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 هذا الكتاب  
 تدقيق وتقديم  

 

 د. أحمد الخميسي 

 

 1967صدر كتاب " مجمل تاريخ األدب الروسي " للمرة األولى عام 

، ويتذكره جيدا كل محبي األدب الروسي الذين طالموا استمتعوا بإبداع 

تولستوي ، وجوركي ، وتشيخوف ، وغيرهم ، من دون أن يكون 

يتوفر لدي أولئك القراء تصور واضح عن تاريخ تطور األدب الروسي 

ثره في سياق ذلك التطور. وفي حينه كان لذلك ، وموقع كل كاتب وأ

الكتاب تأثيره المهم في سد فراغ مازال شاسعا . كما أن الكتاب مشبع 

بالتحليل والفهم العميقين لناقد مثقف من ذلك الزمان ، مما يضفي 

عليه اآلن قيمة تاريخية خاصة . لهذا أرجو أال يتصور القارئ أن 

يمة ذلك العمل ، بالعكس تماما ، فلوال المالحظات التالية انتقاص من ق

أن الكتاب قيم ما عكفت على مراجعته لتقديمه ثانية بصورة أفضل . 

ولذا وجب بداية تقديم الشكر أوال للمترجم صفوت عزيز جرجس 

 وثانيا لألستاذ على أدهم الذي أسدى للثقافة العربية خدمات جليلة . 

الصادرة في سلسلة " األلف  جدير بالذكر أن الطبعة األولى من الكتاب

تضمن التعريف بالمؤلف ، وال عام صدور الكتاب األصلي تكتاب " لم 

أومكان نشره وهي  مسئولية المترجم، مما يحرم القارئ من التعرف 

إلي عنصر هام في كل عمل وهو توقيت صدوره الذي يستدعي معه 

. وقد ي حينهصورا من االتجاهات الفكرية والتيارات األدبية والنقدية ف

صدر الكتاب في نيويورك في جزئين بعنوان " تاريخ األدب الروسي 

ويبدأ بالمالحم الروسية وصوال إلي تولستوي  1950" األول منه عام 

ويبدأ بالحركة الشعبية  1953، أما الجزء الثاني فصدر عام 
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وتشيخوف وصوال إلي األدب السوفيتي حتى ما بعد الحرب العالمية 

بدمج  –أو المترجم  –وقد قامت طبعة " األلف كتاب "  الثانية .

الجزئين في كتاب واحد، وهو ما لم تتم اإلشارة إليه أيضا ، ومن ثم 

سمي " مجمل تاريخ األدب الروسي " . أما عن المؤلف فهو مارك 

( فهو مثقف وناقد روسي من  1976 -1894لفوفيتش سلونيم ، ) 

، وتنقل ما  1920في إيطاليا عام المهاجرين ، أنهى جامعة فلورنسا 

بين براغ ، وباريس، حتى استقر في أمريكا  عشرين عاما ، ثم تنقل 

من جديد بين العواصم األوروبية ، وكان له نشاط سياسي بارز 

معارض للدولة السوفيتية . وأصدر خالل ذلك عدة كتب في األدب 

" ثالث والسياسة منها كتاب " من بطرس األول إلي لينين " ، و 

قصص حب في حياة دوستويفسكي " ، وله في النقد له كتب معروفة 

، و" 1931منها " بورتريهات للكتاب الروس المعاصرين " عام 

, و" األدب الروسي 1933بورتريهات للكتاب السوفيت" عام 

، وغير ذلك . ويعد كتابه  1964الكتاب والقضايا " عام   -السوفيتي

، وإن عاب عليه البعض غياب نظرة نقدية  هذا مؤلفه الرئيسي األهم

موحدة . من ناحية أخرى سيلحظ القارئ غلبة التفسير الديني أحيانا 

عند المؤلف عندما يتحدث عن العوامل المكونة للتاريخ والثقافة 

 الروسيين . 

 أما عن مراجعة النص فقد واجهتني فيها عدة مشكالت .

وسيطة أي ليس عن اللغة  تتعلق بالترجمة حين تتم من لغةألولى ا

األصلية مباشرة ، ولكن عبر لغة أخرى . فاللغة االنجليزية أوالفرنسية 

تكتب " تشيكوف " لغياب حرف الخاء المتوفر في العربية ، وأصل 

االسم في الروسية تشيخوف ، أيضا فإن اسم " بولس " في اللغتين 

ماء عامة ال المذكورتين هو ترجمة السم " بافل " بالروسية ، واألس

تترجم . وقد استمر هذا الخطأ طويال عندما ترجم اسم الكاتب العظيم 

" ليف تولستوي " إلي " ليون تولستوي " ، ألن كلمة " ليف " 

 تعني األسد بالروسية ، فترجم معناه ، وتداولت العربية ذلك الخطأ . 

 ةمشكلة تتعلق بأخطاء المترجم نفسه مثل ترجمته السم رواي الثانية

ليرمنتوف " بطل معاصر " ، وال يمكن أن يكون االسم هكذا ال في 

الفرنسية وال غيرها ، ويستحيل أن تكون كلمة " معاصر " قد وردت 
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عند الكاتب مارك سلونيم ، ألن اسم الرواية معروف وهو " بطل من 

زماننا " أو " بطل من هذا الزمان " ، وال شيء غير ذلك . أو أن 

لمعلب " ) قصة تشيخوف ( إلي " الرجل في قضية يترجم " الرجل ا

" ! ويضاف إلي ذلك عدم اإللمام بالثقافة الروسية الذي أدى إلي 

تشويه األسماء الروسية وما يتصل بها بحيث أصبح التعرف علي 

أصلها عملية شبه مستحيلة تستدعي الرجوع إلي أصول الروايات 

د . وعلى سبيل المثال وحياة الكتاب لمعرفة من ، أو ماهو ، المقصو

" فاليا مورومتز " والمقصود هو " إيليا  -6فقد كتب في  ص 

والصحيح هو  –شيخ الكنيسة أفاكم  10مورومتس " ! وكتب في ص 

مكتوب  - 20" كبير الكنيسة أفاكوم بيتروف " ، ومكتوب في ص 

أيضا " مسرحية اآلمل الصغير " وصحتها " مسرحية الغر الصغير 

متحدثا عن  55ين المعنيين ! وانظر عندما يكتب ص " ، وشتان ب

حياة جوجول قائال إنه تعلم في " معهد نزهن للنبالء " فيتضح 

بالرجوع لحياة جوجول أنه " مدرسة العلوم العليا في نيجين " . 

عالوة على كل ذلك درج المترجم إلي اإلشارة إلي األسماء األولى 

كي " وهو فاسيلي لعديد من الشخصيات كقوله : " جوكوفس

شيدرين ،  –جوكوفسكي ، وقوله " سالتيكوف " وهو سالتيكوف 

واالسم المفرد ال يجوز إال مع األعالم الشهيرة مثل " تولستوي " ، 

و" تشيخوف " . ولألسف كان هذا النوع من األخطاء كثيرا ، ومعذبا 

 ، ألنه يستدعي في كل مرة البحث عن األصل الروسي . 

المعاصرة ، مثل قول المترجم في الفصل الثاني : "  مشكلة الثالثة

مراعاة الوحدات الثالث المكان والزمان والفعل " ، بينما استقرت 

اللغة العربية منذ فترة على مصطلح " الحدث " وليس " الفعل " 

ألن الحدث شيء رئيسي أبعد من الفعل وهو المقصود في البناء 

ا يتعلق بأعوام ميالد ووفاة المسرحي. ثم واجهتني أخطاء حتى فيم

(  1801إلي مولد ألكسي أبوختين في )  122الكتاب ، كإشارته ص 

 .  1840والصحيح أنه من مواليد عام 

فقد طغت على كل ما سبقها مجتمعا ، وأعني  أما المشكلة الرابعة

األخطاء المطبعية ، ومنها األخطاء المألوفة مثل كتابة " يسترضون 

يسترخون " ، ودمج الكلمات التي البد من فاصل  بدال من " 91" ص 
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بينها ، مثل كتابة " بتسارسكوي " واألصل فيها هو ب ) مفردة ( ثم 

" تسارسكوي " أي في تسارسكوي ، وهناك أيضا إسقاط كلمات 

" يمكن إرجاع قدرته على  49يفسد إسقاطها المعنى مثل قوله ص 

ية المشار إليها " يمكن استغالل قدرته " وصحتها بالرجوع إلي الروا

إرجاع عدم قدرته " وشتان ما بين المعنيين . وفي بعض الحاالت 

كنت أواجه اسم رواية لكاتب معروف وقد طبع على نحو ال يمكن معه 

حتى تخمين أصل االسم إال بالعودة لمجمل أعمال الكاتب ، كما حدث 

) رواية لتورجينيف ( واتضح بعد  85مع اسم " وأن شيا " ص 

البحث أن المقصود هو روايته " آسيا " ! وقد أدت كثرة األخطاء إلي 

التشكك ومراجعة حتى األسماء والمعلومات التي اعتقدت أنها على 

األرجح صحيحة ! وهنا اليفوتني بطبيعة الحال أن أتوجه بالشكر 

والتقدير لصديق العمر أخي الكبير العزيز د. أبو بكر يوسف ، األديب 

الروسية ، الذي أقام جسرا جويا إلكترونيا بين موسكو  وأستاذ اللغة

 القاهرة أمدني عبره بكل عون في تدقيق ما خفي واستغلق علي . 

أخيرا فإني أرجو أن تسهم هذه المراجعة في تقديم الكتاب مرة أخرى  

إلي القارئ بصورة أكثر دقة ، ليكون العمل بين يديه قدر اإلمكان خاليا 

ينتقص وجودها في الطبعة األولى من قيمة العمل  من الهنات التي ال

أودوره ، حين صدوره ، وفي أيامنا هذه .ولعل الفصول البديعة :" 

جوجول والمدرسة الطبيعية " ، و " تشيخوف " ، و " دوستيوفسكي 

"، تكفي كدليل ساطع على أهمية هذا الكتاب وحيوية ما يتضمنه من 

وحة التاريخية واالجتماعية فهم وتحليل عميق لألدب على ضوء الل

 الغنية لذلك العصر وقضاياه .  

 

 د. أحمد الخميسي 
 

 الفصل األول
 األصول
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ن حتى النصىىىىىف المانى م األدب الروسىىىىىى  ريى  للى العالم ال ر ى لم يعرف
عندما تناهت ىىىىىىىىى ألول مرأ ىىىىىىىىى للى يسماأ يور ا ويمريكا يسما   الىرن التاسع عشر

سىىىىىىىىىىىكى وجوجولع وع ى حد تع ير  ع  النىاد ترجنيف وتولسىىىىىىىىىىىتو  ودوسىىىىىىىىىىىتويف
قد األمر   ا ع المفاجأأع و  كما اتسىىم فىد  دا األمر كما لو كان غزوًا، الفرنسىىيين

كان ظهور ممل هذا العدد من الكتاب الذين انضىىىىىىىىىىىىىم لليهم فيما  عد تشىىىىىىىىىىىىىيكوف 
وجوركى و ونين وآخرون ىىىىىىىىىى كان ظهورهم المفاجى  من ظ مة ال  يان وال ر رية 

ال اردأ يمرًا محيرًا ل كميرينع ورغم ين األدب الروسىىىى كان آخر الوافدين  الروسىىىية
للى جمهورية األدب فىد كان ي دو ظاهرأ ذات نشىىىىىىىىىىىىىىو  ت ىااى، مجهولة الوالدين 

 واألسالفع
و   يعة الحال فإن هذه األس ورأ عن الميالد المعجز لألدب الروسى ترجع 

 وقد كان  التاريخ األد ى خاصىىىىىىىىىىةعفى المىام األول للى الجهل  روسىىىىىىىىىىيا عامة و 
ل كتاب الروس كما ل يرهم جذورهم العميىة كما كان  اسىىىىىت اعتهم تت ع يصىىىىىولهم 

 األد يةع وع ى يية حال فىد ظل الت ور المىافى لروسيا عم ية منعزلةع
وع ى الرغم من مسىىاحتها فإن هذه ال الد الشىىاسىىعة التى كانت تمتد فى يور ا 

ال األورال وفى آسىىىىىيا من ج ال األورال حتى المحي  من ج ال الكر ات حتى ج 
لعصىىىىىىىىىىىىىىور ل ان ا الهاد  كانت تكون قارأ  ذاتها، ولم تكن تر  ها  الدول ال ر ية

الوسىىىىىىى ى وعصىىىىىىىر النهضىىىىىىىة ل  عالقات واهنةع كما ين  ع  العوامل الداخ ية 
حددت ل حضارأ الروسية حتى الىرن المامن عشر  ا عها الخاص مانعة اآلداب 

وسيا من ين تت ور  نفس السهولة التى كانت تحظى  ها اآلداب فى ال الد فى ر 
 التى هى يسعد حظًاع

ومن المعروف ين  دايات األدب الروسىىىىىىىىى تتفل مع دخول المسىىىىىىىىيحية لمارأ 
جديدأ الكييف وذلك فى نهاية الىرن العاشىىىىىىىىىىىىىىرع وقد فر  يمرا  كييف العىيدأ 

)األنيمية يو النسىىىىىىىىىىمية  وومنية  ع ى رعاياهم كى تحل محل مذهب حيوية المادأ
 السالف الىدامىع
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وقد وردت المسىىيحية من  يزن ة فى شىىكل األرموذكسىىية الشىىرقية األمر الذ  
كان ل  يهميت  الىصو ع ف ينما ت ىت  ىية يور ا اإلنجيل من روما، و   ت يشدها 

لنور ا وعىااد الكنيسىىىة الكاموليكية الرومانية ال ا وية، فإن روسىىىيا ت ىت داخل نظم
من الىسىىىىىىىى ن ينية، وت عت العىيدأ ال يزن ية، وظ ت تحت حكم ال اافة اليونانية 
األرموذكسية ىىىىىى واألخيرأ كما هو جد معروف، لم تعترف  س  ة ال ا ا الذ  كانت 
تسىىىىىمي  نم ران رومان، ورفضىىىىىت فكرأ عزو ة الىسىىىىىس، وييدت اسىىىىىتعمال ال  ات 

ول ن فول الخالفات الالهوتية الكميرأ حالىومية  دً  من الالتينية فى الىداس، وم
مفىىاهيم   يعىىة المىىالود المىىىدس والرو  المىىىدس والتنىىاول، نالعشىىىىىىىىىىىىىىىىا  الر ىىانىن 

communion يكدت وحدأ الىو  الروحانية والمدنية فى مجتمع المسيحيينع 
وقد حدد التأمير ال يزن ى لمدأ خمسىىىىىىىىىىىىىة قرون مجر  المىافة الروسىىىىىىىىىىىىىية كما 

صىىىر ضىىىارأ فى الحياأ الروسىىىيةع وكانت  يزن ة تتسىىىم يدخل عناصىىىر  ي ة وعنا
 الجمود والتزمت والتعنتع وكان يسىىىىىىىىىىىىىىاند   يانها حكومة كهنوتية كميرًا ما كان 

هوأ، والشىىىىىىىىىىى ي  ب ع يها الزهو والفسىىىىىىىىىىىاد، وكانت تجمع ما  ين اإلغرال فى الزهد
ومع  عمهتمة  المجا ت ال اافية المفر ة والتد يرات الشىىىريرأ والىسىىىوأ، كما كانت

كان ل يزن ة غيرتها ع ى الدين المسىىىىىىىىىيحى هذا للى جانب  ذلك ففى نفس الوقت
عمل ف سىىىىىىىفى فى صىىىىىىىوفيتها وكانت تحيا وتتصىىىىىىىرف ع ى ينها الوارد الم اشىىىىىىر 
ل حضىىىىىىىىىىىىارأ الرومانية الهي ينية )اليونانية الىديمة ع وكانت الىسىىىىىىىىىىىى ن ينية امتدادًا 

ا وفنانوها يزن ة وع ماؤها وقسىىىاوسىىىتهلتىاليد يمينا واإلسىىىكندريةع وقد نى ت  عمات  
وف الحر  شىىىىىىىياًا من رو  فالسىىىىىىىفة العالم الىديم وشىىىىىىىعراا  للى روسىىىىىىىيا كما يخذت

األ جدية ل كنيسىىىىىىىىىىىة الروسىىىىىىىىىىىية األولى عن اليونانيةع وكانت يول األعمال األد ية 
المترجمة من نفس ال  ة )ومن ال  ة ال   ارية ييضىىىًا  كما جا  رجال الدين الذين 

سىىىىىىس ال  ة المكتو ة من الىسىىىىىى ن ينية يو من مراكز التع يم ال يزن ية وضىىىىىىعوا ي
 األخر  حيد ت ىوا تدري اتهمع

وفى الىرن العاشىىر والحاد  عشىىر سىىد األدب المكتوب حاجات الكنيسىىة وقام 
رت ل ان هالتى ظيساسًا الىساوسة والره انع وقد كانت نسخة العهد الجديد   نشره
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كتب التى ظهرت فى روسىىىيا وقد يعدت من يجل ال الىرن الحاد  عشىىىر من يول
 يومسىىىىىىىىترومير حاكم مدينة نوفوجورود الشىىىىىىىىماليةع وت ع ذلك سىىىىىىىىيل من المواعظ،

ن والرؤ  الن وية واألسىىىىفار المحذوفة، والخرافات واألسىىىىا ير التى ىديسىىىىييوحياأ ال
لم تكن تحظى  ىىالموافىىىة الرسىىىىىىىىىىىىىىميىىة ل كنيسىىىىىىىىىىىىىىىىة وال  ريرك، ومجموعىىات الحكم 

الىصىىص نصىىف الدينيةع وفيما  ين الىرن الحاد  عشىىر والىرن الرا ع األخالقية و 
   ما فى ذلك 708ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  688عشىىىىىر كانت ال ال ية السىىىىىاحىة من المخ و ات )

قصىىىىىىىىىىص الرحالت المصىىىىىىىىىىورأ ممل نح  للى األراضىىىىىىىىىىى المىدسىىىىىىىىىىة لدانيلن ذات 
مضىىىمون كنسىىىى ومكتو ة  ال  ة السىىىالفية ل كنيسىىىة ومحافظة ع ى تىاليد ال الغة 

نانية ويسىىىىىىىىىىىىى وب الكتاب المىدس المجاز ع و وج  عام فىد كان هذا األدب ذا اليو 
صى  ة يخالقية تسىتهدف التع يم والتوجي ع وكان األمرا  واألسىاقفة يعدون  يسىاسًا 
تع يميًا  ي ًا،  ينما يصىىىى حت ال  ة السىىىىالفية ل كنيسىىىىة وسىىىىي ة التع ير األد ى عن 

منذ نعومة يظفاره  ن لألدب الروسىىىىىىاألمور المىدسىىىىىة يو السىىىىىاميةع وهكذا فىد كا
هدف دينى وتوجيهى عم ى ) ىدر كون  اجتماعيًا ع وقد اسىىىىىىىىىىىىىىتمر هذا ا هتمام 

 الك ير  الفاادأ األخالقية وا جتماعية حتى يومنا هذاع
وع ى يية حال فىد اقتصىىىىىىىىىر اسىىىىىىىىىتعمال ل ة الكنيسىىىىىىىىىة األد ية ع ى مجموعة 

ومية اسىىىتخدم العامة ل ة الحياأ الي صىىى يرأ من الحكام الدينيين والسىىىياسىىىيين  ينما
الدارجة وكانت ل ة الكنيسىىىىىة السىىىىىالفية تنو  تحت مىل يصىىىىى ها األجن ى وكميرًا ما 
كان ن ىها ي دو مفخمًا متحذلىًا، ولم يكن يحد يسىىىىىىىىىىىىىىت يع كتا تها سىىىىىىىىىىىىىىو  الى ة 
المتع مة وق ل لدخال ال  ة السىىىىىىالفية  زمن  ويل كان السىىىىىىالف فى و ية كييف 

وجورود و سوف الشمالية وع ى  ول كل األنهار الك يرأ كنهر  شورا يو مدن نوف
األغانى    تهم الخاصىىىىىىىةع ودنيي ر وفولجا ودون، يسىىىىىىىردون الىصىىىىىىىص ويرددون 

ا هواسىىىىىتمرت ل ة الكالم هذه تت ور مسىىىىىتى ة عن سىىىىىالفية الكنيسىىىىىة يو تحت تأمير 
  ة منعندما كان الموضىىىوأ يت  ب ل ة منمىة نسىىىاميةنع وقد ظهرت سىىى سىىى ة كام

المؤلفات الدنيوية  هذه الروسىىىىىية التى اصىىىىى  ق ع يهاع وقد التزم  عضىىىىىها  التى يد 
التع يمى ممل نالحىيىة الروسىىىىىيةن لياروسىىىىىالف الحكيم يمير كييف )الىرن الحاد  
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عشىىىىىىىىىر  ونالعهدن لفالديميرمونوماكوز )الىرن المانى عشىىىىىىىىىر  وهى موجهة ل ورمة 
ن ال يت وتنظم الممالكع  ل لن يكمر ور وس العااالت لتع مهم كيف تنظم شىىىىىىىىىاو 

يعمال الىرون الوسىىىىىىىى ى التاريخية يهمية وهى نالمدونات التاريخيةن   ينىصىىىىىىىىها 
ال ا ع التوجيهىع وينسب يهم هذه المدونات ىىىىىىىى والمسمى عادأ نالسجل التاريخى 

  ويحتمل ين  قام  جمع وتنىيق 1120الروسىىىىى األولن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى للى الراهب نسىىىىتور )
الف  كما استخدم مواد يونانية مخت فةع ويكون هذا السجل الذ  كتا ات  ع  يس

كتب  أس وب حى رااع فى  سا ت  وتأميره الدرامى جسرًا  ين المؤلفات األخالقية 
رنين فى الى وت ك األسىىىىىىا ير وكتب الرحالت التى ح ت محل الىصىىىىىىص الخيالى

 المانى والمالد عشرع
استمرت  ،فات الدينية والتاريخيةو ينما كانت رو  المسيحية ت  ب ع ى المؤل

التىاليد الومنية فى األسىىا ير الشىىع يةع وقد كونت قصىىص الجنيات الماكرأ الفجة 
وشىىىىىىىىىىىىعر المالحم ويغانى الحب واألحاجى واألممال والتعاويز ترامًا ضىىىىىىىىىىىىخمًا من 
 الشعر السماعى يع ر عن خيا ت الشعب وعوا ف  وخاصة الفالحين والجنودع

تشىىىىىار المسىىىىىيحية ين يمحو التصىىىىىورات األنيمية واألخي ة ولم يسىىىىىت ع حتى ان
األسىى ورية يو نماذا ال ىوس الىديمة من األسىىا ير الشىىع ية الروسىىيةع وتتضىىق 
حيوية هذه العناصىىر الىديمة فى اسىىتمرار  ىااها فى التراد السىىماعى حتى يومنا 
هذاع و عد قصىىىىىىص الجنيات التى يمسىىىىىىك فيها الفالحون   يور النار، ويصىىىىىى ق 

ل  ها  يمرا ، ويتصىىىىارأ الحل مع الظ م، وتمت ى العذار  الذااب الرمادية، فإن ا
يكمر تراد الفن الشع ى الىديم يهمية هى يغانى الشعب، واألغانى الم حمية عن 

والتى يشىىى    عضىىىها سىىى سىىى ة قصىىىص الم ك آرمر الشىىىعريةع ومن  األشىىىدا  الرجال
ى رن المامن والىرن العاشىىىىىىىر فالمحتمل ينها خرجت للى حيز الوجود فيما  ين الى

يمنا  انتىال الروس ع ى امتداد نهر الدني ر وينهار الشىىىىىىىىىىىىمال من المرح ة الى  ية 
للى النظام اإلق اعى، وعند ظهور كييف ونوفوجورود كمراكز رايسىىىىىىىىىىىىىية ل دولة، 
يو يمكننا  سىىىىىىىىىىىهولة من خالل الهوايات المتعددأ لألغانى الشىىىىىىىىىىىع ية المتأخرأ ين 

 الد الج رافية المخت فة لهذه األغانى الشىىىىىىىىىىع يةع وقد سىىىىىىىىىىارت كل نتت ع موا ن ال
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هذه األغانى ع ى نسىىىىىىىىىىىل التىاليد المح ية واسىىىىىىىىىىىت همت مادتها من يغانى الحرب 
التى وص ت للى الشعب عن  ريل شعرا  ال ال ع ومن المعىول ين نفتر  ين 

ىومية لكميرًا من هذه األغانى الشىىىىىىىىىىىىىىع ية كانت فى  داية األمر تعكس األحداد ا
تتار ال يشىىىىىىنجوس وال الهامة ممل النضىىىىىىال ضىىىىىىد المهاجمين اآلسىىىىىىيويين ال ولوفتز

 ايرانه ين نوفوجورود وج التجارية والصىىىىىىىراأ  ين األمرا  المتنافسىىىىىىىين، والعالقات
ال ر يين، يو اسىىىىىىىىتعمار جماعات من الرواد الذين تميزوا  الجريأ لروسىىىىىىىىيا وارتياد 

 ا ات الشىىىىىاسىىىىىعة، ولكن لما ين تكون الحىيىة وغياهب ال هؤ   لألنهار الرايسىىىىىية
ما ين تكون قد قسمت فى ييد  يجيال من  التاريخية قد خفيت معالمها تدريجيًا وا 
الم نين الشىىع يينع فإن األغانى اإلق يمية والذكريات األسىى ورية والصىىور الرمزية 

ذه زادت هالخيالية والت ميحات السياسية والمؤمرات األد ية ىىىىى قومية ويجن ية ىىىىى كل 
من خصىىو ة كل تراد األغانى الم حمية  أكم   وغيرت ع ويصىى ق ي  ال األغانى 
الم حمية رموزًا قاامة  ذاتها تممل الخصىىىىىىىىىىىىىىىااص الىومية نلي يا مورومتسن الذ  
تكمن كل قوت  ممل آنيتوس فى التصىىىىىىىىىىىىىىىاق   األر ، يممل الممل األع ى ل ىوأ 

ينما تشن هو   ل الفضىىىىاال الريفية،  سىىىى يانينوف والو نية، ومن الج ى ين نميكو 
يع ر نيليوشىىىا  و وفتشن عن جريأ الشىىى اب، ويع ر نسىىىادكون نل ضىىىيف ال نىن عن 
الم اديأ التجاريةع ومن الناحية الشىىىعرية فإن األغانى الشىىىع ية  إيىاعها السىىىماعى 
واستعاراتها ل ومنية لهى نماذا رااعة من الشعر الم حمى، كما ينها مصدر للهام 

ف الشعرا  والموسيىيين الروس ىىىىىىىىىىىىىىى يو را نسادكون لىىىىىىىىىىىىىىىنريمسكى كورساكوفن آل 
ورودينن لىىىىى ناع   نجريشا نينوف ونالرجال األشدا  كما ين لىىىىى ا وندو رينيانيكيتتشن

 ىع وكل هذه تممل ما ان عد من األغانى الشع ية فى الموسيىى الروسيةع
 ب الخيالى ل  ةومن ناحية، فإن الفن الشىىىىىىىىىىىىىىع ى  روح  الومنية، واألسىىىىىىىىىىىىىى و 

الحديد الدارجة كذلك، األسىى وب الدينى المتحذلل لسىىالفية الكنيسىىة المكتو ة من 
ناحية يخر ، كانا يممالن الهيكل الرايسى لألدب الروسى فى العصور الوس ىع 
ولكن الىرنين المانى عشىىر والمالد عشىىر شىىهدا يمارات الت  ع للى قوالب شىىعرية 

عديدأ لم تكن تنتمى للى تراد الفن الشىىىىىىىىىىىىع ى  جديدأ ومسىىىىىىىىىىىىتى ةع كما ين يغانى
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لتىاليد الكنيسة السالفية، وتىف يعظم مؤلفات هذه الحى ة ىىىى نقصيدأ ليجورن التى 
قد يرجع تاريخ كتا تها للى نهاية الىرن المانى عشىىىىىىىىىىىىىىر يو يوليات الىرن المالد 
 أعشر ىىىىىىىىىىىىىىىى  مفردها كإنجاز يصيل   يمكن مىارنت  ل   أغنية نرو ندنع وموضو 

هذه الم حمة المؤمرأ هو هزيمة األمير ليجور فى صىىىراع  ضىىىد ال زاأ اآلسىىىيويين 
لحسىىىىىىىىىىىىىاس مرهف  ال ولوفتز ويسىىىىىىىىىىىىىر يعداا  ل ، وقد كان لمؤلف هذه الىصىىىىىىىىىىىىىيدأ

 ال  يعة ووعى قومى ك يرع ويتسىىىىىم وصىىىىىف  ل حوادد  الوضىىىىىو  والدرامية،  ينما 
لعىىا فيىىة ا،  حىىدتهىىا  نىىاايىىة والتى ترو  حزن زوجىىة ليجور ممالً تتسىىىىىىىىىىىىىىم فىراتىى  ال

وعذو تها الشىىىىىىىىىعريةع كما ين وحدأ الشىىىىىىىىىكل الكمال الشىىىىىىىىىعر  فى هذه الىصىىىىىىىىىيدأ 
يضىىىىعانها فى مرت ة يع ى من كافة المؤلفات األخر  ل فترأ عينهاع ويؤكد لنا هذا 
ين الشىىعر فى روسىىيا فى مسىىتهل الىرن المالد عشىىر كان قد وصىىل للى مسىىتو  

نت  مىارنة مرضىىىىىىىىىىىىىىية  ممي   من الشىىىىىىىىىىىىىىعر عال من اإلجادأ مما يتأتى مع  مىار 
األور ىع وفى ت ك الفترأ قدمت كييف ومدن روسيا الوس ى والشمالية ى روستوف 
ىىىىىىىىىىىىىى وسوزدالع ونوفوجورود و سكوف ىىىىىىىىىىىىىى لنجازات عالية فى هندسة ال نا  والرسم 

 )وخاصة من األيىونة ى الصورأ المىدسة  والحنكة السياسيةع
ب وا حتالل األجن ى مجر  الت ور وع ى يية حال فىد اعترضىىىىىىىىىىىىىىىت الحرو 

ال  يعى ل مىافة الروسىىىىىىىىية، كما دمرت ال زوات اآلسىىىىىىىىيوية لمارأ كييف، ولم تف ق 
ل  وكان  1240محاو ت األمرا  السالف فى صد جحافل التتارع وما جا  عام 

الم ول قد احت وا روسىىىىىىىىىيا  أكم ها، واسىىىىىىىىىتمر حكمهم ما ير و ع ى الىرنين )حتى 
  ع1480عام 
ان هذه الفترأ كانت روسيا المىسمة للى لمارات ص يرأ ذات  نا  اجتماعى ل 

واقتصىىىىاد  يشىىىى   ما يكون  اإلق اأ األور ى، تكون جز ًا من لم را ورية جنكيز 
خان وتيمورلنك وخ فااهم الم ولية الشىىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىىعةع وكانت روسىىىىىىىىىىىيا تحيا فى الف ك 

ان الوضىىىىىع عديم اآلسىىىىىيو ، ورغمًا عن تسىىىىىاؤل  ع  المؤرخين المحدمين هل ك
الجدو  تمامًا؟ ف يس هناك يدنى شىىىىىىك فى ين حكم التتار يو نير التتار كما كان 
الشىىىعب الروسىىىى يسىىىمي ، كان حجر عمرأ فى  ريل النمو العضىىىو  ل  الد، كما 
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ين  عزلها عن الحضىىىىىىىىىىىىارأ األور ية وكان  وج  عام مسىىىىىىىىىىىىاوً  عن تخ فها المىافى 
لروس يممىىال جوركى يعتىىىدون اعتىىىادًا والمىىاد ع وكىىان كتىىاب الىرن العشىىىىىىىىىىىىىىرين ا

نسىىا ، واسىىتع اد ال جازمًا ين الىسىىوأ والتعذيب الجممانى و رل اإلدارأ ا سىىت دادية
وكل ينواأ العادات والسىىىىىىىىىىى وك ال ر ر ، عرفت  ريىها للى الحياأ الروسىىىىىىىىىىىية مع 

 مجى  ال زاأ اآلسيويينع
الجهود  د ىىىىىىىىىى ت كوامتص النضال ضد التتار والجهود التى  ذلت لتوحيد ال ال

التى لع ت فيها و ية موسىىىىىىىىىىىىكو الصىىىىىىىىىىىىاعدأ دورًا هامًا فى الىرنين الرا ع عشىىىىىىىىىىىىر 
والخامس عشر ىىىىىىىىى كل  اقات الشعبع وكانت المؤلفات األد ية ق ي ة وذات قيمة 
مانويةع ولكن قرب نهاية الىرن الخامس عشر خرا مركز سياسى جديد للى حيز 

ولت قيادأ الحرب الظافرأ ضىىىىد التتارع ع لذ يصىىىى حت موسىىىىكو و ية قوية تالوجود
وفى يمنا  ذلك سىىىىىىىىىى ت الىسىىىىىىىىى ن ينية فى ييد  األتراك، و عد سىىىىىىىىىىو ها ي  ل 
حكام موسىىىكو ع ى ينفسىىىهم لىب نقياصىىىرأن ورمة اإلم را ورية ال يزن ية المنهارأع 

الدولة  ال  يولوجيينع وترك انهيار وتزوا ليفان المالد من األميرأ صىىىىىىوفيا سىىىىىى ي ة
ة وتفكك اإلم را ورية الم ولية فراغًا فى الشىىىىىىىىرل، وهرعت موسىىىىىىىىكو للى ال يزن ي

ا سىىىىىىىىىىىىىىتيال  ع ى الميرادع ويع ى ظهور موسىىىىىىىىىىىىىىكو قوأ دافعىىة جىىديىىدأ ل فنونع 
ويعيدت العالقات مع ال ربع واسىىىىتدعى مهندسىىىىو ال نا  اإلي اليون للى موسىىىكو 

 رو  يوف اتل مشاركة فى  نا  الكرم ينع وازدهرت مدرسة الرسم فى روسيا   وح
العظيم الرااعة، وازدادت الكتب المدنية والدينية عددًا كما تحسىىىىىىىىىىىىنت مادتهاع وقد 
خ ف لنا الىرن السىىادس عشىىر مؤلفات نمرية عديدأ منها الكتا ات السىىياسىىية ممل 

ة نفي وفى كيزاريفتشن الذ  صىىان نظرية الىومية الروسىىي كتاب رايس دير الره ان
ر موسكو ىىىىى  عد سىو  روما و يزن ة ىىىىى لتكون مركزًا وكان يناد   أن اهلل قد اختا

إلم را ورية عظيمة تذود عن اإليمان المسىىيحى الحىيىى، وقال لن نموسىىكو هى 
 روما المالمة ولن تكون هناك را عةنع

ع وت عت  كتب 1564وخرا نالرسىىىىىىىىىىىىولن يول كتاب م  وأ، من الم  عة عام 
دن  فة، ودخ ت الم ا ع كافة المعن حياأ الىديسين ومؤلفات دينية ويخالقية مخت
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م ومكسىىىىىىىىىىىىىي الروسىىىىىىىىىىىىىىيةع وكاتب ممل ليفان  يريسىىىىىىىىىىىىىىفيتوف، مؤلف كتاب رحالت،
اليونانى، وهو مدافع   يغ عن األرموذكسىىية المسىىيحية، هما ي رز المالمق األد ية 
فى هذه الفترأ للى جانب الىيصىىىىىر ليفان الرهيب، الذ  تعد مراسىىىىىالت  مع األمير 

ديين ى سا ل الذ  نفاه فيما  عد نفيًا سياسيًا  تصال   ال ولنكور سكى ىىىىىىىى صديى  ال
واحىىىدأ من يحفىىىل الومىىىاال  ىىىالصىىىىىىىىىىىىىىور وا نفعىىىا ت فى كىىىل من التىىىاريخ واألدب 
الروسىىىىىىىىى، فهى تصىىىىىىىىور حى ة مأل   الحروب العنيفة وت احن صىىىىىىىى ار األمرا  

 وتروي  الىياصرأ المتع شين للى الس  ة ك  ىة الن ال  الىدامىع
عاشىىىىىىىىت روسىىىىىىىىيا سىىىىىىىىنين فاجعة حاف ة  الحروب  1584أ ليفان عام و عد وفا

األه ية والتدخل األجن ى، وانتىل عرش موسىىكو من الورمة الشىىرعيين للى يدعيا  
وغزا ال ولنىىىىىديون  ؛وم ىىىىىامرين، وحىىىىىل ا غتيىىىىىال والمورأ محىىىىىل قىىىىىانون الخالفىىىىىة

ىد فوالسىىىىىىىويديون ال الد، و دت روسىىىىىىىيا ع ى شىىىىىىىفا التمزل الك ىع وع ى يية حال 
ية، مان تحالف عامة الشىىعب مع الن ال  من ذو  الو نية واسىىت اعوا لقرار األمن

و عد ر ع قرن من المحن تم انتخاب ميخاايل رومانوف قيصىىىىىىىىىىىىىىرًا، وكان انتخا   
ع ى يد مج س و نىع وكان ميخاايل هو يول قياصىىىىىىىىىىرأ يسىىىىىىىىىىرأ رومانوف وا  ان 

 معحكم  است اعت ال الد العودأ للى م اشرأ شاون الس 
وكان تنىيق كتب ال ىوس الدينية التى كانت تحتو  ع ى كمير من األغال  
التى ارتك ها المترجمون والناسىىىىىىىىىىىىىىخون، وما نت  عن ذلك من لصىىىىىىىىىىىىىىال   ىوس 
الكنيسىىىىىىىىىة، واحدًا من ي رز يحداد الىرن السىىىىىىىىىا ع عشىىىىىىىىىرع ويد  هذا اإلصىىىىىىىىىال  

خ ص الروسىىىىىىىىىى للى انشىىىىىىىىىىال  فكون مؤيدو اإلصىىىىىىىىىالحات الجديدأ الجمهور الم
فى ذلك الىيصىىىىىىىر ورجا ت  ل مذهب األرموذكسىىىىىىىى اليونانى الرسىىىىىىىمى، يسىىىىىىىاندهم

الكنيسىىىىة،  ينما تمسىىىىك المؤمنون الىدامى يو المنشىىىىىون  الكتب وال ىوس الىديمة 
ونانية  ادأ اليع عناد، ورفضىىىىىوا ين يؤدوا عالمة الصىىىىى يب  مالد يصىىىىىا ع )  ىًا ل 

ا  عنوا فى األساقفة الذين ي اعو  دً  من لص عين كما كان مت عًا فيما مضى، و 
رؤسىىىا همع وقد اضىىى هدت كل من السىىى  ات الدينية والمدنية المؤمنين الىدامى، 
وهاجر هؤ   للى سىىىىىىىىىىىىىي يريا والىوقاز وحدود روسىىىىىىىىىىىىىيا   ية الهرب من السىىىىىىىىىىىىىجن 
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ن كانت كل  والتعذيبع مم ما ل موا  عد ذلك ين انىسىىىىىىموا للى عدد من ال وااف وا 
 عتىداتها وعاداتها المت رفة لعدأ قرونعمنها قد حافظت ع ى م

الىدامى الكمير من كتاب الىرنين التاسىىع عشىىر  وقد اجتذ ت يصىىالة المؤمنين
والعشىىىرين، من مي نكوف ولسىىىكوف للى جوركى، فصىىىوروا  ريىة معيشىىىتهم التى 

 كانت تت ع النماذا الىديمة ل تىو  والحماسة الدينية الصارمةع
يتروف ىىىىىىىىىىىىىىىىىى واحد من شىىىهدا  المؤمنين الىدامى، وكان ك ير الكنيسىىىة يفاكوم  

ىىىىىىىىى كات ًا  الغ العظمة ييضًا، وقد كت ت حيات  يو سيرت  الذاتية  1682يحرل عام 
والمؤمرأ الالذعة األري ة    ة الحديد فى ذلك العصىىىىىىىرع وهو كتاب نسىىىىىىىيرأ حياأ 

يجمع ما  ين المعتىدات الراسىىىىىىىىىىىىىىخة وا نفعال ودقة المالحظة؛ كما ين  ،يفاكومن
ا ة، واألحداد، ورو  ت  ع  الدينى الوم صىىف  الدقيل لألماكنو تصىىويره الواقعى و 

وتماسىىىك  األخالقى، كل هذه تجع   واحدًا من يكمر كتب األدب الروسىىىى والىديم 
 للهامًاع

و ينما كان يفاكوم يكتب ل ة روسىىىىىىىىىىىية صىىىىىىىىىىىحيحة حية، اسىىىىىىىىىىىتمرت األ حاد 
ةع ومن ي ة، تكتب  سىىىالفية الكنيسىىىالمخت فة والمناقشىىىات الالهوتية، والمواعظ ال  

 عد موسىىىىىكو يصىىىىى حت كييف مانية مركزًا هامًا ل ع م، وسىىىىىاعدت يكاديميتها ع ى 
ليجاد مدرسة كام ة ل كتا ة الدينيةع وفى نفس الوقت ساعد التأمير األجن ى الذ  
جا  عن  ريل  ولندا، وكان ذا يمر م حوظ فى يوكرانيا، ع ى انتشىىىىىىىىىىىىىىىار النظم 

المىا ع، كما يدخل ينواعًا جديدأ من النمر المدنىع ويممل هذه  الذ  يىوم ع ى
  وهو راهب ممىف كتب قصااد جادأ 1680ىىىىىىىىى  1629) الفترأ سيمون  ولوتسكى

كما روا ل كتا ة المسىىىىىىىىىىىىرحية والكوميدياع وقد كسىىىىىىىىىىىىب كل من شىىىىىىىىىىىىعر نالمىا عن 
 فالمكتوب  سىىىىىىىىىالفية الكنيسىىىىىىىىىة المجددأ، والمؤلفات المسىىىىىىىىىرحية المخت  ة اعترا

 ال  ىة المتع مة ويص ق وسي ة التع ير عن ناألدب السامىنع
وع ى يية حال، فىد كان الناس يجدون متعة فى يشكال الترفي  التى هى يقل 
صىىىىىنعةع واسىىىىىتمر ترديد المالحم الشىىىىىعرية الىصىىىىىصىىىىىية فى الىر ، وكان كل من 
يعرف الىرا أ فى المدن والريف يؤمر قصىىىىىىىىىىص ال  ولة والىصىىىىىىىىىىص الهجااية يو 
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تاريخية، والىصىىىىىىص الخيالية يو الدينية األخالقية المخت فة المكتو ة    ة قومية ال
 سي ة تشو ها الخشونة غال ًاع وقد شم ت الترجمات الحرأ الروسية ل موضوعات 
ال ر ية والشىىىىىىىىرقية المتنى ة والترجمات الحرفية، قصىىىىىىىىصىىىىىىىىًا شىىىىىىىىع ية عن الزوجات 

عصىىر النهضىىة الشىىعريةع وجا   الخاانات واألزواا السىىذا المأخوذأ عن يسىىا ير
ييضىىىىىىىىىىًا من المصىىىىىىىىىىادر اآلسىىىىىىىىىىيوية واألور ية، كتب الفكاهة والتوريات واألحاجى 
واألغانى ال  ولية المعدلة وقصىىىىىىص الفرسىىىىىىان الشىىىىىىجعان والعذار  الفاضىىىىىىالتع 

الفن الشىىىع ى ييضىىىًا فى األغانى، وتمخضىىىت األحداد الجارية عن وازدهر تى يد 
نون العسىىىكريون ومعظمهم من الىوزاقيين قصىىىااد يغان جديدأع وقد يلف المسىىىتو 

قصىىصىىية وقصىىصىىًا عن غزو سىىي يريا وسىىىو  مدينة آزوف فى الجنوبع وظ ت 
 ع  الىصىىىص الشىىىع ية ممل نروسىىىالنن وهى قصىىىة   ولية ذات يصىىىل ليرانى، 
يو األميرأ ن وفان يو نجوليانان الزوجة واألم الممالية ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ظ ت هذه متداولة فى 

 ف  وال الىرنين المامن عشر والتاسع عشرع  عات ك يرأ الحرو 
وع ى يية حال ف م يكن لت ورات يدب الشعب هذه عالقة  ىىىىىىىناألدب المهذبن 
 واستمرت ال  ىات المتع مة فى تجاه ها لما يسمى  الىصص واألغانى الم تذلةع
ولكن كل هذه الظواهر وقصىىىىىىىىىىىىىىص ال  ولة الخيالية، والىصىىىىىىىىىىىىىىص واألغانى 

مىا ع، وذيوأ األنما  فى التى يد السىىىىىىالفى الكنسىىىىىىى، الشىىىىىىع ية، وكذلك شىىىىىىعر ال
يظهرت يول د  ت ت يير وشىىيكع وكان معظمها مسىىت همًا من مصىىادر يجن ية، 

 و ين هذا ين األدب الروسى كان قد  دي فى ا قتراب من ال ربع
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 الفصل المانى
   رس األك ر والتأمير ال ر ى

 
  حدمت عم ية ت ريب روسىىىىىيا 1725ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1672  رس األك ر ) ل ان حكم

)لخضىىىاعها ل تأمير ال ر ى    ريىة اتسىىىمت  المفاجأأع وقام هذا الىيصىىىر العنيف 
 تأسىىىىىىىىىىيس اإلم را ورية الروسىىىىىىىىىىية، وتشىىىىىىىىىىييد عاصىىىىىىىىىىمة جديدأ لها هى سىىىىىىىىىىانت 
  رسىىىىىىىىىىى ورا، ع ى نهر نيفا، وع ى مىر ة من  حر ال   يلع كما يلىى  روسىىىىىىىىىىىيا 

التيار الرايسىىى ل حضىىارأ األور ية، واسىىت اأ  فضىىل انتصىىارات  الحر ية  شىىدأ فى 
التى يحرزها ضىىىد األتراك والسىىىويديين ين يكسىىىب ل  ده مكانًا  ين نالدول ال ر يةن 
الىاادأع وسىىىار  عم ية دنونة )التحويل نحو الدنيا  روسىىىيا  خ ى محمومة وقسىىىوأ 

يدين   التى يد ال يزن ى الذ ال ةع وكان هدف  محددًا جدًا وهو ين ينسىىىىىىىىىىىىىى خ عن 
 التزمت والعزلة وين يشىىىىىىىىىىىىجع التىدم الدنيو  فى كافة مجا ت الهياات الحكومية 
والمىافة العامةع وقد تمكن من تحىيل يهداف   وسىىىىىىىىىىىىىىىا ة  رل تحكمية كميرًا ما 

تتسىىىىىىم  ال ر ريةع وسىىىىىىحل معارضىىىىىىة جماعات الن ال  والعسىىىىىىكريين سىىىىىىحىًا  كانت
والموت  كل من اعتر   ريى   ما فى ذلك ا ن  يلكسىىىع دمويًا، وينزل التعذيب 

وقىىام  ىىدور ال ىىاغيىىة وعمىىد للى الىوأ والعنف من يجىىل تحىيل خ  ىى ع وفى هىىذا 
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يكمن ما اتسىىىم    عهده من تكافؤ الضىىىدين ىىىىىىىىىىىىىىىىىى فهناك اإلصىىىالحات من ناحية، 
 وعب  اآل م األك ر الم ىى ع ى الشعب من ناحية يخر ع

هذه  اسىىىىىىىىىىىىىىتعارأ  رل الت  يل الفنية من ال الد و دي   رس عم ية الت ريب 
األور ية التى هى يكمر تىدمًا، ولكن  فى النهاية كان قد اسىىىىىىىىىىىىتحوز ييضىىىىىىىىىىىىًا ع ى 

لمستعار ا مجموعة جديدأ كام ة من الىيم المىافيةع وت ع استيراد الساعات والشعر
 والمدافع، استيراد ال الي  األلمانى والشعر الفرنسى والصور اإلي اليةع

وكان األمر الرايسىىى إلصىىالحات   رس هو تحرير الع وم واآلداب   تة من 
سىىىي رأ الكنيسىىىةع ودنونت المدارس كما  سىىى ت الحروف الهجااية ولم يعد هناك 

 1708ما يكتب  سىىىىىىالفية الكنيسىىىىىىة الىديمة سىىىىىىو  النصىىىىىىوص الدينيةع ومنذ عام 
ًا مير وكافة الكتب األخر  تصىىىىىىىىىىىىىىىدر  الحروف الجديدأع وكان   رس يشىىىىىىىىىىىىىىجع ك

الت ادل الشىىىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىىىى مع ال ربع وجا  للى روسىىىىىىىىىىىىىىيا  ر ا نة ال حر الهولنديين 
والمهندسىىىىىىين العسىىىىىىكريين الفرنسىىىىىىيين ورجال المدفعية األلمانع كما شىىىىىىجع ترجمة 
مؤلفات ل فالسفة والع ما  ورجال السياسة األور يين، ولكن  منع ترجمة المؤلفات 

ل ى حدود النفعيةع فىد كان يفضىىىىىىىىالالهوتيةع وكان فهم  لألدب نفعيًا للى يقصىىىىىىىى
الكتىىب التى كىىان يعىىدهىىا ذات فىىااىىدأ، وكىىان يريىىد من الكتىىاب ين يسىىىىىىىىىىىىىىىىانىىدوه فى 
مسىىىىىاعي ع وقام  نفسىىىىى   تأسىىىىىيس يول جريدأ روسىىىىىية، وكان يىوم    عها ورااسىىىىىة 

 تحريرها كما كان يول المشتركين فى تحريرهاع
ىات ال   ،  فضىىىىىىىىىىل مجهوده هذا الذ  يفول  اقة ال شىىىىىىىىىىر، فى ت ريبونجق

األشىىىىىىىىراف الىدامى ع ى لزالة لحاهم وارتدا  سىىىىىىىىترات يلمانيةع  الع ياع ويرغم   ىة
كما يرغم شىىىىىىىىىى اب الن ال  ع ى دراسىىىىىىىىىىة ال  ات األجن ية وانتهاا آداب السىىىىىىىىىى وك 
الفرنسىىىىىىىىىىىىىىيىىةع ولكن ع ى الرغم من انتشىىىىىىىىىىىىىىىار عم يىىة الت ريىىب الم رد  ين مالك 

ر إنها لم تترك يدنى تأمير فى جماهياألراضىىىىىىىىىىىىىىى والفاة الجديدأ الى ي ة الحاكمة ف
الشىىىىعب عامة وازدادت الهوأ  ينهم و ين سىىىىادتهم اتسىىىىاعًاع وكنتيجة لذلك ازدادت 

 عزلة المجتمع الممىف عن الفالحين و ىية الشعبع
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و ينما كانت جماهير الشعب التى يذلها الرل والعوز وا ست الل ا قتصاد  
ن   تىاليد الدين واألسىىىىىىىىىىىىىا ير والفنو تعيش فى جهل وتخ ف عام، غير متع ىة ل 

الشىىىىىىىع ية الىومية، كانت ال  ىات الع يا تتك م وتكتب وت  س وتأكل وتفكر وتتع د 
  ريىة غري ة عن الشىىىىعب حتى لنها زادت من ت اعدهمع وهكذا يصىىىى حت الحياأ 
المىىىافيىىة ل مجتمع المتع م كمىىا لو كىىانىىت تيىىارين مخت فينع وكىىان هىىذان التيىىارات 

ن كانا لم يمتزجا حتى مورأ ي تىيان ي ع والمشك ة األساسية فى حياأ 1917حيانًا وا 
روسىىىىىىيا وتاريخها منذ عهد   رس األك ر حتى يومنا هذا، هى عدم وجود صىىىىىى ة 
 ين ما يسىىمى  مىافة المجتمع المتع م الرفيعة التى انتا ها الكمير من التهذيب فى 

 سي ة و ين المىافة الشع ية ال عد المص ق الك ير ىىىىىىىىىىىىى  األعوام المااتين والخمسين
 الواسعة ا نتشار والتى ت  ب ين تكون ذات مستو  منخف ع

ولم يتضق التأمير الك ى إلصالحات   رس فى األدب ل  ل ان حكم خ فاا ع 
وحتى نهىىايىىة الىرن تنىىاوب ع ى حكم روسىىىىىىىىىىىىىىيىىا خمس  1725ف عىىد وفىىاتىى  عىىام 

 ات والمؤامرات قيصىىىىىىىىىىىىىرات ومالمة قياصىىىىىىىىىىىىىرأ فى جو مضىىىىىىىىىىىىى رب حافل  ا نىال
األور ية  األسىىىاليب العسىىىكريةع وع ى الرغم من الت ييرات السىىىياسىىىية فىد اسىىىتمرت

 فى ا نتشار المتسع المد  ويحدمت ت ييرات مىافيةع
  1765ى  1711والرجل الذ  يرمز ل عهد الجديد هو ميخاايل لومونوسوف )

ك فى ذل وكان ميخاايل من يصىىىىىىل ريفى، ودلل ظهوره ع ى ين الروس يصىىىىىى حوا
الوقت قادرين ع ى مصىىىارعة يع ى المسىىىتويات التى وصىىىل لليها الفكر األور ىع 

  حامة، فىد يظهر عى يت  التح ي ية فى العديد من ي حام ع ولما كان
و فضىىىىىىىل كون  عالمًا   يعيًا ورياضىىىىىىىيًا وكيماايًا وج رافيًا فىد يرسىىىىىىىى يسىىىىىىىس 

ع ولم يادين ال حد المخت فةالع وم الدنيوية الروسىىىىىىية وقام  اكتشىىىىىىافات هامة فى م
عن  كتا ًا عن نالىواعد ال  ويةن وآخريكن دوره فى األدب  األقل  روزًاع فىد كتب 
مالمة يسىىىىاليب يد ية رايسىىىىيةع ويوصىىىىى  نال الغةن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وكون نظرية يميز  ها  ين

 اسىىتخدام سىىالفية الكنيسىىة فى الشىىعر ال  ولى والموضىىوعات الجادأ التى تت  ب 
والفخامة وقوأ التأميرع وفى األسى وب الوسىي  )وخص    الهجاايات  الىوأ وال زارأ
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والمسىىىىىىىىرحيات والمؤلفات النمرية العادية  يوصىىىىىىىىى  اسىىىىىىىىتخدام سىىىىىىىىالفية الكنيسىىىىىىىىة 
ن كان قد حذر من ال جو  للى الك مات الم تذلةع ولم يسمق  استخدامًا محدودًا، وا 

 ة ذ  كان يشىىىىمل ال  اسىىىىتخدام الك مات الم تذلة ل  فى ناألسىىىى وب الرخيصن وال
التى يتحدد  ها عامة الشىىىىىىىىىىىعب ويىتصىىىىىىىىىىىر اسىىىىىىىىىىىتعمال  ع ى الكوميديا واألغانى 
الشىىىىىىع ية ووصىىىىىىف األحداد اليوميةع وفنن تصىىىىىىنيف  ا ختالفات الكاانة ويرسىىىىىىى 
الىواعد ل مدرسة الروسية الكالسية الزاافةع وقام لومونوسوف نفس   كتا ة قصااد 

ى  1703تريدياكوفسىىىىىىىكى ) ب مع فاسىىىىىىىي ىجادأ ذات نظم من م يو مشىىىىىىىكلع وحار 
ن يكن ذا تأمير ىىىى ضد النظم الذ  يىوم 1769   ىىىى وهو شاعر تعس مىيل الظل وا 

ع ى المىا ع والذ  يدخل للى الروسية من النماذا الالتينية والفرنسية وال ولندية 
يىوم ع ى ن رات ما تة وعدد محدد من المىا ع فى كل  يت ع وكان )وهو نظام 
ع ى الروسىىىىى يعمد داامًا للى اسىىىىتخدام اإليىاعات المن مة، وع ى األقل الفن الشىىىى

فىد كان يسىىىىىتخدم يحيانًا العرو  المخت  ةع وقد يدرك لومونوسىىىىىوف ين الشىىىىىعر 
المن م الىىىذ  يعتمىىىد ع ى ت ىىىادل الن رات والىىىذ    يتىيىىىد  عىىىدد يو ترتيىىىب معين 

  ة يكمر مال مة لرو  ال ل مىا ع غير ذات الن رأ )كما فى األلمانية واإلنج يزية 
 الروسيةع

وكان هذا الت يير الهام فى العرو  فاتحة عهد جديد ل شىىىىىىىىىىىىىعر الروسىىىىىىىىىىىىىى، 
وسىىىاعدت قصىىىااد لومونوسىىىوف الجادأ كميرًا ع ى تىدم ع، وكانت تعظم الىيصىىىرأ 

ى عظمة ف لليزا د ا نة   رس وانتصىىىىىاراتها العسىىىىىكرية، يو كانت مكرسىىىىىة ل تأمل
من ين صىىىىىىىىىىىىىىورها الخيالية المىي ة الم الغ فيها ويلحانها اهلل الخاللع وع ى الرغم 

اإلنجي ية كانت ت دو مهي ة ومجردأ فىد كانت مؤمرأ صىىىىىىىىىىادقةع واليوم يصىىىىىىىىىى حت 
قصىىىىىىااد لومونوسىىىىىىوف يكمر  رودأ وتى يدية من ين تحرك فينا سىىىىىىاكنًا، ولكن هذه 
الىصىىىىىىىىااد كانت تىف، وقت ظهورها، فى صىىىىىىىىف واحد مع يحسىىىىىىىىن النماذا التى 

ا ت اعية الفرنسىىىىىىىىىىىىىىية واأللمانية الزاافة، والتى كانت تممل المعايير الفنية  قدمتها
لضروب مخت فة من األدب الروسىع و ديت ا ت اعية الىومية الم اينة فى روسيا 

تىري ىىًاع وكىىانىىت تحتو  ع ى  1780 عىىد فترأ من الزمن واسىىىىىىىىىىىىىىتمرت حتى عىىام 
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ألخر ع وقد  دا هذا ج يًا واقعية يكمر مما كان ع ي  الحال فى ال الد ا عناصىىىىىىىىىر
شاعر وسياسى   وهو 1744ىىىىىىىىىىىىىىى  1709فى نهجااياتن األمير ينتيوخ كانتيمير )

كان يرمى للى مزا الحياأ والشىىىىىىىىىىىىعر فى تصىىىىىىىىىىىىويرات  الذكية ل عادات الروسىىىىىىىىىىىىية 
ى  1718فى المآسىىى التسىىع التى كت ها يلكسىىندر سىىيماروكوف ) المعاصىىرأع وحتى

فىد خففت السمات الواقعية العديدأ التى مؤسسى المسر  الروسى،   يحد 1777
فى جوان ها من م ا ت  الشىىىىىىىىىىىىىىديدأ فى مراعاأ الوحدات المالد  المكان  تشىىىىىىىىىىىىىىيع
األخر ع ويسىىىماه معاصىىىروه نراسىىىين الشىىىمالن  ، والىواعد التى يديةوالحددوالزمان 

فىد قام  التأكيد  تى يد النماذا الفرنسىىىىىىىىية التى تصىىىىىىىىور العا فة الن ي ة والصىىىىىىىىراأ 
سىىىىامىع ويما فى مالهي ، وخاصىىىىة فى يشىىىىعاره ال نااية ويغانى الحب، فىد كان ال

 يست هم الفن الشع ى الروسى وعرضًا يكمر واقعية ل حياأع
وكانت السىىرعة التى لحل  ها األدب الروسىىى  ال رب فى النصىىف األول من 

ى  1762الىرن المامن عشىىىىىىىىىىىىىىر يمرًا رااعًا حىيىةع وفى عهد الىيصىىىىىىىىىىىىىىرأ كاترين )
  ازداد التىدم المىافى الروسى سرعة وحجمًاع وقدمت ال  ىة الع يا العديدأ 1796

نس يًا، والتى درجت فى المؤسسات التع يمية الجديدأ التى شم ت جامعة موسكو 
التى كانت قد  نيت حديمًا، داارأ متزايدأ ي دًا من الىرا  ومح ى الفنون الجمي ةع 

سىىىىىىىو  ممانى مجالت دورية، يصىىىىىىى ق  اوفى  داية الىرن لم يكن هناك فى روسىىىىىىىي
عددها ير و ع ى المااة فى نهاية الىرنع ويصدرت الم ا ع ىىىىىىىىىىىىىى التى كان عددها 
يتزايد  ا راد ى آ فًا من الكتبع و ينما كانت اإلم را ورية تم ت يهميتها فى يور ا 
 وسا ة س س ة من ا نتصارات العسكرية والسياسية، كان األدب يزداد خصو ة 

ع وكانت كاترين المانية نفسىىها مؤلفةع فىد كت ت مسىىرحيات وقصىىصىىًا، كما وتنوعاً 
يسىىىىىىىىىىهمت فى الكتا ة فى الصىىىىىىىىىىحف الهجااية، وكانت ت  ب من وزرااها ورجال 
حاشىىىىىىىيتها ين ي دوا اهتمامًا  الشىىىىىىىعرع وكان معظم كتاب الىرن المامن عشىىىىىىىر فى 

د ية م األروسىىىيا يشىىى  ون مناصىىىب حكومية هامةع وكانت الىيصىىىرأ تعت ر يعماله
الفذأ  مما ة خدمة ل دولة، ومنحت الكتاب الم رزين النياشىىىىىىىىىىىىىىين ويمدتهم  العون 
الماد ع ونر  فى )األل وم  الحاو  لصىىىىىىىىىور كتاب الىرن المامن عشىىىىىىىىىر الروس، 
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رجاً  فى يرديتهم الرسىىىىىىمية الالمعة المزينة  الشىىىىىىراا  واألوسىىىىىىمة، ومعظمهم من 
 ويعضا  مج س الشيوخع قادأ الجيش واألس ول وحكام المىا عات

وقامت الحكومة نفسىىىها  إصىىىدار المجالت، واسىىىتيراد كتب لمؤلفين فرنسىىىيين، 
وتنظيم عرو  مسىىىىىىىرحية، وتأسىىىىىىىيس دور ل نشىىىىىىىرع كما راسىىىىىىى ت كاترين و ع  

 خاصتها فولتير وديديرو وواضعى الموسوعات الفرنسيةع
ن يوحيد لن األدب سىىىىىىىىىىىىىىاعد ع ى تع يم ال  د ونشىىىىىىىىىىىىىىر ا تجاهات واألفكار  

الن ال ، فىىىد اعترفىىت الحكومىىة  ىىأهميتىى ، والواقع ين الحكومىىة اتخىىذت من األدب 
نفس الموقف التع يمى والنفعى األخالقى الىىذ  اتخىىذتىى  الكنيسىىىىىىىىىىىىىىىىة ق ىىل   رس 

 األك ر، ولكن الرقا ة الىيصرية ح ت اآلن محل الرقا ة الكنسيةع
األسىىىىىىىىىىى وب  وييدت الدولة تحويل األدب للى يدب دنيو ع وكان معنى هذا ين

الجديد وال  ة الجديدأ قد يصىىىىىىىىىى حا وسىىىىىىىىىىي ة المجتمع المتع م، واعترف الىيصىىىىىىىىىىر 
وال ال   هذا رسىىىىميًا، وتمت فى روسىىىىيا  نجا  ممارسىىىىة المدارس األد ية ونماذا 
ال رب وكل األشىىكال األد ية الجارية من الىصىىيدأ الجادأ والمأسىىاأ للى الىصىىص 

ن كانت جميعه ا قد اكتسىىىىىىى ت صىىىىىىى  ة روسىىىىىىىيةع وفى الخيالية وكتب الرحالت، وا 
عم ية التكييف والتى يد حافظ الروس ع ى خصااصهم الىومية ولم يفىدوا  ا عهم 
الخاصع والدليل ع ى هذا مالمة من الكتاب يمم ون ع ى مسىىىىىىىىىىىىىىتويات مخت فة ى 

الىرن المامن عشر فى  ويحي   هم عدد من الكتاب دونهم يهمية ى يعظم لنجازات
ر ين مؤلفات كل هؤ   الكتاب تتصىىىىىىىىىىل اتصىىىىىىىىىىاً  وميىًا روسىىىىىىىىىىياع ويجب ين نذك

 خ فيتهم العامة، و ازدهار الرسىىم، وخاصىىة فن رسىىم األشىىخاص، وهندسىىة ال نا ، 
التى جم ىىت العىىاصىىىىىىىىىىىىىىمىىة  ىىالم ىىانى الرااعىىة، و ىىالفنون الجمي ىىة األخر ، و ىىالع وم 

 والتع يمع
)حكومة    س م الحكومة ال يروقرا ية1816ى  1743وتسنم جافريل درچافن )

س ، مم عضوًا فى مج تركيز الس  ة   سرعة، وعين  عداذ حاكمًا عامًا لمىا عة
الشىىىيوخ، مم سىىىكرتيرًا مسىىىاعدًا ل خزانة، مم عين )فى عهد اإلسىىىكندر األول  وزيرًا 

ع ى الرغم )ل عدلع ولم تكن كاترين تسىىىىىىىىىىىىىانده، يو ال ال  يتم ى  لمهارت  اإلدارية 
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 ل ألن  يصىىىىىىىىىى ق يول شىىىىىىىىىىاعر عظيم فيما تال عهد  من ين  يصىىىىىىىىىى ق لداريًا قديرًا 
  رس من ييامع وكان لىصىىىااده دو  ون مة عريضىىىة، وخصىىىو ة فى ا سىىىتعارأ، 
وتأمير خ ا ى مكتسىىق يهز غرف الىصىىر اإلم را ور  الواسىىعة التى كانت ت ىى 
 هاع وتعكس قصااده التى يشاد فيها  عظمة كاترين وروعة حكمها، فترأ عظيمة، 

ظيًا ىىىىىىىىىىىىىىىى ع ى الرغم من ين هذه الىصااد قد ت دو مأل   ال  و، وسياة انعكاسًا لف
ال نا   النسى ة ل ىار  المعاصىر ىىىىىىىىىىىىىىىى ل  ينها تنىل ان  اعًا  الىوأ والحدأ الشىعريةع 

ترفع لومونوسىىىىىىىىىوف الدقيل وغموضىىىىىىىىى ،  وعالوأ ع ى ذلك، فىد اسىىىىىىىىىت دل درچافن
  اهى  أن  كان حركة خ ا ية ودقة حسىىىىىىىىيةع وكان حاضىىىىىىىىر ال ديهة ييضىىىىىىىىًا، ويت

نيىول الحىيىة ل ىيصر مشفوعة  ا تسامةنع وفى  ع  قصااده رسم صورًا جرياة 
لمعاصىىىىىىري ، ونجق فى مضىىىىىىايىة السىىىىىى  ات  ح   العنيف ل عدل وكراهيت  ل ظ مع 
وتتخ ل رو  ا سىىىىىىىىىىىىتىالل والشىىىىىىىىىىىىجاعة األد ية كل شىىىىىىىىىىىىعرهع ومن ال ريب ين هذا 

ى اادًا ل شعر المدنى الذ  اكتسب فالموظف الك ير ذا العى ية المحافظة يص ق ر 
 الىرنين التاسع عشر والعشرين فى روسيا ن مات مورية قويةع

ذ، ال رل األد ية ا ت اعية، ويما فى التنفي ومن الناحية النظرية، ات ع درچافن
وخاصىىىىىىة عندما كان يصىىىىىىف وقت الفران السىىىىىىهل وال عام الجيد والمتع الحسىىىىىىية 

  العنىان ل ت نى  ىالىذاتع وقىد يظهر   يعة وم ىاه  الريف، فكىان ي  ل لنفسىىىىىىىىىىىىىىى
ر مرنع فى يسىى وب م اشىى غري ة ال دوات وعا فة دافىةع وع ر عن حيويت  الفااىة

كين وڤاسي ى جوكوڤسكى، يسالف  وشومهد  هذا  ريىًا لكارامزين و اتيوشكوف 
 ويساتذت ع

و ينما كان درچافن يممل ذلك النوأ من الشىىىىىىىىىىىعر الم حمى والشىىىىىىىىىىىعر ال نااى 
ذ  كان معاصىىىىىىىىىىىىروه يعت رون  قمة اإل داأ األد ى، كان هناك اتجاه يد ى آخر ال

ل  شىىىىىىىىىىىىىىع يت  الك يرأ فى عهد كاترين المانيةع وكان نتىويم السىىىىىىىىىىىىىى وك  وسىىىىىىىىىىىىىىا ة 
الضىىىحكن، هو شىىىعار النصىىىف المانى من الىرن المامن عشىىىرع وشىىىنت المجالت 

لمىىىا كىىىانىىىت والجهىىىلع و الهجىىىاايىىىة والكتي ىىىات والكوميىىىديىىىات الحرب ع ى األهوا  
الىصص األس ورية الروسية والىصص والمسرحيات ال نااية الفكاهية والمىا ت 
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ال نانة قد تأمرت للى حد ك ير  ڤولتير وديديرو والرسىىىىىىاال الفارسىىىىىىية لمونتسىىىىىىكيو 
تحتو  ع ى نىد م اشىىىىىىىىىىىر يو مسىىىىىىىىىىىتتر ل مجتمعع وكان هذا وسىىىىىىىىىىىوفت، فىد  ديت 

 ى ررية، ويصىىىىىىىىىىىىىى ق فى الىرن التالى عا تجاه النىد  دلياًل ع ى تن   الىوأ التح
 وتشيخوف وغيرهم، واحدًا من يهم ا تجاهات فى األدب الروسىع ييد  جوجول

  الذ  انحدر من يسرأ موسكوفية ن ي ة 1792ى  1745وقام دينس فونفيزين )
ن كانت متع مة فى آن واحد،  دور مممل الهجا  ومصىىىىىىىىىىى ق المسىىىىىىىىىىىر   م مورأ وا 

وا نها  افل ولى العهد، للى قرا أ لمسىىرحيت  األولى الروسىىىع واسىىتمعت الىيصىىرأ 
فيزين نمركى لودفي  هول راع وكان فون ن والتى است همها من الكاتب الدنقااد ال وا
من سىىىىىىىكان األقاليم المتأخرين الذين يعوزهم حسىىىىىىىن التصىىىىىىىرف، وال  ها   يسىىىىىىىخر

ة ظىىاألدعيىىا  الىىذين يح مون  عىىالم ع ى نم   ىىاريس، وجىىدت قىىدرتىى  ع ى المالح
الواقعية والتع يىات الذكية من  ىًا لها فى تحفت  نال ر الصىىىىىىىى يرن والتى هى  حل 

 يول مسرحية قومية روسيةع
وهاجم فونفيزين فى مسىرحيت  التى يد السى حى لألسىاليب األور ية، كما هاجم 
غ ظة األعيان المست دين الذين يىوم رخاؤهم ع ى ا سترقالع وكان يتعا ف مع 

جتماعى الذ  رمز ل  فى م هات   ممرضىىىىىىىىة عجوز نتتىاضىىىىىىىىى فريسىىىىىىىىة الظ م ا 
خمسىىىة رو الت فى العام وتصىىىفع خمس مرات فى اليومن و  ل المسىىىرحية شىىىاب 
مدخول العىل سىىىىىىىىىى،  التر ية،   يريد ين يدرس؛ ألن الن ال  ليسىىىىىىىىىىوا  حاجة للى 

حن نالتع يم، وتسىىىىىىىىىىىىىىانده فى ذلك والدت ع وتىول والدت   نولم ا هتمام  الج رافيا و 
 محا ون  الكميرين من رجال ال ريد والحوذيةنع

وع ى الرغم من  ع  ال محات الفكاهية، وغرا ة رسىىىىىىىم الشىىىىىىىخصىىىىىىىيات التى 
تتميز  ها الفكاهة الروسىىىىىىية، فىد كانت نال ر الصىىىىىى يرن يسىىىىىىاسىىىىىىًا صىىىىىىورأ واقعية 

، وظ ت  وال قرن ونصىىف 1782لعصىىرهاع وعرضىىت المسىىرحية ألول مرأ عام 
المرسىىىىىىىىومون  دقة،  ،المسىىىىىىىىرحيةع كما اكتسىىىىىىىىب ي  الها قرن صىىىىىىىىفوأ المحفوظات

 ة،شىىىىىع ية قومية داام ،ويقوالهم الحاسىىىىىمة التى ع روا عنها  أسىىىىى وب دارا  سىىىىىي 
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 وييدوف جري و وصىىىىفها م هاأ اجتماعية، كانت اسىىىىتهالً  لتى يد سىىىىار ع ى نهج 
 سكى وتشيخوفعڤوجوجول ويوسترو 

ت الىيصرأ واكتشف نًا كميرأعل  مح نشا  فونفيزين األد ى وا جتماعىوس ب 
فى النهاية ين نصىىىىىىىىديل الحريةن هذا، كما يسىىىىىىىىماه  وشىىىىىىىىكين فيما  عد، م الغ فى 
التحرر،  ل هو يقرب للى المخر ينع فمنع من نشىىىىىر مؤلفات ، وحامت الشىىىىى هات 

عد والدينع ومات  حول ، و حد الكاتب اليااس المحزون عن العزا  فى التجوال 
عة واألر عين من عمره، مخ فًا ورا ه مدونات يومية وهو فى السىىىىىىىىىىا  سىىىىىىىىىىىم  ويل

 ومذكرات يسفار شااىةع
ولم يكن ت ير موقف كاترين من فونفيزين لنزوأ شىىىىىىىىخصىىىىىىىىية،  ل كان ظاهرأ 
من ظواهر العصىىىىرع فىد يمارت المورأ الفرنسىىىىية الرعب فى الىيصىىىىرأ، ومن خ فها 

 الخ يمةن، التىالسىىىىىى  ات لجرا ات وقااية ضىىىىىىد نآرا  ال رب  األشىىىىىىراف، واتخذت
كانت تهدد الحكم الم  ل والن ال ع و رز ا نشىىىىىىىال  ين الفاة الحاكمة والمجتمع 
المتع م، وهو واحد من يك ر األحداد المصىىىىىىىىيرية فى التاريخ الروسىىىىىىىىىع ونظرت 
الحكومة، وهى التى تولت ترجمة روسىىىىىىىىىو وديديرو فى الممانينات،  عين الشىىىىىىىىىك 

لى كل يصىىىىدقا  نا سىىىىت نارأن الفرنسىىىىيةع واضىىىى هد الماسىىىىونيون ويمر للى قرااهم وا 
 إغالل محاف هم )الماسىىونية ، ويل يت حرية الصىىحافة، ويلىى الى   ع ى رجال 
التر ية األحرار، وفرضت الرقا ة ع ى مؤلفات درچافن، وحيل  ين فونفيزين و ين 

  فى كتا   نرح ة 1802ى  1744نشر مىا ت ع وعندما هاجم يلكسندر راديشيف )
، ا سترقال، وكشف 1790انت   رس ورا للى موسكون الذ  صدر عام من س

عن المعام ة العديمة اإلنسىىىىىانية التى ي ىاها الفالحون، وفسىىىىىاد ال وليس وصىىىىى ار 
الموظفين، ق   ع ي ، وصىىىدر ع ي  الحكم  اإلعدام، وع ى يية حال، فىد خفف 

 الحكم للى النفى للى سي يرياع
 كل حماسىىة اإلنسىىان الخير الع وف الذ   ويع ن كتاب راديشىىيف الذ  كت  

صىىىىال  النظام السىىىىياسىىىىى فى روسىىىىيا  أكم  ،  يت  ع للى تحرير ع يد األر ، وا 
 داية مذهب الحرية الروسىىىىى المت رفع واكتسىىىىب فى نفي  م ز  عميىًاع لذ كان 
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يرمز للى ت يير دقيل فى العالقىىىىىات  ين الحكومىىىىىة والمجتمع المتع مع وكىىىىىان 
الن ال ، وفاة ق ي ة حاكمة وأ تىدمية ىىىىىىىى ع ى خ ل   ىة من   رس قد عمل ىىىىىىىى كى

كانت  ،فى ت ك الفترأو متأمرأ  ال رب، كما سىىىىىىىىىىىىاعد ع ى تىدمها لصىىىىىىىىىىىىالق الدولة 
الدواار الحكومية تسىىىىىىىىىىير  خ ى يسىىىىىىىىىىرأ من المجتمع الذ  كانت تحاول تمىيف ع 
وعندما تم فى النهاية خ ل   ىة مسىىىىىىىىىىتنيرأ اسىىىىىىىىىىتوع ت وتشىىىىىىىىىى عت  أفكار العمل 
والكرامة اإلنسىىىىىىىىانية والخدمة ا جتماعية والمىافة والحرية، جا ت فترأ، وخاصىىىىىىىىة 
فى عهىىد كىىاترين، اتفىىىت فيهىىا يهىىداف الحكومىىة مع يهىىداف الى ىىة المتع مىىة فى 
ال اية والسرعة، ويص ق من المرغوب في ، ومن الممكن وجود تعاون  ين العرش 

دد نتيجة لىيام المورأ والعناصىىىىىىىىىىىىىىر ال ي ة من الن ال ع ولكن التصىىىىىىىىىىىىىىدأ الذ  ح
الفرنسىىىىىىىىىىية عكس الموقف، ف ينما حاول الحكام تأخير عىارب السىىىىىىىىىىاعة، مؤيدين 
الحكم ا سىىىت داد  المتزمت، اسىىىتمر المجتمع الذ  تن   فى  ريى ، وسىىىرعان ما 
وجد نفسىىىىىىى  فى صىىىىىىىراأ مع نفس ذلك ال  يان الىيصىىىىىىىر  الذ  كان قد اسىىىىىىىتهل 

حدد لراديشىىىىيف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ذلك المممل الموهوب  الحركة التىدمية  أكم هاع و دا ين ما
ل شىىىىىى اب المتحرر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تحذير عا س ل  ىة المفكرين التى يخرجتها لصىىىىىىالحات 

   رس للى حيز الوجودع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل المالد
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 يوليات الىرن التاسع عشر
 

 ،الىرن التاسىىىىىىىىع عشىىىىىىىىر تراجعت التىاليد السىىىىىىىىامية ل ىصىىىىىىىىااد الجادأ فى  داية
وحل مح ها فى النهاية قصىىىىىىىىىىىىص حزينة وقصىىىىىىىىىىىىااد غنااية والتراجيديا ا ت اعية، 
وتع يىىىات جىىان يىىة  ىىاكيىىة عن الحىىب غير المت ىىادلع وزادت  تع ر عن األسىىىىىىىىىىىىىىى،

عا فية ما ق ل الرومانسىىىىىىىىىية فى كل من النمر والشىىىىىىىىىعرع وكان نيىو   كارمزين 
  الم تد  العظيم ل مدرسىىىىىىة الجديدأ، وفى روايات  الىصىىىىىىيرأ 1826ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1766)

نهىىىد العىىىذار  الوادعىىىات  جوار الجىىىداول وخريرهىىىا، ويردد العشىىىىىىىىىىىىىىىىىال ال  يفىىىة، تت
المنشدون الموشحات تحت ظالل يشجار المى رأ، ويدخ ت روايت  نليزا المسكينةن 
ىىىىىىىىى وهى قصة حب وانتحار ىىىىىىىىى وقصص  األخر ، السرور ع ى آ ف الىرا ع ولم 

رأ، ويور ا ايكن كتا   نخ ا ات سااق روسىن يقل نجاحًا، لذ صور في  فرنسا الما
المناواة ل مورأ فى نهاية الىرن، ىىىىىى كما يراها ع ى حد تع يره ىىىىىى نق ب  يب رقيلنع 
وحتى فى المج ىىدات العىىديىىدأ التى تكون مؤلفىى  الرايسىىىىىىىىىىىىىىى الرفيع نتىىاريخ الىىدولىىة 
الروسىىىىىىىىىىيةن، والذ  عكس النمو للى الوعى الىومى، وكشىىىىىىىىىىف عن فهم ذاتى جدًا 

المهذب الس س ىىىىىىىىى الذ  يخال   الى يل من ل ناس ولألحدادع كما يرضى يس و   
الترفع، وتتخ    التع يرات الحديمة واأللفاظ الفرنسية ىىىىىىىىىىىىىىىى رغ ات ال  ىة المتع مةع 
ونادوا    وسىىىىي ة ل تع ير   وسىىىىي ة لهم سىىىىواه، ووسىىىىي ة لتع ير يد ى جديدع وع ى 
ييىىة حىىال فىىىد يزعجىىت تجىىديىىدات كىىارمزين التى يىىديين والمحىىافظين ليمىىا لزعىىاا، 

انتىدوا في  مي   للى الصىىىىىىىنعة وجم   ال نانة، واتهموه اتهامًا ظالمًا حىًا،  أن ل  و 
م فى عهد ووزير التع ي ميوً  تخري يةع وكان زعيمهم شيشكوف، رايس األكاديمية

اإلسىىىىىىىكندر األول، حيد ير  ين كتا ات كارمزين مشىىىىىىىوشىىىىىىىة،  ودافع عن نظرية 
فات ة فى نالمؤللسىىىىىىالفية الكنيسىىىىىىتىسىىىىىىيم األسىىىىىىاليبع وييد ا سىىىىىىتعمال المسىىىىىىتمر 

الخيالية السىىىىاميةن، تاركًا ال  ة الدارجة يو نالروسىىىىية المحضىىىىةن لألشىىىىيا  التافهةع 
وكان يعتىد ين يفضل وسي ة لخدمة فكرأ الىومية والمحافظة التى كان يمم ها فى 

 السياسة هى منع كل تجديد فى األدبع
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 وً  ق كارمزينيت مدرسىىة وع ى الرغم من كل هذه المعارضىىة، فسىىرعان ما لى
عامًاع واكتسىىى ت لونًا خياليًا صىىىارخًا، وازدادت قوتها خاصىىىة فى مؤلفات يت اع  ى 

كوفسكى و اتيشكوف ىىىىى وع ى يية حال، فىد يخذ كل منهما مكان  المستىل فى جو 
 الشعر الروسىع

  ىىىىىىى وهو مترجم   يتعب ىىىىىىى  عمل 1852ىىىىىىى  1783وقام فاسي ى جوكوفسكى )
ت الروسىىىية لىىىىىىىىىىىىىىىىىى يوسىىىيان وسىىىوز  وسىىىكوت و يرون وجوت  وشىىىي ر يعظم الترجما

خي ية توصىى ار الرومانسىىيين األلمانع وفيما  عد اسىىتهجن النىاد ما فى شىىعره من 
م همة وضىى اب  ا نىع ل  ين معاصىىري  اسىىتجا وا لعذو ة شىىعره السىىاحرأ، وترك 
 يمره فى جيل  أكم  ع ويصىىى حت  ع  قصىىىااده من المختارات الشىىىعرية وعاشىىىت

 عع ر نهوأ الىرون الحاسدأن، ع ى حد تع ير  وشكين
وحينما سىىىىىىىىىىىاعد جوكوفسىىىىىىىىىىىكى ع ى تعريف الروس  الرومانسىىىىىىىىىىىية اإلنج يزية 

   إحيا  المعايير الومنية 1855ى  1787) واأللمانية، قام كونستانتين  اتيوشكوف
 ،الهي ينية )اإلغريىية ع وكانت قصىىىىىىىىىىااده المت عة رغم لغراقها كميرًا فى التشىىىىىىىىىىاؤم

تت نى  المتع الحسية العا رأ، وجمال العالم المنظور، وحدأ الجمال ال شر ع كما 
تعادلت حمية هذا الرجل الىو  العا فة الذ  لم يسىىىت ع التوفيل  ين متناقضىىىات  
الداخ ية، وانتهى    األمر فى النهاية للى الجنون، مع التسىىىىىىىى يم الضىىىىىىىىعيف لورأ 

سىىى وب الجديدن، ويجمع  ينهما انتماؤهما جوكوفسىىىكىع ل  ين ك يهما اسىىىتخدم ناأل
 للى نفس الحركة األد ية، ع ى الرغم من ا ختالف ال ين  ين مزاجيهماع

وكان كل من كارمزين وجوكوفسىىىكى و اتيوشىىىكوف ومريديهم يكت ون لجمهور 
كان توزيع ما  ين مالمة آ ف وخمسىىىىىىة آ ف  1800صىىىىىى ير نسىىىىىى يًاع وفى عام 

حًا ك يرًاع وع ى الرغم من ين عدد الىرا  نسىىىىىىىىىخة من مؤلف قصىىىىىىىىىصىىىىىىىىىى يعد نجا
المهتمين  األدب كان مىيدًا وص يرًا، ل  ين  كان فى تزايدع و نا  ع ى ذلك، فىد 

  1844ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1769 دا ين الشىىع ية الك يرأ التى لىيتها نحكايات ليفان كري وفن )
نسىىىىىىىىىىىىىىخة فى األعوام الى ي ة  75‚000كانت  داية لعصىىىىىىىىىىىىىىر جديد، لذ  يع منها 

ع وكان كري وف يكتب كما كان الماليين يتك مون ويفكرون، 1812ا ىة لعام السىىىىى
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مسىىىىىتخدمًا األممال الشىىىىىع ية واألقوال المأمورأ المأخوذأ عن يدب الشىىىىىعب، محاوً  
استمالة ذكا  الجمهور العامع واست هم عددًا ك يرًا من حكايات  من يساتذأ يجانب، 

