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بولغاكوف في جامعة بغداد

تس ّلمت رس��الة من إحدى طالبايت
س��ابق ًا يف نهاي��ة الق��رن العرشين
(وه��ي اآلن دكت��ورة وأس��تاذة
مساعدة يف قس��م اللغة الروسية
يف كلي��ة اللغات بجامع��ة بغداد)
تطلب من��ي رأي ًا استش��اري ًا محدد ًا
بش��أن مس��ألة علمية ح��ول كتابة
وربما يف القس��م
ماجس��تري
أطروح��ةـرن ش
الع�يــن ،
ــد ابــرز الكتــاب الــروس ف ي� القـ
خصيات غموضــا ف� االدب الــروس  .وال يضاهيــه �ف
ي
املذكور ،ي
بإرشافه��ا ي تتناول ترجمة
وغــول الــذي تأثــر بــه بولغاكــوف كثـ يـرا حـ تـى اعتـ بـره
ــول الثـ فيـا�» .املصطلحات باللغة الروس��ية اىل
رعــة بتقلبــات االقــدار يمكــن ان تؤخــذ نفســها
واختيار نص رويس
اللغة
ة .فقــد عـ ف
العربية،ــبابه بســبب
ـوز والتـ شـ�د ف ي� ش
ـا� مــن العـ
ت
،
االورال
اىل
كييــف
مدينتــه
مــن
وهروبــه
األدب الرويس الحديث مرتجم
شــراكية من
ف
ــراف الحــرب االهليــة ي� روســيا تجنيــده لخدمــة
ف ف
ـال .كنموذج لهذه
واعتامده
العربية� جبهــات القتـ
طبيبــا يحتاجــه كافـ
اىلـة المحاربـ يـ� ي
ـ� عــن مهنــة الطــب
ب االهليــة اوزارهــا قــرر التخـ
الدراسة ..ي
 .وهكــذا لمــع نجمــه فجــأة منــذ ش
الع�ينيــات مــن

ش�ه روايتــه الملحميــة « الحــرس االبيــض» ومــن ثــم

القيــر نافع
واىلضياء
مــزج فيهــا قصــة المســيح وبــوالت ي

يــة تأليــف روايــة « المعلــم ومرغريتــا» وهــي مــن

طاردتــه الســلطة  .ولــم تنـ شـ� هــذه الروايــة والكثـ يـر
فاتــه .
غالبيــة اعمالــه لــم تترجــم مــن الروســية بدقــة

وكن ��ت �أنا يف تلك اللحظة �أعيد ق ��راءة رواية بولغاكوف
ـف�ةالقـ
�ا)ـة لتعري
محاولـ
المخت�مــارة هــي
ن اعمالــه
ـارئج ��م ال�س ��وري املبدع
املرت
برتجـم �
ومارغريت �
(املعل �
الفــذ.
يو�سف حالق (زميلي يف الدرا�س ��ة بكلية الآداب
ـب�تاذ
الكاتـأ�س �
هــذا ال
يف جامعة مو�س ��كو يف ال�س ��تينيات) ومبراجعة �صديقي
العراقي املبدع واملقيم ب�شكل دائم يف مو�سكو الأ�ستاذ عبد
الله حبة ،والتي �أ�ص ��درتها دار ن�ش ��ر رادوغا (قو�س قزح)
ال�س ��وفيتية عام  ،1990فر�شحتُ لها ر�أ�س� � ًا هذه الرتجمة
للرواي ��ة املذك ��ورة منوذج� � ًا لتحقي ��ق تل ��ك الأجاب ��ة ع ��ن
الأ�سئلة املرتبطة مبو�ضوع الأطروحة املذكورة ،ون�سيت
املو�ضوع بعدئذ برمّته يف زحمة م�سرية احلياة و�أحداثها
ال�ص ��اخبة والعا�ص ��فة .وفج�أة ،وبعد م ��رور فرتة طويلة
ن�س ��بي ًا ،ت�س� � ّلمت من الدكتورة ر�س ��الة تف�ص ��يلية حتتوي
على عم ��ل علمي متبلور ورائع قامت به طالبة ماج�س ��تري
وب�إ�شرافها العلمي طبع ًا ،وكم كنت �سعيد ًا بهذه االطروحة
العلمي ��ة وعمقها ،والتي �أثبتت يل – قبل كل �ش ��يء – �أن
الو�ض ��ع العلمي ال�س ��ائد يف ق�س ��م اللغة الرو�سية احلبيب
يف جامع ��ة بغ ��داد م ��ا زال بخري رغ ��م الظروف ال�ص ��عبة
املعروف ��ة للجميع حول امل�س ��توى العلمي العام للدرا�س ��ة
اجلامعي ��ة يف الع ��راق و�إ�ش ��كاالتها الهائل ��ة� .أود يف هذه
املقالة �أن �أتوق ��ف عند هذه النقطة واحتدث قلي ًال عن هذه
االطروحة التي كتبتها طالبة الدرا�س ��ات العليا وب�إ�شراف
الدكتورة منى عارف جا�سم – الأ�ستاذة امل�ساعدة يف ق�سم
اللغة الرو�سية بكلية اللغات يف جامعة بغداد.
عن ��وان الأطروح ��ة ه ��و – العب ��ارات اال�ص ��طالحية ذات
املغزى الثقايف ال�ش ��عبي بني العربية والرو�س ��ية  /رواية
بولغاك ��وف (املعل ��م ومرغريت ��ا) �أمنوذج ًا  ،/وق ��د كتبتها
طالب ��ة الدرا�س ��ات العلي ��ا يف ق�س ��م اللغة الرو�س ��ية بكلية
اللغ ��ات يف جامعة بغداد – هبة ح�س�ي�ن حممد ،ب�إ�ش ��راف
الأ�س ��تاذة امل�س ��اعدة الدكت ��ورة من ��ى عارف جا�س ��م .تقع
الأطروحة بـ (� )147ص ��فحة ،وتتكون من مقدمة وف�صلني
وخامتة وقائمة امل�صادر التي ا�ستخدمتها الباحثة (باللغة
الرو�س ��ية  41م�صدر ًا ،والقوامي�س الرو�سية  14قامو�س ًا،
و 9م�ص ��ادر باالنكيزي ��ة) .لقد �أده�ش ��تني اللغة الرو�س ��ية
ال�س ��ليمة لهذه الأطروحة قبل كل �شيء ،وتذكرت معاناتنا
– نحن �أ�ساتذة ق�سم اللغة الرو�سية يف حينها – من جراء
ذلك� ،إذ �أن طالب الدرا�س ��ات العليا يف العراق ال ي�س ��تطيع
وال ميك ��ن لتح�ص ��يله العلمي �أن ي�ص ��ل اىل هذا امل�س ��توى
الذي يجعل ��ه يكتب �أطروحته كما يجب باللغة الرو�س ��ية،
وبالتايل ف�إن امل�شرف ي�ضطر اىل �أن يجد حمرر ًا للأطروحة
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كي يكتبها باللغة الرو�سية ،وكم حتدثنا عن هذا املو�ضوع
يف حينها ولك ��ن من دون جدوى� ،إذ �أن حترير الأطروحة
ميتلك اهمية ق�صوى ال تقل عن اهمية البحث عن امل�صادر
وترتيبه ��ا وعر� ��ض الأف ��كار املرتبط ��ة به ��ا وا�س ��تخال�ص
النتائ ��ج منها و�..إل ��خ ،متطلب ��ات الدرا�س ��ات العليا .وقد
وجدت امل�شرفة ح ًال دقيق ًا و�صحيح ًا جد ًا ،عندما ثبّتت يف
تلك الأطروحة ا�سم �أ�س ��تاذة رو�سية باعتبارها م�ست�شارة
علمي ��ة لتنفيذ هذا العمل العلمي املهم ،وي�ش ��عر قارئ هذه
الأطروحة ر�أ�س ًا باجلهد الكبري الذي بذلته هذه امل�ست�شارة
يف التحرير املتقن للن�ص الرو�س ��ي ،والذي جعلته �سل�س ًال
فع�ل ً�ا وخالي ًا من الأخط ��اء يف جمال القواعد والأ�س ��لوب
وغريه ��ا ،والت ��ي يقع فيه ��ا الأجنب ��ي مهما كان ��ت معرفته
عميق ��ة يف جمال اللغة الرو�س ��ية ،وامتن ��ى �أن تكون هذه
املبادرة ال�ش ��جاعة خط ��وة يف تثبيت ه ��ذا التقليد العلمي
ال�س ��ليم الحق ًا (�أي �أن يكون هناك م�ست�ش ��ار علمي جامعي
ل ��كل �أطروحة باللغات الأجنبية م ��ن بلد تلك اللغة)� ،إذ �أنه
يُج�س ��د احلل العلمي الو�س ��ط بني كتابة الأطروحة باللغة
القومي ��ة للبل ��د كما هو معمول به يف معظ ��م بلدان العامل،
بغ�ض النظر عن مو�ضوع الأطاريح واخت�صا�صاتها وبني
ما هو قائم يف بلدنا حول �ض ��رورة كتابة الأطروحة بلغة
االخت�صا�ص ح�صر ًا ،لأن الأطاريح هي عمل علمي جماعي
يحت ��اج اىل جهود جمموعة من الباحثني ابتدا ًء من طالب
الدرا�س ��ات العليا وانتها ًء بامل�ش ��رف العلم ��ي للأطروحة،
وه ��ذا م ��ا حتقق فع ًال يف ه ��ذه الأطروحة ،ا�ض ��افة اىل �أن
الأخ ��ذ به ��ذا املبد�أ ال�س ��ليم �س ��ي�ؤدي اىل تعمي ��ق التعاون
العلم ��ي بني جامعاتنا من جهة وب�ي�ن جامعات العامل ،هذا
التع ��اون الذي نحتاجه نح ��ن بالذات قبل تل ��ك اجلامعات

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

3

الأجنبي ��ة مل ��ا له م ��ن فائ ��دة علمية
�أو ًال ولتعميق وتو�س ��يع العالقات
العلمية املتبادلة واحلوار الفكري
بينن ��ا وب�ي�ن الع ��امل اخلارج ��ي
املتق ��دم ،و�أكرر ب�أنن ��ا نحن الذين
نحتاج �إليهم قبل كل �ش ��يء ولي�س
هم الذين يحتاجون �إلينا.
ختام ًا ،لهذه املالحظات ال�س ��ريعة
�أود �أن اتوق ��ف عن ��د بع� ��ض
�ص ��فحات هذا العمل العلمي املهم.
ال �أري ��د هن ��ا بالطب ��ع �أن �أفر�ض نف�س ��ي ع�ض ��و ًا يف جلنة
املناق�ش ��ة له ��ذه الأطروح ��ة� ،إذ يكف ��ي �أن ثالثة من �أف�ض ��ل
طلبتي �سابق ًا قد ناق�شوها (وهم الآن دكاترة وتدري�سيون
المعون يف ق�س ��م اللغة الرو�س ��ية) – د .عقي ��ل يحيى ود.
نهلة جواد و د.حت�س�ي�ن رزاق عزي ��ز ،ولكني – مع ذلك –
�أود �أن �أ�س ��جل هنا بع�ض الآراء ،منها – �أن الف�صل الأول
يف الأطروح ��ة كان يتميّز بال ��روح العلمية العميقة ،وكان
اجله ��د الذي بذلته الباحثة يف �إع ��داده هائ ًال ،وكذلك كان
وا�ضح ًا جهد امل�شرفة العلمية يف �إعداده �سواء يف ال�شرح
والتحليل �أو يف امل�ص ��ادر الأ�ص ��يلة والغنية والعديدة يف
ه ��ذا املج ��ال اللغ ��وي احليوي (يق ��ع الف�ص ��ل الأول بـ 78
�صفحة من تلك الأطروحة ،و�أظن �أنه كان يجب �أن يختزل
قلي ًال رغم �أهميته النظرية)� .أما الف�ص ��ل الثاين (يقع بـ46
�صفحة ،والذي �أظن �أنه كان يجب �أن يكون �أو�سع) والذي
تناول رواية بولغاكوف وامل�ص ��طلحات التي جاءت هناك
ومقارنته ��ا مع امل�ص ��طلحات العربي ��ة ،و�أرى �أن ��ه مل يكن
�ش ��ام ًال ل ��كل الرواية مقارن ��ة بالف�ص ��ل الأول املعمّق ،رغم

ر�ش ��اقة الإ�ش ��ارات الذكيّة واملالحظات الدقيقة وال�صارمة
وحيويته ��ا بال �ش ��ك ،وال جمال هن ��ا للإ�ش ��ارة اىل كل تلك
الأمثلة.
واملالحظات ال�صحيحة واملمتازة حول الرتجمة والبدائل
اجلميل ��ة فع�ل ً�ا الت ��ي قدمتها الباحث ��ة هناك ب�ش� ��أن الن�ص
العربي الذي ترجمه يو�سف حالق ،دون التقليل طبع ًا من
جهوده املتميزة بال �شك� ،إذ �أن تلك املالحظات كانت تنطلق
�أي�ض ًا من االجتهادات الذاتية وال�شخ�صية لي�س �إال.
�ش ��كر ًا لق�سم اللغة الرو�سية بجامعة بغداد على هذا العمل
العلم ��ي املتميز ،وال ��ذي �أظن �أنه تن ��اول بولغاكوف لأول
مرة يف تاريخ الق�س ��م ،و�ش ��كر ًا ليو�س ��ف حالق الذي قدّم
لن ��ا ه ��ذه الرتجمة اجلميل ��ة ،و�ش ��كر ًا لعبد الل ��ه حبة على
مراجعته لها ،و�ش ��كر ًا لكل من �أ�سهم يف هذا العمل العلمي
املمت ��ع م ��ن الباحثة هبة ح�س�ي�ن حممد وامل�ش ��رفة العلمية
د .من ��ى ع ��ارف جا�س ��م وامل�ست�ش ��ارة العلمية م ��ن جامعة
فارون�ش الرو�س ��ية نتاليا مروت�س وزمالئي �أع�ضاء جلنة
املناق�شة .ننتظر منكم جميع ًا �إجنازات �إبداعية �أخرى.

