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ش��ولوخوف ينتص��ر عل��ى ناباكوف في
معركة نوبل
قبل اكرث من عامني كشفت صحيفة
الغارديان عن املداوالت التي جرت
بني اعضاء لجنة التحكيم الخاصة
بجائزة نوبل التي منحت عام
 1965اىل الكاتب الرويس العظيم
ميخائيل شولوخوف صاحب
امللحمة الروائية " الدون الهادئ "
حيث كشفت الصحيفة ان من بني
املرشحني للجائزة لذلك العام عدة
اسامء ادبية مهمة منها فالدميري
نابوكوف ،وبابلو نريودا وخورخي
لويس بورخيس  ،لكن اعضاء لجنة
التحكيم خالفوا كل التوقعات
يف ذلك العام واختاروا ميخائيل
شولوخوف.واالسامء االخرى التي
تم تداولها كانت  ،لورانس دوريل،
و سومرست موم وصمويل بيكيت،
الذي سينالها يف عام  .1969لكن
الجائز ة ذهبت اىل شولوخوف عن
روايته امللحمية التي صورت حياة
القوزاق،رواية " الدون الهادئ " ،
التي وصفتها لجنة نوبل آنذاك "انها
مبثابة تعبري عن مرحلة تاريخية يف
حياة الشعب الرويس ".
ال�صحاف ��ة ال�سويدي ��ة الت ��ي اطلع ��ت عل ��ى
وثائ ��ق الأكادميي ��ة ال�سويدية ع ��ام ، 1965
ذكرت �أن اختيار �شولوخوف كان بالإجماع.
معتربي ��ن الدون الهادئ "حتفة كال�سيكية".
وقال عنه ��ا اندر�س او�سرتلنج الذي كان يف
ذل ��ك الوق ��ت رئي�س جلن ��ة نوب ��ل " ،ان هذه
الرواي ��ة حتتفظ بربيقها مع كل �إعادة قراءة
لها ،وهذه امللحمة ال�شعبية ال تزال ت�ستحق
ب�شكل غ�ي�ر قابل للجدل اجلائ ��زة  ،حتى لو
ج ��اء ه ��ذا الف ��وز مت�أخ ��را ج ��دا " .حيث ان
الرواي ��ة �صدرت يف االعوام م ��ا بني 1928
و .1940
وك�شفت ال�صحيف ��ة �أي�ضا �أن اللجنة ناق�شت
تقا�سم اجلائزة يف عام  1965بني ال�شاعرة
الرو�سية �آنا �أخماتوف ��ا ،التي كانت عالقتها
م�ضطربة بالنظام ال�سوفيتي و�شولوخوف،
الذي كان ع�ضوا يف اللجنة املركزية للحزب
ال�شيوع ��ي ال�سوفيت ��ي .لكن رئي� ��س اللجنة
رف�ض الفكرة  ،وفقا لل�صحيفة ،و�أ�شار �إىل �أن
لي�س هناك ما يجمع بينهما �سوى ا�ستخدام
اللغ ��ة الرو�سي ��ة يف الكتاب ��ة .ورف�ض �أي�ضا
�إمكاني ��ة تقا�س ��م اجلائزة يف ذل ��ك العام بني
ميغل �أنخل �أ�ستوريا�س وبورخي�س ،اوبني
�شموئيل يو�سف عجنون ونيلي زاك�س.
يف اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن االول عام
 1965وعلى �شاطيء بحرية يف كازخ�ستان،
و�ص ��ل اخل�ب�ر لرجل ق�ص�ي�ر القام ��ة ،خ�شن
ال�ص ��وت ،ذو عين�ي�ن زرقاويت�ي�ن حادت�ي�ن

كان يق�ض ��ي �إجازته يف خيم ��ة ومعه حقيبة
مليئ ��ة بالكت ��ب ،يحمله ��ا معه �أينم ��ا يذهب،
يعود �إليه ��ا بني احلني والآخ ��ر� ،إنها رواية
احلرب وال�سل ��م لتول�ست ��وي ودايفيد كوبر
فيلد لديكنز ،وق�ص�ص موبا�سان وجمموعة
�أعم ��ال ت�شيخوف ،كان يف ال�ستني من عمره
مل ينجز �سوى كتابني الأول رواية متو�سطة
احلج ��م والث ��اين ملحم ��ة روائي ��ة �أراد فيها
�أن يتب ��ع خط ��ى املعل ��م تول�ست ��وي .عندم ��ا
ُ�س� ��أل ميخائيل �شولوخوف ع ��ن خرب فوزه
بجائ ��زة نوب ��ل ابت�س ��م ابت�سامت ��ه املعهودة
وقال لل�صحفيني ":من ال�صعب �أن يخرجني
ه ��ذا اخلرب من متعتي اليومية� ،إعادة قراءة
احلرب وال�سلم ،وا�صطياد ال�سمك والعي�ش
و�سط النا�س مثل ديكنز ..ولكن هذا المينع
�أن ت�أت ��ي لالن�س ��ان �ضربت ��ان م ��ن �ضرب ��ات
احل ��ظ يف يوم واحد ،احل�صول على جائزة
نوبل وا�صطياد بطة كبرية".
ول ��د �شولوخ ��وف يف � 24أيار ع ��ام ،1905
كان عم ��ره خم� ��س �سن ��وات عندم ��ا توف ��ى
تول�ست ��وي ،بعد ذل ��ك �سمع م ��ن والدته �إنها
كان ��ت ت�شاه ��د الكاتب الكبري وه ��و يتجول
مع الفالحني ومينحهم بركاته ،كانت الأم قد
تعلم ��ت الكتابة والقراءة م ��ن �أجل �أن تكتب
خطاب ��ات البنه ��ا عندم ��ا �ساف ��ر للدرا�سة يف
مو�سك ��و عام � ،1922أما �أب ��وه فقد عمل يف
معظ ��م املهن ،ف�ل�اح ،بي ��اع يف دكان �صغري،
تاج ��ر �أبق ��ار ،عام ��ل يف مطحن ��ة للدقي ��ق،
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وعندم ��ا ي�ص ��ل �شولوخ ��وف اىل مو�سك ��و
للدرا�سة ت�ضطره الظروف �أن يعمل عتا ًال يف
املراك ��ب وكاتب ح�ساب ��ات ،يف العام 1924
ين�ش ��ر �أوىل ق�ص�ص ��ه الق�ص�ي�رة ،لكنه يقرر
يف الع ��ام � 1925أن يحذو ح ��ذو تول�ستوي
ويكتب ملحم ��ة روائية جديدة ":لتكن بعدة
�أج ��زاء ..تتناول احل ��رب وال�سلم ..واحلب
وامل ��وت ..والع ��دل واحلقيق ��ة" .ومت�ض ��ي
ال�سن ��وات وه ��و يكت ��ب يف �أجزائه ��ا ،حيث
ظه ��ر اجل ��زء االول منها ع ��ام  ،1928بينما
ظهر اجل ��زء االخري عام  ..1940هكذا حقق
�شولوخ ��وف رواية ب�أربع ��ة �أجزاء وبثالثة
�آالف �صفحة.بنف� ��س حج ��م روايته االثرية
احلرب وال�سلم.
يف ال ��دون اله ��ادئ ي ��روي لن ��ا �شولوخوف
حياة القوزاقي ميلخ ��وف العائد لقريته من
�آخ ��ر احلروب مع تركي ��ا ،وعالقته بحبيبته
اك�سيني ��ا وزوجت ��ه ناتالي ��ا ،واخي ��ه واخته
وجريان ��ه وا�صدقائ ��ه ،واعدائ ��ه ،وزمالئ ��ه
يف احلرب والعم ��ل والتمرد ،وارتفاع جنم
حيات ��ه م ��ن االر� ��ض ،اىل احل ��رب واملج ��د،
والتحق ��ق باحل ��ب واالجن ��اب ،ث ��م ت ��ردده
و�سثوطه وفاجعته وانهياره اىل ان ي�صبح
طري ��دا حمطما ،فقد كل �ش ��يء ،مل يبق له اال
ابنه ال�صغري وح�س ��ه اخللقي املعذب باالثم
وال�ضي ��اع ..انه ��ا رواي ��ة الي ��كاد يفل ��ت من
اطاره ��ا العري�ض �ش ��يء من اح ��داث املوت
والب�ل�اد ،احل ��ب واحل ��رب� .آبان ��ا ال ��دون