ةع وحكمتها روسىىىىىية تى يدي الحكاياتمن عيسىىىىىوب للى  فونتين، ل  ين رو  هذه 
ومزجت حكايات  عن الىردأ الخ يمة، والذااب النهمة، والمعالب الماكرأ، والد  ة 
ال ي ة المىي ة الظل، الرو  الومنية األنيمية ل فن الشىىىىىىىىىىىىىىع ى الىديم  واقعية الفال  
 المفر ة، ومزا ييضًا تع يرات جماهير الشعب  ميل قرا  الىرن المامن عشر للى
الهجا ، وذلك   ريىة تدل ع ى األسىىىىىىىتاذيةع وكانت فكاهت   سىىىىىىىي ة   يشىىىىىىىو ها 
ن لم تكن م تذلةع ويعرف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تمامًا كالفال   شىىىىىىىىىى  من التك ف، ونكات  مرأ وا 
العجوز الحكيم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ممن الحماقة اإلنسىىىىىىىانية، فأما  ال مام عن ا دعا  وال  ا ، 

ين يفىىىد ي ىىدًا تفىىاؤلىى  وسىىىىىىىىىىىىىىخر من الجهىىل، ونفر من الم ىىا أ فى التع ىىد، دون 
ويصىىىىىىىىىىى حت ال ذعات الحادأ، والع ارات الدنيو ع وسىىىىىىىىىىىرعان ما يصىىىىىىىىىىى ق ات اعيًا، 

األخالقية لهذا الحكيم األ و ، نالجد كري وفن، كما كان قراؤه يسىىىمون ، جز ًا من 
ال  ة الروسىىىيةع و ينما دامت شىىىع يت  يكمر من قرن، فإن يهميت  ترجع فى المىام 

كتب لعامة الشىىىىىىعب الذين يعيشىىىىىىون فى ناألحيا  الفىيرأن فى األول للى ين  كان ي
 وقت كان األدب يكتب لحجرات استى ال األشرافع

حاها ر  وكانت المعركة  ين دعاأ التمسىىىىىىىىك  الىديم ودعاأ التجديد والتى دارت
 ي ة الر ع األول من الىرن يكمر من مجرد خالف حول األسىىىىى وب، لذ وضىىىىىعت 

 لجي ين مخت فين فى مواجهة  عضىىها ال ع ع و دا ينالعى يات واآلرا  السىىياسىىية 
ا رتكاس الذ  ظهر فى السىىىىىىىىىىىىىىنين األخيرأ لحكم كاترين، وازداد فى عهد ا نها 

  قد فىد تأميره عندما ارتىى اإلسىىكندر األول 1801 افل األول )الذ  اغتيل عام 
ية نيحالم  اإلنسىىىىىا العرش، ولكن يسىىىىىر الحكم لم يسىىىىىتمر  وياًلع لذ ن ذ الىيصىىىىىر

، وحرب التحرير 1812 عد  داية م شىىىىىىىىىىىىىرأع مم جا  غزو نا  يون لروسىىىىىىىىىىىىىيا عام 
الىومية التى صىىىىىىح ها تفجر الو نية الشىىىىىىع ية، والتى هزمت الفرنسىىىىىىيين، وكف ت 

 عد  1815نجا  الىوات الروسىىىية فى الحم ة الحر ية فى يور اع وعندما حل عام 
ونع مر فى عالم ما  عد نا  يواترلو ومؤتمر فيينا، كانت روسيا قد م كت زمام األ
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 الداخلع كما ين يىظة الوعى  ل  ين صىىىىىىراعًا داخ يًا مروعًا كان يسىىىىىىتنزف قواها
الىومى الذ  سىىىىى  ت  الحرب، والتوسىىىىىع فى التع يم، وزيادأ ترا   اإلم را ورية من 
الناحية العالمية، ونمو المروأ الىومية، كان من هًا جديدًا ل   ىات المتع مة وك ما 

اد عددهم ازدادت حاجاتهم المىافية، وازدهر األدب والموسىىيىى والفنون، وامتدت ز 
من العاصىىىىىىمة للى األقاليمع وع ى يية حال، فىد خيب الواقع ال شىىىىىىع لالسىىىىىىت داد، 
وا سىىىىىىىىىىىىىىترقىىىال، والظ م ا جتمىىىاعى م ىىىامق الن ال  التىىىىدميينع وع ى الرغم من 

ت ، فىد يصىىىىىىىىىىى حأ من الن ال  ين الجماعات المسىىىىىىىىىىىتنير  انتشىىىىىىىىىىىار اآلرا  التحررية
الحكومة ىىىىىىىى يساندها فى ذلك   ىة داامة التزايد من مؤيد  تركيز الس  ة و  ىة 
قوية من األشراف ى يكمر عنادًا وتزمتًا عن ذ  ق لع وتش ع عدد ك ير من ش اب 

ة للى يلمانيا والنمسا وفرنسا فى يمنا  حم الن ال  الذين خدموا فى الجيش وذه وا 
 أفكار الحرية والمساواأ التى نشرتها المورأ الفرنسية، وعادوا ، 1822ىىىىىىىىىىىىىىىى  1815

للى و نهم  مزاا ورو  الرومانسىىىىىىية السىىىىىىياسىىىىىىية واألد يةع وانتىدوا تخ ف روسىىىىىىيا 
انتىادًا شديدًا وتحدموا عن الحاجة للى اإلصال ع ووجدت خالفاتهم مع رؤسااهم، 

شىىىىىىىىن لها فى نذو العىل ي ومورأ الىول فى   د الصىىىىىىمت اإلج ار ، متنفسىىىىىىًا يد ياً 
  وتصور هذه الم هاأ الشعرية الالمعة 1829ىىىىىىىىىى  1795أللكسندر جري وييدوف )

تشىىىىىاتسىىىىىكى وهو شىىىىىاب ن يل يرجع للى موسىىىىىكو،  عد رح ة  وي ة  الخارا، ليجد 
الفتاأ التى يح ها واقعة تحت تأمير مجتمع متعفن مرمار، ووالدها فاموسىىىىىىىوف،   

قامة الحفالت، والخو  فى سىىىىىىيرأ يهتم ل   أن يعيش  ما يتن اسىىىىىىب مع رت ت ، وا 
يصىىىىىىدقاا ع وسىىىىىىكرتيره مولكالين، رجل مداهن، يشىىىىىىل  ريى   انتهازية غادرأ، و  

، ع وصىىىىىىىىديل فاموسىىىىىىىىوف الحميميكتفى  تم ل رؤسىىىىىىىىاا   ل يتم ل كال هم ييضىىىىىىىىاً 
الكولونيل سىىىىىىىىىىكالوزوب )الذ  ري  في  معاصىىىىىىىىىىروه صىىىىىىىىىىورأ هزلية )كاريكاتورية  

كتشىىىىىىييف الصىىىىىىفى الىاسىىىىىىى الرجعى ل ىيصىىىىىىر  وهو نالجند  العجوزن ل جنرال يرا
الذ  يؤمن ين الكتب هى مصىىىىىىىىىىىىىىدر كل الشىىىىىىىىىىىىىىرور، ويوحى  حرل كافة الكتب، 
وناد   أن ناألون اشىىىىيةن )قادأ العشىىىىرأ  يفضىىىىل من فولتير فى التدريس ل شىىىى ابع 
 ويعر  جري وييدوف فى م هات  رواقًا كاماًل من الشىىىىىىىىيوخ الجامدين، والسىىىىىىىىيدات
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المسىىىىنات الوقورات الجشىىىىعات، وال  ها  المتأنىين، والموظفين السىىىىخفا ع ويختنل 
تشىىىىىىىاتسىىىىىىىكى من غ ا  وغرور كل هؤ   الوحوش، ويخيب يم   ييضىىىىىىىًا فى ح  ، 

 فيهرب ليستأنف تجوال ع
وع ى الرغم من ين شاعر نذو العىل يشىىن كان يعد نفس  رومانسيًا ل  ينها 

ع فىد يخذت معظم شىىىىىىىخصىىىىىىىياتها من الحياأ، هشىىىىىىىةكانت واقعية للى حد يمير الد
وكىىانوا يتك مون عن األحىىداد الجىىاريىىة ويوردون الحىىىاال من الحيىىاأ الروسىىىىىىىىىىىىىىيىىة 

 المعاصرأع
ومنع عر  هذه المسرحية، ولكنها كانت تىري  شراهة فى نسخ خ يةع وفى 
يمنا  ذلك كان الن ال  الشىىىىىىىىىى ان الذين شىىىىىىىىىىعروا  ممام تهم لتشىىىىىىىىىىاتسىىىىىىىىىىكى، يكونون 

ير يت السىىىىىىىىىىىىىىرية ل. احة  الحكومةع وع ى يية حال، فىد فشىىىىىىىىىىىىىى وا فى ت الجمعيا
مجر  التاريخ الروسىىىىىىىىىع و عد وفاأ اإلسىىىىىىىىكندر األول، وفى يوم تتوي  الىيصىىىىىىىىر 

نيىو   األول، قام المتآمرون  تمرد عسكر ع وسحل التمرد سحىًا دمويًاع  الجديد
ى سىىىىىىي يرياع وشىىىىىىنل خمسىىىىىىة من زعما  المورأ، وسىىىىىىجن ماات آخرون ويرسىىىىىى وا لل

واسىىتهل الديسىىم ريون )لذ حدمت محاولة المورأ فى الرا ع عشىىر من ديسىىم ر عام 
  الصىىىىىىىىىىىىىىراأ الهاال الذ  دام  وال الىرن  ين المجتمع المتع م والحكومة 1825

 واستحال الضحايا للى شهدا  لىضية الحريةع
و ينت كل هذه األحداد   ون روسىىىىىىىىىيا يشىىىىىىىىىدهاع ومرت   ىاتها الع يا  عم ية 

 سريعة، يدت  دورها للى تفجر ال اقة والخ لع ت ريب
وكان الشخص الذ  ع ر عن هذه الت يرات هو يلكسندر  وشكينع فىد جسم 
فى مؤلفات  النمو الروحى والفنى  أكم   ل مجتمع الروسىىىىىىىىى، و ين م ز  يعمالها 
 الفذأ السىىىىىىىا ىة، وفى محاولت  معرفة ال ريل الذ  يت ع ، يصىىىىىىى ق كات ًا قوميًا من

 الصف األولع
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 الفصل الرا ع
  وشكين

 
ما تردد كتب النصىىىىىىىىوص الروسىىىىىىىىية الىول  أن كل تيارات الىرن المامن  كميراً 

ين تن ع من ع وي  عشىىىىىر تؤد  للى  وشىىىىىكين، وين كل ينهار الىرن التاسىىىىىع عشىىىىىر
ألدب ا هذا ما لمؤلفات  من تأمير هاالع وهو ظاهرأ مىافية وشاعر   مميل ل  فى

الروسىىىىىىى، ور ما فى األدب العالمىع فىد  دي  أوسىىىىىىع يلوان األدب مجاً  وينماهاع 
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لذ كتب قصىىااد شىىعرية غنااية، ومسىىرحيات، وروايات شىىعرية وقصىىصىىًا تاريخية، 
ومىا ت نىدية وقصىىىىىىىىصىىىىىىىىًا قصىىىىىىىىيرأ، وكتب ي حامًا، وقصىىىىىىىىص جنيات، ولمحات 

ذا لكتا ة لم يترك في  نماسياسية، ويغانى حب ى وليس هناك ميدان من ميادين ا
 فذأع

وصىىان فى قصىىااده ال وي ة ومناظره المسىىرحية ومؤلفات  النمرية موضىىوعات 
األدب الروسى التى كررها الكتاب الذين يتوا  عدهع ويضفت الموضوعات التالية، 
ويخر  كميرأ، شىىىىىىىموً  وعمىًا ع ى مخ وقات  وشىىىىىىىكينع وهذه الموضىىىىىىىوعات هى  

 أفى التاريخ الروسى، الصد ك ر، ودور الىوأ والمورأيهمية لصالحات   رس األ
 ين المجتمع الم رب ىىىىىىىىىىىىى المتأمر  ال رب ىىىىىىىىىىىىى وجماهير الشعب المتمسكة  التىاليد 
الىومية، والصىىىىىىىىىىىىىدام  ين ت  عات الرجل الصىىىىىىىىىىىىى ير ويعمال الىهر التى تىوم  ها 

، والفعل ةالدولة الك يرأ، وقضية اإلنسان الذ    لزوم ل ، وتعىيد ال  يعة ال شري
المدمر والسىىىىىىىىحر الجمالى ل عا فة وسىىىىىىىىمو الى ب ال سىىىىىىىىي  األخالقى ع ى الماار 
الناهبع ولكن ع ى الرغم من سىىىىىىىىىىىىىهولة تىدير مد  لنتاج  المىافى ويهميت ، فإن  

الذين   يعرفون الروسىىىىىىىىىىىىية ين يكونوا فكرأ كافية عن  من الصىىىىىىىىىىىىعب ع ى هؤ  
 يو موا ني     الداام الشىىىىىىىىديد محيراً  ع ىريت  الشىىىىىىىىعريةع لذ كميرًا ما ي دو لعجاب

 ريب ة ترجمة ين تع ى هذا ا متزاا اليم ال ًا في  ل ىار  ال ر ى، و  تسىىت يع ي
ل صىىىىىىىىىوت، والتوافل الن مى، والصىىىىىىىىىورأ الخيالية، والمعنى الذ  يتميز    شىىىىىىىىىعر 
 وشىىىكين ويجع    ال شىىىاا ة كتسىىى ل موسىىىيىى ل اخ يو سىىىونات لموزارت والك مات 

عم ها  وشىىىكين  سىىىي ة فى معظم األحوال، واضىىىحة تسىىىتخدم فى الحياأ التى يسىىىت
اليومية، ويتسا ل اإلنسان  أ  سحر ساحر تكتسب هذه الحفنة من الحصى ما 
لألحجار الكريمة من عظمة متألىةع و  يسىىىت يع ل  شىىىاعر عظيم ممل  وشىىىكين 

ين ل  كين يترجم يشىىىىىىىىعاره للى ل ة يخر ، ولكن حتى اآلن، لم يىم  ترجمة  وشىىىىىىىى
، المانى يسىىاتذأ فى األدب وهواأ مخ صىىون، يو حتى قارضىىو الشىىعر من الصىىف

التع يم األكىىاديميىىة، فمن المؤكىىد ينهىىا  تهم ألغرا ومهمىىا كىىانىىت فىىااىىدأ مجهودا
شىىىىاح ة شىىىىحو ًا مياوسىىىىًا من  من الناحية الشىىىىعرية،  ل لنها تصىىىىل يحيانًا للى حد 
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ن هذه الترجمات، و  يجد الىار  التفاهةع و  يمكن الوصىىىىىىول للى  رهان قا ع م
  ال ر ى يمام  ل  ين يتى ل شعر  وشكين  نوأ من اإليمانع

، فى عاا ة من األعيان مالك األر ع 1799ولد  وشىىىكين فى موسىىىكو عام 
وكان ينتمى من ناحية والده للى سىىىىىاللة يرسىىىىىتىرا ية لع ت دورًا  ارزًا فى التاريخ 

 شىىىىىىى الح ألميرا حفيدأ الجمي ة نت والدت الروسىىىىىىى منذ الىرن المانى عشىىىىىىرع وكا
الصىى ير هاني ال، الذ  كان صىىفيًا ل  رس األك ر، ور ما كان هذا الدم اإلفريىى 
مساوً  عن   يعة يلكسندر ا نفعالية وتدفى  واندفاع ع وك ال ية يشراف عصره، 
نشىىىىىىىأ يلكسىىىىىىىندر ع ى ييد  مؤد ين )مدرسىىىىىىىين خصىىىىىىىوصىىىىىىىيين  يجانب، معظمهم 

ةع م وقري  الفرنسية ق ل الروسية ىىىىىىىى وكتب يول يشعاره ييضًا  الفرنسيفرنسيون وتك 
قصىىىىىص الشىىىىىع ية و  كما تعر   عد هذا التأمير ال ر ى الواضىىىىىق، لتأمير األغانى

الجنيات التى عرفها عن  ريل مر يت  الروسىىىىىىىىىىىية التى ع مت  ل ت  األم فى ينىى 
 صورهاع وخ دها فيما  عد فى قصااده كرمز ل الده وشع هاع
 من يحسىىىىىىىىن العااالت وفى المانية عشىىىىىىىىرأ من عمره التحل ومع  مالمون ولداً 

ال يسىىىي  فى تسىىىارسىىىكو  سىىىيي و )قرية الىيصىىىر الصىىى يرأ، سىىىميت  اسىىىم   مدرسىىىة
 ع وكان اإلم را ور قد يسىىسىىها إلعداد شىى اب األشىىراف 1917 وشىىكين  عد مورأ 

ًاع وتع م   ممتاز ل وظااف السىىىىىىياسىىىىىىية الك يرأع وكانت رو  المكان متحررأ، وتع يم
 وشىىىىىىىىكين الكمير عن األدب والتاريخ وال  ات الىديمة والحديمة والف سىىىىىىىىفةع ووجده 

ن كان حاد ال  اأ  يب الى ب و ًا يتدفل  ا نفعال والك ريا  موه مدرسىىىوه ذكيًا وا 
، وفى امتحان عام، تال  وشىىىكين قصىىىيدأ من نظم  فى 1815 ااشىىىًاع وفى عام 

العجوز ين يعانى ع ويخذ جوكوفسىىىىىىىىىىىكى وكارمزين  حضىىىىىىىىىىىرأ درچافن، ويراد الرجل
ال ذان كان  وشىىىىىىكين يعرفهما معرفة شىىىىىىخصىىىىىىية  نضىىىىىىارأ وتن يم قصىىىىىىااده األولى 

 )التى است همها من  ارنى وفولتير الفرنسيين ييضًا ع
، عين  وشىىىىىىىىىىىىىىكين  وزارأ الخىىارجيىىة، ولكنىى  لم يكن 1817و عىىد تخرجىى  عىىام 

مضىىى معظم وقت  فى الحياأ المرحة وييذهب للى هناك ل  ليتىاضىىى مرت   ىىىىىىىىىىىىىىىىى 
الالهية التى يحياها الش اب العا ل ويظهر لخالصًا حىيىيًا لىىىىىىىىى  اكوس وفينوسع 
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حاف ة  العالقات ال رامية والتحديات والم ارزات والمىامرأ  وكانت حيات  مض ر ة
والحفالتع ولكن ولع   المتعة لم ينسىىىىىىىى  ق  و  ه لألدبع فكتب قصىىىىىىىىااد كميرأ، 

غزلية وقصىىىىااد ماجنة، ويصىىىى ق معروفًا جدًا فى صىىىىالونات األشىىىىرافع قصىىىىااد و 
لى جمعية  وانضىىىىم للى الرومانسىىىىيين فى نضىىىىالهم ضىىىىد دعاأ التمسىىىىك  الىديم، وا 

ع وشىىىىىىارك فى آرا  معاصىىىىىىري  التىدميين التحررية والمعادية لالت اعيةع نارزاماسن
ناد  رية، و وكان جل يصىىدقاا  الشىى ان ينتمون للى محافل ماسىىونية وجمعيات سىى

 وشىىىىكين  الحرية، وهاجم ا سىىىىترقال، وسىىىىخر من نظام الحكم ا سىىىىت داد  وذلك 
فى قصىىااد هجااية جادأ تداولتها العاصىىمة فى نسىىخ خ يةع وكان هذا سىى  ًا فى 
سىىىىىىىىو  ع لذ نفى للى جنوب روسىىىىىىىيا  أمر من السىىىىىىى  اتع و عد رح ة ع ر فيها 

وفى يمنا   ايوديسىىىىىمم فى  سىىىىىار يا  الىوقاز والىرم، عين  وشىىىىىكين موظفًا مدنيًا فى
سىىىىىىىنوات نفي  األر ع، تا ع  وشىىىىىىىكين مجون ، ولكن  وجد الفرصىىىىىىىة ل.نتاا األد ى 
الجادع وقري  شىىىىىىىراهة وكتب قصىىىىىىىصىىىىىىىًا شىىىىىىىعرية عديدأ، من  ينها نيسىىىىىىىير الىوقازن 
وننافورأ  اختشى ىىىىىىىىىىىىى سرا ن ونال جرن والفصل األول من نيفجينى يونيجينن، كما 

شىىىىىىىىعرية غنااية جمي ة، ووصىىىىىىىىل يد   للى مسىىىىىىىىتو  جديد من نظم ييضىىىىىىىىًا ق عًا 
النضىىىىىىىىىىىىى ع ومع ذلك، ع ى يية حال، فىد وجد وقتًا ل عالقات ال رامية، والم ارزأ، 

تى يمرت  حوتحىير رؤسىىىىىىىىىىاا ، والتع ير عن آراا  التحررية المت رفة  صىىىىىىىىىىراحة، 
م ى لق ين فميخاي وفسىىىىىىىىىىىىكوي السىىىىىىىىىىىى  ات فى النهاية  العودأ للى ضىىىىىىىىىىىىيعة عاا ت  ن

 سىىىىىىكوف الشىىىىىىمالى، وفر  ع ي  نوأ من تحديد اإلقامةع وعاش هناك فى عزلة 
لج ارية   يشىىىىىىىارك  لياها سىىىىىىىو  مر يت  العجوز المخ صىىىىىىىة، وامنين من الجيران، 

ن جىىديىىدأ م وفى مىىد  عىىامين كتىىب مؤلفىى  الرااع ن وريس جودينوفن، وفصىىىىىىىىىىىىىىو ً 
والواقع ين  ناايةعنيفجينى يونيجينن وقصىىصىىًا شىىعرية مخت فة، ويجمل قصىىااده ال 

، ينىذت  من 1825ديسم ر عام  14واقعة وجوده فى قرية موحشة فى يمنا  مورأ 
السجن، ف و ين  كان فى ذلك الوقت فى سانت   رس ورا،  نضم للى يصدقاا  
الديسىىىىىم ريينع وكان من الصىىىىىراحة  ما في  الكفاية ألن يخ ر اإلم را ور نيىو   

ل ع  اه ع  يصىىىىدقاا  من ذو  النفوذ تد ير فيها  األول  ذلك فى مىا  ة اسىىىىت اأ
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وع ى يية حال، فىد سىىىىىىىىر الىيصىىىىىىىىر  صىىىىىىىىراحت  وسىىىىىىىىمق ل   اإلقامة فى سىىىىىىىىانت 
سىىىىت سىىىىنوات من النفى، اسىىىىتعاد  ، و عد1826  رسىىىى ورا وموسىىىىكوع وفى عام 

أ مسىىىاهمت  مسىىىاهمة م اشىىىر   وشىىىكين مكانت  فى المجتمعع وكان معنى هذا ييضىىىاً 
صىىىىىال  الشىىىىىخصىىىىىى  كتاب عصىىىىىرهع وع ى الرغم من الرقا ة فى الحياأ األد ية وات

ع ى النشىىىىىر ورقا ة ال وليس الشىىىىىديدأ، فسىىىىىرعان ما يصىىىىى ق  وشىىىىىكين مح و ًا فى 
 1830األشىىىىىراف،  ىدر ما هو مح وب فى الدواار األد يةع وفى عام  صىىىىىالونات

عمل رايسىىىىىىىىًا لتحرير وكان قد يلف عدأ مج دات شىىىىىىىىعرية ويصىىىىىىىى ق مشىىىىىىىىهورًا، لذ 
ويسىىهم فى تكوين ذول معاصىىري ع ولم تكن حيات  ا جتماعية يقل  مجالت دورية
مل غزوات  النسااية وعزم ع ى ا ستىرارع وفى العام نفس ، تزوا  نجاحًا، ل  ين 

من ناتاليا جونتشىىىىىىىىىىىىىىىاروفا وهى غادأ  ارعة الجمال، حديمة الظهور فى المجتمع 
لدور إلنتااع وتأكد اوزادت السىىىىىىىىىىىىنوات األولى من حيات  العاا ية فى قدرت  ع ى ا

الىياد  الذ  لع   فى األدب الروسىىىىىى يكمر من ذ  ق ل  ىصىىىىىصىىىىى  النمرية ومن 
 ينها نا نة الكا تنن ونتاريخ ه ة  وجاتشىىىىىىىىىىىيفن ونالفارس النحاسىىىىىىىىىىىىن وقصىىىىىىىىىىىااده 
األخر  وقصىىىىىىىىىىىىااده التى هى يقل يهمية ييضىىىىىىىىىىىىًاع ولكن المتاعب المالية، وعدا  

 القت  الم همة  الىيصر الذ  كان، مم   فىرجال الىصر الحاسدين األغ يا ، وع
ذلك ممل كمير من األشىىىىىىرافع كما كان يولى ناتالى اهتمامًا ك يرًا، وكانت آنذاك 
فى زهرأ جمالها، كل هذا يوقع  وشىىىىىىىىكين فى شىىىىىىىى كة من المؤامرات، والمهاترات، 
ونهش العر ع وكىىىانىىىت مكىىىانتىىى  المىىىانويىىىة فى ال ال  تؤلمىىى  يلمىىىًا  ينىىىًا، وت   ىىىت 

عره ع ى حرصىى ع وعندما لجأ يعداؤه ذوو المراكز العالية )من  ينهم السىىفير مشىىا
الهولند  لد  ال ال  الروسىىىىىىىىىىىىىىى  للى الخ ا ات المجهولة التى كان  وشىىىىىىىىىىىىىىكين 
يدعى فيها نالديودن، تحد   وشكين يحد المتىر ين للى زوجت  نال ارون دانتسنع 

يومين وهو فى  ويصىىىىىىىىىىىىىىيىىب  جر  مميىىت فى النزال الىىذ  ت ع ذلىىكع ومىىات  عىىد
 السا عة والمالمين من عمرهع

ى ف ويعتىد  ع  النىاد ين  وشىىىىىكين وصىىىىىل يوا اإل داأ فى يشىىىىىعاره ال نااية
اعترافىات الحىب وذكريىات المىاضىىىىىىىىىىىىىىى، التى  فى ال  يعىة والموت، وفى تىأمالتى 
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تكون موضىىىىىىىوعات قصىىىىىىىااده نالسىىىىىىىونتاتن، وفى األشىىىىىىىكال األخر  التى هى يقل 
الىصىىىىىىىىىىىىىىىااد فى معظم األحوال مكتو ة فى  حر نيامبن  يهميةع ولما كانت هذه

ن تكن  الشىىىىىىىىىىىىىىعر ، وكام ة التوازن فى الن م والصىىىىىىىىىىىىىىور الخيالية، فهى عنيفة وا 
 سىىىي ة، شىىىديدأ ا نفعال ومؤمرأ، ومع ذلك فهى واضىىىحة محكمةع وكميرًا ما كان 
 وشىىىىىىىىىىىىىىكين يصىىىىىىىىىىىىىىور األحداد المعادية فى حيات ع ولم يكن مخدوعًا فى حالة 

ن يقصى ما يست يع اإلنسان ين اإلنسانع و  قد قال لن السعادأ يمر مستحيل، وا 
يصىىىى و للي  هو السىىىىكينة والحريةع ولكن مهما   غ حزن ن رات آلهة شىىىىعره، ف يس 
هناك يأس في ع لذ يظل داامًا متسىىىىىمًا  ميسىىىىىم الرجولة، يتخ    لحسىىىىىاس النصىىىىىر 

ذلك  عكس  الوجودع و  ت يم ع ى  وشىىىىىىىكين سىىىىىىىحا ة الموت المىترب، فهو ع ى
يرغب فى الحياأ، فى ين يفكر ويىاسىىىىىىىىىىىىىىى ويحب، وين يخت ر كل شىىىىىىىىىىىىىىى  تحت 
الشمسع ويستحم  فضول   ينفد، ورغ ة فى الحياأع ولما كانت قصااده تكشف 
عن لحسىىىىىىىاس نادر  التوفيل الن مى، والتوازن ال فظى، فىد يسىىىىىىىماها  ع  النىاد 

ان الواقع ين  وشكين كنقصااد مشمسةن، ينيرها ضو  منتصف النهار الهاد ع و 
قد اسىىىىىىىىىتج ى ييضىىىىىىىىىًا غوام  الجانب المظ م لألشىىىىىىىىىيا ، وكان يدرك تمامًا ندور 

ين نكل ما يتهدد  الدمار يخفى فى  يات   الشىىىىىىىي انن فى العالمع وقد يشىىىىىىىار للى
سىىىعادأ لى ب اإلنسىىىان   سىىى يل للى شىىىرحهانع ولكن حيويت  الكامنة وتوه  شىىىع ة 

ر   وضوح  ق يات اليونان ال  ولية العظيمةع كماالحياأ في  جعاله صنوًا لشخص
وذكاؤه المن ىى الحاد من ا ت اعيين )الكالسىىىىىىىىىىىىىىيين  اإلغريلع وكان  وشىىىىىىىىىىىىىكين 
الشاعر يت نى داامًا  عظمة العىل ال شر ، كما يشاد  ىىىىىىىىىنشمس العىل التى ت ج  

تى لي ياف ال يل للى الهربن، وكان ىىىىىىىىىىىىىى كات ًا وفردًا ىىىىىىىىىىىىىى يؤمن  النزعة اإلنسانية ا
 سادت عند اليونان، وفى عصر النهضة، وعصر ا ستنارأع

وكان  وشىىىىىىىىىىىىىىكين دنيويًا فى الجوهر ممل مح و     رس األك ر، و  يحتو  
شىىىىىىىىىىىىىىعره ل القىىًا ع ى ن رات دينيىىةع كمىىا ين رو  شىىىىىىىىىىىىىىعره داامىىًا منىىاواىىة ل عىيىىدأ 
والىسىىىىىىىىىىىاوسىىىىىىىىىىىة، ومنى يكمر من  مسىىىىىىىىىىىيحى، ومفكر حر يكمر من  مؤمن، كما ين 

تىع تمامًا خارا التى يد الدينى يو الكنسىىىى لبداب الروسىىىيةع ومن الناحية  مؤلفات 
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الف سىىىىفية كان  وشىىىىكين وضىىىىعيًا وحسىىىىيًا من ينصىىىىار المذهب الوضىىىىعى والمذهب 
 الحسىع وفى األدب كما فى الحياأ، كان عدوًا   ي ين ل عفن والنفال والتصنعع

، م حمة 1820ن وكانت يولى قصىىىىىىىىىىىااده ال وي ة الهامة نروسىىىىىىىىىىىالن ولودميال
تسىىىخر من األ  ال، وارتاأ المحافظون لوقاحة الشىىىاعر الشىىىاب الذ  سىىىخر من 
الىوالب ا ت اعية المىدسة، ويظهر هذه ا ستهانة والسخرية والشهوانية وهو ي هو 
 الصىىور الخيالية وا  تكارات التى يديةع  ل لن يسىى وب الىصىىيدأ فى حد ذات  كان 

تع يرات الحديد والخوا ر الشىعرية ال ناايةع وجا ت  شىياًا جديدًا، فهو مزي  من
فى وقت كانت في  الحرب  ين الرومانسىىىىىىىىىىىيين  روسىىىىىىىىىىىالن ولودميالن قصىىىىىىىىىىىيدت  ن

وا ت اعيين ع ى يشىىىىىىىىىىىدها حىيىة، وكان ع ى كل مج ة دورية ين تنحاز للى يحد 
الجان ينع ورحب هؤ   الذين يدافعون عن التيار الجديد  مؤلف  وشىىىىىىىىىىىىىكين ع ى 

روسىىالن ولودميالن  داية ت يير حىيىى  نتصىىار ع ى قو  الماضىىىع وكانت نين  ا
فى ا تجاه األد ى، ويرسل جوكوفسكى لحد  صوره للى  وشكين مكتو ًا ع يها  
نللى الت ميذ المنتصىىر من األسىىتاذ المنهزمن وصىىدرت ننافورأ  اختشىىى ىىىىىىىىىىىىىىىى سىىرا ن 

ن الم رزين عن ل وشىىىىىىىىىىىىىىكين ومعهىا مىىدمىة لألمير فيىازيمسىىىىىىىىىىىىىىكى، ويحىد المىدافعي
الرومانسىىىىىىىية، و دت المىدمة كما لو كانت منشىىىىىىىور الجماعة الجديدأ وجع ت من 
 وشىىىىىكين يحد قادأ الحركة الشىىىىىا ةع كما شىىىىىنت مؤلفات  الدينوية المتحررأ األخر  
الحرب ع ى الىوانين األد ية واألخالقيات التى يدية، وكانت ترمى للى لضىىىىىىىىىىىىىىفا  

رنًا وحيًا، وين توسىىىىىىىىع من مداه الجمالى  ن ذ الواقعية ع ى الشىىىىىىىىعر، وين تجع   م
ور ما كان هذا هو ال ر  األسىىىاسىىىى لكتا    الىيود التى تحد من حرية الشىىىاعرع

  1831ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1823نيفجينى يونيجينن الذ  اسىىت رل من  لتمام  ممانى سىىنوات )
وهى قصىىىىىىة  وي ة اسىىىىىىت همها جزايًا من ن ي ون، وندون چوانن، ونتشىىىىىىي د هارولدن 

كما اسىىىىىىىىىىىت هم نجافري يادان الالدينية من فولتير، ويونيجين مكتو ة   ريىة ل يرون، 
 ىىال ىىة التحرر حتى لنهىىا ت  غ حىىد التفكىىكع وتت ىىادل فيهىىا الفىرات الوصىىىىىىىىىىىىىىفيىىة مع 

 ا ن  اعات ال نااية، والتأمالت ذات ال ا ع العام مع الصور الواقعيةع
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ل ريىة ع ى اويفجينى يونيجين،   ل الىصىىىىىىىىىىيدأ، ن يل شىىىىىىىىىىاب متك ف، تع م 
األور ية، وهو   يعرف كيف يش ل نفس ع ولذلك، ولكى يت  ب ع ى الم ل، فهو 
يحاول ين ي دو متأنىًا يو مستخفًا، ويحيا حياأ مرحة فى سانت   رس وراع ولكن 
شياًا ى ع ى يية حال ى   يست يع ين ي دد لحساس   الالجدو ع وفى  ىعة موحشة 

ة صىىىىىىىىىىىىىىريحة هى تاتيانا التى تحب الشىىىىىىىىىىىىىىىاب من الريف يتعرف ع ى فتاأ جمي 
ال  يف الىاسىىىىىىىىىىى ح ًا عنيفًاع وع ى يية حال فإنها   تسىىىىىىىىىىتهو  يونيجين  ما في  
الكفاية، فيعر  عن ح هاع وي هو مع يختها، المخ و ة لصديى  الشاعر الممالى 
لنسىىكى وعندما يفىد لنسىىكى عى    تأمير ال يرأ، يىت   فى م ارزأع ويزداد اشىىمازازه 

نفسىى  عن ذ  ق ل، فيتجول كميرًا دون ين يجد يية سىىعادأع و عد ذلك  سىىنين  من
ق ي ة، يىا ل تاتيانا، التى يصىىىىىىىى حت زوجة لجنرال من ال  ىة العالية وسىىىىىىىىيدأ من 
سىىىىىىيدات المجتمع، ويىع فى ح ها، ولكن   دوره،   ي ىى ل  الصىىىىىىدع و  يت ىى ل  

 ل  ين يستأنف تجوال  الموحشع
لجعل نيفجينى يونيجينن يول رواية روسىىىىىىىىىىىىية، وعماًل ذا واجتمع كل شىىىىىىىىىىىىى  

يهمية قومية، وتحفة شىىىىىىىىىىىىىىعريةع وهى كىصىىىىىىىىىىىىىىة تعر  لوحات مت ونة ل حياأ فى 
العاصىىىىمة واألقاليم، يتخ  ها وصىىىىف لمناظر   يعية روسىىىىية )حفظتها يجيال من 

ونسا  روسيين، ا تدا  من     ة المدارس عن ظهر ق ب ، ولوحات زاهية لرجال
اتيانا السىىىىىىىىىىىى يمى ال وية، للى ح يب يختها ت ميذ الرومانسىىىىىىىىىىىىيين األلمانع والد  ت

ويممل يونيجين، ال  ل الرايسى، الن ال  نالمتأور ينن )الذين يح ون ع ى ال ريىة 
األور ية ، الذين يسيرون جن ًا للى جنب مع آخر ا تجاهات ال اريسية وال ندنية، 

و ه ا الشىىىىىاب متصىىىىىنع المركز فى ذات والذين فىدوا التعا ف مع   دهم األمع وهذ
األول من نوع  فى روال نالرجال عديمى الفاادأن، ويحد صىىىىىىىىىىىور شىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىيات 
ال  ولة الرايسىىىىىىىىىىىية فى قصىىىىىىىىىىىص ما ق ل المورأ الروسىىىىىىىىىىىيةع وتمت ك تاتيانا الوحدأ 
العضىىىىىىىىىىىىىىوية التى تنىصىىىىىىىىىىىىىى ، فهى ع ى واام تام مع محي ها الروسىىىىىىىىىىىىىىىع ويدور 

ة والشىىىىجاعة األد يةع ويكتسىىىىب فشىىىىل صىىىىراعهما حول مشىىىىك ة المشىىىىاعر الصىىىىادق
اإلدراك  رمزيًا  لذ ينتصىىىىىىىر  يونيجين فى اسىىىىىىىتمالة تاتيانا فى لىااهما المانى م ز 
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الس يم ل حىيىة والواجب ع ى ا ستخفاف والس حية ال ر يةع و عد نشر الىصيدأ 
، 1780 نصىىىىىىىىىىف قرن، ح ل دوسىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىكى فى خ  ة ل  عن  وشىىىىىىىىىىكين عام 

يدًا  ها قصيدأ قومية  ويص حت تاتيانا  النس ة ل  تجستضمينات الىصيدأ وناد  
 ل  سا ة واإلخالص الروسىع

ولم يدرك معاصىىىىىىىىىىىىرو  وشىىىىىىىىىىىىكين يحيانًا المعنى العميل ل ىصىىىىىىىىىىىىيدأع ل  ينهم 
اسىىىتمتعوا  جمالها و الوتها وجدتهاع فىد كانت مؤلفًا متعدد المسىىىتوياتع ويناقش 

سىىىىفة، من ال الي  للى الف  فيها  وشىىىىكين  حسىىىىاسىىىىية   توهن موضىىىىوعات متنوعة،
ومن الحب للى األدب، وي رل فى ذكريات حزينة ويسىىىىىرار شىىىىىخصىىىىىية، ووصىىىىىف 
موضىىىىىىىىىىىىىىوعى، ويأتى  تع يىات جان ية محيرأع مم يمزا  ين الجد والمر    ريىة 
رومانسىىىىية حىيىية، وع ى يية حال، اسىىىىت ل  وشىىىىكين فى نضىىىىال  من يجل تجديد 

د للي  الرومانسىىىىىىىىىىيون كتحد ل ىوالب الشىىىىىىىىىىعر الروسىىىىىىىىىىى، اسىىىىىىىىىىت الً  كاماًل ما عم
الموضىىىىىىوعة، من خ   األشىىىىىىيا  التافهة  السىىىىىىامية، وال محات ال نااية  السىىىىىىاخرأع 
وممىىىا يمير التعجىىىب، ينىىى  ع ى الرغم من ين نيونيجينن كىصىىىىىىىىىىىىىىيىىىدأ تنتمى للى 

    رف   وشىىكين وعدم تى المدرسىىة الجديدأ، فإن    ها يونيجين كان د لة ع ى
رومانسىىىىىىىىىىىى، والواقع ين الكتاب كان يول رواية روسىىىىىىىىىىىية واقعية نل   ل الكايبن ال

 منظومةع
وقع  وشىىىىىىىىىىىىىىكين تحت تأمير  يرون،  ل لن  تع م  1823و 1820وفيما  ين 

اإلنج يزية كى يتمكن من قرا أ يصىىىىول شىىىىاعره األميرع ولكن هذا ا فتتان لم يدم 
ل يرونى، لمزاا ا وياًل، ف عد ين كتب نيسير الىوقازن والواضق ين  است همها من ا

  حد عن  ريىت  الخاصةع
وكان يكره األمور الخارقة ل   يعة وما   يمكن تصىىىىىىىديى ، وكان ع ى الرغم 
من مزاج  النار  ينفر من الم ال ة كما نعرف من مراسالت ، فسرعان ما اكتشف 
تصىىىىىىىىىىنع  يرون و م ، ألن  جعل كل واحد من ي  ال  مجرد صىىىىىىىىىىورأ لجانب من 

ن هذا ين  اعتر  ع ى ال  ل الكايب ومورت  ع ى المجتمعع شخصيت ع ويكمر م
اليكو، وهو   ل، وهو   ل رومانسىىىىىىىىىىىىىىى، المدينة، وينشىىىىىىىىىىىىىىد وفى نال جرن يترك 
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، فتاأ غجرية، وعندما تخون السىىىىىىىعادأ  ين الرجال ال داايين األشىىىىىىىدا ع وهو يحب 
ي ىىىة،  ل  التعنيف من رايس الىيىتىىىل ح ي هىىىاع ولكنىىى   ىىىدً  من المىىىد ،   ي ىى 

وي فظ ، نالهمجى الن يلن  اتركنا ييها الرجل المتك ر، لنك شىىىىىىىىىىىىىىرير وقق، ونحن 
 ي ون مسىىىىىىىىالمونع لسىىىىىىىىنا  حاجة للى سىىىىىىىىفك الدما  واألنيننع وهنا مانية كما فى 

 نيونيجينن، تىف فضاال ال سا ة والشفىة فى مواجهة ا نفعا ت الرومانسيةع
 ماً ، وحارب فى صىىفوفها تماوانضىىو   وشىىكين تحت لوا  الحركة الرومانسىىية

فعل سىىىىىىىىىتندال، الذ  كان يعت ر الرومانسىىىىىىىىىية والتحرر شىىىىىىىىىياًا واحدًا، وكانت  كما
  سىىىىا ة تعنى ناألدب الحديد ضىىىىد األدب الىديمنع وكميرًا ما يصىىىىف ا نفعا ت 
والمواقف المسىىىىرحية؛ وخاصىىىىة فى قصىىىىصىىىى  الىصىىىىيرأ العنيفة، التى يتحدد فيها 

ين يؤمنون  ىالخرافىات )م كىة ال سىىىىىىىىىىىىىىتونى ورقىة من عن المىىامرين ال ىامحين الىذ
يورال ال عب ، والم امرين  ال يوهام )ال  ىة ؛ والسىىادأ ال صىىوص )د روفسىىكى ؛ 
ولكن  يعر  وقااع غري ة ومشىىىىىاعر عاصىىىىىفة فى يسىىىىى وب ات اعى  حتع ومهما 

مع متزنًا متحكمًا فى مادت  تمام التحك    ت نارية موضوع ، فهو يظل كىصاص
ل شىىىىىكسىىىىى ير محل  يرون فى لعجا  ، كتب ) وريس جودونوف ، وهى وعندما ح

سىىى سىىى ة من المناظر تصىىىور األوقات الحرجة فى الىرن السىىىا ع عشىىىر، وهى فترأ 
يا  ال ة اإلمارأ والتعىيد، وع ى حد قول ، فىد كان يهدف للى  من تاريخ روسىىىىىىىىىىىىىى

واتخذ من )عى ى اإلنسىىىىىىان ومصىىىىىىير شىىىىىىعب  يسىىىىىىاسىىىىىىًا نالصىىىىىىدل فى التصىىىىىىويرن 
ع  التراجيد ع وكان هذا السىىجل التاريخى الضىىخم تامًا فى تنسىىيى ، سىىاميًا لصىىرا

فى تخ ي  ع ويمكن ين يىال نفس الشى  عن كافة مشاهده المسرحيةع وروايت  
التاريخية الصىىىىىىىىىىىىى يرأ الرااعة نا نة الى  انن، التى يأخذ فيها      ع ر نيران مورأ 

داامًا قواعد التأليف المد ر  وجاتشىىىىىىىىىىىيف دون ين ينحدر للى المؤسىىىىىىىىىىىيات، مت عًا 
المنظمع وليس هناك ما هو ي عد عن  وشىىىىىىىىىىىىىىكين من اإلهمال ال وهيمى وا فتىار 

 للى التناسلع
وشارك  وشكين فى اإليمان الرومانسى  اإللهام الالشعور  ع ى ين  الجوهر 
الحىيىى ل فن، و الب  الحرية التامة ل خ ل الشىىىىىىىىىىعر ع وقد ع ر عن عىيدت  فى 
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قصىىااده  )ي  يعتمد ع ى ي  شىىخص، وي  يخدم يو يعمل ع ى لدخال عديد من 
السىىىرور ل  للى نفسىىى  ع ومع ذلك، فىد قارن الشىىىاعر فى نفس الوقت  الصىىىد ، 
يو  األحر   الن ى الذ  تحرل ك مات  ق وب ال شىىىىىىىىر وفى قصىىىىىىىىيدت  المتشىىىىىىىىامخة 

وسىىىىىىىىىىىيا ن ر نالتممالن )التى اسىىىىىىىىىىىت همها من حوراس  تن أ  شىىىىىىىىىىىهرت  المى  ة، ويكد ي
 أكم ها سوف تعنى  اسم ، نألننى ييىظت المشاعر ال ي ة  ىيمارتى، وألننى فى 
عصىىىىىىىىر  الذ  يتسىىىىىىىىم  الىوأ، عظمت الحرية و   ت الرحمة ل مهزوميننع وع ى 

عظمة يخالقية يو ف سىىىىىىفية محددأ فى مؤلفات  الرغم من عدم جدو  التنىيب عن
داامىًا مع الودعىا  ويدين  وشىىىىىىىىىىىىىىكين، فممىا   سىىىىىىىىىىىىىى يىل للى لنكىاره ينى  يتعىا ف 

الناه ينع وفى نموتسىىىىىىىىىىىارت وسىىىىىىىىىىىاليير ن ناد   أن الع ىرية الحىيىية يخالقية فى 
جوهرهىىىىا، و نىىىىا  ع يىىىى ،   تتفل مع الجريمىىىىةع وليسىىىىىىىىىىىىىىىىىىت هنىىىىاك يمور غي يىىىىة 
)ميتافيزيىية  فى شىىىىعر  وشىىىىكين الواقعى الدنيو ، الذ  كميرًا ما ت رل الشىىىىهوانية 

في ع ويجر  حب الوضىىىىىىو  والتوازن فى كافة مؤلفات  ى  الومنية الدوافع المسىىىىىىيحية
 ناإلنسان مىياس لكافة األمورنع

ومن الناحية السىىىىياسىىىىية، فىد انتىل من تحرره المت رف للى تى ل الم كية فى 
يواخر عشىىىىىىىىىىىىىىرينيىىاتىى ، ولكنىى  عىىاد فى يواخر حيىىاتىى  للى موقفىى  النىىاقىىد من الحكم 

 ، ومح ًا ل حريةعالم  ل، وظل داامًا متحررًا عدوًا ل   يان
 كما المىافة األور ية تماماً  ولم يتشىىرب ل  ق ة من الرجال فى عصىىر  وشىىكين

فعل هوع فىد درس األدب المدرسىىىىىىىىىى، وكانت لدي  معرفة واسىىىىىىىىىعة  ك ار الكتاب 
من دانتى للى سرفانتس، ومن شكس ير للى م تون، ومن جوت  للى فولتير وكان 

صىىىىىرع وكانت لدي  قدرأ غري ة ع ى تصىىىىىوير واسىىىىىع اإللمام  األدب األور ى المعا
ال الد المخت فة والعصىىىىىور التاريخية وع ى لدراك السىىىىىمات الرايسىىىىىية ل شىىىىىخصىىىىىية 
الىومية ىىىىىىىىىىىىىىىىىى وتتدرا ل ارات  التاريخية من يلمانيا فى العصىىىور الوسىىى ى نالفارس 
النحاسىىىىىىن، للى اسىىىىىكت ندا فى عصىىىىىر النهضىىىىىة نالوليمة فى زمن ال اعونن ومن 

ون يو من لسىىىىىى انيا فى عهد محاكم التفتيش نالضىىىىىىيف الحجر ن للى لي اليا نلنجي 
النمسىىا فى الىرن المامن عشىىر نموتسىىارت وسىىاليير ن وفى نفس الوقت، كان هذا 
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المست رب الراسخ المستنير نصيرًا واضحًا ل رو  الروسيةع وقد يكد دوستويفسكى 
ن دية، ويين قدرأ  وشىىىىىىىىىىىكين ع ى العالمية هى فى حد ذاتها سىىىىىىىىىىىمة روسىىىىىىىىىىىية تى ي

لى  اإلنسىىىىىان لكى يكون روسىىىىىيًا حىيىة فال د وين يحاول الوصىىىىىول للى العالمية وا 
فىد حاول  وشىىكين عامدًا ين  فهم كل الشىىعوب األور ية األخر ع وع ى يية حال،

 ىىىىالتىىىىاريخ الروسىىىىىىىىىىىىىىى، من ن وريس  يع ر عن وعى قومىع وقىىىىد  ين اهتمىىىىامىىىى 
مشكل مصير األمةع ويع ن ين  جودونوفن للى نا نة الى  انن مد  انك ا   ع ى 

مدافع يمين عن لصىىىىىىىىىىالحات   رس، وفخم فى الىيصىىىىىىىىىىر العظيم للى درجة ين  
يصىى ق شىىاعرهع وفى ن ولتان صىىوره فى صىىورأ كنصىىف لل  منتصىىرع وفى نالفارس 

  وهى واحدأ من يهم الىصىىىىىىىىااد الروسىىىىىىىىية فى الىرن التاسىىىىىىىع 1832النحاسىىىىىىىىىن )
 ور وتممال   رس الفارس المىام عشىىىىىىر، شىىىىىىا  ين يخ   ما  ين صىىىىىىورأ اإلم را

ويىارن الجواد وهو واقف ع ى يرج   الخ فية، متأهب ل ىفز،  ع ى شىىىىا   نالنيفان
فى ق ضىىىىىىىىة الفارس الرهي ة،  روسىىىىىىىىيا التى يمسىىىىىىىىك الىيصىىىىىىىىر  زمامهاع وتصىىىىىىىىف 

، الذ  كان يتهدد سىىىىىىىىىانت   رسىىىىىىىىى ورا  ال رل، 1824الىصىىىىىىىىىيدأ فيضىىىىىىىىىان عام 
ر   يعية، وهو ما دمر سىىىىىىىىعادأ مسىىىىىىىىتخدم وتنصىىىىىىىىيب الحاكم العنيف   ريىة غي

صىىىىىىىىىىىىىى ير هو يوجين، الذ  ينتا   الجنون، فيتحد    رس وي ىى حتف  فى جمام 
)كا وس ع وهو ير  التممال النحاسىىىى يسىىىعى فى يمره فى شىىىوارأ العاصىىىمة التى 
يغرقتهىىا الميىىاهع ومن النىىاحيىىة الرمزيىىة، فىىإن   رس الىىذ  تحىىد  اهلل وال  يعىىة، 

من يجل عظمة الدولةع وهكذا يتى ل  وشىىىىكين لم را ورية  ينتصىىىىر ويسىىىىحل الفرد
سىىانت   رسىى ورا ويمنحها ت ريرًا تاريخيًا، ع ى الرغم من تعا ف  مع ضىىحاياهاع 
وكان مىدرًا لمأسىىىاأ الرجل الصىىى ير فى صىىىراع  اليااس مع الىدر التاريخى، كما 
صىىىىىىىىورها  وشىىىىىىىىكين، ين تصىىىىىىىى ق واحدأ من الموضىىىىىىىىوعات الرايسىىىىىىىىية فى األدب 

 وسىعالر 
يحس  روسيا فى مجموعها، كما كان م مانًا ع ى مستى  هاع  وكان  وشكين

وكان  وشكين،  وصف  شاعرًا قوميًا، ومص حًا ل شعر الروسى مجددًا فى األدب 
الروسىىىىى، يجسىىىىم الىوأ الداخ ية ل  ده فىد تى ل وحاول ين يتشىىىىرب الميراد ال ر ى 
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ين إنجازات  الخاصةع وفى  وشكوكان، مع ذلك، مستعدًا ألن يزيد من خصو ت   
اكتسىىىىىىب األدب الروسىىىىىىى ييضىىىىىىًا لدراكًا لخواصىىىىىى ، كما يدرك يصىىىىىىالت ع وقد ر   

روسىىىىىيا  أور ا  معنى ماد  محسىىىىىوس وقد حىل  وشىىىىىكين هذا من    رس األك ر
الناحية الروحية والفنيةع وهو يول شىىىىىىىىىىىىىىاعر قومى روسىىىىىىىىىىىىىىى، كما ين  يول كاتب 

 يةعروسى ذو جاذ ية وشهرأ ويهمية عالم
 
 

 الفصل الخامس
 ليرمونتوف

 
صدمة مروعة ل مجتمع المتع م، ولكن ك ار الموظفين لم  كانت وفاأ  وشكين

ع وعندما ظهرت لحد  صحف   رس ورا محا ة ينظروا للى األمر نفس النظرأ
الشىىىىىىىىىىعر الروسىىىىىىىىىىى قد غر تن، تعجب الكونت  ين نشىىىىىىىىىىمس  إ ار يسىىىىىىىىىىود مع نة

م   نلماذا كل هذا الضىىىىىجي  ع ى فرد ل نكندورف رايس ال وليس السىىىىىياسىىىىىى قااالً 
يكن يشىىىىى ل حتى منصىىىىى ًا هامًان وسىىىىىخرت دواار الىصىىىىىر والمحافظون األشىىىىىراف 
وت ادلوا النكات عن نذلك الشىىىىىىىىىىىىىىويعر )الذ  يعر  شىىىىىىىىىىىىىىعرًا غير ذ  قيمة  ذ  
الزوجة ال ارعة الجمالنع وع ى يية حال، فىد تداولت دواار العاصمة قصيدأ فى 

فعين من ذو  األلىاب وينصىىىىىىىىىار دانتس تو يخًا قاسىىىىىىىىىيًاع نسىىىىىىىىىخ خ ية تو خ المتر 
 ويشىىادت  عظمة الشىىاعر الراحل، ووصىىفت مهاجمي   أنهم نجمع جااع يضىىيل   
ال ال  الم كى، وعشال فساد يخسا ، خانىو الحرية والع ىرية والعظمةنع ويرس ت 
لحد  السىىىىىىىىىىيدات المسىىىىىىىىىىنات من ذوات األهمية نسىىىىىىىىىىخة من هذه الىصىىىىىىىىىىيدأ للى 

 ور، قاا ة  نها هنا دعوأ للى المورأنع وغضب الىيصر نيىو   فى الحال اإلم را
ويمر  الى   ع ى المؤلف الهدام، واتضىىىىىىىىق ين المؤلف هو ميخاايل ليرمونتوف 
وهو ضىىىىىىا   فى المالمة والعشىىىىىىرين من عمره، من فرسىىىىىىان الحرس اإلم را ور ع 

ى الخ  مشىىىاأ فو عد ذلك  وقت قصىىىير ينزلت رت ت ، ويرسىىىل للى لحد  كتااب ال
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األمامى فى الىوقاز، حيد كان الروس ما يزالون يشىىىىىىىىىىىىىىنون الحرب ع ى الى اال 
من سىىكان  غير المسىىالمةع وعندما رحل ليرمونتوف كان اسىىم  قد يصىى ق معروفًا 
ن كانت حياأ  فى العالم األد ىع وهكذا فىد كان نفي   داية حيات  كشىىىىىىىىىىىىىىىاعر، وا 

 قصيرأ  ىدر ما هى رااعةع
، وكان يدعى ين يسىىىىىىىىالف  ينحدرون من 1814ليرمونتوف عام ولد ميخاايل 

فدوا سىىىىىى ان ولم يومن دوقات ليرما األ السىىىىىىادأ المالك ا سىىىىىىكت نديين فى ليرمونت
للى روسىىىىيا ل  فى الىرن السىىىىا ع عشىىىىرع وع ى يية حال، فىد كان والده ضىىىىا  ًا 

المالمة،  ىفىيرًا  ااشىىىًا من ضىىى ا  الجيش، تزوا من وارمة غنية، وماتت وا نها ف
وقامت جدت  ألم  مدام يرسىىىنيفا  تر يت  فى ضىىىيعة العاا ة فى روسىىىيا الوسىىى ىع 
وكانت تعشىىىىىىىل ميخاايل، ولكنها لم تكن تحتمل كا تن ليرمونتوف وكانت تكاد   
تسىىىىمق ل   رؤية ا ن ع وكان ميخاايل فتى م كر النضىىىى  حالمًا وعنيدًا، مركزًا فى 

وهو فى المامنة من عمره، ويحب  عنف وهو فى  ذات  ومندفعًاع و دي كتا ة الشعر
العاشىىىرأع و عد مر ، اصىىى ح ت  جدت  للى عين ما  معدنى فى ج ال الىوقاز، 
وترك جمال هذه المن ىة ال ر  يمرًا داامًا في ع وع م  المدرسىىىىون الخصىىىىوصىىىىيون 

عام  ىوالمر يات الالتينية واليونانية والفرنسىىىىية واأللمانية واإلنج يزية فيما  عدع وف
التحل  مدرسىىىىىىىىىىىىىىة لعدادية فى موسىىىىىىىىىىىىىىكو والتهم ما كتب من مؤلفات عن  1827

نا  يون الذ  كان مفتونًا   ، وقري سىىىىىكوت وموروشىىىىى ى و يرون، ويصىىىىى ق عاشىىىىىىًا 
  ىصااد  وشكينع والواقع ين  عندما وصل للى سن الخامسة عشرأ لم يكن مفتوناً 

ب  ل كان قد خ   وكتوالمسرحيات،  عددًا من الىصااد والىصصقد كتب فى  
مسىىىىىىىىودات لكافة المؤلفات التى ج  ت ل  الشىىىىىىىىهرأ فيما  عدع وكان فى الخامسىىىىىىىىة 
عشىىرأ ييضىىًا عندما كتب  ع  الىصىىااد التى يصىى حت من المختارات الشىىعرية، 
ممىىل نالمالكن التى يحفظهىىا كىىافىىة األ فىىال الروس عن ظهر ق ىىبع ولكن الىىذ  

 و  ، وخصااص  األس و ية، والسمات يجعل األمر يكمر لمارأ ل دهشة هو ين يس
الرايسىىىية فى  ريىة نظم  ل شىىىعر، كانت قد تكونت تمامًا فى يمنا   فولت ع وفى 
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السىىىىىىا عة عشىىىىىىرأ من عمره كان قد كتب مالممااة قصىىىىىىيدأ غنااية، وخمس عشىىىىىىرأ 
 قصيدأ  وي ة، ومالد مسرحيات ورواية قصيرأع

كانت ينواأ التعىيدات، و  وع ى يية حال، فىد كانت فترأ شىىىى ا   مشىىىىو ة  كافة
انفعا ت  عنيفة، ومع ذلك فىد كان من ى   اردًا كالم  ، وكان يسىىىىىىىىىىىىىىت يع لخفا  
مشىىىىىىىىىىىىىىاعره خ ف قناأ من التهكم والسىىىىىىىىىىىىىىخرية والحذر، ولما كان خجوً  متعديًا، 
ن كانت تشىىىىىىىىىىىىىىوب  ي ة ق    نو ات كميرأ من  شىىىىىىىىىىىىىىهوانيًا ومماليًا،  يب الى ب وا 

لنو ات من اليأسع و   س  النىص وكان عرضىىىىىىىىةالىسىىىىىىىىوأ، فىد عانى من لحسىىىىىىىىا
للى  يرونع و دا ل  ين  شعر  ميل جارف 1834ى  1827غرو ففيما  ين عامى 

ونيىىة  ير رو  عىىدم الموا مىىة والك ريىىا  الشىىىىىىىىىىىىىىي ىىانى والتمرد تر    ينهمىىاع ولكن 
ليرمونتوف لم تكن ادعا ع فىد يحب وحاكى مؤلفات  يرون لتشىىىىىىىىىىىىىىىا   حا تهما 

،  عا تهما، ولكن  كما قال  نفسىىى  فى قصىىىيدأ تكشىىىف عن الكميرع نالنفسىىىية وانف
ينا لست  يرون، ينا يخت ف عن ، وكذلك مصير  غير المعروف، وينا مم   شارد 

 مض هد ولكن لى روحًا روسيةنع
و  شىىىىىك فى ين الشىىىىىىا  فى الحب زاد من حسىىىىىاسىىىىىية شىىىىىخصىىىىىية ليرمونتوف 

دا ليفانوفنان، ا نة يحد كتاب المتناقضىىىىىىىىىىىىىىىةع وليس من المؤكد هل كانت نناديچ
يات الن ي ة فارنكا لو يكينا )ال تان تزوجتا فى  داية مالمينموسىىىكو المسىىىرحيين، يو 

الىرن  هى التى يلهمتىى  يغىىانيىى  عن الحىىب غير المت ىىادلع وع ى ييىىة حىىال، فىىإن 
يول ت دد لألوهام ترك في  يمره مد  الحياأع وفيما  عد،  دا ين  يمأر لنفسىىىىىىىىىىىىىى  من 

ا كان م  ، وسىىىىارت عالقات  ال رامية العديدأ ع ى نفس النم ، لع ة لغرا ،النسىىىىا
ينتهى منها حتى يفىد اهتمام   الضىىىىحيةع وع ى يية حال، فإن هذا التع ش للى 

 التس   كانت تى ع  حاجة مفاجاة للى الرقة، يو نو ات من الخمول والم لع
 سىىفة ف ع ى الفو عد فترأ قصىىيرأ من الدراسىىة فى جامعة موسىىكو، حيد تعر 

سىىىىىىىى ورا،   ر الممالية األلمانية والتحررية الروسىىىىىىىىية المت رفة، انتىل للى سىىىىىىىىانت 
للى فرسىىىىىىىىان الحرس اإلم را ور ع وكان يت  ع للى ين  1832وانضىىىىىىىىم فى عام 

يصىىىىىىيب نجاحًا عالميًا واجتماعيًاع ولما كان ذكيًا معج ًا  نفسىىىىىى  فىد اشىىىىىىتهر  أن  
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فترأ وفى ت ك ال ن ق ح ، شىىىىىىهرأ دون چوانعمؤج  ل فتن، واكتسىىىىىىب ع ى الرغم م
كان يكتب قصىىىىىىااد داعرأ من النوأ الذ  يسىىىىىىت ي   رفاق  فى السىىىىىىال ، ولكن ما 

ل  وكىىان قىىد اتجىى  للى محىىاو ت يد يىىة يكمر جىىديىىة، وظهرت  1835جىىا  عىىام 
امنتان من قصىىىااده دون توقيع فى  ع  المجالت األور يةع وع ى يية حال، ف م 

، وحىىت ل  هذه 1837فات   انتظام ل   عد اعتىال  ونفي  عام ي دي فى نشىىىىىىىر مؤل
 المؤلفات نجاحًا وشهرأ سريعةع

صىىىىىىدر العفو عن ليرمونتوف، واسىىىىىىتأنف حيات  فى سىىىىىىانت  1839وفى عام 
  رسىى ورا، هذه المرأ ليس فى  كضىىا   فارس شىىاب ينشىىد المخا ر،  ل ييضىىًا 

 كشاعر وضحية لالض هاد السياسىع
شىىىىىىتجر مع ا ن السىىىىىىفير الفرنسىىىىىىى فى روسىىىىىىيا ع ى سىىىىىىيدأ ا 1840وفى عام 

جمي ة، وتحداه للى الم ارزأع ووصىىىىىىىىىىىى ت الحادمة للى ع م اإلم را ور فى الحال، 
ب ة ونفى للى الىوقىىازع ويؤكىىد  ع  كتىىايىىويلىى الى   ع ى ليرمونتوف مرأ مىىان

السير ين نيىو   األول كانت لدي  يس اب شخصية تحم   ع ى كراهية الشاعر، 
فىىد كىان ال ال  دوقىة يهىانهىا ليرمونتوفع وع ى ييىة حىال،  نيتحىدد آخرون عو 

يعادي  معاداأ صىىىىىريحةع وفى الشىىىىىهور التالية ه ل النىاد لىصىىىىىااده وروايت  ن  ل 
زماننان وع روا عن آمالهم فى ين يصىىىىىى ق ليرمونتوف خ فًا ل وشىىىىىىكينع وفى يوليو 

ا منان يتوددان للى نفس ، يد  نزاع  مع صديى  مارتينوف )لذ كان 1841عام 
الفتاأ  للى م ارزأ قتل فيها ليرمونتوفع وكان عمره آنذاك يىدر  سىىىى عة وعشىىىىرين 
عامًاع و عد وفات  الم كرأ ذاأ صىىىىىيت  ذيوعًا سىىىىىريعًاع و عد سىىىىىنين ق ي ة، نود     
 إجماأ اآلرا  مانى شعرا  روسيا العظامع و عد ذلك يص حت مؤلفات  من األدب 

 ا ت اعىع
غ من قوأ تع ير مؤلفات  عن ذات  وشىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىيت ، ينها  دت كما لو كانت و  

سىىىيرًا ذاتية يو اعترافات غنااية، ولم ي رز ذات  فى قصىىىااده الىصىىىيرأ، التى كانت 
تتدرا من اهتياا الشاب العنيف للى مؤلفات  الشعرية الكام ة الناضجة فى ،  ل 

و قصىىىىىىىىااده الىصىىىىىىىىصىىىىىىىىية ، ي1835تعداها للى مسىىىىىىىىرحيات  ممل نالحفل التنكر ن 
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ن ونالشىىىىىي انن التى احتوت ع ى تصىىىىىوير صىىىىىادل لمشىىىىىاعره نالمسىىىىىترهب ال وي ة
ويفكارهع وظ ت ييضىىىىىىًا يكمل تع ير عن الرومانسىىىىىىية الروسىىىىىىيةع وكان ليرمونتوف 
رومانسىىىىىىىيًا  يرونيًا،   عن تى يد يو ميل يد ى، ولكن    يعة مزاج ع وكان تكافؤ 

ر، تتجاذ   المتناقضىىاتع وفى شىى ا   الم ك األضىىداد كامنًا فى شىىخصىىيت ع وكانت
تحدد فى نالمالكن، عن رو  ص يرأ ع ى وشك ين تولد ين يحم ها مالك منشد 
ع ر سىىىىىاحات سىىىىىماوية؛ ووصىىىىى ت األصىىىىىوات السىىىىىماوية للى يعماقها مم اعتراها 
السىىىىىىىم ع ى األر  وعذ تها الرغ ات ال ري ة، ولم تسىىىىىىت ع ين تسىىىىىىت دل صىىىىىىد  

غانى ال شىىىىىىىىرية الكاي ةع ويصىىىىىىىى ق هذا الصىىىىىىىىراأ  ين الح م األن ام السىىىىىىىىماوية  األ
والحىيىة و ين الرؤيا الجمي ة وخشىىىىىونة الحياأ موضىىىىىوأ ليرمونتوف الرايسىىىىىى فهو 
ي فظ العالم الذ  يحيا في  وي حد عن مهرب من التفاهة وتى  ات الدهرع ويهرب 

يهيم و   ل قصىىىىىيدت  الرااعة نالمترهبن )متز ر  فى النسىىىىىخة األصىىىىى ية  من ديره 
ع ى وجه  فى متاهات الىوقاز، وجهًا لوج  مع ال  يعة الوعرأع ويعانى الجوأ 
والوحدأ، ويصىىىىىارأ الحيوانات المتوحشىىىىىة، ويسىىىىىتمتع  الحرية والخ رع وفى نهاية 
هرو   يموت سىىىىىىىعيدًا ألن حيات  الىصىىىىىىىيرأ العنيفة تسىىىىىىىاو  يكمر من حياأ  وي ة 

 كاي ةع
ا المجتمع ويؤكىىد حىىى  فى ين يىرر مىى وفى نالحفىىل التنكر ن يتحىىد  ير ينين

يراه خيرًا وشىىرًا، كما تصىى ق صىىورأ الشىىي ان المتكررأ رمزًا لمورأ ليرمونتوف ع ى 
انن التى تتسىم نالشىىي  عن نفسىى  هوع وفى قصىىيدت  المشىىهورأ اهلل والكون، وتع يراً 

 نروحًا حزينةنع وهو يتذكر  سحر األسا ير الشرقية، نجد ين ل م رود من الجنة
ل الرو  فى نالمالكن، يغانى السىىىىىىىىىىما  ويىاسىىىىىىىىىىى من عزلت ع ويم   الوحيد فى مم

الخالص هو ح ىىى  لتمىىىارا وهى فتىىىاأ جمي ىىىة من جورجيىىىا، وهى مخ و ىىىة، ولكن 
الشىىىىىىىىىىىىىىي ىان يىتىل خ ي هىا، فتهرب للى يحىد األديرأ، ولكنى  يراودهىا فى األحالم، 

لشىىي ان وتىتل ق  ة اوعندما يتمكن من لغوااها فى النهاية، يحم ها ع ى ذراعي ، 
العذرا  ال شىىىرية، ويرفعها مالك اهلل عاليًا، ويترك الم رود ليأسىىى  األ د ع وخ ف 

  حيد تصور مشاعر 1841ى  1833ليرمونتوف عدأ مسودات لهذه المسرحية )
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الك ريا  والحب والمورأ العنيفة وسىىىىىىى  المناظر ال  يعية المهي ة ال ري ة فى ج ال 
 يرمونتوف فى مؤلفات عالىوقاز، التى مجدها ل

وع ى الرغم من ين شىىىىىىىىىىىىىىعره، كمىىىا قىىىال هو نفسىىىىىىىىىىىىىىىى ، نكىىىان يفي   ىىىالمرارأ 
وال ضىىىىىبن، وكان يكيل المديق نلمورأ التحد  الرااعةن، فىد نضىىىىى   مرور الوقت، 
ويصىىىى ق تشىىىىاؤم  وسىىىىخريت  يقل وضىىىىوحًا فى سىىىىنى حيات  األخيرأع وفى قصىىىىااده 

ن خ ف السىىىحب العاصىىىفة المتكسىىىرأ، ال نااية، كانت السىىىماوات الزرقاوات ت و  م
وكان يحن للى التهادن مع اهلل والعالمع وعالوأ ع ى ذلك، فىد يظهر ليرمونتوف، 
يكمر الشىىعرا  الروس رومانسىىية وعنفًا اهتمامًا متزايدًا  السىىرد الواقعىع وقد تخيل 
ليرمونتوف وينجز  أسىى وب جديد قصىىيدتي  التاريخيتين ن ورودينون، وهى اسىىتعادأ 

، وقصىىىىيدأ نالىيصىىىىر 1812حمية لمعركة ك يرأ هى غزو نا  يون لروسىىىىيا عام م 
ليفان الهاال والتاجر كا شىىىىىينيكوفن المكتو ة   ريىة الم حمة ال نااية الشىىىىىع ية، 
ومؤلفىىات يخر  صىىىىىىىىىىىىىى يرأع وكىىذلىىك كىىان األمر مع روايتىى  النمريىىة ن  ىىل زمىىاننىىان 

   شىىىىورينن، وهو ضىىىىا ع فإن      الذ  ضىىىىمن  نصىىىىف حيات  الذاتية ن ت1840)
شاب عنيد وذكى ل  خ رات متنوعة،   يعرف كيف يصرف نالىو  الهاا ةن التى 
يحسىىىىها فى نفسىىىى ع و ما ين  محروم من كل نشىىىىا  هاد  ومفيد فى دولة نيىو   
األول ال وليسىىىىىىية ا سىىىىىىت دادية، فيما عدا ا نخرا  فى الجيش فهو يضىىىىىىيع  اقت  

يح م النسىىىىىىىىىىىىىا  الالتى و     اال ورا ها،فى التظاهر  الشىىىىىىىىىىىىىجاعة وفى م امرأ 
يح  ن ، وينتا   فى النهاية اشىىىمازاز تام من نفسىىى  ومن العالم عامةع وكما يشىىىير 

قدرت  ع ى  عدم اسىىىىىىىىىىىىىىم الرواية، فإن  تشىىىىىىىىىىىىىىورين هو  فل الىرن، ويمكن لرجاأ
اسىىىىىىىىىىىىىىت الل  ىىىاقىىىاتىىى  الك يرأ للى المحي  ا جتمىىىاعىع فىىىإن جياًل  ىىىأكم ىىى  يىيىىىده 

اأ كان محكومًا ع ي   هذه الحي ويخنى  الخمود، رجعية السىىىىىياسىىىىىية،ا سىىىىىترقال وال
التى   جدو  فيهاع لكن ليرمونتوف تجاوز  وشىىىىىىىىىىىىىىكين فى تح ي   ل فرد الذ    
لزوم ل ع و تشىىىىورين ل  صىىىىفات كانت تنىص يونيجين تمامًاع فهو نشىىىىي  متك ر، 

ات حىيرأ، تصىىار ان ويسىىت يع ين يكون معتديًا وهادفًا ع ى الرغم من ين  يسىىتهدف
غال ًا ما يسىىىتحم  ال رور لليهاع ويعالج  ليرمونتوف  موضىىىوعية هاداة تجنق للى 
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السخرية، ونت  عن ذلك ظهور نال  ل الكايبن ع ى حىيىت ع والواقع ين الشاعر 
كال ضىىىر ة مميتة لواحد من يحب التىاليد األد ية لت ك الحركة الرومانسىىىية عينها 

سىىىىىىىع وهذا تناق  ل رومانسىىىىىىية الروسىىىىىىيةع فع ى الرغم التى كان هو ممم ها الراي
يع ن نفس  مدافعًا عن ا تجاه الجديد، فىد رف  وح م يس ورأ  من ين  وشكين

 يرون، ورف  ين يتى ل السىىمات الرومانسىىية ع ى ينها فضىىاال لنسىىانية، كما ين 
ليرمونتوف  دوره لم يترك  تشىىورين وشىىأن ،  ل كشىىف عن ينانيت  وتصىىنع ع و دا 
كما لو كان يهم الرومانسىىىىىىىىىيين الروس عزمًا ع ى تجريد ال  ل الرومانسىىىىىىىىىى من 

 كل سحره وجاذ يت ع
 ال  ل الرومانىعالجة وممل نهينىن، فىد  دا ين ليرمونتوف مصىىىىىىىىىىىمم ع ى م

ع ى ين  حالة مرضىىىىىىية فع ية، ومصىىىىىىمم ع ى عرضىىىىىى   وصىىىىىىف   رازًا اجتماعيًا، 
 ى قواعدية، و وصىىىىىف  متك رًا يتخ ويىوم  تح ي   ع ى ين  مشىىىىىك ة يخالقية ونفسىىىىى

السىىىىىى وك المتعارف ع يها، ويؤكد حى  فى ين يفعل ما يشىىىىىىا ، فإن  تشىىىىىىورين فى 
امازوفع ر الواقع هو السىىى ف لموار دوسىىىتويفسىىىكى من راسىىىكولنيكوف للى ليفان كا

عف شىىىىىىىى  من ضىىىىىىى عر العنيفة والنشىىىىىىىا ، وليس  ينهماشىىىىىىىفجميعهم يتدفىون  الم
جميعهم، ممل  تشىىىىىىورين، يريدون ين يكونوا فول الخير الرجل الذ    لزوم ل ع و 

والشىىىرع ويتناول ليرمونتوف ممل دوسىىىتويفسىىىكى موضىىىوعات معينة من  وشىىىكينع 
يواج   تشىىىىىورين الناهب ذا اإلرادأ الذاتية  صىىىىىديى  الوديع ال سىىىىىي  الرااد مكسىىىىىيم 
مكسىىىىىىىىىيموفتشع والرااد رجل داف  المشىىىىىىىىىاعر مخ ص النفس، فهو نق ب  سىىىىىىىىىي ن 

ل معادلة السياة من  تشورين ال مو ، ولكن ع ى الرغم من ين ع ي  ين يتعر  
 ي عب يدوارًا مانوية فى الحياأ، فهو يكتسب سموًا يخالقيًا ع ى غريم  الفارهع

والمشىىىىىىىىىىىىىكالت األخالقية،  وج  عام يمور رايسىىىىىىىىىىىىىية تتممل فى نمر وشىىىىىىىىىىىىىعر 
الخفية  ليرمونتوف كما ي ى  لماذا يجتذب الشىىىىىىىىىىر اإلنسىىىىىىىىىىان؟ ما هى المصىىىىىىىىىىادر

ألفعىىالنىىا؟ لمىىاذا يرف   ع  األفراد النظىىام الىىىاام لألشىىىىىىىىىىىىىىيىىا  ويحىىاولون تخ ى 
الحدود ال شىىىىىىىىرية؟ هذه ويسىىىىىىىىا ة يخر  شىىىىىىىى يهة  ها كانت تشىىىىىىىى ل  ال ليرمونتوف 
وتتكرر  استمرار فى كافة مؤلفات ع وهذه للى جانب النزعات الواقعية فى مؤلفات  



 52 

ل ن نوأ  الغ ال را ةع ويؤكد مم   الىو رومانسىىىىىيًا م األخيرأ، تجعل من ليرمونتوف
ذا قورن الرومانسيون الروس   أن الرومانسية الروسية تحمل خصااص قوميةع وا 
 نظرااهم األور يين فإن الروس يقل اهتمامًا  الشىىىىىىىاذ وال ريب والمهيب، لذ اتجهوا 
 أم كرين للى التصىىىىىىوير الواقعى ل حياأع وكانوا منذ ال داية يكمر اهتمامًا  الصىىىىىىرا

والى ل األخالقىع وكان انشىىىىىىىاقهم الف سىىىىىىفى يحتو  ع ى نىد واضىىىىىىق  ا جتماعى
لألوضىىىىىىىىىىاأ ا جتماعية والسىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىية السىىىىىىىىىىاادأع و هذا المعنى، فإن ليرمونتوف 

يدات ن، ينكر كل تأكميرجوكوفسكىنالكوكب ال ي ى لألدب الروسىن، كما يسماه ن
وف لذ كان شىىعر ليرمونت  وشىىكينع وكان يسىى و هما األد ى  الغ ا ختالف ييضىىًاع

عص يًا، قويًا، ونشي ًاع وكانت اإليىاعات المتى عة فى قصااده  رويها )قافيتها  
ذا قورنىىىت و  الىو  ال زير تتميز  ىىىالىوأ يكمر منهىىىا  ىىىاإليىىىىاأ يو التوافل الن مىع ا 

 تألل  وشىىىىىىىىىىىىىكين وكمال  اال و ، فإن قصىىىىىىىىىىىىىااد ليرمونتوف تحتو  ع ى م همات 
ة رمزية، وقد حافظ الحزن الم هم لهذا الشىىىىىىىىىىىىاعر الشىىىىىىىىىىىىاب، مزعجة وتيارات تحتي

وتناقضىىىىىىىىىىىىىىات ، ويأسىىىىىىىىىىىىىى ، وت  عات  الممالية، وقوت  الحىيىية، وق ى ، ع ى جاذ ية 
 قصااده ألجيال كميرأع وفى نهاية الىرن وجد في  الرمزيون واحدًا من يسالفهمع

وكان  وشىىىىىكين وليرمونتوف يعظم شىىىىىاعرين فى وقت كان في  الشىىىىىعر عامة 
، ت ع جيل كامل من الشىىىىعرا  1850و 1820ى روسىىىىيا فى ازدهارع وفيما  ين ف

الممتازين يسىىىىاتذتهم، ورفعوا يعالم الشىىىىعر الروسىىىىى للى قمم لم يصىىىىل لليها يحد 
من ق لع ونشىىىىىىىىىىىرت فى يمنا  حياأ  وشىىىىىىىىىىىكين، قصىىىىىىىىىىىااد من شىىىىىىىىىىىعر تيتشىىىىىىىىىىىيف، 

جمهور  نو ارايتنسكى، وياريكوف، وكولتزوف، وكميرين غيرهم، ولىيت التىدير م
داام التزايد من مح ى الشعرع و ينما ينتمى الش ر األعظم من مؤلفات تيتشيف 
للى فترأ  حىة، فىد كون اآلخرون جماعة متماسىىىىىىىىىىىىىىكة كميرًا ما كانت تسىىىىىىىىىىىىىىمى 
)جماعة  وشىىىىىىىىكين ع وكان  عضىىىىىىىىهم من زمالا  فى الدراسىىىىىىىىة، ممل الديسىىىىىىىىم ر  

  الذ  مات 1837ىىىىىىىىىى  1797الرومانسى الجاد، الراسخ الىدم في ج م كيوخ  يكر )
مكفوف ال صىىىىىىىىىىىىر منفيًا فى سىىىىىىىىىىىىي يريا، وين ون دلف  المحب لالت اعية اإلغريىية 
والرومانية، ورايس تحرير يول صىىىىىىىىىىىىحيفة يد ية روسىىىىىىىىىىىىية نليتراتورنايا جازيتان وقد 
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سىىىىىانده  ع  المتىدمين فى السىىىىىن عن  وشىىىىىكين مسىىىىىاندأ تامة ضىىىىىد المحافظين 
يشىىىىىىىىىىىىىىكىال جىديىدأ، وخىاصىىىىىىىىىىىىىىىة األمير  يوتر  األد ىا ، فى كفىاحى  من يجىل ليجىاد

 ، وهو شىىىىاعر رومانسىىىىى، قو  العارضىىىىة وناقد 1878ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1792فيازمسىىىىكى )
ن الذين ينتمو  حاضىىىىىر ال ديهة ومن يعيان الحكم الىيصىىىىىر ع واسىىىىىت اأ اآلخرون

للى مجموعة ك يرأ نوعًا ما من يصىىىىىىىىىىىىىىدقا   وشىىىىىىىىىىىىىىكين وتالميذه، المحافظة ع ى 
   نلن م همة 1844ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1800رايتنسىىىىىىكى )فرديتهم كشىىىىىىعرا ع وكتب يفجينى  ا

شىىىىىعر  ليسىىىىىت رااعة الجمال، ولكن التع ير غير العاد  لوجهها يأخذ اإلنسىىىىىانن 
 موضىىىىىىىىىىىىىىوعات فى وكان ج ين  العري  ج ين مفكر، وكانت قصىىىىىىىىىىىىىىىااده تتناول

الف سىىىىىىىىىىىىىىفة الممالية كما كانت تتناول تصىىىىىىىىىىىىىىورات مجردأ، وكان يعتىد ين الخيال 
التى تست يع الت  ب ع ى قيود المادأ والموت، وكان والفنون الخالقة وحدها هى 

 الغ التشىىىىاؤم فيما يتع ل  اإلنسىىىىان العاد  والمجتمع، وكان يخشىىىىى من المجى  
الحتمى )لعصر حديد   ذ  معايير آليةع وقد شعر ىىىىىىىىىىىىىىىى  ارايتنسكى يشارك  فى 
ذلىىىك يعضىىىىىىىىىىىىىىىىىا  آخرون من جمىىىاعىىىة )مح ى الحكمىىىة ، ممىىىل األمير فالديمير 

يمتر  فينيريتينوف ىىىىىىىىىى وجزايًا كارولينا  اف وفا )يول شاعرأ روسية  ى يودفسكى، ود
 شىىىىى ن  الذ  كان ل  هو وهيجل  تأمير الفالسىىىىىفة األلمان الرومانسىىىىىيين، وخاصىىىىىة

  يت اأ كميرون فى المجتمع الروسى المتع مع
  يممل اتجاهًا م اينًاع فهو شاعر 1846ىىىىىىىىىىىىىىى  1803وكان نيىو   ياريكوف )

والم ذات الحسىىية، والخمر والنسىىا ع وقد ي ر ت قصىىااده الومنية  الشىى اب العر يد،
الكميرأ تجمعىىات ال   ىىة الروس  ي ىىة قرن من الزمىىان، وكىىانىىت قيمتهىىا تكمن فى 

يىاعاتها الحية النا ضةع  قوتها الرنانة وا 
وع ى الرغم من ين معظم نجماعة  وشىىىىىىىىىىىىكينن كانوا ينتمون للى الن ال ، فىد 

 ه الفترأ من ال  ىات الفىيرأ وهما  فالديمير  ينيد يتكوفجا  امنان من شعرا  هذ
ى  1809  وهو رومانسى س حى صاخب، ويلكس كولتزوف )1873ىىىىىىىىىى  1807)

  وهو ريفى  دت قصىىىااده ال سىىىي ة سىىىاذجة وسىىىاحرأ كالزهور ال ريةع ولما 1842
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كان الرومانسىىىىىىيون شىىىىىىديد  ا هتمام  األدب الشىىىىىىع ى فىد كالوا المديق لىصىىىىىىااد 
 وف ع ى ينها تع ير صادل عن الرو  الىوميةعكولتز 

ونت  عن تنوأ األشكال الشعرية الك ير، وما يمكن الوصول للي  من مكاسب 
ق ال الىرا  ىىىىىىىىىىى نت   فى الشكل واإليىاأ، وما كان ي ىاه الشعرا  من اهتمام النىاد وا 

سية راياألد ية ال عن هذا تداول ك ير ل مؤلفات الشعرية، وجعل الشاعر هو الىوأ
لذلك العصىىرع وقد قدر لتأمير هؤ   الشىىعرا  ين يكون م موسىىًا فى العىود الكميرأ 

