرو-!الاإتبفيتأثيراالادابابهر-الغرنسيالاباعترىالنهي

ضمير(1867-1821)بودليرمز4عنممىالقر!متنصفبمد

العاديةغير(6(18-9.18)بوالانارجارافاصيصبترجمةالعصر

امفسط857عام(الشرازهار)لقنبلةاديوانهباصدارثم،1854عام

بولاضاكاتوعمقتهاثرتهجديدتعبيرياسلوبمامالطريقبذلك

(8918-(18؟)مالأرميهوستيغن(6918-(18()فيرلمين

اجنةمغامرانهمخلالوولدت.بمدهعن"1811-18ع4)!امبووآرثر

الشعرخرج،ثممعاو،الو"فعيمةالبرناسيةا!لمحنصيةرمزيةا

الأدبصعلىتهبالرياحهذهبدآت.فليلبع!اهابهامن؟لص

الارهاصهات!سضفرتطفي،أندلاعالىارلىلقديل..روسيما

ف!الباكرهملامحهاعلىسرفناوالنينفسها!روسي!امي،المتعابهة

المتابهةالنمريجيةبألمسيرةانصفتلىاالتورةبدايهةلكن..فليل

الفرننهايةمنالاخيرالعقدفبلتبدألمالروسيفلشمر"لصقات

تياراتاغلبلانالاهميةمنكبررةدرجةعلىنورةوهي.لألمياضي

اسنمرتالتيالورههذهاهابمنخرجتالمعاصرالروسي"لشعر

لانهاكبيرةثورةوهي.الزمانمنعقدينمنحثرفنجددةحوربة

عنكلهااعربت،واحعقتجديدحركةساكرعلىالوافعفي8نطوت

!السبعيناتالروسيثالشاعرالشعرليهل2اليبالوضعضيقها

بل.اذمتهمنللمخرجتصورهافيتتض3لولكنهانرسكوالثمل

منالن!بيعصرهالروسيللشعراعاتبصورةاصتهاداتهااتعدرت

نفسفيولكن!ا،و(اضحننينوخصوبةحيويةوإكم!بته..جديد

الجميعضافى!د.والمأساويةالمزقحافةعلىوضعتهالويت

دور!براجع،اماسحةالنثرموجةمدزاءالشعروضعبتمعوس

ي!لبداالذكيالسياسيالثائرلدورالمقدسيالزحفإمامهـلشاعر

بهمتشعبتالصروبولكن.الرو-!المحتمعفيالص!ارةعان

البعضفاتجه،ادزقهذاعنللخروجطربقعنالبحثلو"حا9ح!نما

المستمبية.الىالاخروالبمضالرمزمةالى

اًلف!ري..الحضارك!الوإقععنالتفاصيلمنلمزيد)03(

را!خالماضطالقرنمنالثانيالنصفلروسيإوالادبموأالسياليم

الاعلاموزارةصشوراتإ.تشيكوفمسرح)كنابيمنالاولالفصل

.7391،جمضداد
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الارليالبشائرظصرراذنلخلاعىسييلأودالر!ؤ!نوطرح

ي!الحيويةتعث"انوأستطاعت.اتحيناتابدايةمعلمد!سنهم

كانتممااكثرالئربيههااور!وباكيلاتببئلىشابصلهـأ،ولتالننص!سر

السلاويتببقايامزودةلها،المريفزةالغوةوكارت.!ونن!ثيئايامعليه

مناخرىساسيها،لاجواءانثيوضوفيةمنبهجزاءملروحيهوبالحيوية

للرمزيةمفايرةدهزيتهمدلتدء.)31!"االثنيسهـالارثوذكسيةصوفيه

الوافعقثمتههـ"،نمروولا.ت2كيمعهاوملنعيةالفرنسية

مثلللالاواالرمزيوناكاناذ.!رنسامنا!رتةلهذهالاصلهب

ال!!وأل!لوبهمالنعريةف!رينهممنثلكيا!لرشديديبرجماسو!

جذورهـالهاكافتالحركهلدن..ومالارميهو!يرلينببولىسير

الثا!يةالحقيقةاكنش!!الىسعتاتيتيوتثفاشعارفيلمحليةا

اسنبفتالتيلفيتالايقاعيةالتجربةوفي.الا"،!يمامعاخلف

الصووءبئالاشعارأ.وؤ!والموسيقىالث!صبينطلاقةاة/وبفوكلطامرالم

مذنقية(لروسيةالرمزيةبدهه،هذاتالمؤثراولازدواج)132((لولودييف

ضيقهافي!دهاشص..آنصمعهاومختلفةالنرنشهمع
،وميكو!جرنجوريصمدرشةرو-ياو!ث!!5اذكيبالبرناسية

وتلتعي..ضيقه!يألثمعراكتساحالىاك:شدوهتالنيو/،لوافعية

يو!!!في!:ونرلموصميح!+،غ!كرجثر--؟"!هـ--ئحي!!حص!كل

؟لتيصفاتهاوكاستحراجالاشياءعنبالتلميح.!مئنوائ،اي!فيا

الثالكرفكرةموضنالىبيدهيقادانالمقارىمليس،ماوركرة.ليم

القصيدةضليضمنهاانتيالفكرة-بخدانمحليهبل،الدفيفه

تختبىءحيث،الامضةاحدالىسكلاعلامةتفودهوان،الضباحبي

دلك..بعدعنهاتغنلفثم)33(مركبقاالانيغامضةهيمكرةتتفتحاو

الفلسفيةالتصوهـوإلرؤىكيالمئرفةالروسيةالذؤراختلاف

منالطالعة،الطابعالبودليريةالفرنسيهالجدورعن،والدينية

الاولى.باريىكوموفةثورةفيوالان!راهـالعفويوالالمحيونالجنسرحم

الشعراءلان،روسيافيوإحد!رمزيةمدرسهثمةتكنلمانهالحقيقةو

والتباينالتماسزمنبينهملاتجاهاهلالواءتحتانضوواالذينال!ديدش

الممكنمنكانوإن،واحمظمصرسةفيوضعهمالكعبهنيجعلما

ءصلىمنهمايلاولإلنيارينهض.رنيسييننيارينكلنسلكهمان

نربطاتيالاواصرتعميقكيلجربتهوعلىالايقاعيةفيتثوف

بريسو!فاليريالتيارهذااعلامبرزوكان..بالموسيقىالشر

1856)افي:سئئنوكيثتيوا+ءل!لأمرلالأ!7(،؟1873-91)