ال مياري أحد يف أن الكاتب الرويس ميخائيل بولغاكوف (-1891
 )1940يعت�بر أحد أبرز الك ّتاب ال��روس يف القرن العرشين .وقد
أدرجته جامعة يي��ل األمريكية بني أعظم عرشة ك ّتاب أثروا يف
األدب العاملي املعارص .عل ً
ام أن أعامل هذا الكاتب القليلة مل
تن�شر يف وطن��ه إال بعد وفاته بأكرث من  25عام�� ًا .وكان الكاتب
قد ن�شر جزء ًا فق��ط من روايت��ه األوىل"الح��رس األبيض"يف
احدى املجالت الدورية يف ع��ام  1923وعدة قصص ،فجلبت
إلي��ه أنظار النق��اد واملهتم�ين ب��األدب بصفته موهب��ة أدبية
متألقة جديدة .أم��ا أعامله املرسحية الرئيس��ة مثل"أيام أرسة
توربني"و"موليري"و"ش��قة زويا"فكانت تقدم عىل خشبة مرسح
موس��كو الفني وم�سرح فاختانغوف يف ف�ترات متقطعة يف
حيات��ه بني ف�ترة وأخرى طبق ًا ملزاج املس��ؤولني يف القس��م
الثقايف يف الحزب الش��يوعي الس��وفيتي .ويف الفرتة من عام
 1941اىل عام  1954سمح بتقديم مرسحيتني له فقط ،هام"األيام
أع��ده من رواية
االخرية"(بوش��كني) و الن��ص املرسحي الذي
ّ
نيق��والي غوغول"األنف��س امليتة" .وبقي��ت مخطوطات غالبية
أعامل��ه بدون نرش بع��د وفاته يف ع��ام  .1941ومل تعرف ثالثة
أجيال من أبناء االتحاد السوفيتي شيئ ًا عن الكاتب وأروع أعامله
– رواية"املعل��م ومرجريت��ا"إال يف ع��ام  1966لدى نرشها مع
حذف بعض املقاطع منها يف إحدى املجالت األدبية .وجس��د
الكات��ب فيها وقائع حياته واألوضاع يف ب�لاده بصورة مجازية
وش��اعرية اقرتن فيها الواقع والخيال بأروع ش��كل مام جلب له
الشهرة يف االتحاد السوفيتي والعامل حال نرشها.

وم�أ�س ��اة بولغاكوف تكمن يف �أنه مل ي�ستطع
االندماج مع الأو�ض ��اع النا�ش ��ئة يف رو�س ��يا
بعد ثورة اكتوبر اال�ش�ت�راكية يف عام 1917
ح�ي�ن دع ��ا زعيمه ��ا لين�ي�ن اىل و�ض ��ع الأدب
يف كن ��ف احل ��زب و�إخ�ض ��اعه مله ��ام الث ��ورة
الآنية .ولئن �س ��ار يف هذا ال ��درب الكثري من
�ش ��عراء وكتاب االحتاد ال�سوفيتي الحق ًا مثل
فالدمي�ي�ر ماياكوف�س ��كي ودميي ��ان بي ��دين،
�ني الث ��ورة
وحت ��ى الك�س ��ندر بل ��وك يف �س � ّ
الأوىل ومك�س ��يم غوركي"كاتب الربوليتاريا
الأول"وميخائي ��ل �ش ��ولوخوف يف الف�ت�رة
بعد �ص ��دور روايته"الدون الهادئ"والكونت
الك�س ��ي تول�س ��توي بع ��د عودت ��ه م ��ن املهجر
والك�س ��ندر فاديي ��ف وفالنت�ي�ن كاتاي ��ف
وا�س ��حاق باب ��ل وزو�ش ��ينكو وف�س ��يفولود
ايفان ��وف ومئات الك ّتاب وال�ش ��عراء غريهم،
ف� ��إن �آخري ��ن وج ��دوا �ص ��عوبة يف االندماج
م ��ع �ش ��عار"الأدب والف ��ن م ��ن اج ��ل حتقي ��ق
مه ��ام احلزب" ،ومنه ��م بولغاك ��وف ومارينا
ت�سفيتايفا و�آنا اخماتوفا واو�سيب مندل�شتام
وبوري� ��س با�س�ت�رناك وغريهم الذي ��ن عانوا
الأم ّري ��ن م ��ن الرقاب ��ة احلزبي ��ة ومالحق ��ة
ال�س ��لطات له ��م .علم� � ًا �أن ��ه ظه ��ر يف �أواخ ��ر
الع�شرينيات وحتى تفكك االحتاد ال�سوفيتي
ع ��دد كب�ي�ر م ��ن الك ّتاب"احلزبيني"امللتزمني
بالواقعي ��ة اال�ش�ت�راكية التي مل ي�س ��تطع �أي
�أحد م ��ن الباحث�ي�ن حت ��ى الآن اعط ��اء تقييم
تخ�ص�ص ��وا
دقي ��ق وحم ��دد لها .وظه ��ر ك ّتاب ّ
يف الكتاب ��ة عن لين�ي�ن مث ًال ومنه ��م ميخائيل
�ش ��اتروف الذي كتب �سل�س ��لة من امل�سرحيات
عن ��ه التي فر�ض ��ت على م�س ��ارح الب�ل�اد .كما
تخ�ص�ص كتاب �آخرون يف الكتابة عن �أحداث
الثورة البل�شفية واحلرب الأهلية.
وبع ��د احل ��رب العاملية الثانية �ص ��درت مئات
الرواي ��ات وامل�س ��رحيات ع ��ن بطول ��ة رجال
اجلي�ش الأحمر .ومنذ �أواخر الع�ش ��رينيات،
ت ��ويف الكث�ي�ر م ��ن املنا�ض ��لني الثوري�ي�ن �أو
قتل ��وا يف مع ��ارك احل ��رب الأهلي ��ة ،وت ��وىل
ال�سلطة ممثلو البريوقراطية احلزبية ،وفقد
احل ��زب �ش ��حناته الثوري ��ة ومب ��ادئ العدالة
االجتماعية احلقيقية التي جذبت �إليه �س ��ابق ًا
ب�س ��طاء النا�س واملعذب ��ون يف الأر�ض .ويف
ه ��ذه الأجواء ما كان ميك ��ن تقبل �أدب الكاتب
ميخائيل بولغاكوف البعيد عن"احلزبية"...
الكاتب الذي وا�صل تقاليد الأدب الكال�سيكي
الرو�س ��ي ذي النزع ��ة الغن�س ��انية البعيد عن
االيديولوجي ��ات .وثمة ر�أي �س ��ائد يف خارج
رو�س ��يا مف ��اده �أن جمي ��ع الأدب الرو�س ��ي
خا�ض ��ع اليديولوجي ��ة م ��ا .ولك ��ن الدرا�س ��ة

املو�ض ��وعية لأعم ��ال بو�ش ��كني وغوغ ��ول
و�س ��التيكوف �ش ��يدرين ولي�س ��كوف وحت ��ى
تول�س ��توي ودو�ستويف�س ��كي وت�ش ��يخوف،
تظه ��ر �أن ه ��ذا الأدب غ�ي�ر م�ؤدلج .ووا�ص ��ل
بولغاكوف ر�سالة ه�ؤالء الك ّتاب وت�أثر ب�شكل
خا�ص ب�أعمال غوغول و�سالتيكوف �شيدرين
يف ت�ص ��وير الواق ��ع ب�أ�س ��لوب �س ��اخر .الأمر
ال ��ذي جعل ��ه عر�ض ��ة للهجمات امل�س ��تمرة يف
ال�صحافة ال�سوفيتية التي �أنهالت عليه ب�سيل
من االتهامات بكونه يخدم الفكر الربجوازي
ويتجاهل �إجنازات الثورة.
ن�ش� ��أ بولغاك ��وف يف كييف يف �أ�س ��رة قريبة
من الكني�س ��ة االرثوذك�س ��ية .فق ��د كان والده
�أ�س ��تاذ ًا يف الأكادميي ��ة الديني ��ة ،وورث هذه
املهن ��ة عن والده الق�س ��ي�س مرغم� � ًا ،حيث �أن
�أبناء رجال الكني�س ��ة كان ��وا يتمتعون باحلق
يف الدرا�س ��ة جمان ًا يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
التابعة لها� .أما والدته فقد كانت معلمة وابنة
قم�ص يف الكني�سة املحلية مبقاطعة اوريول،
حيث عا�ش الزوج �أي�ض� � ًا� .إنها املقاطعة ذاتها
الت ��ي وهب ��ت رو�س ��يا م�ش ��اهري الكت ��اب مثل
تورغيني ��ف ولي�س ��كوف وبون�ي�ن .وعا�ش ��ت
الأ�س ��رة حي ��اة متوا�ض ��عة يف بيت م�س ��ت�أجر
ورزق الوالدان بخم�سة �أوالد وبنات �أكربهم
ميخائي ��ل ال ��ذي اتقن منذ �ص ��باه ع ��دة لغات
وت�ش� �بّع بح ��ب الأدب الرو�س ��ي واملو�س ��يقى
والغن ��اء وامل�س ��رح ،حي ��ث كان غالب� � ًا م ��ا
يق ��دم اف ��راد الأ�س ��رة وا�ص ��دقا�ؤهم احلفالت
املو�س ��يقية وامل�س ��رحيات البيتي ��ة .وت�أث ��ر
بولغاكوف ب�أجواء الفولكلور الأوكراين ذي
ال�سمات ال�شاعرية واخليال الوا�سع.
يف �ص ��يف ع ��ام  1907ت ��ويف افانا�س ��ي
ايفانوفيت�ش رب العائلة بعد �إ�صابته مبر�ض
�شديد مرتبط بالت�صلب الكلوي ،وهو املر�ض
ذاته الذي �أ�ص ��اب ميخائيل الحق� � ًا و�أدى اىل
وفات ��ه يف ع ��ام  .1940وكان ه ��ذا احل ��دث
كارث ��ة بالن�س ��بة اىل الأ�س ��رة كله ��ا ،لأنه كان
هب اال�ص ��دقاء
معيله ��ا الوحيد .ويف البداية ّ
وخ�ص ���ص له ��ا رات ��ب
مل�س ��اعدة الأ�س ��رة
ّ
تقاع ��دي قلي ��ل ،ث ��م ا�ض ��طرت الأم اىل العمل
يف التدري�س و�أ�ص ��بحت مفت�ش ��ة يف مدار�س
البنات .ولكن موارده ��ا مل تكن كافية لإطعام
الأ�سرة الكبرية.
كان ��ت فارف ��ارا ميخايلوفن ��ا وال ��دة الكات ��ب،
تتمنى �أن ي�ص ��بح �أوالدها من مهند�سي �سكك
احلدي ��د .لكن ميخائي ��ل التح ��ق بكلية الطب
يف جامع ��ة كيي ��ف .وعندم ��ا كان يف ال�س ��نة
الرابع ��ة ،ن�ش ��بت احل ��رب العاملي ��ة الأوىل
فتطوع للذهاب اىل اجلبهة كطبيب جراح يف