عندما قفز النمر للى المىدمة ى  1840التاليةع ولم يت ير الحال ل  فى نهاية عام 
واتفل هذا زمنيًا مع ذ ول الحركة الرومانسىىىىىىىىىىىىىىية وظهور المدرسىىىىىىىىىىىىىىىة الواقعية يو 

ق ل فى قصص  وشكينع وفى هذا الت ور  نال  يعيةن التى وجدت عناصرها من
األد ى الذ  عرفت  ال الد، كان تىدم روسىىىىىىىيا التى كانت تسىىىىىىىير خ ف يور ا ع ى 
مىر ة منها، تحدده فى كل مرح ة ظروفها ا جتماعية والسىىىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىىىية والمىافية 
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سة الكتا ة النمرية فى العىود المالمة األولى من الكمير من الكتاب ممار  حاول

ع وكانت الىصىىىة العا فية التى  ديها كارمزين مازالت رااجة، الىرن التاسىىىع عشىىىر
وسىىىىىىكب آ ف الىرا ، وخاصىىىىىىة النسىىىىىىا ، الدموأ ع ى الى وب الكسىىىىىىيرأ، يو ه  وا 
)ل  ل كايب  جديدع ونالت الىصىىىىىىىىىىىىىص التاريخية شىىىىىىىىىىىىىع ية ك يرأ، وقدم ميخاايل 

  مؤلف نيور  مي وسالفسكى ىىىىىىىىىىىى الشديدأ الرواان، 1852ىىىىىىىىىىىى  1789وسكين )زاج
يفان  جيتشىىىىىىينكوف )   مؤلف نمنزل الم  ن، عرضىىىىىىًا مهي ًا 1869ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1792وا 

لماضىىى روسىىيا ع ى  ريىة والتر سىىكوتع ووجدت م امرات األ  ال ا نفعاليين 
  المسىىىىىىىىىىه ة التى تدور حوادمها فى يجوا  غري ة وذلك فى قصىىىىىىىىىىص الديسىىىىىىىىىىم ر 

  ىىىىىىىىىىىى التى وجدت لها آ فًا من 1837ىىىىىىىىىىىى  1797يلكسندر  يستوجيف مارلنسكى )
الىرا ، وكذلك كان األمر  النسىىىىىىىىىى ة ل مؤلفات الرومانسىىىىىىىىىىية األخر  التى هى يقل 
شىىىىىىىىأوًاع لذ ت دو  رو  واضىىىىىىىىحة ويكمر واقعية، مخت  ة  نزعة هجااية فى روايات 

ى  1780اسي ى نارجينى )  وف1870ىىىىىىىىىىى  1800الم امرات التى كت ها يع ولتمان )
م امرات األمير تشىىىىيسىىىىتياكوفن، وغيرها يو ن *جي  الز الروسىىىىىن  مؤلف ن1835

من الصىىور التى تعر  لحياأ األقاليمع وقد مهد كل هؤ   الكتاب ومعهم كفيتكا 
  ال ريل لجوجولع وع ى الرغم من ين  ع  1843ىىىىىىىىىىىىىى  1799يو سنوفياننكو )

 الروسىىىىى لم يؤكد يصىىىىالت  الفنية ل  فى مؤلفاتهؤ   يعدون يسىىىىالف ، فإن النمر 
 جوجولع

، وقضىىىىى  فولت  1809ولد نيىو   جوجول، ا ن يحد صىىىى ار المالك، عام 
فى مزرعة العاا ة الصىىىىىىىىىىىىى يرأ  الىرب من  ولتافا، وجز ًا من شىىىىىىىىىىىىى ا   الم كر فى 
مدرسىىىىىىىىىىىىىىىة الع وم الع يا فى نيجينع وكون جو جنوب يوكرانيا الهاد   تىاليد يد   

شىىع ى، وحركة المدينة اإلق يمية الناعسىىة ال  ياة، الشىى ر األعظم من حصىىي ة ال
الذكريات التى كان جوجول يسىىىىت همها فى كتا ت ع ولما كان جوجول شىىىىا ًا خياليًا 
حالمًا يمت   ذهن   األفكار ال ري ة، فىد اعتىد ين  مك ف  أن يكون ممماًلع وفى 

                                                 
 نعل كاتب الفرنسى نليساانجي  الزن   ل س س ة روايات فرنسية كانت ذااعة حينذاك  *
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فشىىل فى اعتال  خشىى ة المسىىر ، ، انتىل للى سىىانت   رسىى ورا حيد 1828عام 
واضىىىىى ر للى ين يكسىىىىىب عيشىىىىى   العمل ككاتب حكومى صىىىىى ير، وكرس نفسىىىىى  

ى  1831ل كتا ةع و ا ت قصااده الرومانسية  الفشل، فاتج  للى النمرع وفى عام 
نشىىىىىىىىىىىىىىر مج دين من نيمسىىىىىىىىىىىىىىيات  الىرب من ديكانكان، وهى مجموعة من  1832

ى، نصىىىىفها قصىىىىص عن الجنيات، الىصىىىىص تعتمد ع ى األدب الشىىىىع ى األوكران
ونصىىىىىىفها يسىىىىىىا ير متأمرأ  الرومانسىىىىىىيين األلمان لع تييك ويع تع هوفمان، وفى 
معظم هذه الىصىىىىص يحاول الشىىىىيا ين األخسىىىىا  ممارسىىىىة ي عي هم ع ى فالحى 

ور ما نجحوا فى لفسىىىىىىىىىىىىىاد عالقة غرامية،  الىوقاز األشىىىىىىىىىىىىىدا  الخالين من الهموم،
ايىىىة ع ى يىىىد حىىىداد يريىىىب يو فتىىىاأ مىىىاكرأع و ينمىىىا ولكنهم ي ىون الهزيمىىىة فى النهىىى

تفي  نلي ة من مايون، ونلي ة الىديس چونن، ونسىىىىىىىول سىىىىىىىوروشىىىىىىىنتسن، ونال ىعة 
الشىىىىىعر ، فإن  عضىىىىىًا آخر ممل نا نتىام  المسىىىىىحورأن  المر  الحىيىى واإلحسىىىىىاس

 عالرهيبن ى وهى قصة زنا ى  محرم وقتل، وتعد فى الواقع قصص رعب رومانسية
نميرجورودن وهى تتمة ل مجموعة األولى؛ خ ي  غريب مما فول ال  يعة ويكتنف 

والفكاهةع ومن  ينها نفا ن، وهى يسىىىىىى ورأ عن سىىىىىىاحرأ جمي ة تىوم  إغوا  توما، 
وهو قس كاموليكى وتح يم ع وفى كنيسىىىة انتهكت حرمتها، يحضىىىر توما صىىىالأ 

تسىىىىىكن  م التىير  فا ، م ك العفاريت األقزا مجونية ل شىىىىىيا ين واألشىىىىى ا  حيد
  ا ن األر ، ذا النظرأ الىات ة، والذ  تصل يجفان  الحديدية للى األر ع

وفى كىىل هىىذه المجموعىىات التى لىيىىت نجىىاحىىًا يد يىىًا هىىاااًل، ظهرت األفىىانين 
الرومانسية ممل مىا  ة المر   الرعب، وت ادل الفعل والتأمير  ين األضداد وخ فية 

ومع ذلك، فإن  ع  قصص  انحرفت   ريىة  المتعددأ األلوانع ى األدب الشع ى
جديدأ عن النماذا الرومانسىىىىىىىىىىىىىىية وتناولت نالتواف  الحىيرأن فى الحياأ اإلق يمية؛ 
مصورأ الرجال العاديين غير الم رزين ومحتوية ع ى مروأ من التفاصيل الدقيىةع 
وقدم جوجول لىراا  المتحيرين المسىىىىرورين شىىىىخصىىىىيات مضىىىىحكة وموسىىىىية نوعًا  

خجوً  ي  ى ذات  تسىىىي ر ع ي  قري ة نشىىىي ة ك يرأ السىىىن نشىىى ونكا وعمت نع شىىىا ًا 
امنين من الجيران الفارغى العىل من صىىىىىى ار المالك، يفىدان صىىىىىىداقتهما لسىىىىىى ب 
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تاف  ويص حان خصمين لدودين، ويىضيان  ىية حياتهما فى المحاكم والتىاضى، 
يين مسىىىىىالمين ن  هزوجي عوكيف تشىىىىىاجر ليفان ليفانوفتش مع ليفان تيكيفروفتش

يا حياتهما الهاداة من الميالد حتى الموت فى سىىىىىىىىىىىىىىكينة الزراعة نمالك  قضىىىىىىىىىىىىىى
األراضىىىىى من النم  الىديمنع وفى كل هذه الىصىىىىص ي ان جوجول عن قدرأ غير 
عادية ع ى المالحظة ومحاكاأ األصىىىىىىىىىىىىىوات والروااق واألشىىىىىىىىىىىىىكال  ألمعية لفظية 

رف تحت يشىىىىعة الشىىىىمس الالمعة، وصىىىىوتية غير عاديةع وكما يتألأل التيار الجا
كان نمره يتألأل فى تدفى  السىىىىىىىىىىىىىىريع، متألىًا، يفي   الحياأ، و  يىهرع ولكن هذا 
األسىىىتاذ الذ   دا منتشىىىيًا  تأمير ك مات ، وكان يع د  ها كالمشىىىعوذ )الحاو    دا 
وقد روع  الم ل والح ة ال تان قام  تصىىىىىويرهما، و دي يسىىىىىتشىىىىىعر رع ًا  ا نيًا من 

 حياأ معظم ال شر وخشونتهاع تفاهة
وحىىاول ين يجىىد لنفسىىىىىىىىىىىىىىىى  مهر ىىًا فى يعمىىال المىىاضىىىىىىىىىىىىىىى ال  وليىىة وفى توهم 
المماليات عن الرجال األقويا ع وتذكرنا نتاراس  ول ان ى وهى رواية تاريخية قصيرأ 

يوكرانيا فى الىرن السىىىىا ع عشىىىىر، و مجتمعهم العسىىىىكر  ذ  الرجال   ىوزالىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
الدني ر، وحرو هم ضىىىىىىىىىىىىىىد ال ولنديين واألتراك، ويىتل األحرار فى جزيرأ من جزر 

، ا ن  الصىىىىىىىىىىىىىى ير الذ  خان الىوزال  وقوع  فى حب فتاأ تاراس، الىااد العجوز
 ولندية جمي ة وانضمام  للى األعدا ع وعندما يأسر ال ولنديون تاراس ويعدمون ، 

أل ىىد ع ايراقىىب ا نىى  األك ر المنىىدس فى الزحىىام تنفيىىذ الحكم، ويتعهىىد  ىىا نتىىىام 
ويسىىير كل عر  الفروسىىية الىوزاقية ع ى غرار تى يد سىىير والتر سىىكوتع وع ى 
يية حال، فإن الفىرات الفكاهية الممتعة، والرسىىىىىىىم الحاذل ل شىىىىىىىخصىىىىىىىيات المانوية 
والوصىىىىىىىىىىىف الجميل ل   يعة، وخاصىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىهل الجنو ى الفسىىىىىىىىىىىيق، يخفف من 

 الرومانسية الم رقة ل كتاب  أكم  ع
غير موفىىىىة فى األ حىىىاد التىىىاريخيىىىة والتىىىدريس، عىىىاد  و عىىىد  ع  محىىىاو ت

كان قد نشىىىىىىىىىىىىىىر  1838جوجول للى كتا ة الروايات الىصىىىىىىىىىىىىىىيرأع وعندما حل عام 
قصصًا عدأ عن الحياأ فى سانت   رس وراع وفى كافة هذه الىصص امتزجت 
يمور الحياأ اليومية العادية  ال مو  يو  الال  يعى،  نفس الكمرأ الموجودأ  ها 
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د يعتىفات يع تع هوفمان، الذ  كان جوجول معج ًا    يشىىىىىىىىد اإلعجابع فى مؤل
الرسىىىام  سىىىكاريف   ل نيمل نفسىىىكىن ين فتاأ صىىىادفها فى ال ريل وهى تجسىىىيد 
ل نىا  والجمال، تأخذه م اشىىىىىىرأ للى  يت ل دعارأ،  ينما ينشىىىىىىد صىىىىىىديى   يروجوف 

صة ةع وفى قالرضا الدنيو  لزوجة خ از جمي  المحصن ضد األحالم والتعذيب،
ناألنفن يكتشىىىىىىىىف الرااد كوفاليف المتأنل، ذات صىىىىىىىى ا ، ين ينف  قد اختفى فجأأ 
ويهرأ للى ال وليس  سىىىىىىتعادت   الوسىىىىىىاال الىانونيةع وفى قصىىىىىىة نالصىىىىىىورأن )يول 
مسىىىىىىىىودأ  يتسىىىىىىىى ب المال والنجا  ال ذان قدمهما الشىىىىىىىىي ان للى الرسىىىىىىىىام الشىىىىىىىىاب 

ن  نن، يتخيل كاتب حىير ذليل يتشىىرتكوف فى لفسىىادهع وفى نمذكرات رجل مجنو 
 م ك يس انياع

 فكاهت  اآلن سىىىالحاً  و دً  من ضىىىحك شىىى ا   غير الهادف، اسىىىتخدم جوجول
مية األحالم والرؤ  الوهل هجا ، كاشفًا الواقع  واس ة ال ريب المضحك، وجاعاًل 

تخرا من المواقف الفكاهيةع وكانت قصىىصىى  فى ت ك الفترأ تع ر عن ق ل عى ى 
حير، و دت ل  التفاهة ع ى ينها عين التع ير عن الشىىىىىىرع ففيها تعمر غام  مت

الشىىىىىيا ين الىمياون الى ا ، عالم الفوضىىىىىى والضىىىىىعف الذ  رسىىىىىم ع وفى قصىىىىىة 
ن كىىىانىىىت تنتمى للى مجموعىىىة  1842يخر ، نالمع فن التى نشىىىىىىىىىىىىىىرت عىىىام  وا 

قصىىىىص   رسىىىى ورا، تخفف الشىىىىفىة من لحسىىىىاسىىىى   الخوا ع ويح م    ها يكاكى 
ش ىىىىىىىىىىىىىىى وهو موظف  سي  يىوم  أعمال النسخ ىىىىىىىىىىىىىىى يح م  شى  واحد  هو يكاكيفت

مع ف جديد، وعنده ين  دليل محسىىىىىىوس ع ى الكرامة ال شىىىىىىرية، ويحصىىىىىىل ع ي  
 التضىىىىحية والحرمان، ولكن  فى نفس ال ي ة التى يرتد  فيها المع ف ألول مرأ، 
يتعر  ل هجوم ع ى قىىىىارعىىىىة ال ريل، ويجرد من يغ ى مىىىىا يم ىىىىكع وي ق دون 
جدو  فى   ب مساعدأ ال وليس، ويتدخل شخص ك ير األهمية ىىىى ويىوم األخير 
  سىىىىىىىىىىىىىىىا ة  إلىاا  خارجًا، ويالقى يكاكى يكاكيفتش التعس منيت   تأمير الحزن، 
ويسىىكن شىى ح  شىىوارأ العاصىىمة التى ي  يها الج يد، وذات مسىىا  ينزأ المع ف 

ىل  ت ع وهكذا تتحمن فول كتفى ذلك الشىىىىىخص الك ير األهمية الذ  يسىىىىىا  معام
 العدالة الشعرية، ويختفى الش ق للى األ دع
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وكان لهذه الىصىىة نصىىف الوهمية تأمير هاال، ع ى الرغم من ين معاصىىري  
لم يولوا اهتمامًا ك يرًا لنهايتها الال  يعية، والتى كت ت   ريىة سىىىىىىىىىىىىىىىاخرأ هازلةع 
ة وكانت كل موضىىىىىىىىوعات األدب الروسىىىىىىىىى األسىىىىىىىىاسىىىىىىىىية موجودأ فى هذه الىصىىىىىىى

العا فية ال ري ة  شىىىفىة جوجول ع ى فريسىىىة الظ م ا جتماعى وتصىىىويره نل رجل 
حسىىىاسىىى   الظ م ا جتماعى، ور ما الظ م العالمى، الكامن فى  الصىىى يرن التاف ، وا 

ع ى الضىىىىىىىىعفا  والودعا ع وقد  مصىىىىىىىىير األذ   والمظ ومين، وحنان  المسىىىىىىىىيحى
 فنع نمر الروسى للى نالمعذهب دوستويفسكى للى ين  يمكن لرجاأ كل تى يد ال

 وقد تأمر هو نفس  وعشرات غيره للى حد ك ير  جوجولع
وع ى يية حال، فإن جوجول لم يدرك تأمير مؤلفات ع وكان يكتب عادأ وهو 
فى غي و ة، فى نو ة للهام، ي يع دافعًا   واعيًا، كمن يسىىىىىىىىىىىىىىير فى يمنا  نوم ، 

ة لح مع ولم يكن جوجول وي دو كمير من صىىىىىىىىىفحات  كما لو كانت صىىىىىىىىىورأ م ا ى
ي دي فى العمل فى مسىىىىىىىىىودت  األولى ل  عندما ينتهى منها، فيعيد كتا ة مشىىىىىىىىىاهد 
منفصىىىى ة )يحيانًا  ين خمس وممانى مرات ، ويختار الك مات المناسىىىى ة، ويصىىىىىل 
الشخصيات المرسومة  عنايةع وهنا مانية، استس م جوجول لمتناقضات ع فىد كان 

ج ًا، شىىىىىديد الم اهاأ  مركزه الفريد فى األدب الروسىىىىىىع جوجول كات ًا  موحًا، مع
وكان مولعًا  الشهرأ، كما كان يك ر مهنت ع ولكن  كان داامًا يتجاوز ما يريد قول  
 ى مى ، وكىان التىأمير الىذ  تخ فى  مؤلفىاتى  يتركى  فى حيرأ حىيىيىة، وكىانىت هنىاك 

 ى سىىىىىى يل يىيةع وعم مة  ين ال ر  األسىىىىىىاسىىىىىىى الذ  يتحراه والنتيجة الفنية الحى
الممال، فىد كان ذلك هو الحال مع م هات  نالمفتش العامنع وقد يوحى ل   وشكين 
 فكرأ هذه المسىىىىرحية )و فكرأ ناألروا  الميتةن ييضىىىىًا ، وشىىىىرأ جوجول الذ  كان 

ن مسىىىىىىىرحية نالزوااشىىىىىىىديد الولع  المسىىىىىىىر  )فىد ترك مسىىىىىىىرحيات عديدأ من  ينها 
كون سىىىىىىىىىىىيرأ ذاتية  فى العمل متحمسىىىىىىىىىىىًاع وفى عام الممتعة والتى تجنق للى ين ت

، قدمت نالمفتش العامن فى سىىىىىىىانت   رسىىىىىىى ورا يمام جمهور مذهولع وقد 1836
يمارت عاصفة من الجدل، حتى لن المجتمع المتع م  أكم   قد انىسم للى مهاجم 
ومىدافع عن الم هىاأ الجىديىدأع وكىان هىذا مفىاجىأأ تىامىة ل مؤلف التعسع الىذ  قىام 
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عن نفسىىىىىىىىىى ، مم ما ل د ين تم ك  ال م فسىىىىىىىىىىى   او ت غير موفىة ل دفاأ عدأ مح
 فريسة ل مر ، وهرب للى الخاراع

 من مدن األقاليم، يحكمها محافظ وتدور يحداد الم هاأ فى مدينة صىىىىىىىىىىىىىى يرأ
مولع  ا سىىىىىىىىىىىىىىتيال  ع ى األموال، وزمرأ من الموظفين الجه ة غير األمنا ع  فظ

وهو شىىىىىىىاب يفال مف س، هو المفتش العام  ويعتىد الجميع خ أ ين خ سىىىىىىىتاكوف،
المنتظر قدوم  من سىىانت   رسىى وراع ويسىىت ل خ سىىتاكوف الفوضىىى، ويتىاضىىى 
الرشى، ويذكر الموظفين المرتاعين  خشية اهلل، ويخ ب ا نة المحافظ، مم يرحل 

، يسىىىىىىىىخر في  من هؤ   الذين وقعوا دون ين ي فل لرسىىىىىىىىال خ اب للى صىىىىىىىىديى 
الخ اب فى مكتب ال ريد، ويىري ع نًا فيما  عد فى  فريسىىىىىىىىىىىىة لخداع ع ويصىىىىىىىىىىىىادر

منزل المحافظ، ع ى مسىىىىمع من الضىىىىحايا المذهولين الذين يسىىىىمعون فى النهاية 
  أن المفتش العام الحىيىى قد وصل لتوهع

واسىىىىتخدم جوجول قصىىىىة يخ ا  الشىىىىخصىىىىية ال سىىىىي ة هذه كوسىىىىي ة لتصىىىوير 
غة لعا مة، وا نت  الفار وزوجت  ا ىشىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىيات   تنسىىىىىىىىىىىى، المحافظ الفظ الجاف

العىل، وامنين من مالك األر  الحمىى، والروس الىصىىىىىىىىىىىىىىىار المكتنزين، وناظر 
ال ريد المتجسىىىىىىس، ومدير المسىىىىىىتشىىىىىىفى سىىىىىىوداو  المزاا، حيد يعال  المرضىىىىىىى 
كالذ اب، كما صر  فى زلة لسان، ويخيرًا خ ستاكوف، الكاذب والدعى الضحل، 

ى الرغم من حب جوجول ل تصىىىىوير الهزلى، والرمز الدنى  ل ت  د اإلنسىىىىانىع وع 
فىد وجد قراؤه ين شىىىخصىىىيات  هى شىىىخصىىىيات مألوفة، كجز  من الواقع الروسىىىىع 
و  غ من صىىىىىىىىدل هذه الشىىىىىىىىخصىىىىىىىىيات ودقة تصىىىىىىىىويرها ين نالمفتش العامن قو  ت 
 المديق كمؤلف هجااى اجتماعى، وم هاأ قوميةع و دا ين يهميتها السىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىية 

 رجق كىىافىىة مزايىىاهىىا األخر ع ولمىىا كىىانىىت فكرأ هىىذهكهجوم ع ى الحكم الراهن ي
المسىىىىىىىىىىرحية وشىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىياتها مأخوذأ من الحياأ اليومية، كما ين ل تها هى ال  ة 
الدارجة التى تخال ها يحيانًا التع يرات الخشىىنة التى يسىىتعم ها نصىىف المتع مين، 
 فىد يسىىىىىىىىىمى الناقد الك ير ن  ينسىىىىىىىىىكىن جوجول نريس المدينة ال  يعيةن، وظل هذا
الوصىىىىىىىىىف عالىًا    قرا ة قرن من الزمانع وت ع كافة النىاد فى روسىىىىىىىىىيا وخارجها 
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ول واقعية جوج ن  ينسىىىىىىكى، ونادوا  أن جوجول كاتب واقعى، دون ين يضىىىىىىيفوا ي
 ذات اتجاه  الغ ال را ة والذاتيةع

و ينما كان الجدل حول نالمفتش العامن ع ى يشىىىىىده فى روسىىىىىيا، كان جوجول 
ًا فى النهاية فى روماع وكتب تفسيرات مخت فة لم هات ، مدعييجوب يور ا ليستىر 

ين الضىىىحك هو      الحىيىى، ويتى  تع يىات محيرأ ذاه ًا للى ين المفتش العام 
رمز ل حسىىىىىىىىاب األخير، ويفا  فى الىول، كى يم ت ين مسىىىىىىىىرحيت  الىاامة ع ى 

من  الهجا    تحتو  ع ى ي  شىىىىىىىىىىىىىىى  ذ   ا ع هدام، والواقع ين جوجول كان
رعايا اإلم را ور المخ صين، وا نًا  ارًا ل كنيسة، ولم يكن ل  يدنى عالقة  الميول 
الموريةع ولكن المحنة الداخ ية التى قاسىىىىىى منها، كانت يعمل من الى ل ال سىىىىىي  
الذ  يتعر  ل  لنسىىىىىىىىىان محافظ، عندما يكتشىىىىىىىىىف ين ك مات  تسىىىىىىىىىاعد التىدميين 

سىىىىىىىع لتىاليد التمىيفية فى األدب الرو المت رفينع وكان جوجول ي  ى رفع شىىىىىىأن ا
وكىىىان يح م  ىىىالتع يم، و ىىىأن يكون ذا فىىىااىىىدأ لمعىىىاصىىىىىىىىىىىىىىريىىى ، و ىىىأن يؤد  خىىىدمىىىة 
اجتماعيةع ولكن الشكوك الىوية كانت تساوره فيما لذا كان ذلك النوأ من الكتا ة 

 الذ  يست يع لنتاج ، قادرًا ع ى خدمة يغراض  ع ى النحو المرضىع
تأنف كتا ة ناألروا  الميتةن وكان يريدها ين تكون وفى عزلت  فى روما، اسىىىىىىىى

رواية م امرات مرحة، ولكن  عندما قري الفصىىىىىىىىىىل األول ل وشىىىىىىىىىىكين، ق ل م ارحت  
لروسيا، ضحك الشاعر يوً ، مم ع ل قاااًل  نيا للهى، ما يشد حزن   دنا روسيانع 

ن ا وشىىىىىىىكين، ازداد لدراك جوجول عن ذ  ق ل  أن ضىىىىىىىحك  ك واآلن، و عد وفاأ
نضىىىىىحكًا من خالل الدموأن، وتنازعت  كافة ينواأ الجزأ األخالقى والدينىع وكان 
جوجول ذا  نىىا  جممىىانى واهن، ولم يكن قىىد مىىارس ييىىة عالقىىات جنسىىىىىىىىىىىىىىيىىة مع 
النسىىىىىىىىىىىىىىىىا ، وكىىانىىت عىىىد األمرا  الحىيىيىىة، واألمرا  األخر  الوهميىىة واآل م 

رد  ديهة، قادرًا ع ى سىىىىىىال ا نية، تعذ  ع وكان فى نفس الوقت مرحًا، حاضىىىىىىر ال
يكمر الهرا  لضحاكًا يو كتا ت ، والذ  كان يتضق فى النهاية ين ل  م ز  ك يرًاع 

، وكىىان 1841و 1836والوم ىىىات  ين عىىىامى  وكتىىىب ناألروا  الميتىىىةن  ىىىالنو ىىىات
داامًا فى شىىك، هل كان ما يفع   هو الصىىوابع ولم يعد للى موسىىكو ل  ليشىىرف 
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عنى  الرق ىا  الىذين هىددوا  تشىىىىىىىىىىىىىىويى  الكتىاب،  يىذودع ى نشىىىىىىىىىىىىىىر كتىا ى  الجىديىد ول
واسىىت اعوا فعاًل حذف يجزا  عديدأع وعندما صىىدرت ناألروا  الميتةن فى النهاية 

، يمارت ضىىىىجة هاا ةع وكتب   ينسىىىىكى نهذا عمل قومى مح ع 1842فى عام 
فهو مسىىىىىىىىىتمد من يعمال الحياأ الشىىىىىىىىىع ية، وصىىىىىىىىىادل  ىدر ما هو قاس وو نى، 

ن الواقع، كما ين  مسىىىىت هم من حب عنيف ل جوهر الحىيىى ل عالم ويمي  ال مام ع
الروسىىىىىىىن، وتجاوزت نتضىىىىىىميناتن ناألروا  الميتةن ا جتماعية والتاريخية كل ما 

 توقع  لها مؤلفهاع
وكان جوجول قد شىىىيد  نا  ناألروا  الميتةن التى يسىىىماها نقصىىىيدأن ع ى ينها 

 ى فى ذلك العصىىرع ويى ع    هارواية سىىفر، وهو شىىكل شىىااع فى األدب األور 
تشىىىىىيتشىىىىىيكوف، وهو محتال مكتنز محترم، مسىىىىىافات  وي ة لكى يشىىىىىتر  نيرواحًا 

ميتين يتحتم ع ى سىىىىىىىىىىىىادتهم الن ال  ين يدفعوا عنهم ضىىىىىىىىىىىىري ة حتى   ميتةن ألرقا
يتأكد موتهم رسىىىىىميًا فى لحصىىىىىا  جديدع و ما ين تشىىىىىيتشىىىىىيكوف يعر  ين يأخذ 

ي د  اسىىىىىىىىتعداده لتىديم الى يل من المال فى  ع ى نفسىىىىىىىى  دفع الضىىىىىىىىرااب،  ل لن 
مىا ل شىىىىىىهادأ ل  يع، فإن مالك األر  المتحيرين يسىىىىىىارعون  الموافىةع وكنتيجة 

فًا يست يع تشيتشيكوف ين ي ين كتا ة ين  يمت ك آ  لهذه المعامالت غير العادية
ى  رابمن ناألروا ن يو الرقيل دون ين ي ين ين هؤ   جميعىىًا قىىد مىىاتوا ووروا الت

ويضىىىىىىىىىىىىىىفى ع ي  هذا مركزًا اجتماعيًا مرموقًا، والىدرأ ع ى الىيام  رهونات ك يرأ، 
واألمل فى ين يتزوا من وارمةع وفى محاولت  الوصىىىىىىول للى غرضىىىىىى ، يصىىىىىىادف 
تشيتشيكوف كافة ينواأ الناس ىىىىىىىى مالك األراضى الراسخى الىدم، والذين يش هون 

 حية الذين تعوزهم الصال ة ويسمونالكالب، والن ال  الحمىى ذو  العا فة الس 
ي فالهم نيمموسىىىىتوك يز ويلسىىىىيديزن، والنسىىىىا  المرمارات الالتى يفضىىىىن  ال هجة من 
كل النواحى، والمىامرين المت اهين الذين يحاولون مسىىىىىىىىىىىىىىىاعدأ حظهم عن  ريل 
ال ش، وال خال  الجشىىىىىىىىىىىىىىعين الذين يرتعدون فرقًا خوفًا ع ى كو يك، والموظفين 

ينظرون للى الىانون ع ى ين  عى ة، والمرمارين العا فيين الذين  الحاذقين الذين
تزيد خ ورتهم ع ى خ ورأ ق اأ ال ريلع ويىوم تشىىىىىىيتشىىىىىىيكوف  زيارأ الىصىىىىىىور 
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المترفىىة والحىىداال المتواضىىىىىىىىىىىىىىعىىة، والرقص فى حف ىىة يىيمهىىا يحىىد الحكىىام، وتوزيع 
وهو  عالرشىىىىىىىىىىىىىىى ع ى الكت ة فى المكاتب الىذرأ، وتد ير الخ   فى غرف فندل

ل يف، حسىىىىن الز ، جيد الت ذية، مح وب، ع ى الرغم من ين يحدًا   يسىىىىت يع 
  يور  نفسىىىىىىىىىىىىىىى  فى يقوال، و  يع ر عن يية ين يحدد ما الذ  يح   في ع وهو 

آرا ، و  غ من نعومة وجه  ين  يفىد ذاتيت ، وهو لنسىىىىىىىان عاد ، واحد من يولاك 
وجود ن العدم حام ين معهم ع ير الالالشيا ين المتم ىين التافهين الذين يفدون م

 وخوا    قاأ ل ع
وناألروا  الميتةن من الناحية الواقعية، صىىىىىىىىىىىىىورأ كام ة ل حياأ الروسىىىىىىىىىىىىىية، يو 
 تع ير يدل تصىىىىىوير كاشىىىىىف لحمأأ ال  ا  والكسىىىىىل اإلق يمىع وقد رسىىىىىم جوجول 
مجموعة من ال وحات تكون صىىىىىىىىىىالة عر  كام ة وتتسىىىىىىىىىىم كافة شىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىياتها 

لكشف ا سماتها المميزأ، وتى صاتها، ووجوهها العا سة  صفتين هما ويحاديمها، و 
الهجو  والواقع المزع ع وتنتمى الشىىىخصىىىيات للى كافة ال  ىات ىىىىىىىىىىىىىىىىى من حوذ  
وخادم تشيتشيكوف، للى يمريا  الريف ووكال  النيا ةع ولم تكن روسيا قد شهدت 

جمع تأمير المتمن ق ل ظهور كتاب ل  ممل هذا المد  والروعة الفنيةع وكان ال
لكل المناظر والشخصيات والحوادد ساحىًا ىىىىىىىىىىىىى هل هذه روسيا؟ هل من الممكن 
ين يممل هذا الموكب من األهوا  واألوغاد والواقع؟ ووجد آ ف من الىرا  ينفسهم 
مضىىىىىىىى رين للى اإلقرار  أن ي  ال ناألروا  الميتةن هم صىىىىىىىىور حية ألشىىىىىىىىخاص 

 يعرفونهم حل المعرفةع
إن التصىوير الواقعى ل شىخصىيات لم يكن ل  جز ًا من هذا وع ى يية حال، ف

المؤلف المتعىىىىدد التخ ي ع وكىىىىان من الممكن اسىىىىىىىىىىىىىىتجال  كىىىىل رسىىىىىىىىىىىىىىم هزلى 
)كاريكاتير   للى يعماق ، لذ يكشىىىىىف  سىىىىىهولة عن معناه الرمز ع وكانوا جميعًا، 
 ما فى ذلك تشىىىىىىىىىىىىيتشىىىىىىىىىىىىيكوف، يرواحًا ميتة، يو ينهم كانت تعوزهم الرو ، وكانوا 

عًا يتنسىىىىىىمون رااحة الشىىىىىىر الدنسىىىىىىةع وقد توازنت الفىرات ال نااية ذات التأمير جمي
فضق  مستى ل روسيا، معال  و  المكتسق، التى ع ر فيها جوجول عن يم   فى 

خوا  روسىىىىىىيا ذ  التأمير الهجو  الحاد المم  ع وفى الفصىىىىىىل األخير من المج د 
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ها مالمة جياد  المح ىةع األول، قارن و ن  األم  التريوكة )عر ة روسىىىىىىىىىىىىىىية يجر 
ها، فىد العر ة لليالجياد وع ى الرغم من ين  لم يسىىىىت ع تحديد الجهة التى تجذب 

كان يعرف ين ال ريل عري  مضىىى ، وين السىىرعة    ت حد اإلعجازع و ينما 
ه ل دعاأ الت ريب المتحررون لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىناألروا  الميتةن إلدانتها لتخ ف روسىىىىىىىىىىىىىىيا 

ها دعاأ السىىىىىىىىىىىىالفية عماًل مؤمنًا  مصىىىىىىىىىىىىير روسىىىىىىىىىىىىيا ا جتماعى والمىافى، ري  في
العظيمع وتوقعوا ين جوجول سىىىيوضىىىق عىيدت  الىومية فى المج د المانى، وتمتزا 
التخ ي ات الشىىىىىىىعرية والرمزية األخيرأ فى هذا المؤلف المعىد المحكم المتجاوب 
األقسىىىىىىىىىامع وي دو ين التع يرات الموسىىىىىىىىىيىية هى خير ما يناسىىىىىىىىىب تح يل ناألروا  

ميتةن، لذ تىوم وحدتها ال فظية يسىىىىىىىاسىىىىىىىًا ع ى ل تها اإليىاعية، والمرا  الصىىىىىىىوتى ال
ل جمل، والتأميرات السىىىىىىىىىىىماعية ل.شىىىىىىىىىىىارات والتكرار والت ميحاتع وقد يصىىىىىىىىىىى حت 
ناألروا  الميتةن حدمًا يد يًا ذا سىىىحر غريب مري ،  فضىىىل ما اتسىىىم    يسىىى و ها 

  مى وعاتها الوصىىىىىفية من حركية وشىىىىىذوذ، مم الشىىىىىعر الحاذل الذ  صىىىىىي ت من
ى  يواأللمعية فى مرحهاع واكتسىىىىىىىىىىىب ضىىىىىىىىىىىحك جوجول فيها ما يشىىىىىىىىىىى   الدو  ال 

)الميتافيزيىى  الذ   دا ين  يؤد  للى السىىىىىىىىىؤال النهااى  هل من المعىول ين كل 
هؤ   ال شىىىىىىىر المعوجين الذين يميرون ا شىىىىىىىمازاز قد خ ىوا فى صىىىىىىىورأ اهلل؟ ولما 

اب فى المج د األول، فىد شعر جوجول ين من كان هذا السؤال لم يسفر عن جو 
يىدم م  فًا، وكان ع ي  ين يشىىىىىىىكل رؤيا ل صىىىىىىىال  وا نسىىىىىىىجام   ت دو واج   ين 

فيها تشىىويهات الحياأ ويهوالهاع ويصىى حت هذه الرغ ة هى شىى    الشىىاغل، وممار 
 يلم ، والمشك ة التى تعذ  ، وس ب هالك  فى النهايةع

 م  سىىىىىىىىي   مشىىىىىىىىكالت عصىىىىىىىىره السىىىىىىىىياسىىىىىىىىيةولم يكن لد  جوجول سىىىىىىىىو  للما
وا جتماعية، ولم يكن ينتمى للى يية جماعة فكرية من ال  ىة المسىىىىىىىىىىىىىىتنيرأ، وقد 
كان تولستو  مصي ًا عندما قال  لن عى   الخجول لم يصل للى مستو  ع ىريت  
الفنية الحدسىىىىىىىىىىىية العظيمة، فىد ع ر عن الموقف السىىىىىىىىىىى  ى لجيل  أكم   قاسىىىىىىىىىىىى 

نيىو  ، ون ذ  يات ، وكان شىىىىىىىىىىديد الرغ ة فى مناقشىىىىىىىىىىة األمرين فى سىىىىىىىىىىجن عهد 
مستى ل ال  د، ولكن  لم يكن مدركًا لما كان قد حىى ع يو لعل األمر   سا ة، ين  
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ارتاأ لما وجده اآلخرون فى مؤلفات  من معانع وشىىىىىىىىىىىىىىعر  حاجت  للى الموقف 
، 1842اإليجا ى، ف جأ للى التأمل والدين  حمًا عن التأييد والنضىىىىىىىىىىىى ع وفى عام 

عاد للى روما، ووقع تحت تأمير يصىىىىىىىىىىدقاا  المتصىىىىىىىىىىوفين و ع  الىسىىىىىىىىىىاوسىىىىىىىىىىة 
نشىىىىىىىر نفىرات مختارأ من مراسىىىىىىىالت مع يصىىىىىىىدقا نع  1847الكاموليك، وفى عام 

وهى محاولة كتا ة مىا ت ف سىىىىىىىىىفية وسىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىية، دافع فيها عن الحكم الم  ل، 
التوافلع و  ة ال اعةوالرل وحكم اإلعدام، والكنيسىىة اليونانية األرموذكسىىية، وفضىىي 

النظام الذ  فضىىىىىىىىىىىىىىح  تمامًا فى نالمفتش العامن وناألروا  الميتةنع ولما  ونفس
كانت هذه المىا ت )التى كان  عضىىىىىىىىىىىىىىها يحتو  ع ى فىرات تمير ا هتمام عن 
األدب والمسىىىىر   مكتو ة  أسىىىى وب مفخم نصىىىىف لنجي ى، كما لو كان يعد نفسىىىى  

ي ًا كى، الذ  كتب وهو ع ى فراش الموت تىر ن يًا جديدًا، فىد يمارت غضب   ينس
ن كانت األيد  قد تداولت  سىىىىىىرًا تداوً   خ ا ًا ناريًا تعذر نشىىىىىىره  سىىىىىى ب الرقا ة، وا 

 ك يرًاع وقد تعر  يولاك الذين وجد الخ اب فى حوزتهم ل سجن والنفىع
وفى األعوام الى ي ة التالية حاول جوجول كتا ة المج د المانى اإليجا ى من 

كيف كشىىىىىىىىىىىىىىف الىنىىاأ عن تىىدليس  فيىى  روا  الميتىىةنع ورسىىىىىىىىىىىىىىم تخ ي ىىًا ي ينناأل
تشىىىىيتشىىىىيكوف، وكيف دفع  يصىىىىحاب الماليين من ذو  الى وب الذه ية وموظفى 
المحافظ األفاضىىىىىىىىىىىىل للى الندم، ووضىىىىىىىىىىىىعوه ع ى ال ريل للى الخالص الروحىع 
وكان يجب ين تنتهى الىصىىىيدأ فى عمل مجيد يممل انتصىىىار الخير ع ى الشىىىرع 
ولكن المشك ة كانت فى ين جوجول كان عاجزًا تمام العجز عن رسم هذه الرؤ  
الىدسىىىىىىىىىىىىىىية، و ينما كانت مناظر الخالص متك فة   حياأ فيها، فىد حىل نجاحًا 
ك يرًا فى تصىىىىىىىىوير الشىىىىىىىىاذين، والنهمين، وال  ها ، وغيرهم من األنواأ التى تحفل 

ان هذا، وتعجب  هل كان الشي  ها حديىة الحيوان ال شرية الخاصة   ع ويحنى  
هو الذ  يسىىىىىىىير ق م ؟ واتضىىىىىىىق ين الصىىىىىىىراأ  ين الفنان الذ  يسىىىىىىىعده تصىىىىىىىوير 

والناسىىىىىىىىك المتدين الذ  ي  ى خدمة اهلل  انحرافات الجنس ال شىىىىىىىىر  المضىىىىىىىىحكة،
واألخالل  كتىا تى ، يك ر من ين يتحم ى  لنسىىىىىىىىىىىىىىىان يوهنى  الجوأ والمر  والعزلىة 

كت   تىري ًا، ويعاد كتا ت  مانية، واعتزل العالم، واألحالم المروعةع ويحرل كل ما 
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عد سىىىىىىىىىىىت  ومارس كافة ينواأ النظام الدينى، فح  للى األراضىىىىىىىىىىىى المىدسىىىىىىىىىىىة، و 
سىىنوات من التجوال، عاد للى روسىىيا كى يىع تحت تأمير يب اعترافى متعصىىب، 

 1851يقنع   أن  يتحتم ع ي  التخ ص من كافة نكتا ات  الشىىىىىىىىىىىىىىي انيةن وفى عام 
 المخ و  المانى ل مج د المانى من ناألروا   وجول ذلك، ويلىى للى النارنفذ ج

الميتةن )ولم ي ل من  شىىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىو  جز  من نسىىىىىىىىىىىىىىخة يخر  احتفظ     ع  
األصدقا   ولكن هذه التضحية الهاا ة ح مت صحت  تمامًا، فتوفى من اإلرهال 

 رًا مؤمراً ، وكانت جنازت  التى شىىىىىىىىىىهدها اآل ف، تىدي1852العصىىىىىىىىىى ى فى ف راير 
 ألول روااى روسى عظيمع

ولم يصل النمر الروسى للى يصالت  الحىيىية ل  فى كتا ات جوجولع وع ى 
الرغم من الىيمة الك يرأ لىصىىىىىىص  وشىىىىىىكين ورواية ليرمونتوف، وييضىىىىىىًا ما دونها 
يهميىىة من مؤلفىىات ذات يهميىىة مح يىىة، فىىىد كىىان جوجول هو يول كىىاتىىب روااى 

ات ذات يهميىىىة داامىىىة لألدب األور ىع  ىىىل لن نفس ك ير الشىىىىىىىىىىىىىىىىأن، يىىىىدم مؤلفىىى
 متناقضىىىىات هذا الرومانسىىىىى الذ  يصىىىى ق ريس المدرسىىىىة الواقعية، هذا الضىىىىاحك
ال ريىىىب الىىىذ  كىىىان يت  ع للى ت رير دينى لمؤلفىىىاتىىى ، ومزا الضىىىىىىىىىىىىىىحىىىك المراى 
 الدموأ غير المراية، هذا الىصىىىىىىىىاص الماز  الذ   دت ل  الحياأ مم ة   يهمية 

ذه جع ت ل  شىىخصىىية غير عادية فى األدب العالمىع ويسىى و   الدارا لها، كل ه
ال نااى فى نفس الوقت، المرتفع من السىىىىىىىىىجع والضىىىىىىىىىحكات الرخيصىىىىىىىىىة للى قمم 
ال الغة المدوية، من هزل الك مات الحديمة الصىىىىىىىىياغة، ذات الن ل المضىىىىىىىىحك، 

روأ ي للى اإليىاأ الموسىىىىىيىى ل فىرات الجمي ة الصىىىىىياغةع هذا األسىىىىى وب واحد من
األمم ىىىة ويغنىىىاهىىىا فى النمر الروسىىىىىىىىىىىىىىىع كمىىىا ين ل تىىى  الرنىىىانىىىة المت يرأ،  تىىىدفىهىىىا 
ا ص الحى المض رب عكس تى يد كارمزين الرتيب المهذبع وفيما  عد، ناد  
مؤلفون مخت فون ممل الرمزيين، والواقعيين الجدد )من كتاب العهد الشىىىىىىىىىىىىىىيوعى  

فة صىىىىري  يقل يهميةع والواقع ين كا جوجول يسىىىىتاذًا لهمع ولم يكن تأميره ع ى معا
، ر مىىا  ىىاسىىىىىىىىىىىىىىتمنىىا  تولسىىىىىىىىىىىىىىتو  وتورجينيف 1860و 1840الكتىىاب الروس  ين 

الناضىىى ، يحسىىىوا لحسىىىاسىىىًا قويًا  تأمير جوجول،  ل لنهم ق دوا يسىىى و   األد ىع و  
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تشىىىيرنيشىىىيفسىىىكى قد يسىىىمياه )عهد جوجول فى عجب فى ين   ينسىىىكى ومن  عده 
تصىىار المدرسىىة الواقعية للى تفوق  الذ    نزاأ في ع األدب الروسىىى ع ويرجعا ان

ولكن ع ى الرغم من ين كافة كتب الشىىىىىىىىىىواهد تسىىىىىىىىىىمي  م تدأ الواقعية الروسىىىىىىىىىىية 
وزعيمها، فإن عددًا ك يرًا من النىاد يسىىىىىىمون  رومانسىىىىىىيًا، ويعج ون    كىصىىىىىىاص 

 وكخالل يحالم ورؤ  خيالية غري ة موهمةع
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 لفصل السا عا
 من   ينسكى للى جرتسن

 
  1855ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1825) المالمة التى  واها حكم نيىو   األول كانت العىود

متناقضىىىىة  شىىىىكل غريبع فع ى الرغم من رد الفعل السىىىىياسىىىىى وا جتماعى الذ  
جمىد ال  ىد، فىىد ازدهرت الفنون واآلداب  شىىىىىىىىىىىىىىكىل غريىب داخىل المكنىات الىىاامة 

الروسى المست د ين يحول لم را وريت  لليهاع وروعت  الهاا ة والتى حاول الحاكم
مورأ الديسم ريين الفاش ة نيىو   األول و ال  ، حتى لنهم توهموا وجود )الخ ر 

التحرر فى الخىىارا والىىداخىىل ع ى  األحمر  فى كىىل مكىىان، وحىىار وا كىىل مظىىاهر
ع احد سوا ، وكان ذلك هو الوقت الذ  اتخذت في  روسيا دور الشر ى فى يور 

ي اليا والنمسىىا كى يحمى العروش والهياكل، ويرسىىل  وتدخل الىيصىىر فى فرنسىىا وا 
الفرل للى هن ىىاريىىا لمحىىار ىىة مورتهىىاع ويع نىىت األيىىديولوچيىة الروسىىىىىىىىىىىىىىيىىة ين الحكم 

 من ال  ىىات الم  ل، والىديىانىة األرموذكسىىىىىىىىىىىىىىيىة، ورفعىة الن ال  وال ىاعىة العميىا 
ة سىىىىىىاس المكين ل دولةع ويمكن  واسىىىىىى الفىيرأ، و ريىة الحياأ ال  ريركية، هى األ

الحكم العسىىىىىىىىىىكر  والمركزية الىوية، المحافظة ع ى التخ ف، والىصىىىىىىىىىىور الذاتى، 
والجهل وغير ذلك من الصىىىىىىىىىفات، التى كانت تمتد  ع ى ينها فضىىىىىىىىىاال قوميةع 
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وكان العمود الفىر  لنظام الدولة السىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىى يتكون من هياة  وليسىىىىىىىىىية ل دولة، 
تركز الس  ة فى يد الجشعين الفاسدين، الذين يمكن وجيش من يعضا  حكومة 

ا  الأ ع ى صىىورهم فى كتا ات جوجول و سىىمسىىكى وسىىالتيكوف ىىىىىىىىىىىىىىىىى شىىيدرين 
وكافة كتاب ت ك الفترأ الواقعيينع و ينما كانت اإلجرا ات الحكومية المعىدأ فى 
كل مكان، كانت الوسىىىىىىىي ة الوحيدأ ل تخفيف من التعسىىىىىىىف اإلدار  هى الرشىىىىىىىوأع 

م ة في ، ول معا  يد األر  وعامة الشىىعب يتعرضىىون  سىىت الل   رحمةوكان ع
السىىىىياة ممن يع ونهمع وكان ع ى الفالحين المجندين ين يخدموا فى الجيش لمدأ 
خمسة وعشرين عامًاع وكان الضرب  السيا ، والوشم  الحديد الساخن، والسجن 

 الشعب ن ع وكانوالنفى هى  رل العدالة ال  ياة التى )تستهدف سحل المخر ي
ك   يرز  تحت قسىىىىىىىىىىىىىىوأ الحكم ال ر ريةع وتعرضىىىىىىىىىىىىىىىت الىوميات المخت فة داخل 
اإلم را ورية لالض هاد ى فال ولنديون، واليهود والىوقازيون، والالتيفانيون، يسيات 
معام تهم جميعًا، وتعر  الخوارا الدينيون الروس  ضىىىى هاد  الغ الىسىىىىوأ حتى 

 ى هاجروا للى الصين وكنداعلنهم هر وا للى سي يريا يو حت
ولم تعىىان ال  ىىىات الع يىىا التعىىذيىىب الجممىىانى ممىىل  ىيىىة الشىىىىىىىىىىىىىىعىىب، ولكنهىىا 
تعرضىىىىىت لمضىىىىىايىة الجواسىىىىىيس وال وليس السىىىىىر ، الذ  كان ينىب  نشىىىىىا  عن 
نيفكار هدامةن، واتجاهات غير روسىىية، وكان نيىو   األول ومسىىتشىىاروه يخافون 

هم ين هذا السىىىىىم يجن ى النشىىىىىأأ، ومن ذلك ويكرهون اسىىىىىم نالمور ن، وكان من ريي
نشىىا  رقا ة ع ياع  جرا ات تىييد السىىفر للى الخارا، وا  نشىىأت ري تهم فى ال رب، وا 
واتخذ الرق ا  من محار ة نالتسىىىىى ل الخ ر ل.لحاد والمورأن ذريعة ل ر  ة الىصىىىىىااد 
والروايات وكتب الشىىىىواهد والصىىىىور ومدونات المسىىىىرحيات ال ناايةع وشىىىى ههم يحد 
المعاصىىىىرين  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى)مجموعة من كالب الصىىىىيد ي  ىت ع ى األدب الروسىىىىى  ولم 
يسىىى  وا الضىىىرر فحسىىىب،  ل لنهم اتخذوا ييضىىىًا قرارات تتسىىىم    ا  الحمير، حتى 
لن حوليىىات الرق ىىا  فى عهىىد نيىو   األول ت ىىدو كمجموعىىة من يخ ىىا  ت ميىىذع 

ا حذفت لحاده، كموفى مراجع ع م ال  يعة، منع التع ير )قو  ال  يعة   دعو  ل
الهوا  ال  ل الالزم ل عجين  من يحد كتب ال هى وذلك لمعناها الرمز ع جم ة )
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كما تعر  شىىىىىىاعر صىىىىىىر   أن  يعشىىىىىىل ح ي ت  )يكمر من ي  شىىىىىىى  فى العالم  
 ل تىريع العنيف من الرقيب  )فإن ي  موا ن يحترم الىانون يجب ي  يضىىىع شىىىيااً 

حد ع ما  ع م السال ت ال شرية  الىول  أن فول اهلل واإلم را ور ع ولم يسمق أل
الكالب تجر الز جات )وسي ة ل نىل تنزل  ع ى الج يد  فى يقصى شمال روسيا، 

 رقيىىب مىىدقل آخر اتجىىاهىىاً  لم يؤكىىد هىىذه الحىيىىىةع واتخىىذ وذلىىك ألن لدارأ ال وليس
الذ  يصىىىىىىىىىىىىىىف  ع  المزاو ت اإلدارية الخا اة  نلن م اينًا  منع  يحد الكتب 

 رأ الكتاب تكمن فى صدق نعخ و 
ولم يكن حال التع يم  أفضىىىىىىىىىىىىىىىل من حال األدبع وكان نيىو   األول ينظر 
لى ال   ة واألسىىىىىىىىىىىاتذأ ع ى ينهم  للى الجامعات كمسىىىىىىىىىىىتن ت لألفكار التحررية، وا 
موريون كامنون، كما تحدد عن نالتأمير السىىىىىىىىىىىىىىيى  ل تع يم ع ى ي نا  الفالحين 

المورية األور ية، يل يت كافة ال عمات  1848م عا اتورقيل األر نع و عد حرك
الدراسىىىىية للى الخارا، وحذفت مىاعد الف سىىىىفة والىانون الدسىىىىتور  ال ر ى، ويسىىىىند 
للى ع مىىا  الالهوت تىىدريس المواد المشىىىىىىىىىىىىىىكوك فيهىىا ممىىل ع م النفس والمن لع 
ووسىىىىىمت الع وم ال  يعية  أنها نمصىىىىىادر ل.لحادن، ويخذ ع ى الع وم ا جتماعية 

 ينها نتنشر عدو  التحرر المت رفنع
و حد المجتمع الروسىىىىىىىى المتع م المضىىىىىىى ر للى تنسىىىىىىىم جو ال  ا  والرجعية 
الىىىذر، عن الهوا  النىى فى الفن والتىىأمىىل الف سىىىىىىىىىىىىىىفىع ولمىىا كىىان قىىد حرم ع ى 
المفكرين الىيام  أ  عمل اجتماعى يو سىىىىىياسىىىىىى قياد ، فىد اتجهوا للى الدراسىىىىىة 

وهذا يفسىىىىىىىىىىىىىىر تناق  نالعصىىىىىىىىىىىىىىر الذه ىن ل فنون واآلداب واإل داأ ك ديل لذلكع 
الروسىىىىىىىية الذ  نما تحت الحكم ا سىىىىىىىت داد  لنيىو   األول نلىد كرسىىىىىىىنا ينفسىىىىىىنا 
ل ع م، والف سفة، والحب، والفن العسكر  والتصوف لكى ننسى الس حية المروعة 
التى تحي   نان، هذا ما قال  يلكسىىىىىندر جرتسىىىىىن، وهو نفسىىىىى  يحد ممم ى العصىىىىىر 

 الذه ى وناقد، فاره من نىاد عصرهع
ىودها ي و ين مظاهر العصر الذه ى كانت هناك موجة شعرية عالية وشهيرأ

 وشىىىىكين وليرمونتوف، ويؤيدها شىىىىعرا  ممل تيتشىىىىيف، ونيكراسىىىىوف، و اراتنسىىىىكى 
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ال ارأ فى الصىىىياغة المتك فة ال عيدأ عن ال سىىىا ة، ودلف  السىىىوداو ، واديفسىىىكى 
لومنى، وغيرهم من يعضا  هذه المجموعة من الكواكب، المتصوف، ويازيكوف ا

ومجموعة من المترجمين الناجحين من يممال كوزلوف، ونشىىىىىىعرا  الشىىىىىىعبن ممل 
يلكسىىىىىىى كولتزوف الفال ، وآخرون غيرهمع وفى األر عينيات لحل النمر  الشىىىىىىعر 
الىومى الناجق، وذلك فى  رااف جوجول، واإلنجازات الرااعة ل مدرسىىىة الواقعيةع 

ى  وسىىىىىىىىالتيكوفوسىىىىىىىىتروفسىىىىىىىىكى، واونشىىىىىىىىاروف واسىىىىىىىىتهل كتاب ممل تورجينيف وج
شىىىىىىىيدرين، و سىىىىىىىمسىىىىىىىكى، ويخيرًا تولسىىىىىىىتو  ودوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى، حياتهم األد ية فى 

 األر عينيات والخمسينياتع
وازداد تداول الكتب والصىىىىىىىىىىىىىىحف والنىد األد ى زيادأ م حوظة، وانتشىىىىىىىىىىىىىىرت 

ا  ذات التأمير، فى كافة ينح المجالت الدورية من يسىىى وعية ويومية للى الشىىىهرية
ال الدع وفى ذلك الوقت ييضىىىىىىىىًا ظهرت المدرسىىىىىىىىة الىومية فى الرسىىىىىىىىم ع ى ييد  
كونسىىىىتانتين  ري وف، ويلكسىىىىندر ليفانوف، ويورسىىىىت كي رنسىىىىكى و افل فيدوتوف، 
ويلكسىىىىى فينيزيانوف وآخرين غيرهم، ويكدت الموسىىىىيىى الروسىىىىية سىىىىماتها الىومية 

وميجسىىىىكى وميخاايل ج ينكا، وفى يعمال موسىىىىيىيين فى مؤلفات أللكسىىىىندر دارج
ص ار ييضًاع وتىدم المسر  تىدمًا رااعًا، فصار ل  ممم ون ك ار ممل شيتشي كن 
 ومتشالوف، وتىدم الرقص المسرحى الىاام ع ى التدري ات التى يدية تىدمًا  اهرًاع

هتمىىام ور مىىا كىىان يروأ ظواهر ت ىىك الفترأ ال ري ىىة هو نمو الفكر النظر  وا 
الشىىىىىىىىديد الذ  ي داه المفكرون الروس فى كافة مجا ت الف سىىىىىىىىفة والتاريخ والع وم 

 ها السىىىىىىياسىىىىىىية التى تمم السىىىىىىياسىىىىىىية والنىد األد ىع ويمكن الىول  أن الرومانسىىىىىىية
الحركة الديسىىىىىىىىم رية، والرومانسىىىىىىىىية األد ية التى ع رت عن نفسىىىىىىىىها فى الشىىىىىىىىعر 

مؤلفات جوجول، وفى الروايات معينة فى  والىصىىىىىىىىىىىىىىة التاريخية، وفى عناصىىىىىىىىىىىىىىر
ها  سىىىىىىتيوزيف يو زاجوسىىىىىىكين، ت عتالشىىىىىىع ية لصىىىىىى ار كتاب الدرجة المانية، ممل 

ها يرومانسىىىىىية ف سىىىىىفيةع والواقع ين شىىىىىهرأ  يرون يو سىىىىىكوت سىىىىىرعان ما   ى ع 
وفيما  عد، هيجل، وآرا  شىىى ر فى ف سىىىفة الجمال  سىىىحر هردر، وشىىى ن ، وفشىىىت،

لمان  شىىىىراهة، وصىىىىاروا موضىىىىوأ المناقشىىىىة فى وقر  الفالسىىىىفة الرومانسىىىىيون األ
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عشىىىىىىىىىىىىىىرات الدواار والمجموعات التى انتشىىىىىىىىىىىىىىرت فى يعداد ك يرأ فى المالمينيات 
واألر عينياتع وفى ت ك الدواار ي د  الشىىىىىى اب اهتمامًا م ال ًا في    حود ما ورا  
ال  يعة )الميتافيزيىيات  وينفىوا سىىىىىاعات   حصىىىىىر لها فى مناقشىىىىىات عويصىىىىةع 

ورجينيف نفرسىىىىان الكالمن يولاك فى نرودينن وروايات قصىىىىيرأ مخت فةع ووصىىىىف ت
وكانت كافة هذه المجموعات تتميز  الحمية التى تح ل  ها يية قضىىىىىىىىىىىىىىية نظريةع 
ودرس المماليون الشىىىىىىى ان الذين ينتمون للى الداارأ الشىىىىىىىهيرأ التى تزعمها نيىو   

حى المح  فى   الذ   د شع ة ا ست الأ الرو 1840ىىىىىىىىىىىىى  1813نكفتش )ستا
يصدقاا  ىىىىىىىىىىىىىىىى درس هؤ   فشت وش ن ، يو فسروا تفسيرًا مستفيضًا صورأ خيالية 
رمزية فى الجز  المانى من نفاوسىىىىىىىىىتن لجوت ، وذلك ألنهم يتناولون األفكار، كما 
يفعل الروس داامًا، ع ى مستو  عا فىع ولم يدرسوا الف سفة فى  ىىى  ل عاشوها، 

يية  عم ية من المعرفة النظريةع وكانوا ي حمون فى وتأم وا  انفعال، وت   وا نتاا 
جماعيًاع وكان الروس و نظرية عن  ريىة ل حياأ، كما ت   وا مرشىىىىىىىدًا شىىىىىىىخصىىىىىىىيًا 

 عكس األلمان الذين ي رقون فى التأمل الفكر  لذات  ىىىىىىىىىىىىىىىىىى ينظرون للى الفالسىىىفة 
ترك و  ع ى ينهم مدرسىىون ويسىىتخ صىىون مضىىامين عم ية من مىدماتهم الف سىىفيةع

ن هذ ا ا تجاه النفسىىىىىىىىىىىىى تأميرًا قويًا فى تاريخ الحياأ الفكرية الروسىىىىىىىىىىىىية  أكم  ، وا 
كانت ل  نتاا  مضىىىىىىىحكة ويخر  جديةع وعندما انتشىىىىىىىرت اتجاهات مذهب وحدأ 

ن  )كمىىا رو  جرتسىىىىىىىىىىىىىى الوجود  ين المفكرين، لم يكن شىىىىىىىىىىىىىى ىىاب الفتيىىان والفتيىىات
 تحىىاد مع ال  يعىىةنعل  وريوا فيىى  نكشىىىىىىىىىىىىىىفىىًا عن ا  يخرجون للى نزهىىة فى الريف

ويقنعت جم ة واحدأ متصىىىىىيدأ من  ع  مختارات هيجل عددًا من الرومانسىىىىىيين 
الروس  أن ع يهم ين يحنوا الر وس لالسىىىىىىىىىىىت داد والع ودية والرقا ةع نكل شىىىىىىىىىىىى  

 موجود، هناك س ب لوجودهنع
والممال التى يد  لرو  العصر هو رجل   يعكس فى  عى ية معاصري ،  ل  

ًا تأمير هاال ع ى األدب الروسىع كان فيساريون   ينسكى )ولد عام كان ل  ييض
فشىىىىىىىىل فى المدرسىىىىىىىىة، و رد من جامعة موسىىىىىىىىكو    ا ن   يب ريفى، وقد1811

 س ب سو  سج   األكاديمىع وع ى الرغم من خصاصت  وسو  حالت  الصحية، 
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فسىىىىىىرعان ما يصىىىىىى ق هذا الشىىىىىىاب النحيف ذو الجسىىىىىىد الواهن، الشىىىىىىديد الشىىىىىى ف 
ار، معروفًا فى كافة ينحا  روسىىىىىيا  وصىىىىىف  ناقدًا يد يًا  معًاع وقد ظل منذ  األفك
، عندما نشىىر يول ي حام ، وحتى وفات   عد ذلك  خمسىىة عشىىر عامًا، 1834عام 

الزعيم الفكر  لجيىىل  ىىأكم ىى ، وكىىانىىت ال  ىىىة المسىىىىىىىىىىىىىىتنيرأ المتزايىىدأ تىري وتنىىاقش 
 ت  عن  وشىىىىىىىىكين  شىىىىىىىى ف تفسىىىىىىىىيرات  لألدب المعاصىىىىىىىىر ويدب الماضىىىىىىىىى، ومىا

وجوجول وليرمونتوف وكافة كتاب العصىىىىىىىىىىىىىىر الك ار، ويعكس ت ور   ينسىىىىىىىىىىىىىىكى 
 الفكر  والجمالى ا تجاهات الف سفية لعصرهع

كان   ينسىىىىىىىكى، يحد يعضىىىىىىىا  داارأ سىىىىىىىتانكفتش فى ال داية، ظهيرًا متحمسىىىىىىىًا 
لف سىىىىىىىفة شىىىىىىى ن  الممالية، ير  فى الشىىىىىىىعر واألدب تع يرًا عن الرو  العالمية وعن 

الىيم الروحية  جوهر العالم الخالدع ويكد ىىىىىىىىىىىىىىىى ومع  فى ذلك حالمون آخرون سىىمو
ع ى واقع الظواهر الجاف، وكان اهتمام   ىصىىىىىىىيدأ، يو لحن يو مناقشىىىىىىىة نظرية 
يكمر من اهتمام   عوار  هذا العالم الحىيرأ، ممل الواقع السياسى يو اإلصال  

ل   حكمة الجمي ة، لم يسىىىىت عا جتماعىع ولكن  فى تسىىىىنم  لمرتفعات التأمل وال
ين ينزع  ل  كا  واألنين المن عد من واد  الدموأ ذلك الذ  كان ينشىىىىىىىىىىد الهرب 

ال احد عن السىىىىىىىىىىىىىىكينة  من ع ولما تعر  لألذ  من  يات ، ازداد شىىىىىىىىىىىىىىعور هذا
الف سىىىىىىىىىفية  ضىىىىىىىىىرورأ تحديد موقف  من الحياأ الروسىىىىىىىىىيةع وفى يواخر المالمينيات، 

 ىىل ، و ىىدا ين الىىىااىىد المىيل ميخىىاايىىل  ىىاكونينتعرف   ينسىىىىىىىىىىىىىىكى  هيجىىل عن  ر 
ذا كان  ل فوضىىىىىوية الع مية يهيى  مهادنة  ين مشىىىىىاكل التاريخ ويسىىىىىس الحىيىة، وا 
التاريخ كما يكد هيجل، هو مجرد مظهر ل رو  العالمية فى تىدمها الم رد نحو 
الحريىىىة والتع ير عن الىىىذات، فىىىالواقع المحي  لفترأ معينىىىة هو مجرد مرح ىىىة فى 

ت ور الحتمى، و هذا يشىىىىىىىتمل فهم الضىىىىىىىرورأ التاريخية ع ى ت رير ل ع وتكونت ال
اعت ارها من تى    هذا ل حىيىة الواقعة   المرح ة المانية من ت  ع   ينسىىكى الفكر 

يمرًا من ىيًا فى س س ة الحكمة اإللهية العظيمةع وع ى يية حال، ف عد كتا ة عدأ 
حكم الم  ل والع ودية، ويمار  ها الجدل مىا ت دافع فيها ضىىىىمنيًا عن شىىىىرور ال

 ين األحرار الشىىىىى ان، يصىىىىى ق نه ًا ل ى ل الشىىىىىديد، ويخذ يعيد النظر فى نظريات ع 
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وكره ت ك األشىىىىىىىىىىىىىىيا  ذاتها التى ناد   أنها يشىىىىىىىىىىىىىىيا  معىولة لها م رراتهاع ويد  
اأ الحيىى الصىىىىىىىىىىىىىىراأ الحىىاد  ين ذاتىى  األخالقيىىة، التى كىىانىىت فى مورأ ع ى حىىىارأ

ة، وفهم  الف سىىىىىىىىىىفى الذ  يىوم ع ى الىيم الم  ىة، للى ن ذه النهااى لما الروسىىىىىىىىىىي
يسىىىىىىىىىىىماه عنداذ نالتجريدات الهيج يةنع وانتهى   ينسىىىىىىىىىىىكى للى ين صىىىىىىىىىىىالق الكاان 
ال شىىىىىىىىىىىر  الحى يجب ين يكون يسىىىىىىىىىىىاس الف سىىىىىىىىىىىفة العم ية، وين الحرية، والعدالة 

ات ي  ت ور السىىىىىياسىىىىىية وا جتماعية ع ى حد سىىىىىوا ، يجب ين تكون من لزومي
تاريخىع واإلنسان نفس  يخ ل الىيم التى تستخدم كمعايير فى است الع  ل واقعع 
ويجب ي  يظل الجمال، والعدالة، والحىيىة، يسىىىىىىىىىىىىىىمى من الحياأ،  ل يجب ين 

يذ شىىى ن  وهكذا اتج  ت م تتخ ل الحياأ ذاتها، ويجب ين ت ير الحياأ لتحىيل ذلكع
أميرًا رنسىىىية اإلنسىىىانية، وتأمر فى نهاية حيات  توهيجل السىىىا ل للى ا شىىىتراكية الف

ية وري  ك ال ية معاصىىىىىري ، فى ا شىىىىىتراك  ال ًا  ا تجاهات الف سىىىىىفية الوضىىىىىعيةع
 نوعىىىًا من الىىىديىىىانىىىة الجىىىديىىىدأ، وكىىىان لتحولىىى  لليهىىىا ن مىىىات يخالقيىىىة قويىىىةع ويممىىل

لمماليينع ا الت ور العام ل حالمين اهتمام  المتزايد  الىضايا ا جتماعية والسياسية
جرتسىىىىىىىىن يسىىىىىىىىاعد الفرنسىىىىىىىىيين ع ى ، عند وفاأ   ينسىىىىىىىىكى، كان 1848وفى عام 

اإل ىىىاحىىىة  حكومىىىة يوليو الم كيىىىة، وكىىىان  ىىىاكونين يىود المعركىىىة عنىىىد متىىىاريس 
درسون، وكان دوستويفسكى يحضر اجتماعات جمعية اشتراكية سرية فى سانت 

   رس وراع
ن الذين الرومانسيي لاك النىادوفى آخر مراحل حيات ، انس خ   ينسكى عن يو 

ونيىو    و في ولتر فيازمسىىىىىىىىىىىكى، ونيىو   و يمكن اعت ارهم يسىىىىىىىىىىىالف  )األمير  ي
نىىىاديچىىىدن  كمىىىا حىىىاد عن معىىىاييره الجمىىىاليىىىة األولى، ويصىىىىىىىىىىىىىى ق لمىىىام ال ريىىىىة 

ع وقىىد ذهىىب للى ين كىىل كىىاتىىب فرد يعكس مجتمعىى ، و ىىأن مؤلفىىاتىى  ا جتمىىاعيىىة
اقع المحسىىىىىىىىىىىىىىوس الذ  تصىىىىىىىىىىىىىىف ، ويع ن نظريت  يجب ين تح ل  الرجوأ للى الو 

الواقعية، وهى ين األدب تع ير عن الرو  الىومية نل مدرسىىىىىىىىىىىىىىىة ال  يعيةن، وي د  
اهتمىىامىىًا ك يرًا  ىىالم ز  ا جتمىىاعى لألدبع وكتىىب ق ىىل وفىىاتىى   وقىىت غير  ويىىل 
نفى الواقع، لم يكن هناك ق  وجود الفن ل فننع نالفن يعيد صىىىىىىىىىىىىىىياغة الواقع فى 
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ره ويكمرها تممياًلع واليوم يص ق الفن واألدب يكمر من ذ  ق ل تع يرًا يصدل صو 
عن المشىىىىىىاكل ا جتماعية، وهذا هو ا تجاه الذ  تسىىىىىىير في  المدرسىىىىىىة ال  يعية 
الروسىىىىىىىىىيةنع ولما كان متحررًا مت رفًا، ومن دعاأ الت ريب، وو نيًا، فىد آمن  أن 

 ة والمىافة اإلنسانيةنعروسيا يجب ين تنشد خالصها نفى انتصارات المدني
ويرجع جز  من تأميره الهاال للى فرديت  المدهشىىىىةع وكان هذا الرجل النحيف 
الذ  ت و  ع ي  يعرا  السىىىىىىل، محار ًا    يعت ، ويسىىىىىىماه يصىىىىىىدقاؤه نفيسىىىىىىاريون 
الحانلنع وكميرًا ما قادت    يعت  للى يحكام مشىىىىىىىىىىىهورأ ويخ ا  نىدية، ولكن كافة 

إلخالص والتحىىد ، ولىىىد قىىال  نلن مىىىا تى   يمكن تىويمىىاتىى  كىىانىىت تتسىىىىىىىىىىىىىىم  ىىا
ن قوتى   تكمن فى موه تى  ل فى انفعالىععععع  فصىىىىىىىىىى ها عن ذات نفسىىىىىىىىىىى، وا 

 األدب الروسى هو دمى وحياتىنع
و  شىىىك فى ين   ينسىىىكى رسىىىم ل نىد األد ى الروسىىىى فى الىرن التاسىىىع عشىىىر 

جيال التاليةع وكان اتجاه  الكاملع وقد يصىىىىىىىىىى ق يسىىىىىىىىىىتاذًا ومشىىىىىىىىىىرعًا ونموذجًا لأل
مسىىىىىاوً  للى حد ك ير عن سىىىىىي رأ ا تجاه ا جتماعى، وفى الىرن العشىىىىىرين قدر 
موقف ع فحينما ري  في  الماركسىىىىيون ممماًل لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنالديمىرا ية الموريةن وسىىىى فًا لهم، 
اتهم  الرمزيون ويصىىىىىحاب النظريات الجمالية يو الدينية فى األدب،  أن  انحرف 

اع وع ى يية حال، فهناك حاجة واضىىحة للى الموضىىوعية  مشىىك ة األدب وشىىوهه
التاريخية فى كل هذه األقوال المتضىىىار ة وكان   ينسىىىكى متحدمًا   سىىىان عصىىىره، 
وكان انتىال  من الحىيىة المجردأ والتأمل الجمالى للى الوعى ا جتماعى والعمل 

يات، يصىىى ق ينا شىىىىتراكى، اتجاهًا عامًا فى ت ك الفترأع وفى األر عينيات والخمسىىىى
المفكرون الروس يكمر اهتمامًا  التاريخ والسىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىة منهم  مشىىىىىىىىىىىىكالت ما ورا  
ال  يعة وال حود الجماليةع وتركز تفكيرهم خاصىىىىىىة ع ى مشىىىىىىك ة ال ا ع الىومى 
ومستى ل روسياع وكان هناك تياران متعارضان ل فكر العام وهما ندعاأ الت ريبن 

مت اينة فى ت ك الموضىىىىىىىىىىوعاتع وادعت وندعاأ السىىىىىىىىىىالفيةن يعرضىىىىىىىىىىان آرا هما ال
مجموعة ندعاأ السىىىىىىىالفيةن، التى كان يتزعمها الشىىىىىىىاعر وعالم الالهوت يلكسىىىىىىىى 

يف خومياكوف، وهو واحد من يهم المفكرين الدينيين الروس، ان واإلخوأ   رس وا 
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يفان لكسىىىىاكوف، ين عصىىىىر سىىىىانت   رسىىىى ورا فى  كيريفسىىىىكى، وكونسىىىىتانتين وا 
 إصىىىىالحات   رس األك ر، قد مزل الوحدأ العضىىىىوية  التاريخ الروسىىىىى الذ   دي

ل دولة الموسىىىىىىىىىىىىىىكوفيةع وقالوا  لن الديانة األرموذكسىىىىىىىىىىىىىىية، ع ى عكس الكاموليكية 
الداعية للى السىىىىىىىى  ة والمذهب العى ى ال روتسىىىىىىىىتانتى، هى الوحيدأ التى حافظت 
ع ى م اد  الحب الروحى، وع ى الحرية سىىى يمة  ين جماهير الشىىىعب الروسىىىىع 

ن  المىافة الروسىىىىىىىية دينية فى جوهرهاع ول محافظة ع ى التماسىىىىىىىك الروحى، فىد وا 
خر  ي خول الشىىىعب ل ىياصىىىرأ سىىى  ة مؤقتةع وهكذا كانت الم كية سىىىمة ضىىىرورية

التى يد الروسىىىع وقد ع رت األصىىالة الىومية، و رل الحياأ التى يدية،  من سىىمات
حافظة ع يها والذود والعادات الىديمة، عن جوهر روسىىىىىىىىىىىىىىيا ذات ، ولذا وجب الم

عنها ضىىىىىىىىىىىىىد تأميرات الرو  الحر ية، وال  يان، واإللحاد والمادية الضىىىىىىىىىىىىىارأ، ت ك 
المؤمرات الفاسىىىىىىىىىدأ التى جع ت روسىىىىىىىىىيا تنحنى تجاه يور اع لن الصىىىىىىىىىراأ ال  ىى 
والمورأ وتدهور الدين سىىوف يدمر ال رب، ولكن روسىىيا تممل ال سىىا ة والتضىىامن 

فى نالجماعةن الروسىىىىىىىىىىية يو الزراعة الجماعية  )الذ  ي دو، ع ى سىىىىىىىىىى يل الممال،
لألر ، وفى األشىىىىىكال األخر  ل عمل التعاونى  والفضىىىىىي ة المسىىىىىيحية الحىيىيةع 
و ينما كان الجنا  اليمينى من دعاأ السىىىىىىىىىالفية يتحدد عن وحدأ كل الشىىىىىىىىىعوب 
السىىىىىىىىىىالفية، تحت حماية قيصىىىىىىىىىىر روسىىىىىىىىىىيا، ويتن أ  نهاية المدنية األور ية، كانت 

عاأ السالفية ينتىدون الرل وتعسف الحكم ا ست داد ، وي ال ون ن حرية غال ية د
الحياأ والفكر الكام ةن ويح مون  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنديمىرا ية شىىىىىع ية يرموذكسىىىىىيةن داخل ل ار 

 الم كية تست يع ين تضرب مماً  فى اإلخا  والوحدأ ل  رب المضمحلع
مونها ية ويهاجوكان دعاأ الت ريب كميرًا ما يسىىىىىىخرون من هذه األفكار الخيال

ع ى ينها ذات آمار سىىىىىىىىياسىىىىىىىىية ضىىىىىىىىارأ و  تصىىىىىىىىدل من الناحية التاريخيةع واتخذ 
الخالف  ين دعاأ الت ريب ودعاأ السىىىىىىىىىىىىىىالفية اتجاهًا حادًا  نوأ خاص فى عام 

 عد نشىىىىىىر خ اب ف سىىىىىىفى ل  رس تشىىىىىىاداييف، وهو ضىىىىىىا   سىىىىىىا ل من  1836
داييف روسىىىىىىىىىىيا ضىىىىىىىىىى ا  الحرس اإلم را ور  ومفكر دينى يصىىىىىىىىىىيلع واتهم تشىىىىىىىىىىا

 الجمود، وادعى ينها لم تىدم شىىىىىىىياًا لرا  ة األمم حتى اآلن، وهاجم ت اعدها عن 
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يور ا ع ى ين  السىىىىى ب الرايسىىىىىى لتخ فهاع لذ كان ماضىىىىىيها خاويًا، وحاضىىىىىرها   
أ   النسىىىى ة ل  سىىىىو  مدنية واحد ي ال، ومسىىىىتى  ها ليس ل  وجودع ولم يكن هناك

ى ومانى، والكنيسىىىىة الكاموليكية، واألسىىىى وب ال ر ت ك التى يسىىىىود فيها الىانون الر 
فى الحياأ؛ وكان خالص روسىىيا يكمن فى تشىىر ها المىافة األور ية، وفى اتحادها 

  العالم الكاموليكىع
وع ى يية حال، فىد رف  دعاأ الت ريب مشىىىىىىىىىىىىىىاركة تشىىىىىىىىىىىىىىاداييف فى موقف  

ى المدنية تمى للالدينىع واكتفوا  التأكيد  أن روسىىىىىىىىىىىيا جز  من يور ا، فهى لذن تن
األور يةع وين ا سىىىت داد، والرل، والعادات ال ر رية والتخ ف المىافى وا جتماعى، 
هى جميعًا آسىىىىىىىىىيوية و يزن ية النشىىىىىىىىىأأ، ويجب التخ ص منها  إصىىىىىىىىىال  الىوانين 
الروسىىىىىىىىىىىىىىيىىىةع و ينمىىىا كىىىان دعىىىاأ الت ريىىىب المعتىىىدلون ممىىىل تورجينيف، وكىىىاف ن، 

 الممىفين يريدون المضىىىىىىىى فى عم ية ت ريب وجرانوفسىىىىىىىكى، وكميرون من الن ال 
كىىان دعىىاأ الت ريىىب المت رفون  ال  ىىد وتحويىىل الحكم الم  ل للى حكم  رلمىىانى،

ويوجاريف ينظرون للى عم ية الت ريب كت يير جذر  ممل   ينسىىىىىىىكى، و اكونين، 
فى تكوين الظروف الروسىىىية السىىىياسىىىية وا جتماعية  أكم  ع وكتب جرتسىىىن نلن 

يد عن التواضىىىع واألرموذكسىىىية الروسىىىية،   يؤد  ل  للى مسىىىاندأ كل هذا الحد
الرجعيةع لن مسىىىىتى ل ال  د   يكمن فى لحيا  األهوا  ال يزن ية يو الزهو الىومى 
الزااف،  ىىل فى الفكر الحر، والع وم والحريىىة الفرديىىة والجمىىاعيىىة، وت يير النظىىام 

من الن ال ، قد تأمروا  ا جتماعى وا قتصىىىىىىىىاد نع ولما كان جرتسىىىىىىىىن ومجموعت 
 تأمرًا شىىديدًا  كتا ات ا شىىتراكيين الخياليين الفرنسىىيين، فىد نظروا للى هذا الت يير

  وهو رجل 1870ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1812ع ى ين  مورأ اشىىتراكيةع وترك يلكسىىندر جرتسىىن )
، و عد ين تجول فى فرنسىىىىىىىىىىىا 1847واسىىىىىىىىىىىع المىافة، وكاتب م رز، روسىىىىىىىىىىىيا عام 

ي اليا؛ اسىىىىتىر    المىا م فى لندن  جاًا سىىىىياسىىىىيًاع ويقام م  عة حرأ فى لنج ترا وا 
و  ع كىىىافىىىة ينواأ المؤلفىىىات الممنوعىىىة فى و نىىى  األمع ولع ىىىت مج تىىى  الىىىدوريىىىة 
نالناقوسن التى كانت تدخل روسىىىىىىىىىىيا   رل سىىىىىىىىىىرية، دورًا  الغ األهمية فى الحياأ 

 وعمىًاع اً يفكارجرتسن السياسية يكمر دوام السياسية فى الخمسينياتع وكان تأمير
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وقد حاول ليجاد مهادنة  ين دعاأ السالفية ودعاأ الت ريب، ويرسى يسس مدرسة 
ىىىىىىىىى شع ية ىىىىىىىىى كام ة فى الفكر ا جتماعى الروسىع وع ى الرغم من تأكيد جرتسن 
لتع ى   اإلدراك ال ر ى ل حرية الفردية وكرامة اإلنسىىىىىىىىىىىىان، وع ى الرغم من ات اع  

رتسىىىىىن وهو رجل ذو مىدرأ نىدية حادأ، متشىىىىىككًا لالشىىىىىتراكية األور ية، فىد كان ج
فى احتما ت المورأ فى ال ربع واتهم يرو ا  التفاهة والحىارأ والريا  واعتمد ع ى 
روسىىىىىىىىىىىىيا فى تحىيل كل آمال ع وكان ليمان  يىوم ع ى ما يسىىىىىىىىىىىىماه نا شىىىىىىىىىىىىتراكية 

ية نوجود يشكال تعاو ال ريزيةن كأمر يتعار  مع المذهب العى ى األور ىع وكان 
وضىىىىىىىىىعف الريسىىىىىىىىىمالية فى  فى العمل، وفول كل شىىىىىىىىىى ، مجتمع زراعى تعاونى

اقتصىىىاد اإلم را ورية المتخ ف، وت رف الشىىىعب الروسىىىى الذ  ي    ينصىىىاف 
الح ول داامًا، وتمسىىك   الديمىرا ية الف رية، سىى  ًا فى لقناأ جرتسىىن  أن روسىىيا 

ريعة من متميزأ وسىىى سىىىتصىىىل للى المورأ ا جتماعية سىىىريعًا، وينها سىىىتف ت   ريىة
نظم الحكم ال ورجوازية )ال  ىة المتوسىى ة ، و رلمانية ال رب الفاشىى ةع والواقع ين 
جرتسىىىىىىىىىىىىىىن و اكونين، وغيرهما من الشىىىىىىىىىىىىىىع يين، كانوا يعتىدون ين مورأ روسىىىىىىىىىىىىىىيا 

، كتب 1854ا جتماعية سىىىىىىىىىىىىىىوف توقظ يور ا وت د فيها قوأ جديدأع وفى عام 
المشىىىك ة ا جتماعية والمشىىىك ة الروسىىىيةع  جرتسىىىن نهناك مشىىىك تان هامتان فى  
 وهما ى يساسًا ى جان ان لنفس المشك ةنع

وي دو كمير من كتا ات جرتسىىىىىىىىن اليوم ذا  ا ع تكهنى، وع ى يية حال، فإن 
معظمها شىىىاال ونفاذع و نفس ال ريىة التى اعتىد  ها دعاأ السىىىالفية ين موسىىىكو 

ى ين شىىىرية، انتهى جرتسىىىن للسىىىوف تصىىى ق روما المالمة فى اإلصىىىال  الدينى ل  
  ىىده م ىىال ىىة  ىيىىادأ وتوجيىى  مورأ اجتمىىاعيىىة عىىالميىىةع وتجىىب اإلضىىىىىىىىىىىىىىىافىىة للى ين 
نظريات جرتسىىىىن ا جتماعية، مهما كانت حاسىىىىمة  النسىىىى ة لحركة   ده التحررية 
وا جتماعية، ونشا   السياسى، ومساهمت  الك يرأ فى الصحافة الروسية، ين  ى 