1867)بالمونتوف!نسطنطينولهـ،م!وللأنم9+8!لأ،؟لا(1091-

سوولاشين)1873ومكسيمليان+أأ13،أ؟*هيرلمأ+ه،1،!(4391-

ءيلاقلاهميه.آخرممنالععراوعرمما،للم3أ+ةاأ35+أي!18507(3291

ر!ضطليىالفرفسيةالمدرسةالىالتيارتاقرباتياوهذاوكان

استليماؤ!فقماهاللذ-كأأنسكلوأفيبريوسوفلبالتريناالشاعرين

ادبياتياراكانلافهايضاوالقن،الفرنسيينالرمزيينمناعمالهما

فيتتجربةعلىاعفنملإهولان،هلسفةولاديهسياسةلاخالصا

.وعناصروالاحالاتو*ستعارإتالصوتياتصوباهننمامهوجهالثعرية

بطاقات،الشعريةتجربتهشفته!ناومن.الرؤيةعناعردونلبنيانا

ابلغفربصوتيوبصفاء،الاصليةللفةااضارخارجنقلهايستحيل

وعلى-آورلوف!يقولكما-الروسيةاللغة"أيوفونيه"علىالامثلة

.903عى(الغربيالاثبتارلخ)كوهن.م.ج)31(

للشعربنجوين)لكتهابمقعمتهمنابولونسصديمتري221(

.3"ص(الروسي

،(فرنسا!هالكبرى*!جيةالمذاهبةكيجيمفكفيليبده)33

،6791،برروت،موبداتمنثوطات،افطونيوسفىيدترجمة

.028ص



النزعةالىاعيلالتيارهلاوكان.الئبةوتاوقعيقنافلالهاجمو

الير:ئالانجاهي!نم-موقمفهل!حديداردنا؟.اذالسلافية8

كماالسلافيةيغهملمومه.المرحل!ةهف!علىسيطر"،اللذين

اقربكاكتسلافشهلان،(الفهلصالفن)جملثةانصارههمها

فيمذاانعكيوفد.ال!ينيالتصورالىأصنهااقوميالتصور،لى

نوعالى(ليارهذا+!اذ.الفنمنموق!فهموفييبالطبيعةولعهم

4انطباعا"أوإوخيا+لهلصأسهيهـطلقانثلفن!كقتيح؟،لتيافكيريةمن

اقتناص؟لىيباثروإن،ثرطاوقيدايل!وي،المنان2البو

و،حرامكلبالط!بيعةشففهمو،ث!.ذاتهعلىانعكللالهوا؟طبيعةإصطء

ا)حسيةفيالاكرث!مننوعالى*شيلاعنالبحرةالنغس1*مطبمات

حربكأالاخرثبضالهوتركالضقةب!شعةبضهمعليهسيطروان

ية.وال!الجموح!اثما!بم5

لاعو-الجميلةشعريةترجمةقثمالذيافيثسكيحولوقد

اليونانياتعلماءابرؤمنكانحيث،الروسيةاللفةالىيوربيديس

والجمالوإدلوتالمعافل!بتصو-س!حثد.لىلأكرمو"لليعصرهس

علىيجريانحلال..الحاجةعنالز)!لدين.االبشرعالمفىالمبدر

لهن!في!صيوانا"مميقيةالثحدببعضالشعريرةالقصيمةإ

بصملالهالغرامهذاتركوقد..الموسيقيةكل!تالصويهيةالتهوجات

لبنيانانجضمهالذيالاضبضعلامبنىوعمىضلأدهبعضعناوينعلى

نحويلابقاعلتص!صدىجملهنيوا،مرهالموسيقيةالسونلألا

3فيدخىااتلم!ريجيلهبوطهاو(كريشيئ!وأعاليةصوتيةلرى

الايقاعانيف*ئمايضلولم.أ.اخرى(ديكريشضمو)الصمتفي

مناساسياوجهـ4جطهبلادسيقيةالتجاربمذهفىالممنىعن

مثاركةضوؤمالةالقصيدفداخللرمزيواالحسيالمعنىوجوه

)دبهـريشنصو(قصيدتهفأنلذلك..المتعد!دةو؟لايحاءاًتبالدلأ،تاثرإئه

لصرس7لقة"لة*هميةبرغم،باحعيرالترجمةبعدعحتفظةقظل

..الدالالصوكيانالتواضلأيبهاجطتهوالتي..فيها1لافقاعو

الصصفةتولدوالس!حابالسحاببينالوحشيالعراكعن

؟لفار4البحر،!المت!مةج*.و8ن!حتهيادتصطفب

الشثوءميرةو؟لضببالصنفمليئةوتكلع

المندفعكذلكوهديرازمجرةوراصةتخلشاتهاثحسارإوعند

منوىتها،الوهادفيتنهارثمالفبماكتمئاتفوهةمن

!إيقه،الجبارالثورياخذثمالمزممةمياههافتتغيط،حديد

تنخةغر..رويحارويدا..ولكن؟السحبرزيلهليسوط

امواجكعاغوأس:وننحيمد!لأويخسرألمتلا!مة،الامواج

شوا!بالكافانلا..والانالطكية"لقواربهتحت؟طيعة

اث،طىأواطريوالرملغضب!اانغثا!د..وتطمحبمهالطمى

فيمتراخيةترفثمالموجةوتئطويالهموءشديدلاكثمسى

.هموء

الننرجمة،بعدال!قصيمةعنهاصيعتالتيللالظظتصيلليان

ذلسكعلىايديناسبضع،المفقودينو(*يقاعالجرس!ميةوبرغم

ففسي..!وتصىوإخغتالصوت!يهصبطالذيلدجمريشبطوا

و(التلاهـ--ءويا،صطخابلس!ةو8؟لوخيادر8ككانابدايةا

الانهيار1لظهربدأالوسطوفي..التهديدواالغضب؟او*ندؤ؟ع

الكلماتبأتالنهالةوعند..و،الانحساروالافخفاضوافابوالتخب!

وغواربها!الاموابمباعر"!يهتالشاعروبدا8لانح!ناءطمروترقتلين

الطافيةأؤواربواالطاعةجاك!ئم،هشالثعةالموجةاجز؟ءإكثر

والشاصالموجةبينبالتهديدالب!ايةقيالمشحونةالص!وكدثهت

التصاقبدايهعندا!رسبالميالانتنوشاًنها..ض8ش!تاخذ

اما..هدرءهـ!ستراخيةوترك!تنطويثموق!ل!عبهباكاءاث!يوء

وهر-كألاولتبعوالتيالقصيرةالقصيحةهذهفانالمعنىصبيدعلى

امامترشنامااداتلبثما!بيعةالوصفيةالقصعداحدىوكلاها
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تبوحان-ثابتاوليسمتحركدلاميهناالمعسلانسنجبهاالممنىحركة