م�ست�شفى ع�س ��كري .ويف عام  1916عاد اىل
كييف حي ��ث �أنهى الدرا�س ��ة يف اجلامعة بعد
�أداء االمتحانات .وقبل ت�س ّلم �شهادة التخرج،
عاد اىل اجلبهة جمدد ًا وبرفقته الفتاة تاتيانا
الت ��ي �أحبه ��ا وت ��زوج منه ��ا الحق� � ًا .وعمل ��ت
تاتيانا يف امل�ست�ش ��فى كممر�ض ��ة .ويف العام
نف�س ��ه ،ا�س ��تدعي ميخائيل اىل مو�س ��كو ومت
تبليغه ب�أنه يجب طبق ًا للقانون �أن يلتحق بعد
الدرا�سة بالعمل يف �أحد م�ست�شفيات الأرياف
يف مقاطع ��ة �سمولين�س ��ك الت ��ي عان ��ت ق ّل ��ة
الأطباء .وهكذا �أ�ص ��بح بولغاك ��وف الطبيب
الوحيد يف م�ست�شفى ق�ضاء �سيت�شفيف .وكان
يق ��وم فيه ب ��دور طبيب الباطني ��ة واجلراحة
والعي ��ون والأ�س ��نان وع�ل�اج الأطف ��ال .وقد
كتب بولغاكوف فيما بعد عن جتاربه يف هذه
الفرتة جمموعته الق�ص�ص ��ية"مذكرات طبيب
ريفي".
و�س ��مع بولغاك ��وف يف الأري ��اف البعي ��دة
نب� ��أ قيام ث ��ورة �ش ��باط الربجوازي ��ة يف عام
 1917من دون �أن يعرف ما حدث بال�ض ��بط.
فع ��اد اىل كييف لزيارة والدت ��ه .وهناك بلغه
نب� ��أ قي ��ام ثورة اكتوب ��ر اال�ش�ت�راكية يف عام
 .1917و�أدى ه ��ذا احلدث اىل ت�ش ��تيت �أفراد
العائل ��ة الت ��ي كان �ش ��بانها جميع� � ًا يرت ��دون
الزيّ الع�س ��كري وخدموا يف اجلبهة .وعانى
ميخائي ��ل بولغاكوف م ��ن تغيرّ ال�س ��لطة يف
كييف ال ��ذي كانت ترافق ��ه الإعدامات والقتل
عل ��ى الهوي ��ة و�أفع ��ال النه ��ب واالغت�ص ��اب،
وهو ما يرافق عادة حالة الفو�ض ��ى يف غياب
ال�سلطة .ووجد بولغاكوف – الطبيب البعيد
عن ال�سيا�سة نف�سه فج�أة مرغم ًا على م�سايرة
ال�س ��لطات اجلدي ��دة واملتغ�ّي�ررّ ة با�س ��تمرار.
فق ��د جعله احلر� ��س الأبي� ��ض �ض ��ابط ًا طبيب ًا
يف جي�ش ��ه ،وعندم ��ا احتل الأمل ��ان كييف مع
جميء نظام"ال ��رادا املركزية"و�أرغموه على
اخلدم ��ة يف امل�ست�ش ��فى التاب ��ع له ��م .وعن ��د
ان�س ��حاب الأمل ��ان ج ��اءت ع�ص ��ابات بتل ��ورا
م ��ن القومي�ي�ن الأوكراني�ي�ن ومنحوه �أي�ض� � ًا
رتبة �ض ��ابط طبي ��ب تابع له ��م .وهرب رجال
الع�ص ��ابات م ��ن املدينة بعد نهبه ��ا وتدمريها
حني بد�أ هجوم اجلي�ش الأحمر عليها .وكتب
بولغاك ��وف الحق ًا"�إنني جندت لدى ال�س ��لطة
اخلام�س ��ة الت ��ي �س ��يطرت عل ��ى املدين ��ة".
و�صارت ال�س ��لطة ال�سوفيتية اجلديدة تطارد
جميع ال�ض ��باط ال�س ��ابقني ،ولق ��ى الكثريون
منه ��م حتفه ��م ب� ��أنْ �أطل ��ق عليه ��م الر�ص ��ا�ص
ب ��دون �أي �س ��بب .وكاد بولغاكوف بدوره �أن
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◄◄
يُقت ��ل ح�ي�ن طاردته جماعة من امل�س ��لحني يف
ال�شوارع و�أطلقوا باجتاهه ر�صا�ص بنادقهم
بكونه �ض ��ابط ًا ،و�أفلح يف الهرب بالقفز وراء
حاج ��ز �أح ��د البي ��وت واالختب ��اء يف الأزق ��ة
والو�ص ��ول اىل بيت ��ه ،حي ��ث ا�س ��تبدل الزيّ
الع�س ��كري مبالب�س مدنيّة .وبقي بولغاكوف
الطبيب البالغ من العم ��ر  27عام ًا يف املدينة
امل�ضطربة فرتة ق�صرية من الزمن .وقد روى
الكاتب وقائع تلك الفرتة يف روايته امللحمية
الكبرية"احلر�س الأبي�ض"والتي حوّ لها فيما
بعد اىل م�سرحية"�أيام �آل توربني".
�س ��يطرت الق ��وات ال�س ��وفيتية عل ��ى كيي ��ف
طوال ربيع و�ص ��يف عام  .1919ورفعت يف
ال�شوارع الفتات ُكتب عليها"ال�سالم للأكواخ
– واحلرب على الق�صور" .و�أقيمت يف �أول
�أيار من�صات يف ال�شارع الرئي�س -كري�شاتيك
وق ��ف عليها قادة اللجنة الثورية ال�س ��وفيتية
ال�س ��تعرا�ض تظاه ��رات الكادح�ي�ن الذي ��ن
كان ��وا يردّدون الن�ش ��يد الأمم ��ي .بينما كانت
ت�س ��مع بني حني و�آخر طلقات الر�ص ��ا�ص يف
�أط ��راف املدينة خالل اال�ش ��تباكات م ��ع �أفراد
الع�صابات .ووا�صل بولغاكوف عمله كطبيب
لي�ل ً�ا ونهار ًا بع ��د �أن خلت املدينة م ��ن غالبية
الأطب ��اء الذين هربوا مع عوائلهم جراء حالة
الفو�ض ��ى .ويف �أواخ ��ر �آب ،حا�ص ��رت قوات
اجل�ن�رال دينيك�ي�ن املدين ��ة بدع ��م ع�ص ��ابات
بيتلورا ،وا�ضطر اجلي�ش الأحمر لالن�سحاب
منها .ويف � 31آب ،رفع رجال بيتلورا الفتات
يف ال�ش ��وارع ُكت ��ب فيها":عا�ش ��ت اوكراني ��ا
امل�ستقلة"و�أعلنوا �أن زعيمهم �سيمون بيتلورا
�س ��يخطب يف امل�س ��اء .لك ��ن دخ ��ل املدينة يف
امل�ساء رجال اال�س ��تطالع من جي�ش اجلرنال
دينيكني .واجتاحت كييف موجة من الإرهاب
والرع ��ب والتدمري وبد�أ جتنيد الرجال عنوة
وكان م ��ن يرف� ��ض ُيع ��دم ف ��ور ًا .ومت جتني ��د
االخت�صا�ص ��يني والأطب ��اء ب�ص ��ورة خا�ص ��ة
وكان بولغاكوف �أحدهم .وانتقل اىل م�ؤخرة
الق ��وات خ ��ارج املدينة مع غريه م ��ن الأطباء
وفناين م�سرح الأوبرا واملو�سيقيني وغريهم
ممن ق ��ررت قي ��ادة ق ��وات دينيكني �إر�س ��الهم
اىل اجلن ��وب .و�س ��افر اىل مدينة فالديقوقاز
ليتوج ��ه منها بع ��د لق ��اء زوجت ��ه تاتيانا اىل

مقر عمله اجلديد يف مدينة غروزين عا�ص ��مة
ال�شي�ش ��ان حالي ًا .وهناك ح ��دث انعطاف حاد
يف حي ��اة بولغاك ��وف .ويذك ��ر الباح ��ث ف.
الك�ش�ي�ن �أحد �أوائل من كتب عن �س�ي�رة حياة
بولغاكوف يقول�":إن الأفراد ين�ض ��جون يف
ظ ��روف الث ��ورة ب�س ��رعة ...واعتق ��د ب�أنه مل
يك ��ن من وليد ال�ص ��دف �أن عمد طبيب الأم�س
املتف ��وق يف الدرا�س ��ة ،ال ��ذي بدا �أن ��ه مل يكن
لديه ما ي�ش ��كو منه يف مهنت ��ه ،اىل ترك عمله
كطبي ��ب ممار� ��س يف كيي ��ف ،فج� ��أة وب ��دون
�سابق �إنذار ،وركب القطار اىل جهة جمهولة
لديه عرب �أرا�ض ��ي الب�ل�اد التي عذبتها احلرب
واجل ��وع .و�أدرك يف الطري ��ق فج� ��أة ،م ��ا مل
يحد�س ��ه م ��ن قبل وه ��و �أن ق ��دره �أن ي�ص ��بح
كاتب ًا ولي�س طبيب ًا" .حدث ذلك يف �س ��بتمرب/
�أيل ��ول ع ��ام  1919وكان ��ت منطق ��ة القوق ��از
م ��ا زالت حت ��ت �س ��يطرة اجل�ن�رال دينيكني،
واعترب بولغاكوف طبيب ًا ع�س ��كري ًا يوجد يف
خدمته .وو�صل اىل مدينة رو�ستوف -على-
الدون وهناك �ص ��در �إليه الأم ��ر بالتوجه اىل
غروزين ومنها اىل قرية �شي�شني -ا�ؤول (يف
جمهورية ال�شي�شان حالي ًا) حيث توجب عليه
العم ��ل كطبيب ريفي .لكنه عرف يف غروزين
�أن �س ��لطة دينيكني غ�ي�ر موجودة �إال يف جزء
من املدينة ،لأن بالد ال�شي�ش ��ان اجلبلية كانت
تعي�ش حياتها اخلا�ص ��ة بها .وقد �أعلن �أمامها
ال�شيخ حجي اوزون (جتاوز عمره �آنذاك �سن
العامني بعد املائة)"الغزوات"– �أي اجلهاد –
�ضد قوات دينيكني التي �ضمّت"الكفار"اتباع
القي�ص ��ر الرو�س ��ي ال�س ��ابق .كم ��ا ن�ش ��طت
جمموعة البل�ش ��في امل�ض ��مد ال�س ��ابق غيكالو
امل�ؤلف ��ة م ��ن العم ��ال واحلر� ��س الأحم ��ر يف
غروزين .ف�ش ��هد بولغاكوف املعارك الطاحنة
ب�ي�ن خمتل ��ف الف�ص ��ائل امل�س ��لحة .وو�ص ��ف
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بولغاك ��وف امللحم ��ة ال�شي�ش ��انية ه ��ذه يف
روايته"املغام ��رات العجيب ��ة لطبيب"الت ��ي
يعتربها امل�ؤرخون خ�ي�ر مرجع عن الأحداث
يف القوقاز يف تلك الفرتة .وال�س ��يما املعركة
عن ��د �شي�ش�ي�ن� -أ�ؤول ،حي ��ث تقاب ��ل فر�س ��ان
القوزاق وم�ش ��اة دينيكني مع ف�ص ��ائل الثوار
والبال�ش ��فة و�س ��قط ع ��دد كب�ي�ر م ��ن القتل ��ى
واجلرحى من الطرفني.
بق ��ي بولغاك ��وف بع ��د الأح ��داث الدامية يف
�شي�ش ��انيا يف ح�ي�رة م ��ن �أم ��ره .وانتق ��ل مع
زوجت ��ه م ��رة �أخ ��رى اىل مدين ��ة فالديقوقاز
اخلا�ضعة لل�سلطة ال�سوفيتية .وكتب عن هذه
الفرتة يقول":لقد عانيت من و�ض ��ع انعطاف
نف�س ��ي ح ��اد يف � 15ش ��باط ع ��ام  1920حني
تركت الطب اىل الأبد ووهبت نف�سي للأدب".
وكان جي�ش الفر�سان الأحمر قد �أقام ال�سلطة
ال�سوفيتية يف فالديقوقاز .وبد�أت ت�صدر يف
املدينة �ص ��حيفة ادبية ب�إ�س ��م"القوقاز"وعمل
بولغاك ��وف فيه ��ا ب�ص ��فة �ص ��حايف وتخل ��ى
نهائي� � ًا ع ��ن مهن ��ة الطب ،ب ��ل �أخفى �ش ��هادته
كخريج كلية الطب"ب�إمتياز" .وذكرت زوجته
الحق ًا� ،أنه مار�س �ش ��تى املهن فعمل ممث ًال يف
امل�سرح ومقدم برامج فنية وحما�ضر ًا ،و�أ ّلف
القوامي�س وعمل مهند�س ًا و�صحافي ًا .و�سعى
اىل �إخفاء انتمائه اىل عائلته يف كييف خ�شية
مالحقات ال�سلطة اجلديدة.
ويف مطل ��ع عام  1920حلقت الهزمية بقوات
احلر� ��س الأبي�ض يف القوق ��از نهائي ًا .وحلت
�أي ��ام ال�س�ل�ام الأوىل بع ��د احل ��رب الأهلي ��ة.
وكان ��ت املنطق ��ة ممل ��وءة ب� ��آالف الأطف ��ال
اليتام ��ى ..ه ��م عب ��ارة ع ��ن هي ��اكل عظمي ��ة
ومغطاة بطبقة من اجللد – ح�س ��ب و�ص ��فه.
وو�ض ��عت ال�س ��لطة كمهم ��ة �أولية له ��ا تقدمي
امل�س ��اعدة لهم .وجرت حملة لإي ��واء و�إطعام