ب خالل، وقد كشىىىىىىىىف عن نفسىىىىىىىى  كأسىىىىىىىىتاذ ك ير ل نمر ي  تحجب عنا دوره ككات
 تىىأليف مؤلفىى  نالمىىاضىىىىىىىىىىىىىىى والفكرن وهو مىىذكرات رااعىىة مؤمرأ، وروايىىات واقعيىىة، 
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ومىا ت ف نة سىىىىىىىىىاخرأ، وفى هذا يكمر من ت رير لىول تورجينيف  أن نيسىىىىىىىىى وب 
 جرتسن الشديد الفوضوية يم ؤنى  السرور، فهو يش   اإلنسان الحىنع
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كل األفكار والخوا ر المت يرأ فى روسىىىىىيا فى منتصىىىىىف الىرن مؤرخًا  وجدت
 ، وهو زعيم مدرسىىىىىة يد ية، ومروا 1883ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1818لها فى ليفان تورجينيف )

ل واقعية فى روسىىيا، وسىىفير غير مفو  ل مىافة الروسىىية فى يور اع فىد ينفل هذا 
فى فرنسىىىىىىىىىىىىىىىا ويلمانيا، وتجول كميرًا ع ر الىارأ والجزر الن يل المر  مالمين عامًا 

ال ري انيةع ولما كان صىىىىىىىىىىىىديىًا لف و ير، وزو ، وهنر  جيمس و رتولد يور اخ فىد 
يصىىىىى ق شىىىىىخصىىىىىية معروفة ذات تأمير  ين كتاب وفنانى العصىىىىىر الفيكتور   ين 

، وكانت مؤلفات  التى ترجمت للى عشرات ال  ات وراجت فى 1880ىىىىىىىىىىىىىىى  1850
كميرأ، من  ينها الو يات المتحدأ، من  ين يواال المؤلفات التى كشىىىىىفت عن   الد

 الحياأ واألدب الروسى ل عالم ال ر ىع
درس تورجينيف فى جامعات موسىىىىىىىىىىىكو، وسىىىىىىىىىىىانت   رسىىىىىىىىىىى ورا، و رلين مع 
سىىىىتانكفتش و اكونين، وكان صىىىىديىًا حميمًا ل  ينسىىىىكى وجرتسىىىىن دون ين يصىىىى ق، 

حتى متحررًا مت رفًاع ولما كان من دعاأ الت ريب ع ى يية حال، اشىىىىىىىىىىىىتراكيًا، يو 
الراسىىىىخين، ومتحررًا لنسىىىىانيًا معتدً ، فىد تجنب الت رف فى سىىىى وك  وفى كتا ات  

داامًا لنسىىىىىىىىىانًا مهذ ًا ممىفًا متزنًا، يؤمن  أن التوافل وا عتدال هما  ييضىىىىىىىىىًا، وظل
لذين ل يولاك ايقصىىى ما يصىىل للي  األدب والحكمةع وكان تورجينيف مخي ًا آلما

يعتىدون ين الوحشىىىىىىىىىىىىية العنيفة، والفي  العا فى، والو   المتعصىىىىىىىىىىىىب لألفكار، 
رن رف  ين يى يشىىىىىيا  كامنة فى النفس الروسىىىىىيةع والواقع، ين هذا الم حد الودود

ية، ينضم ق  للى يية كنيسة سياسية يو ف سف نفس   أ  حزب يو عىيدأ دينية ولم
 أفكار   عىيدأ يسىىىىىالف ، وفيما يتع ل ما يتع لوتمسىىىىىك  موقف الحزين المتحير في

معاصىىري  المت يرأ ييضىىًاع وكان واحدًا من الرواايين الروس ال ال ى الندرأ، الذين 
ليسىىىىىىىىىىىىىىىت لهم ارت ا ات معينةع وفى نفس الوقت، ع ى الرغم من احتمال كون  

و هعا فيًا ورومانسىىىيًا فى مشىىىاعره وعوا ف ، فىد احتفظ  ريسىىى  هاداًا، وكما قال 
 نفس ، فىد كان لذهن  اتجاه متشكك ونزعة وضعيةع

 نمذكرات صىىىىىىىيادن، وهى ةوكشىىىىىىىف تورجينيف عن نفسىىىىىىى  ككاتب عظيم  كتا 
دراسىىىىىة لشىىىىىخصىىىىىيات رقيل األر  والفالحين، ومالك األراضىىىىىى من وجهة نظر 



 81 

الىصىىىىىىىىىىىاص، الذ  يصىىىىىىىىىىىادف يناسىىىىىىىىىىىًا مخت فين، ويشىىىىىىىىىىىاهد يحداد الحياأ الريفية 
  ع ر الحىول وال ا ات فى روسىىىىىىىيا الوسىىىىىىى ى، ويسىىىىىىىرد واإلق يمية فى يمنا   واف

األ فال الريفيون الىصىىىىىىىص الخيالية حول نار المشىىىىىىىع ة )نار إلحرال هشىىىىىىىيم يو 
غيره  فى جو لحد  ليالى الصىىىىيف ال ريب )مرعى  سىىىىكين ، وتؤمر الم اراأ  ين 
 اً م نى األغانى الشىىع ية الهواأ، فى خان الىرية الرد، فى المسىىتمعين تأميرًا عميى

)الم نون ع ويىىىارن فالحىىًا يعيش فى واىىام مع ال  يعىىة ويمت ىىك خيىىال شىىىىىىىىىىىىىىىىاعر 
 ىىدااى،  صىىىىىىىىىىىىىىىىديىىى  الواقعى، العم ى، النىىاجق، وا منىىان يممالن روسىىىىىىىىىىىىىىيىىا )خور 
وكىىىالينتش ع وتجىىىد امريأ فىيرأ، يقعىىىدهىىىا المر  المميىىىت، لمكىىىانيىىىات داخ يىىىة فى 

تدمر ل ىايا الحية ، و عىيدتها ال سىىىىىىىىىي ة، وح ها ل حياأ وكافة مخ وقات األر  )ا
عالقة حب تعسة حياأ فتاأ ريفية )يرمولى وزوجة ال حان  ىىىىىىىى كان هذا هو مد  

اب والتى ظهرت ع ى شىىىكل كتت ك الىصىىىص التى تنىصىىىها الح كة الىصىىىصىىىية، 
ع وسرعان ما يص حت ات اعية )كالسية ، ودرست هذه الىصص فى 1852عام 

لىىد  كىىافىىة ينواأ الىرا ع ويظهرت المىىدارس لمىىدأ تر و ع ى الىرن، وكىىانىىت يميرأ 
هذه الىصىىص ين رقيل األر  هم كاانات  شىىرية لها نفس الصىىراعات النفسىىية، 
والحنين للى السىىىىىىىعادأ الذ  كان يعز  للى سىىىىىىىادتهم فى ع وتجنب تورجينيف ي  

وأ ل   ىات الفىيرأ، يو قسىىىىىىى والوحشىىىىىىىية، ولم ينتىد الحالة المروعة وصىىىىىىىف ل عنف
  كانت   ريىة غير م اشرأ انتىادًا  ذعًا ل رلع ويم ت مالك األر ، ولكن كتا ت

سرده الموضوعى الخالى من األهوا  ين  يكمر تأميرًا من ي  تع ير عن ال ضب، 
لذ يتشىىىىىىىىىى ع الىار   ن مة المؤلف وت ميحات ، ويتأمر   ريىة غير م اشىىىىىىىىىىرأ  تأمير 

لى جىىىانىىىب هىىىذه الرسىىىىىىىىىىىىىىىىالىىىة ا جت مىىىاعيىىة تيىىىار التعىىىا ف يو الكراهيىىىة التحتىع وا 
المستترأ، والتى تفسر النجا  ىىىىىىىىىىىىىىىى الك ير نوعًا ىىىىىىىىىىىىىىىى الذ  لىيت  هذه الىصص عند 
نشرها، فىد كانت جمي ة ال نا ، وفى هذا تع يل لمكانها الداام فى األدب، ومازال 

نسىىىىىانيت إمكان   يعتها الممتزجة  دقة التصىىىىىوير الواقعى المتناهية ها المىرونة ، وا 
 ناظر ال  يعية، كوسىىىي ة شىىىعرية مسىىىتى ة، ين تأسىىىر ال نااية، وعرضىىىها الرااع ل م

الىار  الحديدع و دً  من اإلسراف ال  و  ال ريب الذ  كان يعمد للي  جوجول، 



 82 

ينمى تورجينيف ل ة مختارأ رشىىيىة، وفنًا قصىىصىىيًا فى رقة األلوان المااية، وكميرًا 
 ما كان يستعمل التع يرات المىتض ة والت ميحات الشعريةع

الترحيب  اعت اره جديدًا، وخاصىىىة فى فترأ كانت الواقعية  األسىىى وبولىى هذا 
تع ر فيها عن نفسها تش هًا  جوجول، فى غ ظة الفن الف منكى، يو حتى  خشونة 
الوصفع و عد كارمزين  نصف قرن، تفول مؤلف نمذكرات صيادن فى السالسة 

يىاع  المن وال الوأ، ولكن نمره المصىىول المزج ، عن درجة   مكشىف  تحفظ  وا 
 ات األسىىى وب هو السىىىااد فى كتا ع وكان هذامن المهارأ الفنية يع ى ويكمر تهذي اً 

تورجينيف التىىىاليىىىة، ويصىىىىىىىىىىىىىى ق عالمتىىى  المميزأع واتهمىىى  نىىىىاد كميرون من  ينهم 
 دوستويفسكى وتولستو   التصنع و ا هتمام المري   التد يرات الشك يةع

يد الىومىن فى صىىىىىىىىىىىىىحة ا تجاه وفى الىرن العشىىىىىىىىىىىىىرين، تشىىىىىىىىىىىىىكك يت اأ نالتى 
الكرمزينى التورجينيفى التشىىىىىىيخوفىع ووسىىىىىىموه  أن  اتجاه يرسىىىىىىتىرا ى، شىىىىىىاحب، 
متك ر، غر ىن، وقارنوه  ىىىن  يعة الحديد الشع ى التى تتدفل  الحياأن كما نجدها 

ولسكوف، ي الكنيسة يفاكوم  يتروفع وفى  سمسكى ك يرفى كتاب ناألر ن ممل 
 ويلكسى ريميزوفع

قصىىىىصىىىى  وروايات  الىصىىىىيرأ العديدأ، ومن  ينها نالحب األولن، ونآسىىىىيان  وفى
ونشىىىىىىىىىىىىآ يب الر يعن وروايات  السىىىىىىىىىىىىت الرايسىىىىىىىىىىىىية، يظهر تورجينيف مهارت  الفنية 

ا للى حد الكمالع كما وصىىىىىل ييضىىىىىًا للى مالشىىىىىفافة، و راعت  ال  وية، ووصىىىىىل  ه
أ، يو كيف ر المستو  الرفيع ل كاتب الىصصى الذ  يعرف كيف يسرد قصة ساح

يجعل شىىىخصىىىيات  مىنعة وحيةع وكانت مهارت  فى رسىىىم الشىىىخصىىىيات يكمر منها 
 فى  نا  الفكرأ، ولذا فإن كل روايات  تتسم  ال سا ة والىصر نوعًاع

، نلم تكن  ذرأ الىصىىىىىىىىىة مع  مسىىىىىىىىىألة يو 1884وكتب هنر  جيمس فى عام 
ينينع ص معروااية، فهذا آخر ما كان يفكر في ع  ل كانت تصىىىىوير يشىىىىخا ح كة

وكان يول شىىىىىىىىىكل ت دو ل  في ، هو شىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىية فرد يو مجموعة يفراد يرغب فى 
وكانوا يىفون يمام ، محددين، واضىىىىىىىىىىىىىىحين، وكان يرغب فى  ،رؤيتهم يتحركون

ظهار ما يسىىىىىىىىت يع  من   يعتهمنع وع ى الرغم من صىىىىىىىىدل هذا الىول ى  معرفة وا 
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ا تتناول نماذونحن نعرف ين معظم قصىىىىىىىصىىىىىىى  كانت تىوم ع ى حىاال واقعية و 
حية ى فإن لمؤلفات تورجينيف وحدأ جمالية تعتمد ع ى األس وب، ووحدأ الهدفع 
وفى نفس الوقت، فهى جميعًا تحتو  ع ى فكرأ يو مضىىىىىىىىمون اجتماعى قاعد ع 
ويتكون  نا  تورجينيف المعىد ككاتب  أكم   من هذه العناصىىىر المت اينةع ويجب 

 دو مصىىىىىىىىىىىىىىىوً ع واسىىىىىىىىىىىىىىتخدمت روايات هذا الذ  يي  ينخدأ الىار   واجهة نمره 
الواقعى الشىىىىىىىىىىىىىىىاعر الىذ  كىان يع ل ع ى ليىىاأ جم ى  نفس األهميىة التى يع ىها 
صديى  ف و ير ىىىىىىى استخدمت  ت صر ىىىىىىى كصورأ لمجتمع مت ير، وكصور موضحة 

 ل تاريخ ا جتماعىع
صور ويزال الهالة المحي ة ن متحددن المالمينيات واألر عينيات  وفى نرودينن

ممالى، الذ  يت  ع للى األفكار الشىىام ة، ويجد متعة فى التف سىىف، ويتفول فى ال
ال الغة ولكن  يفشىل فى يية مخا رأ عم ية،  ل لن    يسىت يع ا سىتجا ة ل حب 
الصىىىىىىىىىىىىادل الذ  ت دي  فتاأ فاتنة، ويضىىىىىىىىىىىىيع وجوده  أكم  ، كما ين وفات  فى   د 

ال ن تورجينيف التالية نعش الن  يجن ى   معنى لهاع ويما  فرتسىىىكى،   ل رواية
  فال يش   رودين الس حى، الكمير الكالم، ولكن  ليس يكمر من  توفيىًا، 1859)

 فع ى الرغم من جديت ، ومشىىىىىىىىىىىىاعره الىوية، وح   العميل ل يزا كاليتينا، فهو يفتىر
ا وكالهم ،للى اإلحسىىىىىىىىاس  الواقع، نافر من محي   الروسىىىىىىىىى، وغير معد ل حياأ

اعى لوجودهنع وليزا، وهى واحدأ من يكمر شىىىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىىىيات تورجينيف نرجل   د
 فرتسىىىىىىىكى )نسىىىىىىىا  تورجينيف داامًا يقو  من رجال  ، وهى شىىىىىىىاعرية، يقو  من 

ذات   يعة دينية عميىة، ولكن صىىىىىىدل ليمانها وصىىىىىىفا  روحها يجعالنها ترف  
 يية مهادنة دنيويةع و  تسىىت يع ين ت نى سىىعادتها ع ى حسىىاب اآلخرين، وتهرب
من حىاال الحياأ الىاسية للى الدير، ووجودها عديم األهمية تمامًا كوجود ح ي ها 

  1860يو وجود رودينع و ينما تضىاف الشىخصىيات المانوية فى نعند المسىا ن )
للى سىىى سىىى ة المفكرين الضىىىعفا  الفاشىىى ين، تع ن شىىىخصىىىيتان جديدتان عن ت يير 

 ما   تورجينيف    اريًا، ر نفسى واجتماعى وشيكع ويممل لنساروف ىىىىىىىىىىى الذ  جع 
ليشير للى ين    يممل روسيا ىىىىىىىىىىىىىىىى النشا  وقوأ اإلرادأ، ووحدأ الهدف وهو يوقظ 
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الحىب واإلخالص فى ني ينىان، وهى فتىاأ يخر  قويىة اإلرادأ، عىازمىة ع ى العيش 
وفىًا لمم ها فى الحرية والنشىىىىىىىىىا ع وفى جو عام من التوقع، ت شىىىىىىىىىر  ىرب تحرير 

ع ويجى  هذا العصىىىىىىىىىىىر الجديد يخيرًا فى ناآل ا  واأل نا ن المريأ، و عصىىىىىىىىىىىر جديد
ىىىىىىىىىىىىى ن ازاروفن،   ل الرواية، وحفيد    التى كت ت  عد لل ا  الرل؛ وليس 1862)

شىىىىىىماس، وا ن جرا  ريفى فىير، شىىىىىىى  من عيوب الرجل الذ    لزوم ل   فهو 
 ما يريده ويحصىىىىىىل ع ي ، و  تشىىىىىىوب األوهام واقعى يعرف ما هو كاان، ويعرف

المن ىىع وهو كإنسىىىىىىىىىىىىىىىان عى ى النزعة، يممل مورأ السىىىىىىىىىىىىىىتينيات واألهوا  تفكيره 
العم يىىة ع ى  الغىىة الجمىىاليين والممىىاليين العىيمىىة، ويوهىىامهم التى   معنى لهىىاع 
وال  يعة  النسىىىىىىىىى ة ل  ليسىىىىىىىىىت مع دًا  ل مصىىىىىىىىىنعًا، يه ل ل فاادأ والفعل والمجهود 

المفكرين الذين خرجوا من ال  ىات والنجا ع وينتمى للى مجموعة اجتماعية من 
الفىيرأ، ويتخذ صىىىىىىدام  مع الن ال  المماليين  ا ع الصىىىىىىراأ ال  ىىع ولكن  يممل 
ييضىىىىًا نوعًا نفسىىىىيًا جديدًا، حتى ع ى الرغم من ين   صىىىىراحت  الىاسىىىىية، وكراهيت  
خالصىىىىىىىىى  ل فكر الجديد الذ  يناد  ن العمل ضىىىىىىىىىد الكالمن،  ل تىاليد والتوشىىىىىىىىىية، وا 

 ين  روسى تمامًا كممي   الن يل عديم الفاادأعوي دو 
ن كىى قىىد تكون يروأ روايىىات تورجينيف ويمىىارت ناآل ىىا  واأل نىىا ن، التى انىىت وا 

 التأكيد يحسنها من حيد الفكرأ، وتنوأ الشخصيات، وال نا ، والوحدأ المسرحية، 
مورأ عارمةع و ينما تى ل  ع  شىىىىىىىىىىىى اب الخوارا  سىىىىىىىىىىىىرور ك مة نالعدميينن التى 

اغها الكاتب، اتهم  اآلخرون،  التعري   الجيل الجديد، وريوا فى الك مة صىىىىىىىىىىىىىىى
ع ومن ناحية  )كاريكاتيرية عالمة مميزأ سىىىىىىىىىىىىىاخرأ، وفى  ازاروف صىىىىىىىىىىىىىورأ هزلية

يخر  فىد اعتىد المحافظون ين  شىىىىىىىديد التسىىىىىىىاهل مع الشىىىىىىى اب ونتا ع ل مورييننع 
ياًل ع ى افتىىىىىىاد واكتشىىىىىىىىىىىىىىف األحرار المت رفون فى وفىىىىىاأ  ىىىىىازاروف الم كرأ دل

تورجينيف للى اإليمان  روسىىىىىىىىىىىىىىياع يلم يشىىىىىىىىىىىىىىىأ الت ميق للى ين الرجال اإليجا يين 
األقويا  ممل  ازاروف مىضى ع يهم  الهالك فى ظ مة الجهل الروسى؟ ولم يجد 
اسىىىىىىىىتشىىىىىىىىهاد تورجينيف  ال ريىة الواقعية يو دعواه  أن  يسىىىىىىىىتهدف الموضىىىىىىىىوعيةع 

الكاتب، هى ين يعيد تصىىىىوير الحىيىة،  وقول   نلن يقصىىىىى درجات السىىىىعادأ عند
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حىيىة الحياأ ذاتها، حتى لو كانت هذه الحىيىة   تتفل مع يهواا  الشىىىىىىىىخصىىىىىىىىيةن 
نهما م  ل لن يوضق معانى الرواية ىىىىىىىىىىىىىىى الصراأ األ د   ين الك ار والش اب، كل

يتشىىىى د  حىيىت ، صىىىىدام جي ين، ضىىىىاأ فى حرارأ الجدلع وانتاب تورجينيف ال م 
ات الجدل العام وظ م ، حتى لن  التزم الصىىىمت سىىىنين عديدأ، ولم من جرا  لهان

، وهى روايىة ذات فكرأ واهيىة يجتمع فيها 1867ينشىىىىىىىىىىىىىىر نالىدخىانن ل  فى عىام 
الرجعيون، ودعىىاأ السىىىىىىىىىىىىىىالفيىىة، ودعىىاأ الت ريىىب، والمتحررون الروس فى  ىىادن ى 

يفكاره رأ و لت ادل اآلرا  عن الىضىىىىىىىىىايا المعاصىىىىىىىىىرأع ولم تف ق لهجة هذا الكتاب الم
شى  فى روسيا مهتز   قيمة ل  كالدخان ى فى لصال   الختامية المتشاامة ى كل

ذات ال ين  ين تورجينيف وقراا ع ولم تظهر آخر قصىىىىىىىىىىىىىصىىىىىىىىىىىىى  ال وي ة ناألر  
العذرا ن التى كرسها ل حركة الشع ية فى الس عينيات، ل   عد ذلك  عشر سنوات 

 ع  التصوير الناجق ل شخصيات،   وع ى الرغم من ينها تحتو  ع ى 1877)
 فهى يقل روايات  نجاحًاع

ن  كميرًا ما قيل لن موضىىىىىوأ تورجينيف الرايسىىىىىى هو مشىىىىىك ة الرجل الزااد، وا 
ى  1840معرضىىىىىىىى  لألنواأ الروسىىىىىىىىية يصىىىىىىىىور ال  ىة المسىىىىىىىىتنيرأ والن ال  ما  ين 

ع ولكن هذا   يصدل ل  جزايًاع وليست موضوعات تورجينيف ويس و  ، 1870
 هال ا فى ذلك اهتمام   الرجال الضىىىىىىىىعفا  والنسىىىىىىىىا  األقويا ، اجتماعية  ل لن م

جذورًا عميىة فى شىىىىىىىخصىىىىىىىيت ع فىد كان هو نفسىىىىىىى  ضىىىىىىىعيفًا نوعًا، يشىىىىىىى   ي  ال  
ال ااسينع ف عد  فولة حزينة مع يم مهم ة مست دأ، يمضى تورجينيف فترأ ش اب 

، الم نية اردو جارسياع ى  ولينا فيعصي ة، وفى سن الخامسة والعشرين تعرف 
الشىىىىىىىىىىىىهيرأ التى يح ها وقاسىىىىىىىىىىىىى من يج ها  ي ة حيات ع وكان لهذا الرجل ال ويل 
)سىىىىىىىىت يقدام ومالد  وصىىىىىىىىات  المهيب صىىىىىىىىوت نسىىىىىىىىااى رفيع   يتفل مع  ناا  
الرياضىىىىىى، وكان يسىىىىىيرًا لمتناقضىىىىىات وعىد كميرأع وع ى الرغم من ين  كان مريًا، 

ع ر عن نظيم حيات  كيفما شا ، فإن مؤلفات  تويص ق كات ًا مشهورًا  است اعت  ت
الرضاع وتنتهى كافة روايات   ا ستسالم والوفاأ، وفاأ غير   يعيةع  الحزن وعدم

وتصف معظم قصص  الفشل يو الحوادد، والخي ة يو األخ ا ع وهو   يصور 
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 ي دًا ي  لنجاز، كما ين  كأفضىىىىىىىىل ما يكون فى معالجت  ألمنيات الجسىىىىىىىىد والرو 
 ل فى الحب، ويول د يب ل رغ ات، التى تظل ع ى يية حال، دون تحىيلع والى

الىصىىىىص  ت كوفى نسىىىىيني يان وهى يكمر مجموعات قصىىىىااده النمرية كشىىىىفًا، وفى 
ذات الن مات التوافىية الصىىوفية ال سىىي ة ييضىىًا نرح ة للى  وليسىىي ن، وناألشىى ا ن 

ن الفنىىا  نكالرامي يتشن قىىال  نلنىى  ليس هنىىاك وصىىىىىىىىىىىىىىول حىيىى ع ى األ ر ، وا 
ن قانون الدمار الذ    حدود ل  يهيمن ع ى  داامًا ي  ب الحياأ ع ى يمرها، وا 
ن كل مجهوداتنا منافية ل عىلنع ويكمن هذا اإلحسىىىىىىىىاس  انعدام الجدو   العالم، وا 
والهالك األ د ، وهذا اإلدراك ل  الن كل شىىىىىىىى  والمرول الحتمى ل زمن، خ ف 

حب كأجمل تأكيدات الحياأ، وهناك ييضىىىىىىىًا، يخامرنا تعظيم  ل شىىىىىىى اب والر يع وال
اإلحسىاس  أن تورجينيف ما تع ل  أهداب هذا التعظيم فى يكمر الصىفحات التى 
كت ها شىىاعرية ل  لينسىىى الموت ونفظاعة األ ديةنع وفى يحد خ ا ات  للى  ولينا 
 لفياردو، كتب تورجينيف نينا   يسىىىىىىىت يع تى ل السىىىىىىىماوات الفارغة ولكنى يعشىىىىىى

الحياأ، واقعها، يهوا ها، يحدامها،  ىوسها وجمالها الذ  يذو  سريعًان، ولم يكن 
ح   هذا  السىىىىىىىىهل، ألن  كان حزينًا ع ى ذ ول الجمال، ولم يسىىىىىىىىت ع ين ينسىىىىىىىىى 
السىىىىىماوات الخاوية فى واقع الشىىىىىاون اإلنسىىىىىانية المحسىىىىىوسع وكان مرهف الحس 

  حزن مىيم، وقد اختار ينلكل مفاتن الوجود وخدع ، ولكن  كان يسىىىىىىىىىىىىىىتمتع  ها 
يصىىىىور فى كتا ات  كل مظاهر الحيوية هذه التى ينسىىىىى فيها اإلنسىىىىان قدرأ تفتق 
 راعم وتصىىىىف يحسىىىىن صىىىىفحات  يحالم الشىىىى اب وم امح ، واألمل فى السىىىىعادأ 

الحب يو سىىىىىىعادأ الفن و صىىىىىىورأ خاصىىىىىىة فى الموسىىىىىىيىى، ونشىىىىىىوأ  وخاصىىىىىىة  داية
حن الر يع، النسىىا  الفاتنات الالتى يفتكان، كل من الشىى اب، و و الصىىراأ الممالىع 

ىىىىىىىىى هى رؤاه األميرأ، التى يظ مها ظل العدم فى  ةجألصوات الحب المخت  ق و هن
ري  النىاد فى يهميت  التاريخية ودوره كأحد دعاأ  السىىىىىىىىىىىىىىنين األخيرأع وييًا ما كان

دراك  ل عمل الفنى ع ى ين  جات نظم لدر ترتيب م الواقعية، فإن موه ت  ال نااية وا 
اإلحسىىىىىىىىىىىىىاس هى التى تجعل من تورجينيف واحدًا من يهم كتاب الىرن التاسىىىىىىىىىىىىىع 

 عشر الروس ور ما األور يينع
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 الفصل التاسع
 سكىڤجونشاروف ويوسترو 

 
المهتم  الرجل الزااد ىىىىىىىىىىىىىىىى فىد يميرت هذه المشك ة  لم يكن تورجينيف هو وحده

حد ، وعال  جونشىىىىاروف وهو يتىري ًا فى كل مؤلف واقعى كتب فى الخمسىىىىينيات
  ك ار الواقعيين، ومنافس تورجينيف وعدوه، الموضوأ، فى روايات   أستاذيةع

  فى مدينة صىىىىىىىى يرأ ع ى نهر 1891ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1812ان جونشىىىىىىىىاروف )ڤولد لي
ولجا، ودرا فى ضىىىىيعة عاا ية، حيد كان السىىىىادأ يسىىىىترخون فى كسىىىىل،  ينما ڤال

 ىىىًا، ة يهوااهمع وت ىى تع يمىىىًا  سىىىىىىىىىىىىىىييتوفر ره  من الع يىىىد والفالحين ع ى ت  يىىى
والتحل  خدمة الحكومة وهو فى المانية والعشىىىىرين من عمرهع وشىىىى ل فى األعوام 
المالمة والمالمين التى قضىىىىىىىىىىىاها فى الخدمة وظااف مخت فة، من  ينها منصىىىىىىىىىىىب 
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رقيب، وتدرا فى الترقى فى السىىىىىىىىىىىىىى م اإلدار ع ولما كان محافظًا معتدً  ويعزب 
، 1856حياأ منظمة رتي ة، لم يى عها سىىىىىىىىىىىىىىو  مرأ واحدأ عام ما تًا فىد عاش 

عندما قام  رح ت  حول العالم التى وصىىفها فى نسىىفينة  ا دا الحر يةنع ولكن هذا 
الن يل ال دين الذ  كان يتناول ي ايب ال عام، ذا السىىىىىىىىىىىوالف ال زيرأ، والسىىىىىىىىىىى وك 

كومة الموقر ال  ى ، صىىىىىىىىىورأ صىىىىىىىىىادقة ل موظف ال يروقرا ى )يحد يعضىىىىىىىىىا  ح
تركيز السىىىىى  ة  وكان كات اع و حد عن السىىىىىعادأ والتعوي  فى تصىىىىىوير ي  ال 

وكتب مالد روايات، وكت ها  أناأ خياليين يتكونون من يحسىىىىىىىىىىىن ويسىىىىىىىىىىىوي ما في ، 
  كما يخذت 1859ىىىىىىىىىىىىىىى  1849  وموفن عشر سنوات )و ويلم، واست رقت كتا ة ني

  ع1869ى  1859من  كتا ة نالهاويةن عشر سنوات يخر  )
كان فى الخامسة والمالمين عندما نشر يول روايات  نقصة عاديةن التى ه ل و 

لها النىاد والجمهور كنموذا ل تصىىىىىىىىوير ال  يعىع و  ل هذه السىىىىىىىىيرأ الذاتية هو 
ف وهو ممالى ريفى شىىىىىىىىىىاب يكتب شىىىىىىىىىىعرًا ردياًا ويح م  مشىىىىىىىىىىاعر و يلكسىىىىىىىىىىندر يدي

 ظف فى سىىىىىىىانتعظيمة، ولكن  ي ىن درسىىىىىىىًا قاسىىىىىىىيًا ع ى يد عم    رس وهو مو 
  رسىىى ورا ووضىىىعى عى ى، ويجع   هذا الدرس الىاسىىىى الذ  يزيل ال شىىىاوأ عن 

ة  ىىىىىىىىىىىىىىىنيوهام ضااعةن ل  زاك ونتر ي الموا نعين ، والذ  يمكن مىارنت  فى  ع  
الرومانسىىىىىىىىىىىىىية ويصىىىىىىىىىىىىىير فى نهاية األمر كات ًا  عا فيةن لف و ير، ين ذ كل يوهام 

قتران من فتاأ   يهمية لها ذات مروأ حكوميًا من الدرجة المانية ع ى وشىىىىىىىىىىىىىك ا 
  اا ةع

فضىىق و ينما ت   وموفن  ا ع السىىيرأ الذاتيةعو ولرواية جونشىىاروف العظيمة ني
نقصىىىىىىىة عاديةن الممالية الضىىىىىىىح ة والرومانسىىىىىىىية الزاافة، فإن نيو  وموفن تصىىىىىىىور 
الرجل الزااد ع ى حىيىت ع وينشىىىىىىىىىىأ   ل هذه الرواية الضىىىىىىىىىىخمة، ممل خالى ، فى 

 ى نهر الفولجا فى جو من الكسىىىل والرخا ، وهو متخم  ال عام محمى ضىىىيعة ع
من الواقع،  ينما يكد الع يد ويكدحون من يج  ع وي تحل فى الوقت المناسىىىىىىىىىىىىىىب، 
 جامعة سىىىىىانت   رسىىىىى ورا ويسىىىىىهم فى المجهودات الممالية التى يىوم  ها جي  ع 

 لمشىىىىاريعوهو ذكى  يب الى ب، ولكن  يرل ويكسىىىىل من ين يمضىىىىى فى ي  من ا
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الم همة التى يتفتل عنها خيال ع يفضىىىىل ين يخ د للى يحالم اليىظة وهو مسىىىىترخ 
ع ى يريكتىى ع ويرجع شىىىىىىىىىىىىىى ىىل اإلرادأ هىىذا للى احتىىىاره المكين ل عمىىلع فهو يعتىىىد 

 تفول ا جتماعى، وين العمل نىمةع ويتس ب ح   لاعتىادًا راسخًا ين الكسل رمز 
 ى  ريل م  ل، ألن ل فتاأ الشىىىىىىىىىا ة عىالً ألولجا فى شىىىىىىىىىىا  مؤقت ولكن  ينتهى ف

ورغ ة فى العمل، ويس ب هذا ضيىًا شديدًا ألو  وموف ويستنفد قواهع وتتزوا فى 
يو  وموف فى الدراسىىىىىة، سىىىىىتولز المنهاجى األلمانى الذ  حاول  النهاية من رفيل

ين يوقظ صىىىىىىىىىىىىديى ، وين يحم   ع ى ت يير  ريىة التع ل المميت، دون جدو ع 
 وموف آخر ييام  فى منزل األرم ة الخام ة الجاه ة يجاماع وهى ويىضىىىىىىىىىىىىىىى يو 

لى سىىىىىعادأ ال عام  ت هو ل  وج ات دسىىىىىمة وتع ي  الوهم  العودأ للى ال فولة، وا 
 والنوم وا سترخا  التى   يخال ها لزعااع

و ينما لم يحرم الرجال الزاادون اآلخرون فى األدب الروسىىىىىىىىىىىىىىى من قدر من 
ىد عر  يو  وموف  الوضو  الىاسى الذ  تعر     حالة الهالة الرومانسية، ف

مرضىىىىىىىىىىىىىىيىىىةع وكتىىىب النىىىاقىىىد نيىو   دو روليو وف فى مىىىىالىىى  الشىىىىىىىىىىىىىىهير نمىىىا هى 
ن كان يسالف  ىىىىى من  األو  وموفية؟ن لن مر  يو  وموف يتى عن  ريل الرل، وا 

 يونيجين للى رودين ى كانوا مصا ين  نفس الدا ع
لفرعيىىىة لعمىىىل الع يىىىد والتخ فع كىىىانىىىت وكىىىانىىىت األو  وموفيىىىة هى النتيجىىىة ا

ال  ىات الع يا تعد العمل عارًا اجتماعيًا، والعجز دلياًل ع ى الن لع فاألو  وموفية 
لذن، كانت ظاهرأ اجتماعيةع و عد ذلك  خمسىىىىىىىىىىىىىىين عامًا تشىىىىىىىىىىىىىىكك نىاد الىرن 
العشىىىىىىىىىىىىرين، وتسىىىىىىىىىىىىا لوا  هل كان يو  وموف مجرد ضىىىىىىىىىىىىحية ل  ياة، ف م يروا فى 

مجرد تع ير عن النفور النفسىىىىىىىىىىىىى من تى ل الواقع، ومركب من عدم األو  وموفية 
النضىىىىىىىىى  ومظاهر ال فولية المترت ة ع ي ع  ل ريوا في  ييضىىىىىىىىىًا دلياًل ع ى الىدرية 
الشىىىىىىرقيةع وكان اعتىاد يو  وموف الىاعد   سىىىىىىمو التأمل ع ى العمل هو العامل 

ة فى عم يىىى الرايسىىىىىىىىىىىىىىى فى هرو ىىى ع ولم يكن يرغىىىب فى ين يكون عىىىاماًل مؤمراً 
التىىاريخ، وكىىان ينكر، ممىىل كمير من الروس يهميىىة التىىدخىىل الفرد  فى األحىىداد 
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الجاريةع وكان عجزه وتسىىىىىىىىىىىاه   يقرب للى التعظيم اآلسىىىىىىىىىىىيو  ل خمود وقالوا  لن 
 وموفعل روسى قدرًا ضاياًل من يو  هناك فى ك

لسىىىىىىىتينيات، ا وييًا كان تفسىىىىىىىير األو  وموفية، فىد تركت الرواية تأميرًا ك يرًا فى
ووضىىىعت فيما  عد فى مىام واحد مع يعظم المؤلفات الروااية الروسىىىيةع ويخت ف 
نمر جوجول ا سىىىىىىىىتعار  المتدفل  الحياأ يو روايات تورجينيف المتماسىىىىىىىىكة التى 
تح ل يدل التفاصىىىىىىىىىيل، فى نسىىىىىىىىىيج  تمامًا عن قصىىىىىىىىىة جونشىىىىىىىىىاروف التى تعنى 

راكمع وليس ات التأمير المتالمحسىىىىىوسىىىىىة ذ الدقيىة وتفي   التفاصىىىىىيل  التفاصىىىىىيل
وواحىىد من تىىد يراتىى   فىىالواقع ين الزمن ح يفىى  عجونشىىىىىىىىىىىىىىىاروف فى عج ىىة من يمره

األد يةع وهو يشىىىعر الىار   مروره، ويحىل ما يصىىى و للي   األناأ والتكرار، فيعيد 
  ي يب و  ،كتا ة األحاديد ال وي ة حرفًا  حرف، ويعر       من كافة الزوايا

ماد والتفصيالت الدقيىة ل  ياة وال عام والمال س واألماد، حتى عن  ال  ذكر الج
لن رؤيت  ل حياأ تتسىىىىىىىىىىىىىم  الشىىىىىىىىىىىىىمول، يو ت دو كذلك، وع ى يية حال فهى تخت ل 
ليهامًا تامًا  الواقعع كما ين لخ اه المىي ة المت ا اة عظمتهاع وقوأ هذه الف منكية 

ألساتذأ شمال   جيكا  عند االمختصة )نس ة للى ال  ة الف منكية ويتك مها سكان 
  تكمن فى الفكرأ يو الفعىىىل المسىىىىىىىىىىىىىىرحى )فىىىىد ينىص هىىىذان للى الحىىىد  الروس

األدنى   ل فى دراسىىىىىىىىة الشىىىىىىىىخصىىىىىىىىيات، والعر  الىريب من ال  يعية لألشىىىىىىىىيا  
المحي ةع وكما ع ر ناقد روسىىىىى عن األمر فإن يسىىىى و   الهاد  يشىىىى   غرفة  ها 

ة ناعمة تضىىيع فيها يصىىوات األقدام، وتكتم مىاعد مريحة، وسىىتاار مىي ة، وي سىى 
 ن مات ا نفعال الناشزأع

وكىىان جونشىىىىىىىىىىىىىىىىاروف ع ى عكس ال  يعيين، يتخ ىىل قصىىىىىىىىىىىىىىتىى   ىىالتعميمىىات 
اقع، ل و  والتع يىات الشىىخصىىيةع ولما كان غير را  عن نجاح  كمصىىور صىىادل

 فىد يراد ين يكون يخالقيًا، ومدرسىىًا، ولم يترك فرصىىة تف ت من  ل تع ير عن حكم
ية  يخالقىع وحىالفى  التوفيل  ىالمىا كىان ي تزم  حىدود المن ل والفكىاهىة العرضىىىىىىىىىىىىىى
المتسىىىىىىىامحة، ولكن  لم يكن يصىىىىىىىل للى يع ى من عى ية ال  ىة المتوسىىىىىىى ة غير 
الممىفة ك ما حاول تفسىىىىىىىىىىير األفكار والتيارات ا جتماعية فى عصىىىىىىىىىىره، يو انتىاد 



 91 

ى وايات  نالهاويةن، وهالحركة التىدمية، وي دو هذا فى يوضىىىىىىىق صىىىىىىىوره فى آخر ر 
سجل مستفي  ل ستينياتع وتحتو  ع ى وصف ممتع لضيعة ص يرأ فى لق يم 
الفولجا، وتح يل رااع لشىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىيات مالكتها الجدأ العجوز  يرزكوفا وا نة يخيها 
مارفنكا، وهى فتاأ ص يرأ فاتنة  سي ة النفس، ورايسكى، وهو فنان هاو، جمالى 

نع ولكن ال وحات التى رسىىىىىىىىىىىىىىمها لفيرا ال   ة وعضىىىىىىىىىىىىىىو فى  اافة الرجال الزاادي
الجمي ة وم ويها مارك فولوكوف العدمى يضىىىىىىىىىىىىىىعف  كميرع وكان ا عتىاد  أن 
قصة ح هما الكسيحة تم ت فشل الجيل الجديد وزيف يفكارهع و عد سى تها تعود 
نفيران للى الحىيىة الىديمة، حىيىة يسىىىالفها، وتتى ل حب توشىىىين العم ى الفاضىىىل، 

 يرزكوفا تجسىىىىىىيدًا رمزيًا لروسىىىىىىياع ويتسىىىىىىم آخر يجزا  الرواية تصىىىىىى ق الجدأ  ينما 
وهو غير  ،الذ  ي عب في  جونشىىىىىىاروف دور المفكر،  فىدان الحيوية و التصىىىىىىنع

وتوشين،  وشتولتس، فييدو مىنع من الناحية الفنيةع وكافة ي  ال  اإليجا يين عم 
قد رحب  هم جونشىىاروف هم رجال يعمال ناجحون ونماذا ل رجال المحترمين، و 

كنىي  ل ورمىىىة الفىىىاسىىىىىىىىىىىىىىىىدين من الن ال  العىىىا  ين يو الموريين الم حىىىدين، ولكن 
 تجسيدات ال  ىة المتوس ة المحافظة هذه فش ت فى استمالة الىرا  الروسع

وحىيىة األمر ين ال  ىة العام ة وال  ىة المتوسىىىىىىىىىىىىىى ة كانتا  صىىىىىىىىىىىىىىدد تحىيل 
ان ظاهرأ اجتماعية مرك ة، ذات عالقة ذاتهما فى السىىىىىىتينيات، ولكن ظهورهما ك

جزاية  خواص جماعات اقتصادية واجتماعية معينة تكونت فيما مضىع وكانت 
تأميرًا وتنوعًا ىىى   ىة التجار الروس، التى اكتشفها وقدمها لألدب  هالحداها ىىى يكمر 

ى  1823) ع وكان يلكسىندر يوسىتروفسىكىالروسىى مؤرخها يلكسىندر يوسىتروفسىكى
موظف حكومى فىير، ويصىىىىىىىىى ق هو نفسىىىىىىىىى  كات ًا فى محكمة العدل   ا ن 1886

والمحكمة التجارية فى موسىىىكو حيد وجد الفرصىىىة الكافية لدراسىىىة نيناس ما ورا  
النهرن، كما كان تجار المدينة الم تحون يدعون  سىىىىىىىىىىىىىى ب مكان منازلهم الىديمة 

 ،سىىىىىىكى التالى  وصىىىىىىف  وكياًل لىضىىىىىىايا جزايةفال رازع ويضىىىىىىاف نشىىىىىىا  يوسىىىىىىترو 
وم  عًا فى مشىىىىىىىىىىىىىىاكل الىضىىىىىىىىىىىىىىايا ومنازعات التجار، للى مروت  من المع وماتع 

 وزادت رحالت  ع ر لق يم الفولجا من معرفت   ال  ىة المتوس ة الروسيةع



 92 

وصىىىىىىىىىىىور فى مالهي  هذا العالم الخاص  أر اب العااالت المسىىىىىىىىىىىت دين الذين 
 الت، واأل نىىا يحكمون منىىازلهم وحوانيتهم حكمىىًا اسىىىىىىىىىىىىىىت ىىداديىىًا، والزوجىىات الجىىاه

وال نات المستس مات ىىىى ق اأ كامل من الحياأ الروسية يكشف عن قدر ك ير من 
الظ م والجهل والفظاظة مما دعى دو روليو وف للى ين يسىىىىىىمي  نمم كة الظالمنع 

سىىىىىىكى الرايسىىىىىىيين هو الرجل العنيد الصىىىىىىعب المراس، فوكان يحد ي  ال يوسىىىىىىترو 
سىىىىكى  نعندما يدل األر   ىدم  فرو ال اغية الصىىىى يرع ويىول يحد ي  ال يوسىىىىت

فع ى كل العاا ة ين تجمو ع ى رك هان، وعندما يرغب التاجر  ولشوف فى نلنها  
  يعة العاا ةن ين يزوا ا نت ، فهو يصرف كل اعتراضات الشخص الذ  اختاره 
زوجًا   نت   نيليسىىت ا نتى؟ لىد صىىنعتها ويسىىت يع ين يفعل  ها ما يشىىا ن ويؤكد 

يد الصىىىىىعب المراس سىىىىى  ان  وم كيت   العنف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الصىىىىىيا  والصىىىىىفع الرجل العن
ولكن  يعود ييضًا للى استعمال الحيل ال ارعة ن ما فى ذلك والضرب  السيا  ىىىىىىىىىىىىى 

ال ش وخاصىىىىىة فى الشىىىىىاون الماليةن وتدور معظم هذه المسىىىىىرحيات التى تصىىىىور 
اتهم ننمم كة الظالمن حول الم كية والزواا، وخاصىىىىة حينما يتصىىىىرف اآل ا  فى  

 كما لو كن س عًا ي عنع
سىىىىىىىىىىىىكى من التجار والكت ة وصىىىىىىىىىىىى ار سىىىىىىىىىىىىكان المدن، فوكان عالم يوسىىىىىىىىىىىىترو 

، ، ونم  حياتهم العاا ية الذ  يت ع العصور الوس ى معتىداتهم الخرافية وجه هم
ممل   ىة لم يكن يشديد الش    نظام الزعامة الريفية التى انحدر منها، فهو لذن 

ل   ىات المجتمع الروسىىىىىىىىىىى األخر  المخت فة ييضىىىىىىىىىىًاع التجار فى ،  ل كان يمم
ة، ين سىىىىكى فى  داية حيات  العم يفوزعم دعاأ السىىىىالفية الذين اقترن  هم يوسىىىىترو 

لكافة ي  ال ، حتى يكمرهم لمارأ ل نفور، فضىىىىاال مسىىىىتترأع وفسىىىىر افتىار  عضىىىىهم 
ن عللى ا عتدال، وروحهم الحيوانية،  ل حتى عنادهم، ع ى ين  تع ير خالص 

الىوأ الجسىىىىىىىىىىديةع وري  دعاأ السىىىىىىىىىىالفية فى ليو يم تورتسىىىىىىىىىىوف )الفىر ليس عارًا  
الم ذر الذ  ينجق فى لدخال الندم للى نفس يخي  ال نى العنيد، تجسيدًا لىىىىنالرو  
نسىىىىانية حتى حمأأ السىىىىكرع وع ى  الروسىىىىيةن، من سىىىى ة، غير متعى ة، ع وفة، وا 

ولما كان  عالفية فى السىىىىتينياتدعاأ السىىىىسىىىىكى عن فيية حال فىد افترل يوسىىىىترو 
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ًا راسىىىخًا، ف م يكن فى اسىىىت اعت  ق  ين يكون جازمًا فى آراا  يو ين نيرتب يواقع
الحىاالن من يجل التجريدع كما ين لسىىى ان الممالية ع ى ليو يم تورتسىىىوف لم يكن 

ًا سىىىكى ومالهي  نىدلمحي ة   ع وكانت مسىىىرحيات يوسىىىتروفلي رر ىىىىىىىىىىىىىىىىىى الشىىىرور ا
ل الروسىىىىىية حتى لن السىىىىى  ات صىىىىىادرت  عضىىىىىهاع وكانت يحب صىىىىىريحًا لألحوا

  ي عد ما تكون عن التفاؤلع 1860مسىىرحيات  للى الجمهور نالعاصىىفة الرعديةن )
رينا كات والتى يسىىىىىىىماها دو روليو وف نشىىىىىىىعاأ شىىىىىىىمس فى مم كة الظالمن و   تها

 افوهى امريأ شىىىىىىىىىىىىىىىا ة شىىىىىىىىىىىىىىىاعرية التدين   تسىىىىىىىىىىىىىىت يع تحمل حكم حماتها كا انو 
 داد  و الدأ زوجها الضىىىىىىىىىىىىىىعيف، وتكون فى يمنا  غياب زوجها عالقة ا سىىىىىىىىىىىىىىت

غرامية مع  وريس وهو  دوره شىىىىىىىىىىىاب جذاب يتعر  ل معام ة السىىىىىىىىىىىياة من عم  
العنيد الصعب المراس ديكو ع ويعذ ها ضميرها، وتمير يعصا ها عاصفة رعدية 

ا والمجتمع فىىىفتعترف اعترافىىىًا ع نيىىىًا  مىىىا تعىىىده لممىىىًا ك يرًاع وعنىىىداىىىذ تجعىىىل كىىىا ىىىانو 
المرااى حيىاتهىا تعسىىىىىىىىىىىىىىىة، حتى لنهىا تجن من اليىأس وتعمىد للى ا نتحىار،  ينما 
يرسل ح ي ها  عيدًا للى سي يريا، ومن المشكوك في   هل من الممكن تسمية هذه 

ينا وح ي ها يو كوليجين وهو مخترأ، الىصىة  ىىىىىىىىىىىىىىىىنشىعاأ شىمسنع وهل كانت كاتر 
ن ، قد يع نا التدهور الوشىىىىىىىىىيك لسىىىىىىىىى  اع م نفسىىىىىىىىى   نفسىىىىىىىىى ، يؤمن  التع يم والع م

 اإلنسان العنيد الشديد المراسع
سىىىىىىىكى ممل نالفىر ليس عارًان فوع ى الرغم من ين ينجق مسىىىىىىىرحيات يوسىىىىىىىترو 

ر ةن وكميونحتى الحكمىا  يخ اونن ونلنهىا   يعىة العىاا ىةن ونالعىاصىىىىىىىىىىىىىىفىة الرعىديى
 غيرها، تتحدد عن التجار من جنس ونوأ معين، فهو لم يىصىىىىىىىىىىىر نفسىىىىىىىىىىى  ع ى
تصىىىىىىىوير   ىة واحدأع فىد فضىىىىىىىق يفراد حكومة تركيز السىىىىىىى  ة فى نعمل مر قن 
و  ىة الن ال  المتداعية فى نالمال الزاافن يو ن دون صىىىىىىىدالن وخصىىىىىىىص  ع  

ن، ونالمواهبن ونالخ ابن وهى يحسىىنهاع وفى المسىىرحيات لممم ى األقاليم نال ا ة
فتاأ ليةع ومن هذه نالسىىىى عينيات حاول كتا ة صىىىىور تاريخية وهمية ويسىىىىا ير خيا

 الم وان التى يلهمت ريمسكى كورساكوف مسرحيت  ال نااية نيو راهنع
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وفى انتاج  الوفير )فىد كتب واقت س سىىىىىىىىىىىىىى عًا وير عين مسىىىىىىىىىىىىىىرحية  كشىىىىىىىىىىىىىىف 
سىىىىىكى عن نفسىىىىى  ممماًل ورايسىىىىىًا ل واقعية النىدية التى سىىىىىادت فى األدب فيوسىىىىىترو 

لك، كان ولفترأ  وي ة  عد ذالروسى  عد جوجولع وفى الخمسينيات والستينيات، 
تصىىىىىىوير الواقع يعنى فضىىىىىىق شىىىىىىرور المجتمع وعيوب الرجالع وكان المضىىىىىىمون 

سىىىىىكىع ويمكن فالنىد  واضىىىىىحًا فى جونشىىىىىاروف، وكذلك كان األمر مع يوسىىىىىترو 
الىول  أن نىد ال ياة المحي ة كان همزأ الوصىىل  ين كافة الواقعيين الروس، فهو 

 يزأ ل ىصة الروسية فى الىرنين األخيرينعيشكل واحدًا من يهم السمات المم
سىىىكى فى المسىىىر  ما حىى  جوجول وجونشىىىاروف وتورجينيف فوحىل يوسىىىترو 

فى الىصىىىىىةع فىد قدم  دً  من المشىىىىىاجى )المي ودراما  والمسىىىىىرحيات الهزلية التى 
كانت ت ص  ها خشىىى ة المسىىىر  فى وقت ، مالهى واقعية تتميز  أن شىىىخصىىىياتها 

 ي ة، مأخوذأ من مظاهر الس وك ويحداد الحياأ الىوميةعروسية، ويفكارها  س
سكى كانت المسار  الروسية قد عرضت مسرحيتين لفونفيزين فوق ل يوسترو 

 ،وجري ويىىدوف، ونالمفتش العىىامن لجوجول ونالعرسن التى كىىان ينىىدر عرضىىىىىىىىىىىىىىهىىا
ومسىىىىىىىىىىىىىىرحيات تورجينيف التى لم يعش منها سىىىىىىىىىىىىىىو  نشىىىىىىىىىىىىىىهر فى الريفنع وقدم 

شىىىىىىىىىىىىديدأ التنوأ من حيد  ة من المسىىىىىىىىىىىىرحيات الرااعة،سىىىىىىىىىىىىكى مجموعفيوسىىىىىىىىىىىىترو 
الموضوعات واألنواأع والواقع ين  كان المؤسس الروسى  حتيا ى المسرحيات، 
وظل سىىىىىىىىىىىىىىيده الذ    ينازأ، ما يزيد ع ى الىرنع وتسىىىىىىىىىىىىىىىا ل نىاد كميرون عما 

سكى عندما يختفى تجار ال الل، والتجار العنيدون، فسيصيب مسرحيات يوسترو 
ًا لق يميًا سكى كات فالزواا الفاسدون، من الحياأ الروسيةع يليس يوسترو وسماسرأ 

وقتيًا تفتىر شىىخصىىيات  ال سىىي ة للى  ا ع العمومية؟ وع ى يية حال ف م ي دو ين 
سىىىىىىىىىىىىىىكى ع ر الحروب فالحىاال تؤكد هذا الىول السىىىىىىىىىىىىىى  ىع وقد عاش يوسىىىىىىىىىىىىىىترو 

ى الىرن منها ف والمورات، كما ين شىىىىىىىىع يت  فى روسىىىىىىىىيا فى الىرن العشىىىىىىىىرين يكمر
التاسع عشرع وكانت مسرحيات  تعر  يوميًا فى ير عة يو خمسة مسار ، وذلك 

وفى  1912، وفى سىىىىىىى عة يو ممانية مسىىىىىىىار  فى 1870المسىىىىىىىرحى  فى الموسىىىىىىىم
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كانت ممان وعشىىىرون مسىىىرحية من مسىىىرحيات  تعر   1940الموسىىىم المسىىىرحى 
 يتية ا شتراكيةعفيوميًا فى اتحاد الجمهوريات السو 

ناك عوامل مخت فة من  ين يشىىىىىىىيا  يخر ، عم ت ع ى دوام ترام  األد ى، وه
سىكى، كاتب قومى حىيىة، فى محاورات  التى تحتفظ  تن يم ورنين ال  ة ففأوسىترو 

الدارجة )التى يصىىىعب ترجمتها ، وفى شىىىخصىىىيات  التى تممل الى اأ ال ااس من 
توترأ، سكى المفتوياألر  الروسيةع وهم ي عد ما يكونون عن مرضية ي  ال دوس

وعن رقة ن ال  تورجينيف الحزينة، وعن دنيوية عا  ى جونشىىاروف الم رقة، يو 
يخالقية ال احمين عن اهلل عند تولسىىىىىىىىىىىىىىتو  المشىىىىىىىىىىىىىىكوك فيهاع ف يس فى حماقاتهم 

نسىىىىىىا  ورجال واقعيون عاديون، كما ين كفاحهم من  ورذاا هم يدنى غمو ع فهم
اة والظ م الذ  يعانون  ع ى ييد  صىىى ار يجل الحرية والسىىىعادأ ضىىىد سىىى وأ ال ي

يتى كما كان مألوفًا ييام الىياصىىىىىىرأع وع ى الرغم فال  اأ، مألوف فى العهد السىىىىىىو 
سىىىىىىىىىىىىىكى ال الغ النىد من الحياأ والناس، فإن مؤلفات  متفاا ة فمن موقف يوسىىىىىىىىىىىىىترو 

د يومفيدأ فى جوهرهاع وفيها ليمان  الىيم اإلنسىىىىانية، وتى ل لهذا العالم، يشىىىى   تأك
 الذ  نجده فى  وشىىكين وفى تولسىىتو ،  ل حتى فى جونشىىاروفع وليسىىت الحياأ

هذه السمة يقل فى تممي ها لروسيا من حنين الضعفا  التشيخوفيين المرضى للى 
 سىىىىىكى ويخيرًا فإن ع ففالو ن، يو هوس حب تعذيب النفس عند موار دوسىىىىىتوي

 فة التى يعر سىىىىكى ع ى ضىىىىحايا الرجال ذو  المراس الصىىىىعب، والريفيوسىىىىترو 
 ها الموضىىىوعات الرايسىىىية فى مسىىىرحيات  ىىىىىىىىىىىىىىىىى الصىىىراأ  ين المسىىىت دين واألذ  ، 
األغنيا  والفىرا ، ك ار السن والش اب، التى يد والتجديد ىىى تن ع من ذلك اإلحساس 
 الشىىىىىىىىىىىفىة وذلك الع ف المسىىىىىىىىىىىيحى ع ى المظ ومين الذ  كان ال رب يعتىد ين  

 عسمة رايسية من سمات الىصة الروسية
سىىكى يتجنب العا فية )فيما عدا  ع  نالنهايات فوتجب لضىىافة ين يوسىىترو 

ن مسىىىىىىىىىىرحيات  قوية  السىىىىىىىىىىعيدأن  التى كميرًا ما فرضىىىىىىىىىىها ع ي  الرق ا  األغ يا ، وا 
ال نا ، وتىوم ع ى يفكار  سىىي ة، وت ور لألحداد خال من المتناقضىىات، يخ ل 

فهى   يعةع وع ى يية حاللدينا، فيما عدا نهايات ق ي ة مىتضىىى ة، اإلحسىىىاس  ال 
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م مادت  سىىكى الواقعى، ينظف  تنحدر للى التصىىوير الفوتوغرافىع لذ كان يوسىىترو 
 إحسىىىىاس  المسىىىىر ، لم يجع   مؤرخًا عظيمًا ل حياأ الروسىىىىية، فحسىىىىب،  ل كات ًا 

 مسرحيًا ك يرًا ييضًاع
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 الفصل العاشر
 من العدميين للى الموريين

 
نيىو   األول  انهيار وهم ىىىىىىىىىىىى فىد كشفت حرب الىرم التعسة عن  تهى عهدان

والسياسية، لنظام كان فيما مضى يت اهى  ىوت ع وقد استا  دعاأ  المساو  الفنية
السىىالفية ودعاأ الت ريب ييضىىًا اسىىتيا  مرًا ل هزيمة العسىىكرية التى حج ها ضىىياأ 

صىىى  الجديد يلكسىىىندر المانى ينىالهي ة فى يور ا والشىىىرل األوسىىى ع وكان الىيصىىىر 
الحزم، ف م يسىىىىىىىىىىت ع اإلفالت من محي   الرجعى، يو تح يم الحاا  الذ  يقام  
ال ال   ين العرش وال  ىىدع ولكنىى  يدرك الحىىاجىىة للى الىيىىام  ىىإصىىىىىىىىىىىىىىالحىىات وكىىان 
مسىىىىىىىتعدًا لذلك، ع ى يية حال، دون المضىىىىىىىى فيها للى ي عد من الالزمع وسىىىىىىى ب 

اقضىىىات سىىىياسىىىت  وكانت ل  نتاا  ع ى جانب ك ير تكافؤ الضىىىديات هذا كل متن
من الخ ورأ، ولكن فى  ىىدايىىة عهىىد يلكسىىىىىىىىىىىىىىنىىدر المىىانى كىىانىىت ال   ىىة  تجىىاهىىاتىى  
التحررية، وتحت ضىىىىىىىىىىى   الري  العام، وجدت مشىىىىىىىىىىىك ة الرل الهاا ة، وهى يك ر 

حرر قرار  1861قضىىىىىىىىىىىىىىىايىا الحيىاأ الروسىىىىىىىىىىىىىىيىة، لهىا حاًل فى النهىايىةع وفى عىام 
ن لل ا  الرل، ماليين الفالحين الذين منحوا ق عًا من األر  الىيصر، الذ  يع 

مع ا حتفىىاظ  نظىىام الجمىىاعىىة، نالمجتمع الزراعى الجمىىاعىن )ويرجع هىىذا جزايىىًا 
للى تأمير دعاأ السىىىىىىىىىىىىىىالفية ع وع ى يية حال، فىد كان ع ى الفالحين ين يدفعوا 

وصىىىل  1903لمالك األر   نظام التىسىىىي  ممنًا لحريتهمع وفى عام  تعويضىىىات
جم ىىىة مىىىا دفعىىى  الفالحون الروس ) مىىىا فى ذلىىىك الضىىىىىىىىىىىىىىرااىىىب العىىىامىىىة، والفىىىااىىىدأ 

 عالمستحىة  ما ير و ع ى يلف م يون من الدو رات الذه ية
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وي  ل تحرير الع يد قو  اقتصىىىىىىادية جديدأ واسىىىىىىت زم لعادأ تنظيم  نا  الدولة 
  ل ع ى اإلجرا ات التى اتخىىىىذتهىىىىا الحكومىىىىة وجىىىى  ال  ىىىىدع وي  ىىىىأكم ىىىى ع وغيرت

السىىىىىىىىىىتينيات نفترأ اإلصىىىىىىىىىىالحات العظيمةنع كما لعب ت  يل نظام الحكم المح ى 
يا ا جتماعى، وذلك ع ى الرغم من قدرات   الذاتى، دورًا ك يرًا فى ت ور روسىىىىىىىىىىىىىى
المحىىىدودأ، وتكوينىىى  غير الىىىديمىرا ى؛ وتىرير التىىىدريىىىب العسىىىىىىىىىىىىىىكر  العىىىام )مع 

صىىىىى   ال  الىانون الىضىىىىىااى،  ات اعاسىىىىىتمنا ات معينة ل   ىات ذات ا متياز ؛ وا 
ل ا  العىاب ال دنى )الذ  احتفظ  الج سىىىىىىىات الع نية، والمحاكمة يمام المح فين، وا 
   ع ى يية حال ل فالحين والمنفيين للى سىىىىي يريا  وتخفيف الرقا ة، والتوسىىىىع فى 
التع يم ع ى يسىىاس نظام مدرسىىى جديد، وزيادأ الحرية األكاديمية فى الجامعات، 

ل ا  صالحات كميرأ غيرها  وا  الىيود ع ى الصحافة وتجارأ الكتب ىىىى حركت هذه وا 
كافة ال وااف ا جتماعيةع وع ى الرغم من ين العالقة األسىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىية  ين ال  ىة 

واحتفظ الحكم الم  ل  حىوق   ،الحاكمة و ىية الشىىىىىىىىىىىىىىعب لم تتعر  لمسىىىىىىىىىىىىىىىاس
 التحول د كان تأميرناإللهيةن الم  ىة رافضىىىىىىىىًا فكرأ النظام ال رلمانى، ومع ذلك فى

داخل  1905خ يرًا؛ وقد عاشىىىىىىىىىىىىىىت روسىىىىىىىىىىىىىىيا وترعرعت حتى المورأ األولى عام 
 اإل ار ا جتماعى وا قتصاد  والسياسى الذ  تكون فى الستينياتع

وقد يمر تحرير الع يد وظهور ال  ىة المتوسىى ة والت ور ا قتصىىاد  ل شىى ر 
كرون أميرًا ك يرًاع وحل المفاألسىىىىىىىفل من ال  ىة المتوسىىىىىىى ة فى المجتمع المتع م ت

الذين ينادون  العم ية والعمل محل ن ال  العشىىىىىىرينيات العسىىىىىىكريين الرومانسىىىىىىيين 
 ومالك األراضىىىىىىى المماليين يو موظفى الحكومة فى األر عينيات واسىىىىىىتمر الن ال 
فى فىىدان مركزهم المىىافى الخىاص؛ ووصىىىىىىىىىىىىىىىل ي نىا    ىىات اجتمىاعيىة مخت فىة، 

ولها جميعًا اتجاهات فكرية جديدأ، للى مراكز هامة فى ومعظمها   ىات فىيرأ 
الجديد نالمدرسىىىىىىىىىىة ال  يعيةن فى  الفنون واآلداب والع ومع وسىىىىىىىىىىاند خ ي  ال  ىات

سىىىكى وروجوا ل واقعية فى الرسىىىم والموسىىىيىى، ف، وه  وا لمسىىىرحيات يوسىىىترو األدب
ون ع ى الجو  ر وساعدوا كميرًا ع ى تىدم الع وم ال  يعيةع والواقع ينهم كانوا يسي

الفنى واألخالقى  ىىىىىىىأكم ىىىىىىى  فى ت ىىىىىىىك الفترأع ووجىىىىىىىد مىىىىىىىذه هم العى ى وت رفهم 
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  وهو ا ن 1889ىىى  1828سكى )فا جتماعى تع يرًا عنهما فى مؤلفات تشيرنوشي
فى مىا ت  التى نشىىىىىىىىىىىىىىرت فى  قسىىىىىىىىىىىىىىيس وعالم اقتصىىىىىىىىىىىىىىىاد  وناقد يد ى، وهاجم

إلنتاا واليوتو يةع وفسر ا نالمعاصرن وهى مج ة شهرية ذات تأمير قو  العا فية
األد ى الجار ، الشىىىىىىىىىىىىىىعر والنمر ع ى حد سىىىىىىىىىىىىىىوا ،  أن  يشىىىىىىىىىىىىىىيا  تحددها ال ياة 
ا جتماعية والماديةع ويلىت السىىىىىىىىىىى  ات التى يزعجتها شىىىىىىىىىىىع ية هذا ا شىىىىىىىىىىىتراكى 

مت   التآمر سىىىىىىكى واتهفالمتزايدأ، وتأميره ع ى الشىىىىىى اب، الى   ع ى تشىىىىىىيرنوشىىىىىىي
 الىانونية، فىد حكمت ع ي  م من عدم توافر األدلةضد سالمة الدولة، وع ى الرغ

 األشىىىىىى ال الشىىىىىىاقةع و عد واحد وعشىىىىىىرين عامًا من النفى فى سىىىىىىي يريا، سىىىىىىمق ل  
 العودأ للى روسيا، ولكن المنية وافت   عد سنوات ق ي ة، وهو لنسان مح مع وفى 
يمنا  حيات ، منع ذكر اسىىىىىىىم  فى الصىىىىىىىحافة الروسىىىىىىىية وكان يدعى عادأ نمؤلف 

ىا ت عن فترأ جوجول فى األدب الروسىىىىىىىىىىىىىىىن، عنوان مجموعة مىا ت  الهامة م
عن جوجول، التى ح ل فيها المالمق ال ارزأ لىىىىىىىىىىىىىىىىىىنالمدرسىىىة ال  يعيةن ويع ن عن 
انتصىىىىىىىىىىىار الواقعية فى األدب الروسىىىىىىىىىىىى وذكره الشىىىىىىىىىىى اب المتحرر المت رف فى 

 ان لرواية لسىىىىىىىىكى قد كتب هذه افيغانيهم كمؤلف نما العمل؟ن وكان تشىىىىىىىىيرنوشىىىىىىىىي
سىىىىجن  فى ق عة ق عة   رس و ول فى سىىىىانت   رسىىىى ورا، واسىىىىتخدم ي  ال  ممل 
فيرا  اف وفنا، المريأ الحديمة التحرر، يو كيرسىىىىانوف ال  يب الذ  يؤمن  المذهب 
العى ى، كنماذا ل عدميين والمت رفين الش انع  ل لن ال  ل المالد لهذا المنشور 

 الذ  ين ذ كل متع األر  رحميتوفالشىىاب ا جتماعى الىصىىصىىى، وهو الن يل 
من يجل خدمة الىضية،  دا لهم يكمر شع ية وتأميرًاع وع ى الرغم من ين  ي عد ما 
يكون عن التصىىىديل وحسىىىن التصىىىوير، فىد رمز ألحالم الشىىى اب ويلهب خيالهمع 
وريوا فى شىىىدت  النسىىىكية وت رف  العنيد صىىىورأ معارضىىىة نل رجل الزاادن ومهما  دا 

ا ة األمر، فىد كانت هذه الشىىىىىىىىخصىىىىىىىىية الفاقدأ الحياأ  داية سىىىىىىىى سىىىىىىىى ة من من غر 
حين  1955ىىىىىىىىىىىىىىى  1930ممي ة، يغرقت الىصة الروسية ما  ين الصور المتك فة ال

 سار عشرات من سكرتير  الحزب النش ا  ذو  الفضي ة ع ى نم  رحميتوفع
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ين جمالييعد سىىىىىىى فًا ل  سىىىىىىىكىفوفى الىرن العشىىىىىىىرين، كميرًا ما كان تشىىىىىىىيرنوشىىىىىىىي
الشىىىىيوعيينع فهو لم يكتف  تأكيد تفول الحياأ ع ى الفن، معت رًا المؤلفات األد ية 
مجرد انعكاس ل ظواهر ا جتماعية،  ل لن  قام ييضًا  محاولة  نا  يساس نظر  
ل  ريىة ا جتماعية ال حتة التى يسىىىىىتخدمها فى مىا ت  النىدية الجافة التى تفتىر 

 ، وهو ييضًا 1861ىىىىىىىىىىىىىىى  1836ىو   دو روليو وف )للى اإللهامع وكان ت ميذه ني
ا ن قسيس و الب سا ل  المعهد الالهوتى، كات ًا يفضل من  كميرًاع وع ى الرغم 

، فىىىد وصىىىىىىىىىىىىىى ىىت مىىىا تىى  عن يىىةمن ينىى  لم يحىىد ق  عن انتىىىاد ال رل ا جتمىىاع
سىىىىىىىىىىىكى للى ما هو ي عد من تح يل األفكار فتورجينيف وجونشىىىىىىىىىىىاروف ويوسىىىىىىىىىىىترو 

فسىىىىرا  سىىىىكى التىفتماعيةع ولكن ن مة مىا ت  ومىا ت تشىىىىيرنوشىىىىيوالظروف ا ج
فيها الفن ع ى ين  تصىىوير م اشىىر ل واقع، حددت اتجاه النىد األد ى الروسىىى فى 
السىىىىىىىىىىىىىىنين التاليةع وكان دو روليو وف يعت ر األدب والخدمة ا جتماعية شىىىىىىىىىىىىىىياًا 

لصىىىىىىىىىىىىىىال  واحىىىدًا، ويت  ىىىب من الكتىىىاب الىيىىىام  مجهود خىىىالص النيىىىة من يجىىىل 
المجتمعع وكان العمل األد ى  النسىىىىىىى ة ل  مصىىىىىىىدرًا ل  اقة، وتع يرًا عن األفكار، 
يىوم مضىىمون  حىيىة  صىىياغة شىىك  ع وقد  دت هذه األقوال من ىية جدًا  النسىى ة 

 ا قتصىىىىىىىىىىىىىىىاد والع وم ال  يعية من اهتمام   التاريخ يو  لجيل كان يكمر اهتماماً 
رن معالجة نالحىاالن وينظ تينيات يردنوشىىىىىىىا ات السىىىىىىى الف سىىىىىىىفةع فىد كان شىىىىىىى ان

 احتىار للى نالىالأ المشىىىىىىيدأ فى الهوا نع وقد تكونت م امحهن   ريىة شىىىىىىديدأ 
  نال فل المرعبن فى ت ك 1868ى  1840)  يساريفالتحد  ع ى يد  ديميتر  

الفترأ، وهو ن يل شىىاب، كان يم ك ق م الصىىحفى الحاضىىر ال ديهة، وكان مجادً  
ألولى، وكانت حيات  قصىىىىىىىىىىىىىىيرأ كحياأ دو روليو وف )فىد توفى فى من الدرجة ا

المامنة والعشرين ور ما مات منتحرًا ، ولكن شهرت  كانت قد استفاضت وهو فى 
المانية والعشىىىىىرين، وتركت كل مىالة من مىا ت  يمرًا هاااًل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فىد  دا ين  مع ر 

ل كل وق  صىىىىىىىىىىىىىىادل عن معاصىىىىىىىىىىىىىىري ، ين ل  ما يفكرون في  ويرغ ون فى قول ع
شىىىىىىى ، فىد ن ذ العا فية والحب األفال ونى، والمالية، واألحالم الشىىىىىىاعرية ع ى 

كل ما ي عدنا عن واج اتنا الرايسية  ى نينها نحماقة  حتةن يو دليل ع ى الضعف، 
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التع يم، التىدم الع مى، الت ور الماد  وا جتماعى ىىىىىى هو شى    فاادأ من  فهو 
فىة لنجياًل ل شىىىىى ابع ووافىوا موا  يسىىىىىاريفالع ارأ للذن يمر كري عن يصىىىىى حت هذه 

ق  ية عندما قال  لن المال الذ  ينفل ع ى ال الي  والمسىىىىىر  وكتب الشىىىىىعر يجب 
ن ع ى مؤلفات  وشىىىكي  يسىىىاريفين يسىىىتخدم فى تشىىىييد ال رل الحديديةع وهاجم 

ينها نشىىى  يسىىاعد الكسىىالى ع ى قتل الوقتنع و ينما كان يجد متعة فى صىىياغة 
مل هذه األقوال، )نزوا من األحذية يفضىىل من مسىىرحية لشىىكسىى يرن  ورغ ة من  م

فى مضىىىىىىىىىايىة األعدا ، فىد يخذه قراؤه مأخذ الجدع وتجمع آ ف منهم تحت لوا  
 التفكير اإليجا ى و  هرا ع

سىىىكى ودو روليو وف مهتمين يسىىىاسىىىًا  الىضىىىايا ا قتصىىىادية فوكان تشىىىيرنوشىىىي
 مشىىىىىىىىكالت الت يير التاريخى والسىىىىىىىىياسىىىىىىىىى للى مكان  وا جتماعية الك يرأع ودفعا

الرايسىىىىىىى، ونصىىىىىىق يت اع  ين   يسىىىىىىاريفالصىىىىىىدارأع وكان الفرد هو منا  اهتمام 
ىوم ت يعتمدوا ع ى التجر ة كأسىىىىىىاس ل معرفة ألنها ناألسىىىىىىاس الوحيد السىىىىىى يم الذ 

ع ي  نظرأ تتسىىىىىىىىم  التعىل الحىيىى للى ال  يعة واإلنسىىىىىىىىان والمجتمعنع وينكر كل 
يخالقية كانت يم يد يةع ووصىىىىىىىف اسىىىىىىىتىالل الري  والحرية والفاادأ،  أنها    ةسىىىىىىى

لعظات العدميون  هذه ا الم اد  الع يا التى توج  كل لنسىىىىىىىىىىىان يحترم ذات ع وتأمر
تأمرًا شىىىديدًاع و ديت مورتهم داخل يسىىىرهم، فاعترضىىىوا ع ى سىىى  ة اآل ا ، وتحدوا 

ازلهم، وعمدوا للى يساليب الحديد وتركوا منالعرف ا جتماعى والس وك ال يب، 
، التى كميرًا ما كانت تتصىىىف  الوقاحةع وكان الكميرون منهم من والسىىى وك الفظة

وجمالية  نيوكار الن ال ن الن ال ، وكان تحديهم ل عرف السااد مجرد رد فعل لتعفن
الجيل األك ر سىىىىىىنًا المماليةع وقد اكتسىىىىىىب لفظ نالعدميةن معناه التحىير  ويصىىىىىى ق 

 ًا ل فوضى والفساد  ين ال  ىات الع ياعرمز 
وشىىىىىىىاهدت األمهات واآل ا  المرتاعون ال نات يىصىىىىىىىصىىىىىىىن شىىىىىىىعورهن ويدخن 
السجاار، ويعام ن الذكور كأنداد لهن ىىى عالمة الهالك األ د  التام ىىى  ينما ارتد  
األو د يحذية الفالحين وال  وزات الروسىىىىىىىىىية، وي الوا سىىىىىىىىىوالفهم وتحدموا  صىىىىىىىىىوت 

ين يدغموا ك ماتهم ووصىىىىىىىىىىىىىىفوا الدين  أن  نمجموعة من النفاياتنع مرتفع  دون 
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وكىىان ا تجىىاه الجىىديىىد يت  ىىب يغرب األزيىىا ع نليس لىىدينىىا وقىىت ل تفىىاهىىات ممىىل 
تصىىىىىىىىىىىىىىفيف الشىىىىىىىىىىىىىىعر والتذييل، ويدوات الزينةن، ومن المؤكد ين مظهر العدميين 
 نالخارجى ال ريب هو الذ  صىىىىىىدم خيال معاصىىىىىىريهم الذين هم يقل شىىىىىىذوذًا وكا

ال الب ذو العوينات ذو الشىىىىىىىىىعر المتأرجق )لذا كانت ينمى  يو الشىىىىىىىىىعر ال ويل 
المهذبع يما  النسىىىى ة ل سىىىى  ات، )لذا كان ذكرًا  يممل العدمى فى نظر المجتمع 

فىد كان العدمى يعنى عدوًا ل نظام الىاامع والواقع ين العدمية كانت   سىىىىىىياسىىىىىىية 
فعل العم ى تكمن تحت ردا  الوقاحة فى  دايتها ىىىىىىىىىىىىىىىى وكانت الرغ ة فى العمل وال

والم ال ة التنكر ع وكانت تتسىىىىىىىم  األنانية والدنيويةع وعمل آ ف من يت اعها فى 
المهن، ويسىىىىىىىىىىىهموا فى تشىىىىىىىىىىىييد ال رل الحديدية والمدارس يو درسىىىىىىىىىىىوا  كافة ينواأ

حركة تحرير المريأ فى الدواار العدمية، وانتشىىىىىىىىىىرت فى  ول   الخاراع ونشىىىىىىىىىىأت
، واضىىىىىى رت الحكومة للى لقامة معاهد نسىىىىىىااية تع يمية عالية روسىىىىىىيا وعرضىىىىىىها

 مخت فةع
وفى  ىىدايىىة السىىىىىىىىىىىىىىتينيىىات لم تكن العىىدميىىة قىىد تجىىاوزت  ور ال ىىدعىىة الفكريىىة 
المحضىىىىىىىىةع وكان يت اعها يتعا فون مع ا تجاه ا شىىىىىىىىتراكى والتجرر  المت رف 

ص دمت افى ذلك الوقت، ولكن لم تكن لهم ميول سياسيةع وجا  الت يير عندما 
محاو تهم فى النشا  العم ى  س  ة ال وليس، وعندما واجهتهم الظروف الحىيىية 
ل حياأ الروسىىىىىىىىىية، وكانت الحكومة تنظر لليهم  عين الشىىىىىىىىىك وتعرقل مجهوداتهم، 
واتفل سىىىىىخ هم مع سىىىىىخ  الدواار التحررية والمت رفة فى الوقت الذ  لم تتحىل 

نع م الروسى وفى نتتوي  اإلصالحاتفي  اآلمال فى ت يير يساسى فى نظام الحك
فىد رف  الىيصىىىىىىىر تحت ضىىىىىىى   الن ال  ذو  األمالك ويعضىىىىىىىا  حكومة تركيز 
السىىىىىىىىىىى  ة الىدامى، اإلذعان لفكرأ الم كية ال رلمانية، واحتفظ  سىىىىىىىىىىىي رت  الم  ىة 
غير منىوصىىىةع وفضىىىاًل عن ذلك، فحتى  عد الىيام  اإلصىىىالحات المخت فة، كان 

أكم ىى  يىوم ع ى التفرقىىة، ولم تتمتع  ىىالحىول المىىدنيىىة  نىىا  المجتمع الروسىىىىىىىىىىىىىىى  ىى
كام ة سىىىىىىىىىو  ال  ىات المحظوظة المولد )األشىىىىىىىىىراف والن ال  ، الوظيفة )ال  ىة 
الحاكمة الى ي ة ورجال الدين  المروأ )مالك األراضىىىىىىىىىىىىىىى، وتجار ال اافة الحرفية 



 103 

ن ف ى ماألولى ، يو التع يم )خريجو الجامعات ع وكان الفالحون والى اأ السىىىىىىىىىىىىىى
ال  ىة المتوسىىىى ة والصىىىىناأ والعمال وعامة الشىىىىعب فى يسىىىىفل الهرم ا جتماعى 
يعام ون ع ى ينهم نفاية األر ، وتعرضىىىىوا لالضىىىى هاد وا سىىىىت الل والتعسىىىىفع 
ولم يتردد الشىىىى اب المتحرر المت رف فى التع ير عن مشىىىىاعره ع ى شىىىىكل عمل 

النىىىىار ع ى  ، ي  ل كىىىىاركوزوف وهو  ىىىىالىىىىب جىىىىامعى1866مور ، وفى عىىىىام 
 ت فى الحديدية التى فش الىيصر، و عد لعدام ،   ىت الس  ات سياسة الى ضة

 د الخوف وزادت من التوتر، وتور  العدميون الذين كانت مورتهم الذاتية هى 
منا  اهتمامهم الرايسىىىى ق ل ذلك، فى المؤامرات السىىىياسىىىيةع ويصىىى ق العديد من 

سىىىىىىكى فكتا ات جرتسىىىىىىن وتشىىىىىىيرنوشىىىىىىي الجماعات السىىىىىىرية التى كانت تناقش فيها
 وع ما  ا قتصاد وا جتماأ ال ر يين، مصادر ل دعاية الموريةع

وفى  داية السىىىىىىىىىىىىى عينيات كان التحول قد اكتملع و ينما كان المجتمع المتع م 
وخاصىىىىىىىة الشىىىىىىى اب، ي  ى  تأمير محاو ت اإلمارأ التى كانت تىوم  ها العناصىىىىىىىر 

ا شىىىىىىىىىىىىىىتراكيىة، محىل تىأمير دو روليو وف  السىىىىىىىىىىىىىىريىة المت رفىة، حىل تىأمير ممم ى
 زيتسىىىىىىىىيف وتاتشىىىىىىىىيف ع وانتى تونرجال السىىىىىىىىتينياتن اآلخرين ممل ) و يسىىىىىىىىاريف

  وهو مور  عالم ويحد 1900ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1823الزعامة الفكرية للى  يتر  فروف )
لى ميخاايل  اكونين )  ، الذ  1876ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1814مؤسىىىىسىىىىى المذهب الشىىىىع ى، وا 

ع وهرب كالهما من نالشىىىىىىىىىىيوعية األولى صىىىىىىىىىىدعت منافسىىىىىىىىىىت  مع ماركس نالدولة
سىىىىىىىي يريا للى ال رب وقضىىىىىىىيا  ىية حياتهما فى يور ا  جاين سىىىىىىىياسىىىىىىىيينع وهر ت 

 روسيا  وسا ة  رل سرية عديدأع داخلمؤلفاتهما للى 
رونن، كما كان  يسىىىىىىىىىىىىاريف يسىىىىىىىىىىىىمى تالميذ  ازاروف، كوتع م نالواقعيون المف

عد ما يكون عن السىىىىىعادأ، وكان درسىىىىىهم المر  سىىىىىرعةع فىد كان الع د المحرر ي 
عامة الشىىىىىىعب يعانون من التعسىىىىىىف اإلدار  والت عية ا قتصىىىىىىادية، وكان الجهل 
والتعاسىىىىىىىىة سىىىىىىىىاادين فى الىر  ومدن األقاليم، وع ى الرغم من مظهر العاصىىىىىىىىمة 
و ع  المدن الك يرأ الرااع، فىد كانت روسىىىىىىىىىىىىىيا ما تزال دولة لق اعية نصىىىىىىىىىىىىىف 
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ل خالص هو اإل ىىاحىىة  ىىالحكم الم  ل يو لحالل   ر ريىىة، وكىىان ال ريل الوحيىىد
 مجتمع جماعى مكان ع

وكان يصىىاحب رؤيا المورأ ا شىىتراكية هذه يسىى ورأ الشىىع يةع ووجد المفكرون 
م مجرد يحالمه الشىىى اب لهم مماً  فى فكرأ الشىىىعب الروسىىىى، الذ  لم يصىىى ق فى

ضحية ل  ؤس والظ م فى ،  ل ييضًا نم ًا ل شفىة والفضي ة الف ريةع وكان دعاأ 
السالفية ينادون  التىاليد الىومية، ويعتىدون ين روسيا قد ينعم ع يها  نعمة الدين 
الصىىىحيق، وين مصىىىيرها التاريخى سىىىوف يحىل  شىىىاار المح ة المسىىىيحية ويو د 

د الشع يون ين الشعب الروسى يميل للى التجميعية مم كة اهلل ع ى األر ع ويك
فى قرارأ نفسىىىىى  وفى عادات ، وينهم يرمون للى تحىيل ا شىىىىىتراكيةع وكانوا يأم ون 
فى ين  لذا تم ليىاظ الفالحين ال ي ين  وسىىىىىىىىىا ة وسىىىىىىىىىاال الدعاية، فمن ال  يعى 

مكانياتهم، وسي نون المجتمع الكاملع  ينهم سيدركون حاجاتهم وا 
يتر  فروف مؤلف نخ ا ات تاريخيةن، وهو كتاب صىىىىىىىىىىىىىىىانع حى ة، وناد   