الذي،التشكعكذ!"عتبارنافيوضعناماأذاأوخممة.بالكميرلنا

المشهدواقعيةبلاحرىاوضيقةفى،قصيدتهالشاعربهيستهل

يحمثاخربممنىاو،فارغبحرنييحمثهذاكللان..برمته

حرك!ةابانكتبتافهاعرفناماواذاءواؤالهيلامجازيبحرفي

ثاعلييةلتضع..5ء91ئورةفشلاعقبتا!تيالوحشيةالقطع

باملالفوسولتملا.الشكمنكبيرينقوسيئبينألوحشيعنفها

العواصف.كلبرغموتصفوترفىانتلعثلناتيالياةفيثائم

الائير،عالمهالكلماتيعتبركانالذيبريوسوشفاليرياما

ففد..وتتحركتلمعوتحمرقوظيرفهااوصلبثو،يرىوذهبامةساويعتبرها

خارجشيءبأيللاه!تغالىميلاواقلبالماتولعااشدكان

لافه..موسكوفيالرمزيةالركأفيهاتزعمالتيالفترةفيفااته

ظهر.وراءالرمزيةوتركييدصا8اىااتجهانالثورةبثدلبثما

،واله!وءالصقل1بالغشعرهكانرمزيتهوابان.بلوكفعلكما

المرحلةطوالوظل..ويلاستعاريةالخ!ياليةاصورباالاهشممشمديد

كونهجانبوالى،الشعرلالهةمخلصاخلادما،)حيلالهقىالرمزية

و"لفرنسيين،"لروسللكتابمهـمتافىاوطرسامجبدا،لغوياوافقيهاعالما

الجبر،عالمبوا-طةالنغميالتو"فق1ضبط،للشكلاستاذاكان

جماليةكد!يه!تالرموزوإستخدم،الصوفيةالتجربةالىيفتقروكو

بلاقيم*يبالييلامرضيقةف!يكنولم.موتبلغوينكامعلى

افقمنيوسعانلحاهفقدثمومن.الخالة)34(،(الجمالية

بعضفىجرىالروسيألشاعرفيهايتحركاننىيلايقاعيةالمساحة

(لشعرالىالجدمدةالاوزانبعضبغضلهالهخلتالتممهالتجارب

فيعستفيداجديدمناملاسيكيالروعاحياءوحاول.الروسي

والدواعية-الشعريةيلاعمالومنالروسيةالرومانسيةذبولمنذلك

اهتماكههنعكس6و.الجديدة؟الؤنسيةرسيكية؟ءابدمتهاالتي

بقضايااهتمتالتيضاثدهعلىاضعوأبشكلالثعريبالينيان

ل!مسد(،!شكلسوفلاكا)فصيدكهفى!نى،الجماليةالشعر

عن(ا!شلاوالى)!ميمف!زهبينماالبنيكفيوالتساود

هرأرؤىبعضعنبلاحسرىإو..يلاع!كأ6لهوآصورارؤاهبض

نترجم8نكرفالذلك..،لشاعرولورلألشعرلطبيعةالرمزي/؟لي!ار

التحئب!هـنالكئيرعن+نوبلانهاهناالقصببرةالقصيدةهذه

..؟لتيا!هكاعنالنظبريةوالاحادلث

كسيف!ا،كرايةفخور"تكونانبدلا

الخفيبالهب،كد6لتى،حداككتوهجارزبدرلا

الانساءكلازأء"وسا!ودارداهةثئاكن

حولك.شىءكل!محصانطر،تكوأصر

اًلحبعاةهفهفيشىء!ل،العنفىلمهارتكوا!ق

وحيويتهاثمربعئوبةمفمملابداحالاءو-بلةلسى

الكلمكتر1كيبعىالبهبجةإطقواضككلتوابح!ت

الع!يةب!ألامكفلس!،القآصالغضبيقهركوعندما

،المساءكو"بيسوفيالصباحاحلاموفي

المهمومةاثمدررسالة.لحركاز،حاول

من.:ةالمدللالشآصتاججحل،سجقزمنفق،فكرو

الشوك

انضم،؟لشوكمنتبمالاخرهولهيجدلانمنوخوفا

تدريه8وبلوك!لكما1791عمبعدالثورةمعسكرالىبريولوور

مبعثرالشعررايةيسلم)'انممو؟ستطاع.اهـهزيينامنبلى

تعبراليسوهكا.السوفيتنالشعراءمنالجديدالجيلا،لى

.177مي(الروصالادبتاريخ)سلوفيممارك)؟3(



عنبيليواندريهبلوكعماضرات،ن.ال!قيظةولكنهااستعاربا

شعراءولان.وناوبروهفبلالمستلف*راءمنهـ؟اسنندادددالشهر

نطمهالذي(*دبيالمعهد)كلدراسواقدااسبابالعشرفي؟ت

لغيمفيهغشالتيالثورةيبعدن!مئوتحل!را)35،(،بريوسوش

بالانصاتالدائم48واعنيتخلىانكونالجديدالعصرافكاروا

..لانذلكءمجردةوصوليةجماليحةكظييةرهاواللعبللكلهكت(

اعرفهالذيالعالمهيت!وعة4اا)كلمات

الصلباوالئ!باوالماسمثلفالكلمات

وتوهجوتتقدقألقالتيلىالكلمات

ؤداسة.الكلماتأكثر!ى(الكدح)كلمةولكن

هذهانشاهاالثورةأعلتإلتيللغيمةيضيوهوينسىلاانه

كالةربما..كلمةبروات!دتتبدىالشعريالصعيدعلىالقيمة

؟لمن5كلمة..لثكطءايفيلكاه"ولكنلأقىووال!الكلماتاكثر

حتىخدهتهفسوتفالىلهاتالانضظناوااث،عرعرو"ادفياتالكلما

.ر!ثخر2

ابىالىذلناضبإرااووفى1ءشعرمن،بقىلأاوانص:سبمبر!وسوفصبعد

والذي.الجديدةالحركةبأول!فيوسبلغبونهكانوااذ؟؟ابالمونت-وبر

ناتهـانشعرازرتواذ!اةذىالماآ-،وى!اكلأألا!د!ا?*تظ!

ار!ولروىىاا،لشثراالشهوقخط،44؟كالىأر!*هـ.4.؟؟هـ!سلحر!!!

ث(بشاعرأيمعهايستمعلمبصورة،القرزهذامنالاولالعق!