ه� ��ؤالء الأطف ��ال وكذل ��ك تعليمه ��م .ون�ش� ��أت
منظوم ��ة تعلي ��م ،ويف الوق ��ت نف�س ��ه ُ�ش ��رع
بن�شر الأدب الكال�س ��يكي العاملي والرو�سي..
وت�أ�سي�س امل�سارح وفق الربنامج الذي �أعدته
مفو�ضية ال�شعب للتنوير .ونظر ًا لقلة املثقفني
يف املدين ��ة الت ��ي هجرها مثقفوه ��ا يف فرتة
احل ��رب ،وكانت اللجن ��ة الثورية التي تتوىل
ادارة الأمور بحاجة اىل �أي �ش ��خ�ص متعلم،
فق ��د مت تعيني بولغاكوف يف من�ص ��ب رئي�س
الق�س ��م الأدبي"ليت ��و"يف اللجن ��ة .وافتت ��ح
م�س ��رح ب�إ�سم"امل�سرح ال�س ��وفيتي الأول"يف
املدين ��ة اجلائع ��ة .وقدم ��ت في ��ه العرو� ��ض
املجاني ��ة للعم ��ال واجلن ��ود رج ��ال اجلي� ��ش
الأحمر .لكن امل�سرح كان بحاجة اىل ن�صو�ص
م�س ��رحية تنا�س ��ب املرحل ��ة الثوري ��ة .فب ��د�أ
بولغاك ��وف بكتابة امل�س ��رحيات .وكتب �أربع
م�سرحيات ذات موا�ضيع خمتلفة ("دفاعا عن
النف�س"و"الإخوة من �آل توربني"و"عر�سان
م ��ن طني"و"�أبن ��اء املال"و"ث ��وار كومون ��ة
باري� ��س") ،والت ��ي ق ��ام ب�إتالفها الحق� � ًا ،لأنه
اعتربه ��ا �ض ��عيفة .كما �ص ��ار يكت ��ب املقاالت
الهزلي ��ة يف ال�ص ��حيفة املحلي ��ة .ومل ين�ش ��ر
الق�س ��م الأدب ��ي �أي كتاب لع ��دم توافر الورق،
وحتى ال�ص ��حيفة كانت ت�ص ��در ب�صفحتني �أو
�أرب ��ع �ص ��فحات �ص ��غرية احلجم .له ��ذا تر ّكز
االهتم ��ام عل ��ى تقدمي حف�ل�ات فني ��ة تتخللها
املحا�ض ��رات ع ��ن بو�ش ��كني وت�ش ��يخوف
وهايدن وباخ وموزارت ،يقدمها لهم"الرفيق
بولغاكوف" .اذ مل يوجد غريه من ي�س ��تطيع
القي ��ام بهذا العم ��ل يف املدين ��ة �أيامذاك .وقد
�أثن ��ت �صحيفة"كوموني�س ��ت"املحلية عل ��ى
ن�شاط الرفاق ال�شباب العاملني يف"ليتو"من
�أج ��ل ن�ش ��ر الثقاف ��ة الربوليتاري ��ة .لكنه ��ا
�أ�ش ��ارت �أي�ض� � ًا اىل �أن"واجبه ��م الث ��وري

واحلزبي"يق�ض ��ي بعدم تق ��دمي الأدب والفن
الربجوازي�ي�ن ب ��ل ن�ش ��ر الأدب الربوليتاري
وامل�س ��تقبلي (ن�س ��بة اىل تيار امل�س ��تقبليني).
فالربوليتاري ��ا ال حتت ��اج اىل بو�ش ��كني
وت�شيخوف و�أمثاله.
دخل بولغاكوف يف فالديقوقاز عامل امل�س ��رح
املح�ت�رف ل ��دى تق ��دمي م�س ��رحياته عل ��ى
خ�ش ��بة املدين ��ة ذات التقاليد الفني ��ة العريقة
من ��ذ العه ��د القي�ص ��ري .وهن ��اك بال ��ذات قدّم
م�س ��رحيته"الإخوة م ��ن �آل توربني"الت ��ي
طوره ��ا الحق� � ًا مبو�س ��كو ،ح�ي�ن عر�ض ��ت
بع ��د �س ��تة �أعوام يف م�س ��رح مو�س ��كو الفني
بعنوان"�أي ��ام �آل تورب�ي�ن" .و�أ�ص ��بحت م ��ن
رموز امل�س ��رح ال�س ��وفيتي والرو�س ��ي ،حيث
يتوا�ص ��ل عر�ض ��ها يف رو�س ��يا حت ��ى اليوم.
وتط ��ورت يف فالديقوقاز مهاراته يف الكتابة
امل�س ��رحية .ومل يكن را�ض ��ي ًا عن م�س ��رحياته
ه ��ذه لأنها كتب ��ت على عجل كم ��ا ذكر ذلك يف
ر�س ��الة موجهة اىل �ش ��قيقته .لهذا ف�إن جناح
ه ��ذه امل�س ��رحيات مل يخ ��دع كاتبه ��ا .كان ��ت
ن�صو�ص م�سرحياته ُتر�سل اىل"ق�سم الت�أليف
امل�س ��رحي ال�ش ��يوعي"يف مفو�ض ��ية ال�شعب
للتنوي ��ر (وزارة الثقاف ��ة) مبو�س ��كو ،والذي
كان يرت�أ�س ��ه ف�س ��يفولود ميريهول ��د املخرج
امل�سرحي الذائع ال�صيت فيما بعد .وقد ارتبط
بولغاك ��وف مع ��ه فيما بعد ب�أوا�ص ��ر �ص ��داقة
حميمية وعمل معه يف م�سارح مو�سكو.
�إن م�ص�ي�ر بولغاكوف عموم ًا يت�س ��م مب�سحة
دراماتيكي ��ة من ��ذ �أن ت ��ويف وال ��ده ،وعندم ��ا
عان ��ت عائلته من العوز وم�ش ��قة احلياة .لكنَّ
ب ��ذور موهبت ��ه قد غر�س ��ت فيه من ��ذ الطفولة
يف �أج ��واء ح ��ب الأدب والف ��ن واملو�س ��يقى
وامل�س ��رح وال�ش ��يء الأهم حب املطالعة التي
�أعط ��ت ثماره ��ا الحق� � ًا حني ترك مهن ��ة الطب

ومار� ��س الإبداع الأدبي .ولهذا وجد �س ��هولة
بالغة يف الكتابة ب�أ�سلوب ر�شيق وجميل كان
يح�س ��ده عليه الكثري من كتاب ع�صره .وثمة
ا�س ��طورة ب� ��أن بولغاك ��وف ب ��د�أ الكتاب ��ة يف
وقع مت�أخر ب�أ�ص ��الة ون�ضوج ك�شفتا موهبته
الفذة والأ�صيلة .وبدت"مذكرات مدوّ نة على
ك ��م القمي�ص"التي ن�ش ��رت يف عام ��ي 1921
و ،1922وك�أنها من ابداع كاتب قدير جتاوز
مرحل ��ة الن�ض ��وج ،وظه ��ر يف الأدب"كاتب� � ًا
جاهز ًا" .غ�ي�ر �أن الواقع يب�ّي�ننّ �أن الكاتب م َّر
مبراحل �إخفاق ،وكذلك راودته ال�ش ��كوك يف
قدرات ��ه الأدبية قبل �أن ي�ص ��بح كاتب ًا �ش ��هري ًا
يف الثالثني من العمر تقريب ًا .وكان مت�ش ��دد ًا
وحازم ًا يف تقييم �أعماله مع نف�سه ،وغالب ًا ما
كان يعي ��د كتابة �أج ��زاء كاملة منه ��ا لأنه كان
يعتربه ��ا دون امل�س ��توى املطل ��وب .ويق ��ول
الباح ��ث فالدمي�ي�ر الك�ش�ي�ن� ،إن بولغاك ��وف
تعل ّم بهذه ال�ص ��ورة كيف يج ��ب �أال يكتب يف
عمل ��ه الإبداع ��ي .وتع ّل ��م �أنه يج ��ب �أال يكتب
بـ"طلبية"م ��ن �أح ��د م ��ا وال"ح ��ول منا�س ��بة
معينة"و�أن ي�شعر بـ"اخلجل اال�ستيتيكي"من
عمل ��ه -كما ق ��ال لي ��ف تول�س ��توي -الذي هو
�أف�ضل دافع للكمال يف الأدب.
وتعت�ب�ر مقاالت ��ه الهزلي ��ة املن�ش ��ورة يف
ف�ت�رة  1925 – 1922ح�ي�ن انتق ��ل للإقام ��ة
مبو�سكو مبثابة"توطئة"لكتابة �أعمال نرثية
نا�ضجة .وكان قد بد�أ العمل يف الق�سم الأدبي
مبفو�ض ��ية ال�ش ��عب للتنوير (وزارة الثقافة)
التي تر�أ�س ��ها الكاتب والفيل�س ��وف البل�ش ��في
انات ��ويل لونات�شار�س ��كي .ون�ش ��رت املقاالت
يف جريدة"غودوك"ل�س ��ان حال عمال �س ��كك
احلديد وجري ��دة"يف الع�شية"ال�ص ��ادرة يف
برل�ي�ن باللغة الرو�س ��ية .وقد ك�ش ��فت مقاالته
ن�ض ��وجه وخربته الكب�ي�رة يف احلياة ،حيث
�ش ��هد خ�ل�ال الرب ��ع الأول م ��ن الق ��رن �أحداث ًا
م�ص�ي�رية غيرّ ت وجه رو�س ��يا وقلبت النظام
القي�ص ��ري وم ��ن ث ��م الربج ��وازي ،وكوارث
احل ��رب الأهلي ��ة و�أحداثها الدامي ��ة وخراب
البالد مادي ًا ومعنوي ًا .وقد ا�ستمد بولغاكوف
من هذه الوقائع امل�أ�س ��اوية كله ��ا مادة �أعماله
النرثية .ويف الواق ��ع �أن بولغاكوف الطبيب
ي�ش ��به ت�ش ��يخوف الطبي ��ب يف بداي ��ة حياته
الأدبية ،حني كان ين�ش ��ر يف ال�صحف مقاالت
هزلية �ص ��غرية �ش ��حذ بها قلم ��ه ككاتب مبدع
الحق ًا .وكتب بولغاكوف مثل ت�ش ��يخوف عن
نفوره من العمل الأدبي"ح�سب الطلب"البعيد
ع ��ن الإبداع احلقيق ��ي .لكنه مثل ت�ش ��يخوف
مل يك ��ن من�ص ��ف ًا ل ��دى تقيي ��م �أعمال ��ه الأدبية
املبكرة .فقد طوّ ر الكثري منها يف �أعماله الحق ًا
و�ضمنها رواياته وم�سرحياته التي جلبت له
ال�ش ��هرة� .إذن �أن جترب ��ة عمل ��ه يف"ليتو"يف
فالديقوقاز ومن ثم مبو�س ��كو ويف ال�ص ��حف
مل تذهب عبث ًا.
ا�ستقر بولغاكوف يف نهاية املطاف مبو�سكو
يف �أواخ ��ر �أيل ��ول  1920بعد ف�ت�رات جتول
ق�ص�ي�رة يف تفلي� ��س (تبيلي�س ��ي حالي� � ًا)
وباطوم ��ي وكييف .ووجد عل ��ى الفور عم ًال
يف الق�س ��م الأدبي"ليتو"التاب ��ع لل�س ��وفيت
الأدب ��ي الع ��ام يف مو�س ��كو .وانغم ��ر يف
الأو�ساط الأدبية للعا�صمة حيث يوجد الكثري
من االدب ��اء املعروفني ،بينما مل يكن قد ن�ش ��ر
�أيامذاك �س ��وى"مذكرات على ك ��م القمي�ص".
وج ��اء يف ر�س ��الة موجّ ه ��ة اىل �أم ��ه يف ع ��ام
� 1921أن ��ه يفك ��ر بكتابة دراما ع ��ن نيقوالي
الثاين ورا�سبوتني و�أحداث ،1917- 1916
و�أع� � َّد خطة العمل .لكنه عدل عن الفكرة حيث
ان�شغل بكتابة جمموعته الق�ص�صية"مذكرات
طبي ��ب ريفي"ووا�ص ��ل العم ��ل يف روايت ��ه