اله ��اديء املجي ��د� ،آبان ��ا وحار�سن ��ا الدون،
مبارك ا�سمك.
يكتب �شولوخ ��وف ":يف املجال االن�ساين،
القراء ب ��د�أو يعقدون مقارن ��ات بني احلرب
وال�سل ��م والدون اله ��اديء ..لكنهم اليدرون
ان تول�ست ��وي غري حياتي من ��ذ ان كنت يف
اخلام�س ��ة ع�شر من عم ��ري حيث عرثت يف
احدى املكتبات ن�سخة قدمية من كتاب املعلم
تول�ستوي".
قب ��ل عام مرت  60عاما عل ��ى �صدور الطبعة
االنكليزي ��ة م ��ن رواية "لوليت ��ا " لفالدميري
نابوك ��وف  ،والت ��ي بي ��ع منها اك�ث�ر من 70
ملي ��ون ن�سخ ��ة  ،كان الروائ ��ي الرو�سي قد
ار�س ��ل خمطوط ��ة روايت ��ه اىل اح ��دى دور
الن�ش ��ر وطل ��ب ن�شرها با�سم م�ستع ��ار  ،لأنه
اليري ��د �أن يخ�سر وظيفت ��ه كا�ستاذ جامعي ،
وقبلها كان قد عر�ض املخطوطة على �صديقه
الناقد ال�شهري �إدموند ويل�سون الذي �أعادها
�إليه مع عبارة ق�ص�ي�رة "�إنها �أ�سو�أ ما كتبت
"  ،وعندم ��ا فقد نابوك ��وف الأمل يف ن�شر
لوليت ��ا يف ام�ي�ركا � ،أر�سل ن�سخ ��ة منها اىل
�إحدى دور الن�شر الفرن�سية التي واقفت على
الن�شر ب�شرط �أن يثبت ا�سم امل�ؤلف احلقيقي
عل ��ى الغ�ل�اف لت�ص ��در طبعته ��ا الأوىل يف
باري�س عام  1955لكنها مل حتظى باالهتمام
وظلت مركونة على الرفوف ال�شهر طويلة ،
لك ��ن بحلول �شهر �آذار من عام � 1958أعلنت
�إح ��دى دور الن�ش ��ر الربيطاني ��ة ع ��ن نيته ��ا

ا�ص ��دار طبعة من الرواية  ،التي ُطرحت يف
منت�ص ��ف �شهر ت�شرين االول  ،وما ان انتهى
اال�سب ��وع االول حتى بيع منها يف الأ�سبوع
االول � 100ألف ن�سخة .
يف الع ��ام � 1947أخ�ب�ر نابوك ��وف �صديق ��ه
�إدمون ��د ويل�س ��ون �" :أنا �أكت ��ب الآن .رواية
ق�ص�ي�رة عن رجل ي ��ب الفتي ��ات ال�صغريات
 ،واج ��رب كتاب ��ة �سريت ��ي الذاتي ��ة  ،يف
حماول ��ة الكت�ش ��اف وتتبع جمي ��ع اخليوط
املت�شابكة ل�شخ�صيتي والعنوان امل�ؤقت هو
" منيمو�ساين حني يتكلم " – املنيمو�ساين
يعن ��ي �آل ��ه الذاك ��رة عن ��د االغري ��ق  ، -ومل
يعج ��ب العنوان �صديق ��ه الناقد الذي اقرتح
علي ��ه ان ي�ستبدله بـ " تكلمي ايتها الذكريات
" – �ص ��درت ترجمتها العربية م�ؤخرا عن
دار اجلمل ترجمة حنان ميق . -
يف  28اي ��ار م ��ن ع ��ام  1940ح�ي�ن ر�س ��ت
الباخ ��رة �شامبل�ي�ن يف مين ��اء نيوي ��ورك ،
وعلى متنه ��ا فالدميري نابوك ��وف وزوجته
فريا وابن ��ه ال�صغري دمي�ت�ري مل يكن هناك
احد بانتظ ��اره  ،وقف مرتب ��كا امام موظف
الكم ��ارك الذي الح ��ظ ان املهاج ��ر الرو�سي
يحم ��ل �صندوقا حديدا عتيقا  ،وعندما طلب
من ��ه ان يفتح ال�صن ��دوق  ،اخربه ان املفتاح
�ض ��اع من ��ه يف الباخ ��رة  ،مم ��ا ا�ضطر رجل
ال�شرط ��ة اال�ستعان ��ة بخب�ي�ر فت ��ح قا�ص ��ات
 ،ال ��ذي م ��ا ان فت ��ح ال�صن ��دوق حت ��ى كانت
املفاج ��اة حيث مل يجد رج ��ل ال�شرطة داخل