وعشظ!مابروسياتعنىانوبعد،حياتهبدايةفيتظليدهمنينجوان

وجانعاومنسيامهملافقيراوحيدايموتو5ها،الهوسحدالى

عامالثقيلةالئازيكحلحتالرازحةالكثيبةقرورة41باريسفي

روسياعنو/البعدالوحشةواالخربةعداباتعانىأنبعد،3؟91

الثبةهذهتركتان؟بعد18915عاممنطهاجرمنرالحبيبة

بال!%نالمليئةالاحيرةاثمارهءلى؟روء91الداميةألاضطراريه

اقىفمجمةوموهبتهالتلقائيةاطبيعتهاكسبتهإتيم،وا،آدشوشوأوالمعافاة

اختلطالذيالسحرعندر!الف!ةوحساسي!،إتقاباومزاجه

اثروالتيروسيافيكتبهااقياشعارهمن.وضوالخمفبالعن

لآأخ!"ذاتكانت..آخرشيثاكانتالرمزيةالمدرسةةىبها

وؤدرةسعاحرةاتوفيهرنانةوقوافةاورةة2أوراراو،ا-ةءا"تطرب

قالكمافي!خدموقد.االالفاهـوتوفيعهاتنغيبمعلىون،لمةانجنكاريمة

وانتقل.القدربنذ!لحركةإوالهةد،!ء4الحالسكوناله!ةنفسمههو

ىالالانلامالومنللحبالعاصفا).:أبهبدالىالحركةءنفيهإ

وكالدر-نوبو،لبيربوترجمثتالىالشعبصالفنتقليدومن.النائةا

بنفىيختفي،جميلةسحابة!محرثعرهسحروكان.وشيللي

واخصاب"الروسيالشعراءا*7/ؤيدورهوهـان.السرءة

.)36(،(عليما

:،1اث!هـاأأأوة*لآالؤ'-5ا"!ا!9كل،ثنر..2ءنم!ؤكلمه2أ،؟.ء:إةاو.ؤا)16

ررةبهالثورةاندلاعفبلانرضهئردالاا-لالرمؤيالهجارسراذا

تصواتتسعاندلاعهاؤبلماتور412اصهـق،ورك!ناذ،ةوات

الضورةعامهـائياروسيامنها-رئمبهـشقهشعرائهاالمعونخقد

الهامركاا.خورةصفايىالاخرواز!ماان!أزبينما-1891-

التيارقائيرفان3ولالرمزياًرخياضحالهذاكاناذا..نفسه

سابقسااوتاليايكنولملهمزامناكانافيا-الثانئالرمزي

وذلسك.ال!بومخىالروسيآلشهءرواقعمبما9مس!ءنرازالما-

من4كبيرع!طاستقطبقداكيارهيذاأناولها..كدردةلاسياب

ارضيةعلىارتكلقدالهوثانيها.الكبيرةا"واهبذوياءالشعرأ

(6791و1617بينالروسىالمثعر)ماكاروو!الكسشدر)35(

.6791يوذيو(السوفيتيالاهب)مجلةلعنخامر،عرر

4+هـلأءا!م،،،!م557(+،.؟3!"أء!لم3لأاوألم-اكاو17

.57؟س!أ!أ؟4داأكا!م5+اياأ+هلأ'!*دالاكاو7.

.172ص(الروسيالأدبتاربخ،سلوفيممارك)36(

و،لها..الروسيةالروحفىالغويةاؤهااصد"هاخصيبةفلسع!4

نفسهاالرؤيةجوهرالىبالشكلالامفنملمنطاقتجاوزترمزيتهان

هذاانوولبعها..ص!دتالحيلالنفس!كفل!ت!دثمومن

فلم..الاحرالنيارمنالروسيالثمعربارمةوعيااحمقكاناتهه،ر11

النثرموجةاءازإالورهالشعر!لدانهيامورهفيا،زءكأ-كمن

واجملعنوبةاحمرا،ثمريكونبانبالاهن!ماميحلهاولم،لكاسحةا

هياصوراهفيا!رمةكانتبل..الاخرالنتياردعلكماايقاعا/

الشعرلوظيفةضوروعندورعناليحثوهيالعمصرحساسيةتخير

ألش!رونحىالاولالمكانالفعللمحيهاخلمرة،حافىالشاعرولور

الرمزييسنمنالاولالتيارثعواء))كاناذاانهوخا!مها..جانبا

واوث!ويين،لىيراببنياوبودليريطابعدويوركزإيرتعيبوإين

!الروسالشيراجنحةيبسطواانثطالدوااول!!م،وضإيىئشكيين

م،نراالثانياتي،راث*راءكات،ا-ةروادطرضغلآتلىو?طدرة

ولهـلاالاعيلةالرو-يةذه5وم،نت)37(((اكخاع--ترو-ببن

ناوهوارر،"دسالعاملاًما.وحيويةالتب،راه!المأقيرفوةفب

بيلي-ندإ؟د*وابلوكوهما-ا!ليارالننيارهذاءث*رمنائنين

إهـثراانةاليمالادبيةوبموهبتههااثورةااىا؟نض،امهمااتطاء،

اجي!ألاحدثىحتىتاثيرهمااستمرئمالشعرا"عنكاملجيلؤ،!به!

عسصأاضكيةكان!ءوو،ء"الا-:ال!5هذأكق*.إرف،-ىاأتهرا

.اهـو-االشعرةيا)كبيرتاثيرهوكان،الاصلالرمريالتيار

الرؤيويافيلموفا4صوفيعلىآلرمزيا!جمارأهذاوبنهض

خطوطهالمحيالفاسفيةاعمالهوتنطوي".معاااشعريانتاجهوعلى

وعاى،النائسكلبينالتوح!اوالوحدةمنزوععلىالرئيسية

ةثلم-ركرةىوعف)38،"،'اعامهـلناببئ.و!قصوفيةنزعة

ابوذلةاوبالافارالمسيحيةبالأرابوذ،تر.امكلوطيون،االمحلاعوكأالىتعود

بطميهسهاكانتاد!الوجودوح!ه!كرةعلىفلسفتهوتكض.معا

عرف!هاوفد.رهلتف!محورا؟تباره،ومطإفةمائيةةاوغيا!كية

الله.الم،ضيتجسدلذياالسطويا)+،)مبانهاسولوفيو!

!اعقلإجمارإاعندهأالوبرروحههاوالحظيقةادراكيمكنولا

التيلكليةاالمعرمةطرأيقعنفتطالراك"يمكنول!ت.تجريبيا

اللامنناهيبالوجوديلايمانخلكلومن.لصوفيةالمعرفةعبر؟مر

توصلت(النىالعقليةاتالتصورااولظملاتوإ.احسية2ابهاتللم!د

عندهالابداعمننوعهورصسي01للمصركهريةالىاعقببقةاالى

سولوفيىولىويرى.وا&جربةالبصيرةخنلمنالفكرةئيه؟تقق

والمعبرفةالصوفيةللبصيرةالنهانيةإحصلةاهيالكليةالمعرفىةان

يحفقأنا-تطاعذلكخلدومن.ا&لميةواكجريببةالعقلية

بالثيوصوذةسماهفيماوالعلموالفلسفة:ل!وتبينالوحدةمن!وعا

الروحيةالوح!تلكفيالاجتماعهعالنطاقعلىشنجسداككبما،الحرة

وعلى.الحرةباليوكواطيةسماهاوانني،البثربينالاخ!تياربة

قتيعحينطالارضعلىستتحعق(الله"ماكة)ؤإنالكن-!الصبب

نوصبنتيجتهإمنسيكونالي،؟ارةاطيةهـا9ال!وتاكالبتنرجميع

عا-قعلىالملقىالمورهوتصورهفيهظوكان..اممنائساك!ل

اخرومكانللفردمكانهنلاكانفلسفضففي.الروسيالشعب

اله،اس!مشروعيصسانبصيرتهبفوةيسننطيعفالفرد..للجماعة

ةالص-،ظاهرظفوالازليةا)كليةالروحي!وكانواالاول

لوقاللهمملكةتحقيقعلىالعملبالجماعةينا!بينمإ..الحسية

.3)36("للارضلعدط!ح

.903ص(اخربياتإر!كاالادب)كوهنج.م.)37(

58ص(6591-8091العمرعفىاشعر)كوهن..مج)38(

ل.7.مماياهءول'(95ء+512يلاأ995"1ه88-او50)

لإلا،!2أ+م!؟+لا+ا+أ؟4397كاأ3هلأم'64اك!4+ه'1كا!58.!.85.

.422ص(لفلسفي1القاموسأرأجعالتفع!يلمنلمزيد)93!

ولأهأإح!522+"ها،!أالأيإ"030'ع4أ!15لأكاال!.،9أ+!30"ا

ول48م.ملا4أولاـهم"9!كعماكالا"9"فىأم'ا"؟ه!ك!هح88711م.422



أتجاههاث(نيالرتزيالتيراكسبالفلمفيالتصوربثاا

الر،حتصبو،1هـءوا!تفىالقوميابعدباامتزجهلسديابمداالادبي1

اثوارننحقصتىالى8،تكلعالتقى"نواحيهمنكثير؟كطالروسية

تمبيراكملوجدواالذيالمتدهورالريىوالكراقى:اميةالع!للأنيةبين

الكضيسةرجعيةمنالمسيحيتلدين-واوفيوفتخليصفبمع!نه

النصفافكارجموحمنالاوصوبيالكروتخليص،وتخلغها،السلافية

18توؤمعالتقىوا.نهافياالدينرفضصوبالماصيا!قررمنإلاخير

ا،-خ!لىوآصورهاالمخاصالميافيزيقيفكرهدالر؟سيا،يمولطان؟لى

والتقى.والوؤ"ئعالمثلتماىبينالصوعرئنفيالا*ةانلمو.

