
صبو!هاف!

وعةد!4دو!!!العض!ر!ط!د

)؟!

في3وا)طا-أ؟تت*!يةا،بعادككنملجييوسزفي--اعن)،(وب!عدي!

علىولأالتجديداالحد!اثةاتتيا!كلم!ههبت(ليالرمزيالتيارلق!ا

!اتعةوكان.الفهـبياع!عرهللشعراعاد!مد.الروسي"لشعر

فييلواجهننه،نهضتاوعليهقمرللتاوارتوتسينهالتيالضيبةالتيارات

ضقهاالذيالناض!الفنيالمستوىوضعتالاحوالجميع!وال!كنها،

فلتحلي!قحقيقيةمعهل!ةايانوأثركت.عينيينصبلتياواخا

يمدلهايكونانبدلاجديعتافاقيفيبهالمغامرةاوا/لدوسيبالشعر

هسذاابناءمنواحدكانوفد.جماليوئالثفلس!فيواخر-ض

عبرت؟ألتيالقنطرة،بهـلوكالكسندراوهمو،الكبارالرمزي"ل!تيالر

بضهاجراتبد،الثورياليالىوالحدلأ!!ةالصحلوىماليها

كما.التاليةإللاجيالىعليوقاثير،سحرهالملاخربضصوفال!يل!

سيرولحنوهووالصمتوإالتمزقالئربةل!قالمهاجروناابنياؤهق!م

عبرهتقدهالشعربجوةخلالهويحنضالروسالشعرعبره

تحستبالاحرىاو،ستآايىصعصرفيالجل!يدييةلوصشهافافد

خذعلذي1الجدي!ال!جيلمنهبقاياهايننلقفوسوف،جمظإنوفو!ة

قلب-لاالانولنتو،!ث..الثلحفوبانمعالروسيالشعرافقعص

عبربألمؤئرإتكيفلنصلى..بلوكامسندرالكبييرالشاعرذلكعنه

.الورةبعدماععرانم!قإلىالدمزية5

متنم!ارمدحتو،االو!!بنم!ن..بوكاثكسهند!)7،

:!ث!ريادشعر

لحووعلىءاحمهمفحلمبانالاالناسفيالتاثيرنستطيعلا"

نبرهنكمالهم/افكوهمهلىنبرهقبانوليس،يستطيعونمماضدح31

والع!ابالغربهسنواتفى4!لههرزنعبرهكذا،(الهنس!يةإ؟لنعريات

احمهعنيعبرمناليالسبعيناتكللروسياالمجتمعتشوفطهن

المميقالتشوفهذا!ج!ولم..ايلاخرونيسننطيععما"وضبمبصوزة

الشصساهةاد(2191-ا.ههةبروالكسندشو!حتىيشبمهم!

(لتيعهابطسنوأتبرفم،لأاستطعبلوكالكسندرلانذلك..لا!وسي

حيويته'لروسيهشمعر"لىيعيدأن،بقليلطما؟العشرين!!جهز

اثاضي.الهددفى*الدراسة!ذهمقالاولالف!راجع*(

بالربيةقر!م،الراومافس!ونالمنفيون)كاردوار!'ر"!ع)"،(

.6391،بيروتللملارستالطمداار،لهـذالب5لبيلإأبعنودان
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فم(ن!س!هيش!ءن!ىدشىألف"لىافيوولمى.3لمحوروجمالناغيوشددفه

يجهعأناستط!اع!داهنياومناغنضظ،ألىيتحولاتعلىيسنعصي

لمال!الىالمجنيحةالصوفية!ال!تنما!اتتةبالخرة2:لمليءشعره!ي

المقرورةالقاميةالطلمةالىفةلمش!االأط!مونهارإت..الكئيبالوافي

العاكرةالقصور"إبهاءالسالههدرةوالعاطفلففراودظالتة..

نيراناىاالهوجاءانجليديةالعواطفوا..والموسيفسبالفصوء

الش!:فىاغنعةالااوالنرافىيال!ي!دفيلأأوالحرممان..المسترةلجيم4

ئيوصو!يةمنتنحهدالتيا*يقثةالذلاضةوالرمزب.ا.جسترحا!الميرة

ا-شر!انيالمسنبشرةالحماس!ألثوريةاالوافعيةالىسولوفيوف

ئمةلييبالمتنافضاتالزاخرااالعالمضا!في،المستقبلافافىعيرها

والبشر،!الهضصولوالفابهلىا!..انناءعكيستعيشي

والف!موةوالحرمانالبوسصسور،واليإهايتىالاحمواألان!الات

دناشيءكل.و"النظلقالفتوةوالسععادةواالحبوصور،والانمهيار

الغلسةة،ولأبالايحاءاتبالفكرمثقلةشفيفةاغنيةالسيتهولانيميكن

و!كرهسبلوكهوهبةهي-عميقوامسعوفكركبيرة!وهبهثمةدامما

المرطةهيا!خص!ب!ةوالننيارلاتاتبالفو!صيشمرحلةثمةودامتما

؟لىورهالارهاصكرحلة..روسياتاريخفيا189الى18هامنالممت!ة

اندلاعثمس5091!ام-!ولى!عربتهاوفشللهاوالتحضير

*زرهاهـمرحلةهينغس!كاالمرحيلةهذهوكانت.ونماحهاشرارتق

.لمتوترةاالقصيرةأبلوكح!ياةفي(الشعريوالابداع

الروسة،المستنبرةالطبقةمنلاسرة.م!اعامبنوكالكسنمراولد

اميالق!النبلاءدماءسا!افىتسري،والتهذيبالتثقيفبالهـة

ابوهكان!قد.لخومهاعنحسرر"تبتعدانثونطبقتهمابارحتوان

العلمساءمنفىاحدامدهوكان.بطرسبود!جبجامعةللقافوناستاذا

منجوكلوفشا.بلسسبهرجس!انتلجاهغةومدكلاالثاونينالروسا

عاموقبيا!،مراهقتهفترةوفي.إلجميلةالفنون4واوالابإلمرسيقى

علىالالراكبرلهمكالناشفاصثلانةعلىبلوكتصاوبقليلوللم18

!لكانومنالمثماربمتباتوكليواء5متنلاعومههخ!صاهىلة.!يا!ه

اهمعم،"لشصيةبدكشضيةمنالاسلسيةايلاجزاءمياغةاه!مل

انينمذىهوالشوكان..ففتاةالاخيرةامافيلسو!و،الاضشا!و

علي،ـلمزاو-3مقمراكههسمحرانهبكلسبورجكلافش!بلو4بهليرلىليلي8

الجديدةوالرمزيةبوشكينمنقنحددالتيالرصينةال!سيكيةبين

فهوسولوفيوفالفيالسوفىاما.؟لفترةهدهضكالقهلأثروةبلض؟/ثي

دؤإهأسضلهو"لعيوفيلسورعثصحيهـأشو.ووءصه'هي



دنبي.وتراتللنادر!هبهأددىا.دعحيرفرورهو/شسبعالصوكيه

ليوبو!طلهـتمالسدالنن!بابمهـبواليردبه!مبىاد!ادعناهأاما

-؟183،مهـنيي!هـصري،المعروك!ءسمبليلما!ط4ابنهس!لي!

سي،لشحر(!م،ددا.بيه.الضمرترليبجدولصاحب!7.16

!!هـت)الاوكايلإمميرله1ديووصائد'عسبب!قواجههكبلغنىولها

(لمناسرالالصلللوريومالانواذا..ا،06محام"أـلجيميلهالسي!عن

؟ل!ياغهاتراءلهص!وسولوكيووولأؤينيسكي!ن(آ(لديوان1هدتطبمهلي

نااعبةالثمعبومغ.ألعرهاهدهمياررأ-رااواالناعرلؤىبعص

!لأوأ!بدورتي!وانعصسميطراطلالننطمرينهدينلالرولمانكعولى

ديوالالبلوكلان!بالغبيرالاولصمهولالرن-باكمدالكبير

بالناليراتبرمابلوككان،)!دس(الضوءمدبل)هومبهصغيرا

وديسبالنتصريعاسانيمغناةحمنبالكننابوقاتره.الفويدة

وكان.ي!هانعزيدماالدايةمنيوووكان!د.بمادسنوات

يشو!ونهءانننمعراوكلان..فطيعياو،أجممالسعالممهيممؤلاموحذا

مهصيسنميداديس!طيعالتيلا!كارهماوالتصوبريةهدرمهم

تانفولن11نس!طيعلاالطريقةربنذ!)94((،ا!اصةالهكتابا

لان.وتزوجهاالتماعراحبهاالهـنيع!ندليعاليوبوهلاهيالجميلةالسيدة

من"ايضامصاعة،الععإبهلبالغاالديوانهطميالجميد4السيمة

وعنالصوميةعنسولوليوث!فرةوعن،لنجمللالاساسيةالعناصر

؟كيتابتهمن؟لمرححهتلككلسلصعباومن.الالهيهالحكمة

،ضدهفىمزاف!م!ثهالد!لا،تبيئنغصلان-كلها،لبالد!ية،لمراح!

،أمرأةاليلشيرالقصائداح!ىاناًلنالأك!يدمنفموباينالولانوا

جلذكههاواوطنهالىتشيرالثال!ةوانفدرةالىتشيرلاخرىاوان

..مراز،حمثمنمناءصلديها!انيتمددحيتهنفهو..الاصلية

الهـفرنشعرمععم!تجانس!الجميلةالسيعة)!الفصانددفسيح

ساطنهواليالشويمصطل!هالمعق!وسغمررلغنهفي،عثرالتاسع

)ء5(.،1ييتساوريلكهالىعنهاروزيتيالىافوبانها.الضنائية

،،روسياعنك!صيدةلنافل)،مرةنآفسنلحينماانهصحح

عنالنم!معرهذأكل"وكالاصابمهبينالجمميذةاانيمدن!ديوانكع

نرفثورلي!سى،كبيرحدلى9لا،شارةهذهفىسنوهو)ا.!أ،لديمميا

القصالد،جنباتبينترددإلاصيلالروسيلشع!راتقاليداصداء

للجعم!للفال!بى،عيهمصورةالروسيةالطبيمم!ةلان(يضادليس

قبلولبر..الوطقىهوىفيالمتبتلةالصراتلظ!ولشي.كالنقاء

الغلامةبرغمو!المتنافضهبلالمتممدةبالدلايق،لقصائدلمنىكلههذا

ت!ئفلم..!الرهـعمانسيباكوهحاتومزيهفيهاته!جاليالشفيف!ة

ضل!منعليناطلالياالتقليديةالامظمكهياشسعا!هفيدوسي!ا

فلنالامروله!ا.ثافتفقد.مصاءحنونالساجمقيناالشهراءقعائد

بوكب!تلذلك.الاحتضارعلىتوشكالوجهمتغضنةا(آلسن!طاعنة

المثمرفهالعج!زالام.!ثرحممنتولد،جديدةمنيهـةدوسمياعن

الرانعةارتيدةتلكهيلجديدةادوسياوىتت،ا،ح!تهـضارعلى

ا/لشصيالحسيشعفههومزج.اشعاره!بلوللابهاتننىالتي

مناليهانحلأرتالتيالمجن!ةالشفيفةبالصوفيةللخصبالتو"د

هو،ميفانكونانرقتها!طمنتكادجميلةسيدة..سولمفيوف

برككانترة).الكميبالعاصفالعالمهذاالوحيةكلال!يقة

هوال!يفةطيفاالاالرائعة؟لسيدةونيست،رائماصوهياعلأث!قا

.85،86ص،،لصرطلأمشعر)كوهن.بمو.ه()،4

إلاثبلالسوفييتط)مبلة"بلوكلاعسندر)أورلوورهه.ن.)ام!

."691سبتمبرممر

07.لأ3كاامه'ا!*هـاول!ايه151'ي!ليه3ءملاة!ه!أ؟،

لأثي+!'ه!ول!هـ133ه!8.
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:دكرناال!دور"وأثواوو.(نكئيبالفمارخالعالمهذ!ا!الوحيعه

عرييئبنافكبساسالصومببةعنناقعندالعممألأبدهيابالننوق

ل!ن..)52(،(؟دلوضينجميعايالهبلكل،اذ!رضوأبنوانسهروردي

،لثو!ه!د،ايقئتلا،لا..ألهاهواههىيمضيالاصوإتتدكنههل

الع؟ال!أهكافيتمهروبدأت.جديداهعاواعص5.91عامالمجة

لمهـعجديمى.منسيتوالحرمانوالفؤ!الفهربالمكاظةالمثفلالجديد

الجميئه!السيدة)ضمائدبعضفي1091عامقبصا(!رفدكان

هووها..الولىهيكنجولابهـيضوجهنيشبحعنلحعثع!ن!ى،

ضشهوفي7091عم،المهـدينة)الشالهيدكوانه!اخرى1مرةعلق

كلاالغهو!الحشدخصولكنال!ولىعبرلا،(الن!بية)الشىة

..العلأسات1

الهفورالعثصضهمرتببط!

!فيقو!وتما،عميلة

النافنهماآالجلسكانتوعشعا

.العاءفيعنق،الاريحمنضسبابحولهاينيتشركان

الس!ر!ا.كهالمصنوعة!قهبفن!،ال!قميصها(

بالؤاتمالمزينةالدقيقةوييمما

مننفاصااتزفروكان!تبدر

الاسيوربةوالوالمالبعيدةالمنسة*رشان

أجاهد،؟ربهابسحرمنتشياكندت

الظ!لال.ذيخماريحجبلا!ترالى

الساحرالشاطيء1هذا!عتشككا

الشفيفسحرهاوراءمنيمتداللي

مندوفى،غيرسحرالىوانتقل

ليلوهبالاخرينشمسهيصا

.الفويالنبيذينخللهدما،وجوديكلركنمملتتحلل

!اعفبتها،اليلسياسية!ال!فكلوتلود،المجهفكأ5091شلىةلكن

حيتوالظغاوالمعاناةالألممنبشعدألمعلىاطلطته0ش!6كلبدلت

تحتانفسهمع!و-كنطوونويصمتونينوبون"حولهمنالناسوج!

اد!ولسة،غيرالبطالةهذه،اث!نونا(المللهذا،ال!ىارةمذهو!أة

الاخ!رهوهمدالثورتينبينبعضناموقهصرالذيالهواجسى!تيالمر

لستالوحيداننىواعتقد.الارفيبافىفىمامكان!وغاصوصمت

د-تأكلمندةالسنواتفيبةوال!باأر!الاحساساهدامنه!نىالدي

الىالقلا!مةالاحاسيسهذهودكعتهلم531،(1691و5091ععي

نزواتوراءوالانسيالىبالغجعروالاختلافدالثرابفيالافواط

الحيا3هذهمن!فيقانواخرىفتوةبينيلبثماكانلكنه..الغرإثز

الفءالجديلأووالمراةالمعاوالى.لكلماتاوالشعرعالمإلىويرقد

بدماالتبمفالمراة..وتالقهاسحرها!بعضالسثواتهذهفيفقدت

ألثلح(منق!ن!اعو)(المدينةأ)التالي!ة.دواوينهفيذلنبه!دعنهايعبر

وانفاسفةنصفاصبحيت،ا(خي!ف!ال!الم!و،وكماناتقيثاراتو)

عالعماىاتشلأهاالة!الاواعربهفيالطاهوتين1مينيهافيظلت

لتر؟تذإت3هـخاعنمرةيحدثناانهصحيح.(لجميلةاالسيت)

وكانههالازههارمنضمةاصغرلباسفىكلغرا!ممثلتصبيضاء

الغجرلةقلكصيرةهيالسا.لدةالصورةمن.اخرعالممنطيف

بالسهىرىخداصسةدال!ةالىالموائدبينبائسةتنتقلوهياللعوب

بدأت،الارأبعةلماوفيلىاهلىهوخلال،؟لت!اريخذ!منذ..المقصروو

(الشعرىبلوككلريقميامشارات)جيغرالشيخمسب)52(

9،91ءلوليومدمد،افية"لعوا(96الشص)مجلة

.(والهـثورةالمشقفون)ب!لوكالكسئدو+5،



كلان!ثدمهال!ياةربدت.بلوكذصركلالكبيراالتت!ولسطة

4فهدث،-البهاكرةالهمرحه!ااحدىامموهذا-!للم!ىسض)

سرتجردتأتءؤ،بانق!لوببألأوغأهـ!أبألبضيءعرض،ع!نطقولا

4مسر-متابرت"لبداخىيوأفانمنلهبدلاعرض.ا!حمه

كصب،-لىدياكأىمرة؟لعرضهذاو!ور..حديدنوعمن!ة

والطلأ*-!ربالمجاركءكد4)ءفاخراظتيثاهؤثثماخورعورةفى(ضى)

عنيبحث-نالسهللشمادرتجسيدهو-شاباليهيفد،و!شثشون

بالاحت-ةثيتمهر،،*شمنز؟ر!ييغرقعهايناموحينما.متاة

الصر؟روتغثرالغرؤةالىلغاربةاالثهـمسانذحهةوتدلف.فمراعيهابيين

ال!ذوجه.ـنكنالاثاثو!س!قيمةؤظ!ة(الغردتوقبمو.مب!جبوه!

خ!ياءله.كافىتااثتيالهفدسةالصعوربةضالىيعيدهالشاحبجميض

الع!ا!هداغن،ط،ع!"هيبانخارج"لشمسىغروبفيالكامنةوااـأرعزية

15((لملح-فيرا)!افحفاتانمنايضح،اهـ،اظةهتلأدهوعنالهـفلسد

!تا-اوئنميكاالض،لمهذابزوالالشاعريالار!لحصعننوع1نيا

ورصلمهجدورومصخونياشمصاعرآاافقعلىيطلبدالذيا"لا!هاص

نءتتحدثالجديدةالسيدةهذهاخنتاذ.الموتعونالصاجس

اهـ-!ك!اخرىاو-ةرامنتشيربينماوطنهمستفبلع!نمأزاويدة

إمحألم،ا)3إ.لش/اتهصمدو-عاماا!اا!اممقوب!نىا..الموتفسخصية

يتىلا،أ،ء،فيأني!وأمخد!وا..ضكطتهص4-!يخن!دتبدا،المخيف

الواقعيةبالننفاصيلمسربل

الفيدانهروبجانب،شرقيةليلةذيئ

الثلجيةلعواصفواوالجمدالرياحوسط

عكازبئذاتامراة،مامتسولة،ستحركهل

سفطتأحيثماالملقىجدش

يرلادتجرارضهنعشقتهاالتيالبقاع!ىك!

،ش!كلوش!يطالخطىالرعاديالخريفيحثوحينما

ااعقبانسنلتهمهل،واالضمبابالطروثي

؟الارضفيءالمتغلغلجسديال!قنيهـة

في!نجملاغعسبسالثةفا4و

الارب!ةالحوانطذاتالحجراتبعضولخلوفي

؟القسرىالصامتالمصيرالىسل!م!لا

دلاموتلبيضاءاالارديةفيمنطرحاسارف!وهل

،باو2قصاونعا!والاخرالحينبينتلحالهواجسمن!وطلت

عنوترتحلالثورةمنبالضمديج!ربالوق!تنفسفياض!لتي6

"ت؟!الدقيقةوبألتفاصيلالواقميةبال!ناصروقهتم،الوفيةمزالنىء

اننيا/لرمزإ-"ألايماىاتاوالرومانسيلروحاكليدةعدنهاظرحهه

رظل.والايضءاتالدلاحت(هنبالعديدالواقعيةقصا*لدهقثرىكعت

فيالعراميةصوبمحفدهالقصيال!اتج!توانا!ه!هذامفلصا

منمخلصا1رمز)ب!كظلفقد)ء..حيلالهمن*خيرة!نواتل4

اروحيةات!بمبتههـنالتهبيرفيالاسننعاركةلفة9!سشعمالهحي!ت

والع!!ةا)حب!ناش!عهارهسعمكافتوان،والضل!يةوالثفسي!