ال�صن ��دوق �سوى قفازين للمالكمة  ،وعندما
�س�أل ��ه هل هو مالكم ؟  ،اجاب نابوكوف  :انا
كات ��ب ولكني احت ��اط للزمن فلرمب ��ا احتاج
ان اخو� ��ض مع ��ه يف ي ��وم م ��ن االي ��ام نزاال
للمالكمة .
ول ��د فالدمي�ي�ر نابوك ��وف يف ع ��ام ، 1899
يف �س ��ان بطر�س�ب�رج .كان وال ��ده  ،ا�سم ��ه
�أي�ض� � ًا فالدمي�ي�ر  ،مهت ��م باللغ ��ات ا�ص ��ر ان
يعلم ابنه وهو �صغري ثالث لغات االنكليزية
والفرن�سية واالملانية ..يتذكر نابوكوف انه
يف التا�سع ��ة من عمره �شاهد ليو تول�ستوي
للمرة االوىل  ،ففي احدى زيارات والده �إىل
مقاطع ��ة يا�سانيا بولينا وق ��ف والده لتبادل
احلدي ��ث مع تول�ست ��وي بينما اخ ��ذ االديب
الكبري يعبث ب�شعر ال�صبي فالدميري .
يف مذكرات ��ه " تكلم ��ي ايته ��ا الذكري ��ات "
ال�ص ��ادرة ترجمته ��ا العربية حديث ��ا عن دار
اجلم ��ل ير�سم لن ��ا نابوكوف �ص ��ورة ت�شري
اىل معامل البيت الذي عا�ش فيه  ،واحلدائق
الت ��ي �سار فيها بو�شك�ي�ن ذات يوم  ،والفتاة
التي كان ي�ضايقها بكلمات حب �صريحة  ،و
الكت ��ب الرومان�سية التي تعل ��ق بها  ،وطعم
الك ��رز الذي احبه  ،وطريق ��ة اغما�ض عينيه
عندم ��ا ينظ ��ر �إىل ال�شم� ��س املنخف�ضة � ،أو"
�أتذك ��ر ليل ��ة واح ��دة  ،بينما كن ��ا نتكئ على
�شجرة �صف�صاف م�ضطربة  ،وهكذا دواليك
 ،كل الأ�شياء اجلميلة التي متوت من احلياة
والتي نحاول التفكري فيها من جديد بدال من
النظر اىل امل�ستقبل " .
عندما اندلعت الث ��ورة يف رو�سيا ربيع عام
� ، 1917ش ��ارك وال ��ده يف احلكومة امل�ؤقتة
 ،ويف وق ��ت الح ��ق  ،عندما ت ��وىل البال�شفة
احلك ��م  ،كان ع�ض ��وً ا يف حكوم ��ة م�ؤقت ��ة
�أخ ��رى  ،لكنه مل يطق العي� ��ش طويال و�سط
اال�ضطراب ��ات فق ��رر ان يرح ��ل بعائلته اىل
اليون ��ان وم ��ن هن ��اك �إىل انكل�ت�را  ،حي ��ث
اتخ ��ذ االب االج ��راءات من اج ��ل ان يلتحق
فالدمي�ي�ر يف احدى اجلامع ��ات الربيطانية
لدرا�سة الطب  ،لكن االبن كان ينوي درا�سة
االدب  ،فحول اوراقه اىل جامعة كامربيدج
ليتخ ��رج منها عام  ، 1922وهو العام نف�سه
الذي اغتيل فيه والده عندما كان ي�شارك يف
تظاه ��رة �سيا�سية يف برل�ي�ن ، ،انتقل االبن
اىل برل�ي�ن  ،وراح م ��ن �أج ��ل ان يوف ��ر لقمة
العي�ش ين�شر الق�صائد والق�ص�ص الق�صرية
ويرتجم مق ��االت ل�صحيفة رو�سي ��ة يومية،
كان وال ��ده �ساع ��د يف ت�أ�سي�سه ��ا .يف برلني
يت ��زوج من ف�ي�را �سلونيم .وب�سب ��ب اندالع
احل ��رب العاملي ��ة الثانية �سيف ��ر اىل باري�س
خوف ��ا م ��ن بط� ��ش النازي ��ة  .وبع ��د ث�ل�اث
�سن ��وات �سيهاجر من جديد ،وهذه املرة اىل
الوالي ��ات املتح ��دة لي�صبح منذ ع ��ام 1945
مواطن� � ًا �أمريكي ًا ي�شغل من�صب �أ�ستاذ الأدب
الرو�سي يف احدى جامعات نيويورك .عام
� 1960سيهاجر من جدي ��د  ،والوجهة كانت
�سوي�س ��را  ،حيث يتف� � ّرغ للكتابة واالهتمام
بجمع الفرا�شات ،ذل ��ك االهتمام الذي �أخذه
�أي�ض ًا عن والده.
تو�ص ��ل باحثون يف �أدب نابوك ��وف �إىل �أنّ
ّ
لوليت ��ا مل تكن جمرد رواي ��ة من اخليال ،بل
�إن �أحداثه ��ا وقعت بالفع ��ل .و�إن نابوكوف
ق ��ام ب�أبحاث كثرية حت�ض�ي�ر ًا لروايته هذه.
كان يق ��ر�أ بدق ��ة كل جرائم القت ��ل واالعتداء
اجلن�س ��ي يف ال�صح ��ف �آن ��ذاك� ،إىل �أن
�ص ��ادف حادث ��ة الفتاة �س ��ايل هورن ��ر التي
اعتقله ��ا رجل �أربعيني ،وه ��ي تقوم ب�سرقة
دف�ت�ر ،و�أوهمها �أن ��ه من مكت ��ب التحقيقات
الفيدرايل ،ليجربها على البقاء معه كع�شيقة
لعام�ي�ن كاملني ،والتنق ��ل معه عرب الواليات
الأمريكي ��ة من فندق �إىل �آخ ��ر ،خوف ًا من �أن
ينف ��ذ تهديده ويدخله ��ا �إىل �سجن �إ�صالحي
للفتي ��ات  ،يخربنا نابوك ��وف �أن  ":الرواية
م ��ا هي �إال اعرتافات هامربت التي كتبها يف
�سجن ��ه حيث ت ��ويف بانتظ ��ار حماكمته عام
. " 1952