امللحمية"احلر�س الأبي�ض".
وق ��د انطل ��ق بولغاك ��وف يف روايات ��ه م ��ن
جتارب ��ه الأدبية ال�س ��ابقة ،وامتزج ا�س ��لوبه
الأدب ��ي الرفي ��ع املت�س ��م بال�ش ��اعرية املتفتحة
والطليق ��ة بال ��كالم اليوم ��ي ال ��ذي يرتدد يف
مي�سرة و�سهلة لدى
ال�شارع .مما جعل قراءته ّ
القارئ املثقف والب�سيط على حد �سواء .وقد
�س ��اعدت الكلمة املتداولة يف احلياة اليومية
بولغاكوف لدى ت�أليف الأعمال الدرامية التي
تعتمد على احلوار .فهو �ش ��اعري وراوية يف
الدرام ��ا ويف الوقت نف�س ��ه ه ��و كاتب درامي
لدى ت�أليف الق�ص ���ص والروايات� .إن ال�س ��مة
الأخ ��رى املميزة للكات ��ب هو التزام ��ه بالدقة
يف و�ص ��ف احلدث وحتدي ��ده الزمان واملكان
ب�أ�س ��لوب الريبورت ��اج حل ��د ذك ��ر التواري ��خ
والأماك ��ن يف املدين ��ة بدق ��ة متناهي ��ة .وهذا
يرتب ��ط �أي�ض� � ًا بعمل ��ه ك�ص ��حايف وكات ��ب
ريبورتاج ��ات وكطبي ��ب ممار� ��س يتوخ ��ى
الدق ��ة يف كل �ش ��يء .و�أدخ ��ل بولغاكوف يف
العم ��ل الأدب ��ي ما كان يعترب"�ش ��يئ ًا و�ض ��يع ًا
ومبت ��ذ ًال"يف و�ص ��ف الوقائ ��ع والأح ��داث
اليومي ��ة وتقدمي ��ه ب�ش ��كل جميل .و�س ��اعده
يف ذلك �أنه اعتاد كتابة يومياته التي �ض ��منها
كل �س ��مات احلياة اليومية ،ومنها حتى حالة
الطق� ��س والأ�س ��عار يف املتاج ��ر وو�س ��ائل
املوا�ص�ل�ات ،وو�ص ��ف النا� ��س الذي ��ن كان
يلتقيهم .لكن ال�ش ��رطة �ص ��ادرت هذه الدفاتر
لدى حت ��ري بيته و�أعي ��دت �إليه الحق� � ًا ،فقام
بحرقها ومل يع ��اود كتابة اليوميات بعد هذا.
وكان بولغاك ��وف ي�ش ��عر ب�أن ��ه امل� ��ؤرخ الذي
ي ��دوّ ن اح ��داث زمان ��ه وحيات ��ه ال�شخ�ص ��ية.
ومبا �أن احلوادث العابرة اليومية قد التبقى
يف الذاكرة ،ف�إنه كان يدوّ نها ب�ص ��ورة دقيقة.
ولهذا جنده يف نرثه يطلق العنان خلياله ويف
الوق ��ت نف�س ��ه ي�ص ��وّ ر"لون"و"مذاق"الزمن
ب�ص ��ورة طبيعي ��ة .ويف ه ��ذا الرتاب ��ط يغدو

نرثه جت�سيد ًا جلاذبية �أعماله الأدبية املت�سمة
بروح الع�صر.
ال يع ��رف الكث�ي�ر ع ��ن عم ��ل بولغاك ��وف
يف"ليت ��و" مبو�س ��كو ،وبقي ��ت فق ��ط مقاطع
م ��ن �أعمال ��ه الأدبي ��ة غ�ي�ر املكتمل ��ة يف تل ��ك
الف�ت�رة .وكتب عندئذ بقية"مذك ��رات على كم
القمي� ��ص" و"املغام ��رات العجيب ��ة لطبي ��ب"
الت ��ي ن�ش ��رت يف  1922-1921مبجلت ��ي
"يف الع�ش ��ية" و"الب ��وق" .و�أجن ��ز يف
ه ��ذه الف�ت�رة رواي ��ة "احلر� ��س الأبي� ��ض"
ورواية"�أيام �أ�س ��رة توربني" و�ش ��رع بكتابة
م�س ��رحية"الهروب"حول �أح ��داث نهاي ��ة
احل ��رب الأهلي ��ة .كم ��ا وا�ص ��ل كتاب ��ة رواية
ق�صرية ا�س ��مها"الداء" .وقد �ش ��غلت الرواية
فكره كما ورد يف ر�سائله اىل �شقيقته .وفيما
بع ��د حتول ��ت اىل رواية"املورفني"عن حياة
طبي ��ب ريف ��ي �أدمن عل ��ى تعاط ��ي املخدرات.
ومل تن�ش ��ر هذه الرواية �إال يف عام  1927يف
جملة"مديت�سين�س ��كي رابوتنيك"غري وا�سعة
االنت�ش ��ار اخلا�ص ��ة ب�أخب ��ار الط ��ب ،والت ��ي
ن�ش ��ر فيها �أي�ض� � ًا يف عام ��ي 1926 – 1925
املجموعة الق�ص�صية"مذكرات طبيب �شاب".
وكان بولغاك ��وف ح�س ��ب �أق ��وال معارفه يف
ذل ��ك الوق ��ت قلي ��ل الكالم كم ��ا لو �أن ��ه ال يريد
الإف�ص ��اح عما يدور يف فكره ،و�إذا ما حتدث
ف� ��إن حديثه كان مرتع ًا باله ��زل الطريف الذي
مل يكن مييّز الزمالء ال�ش ��باب من ال�صحافيني
اجلادين واملتحم�سني للأحداث يف فرتة بناء
الدولة ال�س ��وفيتية الفتية يف الع�شرينات من
القرن املا�ضي.
ونظ ��ر ًا لقل ��ة ما ن�ش ��ره م ��ن �أعم ��ال �أدبية يف
تل ��ك الف�ت�رة وع ��دم وج ��ود جتاوب م ��ن قبل
الق� � ّراء ،فقد كان بولغاكوف ي�ش ��عر بنوع من
العزلة ال�ش ��ديدة .وكان القالئل ممن تفهموه
وق� �دّروا موهبت ��ه ومنه ��م زوجت ��ه الثالث ��ة
يلين ��ا �س�ي�رغييفنا الت ��ي رافقته حت ��ى اليوم

الأخ�ي�ر من حيات ��ه ،وكذل ��ك بيوت ��ر بوبوف
�أحد الق� � ّراء املعجبني به والذي �س ��جل الحق ًا
�س�ي�رة حياته .وكان الكاتب يحتاج اىل ردود
فع ��ل الق� � ّراء والتجاوب معهم وه ��و �أمر بالغ
الأهمية بالن�س ��بة اىل كل �أديب يف بداية درب
الإبداع .زد عل ��ى ذلك� ،أنه كان بطبيعته مييل
اىل معا�ش ��رة النا� ��س ،ويت ��وق اىل التعارف
م ��ع الآخري ��ن ،لكنه ا�ض ��طر يف ه ��ذه الفرتة
اىل جتنب �ص ��خب ال�صالونات واللقاءات يف
النوادي واالجتماعات الأدبية ،لأنه وجد فيها
الكثري من النفاق والزيف والتي كان ي�ص ��فها
ب�أنها"حفالت �ساهرة يف غرفة اخلدم".
تغيرّ الو�ض ��ع حني عُر� ��ض عليه تقدمي الن�ص
امل�س ��رحي لروايته"احلر�س الأبي�ض"والذي
تق ��رر �إخراجه ��ا بعنوان"�أي ��ام �أ�س ��رة
توربني"على خ�شبة م�سرح مو�سكو الفني يف
مطلع الثالثيني ��ات .وكان بولغاكوف معجب ًا
جد ًا بهذا امل�س ��رح وب�أعمال �ستاني�سالف�س ��كي

ونيمريوفتي�ش -دان�شينكو فيه .وحدث الأمر
عندما تل ّقى ر�سالة جاء فيها:
"املحرتم ميخائيل افانا�سوفيت�ش"
ب ��ودّي للغاي ��ة �أن اتع ��رف عليك ��م والتح ��دث
ح ��ول بع�ض الأمور التي تهمني ورمبا تكون
�شيّقة لديكم �أي�ض ًا.
ً
ف� ��إذا وج ��دت مت�س ��عا م ��ن الوقت �سي�س ��رين
لقاءكم غد ًا م�ساء ( )4/4يف مبني اال�ستديو.
التوقيع  :بوري�س فري�شيلوف
وكان ��ت الر�س ��الة مكتوب ��ة عل ��ى ورق ��ة فيه ��ا
�شعار"ا�ستوديو م�سرح مو�سكو الفني" .وقد
وجّ هت الدع ��وة اىل بولغاكوف لكتابة الن�ص
امل�س ��رحي لروايت ��ه التي �أجن ��ز كتابتها لتوّ ه
ون�ش ��رت �أجزاء كبرية منها يف ني�سان 1925
يف �إح ��دى املج�ل�ات الأدبي ��ة هي"رو�س ��يا".
وكان ��ت ه ��ذه الدعوة مبثاب ��ة معج ��زة ،لأنها
أم�س احلاجة
جاءت يف وقت كان الكاتب يف � ّ
للتخل�ص من العمل الروتيني يف"ليتو"الذي
كان ي�ستنزف الق�سم الأكرب من وقته وجهده،
بد ًال من التف ��رغ للعمل الإبداعي .وقيل الحق ًا
�أن الدعوة متت بتو�ص ��ية من �صديقه ال�شاعر
بافل انتوكول�سكي ،الذي كان يعمل يف م�سرح
فاختانغوف ،و�أراد �أن يخرج هذه امل�س ��رحية
هن ��اك �أي�ض� � ًا .وقد وع ��ده بولغاك ��وف الحق ًا
مب�س ��رحيته التالية"�ش ��قة زويا"ب ��د ًال من"�آل
توربني" .علم ًا �أن م�س ��رح مو�سكو الفني كان
ما�سة
بعد جولته يف �أمريكا و�أوروبا بحاجة ّ
اىل ربرتوار يت�ض ��من م�سرحيات جديدة غري
م�س ��رحيات ت�ش ��يخوف وغورك ��ي والك�س ��ي
تول�س ��توي ،التي �أخرجت يف فرتة �أ�صبحت
يف طيّات املا�ضي ...وبالذات اىل م�سرحيات
تتحدث عن الأح ��داث الثورية يف عام 1917
لتقدميها يف ذكرى قيام الثورة.
عك ��ف بولغاك ��وف عل ��ى كتاب ��ة امل�س ��رحية
ط ��وال ال�ص ��يف .ويف ه ��ذه الف�ت�رة �أي�ض� � ًا
ن�ش ��ر ق�س ��م ًا �آخ ��ر م ��ن روايته"احلر� ��س
الأبي�ض"و�أع ��د للطب ��ع كتابه"�أقا�ص ��ي�ص
�شيطانية"وت�ض ��منت هذه املجموعة الق�ص ��ة
الطويلة"البيو� ��ض القاتلة"الت ��ي حظي ��ت
كث�ي�ر ًا ب�إعج ��اب مك�س ��يم غورك ��ي .لكنه ��ا
�أث ��ارت غ�ض ��ب ليوني ��د افريب ��اخ امل�س� ��ؤول
يف االحت ��اد الث ��وري للكت ��اب الربوليتاريني
ال ��ذي ن�ش ��ر يف �صحيفة"االزف�س ��تيا"مقالة
هاج ��م فيها بولغاكوف واعت�ب�ره كاتب ًا بعيد ًا
ع ��ن نهج الث ��ورة .لك ��ن غالبية �أدباء رو�س ��يا
رحّ ب ��وا بظه ��ور موهبة �ش ��ابة جدي ��دة ميكن
مقارنته ��ا بتول�س ��توي ودو�ستويف�س ��كي.
وغدا بولغاك ��وف بني ليلة و�ض ��حاها حديث
املنتديات الأدبية وامل�سرحية يف رو�سيا.
وعموم� � ًا �أن بولغاك ��وف حت ��دث فيم ��ا بع ��د
يف روايت ��ه ال�س ��اخرة"رواية م�س ��رحية"عن
جميئ ��ه اىل م�س ��رح مو�س ��كو الفن ��ي وعمل ��ه
هن ��اك .و�أبدى رجال امل�س ��رح حما�س� � ًا كبري ًا
ل ��دى اخ ��راج امل�س ��رحية التي حقق ��ت جناح ًا
باهر ًا وقدمت على خ�شبة امل�سرح املو�سكويف
حت ��ى الآن اكرث م ��ن �ألف مرة .وت ��وىل مهمة
الغخ ��راج ايلي ��ا �س ��وداكوف حت ��ت �إ�ش ��راف
�ستاني�سالف�س ��كي .و�ش ��ارك بولغاكوف نف�سه
يف جميع الربوفات واعرتف �ستاني�سالف�سكي
فيم ��ا بع ��د يف ر�س ��الة اىل بولغاك ��وف يف 4
ايلول "1930لقد عملت معك يف عدة بروفات
فق ��ط م ��ن"�آل تورب�ي�ن" ...وحت�س�س ��ت في ��ك
عندئذ موهبة املخرج (ورمبا املمثل؟)".
وهكذا وجد بولغاكوف يف �أعوام الثالثينات
الو�س ��ط ال ��ذي ميك ��ن �أن يعي�ش في ��ه وخرج