تكونلااقيالخاصةهوينهالادبيةلحركتهايكورلانتشوفهاهع

الجيلنؤوعمعوالتق!..الئربيةالادبيةللحركاتباقاص!ىععها

الغربيين.اوجدانواالعقلابداعاتنتادحممالار-ث"افالىاكثقف

9--قيال!ىلملأكطبيهـقموفغهصعيدعلى-الؤء،هـالرمزيوواكاناذ

الح؟ص!ةب!رإقنهودكنالنفريبجانبالىاقرب-والتغرإب

.!اذنميزة

ي-لفحسببفلسقنهالرمؤيةالحركةزيفسولوفب9بؤثرولم

والضمبضاتالررحييمالعثىثمامنيالرتالتد،شه"رها،ء!افههاائر

فىالرصر!ؤ!اكراكاالقصائدا!ركاإنتوالننياهريبةاوالا*(لات

افىصالاحارةفىواعدعلىخروجاواشدها.الشسعتاتدبوالغووض

الاشعاوهذهعبري!كققانء!ول،قد.انؤ!همالرمزيونعايهال!(!فط

2--لاواههرةر4الارركولىعناتهاوتصوجالفلسفيةر،اءه،ءض

،هـ-ير!لالووو.بئالبرةا!هـاكوعن.واللهالطييه"1رجنالععقر.لة

اكببكسراالهر،فيالص!فيءئدالحلولنحرةمنكثيراتقشب!هكرة

الرهـفاثيرىكارالذي(؟29-8ع7)الحلاج!صوربنالحسين

ا-االوصولهواللامتنا+يةصبوئهافيألانساجةللحياةالاعلى

عد(الطواين)كيقالوالذي،كليااتحادابهوا!ء"هالله1

فبىعبركما.الحقيقةاش!نحيطوهو،هوافتلتكونارخليقة

..الحلوليالفقرهذاءنحيراشعره

انيانكظننت،حتىمنكادنيتضجمما

عنيءبئ!افثيتني،حتىالوجدفيوغبت

وبماديدكويؤبروصيروحكمارجتاو

وهر؟ثكلاني،،نكاكما!انتمانا

أ)04/تعأن!ئتواذ،نئشتيشا.اًن4صرشوروحيروحهاش

بضهذااصوكيا5ف!ء-الحلاجعبروكما

?:ر..لةلم!ء-!،مرآةشعرهسواوفيو!!جعل،العدير!ةالث!عاره

ن!جمى8اؤزرش.38جمظشكا؟ح!انض!ياعتارع!حو؟؟!ارير!لمو-ال!--!.لر!ف!خكل

أررصسغيقحجبانسفيد4بصيرلهءبر!ااكسسىكتتي9و،المدى

جماء"غؤشاتفياوروبايجتاحلروسياالاسيويالوجهابصرحيت

مهـةالشرظهور!أىوحيث.النها(يةفيالم:ورانتصارحعسيوحيث

القضايىامنعددااولتناوحيث..المغوايةاوؤعةفياخرى

الصوفب!ة3رودامرلثسحعبرمررهاولكنهلتاريخية6لموضوعاتوا

بحيرةءخدشمتاكل)التاليةقصيدتهوت!مل..الدينيةواًشواقاته

الثعرقيملامحهمنالكثير(سبما

،الس!كالفرا،منبمهطغطلقثماح!نىمنالراسنفسكاحطت

عميق،لعباتفيرحتثم6!اكنةرف!مت

،المضسءالهواءهدافبمالموتلانفاسوجود،

الشفيف.الابيضالصمتهذافيولا

عنك،البحثاواًصللن

المديم،الهادىءالعميقالرسوح!ي

فيقلقةشخصببات)مال!صينيونراجعالتفاصيلمنلمزدد)04(

،4ا!دورر-النهضة"دار،بلديالرحمنعبدد.ترجهكأ،الاسلام

.القأهر!

71

!ورنك،نفسالداخليةعينيوترى

الصخور.شالصنوبراشجارفىكةيا،اء،ناملكاتسيدةإ"

الجبالى،فو!اشساؤ!اكا(خلحطاهرةانت

شنمانية،كلهلةوالظئونارؤىوا2رالاؤكارمئقلةالت

،آلشمالمنالبافيغكالضياءمتوهجةانت

المظلمة.الهيواخافةالمطالابئةابتها

هبموماارضيهومابينالحميمالتافىذلكنلمسف!فيها

العناقهذاامتزجوقد،مثاليهووماواقعيهوماوبين،سماوي

بنحولاتهاوهامبال!عةالروسيالننمعرعبرهتة:ىطويلطترابحس

!وماادىاكفيالكبيرالبصيرةدورنلسرو!يها.والباديةالخفية

؟ا"الواعيوالفاصلال!رضبمالمشهدخلف"وحقيقةبهوهر))

يرىما،ن..الطبيعيةللتفاصيلأل!صوؤيةالرؤيةخلفبالاحرى

فئهفيف،ابيضصمتالحما،هاءاثظحولاكفطالبحيبرةليسهنا

.رواساورموزرؤىمنالثفيفالابيضالصمتحذاخل!ماول!!

؟آ!"8داأ!39بيجاإفبوريمسدوهيجبءسولوفيوفبعد

(؟391-ا088)كبماندري4-مت!،راالاسمشحهـتتببر3كاناسا

الإ:بجويسجب!سبص!يدءونهوالذي4*!لاا!78ءم

ا:سبدباوبرو-تجويسكانهمالرول!مياخسبةبا،4كادةفقد.الروسي

تصفىباناههمتا-لموبيةثورةفاملاله،العثرلناتةبللغرب

ترايهبوعغجدإدةاتهعن؟اجحثتغا*-وان.النثرعلىالشاعرلة

ثسسر.فعالبدور،ةومانأع؟لىضطا"لانه،واصببلةطازجةمببىلة

ولان.ادنجيالهلوبوالغ!ةالىالفلسفيةسولوؤيوبئ"،؟اؤىترجمة

9--2،ولصوؤ""اارمزإكأارسيعفيحيويلورذاكانالادليك!؟نهـاثىاطه

زعتوشنثم!اطه!وعفقد.الثلالت؟تمشارفىطحتبتآبمبرهاالامتداد

والغكربةا،ر،ريةا!راسةواأ!ةاخيااارشاقيراالشعرب،!ادتاملاله

ال?!يفروتهالف،!هذا.ودثغيلا-.انبعض!ىالفلس!"بئ4

كأهـكثسوسرااىاروس"با.لركحيثا!ا2وا109عامببئالشمر

الخى!ال-مواتهدهصضتا؟روقد.ال!ثورةفببا!خىبها

عادو(؟ا؟يدلوااًكءولفيربلميوكان)1(،(شتينر!ودلفب!آراء

الفوضفى)بئ.لرؤىواالاحاسيس*نبنوعالحورةتقبلروسيااىا

الجديدللجهلاثهراعنوحاةس.ا!وة-وقياالرؤىواالاحاسيس!