بع ��د ف�شل ��ه يف ق�ص ��ة حب ق ��رر " هامربت "
اال�ست ��اذ اجلامع ��ي املغ ��رم ب�سح ��ر الفتيات
ال�صغ�ي�رات �أن ي�ست�أج ��ر غرف ��ة يف من ��زل
الأرملة �شارلوت هايز ،ليجد نف�سه مهوو�س ًا
بحب ابنته ��ا دولوري�س ،فتاة جاحمة �سيئة
الطباع ال تتع ��دى الثانية ع�شرة من عمرها.
بب�ساطة ،قرر �أن يتزوج الأم ليبقى قريب ًا من
فتاة �أحالمه ال�صغرية.
مل مير وقت طويل قبل �أن تكت�شف �شارلوت
نوايا زوجها عرب قراءة مذكراته ،لكنّ القدر
يتدخ ��ل مل�صلحت ��ه حني مت ��وت الزوجة يف
الليل ��ة نف�سها لت�صب ��ح دولوري�س �أو لوليتا
 ،كما يحلو ل ��ه ت�سميتها ،يف عهدته .عندها
ي�صطح ��ب ال�صغ�ي�رة يف رحل ��ة �أمريكي ��ة
طويل ��ة يف �سيارت ��ه .،ينج ��ح هامربت يف
�إغ ��واء لوليت ��ا ،ويجربه ��ا فيم ��ا بع ��د على
البقاء معه  ،مقابل هدايا ووعود وتهديدات
ب�إر�ساله ��ا �إىل دور �إ�ص�ل�اح ورعاي ��ة �سيئة
ال�صي ��ت .بع ��د عامني م ��ن العبودية ،تهرب
لوليت ��ا برفق ��ة روائ ��ي م�سرح ��ي التقت به
خ�ل�ال ف�ت�رة ق�ص�ي�رة ق�ضته ��ا يف �إح ��دى
املدار�س.
يف نهاي ��ة الرواي ��ة ،ي�صب ��ح ه� � ّم هام�ب�رت
الوحي ��د العثور عل ��ى غرميه وقتل ��ه �إىل �أن
يفع ��ل ذل ��ك� .أما لوليت ��ا فينتهي به ��ا املطاف
�إىل ال ��زواج ب�ش ��اب فقري ،م ��ا ي�ضطرها �إىل
طل ��ب امل�ساعدة املادية م ��ن هامربت .تلتقيه
للمرة الأخرية وهي حامل ،راف�ضة يف �شكل
مطلق الع ��ودة للعي�ش منه على رغم �إحلاحه
امل�ستميت .ث ّم تنتهي الأحداث مبوت لوليتا
�أثن ��اء الوالدة ،بينما يق�ض ��ي هو يف �سجنه
عق ��ب كتابت ��ه مذك ��رات اعتربه ��ا الرابط ��ة
الأزلي ��ة الوحي ��دة بين ��ه وب�ي�ن حمبوبت ��ه
ال�صغرية.
يف الع ��ام  1956يلق ��ي ناباك ��وف حما�ضرة
بعن ��وان ح ��ول كت ��اب لوليت ��ا  ،ي�ؤك ��د فيه ��ا
�إن فك ��رة الرواي ��ة راودته �أثن ��اء �إقامته يف
باري� ��س ع ��ام  ، 1939حي ��ث يكت ��ب رواي ��ة
باللغ ��ة الرو�سية مل تتجاوز ع ��دد �صفحاتها
الثالث�ي�ن  ،ويف هذه الن�سخ ��ة الأوىل تدور
الأح ��داث يف باري� ��س وكان ��ت ال�صبي ��ة
املع�شوقة فرن�سي ��ة ولي�ست امريكية  ،وفيها
يتزوج بط ��ل الرواية وا�سمه �أرثر من امر�أة
مري�ض ��ة �سرع ��ان ما مت ��وت لترتك ل ��ه فتاة
�صغرية يع�شقها بجن ��ون فيقرر اغت�صابها ،
لكنه يف�شل  ،لينتحر يف النهاية بالقاء نف�سه
حت ��ت عج�ل�ات اح ��دى ال�شاحن ��ات  ،ويبدو
�إن الق�ص ��ة مل تعج ��ب بع� ��ض �أ�صدقائه فقرر
متزيقها بعد هجرته اىل �أمريكا عام .1940
يف الع ��ام  1949يع ��ود حلكاي ��ة لوليت ��ا ،
ويب ��د�أ بالكتابة من جديد ويف هذه الن�سخة
اجلديدة ن ��رى ال�صبية املع�شوقة تنحدر من
�أ�ص ��ل �آيرلن ��دي حي ��ث يع ��ود ناباكوف اىل
نف�س فكرة زواج العا�شق العجوز من �إحدى
ال�سيدات طمع ًا يف التقرب من ابنتها � ،إال �أن
هذه الن�سخة مل تل ��ق اال�ستح�سان �أي�ض ًا من
العدي ��د م ��ن �أ�صدقائه فيقرر حرقه ��ا  ،ليعود
له ��ا ع ��ام  1952لينته ��ي من كتاب ��ة الن�سخة
اجلديدة عام . 1953
قبيل وفاته بعام – تويف �سنة  1977عن 78
عام ًا� -أو�صى نابوكوف بحرق اخر رواياته
" ل ��ورا"  .كان ��ت زوجت ��ه ف�ي�را �أنق ��ذت "
لوليتا" من احلرق بعدما رف�ضها النا�شرون،
وانق ��ذت مذكرات التي ق ��رر ان ميزقها اكرث
من مرة  ،ولهذا قررت �إيداع روايته االخرية
يف احدى م�صارف �سوي�سرا .
قال ��ت زوجت ��ه ان ع ��دم من ��ح ناباك ��وف
جائ ��زة نوب ��ل ا�صبح تقلي ��د ًا نعي�شه كل عام
 ،عندم ��ا تطاردن ��ا ال�صحاف ��ة وه ��ي ت�س� ��أل
مت ��ى مينحون ��ك اجلائ ��زة ؟ فيجي ��ب وه ��و
يبت�س ��م �سانتظر مثلكم الع ��ام القادم ..عانى
ناباكوف يف اخر ايام ��ه من �آالم يف العظام
اك ��د االطب ��اء انها ا�صاب ��ة بال�سرط ��ان  ،قال
البن ��ه  ":رمبا املوت وح ��ده ينقذين من �آالم
املر�ض  ،وعذاب الذاكرة املزمن
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الدون الهادئ  ..بال رقابة!
موسكو /عبدهللا حبة
�ص ��درت عن معه ��د غوركي للأدب العامل ��ي مبو�سكو طبعة جديدة
بالرو�سية من رواية ميخائيل �شولوخوف " الدون الهادئ" التي
تن�شر لأول مرة ح�سب ر�أي النا�شرين  ،كما كتبها امل�ؤلف الرو�سي
ون�شرها يف عام  ،1928واملحفوظ ��ة يف الأر�شيفات ب�إعتبارها "
الن�سخ ��ة العلمية"  .وي�ستطي ��ع القارئ املعا�ص ��ر �أن يتعرف على
رائع ��ة الأدب الرو�س ��ي هذه ب ��دون �أي تدخل من �أجه ��زة الرقابة
ال�سوفيتية التي كانت يف خمتلف الفرتات ت�صدر طبعات يتم فيها
�إم ��ا حذف �أو �إ�ضافة �صفحات ال عالق ��ة لها بالن�ص الأ�صلي وتبع ًا
ملتطلبات الظ ��روف ال�سيا�سية .وميكن الق ��ول �إن جميع امل�ؤلفات
ال�صادرة يف الفرتة ال�سوفيتية قد تعر�ضت اىل التعديل واحلذف
 ،ومنه ��ا �أعم ��ال مك�سيم غورك ��ي والك�سي تول�ست ��وي وميخائيل
بولكاكوف وغريهم .وكان كل كاتب ي�ضطر حتت �ضغوط الرقابة
ولأ�سب ��اب �إيديولوجي ��ة اىل �إدخال �شخ�صي ��ات وم�شاهد ال عالقة
به ��ا بالن�ص الأ�صلي من �أجل �إبراز البط ��ل الإيجابي"ال�شيوعي"
�أو بطولة " ال�شيوعي" يف املواقف احلرجة.
�إن عالقة املب ��دع بالرقابة كانت يف خمتلف الأزمان جتلب ال�ضرر
اىل �أي عم ��ل �أدبي .ويف العراق كان امل�ؤلفون والفنانون يعانون
الأمري ��ن من الرقيب يف وزارة الداخلية .وال زلت �أتذكر كيف كان
املرحوم يو�سف العاين ي�أت ��ي حام ًال م�سرحياته وقد �شطبت فيها
بالقل ��م الأحمر �صفحات كاملة .كم ��ا �أذكر كيف منع الرقيب ديوان
ح�س�ي�ن م ��ردان ق�صائد عاري ��ة لأن الرقي ��ب �إعت�ب�ر العنوان خمال
بالآداب � ،أما املخرج امل�سرحي جعفر ال�سعدي فقد جاء اىل زمالئه
يف الفرقة ال�شعبية حام ًال ن�سخة م�سرحية غوغول "املفت�ش العام
" وقد دون على �صفحتها الأوىل " حكم" الرقيب ب�أنها هدامة لأن
غوغول " �شيوعي معروف".
وق�ص ��ة " ال ��دون اله ��ادئ" م ��ع الرقاب ��ة احلزبي ��ة تب ��دو وك�أنه ��ا
م�سرحي ��ة هزلية  .فقد ن�ش ��رت الرواية باللغة الرو�سية وحني كان
الكات ��ب ما زال على قيد احلياة  342م ��رة و�صدرت ب�أكرث من 20
ملي ��ون ن�سخة.علم ًا �إن �ستالني ق ��ر�أ الرواية و�أعطى املوافقة على
طبعه ��ا بالرغم م ��ن �أن الرقاب ��ة مل توافق يف البداي ��ة على ن�شرها
لأن بط ��ل الرواي ��ة ميليخ ��وف ح ��ارب اىل جان ��ب البي� ��ض و�ضد
ال�سلط ��ة ال�سوفيتية ومل ين�ضم اىل "احلم ��ر" حتى نهاية الرواية
 .وكان ��ت كل طبعة جديدة تختلف بح�سب الظروف ال�سيا�سية يف
الب�ل�اد ورغم �أنف الكات ��ب الذي ما كان بو�سع ��ه �سوى الإحتجاج
عل ��ى �إف�ساد فك ��رة روايته الأ�صلية باحل ��ذف والتعديل والإ�ضافة
لإعتب ��ارات �إيديولوجي ��ة والت ��ي كان ��ت متليه ��ا هيئ ��ة الرقاب ��ة
ال�سوفيتية" جالف لي ��ت" ولي�ست دور الن�شر .وكان �شولوخوف
يعار�ض ثم يلتزم ال�صمت على طغيان هذه الهيئة لأنه كان ع�ضو ًا
يف احل ��زب ال�شيوعي ووجب عليه الإلت ��زام باالن�ضباط احلزبي
وبتعليمات احلزب.
وهك ��ذا ج ��رى يف طبع ��ة ع ��ام  1933ح ��ذف كل م ��ا يتعل ��ق بليف