◄
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◄◄
من عزلته الق�س ��رية ال�س ��ابقة .فامل�س ��رح عمل
جماع ��ي ،وعي ��د دائ ��م جلمي ��ع العامل�ي�ن فيه
بالرغ ��م م ��ن جمي ��ع امل�ص ��اعب الت ��ي تراف ��ق
العمل امل�س ��رحي .وكان من اكرب ال�ص ��عوبات
بالن�سبة له عدم تقبل �ستاني�سالف�سكي لر�ؤية
بولغاك ��وف يف الت�ألي ��ف امل�س ��رحي .وم ��ن
املعروف �أن �ستاني�سالف�سكي رف�ض يف حينه
قبول تقدمي م�سرحيات ت�شيخوف يف م�سرح
مو�س ��كو الفن ��ي ،لوال تدخ ��ل نيمريوفيت�ش -
دان�شينكو املربّي امل�سرحي والكاتب واملخرج
امل�س ��رحي ال ��ذي كان معجب� � ًا بت�ش ��يخوف،
وتنازل حتى عن جائزة بو�شكني الأدبية التي
منحت له ل�صالح ت�شيخوف .وقد ك�شف امامه
الأبعاد الفنية القيمة مل�س ��رحيات ت�ش ��يخوف
وقام �شخ�صي ًا بتدريب املمثلني على الأدوار.
وحدث ال�ش ��يء ذاته هذه املرة مع م�سرحيات
بولغاك ��وف ،حيث طل ��ب �ستاتني�سالف�س ��كي
تغي�ي�ر العديد م ��ن امل�ش ��اهد وحت ��ى الرتكيز
عل ��ى �أبطال معينني فيها .الأمر الذي �أغ�ض ��ب
بولغاك ��وف .وحدث ��ت مناق�ش ��ات حادة خالل
الربوف ��ات .وحدث ال�ش ��يء ذاته ل ��دى العمل
يف م�س ��رحيات بولغاك ��وف الأخ ��رى يف هذا
امل�سرح ومنها"موليري".
ويف �آخ ��ر املط ��اف ،ا�ض ��طر بولغاك ��وف اىل
تقدمي ا�س ��تقالته واالنتقال للعمل يف م�س ��رح
البول�ش ��وي يف كتاب ��ة ليربت ��و االوب ��رات.
وكت ��ب بولغاك ��وف يف ر�س ��الة مفعم ��ة
بال�سخرية املريرة اىل �صديقه بيوتر بوبوف
ي�ش ��كو فيها من �إدارة م�س ��رح مو�س ��كو الفني
جاء فيها":لدي عيد اليوم ..انني �أجل�س عند
املح�ب�رة وانتظر �أن يفتح الب ��اب ويظهر وفد
م ��ن �ستاني�سالف�س ��كي ونيمريوفيت�ش يحمل
ر�سالة حتية وهدية ثمينة .وي�شار يف التحية
اىل جميع م�س ��رحياتي امل�ش ��وّ هة والقتيلة...
كما تدرج قائم ��ة بجميع الأفراح التي انعموا
علي خالل ع�ش ��رة �أعوام يف زقاق م�سرح
بها ّ
مو�س ��كو الفني� .أما الهدية الثمينة ،ف�ستتمثل
ب�إن ��اء مع ��دين نبيل م ��ا (النحا�س مث�ل ً�ا) فيه
الدم الذي امت�ص ��اه من عروقي خالل ع�ش ��رة

�أع ��وام" .وتع�ّب�ررّ هذه الر�س ��الة ب�ش ��كل م�ؤثر
عن معاناة بولغاكوف من العمل يف امل�س ��رح
ال ��ذي �أحبه وعمل و�ص ��قل مواهب ��ه فيه كاتب ًا
وخمرج ًا وممث ًال ومنحه كل قواه خالل العقد
الأخري من حيات ��ه� .إن �أقوال بولغاكوف هذه
جت�س ��د �أي�ض� � ًا ال�ص ��راع بني عبقريتني �أرادت
كل واح ��دة �إثب ��ات وجه ��ة نظره ��ا يف العمل
الفني .وبع ��د هذا منعت م�س ��رحياته من قبل
الرقابة احلزبية.
وترتب ��ط بف�ت�رة عم ��ل بولغاكوف �شخ�ص ��ية
�أخ ��رى �أث ��رت يف م�ص�ي�ر بولغاك ��وف ه ��ي
�شخ�ص ��ية الزعيم ال�سوفيتي يو�سف �ستالني.
وع ��رف الأدب ال�س ��وفيتي الكثري م ��ن الك ّتاب
الذي ��ن مل ميار�س �س ��تالني يف حياتهم ت�أثري ًا
يذكر با�س ��تثناء مك�س ��يم غورك ��ي� .أما عالقته
ببولغاك ��وف فه ��ي عالق ��ة خا�ص ��ة جدي ��رة
بالذكر .فمنذ العرو�ض الأوىل مل�سرحية"�أيام
�آل توربني"الت ��ي قدمت يف م�س ��رح مو�س ��كو
الفني يف عام � ،1926أبدى �س ��تالني اهتمام ًا
بعم ��ل بولغاك ��وف .ورغ ��م �أن �س ��تالني كان
ي�شجع احتدام ال�ص ��راع ال�سيا�سي يف الأدب
والذي ترك �آثاره امل�ؤملة يف حياة بولغاكوف
�إال �أنه عمل يف الوقت نف�س ��ه على ب�س ��ط نوع
م ��ن احلماي ��ة عل ��ى الكات ��ب ب�ص ��ورة خفية.
وقد �ص ��ور بولغاكوف هذا الو�ض ��ع ب�صورة
جمازية يف م�س ��رحيته عن مولي�ي�ر وعالقته
بامللك لوي�س الرابع ع�ش ��ر .وثمة �ش ��به فعلي
بني احلالتني.
وفيما و�صف �س ��تالني م�سرحيات بولغاكوف
يف ر�س ��اته اىل الكات ��ب امل�س ��رحي بي ��ل –
بيلوت�سري�س ��كي ب�أنه ��ا م�س ��رحيات"غري
بروليتارية"ب�ل�ا �ش ��ك ،ف�إن ��ه داف ��ع يف الوقت
نف�س ��ه ع ��ن"�آل توربني"م ��ن هجم ��ات احتاد
الكت ��اب الربولتياري�ي�ن بقوله":طبع� � ًا �أن من
ال�س ��هل توجيه النقد واملطالب ��ة بحظر الأدب
غري الربوليتاري .لكن ال�ش ��يء ال�س ��هل جد ًا،
ال ميك ��ن اعتباره �ش ��يئ ًا جي ��د ًا� ...أما ب�ص ��دد
م�س ��رحية"�أيام �آل توربني"فهي لي�ست رديئة
له ��ذا احلد كم ��ا �أنها جتل ��ب املنفع ��ة �أكرث من
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ال�ض ��رر .وال تن�س ��وا �أن االنطب ��اع الرئي� ��س
املتبق ��ي ل ��دى اجلمهور م ��ن هذه امل�س ��رحية
ه ��و انطباع جي ��د بالن�س ��بة اىل البال�ش ��فة".
وق ��ال �س ��تالني ال�ش ��يء ذات ��ه ع ��ن م�س ��رحية
بولغاك ��وف الأخرى"الهروب"بع ��د مطالعته
مل�س ��ودتها�":إنها م ��ن ناحية"ظاه ��رة معادية
لل�س ��وفيت"لكن م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى� ،أن ��ا ال
�أعار�ض يف تقدميها على خ�ش ��بة امل�سرح� ،إذا
م ��ا �أ�ض ��اف بولغاك ��وف اىل م�ش ��اهد الأحالم
الثماني ��ة فيه ��ا حُ لم� � ًا �آخ ��ر �أو �إثن�ي�ن �آخرين
ي�ص ��وّ ر فيهما املحور الداخلي للولب احلرب
الأهلية يف االحتاد ال�سوفيتي."...
وي�ش�ي�ر الباح ��ث فالدمي�ي�ر الك�ش�ي�ن اىل �أن
�س ��تالني �ش ��اهد عر�ض"�أي ��ام �آل توربني"15
مرة كما �ش ��اهد عر�ض"�شقة زويا"يف م�سرح
فاختانغوف  8مرات .ولرمبا �أعجب �س ��تالني
ب�ص ��راحة بولغاك ��وف ال ��ذي يط ��رح الأمور
ب ��دون ل ��ف ودوران� .إن �س ��تالني ال ��ذي كانت
ت�س ��اوره الريب ��ة واخل ��وف م ��ن الطعن ��ة يف
الظهر قد ث ّم ��ن يف بولغاكوف مت�س ��كه بر�أيه
وب�ش ��عور الكرامة الذاتية لديه ،والتي جتلت
يف ر�س ��ائل بولغاكوف املوجهة اىل احلكومة
ال�سوفيتية .وقد كتب بولغاكوف ر�سائل عدة
اىل �س ��تالني .فكت ��ب يف � 3أيل ��ول  1929اىل
�س ��تالني راجي ًا ال�س ��ماح له ولزوجته بال�سفر
اىل اخل ��ارج .لك ��ن �س ��تالني مل ي ��رد ورمبا مل

ت�صل الر�سالة �إليه �أ�ص ًال من م�ساعديه .وكتب
بولغاك ��وف الر�س ��الة الثانية يف ع ��ام 1930
يف حلظ ��ة ي�أ� ��س عندم ��ا منع ��ت م�س ��رحياته
وفقد الأمل يف ن�ش ��ر �أعماله واحل�ص ��ول على
�أي عمل عموم� � ًا .وجاء فيها":بع ��د �أن منعت
جمي ��ع �أعم ��ايل وتعال ��ت �أ�ص ��وات كث�ي�ر من
املواطنني الذين يعرفونني ككاتب نا�ص ��حني
بقولهم :اكت ��ب م�سرحية"�ش ��يوعية" ،وكذلك
�أبع ��ث اىل احلكوم ��ة ال�س ��وفيتية بر�س ��الة
غفران تت�ض ��من التخلي عن �أفكاري ال�س ��ابقة
التي �أوردته ��ا يف �أعمايل الأدبية ،مع الت�أكيد
ب�أن �أعمل منذ الآن ف�ص ��اعد ًا ككاتب – م�ساير
خمل�ص لفكرة ال�شيوعية� .إن الهدف هو �إنقاذ
نف�سي من املالحقات والفقر والهالك احلتمي
يف نهاي ��ة املط ��اف .لكنن ��ي مل �أ�ص ��غ اىل هذه
الن�ص ��يحة .وهيه ��ات �أن �أب ��دو �أم ��ام حكومة
االحتاد ال�س ��وفيتي ب�ش ��كل ناف ��ع �إذا ما كتبت
ر�س ��الة زائف ��ة ت�ص ��ورين كبهل ��ول وبهل ��وان
�سيا�س ��ي �س ��اذج .كم ��ا �أنن ��ي حت ��ى مل �أحاول
كتابة م�س ��رحية �شيوعية ،لأنني �أعرف مقدم ًا
ب�أنني لن �أفلح يف كتابة مثل هذه امل�س ��رحية.
لق ��د ن�ض ��جت ل ��دي الرغب ��ة يف التوق ��ف ع ��ن
عذابات ��ي ه ��ذه يف الكتابة مم ��ا �أرغمني على
التوجه بر�س ��الة �ص ��ادقة اىل حكومة االحتاد
ال�سوفيتي...".
و�أورد بولغاك ��وف الأمثل ��ة ع ��ن النقد الظامل
والهدّام مل�سرحياته بقوله :
“�إنن ��ي مل �أورد �أف ��كاري بالهم� ��س يف
رك ��ن منع ��زل� .إنن ��ي �أوردته ��ا ب�ش ��كل عم ��ل
دراماتيك ��ي �س ��اخر وقدمته ��ا عل ��ى خ�ش ��بة
امل�س ��رح .فكتب ��ت ال�ص ��حافة ال�س ��وفيتية عن
م�س ��رحيتي"اجلزيرة احلمراء"– بتحري�ض
م ��ن جلن ��ة الربرت ��وار العام ��ة – تق ��ول �إنها
ت�ش ��نيع بالث ��ورة .وه ��ذا اف�ت�راء غ�ي�ر عادل.
فامل�س ��رحية تخل ��و م ��ن الت�ش ��نيع بالث ��ورة
لأ�س ��باب كث�ي�رة� ،س� ��أورد �أحدها لق ّل ��ة املجال
وهو �أن من امل�س ��تحيل كتابة ت�شنيع بالثورة
لعظمتها البالغة� .إن الكتابة ال�ساخرة هي غري
الت�ش ��نيع .كما �أن جلنة الربرتوار العامة هي
لي�ست الثورة� ...إن الن�ضال �ضد الرقابة مهما
كانت ويف ظل �أية �س ��لطة وجدت هو واجبي
ككات ��ب ،وكذلك من واجبي الدعوة اىل حرية
ال�صحافة� .أنا من �أ�شد املعجبني بهذه احلرية
واعتقد �أنه �إذا م ��ا �أراد �أحد الك ّتاب اثبات �أنه
ال يحتاج �إليها ،فمثله مثل ال�سمكة التي تعلن
جهار ًا �أنها لي�ست بحاجة اىل املاء.
تلك ��م ه ��ي �إح ��دى �س ��مات �إبداعي...لكن مع
ال�س ��مة الأوىل وجمي ��ع ال�س ��مات الباقي ��ة
املوجودة يف �أعمايل ال�ساخرة تبدو� :صبغات
�س ��وداء وغيبي ��ة (ف�أنا كاتب غيب ��ي االجتاه)
جت�س ��د القبائ ��ح الكث�ي�رة لواقعنا املعي�ش ��ي،
وال�س ��م املرتع به ل�س ��اننا ،والت�ش ��كك ال�شديد
بالعملية الثورية اجلارية يف بلدي املتخلف،
ومقابلته ��ا بـ"االرتق ��اء العظي ��م" ،وال�ش ��يء
الرئي�س ت�ص ��وير ال�س ��مات الب�ش ��عة ل�شعبنا،
ويف رواية"احلر� ��س الأبي�ض"اظه ��رت
ال�س ��مات الت ��ي �أث ��ارت قب ��ل الث ��ورة بوق ��ت
طويل املعاناة ال�ش ��ديدة لدى �أ�ستاذي الكاتب
�س ��التيكوف� -ش ��يدرين .ناهيك عن القول �أن
ال�ص ��حافة ال�س ��وفيتية مل متعن الفكر يف هذا
كل ��ه وان�ش ��غلت بالأنباء غري املقنع ��ة الزاعمة
�أن الأعم ��ال ال�س ��اخرة مليخائي ��ل بولغاكوف
هي"افرتاء"....
ويف نهاي ��ة املط ��اف �إن �س ��ماتي الأخ�ي�رة
�رحيتي القتيلتني"�أي ��ام �آل
يف م�س �
ّ
توربني"و"الهروب"ت�ص ��ور االنتلجن�س ��يا
الرو�س ��ية ب�إ�ص ��رار بكونه ��ا الفئ ��ة الأف�ض ��ل
يف بالدن ��ا .وب�ض ��من ذل ��ك ت�ص ��وير عائل ��ة
م ��ن املثقف�ي�ن – النب�ل�اء �ألق ��ت به ��ا امل�ص ��ائر