ار!ربملهىاور*لقبكلتثتميالش!رييلألهامفىفظرهثوجهة

منبثيءمهغزجةكافتبلوكرمزب!ةلانذلك*ه(إ،"لرومثسي

ولان.الكبارالمهـاضرجماالقرناشمر؟ءسناليهقنحدرالتيماالرومافسية

مئ!مباكانالمولب!قيدوحصبحثهوفوللضيقةفشدالهبلوهـ!

و!ل..الشاعراغوارفيالخالت!ةالالاكل،رلفهـرةكوير!ج3،!ك!ة

.98ص("لهـصرهذاشعر)!صج.م."؟ه،

للثعموبنبمينكثل!)رمقدمتهمن،وبولينسكي1ديم!رجمما105(

.،،ص،بروسي

الذيالشعركالشاطهنهايةحتىجمالاصق؟وصلا"ن!لممهخيبلوك

الموسيعىروحعنكبحت،نلال!بعوأءأالهالصيرةحميااتهنهايةسن!

طلالأوثالتهداميهواهعةطلألاوأخرلىصوكمبفلألأكلرذاكشبتالي

يسعىش!عريماجوهراادضالاتجميع!يضتودكنها،أئلةمتفاثوريه

.والضاببالأنسحرالمامرةمولمكمهمن/الاكراب،لاىالشاعر

ظ!هوراءبدكه!ع.91تورةكيالكب!يرةدلموذصدولبعد

ب!وكانحاذمقد.والدينيةألصوميةالرووك!رجع!ةغيرأيىورب!

.الشتاءفصر)،مامالمد(محعافلاتهااليالثورةجما!رالىكملية

التىالمجنطةانوإ-ميةمىزك!صوبحثيثةبضيننجهفهرهوبمما

الىبهاينيندكرناالت!مح!هـيةا!شهواتصماتالانبث!اعات2بهاتر:لههع

الاحداثعينفمنيستلهمالعرا!عرالنفواخذ.اثوح!ةالرمزيةاظق

واطدت..النبوءةصورةالدك!غةبالتفاص!لأه.لتصاقفيالأغوءىومن

لك..(كوليكومومرجمي)!لصيدته!8.!ارومنىالاتسك!،ررة

بين0138عامدارتالتيالحربأحد(ثفيه!األسمو!اهـ-الععيم!

التتروبينموسكوحولوالأتحا/!التصهع1كيالأخغ!الر،ليةالاطرأت

)فنرةوةهود!ملارهاب!أ)،طككة(لأ!اراتاصضعواا)ذينالىعولميين

اسهوحىاتعلىالدوس1بافتصارانمهتاخني2الحربتديلىت.!-يىى

للحاضرلؤيتهعيرهاوصاع،ولةالظماللحصهلكبلىءاطتداتنجزت

..ان!ي!لمست!قبلونبوءته

؟الفديهةالاحزانابقهشي،اخرىمرة

الارضمنتننئالخحراءالغطننيهـتهة

ضبابيةع!مفةتلفحثي"اخرىعرة

البصدعلىمنتنادكني!انت

السصباكلالبرية1الخيولوقطعان

مأ)6اياتتركانأثوىوات!نفيك!ببرق

الد!ةانالاصتبكيني"؟يضاافني1

وعراكه؟لممضجيحاسمعانني

التزية؟لطبولتدكانوبد

بالنررانالثتعلاوقدا!راجممر

.وصوءبتومةتوهجتوزرالروسيةواالمروج

،091ثورةبم!دالروسيةالارضطولعيلىالمنتثمرةالوائقهيها

لذعلىاجصتاتيالماضيحراقابيلوكوجدانفىقو!ندا!بطة

بأ(حريقو،قرهص،الروسكالمةقوصتمينما!كنتري؟لعسف

هذهوفي.برعنهالقيصريا&ظامباسيطيحالذيالكبرزرال!ثوري

قصاندؤيلثاويةاالمبهـصيةبالمناعريهتمبلوكفيأالطوبلةاالقصيدة

وبدا.الطول1الىالاخيرةثدصالدهوعالت.ولنميهاالسابهـقة1المراحل

تعددنحيتماممرح!يداليحولهاانلبثماولكنهكقصائدبعضها

عيرض)مسرحيةالىفيالاضافة.الاحداثوتابعتالاصوات!ها

وهتاك(راعيمسيس)و!!لأالصليباوردةا)عسرحيتاهتاك،للدص

(ااجزاء)و،العنسدليب1حديقسةأمثلالقصالدمنكبيرعدد

والقصي!قان.1.(ع!شرالافى)و،لاسقههيونا)و،الموترقصةأو

هيوواحد-هرفيكتبهما..بلوككتبهمااخرهمالاخيرتانا

كفثمللامهورةالخعيتما)ييد،عنفيهمااعرب.18910ينهـروشهر

21!اعيقضيوخىسذلكب!دوالصر!،"لشعركع!قيكلبمدهها

ربطتحينماالمركةهذهفا!دىماالىبلوكيشيرهناه()6

..صوتاكحدثولااثراتتركلاحتى؟لشهائش)الضيلسنابك!ول

امسيي!فطاجيعالتاوجيةالامداىهذهعنالتفاصيلمنولزيد

6891.موسكو،التقدمدار(السوفييتيألاقحالدقاريخ)وكارتسوى



ليىوبلوك..قبلمويما!سهكانالني"لنثر"لىسضبيةنؤيةافر

الهيصدرتالكاملةاءمالهوت!ض3ايضا،ناثرولكنهمحسسبكبير"!ثعرا

فيقدكانباوكصحف*؟..النهثريةالكنتاباتثلاتيةمجلداتحنفمانيابلداتفي

زالوما(..تاريخياوكاقياوالمسرحلدكهوالؤرخاوف!دا(!هشر1

موضوعهفيهاماكتابا(الامبراطوري!ةللقوىالاخببرة*يام)ش!ه

بونم!صنعن!للة!راسةالنارزةلنقديةاكتايا-لهومن.اليومحى

للرمزيةالر(لمهنفوضععا)عناس!ويى(الشاصرسالة)بعنوان

(والنورةالمثقفون)و(صمجوريفابولونمصير)و،لرومحسية8

المصاغسهاث،لقةيومهـيلالهعنفضلا(الانسافيهـةالنزعةانهياردن)و

.(اكفسوعناثركاعن)بمنوانقصصيشبهفالبفي

اكواموهمالاسكع!او-!الاسفميثيون،قصيمة!ت!اذا

اصلابهمهـفىانحصتوافبا"اقديمةالق!اسسكنتالتيالاسيوية

اعقبتاك!وا،حداثبالوؤلأيمالالانب!ش!يدة-الروسيةلالشصب

برتالتي،الافكارللرؤىالشعريةالصياغة1كانتاذ،اكتوبرثوفىة

حيهثينالي،المعروفليتوفيسكبريسستصلحفيسي!سيا،نفسهاعن

بااصلافحمهةالفتبالن!رةاىاايد!لتمداوروأباالهشاعرفيها

حا!هيهذهكاأنتاذا..ألجديداالهالمغ!دولتبن!معياوالسلام

يعتبرهااذ..امرشأنلهساكأن(ضشرأ*!شى)وان!الاسقيثيون)

لانطقطلبمالع!ببمإءرالشاهظمم!اةفيالتماكنهةلنقادامصم

مراحم!هسماتانضبمتاكقصيدتهالىيجاباأناستطاعفساعرا

ا*اقمي!ةاماص!يلهايتحاناستطاعلانهايضاولكن.المختلفة

عووالقهـعرة!اكفلت!تياوالنفسيةالظسفيةالابعادمنمجهوعة

ممعهااصبحتالنىإلصورةبا.والسنواتالقولأعبرو!النفاذلتاثير8

الثيريال!معرتياراتمهـخنتلفمنهخرجتالذيلمصفا(عشرا+ينا)

القصيدةهدهوتصف.ن2فيالطبيعةوشعروالميتهافيزلقيوفىلرمزي

يسير،نالثورينامنلعنهـك!امهلالرطابور"مقطعاعشرافنىمفىا!نة

شدبصينهـم!منلجووا.لمثورةشتاءاولمابطرسبورخ!ا!عشواكل

..زلقفنصلبجمداللوجاوتحهـتبيضاءوثلوجاسودليل،اليرودة

!تةال!امهؤنةالبفاء،الهـثلبمندفمعهاحاملةالوجوهتغربوالرياح

ليالف!لسننحمتانبهدوالتاسيسيةللجمحيةالسلطةبانتن!اديالتي

الضورةمسارتصءحوهيالاشتراكيةزحفامامكررقسكلحكومة

بهسذاالمحيطةاؤرددةوليست..البرجوازيةايديمنوتنقذها

...وحدهالجوبرودةهيوالثورةالحيلأةابارادهلمليءاالمنهكالطابور

ش؟!؟صل!ينإس!ةماالغ!اعيى(!-كأمنتطهـلا-ياالعواكلفبرودةبل

تةالخى-قىورر،؟.،/ا!فيلطادوراهذامنيسفرونوهماطيينالارستظراو

كهالهو-اللا،بزرهذاادرا-احد-لبيوتر(كمإنهـيا)خيانةفىلمتمثلةا

كل؟اتيالمتودىتنىاالخشونةوبرودة..عديدهرمزيةدلايئعل!تنطوي

و.مب.2ءبالدهاالملطصةج!نهايحفيانلثر!يفيحاول،صريصة

ق*8مهبدضالثلجيببياصكافتغمر،كلهاالصيدةفت!خلل!ة"لرياح

قشرةتحتيتخلقالذيالجدلدبالعالموترهص،والمشاعر*حداى

مج!ولةؤ!ةاصبهـح1وقدالمتهكا!ابورو(يسنمر..ال!قديما!لعالمهته

وإبلارادةب!الثورةصملوءة!ه.بهتحيطالتيالطبيحيةا!ناصرتشبه

نهايةوفي..شيععلىتلويلاالاصرالطما!تتينطلق..و!لامل

عئرافنىمنامونةواءفلإا(عثرافنى)عنتتحد!النيالقصيد

دلالتهالركرفيكتسسبا،الثوارطابورمقدم!ةفىالمسيحكلهر،مق!ا

انبيا*الورةا!ابلاحرىاو،الجديدالمسيحاريحم!االىأيشيروص

الجديمة.

ءمسيطرةساميةبصواتمشيهموفي

موعا،يموتانيوشككلبلهرولوخل!

'درو.!عويعلمطوسهمفوقوررفر!

س!7

ال!دة،ا-يستطعلاحيث،العاصفةوأفي

المندفعة،؟لرصاصاتمنوبمنجاة

آلثلوج،وئونحفزبكبرر؟ءيديون

،كاللا!افددامهمتحتلدلمحهاترتميالني

،الود!دمنبت!جمكللايمشي،عمقصمضوفي

.الانسعانابن،ثلسيحايسع

يدسلمبليكفانالاخميرةاشعارهثيالواضحةاو!ثوريةوبرغم

،بمعلابلااسمتطاع،لصةاخرالىنساعراظللل،سياسياداهية

لجديد8العالمافا!حت!الصوثبيةمرا!ىءمن!تحلانقاسيةطويلة

لائتصاى.يتشوفكانالذيالعالمولهكن.الوشيكانتصإرهيحهسوان

سولوفورزفلسفةطنهاقحدثتلتياالصااليةالمثلعألمالىاقربكارز

الشطدبرواوقعت.النصربعدتهضقتالتيالجهولةاالوقائهععالمالىمئه

اتنيالثففوت(ات"لكن.قضىحتىإلعطاءكنمعهاكف/بىلمةلمفي

و*نارةبالسحرالرمزيالرومانسيالشاعرهذاخيا!تتملاكانت

اصبحواحثيرينشعواءمنواحداكانرلموكؤالكسندر.لفترةاهملتقد

ظلاحيعرونؤقد)157((وجدوهالهاتحمسوااتياللثورةضجبة

التير؟ئعتهفيح!ت!ىنجونوير:4.فتفسخكرمزياليهينظرونالورةبهـعد

ملأ!ةبا،موىاومفاجئةبطريفةظصقهدالمسيحالانالتمورةفيهامجد

ومنالشمريةكأوفهعنينهلونظلوالشعراء1ولكن.نهايتهافي

تنطوي،حائقلأشاعراكانبلوكلان.الوقتنضنئيالفنيةاستقصاءاته

الكيفية،آلصفاتوبينا،صواتوبينالالوانبرببنمفارقياتعلي!مائده

دكم!بلوكيصف"اذ.ود!اها؟القصي!لصورصيالثهتهنيالمتضادة

لروحية.لمالضائقعلىشاشاتباعتبارههالخ!ارجييةاالطاهرات

ويجسد..واالشصيةالحس!بةتجاربهفيالصوف!ية1الرؤىويظهر

اثرشيقال!يفالنصببرهايقاعؤقطليس،لقصا*لدهالروحم!النص

3!ورم!و"لصوسالاصواتبيناثمناغمةلومذةاايضاومن،المفاجيء

معويال!مةالبرودةساورلوووايقولكما-يجمعاناعاستطاولانه

و*ءالواضيةاالتفاصيلمما(حبحالهـخشالوا،والموسيقىالضوء

عن"ثمورةعمترك!بهغامرالذيالثوريالشعرعهـناصراهميرسى

ضو8ذلكفعلوقد.مايحوفيسكيفيلاديميرلةرياالشمعوكجمبعده

يشسهثل"كلابلوكلان،تخطيطاوعهمدعنفعلهممااكترموهبته

ابد!عقوةلديهوكانت.كاملبشكلوحسمياانفعالي!اوفالبري

ذرو3فيهابدغالتيوقصاءلده..طبيميةشعريةوم!وهبةغريزمة

اخرى!ةاي!ىلهامئيلانجدلاالتيالثوريةالقصاثدأهس!ابداعه

؟مية!هناصرااًلإبد،هـا؟لبا!فمهامم!!.هـ1فيءوح-(ب!ر-ليممننالصسك!.*

الاجيالعلىو،در!غئموذا!كونارمنميكنه)95،"ال!م!البنيار!ى

أهتمع!لأاالعئصربن،مذبزاهتمتالتيالر؟س!شبماالشعبرفيالتاببة

وا!م!سا.

19ص(الشعر1)حةيقةهثمربررميشيل)157

اءكاماءأول،لاملاكا!ء9م'(إس!"33!يألاأهلأمأء8!'

!!.أولء3أولبلا+!84لا23محيلم*ه313ح!ول3!قيص!!.15ءا'!

(ل8!ول'4*حلا5.هـه!كا3'+!/د+ه!؟!!و!57!.18.

شسهلأ؟القصيمة)كتلإ"من(بلوكالحسندراأسلمونيمم!ارك)58!

328ص

هـيا3!،+ده!ا-مياأا"5051دام5!،9+!5ء+؟أم،،أ!ا!أ!!

مكا!ءاكع'!محأءأ4لأ؟'؟،3اوللأح!!!؟"57"ص!+ود؟+!كا!؟كا

9*45كهـا'اكاو5'ء.328.

بئصر!318صالغرجميثاالانسانإلا؟غب)بريستلي.ب!.ج)95(

لء!.اأ3!؟م!لأ،(91.4لاأ،مء!!5!!أ؟!ك!+ع!الاا+!'

+ل!(هـ7فى،م!.4ه54+ه'2081'.!3ا!.



و؟لصمت..لآلقمي!ةواالسوسدة..اخملآنوفيلمأنا)8(

الاضطلهلاهو

افافىالىتاوع!ور-الرمزيةصمراءاططم-بلوككاناذا

لحروف(االاسقصمثيون)و(عشرالاثنا)بقصي!دكأوصاغالثورياثمر

القميةالمموسة!ن،الحلقاتاتتابيعة!ثورياالشعرملحمةفي*ولى

5091ثورة-الثورتينبينمااعواما!ىاخرىمرةبناستعود

منكيبراقصر!تفقدالرمزيةالممرسةاخف!حيث-1791وثورة

بناشنعود.4الصاطاااًلاجيالشعراءعلىو-جطرتهاتاثيرها

ورءمىراءانترانينسكي!انالعامهذافي.0191عاماىابالتحديد

وكان..عامفبلماتقدلفابااعجابعلىاسضحواذاالرمزيئ

صوب5091ئو،تاةبعداتجهزسسموهبكأالرمؤهجنالشسعراءاكبربلوك

ر،ا-سكأاواهن!االتفاصبلفيهساامنؤجت"س،بةوبهإعتجارب

وم--ان.الاسضهاريرءالصورمنشفيفبوضاجوتسربلتلتاريخيا

كيالماضألفرنانهايةقبيل-كلات2!لارمزبةأالحفيفيألابهسولووسوف

ا،لفةولامواو!وحدلكبارا!راوربرزاتء!راءالمكأيةوكاقىا.ثةفاورنجش!ر

الدورهناوالتكرارمنضوعالىجنحواثمالى-"رلخهذاقبل!!ندهم

لالمل!الحفيقبم1ا،رهاصظهـرالعامهذادي.الاولىانجافىاتهمحول

اتممبفن!ا،!ريكنيمرا-وسيطرنهحاالركرنيسطوظعلىج،د(مرلى

!ث،المستقبليةاثرهعلىتكونتخليب!يكوفجدهـبزعامةافشقاق

راءاالشعقيارلاإثرهعالىت!و!وبينمينكليويفبزعاهةثالثانشقاق

..ات9والانشقاالترأداتتعآكلبتثم..الصورةومدرسةاللاحين

ع.فطسانتس!طعلمالرمزقيالمررسةعلىالألشفلااتكثرةالكن

اورالاحرىبهرهصت11الذيالانشفافطذلك،و،توهجهالاولالانشتاق

لوضوحاعنح!يت)(3691-1875!كوفىميينميفا"للمقالةبده

الذي!يالشم!البانبعدفيمااصبحتواتي0191عام(الجميل

ابيلأنهنافى.القميةالمموسةألىالشعراءمنكبيرعرو-يحولاعقبه

بذلكورص"نتهمالرمزيينغموضمواجيلآالىلشعراءاكوزمبندثا

روسياعياشتهاالتيلفاسية5الظرو!لانفقطلببس،الجميلالوضوح

ولكن،.الفموضاوالتلميحاتحتملدمدلم5091ثورةاحباطبد*

بلغتقدت3كاالروح!ةواستقصا!ات!الرمزيي!نغموضلانايضا

الصف!كثزالىجهـديعايضيفاناحدباستطاعةيمدولممنتهاها

بابيقموركوزمينواههدى.ءسعارهمبهـصااامتلاتالتيو"لت!لات

الفنفيالفرؤش!ه!لووكوكواوف!نالموسيفىفيوموزارالفلسثظ!

تستهدفكلصويرالدارجةبئللغةلساحرة)صكلائدوكتب""قشكيل!.