تروت�سك ��ي يف الرواية .ويف طبعة عام  1935حذفت من الرواية
جمي ��ع الألفاظ الت ��ي �إعتربتها الرقابة نابي ��ة �أو مبتذلة يف �سياق
احلمل ��ة م ��ن �أجل احلف ��اظ على نق ��اوة اللغ ��ة الرو�سي ��ة ال�سائدة
�آن ��ذاك .ويف طبعة ع ��ام  1936حذفت �أ�سم ��اء جميع ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة املعار�ضة ل�ستال�ي�ن .بينما �أدخ ��ل يف الن�ص يف طبعة
ع ��ام  1938تعدي ��ل حول �أهمي ��ة دور �ستالني يف �إحل ��اق الهزمية
بجي� ��ش املتطوع�ي�ن (احلر�س الأبي�ض)يف اجلبه ��ة اجلنوبية يف
�أي ��ام احل ��رب الأهلي ��ة يف رو�سي ��ا ( .)1920-1918وبق ��ي ه ��ذا
التعدي ��ل يف طبع ��ات الرواية حتى ع ��ام  1956ح�ي�ن �أدان نيكيتا
خرو�ش ��وف يف امل�ؤمتر الع�شري ��ن للحزب ال�شيوع ��ي ال�سوفيتي
" عبادة الفرد" املتمثلة ب�شخ�ص �ستالني .وهكذا �صدرت الطبعة
اجلدي ��دة للرواية يف عام  1956خالية من �إ�سم �ستالني .كما طلب
الرقيب لإعتبارات تفادي احلزازات القومية حذف بع�ض الكلمات
الت ��ي تعترب م�سيئة اىل �أبن ��اء القوميات ومثالها كلمة "خوخول"
الرو�سي ��ة ال�شائعة حتى الآن يف الكالم ال ��دارج لدى التحدث عن
الأوكرانيني و�أ�ستبدلت الكلمة ب" الأوكراين".
ومعروف �أن الن�سخة اخلطية لرواية " الدون الهادئ" قد فقدت كلها
تقريبا خالل فرتة طويلة بعد احرتاق جميع �أر�شيف �شولوخوف
يف �أثناء احل ��رب العاملية الثانية حني ق�صف ��ت الطائرات الأملانية
بيته يف بلدة فيو�شين�سكايا ،ولقيت والدته م�صرعها فيه .وكانت
ق ��د ترددت الإ�شاعات ب� ��أن م�ؤلف " الدون اله ��ادئ" �شخ�ص �آخر.
وق ��ال البع�ض �إن �شولوخ ��وف كان �صغري ًا يف ال�س ��ن ( 23عاما)
حينم ��ا كتب "الدون الهادئ"بينما ت�ضمنت الرواية ما ال ي�ستطيع
كتابت ��ه �سوى الرجل الذي ميتلك خربة كبرية يف احلياة ومعرفة
بدقائ ��ق الأمور يف حياة الق ��وزاق و�أحداث احل ��رب الأهلية  ،زد
عل ��ى ذلك �إنه ��ا كتب ��ت ب�إ�سلوب �أدب ��ي رفيع قيا�س� � ًا اىل جمموعته
الق�ص�صي ��ة الأوىل " �أقا�صي� ��ص ال ��دون" التي ن�شره ��ا قبل ذلك .
وبقيت � 140صفحة فقط من املجلدين الثالث والرابع كتبت بخط
ي ��د �شولوخوف نف�سه وحتفظ الآن يف معهد الأدب الرو�سي(بيت
بو�شك�ي�ن) يف �سانت-بطر�سبورغ .كما توجد ن�سخ مطبوعة على
الآلة الكاتبة يف �أر�شيف الدولة للآداب والفنون و�أر�شيف متحف
الأدب مبو�سكو .وحتف ��ظ يف الأر�شيف ر�سائل �شولوخوف التي
ي�ش�ي�ر فيها اىل التعديالت والأماك ��ن املحذوفة يف روايته .وعمد
خ�ب�راء الن�صو� ��ص اىل مقارن ��ة خمتل ��ف الإ�ص ��دارات وال�سيم ��ا
الت ��ي ن�ش ��رت يف البداية يف جمل ��ة "اكتوبر" والطبع ��ة الأخرية
م ��ن امل�ؤلفات الكاملة الت ��ي ن�شرت يف ف�ت�رة  1986-1985حتت
�إ�شراف الكاتب .ويطلق النا�ش ��رون على الطبعة اجلديدة لرواية
" الدون الهادئ " ت�سمية " طبعة علمية" لإنها تعتمد على درا�سات
خ�ب�راء الن�صو�ص الذي ��ن عملوا عدة �سن ��وات يف الأر�شيفات من
�أج ��ل �إعط ��اء �صورة تقريبي ��ة عن الأ�ص ��ل .وله ��ذا زودت الطبعة
ب�شروح كثرية ومبراجع �أر�شيفية.
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مرت عىل وفاة األديب الرويس ميخائيل شولوخوف ( ،)1984 1905مثلام متر أيض ًا ذكرى
ثالثون عاما َّ
 15أكتوب��ر م��ن عام  1965التي منح فيها جائزة نوبل عىل ملحمته الش��هرية »ال��دون الهادئ« والتي
تحفل بأكرث من  600شخصية تَصف حياة القوزاق ومعاناتهم.
وه��ي الرواية التي نصحنا أدباء ومثقَّ فون يف الس��بعينيات من الق��رن املايض ،لنقرأها ،إىل جانب
روايات مثل :كيف سقينا الفوالذ ،وداع ًا ياغوليساري ،الثلج الحار ،صدى الحرب والغجري ،الهزمية.
والالفت أنه قىض شولوخوف يف إنجاز هذا العمل ،حوايل  12عام ًا يف كتابتها  1928ـ .1940
أنور محمد

" ال��دون اله��ادئ"  ..األدب مغ��ردا
خارج سرب السلطة
وت�صنف الرواية ،بحكم طبيعة م�ضمونها وما لقيه م�ؤلفها
من مالحقات و�أخطار ،الرواية التي حتدت فغردت خارج
�سرب �أدب (الواقعية اال�شرتاكية) ،يف زمن كان ذلك �ضربا
من اجلنون يف رو�سيا (زمن االحتاد ال�سوفييي).
مالحقات ومعاناة
عل ��ى �أنَّ ه ��ذه امللحم ��ة الروائي ��ة كان ��ت �ست ��ودي بحي ��اة
�شولوخوف ل ��وال ُّ
تدخل جوزيف �ستال�ي�ن �شخ�صي ًا ،لأ َّنها
ك�سرت قاعدة �أدب الواقعية اال�شرتاكية.
فبطله ��ا غريغ ��وري كان من�شق� � ًا وح ��ارب ال�شيوعي ��ة رغم
مطالب ��ة الق� � َّراء وال�سيا�سي�ي�ن ال�سوفيي ��ت ب�إعادت ��ه �إىل
احل ��زب ،وملَّا مل ي�ستج ��ب لهم ،كرر امل�س�ؤول ��ون الأمنيون
يف منطق ��ة الدون حماوالت ت�صفية �شولوخوف ،الذي ف َّر
�إىل مو�سكو والتقى �ستالني وروى له ما حدث..
فجم ��ع �ستال�ي�ن �أع�ضاء املكت ��ب ال�سيا�سي وم ��ن ثم �أجرى
تغي�ي�رات يف القي ��ادات الأمني ��ة عل ��ى خلفي ��ة خمط ��ط
الت�صفي ��ة .وكان �شولوخوف التق ��ى ب�ستالني ثالث مرات
ب�ي�ن عامي  1937و .1938وط ��رح �أمامه موقفه من حملة
االعتق ��االت الت ��ي تع َّر� ��ض لها املثقف ��ون رغم كي ��د القيادة