الت�أريخي ��ة املحتوم ��ة يف �أع ��وام احل ��رب
الأهلي ��ة يف مع�س ��كر احلر�س الأبي� ��ض ،وفق ًا
لتقاليد"احلرب وال�سالم" .وت�صوير ذلك هو
�ش ��يء طبيعي بالن�س ��بة اىل الكات ��ب املرتبط
باالنتلجن�سيا ارتباط ًا وثيق ًا.
لكن مثل هذا الت�ص ��وير يقود اىل اال�س ��تنتاج
ب�أن �ص ��احب هذه امل�ؤلف ��ات يلقي يف االحتاد
ال�س ��وفيتي على قدم امل�س ��اواة م ��ع �أبطاله –
بالرغ ��م من كل جه ��وده الكب�ي�رة يف �أن يقف
حمايد ًا فوق احلمر والبي�ض  -م�صري و�صفه
بالع ��دو -واحد رجال احلر� ��س الأبي�ض ،وال
ميك ��ن �أن يطلق هذا الو�ص ��ف ،كما يدرك ذلك
اجلمي ��ع� ،إال عل ��ى من يعترب نف�س ��ه �شخ�ص� � ًا
�ضائع ًا ومنتهي ًا يف االحتاد ال�سوفيتي.
لقد حلق الهالك لي�س ب�أعمايل املا�ض ��ية فقط
بل واحلا�ض ��رة والقادمة �أي�ض� � ًا .وق ��د �ألقيت
�شخ�ص ��ي ًا بي ��دي يف ن�ي�ران املوق ��د م�س ��ودة
روايت ��ي حول ال�ش ��يطان وم�س ��ودة كوميديا
وبداي ��ة رواية"امل�سرح"و�أ�ض ��حت جمي ��ع
�أعمايل بال �أمل.
�إنن ��ي �أرج ��و احلكوم ��ة ال�س ��وفيتية �أن ت�أخذ
بعني االعتبار �أنني ل�س ��ت �شخ�صية �سيا�سية
ب ��ل �أديب ،و�إنن ��ي وهبت جمي ��ع �أعمايل اىل
خ�شبة امل�سرح ال�س ��وفيتي ...يجب �أن ي�ؤخذ
بع�ي�ن االعتب ��ار �أن منع ��ي من الكتاب ��ة يعادل
بالن�سبة يل دفني ح ّي ًا.
�إنن ��ي �أنا�ش ��دكم با�س ��م ال ��روح الإن�س ��انية
لل�س ��لطة ال�س ��وفيتيىة �إطالق حريت ��ي� ...أنا
الكاتب الذي ال ي�س ��تطيع �أن يك ��ون نافع ًا يف
وطن ��ه .و�إذا كان ما �أوردت ��ه غري مقنع وحكم
عل � ّ�ي بال�ص ��مت م ��دى احلي ��اة يف االحت ��اد
ال�سوفيتي ،ف�إنني �أرجو احلكومة ال�سوفيتية
�أن تو ّف ��ر يل العم ��ل باخت�صا�ص ��ي وانتدابي
للعمل يف امل�س ��رح ب�ص ��فة خم ��رج على املالك
الدائ ��م� ..إنن ��ي �أق ��دم نف�س ��ي اىل االحت ��اد
ال�سوفيتي بكل نزاهة وبدون �أي ظل لإحلاق
ال�ضرر اخت�صا�ص ��ي ًا – خمرج ًا وممث ًال يعمل
بنزاه ��ة عل ��ى �إخ ��راج اي ��ة م�س ��رحية ابتدا ًء
من م�س ��رحيات �شك�س ��بري ولغاية م�سرحيات
اليوم الراهن ...و�إذا مل يتم تعييني كمخرج،
ف�أرجو قب ��ويل كممثل كومبار� ��س دائم .و�إذا
ال ميك ��ن تعييني ب�ص ��فة كومبار� ��س ،ف�أرجو
قبويل كعامل يف خ�شبة امل�سرح .و�إذا ما كان
ذلك غري ممكن ،ف�أرجو احلكومة ال�س ��وفيتية
البتّ يف �أمري كما تراه �ض ��روري ًا ،لكن يجب
القي ��ام بذل ��ك لأنن ��ي� ،أن ��ا الكاتب امل�س ��رحي
�ص ��احب  5م�س ��رحيات واملع�ت�رف ب ��ه يف
االحتاد ال�س ��وفيتي وخارجه� ،أرى �أمامي يف
اللحظة الراهنة – الفقر وال�شارع والهالك".
(الر�س ��الة حمفوظ ��ة يف �أر�ش ��يف ميخائي ��ل
بولغاكوف يف مكتبة لينني).
�أر�سلت هذه الر�س ��الة يف � 28آذار عام 1930
اىل �س ��بعة عناوين� ،أما الن�س ��خة املخ�ص�صة
ل�س ��تالني ،فق ��د �س ��لمها �إلي ��ه �شخ�ص ��ي ًا ي.
ليونتيي ��ف نائ ��ب مدي ��ر م�س ��رح البول�ش ��وي
�آنذاك .وجاء الرد ب�ص ��ورة مت�أخرة وب�ش ��كل
رد واحد هو املكاملة الهاتفية ال�شهرية بت�أريخ
 18ني�س ��ان  1930ح�ي�ن حت ��دث �س ��تالني مع
الكات ��ب �شخ�ص ��ي ًا .وج ��اء يف ن� ��ص املكامل ��ة
الذي دوّ نته زوجته يلينا بولغاكوفا:
" -نح ��ن ت�س ��لمنا ر�س ��التك .وقر�أناها� ...أنا
والرفاق� .س ��تتلقى ر ّد ًا �إيجابي ًا على الر�سالة.
ولكن رمبا ينبغي �أن ن�س ��مح لك حق ًا بال�س ��فر
اىل اخلارج؟ فهل �أننا ا�ضجرناك جد ًا؟
 �إنن ��ي يف الفرتة الأخرية فكرت كثري ًا ،فيما�إذا ي�س ��تطيع الكاتب الرو�س ��ي العي�ش خارج
وطنه ،وخل�صت اىل االعتقاد ب�أنه ال ي�ستطيع
ذلك.
� -أنت على حق .انا اعتقد ذلك �أي�ض ًا.
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"الح��رس األبيض"ياله��ا م��ن
صدفة يا بولغاكوف
سناء أمين
وضع خاص
لرواية"الحرس األبيض"للكاتب الرويس ميخائيل بولغاكوف ()1940 - 1891
ٌ
يف الثقافة العربية؛ فهي تحظى ببعض الش��هرة بسبب اطلاّ ع مثقّ فني عرب عليها يف
لغ��ات أخرى ،وأيض�� ًا ملوقعها يف األدب العاملي .غري أنه��ا ظ ّلت غري مقروءة بلغة
الضاد.
قرن عىل صدورها:
املفارقة أن س��نة  2018حملت ثالث ترجامت للرواي��ة بعد قرابة ٍ
األوىل أنجزها عبد الله حبة وصدرت عن"املركز القومي للرتجمة" ،والثانية وضعها
رشيف نارص ونرشتها"الهيئة العامة الس��ورية للكتاب" .ومن��ذ أيام ،صدرت ترجمة
ثالثة لنبيل يوسف عن"دار الخان".
�إن كان الأمر حم�ض �صدفة غريبة ،ف�إنها ُتثري �أكرث من �س�ؤال".العربي
اجلديد"�س� ��ألت نبيل يو�سف ( )1987الذي نقلها عن الرو�سية مبا�شرة
عن حيثيات هذه الرتجمة ،فقال":مت االتفاق مع دار الن�شر يف الكويت
عل ��ى الرتجمة ع ��ن الرو�س ��ية مبا�ش ��رة ،لأن الرواي ��ة واحد ٌة م ��ن �أه ّم
الأعم ��ال الرو�س ��ية الت ��ي مل تكن قد ُترجم ��ت بعد وقتَ االتف ��اق" .لكن
حمدّثنا ال يجد تف�سري ًا لتوايل الرتجمات يف فرتةٍ واحدة .يثري �صدور
�أك�ث�ر من ترجمة متزامنة للعمل �أ�س ��ئلة حول الفائدة منها ،يف املقابل،
ُف�س ��ر يو�س ��ف ت� ّأخ ��ر ترجم ��ة الرواي ��ة �إىل العربية ببنيتها ال�س ��ردية
ي ّ
واللغوية؛ �إذ"�ض� �مّت تقنيات �أدبية خمتلفة ،فقد ا�س ��تخدم بولغاكوف
�أ�س ��لوبه ال�ساخر واملروّ ع يف الآن ذاته ،وت�ضمّن ال�سرد مراوحات بني
الو�ص ��ف اخلارجي والداخلي .ومثل هذا الو�صف يحتاج �إىل قامو�س
لغوي وا�س ��ع جد ًا لتذوّ قه بالعربية كما بالرو�س ��ية ،م ��ن دون �أن ُنهمل
ا�س ��تخدام امل�ؤ ّلف تعبريات �أوكرانية الأ�ص ��ل ي�صعب فهمها يف ترجمة
حرفي ��ة� .أعتقد �أن هذا املزيج ال�س ��ردي الذي يهتم ب�أ�ص ��غر التفا�ص ��يل
الب�ص ��رية ،ويف الوقت نف�سه يختلط بال�سخرية والرعب هو الذي � ّأخر
ترجمة الرواية".
ب�شكل عام ،يف الثقافة
وعن ح�ض ��ور"احلر�س الأبي�ض" ،وبولغاكوف
ٍ
العربي ��ة ،يق ��ول املرتج ��م امل�صري":ا�ش ��تهر بولغاك ��وف عن ��د الق� � ّراء
الع ��رب بعمل �آخر هو"املع ّلم ومارغريتا" .ورغ ��م �أهمية هذه الرواية،
�إال �أن احلر�س الأبي�ض هي الأ�ش ��هر ،وهي العمل الذي ح ّقق له �ش ��هرة
يف رو�س ��يا" .يتابع":ح�ض ��ور بولغاكوف يف الثقاف ��ة العربية ال يزال
مقت�ص ��ر ًا عل ��ى دائرة الق� � ّراء املحرتف�ي�ن �-إن جاز التعب�ي�ر-؛ فالقارئ
العادي ال يعرف من الأدب الرو�سي �سوى بع�ض �أعالم ع�صره الذهبي
مثل :غوغول ودو�ستويف�سكي وتول�ستوي وت�شيخوف".
ُتثري م�س� ��ألة �ص ��دور �أكرث من ترجم� � ٍة عربية لعمل واحد �أ�س ��ئلة حول
الن�ص نف�س ��ه ،يف حني �أن ن�صو�ص� � ًا �أخرى ال
الفائدة من �إعادة ترجمة ّ
ّ
تقل �أهمية ال تزال غائبة عن العربية .يرى يو�س ��ف �أن تعدّد الرتجمات
لي� ��س �أم ��ر ًا �س ��لبي ًا ،خ�صو�ص� � ًا حني نتح� �دّث ع ��ن �أعمال �أ�سا�س ��ية يف
الأدب العامل ��ي ،وهي"�أعم ��ال ُتقر�أ ملئات الأعوام؛ بحي ��ث �أن ترجم َتني
تف�ص ��لهما �س ��نوات طويل ��ة �س ��تكونان خمتلفتني ،ب ��ل �إن الع ��ودة �إىل
نجزة ب�شكل �س ��يئ تع ّد واجب ًا على املرتجمني
ترجمة الكال�س ��يكيات املُ َ
احلاليّني".
ي�شري يو�س ��ف �إىل م�س� ��ألة مهمّة ،تتج ّلى مع بولغاكوف ب�شكل خا�ص،
�إذ �أن ترجم ��ة �أعم ��ال كاتب من دون �أخرى ت�ص ��نع حال ��ة تقبّل خمتلفة
عن �ص ��ورته لو و�ص ��ل كام ًال �إىل الثقافة العربية .ي�ض ��رب ،هنا ،مثال
تول�س ��توي الذي ُترجمت �أعماله الأدبية ،فيما مل ت�ص ��ل �أعماله الفكرية
ن�ص لروائي تختلف عن قراءته ونحن نعلم �أن
بعد ،م�ض ��يف ًا �أن قراءة ّ
الكاتب روائي ومف ّكر.
يُ�ض ��يف ب�أن هذا الو�ض ��ع ح ّفزه على ال�شروع يف نقل مقاطع من �أعمال
فكرية ومقاالت وخطابات لتول�س ��توي� ،ص ��درت يف كتاب بعنوان"يف
ثان حت ��ت الطبع �س ��يظهر
الدي ��ن والعق ��ل والفل�س ��فة" ،وهن ��اك عم ��ل ٍ
برتجمته بعنوان"طريق احلياة".
م ��ن جانب �آخر ،يُ�ش�ي�ر يو�س ��ف �إىل حاجة العامل العرب ��ي �إىل الأعمال
املعا�ص ��رة �أي�ض� � ًا م ��ن الأدب الرو�س ��ي .لك ��ن العملي ��ة ،بر�أي ��ه ،تتط ّلب
مرتجمني متم ّكنني ،ومتييز ًا بني ّ
الغث من ال�سمني يف الأدب الرو�سي،
داعي� � ًا �إىل التخ ّل ��ي عن ال�ص ��ورة اجلاه ��زة عن الثقافة الرو�س ��ية التي
يقول �إنها تختلف اليوم عن ثقافة القرن التا�سع ع�شر �أو الع�شرين ،من
حيث اللغة والتقنية وطبيعة املو�ضوعات.
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االقتراب أكثر من عالم بولغاكوف
د .فالح الحـمراني*