شىىىىىىىىىىكل عى ية السىىىىىىىىىى عينيات،  أن ع ى كل لنسىىىىىىىىىىان متع م التزامات تجاه جماهير 
الشىىىىىىىىىعب التى يسىىىىىىىىىرت  كفاحها كل ما حىى  الفن والفكرع وقال  لن مع د المىافة 

يين  أكم   قد شىىىيد فى الواقع ع ى يسىىىس يرسىىىاها العمل اليدو ع وقد قاسىىىى المال
وجىىاعوا ومىىاتوا كى يهياوا وقىىت فران ل   ىىىات الع يىىا التى خ ىىىت زهور المىىدنيىىة 
الجمي ةع وكان من المحتم يخالقيًا تسىىىىىىىىىىىىىىىديد الدين للى الشىىىىىىىىىىىىىىعب  إقامة نظام 
اجتماعى يهي  المىافة والترفي  ل جميع  دً  من ق ة محظوظةع وكانت ا شتراكية 

ين عج وا  ىدومها خدمة حىيىية لروسيا تممل ممل هذا النظام، وقد يد  هؤ   الذ
 ول.نسانيةع

الن مات العالية األخالقية لهذا المزي  من األفكار ا شىىىىىىىىىىىىىتراكية  وقد اجتذ ت
وال و ية المسيحية الروسية كميرًا من الن ال  النادمين، وهو نوأ كمير الشيوأ فى 

ذلك الوقت  فىالسىى عينيات، الذين اسىىتهوتهم فكرأ الخدمة ا جتماعية التى كانت 
 مما ة تضحية وتو ة، وذلك رغ ة منهم فى التكفير عن امتيازات المولد والتع يمع 
ويمىىا الخ ي  الىىىادم من ال  ىىىات الفىيرأ، ف م يكن  حىىاجىىة للى ممىىل هىىذا الت رير 
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األخالقى، كما شىىىىىىىىىىىىعر ييضىىىىىىىىىىىىًا  الجمال العا فى إلنكار الذات وسىىىىىىىىىىىىحر عىيدأ 
نفذًا ل م امق ال  ولية واإليمارية ل شىىىىىىىىىىىىىى ان الشىىىىىىىىىىىىىىع يةع وقد هيأت هذه الحىيىة م

والشىىىىىىا ات ذو  ال  يعة النشىىىىىى ة الذين كانوا يسىىىىىىمون ينفسىىىىىىهم عدميين  ينما هم 
 مماليون متنكرونع

و ينما يوحى  فروف  ات اأ  ريىة الدعاية السىىىىىىىىىىىىىى مية، التى كان يمل  أنها 
 لشىىىىىىىىىعباسىىىىىىىىىتسىىىىىىىىىر  كالنار المتأججة، اقتر   اكونين العمل الم اشىىىىىىىىىر، ويكد ين 

الروسى لدي  منا ع خ ياة من الحمية المورية، وين المورات والتمردات والصدمات 
المكشىىىىوفة مع السىىىى  ات الىيصىىىىرية سىىىىتكون درسىىىىًا مجسىىىىدًا من المورأ ل جماهير، 

 وستعمل فعاًل ع ى تىوي  دعاام الحكم الم  لع
 ةوفى  داية السىى عينيات سىىادت يفكار  فروف، وانتىل الشىىع يون من المناقشىى

النظرية للى العمل اإليجا ىع ورسىىىموا نحر ًا صىىى ي ية ل شىىىعبن سىىىرعان ما شىىىم ت 
آ فًا من المماليين الش ان من كال الجنسين، ينتمى معظمهم للى مالك األراضى 
الن ال ، واألشىىىىىىىىىىىىىىرافع وكانوا يذه ون للى الىر   وصىىىىىىىىىىىىىىفهم نجارين وصىىىىىىىىىىىىىىناعًا 

لى المصىىانع عماً   سىى ا ، كى يعيشىىوا  ها نفس الحياأ التى يعيشىىوممرضىىات، وا 
الكادحون فى روسىىىىىىياع ولكنهم، ع ى يية حال، سىىىىىىرعان ما يدركوا ين مجهوداتهم 

والعمال للى رسىىىىىىىىىل المسىىىىىىىىىاواأ  المفككة، فيها ضىىىىىىىىىياأ ل اقاتهمع ونظر الفالحون
ال ر ا  هؤ    عين العدا ، ولم يجد ال وليس يية صىىىىىىىىعو ة فى للىا  الى   ع ى 

كان قد اتضق ين نالوصول للى الشعبن  1875عام  رسل العىيدأ الجديدأع وفى
يىتضىىى اسىىتعدادًا منظمًاع وتولت منظمة سىىرية هى ناألر  والحريةن، وهى يول 
منظمىىىة من نوعهىىىا فى روسىىىىىىىىىىىىىىيىىىا، قيىىىادأ الحركىىىة وي  ىىىىت مىىىانى حمالت الحرب 
الصىىىىىى ي يةع وتح مت هذه مرأ يخر ، وكان السىىىىىى ب الرايسىىىىىىى فى ذلك لجرا ات 

ها الحكومةع وحوكم الماات من الشىىىىىىىع يين، وصىىىىىىىدرت ضىىىىىىىدهم الىمع التى اتخذت
يحكام  السىىجن واألشىى ال الشىىاقة،  ينما يرسىىل اآل ف للى السىىجن دون محاكمةع 

األمل فى ين تخ و روسىىىىىيا من الىيصىىىىىرية للى مم كة ا شىىىىىتراكية، دون  و دا ين
ين تمر  ىىالىىديمىرا يىىة ال رلمىىانيىىة ال ر يىىة يتنىىاقص كىىل يومع وكىىان من يسىىىىىىىىىىىىىىمون 
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  ما 1872اقتصىىىىىىىىىىىىىاديين )ترجم كتاب نريس المالن لماركس للى الروسىىىىىىىىىىىىىية عام 
يزالون فى اعتىادهم  أن الحرية السياسية هى قضية ص يرأ لذا قورنت  المشك ة 
األسىىاسىىية وهى الريسىىمالية، ولكن غال ية الشىىع يين انتهوا للى ين الكفا  من يجل 

وجادلوا  أن  نيجب ين نىيم الحىول السىىىياسىىىية، ل  األولوية ع ى ي  شىىىى  آخرع 
 حكمًا ديمىرا يًا فى روسيا كمىدمة لت ور اشتراكى يكمرنع

وسىىىىىىى ب رد الفعل المتزايد فى ال الد وتشىىىىىىىديد الهجوم المضىىىىىىىاد الذ  تىوم    
لتحرير صىال ة ال  ىان، تأج   1878ىىىىىىىىىىىىىىىى  1877الحكومة،  اإلضافة للى حرب 

لسىىىىىىىىىىىىىى ميىىة عن مكىىانهىىا ل.رهىىاب المزاا المور   ين المفكرينع وتنحىىت الىىدعىىايىىة ا
خ ف حزب اإلرادأ الشىىىىىىىىىىىىىىع ية الجديدأ ل حزب المتهدم  1879العاتىع وفى عام 

ناألر  والحريىىىةن ويكىىىدت هىىىذه المنظمىىىة التىىىآمريىىىة المركزيىىىة ين هىىىدف الحزب 
الم اشىىىىىىىىىر هو حكم ديمىرا ى يحظى  موافىة اإلرادأ الشىىىىىىىىىع ية الحرأ، وين الكفا  

اأ مس ق، يحل ل حزب في  استخدام العنفع ضد الحكم الم  ل الىاسى هو صر 
وكانت ال جنة المركزية ل حزب تتكون من مجموعة من الرجال والنسىىىىىىىىىىىىىىىا  ذو  

ة يحية  ذواتهم وشىىىىىىىىىىىىىىرعوا فى العمل  حمالعى ية الممالية العازمين ع ى التضىىىىىىىىىىىىىى
خالص م  لع ولما كانوا لرها يين وشىىىهدا  فى نفس الوقت، فىد ضىىىر وا يمم ة  وا 

 ضىىىىىىد الحكومة عة وقوأ التحمل األخالقى فى نضىىىىىىالهم اليااسعديدأ فى الشىىىىىىجا
المسىىىىىىىىي رأع وكانوا مصىىىىىىىىممين ع ى الىتل ألنهم كانوا مسىىىىىىىىتعدين ل موتع وهزت 
ال جنة المركزية، التى كانت قد  ديت كنظام ره نة، روسىىىىىىىىىىىىىىيا،  انفجارات الىنا ل 

ع  وحوادد الهروب المميرأ من السىىىىىجن ومحاو ت اغتيال الىيصىىىىىر وك ار موظفي
ل وفرل اإلعدام واألشىىىىىى ال الشىىىىىىاقة لخماد جذوأ تعصىىىىىى هم، نولم تسىىىىىىت ع المشىىىىىىا

كان هدفهم الرايسى قد تحىل  فىد را  الىيصر يلكسندر  1881عام  وعندما حل
مؤامرأ لرها يةع وع ى يية حال، فىد كان هذا ا نتصىىىىىىىىىىىىار الذ  لالمانى ضىىىىىىىىىىىىحية 

ان جنة المركزية  ينما كحىى  الموريون  اهظ الممنع فىد يعدم معظم يعضىىىىىىىىىا  ال 
 يرأ كان كال  اآلخرون يموتون موتًا   ياًا فى مناجم سىىىىىىىىىىىىىىي يرياع و عد مجهودات
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حزب اإلرادأ الشىىىىىىىىىىىىىىع ية قد تح م جممانيًا، و دً  من ين ي جأ الىيصىىىىىىىىىىىىىىر الجديد 
 يلكسندر المالد للى المهادنة، استهل سياسة جديدأ ل ىمع وا نتىامع

قف انتشىىىىىىىار األفكار ا شىىىىىىىتراكية فى روسىىىىىىىياع وع ى يية حال، فإن هذا لم يو 
نيات كما فى الس عينيات كان الماركسيون والشع يون ما زالوا يكونون وفى المماني

يكمر جماعات ال  ىة المستنيرأ الروسية تأميرًا، وكانت رو  المعارضة السياسية 
 وال مو  التحرر  المت رف تتخ ل الحياأ الفكرية والفنية  أكم هاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الحاد  عشر
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 الشع يون وكتاب األر 
 

والسىىىىىىىىى عينيات، وصىىىىىىىىىل تأمير األدب للى قمت   ظهور يعداد  فى السىىىىىىىىىتينيات
هىىاا ىىة من الىرا  الجىىدد، وا سىىىىىىىىىىىىىىت الل التجىىار  لتجىىارأ الكتىىب، وظهور م ىىالىىب 

ى يكمر من سىىىىىىكفال  ىات الناهضىىىىىىة، والتوسىىىىىىع فى التع يمع ولم يفعل تشىىىىىىيرنوشىىىىىىي
لواقع عندما قال لن ناألدب فى روسيا يكون المجموأ الك ى تىري ًا لحياتها تىرير ا

الفكريىىةنع وفى   ىىد حرم من المنىىافىىذ األخر  المىىألوفىىة ل  رب، كىىان العمىىل األد ى 
داامىىًا حىىدمىىًا اجتمىىاعيىىًاع وكىىان تىىأميره األخالقى والعىىا فى يعظم ويعر  منىى  فى 

وموجهًا، وكانت مظاهر نشىىىىىىىىىىىىىىا   ي  مكان آخر فى يور اع وكان الكاتب مع مًا 
تعت ر تحىيىًا لواجب سىىىىىامع و اإلضىىىىىافة للى ذلك، فىد كانت السىىىىىتينيات اسىىىىىتمرارًا 
لتىاليد العصىىىىر الذه ى، وكانت المؤلفات التى نشىىىىرت فى ذلك العىد قوية التأمير 
من حيد الكم والكيفع وع ى سىىىىىىىىىىىىىى يل الممال، فىد ظهرت الروايات التالية فى 

تمامًا، نرودينن، ونعش الن ال ن ونعند المسا ن  1870ىىىىى  1860روسيا فيما  ين 
وناآل ا  واأل نا ن ونالدخانن لىىىىىىىىىىىىىىىىىىنتورجينيفن؛ ونالمسىىىتذلون المهانونن ونالمىامرن 

سىىكىن؛ ونالىوزالن ونالحرب والسىىالمن فونالجريمة والعىابن، وناأل   ن لىىىىىىىىىىىىىىىىىندوسىىتوي
رأ وكانت هناك روايات كمي لىنتولستو ن؛ ونيو  وموفن، ونالهاويةن لىنجونشاروفنع

لىىىىىىىىىىىىن سمسكىن ونلسكوفن ونسالتيكوف ىىىىىىىىىىىى شيدرينن وآخرينع وكىاعدأ، فىد ت  ب 
النمر فى ت ك الفترأ ع ى الشىىىىىىىىىىىعر، وانتصىىىىىىىىىىىرت رو  الواقعية، ولكن كانت هناك 

مخت فة من الكتا ة الواقعية، وكان المسىىىىىىىىىىىىىىر  األد ى م ياًا  التنوعات  كميرأ ينواأ
 الكميرأع

  ال  ىىىىات مجموعىىىة من الرواايين ممن تنىصىىىىىىىىىىىىىىهم المهىىىارأ، وجىىىا  مع خ ي
جةع ف وصىىفوا حىاال تجار هم، وصىىوروا الجوانب المظ مة ل حياأ الروسىىية   ريىة

فضق  سكى وهو ا ن شماس فىيرفوع ى س يل الممال، كان هناك نيىو    وميالو 
 يىل  الحياأ ال شىىىعة فى يحد المعاهد الدينية اإلق يمية حيد ضىىىرب  السىىىيا  ما 

ينكوف، وهو ا ن قسىىيس تمرأ )صىىور من مدرسىىة الخزانة  وفيدور ريشىى 400عن 
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يع ى فى نيهل  ودلي نو ن صىىىورأ مرع ة لحياأ الفىرا  فى شىىىمال روسىىىيا؛ وسىىىار 
الكتىىاب اآلخرون ع ى نفس النم  فىىىدموا ق عىىًا وصىىىىىىىىىىىىىىفيىىة واقعيىىة فجىىة ل عىىادات 

يتاريا، هذه سىىىى فًا ألدب ال رولالروسىىىىيةع وفيما  عد نود   مدرسىىىىة الكتا ة الواقعية 
واعتذر النىاد ا شىىىىىىىىىىتراكيون إلسىىىىىىىىىىفاف هذا األدب وفىره الفنى  أن  نرد فعل لرقة 

 الن ال  التى اتسمت  ها ال  ىات الع يانع
و ينما ظهرت األمزجة واألفكار الشىىىىىىىىىىع ية فى مؤلفات تولسىىىىىىىىىىتو  الذ  خ ل 

ية  شىىدأ ل  الشىىع سىىكى الذ  اصىى   ت ميو فنوع  الخاص من الشىىع ية، ودوسىىتوي
 السالفية الدينية، اختار حشد من ص ار الكتاب  ين ين يصوروا الرو  الجديدأ 
ل   ىة المستنيرأ، يو يصوروا الفالحين وعامة الشعبع وكانت يحب روايات ت ك 
الفترأ هى روايات يلكسىىىندر شىىى ر ىىىىىىىىىىىىىىىىىى ميخالوف، وجريجور  ماتشىىىتت، وينوكنتى 

عها روايات تش، وهى جميفستانيوكو  ستانتينسكى، يو صور ال حرية لكونفيوميول
ذات نوعى اجتماعىن تحاول ين تعكس زمانها  أسىىى وب تصىىىوير  م اشىىىرع ومما 
  شىىىىىىىىىىىىىك في  ين هؤ   الكتاب قد نجحوا فى ليجاد سىىىىىىىىىىىىىجل تاريخى لت ك الفترأ، 

نًا  الغ التواضىىىىىىىىىعع ومن وجهة النظر األد ية ولكنهم كفنانين   يشىىىىىىىىى  ون ل  مكا
المؤرخون العىىديىىدون الىىذين يرخوا ل ىريىىة يكمر نجىىاحىىًا ممىىل نيىو   ال حتىىة كىىان 

ز توفراتسىىىىىىىكى األخالقى العا فى الذ  يصىىىىىىىور كتا   ناألسىىىىىىىسن الفرول ال  ىية 
داخل مجتمع زراعى، يو يلكسىىىىىىىىىىىندر لرتل األكمر نىدية الذ  تكشىىىىىىىىىىىف صىىىىىىىىىىىورت  

 الكام ة الشام ة ل حياأ الريفية ناألزهارن عن لحساس رااع  ال  ةع
ولكات ى نا سىىىىىىكتشىىىىىىاتن ي  )الصىىىىىىور اإلجمالية  يلكسىىىىىىندر ليفيتوف، األفال 
السىىىىىىىاخر وفاسىىىىىىىي ى سىىىىىىى  تزوف الكاتب الفكاهى، يهميتهما كسىىىىىىى فين لتشىىىىىىىيخوف 
وجوركىع وكان معظم الكتاب من هذا ال راز مرت  ين  الحركة الشىىىىىىىىىىىىىىع ية ليس 

تمعت واجفى  من الناحية الفكرية،  ل كأعضىىىا  عام ين فى الجماعات السىىىريةع 
  وهو يهم كتاب 1902ىىىىىىىىىىىىىىى  1843كل عيو هم ومزاياهم فى ج يب يوس ينسكى )

الحركىىىة  ىىىأكم هىىىاع وقىىىد ركز اهتمىىىامىىى ، ممىىىل كىىىافىىىة زمالاىىى ، ع ى نالمسىىىىىىىىىىىىىىتىىىذلون 
المهانونن، ع ى فىرهم، وسكرهم، ووحشيتهمع وكما قال ميخالوفسكى قااد الحركة 
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عنا  ر، شىىىىىىىىديد التعر  لالشىىىىىىىىع ية فى الممانينيات، فىد كان ا نًا لموظف صىىىىىىىى ي
ويمرا  الضميرع وقد اعت ر، ممل نالن يل النادمن، الظ م ا جتماعى، والفىر، يو 
التعسىىىىف السىىىىياسىىىىى، لهانة شىىىىخصىىىىية، وكان ذا لحسىىىىاس مرهف مري ع وكانت 
صىىىىىىىىىىىىىىوره لحيىىاأ الفال  مح و ىىة جىىدًاع فهى تعر  الحىىىاال ع ى مسىىىىىىىىىىىىىىتو  ع م 

ا نسىىىىىكى كان ينسىىىىى ها داامًا للى الىضىىىىىايالسىىىىىال ت ال شىىىىىرية تىري ًا، ل  ين يوسىىىىى ي
وقد صىىىحق الفكرأ الجارية عن الفال ، ولم يخف  السىىىياسىىىية وا جتماعية الك ر ،

المنسىىىوب ال  ى  لتىدم الفال ع ويحدد موقف يوسىىى ينسىىىكى ا نتىال من الشىىىع ية 
الممالية للى الشع ية النىديةع والىيمة األد ية لمؤلفات  مشكوك فيها للى حد ك ير  

هى تشىىى   سىىىجاًل ضىىىخمًا ل صىىىور م ياًا  الصىىىور اإلجمالية والسىىىردع وكل شىىىى  ف
تجري ى خشن، وجز  من قصص  مىالة اجتماعية، والجز  اآلخر مىالة صحفيةع 

هذا النوأ من الكتا ة سىىىىىىىىا ىة فى روسىىىىىىىىيا، وع ى الرغم  وع ى يية حال، فىد يوجد
 الشيوعيةع من ذ ول  فى  داية الىرن العشرين، فىد  عد من جديد تحت

وقد ساعدت مأساأ يوس ينسكى الشخصية ع ى شهرت   فىد كان يشعر  آ م 
ال شرية، وعيوب مجتمع ، شعورًا عميىًا عنيفًا، حتى لن  فىد عى  ، ويمضى آخر 

 سنى حيات  فى لحد  المؤسساتع
ووجد الضىىىمير المعذب الفكر الذ  يزعج  شىىىىا  الجماهير تع يرًا كاماًل عن  

 ، وهو شىىاعر صىىار مع ود الىرا  فى 1877ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1821نكراسىىوف )فى نيىو   
السىىتينيات والسىى عينيات، وكان دوره فى الشىىعر الروسىىى يك ر من شىىهرت   كميرع 
ولما كان ا نًا ألحد الن ال ، فىد ترك ضىىىىىىىىىىىىىىيعت  اإلق يمية وذهب للى سىىىىىىىىىىىىىىىانت 
  رسىىىىىىىىىىى ورا فى األر عينيات، كى يصىىىىىىىىىىى ق من رجال األدب  حمًا عن الشىىىىىىىىىىىهرأ 

الجوأ، وكافق من  يةع وق ل ين يصىىىىىىىىىىىل للى هدف ، عاش حياأ يفال، وعانى األد
يجل ال ىا  فى يحيا  العاصىىىىمة الىذرأ، و وج  عام، فىد مر  كافة ينواأ التجارب 
الىذرأع وعمل كأديب مأجور، وتع م مماليت  فى داارأ   ينسىىىىىىىىىىىىىىكى، ويخذ حكمت  

النهاية رجل يعمال  العم ية عن المحتالين و الب المال الىسىىىىىىىىىىاأع ويصىىىىىىىىىى ق فى
ًا، حىاذقىًا، ويقرب للى ين يىنىاجحىًا، وجمع وينفل قىدرًا ك يرًا من المىالع وكىان معتىد
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رًا شيكون ناه ًا، ولما كان رايس تحرير مجالت شهرية ك يرأ التأمير، وصديىًا ونا
لك ار الكتاب، فىد لعب دورًا هاااًل فى حياأ روسىىىىىىيا األد يةع وع ى يية حال، فىد 

األولى ينواأ الفالحين  اره عظيمة األهميةع وصىىىىىىىىىىىور فى قصىىىىىىىىىىىاادهكانت يشىىىىىىىىىىىع
والمناظر ال  يعية الروسىىىىية، )نجاك فروسىىىىتن، نيورينان، ونيم الجند ن الم حمية، 
للى آخره ،  أس وب واقعى داراع وع رت قصااده األخيرأ عن حزن الماليين من 

ن لذ  يىرب مي نا  و ن  وشىىىىىىىىااهم، و دا لمعاصىىىىىىىري  ين سىىىىىىىوداويتهم ومزاجهم ا
نلمن  ااعةالشىىى ال وي ة ممل قصىىىيدت  اليأس، يممل الواقع حىيىةع ومعظم قصىىىااده

ت يب الحياأ فى روسىىىىىىىيا؟ن يو نالنسىىىىىىىا  الروسىىىىىىىياتن )عن زوجات الديسىىىىىىىم ريين 
حات عدد من الموشىىىىى الالاى يت عن يزواجهن للى منفاهم فى سىىىىىي يريا  للى جانب

وعات الجارية، ومعظمها مكتوب تىل يهمية، وقصىىىىىااد تصىىىىىويرية تتناول الموضىىىىى
 اصىىىىىىىىىىىىىى الحات ال  ة الدارجةع ومن ناحية يخر ، فإن اعترافات  ال نااية تعكس 
مزاا الن يل النادم الذ  يشىىىىىعر  حب ممالى ل مظ ومين، ويح م  تضىىىىىحية   ولية 
فى الصىىراأ من يجل العدالةع وكان نكراسىىوف يؤمن  رسىىالة الشىىعر ا جتماعية، 

نع وكانت رسىىىىىىىىىىىىىالت  شىىىىىىىىىىىىىاعرًا ولكنك يجب ين تكون موا ناً  وقد قال  نقد   تكون
ر ذ  ميول اشىتراكية قوية، وقد وصى ت للى ق وب معاصىري ع رسىالة مفكر متحر 

و عكس كمير من شىىىىىىىىىىىىىىعرا  زمان  الذين كانوا يت  عون للى اليونان يو عصىىىىىىىىىىىىىىر 
النهضىىىة  حمًا عن اإللهام، ممل شىىىير ين ومايكوف، كان نكراسىىىوف شىىىاعرًا قوميًا 

ًاع وكانت تع يىات  ع ى األحداد الجارية تخا ب  وضىىىىىىىىىىىىىىو  يممال  الذين مجيد
يؤمنون  ىىىىىىىىىىىىىىىىنيمتنا روسيا التعسة المرية المظ ومة ذات ال  ش، الضعيفة الىويةنع 

  فى اإليمارية و ين يسىىىىىى و  وكرجل وكشىىىىىىاعر، كان الصىىىىىىراأ  ين مماليات  المورية
هم السىىىىىجن والمنفى و  وا للىالحياأ، يمزق ع ولم يداخل ال الب الشىىىىى ان الذين ذه 

عن الذنوب، وقضىىىىىىية  نكراسىىىىىىىوف نالىدر ي  ب ضىىىىىىىحايا تكفيراً  يرددون موشىىىىىىىحة
الحرية يمكن ين تكون قوية لذا دعمت  الدم،   شى   دون ممنن ىىىىىىىىىىىى لم يداخ هم 
الشىىىىك فى ين شىىىىاعرهم األمير يعيش حياأ مفر ة فى ا نتهازية، وغال ًا ما كانت 

هذا ا نىسىىىىىام هو مصىىىىىدر ندم نكراسىىىىىوف الصىىىىىادل  مفر ة فى الشىىىىىهوانيةع وكان
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وآ م ع وتحدد عنهما فى موشحات حزينة، اكتسب  عضها ن رات المأساأ، ممل 
ت ىىك التى يقر فيهىىا  ىىأخ ىىااىى  و  ىىب العفو من   ىىده  نيىىا   ىىد ، اغفر  لى كىىل 

 شى  من يجل ق رأ الدم التى يشترك فيها مع شع ىنع
قصىىىىىااده ا عترافية  اسىىىىىتمرارلالتجاه وكانت يشىىىىىعار نكراسىىىىىوف ا جتماعية و 

األخالقى الىىىذ  يتميز  ىىى  األدب الروسىىىىىىىىىىىىىىىع ولكن  ينمىىىا كىىىان اهتمىىىام رومىىىان 
ك يرمنتوف ينصىىىىب ع ى الفرد فى عالم العزلة والفخار والشىىىىر، تناول نكراسىىىىوف 
 التسىىاؤل سىى وك اإلنسىىان فى مجتمع اإلنسىىان، واسىىتج ى انحرافات الضىىمير التى 

 تماعية يو المسىىىىىاولية السىىىىىياسىىىىىيةع وكانت مادأ شىىىىىعره ول ت تنجم عن ال ياة ا ج
شىىىىىىىىىىديدتى التحد ع وعال  موضىىىىىىىىىىوعات معاصىىىىىىىىىىرأ، وتحدد عن ال رل  ييضىىىىىىىىىىاً 

الحديدية، وال نوك، والعمل اليدو ، ومعسىىىىىىىىكرات السىىىىىىىىجن، وننوتية الفولجانع وقد 
صاحب ال ر  ا جتماعى الواضق لهذا الشعر الهادف جريأ فى التع يرع ويخذ 

ف عن التى يد الشع ى، واستخدم كل يفانين األدب الشع ىع وقد كان نىاده نكراسو 
الن ال  ع ى حل تام فى شىىىىىىىكواهم من ين قصىىىىىىىااده نتفو  منها رااحة الفالحينن  
فىد يدخل نكراسوف يحوال الفالحين وحركاتهم فى الشعر المكتوب، وعمل عامدًا 

قعى  ميق والتفصىىىىىىىيل الواع ى نتجريد ال  ة من شىىىىىىىاعريتهانع وكان اسىىىىىىىتخدام  ل ت
يسىىى حة فى كفاح  ضىىىد العرف الرومانسىىىىع وقد يصىىى ق شىىىعر عصىىىره، كما كان 
مفروضىىىىىىىىىىىىىىىًا ين جوجول قد يصىىىىىىىىىىىىىى ق النمر، ولكن قيمت  الحىيىية تتخ ى الحدود 
التاريخيةع و  يىف نكراسىىىوف فى صىىىف واحد مع شىىىعرا  روسىىىيا العظام كمنشىى  

ن يول من يكد يصىىىىىىىىالة شىىىىىىىىعره، ل شىىىىىىىىعر المدنىع ففى التسىىىىىىىىعينيات، كان الرمزيو 
قد ع ل و   ا ية، والحركة ال  ياة ال اكية ألغاني عخ  التوالتأمير المكتسىىىىىىىىىىىىىىق لفىرا

سىىىكى  ىول   نلن  ي كى   ريىة يجمل ويشىىىد تأميرًا من ي  شىىىاعر روسىىىى فتشىىىايكو 
آخر، كما ين سىىىىىىىىىىىى وره ال  ياة الحزينة  نهايات مىا عها الشىىىىىىىىىىىىعرية الخاصىىىىىىىىىىىىة 

ولة، ت دو ك حن انفراد  من فرقة موسىىىىىىىىىىىىىيىيةع ولشىىىىىىىىىىىىىعره وحروفها المتحركة الم 
الرنين الحىيىى ل موسىىىيىى الشىىىع ية، ول مىا ع الشىىىعرية التى ت نى فى اجتماعات 



 113 

الىرية، ول    يغانى العمل، واألشىىىىىىىىىىىىىىعار الىصىىىىىىىىىىىىىىصىىىىىىىىىىىىىىية التى ترددها الفتيات 
 الىروياتنع

ذا كان نكراسوف هو شاعر ال  ىة المستنيرأ المتحررأ، فىد كان سا تيكوف لوا 
ى شيدرين هو يك ر هجاايهاع واتخذت الواقعية النىدية فى مؤلفات هذا الى)سويفت  

 الروسى  ا عًا س  يًا عنيفًاع
  الذ  كان يكتب تحت اسم الشهرأ 1889ى  1826ولد ميخاايل سالتيكوف )

شىىىىىىىىىىىىىىيدرين، فى عاا ة ن ي ة عريىة، وتع م فى المعهد الذ  تع م في   وشىىىىىىىىىىىىىىكين، 
فى تسىىىىارسىىىىكو  سىىىىيي و، وترقى كموظف مدنى للى درجة نااب  مدرسىىىىة ال يسىىىىي 

، كان قد يصىىىىىىىىىى ق 1862محافظ ألقاليم ريازان وتفرع وعندما قدم اسىىىىىىىىىىتىالت  عام 
معروفًا كمؤلف صىىىىىىور اجتماعية  ذعة، ولكن  كرس نفسىىىىىى  عنداذ تكريسىىىىىىًا تامًا 
ل كتا ة والصىىىىىىحافةع واشىىىىىىترك مع نكراسىىىىىىوف فى رااسىىىىىىة تحرير مجالت شىىىىىىهرية 

وكانت ال  ىة المسىىىىتنيرأ تعت ره واحدًا من ي رز ممم ى المعارضىىىىة ضىىىىد  ،يةتحرر 
الىيصىىىىريةع وفى كتا ات  الهجوية، هاجم  عنف يخ ا  السىىىىاسىىىىة األغ يا ، وفسىىىىاد 
يعضىىىا  الحكومة المركزية الكسىىىالى، وجهل ال  ىات الحاكمةع وتخ ف األشىىىراف 

رأع معاداتهم لالسىىىىىىىىىىتناالرجعيين، ويخيرًا، جشىىىىىىىىىىع الريسىىىىىىىىىىماليين الحديمى الظهور و 
وعر  فى قصىىىىىىىت  الرمزية ذات الشىىىىىىىع ية الك يرأ والتى تتك م عن مدينة خيالية، 
تاريخ روسىىىىيا الىيصىىىىرية  أكم   كسىىىى سىىىى ة  وي ة من األعمال ال ر رية واألخ ا ، 
وسىىىىىىىىىىىىىىخر من األ ىا رأ والوزرا ، وهزي من اإلجرا ات الرجعيىة التى حىاول الحكم 

األفكار التىدميةع وع ى يية حال، فع ى الرغم من الم  ل  ها ين يوقف انتشىىىىىىىار 
شىىىىىىىىارات سىىىىىىىىالتيكوف كانت مكتو ة    ة عيسىىىىىىىىو ين  ى ية )نسىىىىىىىى ة لل اسىىىىىىىىتعارات وا 

عيسىىىىىىىىوب  حمتها من ق م الرقيب األزرل، فىد كانت واضىىىىىىىىحة لىراا ع وانتشىىىىىىىىرت 
 ع  لمحات  فى روسىىىىىىىىيا  أكم ها ويصىىىىىىىى حت جز ًا داامًا من ال  ةع وع ى الرغم 

هجويات  تتناول موضىىىىىىىىوعات جارية وتشىىىىىىىىير للى يحداد وظروف من ين معظم 
شىىىى   هجويتها الالذعةع وال يسىىىت يع ين يشىىىعر فى فترأ معينة، فما زال اإلنسىىىان

ا   )من المسىىىىى ى ين نىارن كت الذ  يميز سىىىىىالتيكوف عن  ىية الهجويين اآلخرين
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ال  هو منتاريخ مدينةن  ىىىىىىىىىىىىىىىىنجزيرأ  يور ال  ريلن ألناتول فرانس، ع ى س يل الم
حدأ سىىىىىىىىىىخ  ع وممل جوفينال فىد ضىىىىىىىىىىرب يعدا ه  سىىىىىىىىىىو   ذأ، وكان ل ديهت  

تأمير نسىىىىىىىىت يع ين نشىىىىىىىىعر    حتى اآلنع وع ى يية  الحادأ، وسىىىىىىىىخريت  الحانىة،
التيكوف ىىىىىىىىىىىىىىىى شىيدرين دوامًا هى نآل جولوف يوفن وهى سىحال، فإن يكمر روايات 

ى تتسىىىىىى   ع يها يم وصىىىىىىف قاتم يىرب من المأسىىىىىىاأ لعاا ة يحد مالك األر  الت
مسىىىىت دأ جشىىىىعة، ويدمرها ا ن منافل شىىىىره، وهو جوداس )يهوذا  الصىىىى ير، الذ  

كرر ت ة  ين المفكرين الروسع وتتايصىى ق اسىىم  رمزًا ل شىىق الضىىيل العىل، والمخ
ن تكن فى شكل مخفف، فى نييام  وشيخونسكايا  الواقعة الىاسية لهذا الكشف، وا 

و ريىة الحياأ الروسىىىىىىىىىىىىىىية فى فترأ ما ق ل  الخوالىن، وهى دراسىىىىىىىىىىىىىىىة عميىة ل رل
اإلصىىال   وهذان الكتا ان للى جانب نقصىىص الجنياتن السىىياسىىية ال ريفة، من 

، حاول النىاد الشىىىىيوعيون فى 1930 ين يهم تع يرات الواقعية النىديةع و عد عام 
ا تحاد السىىىوفيتى  نا  شىىىهرأ سىىىالتيكوف نكديمىرا ى مور  حىيىىن مسىىىت  ين فى 

 ول  وعالقات  الشع يةعذلك مي
وفى السىىى عينيات والممانينيات، كانت المعارضىىىة ضىىىد النزعات المورية وضىىىد 
الشىىىىىىىىىىىىىع ية قوية جدًا، وذلك ع ى يية حال دون ين تصىىىىىىىىىىىىى ق حركة تحررية وكان 

نى امنان من النظريين من دعاأ الحكم الم  ل، كونسىىىىىىىىىىىتانتين ييتزعم الجنا  اليم
دينى ع ى قدر ك ير من الموه ة،  ، وهو مفكر 1891ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1831ليونتيف )

وروااى وكاتب مىا ت، شىىديد اإليمان  رسىىالة روسىىيا الج ي ة فى المشىىرل، ومؤيد 
  وهو 1895ىىىىىىىى  1822ل حكم الم  ل المت رف ا نتىامى، ونيىو   داني فسكى )

ع ى  يصىىىر عالم   يعى ومؤرخ سىىىالفى النزعة، معاد ل تحرر والريسىىىمالية، وكان
النظام السىىىىىىياسىىىىىىى الروسىىىىىىى، واسىىىىىىتحدد فكرأ نال رز المىافيةن  عدم لمكان ت يير

الىومية التى التى ها يسىىىىىىىوالد شىىىىىىى نج ر فيما  عدع وفى الىصىىىىىىىة، كانت المدرسىىىىىىىة 
المحافظة قد ي دت نشا ًا ك يرًا فى الستينيات عندما صور  سمسكى فى نال حر 

ما نالعاصىىفن العدميين ع ى ينهم ينذال ومخت سىىون، وعندما فضىىق لسىىكوف فى 
من مخران ون  ول األحرارن، ونالمرمارون الم تحون ذوو العويناتنع وفيما  عد، 
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ييضًا  مهاجمة الموريين فى نالخناجر المس ولةن، وهى كشف درامى  قام لسكوف
تشىىىو   المأسىىىاأ ل جراام والخيانة، يشىىى   نالمحرضىىىونن المعادية ل مورأ والتى كت ها 

تويفسكى يكوفع وتنتمى نالممسوسن لدوسنفسيوفولد كريستوفسكى وفيكتور ك وش
 جزايًا للى نفس الفاةع

وع رت مجموعىىات مخت فىىة من الكتىىاب الن ال  الىىذين كىىانوا يحىىاولون تىريىىب 
ورد الفعىىىل األدب من ممىىىاليىىىة األر عينيىىىات، عن الخالف مع الحركىىىة التحرريىىىة 

ر   وهو كاتب سي1887ىىىى  1812لىىىىنغزو خ ي  ال  ىاتنع ودافع  افل انينكوف )
ذاتية رااع، وصىىىىىىىىديل لتورجينيف، وي ولون جريجوريف، وهو شىىىىىىىىاعر رومانسىىىىىىىىى 
تتميز يشعاره الىصصية وقصااده السانت   رس ورجية  سحرها الك ير، وجمعت 

د ى شىىىى ن  والنزعة السىىىىالفية فى قالب جدي مىا ت  ضىىىىد الوصىىىىفيين ما  ين ف سىىىىفة
ال  شىىىىىىعرا  ن دفاعًا عن الفن الخالص ضىىىىىىد تشىىىىىىيرنوشىىىىىىيفسىىىىىىكى وحواري ع وكون 

مخت فون جمىىىاعىىىة هىىىامىىىة دافعىىىت عن م ىىىاد  نالفن الخىىىالصنع ويهم هؤ   هو 
 ، 1897ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1821كوف، وهو معجب  اإلغريل ومسىىىيحى مخ ص )يي ولون م

  مؤلف المالمية الشعرية التى يح ها 1875ىىىىىىىىىى  1817والكونت يلكسى تولستو  )
ااد وريسن، وقصىىىىىىىالشىىىىىىىعب، نوفاأ ليفان الرهيبن ونالىيصىىىىىىىر فيدورن ونالىيصىىىىىىىر  

غنااية  ال ة الرقةع وع ى الرغم من ين تولسىىىىىىىىىىىتو  كان محافظًا فىد سىىىىىىىىىىىخر من 
حكومة تركيز السىىىى  ة، وكان ينتمى للى مجموعة من الشىىىىعرا  اختفوا ورا  اسىىىىم 

ل ع ى ضىىىىىىىىي كوزما  روتكوف الوهمى، وشىىىىىىىىنوا هجومًا من الهجو المر  والمورية
 ممانينيات والتسعينيات  وج  خاصيفل يعضا  حكومة تركيز الس  ةع وكانت ال

  1904ىىىىىىىىىى  1837تىري الشعرا  الص ار اآلخرين، ممل كونستانتين س يتشفسكى )
 ولونسكى و  ستشييف األكمر تحررًا،   ، يو1893ىىىىىىىىىىىىىىىى  1840ويلكسى ي وختين )

وكذلك كان الحال مع يفناسىىىى يفناسىىىيفتش فيت وهو شىىىاعر يؤمن  وحدأ الوجود، 
ل  نهاور وترجم مؤلفات  للى الروسيةع وع ى يية حال، ف م ت تأمر تأمرًا شديدًا  شو 

قصىىىىىىىىىىىىىىااد فيت عن الحب وال  يعة تىديرًا ل  فى نهاية الىرن، وفى السىىىىىىىىىىىىىىتينيات 
استشهد  س وره عن نالهمسات، األنفاس الخج ة، ت ريد العندليبن، كأمم ة ع ى 
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ن الجامدو  نالجمالية التى   معنى لهانع ولم يشىىىىىىىىىىىىعر المتحررون وا شىىىىىىىىىىىىتراكيون
وغة، وتجاه وا رقة لمسىىات ، والرهافة الفنية اإليىاعية ل ىصىىااد التى االمر   موسىىيىاه

ع رت عن ا تصال  ين نهذيان الرو  ال ام  وع ير األعشاب الم همنع وع ى 
يية حال، فىد يوجد لعال  فيت نلألحالم المارقةن، ل حياأ التى تصىىىىىىىىىىىىىى  غ  ال ذأ، 

 الرمزيين الذين يشادوا  عظمة فيت يستاذًا ل تن يم،صد  لها  ين يد ا  الصنعة و 
 صوفى النزعةع وشاعرًا من الصف األولع وجمالياً 

 ، وهو شىىىاعر يجل شىىىأنًا من ين 1873ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1803واحتل فيدور توتشىىىيف )
تحوي  حدود الجماعات يو المدارس، مكانًا ع ى حدأ، ولما كان ا نًا ألحد مالك 

ًا  موحًا، ويمضىىىى امنين وعشىىىرين عامًا فى األر  األمريا ، فىد يصىىى ق سىىىياسىىىي
م تمر وزارأ الخارجيةع ولالسىىفارات الروسىىية  الخارا، مم شىى ل مناصىىب ك يرأ فى 

، ولم ي ل تىىىديرًا ل   عىىد ذلىىك  فترأ  وي ىىةع 1854مؤلفىىاتىى  ا هتمىىام حتى عىىام 
فى ، من  ينهىا  400وتمتىىاز قصىىىىىىىىىىىىىىىااىىده التى كت هىىا فى لحظىىات فراغىى  )حوالى 

 وحدتها، وتماسكها ورشاقتهاع وتعر  هذه األشعار الجزاية الف سفية، ترجمات  
ام سىى التى تكاد تكون مأمورية )تسىىتعمل األقوال المأمورأ ، المكتو ة  أسىى وب يد ى

 ع  الشىىىىىى ، ير  ها  الىرن المامن عشىىىىىر يكمر منها   وشىىىىىكين، تعر   وقديم
ة نوهذا ال  ا  تأمالت عن الفوضىىىىىىىىىى ال دااية، مصىىىىىىىىىدر كل األشىىىىىىىىىيا ، وال  يع

الذه ى الم ىى فول هاوية مجهولةنع وكان توتشيف ير  الحياأ محا ة  األحالم، 
المحي   األر ، وتتخ   يمواا العناصىىىىىىىىىىىر )نار، ما ، هوا ، تراب   كما يحي 

ع ى الشىىىىىىىا   محدمة ضىىىىىىىجيجًا، والزوجان األ ديان، الموت والنوم، وا نفعا ت 
ى يو ال يل للى جانب ضىىىىىىىىىو  النهار ييضىىىىىىىىىًا، هى جز  من الفوضىىىىىىىىىىع فالفوضىىىىىىىىى

يشىىىىىى الن الرو ، وهذا  سىىىىىى ب الشىىىىىىىالع وع ى يية حال، فإن منااية اإلنسىىىىىىان لها 
يسىىىىىىىىىى اب يخر   فهو   يرغب فى اإلذعان ل نظام الكونى، كما يتمرد عى   ع ى 
العالمع نلن المزمار المفكر   ينضىىىىىىىىىىىىىىم للى جوقة األمواا فى ترديد لحن الكون 

يد الذ  يتمتم معترضىىىىىىىىًا ويردد يغنيت  الخاصىىىىىىىىةنع ولم يكن ليف المن م، لن  الوح
تولسىىىىىىىتو  يسىىىىىىىت يع ين يسىىىىىىىتمع   ير دموأ للى سىىىىىىى ور توتشىىىىىىىيف الىاا ة  وحدأ 
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الكون  نكل األشىىىىىىىىيا   داخ ى، وينا فى كل األشىىىىىىىىيا ، دعنى يشىىىىىىىىارك فى العدم، 
لى  عودعنى ينتشىىىر فى العالم الناام، فال شىىىى  يترك يمرًا، وما يسىىىهل ي  يكونن وا 

جانب الىصىىىىىىىااد التى تجسىىىىىىىد هذا نالوعى الكونىن، كتب توتشىىىىىىىيف قصىىىىىىىااد حب 
حادأ تخت   فيها العا فة  الحزنع وع ى الرغم من ين توتشىىىىىىيف ع ر فى  غنااية
عن م امع النفس الروسىىىىية المتدينة، وسىىىى ل الرمزيين، فىد كتب ييضىىىىًا  هقصىىىىااد

فرنسية عن التى كت ها  ال يشعارًا تتناول موضوعات جارية، وتكشف هى وكتي ات 
 مزي  غريب من المحافظة والمسيحية السالفيةع

وع ى يية حال، فىد كان معاصىىىىىىىىىىىىىىروه المعادون ل تحرر يعتىدون ين اإليىاأ 
ونادوا  توتشىىيف ح يفًا لهم، من الحماسىىى الخ ا ى وال ا ع الىديم لشىىعره يجعالن

كن من كتاب النمر يم صىىىرفًان وي  ىوا هذه الصىىىفة ع ى جماعة كام ة    نروسىىىياً 
ي هم الكتاب يشتركون فى م تسميتهم  صدل يكمر  ىىىىىىىنكتاب األر نع وكان هؤ  

للى تصىىىىىىىىىىىىىىوير األنواأ الىوميىة وال ياىة، وفى اهتمىامهم الك ير  ىالعىادات والتىىاليد 
الروسىىىىىية، وتصىىىىىوير ال  ىات السىىىىىف ى والوسىىىىى ى يكمر من الن ال  يو المفكرين، 

سىىىىى وب ا صىىىىى الحى الذ  يىترب من ال  ة الدارجة، وفى كتا تهم عادأ  ذلك األ
والذ    يعترف  تى يد كارمزين وتورجينيف األرسىىىىىىىىتىرا ى المهذب، وع ى الرغم 
من اختالف األمزجة واآلرا  السىىىىىىىىياسىىىىىىىىية، كان كتاب األر  يتوقون للى نلعادأ 
الوحدأ الضىىىىااعة  ين المجتمع الممىف وجماهير الشىىىىعب ال فيرأن، وكان  عضىىىىهم 

هون الشىىىىىىىىىع يين شىىىىىىىىى هًا واضىىىىىىىىىحًاع ويؤكد  ع  النىاد النكهة الىومية الىوية يشىىىىىىىىى 
ن نىادًا آخري لمسىىىىىىرحيات يوسىىىىىىتروفسىىىىىىكى، ويضىىىىىىمون  للى هذه المجموعة، ولكن

يدفعون  أن يوسىىىتروفسىىىكى كان شىىىديد النىد ل  ياة التى صىىىورها،  ينما كان كتاب 
ية الىد ن يمةنع ويمكن ياألر  الحىيىيون متعا فين مع  ريىة الحياأ نالروسىىىىىىىىىىىىىى

  وهو واحد من 1859ىىىى  1791نضم )مع  ع  التحفظات  سرجى يكساكوف )
يعظم ن الواقعيين ال صىىىىىىىىىىريينن الروس، ومؤلف ذكريات تتخ  ها الرو  الشىىىىىىىىىىعرية 

تىىاريخ العىىاا ىىةن ون فولىىة حفيىىد  ىىاجروفن ، للى فاىىة الكتىىاب الن ال   )نسىىىىىىىىىىىىىىجالت
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كى  سىىىمسىىى ىل شىىىك، حالة يلكسىىى  األر  األم، ويقل من هذا احتما ً  الم تصىىىىين
   وهو روااى شديد الحيوية، ومشايع مخ ص لالتجاه الواقعى،1881ىىىىىىىىىى  1820)

يضىىىىىاف يمم ة ق ي ة للى معر  الرجال الذين   لزوم لهمع ولما كان  سىىىىىمسىىىىىكى 
نفسىىىىى  ن ياًل مفتىرًا وموظفًا حكوميًا مدنيًا عاش سىىىىىنين كميرأ فى األقاليم، فىد كان 

حين وصىىىىىىىىىىىىىى ار الموا نين، وصىىىىىىىىىىىىىىورهم فى مؤلفات  ارعة خير من يعرف الفال
  ا ت اعية، والمسىىىىىىىىىىىىىىرحية 1858 ذعة، وضىىىىىىىىىىىىىىع   عضىىىىىىىىىىىىىىها ممل نيلف رو ن )

   عد يساتذأ الواقعية العظام م اشرأع ويع ن 1869التراجيدية الرااعة نحظ قاسن )
ن يتمر دون  ينينكوف فى مىالة عن عدو األور ية هذا الذ  لم يترك فرصىىىىىىىىىىىىىىىة

راهيتىىى  لألجىىىانىىىب والعىىىادات ال ر يىىىة نلنىىى  يفو   رااحىىىة ال ىىىا ىىىة غير يع ر عن ك
الم روقة، والصىىىىى صىىىىىال األسىىىىىودن و ما يسىىىىىمي  الفرنسىىىىىيون نع ير األر نع وفى 
حا ت كميرأ،  ور كتاب األر  ذلك النوأ من الفردية اإلق يمية التى كان من 

افل لرواد هو  الحتمى ظهورها فى قارأ متعددأ الىوميات ممل روسياع وكان يحد ا
 ، الذ  كتب  اسىم مسىتعار هو يندري   تشىرسىكىع 1893ىىىىىىىىىىىىىىىى  1819م نيكوف )

نفى ال ا اتن ونع ى التاللن مكرسىىىىىىىىىىىىىىىة لحياأ وعادات وكانت روايات  الم حمية 
المؤمنين الىدامى )يو ال ىوسىىىىىىىيين الىدامى  الذين هر وا من اضىىىىىىى هاد الكنيسىىىىىىة 

رال وفى سىىىىىىي يريا حيد اسىىىىىىت اعوا والحكومة ويقاموا مسىىىىىىتعمرات مزدهرأ فى األو 
المحافظة ع ى تىاليدهم الىديمة دون مسىىىىىىىىىىىىىىىاسع وكان عدد ك ير من ال اافيين 

ااالت التجار فى موسىىىىىىىىىىىىكو وع ى الفولجا فى الىرن التاسىىىىىىىىىىىىع عشىىىىىىىىىىىىر، ويغنى ع
ينحىىدرون من يرومىىة المؤمنين الىىىدامىع وكشىىىىىىىىىىىىىىفىىت روايىىات م نيكوف عن عىىالم 

ن  أكم  ، و عمت من جديد ل تهم فى الىر عاداتهم الخاصىىة وشىىخصىىياتهم العنيفة 
السىىىىىا ع عشىىىىىر، )وقد كال جوركى وغيره من كتاب الىرن العشىىىىىرين المديق ل ىيمة 
ال  وية، والىيمة الخاصىىىىىىىىىىىة  ع م الشىىىىىىىىىىىعوب الوصىىىىىىىىىىىفى لمؤلفات م نيكوف ع ومن 

  المدعو 1912ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1852اإلق يميين الذين هم يقل يهمية، ديميتر  مامن )
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وكان وصىىىىىىىىف  ال  يعى ل   ىة المتوسىىىىىىىى ة فى األورال  )السىىىىىىىىي ير  ع سىىىىىىىىي يرياك
يضاحية معينةع  وروسيا اآلسيوية، يفتىر للى الشكل والفنية ولكن كانت ل  قوأ وا 

  كان  ال شك يعظم كتاب األر ع 1895ىىى  1831) ولكن نيىو   لسكوف
ن   ونالخنىىىاجر المسىىىىىىىىىىىىىى ولىىىة1864وقىىىد جع تىىى  روايىىىاتىىى  األولى نمىىىا من مخران )

هجومًا عنيفًا، محظورًا فى الدواار  ى يهاجم فيها الشىىىىىىىىىىىىى اب المتحرر  الت1871)
تعر  و  التحررية، والتى كانت فى السىىىىىىىىىىىىىى عينيات تعنى غال ية المجتمع المتع م

 لسكوف لالض هاد ع ى ين  من دعاأ الرجعية، ولكن فى سنوات حيات  العشرين
ذا  ل مؤلفات هاألخيرأ، وصىىىىىىىىىىىىف  المدافعون عن الحكم الم  ل  أن  نهدامن ولم ت

الكاتب األصىىىيل المسىىىتىل تىديرًا كاماًل   يتأمر  األمزجة السىىىياسىىىية المت يرأ، ل  
  عد وفات ع

وكان مد  مؤلفات  ك يرًاع وصىىور فى روايت  الرااعة نيهل الكاتدراايةن صىى ار 
الىسىىىىىىىس، ففيها ت يرسىىىىىىىوف الىس الذ    ينسىىىىىىىى، والذ  يحارب حكام الكنيسىىىىىىىة 

الرياضى يكيال الذ  يستخدم ق ضات  فى ناإلقناأ المسيحى  المركزية، والشماس
الع وفن، وروايىىاتىى  نالمخىىدوأن ونيهىىل الجزيرأن، ونالعىىدميينن ونخ ي  ال  ىىىاتن؛ 

ن وماسىىىىوفو  ودون وهيمى سىىىىانت   رسىىىى وران وروايات  نالسىىىىنون الخوالى فى قرية 
ص  عر  قصونانحالل يسرأن هى سجالت تاريخية رااعة عن ن ال  األقاليمع وت

يفضل لنجازات  ىىىىىىىىىىىىىىى موك ًا مت اينًا من الصناأ  الىصيرأ العديدأ ىىىىىىىىىىىىىىى التى قد تكون
والتجار والم امرين والفالحين والموظفين وسىىىىىىىىىىىىىيدات ال  ىة المتوسىىىىىىىىىىىىى ة و نات 
الجارع وتتسىىىىىىىم رواية الم امرات نالشىىىىىىىارد المسىىىىىىىحورن ونالمالكن ذات األسىىىىىىى وب 

وال رغود الفو ذ ن  نكهة قوية من  النم ى، ونالحداد األحول األعسىىىر من  و 
األدب الشىىىىىىىىع ى الروسىىىىىىىىىع وهى جميعًا تظهر مهارأ لسىىىىىىىىكوف ال  وية، ومرح ، 
ومي   الجوجولى )نسىىىىىىىىىىىىىى ة للى جوجول  للى ال را ة ال  وية، وسىىىىىىىىىىىىىىروره  تحريف 
حسىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىى   المسىىىىىىىىىىتويات المخت فة ل  ة الدارجة، ومي    األلفاظ والتالعب  ها، وا 

 لعامية والتورية والسجع والتع يرات الشع ية المس ية، والواقعالشديد للى الك مات ا
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ين ل ة لسىىىكوف شىىىديدأ الت ون وال هجة، ويسىىى و   مسىىىل للى حد ك ير، وقصىىصىى  
مفعمىة  ىالحوادد والمنع فىات المضىىىىىىىىىىىىىىحكىة، حتى لن كميرًا من الىرا  والنىىاد لم 

اهتمام  و  يدركوا سىىىىىىىو  قيمة لسىىىىىىىكوف الترفيهية، ويغف وا شىىىىىىىعوره الدينى العميل،
ون المسىىتىيمينن،  وادر د  الجذور الخ ياة ل شىىخصىىية الىومية وتحيز لىىىىىىىىىىىىىىىىىنالرجال

كيشىوت سىالفىع وتع ر كمير من شىخصىيات  عن مظهر الجريمة والشىهوأ، ولكن 
ينشىىىىىىىىىدون الخالص داامًا فى الندم واألعمال ال ي ة، وقد كان لسىىىىىىىىىكوف  اآلممين

ىالال الذين شىىىىرعوا عامدين فى واحدًا من كتاب الىرن التاسىىىىع عشىىىىر الروسىىىىى ال
تىديم الشخصيات اإليجا يةع وهناك من الحب ل.نسان و ي ت ، واإليمان  سالمة 
وحيوية التى يد الىومى الروسى ى الذ  استجاله   رل عديدأ متنوعة ى فى جوهره، 
ما يجعل مجموأ مؤلفات  ال ارعة الخصىىىىى ة التى تحفل  التناق ، تعر  صىىىىىورأ 

يا الىرن التاسع عشر من يشهر كتا ات من يفوق  شع ية من يكمل ويصدل لروس
المؤلفينع و ينما كان تشىىىىىيخوف هو يول من ري  متناقضىىىىىات لسىىىىىكوف ووصىىىىىف  
 أن  مزي  من نرجل فرنسىىىىىى رشىىىىىيل وقس م رود من وظيفت ن، فىد كان جوركى 
هو الذ  يكد يهميت  الىومية  نلن  لم يكتب عن الفال  الروسىىىىىىىىىىىىىىى، العدمى، يو 

ن المر  يشعر  أن منا  اهتمام لسكوف مالك  األر  ى لنما كتب عن الروسع وا 
الرايسىىى، فى كل قصىىة من قصىىصىى ، كان مصىىير روسىىيا ك ها يكمر من  مصىىير 
فرد من األفرادع وهو واحد من كتاب روسىىىىىىىىىىىيا الم رزين، وقد اسىىىىىىىىىىىتوع ت مؤلفات  

 روسيا  أكم هانع
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 الفصل المانى عشر
 سكىدوستويف

 
وآخرها ناإلخوأ  1846يول روايات دوسىىىىىتويفسىىىىىكى نيناس فىرا ن عام  نشىىىىىرت

ع وفى فترأ األر عىىة والمالمين عىىامىىًا هىىذه كتىىب مجموعىىة 1880كىىارامىىازوفن عىىام 
من المؤلفات كان تأميرها ع ى العالم ال ر ى يكمر تدميرًا ودوامًا من مؤلفات ي  

ح يل ت ول النىاد وع ما  النفسكاتب روسىىىىى آخر فيما عدا تولسىىىىتو ع و ينما يحا
تأمير دوسىىىىتويفسىىىىكى تفسىىىىيرًا يىوم ع ى التح يل، ويتجادلون حول جنون  ونفسىىىىيت  

والنسىىىىىىا  فى كل مكان فى ا سىىىىىىتمتاأ  المريضىىىىىىة، يمضىىىىىىى الماليين من الرجال
  التجر ة المميرأ المروعة التى نجدها فى قرا أ كت  ع
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يد والده وهو ن يل مفتىر ح 1821ولد فيدور دوسىىتويفسىىكى فى موسىىكو عام 
يشىى ل وظيفة   يب مىيم فى مسىىتشىىفى خير ع وكان لألسىىرأ سىىكن صىى ير ع ى 
ير  المسىىىىىىتشىىىىىىفى، وعرف ال فل، وهو فى سىىىىىىن م كرأ، األلم والنوازل والموتع 

كد متسىىىىىىىى   ن بونشىىىىىىىىأ فى جو من النظام الصىىىىىىىىارم والورأ الدينى، يهيمن ع ي  ي
وهو فى السادسة عشرأ من عمرهع ال  عع وكانت يم  ع وفة ومريضة، وماتت 

ويرسىىىل  عد ذلك للى مدرسىىىة المهندسىىىين العسىىىكريين فى سىىىانت   رسىىى ورا حيد 
قضىىىىىىىىىى ير ع سىىىىىىىىىنوات حزينة تعسىىىىىىىىىةع وكان والده قد لىى حتف  ع ى ييد  ع يده 
الذين يسىىىىىىىىىىىا  معام تهم؛ فظل فيدور  مفرده، دون مال يو يصىىىىىىىىىىىدقا ع وكان يكره 

احد هو األدبع و عد تخرج   وقت قصىىير مدرسىىت  ولم يكن يعشىىل سىىو  شىىى  و 
اسىىىتىال من منصىىى   كرسىىىام عسىىىكر  وكرس نفسىىى  ل كتا ةع و عد سىىىنين من الفىر 

روايات  نيناس فىرا ن التى  قت نجاحًا يكيدًاع ونشىىر روايات  والحرمان نشىىر يولى
قصىىىىىىيرأ وقصىىىىىىصىىىىىىًا يخر  وكان يكتب   ريىة محمومة، لذ كان يفي   األفكار 

ع مم ح ت    الكارمة عندما يلىى الى   ع ي   شىىىىىىتراك  فى الىصىىىىىىصىىىىىىية واآلرا 
جماعة سىىىىىىىىىىىرية من المماليين الشىىىىىىىىىىى ان الذين يتحدمون عن ا شىىىىىىىىىىىتراكية ال و ية 

حكم ع ى دوسىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىكى ورفاق   اإلعدام  1849ويح مون  الحرية، وفى عام 
ظىىة حال واقتيىىدوا للى مكىىان تنفيىىذ الحكم فى ميىىدان عىىام يمىىام فرقىىة اإلعىىدامع وفى 

األخيرأ تىدم يحد الموظفين ويع ن عفو الىيصىىر واسىىت دال األشىى ال الشىىاقة  حكم 
اإلعدامع وق ل ين يتمالك دوسىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىكى نفسىىىىىىىى  وجد نفسىىىىىىىى  مك اًل  الحديد فى 

 ال ريل للى سي يرياع
و عد تجر ة اإلعدام الزااف المروعة هذه، يمضى ير ع سنوات كمحكوم ع ي  

ىت ة والمجرمين وكان ع ي  ين يتى ل معام ة   غ من  األشىى ال الشىىاقة، محا ًا  ال
مهانتها يننا   نست يع ين نتصيد سو  لمحات منها فى مؤلفات  التى كت ها فيما 

يرسىىىىىىىىىىىل كجند  للى  1854 عد وخاصىىىىىىىىىىىة نمذكرات من منزل الموتىن وفى عام 
تزوا  1857فرقة مشىىىاأ فى سىىىيمي التنسىىىك، وهى مأو  آسىىىيو  حىيرع وفى عام 

ة شىىىىىىىىا ة مريضىىىىىىىىة  السىىىىىىىىلع وكان فى المامنة والمالمين من عمره، عندما من يرم 
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،  عد تسع سنوات من كافة ينواأ المحن،  العودأ 1858سمق ل  فى النهاية عام 
حتى وفات  عام  1859للى سىىىىىانت   رسىىىىى ورا ليسىىىىىتعيد مكان  فى األدبع ومن 

يرع ر لم يتوقف لحظة عن ممارسىىىىىىىىة نشىىىىىىىىا   رواايًا وصىىىىىىىىحفيًا ورايس تح 1881
، و عد ذلك  عامين تزوا من الفتاأ التى كانت 1864وتوفيت زوجت  األولى عام 

تىوم ل   أعمال ا ختزالع وع ى الرغم من فارل السىىىىىىن )فىد كانت فى العشىىىىىىرين 
فى فىد يص حت رفيىة مح ة تحسن فهم ع و   ينما كان هو فى الرا عة واألر عين 

مهانونن م مؤلفات  نالمسىىىىتذلون الالسىىىىتينيات والسىىىى عينيات نشىىىىر دوسىىىىتويفسىىىىكى يه
 ، 1866 ، نالجريمة والعىابن )1864، نمذكرات من العالم السىىىىىىىىىف ىن ) 1861)

 ، نمذكرات 1875 ، نشىىىىىىىىىىىى اب غريرن )1871 ، نالممسىىىىىىىىىىىىوسن )1868ناأل   ن )
 ع وج  ت ل  كل هذه 1880  وناإلخوأ كارامازوفن )1880ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1876كاتبن )

عة كى كان ع ي  ين يكتب  سىر  األمور ل ع فىد المؤلفات الشىهرأ ولكنها لم تسىهل
يدفع عن نفسىىىىىى  غاا ة الفىر، وكانت صىىىىىىحت  واهنة، وكان  عد سىىىىىىجن  عرضىىىىىىة 
لنو ىىات متكررأ مرهىىىة من الصىىىىىىىىىىىىىىرأع وفى يمنىىا  تجوالىى   ىىالخىىارا يد   ىى  ولعىى  

 هناك معارك يخر  مع الرق ا  والحكومة، وكانت  الميسىىىىىىىىىىىىىىر للى كارمةع وكانت
ازعات مع زمالا  ويصىىىدقاا  السىىىا ىينع ولكن فول كل هذا، هناك مشىىىاحنات ومن

كانت هناك خوا ره الفرحة وم ريات  الجنسىىىىىىىىية وشىىىىىىىىرود روح  المعذ ة  حمًا عن 
 اهلل، والتناسل والحىيىةع

وجميع جذور دوستويفسكى األد ية واضحة تمامًاع فىد  دي  السير ع ى هد  
 ى روايات  وقصص ، وخاصة فىالمدرسة الواقعية الروسية، وق د جوجول فى يول

نيناس فىرا ن ونالمزدوان ولكن  ييضىىىىىىىىىىىىًا تأمر كميرًا  الرومانسىىىىىىىىىىىىيين األور يين  فىد 
اسىىىىتهوت  للى حد ك ير صىىىىور )لع تع يع هوفمان   نفصىىىىام الشىىىىخصىىىىية وتأمير 
نسىىىىانية فيكتور هوجو والخ ى السىىىىريعة لروايات الم امرات التى  الشىىىىر الهاال، وا 

فرنسىىىىىيون صىىىىى ار ممل يوجين سىىىىىوع وتتالقى هذه ا تجاهات  كان يكت ها مؤلفون
فى روايات  التى تشىى   قصىىص اإلمارأ فى  نااها، وتكشىىف عن تيار من األحداد 

 ال ري ة مع امتالاها فى نفس الوقت  التفاصيل والوصف الدقيلع
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و دي دوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى  ات اأ التى يد الروسىىىىىىىى العظيم فى الع ف ع ى الرجل 
اس فىرا ن يىع ماكار ديفوشىىىكين، وهو كاتب متواضىىىع   يم ك الصىىى يرع وفى نين

ىيرأ، ولكن  ف المال الكافى كى يسىىىتأجر غرفة كام ة لنفسىىى ، فى حب فتاأ صىىى يرأ
  يسىىىىىىىىىىىىىىت يع لنىاذها من الزواا من م ويها السىىىىىىىىىىىىىىىا ل، وهو مالك ير  مر ، 
وتتح م حياأ كل منهما و  يمكن عمل شىىىىىىىىىىىىىىى  إلنىاذهماع وفى نالمزدوان وهى 
رواية تىدم مفاتيق  ال ة األهمية لفهم دوسىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىكى يصىىىىىىىىىاب جوليادكن، وهو 
كاتب حكومى آخر،  انفصىىىىىىىىام تام فى الشىىىىىىىىخصىىىىىىىىيةع ولكن يهرب من الصىىىىىىىىورأ 
الحرجة لحياأ تعسىىىىىىىىىىىىة، يخ ل صىىىىىىىىىىىىورأ خيالية لنفسىىىىىىىىىىىى  المعتدية الناجحة،  دياًل، 

را  مويتجسىىىم ح م  ويأخذ حياأ مسىىىتى ة، حتى يؤخذ جوليادكن للى مصىىىحة لأل
العى يةع واقترن موضىىىىوأ انفصىىىىام الشىىىىخصىىىىية وال ديل الذ  يكمن فى يعمال كل 

 لنسان هنا  دراسة عميىة لعىدأ النىص والدوافع المرضية وال راميةع
و  تحمل هاتان الروايتان وكذلك قصىىىىىىىىىىىىىىص هذه الفترأ األولى ل  تشىىىىىىىىىىىىىىىا هًا 

 لمصير التعسس حيًا نل مع فن ونمذكرات رجل مجنونن لجوجولع والواقع ين ا
لفريسىىة نالظ م ا جتماعىن فى عالم معاد ليس  النسىى ة لدوسىىتويفسىىكى مجرد يمر 
يسىىىىىىتحل الع ف، فإن ضىىىىىىحايا ال ياة عنده يميرون مشىىىىىىك ة حالة اإلنسىىىىىىان ع ى 
األر ع ويصىىىىىىىىىىىى ق نظام األشىىىىىىىىىىىىيا  موضىىىىىىىىىىىىعًا ل تسىىىىىىىىىىىىاؤل ليس من وجهة النظر 

لى جاا جتماعية واألخالقية فى   ل وال ي ية )الميتافيزي نب ذلك ىية  ييضىىىىىىىىىىىىىىًاع وا 
فىد ح ت شىىىىخصىىىىيات مرك ة تكشىىىىف عن قدر ك ير من المرضىىىىية النفسىىىىية محل 

 الصور الهزلية وال ري ة التى كان جوجول يرسمهاع
 1854وع ى يية حال فهناك فى الفترأ المانية لت ور دوسىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىكى ) ين 

م ىىىىىى ف دً  ه  ت ير فى التأكيد، حيد لم يعد المهزومون يستس مون لظروف1864و
يصىىىىىىىىىىىىىى حون يكمر وعيىىًا  ىىالظ م ال شىىىىىىىىىىىىىىر  واإللهى وي ىىال ون  حىوقهم  من ذلىىك

ويسىىىىىىىىتأنف الدفاأ عن الرجل الصىىىىىىىى ير فى نالمسىىىىىىىىتذلون المهانوننع و عد روايت  
األولى  خمسة عشر عامًا عاد دوستويفسكى للى  س  موضوع  الرايسى تحت 

ضىىىىىىة الرخيصىىىىىىة سىىىىىىتار قصىىىىىىة تحتو  ع ى كل خصىىىىىىااص الىصىىىىىىة المميرأ ال ام
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)اغتصىىاب، قتل، وصىىية مفىودأ، ي فال غير شىىرعيين، شىىخصىىية منتح ة، يوغاد 
قسىىاأ، حب عا فى ع وقد جمع العناصىىر النفسىىية والرمزية والف سىىفية فى قصىىت ع 

ن من حدأ الصىىراأ  ين نوعي وي رز الصىىدام  ين حوافز اإلنسىىان المتناقضىىة، وزاد
 تعذيب ينفسهم )الماسوشية  ىىىىىىىىىىى وهىمن ال شر  الضعفا  الخانعين النزاعين للى 

ناإلحسىىىىىاس  المتعة فى يلم الذاتن ويتعرضىىىىىون لالسىىىىىت الل يو ا سىىىىىتشىىىىىهاد ع ى 
ييىىد  مىىىا  هم من نسىىىىىىىىىىىىىىىىادأ الحيىىاأن الىسىىىىىىىىىىىىىىىىاأ الىىذين ين ىىذون النواميس األخالقيىىة 
ويتخ ون حدود الخير والشىىىىىىر، واجدين فى ذلك لذأ سىىىىىىادية )اإلحسىىىىىىاس  المتعة 

يية حال فإن سموم التعد  المعذ ة تصيب ضحاياهم،  فى آ م اآلخرين ع وع ى
ؤ   هالذين يرفضون فى النهاية تى ل مكانهم فى يسفل ال نا  ا جتماعى  وي جأ 

ما للى معجزأ الحظ ممل  نالرجال من العالم السىىىىف ىن لما للى ا حتجاا الفكر  وا 
ر ق    ل نالمىامرن الذ  يعتىد ين  يسىىىىىىت يع تصىىىىىىحيق ظ م وضىىىىىىع  ا جتماعى 

موفل فى الروليىىت  ويع ىىل   ىىل نمىىذكرات من العىىالم السىىىىىىىىىىىىىىف ىن وهى من يهم 
روايات دوسىىتويفسىىكى فى سىى  يت  وميول  السىىادية الماسىىوشىىيةع ويدعى ين العمل 
يممل السذا واألغ يا  من الناس، فى حين ين الذكا  يفضى للى الشك والهمودع 

ن ية ل عىل وما  ها موتحسىىىىىىىىىىىىين المجتمع مسىىىىىىىىىىىىتحيل نظرًا لمنافاأ النفس ال شىىىىىىىىىىىىر 
متناقضىىاتع فالمشىىك ة لذن ىىىىىىىىىىىىىىىى   تكمن فى حال اإلنسىىان  ل فى نفسىى  وجسىىده، 
حيد لن  فى جوهره متمرد، قاس، جاار يفضىىىىىىل الخ ر ع ى األمن والحظ ع ى 

 النظامع
وفى المرح ة المالمة واألخيرأ لت ور دوسىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىكى األد ى والفكر ، يخرا 

ألر ، ويختار فى شىىىىخص راسىىىىكولنيكوف رجل من العالم السىىىىف ى للى سىىىى ق ا
ع  1))الجريمة والعىاب  المورأ الصىىىريحة ع ى ينها الوسىىىي ة الوحيدأ لت يير مصىىىيره

                                                 
 ينما يكد نىاد عديدون التشىىىا    ين راسىىىكولنيكوف وراسىىىتنجال فى ناألب جوريون ل  زاك، ف م  1

ن، ن  ل زماننان ل يرمونتوف،  نفس ا هتمامع و تشىىىىوريو تحظ الصىىىى ة  ين موار دوسىىىىتويفسىىىىكى
مكن عىد مىارنة  ال شىىىىىىىىىىك، وهو واحد من يواال نالرجال فول العادأن فى األدب الروسىىىىىىىىىىىع وي

 يخر  هامة  ين المىامر وهرمان فى نم كة ال ستونىن ل وشكينع
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ييضىىىىًا ل  نظرية  فهو يىسىىىىم ال شىىىىرية للى مجموعتين رايسىىىىيتين   وراسىىىىكولنيكوف
 يرغ حشىىىىىىىىىىىىىىىىد الرجىىال العىىاديين المرتعىىد، والى ىىة الجرياىىة التى تتكون من األفراد

لىىذين يحل لهم تخ ى الىواعىىد التى يىىديىىة ل ىىىانون والعرف ا جتمىىاعىع العىىاديين ا
ولكى يم ت لنفسىىىىىىىىىىى  ين  ينتمى للى الفاة المانية يىوم راسىىىىىىىىىىىكولنيكوف  ىتل مرا ية 
حيز ون ويختها الس يمة ال ويةع وع ى يية حال، ففى الصراأ الذ  ي ى ذلك  ين 

تكون دلياًل  ت  الفكرية  نفسىىىى  العاق ة وحسىىىىاسىىىىيت  العا فية، ينتهى للى ين جريم
قا عًاع وعندما يفشىىل راسىىكولنيكوف فى وضىىع نفسىى  فول الخير والشىىر وفى حل 
مشىىىىىىىىىىىىىىك ة اإلرادأ الحرأ  إم ات الذات المح ، يت ىى درسىىىىىىىىىىىىىى    ريىة قاسىىىىىىىىىىىىىىيةع 

للى لدراك خ ا ع لن السىىىى وك اإلنسىىىىانى    ينتهى  2)و وسىىىىا ة المىاسىىىىاأ والجمام
ن الجىىانىىب العىىا فى الالعى ى من   يعىىة يمكن توجيهىى   ىىالحسىىىىىىىىىىىىىىىىاب العى ى ، وا 

ن لكل لنسىىىىىىىىىىىىىىان قيمت  الذاتية مهما  دا خا اًا يو عديم  اإلنسىىىىىىىىىىىىىىان يهم  كمير، وا 
الجدو  يو ممىوتًاع مم يسىىىى م راسىىىىكولنيكوف  الحىيىة األ دية لألخالقية المسىىىىيحية 

 كما تكشف ل  عنها سونيا وهى مومس من وذأ اجتماعيًاع
الذ  اعترف  دوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى كواحد من يسىىىىىىىاتذت ،  وفيما  عد التى  نيتشىىىىىىى 

الموضوعات الرايسية فى نالجريمة والعىابن ىىىىىىىىىىىى الحرية والىوأ، حدود األخالقيات 
 يتشىىىى ن ع ولكنالسىىىىامى المتعارف ع يها، والعدا   ين الجمهور والىادأ، واإلنسىىىىان

 ةمؤلف نهكذا تك م زرادشىىىىىىىىتن ونفول الخير والشىىىىىىىىرن لم يسىىىىىىىىت ع  التأكيد الموافى
ع ى خاتمة هذه الرواية، التى عر  فيها دوسىىىىىتويفسىىىىىكى ألول مرأ فى مؤلفات ، 
مشىىىىىىىىك ة الخالص والت هير  وسىىىىىىىىا ة المعاناأ، وذلك    ة العىيدأ الدينية، ولكى 

 نكون يكمر دقة، العىيدأ المسيحيةع
حين كتب دوسىىىتويفسىىىكى نالجريمة  1865ومن المسىىى م    عادأ ين  منذ عام 

ت ، كان الدين والمسىىىيحية هما منا  اهتمام  الرايسىىىىع وع ى والعىابن، حتى وفا
الرغم من ين  يمكن  التأكيد لسىىناد ك مات لحد  شىىخصىىيات دوسىىتويفسىىكى، نلىد 
عذ نى اهلل  وال حياتىن للي ، فىد كان دوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى ع ى يية حال يكمر مياًل 
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ان ألن يسىىىىىىىىىىىىىأل األسىىىىىىىىىىىىىا ة ويناقش المشىىىىىىىىىىىىىكالت من ين يىدم الح ول ويؤكد اإليم
اإليجىىا ىع وقىىد نىىىل للى روايىىاتىى  الجىىدل الىىذ  كىىان يىىدور  ىىدون توقف فى ذهنىى  
وق  ىى ، وكىىان يجىىادل نفسىىىىىىىىىىىىىىىى  من خالل ي  ىىالىى ع وفى ناأل  ىى ن التى كت هىىا  عىىد 
نالجريمة والعىابن يدهش اإلنسىىىىىىان ل مو  ال  ل الرايسىىىىىىى، األمير ميشىىىىىىكين، 

عتىد إلخالص، ويوهو شىىخصىىية كالمسىىيق تم ك كل فضىىاال التسىىامق، والخير، وا
ين قانون الحب يكمر فاع ية من قانون الىوأ، ولكن  يفشىىىىىىىىىىىىىىىل فى تجنب الكارمة 
المحدقة   ع و  تست يع مسيحيت  الس  ية مناويأ شرور المجتمع وشهوات  وينهار 

 تحت العب  المزدوا ل جنون والىتلع
ومن الواضىىىىىىىىق تمامًا ين اهتمام دوسىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىكى الك ير  الجريمة ليس مجرد 

هتمام روااى يجد فيها وسىىىي ة فنية ل نا  الشىىىكع وكان التعد  ع ى الىانون الذ  ا
كان ينظر للي  ع ى ين  واحد من يكمر تصرفات اإلنسان   يعية ومصيرية، هو 

جهة ال شىىىىىىىىىىريةع و  ىًا لو  ؤرأ التركيز فى مناقشىىىىىىىىىىة حدود الحرية وجوهر ال  يعة 
ىة   تىاوم، ولكن ازدواج  نظره المتشىىىىىىىىىاامة، فإن الشىىىىىىىىىر يجتذب اإلنسىىىىىىىىىان   ري

ون اهلل والرغ ىىة فى اإلذعىىان ل ىىىان يجع ىى  يتىىذ ىىذب  ين متعىىة فر  األلم وتحىىد 
والرضىىىىى  المىاسىىىىاأ من يجل عظمة اهلل، و وج  عام، فىد عر  دوسىىىىتويفسىىىىكى 

ة )دينامية  يكافة شىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىيات  فى يمنا  مد صىىىىىىىىىىىىراأ معاركهم الداخ ية، وحرك
ضىىىىىىاداتهمع وكانت هذه المتناقضىىىىىىات النفسىىىىىىية متناقضىىىىىىاتهم، والت ور الجدلى لمت

تعر  عادأ فى روايات  ق الة صىىىىىىىىىورأ لألحداد الجارية فى المجتمع الروسىىىىىىىىىىع 
و ينما يمكن تفسىىىير راسىىىكولنيكوف فى نالجريمة والعىابن ع ى ين  عدمى تى يد  
من السىىتينيات، فىد هاجم دوسىىتويفسىىكى الحركة المورية فى السىى عينيات وذلك فى 

تهكمية ال حمية نالممسىىىىوسن، التى ي  ل فيها العنان لمشىىىىاعره ال اضىىىى ة روايت  ال
ع ى التحرر وا شىىىىىتراكية والت رف، ت ك المعشىىىىىوقات ذاتها التى كان ي ج ها فى 
شىىىى ا  ، وكشىىىىف عن كل تهكم  وسىىىىخريت  وفكاهت  الالذعةع وع ى الرغم من ين 

تخ ت،  ددوسىىىىتويفسىىىىكى كان قد تخيل نالممسىىىىوسن كرف  وفضىىىىق ل موريين، فى
ع ى يية حال، حدود الجدل، وي رزت  حدأ دوسىىىىىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىىىىىكى المعهودأ هموم  
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الرايسية ومشاكل اإليمان واإللحاد والت  ع للى الس  انع وواحد من الشخصيات 
الرايسىىىىىىىىىىىىىىيىىة فى هىىذه الروايىىة ال ري ىىة حيىىد يوجىىد الخيىىال والواقع فى حىىالىىة توازن 

تخىدم األوغىاد وال  هىا  خ رأ، هو  يوتر فرخوفنسىىىىىىىىىىىىىىكى وهو مور  م همع ويسىىىىىىىىىىىىىى
والج نا  فى يغراضىىىىىىىىىى  التآمرية، ويح م  مجتمع  دون آلة تتحىل في  المسىىىىىىىىىىاواأع 
ولكن  فى يمنا  ذلك يى ل يية وسىىىىي ة لتحىيل غرضىىىى  وي  ل ع ى كل فرد الم دي 

نالعنف ل جسىىىىىىىىىىىد والخداأ ل رو نع ولكن ، ع ى يية حال،  اليسىىىىىىىىىىىوعى )الجزويتى 
الرجل الذ  ينو  لسىىىىىىىىناد منصىىىىىىىىب قااد المورأ  يجا   صىىىىىىىىعو ة مع سىىىىىىىىتافروجين،

المزيف للي ع وهذا ال  ل ال ام  قادر ع ى الجريمة والتضىىىىىىحية، يجتذ   النور 
والظالم ع ى حد سىىىوا ع فهو رمز لىوأ مك وتة ل اقة غير موجهة، تدمر نفسىىىها، 
وكال الرج ين قد مستهما الشيا ين ولكن ستافروجين   يذعن لفرخوفنسكى؛ فهو 

عديمة الجدو ع ووفات  هى  ل الهزيمة ويفضىىىىىىىىىىىىىىىل ا نتحار ع ى حياأ خداأيتى 
الرا عة عشىىىىىىىرأ فى قصىىىىىىىة ت دو  ال ة الحزن حتى  النسىىىىىىى ة لىرا  دوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى 
المعتىىىادينع والشىىىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىىىيىىىات المىىىانويىىىة فى الروايىىىة لهىىىا يهميىىىة  ىىىال ىىىة فى فهم 

ف و دوسىىىىىتويفسىىىىىكى، كيرلوف، الذ  يح م  الرجال الذين سىىىىىوف يت   ون ع ى الخ
من الموت ويصىىىىىى حون آلهة، ويضىىىىىىع ليمان  هذا فى مواجهة المسىىىىىىيحية وينتحر 
رادت ، وشىىىىىىىىىىىاتوف الذ  ينتهى    األمر للى اإليمان  رسىىىىىىىىىىىالة  كى يم ت حريت  وا 
روسىىىىيا السىىىىامية، وشىىىىوج يف الذ  يصىىىىور الدولة ا شىىىىتراكية ع ى ينها دكتاتورية 

 جماعيةع
خوأ تع ير عنها فى ناإل ووجدت كل موضوعات دوستويفسكى الرايسية يكمل

كارامازوفن، وهى رواية يمكن تفسىىىىىىىىىىيرها ع ى يكمر من مسىىىىىىىىىىتو  ولها ليحا ات 
رمزية ومعان مستترأ عديدأع ور ما كانت كوميديا دوستويفسكى اإللهية، ويقصى 

وهنا  عما وصىىل للي  فى الفراسىىة النفسىىية، وتنوأ الشىىخصىىيات، والخصىىو ة الفكرية
مة واكتشافهاع لذ يتوافر لد  امنين من ي نا  الخا   ييضًا تدور الفكرأ حول جري

العجوز كارامازوف الشىىىىىىىىىرعيين، ليفان المفكر، وديمتر  المندفع، يسىىىىىىىىى اب كافية 
ل رغ ة فى وفاأ والدهم الشىىىىىىىىهوانى السىىىىىىىىيى  ال  اأ الذ  يىتل فى النهايةع ولكن 
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  المحر  سىىى ينما تشىىىير كافة الىراان الموجودأ للى ديمتر ، و ينما يعد ليفان نف
الفكر  ع ى قتل ي ي ، فإن الىاتل الحىيىى هو سىىىمردياكوف، وهو ا ن سىىىفا  ولد 
نتيجة لعالقة كارامازوف الىذرأ مع امريأ معتوهة متشىىىىىىىىىىىىردأع ويحاول ا  ن الرا ع 
يليوشىىىىىىىىىىىىىىىىا، الحىىديىىد الخروا من الىىدير، يىىااسىىىىىىىىىىىىىىىىًا ين يهىىد   لخوتىى  وين ي  ف 

 يية حال، الحي ولة دون لدانة ديمتر ا نفعا ت حول ع ولكن    يسىىىىىت يع، ع ى 
 ع ى ييد  مح فين من الفالحين، وحمى ليفان الذهنية وانتحار سمردياكوفع

وكشىىىخصىىىية رايسىىىية فى الرواية، فإن ليفان يشىىى   راسىىىكولنيكوفع فهو ييضىىىًا 
ماار ولكن مورت  يكمر تجريدًا، ويكمر تماسكًا من الناحية الف سفية فهو جدلى يزن 

ان والتكذيبع فإذا لم يكن هناك لل  يو خ ود ل رو ، فالفضىىىىىىىىىىىي ة لذن  راهين اإليم
هى يمر من اختراأ اإلنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان، وكىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىى  م ىىىىىا ع وفى تح ي ىىىىى  ال ي ى 
)الميتافيزيىى  ينتهى ليفان للى ين آ م اإلنسان ومحنت    يمكن ين ينت  عنهما 