احلزبية والأمنية واتهام �أع�ضائها �شولوخوف مبمار�سة
الن�شاط املعادي للنظام.
يف»الدون الهادئ« ي�ص ��ف �شولوخوف �صراع ال ِبي�ض مع
ا ُ
حلم ��ر يف الق ��وزاق ،فرناه /نرى ميخائي ��ل �شولوخوف
ينحِّ ��ي املث َّقفني جانب ًا  -رغم ا َّن ��ه توَّ �سط لهم عند �ستالني-
وطبعا ذلك ل ��وال مع ِّلم املدر�سة يف تل ��ك القرية القوزاقية،
وو�صول (�شتوكمان) الذي يدير م� َّؤ�س�سة �آالت للخياطة..
والذي يتب َّنى قراءة ودرا�سة  -تدري�س مارك�س مع زعيمني
م ��ن احلم ��ر :مي�شي ��كا كو�شف ��وي و�إيف ��ان كوتلي ��اروف،
ب�صفتهم ��ا وجهني ثوري�ي�ن متعلم�ي�ن� ،إذ يرتبطان بعالقة
�صداقة قوية مع غريغوري ميلتكوف بطل الدون الهادئ.
وال ن ��دري مل ��اذا مل يع ��ر �شولوخ ��وف  -املث َّق ��ف � -أهمي ��ة
يف مث ��ل ه ��ذه الرائعة الأدبي ��ة كرواية متح ��ت مادتها من
الطبيعة.
�إذ بق ��در م ��ا ك�شف ��ت ع ��ن العالق ��ة الغريزية ب�ي�ن النا�س/
الب�ش ��ر و�أر�ضه ��م ،وع�شقهم لنهره ��م الذي ا�سم ��ه (الدون
اله ��ادئ) ،بقدر ما ح ّي ��دت ،فعليا ،املث َّقف ال ��ذي عوَّ ل كثري
من الروايات ال�سوفييتية ،روايات الواقعية اال�شرتاكية،

علي ��ه كم�ستقبل �أوَّل دولة �شيوعية يف العامل  ..دولة بد�أت
بداي ��ة قوية وا�ستم� � َّرت تعي�ش قرابة ثالث ��ة �أرباع القرن،
ف�صارت خاللها (قوة عظمى)..
وال �سيما �أنَّ �شولوخوف مل يلب�س قمي�ص هذه الواقعية �إال
فيما ندر يف املنا�سبات الثورية ..واعتمد يف ن�سج روايته
الدون الهادئ ،على بطل �شعبي غريغوري� ،شخ�صية جاء
به ��ا من خ ��ارج الن�سق احل�ض ��اري لث ��ورة �أكتوبر ،1917
�شخ�صي ��ة تث ��ور وتغ�ضب ب�أوام ��ر من قلبها ال م ��ن عقلها،
�شخ�صية انفعالية.
� .شخ�صي ��ة فو�ضوية نزقة مل تك ِّم ��ل تعليمها يف (كني�سة)
القري ��ة� ..إىل �آخره .ول ��وال �أنَّ غريغوري ع�ش ��ق �أك�سينيا
ا�ستاخوف ��ا الت ��ي حتتق ��ر زوجه ��ا �ستيب ��ان ال ��ذي يهينه ��ا
ويع ِّذبها ،فوجدت يف غريغوري �ضالتها كعا�شق من طراز
ال�شر�سني الأوفياء ملع�شوقتهم...
�إك�سينيا هذه َج ْوهَ َرتْ � /أبرزت الإن�ساين الذي فيه احلياة،
الذي فيه حب الأر�ض الذي ي�سكن �أعماق غريغوري ،الذي
التجار (�آل ميلك ��وف)� .إذ كانت تالزمه
ه ��و ابن طبقة م ��ن َّ
ه ��ذه القاعدة التي جُ بل عليها القوزاق�( :أنت قوزاقي ،لذا

عليك ومن �أجل �أر�ضك �أن تقتل من دون رحمة ،لأنَّ لك حق ًا
يف قتل العدو يف �ساحة املعركة ،و�أ َّنه كلما قتلت رج ًال يف
احلرب ،غفر الله لك خطيئة).
هذه القاعدة نرى �ضوءها يلمع يف قلب غريغوري ،عندما
ي�أمر القائد (بودتولكوف) بقتل ال�ضباط الأ�سرى .فيتخلى
ع ��ن �شيوعيته ،وينظر غريغ ��وري �إىل بودتولكوف واىل
الرو� ��س عموم ًا ،عل ��ى �أ َّنهم غرباء ..فينقل ��ب على القائد -
قائ ��ده البل�شفي هذا ،وي�ش ��ارك يف الث�أر منه ،الث�أر املرعب
الدامي.
م ��ا يعن ��ي �أنَّ �شولوخوف ه ��و لي�س م ��ع ال�شيوعية �أو مع
�أي ح ��زب �أو �أي مذه ��ب �أو �أيديولوجية؛ كانت ما تكون..
فيهرب غريغ ��وري ،وي�صري مرت ��د ًا ،مرتد ًا عل ��ى م�أ�ساته،
وال ي�ستطي ��ع اخل ��روج منه ��ا� ،إذ �إنَّ الث ��ورة عندما تنجز
بع�ض� � ًا من م�شروعها ،وتق�ضي على البي�ض ،ومن ث َّم تنزع
امللكي ��ة ،ن ��رى غريغ ��وري طري ��د ث ��ورة ِّ 1917
يف�ضل �أن
يلتح ��ق بع�صابات (فومني) على �أن يك ��ون �سجين ًا .وبذا،
ال يبقى له �سوى مع�شوقته �إك�سينيا..
غ�ي�ر �أنَّ �شولوخ ��وف ال ينه ��ي �أح ��داث الرواي ��ة هن ��ا ،بل
يذه ��ب ،مي�ضي ،فيم� �دِّد لغريغ ��وري ،وقبي ��ل العفو الذي
متنح ��ه ث ��ورة  1917يف منا�سب ��ة عي ��د العم ��ال العامل ��ي،
ن ��راه ،نرى غريغوري يرتاجع عن قراره ،وك�أ َّنه كان عليه
�أن يعي� ��ش م ��ع الث ��ورة  -ال �أن يعي�شها .فيلق ��ي ببندقيته،
ومب�سد�س ��ه مع ما فيهما من طلقات يف نهر الدون ،ومن ث َّم
يع�ب�ره ليلتقي بولده ال�صغري (مي�شتكا) الذي يكون واقف ًا
على باب بيته.
يف الدراما
 2015وافق ��ت وزارة الثقاف ��ة الرو�سي ��ة ،يف ال�سن ��وات
االخ�ي�رة ،عل ��ى خطة لتموي ��ل م�سل�سل تلفزي ��وين من 12
حلق ��ة للمخ ��رج �سريغ ��ي �أور�سولياك ،عن رواي ��ة »الدون
اله ��ادئ« ليُعر� ��ض ه ��ذا الع ��ام  2015مبنا�سب ��ة االحتفال
بالذك ��رى الـ 110مليالد الكاتب .وكانت الرواية قد حتوَّ لت
�إىل فيلم �سينمائي عام  ،1958بطولة:
املم ِّثل ��ة �ألين ��ا بي�سرتيت�سكاي ��ا واملم ِّث ��ل بيوت ��ر غليبوف.
ث ��م �أخ ��رج الراح ��ل �سريغ ��ي بوندارت�ش ��وك ،احلائز على
جائ ��زة الأو�س ��كار ،الرواي ��ة لل�سينم ��ا .لكن امل ��وت �أدركه
قب ��ل االنتهاء .فتاب ��ع �إجناز العمل ول ��ده ،املمثل واملخرج
فيودور بوندارت�شوك ،وعر�ض الفيلم عام .2006
 1930اقتب�س ��ت الرواية ،وا�ستلهمت يف اعمال �سينمائية
عديدة ،لتج�س ��د على ال�شا�شة ،ثالث م ��رات ،منذ بروزها،
يف الفرتة االوىل:
 :1930وه ��و فيلم اليف ��ان برافوف و�أولغ ��ا بريو برازين
�سكايا.
1957
 1958فيل ��م م�ستوح ��ى م ��ن »ال ��دون اله ��ادئ« للمخ ��رج
�سريغ ��ي غريا�سيموف حتت العنوان نف�س ��ه� .شاركت يف
متثيل ��ه جنمة ال�سينما ال�سوفييتي ��ة �ألينا بي�سرتيت�سكايا،
حي ��ث لعب ��ت دور بطلة الفيل ��م �آني�سي ��ا .و�أدى دور البطل
(غريغوري ميليخوف) :املمثل بيوتر.
1992يف ال�سينم ��ا كان هذا الفيلم ن�سخة جديدة ل�سريغي
بوندارت�ش ��وك .م�أخ ��وذة م ��ن الفيل ��م ال�ساب ��ق .وه ��و من
بطولة روبرت ايفرت .واجنز يف العام .2006
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إنه��ار االتحاد الس��وفيايت
وانتق��ل الع��امل إىل القطبي��ة
األحادي��ة ،إىل حني حت ً
ام .وكل يشء س��ائر
باتج��اه طم��س كل أثر مل��ا تحقق
يف تلك املرحلة التي تجري املساعي
لتصويره��ا فق��ط باالنته��اكات الس��تالينية
لحقوق اإلنس��ان ،وبالكوالغ رمز ًا لها .فلم تسلم
م��ن محاوالت الطم��س حت��ى الروائع األدبي��ة .فرواية
"ال��دون اله��ادئ" ،وهي من ش��وامخ الرواي��ات لتلك
الفرتة ،ومؤلفها ش��ولوخوف ،مل تس��لم من
هذه املحاوالت أيض ًا.