فيممحاكاةعألوسيفيينالرساه-حهوبهـهضهووتغوق،لتمفاه!اتاحوهر

الفرنواساببب،القديمةاجميززطيةاوالاسايباتاريخي!الغترات

منمحببواخليطاالدحايقةاخفيف"اطزلفا-"وقدهتعثرالثامن

مرةبالث!عر)،ثهـوارتدت"المدراوسة!البساطةواكلببريظلالصالية

وبساص!هم.الكلاسيكيينوضوحالىالموى

نيقوالمي!نالقميةبمبسلادالارهاصهوكوزمينكانوةدا

القميونكاناذلمحاال!يقيا!دمسيكان(2191-ا6كه،جميلإو!

إخمبسراتوا،لمعارفمنم!تحركاكنزاكعانلانهلمعلماثاعرايممممونه

واحراشلا،ا!ريقيانجاددياررهشهرحلتهمن"ءهاالتيإلص!ية

التيالقصلالسمنكبيرعدءمبتهوفر!بعدهساعارالتيالرحلهلتلك

،والحرارةاوحشيةاوابأل!رةالمتوهجةالطبيعي!2لمناكرفيه!اص!ور

مطبيعةتفري!بامناقدضةطبيعةالفتالتىاالروسيةالذصن!يظ!ىالغريبة

ايضامناضشهريبا-لوبمصاغظالقصلالدهذهوكملات.إلاقىوفية

ص؟18،186.(الر،سيالادبتاريخأسلونيمماصك(61و)06
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هذهكلألت..الرمزيةاز!هار/فرةفيكاس1االفهالذيللامعلوب

يالفهالم7اكصورهماكيجديدة..شيكلفيجدفيةالفصائد

الطيعةابياتها،ولمح!ي،بلوكخىبوفتكينمندالروسيالشعر1

يقولكما-ترىكا/تالتيلشمريةافلسقنهتعكساتيالع!فيقة

علىالشعراءيجبولذاالاوك،المحلميحركةالتفكيران"جميليو!

جميليوف!اسقخثموفد.."الصفاتمنبهثرالا!الىيستف!مواان

ستعملوا"،اح!يويهوابالحركةمليثةقصائدهصطتبوفرةا!عالى

والكإاحاإياةاكتمهـالوقرظ،اتهكتاب!اس!كلفيصوبأارنانااسلوبا

تشوب!ه،آفيالرنانانسعرهويتووفى.لانفعالافىوالتحكموالافجا:

احسنفياظهرفقدذلكومع،نحاسيةبخاصيةاحيافااالبرناسية

الفطريالخميالمنكبيرةشدجة،اللغويالوضوحبد*فصائده

ا!جدبدةالاشهسارووهوا-هوت)61("ارقيقاالزهفوالاح!،كا

!!و!فتجمعوا..الموهويناثبهـاباإشعراءمنعدداالمسهشة

ابرنروكان.الجديهةمدرسهدعمائممسهميرسيانواستطاعجميلوف

ايةانولىوجورجيملأددلشتاماوسيبحولهالتغواالذيئالشعيإء

جميليملىمنزراجهابعههرصنالتيجولىفهـوواناتيخوؤوشونيكو!ب

القمية،المثرسةالىواندما!ها،ا!ا8-0191مناستمرالتي

.اضلا!نابانا

الشهـهـكة؟احركةزعامةلهاانعقعفاتيالفميةالم!رسةولهض

اررمويرةاجهيليو!كأووز-علي1791و1291بيحنروسيافي

والاهنتمى؟م*لل!ك!اتالدقيقالحاذقالاست!مالوعلى،المتوهجة

ا!واكهايمكنالتيالملموسةالدقيقهـةوبا.صور،الم!نطقيبمث،ها

.والاسلوبابنيانباوبالوعي،والحصةاأرتيةوباروجودات،بالصاس

كانوالليللرمزيبنالرومانسبقىالصوافيةمعالتناقضعلىوققوم

الترا&الىوالعودةالمرئيةبالكلمه!الاهتمامالىشعرهايميم

املىثرجاتبلوغبغية!الشعريبالكدعوالاهتمام)؟ول،(السيكي

منينحمرالذيااسمهاالمصرستاضتالهونوم!نا..إممال

الك!مال.اوجاوالانجوقمةوسناهها؟*!5+لأالاغريقيةلملم!ةا

ياثذالجبلالوضوحذلكفوينكانالفميونينشدهالذيواللامال

عا!ينهضكمالاكانبل،شكلياكمالايكنفلم،كوزمينلبه2دعكا

الوظيفيةالحتميةبمبدنغسهالشاعروياخذفيه،والنحديدالاقتصاد

واوصلاداةاوجرحرفباستممالخنىللشاعوثسمحلااتب

لالثعدبهـالبناليالاحكمهذاوعبروظيهـغةله!ايهـوناندونءع

مئالار،تدا-هذايعنيهمابكلالارضالىبالارتدادالف!يةنلات

الكل!تذءتاستعمالوالى،واالموضوعالثفكلصعياليعلىيحاءاتا

الاليةحركنهافىىالصورةاسرالىوا،والمحمط!الوا!عةالدلالات

الا!لوعلىالطبيعةاعلىاتركيزوالى،أسكونيتهافيولش

فص،ءللأ"فيج!يليوشولآهـعمد.والكفاحالرجولةوعلىالبكل)ية

انموضوعاتهوكدانحيلالهمن*خيرةالاربهعلسنواتاكلكتبهاالتي

ا.وهجهايلا،لىاشعارهاعطتاأءتيوحدها!اتكنلمالافريرقي!ة

!وسيةقصائداب!داععلىقادرالفميا!سعهـيا!نهجوان،وحيو!تها

شيالافويقيظالمرحل!ةاشطرسماتكلهيهاولكنالنفاعحتى

كليقه(فق!دالذبرااماقىاأمثلالشهرةقصلالدهوكلاكت..ابداعه

الحيةالمتوهجةوالحركةالإنفعاليبالتوترطيئة(الساسعةالحاسة)و

جميليوهـ.وروكدومرئياملموساكهياناالصيدةتبمبقوةومفعمة

لهىساثسعةحاسةوجود(السارسةالحاسة"اثهـسرة!عيدتهفي

جزئياتبهايدروكالتيهيالحاسمةهذهوان،والحيوانالأنسان

ميالاليعةضلهامنويتواصلالحيقبضههاعبرهاويحسلطبيم!ةا

للشعربنبمينكاب1مقسة،8وبو!بنسكيديمترييه!)2

لا.6"ص("لروسي



..موفوتان!اليامسثيوكل!التيفهمكلالؤ!مبثثراقواصسلا

فقد،للقميهالحقية،اووسسهوذكرتكصا*هيليوفكانواذا

يتزبسللمانهذلك..الفاجعلمصيرهاالحقيقيةالبدايةكذلككان

،الثوبرةعدسياسي!ةط!هرةفيا621عاموقورط،الروسية"لثورة

الثم،نفسفيبالرصاصرممحآواعدم،يلاعهـاملعكم4عليهصمدر

الكبيررزشالويهاوعلىالقميةالوكةعالىقلالماظلاا!ط!هليلقى

.بمدهم!ن

..اللامعينالقميةالوكةفجميعنالحديثالىالانانتقلناافا

ئفتححيننستاليعلنمافنا.مافدلعثتماوسيبلأعنالحديثولبد،يا

ميلادهع!ميحىبثعقةنص!د"نا!سممهيضب!لئكيالتقلي!ديالقوس

صلالاخلافلان..هيناامراايملادع!امنهـحدلدككوإذا..ووفلاله

لكن..عنهالانمضاءيمكهنامر2918او1918عامذلككاناذاما

الغامضفالمصير..الو!اةمكلت!ديدعندست!لألألمحيرهلمشكلةا

..الص*ثوسة؟نغامراالوفاةعامبتحديدالجزميجلفىندلث!نام

مثل-بعضها،المجالىهذافيرمميعلىتسنقرلاالفربيةذ"لمصاثر

4291،عامحتىعاشور'نه-سى-الروسبيلل!بقا!يخهفيسلوفيم

!امتتقدانه-اوبولينسكيمثل-أ*خربعضهآيسجلبينما

لناتفدمأنتستطيعلانذمه!السوفييتيةالمصا،دروحتى.3891

ال!دبممهدبيافاتتقولفبيتص؟..السوالهذاعلىشافي!ةاجاقي

فيلادي!فوستك،،!3891ديسممبر27هيوفاتهثار-اانادسوفييي

هـناهـوفيتيالادبمجلةاصلأرتهالذيالخاصاالهمددلنايسجل

مىماتقدماندلشتامان(6791-1617بيهن(ألروسالثعر)

لأدرامسةطعدالباحثيناحدالمحيرةالمسالةهذه!ثاقتوفد..4391

نانهايتهافييستطعلموممنه)33لشتامماونمصيرعنضلاية

ابت!(ءوالاضطهادللنبذيتعرضاخذمافدلثشنامانمنبامح!ركوم

قريرةفيوالاثماامةهوسكوعنالرحيلالىضكلا!يث.1633عاممن

منالأشعارمجموعننينلقريةاهذهفيكتبو(قد.(فروفيز)هيصغيرة

بي!،!/بريلمكتوبةوقصائ!ما(فرونيزعن!رلىاالمذكرات)اًولاهما..

قصائلعاوكتبت(!دنيزعنالهثلايةالمذكرات)ثم،3691وشتاء35

المحموعة!هقصلالدبعضلكن،*91ومايو3691شتاءبين

ل!ممربكامروهو،3791ينايرموسكصو!مؤرض!ةالثالأنية

اد!وانيسىاصدنوانخاصة..الانح!تىتفسيزااحدل4يسنطع

عامبررح!يا-"عننعرفهمياوكل.لغربافبمنشراقددلأالاخيرين

افترةسأحهاطلقئم..الاورالالىابدايسةفيشفيفى-لىانه!!همم

يستطيعولا.1638عاماخرىمرةاعننقللكنهفرونيزفيهاشمها

ذا،التاريخهذابعدمانصلشنامحيلاةفيشيءبأييجزمانالباحث

يقالىبينما،اًلعمهذاًاواخرفيفيلادل!غوستكف!ماتانهيقال

عام؟لالمانبواسطةقتلقدانهاليقينمنالدرجةبربنفس،ايضا

ماتاز،،مشابهوب!يقمين،كذلكويقال.يهوديااعتبرح!يث4291

الشكهذا..ستالين'يامالغامضةلداخليةاالمنافياحدفي

الشهراءلهآتعرضالننيالقاسيةالحيل!منجانبالن!ابصورالمحير

لفرةمنهاأخملا!كاكعاليوسولى..جميكيوفآأكلدابمد"لقهيون

.اطول

هذاكانلماوالا،الاهمبةمنكبيرةمرجةعلىشاعر4دل!ثشموما

كلمن'لمسشمرالتننفميبمذاكانولما،بحيلالهالشديدالاه!مام

!؟نورر6الاجباريصفاهفياوالداخليةهجرتهفيكتبهاكالمة

اماندلشتامأوس!سبمصير)ستوكجورجدراسةراعمول31

.6391يثاررسدلأء*دا(3جملةنشرت

المرتبكةالقرةاهذهق!يل3!بها؟فيالشهريةباعمالهالافنمام1مدا

نر!ستا()ديوأنهثما613عام(الحجر)الاول(سال!وانه..حمياتهمن

التي)الهثة!اشعارها9!لأ(موسكو)انهامالصحيروديوانه291آ

الحؤكيةبم!غمروجديدابعداالقميةالمموسةعبرصااكتسبت

والعشعةوالاحكامالتس!و!اًنه..جمهيليوفارساهالذيوالحيوية

مفل!فلاولتقف)ءاذوإهميته:الفريدموناقلهشعرهاكسبتلنياإلائقة

ابروسيةالشعريةالعشرينالقرنامقدفاتاعظممحوأحدصففي

علىتمردفقد،الرمزيينايديعلىقتلمذقدكانانهمنالرغموعلى

يختركصاكلماتهمخهـتاول،قاسي!ةإتب!العيةابحوراواستخ!م"سلالذزر

كهـاناررمريةثواولمينهاولعنوانانوالواقع-احجالىهالممرلبن!اء8

واللا.لينية،الاغرجميةبذكريادنها،ماندلشتامقصاتدوتنتمي.(ال!مر)

اضفاؤهمايزيد.الماسفيتهـيوتشيفاوورجافينقليدهـلى

القمحثد.هذهتنقلهالذيااظههانطب!اعمنالعاسياتعلىلشاعرية8

الىاو،ألتيكهيالتقليدالىتمامايرتماحانهمنالرعموككلى

لدشخساص،كثيراالسخريةعليهتغلبالذيالوصفبمالتصوير

الجميلة،الاشكلكالذاتبصورهحقيقيةقممالىيرتفع(فانه،والاماكن

وعلى.بطرسبورجسافت-وعأصمضهاوثقفشهاروسيابينه!اومن

احسدسلديهكان!د.لامدمطصرالستائا:قال،لهمنلرغم9

شكلللامبرا!ويهـةجييديالتراإ*نهياروصورصوا،بالتاريخحاد

اثهـصارهرىبارعواؤر.)،ول"معهانعبالديالتهذيهـب!عالم

الارتباطالىومالىالميةالمدر!سمةالثلانيناتفىكنبهاالتيالاخيرة

قفسيزيحنولا.قليلبمدسنتناولهالشاالمستقبليةبالمعوسة

ققديسهفسءف!الاالمستقبديةالاالقميةالىأ؟ا!يكيةخماافتقالها

وانلاخلاوكشاعربحريتهالا!ماسشديدكانلاذ..لحريتهالشديد

بمضابريلانهلىإ2استمع.الموحيةالابعادمنمجموعةالحريةهلدممسب

..0291عغوالمؤرخةالمعنوفةنحيرالقصيدةهذه

،مثردالذيالقاربتوثقانتستطيعيدلا

جمتشسف،انيمكنهااننولا

،الغراءمناحذيةتنتمل8لاطياهـالتي

الخوفذلكعلىيتغلبانيمكنهصلولا

بة.وال!الحزنمنلدائما

لنا.قركالف!ع!!ي

الوبر،كاهداب،كالفراءقبلارر"ولكن

،مووتانعلييهقصرالراالصلنحلكلرمنهات

.مأواهكين!كافو؟ار!؟اظمةااخليةاعنبعيدا

ويئزيطن،لراسخاالشسفيفالليلحضنفبم

،تايجيتوسإباتغاقلبكلبيته

البهيج،لطويلاالوقتعلىيتذىحيث

النمناع!وشجيراتالرنبونبلاماتالببريةلحشا"ثراازاهيروعلى

اوحشي.االحلى!رهذا،9ابهاجكاجلمنفبلتلقد

؟لنحل،ابرسلاصلالمنظومةلهـقلادةافهذه

ا!ثمسى.فوءوث11استحالالذيالمسلهي

اذ،-كبيرةرو!هيةشاعرةاولعنالحديثدوري!جيءذلكبمد

اخهاتوهـانا،وهي-بافاوفاكادوليناالرائدةالشاعرةاستثنيئ

الثرك!نابةمار!تاقيا!عمرهالشاعوةتلك..!9188-1666)

ابتللأد1عن-ر!سابسببوالافت،!آستينمن!ربما

الص!تيالاضططد.منحعيزاوحدهالشعرلصوتوانصاقهاصمهـبتها

.187ص(الروسيالادبنريخ)سلوفهممكرلهإ؟ول



فيتمملكانتثبيلةاسرةمهدفي!رنؤاندوريخ!نااف!ولمض،ت

مناخااكن!عمةالث،ةامذهلهاضيات،بطرسبوربمفيالقمحرضمة

ال!رتها،مكتثةف!يالرو-!ىالادبدرائعللتبرهـعلىصالحا

ت!طمفوصةلهاهيماتكما...الكباوشوائه"ابداجماتمندبثعترافي

والفرنسيةولألأؤجليزيةوالهندية.الايطالببة.اثننوعةاللظتمنمجعومحثة

.وتهما.الاضىالسوفييفصبةالقوعياتاالهـفاتوبضا!لىفخيةعنفدملا

يزالمهاآنيسكيسحركانالشعرلكتابةمحاو+عااولىبد"ت

لواويناش!(الجميلةالسيدةعن!ائدأبركفىيوانوكان.!يا

تفر!ىبرجناحيهاالرمزيرةالمد!مسةوكانت.غثيراو"كثرهاخيرةا

الروسيالشعرحقلفيضقتهاالتنيالكبيرةالفنيةالافجارات1بسكلة

الىالسيطرةهذهنيطاقتمد3!وتحاولبحملهالشعراعلىص!تا

المفرلمة،!لذهاواءت!ب،،الفتوةهذهفي.التصبيريةالفنونمنئيره

نالبثتما،ولكن!،اثعريةقصائدهااولىكاقيجورنكوانابدأت

علىاضهرف!اوكان.ا!ريقبدايةفيتزللماوهيعنهاادعرفت

اضهرإ-ةا"المدرسهذهعنالمبكرانصرافهافيكبيردور!ميلوى

.161.ء/(ممهـنهوزواجهاالقميةالم!رسهالىانضما!اوفى،اطافية

بهاكفخهرتالذيالا-ماخماتوق،استعارت4مرسهاه!ذهاسمومئ

برسةالهء-"شب!؟أشلوءمبترا،ستـ،وتحت.الر،سبملابة-تاركغ!

النيا!ا4عيام(المسبحةحبات)و1291عام(المسا*)..الاورلى

1791عام،ضالابالرب)ثم،لمخس!رةشاعرةبعدهاإجم!بحت

.2291عاملمبوعينيأنو)و2191عام،صغير).لسانو

الالفاظاستعمالفياخو"اتوكااقتصمت"الدواويناهذهني

القميينصاءالشعمنيعددبينأستعمالهاشاع:لض!كلضفة4

والصفاءوالدوصةبالجمالذلكاقترنوان،االقصراليجملهاومالهت

والموفبةالشديدةبلاصاليةتميزتكما،لمعنىابلاغ؟2علىوالقدرة

بينالناقضذلكسيصدمهالقاريةرزعيإهر..المقتدرةالتنائية

.!"دةعالجتهاالتيوالقضاياالمنطقةومحدو!:قيالشاعرةموهبةؤم

اللإيعةذاتالنسائيةالمشكبقغكمنانجعدفصائدهالمتلمبلا

ال!بيئةعنوالعزلةالشخصيةالإنفع!ق!ضاياومن،الد!ة

فانفصالدها،لعادبةاغبرموهبتهأبسببولكن.ان!يطةإلاجتماعية

وتاسره!ا)65أ،(الحبموضوعهـاتمنمتدتجقبتيار؟لقاريءتشعن

أسققصتالديالمالوفالموصوعثهـضاعلىالمتعث!ةالثريةبالتثويعلى

.اثلق!؟ء(تجزنيا-4منجزئيةلهلابصغرألمتنلايةاالتفاصيلإضلا!فا

وخميبةالشكوتعات..شالنشوة2!ةا(تل!ات..الالفسات..

اسل.

،الايامهذهبه/احلمماناكد!

اشننا!،لافي..ا!يياهشوا

ظفت.واثيذهبتاينما،اراهانياتخيلان

الابيضالطىلقعلىالص"ب،مخيممازإلما

الماء!قتتماوحو*طيافىالمل!

!اللي!لكشجيراتاشل!ازارماو،انا

الانازاهيرهات!نفضالنيقىوعهاواقيص

،ص!رييثليالسماواتورب

الحب.ل!دان"ل!يهديباله!وء

تتخرلم،الثورةبعد!اص!لؤتيقيالثل!!ةاينالدواءحتى

الاحداث!بفارجهعةكنثكىلسموكما.لد!ا؟+ليرة*هلأء!ا!فعو!كاتمم!