 اأن لذا كاني  يمل فى انسىىىىجام عالمى، وهو ع ى اسىىىىتعداد ألن يعيد نتذكرأ الحي
اهلل قىىد يقىىام نظىىام الكون ع ى دموأ األ فىىال، والتعىىذيىىب، والموت، والظ مع فهىىذا 
ممن  اهظ أل  تعوي  سىىىىىىماو ع و اسىىىىىىم كرامة ال شىىىىىىرية وسىىىىىىعادتها، ين ذ ليفان 
الرب الىاسىىىىى ويح م  مجتمع يكون في  ال شىىىىر فضىىىىال  من يجل ينفسىىىىهم، وليس 

ع ولكن ليفان ينهار، ممل راسكولنيكوف، خوفًا من الجحيم، يو يماًل فى جزا  للهى
فى عزلة  حم  الفكر  الذ  يتجاهل الحب وال  يعة وينتهى  نزعة يخالقية تش   

 نير    يحدن الحرية فيها عىيمة و  جدو  لهاع
ويىف لخوأ ديمتر  فى الجانب اآلخر  لذ لن حا ت  ا نفعالية داامة الت ير، 

ان  الشىىىرورع فهناك يتصىىىارأ اهلل والشىىىيكل ويعتىد ين ق ب اإلنسىىىان هو مصىىىدر 
دون توقف، وتتناوب صىىىىىىىورأ الجمال، والعذرا ، وسىىىىىىىحر مدن السىىىىىىىهل، وسىىىىىىىدوم 
وعمورأ، اجتذاب اإلنسىىىىىىانع وهى هى لعنت ، ين يكون متناقضىىىىىىًا، وين يحمل كاًل 

 من الفضي ة والرذي ة  نسب متساويةع
ة يسىىىردها صىىىة وهميويعتىد المفتش العام )رايس محاكم التفتيش  ييضىىىًا فى ق

ليفان ع ى مسىىىىىىىىىىىامع يخي  يليوشىىىىىىىىىىىا ين العيوب ال شىىىىىىىىىىىرية هى العى ة الوحيدأ فى 
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ال ريل للى اهلل والخالصع والواقع ين  يعتىد تمامًا ين السىىعادأ تمنع الحرية، وين 
خ أ المسىىىىىىىىىيق الرايسىىىىىىىىىى كان فى لع اا  حرية ا ختيار  معرفة الخير والشىىىىىىىىىر 

اديين ع غير يفراد يع تحمل عب  الحرية سىىىىو ل.نسىىىىان العاد ،  ينما   يسىىىىت 
و  يىاس ع يهمع وهكذا فإن المسيحية التى تت  ب، عماًل، ليمانيًا حرًا، مستحي ة 

وعندما يعود المسىىىىىىىىيق  ين  ع ى األر  و  يسىىىىىىىىت يع اإلنسىىىىىىىىان العاد  تحم هاع
الناس يضىىىىىىىىىىىىع  المفتش العام فى السىىىىىىىىىىىىجن ويؤن   ع ى وضىىىىىىىىىىىىع  معايير عالية 

حيا ن، ولكن كيف ي ى تجاه   الحاجات الماديةع نليس  الخ ز وحدهمسىىىىىىتحي ة وع
تش مجتمع، واآلن سيعمل المفز؟ لىد فش ت المسيحية فى خ ل اإلنسان  دون خ 

العام ويصىدقاؤه ع ى لصىال  يخ ا  المسىيق نوتصىحيقن يفعال ع ال شىر يفض ون 
ضىىىىىى عندما األمان ع ى الحرية، واإلشىىىىى اأ ع ى األحالم، وهم راضىىىىىون تمام الر 

تحكمهم سىىىىىى  ة )ل.رادأ ، ومعجزأ )ل خيال  وسىىىىىىر )ل عىل ع ويىتادون  أمان للى 
جنة صىىىىىناعية، حياأ مريحة حسىىىىىنة التخ ي ، حيد يسىىىىىمق لهم حتى  الخ ياة ى 
وي يعون قادأ جماعيين يعرفون كيف يشىىىىىىىىىىىى عون شىىىىىىىىىىىىهوات هذا الحيوان المتمرد 

 المتناق  ال ريرع
 ة تتن أ   ريىة غري ة  حج  الفاشىىىىىىىىىىىىية ولكن هذا التشىىىىىىىىىىىىوي  ل مسىىىىىىىىىىىىيحية،   

والشىىيوعية الجوهرية، يفنده يليوشىىاع وهو شىىخصىىية يخر  ممل المسىىيقع ولما كان 
وديعًا صىىىىىىىىىالحًا، فهو ين ذ العنف والخداأ والشىىىىىىىىىهوأ للى السىىىىىىىىى  ةع ولكن   عكس 
 ناأل   ن ليس مجرد تجسيد ل رو  المسيحية ىىىىىىى فهو فارس مسيحى، يناضل نضا ً 

ل عىيىىدتىى ، محىىاوً  ين يعيش وفل نواميسىىىىىىىىىىىىىىىى  فى الحىىب، واإلخىىا  فعىىاً  من يجىى
والتضىىىىىىىىحية  النفس، مىتديًا  المسىىىىىىىىيقع وليسىىىىىىىىت ديانت  مجرد عىيدأ؛ فهى تشىىىىىىىىع 
الدف ، والشىىىفىة، والفهم، وتح  ع ى الندم وتناضىىىل من يجل مجتمع مسىىىيحى 
حىع وهكىىذا فىىإن الوعىىد  ىىال عىىد ي عىىد األمىىل فى العىىالم المعىىذب المنحرف الىىذ  

 حيا في  هؤ   األ  ال الى ىونعي
وفى آخر سىىىىىىىىىىىنى حيات  حاول دوسىىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىىكى ين يع ى هذا األمل معنى 

سية ودينية سيا محسوسًاع ولما كان اشتراكيًا م حدًا فى ش ا  ، فىد تعر  لمحنة
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فى يمنا  نفي   سىىىىىي يرايا، وعاد للى سىىىىىانت   رسىىىىى ورا مدافعًا عن الحكم الم  ل 
ن تحولىىى ، فىىىىد يع ىىىت حركيىىىة تفكيره ذاتهىىىا وحىىىدأ والكنيسىىىىىىىىىىىىىىىىىةع وع ى الرغم م

انفعا ت ،  ا عًا مت رفًا لكافة كتا ات ع وكان خاافًا من تأمير روايات  ا سىىىىىتفزاز  
الفوضىىو ، وحاول ين يهذب   يعت ، وين يعاقب روح  المتمردأ، وين يجمو يمام 

وحى الذ  لر الىيصىىىىر والعىيدأ والىداس اليونانى األرموذكسىىىىىع ويع ن هذا الماار ا
تحد  األفكار المسىىىىىىىىىىىىىى م  ها، وسىىىىىىىىىىىىىىجل  فن ، ممل المرجفة )جهاز ل يان الهزات 
األرضىىىية الناشىىىاة عن زلزال  كل مورات ا نفعال واضىىى را ات الالوعى، تىديسىىى  
ل عروش والهياكل وخضىىىىوع  ل نظم المدنية والكنسىىىىية السىىىىاادأع و  عجب ين ظل 

ألرموذكسىىىىىىىية وموظفو الىيصىىىىىىىر كمير من ك ار شىىىىىىىخصىىىىىىىيات الكنسىىىىىىىية اليونانية ا
 يخامرهم الشك فى هذا األ رشى الذ  تفو  من ينفاس  الم ته ة رااحة الك ريتع

وناد  دوسىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىكى  ال اعة الشىىىىىىىىىىام ة ل سىىىىىىىىىى  ة، و رر لجرا ات الىمع 
والمصادرأ ضد الموريين، وانحاز للى يكمر دواار المجتمع الروسى رجعية، وع ر 

من الحكم الم  ل والدين سىىوف يحمى روسىىيا من عن يم   فى ين حاا ًا صىى دًا 
المورأع ومن رؤاه الم همة تن أ  ت ير ك ير قريب فى يور ا ال ر يةع ولما كان قد 
تأمر للى حد ك ير  دعاأ السىىالفية، فىد آمن  أن المسىىيحية الروسىىية  ما فيها من 
 ةحب ورحمة؛ يسىىىىىىىىمى من الكاموليكية ال امعة فى السىىىىىىىى  ة، ومن ال روتسىىىىىىىىتانتي

المتعى ة الجافةع وهنا ييضىىىًا تعكس يفكاره ازدواج ع ففى رسىىىاا   التى يرسىىى ها من 
الخارا، وفى فىرات مخت فة من روايات ، رسىىىىىىىم صىىىىىىىورًا غاضىىىىىىى ة لضىىىىىىىعة فرنسىىىىىىىا 
ال ورجوازية التافهة، وال رور والوحشىىىىىىىية األلمانية، وكان شىىىىىىىديد ا نتىاد إلنج ترا، 

 كان يدين فى الوقت نفسىىىىىىىىىىىى   حب يور اعداام التهكم ع ى لي الياع ومع ذلك فىد 
ن م نمى رت  األميرأن ووعد  أن يى ل كل شىىاهد وقد وصىىفها ليفان كارامازوف  أنها

 ، التى  دا ينها ت  ى 1880شىىىىواهد ق ورهاع وفى خ  ت  الشىىىىهيرأ عن  وشىىىىكين )
 ين دعاأ الت ريب ودعاأ السالفية، يع ن دوستويفسكى ين يور ا هى و ن  النزاأ

لمانى ودعا موا ني  يور يين حىيىيينع وفى نفس الخ  ة صىىىىىىىىان نظريت  الروس ا
فى الىومية المسىىىىىىىىيحية  من المىرر لروسىىىىىىىىيا ين تحىل وحدأ كل الشىىىىىىىىعوب حول 
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قضىىية واحدأ،   ىًا ل.رادأ الحرأ لجميع الشىىعوبع وقد جع ت  سىىمتان من سىىمات 
ة هى العالمية سيالشخصية الروسية يؤمن  هذه اليوتو يا  كانت فكرأ الىومية الرو 

نين تكون روسىىىىىىىيًا يعنى ين تكون عالميًانع ونالشىىىىىىىعب الروسىىىىىىىى، ع ى الرغم من 
 هيميت ، يحمل يسىىىىىىىىىىوأ المسىىىىىىىىىىيق فى ق   نع ويفردت هذه الشىىىىىىىىىىع ية الدينية الدور 
الرايسىىىىى ل كنيسىىىىة اليونانية األرموذكسىىىىية وتخي ت نوعًا من عصىىىىر حكومة رجال 

 تحىل روسىىىىيا السىىىىالم العالمى سىىىىةع وهكذاالدين الذه ى عندما تصىىىى ق الدولة كني
ووحدأ كل الشىىىىعوب ويكون هذا هو لسىىىىهامها فى المجتمع األور ىع ويع ى هذا 

حدمًا التى   يصىىىى ق فيها مت ،دوسىىىىتويفسىىىىكى الح م نكهة خاصىىىىة لكمير من يقوال
  سىىىىان الىومية فحسىىىىب،  ل ح يفًا ل رجعية، ومناديًا   اعة اإلنسىىىىان، وخضىىىىوع  

ييضىىىىىًاع وع ى يية حال، فمعظم هذه المشىىىىىاعر موجود فى مىا ت  وتسىىىىى يم  التام 
وي حام ع وفى روايات  يحول الصىىىىىىىىىىىىىدل الفنى، وتوقد روح ، حتى يسىىىىىىىىىىىىىوي تفاهات  

 السياسية ويخ اا  ا جتماعية للى دفاأ عنيف عن ال شريةع
وقد اكتشىىىىف دوسىىىىتويفسىىىىكى الكمير عن مشىىىىاعرنا ويفكارنا، واسىىىىتج ى يعمال 

وقام  كشىىف مدهش لحوافزنا المك وتة وعىدنا النفسىىية المرضىىية، النفس ال شىىرية، 
حتى لن العالم الحديد ناد     يستاذًا ل رواية النفسية و  غ من دقة  ع  ق ع  
الوصىىىىىىىفية؛ وع ى سىىىىىىى يل الممال ت ك التى يصىىىىىىىف فيها نو ة صىىىىىىىرأ، حمى، يلم، 

النفس  مكوساال ليضا  فى دراسة ع  ينها تستخدم السادية، انفصام الشخصية،
الت  يىىع ولكن رواية دوسىتويفسىكى النفسىية، التى كميرًا ما تتنكر فى ردا  رواية 
 وليسية هى فى الواقع رواية يفكار، وهذه األخيرأ   تناقشها شخصيات مخت فة، 
 ل تتجسىىىد فيهم للى درجة ين المشىىىكالت والتصىىىورات   تظل يشىىىيا  مجردأ ي دًا 

ع ى مسر  دوستويفسكى فى يأس ويلم وشهوأ لذ يعيشها رجال ونسا  يتحركون 
وجنون،   ريىة  ال ة الذاتية والعنفع ويكتسىىىىب كل شىىىىى  يحجامًا غري ة م الى 
فيها فى هذه الىصىىىىص الجمامية التى يكاد التوتر فيها يفول ا حتمالع وتتسىىىىا ل 
الحوادد  سرعة تس ب الدوار، فاأليام وال يالى مفعمة  الحوادد )تست رل يحداد 

مع  ،جريمىىة والعىىىابن تسىىىىىىىىىىىىىىعىىة ييىىام ، وتتنىىاوب المؤامرات والخالفىىات المىىاليىىةنال
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المؤامرات الشىىىىىىىىي انية، ويأتى الحريل واغتصىىىىىىىىاب النسىىىىىىىىا  والىتل وا نتحار  عد 
سىىىىىىىىىفك الدما  والجنون وا تزاز األموالع وتمر كل الشىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىيات التالية التى   

يىىىاأ والعىىىاهرات تنسىىىىىىىىىىىىىىى فى موكىىىب خيىىىالى من ا نفعىىىال والخيىىىال  ال   ىىىة الج
الىديسىىىىىىىىىات، الفتيات الماسىىىىىىىىىوشىىىىىىىىىيات وال وانى السىىىىىىىىىاديات، المح ون المىامرون، 

 والعىىىدميون، الره ىىىان السىىىىىىىىىىىىىىكيرالمراهىون المتىىىآمرون، الىت ىىىة المفكرون، المهرا 
والخ اأ، يصىىىىفيا  الى ب والفالسىىىىفة،  شىىىىر العالم السىىىىف ى وال احمون عن اهللع و  

ورات واألحاديد الذاتية والمؤمرات المسىىىىرحية تكشىىىىف هذه المآسىىىىى الم ياة  المحا
عن  اقة خالىها الخيالية الهاا ة فحسب،  ل تكشف ييضًا عن يخ ار وم امق 
النفس ال شىىىىىىرية التى كان دوسىىىىىىتويفسىىىىىىكى يسىىىىىى ر غورها  ىسىىىىىىوأ تىرب من الت ذذ، 
ن يكن داامًا   صيرأ ذات حدأ  حساس مرهف  األلم يش   المتعة الماسوشية ى وا  وا 

كما لو كانت العين ت صىىىىىىىىىىىىىىر الجنة والجحيم من خالل سىىىىىىىىىىىىىىحب مزقتها مرع ة 
وليس من األهمية  مكان ما لذا كان الىار  يتفل مع دوسىىىىىتويفسىىىىىكى  عالصىىىىىاعىة

ن توقد انفعال دوسىىىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىىكى فى ريي  فى اإلنسىىىىىىىىىىىىان ، يو ديانت ، يو يفكارهع وا 
لتى اوالجريأ التامة التى يتىصىىىىىىىىى  ها يسىىىىىىىىس الحياأ والمجتمع، هى  ومعارضىىىىىىىىت 

 تجعل من  واحدًا من يحدد الكتابع
 عد وفاأ دوسىىتويفسىىكى اسىىتمرت شىىهرت  فى ا زدياد فى روسىىيا و ىية العالمع 
وع ى يية حال، فىد ينكرت المورأ الشىىىىىىىىىىىىىىيوعية عظمت ع وع ى الرغم من ين عددًا 
من الوماال والمىا ت واأل حاد التى تتناول حيات  ومؤلفات  نشىىىىىىىرت فى روسىىىىىىىيا 

فى  داية العشىىىىىىىىىىىىىرينيات )مع   عة جيدأ لمجموعة يعمال  فى مالمة السىىىىىىىىىىىىىوفيتية 
عشىىر مج دًا  فىد هاجم موظفو الحزب والنىاد دوسىىتويفسىىكى ع ى ين  لسىىان حال 

ى  1932الرجعية وعدو فكر  ل نظام الجديدع ولمدأ تر و ع ى عشىىىىىىىرين عامًا من 
لم يكن يحىىىد فى روسىىىىىىىىىىىىىىيىىىا يسىىىىىىىىىىىىىىت يع ين يكتىىىب الحىيىىىىة الكىىىام ىىىة عن  1954

دوستويفسكى، ومنعت لعادأ   ع  ع  روايات  ممل نمذكرات من العالم السف ىن 
ونالممسىىىىىىىوسن وناإلخوأ كارامازوفنع ولم نيرد اعت ارن دوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى رسىىىىىىىميًا، 
ويتمكن الىرا  الروس من الحصىىىىىىىىىىىول ع ى   عة جديدأ من كافة مؤلفات  ل  فى 
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ة،  يرات السىىىياسىىىيع ويظل دوسىىىتويفسىىىكى، ع ى الرغم من كل هذه الت1956عام 
واحدًا من يكمر األسىىىاتذأ الروس تأميرًا ويوسىىىعهم انتشىىىارًا فى كافة دروب المجتمع 

 الروسىع
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 الفصل المالد عشر
 تولستو 

 
  عمل تمييز دقيل  ين دوستويفسكى وتولستو ع ويوصف اعتاد النىد ين يىوم

تو   أن  كاتب موضىىىىىوعى ذو جرم دوسىىىىىتويفسىىىىىكى عادأ  أن  كاتب ذاتى وتولسىىىىى
م حمىع ويصىىىىىىىىىىىىىىف ميريزكوفسىىىىىىىىىىىىىىكى األول  ىأنى  نن ى الرو ن والمىانى  ىأنى  نن ى 
الجسىىىىىدنع ويضىىىىىع نىاد آخرون تشىىىىىاؤم دوسىىىىىتويفسىىىىىكى ومنافات  ل عىل فى مواجهة 
وجهة نظر تولسىىىىىىىىىىىىتو  المتفاا ة المتعى ة فى اإلنسىىىىىىىىىىىىان وليس هناك ما هو يكمر 

 لكنها تن عد من الفرول الك يرأ  ين شخصيةس حية من ممل هذه التعميمات، و 
كل من الرواايين الك يرين ونتاج ع ف ينما ع ر دوسىىىتويفسىىىكى  أسىىى وب رومانسىىى 
حىيىى، عن يفكاره ومخاوف ، خالل شىىىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىىىيات يك ر من الحياأ فى مواقف 
يزمات؛ وصىىىىىف تولسىىىىىتو ، وهو واقعى راسىىىىىخ وعدو   ي ين ل رومانسىىىىىية، نفسىىىىى  

ى واقعها المحدد المحسىىىىىىىىىىىوسع ومؤلفات دوسىىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىىكى وكافة حىاال حيات  ف
مؤلفات ذاتية  حتة  ىدر ما يمنق مخ وقات خيال  )الذين   يش هون  فى ال الب  
كل خوا ر وتعىيدات ذهن ع يما مؤلفات تولسىىىىىىىىىىىىىىتو ، فهى  التأكيد مأخوذأ من 
حيات  حتى عندما يعمرها  ماات من شىىىىىىىىخصىىىىىىىىيات فى حجم الحياأ ذات تنوأ   

فى وسىىىىىىىىىىىىىى  عالم ع وقد  دي حيات  األد ية  ذكريات )ال فولة،  فهو دااماً  يجار ،
   ل لن  حتى لم يهتم  أن يسىىتر نفسىى  فى 1865ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1852الصىى ا، والشىى اب، 

فى  لينين المؤلفات الالحىة )نصىىىى ا  مالك يرضىىىىىن، نالسىىىىعادأ العاا يةن  وهو يو
ى ن، ونيخ ودوف فنالىوزالن وليفين فى نآنىىىا كىىىارنينىىىان، ويوجين فى نالشىىىىىىىىىىىىىىي ىىىان
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كت    حىيىة صىىىىراعات  يو  تفسىىىىيرات لمشىىىىاك   الشىىىىخصىىىىية، وعندما  نال عدن ومأل
كان يشىىىىىعر  أن الىصىىىىىة لم تعد تناسىىىىىب غرضىىىىى ، كان يهجر األدب للى وسىىىىىي ة 
ي سىىىى  ويكمر م اشىىىىرأ، فيكتب المىا ت، والخ ا ات، واأل حاد الجدليةع ولم يكن 

مؤسسًا ون، ويص ق فعاًل، واعظًا وفي سوفًا، و يكفي  ين يكون كات ًا، فىد يراد ين يك
لديانة جديدأ، وناقدًا اجتماعيًا ومناضىىىىاًل من يجل ت يير ال شىىىىرية ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى و  تنتمى 
شخصيت  العمالقة ل ىصة فى  ىىىىىىى فىد احت ت فى نهاية الىرن التاسع عشر مىدمة 

ى  المسىىىىىىىىىىىىىر  الروحى العالمىع وكان تأميره فى كافة المجا ت من الىوأ، ويمره ع
الحياأ والفكر الروسىىىىىىىىىىىىىىى كرااد ل مورأ من العمل وقيادت  األخالقية من العالمية، 

 حتى لن  ي دو يعظم رجل ينج ت  روسيا ع ى اإل اللع
وينحى كمير من النىاد والىرا  ع ى تولسىىىىىىىىتو   الالامة لتى  ات  ومتناقضىىىىىىىىات  

فىىاتىى ، لويك ر ال ع  الكىىاتىىب، ولكنهم يهىىاجمون األخالقى، ويتحمس آخرون لمؤ 
ولسىىىىىىىىتو  للى تولكن حيات  تصىىىىىىىىي هم  خي ة يمل، وتىوم ال ال ية العظمى  تى يع 

مجموأ هذه الظاهرأ الج ي ة ال ري ة المهي ة التى تحمل  ويخشىىىىىىىىون مواجهة يجزا 
اسىىىم ، ور ما كان منشىىىأ المشىىىك ة الحىيىية ين  كانت لدي  رغ ة شىىىديدأ فى الحياأ 

لنسىىىىىىىىىىىىىىىىان نفس الىىىدر من الواقعيىىة، ولم وت  ع دينى قو  معىىادلع ولم يكن أل  
يتمتع ي  لنسىىىىان  كل مظهر من مظاهر الحياأ، لمجرد متعة الوجود المحضىىىىة، 

نكار الذاتع  تمامًا ممل هذا الناسك ال احد عن اهلل والعازم ع ى التضحية وا 
وكان تولستو  رجاًل قو  ال نية، وكانت حواس  فى حدأ ذاكرت ، وكان يشعر 

عت  ين يتذكر يو يتخيل  دقة المشىىىىىىىىىىىىىىىاعر وا نفعا ت  عنف، وكان  اسىىىىىىىىىىىىىىت ا
والتفاصىىىىىيل ال  يعيةع وكان للى حد ما يشىىىىى   العم لروشىىىىىكا الصىىىىىياد العجوز فى 

ا وآمن )هذا م نالىوزالن الذ  ل ى ندا  الحياأ، وعاش فى وفال تام مع ال  يعة
لسىىىىىىتو ، و ردده تولسىىىىىىتو  كميرًا  ين الهدف الوحيد ل حياأ هو الحياأ ذاتهاع ومأل ت

الذ  كان يحب ال شىىىىىر والحيوانات ع ى حد سىىىىىوا ، والذ  كتب كتا ة رااعة عن 
الكالب والخيول، وصور سىو  شجرأ دردار  نفس الشعور الذ  يصور    وفاأ 
لنسىىان ىىىىىىىىىىىىىىىى مأل كافة روايات  وقصىىصىى   ن   الحياأ ذاتها، و وفرأ الوجودع وكان 



 137 

ن منية الجوهريةع لن كل موحيوية الروس الو   ذلك يع ر عن نشىىىىىىىا   نى جنسىىىىىىى 
يىوم  عمل تعميمات سىىىىىىىىىىىىىىريعة عن الجو الحزين المتشىىىىىىىىىىىىىىاام الذ  يكتنف األدب 
الروسى سيالقى صعو ة ك يرأ عندما تجا ه  مؤلفات تولستو  التىريرية المتفاا ة 

 اإليجا يةع
ع ى ين يحيا ويحيا مانية كل لحظة، سىىىىىىىحر روايات   وتفسىىىىىىىر قدرأ تولسىىىىىىىتو 

يسىىىىىت هناك فى نالحرب والسىىىىىالمن مماًل عىدأ مكونة  عنايةع العظيمة وشىىىىىك هاع ف 
و دً  من ذلك، تتدفل األحداد ممل النهر، ممل الزمن نفسىىىىىىىىىىىىىى ع ويعر  كل ما 

رًا ما قيل ع وكمييحدد لألمير يندري ، و يير، وناتاشىىىىىىىا يو يقار هم، فى مد الت ور
ين ت الرواايلن مالحم تولسىىىىىىىىىتو  نالحرب والسىىىىىىىىىالمن، ونآنا كارنينان تشىىىىىىىىى   مؤلفا

تأمر  ما يكون قد الفيكتوريين العظام، وخاصىىىىىىىىىىىىىىىة ترولوب وجورا لليوت الذين ر 
 هما فى ينها روايات عاا ية، ولكنهما نموذجان غري ان من ذلك النوأع لذ تت ع 

، فىىإن المكىىان نلع مع فورسىىىىىىىىىىىىىىترناألحىىداد فيهمىىا تمىىامىىًا فكرأ الزمنع وكمىىا  حظ 
ليس لهاتين الروايتين  داية يو نهاية وهما كموضىىىىىىىىىىىىىىوأ جامع، ي عب دورًا هامًاع و 

تتجن ىىىان وسىىىىىىىىىىىىىىىىىااىىىل لمىىىارأ الترقىىىب وا نتظىىىار و  ون الىىىذروأ الىىىدراميىىىة التى يفر  
دوسىىىىىتويفسىىىىىكى فى اسىىىىىتخدامهاع وتىف كل قصىىىىىة  ذاتها وتكمل نفسىىىىىهاع وليسىىىىت 
هناك ذر  توقف تدفل يحداد الىصةع وليست العىدأ هى ممار اهتمام تولستو ، 

نما تصىىوير عم  ية الحياأع ويصىىدل هذا خاصىىة عن نالحرب والسىىالمن ويكشىىف وا 
،  تىريره المفصىىىىىىىل ل زو 1815و 1805هذا السىىىىىىىجل التاريخى لألحداد ما  ين 

، صىىىىىورأ اجتماعية وسىىىىىياسىىىىىية كام ة مهي ة، تصىىىىىور 1812نا  يون لروسىىىىىيا عام 
واحدأ من يكمر فترات التاريخ األور ى اضىىىىىىىىىىى را ًاع ويصىىىىىىىىىىىور تولسىىىىىىىىىىىتو  نرجال 

ن نا  يون ومارشىىىىىىىىىىىىىىا ت ، الىيصىىىىىىىىىىىىىىر اإلسىىىىىىىىىىىىىىكندر األول وقادت  ومن  ينهم األقدار
كوتوزوف، الىىىااىىد العىىام الىىذ  هزم الفرنسىىىىىىىىىىىىىىيينع ويتنىىاول المعىىارك وكىىافىىة ينواأ 

فول كل شىىىىى  ين  يىول  لن كل  ولكن ي دو ،األحداد الخ يرأ المصىىىىيرية دواماً 
عن الك ريا   هذه األحداد المسىىىىىىىىىىىىىى م ن عظمتهان هى مجرد يوهام، يخ ا  ناجمة

ن الىذ  يهم حىيىىة هى آ م ويفرا  وكىد  األفراد، كت ىك التى تجر   والخيال ، وا 
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وقت السىى م، فى الحىيىة ين سىىيرأ حياأ الفرد يكمر لمارأ من التاريخ، وهكذا نصىىل 
للى موقف  الغ التناق ع ونالحرب والسىىىالمن هى  التأكيد رواية تاريخية وم حمة 

الشىىىىىىىىىىىىىىعب الروسىىىىىىىىىىىىىىى ل  زاأ، وت ين قوأ  ي داهامة التى قومية ألنها تعظم المىاو 
ا حتمال و  ولية النضىىىىىىىىىىىىىىال الو نى، ولكنها رواية غير تاريخية ألن مؤلفها   
يؤمن  ىىىىالعم يىىىىة التىىىىاريخيىىىىة وينكر وجود ييىىىىة قيمىىىىة حىيىيىىىىة لظهور وسىىىىىىىىىىىىىىىو  
اإلم را وريىىات، ولتحركىىات الماليين من الرجىىال  عىىد المعىىارك وا نتصىىىىىىىىىىىىىىىىارات 

المنكرأع ويجد تولسىىىىتو  متعة شىىىىريرأ فى تجريد نقادأن ال شىىىىرية من الهالة والهزاام 
المحي ة  هم، وتعرية الشىىىىىىىىىىىىى  الجميل من سىىىىىىىىىىىىحرهع وكميرًا ما تصىىىىىىىىىىىى ق واقعيت  
التحىيرية هجويةع ويصور نا  يون ع ى ين  لنسان يحمل، متك ف،  دين، قصير 

و وض ا   فيعتىد هالىدمين، مختال  نفس  ىىىىىىىىىى ويسيل ينف  ق ل معركة  ورودينو، 
حدد تين إلصىىىىىىىىىىا ت   ال رد تأميرًا ع ى نتيجة المعركةع والواقع ين األشىىىىىىىىىىيا  لنما 

نما  ألنها تت ع شىىىىىىىىكاًل مرسىىىىىىىىومًا، وألن كوتوزوف من الحكمة  حيد   يتعج ها وا 
يتخذ موقفًا س  يًاع لن اإلنسان يست يع ين نيساعدن فى صنع التاريخ   ين يكون 

وضىىىىىىىىىىىىىىق تولسىىىىىىىىىىىىىىتو  هذه الفكرأ تمامًا، يورد مىالة عن الحرية نخالىًان ل ع ولكى ي
والحتمية والتاريخ فى قصىىت  الم حميةع ولكن  فى فكرت  عن الىصىىة، ينتهى داامًا 

هى الحىاال  ؛والموت ،للى ين  ا نفعا ت األسىىىىىىىىاسىىىىىىىىية وحىاال الميالد، والحب
داد وكل ما عدا ذلك تراب و ا لع ويسىىىىىىىىىىىىىىتخدم تولسىىىىىىىىىىىىىىتو  يح األ دية ل حياأ

وشىىىىىىىىخصىىىىىىىىيات الماضىىىىىىىىى فى تأكيد ين نالعظمة الحىيىية   يمكن ين توجد دون 
 ال سا ة وال ي ة والصدلنع

ونالحرب والسىىىىىالمن هى سىىىىىجل تاريخى عاا ى، يو لكى نتحر  الدقة، سىىىىىجل 
تاريخى لمالد عااالت  آل روسىىىىىىىىىىىتوف وآل  يزوخوف وآل  ولكونسىىىىىىىىىىىكى، تممل 

 ريىة الحياأ التى عرفها  عن المالك األعيان واألشىىىىىىىىىىىىرافع وهى دفاأ واضىىىىىىىىىىىىق
ويح ها الكونت ليف تولسىىىىىتو ، وتمجيد شىىىىىعر ين  من الضىىىىىرور  ين يضىىىىىع  فى 
مواجهىىة المت رفين ونخ ي  ال  ىىىاتن الىىذين كىىانوا عىىاكفين ع ى لظهىىار عيوب 

ق ل اإلصىىال ع ع ى الرغم من ين  حذف من مسىىودت  النهااية عامدًا فيما روسىىيا 
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ظهر جانب الرل الذ  ي ىى اعتراضىىىىىىىًا يكمر، فىد فصىىىىىىىوً  كان من المحتمل ين ت
انتهى  رسم  التون كاراتييف وهو فال  متواضع يممل الحكمة الشع ية والفضي ة 
المسىىىىىىىىىيحيةع ولكن الجوهر الصىىىىىىىىى د لهذا العمل الخالد هو وصىىىىىىىىىف الحياأ شىىىىىىىىى   
اإلق اعية التى تحياها ال  ىات الع ياع وقد صىىىىورها   ذأ ونضىىىىارأ حتى لن  حول 

ال دا  ومآدب عيد الميالد فى منزل آل روسىىىىىىىىىىتوف يو مجون الضىىىىىىىىىى ا   حفالت
السىىكار  الهمجى، يو قصىىص حب الفتيات المراهىات العا فية للى صىىور تشىىع 

  التألل والسحرع
و وج  عام، فإن العالم الذ  يعيد خ ى  هنا وفى نآنا كارنينان ييضىىىًا هو عالم 

 لن  يعال  مناظر المعارك صحى ذو نشا    يعى وعالقات لنسانية س يمةع  ل
يو حريل موسىىىىىىىكو ووصىىىىىىىف الموت  عظمة م حمية مكتسىىىىىىىحة حتى لن فظاعتها 
تصىىى ق مجرد جز  عضىىىو  فى كل متناسىىىلع والجو العام سىىىا ع سىىىاكن، يخت ف 
تمامًا عن يقنعة جوجول ال امضىىىىىة، ومرضىىىىىية المجرمين عند دوسىىىىىتويفسىىىىىكى يو 

عند  ين؛ وتأكيد الحياأ يشىىىىىىى   ممي  و جو الواقعية النىدية الحز ينال شىىىىىىىر الزاادينن 
  وشكينع

وع ى الرغم من كون تولسىتو  يسىتاذًا فى تصىوير الذات فىد اسىتخدم الىصىة 
كوسىىىىىىىي ة لالعتراف الداام وكشىىىىىىىف الذات واهتمامها، وجعل من روايات  عالمات 

 آلخرينعا ضخمة لت وره الداخ ى، فىد كان يمت ك قدرأ هاا ة ع ى رسم وتصوير
سىىىتويفسىىىكى ع ى الرغم من عمل رسىىىم  ل شىىىخصىىىيات محدودًا كان مجال دو 

  ضىىعة ينواأ )وخاصىىة النسىىا  ع و ينما كانت سىىعة مجال وتنوأ خيال تولسىىتو  
الفنى ذات جرم هاال،   يمكن مىارنت  ل   هومر يو شىىىىكسىىىى ير، كان عالم  من 

ى فالرجال والنسىىىىىىىىىىىىا  واأل فال والحيوانات والن اتات واألشىىىىىىىىىىىىيا ، فريدًا من نوع  
شىىخصىىية فى نالحرب والسىىالمن جميعهم مميزوا الشىىخصىىية،  559األدبع وهناك 

يفيضىىىىىىىىون حياأ  تأمير انفعا تهم وصىىىىىىىىراعهم الداخ ى ويحتفظون  خواص ذهنية 
وجممانية واضحةع وتسمى  ريىة تولستو  فى العر   ىىىىىنالواقعية النفسيةنع فهى 

جعل  ية الداخ يةع ويتجمع  ين دقة التفاصىىىىىىىىىىىىىىيل الجممانية والذاتية وعر  العم
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محسىىىىوسىىىىًا تىري ًا  اإلصىىىىرار ع ى خصىىىىااص جممانية  تولسىىىىتو  الخارا مرايًا  ل
يتكرر لخ ارنا  دمامة  يير، وشىىىفة األميرأ الصىىى يرأ  معينة وفى نالحرب والسىىىالمن

 الع يا الضيىة، يو غضون  ي ي ين المتحركةع
ى ف ويتم العر  النفسىىىىىىىى   ريىة شىىىىىىىام ة وحركية، وتعر  كل شىىىىىىىخصىىىىىىىية

، ومن جوانب متنوعة، و  ريىة نشىىىىىىىىىىىىىىام ةن حتى لن الىار  يحس ظروف مخت فة
 أن  يعرف  معرفة وميىةع وعالوأ ع ى ذلك، يعر  كل شخص ق الة خ فية  يات  
وزمن ع ويصىىىىىىىىور اإلنسىىىىىىىىان كفرد ييضىىىىىىىىًا كعضىىىىىىىىو فى عاا ة وجماعة اجتماعية، 

الىرن التاسىىىىىىىىىىع وداخل ل ار قومى وتاريخىع و  يحىل ي  كاتب آخر من كتاب 
عشىىر يو العشىىرين ممل هذا الكمال ع ى كافة مسىىتويات النشىىا  اإلنسىىانىع وفى 

 الت ييرات التى يحدمها الزمن والظروفع وتتعر  نفس الوقت، ي ين تولسىىىىىىىىىىىىىىتو 
جميع شىىىخصىىىيات  ل ت ور وقد سىىىمى تشىىىيرنوشىىىيفسىىىكى هذه ال ريىة  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىنجدليات 

روسىىىىىىىىىت  زمن  ويل  ع ى الرو ن، ألنها تىوم ع ى ميول  الشىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىية و)ق ل  
الت ييرات الواهية لالنفعا تع وتتعر   ع  شىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىيات  ممل األمير يندري  

ر يوناتاشىىىىا فى نالحرب والسىىىىالمن يو نآنا كارنينان يو ننيخ ودوفن فى نال عدن لت ي
 شامل، وفى نموهم يو تح  هم نتت ع ت ييراتهم خ وأ فخ وأع

لناس يو ن ال ريىة التى يفكر  ها اويفرل تولسىىىىىىىتو  داامًا تفريىًا يسىىىىىىىاسىىىىىىىيًا  ي
يتحدمون  ها عن ينفسهم يو ما يعتىده فيهم اآلخرون، و ين شخصياتهم الحىيىيةع 
وينصىىىب معظم رسىىىم  ل شىىىخصىىىيات ع ى هتك الحجب، فهو يمزل سىىىاخرًا يقنعة 
العرف والتصىىىنع، ويكشىىىف  ىسىىىوأ عن األكاذيب وال مو  فى ت ك ال  ىات الع يا 

ى نجدها هذه النزعة الت سىىتمتاأ فى وصىىفها، وقد يصىى حتعينها التى يشىىعر  ا 
ق ل ذلك فى مؤلفات الفترأ األولى، ومن  ينها نالحرب والسىىىىىىىىىىىىالمن يقو  ع ى مر 
السىىىىىىىىىنين، وغال ًا ما كانت تتخذ وحشىىىىىىىىىية ال ضىىىىىىىىىبع وهو   ي يل صىىىىىىىىى رًا ع ى 

ة يالمظاهر، والخيال ، يو ال مو   فهو يريد ين ي ىى الضىىو  ع ى الدوافع الحىيى
المسىىتترأ والحوافز الصىىحيحة، وتتحول يعمال الكشىىف النفسىىية التى يىوم  ها للى 
يحكام يخالقية، والشىىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىىيات التى يؤمرها ويصىىىىىىىىىىىىىورها  ع ف شىىىىىىىىىىىىىديد هى 
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الشخصيات ال احمة عن الحىيىة ى األمير يندري ، المفكر الذ  غررت    الك ريا  
 لحب العالمى، وصىىىىىىنوهشىىىىىىف وهو ع ى فراش الموت قانون اتواألنانية، والذ  يك

 يير نالن يل النادمن المندفع الذ  يصىىىىىى ق ماسىىىىىىونيًا، ومتصىىىىىىوفًا، والىاتل المحتمل 
لنا  يون، والذ  يتع م الحكمة السىىىىىىىىىامية فى النهاية من  التون كاراتييف )الحرب 

ليفين الذ  ي صىىىر النور  عد فترأ  وي ة من ال حد واليأس، خالل  والسىىىالم ؛ يو
 لمسنين )آنا كارنينا عيممال الفالحين ا

وكل مؤلفات تولسىىىىىىىىىتو  لها رسىىىىىىىىىالة يخالقية ت دو يحيانًا يوضىىىىىىىىىق من الالزم 
وع ى سىىىى يل الممال، فإن الم ز  الجوهر  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنالحرب والسىىىىالمن، هو معارضىىىىة 
الناهب ل متواضىىىىىىىىىىىىىىع، وانتصىىىىىىىىىىىىىىىار اإلخالص ع ى الريا ، وال ي ة الف رية ع ى 

أ األ د  يلكسندر  ينما يظل نسي  الحياالجشع والخيال ع ويختفى يش اه نا  يون و 
ىىىىىىىىى الحب، األسرأ، الحنين للى العدل واإلخالص ىىىىىىىىى ي ديًاع وفى نآنا كارنينان تترك 
ال   ة وهى امريأ شىىىىىىىىىىىىىا ة عا فية وجمي ة زوجها و ف ها وتتعر   سىىىىىىىىىىىىىتهجان 
المجتمع ألنها تسىىت رل تمامًا فى عالقة غرامية وهى عا فة تدمرها وتدفعها للى 

ارع وينجو ليفين مالك األر  ألن  يفهم ين السىىىىىىىىىىعادأ   تكمن فى تحىيل ا نتح
الرغ ة؛ ولكن فى ا متمال ل مشىىىىىىىىياة اإللهية، وفى نال عدن يكتشىىىىىىىىف نيخ ودوف، 
وهو رجل مر  شىىىىىىىىيمت  ال هو كان قد يغو  الفتاأ الصىىىىىىىى يرأ كاتيوشىىىىىىىىا، ويجد فى 

تهمة عاهرأ وينها م يمنا  يداا  لدوره عضىىىىىىوًا فى هياة مح فين، ينها قد يصىىىىىى حت
 الىتل؛ ويسىىىىىىىىىى م  ذن  ، ويتخ ى عن مكانت  المرموقة فى الحياأ، ويت ع كاتيوشىىىىىىىىىىا 

 ضحية خ أ قضااى، للى سي يريا حيد يكمل ميالده الروحى الجديدع
و  ينجق تولسىىىىىىىىىىىتو  داامًا فى عر  يفكاره، ففى نآنا كارنينان وفى نال عدن، 

جر و  الضىىىىىىىىىالذ  ي  س مسىىىىىىىىو  الت  ل حتى فى نالحرب والسىىىىىىىىالمن يمير الوعظ
والضىىىىىيلع ولكن نزعة تولسىىىىىتو  الدينية العى ية يوازنها ما فى األحداد الصىىىىى يرأ 

لن ت ك المؤلفات التى تعر  من شىىىىىىىىعر، وذلك ا  تهاا الشىىىىىىىىديد  الحياأ، حتى 
موضىىىىىوعًا ما  وضىىىىىو  ك ير هى لنجازات تصىىىىىويرية   يفوقها شىىىىىى ع وتكشىىىىىف 

نالحاا مرادن، وهى قصىىىىىة زعيم قوقاز   ممل الىصىىىىىص المانوية واألقصىىىىىوصىىىىىات
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 دااى يو نوفاأ ليفان لليتشن وهى وصىىىف مؤلم آل م لنسىىىان عاد ، يو نالمىياس 
اليارد ن، وهى قصىىىة عن سىىى ال الخيل وعشىىىرات غيرها، عن نفس المىدرأ الفنية 

 والفهم العميل لظالل النفسية ال شريةع
تى تى   وغ  الخمسىىىىىىىىىين والوفى يولى فترات ت وره األد ى التى اسىىىىىىىىىتمرت ح

شىىىىىىم ت يعظم مؤلفات  الىصىىىىىىصىىىىىىية يق ل تولسىىىىىىتو  ع ى الحياأ واسىىىىىىتمتع  تخ يد 
كرس نفسىىى  تمامًا ل وعظ ولنشىىىر يفكارهع ومن  1879لحظاتها المارقةع ومنذ عام 

لمحنة يخالقية عميىة غيرت   1878المسىىىىىىىىىىىىىى م    عادأ ين  تعر  حوالى عام 
 ت ما لم ي ب لحظة عن مخي ت عتمامًاع والحىيىة ينها يظهرت ودعم

كان تولسىىتو  منذ نعومة يظافره نه ًا لمتناقضىىات سىى  ت التصىىدأ األسىىاسىىى 
فى حيات  ومؤلفات ع فىد كان ينحدر من سىاللة ن ي ة عريىة، وكميرًا ما قال لن    

نايا  وليانا ، )ياس يست يع تصور نفس   عيدًا عن الممرات الضاحية  ين ال ا ات
فى روسىىىىىىىىيا الوسىىىىىىىى ى،  منزلها الفسىىىىىىىىيق الذ  يتكون من امنتين  ضىىىىىىىىيعة العاا ة

وير عين غرفة، وحديىتها الواسىىىىىىىىىىىىىىعة، والحىول ويكواخ الفالحين الكميفة المحي ة، 
ولكن  كان داامًا يتذ ذب  ين الضىىىىىىىىىىىيعة والىرية، و ين تىاليد الن ال  األمريا  وذلة 

ر  الحياأ فيما  عد  سىرو الع يد والفالحين الكادحينع وفى ال داية عاش )ووصىفها 
العادية ل   ىات الع يا ولكن  انتهى  ن ذها وات اأ ف سفة و ريىة حياأ الفال ع ولد 

، وفىد يم  وهو فى المانية وي اه وهو فى التاسىىىىىىىعة، وتولت 1828تولسىىىىىىىتو  عام 
عمتىىى  تر يتىىى ع وت ىى التع يم العىىىاد  الىىىذ  كىىىان يت ىىىىاه الن ال  فى المالمينيىىىات  

لخصوصيون، و عضهم يجانب، دراسة الفرنسية واأللمانية، الك ية فى المدرسون ا
سىىىىىىن السىىىىىىادسىىىىىىة عشىىىىىىرأ )التى كان يكرهها وفشىىىىىىل فى التخرا منها ع مم المىامرأ 
والعر دأ فى سىىىىىىانت   رسىىىىىى وراع والتحل  الجيش، وذهب للى الىوقاز، واشىىىىىىترك 

تراك، ألفيما  عد كضىىىا   صىىى ير فى حرب الىرم ضىىىد الفرنسىىىيين وال ري انيين وا
واشىىتهر كمؤلف قصىىص من نسىىيفاسىىتو ولن التى قال فيها لن الحىيىة هى    ها 

فالحين وع م ي فال ال الرايسىع وكانت ل  عالقات غرامية، وتجول  الخارا كميراً 
فى مدرسىىىة ينشىىىأها فى نياسىىىنايا  وليانان ع ى يسىىىس التع يم التىدمىع واسىىىتمر فى 
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، عندما 1862عظم مؤلفات  ل   عد عام  نجا  ك ير، ولكن  لم يخرا ي الكتا ة
تزوا صوفيا  رز وهى فتاأ شا ة فى نصف عمره، واستىر    المىام فى ضيعت ع 

و دي نالحرب السىىىىىىىىىىىىىالمن فى نفس العامع و عد ذلك  1863ونشىىىىىىىىىىىىىر نالىوزالن عام 
،  دي نآنا كارنينانع وعندما فرن منها كان قد يص ق 1873 عشر سنوات، فى عام 

ًا فى يزمتىى  الىىداخ يىىة األخالقيىىة، التى ع ر عنهىىا فى ناعترافىن يكمر اسىىىىىىىىىىىىىىت راقىى
 ع وكشفت هذه عن قراره العظيم  أن ين ذ ماضي   ما فى ذلك يد  ، وين 1879)

يكرس حيات  لتحسىىىىىىىىىىىين نفسىىىىىىىىىىى  وخدمة اإلنسىىىىىىىىىىىانية، ومنذ ذلك الحين وهو يكتب 
ما  تأمير رغ ة يقو  من كاف رارات  ة قالىصىىىىىىىىىىىىىىىةع لما ليع ر عن يفكاره الدينية وا 

 المن ىيةع
وكان الت ير الذ   ري ع ي  نهاية عم ية  وي ةع ولما كان قد تأمر للى حد 

الذ  كان يعشى ، وحياأ الفالحين الروس الف رية، فىد كان يضع  نروسوىنك ير  
ال  يعة داامًا فى مواجهة الحضىىىىىىىىىىارأ، وكان يشىىىىىىىىىىعر  أن كافة الشىىىىىىىىىىرور م عمها 

 اإلنسىىىان خير فى جوهرهع وكان ضىىىميره يى ى  داامًاع المجتمع والىيم الزاافة، و أن
وكان، ممل الكميرين من نالن ال  النادمينن فى فترأ الشىىىىىىىىىىىىىىع ية، يخجل من مراا  
ومركزه ا جتماعى، ويضىىىىىىىىىىىىفى ع ى الفالحين الفىرا  حكمة روحية عظيمةع وفى 

كاتب كرات  دا ين  قد وجد راحة ال ال فى حيات  العاا ية وفى عم   تمن الففترأ 
وكن يل مزارأع ودام هذا  ين صىىىىىىىىعود وه و   وال خمسىىىىىىىىة عشىىىىىىىىر عامًا، ولكن 

 ورا  ت  ع  األخالقى ت  بلحسىىىىىىاسىىىىىى   الذنب والحنين للى الىدسىىىىىىية الذ  يكمن 
 ع ي  فى النهاية، واستهل س س ة يعمال  العظيمة فى لنكار الذاتع

ي ًا  ين  كان ما يصىىىىىىى ق ن ذه لم ريات العالم فعاً ع فع ى الرغم منوسىىىىىىىرعان 
لمالمة عشىىىىىىىىىىىر  فاًل، ورجاًل ذا  اقة جنسىىىىىىىىىىىية قوية ومزاا شىىىىىىىىىىىهوانى، فىد هاجم 
الجنس  عنف وناد   العفةع وفى نسىىىىىىىىىىىىىوناتا الكروتزن )عم ة نمسىىىىىىىىىىىىىاوية ويلمانية 

 ، هاجم تصىىنع 1889قديمة  وهى قصىىة غاضىى ة عن ال يرأ والعشىىل الجسىىد  )
العا فةع ولم يكن رفضىىىىىىىىىىىىىىى  المجتمع الذ  ي  ف الجنس  أكاذيب عن نالحبن و 

ل فن  أقل ت رفًاع فىد هاجم معظم الكتا ات، والرسىىومات، والموسىىيىى المعاصىىرأ، 
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مواضىىىيع ل ع ى ينها وسىىىاال ترفي  عن ال  ىات الع يا، ومكرسىىىة تكريسىىىًا شىىى   تام
ع ى ل   مؤلفات الفن الشىىىىىىىىى الجماأ الجنسىىىىىىىىىى وال رم  الحياأ والك ريا ع ولم ير 

والدينى، ع ى ين تكون  سىىىىىىىىىىىىىىي ة، تسىىىىىىىىىىىىىىمو  المر ، ذات  ذات الهدف األخالقى
كان يسىىىىىىىىتهدف  1880جاذ ية عالمية ومكتو ة ل جماهيرع وكل ما كت    عد عام 

تحىيل هذه المت   اتع و سىىىىىىى  نظريت  الجمالية الجديدأ فى مىال  نما هو الفن؟ن 
   الذ  يمر   ريىة غير م اشرأ فى نىاد العهد الشيوعى الذين،1898ىىىىىى  1897)

ع ى يية حال، يح وا ك مة ناجتماعىن محل ك مة ندينىنع و ما ين  آمن  فضىىىىىىي ة 
العمل اليدو  و ريىة الحياأ ال سىىىىىىىي ة، فىد يع ى لنفسىىىىىىى  الحل فى الحكم ع ى 
الدولة والمجتمعع ولما كان عدوًا ل حرب، والخدمة العسىىىىىىىىىىىكرية، والعنف، ف م يجد 

ب سىىىية يو الىضىىىااية وم اد  الحيية صىىىعو ة فى لظهار الت اين  ين النظم السىىىيا
والرحمة المسىىىىىىىىىىىىىيحيةع وكان التصىىىىىىىىىىىىىنع ويوهام الحياأ الىاامة ع ى التنافس وغ ا  
الك ريا  وعدم جدو  نشىىىىىا  اإلنسىىىىىان العىيم هى يهداف  األميرأع مم جا   عد ذلك 
التحىىىىامىىىىل ع ى ال  ىىىىىة المتع مىىىىة،  مىىىىا فى ذلىىىىك ا عتىىىىىاد فى الع م وال ىىىىب، 

اسها الومنى و ىوسها الدينية التى   معنى لهاع وفى نما وممارسات الكنيسة  ىد
سىىىىىىىىخر من سىىىىىىىىخافة المسىىىىىىىىرحيات هو الفن؟ن )وفى نالحرب والسىىىىىىىىالمن من ق  ها  

ال نااية وال الي ، و عد ذلك فى نال عدن تحدد   ريىة تحىيرية عن الىداس ع ى 
 نين  نكالم وسىىىىىىحرن حتى لن الكنيسىىىىىىة اعت رت ذلك تجديفًا وحرمت تولسىىىىىىتو  م

الكنيسىىىىىةع ولكن هذا لم يمنع  ع ى يية حال من الت شىىىىىير  ما يسىىىىىماه نالمسىىىىىيحية 
الحىيىيةن التى تىوم ع ى موعظة المسىىىىىىىىيق فول الج ل ويسىىىىىىىىس لنجيل المسىىىىىىىىيق  
نيحىب جىاركن نو  تىىاوم  ىالعنفنع وكىانىت هىاتىان اآليتىان، فى ري  تولسىىىىىىىىىىىىىىتو ، 

ة المسيق يية حال، فىد ينكر يلوهياإللهيةع وع ى  لرشادًا كافيًا ل حياأ وفىًا ل مشياة
وخ ود الرو ، ورف  مناقشىة مشىكالت ما ورا  ال  يعة )الميتافيزيىية ، واقتصر 
ع ى األخاللع ودعم تولسىىىىىىىىىىىتو  هذه الديانة اإلنجي ية الف رية  توصىىىىىىىىىىىيات ق ي ة 
تعكس لعجا    الفال   يجب ع ى اإلنسىىىىىىىىىىىان ين يرف  الحضىىىىىىىىىىىارأ اآللية، وين 

ل  يعة، وين يعمل  يدي  )كان تولسىىىىىىىىىىىىىتو  يصىىىىىىىىىىىىىنع يحذيت  يعيش فى وحدأ مع ا
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ويحرد حىول   نفسىىىىى ، وكان يسىىىىىتمد من ذلك المتعة التى يصىىىىىفها ليفين فى نآنا 
كارنينان وين يظل ن اتيًاع وكان حكيم نياسىىىىىىنايا  وليانان ير  ين ال سىىىىىىا ة وال هارأ 

مارسة هذه م وال  يعة والتس يم، هى الفضاال األساسية ل.نسان، وكان يعتىد ين
الفضىاال تسىت يع ين تىود اإلنسىان للى الخالصع و  تسىت يع يية مورأ يو ت يير 
ين تساعد ع ى ذلك، لن مم كة اهلل  داخ نا، و  يمكن ت يير ال شرية ل   إصال  

 الفرد فى ،  المجهودات المركزأ لماليين اإلرادات المنفص ةع
رسولية ما فع ت الشيوعية وال و عد ين رف  تولستو  فكرأ الم كية ع ى نحو

ال دااية، وصىىىىىىىىىىل للى حد التخ ى عن كافة نممت كات  الماديةن  ما فى ذلك حىول 
ال  عع ومع ذلك، فىد شىىىىعر  أن  لم يؤد واج   كاماًل، وفى سىىىىن المانية والممانين 
تخ ى عن زوجت  وي ناا ، وترك منزل يسىىىىىىالف  العريل وهام ع ى وجه  فى  رل 

ا  تجوال  سىىىى  مريضىىىًا، وتوفى فى مح ة سىىىكة حديدية م مورأ روسىىىياع وفى يمن
 ع ودفن رفات  فى ياسنايا  ولياناع1910عام 

وكان لحياأ تولستو  ومازال لها تأمير  الغ ا تساأ والعملع وقد ات ع اآل ف 
من تالميذه فى كافة ينحا  العالم، من غاند  فى الهند للى رومان رو ند فى 

يين الدينيين فى اليا ان للى المعارضىىىىىىين الضىىىىىىميريين فى ومن الفوضىىىىىىو  ،فرنسىىىىىىا
يمريكىىا، تعىىاليم المىىدرسىىىىىىىىىىىىىىىىة األخالقيىىة، هىىذا  ينمىىا تمتع عىىدد يك ر من المعج ين 

ل  اتع للى ماات ا  أستاذ الىصة الذ    يجار  والذ  ترجمت روايات  وقصص 
 وير  الروس،     النظر عن معتىداتهم الدينية والسىىىىىىىىياسىىىىىىىىية، فى تولسىىىىىىىىتو ،
يعظم مممل ألد هم، صوت الضمير الىومى والعالمى، ومصدرًا ل سرور الروحى 
والفنىع ولما كان تولسىىىىىىتو  قد  دي الكتا ة فى الخمسىىىىىىينيات حين كان نظام الرل 

 سىىىنوات قالال، فإن شىىىخصىىىيت  تجسىىىم  1917ما زال معموً    ، ومات ق ل مورأ 
عشىىىىىىر  ا ع ر الىرن التاسىىىىىىعوتجمع المراحل المخت فة ل مىافة الروسىىىىىىية فى ت وره

 للى الىرن العشرينع
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 الفصل الرا ع عشر
 تشيخوف

 
والهزيمة التى منى  ها  1881اإلم را ور لسىىىىىىىىىىىىىىكندر المانى عام   عد اغتيال

حزب اإلرادأ الشىىىع ية،  دي عىد من الرجعية والخمول فى روسىىىياع وحكم الىيصىىىر 
ى  الفهم ضىىىىىىيل التفكير، ال  د،  مسىىىىىىاعدأ الجديد لسىىىىىىكندر المالد، وهو رجل   

رجا ت المحافظين ممل كونسىىىىتانتين  و يدونوسىىىىتسىىىىيف، رايس المجمع المىدس، 
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الذ  كان يسىىىىىى  الظن  الع م والعىل، ويؤمن  ىوأ نالىصىىىىىور الذاتىن، وحاول ين 
يحتفظ  ىىالحىىال كمىىا هو   ريل اإلرهىىاب والىمعع وع ى الرغم من ين اقتصىىىىىىىىىىىىىىىىاد 

وتها العسكرية كانا فى نمو م رد، فىد قام الحكم الم  ل  تجميد اإلم را ورية وق
الحياأ المىافية والسىىىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىىىيةع فىد حافظ ع ى امتيازات الن ال  والفرول ال  ىية 
الحادأ، وقيد التع يم ووضىىىع الري  العام فى األصىىىفاد وشىىىدد الرقا ة ومنع الم ادرأ 

ىيدأ التى يديةع وجعل منها ع المدنية واض هد األق يات الىومية واستحدد الىومية
وخاصىىىىىة حياأ األعيان وال  ىة المتوسىىىىى ة للى  مفروضىىىىىةع وقد اسىىىىىتحالت الحياأ

حياأ جامدأ رتي ة،  فعل الجو الخانل ل ذول الفاسىىىىىىىىد والم ل، وعكس األدب كآ ة 
العصىىىىرع و  غرو ين ه ل الشىىىى اب الفاتر العزيمة ل شىىىىاعر الم رل فى العا فية 

  الذ  وافىت مرامي  الممالية الحزينة مزاا 1887ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1862سىىىىيمون نادسىىىىون )
وهو كاتب   1888ىىىىىىىى  1855نالجيل الضااعن، وكاتب الىصة فسيفولود جارشن )

موهوب ذو لحسىىىىاس مرهف مري ، دفع  نضىىىىميره الحسىىىىاسن ون ذه لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنالواقع 
الشىىريرن الذ  يمير ا شىىمازاز للى ا نتحارع ويمكن العمور ع ى صىىورأ لجارشىىن 

ةن وهى قصىىىىىىىىىىة لتشىىىىىىىىىىيخوف، وهو كاتب قدر ل  ين يكون ي رز مؤرخى فى نالنو 
 عصرهع

فى تاجانروا ع ى  حر يزوفع ولما كان  1860ولد ين ون تشىىىىىىىيخوف عام 
ا ن صىىىىىىاحب حانوت صىىىىىى ير وحفيد يحد ع يد األر ، فىد كان يتعين ع ي  ين 
يحسىىىىن مركزه فى الحياأ  الكفا  الشىىىىالع و عد سىىىىنوات دراسىىىىية شىىىىاقة فى مسىىىىى  

 ، لحل  عاا ت  الك يرأ فى موسىىىىكو حيد كانت تكافق ضىىىىد الفىرع و دي وهو ريسىىىى
 الب فى ال ب فى العشىىىىىىىرين من عمره نشىىىىىىىر صىىىىىىىور فكاهية  أسىىىىىىىما  منتح ة 
مخت فة، وكان هدف  الرايسىىىىىى من ذلك هو جمع المالع وع ى يية حال فسىىىىىرعان 

ر جما يصىى حت الكتا ة هى شىىاغ   الرايسىىىع وحصىىل ع ى د  وم ال ب ولكن  ه
ال ب للى األدبع وق ل ين ي  غ المالمين كان مركزه قد تو د كىصىىىىىىىىىىىىىىىاص من 
الصىىىىىىف األول، واسىىىىىىتمرت شىىىىىىهرت  فى النموع وفى نهاية الىرن زاد مسىىىىىىر  الفن 
الموسىىىكوفى من شىىىهرت  ككاتب مسىىىرحى تىدمى وجر  ، وعندما مات تشىىىيخوف 
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رات ت يي ، رمى ع ى ين  خسىىىارأ قومية فادحةع ولم تسىىىت ع يية1904 السىىىل عام 
سىىىياسىىىية التأمير فى شىىىع يت ع وظل عدد قراا  ومح ي  تحت حكم السىىىوفيت ك يرًا 
كما كان ق ل المورأع و قى فى يمنا  الخمسىىىىىىىىىىىىىىين عامًا األخيرأ، تىديرًا ك يرًا فى 
الخارا، وخاصىىىىىىة فى ال الد األنج وسىىىىىىكسىىىىىىونية، وهو اليوم يعت ر فى كافة ينحا  

 ويعمىهم تأميرًاع العالم واحدًا من يهم كتاب روسيا
وكان تشىىىىىىىىىيخوف يعتىد ين دوره يىتصىىىىىىىىىر ع ى دور المؤرخ ا جتماعىع وقد 
ع ل قاااًل  نلن تتحدد األجيال الىادمة عن تشىىىىىيخوف وكورولنكو وتيكونوف يو 
اآلخرين، ولكنها   سىىىىىىىا ة سىىىىىىىتدعوهم )كتاب الممانينيات ن والواقع ين تشىىىىىىىيخوف 

لكافة دروب المجتمع، من الفالحين عرف روسىىىىيا جيدًا، ومأل صىىىىفحات   ممم ين 
للى الن ال ع وفى صىىىىىىوره وقصىىىىىىصىىىىىى  ال وي ة، يعر  ع ينا الموظفين التافهين، 
وكت ة األقاليم، والتجار الحاذقين، والمدرسىىىين المم ين، والىسىىىاوسىىىة المتواضىىىعين، 
وضىىى ا  ال وليس الجه ةع وشىىىخصىىىيت  الرايسىىىية هى اإلنسىىىان العاد ، شىىىخصىىىية 

ة سىىىىىىىىىمات  ارزأ وتحيا حياأ تافهة، فاهتمامات  حىيرأ وهو متوسىىىىىىىىى ة خالية من يي
يمنى  الخسىىىىىىارأ ع ى ماادأ الىمار يضىىىىىىرب ا ن  وضىىىىىىيع ضىىىىىىيل التفكير، وعندما 

 السىىىىىىىىىىىيا  فى الصىىىىىىىىىىى ا  التالى من  اب التنفيس، وي     السىىىىىىىىىىىرور عندما تذكر 
الجريدأ المح ية اسىىىىىىىم  فيما يتع ل  حادد مرور، وعندما يحصىىىىىىىل ع ى نيشىىىىىىىان 

 ى صىىىىدره ويسىىىىير فى الشىىىىوارأ فى  ىس شىىىىديد ال رودأ، تاركًا مع ف  يضىىىىع  ع
ويكشىىىىف عن موا ن السىىىىخرية من  فى مواقف  مفتوحًاع ويسىىىىخر من  تشىىىىيخوف،

قصىىصىىية وفكاهيةع وفى يولى فترات لنتاج  ككاتب فكاهى وهجا ، تمتع  إظهار 
ات جكل تعىيدات وغ ا  يولاك العا  ين المنحوسىىىىىىين، والحوذية السىىىىىىكار ، والزو 

الخاانات، واألزواا المخدوعين، ورجال ال وليس المرتشىىىىىىىىىىىىىىين، والتجار ال خال ع 
)وال ع   عد ذلك ييضىىىىًا ، ما هو ل  فضىىىىق  1896ومعظم قصىىىىصىىىى  ق ل عام 

هين لتظاهر ال شىىر، وصىىور ضىىاحكة ل حماقة والتفاهةع وع ى يية حال ف م ي  د 
ً  لكاتب لم تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف ين تخ ى مرح ة المزا ع وهو  وج  عام يضىىىىىىىىىىىىىىرب مما

يتوقف ق  عن الت ور، واسىىىىىىتمرت آفاق  فى ا تسىىىىىىاأ  ينما ازدادت شىىىىىىخصىىىىىىيت  
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عمىًا وحكمةع ويصىىىىىىى حت مؤلفات  يقل ع مًا، واكتسىىىىىىى ت ي عادًا جديدأ فى العر  
وفى تفسىىىىىىىىىىىىيرها الرمز  ل واقعع وفى التسىىىىىىىىىىىىعينيات ازداد تركيز تشىىىىىىىىىىىىيخوف ع ى 

ل  لجوانب الفكاهية، وتعر  ي  االجوانب السىىىىىى  ية المدمرأ فى الحياأ من  ع ى ا
ل ت ييرع وكىىان تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف فى ذلىىك الوقىىت يىوم غىىال ىىًا  تصىىىىىىىىىىىىىىوير يفراد ال  ىىة 
المسىىىىتنيرأ وال  ىات الع ياع وتتميز معظم شىىىىخصىىىىيات   السىىىى  ية وضىىىىعف الهمةع 
وكان من يدعون نالرجال المكتا ونن فى قصىىىىصىىىى  موا نين عاديين لم يعرفوا ما 

اروا فى ال ريل المألوف لحياأ خام ة   معنى لها، الذ  يفع ون   حياتهم وسىىىىىىىىىىىىىىى
يعيشىىىىىىون عادأ فى مدينة صىىىىىى يرأ موحشىىىىىىة، ويحتسىىىىىىون الفودكا، وي ع ون الورل، 
ويصىىىى ون للى المرمرأ، ويعتريهم السىىىىأم من تشىىىىا   األيام وال يالى، ويفىدون الىدرأ 

 ضىىىىىىىىىىىىىىحىىىايىىىا التفىىىاهىىىة والم ىىىل، و  ع ى ا نفعىىىال العنيف يو العمىىىل المممرع فهم
يسىىىت يعون اإلفالت من ال رل فى اإلذعان الحزينع وهم يحيانًا مماليون خاارون 

 ينمىا ينىص  ،ن الىذ  يتحىدد عن الجمىال والفكرأ6ممىل ال  يىب فى نالعن ر رقم 
مسىىىتشىىىفاه مىاييس الحرارأ ويضىىىرب الحارس الفظ مرضىىىاه ضىىىر ًا م رحًاع ويهرب 

ب األسىىىىىىىىىىىىىودن الذ  يجد آخرون من الواقع  خ ل صىىىىىىىىىىىىىور رااعة، ممل   ل نالراه
السىىىىىىىىىىعادأ فى يوهام خيال ع ويخيرًا، يضىىىىىىىىىى ر  ع  مفكري  الذين يم كون الذكا  
والمىافة ممل األستاذ فى نحكاية مم ةن، وهى واحدأ من يحسن قصص تشيخوف 
للى التسىىى يم فى سىىىنهم ال اعنة،  أن حياتهم كانت تفتىر للى  ؤرأ تجميع، و أنهم 

شىىىىىاكل الحب، الوحدأ، والخداأ والتفاهم ال شىىىىىر ، لم يتع موا ق  كيف يعالجون م
فكار األويىول فرشىىىىىىىىىىىىىينين فى ناألخوات المالدن  نيميل الروس  وج  خاص للى 

 السامية ولكن لماذا يىصرون دون الوصول لليها داامًا فى الحياأ؟نع
وقد آل معظم رجال تشىىىىىيخوف المكتا ين للى ما هم ع ي ، ليس فى   سىىىىى ب 

، واألحوال ا جتماعية والسىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىية المفزعة فى   دهم؛ فىد ال ياة المحي ة  هم
كانت يمزجتهم النفسىىىية تجع هم خاارين خام ينع وقد اسىىىتحال  ع  شىىىخصىىىيات  
ممىىل المىىدرس فى نالرجىىل المع ىىبن للى مخ وقىىات جىىافىىة تجردت من صىىىىىىىىىىىىىىفىىات 
اإلنسىىىىىىىىىىىىىىىىانيىىة، وتكرر الحركىىات الجوفىىا   تىىأمير العىىادأع وتخ ى الكمير منهم ممىىل 
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فى نليونيتشن عن األحالم التى راودتهم فى الشىىىىىىىىىىىى اب، واعترتهم التخمة  ال  يب
 تأمير ال عام والتراخى، وتى  وا الم ل والخيانة ع ى ينها مصىىىىىىىىىىىىىىىاح ات ل سىىىىىىىىىىىىىىن 
والمصىىىيرع وفى النهاية، تتسىىىم كميرات من نسىىىا  تشىىىيخوف، ممل    ة نالجندبن 

لحب الحىيىى دلن  ا السىىخافة والنزل حتى لنهن يفشىى ن فى لدراك الحىيىة، ويسىىت 
 السحر الزاافع

وي دو من النظرأ األولى كما لو كانت شىىىىىىىخصىىىىىىىيات تشىىىىىىىيخوف مجرد امتداد 
وكب م لسىىىى سىىىىة نالرجال الزاادينن ال وي ة فى يدب الىرن التاسىىىىع عشىىىىرع ويتكون

شىىىىخصىىىىيات تشىىىىيخوف ال ويل من المفكرين الذين يعشىىىىىون الك مات، ويتجن ون 
تهم  سىىىىى ب كسىىىىى هم وافتىارهم للى اإليمان، فى األفعال، ويح مون حياتهم وعااال

مجتمع يتعر   ض هاد الحكم الم  ل، وينخره ضعف الهمة والس  ية ويتكون 
  ضىىىىىرر منهم، والرجال الخاا ين، والنسىىىىىا  التعسىىىىىات،  ييضىىىىىًا من الشىىىىىواذ الذين

والمحامين، واأل  ا ، والمدرسىىىىىىىىىىىىين، والصىىىىىىىىىىىىحفيين، ومالك األر ، وضىىىىىىىىىىىى ا  
 الجيشع

تشيخوف ين نيخرا  نتاا ن، يو ين ي  غ رساال، ويس و   السامى ودفع رف  
ال يع، وتنىىىىاوب الفكىىىىاهىىىىة الخفيفىىىىة والمحىىىىاورأ )الىىىىديىىىىالوا  الحىىىىادأ، ومعىىىىالجتىىىى  

ىويم خا   النىاد للى تة ل حوادد الفكاهية والتراجيدية ىىى دفع االموضوعية المتكاف
ره، تماعية فى عصتمامًا لىصص ع وعاب ع ي  كتاب المىا ت ذوو الميول ا ج

 الشى و  ممل ميخالوفسكى يو سكا تشفسكى، نافتىاره للى اتجاه يو حكم يخالقىنع
الذ  فاتهم، هو ذلك الشىىىىىىكل األد ى الذ  يتجنب نفس ت ك التع يرات عن اآلرا  
التى تتميز  ها المدرسىىىة الواقعية الروسىىىية، ولم يكن تشىىىيخوف ينىل ما يريده للى 

، ولكن  التضىىىىىىىىىىىمين، والت ميحات المسىىىىىىىىىىىتترأ، وجو كافة قراا   األقوال الم اشىىىىىىىىىىىرأ
 قصص  ومسرحيات  المؤمرع

و  يمكن ل القًا الخ    ين تشىىىىيخوف وشىىىىخصىىىىيات ، فىد كان رجاًل نشىىىىي ًا، 
وكانت مؤلفات  دفاعًا عن النشا  وتعظيمًا ل.رادأع وع ى حد قول  فىد كان يؤمن 

لحرية الم  ىة، والتحرر من  الصىىىىىىىىىىىىىىحة والذكا ، والموه ة، واإللهام، والحب، وا



 151 

اإلرغام والكذبع نوكان هذا الفنان الرقيل المرهف الحسن نوضىىىىىىىىىىىىىىعيًان لنسىىىىىىىىىىىىىىانيًا 
راسخًا، ُمم   فردية متناسىة تامة الت ورع وفى فترأ من الفترات، استهوت  سياسة 
تولسىىتو  األخالقية التى تؤمن  عدم مىاومة الشىىر  العنف، ولكن عندما حل عام 

سىىىىىىخالين، وهى مسىىىىىىتعمرأ ل عىاب )ل مسىىىىىىجونين   ح ت  للى جزيرأ؛ و عد ر 1890
كان قد تخ ى عن ت ك العىيدأ، ويكد من جديد قيمة النضىىىال واإليمان  التحرريةع 
وكتب  أسىىىىىىىىىىىىى و   الذ  يخال   المزا ، نلن العىل والعدل يخ رانى  أن هناك قدرًا 

عنب تيةنع وفى نيك ر من اإلنسىىىىىىىىىىىىىىىانية فى الكهر ا وال خار عما فى العفة والن ا
المع بن، تحد  قصىىىىىىىىىىة تولسىىىىىىىىىىتو  التع يمية نما مسىىىىىىىىىىاحة األر  التى يحتاجها 
اإلنسىىىىانن  ىول   نجرت العادأ ع ى تأكيد ين اإلنسىىىىان يحتاا للى سىىىى ع يقدام من 
األر  فى ع وع ى يية حال، فإن هذه   تكفى ل  لجمةع لن اإلنسىىىىىىىىىىىىىىىان يحتاا 

 أكم ها ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لن  يحتاا للى العالم للى يكمر من سىىىىىىىى ع يقدام ويكمر من ضىىىىىىىىيعة 
  أكم  نع

ولم يكن تشىىىىىىيخوف ينتمى للى ي  حزب سىىىىىىياسىىىىىىى، ولم يظهر ق  ي  ميول 
مت رفة، ولكن  كان واحدًا من ذلك التآخى الواسىىىىع الذ  يضىىىىم ال  ىة المسىىىىتنيرأ 
المتحررأ الروسىىىىية، وكان يشىىىىاركهم فى قوانين سىىىى وكهم وم امحهمع وعندما حرم 

ار من الىيصىىىر  ألسىىى اب سىىىياسىىىية، من عضىىىوية األكاديمية صىىىديى  جوركى ) ىر 
الروسية، استىال تشيخوف ىىىىىىىىى وكان عضوًا فى األكاديمية ىىىىىىىىى محتجًاع وكان داامًا 
يكرر ين نمن   يريد شىىىياًا وليسىىىت ل  آمال يو مخاوف،   يسىىىت يع ين يصىىى ق 

 كات ًانع
وف تشىىىىىىىىىىىىيخوع ى يية حال، فىد كان الن ال  ويممالهم من المفكرين هم هدف 

الرايسىىىىع وهذا   يعنى ين تصىىىويره ل فالحين الذين كرس لهم قصىىىتين عظيمتين 
مؤمرتين ىىىىىى نالفالحونن ونفى الخورن يو ال  ىة المتوس ة التى تظهر فى عشرات 
من قصىىىىىىىىىصىىىىىىىىى ، كان يقل كشىىىىىىىىىفًا؛ فىد كان معظم نرجال  الزاادينن ينتمون  حكم 

ى فى مسىىىىرحيات  يكمر من هجوم ع  المولد يو التع يم للى ال  ىات الع ياع وهناك
ون شىياًا، لن المفكرين   ينشىدن ،فى نالنورسن ال  ىة المسىتنيرأع ويىول تريجورين
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  ل لن تروفيموف فىمن ي  نوأن،  و  يفع ون شىىىىىىىىىياًا، و  يصىىىىىىىىى حون أل  عمل
لفن، ا يىول  نلنهم   يىر ون شىىىىىياًا و  يتذوقونن سىىىىىتان الكرزن يكمر قسىىىىىوأع فهو 

والتخ ف  والضىىىىىىىىىىىىىىعة  ينما تحي   هم الىذارأمون، ويتحدمون ويتحدمون، وهم يتحد
اآلسىىىىىىىىىىيو نع وقد كان تشىىىىىىىىىىيخوف قاسىىىىىىىىىىيًا فى ل رازه لعيوب   ىة الن ال  المتح  ة 
وال  ىة المسىىتنيرأ المسىىتسىى مة ولكن  تن أ ييضىىًا  فراسىىة م همة  الت ييرات الوشىىيكة 

  ل يفضلعالحدود فى المجتمع الروسى، وع ر عن آمال  فى مستى
وكىىان فيرشىىىىىىىىىىىىىىينين فى ناألخوات المالدن من ق ىىل قىىد ع ر عن يحالمىى  فيمىىا 
سىىىىىىىىىىىىىىتكون ع ي  الحياأ من جمال  عد مااتى عام، وتتحدد يرينا وتيوزن اخ عن 
العمل المممر لت يير كل شىىىىىىىىىىىىىىى ع وفى ن سىىىىىىىىىىىىىىتان الكرزن يد ر الشىىىىىىىىىىىىىىىا ان آنيا 

ىان حديىتنا ويع وتروفيموف الذهاب للى موسىىىىىىىىىىىكو، ويىو ن لن روسىىىىىىىىىىىيا  أكم ها 
آماً  ك يرأ ع ى نحىيىة يسىىىىىىىمىن ونسىىىىىىىعادأ يسىىىىىىىمىنع وهناك نفس الومي  الذ  
ين عد من يمل جديد فى حديد تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف األخير فى نالمخ و ةن وفى  ع  

 الىصص السا ىةع
وقد دفعت ن مة األمل هذه  ع  النىاد للى اسىىىىىىىىىىىتنتاا ين مزاا تشىىىىىىىىىىىيخوف 

ماعية، وين  يعكس يسىىىىىىىىىىوي سىىىىىىىىىىنوات حكم التشىىىىىىىىىىاؤمى يرجع عامة للى  يات  ا جت
اإلسىىىىىكندر المالدع وع ى يية حال، فإن ممل هذا التأكيد ي دو غير متسىىىىىم  الدقةع 
ف م يكن تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف مجرد انعكىىاس لعهىىد من العهودع فىىىد تنىىاول  ع  موا ىىت 
ال  يعة ال شىىىىىىرية، كما ين تأمير قصىىىىىىصىىىىىى  يكمن ع ى وج  الدقة فى عموميتهاع 

ن من الالجىدو   الالجىدو  ا جتمىاعية ل  ىىة متح  ىة، وهنىاك فى مؤلفىاتى  نوعىا
، والالجدو  اإلنسىىىىىانية ألناس 1905وال  ىة المسىىىىىتنيرأ السىىىىىاخ ة ق ل مورأ عام 

سىىىىحىتهم الحياأ، وخا ت آمالهم، ويفسىىىىدهم الىدر، وجردهم غ ا  اإلنسىىىىان وقسىىىىوأ 
 ى ع حال  من صىىىىىفاتهم اإلنسىىىىىانيةع نماشىىىىىا، لماذا تتشىىىىىحين  السىىىىىواد؟ لنى حزينة

حياتى، فأنا تعسىىىىةن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يمكن اسىىىىتخدام هذه الن ذأ من نالنورسن كشىىىىعار لمعظم 
شىىىىىخصىىىىىيات تشىىىىىيخوف، فىد تناول يناسىىىىىًا نم يين حكم ع يهم  روتين يومى من 
العمل المتكرر والترفي  اآللىع وواحد من موضوعات  الرايسية هو فىدان الفردية، 
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 نسىىىىىىىانيةع وهذا يفسىىىىىىىر األحاديدوا فتىار للى التفاهم واألصىىىىىىىالة فى العالقات اإل
ال ري ة التى تدور  ين ي  ال قصىىىىىصىىىىى  ومسىىىىىرحيات ع فهم ينانيون صىىىىىم يت ادلون 

 األحاديد الداخ ية )المونولوجات   دً  من تجاذب ي راف الحديدع
وسىىىىىىىىىىىىىىمة يخر  تجعل يدب تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف داامًا وحيًا اليوم، وهى فهم  ل واقع 

مما   ع ى ن ذ التصىىنع والم اهاأع و موقف  من شىىخصىىيات   أكم   النفسىىىع ويىوم 
شك في  ين  سار ع ى هد  تولستو  فى كراهيت  الالرومانسية ل تموي  وال هرا، 
والتن ع فى الحديد، تمامًا كما كان يكره الكتا ة الخ ا ية العالية المىامع فهو 
يجرد شىىىخصىىىيات  من المين واألكاذيب، ويعرضىىىها فى جوهرها، فاضىىىحًا األوهام، 

ات والخدأع ولمؤلفات  الدو  الحىيىى ل صىىىىىىىىىىىىىىىدل واإلخالص، وتمتزا هذه والعاد
الصىىىفة الصىىىافية النىية  الشىىىفىة والسىىىخريةع و  يرفع تشىىىيخوف صىىىوت  ي دًا، فهو 
يتحدد  ال هجة الهاداة ل مالحظ الخير الذ    ي يب شىىىىىىىىىىىىىىى  عن نظره الحاد 

، اأ األخاللولكن ق    ال يب يأ ى ين يصىىىىىىىىىدر حكمًا قاسىىىىىىىىىيًاع وهو ليس من دع
فهو   يزيد ع ى ين يىول لنا كما  حظ جوركى، نينتم تعيشىىىىىىىىىون   ريىة سىىىىىىىىىياة 
ييتها السىىيدات والسىىادأن،  ينما تكشىىف ا تسىىامت  عن سىىماحة لنسىىان  الغ الحكمةع 
ويع ى هىىذا الىىدف  الىىذ  لىى ييمىىا تىىىدير من الروس ع ى كىىافىىة مسىىىىىىىىىىىىىىتويىىات 

يات ، ع وهى ممل كل شى  قام    فى حالعالقات اإلنسانية، سحرًا شع يًا لمؤلفات 
 تتسم  ال واعية والتحفظ، كما ينها عميىة  ىدر ما هى مىيدأع

اإلحسىىىىىىىىىىىىىىىاس  ويمكن ل مر  ين يىول لن تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف قد يخذ هذا التىيد وهذا
 ا تزان من تورجينيف الذ  تشىىىىىىىىىىىىى   ع ىريت  ال نااية ع ىرية تشىىىىىىىىىىىىىيخوفع ولكن 

ن  ية الكالسيةع وع ى الرغم من يقصص تشيخوف خروا ع ى تورجينيف والواقع
كان يعد نفسىىىىىىىىىىىىىىى  واقعيًا، وكان شىىىىىىىىىىىىىىىديد ا هتمام  دقة مالحظت  ويحكامها، فإن 
قصىىىىىصىىىىى  مكتو ة  أسىىىىى وب تأمر  يعتمد ع ى التفاصىىىىىيل الرمزية المنتىاأ  عناية، 
ولهىىا ليىىىاأ لفظى، وقىىد كت ىىت ع ى ينهىىا وحىىدات شىىىىىىىىىىىىىىعريىىة يكمر منهىىا وحىىدات 

سىىىىىىىىىتهال ت الم ولة، والتح يالت النفسىىىىىىىىىية قصىىىىىىىىىصىىىىىىىىىية خالصىىىىىىىىىةع و دً  من ا 
المن ىية، والصىىىىىىىور الك يرأ، نر  يجزا  )لذ لم يكن تشىىىىىىىيخوف يسىىىىىىىت يع ي دًا ين 
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يكتب رواية  ينىص فيها معالجة الشىىىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىىىيات العمل والتكامل، ولكن هذه 
الشىىخصىىيات تعر  ع ينا فى نع يرهان الخاص، فى الحا ت المزاجية الخا فة، 

تناسىىىىىىب الموضىىىىىىوأ، واألحداد المتضىىىىىىمنة، يو يدور الحديد  واألحاديد التى  
عنها، وليسىىت يحدامًا معروضىىة، ويسىىير رجال ونسىىا  تشىىيخوف فى يردية النوم، 
ويفسىىىىىىىىىىىىىىرهم لنا عن  ريل التواف  وا ختالفات الضىىىىىىىىىىىىىىاي ةع وقد قال تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف 
لكرولنكو  نينا   يسىىىىىىىت يع الكتا ة ل  من الذاكرأ   من ال  يعة م اشىىىىىىىرأ؛ يجب 
ع ى موضوأ قصتى ين يمر  مصفاأ عى ى حتى   يت ىى  ها ل  ما هو تممي ى 
وهامنع ولكن ما كان تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف يعده هامًا، كميرًا ما ي دو عديم األهمية ل وه ة 
األولى، وتضىىىىىىفى التفاصىىىىىىيل عديمة األهمية ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى التى   صىىىىىى ة  ينها ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هى 