شولوخوف مؤلف "الدون الهادئ"؟
صادق البالدي

كاتب راحل

ويف عه ��د غوربات�ش ��وف اكت�سب ��ت �شعبي ��ة
كب�ي�رة تهم ��ة انتح ��ال الرواي ��ة املوجه ��ة
�إىل �شولوخ ��وف ،فاته ��م ب�سرق ��ة الرواي ��ة
وانتحالها لنف�سه .وخا�ض م�ؤيدو هذه التهمة
ومعار�ضوها معارك �ساخنة ،مل يقدم �أي طرف
�أدلة و�إثباتات علمية ت�سند موقفه ،بل ات�سمت
بالعاطفية واحلما�سة فقط ،وما كان بقدرة �أي
من الطرفني �أن يقدم الدليل القاطع :خمطوطة
الرواية.
مل تك ��ن ه ��ذه التهمة جدي ��دة .فف ��ي ال�ستينات
وال�سبعين ��ات وج ��ه �سوجلن�ست�ي�ن احلائ ��ز
 يف خ�ض ��م احل ��رب الب ��اردة  -عل ��ى جائ ��زةنوب ��ل ل�ل��آداب ،كجزء من حملت ��ه �ضد االحتاد
ال�سوفياتي ،هجوم ًا مركزي ًا على �شولوخوف
متهم� � ًا �إي ��اه بانتح ��ال الرواي ��ة .وانت�ش ��رت
نظري ��ة "انتح ��ال الرواي ��ة" انت�ش ��ار ًا وا�سع ًا.
و�آن ��ذاك رد احت ��اد الك ّت ��اب ال�سوفي ��ات امل�ؤيد
للح ��زب ال�شيوعي ،على ه ��ذه التهمة ب�أنها من
�صني ��ع خميل ��ة "اخلائ ��ن" �سوجلن�ستني الذي
ا�سقطت عنه اجلن�سية ال�سوفياتية ،واحت�ضنه
الغ ��رب ...ومع ��روف �أنه ع ��اد �إىل رو�سيا بعد
انهيار االحتاد ال�سوفياتي!

وم ��ن الطري ��ف �أن هذه التهم ��ة مل تكن جديدة
متام� � ًا ،فف ��ي �أوائ ��ل الثالثين ��ات عن ��د �صدور
رواي ��ة "الدون اله ��ادئ" ،التي اعت�ب�رت حدث ًا
من الأحداث الأدبي ��ة اجلليلة ،اثريت ال�شكوك
ح ��ول �أ�صالة املخطوط ��ة .والأك�ث�ر طرافة ان
الت�شكي ��ك بو�شولوخ ��وف واتهام ��ه بانتح ��ال
الرواي ��ة مل ي�ص ��درا م ��ن الأو�س ��اط الأدبي ��ة
الرو�سي ��ة التي هاج ��رت بعد انت�ص ��ار الثورة
البل�شفي ��ة ،ب ��ل �صدرت من "االحت ��اد الرو�سي
للأدباء الربوليتاريني".
كان ��ت الرواي ��ة ال�ضخم ��ة ،املكتوب ��ة با�سلوب
الأدب الرو�س ��ي الكال�سيك ��ي للق ��رن التا�س ��ع
ع�ش ��ر ،ق ��د �أث ��ارت ع�ب�ر �شخو� ��ص الرواي ��ة
الت�شكي ��ك ب�ضرورة احل ��رب الأهلية الدموية.
ومل ي ��رق ه ��ذا الت�شكي ��ك باحل ��رب الأهلي ��ة
لالحت ��اد الرو�س ��ي للك ّت ��اب الربوليتاري�ي�ن.
وع�ّب�رّ االحتاد عن ظنونه ب� ��أن الرواية لي�ست
من ت�أليف �شولوخوف ،بل من ت�أليف الروائي
نيق ��والي كريوك ��وف الأدي ��ب غ�ي�ر املعروف،
وه ��و مث ��ل �شولوخ ��وف م ��ن منطق ��ة الدون،
وكان ق ��د ن�شر قبل ثورة ت�شرين الأول اكتوبر
بع�ض الق�ص�ص عن حياة القوزاق ،ويف �أثناء