اغلبهجرةب!!لهـاالكبرالقطبهـكلاالمرمزلههخلصاوظل

.وررفف.ئريوسوفثمبلوكموتوبع!د1891عامرجالخلا!اكتابمصا

المستقمبلبه-ادةالمفالمعوكة*صوالهـنييواقطج!آمواجية؟ىوصور؟

لالى..اذاء53.لىءه،2!لمهس،طملم*ول!!.عاو؟-مووهـءكم،إهبوزرد!

اءءرث!?-،*ا-لم،!هـحر؟جهالظولىررر.!ا*-راترافيرهؤ!دبصلمى

اكأصهوبة"غااا!حثسعان-ر،!سترناكشللمقيكط-ولا.4..1291

لمه!يقىاشبهوكان.حداقص!!اىاكلءلمولىاالوؤتنفسلي،كان

.ولامناوسعنطا!فىةؤ.راظ/اشبمصةااخماا!اايى،نمتلااحجرةا

ارز\عنلتم!!حقيفلأمحانهـ،؟او))ةا!جيا(وسظ!المحدودالمجال

ابد؟.لرتبطلماكنه.لانجازه-ؤها"قهراتهكانتعطباياعملااضجز

اسس"يوصوفىفيلمىوؤط(ا9؟5-1861)ثتبردافكأو4(1)

ن5عفيمكر،!عنتسنهد،ؤ!اخياإلأثهـ،روهءوؤ-بئ8!يةالص1291ع،م

ادراكاالعاياالعو"لمتدركرو-""ش*-إ"الىا)وصولارالاسأ-ءيليم

فالاشياء.الحوااك!يطربقعناًلوافهبةالأشياءادرا3:ايماثلمباشرا

عقببةبنا"اتادتكوينت/الايىءتالانثراوبوصوفي"نظرزبدلة8،1

ماهومن.وعقل--هـوروجإهارافيوا،نصا؟!،مكئفةوروحية

7918!الكونيةجوتهنظرة)و،918(الحريةفلسفة)شتيراعمال

اخض)و16اً.(ارالاصعلمموجز)و091،(الثجوص!كية)و
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الذينالكنه!مصيرهوهذاكانوربمسا..الضيغيةبالحياة

جعةمنالتابعسوصمومصير،بيليمثلمبكروفت!عوتون

،الجديدةبالل!ةالفصةالا!ملامتلكمصقاالفصلممانا.اشكالهم

ا،حلامهذهمنوبسبب.التعييرمنالمتكاملةالاصليةبالصيفة؟او

هذهوضعت"نفالعثريتنعماد2منكبيراعمطافكلألصيحة

وإفا)42(،(الوصدعنكفتق!،عينيهانصبالامسلوبيظالتجريبة

الجديذهبالهالخاصةالاصمتلكيفهملمباسترناككان

سحرقدبكملهجيلافافيالتعبيرمنالممكعلةالاصليةوبالصيغ

اؤلفاتاتملايل)ءكانتالتيإالشعريةبيليمؤلظتوفتنته،بها

و.شبية،اتمهوشفيماا4للكلماتصرمة-كنفلم.ينا*!هاءرزالموسيقية

النية،حيلمجبرد6السماعيةو؟!هـاتبالايقاعلاسراعو6و*بط!ا.

عميفة.و"سعةدرااسةعلىتقوممقصودةشعرايةت!اربهيىئما

عنوابرإثه،الروسالشعراءلمؤلفاتآلقيال!بيئن!طسيلهانكما

ذلكمندالمعم.واضحةادبي!ةف!يمه،المضنلفةالجمالية"لهشس

للغرنالادبيةالتقاليدواالرمزيينبينعلاكة!ادأحولانه

الحص!يونلورثةهمالرمزيينانددكليا،عثرلتامسع8

وبررحول.الشعر!يوفيتو!يوثيفولبكراسذءتلليرتوؤء

يمنعاناستطاعوبذلك)43/("الثرديوقث!يكوف!ديستوبفسبم

-ولو!يم"-اعط!ءبعدمارالجه،ليالنفو!بنجحدهلزمزخطالتاـرهذا

اثشولكنهفحسببش!رهاتيار!هنايزثرولم.الفلنيبمده

الفضية(اليممة)-العديدةايلالهوبرواالمحيرالمرجمكبنثرهايضاهيه

ليتغايي!(كوتيك)و،موسكو)و(الاقعه)و(بطرسبورج)و

بال.هـفىيالحقيقيعاهدا!جالذيا؟لح!ثرانفني:لبناءذات-

ءكاستنميزالتيوبلغته.الواقعيةبالتفاصيلوالخجالي،والفكري

ئس:اخسماتيومفريداتهاتراكيبهابحصوبة-سلو)يخميقول

ومثي!رةوغامضةمتلمصنعةاحيانا!نتواًن،و")نةحبمبالثذوذ

الل!ةتركيزحكومةعالميبتهدمرهصتالتيوبرؤاه.للضيق

ا،إصمةواالوهميةصة9الثقاتاكسرتداعى،معاالثوربةوالجماعات

والتيوالجرانيتالملامنتتكونالتيالشبجبة(بكلسبوربم)

نفس؟!تنباتوالي،والعمالظلامغياهبفىاتختفيانتوشك

اصد'،فيهانلمسالتيالزوجمملكةببزوعلل!ستقهلالوهت1

اهجالةاذه5ننهيمانوؤبل..سولوفيوفعنداللهمملكهةمنسي!ه

،.ثهرهمنقصيرنموذجمنلثابدلابيليانمويش

،تاملوهاوتنكلروالا،كفى

؟التعساءقومبميافرقو،

،العذابمنمتعافبةتسنوامليراثفان

!:الفضاءفيكبعثر.و،تبددقد

،العبودةواسنواتمن؟لفقر،بعدبلاديارضيا..4إا

الالي.المدىابكي،واالندالةارضكفوق!بيحا؟الاعينثن

،الجدباءبالثكلالمليئةالسهولحيث،صناعنؤبعيدا

الكثيغة،قط!اناثسحبوتهضصوبتميلالاخحرالبلوطوحمام

الملأوحة،الس!هولءبراهـعبايتحوا!وحيث

ذابلة،اذرعذاتايركةمثل،لعا

الريحفيحاداصفيراأليابسةاغصانهاطلق

المجنونةلضلالناالقاسيةالصفراءالعيونوحيث

كارلز)-ادلجامعهاجوقهحديثضباسترناكيوريس)42(

.126ص(ع!ملهمفبالمكتلاب)كتابضمنوئشر

!هـأأ!*2!ه*"3لا!لأ39.إول9!!مم5*ءلأ"هلأ

كاول3."،021.