اظره ماديًا موحدًا؛ ومنع ى كل شىىىىىىى  توافىًا ن ميًا، فيكتسىىىىىىب لونًا ر واإليحا ات، 
ال  يعية هى مجرد نظرات سريعة ممل األلوان المااية فى ال ريىة اليا انيةع ولما 
كانت قصص  تفتىر للى الح كة المميرأ وتنىل خاصة مشاعر الحنين للى الو ن 
واإليحا ات الحاذقة لحىيىة مسىىىىىىىىىىىىىىتترأ، فهى تترك الكمير لخيال الىار ع والتأليف 

وينىص الىصىىىىىىىىىىىة عادأ الحيوية، وغال ًا ما يخامرنا اإلحسىىىىىىىىىىىاس يتجنب الذروات، 
 أنها لم تأت  شىىىىىى  محددع و  يتضىىىىىق المعنى الحىيىى فى معظم قصىىىىىصىىىىى  ل  
 عد ين نىري آخر جم ة ونشىىىىىىىرأ فى التفكير فيها؛ وكميرًا ما يكون ل تأمير المتأخر 

 و   ا كتشىىىىىىاف يو اإللهامع وقد جع ت هذه ال ريىة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى للى جانب يسىىىىىى كل قوأ
المصىىىىول  عناية، والذ  يتسىىىم  الرشىىىاقة وال سىىىا ة ىىىىىىىىىىىىىىىىىى من تشىىىيخوف واحدًا من 
يسىىىىىىىىاتذأ الىصىىىىىىىىة الىصىىىىىىىىيرأ الحديمة، نحس  تأميره فى مؤلفات كتاب كميرين  من 

 كاترين مانسفي د للى لرنست همنجوا  يو كاترين آن  ورترع
وقد يحدمت مسىىىىىىىىىىىىىىرحيات تشىىىىىىىىىىىىىىيخوف نليفانوفن، نالنورسن، نالخال فانيان، 

األخوات المالدن ون سىىىىتان الكرزن، ت ييرًا جذريًا فى كتا ة المسىىىىرحية وسىىىىاعدت ن
ع ى تفول مسىىىىىىىر  الفن الموسىىىىىىىكوفى، الذ  وجد فى تفسىىىىىىىير مؤلفات تشىىىىىىىيخوف 
وسىىىىىي ة فنية جديدأع وليس هناك تىري ًا يية فكرأ فى كل هذه المسىىىىىرحيات،  ل لن 

 فانوفن يو ا نتحار فىنليي رز الحوادد، ممل ا نتحار الذ  يحدد قرب نهاية 
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نالنورسن يو وفىىاأ تيوزن ىىاخ فى م ىىارزأ فى ناألخوات المالدن، يو محىىاولىىة الخىىال 
فانيا ين يىتل األستاذ سيري رياكوف، قد ا تكرت كىمم نفسية يكمر منها مسرحيةع 
وكافة مسىىىىرحيات تشىىىىيخوف م نية حول العالقات  ين األ  ال، و ما ين  يكشىىىىف 

ال منذ ال داية، فإن هذا   يترك مجاً  تىري ًا أل  شىىىىىىىىىىىك عن   يعة هؤ   األ  
يو دهشىىة مسىىرحيةع ونحن نكتشىىف  عد رفع السىىتارأ م اشىىرأ تىري ًا ين ليفانوف لم 
يعد يحب زوجت  الع ي ة التى تع ده، وين  يحب الفتاأ الصىىىىىىىىىى يرأ سىىىىىىىىىىاشىىىىىىىىىىاع وفى 

لنسىىىىىىىىان  اكوفنالخال فانيان نيخ رنا الخال فانيان فى الحال ين األسىىىىىىىىتاذ سىىىىىىىىيري ري
مت فل، وينانى يجوف مت اه، ويعترف فى نفس الوقت  ح   إللينا زوجة األستاذع 
وفى نالنورسن نجد ين كاًل من مأسىىاأ الممم ة الشىىا ة نينا، التى توشىىك حياتها ين 
تتح م  سىى ب ح ها ل كاتب تريجورين، وفشىىل الكاتب المسىىرحى الشىىاب فى الفوز 

ولع وفى ناألخوات المالدن   تممل الوحدأ  ها، مرسىىىىىىىىومة تمامًا فى الفصىىىىىىىىل األ
والحب التعس، ولكن الحديد يدور حولهما فى ، وفى ن سىىىىىتان الكرزن   يسىىىىى ب 

األسىىىىالف ي  صىىىىراأ حاد، ولكن ينشىىىىأ عن  ترفي    يع الن ال  المف سىىىىين لضىىىىيعة
 ويحاديد وكوميديا عرضيةع

 خاراويمكن الىول  أن تشىىىىىىىىىىىىىيخوف وضىىىىىىىىىىىىىع ي رز األحداد فى حياأ ي  ال  
خشىىىىى ة المسىىىىىر ع ويحل التيارات السىىىىىف ية، والن مات الخافتة، وال نااية، والحا ت 
النفسية، محل الحوادد واألفعالع وقد استخدم ت يير التن يم وا نتىا ت المتتالية 
ل تأمير فى لمارأ مشىىاعر جمهورهع وقد رفع مسىىر  الفن الموسىىكوفى من قيمة هذه 

ة تصىىور جو المسىىرحية، و اسىىت الل الوقفات، السىىمات  اسىىتخدام  يرضىىيات متىن
وفترات الصىىىىىىىىمت الم ولة، والمؤمرات الصىىىىىىىىوتية )موسىىىىىىىىيىى، ضىىىىىىىىر ات ال   ة، 
الضىىىىىىىوضىىىىىىىا  ال عيدأ  كتدا ير مسىىىىىىىرحيةع وقد حىل تشىىىىىىىيخوف هدف التصىىىىىىىوير 
الواقعى،  واس ة اإليحا ات الشعرية، ومن هذا جا  تع ير المسر  ال نااى الذ  

 ديدات  المسرحيةعيستخدم كميرًا لوصف تج
وع ى الرغم من ين تشىىىىىىيخوف ظل فى تيار الواقعية الرايسىىىىىىى، فىد تشىىىىىىر ت 
مسرحيات  وقصص  ىىىىىىىىىى  وساال كميرأ ىىىىىىىىىى من الرمزية والسرد الىصصى، وانحرفت 
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عن ا تجاهات الىديمةع وكان تأميرها ع ى األدب الروسىىىىىىىىىىىى فى الىرن التاسىىىىىىىىىىىع 
 ل هاال من كتاب النمر فيما قعشىىىىىىىىىىىىىىر هاااًلع ويمكن ت ين يمره فى مؤلفات عدد 

المورأ و عدها، من كو رين وزايتسىىىىىىىيف، و ونين للى فيدين، وكاتاييف وغيرهم من 
الرواايين السىىىىىىىىوفيتع ولم يسىىىىىىىىتنفد هذا التأمير حتى اآلن، ومازال تشىىىىىىىىيخوف فى 
النصىىىىىىف المانى من الىرن العشىىىىىىرين، ليس مجرد نموذا يحتذ  فى ،  ل ييضىىىىىىًا 

 لم اشرعمصدرًا حيًا ل.لهام ا
 
 
 

 الفصل الخامس عشر
 الحركة العصرية

 
قرب نهاية الىرن، مالمة اتجاهات رايسىىىىية فى المجتمع الروسىىىىىع فىد  ظهرت

اسىىىتمرت اإلم را ورية فى النمو اقتصىىىاديًاع وكانت صىىىناعتها وسىىىكانها المدنيون 
 وفااتها العام ة فى ازدياد، وال  ىات الريسىىىىىىىىمالية والمتوسىىىىىىىى ة تزداد مرا  ويهمية؛
وهجوم الىو  الجديدأ يحدد تصىىىىىىىىىىىىىىىدعات عديدأ فى اإل ار ا جتماعى الىديمع 

 وكانت الزوا ع وا نىال ات وشيكة الحدودع
ولم يفشىىىىىىىىىىىىىىىل الت ور الداار  ل   ىات المتع مة، التى تتناوب ع يها الرجعية 

 عد عىد من الخمول المت  د، فى ليىاظ النزعات التحررية من جديدع  والتىدمية،
غم من يعمال المصىىادرأ وا ضىى هاد، فىد انتشىىرت خصىىااص اشىىتراكية وع ى الر 

مخت فىة فى كىافىة ينحىا  ال  ىد، وقىام اآل ف من األعضىىىىىىىىىىىىىىىا  المجهولين  ىالعمىل 
فىد فىد الشىىىىىىع يون  ونشىىىىىىر الدعاية  واسىىىىىى ة المنظمات السىىىىىىريةع وع ى يية حال،

ى دأ التاحتكارهمع ويدت هزيمة حزب اإلرادأ الشىىىىىىىىىىع ية، وفشىىىىىىىىىىل المحاو ت العدي
 ذلت إلحياا  فى الممانينيات، والتى تك فت لحداها حياأ يخى لينين، للى تمزل 
الشىىىىىىىىىىىىىىع ية، وتدمير يوهامها عن الفال ؛ ودور المجتمع الزراعى، وقرب حدود 
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المورأع وح ىىت نشىىىىىىىىىىىىىىع يىىة نىىىديىىةن جىىديىىدأ منىحىىة، محىىل العىيىىدأ الىىىديمىىةع وتزعمهىىا 
تب مىا ت ونىد يد ى ل  وزن ع   وهو كا1904ىىىىىىىىىى  1842نيىو   ميخالوفسكى )

وكان ير  ين نمصىىىىىىىىىالق العمال تتفل مع مصىىىىىىىىىالق الفرد الذ  يع ر عن نفسىىىىىىىىى  
 الخ ل والعملنع واعترضىىىىىىىىىىىىىىىت الشىىىىىىىىىىىىىىع ية النىدية ع ى آرا  ماركس فى الجدلية 

والتفسير ا قتصاد  ل عم يات ا جتماعية والسياسية، وي رزت دور الفرد  المادية
التاريخع وصىىىاغت نظرية نال ريىة الروسىىىية الخاصىىىة فى والعوامل األخالقية فى 

الت ورن وال ا ع الخاص لمورتها الحتميةع ويصىىىىى حت هذه الم اد  هى األسىىىىىاس 
الفكر  ل حزب ا جتماعى المور ، الذ  ينشىىىىىىى  فى  داية الىرن كتحالف سىىىىىىر  
قو  ل ىو  الشىىىىىىىع يةع وواصىىىىىىى ت األعمال اإلرها ية التى كان يىوم  ها يسىىىىىىىالفها، 

 ار الىيصىىىىىىر وك رجا ت يله ت خيال الشىىىىىىعب  محاو تها المشىىىىىىهودأ  غتيا تو 
األمرا ، وخ ت صىىفحة متعددأ األلوان فى تاريخ الحركة المورية الروسىىية، م ياة 

، عندما ى 1917 الدم، وال  ولة، وا سىىىتشىىىهاد والخيانةع وجا ت محنتها  عد عام 
 ل موا ين ي ادوهاع عد  داية رااعة ى حل الشيوعيون مح ها مم ما 

وفى التسىىىىىعينيات ظهر الماركسىىىىىيون كمنافسىىىىىين ناجحين ل شىىىىىع يين، وسىىىىىخر 
  من الممالية الف سفية الشع ية، ومن 1918ىىىىىى  1856زعيمهم، جورا   يخانوف )

ناشتراكية الى ب، تفاهة الواجب والجمالن؛ واتهمهم  ىىىىنالميول التافهة للى ال  ىات 
المورية فى روسىىىىىيا   يمكن ين تنتصىىىىىر ل  لحركة العام ة والفالحينن ويع ن ين ا

كحركة عماليةع وقام الماركسىىىيون  سىىىرعة   زوات ك يرأ فى ناحتيا ىن الشىىىع يين 
)ال  ىة المسىىىىىىىىىىىىىىتنيرأ وشىىىىىىىىىىىىىى اب الجامعات  كما كسىىىىىىىىىىىىىى وا يت اعًا من  ين العمال 
 الصىىىىىىىىىىىناعيين، والجماعات المهنية، والعمال ذو  الدخل الك يرع وع ى الرغم من

اعة قوية فى وس هم ىىى وهى ا قتصاديون، التى كانت تتكون فى غال يتها ين جم
من األساتذأ والع ما  الش ان ىىىىىىىى كانت تح م  ىىىىىىىىنماركسية قانونيةن، فىد كان غال ية 
الماركسىىيين يسىى مون  ضىىرورأ الكفا  السىىياسىىى ضىىد الحكم الم  ل، وغ وا ال  د 

ين حزب اشىىىىىىىىىىىىىىتراكى  شىىىىىىىىىىىىىى كة من الجماعات السىىىىىىىىىىىىىىريةع ويد  اتحادهم للى تكو 
معظم الىادأ    وجا 1903ديمىرا ى )انىسىىم للى نال  شىىفىن ونالمنشىىفىن منذ عام 
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الشىىىىىىىيوعيين،  ما فى ذلك لينين، من ت ك الدواار ذاتها التى كانت تدرس ماركس 
 فى التسعينيات وتعار  الشع يين  خصوص دور الريسمالية فى روسياع

لى جانب ا شىىتراكيين، كونت جماعات تح ررية يخر  معارضىىة يقل ت رفًا وا 
فى معارضتها ل حكم الىاامع وكان عددهم وقوتهم ييضًا فى ازديادع وما جا  عام 

ل  وكانت يك ر  اافة تحررية ىىىىىىىىىىىىىىىى وهى نالديمىرا يون الدستوريونن التى  1905
  وهو يسىىىىىىىىىىتاذ تاريخ، ويحد رجال 1943ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1859يتزعمها  افل مي يوخوف )
، ، وفى النهاية  ديت حركة مىافية ك يرأ فى التسعينياتالسياسة ىىىىىىىى قد كونت حز اً 

وكىان لهىا تىأمير هىااىل ع ى األجيىال التىاليىة، ويوجىدت اتجىاهىات جىديىدأ فى الفن 
 واألدب والمسر  والتع يم، واستمرت فى عصر المورأع

شك فى ين اإلنتاجية الفنية، والت  ع الفكر ، والجو العام ل توقع  وليس هناك
 ك الفترأ، كانت  ال ة العنف وا نتشىىىىىىىىىار  ما ي رر اسىىىىىىىىىم نالعصىىىىىىىىىر واإلمارأ فى ت

ع وع ى يية حال، 1917و 1894الفضىن الذ  ي  ل عادأ ع ى األعوام ما  ين 
تفسير الظاهرأ يقل وضوحًا، ومازال المؤرخون الروس يتجادلون فى مسألة   فإن

فى الحياأ    هل كانت نهضة الفنون واآلداب هذه تتفل مع ا تجاه التىدمى  أكم
ازدهار عظيم الروسىىىىىىىىىية، وتعكس اإلحيا  األور ى ل رومانسىىىىىىىىىية، يم كانت مجرد 

 يخير ل  ىة متح  ة فى مجتمع قد قضى ع ي   الهالك األ د ع
من ين  ع  الشىخصىيات العظيمة ممل تولسىتو  كانت   تزال  وع ى الرغم

ورع ولم يكن ى تدهع ى قيد الحياأ فى التسعينيات، فىد كانت المدرسة الواقعية ف
ممم وها ينتجون سىىىىىىىو  مؤلفات مانوية، تضىىىىىىىعف الىصىىىىىىىة فيها  تأمير التفاصىىىىىىىيل 
الكاي ة عن رجل الشىىىىىىىىىىىىىىارأ العاد ع ولم يحافظ ل  الى ة من الكتاب ع ى معايير 

  قرا ه  فكاهت  1921ى  1853الشع ى الجديد فالديمير كورلنكو ) عاليةع وسحر
اسىىىك  األخالقى، ومع ذلك فإن يحسىىىن قصىىىصىىى  الدافاة، وعىيدت  اإلنسىىىانية، وتم

ما يرية، والسىىجل التاريخى الذ  كت   فينح م مىارن وقصىىصىى  السىى ممل  الىصىىيرأ
  عد )قصة معاصر   تحتل مكانًا متواضعًا فى األدب الروسىع
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واتفل رد الفعل ضىىىىىد الواقعية ويدب المضىىىىىمون ا جتماعى مع مورأ الشىىىىى اب 
النىد األد ى السىىىىىىىىىىىاادأ فى المجالت الشىىىىىىىىىىىهرية الذين لم يسىىىىىىىىىىىت يعوا تى ل م اد  

والصىىحف اليومية الىاادأ، و دً  من ا هتمام  الرسىىاال ا جتماعية والمتضىىمنات 
يال ودافعوا عن الخ السىىىىياسىىىىية، يكد شىىىىعرا  التسىىىىعينيات حل التع ير عن الذات،

الفرد ونالفن الخالصن ولما كان يد ا  الصىىىىىىىىىىىىىىنعة الروس الذين وافىوا  فخر ع ى 
ذه التسىىىىىىىمية قد تأمروا للى حد ك ير  ا تجاهات الشىىىىىىىعرية الفرنسىىىىىىىية، وكميرًا ما ه

كانت نمراسىىىالتن  ودلير هى م همتهم، فىد هاجموا النىد التى يد ، ويصىىىروا ع ى 
تهذيب المشىىىىىىاعر وجنات صىىىىىىناعية من خ ل نزوات الخيال الخالل، وتجديد فى 

ير ى ال داية السىىىىىىخرية وصىىىىىىفالشىىىىىىكلع وقد يمارت مىا تهم ومختاراتهم الشىىىىىىعرية ف
ا سىىىتهزا ع ولكن سىىىرعان ما اكتسىىىب العصىىىريون يت اعًا جددًا كميرين، ومع نهاية 
الىرن كان من الواضق ين معظم الكتاب الش ان كانوا ينتمون لما للى العصريين 
يو ينظرون لليهم  ع ف  الغع وفى العىد التالى زادوا من تأميرهم واتخذوا مراكز 

عر والنىد والرسىىىىىىم والمسىىىىىىر ع وجا ت  اليهات )عرو  راقصىىىىىىة  قيادية فى الشىىىىىى
دياجي يف التى سحرت يور ا ويمريكا، وفى  اكست وفرو ل وجماعة نعالم الفنن، 
وموسىىىىىىىىيىى سىىىىىىىىكريا ن ومدتنر وسىىىىىىىىترافنسىىىىىىىىكى، و روكوفييف، يو مسىىىىىىىىر  تيروف 
وميرخولد، وغيرهم من نفس الحركة العصىىىىىىىىىىىىىىرية التى كانت،  وج  عام، معادية 

 قعيةعل وا
 وكانت المجموعة األولى من نيد ا  ا نح ا ن الذين اسىىىىىىىىىىىىىىتخدموا ليىاعات
م ىات الىذات، ع ى  جىديىدأ ل تع ير عن يحالمهم عن الجمىال، والحىب والخيىال، وا 

الرموز ل.شىىارأ للى حىيىة مسىىتترأ، تخت ف عن ظاهر   ريىة نيتشىى ، واسىىتخدموا
وكتب زعيم الحركة،  العالم المراى ىىىىىىىىىىىىىىىىىى كانت تضىىىىم شىىىىخصىىىىيات شىىىىديدأ الت اينع

  لن    يس م ن أية التزامات سو  اإليمان النىى 1924ى  1873فالير   ريسوف )
 نفسىىىىىىىىنع وكان يعشىىىىىىىل األدب  كل لخالص الح يبع وع ى الرغم من ين  تخيل 
مواقف شاعر متهتك سكير، فىد كان شعره  الغ الصىل والهدو ع ووصف جنون 

حدد  متعة يكمر عن الصىىىىىىىىىىىىىىور الخيالية الحواس يو شىىىىىىىىىىىىىىهوانية العنال، ولكن  ت
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التاريخية واألفكار الرمزية المجردأ، واسىىىىىىىىىىىىىىتخدم الخرافات واألسىىىىىىىىىىىىىىىا ير، وكتب 
قصىىىىىصىىىىىًا شىىىىىعرية غنااية ذات ن مات فاجنرية )نسىىىىى ة للى فاجنر  توافىية، وظل 
لى جانب كون  عالمة، وعالمًا وفىيهًا   وال حيات  خادمًا عالمًا آللهة الشىىىىىىعرع وا 

ًا، ودارسىىًا ممتازًا ل كتاب الروس والفرنسىىيين، فىد كان  ريسىىوف يسىىتاذًا ل ويًا مجيد
ل شىىىىىىىىىكل، ضىىىىىىىىى   التوافل الن مى  واسىىىىىىىىى ة ع م الج رع وكان يفتىر للى التجر ة 
الصىىىىوفية، واسىىىىتخدم الرموز كد  ت جمالية ع ى نظام ل و  مرتب، )ويصىىىىدل 

ى ل  ة األمر ي الهذا خاصىىىىىىىىىىىة ع ى روايات  التاريخية المنمىة  ولم يكن فى حىيى
 الىيم الجماليةع وكانت يفكاره السىىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىىية داامًا  ال ة الت رف، وانضىىىىىىىىىىىىىم للى 

 الشيوعيين  عد المورأع
و ينما  د  ريسىىىوف دمًا جديدًا فى النظم الروسىىىى  إدخال يوزان جديدأ كميرًا 
ما تتسىىىىم  الصىىىىرامة، معظمها ذات يصىىىىل ات اعى يو فرنسىىىىى، تفول كونسىىىىتانتين 

  يورفيوس الحركة الجديدأ، فى الموشىىىىىحات ال ال ة 1943ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1867)   مونت
الموسىىىىيىية، فىد كان ت ىاايًا   ي ذل جهدًا  ىدر ما كان  ريسىىىىوف مجتهدًا وعالمًاع 
غرا  األوزان المتناو ة، والىوافى الرنانة،  وقد جع ت من  ن مة شىىىىعره الت ري ية، وا 

يىاعات ،  يم يلفاظ  وتن يمات ، و وتت يعات  السىىىىىىىىىىىىىىىاحرأ، وا  تكارية المذه ة فى تن ا 
واحدًا من يكمر الشىىىىىىعرا  العصىىىىىىريين تأميرًاع وتعرضىىىىىىت مؤلفات  لت ييرات مزاجية 
كميرأع وكما كتب هو نفسىىى ، فىد خدم نآلهة السىىىكون الهاد  وآلهة الحركةن  نفس 

التأكيد العاصىىىىف ل حب، من تفجرات ا نفعال للى الىدر، وانتىل من الحركة للى 
ال نااية العذ ة، من تى يد الفن الشىىىىىىىىىىىىىىع ى للى ترجمات  و، و ودلير،  الىصىىىىىىىىىىىىىىااد

وكالدرون وشىىىىىي ىع وكان سىىىىىحر شىىىىىعره، هو سىىىىىحر سىىىىىحا ة جمي ة يختفى  نفس 
، عندما كان كل شىىىىاعر شىىىىاب فى 1910و 1904السىىىىرعةع و  غ قمة تأميره  ين 

روسىىىىىىىىيا، يجد نفسىىىىىىىى  مضىىىىىىىى رًا للى تى يد   مونتع وكان دوره فى لحيا  الشىىىىىىىىعر 
خصىىىىىىا   عظيمًا، ولكن شىىىىىىهرت  كانت قد اعتراها الذ ول ق يل الحرب ا لروسىىىىىىى وا 

العالمية األولى، وسىىىرعان ما  دا غير مسىىىاير ل عصىىىرع وع ى يية حال، فىد كان 
هذا الشىىىاعر ال نااى الروسىىىى، هو آخر من  حظ الت يير، وكان في  الكمير من 
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يدنى لزعاا فى  دون كيشىىىىىىىىىىىىىوت ذ  الشىىىىىىىىىىىىىاعرية، ولم تكن حىاال الحياأ مزعجة
، يصىىىىى ق  جاًا سىىىىىياسىىىىىيًا ومات فى 1918سىىىىىعي  الداام ورا  األحالمع و عد عام 

  اريس فى يمنا  ا حتالل األلمانى؛ معدمًا، وحيدًا، ومنسيًاع
  الذ  كان يكتب تحت ا سم 1927ىىىىىىىىىىىىىىىى  1863وكان فيودور تييترنيكوف )

عىيدًا ونانح ا ًانع   يكمر ت1955ى  1867، وزينيدا هي يس )بالمستعار سولوجو 
ولم يصىىىىىىىىىل يحد منهما للى شىىىىىىىىىهرأ يو تأمير   مونت يو  ريسىىىىىىىىىوف، ولكنهما تركا 

ب  ذات قيمة شىىىىعرية داامةع وقد  دت سىىىى ور شىىىىعر مؤلفات )وخاصىىىىة سىىىىولوجو 
سىىىىىولوجوب التام الىصىىىىىيرأ الشىىىىىديدأ التن يم،  دقتها الالخ ا ية التى تخت ف كميرًا 

 دت كأنها ال سا ة ذاتها، ولكنها فى عن خ ا ة  ريسوف يو حشو   مونت ىىىىىىىىىىىىىىىى 
الحىيىة كانت تخفى ف سىىفة متشىىاامة حاذقةع وكان سىىولوجوب يعتىد ين الشىىي ان 
يحكم الجنس ال شىىىىىىىىىىىىىر ، وتى ل األحالم وا نحراف الجنسىىىىىىىىىىىىىى ع ى ينها المهرب 
الوحيد من واقع جاار وهمىع ولكن  يصىىىىىىىىىىر ييضىىىىىىىىىىًا ع ى هزيمة الحالم الحتمية، 

ضىىىىوأ السىىىىيدأ الجمي ة فى تو وسىىىىا التى هام  ها دون كيشىىىىوت، وكميرًا ما يمار مو 
ال دينة الخشىىىىنة، وقد سىىىىجن نفسىىىى  عامدًا خ ف  والتى تحولت للى الدونا ال  اخة

نح ىة مشىىتع ةن )عنوان يحسىىن دواوين شىىعره ، وقام ممل السىىاحر   ىوس غري ة، 
كان واسىىىىتدعى األروا ، و ذل مجهودات يخر  ل هرب من نسىىىىجن الوجودن، ولما 

منىسىىىىىىىىىىىمًا  ين الم ل من الحياأ والتح يل الذ    حدود ل  ل خيال، فىد كان داامًا 
يىارن الجمال الواهن، الذ  ترمز ل  األجساد النحي ة ل فتيان والفتيات المراهىات، 
 حيوانية الرجال وخشىىىىىىىىىىىىىونة الوجودع ويكون هذا الموضىىىىىىىىىىىىىوأ المسىىىىىىىىىىىىىتو  الرمز  

 ، وهى ليسىىىىىىت يفضىىىىىىل ممال ع ى 1907لروايات ، ومنها نالشىىىىىىي ان الصىىىىىى يرن )
النمر الرمز  الروسىىىى فحسىىىب، لكنها ييضىىىًا عمل يد ى رااع، عمل ات اعى تشىىى   

مز ر الشىىخصىىية الرايسىىية في  ىىىىىىىىىىىىىىىىى وهى شىىخصىىية المدرس اإلق يمى،  يريدونوف، 
الخسة والحىارأ، والمصاب  جنون ا ض هاد ىىىىىىىىىىىىىىى كارامازوف العجوز، ويوديشكا 

 ة م ياة  ا نحرافات المرضىىية، والعىد النفسىىية، فهىجولوف يفع ولما كانت الىصىى
تمزا الدراسىىىىىىىىىىىىىىة الواقعية ل  ياة  خيال يشىىىىىىىىىىىىىى   األحالم يذكرنا  جوجولع وتعر  



 162 

  ع ى الرغم من 1912ىىىىىىىىى  1908مالمية سولوجوب التالية ناألس ورأ المخ وقةن )
 ةصىىفحات شىىعرية جمي ة، مزيجًا من السىىحر والسىىياسىىة، والسىىحر والف سىىفة المانوي

)الىاا ة  المنوية  النور ىىى اهلل، الظ مة ىىى الشي ان  والفتيات المنحرفات، والمراهىين 
المضىىرو ين  السىىيا ، ومناظر التعذيب وال زل الفاسىىدع وع ى يية حال فال يمكن 
تفسىىىير سىىىحر يد   ع ى ين  مجرد  دعة ضىىىارأ، لذ ين سىىىولوجوب شىىىاعر حىيىى 

ح ا ن الحىيىيين، صىىىىىىىادل تمامًا فى عظيم وسىىىىىىىاحر  الك مة وهو من نيد ا  ا ن
 يأس  الحى، وشهوانيت  المعذ ة، ويحالم نوم  الم نا يسية فى التحرر  الموتع

قداسات سولوجوب الشي انية  ا عًا يكمر روحانية فى قصااد زينيدا  واتخذت
 ، التى تزوجت من ديمتر  ميرجوكوفسكى، 1946ىىىىىىىى  1867هي يس األفعوانية )

وذلك ع ى الرغم من ينها  ، نشىىىىىىىىىا   األد ى والسىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىوكانت وميىة الصىىىىىىىىى ة 
حافظت ع ى يصىىىىىىىىىىىىىىالتها الخالقةع وحافظت هذه الكات ة ذات التفكير الىاسىىىىىىىىىىىىىىى 
والشىىىىىىعر العا فى، خ ف واجهة الشىىىىىىي انية والسىىىىىى  ية، ع ى غمو  حاقد يقرب 
للى الشىىىىىىىىىىرع ولما كانت هي يس شىىىىىىىىىىاعرأ تعىيدات عى ية، يو متناقضىىىىىىىىىىات جدلية 

ويفكار ع ى شىىىىىىىفا العىل، فىد ينجزت شىىىىىىىكاًل خاصىىىىىىىًا، غري ًا  ومجردأ، ومشىىىىىىىاعر
و سىىىىىىىىىىىىي ًا، انسىىىىىىىىىىىىيا يًا ورخيمًاع وقد اشىىىىىىىىىىىىتهرت ييضىىىىىىىىىىىىًا  مىا تها األد ية الالذعة 
ومسرحيتين حاف تين  ال مو  النفسىع ولما كانت عدوأ شديدأ العدا  ل شيوعية 

 فىد ماتت فى  اريس كالجاة سياسيةع
   ين يد ا  ا نح ا  والرمزيين، 1909 ىىىىىىىىىىىى 1856ويىف لنوكنتى ينينسكى )

وكان يسىىىىىتاذًا ل شىىىىىعرا ع وكانت قصىىىىىااده عن المىاسىىىىىاأ، والموت، والجمال، التى 
است همها من الرمزيين الفرنسيين، مزيجًا غري ًا من الحدأ والدقة، متنوعة ومهذ ة 

يضًا ي المشاعرع وكان ينينسكى عالمًا يونانيًا  ارزًا، ومترجمًا ليور يدس، كما كان
 ناقدًا يد يًا ممتازًا ع ى النه  التأمر ع

وكان كتاب وشعرا  يواخر التسعينيات جماليين ق ل كل شى ، ويكدوا يلوهية 
يىدمها    قرا ين  التىالتزامات سىىىىىىىىىىىىىىو  ، واعت روا الفنان كاهنًا، ليسىىىىىىىىىىىىىىت ع ي الفن

الى، ميونيسىىىسع وهاجموا ال  ىة المسىىىتنيرأ  فتىادها للى اإلحسىىىاس الجأل ولو ود
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وزهدها، واهتمامها المفر   الىضىىىىىىىىايا ا جتماعية والسىىىىىىىىياسىىىىىىىىية، حتى  دا كما لو 
مورتهم موجهة ضىىىىىىىىىىىىد الم اد  الجوهرية ل تى يد التحرر  الروسىىىىىىىىىىىىىع ولكن  كانت

الرمزية الفرنسىىىية والجمالية األور ية، التى نى ت فى وقت ما للى التر ة الروسىىىية، 
ل اتجاهًا فنيًا خالصىىىىًا، واتخذت ما يضىىىىحت   تمم فىدت خصىىىىااصىىىىها، وسىىىىرعان

 ىىدً  من ذلىىك مضىىىىىىىىىىىىىىمون نظىىام كىىامىىل من األفكىىار وا تجىىاهىىات العىىامىىةع كىىانىىت 
انت الرمزية كالواقعية تهتم فى   الواقع الراهن، والعالم المراى المحي   ها،  ينما 

شىىارات يخر  يسىىمىع وسىىرعان ما يصىى ق ال حد عنها  ت  ى اكتشىىاف عالمات وا 
ل جيل األصىىىىىىىىىى ر، وارت  ت تجديداتهم األد ية  ا تجاهات هو الهدف الرايسىىىىىىىىىىى 

الدينية وا جتماعية فى عصىىىىىىىرهم، وقد  دا هذا ج يًا من ق ل فى مؤلفات ديمتر  
  والذ  كان ينتمى للى يولى جماعات الموار 1941ىىىىىىىىىىىىىى  1866ميرجوكوفسكى )

فى و  ولكن  ترك الىصىىىىىااد والمنشىىىىىورات للى الروايات الهادفة واأل حاد الف سىىىىىفية،
المالمية التاريخية التى ج  ت ل  شىىهرأ عالمية )جوليان المرتد ، ليونارد دافنشىىى، 

، صور الصدام  ين الومنية والمسيحية ع ى 1902ىىىىىىىىىىىىىىىى  1893 ن  رس ويلكسىن
ين  صىىراأ  ين الجسىىد والرو ، ولمق للى ذو انها فى المسىىتى ل فى ديانة المالود 

ن سىىىىىتهوي  التعىيدات الصىىىىىوفية، ويؤمالمىدسع ولما كان ميرجوكوفسىىىىىكى جدليًا ت
 مم كة الرو  الىدس، فىد شىىىىىىىىىىىارك فى مراحل مخت فة لتنمية ا هتمام الدينى عند 

  وهو 1919ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1856المفكرينع وقد مارس نشىىىا   ومع  فاسىىىي ى روزانوف )
كاتب معىد  مع ويحد تالميذ دوستويفسكى، فى ت ك الجمعيات الدينية والف سفية 

ا فى  داية الىرنع ولكن  ينما ظل دوسىىىىتويفسىىىىكى ع ى الرغم التى اتسىىىىع جمهوره
 فكار، فىد كشىىىىىىىىىىىىىىف روزانوف عنألمن موه ت ، م تكرًا عى يًا  ارد ل ىواعد عدو ا

نفسىىى  كخالل متمكن نل وماال اإلنسىىىانيةن ويسىىى و ى ذاتى يصىىىيلع وع ى الرغم من 
توقد، ليمان  المين  كان عدميًا، وخا اًا، ومتشىىىىىككًا، ت  ع للى حياأ ال هارأ ويكد 

فىىىد كتىىب هىىذا الرجىىل المراون ذو األخالل المري ىىة، ومؤلف مىىىا ت منىىاهضىىىىىىىىىىىىىىىة 
يهيى  مهادنة  ين نيتشىىىىىىىىىىىى  ل سىىىىىىىىىىىىامية، عن الجذور الجنسىىىىىىىىىىىىية ل دين وحاول ين 

والكنيسىىىىىة اليونانية األرموذكسىىىىىية وهو يشىىىىى ل كمفكر جر   وعالم نفسىىىىىى عميل؛ 
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كن ت ين يمره فى معظم يد ىىىىا  مكىىىىانىىىىًا فريىىىىدًا  ين كتىىىىاب الىرن العشىىىىىىىىىىىىىىرين، ويم
 ا نح ا  والرمزيين فى عصرهع

 ، 1900ىىىىىىىىى  1853وع ى يية حال، فىد كانت مؤلفات فالديمير سولوفيوف )
 وهو في سىىوف، وشىىاعر وناسىىك، تواصىىل تى يد تشىىاداييف وكومياكوف، وتترك يمراً 
عميىًا فى مجا ت كميرأ فى الحياأ والفكر الروسىىىىىىىىىع وهى المصىىىىىىىىدر الرايسىىىىىىىىى 

نهضة الدينية، وكان سولوفيوف يعت ر اإلنسان همزأ الوصل  ين ال  يعة واهلل، ل 
وين هدف التاريخ هو اقتران ال شرية  األلوهية، وهذا سوف يىضى ع ى ا نىسام 
الروحى وال  يعىع ولم يكن يؤمن  ىىىالفرد فى ،  ىىىل  ىىىالمجهودات الجمىىىاعيىىىة من 

 امتحتو  ع ى فكرأ ننظ يجل الخير األسىىىىىىىمى ييضىىىىىىىًا، وكانت ف سىىىىىىىفت  الصىىىىىىىوفية
اإلدارأ الكنسىىىىىىىىىية المح يةن يو نالمجمع الكنسىىىىىىىىىىنع و ينما يكد سىىىىىىىىىولوفيوف ليمان  
 انتصىىىىىىىىىار النور فى النهاية، فىد يراد ين يمزا العم ى والممالى، وكتب كميرًا عن 
المشىىىىاكل السىىىىياسىىىىية المخت فةع وهاجم  ين ما هاجم مناصىىىىرأ السىىىىالفية، والم ا أ 

ن يح م  وحدأ الكنااس، ي   وحدأ الكنيسىىة الكاموليكية والكنيسىىة فى الو نيةع وكا
اليونانية األرموذكسىىية، وشىىاهد رؤ  م همة ل زوات آسىىيوية جماعية ألور ا، وري  
ظهور الشىىىىىىىر مرأ تالية فى النزعة الم ولية، وتناول الىضىىىىىىىايا التاريخية من زاوية 

ى، وسىىىار وال ي ى الروسىىى دينية صىىىوفيةع ويدت ف سىىىفت  للى لحيا  الفكر الالهوتى
المفكرون الذين جا وا  عد ذلك،  ردييف   جاكوف، ف ورنسكى، لرن التشانينوف، 
وكميرون غيرهم، ع ى هد  سولوفيوفع وسخر فى شعره من العصريين، وكتب 

 كانت ممار سرور الصحفيين من كتاب ن ريسوف و  مونتنتى يدات تهكمية لىىىىىىىىىىىىىى 
ن نالرموز ليسىىت وهمًا  ل هى الحىيىة عينهان األعمدأ الصىىحفيةع ولكن اعتىاده ي

كان سىىىىى  ًا فى كتا ت  شىىىىىعرًا م رقًا فى الرمزية م ياًا  العشىىىىىل الروحى والت ميحات 
 ال ريبع
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 الرمزيون
 

، وخاصة   وك، للى حد ك ير  ىىىىىىىىنسولوفيوفن تأمر الجيل المانى من الرمزيين
الذ  يناد   الرمزية كعىيدأ، و الشىىىىىىىىىىىىىىعر ع ى ين  لدراك  ديهى ل حىيىة وم دا  

واهلل؛ ولكن ا هتمام  الرمزية الذ  كان يسىىىود الشىىىعر والمسىىىر  والفن والموسىىىيىى 
لم يتوقف عند ذلك الحدع فىد اقتضت الحركة  1917و 1905الروسية فيما  ين 

ية، اسىىىىىىىىىية وا جتماعالتى  ديت كمورأ شىىىىىىىىىعرية ت  عات ال  ىة المسىىىىىىىىىتنيرأ السىىىىىىىىىي
وخ  ىىت جمىىاليىىاتهم   ىىا تجىىاهىىات المت رفىىة والسىىىىىىىىىىىىىىالفيىىةع وقىىد تولى تمميىىل هىىذه 

  ى، و  وك، ا تجاه الجديدعيالحركة الش ان المالمة  ليفانوف،  
 1924  الذ  ترك روسيا عام 1949ىىىىى  1866وكان فياتشيسالف ليفانوف )

انية  عالمة يجيد اليونومات فى لي اليا كالجى  سىىياسىىى وكاموليكى مهتد، رجالً 
والالتينية تمامًا كما يجيد الروسىىىىىىىية؛ و  يمكن فصىىىىىىىل قصىىىىىىىااده الدسىىىىىىىمة الرااعة 
الم ياة  الت ميحات الخفية، واإلشىىىىىىىىىىىىىىىارات ا ت اعية، يعنى ي حام  فى فى  ال  ة 
والف سىىىىىىىىىىىىفة )وخاصىىىىىىىىىىىىة نديانة اإلل  المعذب اإلغريىيةن التى  حد فيها مصىىىىىىىىىىىىير 

ى خ ى  لمجموعة كام ة من األسىىىىىىىىىىىىىىا ير عن التفرد ديونيسىىىىىىىىىىىىىىس التراجيد  ع وف
والتعدد، ال  يعة واإلنسىىىىىىان، األر  والشىىىىىىمسع اعت ر ليفانوف ديانة ديونيسىىىىىىس 

يعظم األعمال الفنية مسىىتىاأ من نفس وديانة المسىىيق شىىياًا واحدًاع وكان ير  ين 
المصىىىىىىدر الذ  يخذت من  األسىىىىىىا ير والدينع وينها يعمال جماعية ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىعر 

، التراجيديا، األغانى الشىىىىىىىىىع ية، والمسىىىىىىىىىرحيات الدينيةع ولما كان يخت ف المالحم
وال رناسىىيين )نسىى ة للى فاة من شىىعرا  فرنسىىا فى الىرن  تمامًا عن ع ما  الجمال

التاسىىع عشىىر  الذين يتحدمون عن الجمال غير الهادفع فىد يصىى ق هذا العالمة 
ى  نظم  التحمي  نوندلزرا  نو نتع سع لليوتنالذ  كان ل  فضىىىىىىل السىىىىىى ل ع ى 

وقصااده الىصصية ال نااية ال امضة التى   عيب فيها، ع ى الرغم من م  ها، 
روحيًا ويد يًاع وكان الشىىىعرا  والفنانون والفالسىىىفة يتىا  ون  انتظام فى شىىىىة  زعيماً 

ليفانوف فى سىىىىىانت   رسىىىىى ورا التى كانت تسىىىىىمى نال ران حيد كان المضىىىىىيف 



 167 

يم، وي ىى  تصريحات تكهنيةع وكشف فياتشيسالف العظ يىوم  دور ك ير الكهنة،
، عن نزعة شىىىىىىىع ية 1911م ك الشىىىىىىىعرا ، كما كان معاصىىىىىىىروه يدعون  ق ل عام 

وسىىىىىىىىىىىىىىالفية قوية، فىد كان يؤمن  ت ور روسىىىىىىىىىىىىىىيا الخاص، ون ذها لتى يد ال  ىة 
 المتوس ة ال ر ى، ورسالتها المىافية والدينيةع

فى مؤلفات يندري   ي ى، الذ   ويصىىىىىىىىىىىىىى حت هذه ا تجاهات يكمر وضىىىىىىىىىىىىىىوحاً 
تركت تجديدات  األسىىىىىى و ية يمرًا ك يرًا فى النمر والشىىىىىىعر الروسىىىىىىيين، والذ  يدعى 

  1934ىىىىىىىىىىىىىىى  1880) كميرًا نجيمس جويس الروسىنع وانضم للى  وريس  جاييف
الذ  كان يكتب تحت ا سىىىم المسىىىتعار يندري   ي ى ني ي ن وا ن يسىىىتاذ رياضىىىة 

ين فى سىىىىىىىىن العشىىىىىىىىرين، وكتب قصىىىىىىىىااد وروايات يمارت فى موسىىىىىىىىكو، للى الرمزي
من و   ويجاهد فى سىىىى يل ذلكع  ع وكان يدين  أكمر1917و 1903ضىىىىجة  ين 

ولما كان ت ميذًا لسىىىىىىىىولوفيوف وصىىىىىىىىديىًا ل  وك، فىد  دي صىىىىىىىىوفيًا ويظهر  عد ذلك 
ميوً  شىىىىىىىىع ية ومورية، وظاهر المسىىىىىىىىتى  يين )يت اأ حركة رمت للى التخ ص من 

 يد  وات اأ خ ة فنية تع ر عن قو  الت  ع فى اإلنسىىىىىان  ويصىىىىى ق فى الفن التى
ت ميذًا لرودلف شىىىىتينر، وواحدًا من ك ار ع ما  السىىىىفسىىىى ة ال شىىىىرية،  1913عام 

وكان الشىىىىىىىىىىيوعيون يعت رون  نرمزيًا رجعيًان، ولكن  يع ن عن موا ت  ل ماركسىىىىىىىىىىية 
وعًا كان ن شىىىىىىىىىىتينر وذلك ع ى الرغم من ين اقتران جدليت   اسىىىىىىىىىىتنارأ 1930عام 

غري ًا حىًاع وتمامل معظم مؤلفات  الشىىىىىىىىعرية المؤلفات الموسىىىىىىىىيىية فى  نااهاع ولم 
يكن صىىىىىىىىىىىىىىرفىى  ل ك مىىات، وتن يمىىاتىى ، وت يعىىاتىى ، واإل  ىىا  واإلسىىىىىىىىىىىىىىراأ  ىىاإليىىىاأ، 
نما هى تجارب شىىىىىعرية مىصىىىىىودأ تىوم  والمؤمرات السىىىىىماعية، مجرد حيل فنية، وا 

 الشىىىىىىعرا  الروس لتح ي   الىياسىىىىىىى لمؤلفات ع ى دراسىىىىىىة واسىىىىىىعة عميىةع كما ين
وي حام  عن المشىىىاكل الجمالية المخت فة قيمة يد ية واضىىىحةع واألهم من ذلك ين  
حاول ليجاد عالقة  ين الرمزيين والتى يد األد ى الروسى فى الىرن التاسع عشرع 
وادعى ين الرمزيين هم ورمة ليرمونتوف ونكراسىىىىىىىىىىىىىىوف، وتوتشىىىىىىىىىىىىىىيف، وفيت فى 

وتشىىىىىىىىيخوف فى النمر، ويمار فى قصىىىىىىىىااده  وجوجول ودوسىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىكى، الشىىىىىىىىعر
مشىىىىىىىىىىىىىىكالت المورأ والتحرر هىىذه عينهىىا التى كىىانىىت حتى ذلىىك الوقىىت ت ىىدو حكرًا 



 168 

  يع اه وصىىىىىىىىىف  ل اافة 1910ل واقعية النىديةع وفى روايت  ناليمامة الفضىىىىىىىىىيةن )
أ دانىسىىىىىىىىىام المىافة الروسىىىىىىىىىية والصىىىىىىىىى فجة من المؤمنين الىدامى الفرصىىىىىىىىىة إل راز

 رس وران  الموجود  ين المجتمع المتع م وجماهير الشعبع وسار مؤلف  التالى، ن
للى ي عد من ذلك فى تفسىىىيره السىىىياسىىىى ل مشىىىاكل الىوميةع   1916ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1913)

فالموريون ويعضىىىىا  حكومة تركيز السىىىى  ة يمم ون عالمًا متداعيًا، ومىافة وهميةع 
اهب جرانيت   د وين تختفى فى غيوالعاصمة الش حية، التى تتكون من الما  وال

اية ويجعل  نا  هذه الرو  والعدم، هذا  ينما وعد المسىىىىىىىىىتى ل  مم كة الرو عالظالم 
المىىىذهىىىل، الىىىذ  مزا عىىىامىىىدًا الحىيىى  ىىىالرمز  والفكر ، والوحىىىدأ السىىىىىىىىىىىىىىيمفونيىىىة 
لمكوناتها الجزاية، وخ ي  الخيال والمالحظة، وخصىىىىىىىىىىىىىىو تها ال  وية الك يرأ فى 

ن كانت المفردات وا لتركي ات ال  وية، التى تتسىىىىىىىىىىىىىىم كميرًا  الشىىىىىىىىىىىىىىذوذ والتحد ، وا 
، وغامضة، ومميرأ ل ضيل ىىىىىىىىىىىىىى يجعل ذلك من ن  رس وران واحدأ يحيانًا متصنعة

من يهم الروايات الروسىىىىىىىىىىية فى الىرن العشىىىىىىىىىىرينع وليسىىىىىىىىىىت مؤلفات  ي ى التالية 
عرية، ل  وية والشىىىىليتايفن ونموسىىىىكفان وناألقنعةن، يقل يهمية من الناحية ا نكوتيك

ورأع التى كانت عماًل م رزًا فى نمر ما ق ل الم ولكنها ليسىىىت فى قوأ ن  رسىىى وران
اتخذت شىىىىىع ية  ي ى شىىىىىكل المسىىىىىيحية المورية، وتك م عن  1917وفى  داية مورأ 

 تسنم روسيا ج ل اآل م من يجل خالص ال شريةع
حيانًا ضىىىىوية، ويوع ى الرغم من ين مؤلفات  ي ى وخاصىىىىة يفكاره، قد ت دو فو 

غير معىولة )خاصىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىتجالؤه لتجر ة ما ق ل الميالد  فىد عمل هذا الكاتب 
 حير ع ى ليجاد مورأ يسىىىىى و ية ونلضىىىىىفا  الشىىىىىاعرية ع ى النمرنع وكانمالمر ك ال
 لروسىىىىىىىىيا ما كان  جويس و روسىىىىىىىىت ل  رب فى العشىىىىىىىىرينيات، فهو يىدم  النسىىىىىىىى ة

 لعصر جديد اعترضت المورأ ت ورهع
  من نوأ 1957ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1877زوف )يلت يير الذ  اسىىىىته   يلكسىىىىى ريموكان ا

الصىىىىىى ة  الرمزيين، واسىىىىىىتخدم يسىىىىىىالي هم الفنية فى  زوف وميليمخت فع وكان ريم
نمره، ولكن  اسىىىىىىتحدد يسىىىىىى و ًا يصىىىىىىياًل يسىىىىىىتهدف ليجاد نشىىىىىىكل قومىن يىوم ع ى 

ينيف، جاألدب الشىىىىىىىىىىع ى وال  ة الدارجة، ويتجنب نالتى يد المهذبن لكارمزين وتور 
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ويركز مهارت  ال  وية الفااىة ع ى خ ل يسىىىىىى وب روسىىىىىىى حىيىى كميرًا ما اسىىىىىىتىاه 
من وماال ويدب الىرن المامن عشرع ومؤلفات  تي  من النماذا المتشا كة، والحيل 
ال  وية، والتالعب  تسمية األشيا   أسما  يصواتها، والفراهة النحويةع وهو ينتىل 

المؤمر للى الفكىىاهىع وهنىىاك فى نمره المنمل ميىل من ال نىىااى للى الىىدارا، ومن 
غريب للى الفكاهة، ودرجة عالية من اإلحسىىىىىىىاس  آ م ال شىىىىىىىرع ولما كان ت ميذًا 

األخالقية الدينية و  لجوجول ودوسىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى، فهو يكتفى  الت ميق للى المشىىىىىىىاكل
التى تكون جوهر مؤلفات ؛ ولكن  فى نفس الوقت ممل  ي ى، يفر  األسىىىىىىىىىىىىىى وب 

نما  ت ييرها وجع ها مسىىىىرحية، وي جأ ع ى  الواقع، ف يس مهتمًا  تصىىىىوير الحياأ وا 
ول التخي ى لألوهام ر والم للى قصىىىىىىىىىىىص الجنيات، واألحالم، واألشىىىىىىىىىىىيا  ال ري ة،

هذا عالمًا غري ًا من الكاانات ال شىىىىىىىرية، و ردها المدو ع وخ ل نسىىىىىىىاحر الك مةن 
نات األسىىىىىىىىىىى وريةع ولكن صىىىىىىىىىىىوره واألشىىىىىىىىىىى ا ، ال يالن والحيوانات ال  ها ، والكاا

ال ري ة، مهما كان من سىىيرياليتها تحتفظ داامًا  شىىى  من جوهر األر  وتسىىير 
وفىًا لىواعد فن  الغ التوازن والتنسىىىىيلع وع ى الرغم من ين الجمهور الك ير الذ  

زوف نكىىات ىىًا ل كتىىابن، كىىان يحترمىى  يكمر ممىىا يح ىى ، فىىإنىى ،  عىىد ييىىدعو ريم كىىان
اايين الروس يصالة فى الخمسين سنة األخيرأع ونشر الكمير ق ل  ي ى، يكمر الرو 

المورأ ممىىل روايىىات  نال ركىىةن، نيخوات فى الضىىىىىىىىىىىىىىيلن، نقصىىىىىىىىىىىىىىصن، نال ىىاعون 
كالجى  سىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىى نروسىىىىىىىىىيا  1921الخامسن للى آخره، وواصىىىىىىىىىىل الكتا ة  عد 

ت  االمتىدأن، نفى حىل يزرلن، نيوليا ن  نحو مالمين مج دًا كاماًلع وقد تركت مؤلف
يمرًا ك يرًا فى غال ية نالكتاب الواقعيين الجدد الروسن ىىىىىىىىىىىىىىىىى يع تولسىىتو ، زامياتين؛ 

   جاكوف،   نياك، وكميرين غيرهم ى ق ل المورأ و عدهاع
ووصىى ت الحركة الرمزية الروسىىية للى ذروتها ىىىىىىىىىىىىىىىىى وخاتمتها ىىىىىىىىىىىىىىىىى فى شىىخص 

د ع وكان   وك ا ن يسىىىىىىتاذ قانون وحفيد يح 1921ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1880يلكسىىىىىىندر   وك )
الع ما  الروسىىىيين الذ  كان مديرًا لجامعة سىىىانت   رسىىى ورا، ولد فى عاا ة من 

،  ال ة التمىيف والتهذيب، ونشىىأ فى جو من الموسىىيىى ال  ىة المسىىتنيرأ الروسىىية
اب ميول    وك الشىىىى واألدب، والفنون الجمي ةع و تأمير سىىىىولوفيوف والرمزية، مزا
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مريأ ة الكيميااى الشهير، فى نيشعار عن االدينية وح   لىىىىىىىىىىىىىىنليو وف مندلييفان، ا ن
جمي ىىةن وهى مجموعىىة من عىىدأ ماىىات من قصىىىىىىىىىىىىىىىىااىىد الحىىب الىىذاتيىىة السىىىىىىىىىىىىىىىىاحرأ 

صىىىىىفل لها الرمزيون )منهم يندري   ي ى   1904الموسىىىىىيىىع وعندما نشىىىىىرت عام 
ع ى ينها ترنيمة  ا نية لسىىىىىىىىوفيا الحكمة األ دية التى تحولت للى الحب األ د ، 

فسىىىىىى اايون تألىها والمعنى المسىىىىىىتتر لكل موشىىىىىىقع وع ى يية وفسىىىىىىر النىاد المسىىىىىىو 
الىرا   السىىحر العا فى لهذه المذكرات ال نااية، ويسىىرهم  ع عامةتحال، فىد اسىىتم

جمالها الشىىىىىىىفاف، وسىىىىىىىرعان ما يصىىىىىىى ق   وك واحدًا من يكمر الشىىىىىىىعرا  الرمزيين 
 شع ية وانتشارًاع

ت    يزمة عا فية ولكن  ينما كان يصىىىىىىىىىىىىىىىدقاؤه يرون في  ريس الحركة، يلم
ويزمة ضىىىىىميرية ق  تا  ريىت  فى الحياأ تمامًاع فىد تن   فى يمنا  األيام العاصىىىىىفة 

، ورد الفعل السىىىياسىىىى الذ  ترتب ع يها، للى عالم،  شىىىع من األلم، 1905لمورأ 
والمىاساأ، والظ مع و دً  من السيدأ الجمي ة، صادف مومسات، و دً  من الىالأ 

  ع ى يرصىىىىىىىىفة المدن، يمام المصىىىىىىىىانع والمكناتع ولما كانت الخيالية وجد نفسىىىىىىىى
خشىىونة الحياأ قد سىىحىت يحالم  الممالية، فىد ع ر عن يأسىى  فى قصىىااد غنااية 
قصىىىىىىىىصىىىىىىىىية تفي   األلم والمرارأع و دت ل  الحياأ كعر  لألراجوز، مسىىىىىىىىرحية 
ي فال   ير هدف، وكتب عن النشاز وال شر األوغاد، والى وب التى تجردت من 
الرحمةع وع ر نم    الم همن وشىىىىىىىعره الحزين الذ  يشىىىىىىى   شىىىىىىىعر ليرمونتوف، عن 
حيرأ رومانسىىىىع ولكن   وك كان لدي  من ا نفعال والحيوية يكمر من ين يصىى ق 
سىىىى  يًا تمامًاع و حد فى ال داية عن مخرا فى الفسىىىىاد، والشىىىىي نة، وت ديد ال اقة 

دها الىيمارأ والكمانن ونالعالم الذ  ينت  مجموعات ممل  نقناأ من الم  ن، نو ع
المخيفنع وسىىىىىرعان ما حل اهتمام   وك المتزايد  مشىىىىىكالت الحياأ والمىافة محل 
فترأ ال راميات العاصىىىىىىىىىىىفة هذه، نهوأ الشىىىىىىىىىىىرن  النسىىىىىىىىىىى ة ل  وكع و ينما كان   وك 
يواصىىىل اسىىىتخدام األسىىىاليب الفنية ل رمزية، يصىىى ق شىىىاعر روسىىىيا، واكتسىىىب ح   

 رات ال هجة ال ا نية التى تتسىىىىىىىىم  ها يشىىىىىىىىعاره للى سىىىىىىىىيدأ لو ن  وشىىىىىىىىع   نفس ن
 جمي ةع
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واص   ت قصااده الجديدأ، ومن  ينها نيشعار من روسيان الرااعة، وقصيدأ 
نحىل كوليكوفن عن شىىخصىىية روسىىيا ومصىىيرها،  الشىىع ية والت رف مع ن مات 

ية الىصىىىىىىىىصىىىىىىىىية ال ناا سىىىىىىىىالفية عرضىىىىىىىىيةع ويع ى نذير الكارمة الىري ة قصىىىىىىىىااده
سىىىىىىىىىىىىىىرحيات  ن مات توافىية م همة، ويع ن فى مىا ت  عن  داية فترأ تاريخية وم

هى تحىيل لت  عات  وحياها  حماسىىىىىىىىىىىىىىىة حىيىيةع  1917جديدأع و دا ل  ين مورأ 
وفى قصااده الشهيرأ ىىىىىىىى ناألسىوميونن )سكان سىوميا الىديمة وهى لق يم فى شمال 

رب والشىىىىىىىىرل، وخاصىىىىىىىىة فى ال  ال حر األسىىىىىىىىود  التى ت رل فيها للى العدا   ين
جاًل من كىااد  منى عشىىر ر  نا منا عشىىرن، التى يظهر يسىىوأ المسىىيق فى نهايتها

  فى يمنا  عاصىىىىىىىىىىىفة م جية، يظهر   وك تى   الحرس الشىىىىىىىىىىىيوعى ينه ون ويىت ون
صيرأ ل عهد الجديد كانت ق التام ل مورأ، ويمار عاصفة من الجدلع ولكن مناصرت 

نفسىىىىىىىىى  من رؤية دموية وقذارأ المورأ، وتمزل ليمان   األمدع ف م يسىىىىىىىىىت ع ين يمنع
العنف والكراهية، الحرب األه ية، واإلرهاب  سىىىىىوراتيسىىىىىوي تمزلع وعندما شىىىىىاهد 

الحكومى، وفول كل شى  ا فتىار للى الحرية الفنية، ذ ل ممل الن ات المسامى، 
، لنسىىىىىىىانًا 1921وسىىىىىىىى  مريضىىىىىىىًا، وتعر  لنو ات من ال م الذهنى، ومات عام 

 مح مًاع
هذا الشاعر المعذب  صراعات  التى لم تجد لها حاًل، وانىسام ، قد ع ر عن 
م امق ال  ىة المسىىىىىىىىتنيرأ الىديمة ومأسىىىىىىىىاأ جي   ييضىىىىىىىىًاع وكان تجسىىىىىىىىيدًا ل مىافة 
حسىىىىىاسىىىىىها  الروسىىىىىية فى الىرن التاسىىىىىع عشىىىىىر كما كان يممل ازدهارها األخير، وا 

اعر شىىى  وشىىىكينع ويميل  وشىىىكين  المصىىىير المحتوم، كما كان نهاية دورأ  ديت 
لى الوضىو  الشىديد؛ ولكن    رس األك ر واإلم را ورية، للى الوحدأ والتناسىل، وا 

الم الذ  تداعى الع ، ويحس للهان  وك شىاعر فترأ حرجة المنىسىم، كان يتنازع  
ينتمى للي  الوشىىىىىىىىىىيك الحدودع ولما كان يىف فى مفارل ال رل  ين عصىىىىىىىىىىرين، 

لى نموسىىىىىىىىىىىىىىيىى المورأن، ولكن ال وفان الذ  يرغب فى فهو يحاول اإلصىىىىىىىىىىىىىى ا  ل
 الترحيب    يىضى ع ي ع
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وكىىان تىىأمير شىىىىىىىىىىىىىىعره هىىاااًلع فىىىد جمع فى جىىدولىى  تيىىارات مخت فىىة من الفكر 
 الروسىىىىىىى، من الشىىىىىىع ية والعىيدأ السىىىىىىالفية المسىىىىىىيحية للى لحسىىىىىىاس الن يل النادم

ن يىىىد الواقعيي ىىىالىىىذنىىىب، ومن ت  عىىىات الجمىىىاليين السىىىىىىىىىىىىىىىىىا ىين الىىىدينيىىىة للى تىىىىال
ا جتماعيةع ومزا فى يسىىىىىىىىىى و  ، تهذي ات الرمزيين الشىىىىىىىىىىعرية، وكافة التجديدات 
المتع ىة  الشكل فى الشعر الروسى، مع نا تجاه العميلن فى الشعر الشع ى  ما 
فى ذلك قصىىص ال جر الخيالية والىصىىص الشىىعرية الشىىع يةع وفى نا منا عشىىرن 

واسى ة مزا نر اعيات ال ريلن الالذعة مع تتحىل الوحدأ الموسىيىية فى الىصىة  
 الس ور ال ال ة الصىلع

و  وك، الرومانسى، والشاعر المدنى، وشاعر المورأ وروسيا، والنا ل   سان 
ال  ىة المسىىىىىىىىىىىىتنيرأ والمىافة الىديمة،   وك، الرمز  ونحامل اإليىاعاتن، هو آخر 

عظمة مؤلفات ع  شىىىىىىىىىعرا  الىرن العشىىىىىىىىىرين الروس العظام، ويزيد مرور الزمن من
ويىف فى صىىىىف واحد مع كواكب الشىىىىعر الروسىىىىى ممل  وشىىىىكين، وليرمونتوف، 

 تشيف، وفيت ونكراسوفعوتو 
ووص ت الرمزية فى الشعر للى قمتها فى مؤلفات نالجيل المانىن الذ  يمم   
  وك يصىىىىىىىدل تمميلع ولكن  هو نفسىىىىىىى  سىىىىىىىار فى  رل جديدأ، وشىىىىىىىهد فى يمنا  

 ضد الرمزيةع حيات  رد الفعل المتزايد
ووجدت الحركة المعادية ل رمزية مفكريها وتع يرها الشىىىىىىىىىىىىىعر  فى السىىىىىىىىىىىىىنوات 

ا فى درجو  السىىىىىىىا ىة  نهيار الحكم الىيصىىىىىىىر  ا سىىىىىىىت داد ؛ وكان الشىىىىىىى ان الذين
 عمعا د الرمزية قد  د وا فى لقامة مجموعاتهم الخاصىىة  أهداف واتجاهات جديدأ

ح  الجميلن فى مواجهة   نوضىىىىىىىىو 1935ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1875وضىىىىىىىىع ميخاايل كوزمين )
ال مو  والرصانة الرمزية، واهتد   ىني يىورن فى الف سفة وموزار فى الموسيىى، 
وكتب قصىىىااد سىىىاحرأ  ال  ة الدارجة تسىىىتهدف تصىىىوير نجوهر التفاهاتنع وتفول 
هو و ع  الرسىىىىىىىىىىىامين والموسىىىىىىىىىىىيىيين فى محاكاأ الفترات التاريخية، ألسىىىىىىىىىىىاليب 

مامن عشىىىىىىىىىىىىىىر، وقدمت مؤلفات  الخفيفة الدقيىة، خ ي ًا ال ال يزن ية الىديمة والىرن
 محيرًا من الجمالية، واألوضاأ التأميرية، وال سا ة المدروسةع
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و ينما كان كوزمين ويصىىىىىىىىىىىىىىىدقاؤه يمي ون  التأكيد للى ال رب،  ديت مجموعة 
  1884من شىىىىىىىعرا  الفال ع يظاهرهم   وك، وسىىىىىىىرجى، جورودتسىىىىىىىكى )ولد عام 

 يةع وقا  وا التجريدات الرمزية والت ريب  موضىىىىىىىىىىوعاتضىىىىىىىىىىر ًا من لحيا  الشىىىىىىىىىىع 
يىاعات شع ية، وع ر نيىو   ك وييف )   فى 1917ىىىىىىىىىىىىى  1887روسية محضة وا 

ى ية الفالحين عقصااده ال ال ة التشويل، والتى كانت تتسم يحيانًا  األلمعية، عن 
الروسىىىىىىيين وت  عاتهم )الفال  الروسىىىىىىى  ولكن يعمال ا ضىىىىىى هاد التى مارسىىىىىىها 
النظام السىىىوفيتى، ق عت حيات  األد ية، ومات فى المنفى وتخ ى تأمير سىىىرجى 

 نين، وهو شاعر فالحى ييضًا، تأمير المجموعة، وهو ينتمى للى فترأ  حىةعيسي
تجمع المنافسىىىىىىىىىىىىىىون الرايسىىىىىىىىىىىىىىيون ل رمزيين وكونوا مجموعة  1911و عد عام 

وادعوا ين نالفن يىين اليونانى ومعناه قمة اإلنجاز ع  acmeنالىميونن )من لفظ 
ورسىىىىوخن وفى مؤلفاتهم ت  ب التصىىىىوير ع ى الموسىىىىيىى، وح ت الصىىىىور الخيالية 
الواضىىىىحة محل الت ميحات واإلشىىىىارات، وقيسىىىىت الك مات وحسىىىىب عددها وعادت 

  1921ى  1886سي رأ األنواأ األد ية، وكان لزعيم الحركة نيىو   جومي يوف )
س ننىا ة الشىىىىعرا ن، نزعتان رايسىىىىيتان ى يسىىىىتاذ ومع م شىىىىعرا    رسىىىى ورا، ومؤسىىىى

الم امرأ فى الحياأ، والكمال الشىىىىىىىىىىىك ى فى الشىىىىىىىىىىىعرع وعاد من تجوال  فى يفريىيا 
 ىصىىااد صىىور فيها المناظر الرومانسىىية، والمناظر ال  يعية ال ري ة، فى يسىى ر 
 يعىىة دقيىىىةع ومىىد  العمىىل ال  ولى، والرجولىىة، وفضىىىىىىىىىىىىىىىااىىل المىىىاتىىل، وقىىال لن  

ركىىة، ولىىذا يجىىب ع ى الشىىىىىىىىىىىىىىعرا  ين يسىىىىىىىىىىىىىىتخىىدموا األفعىىال يكمر من نالتفكير ح
الصىىفاتنع واسىىتعمل يسىى و ًا رنانًا  رو ًا فى معظم كتا ات ، وقرظ اكتمال الحياأ، 

ا نفعالع ويتميز شىىىىىىىىىىىىىعره الرنان، الذ  تشىىىىىىىىىىىىىو    والكفا ، واإلنجاز، والتحكم فى
ده ممل يحسن قصااال رناسية يحيانًا،  خاصية نحاسية، ومع ذلك، فىد يظهر فى 

الوضىىىىىىىىىىىىىىو  ال  و ، درجىىىىىىة ك يرأ من الخيىىىىىىال الف ر    عىىىىىىدنالترولى األخيرن 
 واإلحساس المرهف الرقيلع
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تور  جومي يوف فى مؤامرأ سىىىىىىىىياسىىىىىىىىية ضىىىىىىىىد الشىىىىىىىىيوعيين،  1921وفى عام 
وصىىىىىىدر ع ي  الحكم  اإلعدام ويعدم رميًا  الرصىىىىىىاصع وكانت هذه يول ضىىىىىىري ة 

 ية لألدب الروسىعك يرأ تكي ها الحكومة السوفيت
  التى 1888ويصىىىىىىىىىىىىىى حت زوجة جومي يوف األولى آنا جورنكو )ولدت عام 

كانت تكتب تحت ا سم المستعار يخماتوفا، واحدأ من يحب الشعرا  الروس فى 
الر ع األول من الىرنع وقد ع رت فى قصىىىىىىىىىاادها الىصىىىىىىىىىيرأ الحكيمة وفى جم ها 

ىية  مريأ تتذ ذب  ين الخ ياة الدقيىة الالذعة، عن األفكار والمشىىىىىىىىىىىىىىىاعر الحىي
والتكفير، الشىىىىىهوات الجسىىىىىدية والحمية الروحيةع وكان لشىىىىىعرها الواضىىىىىق المع ر، 
الذ  كتب  تحفظ وتضىىىييل شىىىديد، ن مة سىىىاحرأ ويسىىى وب يليف  الغ التأمير، ولم 
تكتىىىب ل  النزر اليسىىىىىىىىىىىىىىير تحىىىت الحكم السىىىىىىىىىىىىىىوفيتى، ولكن هىىىذا لم ينىىىىذهىىىا من 

 ا ض هاد الوحشى الظالمع
 ، الذ  1942ىىىىىىىىىىىىىىى  1891ين هو يوسيب ماندلشتام )يوكان يهم الشعرا  الىم

تىف مؤلفات  فى صف واحد مع يعظم مؤلفات الىرن العشرين الشعرية الروسيةع 
وع ى الرغم من ين  كان قد تت مذ ع ى ييد  الرمزيين، فىد تمرد ع ى يسىىىىىىىىىىىىىىاتذت  

اره ى تار ال نا  الماهر يحجواسىىىىىتخدم  حورًا ات اعية قاسىىىىىية، مختارًا ك مات  كما يخ
 ع وتنتمى قصىىىىىىااد 1913) والواقع ين عنوان يول دواوين  الشىىىىىىعرية كان نالحجرن

ماندلشىىىتام،  ذكرياتها اإلغريىية والالتينية،  عكس قصىىىااد جومي يوف الرومانسىىىية 
الم ونة يو موشحات يخماتوفا النسااية الحاذقة، للى تى يد درزها فين يو تيوتشيف 

ع ويزيد لضىىىىىىىفاؤه الشىىىىىىىاعرية ع ى العاميات من ان  اأ العظمة الذ  فى الحماس
تنى   هذه الىصاادع وع ى الرغم من ين  يرتا  تمامًا للى التى يد التهكمى، يو للى 
التصوير الوصفى الذ  ت  ب ع ي  السخرية كميرًا، لألشخاص واألماكن، ل  ين  

مىافتها، ومن  ينها روسيا، و  يرتفع للى قمم حىيىية  صوره ذات األشكال الجمي ة،
وعاصمتها ىىىىىىىىىىىىىىىى سانت   رس وراع وع ى الرغم من ين ماندلشتام قال  نينا لست 
معاصىىىىىىىىىىرًا ألحدن، فىد كان لدي  لحسىىىىىىىىىىاس حاد  التاريخ، ويحس وصىىىىىىىىىىورا نهيار 
التراجيىىىد  ل.م را وريىىىة وكىىىل عىىىالم التهىىىذيىىىب الىىىذ  ذهىىىب معهىىىاع وفى العهىىىد 

ق نمشىىىكوكًا في  سىىىياسىىىيًان وهناك د  ت السىىىوفيتى كان من سىىىو  حظ  ين يصىىى 
 ع ى ين  مات فى المنفىع
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كما رفعت مجموعة يسىىىىىىىىىمت نفسىىىىىىىىىها المسىىىىىىىىىتى  يين راية معاداأ الرمزيةع وفى 
محاولتهم الىيام  مورأ يسىىىىىى و ية حاولوا ن ذ كتاب الماضىىىىىىى، وحاولوا ين يصىىىىىىدموا 

رية عالية، ريالجمهور  ارتدا  سىىىترات  رتىالية  معة   ير ير  ة عنل وق عات ح
ان هذه التصىىىىنعات كواسىىىىتخدام ك مات نا ية فى المناقشىىىىات األد يةع ولكن تحت 

هناك مضمون جد ع وكان المستى  يون فى يمنا  يزمة المىافة العصرية يت  عون 
للى مصىىىىى  حات جديدأ ويشىىىىىكال جديدأ ل تع يرع وقدم يحد يصىىىىىدقااهم السىىىىىا ىين 

  ل ىار  العام  ع  1942ىىىىىىى  1887يف ليجور سفريانين )اسم الشهرأ لىىىىىىى  لوتار 
التجديدات ال  وية واألسىىىىىى و ية ع ى شىىىىىىكل مصىىىىىى  حات حديمة وشىىىىىىعر مت رف 
)لكن  رخيص ع وكان يكمر المسىىىتى  يين يصىىىالة هو فيكتور )في يمير  ك ي نيكوف 

 ، وزعيمهم الروحى الحىيىىع الذ  كتب قصىىااد ذات يهمية 1922ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1885)
تكشىىىىىىىىف عن يصىىىىىىىىول الك مات كما ينها ذات خصىىىىىىىىو ة ك يرأ لفىها  ال  ة، ألنها 

ل وية وا تكارية مذه ةع وع ى الرغم من ين  لم يخ ف عماًل يد يًا تامًا، فإن    
يمكن لنكىىار دور هىىذا الرجىىل ال ىىام  المت ج  ، الخمول، ذ  الموه ىىة الفىىااىىىة، 
فى األدب الروسىىىىىىىىىىىع ولم ي رز من  ين تالميذ ك ي نيكوف ويت اع ، سىىىىىىىىىىو  عدد 

ها ولكن واحدًا منهم لىى نجاحًا ك يرًاع والىصىىىااد التى كت  يل فى الشىىىعر والنمر؛ق 
حرب النسىىىىىىىحا ة فى سىىىىىىىروالن، ننا  المحنن، نفالديمير ماياكوفسىىىىىىىكى ق ل المورأ 

 والسالمن هى  التأكيد يعظم مؤلفات ، ويهم لنجازات المستى  يةع
 
 

 الفصل السا ع عشر
 جوركى والنمر الروسى

 1917ق ل 
 
فى   عة من مج دين الىصىىىىىىىىىىىص  1898جوركى عام  دما جمع مكسىىىىىىىىىىىيمعن

التى قام  نشرها فى مجالت دورية قرا ة ستة يعوام، لىى كتا   نصور وقصصن 
نسخة فى فترأ قصيرأ، وج  ت لمؤلفها الشهرأ  100.000نجاحًا ك يرًاع و يع من  

كسى أ لىىىنيلمع  زون النهارع وكان مكسيم جوركى )نمرن  الروسية  هو اسم الشهر 
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 شىىىىكوفن وهو ا ن مورل جدران )من ي صىىىىل ع يها الورل  وحفيد جاذب نىا ت 
وكىىىانىىىت  فولتىىى  فى نيجنى  1868 مىىىاايىىىة فى نهر الفولجىىىا، ولىىىد جوركى عىىىام

جورود )التى يسماها السوفيت جوركى  شىية،  ال ة الفظاعة يحيانًا، واض ر نوف
 عةع ولم يكن قد ت ىى يكمرللى ين يعمل من يجل العيش وهو  عد فى سىىىن السىىىا 
 المنظم الوحيد الذ  عرف  من خمسىىىىىىىىة يشىىىىىىىىهر من التع يم ا  تدااى، وهو التع يم

فى حيات  ك ها، ويما ما يسىىىىىىىىىماه سىىىىىىىىىاخرًا نجامعاتىن فكان المىصىىىىىىىىىود  ها تجار   
كعامل فى يحوا  السىىفن، وصىى ى لسىىكاف وخ از، وصىى ى لىضىىا  المأموريات، 

ه تع شىىىىىىىىىىىى  الهاال ل تع يم للى قرا أ عدد ك ير من ويجير ع ى نهر الفولجاع وقاد
الكتب المتنوعة ىىىىىىىىىىىىىىىى وسىرعان ما تعرف ع ى األفكار المت رفة ل   ىة المسىتنيرأ، 
واسىىىىتهوت  الماركسىىىىية للى حد ك يرع وع ى يية حال، ففى فترأ من الفترات، دفع  

لى  العنف وفىر ال ياىة الىىذرأ المحي ىة  ى ، للى اليىأس وحىاول ا نتحىارع و عىد ل 
هام فى روسىىيا، كأفال و دي فى تسىىجيل ان  اعات  ويفكاره، ومر  تدريب صىىحفى 
 ويل ومؤلم، وسىىىىىىىىىىىىىىاعده كورولنكو فى لنتاج  األد ى، وفى النهاية  رز وهو فى 
المالمين من عمره كمؤرخ رومانسىىىىىىىىىىى ل متشىىىىىىىىىىردين واألفاقينع وصىىىىىىىىىىور جوركى، 

ى، المجتمع الروسىىىىىالمسىىىىىتويات المنخفضىىىىىة فى  معتمدًا ع ى تجار   الشىىىىىخصىىىىىية
نكومة ال وغا ن فى مدن األقاليم، وخاصىىة السىىكار ، وال صىىوص، واألشىىىيا  من 
كل نوأع وكانت رو  المورأ وفردية ي  ال  ال ااسىىىىىىىىىىىين، هى التى جع ت وصىىىىىىىىىىىف  

 يخت ف عن نرسومات من ال  يعةن الواقعية التى يديةع
زينة،  نسا   ة الحويذهل جوركى قرا ه المعتادين ع ى تفاهة الممانينيات الكاي

انفعاليين، قامروا  حياتهم، وجر وا ع ى تحد  الىانون والمجتمع،  ورجال مت ونين
وكانت تسىىىىىىىىىر  فيهم رغ ة هاا ة فى الحرية وا سىىىىىىىىىتىاللع وكانوا ي عد ما يكونون 
عن صىىىىىور الشىىىىىع يين الخيالية الممالية يو )قداسىىىىىة  السىىىىىالفين السىىىىى  يةع و دا ين 

ن الحيوية فى المضىىىىى هدين، ولما كان هو نفسىىىىى  قد جوركى قد اكتشىىىىىف خ ًا م
 جا  من  ينهم، فىد يلهمهم المىة ويع اهم دلياًل ع ى قدراتهم المهم ةع
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ولم يخف، قسىىىىىوأ وجهل، وغرااز اإلنسىىىىىان العاد  ناآلسىىىىىيويةن وكان لوصىىىىىف  
الواقعى غال ًا النكهة الىاسىىىىىىىىية ل فضىىىىىىىىق الذ    رحمة في ، ومع ذلك فىد مزجت 

 عن المتشردين لعال  يش   لعال  نيتش  ل فرد  الرو  الموريةعهذه الىصص 
ويع ر جوركى ويممل ذلك ا تجاه فى المجتمع الروسىىىىىىىىى الذ  يد  للى مورأ 

 )ول سىىىىىىىى  ات ع و دت نيغنية الصىىىىىىىىىرن يو نيغنية نورس العاصىىىىىىىىفةن لىراا 1905
اسىىىىىتى ل الجمهور مسىىىىىرحية نالحضىىىىىي ن،  الىيصىىىىىرية  كالمنشىىىىىورات المورية؛ وقد

ليس فى  ع ى ينها  ،1902التى قدمها مسر  الفن الموسكوفى  نجا  هاال عام 
صىىىىىىورأ ل دمار والشىىىىىىىا  ال شىىىىىىر ، تدور حوادمها داخل فندل كما حدد،  ل ع ى 
ينها ييضىىىىىًا دعوأ للى الحرية، ودفاأ عن الكرامة اإلنسىىىىىانيةع وكانت نفس الدوافع 

جواز  الصىىىىىىىىىىى يرن، والموضىىىىىىىىىىىوعات ج ية فى مسىىىىىىىىىىىرحيات جوركى األخر  نال ور 
 النجا   سىىىىىىى ب تناولها لألحداد نال را رأن، ني نا  الشىىىىىىىمسن التى لىيتناألعدا ن، 

الجارية، وذلك ع ى الرغم من قيمتها األد ية المشىىىىىىىىىىىىىىكوك فيهاع ويصىىىىىىىىىىىىىىدل نفس 
   وهى صىىىىورأ   شىىىىكل لها ومفككة1899الشىىىىى  ع ى روايات  نفوماجوردييفن )

اها، عن ال  ىة الريسىىمالية الصىىاعدأ،  ع  الشىىى  ولكنها مؤمرأ فى  ع  يجزا
وسىىىىىو   احد عن الحىيىة الذ  يسىىىىحى  ك ار الرؤسىىىىا ، ونالمالمةن، وهى قصىىىىة 

 مناظر الجريمة والرذي ة والمتناقضىىات الحادأ  ين  عن مالمة من الشىى ان، مفعمة
ت  عهم غير الواعى للى المماليات وفظااع ال ياة الفاسدأع وفى كل هذه المؤلفات 

رأ يظهر جوركى، للى جانب ا فتىار المتكرر للى التذول وال نا ، مواهب الم تك
عظيمة فى الوصىىىىىىىف الواقعى والمسىىىىىىىرحى، ومزيجًا غري ًا من الىسىىىىىىىوأ والعا فةع 
وكان اهتمام   الضىىىىىرب، والج د، والتعذيب، واأللم الجممانى، قري ًا للى حد ك ير 

   فظاظة التفاصىىىىىىىىىىيل تر  وسىىىىىىىىىىتويفسىىىىىىىىىىكى )الذ  كان يكره  ، كمامن اهتمام د
 وكمافة نمادأ الحياأن  ىنكتاب األر نع

وكانت عالقة جوركى الوميىة  الحركة المورية سىىىىىىىىىىىىىى  ًا فى اعتىال  عدأ مرات 
ع كما يع ت ييضىىىًا  ا عًا خاصىىىًا ويحيانًا 1905سىىىياسىىىيًا  عد مورأ   جااً  وجع ت 

صىىىىى  ة سىىىىىياسىىىىىية لمؤلفات ، وخاصىىىىىة عندما ع ر فى مسىىىىىرحيات  وقصىىىىىصىىىىى  عن 
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كراهيت  لىىىىىىىنالمفكرين الناعمينن، وناألحرار المترددينن، ولما كان جوركى اشتراكيًا 
وصىىىىديىًا ل ينين، وزعما  المسىىىىتى ل الشىىىىيوعيين، فسىىىىرعان ما يصىىىى ق قاادًا اسىىىىميًا 
ل جنىىا  اليسىىىىىىىىىىىىىىىىار  من يدب ال  ىىىات الكىىادحىىةع وكىىانىىت ناألمن وهى واحىىدأ من 

قد نذات المضمون ا جتماعىن و  يضعف روايات  ويكمرها شع ية، هى قمة كتا ت 
كتب هذه الىصىىة  أسىى وب عالى ال  ىة، غال ًا ما ي دو مسىى حًا مصىى نعًا، وهى 

، 1900تتحدد عن  افل، وهو مور  فاضل مىدام يض هده ال وليس حوالى عام 
وني وفنا والدت  األمية المتدينة التى تنضىىىم تدريجيًا للى الىضىىىية ا شىىىتراكية  دافع 

حىيىية من يجل الحريةع  وتصىىىىىىىىى ق فى النهاية شىىىىىىىىىهيدأ مجاهدأمن مسىىىىىىىىىيحيتها، 
وتفتىر ناألمن للى التصىىوير الحى ل شىىخصىىيات  اسىىتمنا  ني وفنا نفسىىها وامنين من 

ف، اإلسىىىىىفاالشىىىىىخصىىىىىيات المانوية، وهى شىىىىىخصىىىىىيات نم ية تنحدر يحاديمها للى 
 اب سويرجع نجا  هذه الرواية مم ما نجحت نما العملن لىىىىىنتشيرنوشيفسكىن للى ي

غير يد يةع ولما كانت هذه هى يول وصف متعا ف مع الموريين، فىد يص حت 
نموذجًا لكتب يخر  كميرأ فى نفس الموضىىىىىوأ، وكانت  داية سىىىىى سىىىىى ة  وي ة لما 
يمكن تسىىىميت   نروايات اإليمانن، وهذه الرواية العا فية، العنيفة المشىىىاعر، التى 

 دأ جديدأ، و نا  ع ي  فىد يرسىىىىتيشىىىىو ها ال ضىىىىب يحيانًا، موجهة للى يت اأ عىي
 نموذجًا سار الكتاب الشيوعيون فيما  عد ع ى هدي   ورأع

 وناألمن هى خاتمة الفترأ األولى الرومانسىىىىىىية المضىىىىىى ر ة من نشىىىىىىا  جوركى
ككاتب وكمور ع ومال كمير من النىاد فى روسىىىىىىىىىىىىىىيا للى اعت اره منتهيًا، وتحدموا 

فىد نض  جوركى فى المنفى، )فىد عاش عن  كما لو كان ميتًاع وع ى يية حال، 
  وهناك كتب 1914سىىىىىىىنين  وي ة فى لي الياع ولم يعد للى روسىىىىىىىيا ل  فى عام 

يهم روايات ع وصىىىىىىىىىور  عضىىىىىىىىىها ممل نا عترافن ونالصىىىىىىىىىيفن ونالفالحونن الذين 
يات ارت النكهة الرمزية والدينية لهذه الرواميهيمون  حمًا عن الحىيىة واإليمان، وي

ع وكانت الروايات األخر  ممل نمدينة يوكيروف الص يرأن يو نحياأ غضب لينين
  صىىورًا كام ة ل حياأ اإلق يمية الروسىىية، 1911ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1910ماتفى كوجيمياكينن )