بع ��د �أن �ص ��درت م�ؤخر ًا"الأعم ��ال املختارة"للكاتب
الرو�سي ميخائيل بولغاكوف عن دار املدى برتجمة
عبد الل ��ه حبة ،بات بو�س ��ع الق ��ارئ العربي تكوين
�ص ��ورة وا�س ��عة عن �أدب الكاتب الرو�س ��ي ال�ش ��هري
ميخائيل بوجلاكوف ( 1891ـ  .)1940و�ست�س ��اعد
الأعم ��ال املختارة برتجمتها اجلديدة من الرو�س ��ية
يف االق�ت�راب �أك�ث�ر من ع ��امل بولغاك ��وف الغرائبي
امل�ش ��حون بالغمو� ��ض والتوري ��ة واالميائي ��ات
وا�ستخدام �أدوات ال�سرد املتنوعة واحلبكة الفنية،
حــد ابـرز الكتــاب الـرو
اعمال ��ه املثرية للج ��دل على
تف�س�ي�ر
س ف�ح�للق
ليتي �
الق��ارئ ش
ف
ي ـرن الع�يــن  ،وربما
مبمار�سهي��ة � فآليات الت�أوي ��ل والت�أمل
�تويات
خصيات غموضــا ي� ام�
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ومنظ ��ر ،ولأم تعم ��ل مد ِّر�س ��ة وكانت متح� �دِّرة من
تألي ـف روايـ
ـة « الم �علأ�ـس �م�رةومرغريت
كانـنبولغاكوف يف ال�ساد�س ��ة
دينيةـ �ـا»أي�ض�
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ت بولغاكوف طبيب ًا وهو يف اخلام�س ��ة والع�ش ��رين،
ــة
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ــه
لــ
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جــ�م
�فيات الع�س ��كرية عند جبهات
ف
أر�س �مـ�لـن�الإىلروســية
امل�ست�بش �دقــة
القت ��ال يف �أوكراينا ع ��ام  .1916كان بولغاكوف
الــه
رحلتي ��ه يف الط ��ب والكتابة
فب ��د
عري ـأن ي
مح َّرااول ًءــةقب �لت�ل �
ال المخت ـارة هــي ق� �
الق�أــارئ
كات
ـ
ب
الف ـذ .ومنحه �ش ��غفه بقراءة الأدب الرو�سي الكال�سيكي
فر�ص ��ة الغو� ��ص يف ال�شخ�ص ��ية الرو�س ��ية م ��ن
وجهة ال َّنظر املغايرة لقواعد الكتابة التي �أرادها
�أوائ ��ل ال�س ��وفييت وملعايري تقيي ��م الإبداع على
�أر�ض ��ية االلت ��زام ب�أه ��داف ث ��ورة �أكتوب ��ر .قر�أ
غوغل ود�ستويف�سكي وت�أ َّثر ب�أدبهما.
وانت�ش ��رت �أعمال بولغاك ��وف يف عهد االحتاد
ال�س ��وفياتي ال�س ��ابق يف دائ ��رة �ض ��يقة م ��ن
الق� � ّراء ،ب ��ل كان ��ت �ش ��به ممنوعة يت ��م تبادلها
ب�ي�ن املولع�ي�ن ب ��الأدب بح ��ذر ،ور�أت الن ��ور
ب�شكل وا�سع منذ عهد"الربيت�سرويكا"(اعادة
البن ��اء) التي د�ش ��نها ميخائيل غوربات�ش ��وف
يف �أبري ��ل /ني�س ��ان ع ��ام  1985لتنق ��ل اىل

املحي ��ط العاملي ،حي ��ث ترجمت �أعمال ��ه اىل غالبية
اللغ ��ات احل ّي ��ة و�ص ��درت عنه الدرا�س ��ات به ��ا ،كما
حتولت اىل اعمال �س ��ينمائية وم�س ��رحية �ش ��اهدها
الزعيم ال�س ��وفياتي الأ�سبق يو�سف �ستالني  13مرة
كم�س ��رحية يف امل�س ��رح الفن ��ي ،ورغم �أنه ��ا تتعامل
ب ��روح انتقادية �ص ��ريحة مع الأج ��واء التي خلقتها
ثورة اكتوبر البل�ش ��فية ،و�صورت مع�سكر"احلر�س
الأبي�ض"املع ��ادي للثورة التي خا�ض �ض ��دها حرب ًا
م�س ��لحة ال�س ��تعادة رو�س ��يا القي�ص ��رية ،بي ��د �أنه ��ا
عر�ضت انهيار الروح املعنوية وال�شعور بالهزمية
�أم ��ام م ��د احلر�س الأحم ��ر والثورة البل�ش ��فية� .إن
ال�صدق الذي �ساد اجلو الروائي وايقاعه و�سمات
ال�شخ�صية عالوة على لغة كتابتها املثقلة بال�صور
ال�ش ��عرية ال�ش ��فافة ،هو الذي جع ��ل الرواية عم ًال
فري ��د ًا يثري ال�ص ��دمة الفنية ل ��دى املتلقي ،بغ�ض
النظر ع ��ن مواقفه من احل ��دث التاريخي الكبري
ال ��ذي غيرّ جم ��رى التط ��ور الب�ش ��ري يف القرن
الع�شرين.
لق ��د �س ��بق و�أن ظه ��رت بالعربي ��ة �أه ��م �أعم ��ال
بولغاك ��وف ال�س ��يما "املعل ��م ومارجريت ��ا"
وبرتجمت�ي�ن الأوىل ،ع ��ن الرو�س ��ية للمرحوم
ا ملرت ج ��م

ميخائي

ل بولغاكوف
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ترجمة

 :عبدالله حبه

ال�س ��وري البارع يو�س ��ف احل�ل�اق ،والثانية
لإبراهيم �شكر ون�ش ��رت بعنوان "ال�شيطان
يزور مو�سكو" ،والعنوان هو �أحد اخليارات
التي كان بولغاكوف ينوي ن�شر الرواية بها،
عالوة على ظهورها بلغات اجنبية بهذا اال�سم
وترجم احلالق �أي�ض ًا م�سرحية"الأيام الأخرية
لبو�ش ��كني" .كم ��ا �ص ��درت بالعربية"ن�ش ��يد
ال�شيطان"و"بيو�ض القدر"برتجمة ال�سوري
ثائ ��ر زي ��ن الدي ��ن ،وجمموعة"مذك ��رات
طبي ��ب �ش ��اب"من ترجم ��ة غ�س ��ان مرت�ض ��ى
وق�صة"اجلزيرة القرمزية"برتجمة نزار عيون
ال�س ��ود وم�س ��رحية"دون كي�ش ��وت"و"حياة
ال�س ��يد مولري"برتجم ��ة هف ��ال يو�س ��ف،
وق�ص ��ة"مورفني"برتجمة ا�س ��كندر حب� ��ش
وم�س ��رحية"دون كي�ش ��وت"برتجمة ها�ش ��م
حم ��ادي و"قل ��ب كلب"برتجم ��ة ال�س ��وري
نوف ��ل ني ��وف .ومل ت� � َر الن ��ور بع ��د �أعم ��ال مهمة
لبولغاك ��وف م ��ن بينها"رواي ��ة م�س ��رحية"التي
تتناول احلياة يف الو�س ��ط امل�س ��رحي الرو�س ��ي،
والعالق ��ات الغريبة بني م�ؤ�س�س ��ي امل�س ��رح الفني
ق�س ��طنطنني �ستان�سالف�س ��كي ونيمريوفيت� ��ش
دانت�ش ��كو وحتلي ��ل �شخ�ص ��يتيهما ،ع�ل�اوة عل ��ى
رائعته"احلر�س الأبي� ��ض"� .إن الرتجمات العربية
م ��ن الرو�س ��ية للعربي ��ة ،ولي� ��س لأعم ��ال
بولغاك ��وف وح ��ده ،تع ��اين م ��ن الق�ص ��ور
يف نق ��ل الظ�ل�ال اللغوي واللهجة اخلا�ص ��ة
الت ��ي تنف ��رد به ��ا كل �شخ�ص ��ية ،مبفرداته ��ا
اليومية املعربة ،وهو ا�س ��لوب وا�ض ��ح لدى
كب ��ار الأدب ��اء الرو� ��س .املرتجم ��ون الع ��رب
ي�س ��تخدمون اللغة الف�صحى الكال�سيكية ،يف
نقل لغ ��ة ال�شخ�ص ��يات العادي ��ة وتلونات لغة
ال�س ��ارد التي ت�ض ��في اجلمالي ��ة اللغوية على
العمل الأدبي وتك�ش ��ف عن ماهية ال�شخ�ص ��ية
الروائية.
وبالرغ ��م م ��ن �أن اعم ��ال بولغاكوف الرئي�س ��ة
حتتمل م�س ��تويات ت�أويل متع ��ددة� ،إال �أن هناك
ق�سائم م�شرتكة يجتمع عليها دار�سو �أدبه .ولي�س
من ال�صدفة �أن تتعدد ترجمات بع�ض �أعماله مبا
يف ذلك للعربية ،وبخا�صة ق�صته"قلب كلب"التي
ت�ض ��منته املختارات لأعماله ال�صادرة م�ؤخر ًا عن
دار امل ��دى .حي ��ث اندجم ��ت يف ه ��ذا العمل ثالثة
�أ�ش ��كال �أدبي ��ة .املناح ��ي الفنتازي ��ة واالجتماعية
امل�ضادة لليوتوتبيا والفن ال�ساخر .ومتحور البعد
الفنتازي حول العملية التي �أجراها الربوفي�س ��ور
جراح الطب بري�أوب َرجين�س ��كي لتحويل"كلب"اىل
�إن�س ��ان والنتائ ��ج الت ��ي ترتبت على ذل ��ك ،وخلفية
احل ��دث الذي متت في ��ه العملية ،اي ث ��ورة اكتوبر
البل�ش ��فية وطموحاته ��ا يف خل ��ق عامل اف�ض ��ل من
ان�س ��ان غري م�ؤهل بعد الجرتاح امل�آثر احل�ضارية،
وم ��ا تزامن مع العملي ��ة من مفارق ��ات تربهن على
ا�ستحالة تلك الطموحات.
حق� � ًا �أن بولغاك ��وف كت ��ب عمله لل�س ��خرية من تلك
التجارب الفنتازية  /العلمية التي �س ��ادت ع�ص ��ره
الطاحم ��ة لتحوي ��ل الكائن ��ات م ��ن ن ��وع اىل �آخر،
مب ��ا يف ذلك تطوي ��ر احلي ��وان اىل ان�س ��ان ،ولكن
�س ��خريته التي ين ّم عليها عمله تكمن يف ا�س ��تحالة
تطوير ال�شخ�صية الب�شرية التي هي خما�ض ع�صر
وتاري ��خ وذهنية"بق ��رار �سيا�س ��ي"كما كان يطمح
له البال�ش ��فة .يف ايح ��اء اىل �أن ذلك يتطلب مرحلة
تاريخي ��ة طويل ��ة الأمد .وبره ��ن انهي ��ار التجربة
اال�ش�ت�راكية يف االحت ��اد ال�س ��وفياتي على �ص ��حة
درو�س بولغاكوف التي �أوحت بها معظم �أعماله.

* كاتب من العراق يقيم مبو�سكو