.176صي(الروسيالادبتاريح)سلوتممارك31،(1
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النلاثة،الروابيمنصف!فىتتسكع

الليل،منالهاربةدشحيوكحترقى

وقتلاشى،المهلكةلامرإضواالموتطرئتمضيوحيت

!الصببةرو-ياىيا..3-جاراوه

الرمزيةلتيار*ماسيةالابعادتكنملوسولوميو!بيليبافدوي

،وبتصورهااليةوالجماواا!قومبيةالفلسفيةبابعالحعا"لصومية

بالحدسالروملألسيالالهام!يهيمنز!الذيالابدامجبةللعملية

مرافاالباكرةنشاتهمبذيلرمزيالشاعر"يجعلواليالصوفي

يشهد)4،("المكلاسرارظفهاتكممنالتيالمعرهـةاصر"ر!تلك

يئقذهثمومن.بهحيص؟4امالعاعلىالتميزاوالاستعلاءمنبنوع

هـ!الثعرحالليهةيىاليالاسيفالوضعمنالتؤقهلا

معقولاتبر)يراويدنحه..الماضبالقرنمنوالثلاقاب!عالساالعهـقدين

تغدلر.،،كثر.يح!ىالذيالثوريوالفملمثريالمتاكثرعالمازاء

رو!ش،بالوحدةلاحساسقسىالرمزيةالن!رةلهذهوو،!ا)1

لد،سببالنسبةاصبصاالذينالناسعنبالهزاةماساوي

ء-!بالاشمئزازحسال!!او-(ةجمهر)وأغاءغيم)و(ثداأ

...معايرةضيقةالىوثوق،بكلتحيصاتيوالسوهيةالانجنذال

41-ءهـاها'3ايرىممفىاللوالمشاعروا،اعهـيلةجوه!رةحقيقة

ورألى.اضبوءةامننوعشعرهبكيحسىكان،الصورةهذهعلىبه

المستقتل.اًدرار..العظكلىالاص"ريتلقىكاهنااوعراكاففسه

ومعاخاتهعزلتهانالشاعروبر!التصورهلأ؟منالاعلى41ستوىوفي

لعدتالاحجبهتتكشفلاالذيالمستقبلاجلمنت!ضحيتهههـنيوتوحده

الذينلرمزيين5الش!رإءأغلبح!لوفد)5؟("البشرمنفليل

هـقي3وتصورهحسبكلذلكيحققواانالت!يارهذاتحتائدوجوا

امكانياتمه.واا)تعبيرفيمنهجه

منبشيءررحمنتناولهلا!سا،جلالتابلوكالكسندرتركناواذا

لرمزياالت!ي!رهذااءشعرإابرفيانسنج!فاننا،ظيلبعدالنتفضيل

الا-تمضلكبكانالنيهم4مه93ول57،أ+3د؟رتينرني!؟فهم!9

قنب4مه90103دا؟(-2791-8631)وبسولو-فيودورالمستعار

،لأ97ءيلء3،ااييمما7!ه،91؟!-8661)،خائوفى!اتشي!سلا!فبباو

بونيزيظنوا7أأ،ول،4،طأء!لخأ5(91(9186،يبيولولوزشيعلا

الثورةعقبجميعاهاجروأوقد17*م!!ولأول،0187-1653)

هـ،مدوسياالىهاجراذي"ابونينكانوااذإ.سولوجوببالشثاء

بكنلمفانه..3391عامللادابكو/برجلابرةعلىحصلا!1891

تحتر؟يةهيهاانموجالتيالقنوةخل!*رإهةالشعراءهؤلاءاهم

منالاولينالهقدبنوفيضىالمأاك!رناو)اخرفيالرمزيا!تياراهفا

كةالرمزاثارمنهصقهبمدبونينتعماصمافرعان.القرنهقا

اكب!وصفياشعرهوكنالببرناسييناسلوبئفوذتتوانطوى

.-."وال!ثهرهبسبر4التقداوامرةباالضولم.غناث!منه

ماؤلاءاهمكفىفقدسولوحوبفيوالوراما.لةالنثراعمالهبسبب

منبشيءثيوصوفيتهامعرصاذ.اكلاواع!مصيلادجمعةالشو،!

*!.،ترىيومتشافمحرينبمبسموانطبعت،اسياسةو"االسحو

؟،اناليشر؟ء؟لشسيحكمالثيهوالشيط!انلانع!ببيقين

04وإيلاغرا!هوحميب2؟ببومياقمعالوا!امنللهربالوحبدالسبيل

الروسبة(بة!رشاهنا'لمالوضي)كبلراورسر)4؟،

كلعاولحء4+88كاها15*ه!9أ8*93!3!!8!أ؟،5+ص!أ؟؟ول"

س؟اكاطحملا؟ل'3أ*ها!،34ءء؟ه4+!؟+!ه"'

،121ص(والفنوندوكته3ني!ة)دافدوفدوهـ؟ع451،

لا3تم4مم!780ه'اء+كع؟!كله759"53.اولا4+ه

كلمول)'3!ه؟3!معكادا!اا1!*41،اح؟هكىه'اكا!07!.121.



العهـالاأمهـالوأقعي.عنالاحلامبعالموالاسضحاضةالجنسمةا،*نحراروات

باتبا!مافيودكلمن!رلمت!ااخبالا19ج!وحةالهغامراتإورالما،نطلووو

الرالمالعارضهداجسدوهد.الشريرالعالمف!بحمنخر2م!ب

راـئعةمناستعاره!مارمزيينشخصيتينفيوالعقتفةادحمبين

بر*حىهـهككل؟.لدونسطوا،لسيفثووهما(4بهثودرن)ص:سرفا"

الفسةالقنيلىاجسادبي!نالدائمةالمفارقةخلالمنايضا

كفبوقر.؟يتهـوخننونتهموصيوا،لالر--وؤولظةالر؟ديقة

منلحرد(المبتدكة:ب-!رةالشههـتز!زنيهالىبالاضاقةسولوجوب

وهـداً...(فيرالمهالشيطان)اهمهاكافتالرمزيةالرو؟يات

هذا!قالنايجسد(كيشقبدون)الطولالةقصيدتهمنالمقطع

كيثوتهلونسيفالىوالمثمصتبا:لكروبالمل!لأالشربرالمالعا

..الشجاع

،الحيلأةفيطريقةكوتدونيخترلم

بنفسها،الطر"قتجدسو!انينتيفروزا

ذهب،انىالباسلالبطللواًجهونفالاعدا"