ه!ان،شصهماعلىواضمصةبصورةاومبا!ثرة"لثورة!سبقتأثهي

.إهتماملا!عنبمطلىكبيرحدالىظل!تبعدصاوماالث!رة"حطى

قبي،صهاوالؤرةفص!لىكاكوةفيرسيدةدتلسنو1وصت

04

الصعبمنكانكيف،الثورةبمدصدهـتالننبممج!وعا،تهات!برز"و

وان،المئيديةائوضوعاتومنالماضيمننفسهاتحرراىعال!ا

الفيحالمالمالىوتدلفالشخصيهتجربننيا،أسعارمناسنفلت

.)6*(،الجديد"التاريخيةللصحلية

برقةالاشبعنالمسئوليناحديبديهاالتي-امر!صةبهذء

ل!مت!1القلقشطويل!ةقنرةاليندلف-الجاليد1فوبأنبعد

ا؟91عامزيجها'عدامفب!!..اخملالوفاازاحياةا!والاضطهلا

؟لكبيرالكبمذلكالىالريبةبعينتنعكلراهـولأيميتيةالس!اتاخذ!

دواويسنبهتكنظالذيالانفعاليةبرطبيمتهاالهـنسعائيةالمشاكلمن

تلحالنيالواؤحعن!ألاغنراباتنوحدمشكلاتوالى،اخماتوفا

ذاثالز!تفبم؟اله"لمط"تل!كلدىوكان..يالشعععالمهاعلىحميرا

بيحو؟كأانالثزاص،زااخ!،تطؤااناشعركاناذ.ا)خاصةم!رراتها

بعدالثورة.ماتواترهااقىكللتالتبمازاعقةاا،)حماسيةالأشعار

بيتهأبناءتعيدانتريدالهـتدخلحووببعدكةالمن!روسيا3انتو

لهذهكانوكما.القضاي،بهذهيهتملافنانايموقففيوإكنش!

مبرراتءكالاخرىاخماتوفالأناكانالاصةمبرراتهـاالسلطة

حرهبنهايةمنبالقرباعالمقدواستاذ!ازوجهـاكان..اثرى

الخاص"احزان!ا!باهـحةعاىؤادؤةغيرهيشكاتت..اال!دخل

اصت'نجديدهافا!ك!وببشعرهاالاتجاهعلىاو،الضدمةوهمومها

فياببهاإعيئقالمأساةجاءتئم.الموحشةفدهـافدهافيالشعر

ودمقت..الثورةصيبت!ولهاهمياملايعلىاجهزتفالشلائين!اتها

ام!1بل!ا:اطويلةالالتنيساداتاره!فتهااننيومعانا-ساآلامهامن

-4ئسامليوهجداظهاوفي،الطعامبعغيلهترككمماسجنه

كأملكانلكنه.،الداضل1فيمرةينهنحركوهوطيفهتملمحقتدانهافي

الشاعرةزستطعولم..القانونع!مااثهـثولذيالمسكينكيافكافلاج

قبلاديرةالهجربةهذهعنكنبت!التيالقصائدمناياتنثران

الست!اوي!يااأعهدطوالق!ءكنلملانها..الخمسيناتاواضر

اثارتفقد..اشعلرهامنديوانايكلشرمنانوؤفيالجدابلاحرىاو

سخ!ليبجوادمجلاتفيتنشرهاكانتاثنىالقليلةالقصائدبعض

جريمةتضاهيجريمةاخمالوفاشعونث!ران"ةثالالذيءلدلأنوف

وبيليوسولوجوفي،كوزمينوايفانوف!ميرءكوويسكيائارتثرالتفكير

"محلب!العام،ناروضليعةا!بنااعتبرهملذين1هؤلاء-وغيرهم

"-!واخملاوفا/..الفنواابسياسةفيمارفين،الرجعيةلاظدية

منا.ها،ا،درجهيالا؟ضالمم!ضنقعهذايممالونالذ--نل!ضعراءا

الصوفيةضبابفيالغا*دكمةالاعاليالىدلجاونالذينالثههـاء

الخسيسة.نفو-!معنليبحثواالم!نحرفةمشالوهموفي،،لدينية

البرجوازية*يديولوجيةيمثلونم!منواخرينمينالر!مثلوهي

وراءبى،والايمهان!"لانحلدالتشسلؤمق!وكأجميعاكلا!واالذين

تعفوبمه..غر،بي."وهرة.هستمريةامراةشعرفثسوها..هـل!ياة

14،عاهرةاوراهبةانها..والصوفيةوالموتوالحنينإئ!!ة

)يس..)7*"بالصلاةالههرندايمتزجعاهرهراهيبةبلاحرى

مجلة(؟خملالوفااناشعر)سوركو!الكسي6ولو6ه9

6591سبتمبرعدد(اسوفببيه!االادب)

8فاولثع!35همملم'(لأ+!ا!ه"لأمكل!شيا،لمههأ!78ل'

ا303!ع!3!ي!!،هـأ؟84*،لأايا'3*مح!ءور!!ما!يأكاو.

)-"ؤ3(والمولسيقىوالفسفة"لادبعن)جلانوفا.ول71

..0591عامبباري!ى؟لجديدلنقد2منمشولى"تفيونشراراجونلوى

قضيةأبئنابة(سعيدا!مدعميأإثونيسالرجمهمنوالمقتطف

.ب!سترن!لا،



المثاعرةتنمرران-المش!مر!لجطنوفىلوهط1هذابع!-!يا

وال!را-اتانرجمة1شطروجماقي!يرانفليلاالثعرعن

الش!رمنوفيرةونماذبموطالفورلوراابجرعمالاقنرجمت.النقدية

بوشكين-واعمالحياةفاررينوحسعامسي!ةبعمقوثداست.النتري

دراسةعليلفترةوعكفت.الثورةق!بليشوقهآكانموضوعرهو

يانشرمنتتمكنولم.تكملهالمو!نهاليرمينتوورعنهماثلة

واحدةنفسهاوجدتاذ.ا)!ثانيةالعل!عةال!بق!بل!عا!دده!ماش

..لينيجرادحصرفبمالخنه!عليمضيقالذينهؤلاءمن

بهذهشعرهاواتفجر..والحصارالوبماساةبمينهاوشاه!ت

الاملوسياوتالثورةليسالانللصريننموضفالمأسلا.

بالمقاومة،شعرهاوتوهجطهادوالاضالصمتآلامكل.فنسيت.الحبيبة

-والمرارةتق!هـبالحزنالتيالقصلالدمنعدد!ه-ة!هاوثعي

كانواالذينولمواطنب!ا-للمنفضحيةاراحواالذينللاطفالى

ظلتكبها.لينيجراددحصارفيوالعالبردمنيقاسسون

..وللمقاومةللبطولةتغنيوهيحتى،الشعرلقضصيةمخلصة

هركوضظ!،لتوازفاتمصيرفا!اان،فو!إفنا

التاريخ،صفعوفن!ق

،اخرراوامتحنتنامركتمهقدالشجاعةو!!ات

.أجمداكهجرنالنوالشهـعالة

الوحشية.الرصاصاتكرمجرعندما،الموتنهبلااننا

نهبتاثنياليوتا!ص!ىنبكيولا

الروسعةالفقناياعلدكنحافانا*لمن

..العظيمةالروسيةيلارضلضةيا

النقيالطونطقكعلىنبقىوثو!

الجديدة.*جيكلونورثه

نتنفسكحتىننعذكوسوف

"صد.إلى

2؟11همررابرفيكتبتلتي1القعيدة!.!د!سياجوهران

وثبق.بربمىالميعترب!التيلاللفةقى؟لثعقرةللىيتجسد

ارتفعوامتمرارهاتراثهاوعمىاللغةهذهعلىاال!حفح!اجلومن

النابىيمقاومةم!ليممساركالثاميةالعالميةالحربابانالشال!رةصوت

جموالالشاطرةاهننمتاللضةهذهاجلومن.روسيايجتاجوهو

فيالجليدنوبانوحىالنصربعداستمرتالتي-ال!متفترة

و/كهدت،اثبانالشةراءمنالعاأبالجيل-الخمسيناتا؟إخر

الخاح!ةالمفاه!يمسطوةمننحريرهمفبموجاهعتمنهمالاصيلةالمواهب

ظخلصمت!اشعارهاقبوعيمنعهاولم.معاوالسياسةللفئ

بدأظما..الكتابةمواصاةمنقيممرتهاداخلوربمأاجالاد:ا

اوائلفيللنشردفعتضيقبمتقنحعنيهـتكنسفالجليدذوبان

سجاتالفي16191بطلبلاقصله!الجدتهـ)ديوافهآالسعتينات

خلالف!يهـاتنقلتالتيالمناصفىوالوحش!ةاصمتاعداباتميه

موس!وفي..الداخليةوالهجرة،ا!عارالصمتسنوات

وما.الفونتانكانهرء!صالريفيوبيتهاكوماروفووقريةولبيحراًد

الديموقبراطيةالالفتاحةوبصيقةالاطه!ناننجبعضبعدهاحست"ن

اللآي6391(الموقىردععرصلام1التاليديوافهامنشرلدمتمتي

ا"بواب!المعتقلاءام!مننهاالتيالثلثملالةالسثاتعناشعارهاممم

البشرةمجموعتهالنشرهياتئم..ابنهابرؤيةتخظىعلها

الذيالمممشالبورتري!ة"علرهاعلىطبعالتي6491(الرمنجريان)

تضمواثينن،عاماخمسينمنحمهثو!بلمودليافيلهارسمه

6491(-9091)عاماوخمسعئحمسةمدىملىشعرهامنمختارات

؟قالت.عليهالساجمقديو؟نهاأص!وبعضالطويلةقصلاكدههامع

دالشعر،ابماالشعرفرلمافنيهـلقارييلاصسوف)،منه!ا

41

ثمرماوفى)ي!"وبالحيلإهبالعصورتصلني"لتيالرابطيةهو

وبمد.وبالحياةبالصورالافانضل!اجمطةالشعرانبمقتدسك

للصمولانصتراالىبالنعابل!سمحالكب!رالديوانهناصمزر

!لا،كسوندجامعةلهااه!تهااننيالخريةالدكنو!اهعلى

مي-عتروسياالىعودته"وبعد.الادابيةتاورعيناجلأسفرةعن

اعطتباجةيالةمسر!يةو(بدات..ليرميئتوفعنثراست!هااتمام

الشعرب!ينفعهاالمراوتح!لت(6ستهص)مبشياعنوإنا

منذ005تكملهاانقبل6691ع،مواخهأالمنبةلكن..وا!نثر

لبمرنر..مسصتمربشكليتزايدبشوهاوالاهتماماتاريخذلك

ندورهااضاوليس..الكبارالروسياتالشاعراتاولكلأدتلانها

الشعرالووسيعشهلملذيالخصيبالاذثعلرذلكظقفيالكبير

خسقاناستطاعتثهاوكان،اليومحتىالجلييدذوبلنمنذ

وال!ياد..العقلفاكرةمواجهةفيالقلبذكرةنسميهانيمكنما

الشع!الروسيروحعلىالشعراءمنقليلة.جموعةمعح!ولانها

ايديعرجديدمنلالقتحتىمتقدةالمننوهجةجلوتهوعلىالاصيلة

هـخ!نفياخملالوفااناشعركان!مد.؟لثمب!الستيناتشعراء

رؤيوا3!ارو،الصادف!ةوالان!الاتالعبقريالغنلأيلتعبيرا

ا!-صاالذفىالروسالشواءمنواحديكللكما-الاصيلة

أخسن!راوهوالجدبسةالا-لجاهلاتممه!اوتبنواالمورسافى

والمبلأمىءالعاديفربالتركيزمثبعير"لافهذلك-تفا!ثوفيمسكي

أطبيعةاوجزئياتالارنجميبالنقاءحسفيهيتغلل.العارمةالا!قية

لحي5،تأثيرهفىكريبشعرنجه5.والملموقيوالضويةالحية

!لألورىالصنروةبالتجاربواخنملا"،العواطفم!الىفيثوراته

والانويةوالنيرةالنسويالطيشعنوتعبيره،والحرمانالعني!

الملإمحوتتجعد.الصاظةاوللسوق!يةاثرادنىفيهولشر.الروحية

القيييالرفببم،النسقنجر!لألكالفنيةاخماتوفاولصنعتهاانمالشعرلمتميزةا

،للظماتعلىاشتبمالىحاذقالهـتعبيرالتىتمتد،ورحابةاكنبيليلايإفىاوفي

لموض!وعاتالعياةكثيرةابعلامنالقليلةالقصيذةسطورورإءماوعلى

اذىاالشملاليها!همنال!نوعذلكمنولئتها.وا!فغةالمضمه

عنلتعبر!تارالتيالخاصةاللضةليست،*زهاربلغ!ةنسميه

ال!امية،المعإشة،الحيةاليأسة!تالكولكنها،الرقيقةاشساعر

.3لأ،(المألوفةاليوميةبناحيافينستعملهاوانياحيافا

زادفما..القميةالمدرسةعن!ديثناي!نهىلا،اخماتوافابتا

جدانوافا!يهاشاو؟لذ،(16م8-ا498)ايفانوفصرجيهناك

..قليلفبلكنابمنافتطفناهاالتيالسطورفىالتوايميةاثارته

كانعن!عاابفلأوفلان..قميتهبسبببايفانوفللعنةاتلضولع

!ؤصل!وانالتعريةالكتابةاساليبيطورانحاولق!شلثرا

منوبالاغترافالروسيللش!رالكرليكب"الجذورالىبالعودة

الابأمجلهبرمقابلة-اضم!يوفا!لافىيارة)زيرنو!اروث)68(

6591مارس(السوميتي

يفيىء382!فى'(ول8357ي!ول!+!7!،)+ي!،ول

ه**ء.*!+.ل'3ه19.7!!!أ؟4أدا!ع+*ه2ايالأ'

ملاي!كعم'ا883.

مصة(اخم!تا،1ذكرىكل)قفاركوكفيسصامسنموول19

1666يونيوالسوفييتي1،دب)

3ء4*،مميعله7ءول!وللأ،ي'(ي*9لأم"ه،+ث!

بهوو،*ل1،ء3!ر.،ولرهـاا"مم9+ولهياأ13'لدا193.كا!8



.،التعير/فيومنهجهمالقميينبروىالالتزاممعوتراكيبهاايقاعاتها

حبثفرنسافيكنبهاااتياشع"رهبسببا"!نةابهلحقتلكن

مرارةتقطرالاشعارهذهكانتفقد..ل!ورة1بمدالمج!صاها*د

وال!مالجادةاسخريةامنبردالمهغلفةكانتاءرارقيا!اهن،وحرنا

ولااحياةابعبثيةراورخوب!يقينعد!بحسمليئةوكانت.الجارح

-6918)تي!خونو!"نعكولايهنطكزالوما.اهاجدو

اق!ياوكان،حياتهبدايةفيكثيراجميليموفباثم!ارتائرإليى

هصذهالىانتمثامنجميعطاردتاقيالمعث!ةامنذجااإذيالوحيد

اللإ،شمعوقاللالاولى4يةالطاأحربافي2حاربققد..المدرسه

هـةدإؤمنوسعانلبثنإانهكما،ايفخلحروبفيالاحمر

زأئبرت!تثمخا!يبنيكوفالكبيرالمستقبليتأثيرتعتفوقعنثراته

ااثورياثصااعلامم!نواحداذلكبهداصبحثم..باستر/،ك

.6،91و4491بينالسوفيبالكتاباتحادوراس..ىوالواق!

وشفافية،رقةواكثرهاااحمربقصائد31ضلهنمجموعةوكب

وملأسله!ةاطم!عة!ىدةهـ"..ر،-!ىسكا-ء
...ءى-!اص،+!.-.!جم!..ير

:9)ه!مورة

ماابرعدالرعزيةالمدرسةعلىحرثاذياالثافىالانشقا!كان

مينكونجكبيرنظربمهبيانايلهلمهدفلم..الم!ن!هةال!ركةعنيكون

استقتوان..قليلبعدعنهة!تحدداهـياامستكبلياكالببانولا

الشيةدراستهومنشينيفحشيرالثما!منيةا&كلصوراتلأكا"امم

اقصيدةف!،االصورةان"علىفيهايبرهنانارادالتي(2=هك!2)

ذا.العمعري1!مونوالعامالمعنىعنومسنقلةكب!يرةقي!ةتملك

غا-سةكانت،القصيدةفبمبذاتهقائماعالماعشدهالصورةكانت

منسواء2لقرانيمكنالتيالقصيدةكتابةالىيدعووكان.كبرى

منالراءةفنىالطريقةهذهتعيرانادون،الاسفلمناوالاعلى

الىالشعرإءودعا.شيئاونموهاظورهامناوالقهـصيدة4قيو

الشاعركان.بالمس!حةالراهبةقلعبكما/الجميلةبالصورةامعب

القصبدة.عالمفيرريعلاينمابهايقدؤء،الصورةاعامحرا

؟لكنه،رهيباحبالهايكن،ي!حبهاكاننفس!هالوق!فىولكنه

الرافعا،قدسالعبثهذماكانههاومن..الذاهلالحنونيالحب

ناإشطاكما،شعريإاتيارهذإن)؟..").ع!وتكوينا*هابالصورة

نوعوبينالصورةلهـتقدالسرالجاممحهشمروقننينيفحد!ثوةبينيوازن

نيهـراس!وف،أيامازدعرتال!تيااًلشعبيةاحياعالىالجديهدالنزوعمن

رهذاالشباىاا!طرفاالمرلىهذامواجثهفيبلاالا?صإموالى

تررلمباتاقابلوافقدهناومن.\الايبةاًنجازاتهوراءاإ-كلوم،لري

بموضوء"توالت!غرببوالعقلانيئالمنطقالىالقبمنو،!ؤ،عإلرمزلين

عاىال!سهقيا!تفاصليعالىيةالث!عرلصورةا،وبت!كيزعوخال!مة!ليهرش

ومنالر"اروسياالشعرجغور؟لىشعرهموعاد.الشعبية،لايقا:؟ت

منبارلاكشافواهتماخصبشكلنيهـراممعو!شعروالىإلشعبية

(لاجامبينوبالتغلغنسلالفلحينبحي!اةوبالتضئيإلطثيسةمنابع

الرمزيينالشعراءاهتماممقابلفي،الروسيةلحضرةواوالغابات

الاهتمامهذاواقشح.وعواصفهاوبرث!اول!ياحهاروسيابثلوج

الكئيسةاشعارعنبثسيءاتذكرءمسيحيهـةب!تةواللبيعةبالضرة

اث!ثقف!مجلة(يسينينسيرجي)جعؤإلشيخحسب".*

07951ديسمبي!عد،العراق!ية(ا!رجمي

لدل!كدننبلورت.(يوسةطمراثي)!الشفاهيوتراثهاالسلافمة

شعراءاس!شعرائهعالىاكليلقالذياالشسعريالتيارهذاملامحاول

اءالشصهؤلاءاهنهاممنكلر!ياالاسمهذايكنولم..ال!

ه!أشعراءابرزلانا!ضا،ل!ق،!سبالظ!حبقضاياالمفرط

بؤجهالفلاحينطبقةومنألدوس+،الريفاضانمن!عواقدالتيار

وسيرجي(3791-1887)لمفكا-ينيقولايوهمااًلا..ضعىا

بالثهريدلفواانعدوااستطلولان!.(2591-918ه)يسهنين

عيرشي*كليبصرواوانالروس!االفلاجاغواراعمقالىمرةلاول

علىوقدوتهابكهـارتيطافعقفين4عقلمرفيأتفقدهلمالتياحداقم!