 كل ما فيها من فىر، وقسىىىىىىوأ وم لع وفى هذه الىصىىىىىىص التى تنىصىىىىىىها الح كة، 
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التى  1913ةن وفى روايات  السىىىىىىىىىىىىيرية الذاتية المالد ييضىىىىىىىىىىىىًا، ومن  ينها نال فول
هى ونذكرياتن تحفة، يم ت جوركى نفسىىىىىىىىىىى  كواقعى ي رز الجانب  يمكن اعت ارها

النىد  والجانب الىومى فى التى يد العظيمع وكانت مؤلفات الخمس والعشىىىىىىىىىىىىىىرين 
سىىىنة األخيرأ من حيات  صىىىورأ كام ة لروسىىىيا ما ق ل المورأ، تىوم ع ى الذكريات، 

مجردًا من ا  تكارية الخيالية، وكانت جوركى  والمالحظة الشىىىىىىخصىىىىىىية  فىد كان
مؤلفات  ننسىىىىىخًا م ا ىة ل واقعن تمم   يصىىىىىدل تمميل، يجم ها ال ضىىىىىب يو الحب، 
وقد التزم  ىىىىىىنالحىاالن وذلك ع ى الرغم من ين  قام  تفسيرها ع ى ضو  اإلنسانية 
والممل الع يا، واتخذ هذا التصىىىىوير الم ا ل ل واقع يشىىىىكاً  مخت فة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فىد كتب 

ن ورواية 1923، جامعاتى 1916صىىىىىىصىىىىىىًا قصىىىىىىيرأ ناجحة ومذكرات نفى العالم ق
ن، التى تصىىور ت ور ال  ىة الريسىىمالية الروسىىية 1925عاا ية نتجارأ يرتامونوف 

، والتى تحتو ، ع ى الرغم من افتىارها للى التناسىىىىىىىىىىىىىىل، ع ى ع ر مالمة يجيال
تهم المورأ اعتى وصف وشخصيات   تنسىع وتتسم مسرحيات  األخيرأ عن تجار 

   تأمير ف ، يما نك يم سىىىىىامجينن، وهى سىىىىىجل 1932)ليجور   يتشىىىىىف وآخرين، 
، فهى روايىىة 1917و 1880تىىاريخى يىع فى ير عىىة مج ىىدات عن الفترأ مىىا  ين 

فاشىىىىىىىىىىىىىى ة من الناحية الفنيةع وذلك ع ى الرغم من ين  ع  الفصىىىىىىىىىىىىىىول  مفردها 
 )الذ  يتكون من شظايا يووصور الشخصيات الفردية فى هذا المؤلف الشظو  

 يجزا   الذ    شكل ل ، من  ين يحسن نماذا الكتا ة الواقعيةع
 وينتمى جوركى، فكريًا وفنيًا، للى التيار الرايسىىىىى لألدب ا ت اعى الروسىىىىىع

قوميًا، مهتمًا  آ م شع  ، ومصير و ن ، فىد شارك فى اليوتو ية  ولما كان كات اً 
  العظامع ونظر للى فن  ع ى ين  خدمة ل  شىىىىريةع والتعا ف ا جتماعى ألسىىىىالف

يمانًا  التىدم يخذه  ونظرًا لكون    غي ى تمامًا، فىد يظهر نزعة يىينية شىىىىىىىىىىديدأ، وا 
م اشرأ من الستينياتع و   يعة الحال، فىد يقام جوركى ىىىىىىىىىىىىى ككاتب ل  اهتمامات 

نسىىىان اجتماعية، مورأ  صىىىنع نفسىىى   نفسىىى ، وشىىىاعر ل ومممل لجماهير الشىىىعب، وا 
والعمل ىىىىىىىىىىىىىىىى جسرًا  ين يدب الماضى والكتا ة فى العصر الشيوعىع وقد وجد كل 
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جيل الكتاب الشىىىىىىىىىىىى ان الذين درجوا تحت الحكم السىىىىىىىىىىىىوفيتى في  مع مًا ويسىىىىىىىىىىىىتاذًا 
 ل واقعية ا شتراكيةع

وع ى يية حال، ف م تكن عالقت   الشىىىىىىيوعيين  هذه ال سىىىىىىا ةع فىد اتخذ حتى 
شىىىىىىىو   العدا  يحيانًا، من يسىىىىىىىالي هم، وخاصىىىىىىىة ت رفهم ، موقفًا ناقدًا ي1928عام 

رها همع وفضل ين يعيش  الخارا، وقضى معظم الفترأ من   1928للى  1921وا 
فى ، قرر، مسىىتجي ًا لضىى   شىىديد من موسىىكو، ين  1928فى لي اليا وفى عام 

يعود للى و نىى  ويؤيىىد النظىىام الجىىديىىدع ولىى الترحيىىب ع ى ينىى  األديىىب العظيم، 
ع ي  النياشىىىىىىىىين وا متيازات، ويصىىىىىىىى ق ن ا ا األدب الروسىىىىىىىىىن، كما كان  ويغدقت

لىا  الخ ب ل تأمير ع ى المفكرين  يدعو نفسىىىىىىىى  سىىىىىىىىاخرًا، وقام  كتا ة المىا ت وا 
هولة  ال سىىىىا ة والسىىىى ولم يكن هذا المترددين واجتذا هم للى جانب النظام الجديدع

رف كام ة عن جوركى لن تعالتى يدعيها المؤرخون السىىىىىىىىىىوفييت، ولكن الحىيىة ال
ل  فى المسىىىىتى ل ال عيد، عندما تصىىىى ق المسىىىىتندات والحىاال عن سىىىىنين جوركى 
األخيرأ فى متناول التح يل النىد ع وع ى الرغم من ين جوركى كان يدعى هو 
وسىىتالين، ي و  الواقعية ا شىىتراكية، فإن  لم يكتب ق  قصىىة واحدأ عن روسىىيا ما 

 ع1917افة مؤلفات  فجأأ عند عام  عد المورأ ى لذ تتوقف ك
ويعتر  النىاد الجماليون كميرًا ع ى مكانة جوركى فى األدب الروسى وذلك 
لعيو   الواضىىحة من ناحية األسىى وب وال نا  وفجاجت  الفنيةع و   يعة الحال فإن 
روايات  تفتىر كميرًا للى التذول يو الوحدأ والتناسىىىىىىىىىىىىىىل، ولكن  من غير المجد  

وتأمير كتا ت ع وتكمن قيمتها فى خصىىىو ة التفاصىىىيل وحواره المتنوأ  لنكار حيوية
الالذأ، والضر ات الجرياة فى تصوير الشخصيات، وفول كل شى ، فى ليمان  
الخالص، وفى نديانة اإلنسىىىىىىىىىانن ذات التأمير الرومانسىىىىىىىىىى المكتسىىىىىىىىىقع وكميرًا ما 

مواره ردي ، و يناد     كخالل نوأ يد ى جديدع وع ى األقل فىد كان ظهور متشىىىىىىىىىىى
ت ييرًا مسىىىىىىتح ًا، لذ ح وا محل المفكرين الضىىىىىىعفا  والن ال  النادمين ولكن يهميت  
الرايسىىىىىىىىىىية تكمن فى ين  ممل التى يد الواقعى فى فترأ كانت الرمزية فيها تكسىىىىىىىىىىب 

عد الكتا ة الواقعية فى الىرن العشىىىىرين،   جمهورًا جديدًا داام التزايد؛ وجدد شىىىى اب
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 1902 سىىىىىىى ب اسىىىىىىىتنفادها الخالص لنفسىىىىىىىهاع وفى عام  ين كانت قد اضىىىىىىىمح ت
يصىىىىىىىى ق مديرًا لدار المعرفة ل نشىىىىىىىىر التى اشىىىىىىىىتهرت فى  ول روسىىىىىىىىيا وعرضىىىىىىىىها 
 تىديماتها األد ية، و داخل يغ فتها الخضىىىىرا ؛ كانت هناك قصىىىىص ومسىىىىرحيات 
وروايات ألشىىىهر الكتاب الواقعيينع وكان  عضىىىهم يعضىىىا  فى )مدرسىىىة جوركى  

يك ر من ا سىىىىىتىالل، ممل يلكسىىىىىندر سىىىىىيرافيموفتش ) و وف   ويظهر آخرون قدراً 
  وهى 1924 ، الذ  اشتهر فيما  عد كمؤلف نتيار الحديدن )1949ىىىىىىىىىىىىى  1863)

رواية عن حرب يه ية، نالت استحسان النىاد السوفيت ممل يوفيكنتى سيمدوفتش 
 ، الذ  لىيت روايت  نمذكرات   يبن رواجًا 1946ىىىىىىىىىى  1867ىىىىىىىىىى فيريساييف ىىىىىىىىىى )

ك يرًا، والذ  حظيت سىىىىىىىىىىىىىىيره التى يجريت ع يها عم ية )مونتاا  تى يع واختيار 
عادأ  نا  ك ير، يو   مؤلف روايات 1937ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1864يوجين تشىىىىىىىىىىيريكوف ) وا 

ومسرحيات عا فية  ع  الشى ، ومات كالجى  سياسى؛ يو سيميويوشكفتش 
د   الكاتب المسىىىرحى والمؤرخ المح وب الذ  كتب عن اليهو 1937ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1868)

 الروسع
  الذ  كسىىىىب ل  تأميره ال  يعى 1938ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1870وكان يلكسىىىىندر كو رين )

وموه ة السىىىىىىىىىىىىرد الت ىااى حشىىىىىىىىىىىىدًا من المعج ين، يفول هؤ   فى األهمية  كميرع 
وكان كو رين يفتىر للى العمل واإللهام الفكر ، ولكن  كان ع ى قدر من الحكمة 

، ممل صىىىىىىىياد  السىىىىىىىمك الف رية، وكتب قصىىىىىىىصىىىىىىىًا ممتازأ عن الناس ال سىىىىىىى ا 
)ليسىىىىىىىىىىىىىتريجونز ، والمصىىىىىىىىىىىىىارعين )فى السىىىىىىىىىىىىىرك  وال حارأ والموسىىىىىىىىىىىىىيىيين الفىرا  
)جام رينوس ع وقصص  عن الحيوانات )نالزمردن ىىىىىىى قصة جواد س ال  جيدأ للى 
حد ك يرع وع ى يية حال، فىد كان ينحدر للى العا فية الرخيصىىىىىىىىىىىىىىىة ك ما يراد 

 يو نلل  الجحيمن  ولكن  ترك وصىىفًا فذاً سىىميدن يو نسىىوار العىيلن  التك ف )نسىىو 
لحانات الم ور، و يوت الدعارأ ومشارب الجعة، والرجال ذو  الدم األحمر الذين 

تدل ع ى الشىىىىجاعة الجممانية والمهارأ الحرفية، والصىىىىناأ،  يأتون يعماً  عظيمة
والجوكية )راك و الخيل  وال ه وانات، والصىىىىيادينع وصىىىىادف كو رين الشىىىىهرأ  عد 

 ، وهى رواية تصىىور الحياأ الخاوية لحامية من حاميات 1905جا  نالم ارزأن )ن
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األقاليم، وضىىىىىىا   شىىىىىىاب ممالى، وتوضىىىىىىق التنويع ل رجل الزاادع وكانت شىىىىىىع يت  
كىصىىىاص فى زيادأ م ردأ كما ين ل ع  قصىىىصىىى  ممل نكا تن رين يكوفن التى 

فى عام يةع و تصىىىىور جاسىىىىوسىىىىًا يا انيًا يتنكر فى شىىىىكل ضىىىىا   روسىىىىى  رت ة عال
، لحل كو رين  الالجايين السىىىىىىىىياسىىىىىىىىيين فى  اريس، ولكن  شىىىىىىىىعر  أن  قد 1923

استاصل من جذوره، واضمح ت مؤلفات ، وق ل وفات   عام واحد عاد للى ا تحاد 
 السوفيتىع

 ، وهو الروسى الوحيد الذ  فاز  جاازأ 1953ىىىىىىىىى  1870وكان ليفان  ونين )
وتعىيدًاع وقد يرسىىىىىت قصىىىىىصىىىىى ، وتصىىىىىويره    يكمر يهمية1923نو ل فى األدب )

  يو   ىىىىة الن ال  مالك األر  1909الواقعى المتشىىىىىىىىىىىىىىىىاام ل فالحين )نالىريىىىةن 
  شهرت  كأس و ى فذ ساعدت قصص  الىصيرأ 1912المنح ة )نالواد  الجافن 

سىىىىىىىىىىىىىىيد من سىىىىىىىىىىىىىىان ننكأس الحياأن، ناإلخوأن  1916و 1912التى نشىىىىىىىىىىىىىىرت  ين 
ترك  1910 ى تحىيل شىىهرت  العالميةع وفى عام ، نيحالم تشىىان ن عنفرانسىىيسىىكو

روسيا كعدو راسخ ل شيوعيين، وعاش فى فرنسا حتى حضرت  الوفاأع ونشر فى 
يمنا  فترأ لجوا  السىىىىىىياسىىىىىىى، روايات هامة ممل  نحب ميتيان، نحياأ يرسىىىىىىينيفن، 
ونليكان، والعديد من الىصىىىص الجمي ة ىىىىىىىىىىىىىىىىىى نضىىىر ة شىىىمسن، نموضىىىوأ ل جينن، 

 ، وذكرياتعناألزقة المظ مةنومجموعة قصص 
وانتىل  ونين من الواقعية النىدية فى روايات  الىصىىىيرأ األولى للى نمر شىىىعر  
 جمع  ين دقة المالحظة ال ال ة وموه ة ل وية ك يرأ، وتع ل عنيف  الحياأ يشو  
ما يىرب من ين يكون لحسىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىًا شىىىىىىىىىىرقيًا  الالجدو ع ولما كان  ونين شىىىىىىىىىىاعر 

ل فى ككاتب مدقة وذكريات، فىد دان ل  التألل المضىىىنى يحاسىىىيس وحوافز ف ري
انتىىىا  األلفىىاظ وحىىدأ انفعىىال الح يىىب الىىذ  يحن للى و نىى ع وع ى الرغم من ين 
ي  ال  ي دون يحيا ، فإن  يرسىىم سىىمات يكمر منها شىىخصىىيات ونادرًا ما ي جأ للى 

لحسية، االتح يل النفسى، ولكن  يتفول فى وصف الحا ت المزاجية، واإلدراكات 
واألفكار السىىىىىىىىىىىريعة، وا ن  اعات العا رأ وفى رسىىىىىىىىىىىم المناظر ال  يعيةع وتذكرنا 
قصىىىىىصىىىىى  عن روسىىىىىيا وحىولها، وقصىىىىىور الن ال  الريفية وسىىىىىحر ع ير الحداال، 
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وغراميات السادأ الش ان والسيدات والفتيات الىرويات ىىىىىىىىىىىىىىىى  األفول الجميل ل  ىة 
ة الحال؛ فإن كل مادأ الحياأ هذه اجتماعية فى سىىىىىىىىىىىىىى ي ها للى ا ندمارع و   يع

تتخذ قيمة عامة وليسىىىت مح ية فى ، وتصىىى ق ت ميحات  ونين عن عظمة الكون 
وتفاهة اإلنسان هى موضوع  الف سفى الرايسىع ومع ذلك فهو كاتب يت  ع للى 
الخ ف فى يسى؛ ويمأل صفحات   الدموأ المستترأ حزنًا ع ى زمن لن يعود مانية 

 ي دًاع
ل الشىىىىىىىىىىىىىديد وال م الذ  يت ع   الحتمية، افتتان  الشىىىىىىىىىىىىىديد  الجمال، وي ىى الى 

واإلحسىاس الكونى، والع م  أن كل شىى  سىيختفى فى  حر العدم دون ين يخ ف 
يمرًا ىىىىىىىىىى ي ىى حجا ًا ع ى روا  هذا العالم الماد  الذ  يجد في  متعة قوية عنيفةع 

د ا ت اعى سىىىىمى  التى يويمكن ر   نمر  ونين )وقد كتب ييضىىىىًا شىىىىعرًا   ىًا لما ي
ااى، و كتاب ال ن واتخذ موقفًا معاديًا ل رمزية   نمر تورجينيف فى رقت  وسىىىىىىىىىىىىىىحره

األر  فى دقة الحوار الالذعة الدارجة واسىىىىىىىىىىىىىىتخدام داارأ قومية وفيرأ األلفاظع 
ويجعىىىل الكمىىىال الفنى لجم ىىى ، والتفري  المرن لوصىىىىىىىىىىىىىىفىىى  الىىىذ  يعر  فيىىى  مىىىد 

ق الة شىىىىىاشىىىىىة ال  يعة الما تة، من  ونين واحدًا من  الرغ ات والمصىىىىىير اإلنسىىىىىانى
يعظم يسىىىاتذأ النمر الروسىىىى المعاصىىىرع ويتفل كافة النىاد فى هذا الري ، ولكنهم 

و من  رناسيًا ينىص  الدف  والسخا ، ويخ  يخت فون فى مسألت   هل كان  ونين
 تىدًاع ًا ميية عظمة فكرية يو يخالقية، يو كان غناايًا يحب المخ وقات والخ ل ح

وع ى يية حال، فىد كان تأمير  ونين الج ى ع ى الكتاب الشىىىىى ان فى الداخل 
والخارا ك يرًا، ووجدت كتا ت  صىىىىىىىىىىىىىىىد  لها فى مجموعة من الرواايين يو ق دت 

 مؤلفات ، من فالنتين كاتاييف للى جماعة ن يريفالنع
تهىت نا وهنىاك كىاتىب آخر ينتمى للى نفس جيىل جوركى، و ونين، وكو رين،

حيات  األد ية،  عد ومي  الشىىىىىىىىىىىىىىهرأ  النسىىىىىىىىىىىىىىيان التام تىري ًاع  دي ليونيد يندرييف 
   ات اأ جوركى وتشيخوف  أس وب واقعى، ولكن سرعان ما 1919ىىىىىىىىىىىىىىى  1871)

كشىىىىىىىىف عن مي   الشىىىىىىىىديد ل تناق ، والرمز ، وال ي ىع وفى األعوام التالية لمورأ 
خالقية )نحياأ اإلنسىىىىىىانن، ، صىىىىىىارت ل  شىىىىىىع ية هاا ة، ألن مسىىىىىىرحيات  األ1905
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ن  وقصص  )نالظالمن، نالشحاذن، نمذكراتىن  قدمت ل جمهور نسخة الم ك الجوأن
شىىىىىىىىىع ية ل رمزيةع كما   ع كافة ينواأ ا سىىىىىىىىىتعارات عن الموت، ويسىىىىىىىىىرار الكون 
و  يعة اإلنسان، وجع ها فى متناول الجميعع وفى سنوات الكساد السياسى الذ  

، ع ر عن تشاؤم مجتمع خا ت آمال ع وقد 1906ى عام يعىب الهزيمة المورية ف
حسىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىى   الجوانب المظ مة فى  جع ت موه ت  المسىىىىىىىىىىرحية؛ وتأميره الجدلى، وا 
اإلنسان، ونزعات  الصوفية والدينية؛ ويس و   ال  يغ الفخم ىىىىىىىىى جع ت قصص  ت دو 
عميىة ذات م ز ع ولكن ع ى الرغم من حىيىة ين  تحدد  أسىىىىىىىىىى وب غام  يو 

عن اهلل، والىدر، والحب، والموت، والعشىىىىىىىىىىىىىا  الر انى؛ فىد كان يندرييف  ت ميحى
رمزيًا زاافًا، تمامًا كما كان كتاب الىرن المامن عشىىىىىىىىىىىىىىر المسىىىىىىىىىىىىىىرحيون ات اعيين 
زاافين، ولجىىأ للى الم ىىال ىىة الفجىىة؛ وكىىان يسىىىىىىىىىىىىىى و ىى  األد ى حزينىىًا منتفخىىًاع ومن 

ات سىىىىىىو  قصىىىىىىص ق ي ة ذنمره المتصىىىىىىنع سىىىىىىخرية الىدر ال ري ة ين  لم يعش من 
اتجاه واقعى للى حد ك ير ممل نالمحافظن ونالسىىىىىىىىىىىىىى عة الذين شىىىىىىىىىىىىىىنىوان المؤلمة، 
ن زاراسن )عازر  العا سىىىىة، ومسىىىىرحيات ق ي ة اسىىىىت دل فيها  ا سىىىىتعارأ تصىىىىوير 
تفاهة الوجود ع ى نه  تشىىىيخوف واليوم ي دو تصىىىنع ، وح   ل هوليات؛ وم ال ت  

 ألشيا  مضى عهدهاع
ىول نفس الشى  عن مجموعة من الكتاب تمتعوا  شع ية قصيرأ ويمكن ين ن

عنىىىدمىىىا كىىىان  1912و 1907األمىىىد، وهىىىاا ىىىة للى حىىىد ك ير يحيىىىانىىىًا، فيمىىىا  ين 
المجتمع المتع م ي حىىد عن عىىىاقير يد يىىة تصىىىىىىىىىىىىىىرف انت ىىاهىى  عن انهيىىار يحالم 

 1905التحررع وفى يعىاب رد الفعل السىىىىىىياسىىىىىىى  عد فشىىىىىىل الحركة المورية عام 
الروايات التى تعال  الجنس، وا نحراف، واإلشىىى اعات الجممانية والنفسىىية  وجدت

من كافة األنواأ،  ل حتى ا نتحار ى وجدت لها آ فًا من الىرا  المتحمسينع ولم 
يحاول  ع  الكتاب الشىىديد  الرواا فى ت ك الفترأ لخفا  ينفسىىهم، ولكن  عضىىًا 

لف سىىىىىىىىىىىىىىفىىةع وهكىىذا كىىان األمر مع آخر كىىانىىت لهم ن مىىات توافىيىىة من األفكىىار وا
  الذ   دي كواقعى شىىىىىىىىىىىىىىديد التأمر 1927ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1878ميخاايل يرتز اشىىىىىىىىىىىىىىيف )

 دوستويفسكى، واكتسب تأميرًا يكيدًا هاااًل فى قصص  عن آ م الموت الم رحة، 
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 ، 1907واإلعدام  الجم ة، وال عمات العىا ية، والىتل وتصىىىىىىىف روايت  نسىىىىىىىانينن )
سية، فى تفاصيل   يعية، م امرات نلنسان يع ىن، وهى تتحدد عن الحرية الجن

ولىيىىت رواجىىًا ك يرًاع وتعر  روايىىاتىى  األخر ، نع ى الحىىافىىةن مماًل، نفس المزي  
الضىىىار من الجنس والعنف، والنزعة ا نتحارية، والتشىىىاؤم، والذول الفاسىىىدع ويخذ 

لزمن ا  ع  الىرا  يرتز اشىىىىىيف مأخذ الجد،  ل لنهم تحدموا عن نف سىىىىىفت ن، ولكن
 يظهر تفاهة وس حية روايات  ومسرحيات   وضو ع

، حينما كان الكتاب من يممال يندرييف ويرتز اشىىىىىيف 1912وعندما حل عام 
المىىىدمىىةع وكىىان  فى ال ريل للى النسىىىىىىىىىىىىىىيىىان، قفز جيىىل جىىديىىد من الواقعيين للى

  ال الغ 1950ىىىىىىىىىىىىىىىى  1875 عضهم يكتب  أس وب تى يد ، ممل ليفان شمي يوف )
ة، الذ    يسىىىىىىىىىىىير ع ى مسىىىىىىىىىىىتو  واحد، والذ  ينزأ كميرًا للى الخ ا ية ا نفعالي

  روايات دوسىىىىىىىىتويفسىىىىىىىكى للى حد 1912والذ  تشىىىىىىىى   روايت  نرجل من م عمن )
ك ير فى حد ها ع ى المظ ومينع و عد المورأ، هاجر شىىىىىىىىىىمي يوف وكتب وصىىىىىىىىىىفًا 

اضىىى   وعن اسىىترجاأ ل م1923صىىاخ ًا مفككًا ل حرب األه ية )نشىىمس الموتىن 
 ع وكتب  وريس زايتسىىىىىىىىىيف 1941موسىىىىىىىىىكون  ةمر ييخال   الحنين للى الو ن )ن

  وهو يحد تالميذ تشىىىىىىىىىيخوف، قصىىىىىىىىىصىىىىىىىىىًا رقيىة تشىىىىىىىىى   األلوان 1881)ولد عام 
المااية، ونشىىىر فيما  عد، فى يمنا  فترأ لجوا  السىىىياسىىىى فى فرنسىىىا، روايات عن 

سياسيين، اق  الالجاين الال  ىة المستنيرأ الموسكوفية )النموذا الذه ى ، وعن رف
وقصىىىىىىىة سىىىىىىىيرية ذاتية )رح ة ج يب  تتخ  ها جميعًا المشىىىىىىىاعر الدينية الشىىىىىىىعرية، 

ن يكن ع ى وتيرأ واحدأ للى حد ما، وواهنًا ق ياًلع   أس وب رشيل وا 
ويفول الىصىاصىون الشى ان الذين يمكن تسىميتهم  الواقعيين الجدد، هؤ   فى 

الف مزاجهم ويسىىىىىىىىىىىىىى و هم، فىد يخذوا جميعًا األهمية  كميرع وع ى الرغم من اخت
الشىىىىىىىىىى  الكمير عن الرمزيين وشىىىىىىىىىعروا  الحاجة للى تجديد التى يد الواقعى؛ ليس 
فى   ت عيم   إنسىىىىىىىىىىىانية جوركى الرومانسىىىىىىىىىىىية يو الكمال الجمالى ويلمعية  ونين 
التشىىىىىىىىىاؤمية،  ل ييضىىىىىىىىىًا  إدخال يسىىىىىىىىىاليب مخت فة فى فن ال نا  والسىىىىىىىىىردع واتج  

ل يفجينى زامياتين، مؤلف نقصىىىىىة المن ىةن ونفى نهاية العالمن، للى  عضىىىىىهم، مم
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التع يرية، وشرأ آخرون فى تصوير الواقع ولكنهم كانوا غير راضين عن يس وب 
يسىىىىىىىىالفهمع وممال هؤ   يلكسىىىىىىىىى تولسىىىىىىىىتو ، الذ  نشىىىىىىىىر مجموعة من الروايات 

لصىىىىىىىىىياد ين، اميخاايل  ريشىىىىىىىىىفيو  الشىىىىىىىىىديدأ التسىىىىىىىىى ية وال را ة عن ن ال  األقاليمع
هو رواايًا، يو فيتشىىىىىىيسىىىىىىالف، و  ع م األجيال الوصىىىىىىفى الذ  يصىىىىىى ق والمتفى  فى

، وروااى تاريخى، يو سرجييف تسنسكى، الذ  تحرر حديمًا من لق يمى، وفكاهى
ل رمزية، هو وحشد من ص ار كتاب الىصة والمسرحية والرواية، استخدموا  و ا 

تهكمى، ل نا ، ولجاوا كميرًا للى التى يد ال نا  يكمر تعىيدًا ويسىىىىىىىىىىىىىىىاليب تأمرية فى ا
والكتا ات ال ري ة، ويضىىىىىىىفوا الشىىىىىىىاعرية ع ى التفاهات، ومزجوا ل ة األدب  ال  ة 
الىىىدارجىىىة واإلق يميىىىة، وتى  وا  وجىىى  عىىىام كىىىل التجىىىديىىىدات ال  ويىىىة التى يتى  هىىىا 
الرمزيون ونكتاب األر نع ودخ ت معهم للى األدب نسىىىىىىىىىىىىىمة ال ا ات، واألر  

 دا ، واألنهار، والسهول الفسيحة، مع نة عن ت يير قادم وشيكعالسو 
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 الفصل المامن عشر
 يدب المورأ

 
من واإل ىاحىة  ىالىيصىىىىىىىىىىىىىىريىة فترأ يلف عىام  وي ىة  1917مورأ مىارس  ينهىت

التاريخ الروسى و ديت عصرًا جديدًا تمامًاع وحدد استيال  لينين وتروتسكى ع ى 
قامة النظام السوفيتى،  داية التجر ة الشيوعيةع الس  ة،  عد ذلك   شهور ق ي ة، وا 

ولم يكن لهذا الحدد نتاا  خ يرأ  النسىىىىىىىىىىىىىى ة ل عالم ك   والحياأ ا قتصىىىىىىىىىىىىىىىادية، 
وا جتماعية، والسىىىىىياسىىىىىية الروسىىىىىية فحسىىىىىب؛ فىد جا ت  وضىىىىىع جديد تمامًا فى 

 مجال المىافة الىومية األضيلع
مر تأميرًا سىىىىىىىىىىىىى  يًاع وفى سىىىىىىىىىىىىىنوات الشىىىىىىىىىىىىىيوعية وكان تأمير المورأ فى  داية األ

العسكرية، مع لرهاب الحرب األه ية التى قسمت ال  د للى يقاليم منعزلة وحدود 
المجاعة، وا نخفا  الهاال فى معايير الحياأ، كان النشىىىىىىىىىىا  األد ى ضىىىىىىىىىىاياًل؛ 
وفى الت يير العظيم فى  نا  الدولة الذ  ت ع ذلك، توقفت ا هتمامات المىافية 

الحياأ الفنية فجأأع واختفت المجالت الشىىىهرية واألسىىى وعية ويغ ىت دور النشىىىر، و 
كتاب فى ، معظمها كتي ات  2000للى  1920وانخفضت تجارأ الكتب فى عام 

سىىياسىىية؛ ويصىى حت الصىىحف صىىحفًا حز ية، وتوقفت األ حاد األكاديمية تمامًا، 
 السوفيتيةع و دا ين األدب والفنون ع ى وشك ا ختفا  من الجمهورية

وترك معظم المؤلفين المشىىىىىىىىىىىىىىهورين، من  ونين وكو رين للى زايتسىىىىىىىىىىىىىىيف 
د، زوف، ال  يوريم ىميرجوكوفسكككككك وشىىىىىىىىىىىىىىمي يوف، ومن   مونت ويندرييف للى 

ولحىوا  الالجاين السىىىىىىياسىىىىىىيين، يو عاشىىىىىىوا فى عزلة  الخارا، ممل جوركىع وفى 
عىددًا  الكتىاب الروس فترأ من الفترات  ىدا ين  ىاريس، و ران، يو  رلين تىأو  من
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ى النشىىىىىىىا  األد ى فيك ر ممن فى موسىىىىىىىكو و يتروجرادع ومع ذلك فىد اسىىىىىىىتؤنف 
  دت  ع  د  ت ا نتعاش واضحةع 1919وس  الدمار والموت، وفى عام 

و ديت النهضة  الشعرع وقام الشعرا   نشر مؤلفاتهم يو للىااهم فى المىاهى، 
وا المورأ لما كعيد تجل دينى ) ي ى، والم اعم، يو ا جتماعات العامةع وفسىىىىىىىىىىىىىىر 

ما كتع ير عن الىو  ال  يعية  و  وك ، وكح م فال  نلينونيان لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنيسىىىىىىىىىىينينن؛ وا 
)قصااد لىىىىنمع فولوشينن ع واص   ت قصااد ال  ىات الكادحة وخاصة ت ك التى 
كت ها يعضىىىىىا  جماعة نسىىىىىميمىن،  صىىىىى  ة الدوافع المسىىىىىيحية واإليمان المتحمس 

 يةع انتصار الشيوع
وع ى يية حال فىد ظهر شىىىىاعران كزعيمين م رزين لت ك الفترأ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يسىىىىينين 

 ، وهو ا ن فال ، كشاعر 1925ىىىىىىىىىىىىى  1895ومايكوفسكىع و دي سرجى يسينين )
قرو  ساذاع وتأمر  المسيحية المورية، فتخيل جنة ريفية ينت  عن اتحاد اإلنسان 

 ون عن ماركسوال  يعة فيها عصىىىىىىىىىىىىىىر ذه ى؛ و ينما كان الشىىىىىىىىىىىىىىيوعيون يتحدم
والصىىىىىىراأ ال  ىى، كان يسىىىىىىينين يكتب يغانى يسىىىىىىتخدم فيها الرموز الدينية لعيد 
الميالد والىيامةع ولما كان شىىىىىىىىىىىىىىاعرًا ان القيًا فىد تزعم نمدرسىىىىىىىىىىىىىىةن  أكم ها كميرأ 

 قسىىىىىوأ الواقع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ف م يسىىىىىت ع تى لا ت اأع وع ى يية حال ف م تتفل يحالم  مع 
ت  فى لغرال حزن  ويلم  فى الخمر والعالقات نالعصر الحديد نع وفش ت محاو 

ال رامية، ولجأ يسىىىىينين فى النهاية للى ا نتحارع وظل شىىىىاعر ال نااية، والحزن، 
والمورأ والضمير، ومساعد الفرد؛ وقام  دور النا ل   سان حال الجيل الذ  كان 

 يتول للى األمن الهاد  فى فترأ من العنف وحرب يىتل فيها األخ يخاهع
ى ل ماياكوفسكى تمامًا،  عكس يسينين، ذلك الواقع نفس  الذ  روأ ويحزن وت

ا ن الل الريفىع وارعى ين المسىىىىىىىىىىىىىىتى  ية، هذه الحركة المورية فى األدب، تالام 
الفوران ا جتماعى فى روسىىىىىىىىىىىىيا، و الب  اتخاذها األسىىىىىىىىىىىى وب الرسىىىىىىىىىىىىمى ل نظام 

ويصر  الشفة  حماسة،الجديدع وقام هو ومستى  يون سا ىون آخرون  مناصرأ ال 
ين فالديمير ماياكوفسىىىىىىىىىىىكى  ع ى قصىىىىىىىىىىىر اسىىىىىىىىىىىتخدام األدب فى الدعايةع والواقع

  كرس موه ت  العظيمة لخدمة المورأ، واستمر يسينين يكتب 1930ىىىىىىىىىىىىىىىى  1893)
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شىىىىعارات وشىىىىعرًا يتناول األحداد الجارية، واسىىىىتهل الهجوم ع ى األدب ا ت اعى 
 ة واجتماعية فى الفنعوع ى األمية ييضًا، و شر  نظرية نفعي

وفى التنفيذ، خ ل اصىىىىىىىىى الحات شىىىىىىىىىعرية جديدأ، مسىىىىىىىىىتخدمًا ي ياتًا قصىىىىىىىىىيرأ 
متى عة وك مات مفردأ معزولة، ضاغ ًا ع ى المعنى والتن يم، ومؤكدًا التالعب 
ال فظى والمؤمرات السىىىماعية، معتمدًا ع ى الفكاهة الجافةع وكان شىىىعره الخ ا ى 

تهانع وعاد للى اسىىىىىىىىىتخدام التع يرات المح ية يسىىىىىىىىىتهدف نتجريد ال  ة من شىىىىىىىىىاعري
والجمل الدارجة، وكانت مفعمة  ال اقة وا سىىىىىىىىىىىتعارأ الحركيةع وكان الشىىىىىىىىىىىك يون 
 ال ى ا هتمام  تجر ت  ال  وية المورية، التى اسىىىىىىىىته ت فصىىىىىىىىاًل جديدًا فى األدب 

ا  ع ى مزج  التام ل شىىىعر والنشىىى الشىىىيوعيون ماياكوفسىىىكى قرظالروسىىىىع و ينما 
ن النىاد  امتال  وقوأ تأمير صىىىىوت ، وتأمير ل ت  و الغت  نالواقعية سىىىىياسىىىىى، تأمرال

المدهش ومع ذلك فال د وين ماياكوفسىىىىىىىىىىىىىىكى قد مل من كتا ة الىصىىىىىىىىىىىىىىىااد عن 
ومواميل الحرب، النزاهة، واجتماعات الحزبع و  د وين  ع  جوانب الضرااب، 

ت ونالحمامن قد ترك المشىىىىهد المعاصىىىىر التى هجاها فى مسىىىىرحيتين ن ل السىىىىريرن
يمرًا سىىىىىىىياًا فى نفسىىىىىىى ؛ ودفع  ح   الفاشىىىىىىىل وال م الشىىىىىىىديد للى الت رف ولجأ ممل 

عة، شىىىىىع يت  الواسىىىىىيسىىىىىينين للى ا نتحارع ولكن هذا، ع ى يية حال، لم يى ل من 
ولم يمنع النىاد الشىىىىىىىىىىىيوعيين من ين يجع وا من  يعظم متحدد   سىىىىىىىىىىىان الشىىىىىىىىىىىعر 

 المور ع
 ر الدمار الذ  خ فت  الحرب األه ية، وت رف اضىىى 1921وعندما حل عام 

عادأ ال نا  ىىى اض ر لينين للى لعالن العسكرية الشيوعية ، والحاجة للى الراحة وا 
يجاد ح ول وسىى ىع وكان معنى هذا فى مجال  نالسىىياسىىة ا قتصىىادية الجديدأن وا 
األدب التخ ى عن األمل فى ين ين عد نمر وشعر  روليتاريان جديدان فجأأ عن 
مصادر شع ية، ويد  للى موقف متساهل من الكتاب غير الشيوعيين، وخاصة 
يولاك الذين عرفوا  ىىىىىىنرفال السفرنع وكنتيجة لهذه السياسة المىافية التى هى يكمر 
تحررًا، واإل الل الت ىااى ل  اقة الىومية، يصىىىىىىىىىىى حت العشىىىىىىىىىىىرينيات فترأ نشىىىىىىىىىىىا  

ر النشىىىر، ودارت المناقشىىىات محمومع وعاد ا سىىىتىرار للى المجالت الشىىىهرية ودو 
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والمجاد ت فى كل مكان، واسىىىىىىتؤنف النىد وال حد غال ًا تحت لشىىىىىىراف يسىىىىىىاتذأ 
الشىىىىىك يين،  عنف شىىىىىديد، ويخذ عدد الكتب المنشىىىىىورأ فى التزايد الم رد، كما زاد 

 انتشار التع يم من جماهير الىرا ع
لك وذوفى يمنا  ذلك العىد ظهرت يحسىىىىىىىىىىن ويهم مؤلفات األدب السىىىىىىىىىىوفيتىع 

ع ى الرغم من تشىىىىىىىىىدد الرقا ة وضىىىىىىىىى   الحزب، وظهر جيل جديد من الرواايين 
والشىىىىىعرا  ع ى المسىىىىىر  األد ىع والحىيىة التى تسىىىىىت فت األنظار يكمر من غيرها 
فى ت ك السىىىىىىىىىىىىىىنين، هى تجدد حركات واتجاهات كانت قد ازدهرت ق ل المورأع 

، وعن السىىىىىىىىىمات وتحدد النىاد الشىىىىىىىىىيوعيون عن ا نفصىىىىىىىىىام التام عن الماضىىىىىىىىىى
ال روليتارية فى األدب السىىىىىىىىىىىىىىوفيتى ولكن النمر والشىىىىىىىىىىىىىىعر فى الواقع كانا يت عان 

، فى ، ع ى سىىىىىىىىىى يل الممالنموذجًا تى يديًاع وكان تأمير  ي ى وريميزوف واضىىىىىىىىىىحاً 
؟ ، وهو اسم الشهرأ لىىىىىىىىىىىنفوجون، يشهر 1938ىىىىىىىىىىى  1894مؤلفات  وريس  ي نياك )

ى روايات ليىاعية مفعمة  الى ب اإلنشىىىىىىىاا كتاب العشىىىىىىىرينيات الذ  ممل المورأ فى
)تأخير المتىدم وتىديم المتأخر ع والترجيعات، واإلشىىىىىىىىىىىىىىىارات الرمزية، والتجارب 
ال  وية، يع وها جميعًا مزي  من الشىىىىىع ية، وال  شىىىىىفية، والنيتشىىىىىيةع ورحب  ي نياك 

ى، ف المورأ كنهاية لفترأ نسانت   رس وران المص نعة وعودأ للى التى يد الموسكو 
وتفجر ل  رااز الفوضىىىىىىىىىوية واألسىىىىىىىىىىومية، موجة   يعية  اغية غير متعى ة تتج  

  وفى قصىىص وروايات قصىىيرأ 1922نحو المجهولع وشىىر  فى نالعام العار ن )
اعب نفسىىىىىىىىىىىىىىى  فى متعديدأ، فكرت  عن الت رف فى معاداأ األور ية، ولكن  ور  

ذلك ة الحيوية، وكخ يرأ  مخالفة مذهب الشىىىىىىىىىىيوعيين نالعى ى الرياضىىىىىىىىىىىن ل حكم
 تحدي  زعما  الحزب فى روايت  الىصيرأ نعن الىمر الذ  لم ي بن التى وصفت 
وفاأ الىااد العسىىىىكر  فرونز، وفى نال ا ة الحمرا ن التى اعترضىىىىت ع ى تصىىىىنيع 
ما  ال  دع و عد ذلك  سنوات ق ي ة منعت الصحافة من ذكر اسم ، لما ألن  نفى وا 

حل نفس المصير  ىىىنيرتيوم فاسي ىن وهو ت ميذ آخر ألن  يعدم رميًا  الرصاص، و 
 من تالميذ  ي ى، ومؤلف مجموعة من الروايات عن  دايات الشيوعيةع
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وتىىاريخ الوفىىاأ غير معروف  الىىذ   1894وكىىان لسىىىىىىىىىىىىىىحىىال  ىىا ىىل )ولىىد عىىام 
، ينتمى للى مدرسة 1938)ت هر  ييضًا فى يواخر المالمينيات واختفى  عد عام 

ا ختالفع ولما كان  ا ل رومانسىىىىىىىىىىىىىىيًا يت هى  التضىىىىىىىىىىىىىىاد  ين يد ية مخت فة تمام 
وية التى ي  ب ين تكون منفرأ  الر  الجمال والى ق، ويمزا التفاصىىىىىىىىىىىىىىيل ال  يعية

الشىىىىىىىىىىعرية، فىد تت ع الحرب األه ية وخاصىىىىىىىىىىة كتااب الىوزال فى سىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىى ة من 
الىصىىص نالفرسىىان الحمرن وهى صىىدامات ل نور والظل ومزي  من المتضىىاداتع 

ع نفس الرو  فى نقصىىىىىىىص يهوديةن وصىىىىىىىور يخر ع وقد ضىىىىىىىمن ل  عنف وتشىىىىىىىي
ويصىىىىىالة مؤلفات ، وتصىىىىىويره الجر   لفظااع الحرب، مكانًا هامًا  ين كتاب النمر 

 السوفييت األواالع
  الذ  كانت تجر ت  التع يرية فى 1937ىىى  1884وكان لىىىنيفجينى زامياتينن )

ستاذًا ع ى الكتاب الش انع ولما كان يال نا  ت ار  مالحظات  الواقعية، تأمير قو  
فى السىىىىىىىىىىىىىىخرية، فىد عر  األحداد المعاصىىىىىىىىىىىىىىرأ  اسىىىىىىىىىىىىىىت الل وجريأع وفى نىده 

لىىىىىىىنجورا  1984ا جتماعى ننحنن وهو س ف عالم جديد شجاأ لىىىىىىىنهكس سىن، و
يورويلن، تخيل مجتمعًا شىىىىىىىىىىىيوعيًا فى المسىىىىىىىىىىىتى ل، آليًا   حياأ في ، يتعر  في  

اسع وقد منع نشر هذه الرواية فى روسيا السوفيتية ولكن اإلنسان لت يير كامل ق
مؤلفات زامياتين األخر  من قصص وروايات قصيرأ، وقصص خيالية، نشرت، 
ويمارت غضىىب الرق ا  الشىىيوعيينع واضىى ر زامياتين  تأمير ا ضىى هاد الشىىديد، 

 للى الرحيل للى  اريس حيد مات  عيدًا عن و ن ع
من الكتىىاب تىىدعى نلخوأ سىىىىىىىىىىىىىىيرا يونن  وكىىانوا وكىىان راعيىىًا لمجموعىىة كىىام ىىة 

ا من ل نواحى السىىىىىىىياسىىىىىىىية وتع مو  يؤكدون حرية التع ير الفنى، ورفضىىىىىىىوا ا متمال
زاميىىاتين، كيف يكت ون  ح ر   يتىىأمر  ىىالخمر مىىااىىة فى المىىااىىةع وكىىان معظمهم 
 اً مهتمين  النمر المنمل، والتكوين الشك ى المعىد، والفكرأ المتشا كة، وكت وا جميع

عن المورأ والحياأ المعاصرأ ىىىىىىى ويية مادأ تسمق  حوادد وشخصيات يكمر تنوعًا، 
 ية، الكفا ، والت يير والحرب األه وتفرد يكمر فى العالقات اإلنسىىانية من سىىنوات

عادأ ال نا  ومنهم فسىىىىيفولود ليفانوف يحد رواد النمر السىىىىوفيتى، الذ  كتب فى  وا 
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رمال فى زرقة السىىىما ن، نالفاصىىىل الحديد ن، قصىىىصىىى  ال ري ة نالريا  الم ونةن، ن
عن حروب العصىىىىا ات اآلسىىىىيوية، وي رز    ة مع رأ  ال ة التنميل تفجر ال ريزأ، 

  1895والحس الف ر  الىىذ  ي  ىتىى  المورأع ونميخىىاايىىل زوشىىىىىىىىىىىىىىنكون )ولىىد عىىام 
عضىىىىىىو آخر فى جماعة السىىىىىىيرا يون، وهو مؤلف مجموعة من الصىىىىىىور النىدية، 

وانحرافات العهد الشىىىىىىيوعىع وخ ل زوشىىىىىىنكو تأميرًا فكاهيًا  فضىىىىىىق فيها سىىىىىىخافات
ك يرًا  أن جعل ي  ال  يتحدمون  مص  حات مخت  ة غري ة، مفعمة  ىىىىىىىىىنالك مات 

اكهم الذهنىع لكى يعكس ارت  الرنانةن، والتع يرات الصىىحفية، والتع يرات الم تذلة،
 ميخاايل و وج  عام، فىد اشىىىىىىىىىىىىتد سىىىىىىىىىىىىاعد الهجا  فى العشىىىىىىىىىىىىرينيات، ع ى ييد 

   جاكوف، الكاتب المسرحى الموهوب وكميرين غيرهع
  ومؤلف نصىىديل مجهولن، نتحىيل 1902ويظهر فنيامين كافيرين )ولد عام 

الرغ اتن، ونرايسىىىىانن، قدرًا ك يرًا من الخيال الرومانسىىىىى وا  تكارية فى الشىىىىكلع 
مشىىىىىك ة   رواية رااعة نالحسىىىىىدن عر  فيها 1889وكتب يور  يليوشىىىىىا )ولد عام 

الصىىىىىدام  ين المشىىىىىاعر الىديمة والمذهب العى ى الجديد  واسىىىىى ة الرموز الخيالية 
  وهو صىىىىىىديل 1943ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1894والتح يل النفسىىىىىىىع واسىىىىىىتهل يور  تينيانوف )

الذ  لىى نجاحًا  نالتاريخية)ل سىىيرا يونيين  وفىي  ل و ، ومؤرخ يد ى ننوأ السىىيرأ 
متزاا الموفل لسىىىىىىىىىىىىىىعة الع م والخيال ك يرًا فى األدب السىىىىىىىىىىىىىىوفيتىع ومن يمم ة ا 

الشىىىىىىىىىىىىىىعر  نكيوخالن )عن الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعر كيوخ  يكر ، )و نوزير مختىىىىىىىارن  عن 
جري وييديف، ون وشكينن وقصص ، وخاصة )المالزم المانى كيجى  التى يلهمت 

  روكوفييف موسيىاه ويخرجت فى في مع
  وهو واحىىىىىىد من يهم الرواايين 1889وكىىىىىىان ليونىىىىىىد ليونوف )ولىىىىىىد عىىىىىىام 

فييت، يقرب ما يكون للى السىيرا يونيين وعال  فى قصىصى  العديدأ وخاصة السىو 
روايات  ممل )ال اعة المتجولون، ال ص ، النهر السىىىىوفيتى، وسىىىىكوتا ريفسىىىىكى فى 

الحوار  ين الفرد والمورأ،  واسىىى ة السىىى ر النفسىىىى العميل الذ  ي دو  وضىىىو  ين  
ال  و ،  اإل ناب،  تحاي  يفسىىده  اسىىت هم  من دوسىىتويفسىىكىع ولنمره العمل الذ 

كر ع ويتى ل وف وتد يج  ال ريب، تأمير مسىىىىىىىرحى واضىىىىىىىق، ويتميز  تعىيد نفسىىىىىىىى
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، وغيره من السىىىيرا يونيين الشىىىيوعية كمذهب لنسىىىانى جديد، ليونوف، ممل يليوشىىىا
وت ور متناسل ل فرد، ولكن    يميل للى التص ير من شأن الصراعات والمآسى 

  1892كونسىىىىىىىىىىتانتين فيدين )ولد فى  الروسىىىىىىىىىىيةع ويتخذالتى ج  تها ع ى الحياأ 
الذ  كانت روايت  نالمدن واألعوامن يول رواية هامة فى العهد السىىىىىىىىىىىىىوفيتى مكان  
 ين )السىىىىىىىىىىيرا يونيين  والواقعيين الجدد تتسىىىىىىىىىىم روايات  ناإلخوأن، ونيور ان ومؤلفات  

عية، وهى    الواق1950ىىىىىىىىىىىىىىىى  1846التالية نيترا  قديمةن، ونصيف غير عاد ن )
تت ع التى يد الروسىىىىى الم حمى الىصىىىىصىىىىى العظيم، ومع ذلك فهى تظهر وسىىىىاال 
ويسىىىىىاليب فنية تع يرية زخرفية وكان شىىىىى ل فيدين الشىىىىىاغل هو ين يصىىىىى ق مؤرخًا 

 لعصره؛ وهناك الكمير من المالحظة ا جتماعية فى مؤلفات ع
ذين قاموا الو رز الواقعيون الجدد فى يدب العشرينياتع ويص ق كافة الكتاب 

 محاو تهم األولى الناجحة ق ل المورأ ذو  تأمير ك ير فى العهد السوفيتىع وكان 
  رفيل السفر ىىىىىىىىىىىىىى  عد زامياتين، الذ  تى ص 1946ىىىىىىىىىىىىىى  1883يلكسى تولستو  )

نشا   ألس اب سياسية ىىىى الذ  لحل فى ال داية  الالجاين السياسيين، مم ما ل د 
يع موه ة وقد يصىىىىىاب شىىىىىهرأ ك يرأ وناد     ين عاد للى روسىىىىىيا وهو يكمر الجم

الشىىىيوعيون واحدًا من زعما  األدب السىىىوفيتىع وتناولت مالميت  الروااية نال ريل 
، حياأ 1941و 1921للى الفرسىىىىىىانن التى نشىىىىىىرت صىىىىىىيغ مخت فة منها فيما  ين 

ال  ىة المسىتنيرأ ق ل وفى يمنا  المورأ وقدمت وصىفًا زاهيًا متحيزًا  ع  الشىى ، 
يت  فىد نشر للى جانب رواحرب األه يةع ولم تكن كتا ات  ذات مستو  واحد ىىىىىىىى ل 

  وهى واحدأ من يحسىىىىىىىىن 1945ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1929ن  رس األك رن )التاريخية الرااعة 
الروايات التاريخية فى األدب الروسىى، وقصىصى  الىصىيرأ الرااعة، ع د شىع ى، 

ة التى قية يو الفكريومسىىرحيات مشىىكوك فى قيمتهاع ولم يكن يم ك المىدرأ األخال
تتوافر ل كىىاتىىب العظيم، ولكنىى  منق المزاا والمهىىارأ الفنيىىة لكىىاتىىب عظيمع وكىىانىىت 
لدي  قدرأ عظيمة ع ى خ ل صىىىورأ وهمية ل حياأ، وع ى  نا  الىصىىىة، كما كانت 
لدي  موه ة ف رية ع ى رسىىىىم الشىىىىخصىىىىيات، حتى لن معظم مؤلفات ، ع ى الرغم 

 لىوأ الموحيةعمن عيو ها، تمتاز  الحيوية وا
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  يخت ف تمام ا ختالف وكانت 1954ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1873) وكان ميخاايل  ريشىىفين
و  ع ى والصيادين، تحت روايت  نس س ة كاشىن، وقصص  وصوره عن الحيوانات

لحسىىىىىىىىىاس غريب  ال  يعة، وفهم ل.نسىىىىىىىىىان فى  يات  ال  يعيةع وكان للى جانب 
قًا من ًا  الغ الخصو ة، وفنانًا حاذكون  مؤمنًا  وحدأ الوجود، يستاذًا ل  ة، ويس و ي

، ظهر يحد يت اع  1940الواضىىىىىىىق تشىىىىىىىا ه  مع لسىىىىىىىكوف وريميزوفع وفى عام 
  كواحد من يكمر رواايى ما  عد 1892كونسىىىىىىىىىىتانتين  اوسىىىىىىىىىىتوفسىىىىىىىىىىكى )ولد عام 

 الحرب السوفييت موه ةع
وكان هناك رواايان تاريخيان م رزان فى تيار الواقعيين الجدد، فياتشىىيسىىالف 

  مؤلف نلمي يان  جاتشىىيفن، وسىىرجى سىىرجييف ى 1945ىىىىىىىىىىىىىىىىى  1873كوف )شىىشىى
  رواجًا 1918ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1914 ، الذ  لىيت روايات  عن حرب )1876تسىىىىىنسىىىىىكى )

 وشع ية هاا ةع
  مكانًا وسىىىىىىىى ًا، وكان ينتمى فى ال داية 1891 يا لهرن را )ولد عام يواتخذ ل

وليو هى نم امرات جللى نال  يعيةن وكتب كتا ات نىدية غر ية )يحسىىىىىىىىىن روايات  
ن  وقصىىىىىصىىىىىًا تع يرية تشىىىىىاؤمية سىىىىىاخرأ، ولكن  جنق  عد ذلك للى نيدب جورينيتو

ن تكن س حية عن الواقع األد ى الروسىع  الواقعن ويلف يفالمًا حية، وا 
وكان حال الشىىعر ممل حال النمر فىد كانت عشىىرينيات السىىياسىىة ا قتصىىادية 

ة فى م ال ات ماياكوفسىىىكى المسىىىتى  ي الجديدأ فترأ تجر ة وامتحان، تسىىىودها،  عد
 الموضوعات السياسية ا جتماعية، تركي ات  استرناك الشعرية المعىدأع

 ،  عكس ماياكوفسىىىىىىكى، ين يتور  1890رف   وريس  اسىىىىىىترناك )ولد عام 
عصر  ي  فى يحداد عصره، وقد سيىت س وره الشهيرأ نلنى يناد  فى الساحة

  ى عدم م ا ت   السىىىىىىىىياسىىىىىىىىةع وكان داامًا يؤكدذه ى نحتفل    هناك؟ن ل تدليل ع
اسىىىىىىىتىالل  كشىىىىىىىاعر، وي الب  الحل السىىىىىىىامى فى الخ ل الحرع وكانت قصىىىىىىىااده 
تجمع ما  ين الموسىىيىية الرمزية وصىىيحات التعجب المسىىتى  ية الدارجة والتناسىىل 
ا ت اعى التى يد ع فسىىىىىىىىى وره واضىىىىىىىىىحة، ويوزان  دقيىة؛ ولكن شىىىىىىىىىعره يخت ف عن 

ع لليوتن يو نرع مع ري كن العاد ، ال ذين يتفل معهما فى يشىىىىىىىىىىىيا  اتجاه نتع س
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كميرأع وتصىىل اسىىتعارات  ما  ين مسىىتويين متعارضىىين ل واقع، كما يع يت ك مات  
 ة الية المسىىىىىىىىىىتىي  ىات عديدأ من المعنى، وهو يعال  الصىىىىىىىىىىور الخيالية السىىىىىىىىىىير 
ال  ال فظى ا وخي ذاتها، والتت يع، وا سىىىىىىىىىىتعارات المتشىىىىىىىىىىا كة؛ ولكن يسىىىىىىىىىىالي   ك ه

دأ وجدأ حالهاال، وا تكاريت  تنىل ما يسىىىىىىىىىىىىىىمي  اإل عاد العا فى ل واقعع وتجعل 
قصىىااده، وعمىها الفكر ، ل اسىىترناك مكانًا فريدًا فى األدب الروسىىىع وكان تأميره 
عميىًا وذا فاادأ ك يرأ ىىىىىىىىىىىىى ويمكن ت ين تأمير شخصيت  الحركية ال ال ة الخيال فى 

لشىىىىعرا  السىىىىوفييت )والالجاين السىىىىياسىىىىيين ع ومع ذلك ف م مؤلفات عشىىىىرات من ا
يكن مركز  اسىىىىىىىىىىترناك فى ا تحاد السىىىىىىىىىىوفيتى و يدًاع واسىىىىىىىىىىت اأ  عد مجموعت  
األولى نفول الحواجزن ونالحيىىىاأ يىىىا يختىن ونموضىىىىىىىىىىىىىىوعىىىات ومنوعىىىاتن ونعىىىام 

ترجمات  لشىىىكسىىى ير  1943و 1933مانىن ين ينشىىىر فيما  ين لن ونالميالد ا1905
 ع1956ى  1945يرغم ع ى الصمت مرأ مانية فيما  ين  فى ، مم

 ، التى هاجرت عام 1941ىىىىىىى  1892و عد  استرناك تأتى نمارينا تسفيتايفان )
لتنضىىىىىىم للى زوجها، وانتحرت فى يمنا   1939، وعادت للى روسىىىىىىيا عام 1921

الحرب فى ظروف فاجعة جدًاع ولما كانت عنيفة، وانفعالية، وحركية، فىد كت ت 
وب نت  رافىن، ويشىى   شىىعرها ا سىىتصىىراخى،  حدت  ويسىى و   الحاد الن رات،  أسىى 

 مؤلفاتها يقرب للى يسىىىى وب ماياكوفسىىىىكى  ع  الشىىىىى ، ع ى الرغم من ين رو 
 ي ى و اسىىترناكع كما ينها ييضىىًا، متع ىة  تى يد الفن الشىىع ى الروسىىىع ومؤلفاتها 

   ، ونمرها ال ريب، تشىىىىالرومانسىىىىية، وسىىىى ورها العاصىىىىفة، ومسىىىىرحياتها الشىىىىعرية
ين األجيال الىادمة  التيار الجارف، تدفىًا واحدًا ذا قوأ غير عادية؛ و  شىىىىىىىىىىىىىىىك

 سوف تكتشف مؤلفاتها  دهشة وعرفان  الجميلع
وهناك  ين الكتاب السىىىىىىىىىىىىىوفييت ممن هم يدنى يهمية رومانسىىىىىىىىىىىىىيون آخرون ى 

ية  ، مؤلف قصىىىص غنااية شىىىعر 1935ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1895لدوارد  اجرتسىىىكى )دزيو ين 
 ، يحد 1897ومترجم كوليردا، سىىىىىىىىىىىكوت، و يرنز، ونيىو   تيخونوف )ولد عام 

لة، الشىىىىىىىجاعة، والرجو  نالسىىىىىىىيرا يونيينن الذ  تأمر كميرًا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنجومي يوفن، وعظم
واإلخالص، فى قصىىااده الحسىىنة الصىىياغة، والتى تتناول الحرب األه ية والمورأع 
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  الذ   دي كل 1889سىىييف )  ونيىو   ل1906ونسىىيميون كرسىىانوفن )ولد عام 
لىىىىىىىىىىىىىىنماياكوفسكىن، مم كشفا فيما  عد عن  ع  األصالة فى الرو   منهما كت ميذ

 ، الذ  قاد جماعة نال نا ن نحو شىىىىىعر 1894وال نا ؛ والياسىىىىى يفنسىىىىىكى )ولد عام 
صىىىىىىىىناعى عم ى ولكن   رز  تجديدات  الشىىىىىىىىك ية المحضىىىىىىىىة فى األلفة الصىىىىىىىىوتية 

 واإليىاأع
يات كانت كل التجديدات فى الشىىىىعر، فيما عدا تجديدات وفى نهاية العشىىىىرين

ماياكوفسىىكى، منا ًا ل شىىك السىىياسىىى، ويع نت رااسىىات األحزاب عن الحاجة للى 
الشىىىعر المدنى والتصىىىوير ع وكان ع ى الشىىىعرا  ين يكت وا عن األحداد الجارية 
فى قالب وصىىىىىىىىفى  سىىىىىىىىي ، ونت  عن هذا عدد من الىصىىىىىىىىص ال وي ة، معظمها 

نظومة يو وصىىىىىىىف تفصىىىىىىىي ى ل شىىىىىىىخصىىىىىىىيات وال ياةع وانحدر معظمها، روايات م
ويصىىىىى ق متتا عات   يعية مم ة ول وًا زااف الشىىىىىاعرية ذا تفاؤل متصىىىىىنعع واليوم 
يمكن ل مر  ين يىول   سىىىىىىىىىىىىىىىا ة لن هذه الحركة  أكم ها لم تتمخ  عن مؤلف 

 واحد ل  قيمت  يو شاعر واحد ل  وزن ع
    ين نالواقعيينن ونالعصىىىىىىىريينن يشىىىىىىىكلوع ى وج  العموم، فىد كان التعار 

المصىىىىىىىدر الرايسىىىىىىىى ل جدل فى العشىىىىىىىرينيات، كما كان مدار النىاش السىىىىىىىياسىىىىىىىى 
والىرارات الحز يىىىىةع و ينمىىىىا كىىىىان لمعظم كتىىىىاب الفترأ ارت ىىىىا ىىىىات  ىىىىا تجىىىىاهىىىىات 
األسىىىىىىىىىىىى و ية فيما ق ل المورأ، وكانوا  ال ى ا هتمام  التجديدات ال فظية والتجارب 

 خذ الرواايون والنىاد الشىىىيوعيون موقفًا سىىى  يًا من التجري ية والعصىىىريةعال نااية، ات
كان قد يصىىىىىىىىىىى ق من الواضىىىىىىىىىىىق ين  ع ى الرغم من كتا ة نرفال  1928وفى عام 

السىىىىىفرن عن روسىىىىىيا المعاصىىىىىرأ، فىد كان اهتمامهم منصىىىىى ًا ع ى الشىىىىىكل، ويمار 
ن هؤ   وكاتفسىىيرهم الضىىيل ل مورأ معارضىىة شىىديدأ داخل الحزب وع ى تخوم ع 

الذين يدعون التع ير عن الت  عات ا جتماعية الحىيىية ل نظام الجديد، يتدرجون 
من الواقعيين النفسىىىىىىىىىىىىىىيين للى ينصىىىىىىىىىىىىىىار الواقعية الحىيىيةع ويع ن األولون تع ىهم 
 التى يد الروسى العظيم،  ينما يكد اآلخرون ين الشيوعية تت  ب تصويرًا سياسيًا 

 من التناق  ل واقعع وفى يمنا  الصىىىىىراأ  ين الحز ين، حىل عدوانيًا وفكريًا خالياً 
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الواقعيون النفسىىىىىىىىىىىىيون نجاحًا يد يًا مشىىىىىىىىىىىىهودًا، وخاصىىىىىىىىىىىىة فى شىىىىىىىىىىىىخص ميخاايل 
  وهى 1940ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1928  مؤلف نالدون الهاد ن )1905شىىىىىولوخوف )ولد عام 

م حمة م ولة عن حياأ الىوزال ق ل المورأ وفى يمنا  الحرب األه ية، و يع منها 
 ر من خمسة ماليين نسخة، ويص حت عماًل ات اعيًا سوفيتيًاعيكم

و  تكمن يهميىىة شىىىىىىىىىىىىىىولوخوف فى منىىاظره الزاهيىىة، وتصىىىىىىىىىىىىىىويره الصىىىىىىىىىىىىىىىىادل 
ل شىىخصىىيات وصىىورت  الشىىام ة ل مهاد التاريخى فى ؛ فىد ع ر ي  ال  ومصىىاارهم 
عن مأساأ جيل  أكم  ، وسيظل المؤلف الخالد الذ  يصف م امراتهم واحدًا من 

عن عصر المورأع وتتسم رواية شولوخوف عن التجميع  الوماال الىصصيةيكمل 
   التشويل، وقد كت ت  نفس األس وب الواقعى 1933ى  1932ناألر  العذرا ن )

 العري ع ولكنها تفتىر للى التأمير المكتسق والت وين ال ذين تتميز  هما تحفت ع
لى جوار شىىىىولوخوف يىف يلكسىىىىندر فاديف ) وروايت   ، 1956ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1901وا 

 نالتسىىىعة عشىىىرن  اإلنج يزية ، قصىىىة مؤمرأ عن فصىىىي ة 1927نالهزيمة المنكرأن )
حاصىىىىىرها الىيصىىىىىريون فى سىىىىىي يرياع تفتىر للى  ا ع رواية شىىىىىولوخوف  شىىىىىيوعية

الم حمى، ولكنها قصىىىىىة مسىىىىىرحية يخاذأ؛ ور ما كانت واحدأ من يفضىىىىىل ما كتب 
 فى يدب الحرب األه ية ال زيرع

نيات حل  رنام  شىىيوعى جديد محل السىىياسىىة ا قتصىىادية وفى نهاية العشىىري
الجديدأ، وكان يشىىىىىىىىىمل الت  يل اإللزامى ل مزارأ الجماعية فى الىر ، وتصىىىىىىىىىنيع 
ال  د  واسىى ة خ   السىىنوات الخمس، وسىىياسىىة حز ية يكمر صىىرامةع وشىىجع هذا 

ًا ألدب ين يكون شىىىىىيوعيًا خالصىىىىىلينصىىىىىار نالواقعية الحىيىيةن الذين كانوا يريدون 
ويداأ لمسىىىاعدأ الحكومة فى مسىىىاعيها، وسىىىاقوا، كنماذا ل كتا ة الناجحة من هذا 

 ، وهى وصف ل حرب 1926ىىىىىىىى  1891ال ون نتشا اييفن لىىىىىىىىنديمتر  فرمانوفن )
 ، وهى صورأ إلعادأ 1883األه ية، وناألسمنتن لىىىىىنفيدور جالدكوفن )ولد عام 

 ال نا ، وذلك ع ى الرغم من يس و ها التأمر ع
ن يممل فكرأ الفن التصىىوير  ذ  المضىىمون الشىىيوعى، والشىىكل الواقعى، وكا

الذ  سىىىىىوف يعكس مشىىىىىاكل العمل واإلنتاا الصىىىىىناعى، والمنافسىىىىىة ا شىىىىىتراكية، 



 198 

خاصىىىىىىىة، جماعة يدب ال  ىات الكادحةع ومارسىىىىىىىت هذه الجماعة الىوية التأمير، 
مر والشىىىعر نوهى عدو راسىىىخ ل رمزيين والشىىىك يين، ضىىى  ًا شىىىديدًا لتحويل كافة ال

السوفيتيين للى مجرد تىارير عن األحوال ا جتماعية ا قتصادية المت يرأع وكان 
ينظر للى الروايات عن خ ة السنوات الخمس والىصص عن المزارأ الجماعية، 
ع ى ينهىىىا الجوهر الحىيىى ل فن الشىىىىىىىىىىىىىىيوعى الجىىىديىىىد، ع ى شىىىىىىىىىىىىىىري ىىىة ين تت ع 

 ييديولوجية الحزب،    يعة الحالع
  الجمعية، الذ  يسىىىانده  ع  موظفى الحزب، للى موقف متأزم ويد  نشىىىا

 ع ى ، واسىىىىىىىىىىىتولى يد ا  ال  ىات الكادحة ويصىىىىىىىىىىىدقاؤهم1932و 1929فيما  ين 
كافة المناصىىىىىىب الهامة فى دور النشىىىىىىر والرقا ة، وخ ل ا ضىىىىىى هاد وا عتىا ت 
ونفى نالمؤلفين المخر ينن وحم ىىىة متعصىىىىىىىىىىىىىى ىىىة غىىىادرأ ع ى ناألعىىىدا ن، جوًا من 

، كىىان الموقف قىىد يصىىىىىىىىىىىىىى ق   ي ىىال، وقرر 1922الخوف والجىىدبع وفى عىىام 
سىىىىىىىىىىىتالين والحزب ين يضىىىىىىىىىىىعوا نهاية ل دكتاتورية الحز ية، وين ينظموا األدب من 
يع ىع وح ىىت جمعيىىة يد ىىا  ال  ىىىات الكىىادحىىة، وينزلىىت مرت ىىة زعمىىااهمع وكىىان 

ب اناتحاد الكتاب السىىىىىىىىىىىىىىوفييت الحديد التكوين، يضىىىىىىىىىىىىىىم رفال السىىىىىىىىىىىىىىفر للى ج
الشىىىىىىىىىىىىىىيوعيين، ولم يتحكم الحزب فى األدب تحكمًا م  ىًا فى ،  ل  ارك الواقعية 
ا شىىىىىتراكية رسىىىىىميًا ييضىىىىىًاع وعرفت الواقعية ا شىىىىىتراكية  أنها نتصىىىىىوير صىىىىىادل، 
محسوس تاريخى، ل واقع فى تىدم  المور ن، يستهدف نالتعريف الفكر  ل جماهير 

الكاتب ين يخ ل   ىًا لشىىكل معين،  رو  ا شىىتراكيةنع وكان معنى هذا ين ع ى 
وين ع ى مضمون مؤلفات  ين يع ر عن األيديولوجية الشيوعية يو يتعا ف معها 

ن  لن ، ويع ى األقلع وكان يعنى ييضىىىىىىىىىًا ليىاف تجر ة العشىىىىىىىىىرينيات األسىىىىىىىىى و ية
يسىىىمق  أ  تنويع فى األسىىى وب يو ا تجاهع ووضىىىع هذا موضىىىع التنفيذ  واسىىى ة 

، عندما را  عدد ق يل من الكتاب 1938ىىىىىىىىىى  1936وسكو الت هير ومحاكمات م
والمفكرين ال ارزين ضىىىىىىحية نلرهابن سىىىىىىتالينع ويفرد اهتمام خاص لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنتصىىىىىىفية 
الشىىىىىىك يةن ويصىىىىىى ق ا سىىىىىىم ذات  تحىيريًاع وتمخضىىىىىىت هذه السىىىىىىياسىىىىىىة الدكتاتورية 
 ت سىىىي ها الحتمى، عن محصىىىول من الروايات والىصىىىااد ذات تشىىىا   ممل، عن 
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امًا  نفس نال  ل الشىىىيوعى الفاضىىىلن ومن ال ريب ين يحسىىىن صىىىور التصىىىنيع، دا
خ ىىىة السىىىىىىىىىىىىىىنوات الخمس وال نىىىا  الجىىىديىىىد والتنىيىىىب لم يىىىىدمهىىىا ممم و الواقعيىىىة 
ا شىىىىىىىىىىىىىىتراكية  ل رفال ال ريل ممل فالنتين كاتاييف فى مؤلف  التع ير  نمرور 

ى فالزمنن، وليونوف فى مؤلف  النفسىىىىىىىىىىىىىىى نالنهر السىىىىىىىىىىىىىىوفيتىن، ويور  كريموف 
واقعيتى  الجىديىدأ ننىاق ىة ال ترول درينىتنع وفى المالمينيىات تجىدد ا هتمىام  ىالتى يد 

 ظامالن الىومى وماضىىىىىىى روسىىىىىىياع وظهرت روايات تاريخية جديدأ، ويحيا ترسىىىىىىيخ
نفيكتورية سىىىوفيتيةن متزايدأ، الىصىىىة المسىىى حة الت هيرية األخالقية، التى تذكر و

 التاسع عشر الزلىةعالمر  غال ًا  كتا ة ستينيات الىرن 
وحىيىة ين عددًا من المؤلفات تمتعت  شع ية هاا ة  ين الىرا  السوفييت فيما 

، ولكن هذه المؤلفات الشديدأ الرواا لم تكن لها يية قيمة 1941ىىىىىىىىىىىىىىى  1932 ين 
لهرن را عن الشىىىىىىىىىىىىىى ىىاب  يد يىىةع فىىىد كىىانىىت لمىىا لى ىىات صىىىىىىىىىىىىىىحفيىىة، ممىىل روايىىات

ما مسىىىىىىتندات توضىىىىىىيحية ذا ت يهمية مح ية يع ت ماليين الروس والتصىىىىىىنيع، وا 
متعة التعرف ع ى ينفسىىىىىىىىهمع وكان هذا هو الحال فى الروايات التى تتحدد عن 

 ، 1936ى  1904ال  ل الجديد ى نوالفو ذ كيف سىيناهن لىننيىو   يوستروفسكىن )
وهى تعظيم سىىىىىىىي  الكتا ة ل شىىىىىىى اب الشىىىىىىىيوعى، وزأ منها سىىىىىىىتة ماليين نسىىىىىىىخة، 

 ، التى عالجت مشاكل 1939ىىىىىىىىىى  1888ىىىىىىىىىىنين ون مكارنكون )ونقصيدأ تر ويةن ل
 التع يم وآمام األحدادع

و ينما كان نكيفن الىصىىىىىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىىىىوفيتية فى تدهور،  دا ين يدب الالجاين 
ذروت  فى المالمينياتع ففى ذلك العىد ينت  الكتاب  ىالسىىىىىىىىياسىىىىىىىىيين قد وصىىىىىىىىل لل

نيوسىىىىىىىىىىىىىىورجينن، الك ىىار )سىىىىىىىىىىىىىىنىىًا  ممىىل ن ونينن، ونريميزوفن، ونشىىىىىىىىىىىىىىمي يوفن، و
ونزيتسىىىىىيفن ونجري ن شىىىىىيتشىىىىىيكوفن، عددًا ك يرًا من الروايات والىصىىىىىصع وكان 

شىىىىعر ال الجيل المانى من المهاجرين فى يوا نشىىىىا  ، وخاصىىىىة فى فرنسىىىىاع وكان
خاصىىىىىىىىىىىىة فى حالة  ي ة، ع ى ييد  الشىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىيات الىيادية ممل نتسىىىىىىىىىىىىفيتايفان 

  الفكر ويدب   شىىىىىاعر تى يد1939ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  1886ونفالديسىىىىىالف كوداسىىىىىيفتيشن )
انوف ية )جورا ليفموعدد من الشىىى ان والموهو ين، من  ينهم يت اأ الىم ،الصىىىنعة
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وجزايًا ينتونين  دنسىىىىىىىىىكى  والسىىىىىىىىىريالية ) وريس  و الفسىىىىىىىىىكى ع وفى النمر، كان 
ن  لمما ل   المهاجرون يمي ون للى الذكريات ىىىىىىىىىىىىىىى ال نااية والذكريات الشخصيةع وا 

  1957ىىىىى  1886جاين هو مارك الدانوف ) ندو، م زاه، ين ينجق الرواايين الال
وهو مؤلف قصىىص تاريخية عريضىىة عن المورأ الفرنسىىية )المفكر  وعن ماضىىى 

الدانوف متشىىىىىىىىىىىىككًا يري ًا، فىد سىىىىىىىىىىىىحر قرا ه  ألمعيت   روسىىىىىىىىىىىىيا الىريبع ولما كان
الفكرية، وصوره الزاهية لىىىىىىىىىىىىىنالرجال العظما ن، ووصف  الرااع ل حوادد التاريخيةع 

شا  رات  للى الحاضرعوا 
و ينما كان يسىىىىىىىىىىىىىى وب الدانوف جدليًا قديم ال راز، كان يسىىىىىىىىىىىىىى وب فالديمير 

 ،  راقًا، خياليًا، تجري يًا، يظهر سىىىىىىىىىىىىىىيرين فى 1889سىىىىىىىىىىىىىىيري رينيكوف )ولد عام 
روايات   ندفاأ لوزينن ونالهديةن يو ندعوأ للى لعدامن، سىىىىىىىىىىىىىىمات غير عادية من 

ل السىىياسىىى الذ  يمام ى ريةع وهو الالجالسىىخرية، واإلحسىىاس الشىىعر ، وا  تكا
 تجري ى العشرينيات السوفييتع

شهدت نهاية المالمينيات ذ وً  معينًا فى يدب الالجاين السياسيين، وكالت ل  
الحرب العىالميىة المىانيىة ضىىىىىىىىىىىىىىر ىة خ يرأع ويدت الحرب ضىىىىىىىىىىىىىىىد يلمىانيىا والمحنة 

عندما احتل  1943للى  1941التراجيدية الدموية التى تعر  لها الروس من 
األعدا  م د روسيا األور ية، وهو جز  ي  غ عدد سكان  ستين م يونًا، للى تأج  
هاال فى المشىىىىىىىىىىىىىىىاعر الو نية؛ وخففت الرقا ة ع ى األدب، وع ى الرغم من ين 
الموضىىوعات الرايسىىية كانت تدور حول المعارك، وحرب العصىىا ات، والمىاومة، 

حول انتصىىىىىىىىىىىىىىىىىارات الجيش األحمر، فىىىىد والحرمىىىان، والفظىىىااعع يو، فيمىىىا  عىىىد، 
 يص حت ن مة يس وب معظم الكتا ات السوفيتية يكمر استىالً ع

وفى روايات نفاسىىي ى جروسىىمانن )ال شىىر خالدون  ونكونسىىتانتين سىىيمونوفن 
)األيام وال يالى ، الذ  كتب مسىىىىىىىىىىىىرحيات وقصىىىىىىىىىىىىااد ناجحة ييضىىىىىىىىىىىىًا، وفى رواية 

يضىىىىىىىًا فى مسىىىىىىىرحيات  نلينوشىىىىىىىكان الىصىىىىىىىيرأ نسىىىىىىىىو  في كوسىىىىىىىمسىىىىىىىكن، وي نليونوفن
ونال زون، وفى مجموعة من الىصىىىىىىىىىص لمؤلفين مانويين، ونفى فاسىىىىىىىىىي ى تركنن، 
ال ال ة الشع ية لىىىىىىىىىنيلكسندر تفاردوفسكىن، وهى تصوير شاعر  ل جند  العاد ، 
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وفى قصىىىىىىىىىىىىىىىىىااىىىد نمرجريتىىىا يليجرن، ونفيرا انرن، ونيولجىىىا  رجهولزن، ونيلكسىىىىىىىىىىىىىىى 
كان هناك انفعال مكتسىىىىىىىق وحرية، و حد  وآخرين ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فى كل هذه سىىىىىىىركوفن،

 متحمس عن الحىيىة يضارأ لنتاا يواخر العشرينيات األد ىع
وع ى يية حال، فىد وضىىىىىىىىع النصىىىىىىىىر نهاية لهذا الجو التحرر  ولما يسىىىىىىىىمى 

شىىىىىىىىىىىىىىىددت الهياة المركزية  1946 عصىىىىىىىىىىىىىىر نالته يل الو نى المفككنع وفى عام 
عهد  تنفيذ دقة ل واقعية ا شتراكيةع و ل حزب الشيوعى الرقا ة و   ت تفسيرًا يكمر 

السىىىىىىىىياسىىىىىىىىة الجديدأ للى يندري  جدانوف الذ  ترك اسىىىىىىىىم   ا ع  ع ى الفترأ من 
 ىىىأكم هىىىاع ويع ن جىىىدانوف ين األدب  1953حتى وفىىىاأ سىىىىىىىىىىىىىىتىىىالين عىىىام  1946

اهتمامات عدا اهتمامات الشىىىعب  ةالروسىىىى ليسىىىت ل ، و  يمكن ين تكون ل ، يي
ع يم الشىى اب وفىًا ل م اد  الشىىيوعيةع ويجب ع ى األدب والدولةع وهو يسىىتهدف ت

ين يصىىىىىىىى ق يد ًا حز يًا؛ ويحد واج ات  ين يصىىىىىىىىور اإلنسىىىىىىىىان السىىىىىىىىوفيتى فى قوت  
 الكام ةع

وفى التنفيذ كان معنى هذا تحذير الكتاب السىىىىىىىىىىىىىىوفييت من سىىىىىىىىىىىىىىحر ال رب 
ويخ ار المضىىىىىىىىىىىىىىمونع وكان ل مشىىىىىىىىىىىىىىىاعر المعادية ألور ا ويمريكا، التى يمارتها 

لصىىىىىىىىىحافة الرسىىىىىىىىىمية فى يمنا  الحرب ال اردأ، والحم ة ع ى نالدوليين والعالميين ا
الذين   جذور لهمن، ن مات تعصىىىى ية توافىية، ويحيانًا مناهضىىىىة ل سىىىىاميةع ويدت 
للى موجىىة من لجرا ات الىمع وا  عىىاد عىىدد من الكتىىاب عن المسىىىىىىىىىىىىىىر  األد ى، 

خضاأ الهياات األد ية تمامًا وتحوي ها للى هياا  ت ذات س  ة مركزيةعوا 
وتمخضىىىىىىىىت السىىىىىىىىياسىىىىىىىىة عن يدب متشىىىىىىىىا    الغ الكآ ة، مكتوب وفىًا لنماذا 
متزمتة، ولم يكن يضارأ تصوير يور ا ويمريكا ع ى ينها نجحيم ريسمالىن يسكن  

مشىىىفون ع ى الموت جوعًا، سىىىو  صىىىورأ وردية مسىىىتعمرون يشىىىرار وضىىىحاياهم ال
عى والزراعى وغرس اإلخالص لمجتمع شيوعى عاكف ع ى زيادأ لنتاج  الصنا

وعظمت الرواية  عد  ،كمادأ ل حزب، ومنع استخدام الصدامات والصراأ الداخ ى
األخر  سىىىكرتير المنظمة المح ية الشىىىجاأ، يو رايس المزرعة الجماعية كنماذا 
ل حكمة والفضىىىىىىىي ة، ولم تن  سىىىىىىىو  مؤلفات ق ي ة جدًا للى حد ما من زيف وكآ ة 
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنفيرا  انوفان، نكونسىىىىىىىىىتانتين فيدينن، ونفيكتور العصىىىىىىىىىر،  وضىىىىىىىىىو  روايات ل
يسوي محصول  1953ىىىىىىى للى  1946نكراسوفنع و وج  عام، فىد ينتجت األعوام 

 فى تاريخ األدب الروسىع
و عد وفاأ سىىىىىىتالين  دي الدف  يشىىىىىىيعع واضىىىىىى ر حتى النىاد الشىىىىىىيوعيون للى 

ضىىىىىىايا اا  وتجنب الىا عتراف  أن ن ال  الواقعن ورو  المنا  الذلي ة ل نظام وزعم
الحىيىية، وعدم الرغ ة فى مواجهة الصىىىىىىىىىىىىراعات الحىيىية قد خ ىت يزمة يخالقية 

عن  1957ىىىىىىىىىىىىىى  1954وشك ية حىيىيةع ويظهرت المناقشات التى دارت فيما  ين 
الواقعية ا شىىىىىىتراكية، النهاية التى دفع اإلداريون األدب لليهاع وكان  نتحار يحد 

م ز  رمز ع وظهرت  ع   1956داييف عىىىىام األد ىىىىا  وهو نيلكسىىىىىىىىىىىىىىنىىىىدر فىىىىا
ا تجاهات الجديدأ فى األدب الروسىىىىىىىى فى يمنا  فترأ الهجوم ع ى سىىىىىىىتالين عام 

، و ىىدي الكمير من الكتىىاب، الك ىىار والشىىىىىىىىىىىىىى ىىان فى الكشىىىىىىىىىىىىىىف عن عيوب 1956
وتعىيدات ذلك المجتمع نفسىىىىىىى  الذ  صىىىىىىىور منذ سىىىىىىىنوات قالال كإنجاز ضىىىىىىىخم 

ذين يهم وا فى الماضىىىىىىى، وعادت يسىىىىىىما  الشىىىىىىعرا  وجميل رد اعت ار المؤلفين ال
نيخماتوفان للى الظهور فى المجالت الدورية الموسكوفية، من يممال ن استرناكن و

ى فى ق اعات كميرأع ومن الصىىىىىىىىىىىىىىعب ين نحكم  وتم لعادأ التىييم والفحص األد
هل كانت هذه الحركة تشىىىير للى نهضىىىة فى األدب الروسىىىى، و  يتأتى هذا، ل  

فى حا ت  1957وسىىىىىىىعت ا متيازات التى منحتها الحكومة السىىىىىىىوفيتية عام لذا 
فردية ويصىىىى حت حرية حىيىية لألدب وح ت حرية التنافس فى مسىىىىاال األسىىىى وب 
والنظرية الجمالية والتجر ة، محل دكتاتورية الواقعية ا شىىىىىىىتراكيةع ويتضىىىىىىىمن هذا 

رقىا ىة، يف تزمىت التع ير الفنىان الفرد عن ذاتى  وتخف ع ى األقىل حريىة نسىىىىىىىىىىىىىى يىة
واألحكام، والعىو ات، التى مازالت تىرر  النظر للى يمن الدولة ورسىىىىىوخ الحزبع 
وع ى يية حال، فإن ماضىىىىىى األدب الروسىىىىىى العظيم، يجع نا نأمل  أن ممل هذه 
الظروف سىىىىىىىىىىىىىىوف تخ ل لن عاجاًل يو آجاًل، ما دام الحافز للي    يمكن لل اؤه، 

 تحرر حتميًاعوا نتصار النهااى لعم ية ال
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