مههم.عراكقيدائماسيكونتهكيشودون2و

الشر!ةالمخاتورو"لخديعةوابالاستؤأءال!اريحيطوحيث

المنكرةئمواالهزاالأغاكوأوالتصلاتا،حزفةوالسقطات

،الحارةاجدلبةاللاي!ءالصدىو/الضجييماًلظلملإعبر

والضعك،التهكبموالسخر./ةوصف!رالئعناتوائنلاباتللب5

.وحصا."بتهو!سهولمسيفهنفثقدؤ،نفا

المستشريالشركهذا!بع!مئالدالمهكالخلصانستطايم2ئربما

الا؟لنقاءهالكانهـا!كفب8هذالم،اءاد+ربما،رادعلونماببه

والعدأطالحقعن:(ئمالدافعفارسثمةكانحبيثه..الاولىوبر-اءته

،.مثوبةا؟لعزاانتطارمونما

ابطا(ياكلوجي؟ءففومات2401عامرر!مياتركالذياي!نولى،اصا

تكراراًلهـكقوانءآلاسيبا"!.تلمصيمت!(راكانمقدسياسى

ا،لملإت-غ!لاالهونافية،تاللهئيبارعادآلماإولانو!اوكأن..ل!ثمعره

تتثانرك!ا،!ريهيةالمعذ.ءالالهدإعةدلسفةؤيمتخصصاوباختعا

كعوورقثيودوريليلمىتحوس.الراجيا-ي-!!مدالمز-.م!صكاكب

بطرسبورج!اإلرمزيتلاتجاهلترعلاكأعبمطركان.برلينفي

/الرع!-بئللترا-يبدعجكيالكلاكلبالنمصاكثبروتاثر.91اوا.91عبين

فكج!!-هـ!-كمابالاحرعى/؟،.و:همى!،نتا!ضشهنص"رلألمسسالةالاغويلية

كاتوليكأا)ىالسلك!يةالكنيصهاهـثوذكسبةعن.وتمحو!!اغربقيةعور

ىو/ءدرق!يةاعه!ابههـ،ج!-ير5ول،أ!،4با21صأ-"ا!أ!وما-%-ةالىادكن!عة

الاسالبببباحياء!جماا!ما؟لتيب!م،س!م!54!بم!مجموء*"الث"،إلة

التغردعق(لا-،طيرمنكاملذمجثيماع!ة))هماءصبرإقى2*5،بما(كه.)

ديازصة،اعشر.الف!سوا7لارضوعقالاذممار،؟الطب!صةإعنالتحمرأإ

اعصمانيرىوكان.واحداشصخاالمسيحوديانةد:و!ميولب،

*ساطيهرمنهامذتاد؟،ا2المصدر!ف!و،!!مسفاةالفنيةالاءهـ،ل

والاغاننواًاعواجب!ولا!لا!!كشعراا؟ممعمبة/*بءإعاتوهو..ولمالاديافى

علماءعصاكشه.-؟بشلمفكاز،اوهـا.اد،ةبةا2؟لمس-حاترالمثتبية

هد.الو(ر.فذبرالبمالعنتحدزهونالذبم،إسببئا!لأاالجمال

.أليمت.ست!ءلبمالبؤطدفيسلىرحهار!اررفيالعلامة!رااصبح

عيحطلاالش،؟لغدضاغنائبةاصلالده81التحميلىبذ"باونداوعز،*ا

ات؟ه)46(((1واتاروحههازعما،ملرجمامنالو!معلىف!ها

لانه،للىمهـرامبىوكأأربؤاال!!كةإ!داو**ا،رانسبولىبملطيشعراء

لثمعراءتوبرسهفضللهوكان،الم!لماتعلهثالسميطرةو!امصهمكاق

بثقافتهل!،8حكماهـ،لاحا*لم!بم.خطوط!اتوتور!بمسبوريملص

فيمنهلاستسظ؟ةوا4زرءافابىعالالاطبرجمال!علىالأ"،-9بمالموثانهة

.178ص(كروس!االادر!تاري!)نيمسلممارك61،!

لا3

مجموعةاثعارهابرز.ومنداخل!اتم!بم.لعديدةاالتضميناتالاحالالموا

التيالقصلالدوهي.الرومانيةبالسوناتاتسماهاادنىالسونالات

!انالرمزيةسملا"صعضعلىفيهاحأؤطكيوالى..!ماهؤيكتبها

القديمةوباثينا"الفديمةبرومالنغثيواوالمباثرةالبساط!ةالىمالت

الخدلة.الثقيلةالحدإثالعالماقدامدمرتهااتي

زينج!ةسوىالبانذينالرمزي/2ـلتياره!ذاشواءعنيبىلا

و4نسولوجوبتشاؤميةالىالث!عراءهؤلاءاكربكافتالتيج!يبيوس

منوبش!،،الجامحسةبائيشكو!شهوانيةنجتي?ننىاؤمهاامتزج1

ئسا!ثموةرمزكتهآحيعهمنوكافت.الايماعيةواالغناء!يةبالمونتهفدرة

علىشطوي،غا!عيتجريديطابعذاتومتناضات!ليةتعقيدات

احستو"!فى،بالشرحو،لهامنينفن'لذيلليطلممتشائمةلوب!ة

ملشا.كعوضهجانبالىشعرهاوكهن.الكراهيةمنتوعحياد"

ولثقف!هةالطبف!هشاعرةجعلنهاالت*الثفاؤيةويلاحالاتبلاشارات

جراتهاكامر!اعنهاكما.العقليةيصنالرمزوو.ومعنوالمعبرة

وساحرةشيطانيةصورةوءألشصيةالجنسيهالموضوعاتتنلآلعلى

واضحفلسفيبعدملىتنطويالشهو"نيةاشعارهآوكأفت.معا

عنويعبر.الصوقيةمنالخصوصيةف-يدبنوعالابيقوريةيمزج

الذانيسةاليت!لغناتيةخلكلمنسرالشهفيالغرتبالمزيجهذا

مقيد.النذميةبالتمزفاتمليثةلامراةالم!ينةشاعراة،!ستبطن

الثدا"شديدةوكلامت1891عامالثور!عقبزوجهسامعهاجرت

ديمتريفىجهالسياسيواالادبيبالنشاطالصلةووثيقةللشيوعية

ء491.عامبلرشسفيماتتحنىفرنسافىوظلت،ميرجكوفسثي

،خلفالعدكيو.الشعرلقاررفيااننفكرافىاتالكلالبةهذهحفعت"وقد

؟لثر.اثياقربحادغموضعلى،والسلبيةالشيطانيةواجهه

انسييلإيسا.وبسيطاغريبا،خاصاشعريةشدلاانجزتولكنكا

ل!خة،8السي!اسيةبمقا!لهاايضساانركتهرتوقد،ورخيما

التظيةاثفصمةعوكل،لأ،،،(لنفسيابالغموضافلتنحاومسرحيتين

..الشعريهلتجرمتهاواكيضهونيةالفنية"لملاممحبعضتلكس(هي)

ممانت،ألشريرةودذاءتههاخج!كاهي

لارض.امادكر،بالتر(ءرماد!ة

تلكوارهقتني،قرب!ا!نانبموف

وبينها.بيني،منها!كاكلااتىالرابطة

ومخالحكة،،خبيثةباردة،شائكةمضثهانها

الضثنة،وقنهورها،زلدحمممذزا؟4ميروذبولها

الدامية.الجراحباغ!منر،ث!د

شيءبايحيالهااشعرأنليانبم،

ومضجرة،ك!سولة،بليمه،غبية،مترهلةافها

صملا.انها،تنفملانباهكثهاليس

جانبكلمنابالافطرايطوقني

اصيبالكلعنا!يهلافا!وحرونعنيمهافها

..يغنقشن2ويومثك

بالموبالمرواً!فاملالملث!ي*5و!ا

لوحي.هو

المفار!القاسيهتل!لنلأترنجسدللاحاتالوحشيةلمر؟ببة2هذهفي

منه!او"لضجرلها.الرثاءبين،معاوكر:هيتههاالذاتعشقبين

مط،الذريب"البسيصالمبتهثرالتتاولذلكلناويتجسد.انفي

الصوفيت،كل"،،بمد!صماالهـوس!ياتالشاعراتط!ع!رااثروالهـي

لقمسفيةاالوئرىمئئريبواكدالروسيالشعرترث!دانعنالرمزية

الضيبسة.

!س!لاممعيللىفيثنتمة

ع174ص،السابقالمرجع71،"