"عبوازوجس!واالروسيالفلاحرؤىاحتض:واولانكم،الدهثة

معا.وروحه4عقلبوسبروا،والامه

ا)صورةمثرسةالننيارهداعلىاطقالثمسعريالفنصعيدوعيى

ريفيهتهاءثي!االشعرفيإنينهـرونكانوإ"لانهموذلك..

مىنالحواستسشمهـدهااوالخ!يهـال-شلفهاالتيالشعري!ةالررة

لروررهغيرمف!موناللا.هصانيخرونوكانوا.والحياةالطهـبيهة

اشدثد،ةالزائلأزوهيالشعرممادةانويعنتهد،ن،الشعريةالصورة

إلهصاعوء3هـإصو-*نرشمبانئر/قبطرهاًحتواعتقادو،و.الفنفي

،وه-؟!لودلايميالإ"ريدنكأارراعرةو!ن،عزراباوندإلكبيرالامريكي

اذن8"ؤ.ال!دلأ؟ثالىصرفيااتشكيليااثسراساسواضعيمن

خت!؟لحيث)71(ا"،لفمميلإجمئاع!اتجبناالىالشعراءمدارساقىب

تأورانتحا!لالتيالكلماتمنمصنوعة"وحكاىالديهمالقص!ثد

اهنن!مام!-رووذهب.الم!ضىاوإلايحاءقبلوال!ركةواللونالشكل

صدبفأكانالذيكليويفاشعاركلمداهافصىالى+لصورة

ؤم!عائدهبهنراذكرناواًلذي..لهاسنن؟ذابالاحرىاو،ليسينين

إك!!-؟إل!يأاته!انجازاظكلتالبمالشيئيةالمدرسةاسلوبمنبثم!ا*

درسلألانذلك..اعاءثلائينمنباكثرتجاربهدب"الفرنسية

ا؟4؟91991عا(ميلينقدازدهرترورمب،فيالشعريةالصورة

-لفيكلي!ويفعلىقبهـضبقليلدلكوبعد2591عامإ(ن!تحريسيئينلان

ا(طاب-عهذاويبرز.ماتحنىهن-،كظلحيثسيبير،صاالي

ابمترءباالقلبلاتأنفه9عنتعبيرهخلالىمنيفكليوشعبرأ!زالشيئي

ملنسئاوبالكرنمثقلةاحدإقعبرالطبيعةليؤئياتبتصويره

.لهـعبصربأ

ب!"-رهمنبالقربلعيشمثق!فةفلاميةإلرةابنكليويفوكان

لذيةالىافربلغةفياشعارهيكتبالنندينشديدوكان.اونيجا

الفلهـورية،الاشعارمنصورهمنالكثيرويستعببر،الكمسيةالطقوس

ااخيطالريفيالعالممنالطبهـيعةوصورةالشعريةريؤاهجمستعيركما

وركتبهاااتي(يسيعينعلىالنحيب)ق!صدتهوتصد..به

؟صرحطالمش*ر/بئخصانصهتجسدمتوكةلوحةإلشدالر،يفيافت!حا،ر

ااءفيهوتصويالمشهددؤيةخلالمنالبشريةالانفعالاتعنالهـتعبير.ا

اقصيد*إهذهمن(صالسلاممجيء)المعنوناثقطعو!بم..له"لمتحرك

الخاصية.هذهملامحبعضبو!شأنلمس

..الهكليقفولىالثلوجتسقان

..البيضاءالبابونجازهارعثل

مرحب.ضوءمنهايشحالنى،النوا!سابلغدويدارومدإ

.البيفاءالبابوفياازهارفوقاقداميوتدوس

كأطبدسلسالة(والالبالاشتراكية)عوضلويس.د)1*

.401عى،91كلا،بالقاهرة'ل!



ا!ل،ع!جلةابعر:النواهذوعر

بأكأيية،تترنموهيالامواًرى

بحنو،يمضيثم،بسع!ةقيمصالسمينالص!ا

بعيد،مكانمنينطلقالليلجداجدوصفير

اوتضن،الشجرلحاءتقرضوهيالفئرانوصوت

نففدانثونالتقليديةالمراثيعنبعيدانمضيالابيدهدهفي

بهل!-زنمثقلة!احدعبرمرليهم!اشيءفكل..باوولرنا!ساسنا

الذيالسلامالىثجيبالاحرىاو،النسيانالىتواق!ة،وإلاسى

؟كل،هناو؟لم!ور..عليهوال!نحيبالشاصموتمعابيعهيناكاضت

انأ،اشصبلوغالىاشاعراسبيل،هيمتحركةحيةصورةبيت

شيئأكل؟بلو!..الصورةشعرإءلدىبالمعنىاهتمامثمةكان

،لا!ببدةمناخرىابياتوفي..التشكيليةلوحتهاتومفردعناصر

..كل!يولفلدىاللوحغتبرسمالولعهذانلمسعنوان

الذهبية،التموجاتذاتسبتمبرايمأكل

الصنوبر،اشجارمنظبةحقةوعند

مهيب،كنسيروالىوكانهعاقبل!و

العنوبر،اشطرلهيهئصلي

.الم!ورةالاكو؟خفوقالمحتردبحورهاويرتص!اعد

لإرش"السمريقة،اقداماثار،الغابةحراس،وه!الرياحو!مي

ارسداقطة،اكورادبحثعضسة

،عمثبوتنسيجدشكلعلىالريهـحتنثرهاالتملأ

الذابلةعالصنوبراورا!منمصنوع

دارسئاثمرم!مفان،كليويفاشعاربعضوبراعة!يويةومع

الشصرتاريغفي!ذكرالصورةم!وسةانعيىيجمعونالروسي

يسينبنسيرجيا!تبث!بسبب،فيهالضئيلثورهابرغم،لرو!سيا

الخصيبالقويابياعهبسبباشوبمحنىو2،الشعويالمتيارب!ا

سلمبرايسب!ينتالروفد.العاصفةالقصيرةحيلالهسنواتبرغمفيه

علىعينيهفنح"الذيهولااله،الشعريوجم!هجهكيلويفباشعار

عمبفةكراهبي!ةيكنكانيسينينلكن،الشعبيالاطبينابيم

كان.اخرشاصايمنحربهت!لألرفدانهمنبالركم،ل!يويف

الدثجمةباتأم!اشبهو؟ملالدهالمأفيطلادقيغاروكالأكليوفي

والذعو!ادشياالاستفراقاعت!علىيتسمرانشعرهوكلا.اليلرمة

حاقى..اخركىشعبيةاجواءفىبسينينحلقبينما،اللالمال!سى

الارضىبالجه!الكالقبرةشرنماالطلقاثمرويالهواءفبىبجناحيه

لم.)2"اللعوبالفاتنةاطبيعةاوتقلبات

المنزويةفيالروسعةاالقرىاحدم!فيظاكأ؟يغلابويسينين،+لد

الرراسةسنواتوبصد.كونستانتيفوتدعىالجميلةايازانمقاطعة

ق-ثلعيلأ"بكنبممعةولحقةصغيرةكناكالسيةبمررسةالزرحقالأولى

الانجصاتنجبرفيهايتطملم،المتكلالفهابةالفا!رةالصغيرببرجها

.!!الطمهربشقشقةتند!هوهيالصغيرةالكنسيةالجوقةحثشيد

الطقوسفيالصغب!الطفلواًفدروع،باهنبسة41حيطلاالاشجار؟عيالى

فيالخامسة؟هوع!بن(5تغنتحتحن،،اتسنهلعدةكيالهبتلالدش!ية

اثهارعلي،فمى!عثرالتىاصفيوةاال!جهـىةمكتبةعلبىعمرهمنعثرة

..افسبحةاالمماعور!لننجهلي،اسوفونبكرعينهفيلىولبيبرشكي

،الاسلإ"احكال!االئ،،الخاصكنزهالىماابنصلأااشعار!إادشه

المثقف)مجلة(يسينينسيوجي)جعفرالشيخحسب)؟17

.0791ديسمبرعدد،الراقية(العربي

واخذ.الريفيلواقعامفرداتمنيالقربالدائمبتص!هاالشعيية

،الكبارالرو!ىاثمراءبعوالمافهطواكلنيومكليعوديسينين

ئر!ط!ةتسق!للاشياءالفتهوبدات..جديدةبعيونقىيةفيبصر

،عاى..*ديدةبيوناتلاصاءيبمرمنرهشةمكانهالتحل،اخرى

.وررراتمعاوواقعهقريئيسين!ناكثفالجديمةالم!شةهذهو/ؤع

وعلى..جديدةبعيونالاشياءيبصرعئدهشةمكانهال!عل،اخرى

هـنتنئىان،اجدقيقيامتهافيالاشياءهذهتستطعولم.جديد

4ضطواسعنخطوةكلغلفالذياشفيمة!اادينياالراولءذلكنفى-ا

عصريةرموزوكألمهاائمنم!شنببنل!بتتبهوفأخذثت،المعرهةفيعالم

الاساكلصروإؤععلىوتنضبمالشاعررؤىفي!هتتخ!لق،الننكوينلسذر

؟افعوائهالريهـفبقداءتوااغنسملتوقدتنهضثم،الشعييةوالأغاثي

.الساحرة

وجدحتىوالم!شةا،يلادمعرحذنهالشاعربداانمالهـهئ

موسكوار-والدهمعارت!حلاًذ..الرؤبارضمن!سراينتوننفسه

صعيربعملواًلحق..عمرهمنعشرةالسطهسةبعديتجاوزلماوهو

السامقةوكابلالهاءالخضيالرفيامتدادات!مهوجد.مطبعة!أ

الطباعة.حروف؟كمثىالاسو،9بربال!ملطحةشوهاءمنمنمكالىتمسخ

وكلما.بالحبراصابعهتلطدفتوقديصفهاالحروفهذهعلىوعكف

توهجاغوارهفيازداد،الاسودبالجساكل!ةاناملهدؤيةروحعه

ال!يسةتراتيلالىالطريقفيوهوالنرىبقطراتاصابمهابتمكل

هـارمتوىالياكافمياتاءلريفلايامالح!نينضاهـوقحول،؟لنلأعمه

صحاال!ؤسكو.نراع!نهاقسعا،دده1291عمينشرفبعا.بالقريةللتقي

وضفهاكما-النغمةالثريةالنظيفةالطريسةالقصلالدتلكواخذت

هذاوو*!د،"وسكوفىيالالثقفينالقراءاهتمامتمثير-آفذاكبرك

واحبيلالهاالمدينةمداخنبيهـنرهمكعاالحرينالرصمنىلصفورإ

!ظيمفريدحبعلىتحيا"هوجمولنطشاعريت!هكلألتفقد.المعتمة

المالكامةاهووقرشيبارضيفلاحساس..الاصليموطنيحبهو

الاساسصيةالدكلامةهدهواستطالثت)3*"الشعريلممليالاساسية

زليلاعيدداينشريكدفلم.اصيلةوفكهةقريدامذاقاشبرهكمئحان

ناوربمر؟د.مشصراشاعرااصبحو!دنغسهوجدحتىالقصثدمن

سبورجبطم-بتروجرادالكبيرة4ابهبوعنالروسمء"لثقاهىالعالييقمم

1491عامفيهااستقبر،حيث،هناكالىرحالهكثد-س!ابقا

،صة.المنز؟!اقيامنكاا)يمهـاموهوباشاعراباحنباره،هائعااستقبلا

..اشعربئاال!وكةرىق!بيلمنشاءدماي!نلمموضوعاشعرهوطرح

،"!انت.الشففةالدفيصةالرموزهن*وهال"عاطاالقرويا،جمال،هو

ص!اتالبدا!منذاك-عررقهططبرو*-رؤداطبمواولصها-ةالردةا!ا

ولبرينتهفونيكرالس!وفبوشكبنالمدىعلىلاوسىالرللشعرلبثرةا

-هطوس!وحدهنسبيجاكانس!بنبنمز،.وغيره"وكولتسوف

"صعاغثهكان؟قد.عنهطو؟"،وابالقبر!ةتغنوا،لذينلشعراءا

المغهلالبموالواسساطهواالوضويمفىتتمثل!هـمملأريطالكلالشعرلة

..المدائبةلالأرلمذةالحهـلثانقداهـس"دم!4التي،؟لا)كلطن؟لسبة

سشمداق3لانه..4حلا!تالغةلاو*ستعارات*احاءاتلغة

الدرنسة9ذلالتم"،سىارالظك!رء!ونالشعرى3؟مولسهداتمكل

ا)ل!رماءاحهالشكلولغهـةالشعسة*غنمدووالامثماواءخسةواًلا62ء،

متهاحعفهـ،ابرلفمةالطسعلىاخاص!لاقى1حث!عارها!هتاء!..

...وحركئها

75-"دصةحةعر*حاحمتهكأ-

الادب1بمجسة(يسينيزسيرجي)جايزاريانسورين)3!

.1665سبتمبرعدر(السوفييتي

لا؟*93!ح!أ،9لا!"*ر(ء3لاهـوم3392+ورأ5'30أيا!7هيلأ

إ*ول!8!م!7+إه،أيلأ!8ي!3)'57؟أأء4أ!3،مداأ!م8،اثلا*لأ

!أ!؟!يمط1ه65ء



)43-ت----ا!ةعليالمنشورتابع-
اًلرول!بم!شرل!ود

!
الغابةاحراثنوسط

طريقهاب!ينطينهتنستىانالحافناصضستطيعحيث

السحبمنرياضبينالمطا!ثةالرييوتوح

الذصيةالرقصحلقةوسط،مكان!لتاحذ

ضووهويتد!الفجريب!3،ع!ندما

والاشجارحامدحتاكوهعبقمرهويمببل

مهرتهيجرسوفالفسيحالسهلوعيلى

طربفيالاحمرذيلهاتحركوهي

النهارانكسارع!ندايق!يني

المصباحغرف!تنافيالوهاجضوؤهوخسفعندما

!نييقولواحتى،!تاساقدمذاكمند

للجميعءمعروفدوسيش!اعرهذا

ذلكفييتمثليسمنبنشصيتركهالليالاساسيوالافطباع"

الغرحوفي،القلبالىمباشرةتصلاتيوالرقةبلالثىيويلاصماس

حقيقيفنككل،لشعرهك!انفقد.جميلبشيءبلالصال

فياغوارناالنبيلالجمال،وكسالتأثبرعالىالمتمميزة!وته،وكاالوسيقى

وقوتها.ببكالرتهاووعياالبةاحتمالعلىجديالةفوةومنحنا

ب!كذ!نهاإلروسيةالقويةصورهاذهانئااالىيسينينشعرويستحضر

فيامئيبالظمأولضييها،الشتاءفياثدمربضوءتمتحموهي

جبث،كبيرةباجمتسامةوم!فعمةملونةالبقاعهلىهقيوروسيا.الصيف

كلشىءيحبالتىالامارضهحضنوفيبيتهكيب!لالهالانساني!ثسعر

ترسمالتعبيريهـةوصياغلالهوإستعاراتهوصورهتشبيهائهوكل.فيها

لأ(.41"بممقالش!اعرلتفهمهاالتىإل!حينحياةلئا

نفسهالشلالىووجد،الثورإندلعتحتىالشاعونجمكعانوما

عالم..القديمالمهترىءالعالمقشرةصت!عيايتخلقجديدعالىاؤاء

بنينفثدفع..ال!راءأفقرمنوالفلاجمن،للم!راءبالمجدينادي

حيمت..الخاصةبطرقتهومن.الجديدة(ا!ثورةيؤيدكليثهبكل

ولكننح.ءحوبرجفبالىكليةائجؤتالثورةسنواتفى"يقور

وجهةمن)ه*(،فلاحنكووجهةومن،الخاصةبطريقتر!شو؟كلتقبلت

*شتر؟كي!ةللثورةيغنينفسهوجدلكنه.للثورةيغتىاخذهذهالئظر

-.إلكضصةاقيللتيمواالتهداةمنيممنتز؟؟شصولمصطلعدبتبةبكل!لى

كأاب")التبمعيد)مثلخالصةظينيةعناوينللئ!رةقصاندهوحملت

"تكونت..(السماويالبطل)و(الار!نمروبمأو(الوي!الصلوات

ا!توالشوالازههار*شحارمون)،دفيةاليالحببلامامةم!صوره

والندىا!لايمواوالفسابإلجوفيةوالمياهلىوالحقهالمحروثةوالارض

تلألسنمتالهفاثوارءوجبواناتواًلشم!ر،الثلحبةواًلعواصفوالفخو

امكارهابهلأوتمقل،الشاع!مبمبياتتفاهملغة.؟يقةبكلوجدتفىكالها

على؟اثرا.سببنب!كانفقدالباكرةص-حلشهألمح!؟حتى.قلهالم،،

الطسعةافىبدورماوعمقلبروعةثشقل2قتستلطعمسطررصماغة

معاممقةاال!هوال1تحمم،!از،،آز،فىء4تنسهيوربح!لفىء-؟حولهمن

.6*.ولس!لأد،*ملارفال!ئه!حهكعكسق12،سلفىعالىموطنهحم"،

لحهكاقىةاازاءاررصالإء".،حسم2انةقصمةفضلعدلسثملألكف

ءاسعتطم،له.لالث!رةممشصرءمثه!الذ-.(اءالشصم!.،الحالث!ده

68صوالثرآلقضالأ،اًلس!فستي!*ث!)"ليئسكهـ/زر،)،*

ا!-اء7أ+؟،5م!لم8ء.ءك!3؟1ءأ2!مللأم9'!م!أ؟؟*9+.3يم

ءا+-ء"ا'3"3!ه9!كل93ء؟3،افى!"!يلاص!!1.95ه70."كا.8

*د!أبمجلة(سميعينسيرجبى)ار؟نجافيسولىين(ولو7)ه

.6591سبشيبرعدد(ادسوفييتى

وا،بالبرويا!حملةالقطالاتلمواكبمايثوفيسمكلتننياماءيصمد

وا،ا!هـض!رحمتهتكالتي1ال!ملاقةوالحفداتوالبخارللكصباء

بل..الثمموسلاف2حبرارةاحشا!كهافيتتوهجالننيالصلمبلافران

ي!بثملأحعهةالبدا!ؤ!الك!شةي!ثيردينيبمصط!!ورةيخيكان

م.يغنيكان..ثليلبعدنضارتهيفقدان

ا،رضوعلىالسماءفيالثورةلتعبن

وللكوميوناتالجماهيرقيامةلعيدتضاءشمعةقلبياو

الهـكنيسةبخرسمثلالمسماءاو

لس!مثل(لمر

بولشفيكوى،امىءالوطن

الجمأهيرعنهـاتزورانقبلالشاعزمثهاانلبثماالاغنياتهذه

سى!ملكن..اثعقفينمنكثيرفهلكماروسيايغادرانو+لر..

سدنكانا-فىا؟دورااًلراقصةسأكلتهيةالشعلةاتلكفياوقعهالحط

هصا!بعدوصلانهمنالمعافاةانئيرامناةدلىنيرانااصلتهالتي

تزوجياذ6الجديدالعالممعالواؤمعنعاءةكلماكلهوان.الاوان

وبلجيكاواطالياو!نسساالمالياالىممهاورحلا229عامالفساعر

ع!نبمدهالمشا!لبثما،معسنعامطوالامريكا!"استقراخنى

ضنيتهآثارارو!علىوالئربةالزواًجفقرةتركتانبعدصوسياافي

،وفضاءالثرابفيبالائضاسئه!اا!رامنيغتسلانالشاعرحاول

ذلهكفييجدلممنه.الصاتفيمع*اال!مورينالوقتصعظم

الأخي!ةثصلادهفيوصب..جديدطو!قعني!بح!ت!ا!ذالسلوى

الخاصةاوجاعهعنوت!م!.وجدافهبهااكتوىالتيالمراراتكل

وكنغ!السهوب؟لبراريرقةلهامتوحشةجديدةبلغةيلابديوضياعه

كلبته؟ث!يهربانوحرو..القديمةالروسيةالقريةو!ائحة

كتابقمر؟لا،اضى!بةمكافثاووجد،عليهايعثرفلم،جديدمن

مرة1نافعا.جديد!هاضرإوترددكتبجديدةعلىتعكفبلالصلوات

ش!عره؟ناخسوقد،ا!يمافترااله!مةيحهـي"موسكوالىاخمرى

يقثل؟باليه!يمةعفلةالاسوالىفيي!حوانهضروريايمدلم

بفيدةفتزوبم،باثرو؟جازنالتوالنفسهيعيدانوكاول..احدعل!يها

ي!تعرل!بهانواجهوكن.2591عامصوفيا،ال!يمولتوي

الشرابههحديدمنبعدههاالشاع!رانذمس.شهوربضعةسوى

ثوريةقص!لدكت!ابةومحاولة،الخاصةبمماسلالهوالتغئم!واًلصطكة

؟أهسامهذاوفي-.المبالثرةالثمعالىاتاجلهنبالثم!-!حيلا

تفتقت،حياقهمنالاخهـيرينالعامينفي"بلاحرىاًو..بقليلوقهبله

حرر'ذ.القؤيالمممثيطهلا!هاا!سلعنالرائعةالثمعريةمومبته

علبه.غريبةكانتالتياثمضيداتومنالمقتلفةالتاورسرراتمنشعره

)37لم..أ،الشعريبوشكنبتراثتربطهالتياكراصرخلالهماوتوثقت

ألانجرر"القريةلثاعر)أـللأدالااليردةفييصرخبانهيحسذلكمعلكنه

..*خيرال!قرقيشاعربضرهصو..قصثدهاحدىفيكالاهكقا

ظلومنه..اث!حتىو؟لمدينةاالفريةبينالصاعاخنمموقدجاء

واشجارها،الهاربةظلالهاباذيالمتمسكا،القديمةبقريتهمتشبثا

لإحسفلما..الممتد!ثلجازهارعناثتفتحةالصيففيالمبتلة

معها..الاخرهويختنىانقرر،تيخت!انتوشكالقريمةهذهبان

ممنو،لعثرد!نالناسعليلةلينشجرادمطدجلترافن!قالى!لف

نفسحهشنئثمابيلالهآخربالمموحيمبعمصمهوجو!،2591ديسمبو

..بالدمإلكتوبةالابياتهذهمخلفا،ال!رةسقفثي

73.ثميلمبشراواثضا؟ا،السوفيتيالاكب)نريلينسكي.يههيهـك



هناضرورياليسشعري

ضررريااعدلمنفسيانا،ربما..أجل

صديقييافوداعا

*يدينشدانو!ون،كلماتبدونوداعا

حاجبيكتقطبولاتحزنلا

لموتانالحياةهذه!يجديداشيئافليس

نعيش،وان

..ايضااجديدابر،لتنيءاببسبالطبع

سةفات!الستالينيال!صربدايةفيالفاجعيسينينانتحلروكان

كانال!رانعلىبهيبرهنانأترضتسكيحاول"اذ..طويللحديث

ناعلىالادليةيسوقواخذ،يسينينمثلالغنائهينللشسعراءمعاديا

..ناحيينمنالصوابجمبولكنه.اورعردمرقدلاشتراكيةبنيا

اًلاحوا!معاررايةمنحوفييمحنلمالتيللاثتركيئاحترامهناصيةمن

4!مشهكانالذ!ليسينيناحنترامهناحيةومن..الغنثيللشعر

رثناحيةممناماول)8"النتاريحيةالضيقةحصاداستجلاء"أى

ثائ!ةوبممعةبشئفيقرأزالوما،اليوممتىفروريازالما

أحهءحا،فروريغيرا،-،4حياتكأايامآخرفيحسبالذييسينين

وىزحرالنىالهامة؟لروافدمنرافدازالوصا.خارجها9روسيافي

انتحو،وعن!دعا..الروكيالشعراءمنالجديدالجيلاشع9رم!نها

مدصقىبقصيدهماي!عوفيسكيورثاه..الروسالشعراءاغلبرثاه

ينتمبرالتيا!صرسةاعنالحدمثالىعمخلناابياتهابعضدنسنجل

خمسمناقلبعديسينينبمصيرلىالمل!الشاعرهذااليها

..سنوات

!خر.العالمالى،صولونكما،رحلتلقد

.النبمملتصا3،وم!ضيتلخواءاوراوروخلفت

ثجممهااتيالنقوداخعقة

لجعهافيهانشربالتيو"لحلأدات

الهمودسوىه!ناكيعدلم،واحهةكلمةوفي

يسينين،همنلأكيمدلم

.المرهالضيقةوتكنها،سخريةهذهليسعت

اماركة.جما/ع،ولكنهتصتيفيا،لاغنياتتتجمعلا

..وار!ى،الصميلهيكلاتيل

انتبعوت،فياىوفئ

الدممن.ونههررا

المقطوعةمعصم!شرايينمنحدؤئ

وعيككانلفىاكت....!كغى..!!ف

خديكيكسوالموتشحوبقتركحتى

فاثقة،بمقدرةانجرتمنلا..!6لت

احد،يستطيعلاالمذيلنوعاذلكمناعملا

.زمانايفيفيهايبارفيان

سبب؟ويعي..ألمذا

قفسير4ايحقاه!ناكلهـيط2

سيحتاح،المحيرةالاسئلةوهذه6الملتالثةالصرخةهذهنفس

..مايحوفبسكياتتحارعقبس!نواتخمسبعدترديدعاالىحميرون

.الوراءالىلميلافرمعانعليناالاحداثفستبقلاوحتى

86الراسات،صمجموعة(لقاقى!2الاشيتركبب!ة1كتلإ،من)8!،

ا،؟س!3*،كللاأالا!9!'ا!!*؟ا?اأه3ءاس!أ+!

ك!م!3!بمه؟؟أيلألا"15*"فىهولا72،!!8

،لملتراث،8ك!دا!لآالاطاحة05المستةدبلرولآا!وسة1(10

لى:هض!أدلم!ف!ايشر/اسسو

اظهتقبليةءنتءثتانقيطلأبال!اريخ!بالسيافىالالشامكار

القويالاث"لهاقكالتالمسةقي:!يةلان،القميةا!درسةاعنالحديهـثعقب

،ع!لي!،الصورةسةمدقدصصااكننا.الرمزيةالممرسةعلى؟لثثي

لميطقا(درسةههذهتقطع،حتى،منهطاهميةاقلكانتانهابرغم

الذيالاوس!بالثرعنوحلإرثنا،المسه!قبل!ةعنحدي!ثنابينا+لصال

كلادبه-!اكبيراإ-*قبليةافيممعارولهوؤ-فيالشعرلوحةالىقمم

واقعفيوءؤثرةحيةاسمهرتجةالمستتيولان،ناجيةمنصاياكوفيسكبئ

هادحوانتهاءالصورةمدرسةذب!لبعدطويلهافترةالروسيالشعر

بايةالمسصةظهرتوقد.اخرىناح!4منسنواتبدلمظيسصينينموتفيبل

وء.ت.اسسه،1191-!.!اًبينايطالياؤيمرةلاولفه؟كتيار

ؤ،!ص"ث(اسنقبليلما:جمانا)ك!تاببمافي،؟91(-1867)مارين!يتي

برهـالااوؤرالسباقفم!"ارة..لأالالاتنتصارسنمجدتزايداننا"

ؤبم-الاءرإقحد!ال:صرآل!!ة-نايكيتمثالمنورشاقة

منتوعوالى،الصناعيةالحركةتمجيدالىودثا)9*،(سلاوثر،س

إنطلقت2بئالضاروسيةااإمستقبملمي!ة31!.الميكنهوتقببسالاثهةع!بادة

د1؟ثدبال!مبرت!أتو،ست،بر!تكلمبمهصركهكانت2161عامثثوت!ا

.وانطفتؤلميلبعدتض!مهامناقننربتاطلشتماكتنطالرمزيةعلى

بعدءفافترقتانلنثتمالدنهامارينىبيانافكاربعضمن

4ءبورليوكوظلبه:بكوالاخوانمثل،الروسىالمستقبليونكهـاناًذ..ظيل

بيانبلورهالذيالا.لجاهلجوهرمه،دبن،وكعينيسكيوءليقنشنز

التسردالىمنهاالفوصويةالىاقرباعمالهموكافت،ماريشتي

فيإور3)م،الصناعيةالحركةباهمبس"تبشيرهمومع.المتسقالمنهجي

هـ".فييئ.بيانفينل!سهالذيايدوياللع!لالازفىواءذلهكشوهم

لزاكوم،()11عبرهيجسدونامثكليالنقاءمننوعايخلقصاانحاولوابل

،رغالمبالرمزيهـةالمموسةا-ارمنخلالهوينطتونالمنطقيوراءمااو

آخر.ث!طءايقبلثورتهماليهاوجهولاابتي

الاخوانهم-التسعراءمناربعةوقعهالذيالاولبيانهمانطلقوقد

ا-سلاداوثيقةاعت!بروالذي-وكامينيسك!وخلبت!يكوؤ-بورليوك

المابملوفة..المواضعاتكلعلىالتوودفيالرغبةمنالمسشقبليةلالمثرسة

غى9وحهصفع-ة)ع!نوانتحت1291عاممرةلاولالب(نهؤانشروقد

،،كأهاتءصرناوجهنمثلوحدناحن)1:فيعهوجاء؟لعامالذوقا

خاشق،الماضي..الزمنةليهينفخالذيابوقياهيف!هاالتبنالفن

..الهيروء!ببقيةقرموزامنبهاماااشد،بوشكبنيومثمعرفحاديمية

يفسكيوديسىتمهكينبولفاًقذفوا.البخاريةالحد!ثال!رسفينةمن

فلن،*ولحبهيخسىلامن..الوعرضفيالخ..وبولستوي

جوب؟لىولروبلوكجوركبممكسهب!:!ؤلاءكل..الاخيرحبهءلىيتعرف

اكهر،ضمفةعلىفيلاهويطلهـبونهماكل-وامثالهم..ورميزوق

لمي:4فيماالشاعرنط"لببحقونحن..بالخياجمبنجديراملوهو

اعه،من؟خترواًلفاظ،مشتقهـةبالفاظلغتهمحصول-نريداًنسا

.ايلالفاصمنشحمحابستعملاناي

تردد.ادنىيداخلهلامقتاا،نفتىالمسشعملةاللضةيمقتان-2

،وانصورهوه!الشعرمادةفيالعصريةبضرورةينادياق-3

..)08("المستقبلالاشيئايرىولاالماضيعني!تخلى

.17.(ح!يالظس!االقاموس).يودين.وب.روزفتالمراجع)!يم

.87عى(والادبالاثراكية)عوضلويسد.راجع108،



م!كوعةليهنلمسفاننا،لبياناهيذا!االؤضويالطابعوبرغم

وفد.،المستقبلينتجربةاكسبتهاالتيالجديةليالقاتلابالمباثىءس

استكلعت.الصلابةمنكبرراقعرا،العقليلههـدجوابالتوهحتميزت

فبماهـائدالو!علىالجامحتمردهمفيالنمحعةجانبعلمىتطغيان

عل!المواصطتبألتمرديكتفوالم)المستقبليينلان..والحنياةالاصررمنكل

اكأهم.؟وجلالهالكلاسيكيالتراثأب!ةبمهاوبالاكاحة،السائد"الادبية

اترركثسةالستراتبارتداء،لألوو-االاجننمامحبماالذو!علىايضاتمرثوا

ملابسهم،ؤيوالمهـبهرجمإهةالفجةالألوانوبا:يثار،المعةالزاهية

عشوبالاستغناءالمنامشات،فيوالنابيةالحاثةالكلمكوبأستخ!ام

اذانلبتماانن!اغير.عا"ليةحريريمةقهـبعاتوارتداءالمنقاربهـطة

05!وضويالنزوعهذاخلفالجديالمضموننبصرانالنظراعدنا

الشاثضدالصدواني!ةنزعتهملان)ة.الزاعقةالتصنعاتهذهووراء

منالنتصهرتحريرهيرئيسيةاغراضثيلانةتهـيقتستهدفلأكلأت

الو(فافعيعهـسانمنوتمكينه،للرمزيينالميذتافيزيقيةيداتالتجر

يقولكما-الضروريفمسن،المعاصرةللحياةاسماسيةوااعيةالصنا

زاو؟خيرا.الارضالىالسماءمنبالشوننزلان-ماياكوفشمكي

ا)تصوباتوتلك،الجمالمثلالاصطلاحيةالاشياءكلالشعرمنايطرثو

الى،مبتذلة،باالية،رثةنظرهموجهةمناصبحتألياالشعرية

تتحررللشرجديدة!ة-عينه!أعوضاسيبممثواواًن،مغثيةلرجة

يوصيلءلىقاثرةوجمون،اهرورةالعقيمةالتداعياتمنكالملا!

.)81("الشويةالعبقريرصةارتعاشة

الثورةهذهبانالمستقبليوناحسالروسيةالثورةقامتانوبمد

فياليهتشوفواطا:ررالذيالمستقبللتحقيقمحاولةسوىليست

المراسب!يصدوونفأخ!وا..اشطرهمفيبهوحلمواامكارهم

ما؟يحوفيسكووكابر:يسهـيالتلاتةالشعراءالمراسيمهذهووقع،لتتاييدها

وسية،اليالمستقبليةقاثةباعتبارهم-فيهايدحمثونواخهـنواًوبورلميرك

،لقيصريالعالمتدعيرالى-يقولونكماللشبابهالثوريالفنوهي

فيطويلاالفنيعيشلن!ماعدا.لإنمن"انهاتثيدالىواالقنىيم

وامتياتوالصالوناتوالقاعاتالقصوروفيالسقيمقىالروحضائر

للجميعوالمساوااةالم!رية!كلمةستنطلقفصاءراالانومن..والمسارج

والاسواروالسقوفوالبيوتالشوارعكلستلون..صوبكلكي

اتالال!لا؟هذهمعوشنت!ق)82("والقرىالمدنكلف!وسضنطلق

والاحرىاو،الارضالىالسماءبااشه*هـمنللىؤ!لالمستقبلميينمدعوة

تجونجلت.،لبثتصاتلكثكلوتهمل!ن.ال!فنوناديموقبراطيةلتحقيق

هياهـقبلاكورةكانتفاذا.لمرفاباإمحفظامنبنوعالئورةقبلمن

مببىإرعيباهوفما.ءالقهمرياي!محووير،1،*لىيهي!نتنم!ءكانوا)زر،-!ا

وقداًكهم.؟أاإثورةتهـه!تانبعدلمستقبلببت!الولاءعلىارهماحما

قييلوهانيريددنلا4،المامهسطوةهنالشعربتحريرثورتهمر!،1

للاصقاعالابذيالمجوابذاكهوتصورهمفيفاكء،عر.الحاضربهـاغي!

اًز-4..القاثثاتوالايامالبكوللافا!الدائبالمششرف،اجهـولةاا

أهـىبالدخولالدائموإعهكلالقديموالعرافللساحرمعاصرةصورة

الشعر"اني!تقدماياكوفيسكيظلقشد.41!دةا)نبوءاتخرائط

..حب(قهابإماخرحتىأ83("المجصدا!وارلسبرمننواصلةرحلة

فه(جسر،الثورةبحدالاضطهات(منالمستقبليينمنكثبرعانىهنساومق

تمن!علم41لفاجعةالنهايةهذهلكن..الاخرالبعضوانتحربعضسهم

الشعرصميرالىحقيقية6ضافاتابداعمناًهـتقبليكأاءلثهص

سى.دوتا

ثيكبيوبديز(291آ-1885)خلهـببنجكوففيليميرقاموقد

للشعربنجوينكتاب)دمقدمننهمناوبولبسكيديمتري)81(

.47ص(الروسي

.602ص(والفنونحعوبرثورة)دأفيدوفلوري82(ز
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اليف-وا!!سيالروحيالابكانلانه،الاضمافاتهذهبلورة

بالمفافصرارزشضعاالمموسةهذهشعراءاكتركيانولأنه،لل!مسهقبلية

اللمة،لفقهماءكبيرةاهميةداتفضائدكننبؤقد".اتجريبيةا1

!ويةخصوبةذاتانهاكما.الكلماتاصولعن-كلشفلانه!

،تاهـادب!ااطملاي!خلفلمانهمنالرغموعو.مذهلمةكاريةواقي

ذيالموهبةالخمولاننلجلهجا)دجل!ذاثورففكوا!نستلإعلافاننا

وضع11هوالمهـجالهرافي4،ضهلان)84("الروسيالادبفيالفائقة1

مارينيني.منانس!قبليةالدسالةتلقفالذيؤهو..الاوائلالرواد

يستطيع،حتىبالثورةافىشعرتفجيرهيالهبالنسبةالمستقبليةوكانت

الرو!يةبالثقإقة،جديدمنارتباطهيوزقىاوانارر،كةصوبيتجهان

الذيالنسقنفسوعلى..اورحيةدمرتهاارقيله!يمة11وبلالهة

والاصواتالكلماتهـعتجريبيحةمغا"راتخا؟ض،جويساختطه

فيلكؤلماتحا،،جهـديدحراسلوبظويرعلىوعمل.المفكةلمقاطعوا

وبمثل!ماياكوفيسهـي،الكبيرةافكانةذيالتجويبيذلكامامالطريق

8،ا"هوالمعلمالتلمميذادوارلفننرةالا-ف!نانإصبفقدوبا،نهداليوت

القدلمة،بالثقاففاتا،رتباطتوئيمقالىدصتهخلبيمنيكوفبدأوعندما

هذهلدأ،المسيحيعةعليهااج!تالتيالقديمةل!!لفةاحياءوالى

الجديدالاسمبذلكفيكتورالمسيحياسمهفاستبهـعل،بنفسسهال!دسوة

3ءي!كر؟ا،القديمةايجورالاميرملحمةيستنهمانحولىثم.فليمير

افدهشةالسيطةاالصورصياغيةفيكطومنهجههاومن!هاالشعريجوها

هـ!سذهلاحياء"دعوكهيمرجانخ!لبينكيوفحهـاول،قد.معاالموحيه

منالتجديداتمجموعةتحدقالىبطموحهالقديمةالش!عريةالمووثات

يبتغلانصبولهفىال!مانيالجالالبهذاوتمثل.الجامحةالشعريه

جد،دة.ولنةج!يداكوتالأيبدعوان"المنطقيوراءما"بالشعر

الىاه!تمامهجلالموهوب!الشاعره!اوجهؤعدبالوندفيراومثل

طوبلا-يمها4امالموتلكن..اصمال!موتنقيةالإخريئهزاتقنمية

فعةمنلهيتحولم،الشب!شرخهمعاختطفها؟بوقدسامهلكما

اسثالاواولىمسو!اتوككهاتبلأو؟لي2نثمالهعل!للعكوفالوقت

قجاربسهمنالثورةبحدكنبالذيشعرهتحرروقد..مكعملةغير

مفاخاف!بهيخلقانوحلال،ل!سيكيةاالبسا!صوبزاصهاللفوية

وؤ،-?..الملحميةالشخصياتمنمجموعةعبرهيبدعانوااشطوريا

،الذييالشعرالمناخهذانلمس،الئينالشقيقاث)الطويلهة!!عيشه

ارىعديالد"اح!،الكلاسيكية*عمرآئمارحانبالىفيهتهر

افييةالآىالخرللاجواءجدلدةوصياغلى،لبوشكين(ينجيناواوجين)

..الشحبي!ةالحهـايثتبعضفيهات!دور

الب!بدروالهـبح!عبراتهي!اهمثل

الدكنةلننمثمابكةالصفصاافااغصانخلف

صامتة،الثلنالشقيقاتعيونكلالت

غريببجملامفعمةكلهاوكثت

،الاواصكثت

القدبمة.الايقوناتفيالبشريةكلاإهة،اللبلااتخلب

،مبالنصمزيمانفصرابهاءبين!فوهي

الليل.عنتمصفلد!وةوتنعست

--،الثلاالتناما

كانفس!البراءةمنبراءة.ممئرحها-دهكفتالتي

.دالا/الىإصمتافيعر؟لتفقد

202م!موعقصاساتص(الحدي!ثلجم!الاعلممش!)راجع)83(

م3*!ل!ه3ك!كاالاا*!94"!؟2993؟9"'اهح؟3ح!ا*ه"ه

"+اسبمكع'هم!33939كالا!ا3؟يا!م5)ول؟هس!*8'8881'!.282.

.188ص!الروسي.الادبقاريخ)سلوفيمماركهبما41

.8؟امحا!العصرهذاشو)كوهن.م.ج)85



مناكثرعبرالثان!يةالشقيقةهذهوصففيالشاعرويستمر

وتجسد،وا"ستقبلالاضرفيالحياةتهبها،الشومنبيتاستين

صياغةفماثيرات!وتساهم،الغدألىالمتشوفةدوسياصبواتعبرها

حياكهاتوسنوالقليلانتايجمهبرغم،ع!صرهشعراءبقيةعلىخلبينيكوف

..المستقبليينالشعراءبقيةفيبعمقالنتماعهـراثرقسد..لقصررةا

هذهلواءقحتينعرجوالماًلذي!نالشصاءبعضفياثركمما

اتتاصمنا،نغلاتمنالوفتنفسفييتمكنواًلموان،الصرسة

.تيخونوفنيقولايمثلالادغيةحلبينيكوف

جانبا،إيبهوفيسكيماالمسماةالشعريةالعاصفةتلكتركناواذا

شاركواالذينالمستقبليينالشعراءمنآخوعدداهناكانفسنعجد

نيقولاي..ابرزهمكان..الروسيالشعرحيويةتجديدفيبفعالية

تريتياكوشوسيرجيكيرسثوفوسيهونزابولوتسكيونيقولايآسييف

؟فيقولاي(6391-اعه9)آسييفنيقولايوكان..وكيرهم

للمستقبلبىكأضماالشعراءهؤلاءاكثر(91ع8-!ا3.أرابولوتسكي

بعسدفهالابداع!اصلاالتيالروسيالشعرمسكلةفياثراواعمقهم

ضي!اصديقاآسييفوكان..دديمةبسنواتالمستقبيةاافطفا

ماياكفيسكي،مغامرةبحسذديواصلانواستطاع،كوفيسكي!ايا

الف!رمعسقليلبعدمايحوفحسكبممغامرةعن!متحدث-الجمصورة

العميقةالتاريخيةبصيرقهذلكمنمكنته.الجديدةالروسيةوالحياة

!ورمنسوتجسيمعاالماص!ياتهالشبابهايامالىبالعوشةوولعه..

وسطكلمكشبابهسنواتآس!ييفامضىوق!د..حيويحس!

حتئم!صاو!..والف!يةالفتية6فهاوائتصارالمستقبليةمعمعة

؟هفيةكلثتهتاومن..اللغةمنالمسسقبليينكوقفحيلالهنهاية

شعلةثطظءااعقبتالتيالصمتسنواتفيلعبهالذيالكبير؟لمور

بيناثراوجتعبزحهـآسييفالسنواتهذهمي..الم!رسةهؤه

فرضهاالتيالصيث!والموضوعتيلايقاعيةوالط!اللفويالتجريب

آسييفوكار+..اثمورةبعدالمحيل!وئطور،*شتراكيةالواقعي!ةقنعلاء

عل!عبئاالافتماءهذايجلىلمكنه.للثورةمنتمياالمستقبلي!قككل

..الوثائعع!برهاستلهمممااكثرللضوسفيهاسشملمالذيلثسره

متفسبراتاخلصممااكثرالتلقائيةلشخصيتهقيهاخ!لصوالتي

الشكلاءمنآسييفكانهناومق..الاشتركيةللوافعيمةثممعسعغسة4

نأ،ال!متانشو!ةمنانفلانهمبرغماستطاعو!الذينالقرو

سيطرالتيالسنواتوهتوههـطوالم!تقدةالشعرجتوةعلىيحا!وا

كو)تاملات(مايوفيسكيبطم!)مواوينهقىالزاعقالنظمفيها

وغيرها.()كنالنهما"و

مححنتهاسسنواتفىبالمسمكبلمةلمضوقدفثهفىابولوكسكياما

اض!ربافنهح!ف!ةبينال!ورةبمدافيهاينظرونالك!يرثنا!ذعن!ما

منالنقبزةخذهضالشتفبليةعلانتهمابكلتاثرقد-والريبة

بض!الاآلرفانه،وكيثوت!الممشقبليجنبه!ىكماثرهومع..لتوك!رات

وارني3؟91عانمالمستقبليةالبوةورثتالتيالجديعةالحركة"لى

الاولديوانهمعفىالمبولوتسكيشهرةوب!ديى..(ليفاباسمعرفت

الشعرية،صورهصيالنهةكلالمفارقلاعلىيمن!ىالتي(زضف!أ

المهر،ف؟لزخركلي*س!وبالىتنتميالتيبالزخرفةالولعوعو

ناقابولوقسكياستطساعالوسيلتينهاسنخ!لكلومن،بال!وقسك

مازابولوتسكيمين..لين!نجرادقيللحيلابلالوراصيةصعورةيرسم

*عتقار،سنواتفيالمريرةثجربتهبعسدوخاسهنفسهوجدانلبث

السم!-نبينسنواتستمنلعمروقضى3891عاماع!تقلاذ

...وهمومهبرواهليحملهاالطبيعةصوبيتجه6العملومعسكرات

واببتلايزبقيةالاجتمأعيةالالعادمنمجموعةبالبشر!تهاوليكسب

هذامنآخرمكهانفيتفصبملا!ربصورةع!ثهاسنتحدثالتي

اللراًلسة8
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..واالثورةاثش!ر..مايحو!سيفللا!!ي!ير1()1

االجديدأباالع!االهنيغ!أو

المصصاهالشويةالعاصفةتلكعنالحديثدوريجملاذلكبعد

الذيهوماياكوفسكيلان..(0391-3918)مالاياكو!سكي!ديمير

ولاله..الروسيالادبتاريخو!هامةكحركةثقلهاالمستقبليةمحنح

ؤوياأ،داوجهلهاحققحيث،الثوريالواؤعساحةالىجمهاانتقل

منكبيراعددا(ليف)اباسم!ءرفالذيالجديدشكلهاحولوجمع

اشعاعبؤرةالجديداننجمعهذاب!سااصبحاتيبالصورة،الانصار

الفنيةلاآلمقدرةبينالحاذقةوالمزاوجة،ال!ومحتىالثوريللفن

"التجريببتللحركاتانطلاقونهطة6الرائعالثوريوالمهـفسمونالخلا!ة

يئفلاديمولسدوؤد.ا)شورةبعدالروسيةالفنونعرفتهاالتي

الإنتسمىسبغداديؤريةؤي3918عامأياكوفسئزولمافلاديميريتتر

همنجورجيا،نهـريونواضاي!يترونصعيرةقريةوهي-مايلاوفسي

إلهوؤا!رياحعبرهاتمرحالتيال!الهيهالجبالمنبمجمودكأمحاطة

صعيرافلاديميروتركمبلأراًؤصىولقمنهجراحاوالدهوكا!.البارثقا

مع7091عامانتقلحنىكوتايسويالاولتعلإمهاكملانوما..

اء،ريحاطررفىاوؤىاختهال!برى.طرسكانتحيثموس!كوالىاسرته

الاحزابعوف!،ه3سءثروشءمرةأدولإرء!،كا!!ما!اكو!سميئوكان،الباكر

عد!بينفهجول."ا!؟سه-اضالاتب!اخهـصكانتاننيالسياسية

ب،احؤب8091عاما)"خقحتىالثوريةالديموؤراطيمةالتج!عاتمن

فيبا؟جورأكبما.شمواءضراحدسجئ9.!ااتاليا)ماماوفى،البلشفي

الشخص"1!هاتتكونال!تيالفنترةو!ي،والمراهقةلصبااك!رةو!

الفرإهـبجمالهاللقوؤازالوصشيةا،طبيعةعلىماء4كوفسكيتعرفالفنية

معمدةفيلينخرطلفردوساهذامنانئىثم.يلاسطوريوسوها

نساانتزعانلبثومما.موسكو!لسياسيةاواالفهـريةالمنقشات

فتسرةكلامضىحميثالقيصرية/آالسجوناتونفيبهليقذففلألية

بوشكيسناشعارسوىفيها؟تؤنسمهلم..انفراديةزنزانةقيسجنه

!صذهلتشارك،وديستويهـفسكيتوهـتويوكيتاباتوبيرونوشكسب!ير

.المتميزةالفنليةشخصيتهإغةصيافيالثلاثةالرو؟فد

مى!وةهـادتى0191عامالسصسجنمنمايا؟وفسكيخرجانوما

،ا"وجهريىوالهـصولكحتمو-كوبمدرسةو!لتحق،موسكوالىاحرى

!فيزللموهو)زفسمثاعناسفوتالتي،الفنيةطقاتهفيهسا

فيللتصويردراستهواثناء.والتصويرالرسمالى،الاولىدراسته

ءصنواحداسطرابعديكتبلموهوءاًلمس!قبلييناىاانضمصسكق

قب-لعبقريكشاعرنجهي!بشرواخذخلبينيكواشبهورحب.الشص

عاموشهـب..(اشيا!ثورة)وهي1291عامقلصائدهاولىيكتبان

هـ4كلعلىلتمردهوالتصويرللنحتكومولىمدرسةمنطرد1491

العامهذاوفي..جديدفنخلقالىولتشوفه،فيهالعرسحه

دكلء!ستقبلضيواندوهو(بهـكالوار)الاولديوافهاصددايضا

والعواكلفالانفعالاتمنواسمةرفسةعنفببهعمبر)ء.الكلمةممنى

الحاةيةوالنبرةوالاحتجماجوالهياجالضببينتتوزعءالتي

الراسخةوالدكري"لفنيةاالقيممنبال!كيرك!يهوعصف)86!(،"العالية

عبرنزوعوهو..ءعديداشتراكيقنظقالىنزوعهفيهوحسد..

و!هذه.منهفسخرالديوانصدورمنعامينقبلرفعهلاحدعنه

ال!يها.ويتوررالزاق!بولب"علىكثيرابرثن!مايحوفسكيكانالفترة

سحرتهـ،.ءصهاءنعيثرهلخامسةافيالوقتهذافيالزاوكلألت

،الغرورثرجةتبك!،الض!با!ثقةالمليئةالجديدةمايحوفسكياشعار

لاشعرالقاوهوفتىها..المسبوقةغيروصياغاتهاالبكوبا!اعاتها

.وكاناكبؤباءاا*كلبحهاالتيواشواقه1لكتومهواهقيهيت!فثكاناللي

ثص.6.ابشرواالقضايا،السوفيتي*ب)زيلينسكي.ك)86أ



كيمعهالسيراو،البيانودعزفوهيبجانن!(الطوالالساعاتيقضي

روسياغاثدتحتىعليهـايفررروظل..اشعارهعي!يقىاله*ائق

بها.توفهبدايةمنفصيرةقرةبعداصرتهامع

الها!ديوانهماياكوفسكيأصدر-1591-التاليالماموفي

انظاراليهاعلفت(السراويلذاتالس!ابة)اوأهـ،ال!ابةسحا)

العواري)هومغايرعنواند5كانآلذيالديوانهذا!في.الجميع

دالجد!بالعنواناستبدلهانلبتماافشاعرولكن(عشرالثالث

الحوارياًو..المحرا!الشاعرصورةتتجسد(سروالفيسحابة)

حواريوبهابشرالنىالديانةغيراخرىيديانةيبشرالنيالجديد

وفي.المستقبلواستشرافوالتمرداالتورةديهـانهعثرالائناالمسيح

عمليةوعلىالفنيةالمفارفةعلىكل!يةماياكوفسكييغنمد"الديوانهظ

وترتفع..بشريةصفاتا!طبيصيةاقجرقياتمحلىات!مبعالتيالتشخيص

يبترالذيالرسولاوال!واريمرتبةاىانفسسهالشاعرعورة

اربعةميالديوانهذاجوهربن!."ماياكوفملأبلخصوقد.بالورة

وليسقط،فنكمولهمقط،حبكم/ليسنط:هياساسيةشعارات

العظوينهميالشعاراتهذهوكأنت.دلانانكمولتسقط،نظامكم

ب"لره،لةالشعاراتهذهوتوص..الاربعةالديواناجزاء!كطالرئيسية

للمجنمعالبرجوازي،الكاي2البنيانيتحدىحيث،للديوانالايدتولوجمة

البطأ،بؤسمن!ارتوىالشيا!قوميةوالفراجعلمأ/لشرورمنا/برعويهاجم

للصظمةرسولالى!طليس،فتحولحبيبتهمنهسرقتوق!د..،فسه

ضدالصراعبضرورةقويالمبنمر،ايفاولكن،ال!يقيوالحب!

لملأ)7،(للالسانالانساناستغلكلوعنىالاكافىيبعلىينهضالذيالعالم

الصورمنبصورةي!داأفيالديوانهذاكانالفنيالصعيدوعلى

الذياالعالمرح!بةبرغم،والجزئياتالمقاصعمشعددةواحيد"ةصيدة

صاحقيقيةاضا!ة،عليهاينطوياككطاولىوخصوبة،فيهيدور

يتناواكالمموضوعات)ءلشاعرآافيهقدمفقد..الروسيالشعوواقع

جديلأة،و!نياتمسبوقةيروايقاطات.كبلمنالروسيالشعر

لمشعريةومفرداتلغويصةوتراكيب،لأ،نحتىتجربلموتناغم!ات

.881("قبلمنائشعرساحةالىتدلف

فاي)ديوانيماياكوفم!براصدر(لص،1فئأبةسحا)وبعد

!ه!،ا!الاعام(/الانسان)و(والسلامالحرب)وأالفقريالممود

العسشلةالدواوينبهذهوتنتهـ؟.الثورةفبلكتبههاالتيالا!الآخر

كانتالتيالمرحلةوه!ء..هـماياكوفسكيشهمنالاولىاًلمرحلة..

فةهـ.الاخوىشعرهصواصلىمنحا؟ضياع؟،!4-!ةا،-كضقهملامحفي!ا

"اإكاوءىءراة)أ،رتءهذ،فيصفصحهت!برمايآكولمتإيكن

.والذلكالهخلصوالننموبدور!نفسهيرىكانوكنه،خسبنبيا

،..المحبوبةنهفسالى)ؤضيمدتهفيذلكثنوطبر..الحبرفضفقد

لف-"نقرؤقد(ك!98(اءواةلاية؟فسهـ"يمنحانمنواؤوىاكبرباذ"

ابتوءةهذهبحقشعرهوكان..ودوياونبوءةشهادةباعننبارهلشعره

طواطه!به!وتتلمس..وحساسيةبصرةالمستقبلتسمتشرفالتي

عام!بهاالتيالاولالديواندفصااحدىف!في..القريبالغداجنة

1691.عهـامستجيءانهاوقالالثورةبمج!+مايحوف!سكيبشر1591

،1691عامسيبمء

،التمردكااليلبمتوجا

امامه.الليلوسيكتسع

فلاديممرقصائد)لكتابمقدمت4منبرتسوفبيكتور)87(

.11و01ص(ماياكوفسكي

الادبمجلة(و؟سترفياكماياكوفسذي)(لشيكوفيسكيكورلي)88!

.لأ691هبرايرععن!السوفيتي

.914صلمال!رطتاشعر)كوهن.ج)98أ
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جاكظفالمط،واحدد؟مسوىلاال!تامونهذ2كلنالثورةتتاخرولم

بركمبهالصلةوثيقةوتحا(ثورتي)عنهايقولوكانتبناها

ا"ضمو.فارر!اانذيبألحزبصثتهفيهاوه!نتملترةفياندلعتانها

ودإنبلوكمثل،نضيالجيلمنالثورةأبموااالذينالشعراءالى

اشعارهمعنضنمافىاشيئايقعانوحاول.(4591-لمهـا3)بيش

ب،أءكالتيءألمستقبليةالبياناتكتا،بةاالىفاندفعالثورةتاييفالى

الشعرمجالفييلاولىالريادقيالمعمؤلةكنبثم..ا،ممورةقيعامفيها

وثكممرحيةوهنن1891عام،بوف!احجية)وهيالعثائبمالمسر!

الخياليةالطقوسولكن6الدينيةالاب!يلارم!مرحياتاحدم!تكبىنان

العالم6فيوافتشارهاالثورةت!ميد!وسهيحولهاتمورإبتي

النتقاءيديه.الاسرارمععرحياتفيالمس!يحيئالديازرئانتصارحموسل!

الجبل،لموعفةولاالم!يحلميهروتغنيلايهه!تضيالنى2والاغشيات

..بهيبشرالذيالارضوللفردوسالجديدللعالمتغنيلإلينها

..لجديه1العالمبناةنحن

الكوكب،هذاوجهسنزين

،المعجزاتالوعارضهكل!وستصنع

الثمساشعةسشبذ

ا&ماءمنالذي!ومبهانكنسمكانسمي

...بامهرباء

الكوفىلتنيقفيضالعالمانهارسنجل

الوفميئة.بالنجومالعالمشوارعوسنرصف

احدلىحتىويتناكيهااالثورةبانتصارماياكوبسكيبثرانوما

حسروبواعقبهاالإهليةالحرببدات..صوبكلمنالصربها

.مروسصاعلىزحفهمالاكانالغزاةبدأ18!افب!ا-س!في.التلمل

الشمافىيةالسواحلالىالامريكيةال!بمفن!دم!تالربيعبدايةومع

البحرناحيةمنالغرنسيةالقواتوهجمت،هورمافسكواحتلت

افضحمت،ا؟الاقصىالشرق!افيحربيةبمملي!اليابا*ليونوظم،الاسود

واحس..).9(الوسطىواسياالقفقاسوراءمايلانجليزيةالضلألل

او.؟!؟919عاميفييكتب!خذ(ثولىته)يطوقبالحلرمايحوفسكي

حروبابانالقوميةاًلروحاذكاءفيهامدورلهكانالذيال!ملذلك

2191عامالانتص؟رتحفقانوما،..لوستاهجائيات)وهوال!تدخل

الامص)الهشهورةقصيدته؟كنب..الداخليالواقعالىالتفتحتى

محربى!ءهـىالفنانينميه!ايحثاتيا(ال!فنانينجيشالى2رقم

،ء"*؟ظهم!توف!..ائبم.لاتشتىؤ!الجديدةوؤ-5!(ال!ورةانتصار

الحركههذهبعدميصآاثمرتالتيالجنينيةاربذ،رالقصيدةهذه

تختصراننإهيال!رو!وهي،ليفاسميتالتيالثوريةالفنية

وؤ-.(النونفياليساويهال!!ة)وهوالوكةلهذهاطولاالاسم

التصوروعلىالشريةمايحوفيسكيزوىبمضعلىالحركةهذهقامت

جوهرهـ"فيوكافت.3؟91عاماًرؤ،بمو!/.بباوهـهالذيالنظري

ضعتلا.!ا119(لهايثاوسبالاحرىاوالمستقبب!ةلل!صرسةاستمرارا

لاانواًلى،مستمرةبصغةتطويرهوالىالثوريالشعرتجديدالى

ه!د،،تحقيقالىيسعىجماعيفريقضمنبلبمغردهالفناريعمل

ياغ!ةبال!الشسديدالاهتصممنبنوعثصتهاتمزجوكثت.واحد

اعهالىعلىآنارهاتركتالتيالجماليةالمغالأةمنوبقدوالفنية

مهـعها،وبماياكوفيسههـب،الرركةبهلىهوارتبط.نفسهمايحوفيسكي

باسترناكوبوريس2-جميفنيقولايمثلالموهوبينالشعراءمنكبيرمحمد

فيالمبدممينمنماخروعردقرتعحوفوسمررجيكيرسانوفوسيمون

(صالسوفيل!!هللانحادتار!خ)التفاعيلمنلمزيدراجع)09(

بسمما.وما126

.*3عي"والفنونممتوبرثورةأدافيعوفيوريراجع)19،



دميرهو)كألوالموسيقىوالسينم-،كأ،سرحالاحرىال!يةالمجالات

!ش.عيرهم!وشوسظكوفتتوي!جنكوود!توودفىجاكريرنشبنيزوا

ةيمأرس!،ءىوعلىنوريفنابر!اععاى،)!أنينهؤلاءماياكوفيسكي

واالفن!يةالنيمتينمنباينض!بملا،ا!خهـلاىللفنجديدةومعايير

الىزاوجمننو!لآرينهماتعسدوتكن،الاخرى(لحس!ابالثورية

الشفيف.انتوازنومنالحميم

المظعب،بعفىالدفيقالتوازنههـذاعلىحرصهعليهجروقد

الكبر.الجماهيريدورهصبرغماشعارهوياألتثيرونتشكظمند

مرةذاتاطرى"عندصااشكوكاهذهعلىفضىنفسهلينيناكن

البيروؤرا*بهامنفيهاسخراتتيقصائدهةماياكوفيسكي

الشديدلوناتنساريسكياعجابعليهااجهزكمل)؟!(،(السوفيتية

الر.غببااضفللثورةالاظلأصمزجعلىوبقمرانه..الخلاقهبموهبته

..ع!ثراتهاواقالةخطاها(تصحيحفي

البيروقراطيةازاء،الذئبمثلأدمعانني

لرسمية،اوالأجرا!ات

اسنخظا!اىاواحترام!الىببئويسمت!بل

.ازمحراءوالىبل،نفسهنالشيطمن

رحمة.لونمااؤ!!واكاد

الرسميةالاجراءاتاوراقبكل

بورانيليناير2؟فيماياكوفيييسكيسممع2491عامبدايةومع

..دق!يقةوخمسينالسلاسةاهـاعةفي.امس"يعلنوهوكانينين

فيسكياكومايا3-،نو..صاعقةكالالخبرعليهقدنزل"لينينالرفيقما-

هـانولكنهلينينعنقصيدةكها،بةفيسنواتعدةمحنذيفكمراخذقد

الذهولىمنافاقانوما..حينالىحينمنفيهاالشروعروجل

الطويدةملهـحمتهتدففتحتىالفاجعالهـنطسورعب!داعتراهالذي

..يكلولكماالملائمالوفتهوذلكلان..(لينينايلييتشفلاديمير)

الملانمالوقتهوذلكان

لينين،حكالهـة!يهابداالذي

تمنحسرانتوشكا،ءانلانليس

ا"لائم،الوإقتهوذلكولكن

استحالتقد،لمرةاالمربكةالهـصدمةلان

الانفسيلوبمريرعذابالى

يمكننآالذيالملائمالوقتهوذلكان

العاصف.باندفاعها،القويةكل!!ا-"فيهذسترجعاى

والبكاءآلنحيبفيادلااح!نانذيبوان

لينين،مثلبرجلقجدلم(لحياةلان

..حيافىالمآانه

قوافا،وكلمعارفناكلافي

نفوسنا.اغماقفيانغرستالتبمالشوكةتلكوفي

لشعرامنسطرالافثلائهعلىتربواقيالملحمةهذهوفيا

تإم!جاهمااكثرواالمراثيافضلمنواًحدةيبدمانمايلاوفيسكىستطاعا

؟بولنداليهـتوانياالىسافروبعد!ا.الحديتالش!!وقاريخلمح!وحرارة

فرنتاقيولاقى..امريكاواخي!رارنسا9ووالمانياوتشيكوسلوفاك!يا

ألامريكيةبالحضارةص!دهتهوقعت!حتوكب..ههـلاللاثجاحاواموجما

ص.ص(ايليتشيعجبكانادبأي)كرويسكاياناديجدا)29أ

مولسوالتقلماداًر(الثقافيمةوالثورةاثعقافةفي)لينينكتاب

.222ص،6891
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اهمطكانتالقصائدمنعدكلاالاقتصاديةالاذمة!بلماسنوات!ي

..،امريكيااكنشا!)و(برومميهـنجسر)و(الاطسيالمحي!)

يواصلواح!د..اهـوويتيالألحادادىجديدمنىد5؟91ىمو!ي

...المضمهرفيا!جهامعاكلى؟سنعمه،ءالموضوعاتاثئرعنا!ننمعرك!ابة

الأحداثوذكرىا،ضرء-والثراراتوالمصانعااجديد*المننروعاتعن

والمفارقة،،أذ!تح!يهرعلىىتعتمدا)تيكصاثدهوكافت.ال!مةوالوقانع

اوجة،والمزدإتالأنيظواذفجراتاكنشا!و،51جدي!لهياالزوالنعا!وا

باامورثالولع،بينطالرب!"'ءفاريءيالفلمالتيالجزنياتبين

ب!س!امزجوب"فدالقصهدهكانت..الجديدةوالتراكيبالبكر

خوربالصإوليئه،الفاسيةالموضوعاتاحراشاللينةفهالر!الننمعر

تافنو،1هذهوس!ل!لأتتلمسانوتحلال.وحدهبالثرالعامرة

الجو؟وور،ا)صخوربينءئيلىقطرقهـيقاعريهماالج!همةالصخرية

اتهاه!السمعويرهف..الننرثونوحدهألشعرعندويتر/ب

؟رفىاث.الصاخبةالنثرفضطتوسطتضيعانتوسكالهـتيالخا!تة

المجعحه،سماواتهمنبالشعرللهبوطالمستقبلييندعوة!صائدهحنق!ت

الهالمهذاعلىلتطسىلأ..والعملوالثورةوالبؤسالإه!رعالمالى

دموعهمتخو!منبالغربالرومانتليكيونالشعراءسفحالذيالحزين

؟الثسروتنقت،،انجدب*المالمبهذالسغنىولكنء.الهتون

الحؤن.الخا!%عالمط!رهذاخلفالمختفيةالسعادةجوهرعن،اكنشاف

فقعتهاصواتونموى،الديناميتينفجرعندها

هلعةمسرعةستؤ،الدببةجى!ان

المناجمالعم!ةال!حفا!اتمئاتتحؤوطنمعا

الارصرحم،وتهتكلل!فحمطلبا،العميقة

ستعع.الارضاحثمطءفان،المعم

الجعال.كمهاويحوائطهاالمصافع،عاليةمننوعهناوسثليد

..البخاراقرزفيهاوسيسمع

ل!ئتتأسو!..سيبريا..ياسيبر

موفدة،فيكالصلبافرانوستظل

.الشموسمنات!حرارةجوفهافينفور

جميعا،اجلناومن6اخيراهناوسمكام

سنهـاكلممفوراولحمافبزا..رائعهبيوت

..العتيقةبايكالبحكلةبهـجوار..وبعيدا

،وايرحزانالاحراشستتقهقر

وثرثراتهم.العمالهمس!..مكافها!لتنمو

هذايفجرانمايولمبسيكياستطاعالمرهفةالشاعريةبهذه

الديناكيتتابيرمنتج!لىالشالوية..منه!النثريةالمغرقالموضوع

ثمريةصولىاالصلبافرانواهادالمصيموتشييدالمناجموحفر

منالتشخيصيتلدمسةاهذهالشاعرعليهااسبغمابعدجميلة

الشوية.موهشه

عكفحيث2891عآمحهىاشعارهأبةكتامايا!فيسكيوواصل

مسرحي!4ك!تب9291اكلالتاامملماوفي(6الفراشبقة)مسرحهيتهعلى

عشرثز:شمناحرذلكقهبلكتبقدوكان(الحمام)والاخيرةالثالثة

منرقع!ةاوسعفييؤقرلاىتشوفهفيلانهللمسينماسيناريرو

!.قيا!طفنانهابرىكانالتي،ادمي!اباناحس،الجمهور

ينقطعولم.مدىاقصىالىوتشعبهالتشوفهذالهتلبى،خالص

ءمعروععنطويلهـةملحمةو(بدأ..الشعركتابةعنالغترةهذهءال

فل!رفبمماياكوفيسكيكرراذ..يكملهالمومنهالضمسالسنوات

سرر..اعوامضمسةمناقلقبليسينينفحلهما0391ابرايى14

الكلماتاهذهوراءهوظفاالرنادعلىوضفصآلمس!دمسظبهالى

احدا،قتهموالا..الاناموتافذاها..الجميعا"!"أالدامضة



اضق!،ؤيا،ا!6ي00"لتر-لرةثحرهئنثماله!يفي،نخؤ.كرواولا

اص-!اخاسب7لأللخافىسىريثظ.ال!أعوعأصب..ركااليويا

..لىياص(حلااجدلأنررلص،،يسملعيانعيري!تاو!.سوأي

واء-أخواليبريك!يلىهي،اسرلي'لحلومهر!يفتيحعومني..بب

بعضهبح!اتهنسجعلياناستعلعت!ن.يولنسكايا!كيروليكا

خربد،سه4أعطوهابدألهااذ!ثعهـا"!دي..لك!ننمكرا..النن!لأ

ورور!.مننه!اصب!حا!تدثي!واونودط.صورتهمكيهاليروا

ا!فت،وإد!حياةاز،.!ليوميةالحيطهصخورعلىتحطم،الم!حب

وهـ،..والملماتالاحزانأنضس!عرضالصبتومن.الاخرمنحذه

متاذا".م.!..سعداءعيشوا!.اذىمنبالاحركداندله

اتعرب"لأشارهيصنيوماذا..فد(لمميه"حها!مساندمماتهذهنصء

اذلى.مئبلاخرمنهماكلألرلهماوأ)ىالحياةهـععرأكهالى

عدىمالاباكوكش!ءالستالينيةجناي!الىأ!طدرأبعضان!رةلخيء!نا

ورسدينيةالطع!نلركع،إربو؟صط،الزأ،عمرهصديثةلزصن..

نحصر!سهراءاجص،1يعده!نسايى-ناننؤكدعندمامونه

ومع..39(ل،(جريمهذكراهاعفال؟تيرىوكان..جميعاواعظهم

4،؟-كيماحركهحو!لدل!تاةاننيالاحعادبعضبوجودسعليهنا

ماساةوزرلضعاننسنطعلا!ءضط،موهمبتهتدفقوحولااعاصغة

إلدثاـ-"بهاخن!تك!د،السطأيئيةاعنا!ديماياكوفشمكبم

!كلوصيخةاليهيخ!وجهمنيجدلأوماياكووستي..بأشعارهتواهت8

حادتلالسمغلالممحاولةأيعلىيجهزانار./دوىنه،اًلحكومة-وى

دفعهانجبأةمعدامحساباىترىاكن..الحكومةضداتت!،ره

موفعهناولشىضواههعه.سر.هذا.النهايةهذهاختيارالى

موضعبل.الموقفهذايتيرهاالتيالترجييحاتاوالاستقص!اءات

حيت..ا!روسيالشعرريخ،21!ماياكوفيسكيثورعنيثال!!

رال!يويةبالفوةالمفع3الشهومنبدفهـقة"الشعرهذاي!داناست!ع

الفب!اضالمهناجألرجلانالمبانترةالحادةفصالدهفييؤكدوان

دائرةحولهويثير)،9(،(ا)!ضوة!مأءمنقدراكبريصنعالموهبةبا

.والجوارالجملمنواًسشة

لا..مهتص،ثوهبةبافهـياضار*ال!بالفعلماياكوههـيسكيكاناهقد

مو*صتهلسيالالايستسلمولا،غباعماقهالشعرصوتلغيريئمست

وصفللطري!كأ(11أثءاريصنع!فأياكوفيسكيمالممقآل"وفيالدفاق

-هقصائيلاحدىالمفهوحةالسطورابداعفياتلبعهااف!نياتربة

كلوح!ةالاولىصور؟!افيلهجاء4اذ-يسينينكطسيرصق!صيدة

..فحسباتفاءجمة

.ار.ار.ار،ار،ار،الى،رى،ار،اس،تا
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دؤبينهاالفجواتوكانت،نفسهاالكله(تبعضا!ذحمتثم

اجوأتةا!فهالمضنوع!الجملب،ضفهـت!متوا،بالايقاعاتاتخحت

؟فىطريقت،وخلال.الم!هائببةباختياراتهيقوما!ق!بلانهـباجافنحاها

،ءيرفيالموؤعة،نصفالهوقع!المقاطعرمضحولهت،والرفضىالمحاولة

ي!ةط؟عبرمتواصلاجهدابدلوهئا.مطرداالايقامحعالنسق

التو!فىنهذامكنهوؤد)59("افنركيزدرجاتاعلىليحققالتركيب

شعراءمنواحدايركونانالمحكمالبناءوسيطرةالتلقافيةجموحبين

نبادؤجمقاالتوازنحققوا"الذبقالضفيلاللال!وبينبينما

التفاليدباوالارتباصالجديدةالافاقاستكشافوبين.والعامالشخصي

الخاصة،كب!ونتهـالهأكو!الىفيالقالص!دةحرلمةوبمين.القديمة
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يخلقوان،مصاوجديدااصيلاشعرايبدعانالمجاهدههذ!ء!بر

ألممعطنه؟دالصيرةالابياتمسستحدرا،جديدةشعريهاصط!لاحات"

ومؤكدا،أض!عيمواالمهـعنىعلىضاف،المعزودهالمغردةوالكلملت

ا!ئفه.انمكاهةعملىمعمدا،السماعيةوافول!اتاللفظياللاعب

الىوعمادلتعريخنهالمحياللغةتجميدستهد!بيالحطشعرهوكان

لهيبرةدهوكانت.الدارج!والج!لآلمصيهالصبيراتاسنخدام

بلغي؟لسكلوروكان.الحركيةوالاستعارةباءطافةمفممةوجمله

صجديدههصلااسنهلتالتي6أدثوريةايويهبنجربالاههـمام

الشعرأء-سأعد"انأسطاعفقدهنيا"ومن16،لا((الروسيالأطب

موميةسبؤعناربحثوطلى،القزبهالنمادجس:بعدىالننمبان

ألنف،عرللم!ساتاضاتعكسهم!اوه!دا..ايوريه.لالاه!هملنطوير

كانتطالول!طىالقرون!:فالالذيثابعررولجاناالمرسي

التيبران.تجرهاالنيبالربتغباريسالىمارسيليامنالرحله

؟ف!يالقرون..دعيفةخمسينسوىبالطاترةتستغرقلااليوملكنها

تم!اق!رر،ءعنبحثناماواذا..ميونكراسموالدينائنالوسطى

عندماألاذدكاجدلاكا!ني6ممنه!غرهعبرهتتحثتىايامنت"لاكل

لحررا9!فنعرنماوانظوبنابآناحسحيث.ماياكوفيسكيا!ا

سيظلانهوأفئ.الثبراننجرصاالتيالفديمةالعرباتمناخيرا

تشانففد)ول("الزمانمنقادمؤزندنصفألددربهذىايعوم

هو؟هد.،عصرهل!يستبقونالذيناالشعراءمنبحقماياكوميسكي

صءهرهادي،كوفيسكيماياطشاةتكعنولم.لمستمبليتهالاعمقالمعنى

منالثور،هبطتعنمعااملهخابالذيالثوريطسا(ةهيالدفين

ايضافي،ولم..البعضقالكماالنطبيقارفيالىالفرسماوات

تكنولم.."اصابهيينعنحبهقسربالذياننبوزالعاشضمأساة

..ولكنهاالا/كقالضيقاثننعصبالنقدعليه!ساالذكبمال!فناناماساة

موبايخد!عالنيألشاعر،زءضهيسبقالذيالشاعرمأساةكلانت

ر،ن6فمفطهبأنكديلةالحاضرصدمةفانثمومن،دائماالمستقبل

و،فءندصهـوهالىالمهـسمدسفوههـةيصوبهانالى!اطلالهاتدفعه

الزنسلا.على

.ا.دثرت.فائمةللممستعبلية.نقمدتماياكوفبيسكيانتهـحاروبعد

.لرائتدمعالاولتوهمجهاانطوىانبعد،(ليفاالمحدلةصورتها

غيراأىافطوتالهءاررمتقبليةكأرايرلكن..خلبيننيكو!المعل!

منالكثيردلفبل،الفنيةانجاراتهااك!ثرمعهاتنطولم،رجمعة

..الارلىرائض؟-"-قيأ!كأالم!كانتطا!ذفيا)توربمااشن!ءراالىلسما-،؟

..الىألارضاهـولءمن!اثهـرال!بوطالىالسوةاولااليهدلغت

وراءوالسريباشتفاقاتهاوالولعاللغةتجديدالىالدمعوةواعقبتها

امممص!ااىادلفتاررحوتيناهاينركابوفي..الجديثظاهاكالما

..صو-هفيوادكا/رةاجدةوا،الشعرمادةفيالعصريةالثوري

دهسدا)و!ررءبا)ثسمنهاىتىاتيوالصمتاتعثرافترةاكن

اهـتم!ح،انا!ءءنؤونربعالىطالتولفترة،مايحو(فيسكي

لرو-ى،1حرظورهـالشهف!عبوضوحفتاليتهابممارسةالعناصرلهذه

الدء-رةلهه!هانغير..معاوالمضموفيةالفئببةرقعتهوسيموفي

فيهثعل!سيطوبل..بالروسالشمرحلأةفيكاملاصمتاتكن

ثيزانا(كن..لفترةالاخرعلىاحدماطنى..اساسيانصوت!ان

اووو--صهالذيالااتجاهصوبالجليددوبانمعمالانلبثما
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