احل ��رب الأهلي ��ة كان ق ��د تعاطف م ��ع البي�ض
املعادين للثورة.
لك ��ن �ستال�ي�ن ،بعدم ��ا ق ��ر�أ الرواي ��ة ،وجده ��ا
رائع ��ة ،فتب ��ددت كل ال�شك ��وك والظن ��ون م ��ن
جانب االحتاد الربوليتاري ،وتخلى عن الظن
ب� ��أن �شولوخ ��وف ا�ستن�سخ "ال ��دون الهادئ"
ع ��ن كريوك ��وف .وم ��ا كان الحت ��اد الك ّت ��اب
الربوليتاري�ي�ن �أن يفع ��ل غ�ي�ر ذل ��ك ،فم ��ا كان
يقول ��ه �ستال�ي�ن هو القان ��ون املقد� ��س .وهكذا
�آم ��ن �ستال�ي�ن نف�سه به ��ذا الوهم .فف ��ي اواخر
حياته ج ��رت مناق�شات بني علم ��اء اللغة حول
ن�ش ��وء اللغة وتف�س�ي�ر املادية له ��ا ،وكان ر�أي
العلم ��اء ال ينطل ��ق من جمود عقائ ��دي ،بل من
البح ��ث العلم ��ي .وناق�شهم �ستال�ي�ن �شخ�صي ًا،
وعندما طرحوا �آراءهم دح�ضها �ستالني بقوله
لهم" :ولكن �ستالني يقول غري ذلك" .فاقتنعوا!
وبع ��د �أن تراج ��ع االحت ��اد الرو�س ��ي للك ّت ��اب
الربوليتاري�ي�ن ع ��ن موقف ��ه ،تبن ��ت الأو�ساط
الرو�سية يف املهجر ه ��ذه التهمة و�شنت حملة
وا�سع ��ة �ضد �شولوخوف معتربة �إياه "حبيب
�ستالني".
الأمر املثري حلرية الباحثني هو �سبب عدم قيام

اجلهات ال�سوفياتية يف البحث عن املخطوطة.
فقد �ص ��رح الربوفي�س ��ور او�شاك ��وف ،رئي�س
ق�س ��م الأدب الرو�س ��ي احلدي ��ث التاب ��ع ملعه ��د
مو�سكو للأدب العاملي ،ان معهده كان قد بحث
�سن ��وات طويلة عن املخطوطة ،ولكن من دون
جدوى .و�أول خيط يف العثور على املخطوطة
وُجد اوا�سط الت�سعينات عندما تردد ان ورثة
�أحد �أ�صدق ��اء �شولوخوف عر�ضوا املخطوطة
عل ��ى دار �سوذب ��ي للم ��زادات يف لن ��دن لق ��اء
ن�ص ��ف مليون دوالر .وتتبع املعهد هذا اخليط
حت ��ى متكن من �ش ��راء املخطوطة م ��ن الورثة
مب�ساعدة احلكومة الرو�سية ورئي�س الوزراء
احل ��ايل ،ال ��ذي كان رئي� ��س املخاب ��رات قب ��ل
تعيينه لرئا�سة الوزارة.
ودل ��ت الأبح ��اث عل ��ى �أن �شولوخ ��وف كان
ق ��د ج ��اء �إىل مو�سك ��و الع ��ام  1928ومل يك ��ن
معروف ًا بع ��د ،وات�صل بكوردا�ش ��وف من �أجل
ن�شر الرواية .وحل�سن احلظ كان كوردا�شوف
ميل ��ك �آل ��ة كاتب ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي مل يك ��ن عادي ًا
�آن ��ذاك ،ب ��ل كان ن ��ادر ًا ج ��د ًا ب�ي�ن الك ّت ��اب يف
مو�سك ��و .كان �شولوخوف يع ��رف عن وجود
�آل ��ة كاتب ��ة يف موطن ��ه ،هي الوحي ��دة يف حي

الق ��وزاق ،وبالذات يف مرك ��ز املخابرات الذي
كان عم�ل�ا�ؤه يراقبون �شولوخ ��وف باعتباره
من "القادة الرئي�سيني للردة القوزاقية" .ويف
بي ��ت كوردا�ش ��وف كتب ��ت ن�سخة م ��ن "الدون
اله ��ادئ" عل ��ى الآل ��ة الكاتب ��ة ار�سل ��ت للطبع،
وبقي ��ت املخطوط ��ة الأ�صلي ��ة م ��ع الإ�ضاف ��ات
والت�صحيحات بخ ��ط يد �شولوخوف يف بيت
�صديقه كوردا�شوف.
وق ��ام املعه ��د بع ��د ح�صول ��ه عل ��ى املخطوط ��ة
الأ�صلي ��ة بدرا�ستها ،واج ��راء البحوث عليها.
وا�ش�ت�رك مع املعهد يف التدقي ��ق والبحث ابن
ميخائيل �شولوخوف ،وطل ��ب املعهد م�شاركة
�سوجلن�ست�ي�ن يف التدقي ��ق ،لكن ��ه رف�ض ذلك.
وكان ��ت نتيج ��ة البحث التي �أعلنه ��ا لل�صحافة
الربوفي�س ��ور او�شاك ��وف "ان ميخائي ��ل
�شولوخ ��وف وح ��ده م�ؤلف "ال ��دون الهادئ"،
املخطوط ��ة �أ�صلية وهي تع ��ود ل�شولوخوف.
وه ��ي حتت ��وي عل ��ى العدي ��د م ��ن الإ�ضاف ��ات
والتعديالت بخط يد �شولوخوف ،الأمر الذي
ي�ؤكد انها غري م�ستن�سخة عن كريوكوف".

هذه املادة �سبق ان ن�شرت وهي
للراحل �صادق البالدي
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ميخائيل ش��ولوخوف ..من قرية
قوزاقية إلى جائزة نوبل

ميخائيل شولوخوف ..عبقرية األلم
سناء أمين
رحلتَ مف�ض ًال عدم الر ّد على اتهامات جت ّردك من جوهر
ما ع�ش ��تَ لأجل ��ه ،ا�ست�سلم خ�صوم ��ك ل�شكوكهم ب�أنك مل
تكتب حرف ًا من روايت ��ك الأ�شهر "الدون الهادئ" ،بينما
مل تغ ��ادر يقين ��ك ذات حلظة حني قلت "�أري ��د �أن ت�ساعد
كتبي النا�س على �أن ي�صبحوا �أف�ضل ،ودواخلهم �أنقى،
و�أن يكت�شف ��وا حب �شخ�ص �آخ ��ر� ...إذا متكنت من ذلك،
ف�أنا �سعيد للغاية".
رمب ��ا تب ��دو كلم ��ات الروائ ��ي الرو�س ��ي ميخائي ��ل
�شولوخ ��وف ( ، )1984 – 1905ب�سيط ��ة وغري مزوّ قة
لكنه ��ا ت�صلح يف الوق ��ت نف�سه �أن تك ��ون مبثابة مقولة
�أ�سا�سي ��ة ّ
تلخ� ��ص الآالم واملح ��ن الت ��ي �صنع ��ت حياته
وكان ��ت مث ��ار ح�س ��دٍ ب�سب ��ب نهاياته ��ا املوفق ��ة وغ�ي�ر
املتوقعة.
مل يتم ّك ��ن �صاحب "م�ص�ي�ر �إن�سان" من �إكم ��ال درا�سته
االبتدائي ��ة ،ما ا�ضط ��ره �أن يعمل يف مه ��ن عديدة عتا ًال
وبن ��ا ًء وحما�سب ًا وحت ��ى مد ّر�س ًا ل�صف ��وف حمو الأمية
بع ��د �أن ا�ستط ��اع �أن يع ّل ��م نف�سه بنف�سه ،وه ��و املولود
يف �أرياف القوزاق تلك املنطقة الفقرية املهمّ�شة النائية
الت ��ي كان ��ت ّ
حمط �ص ��راع دائم بني الرو� ��س وجريانهم
وبني ال�سلطة والتم ّردات املتك ّررة عليها.
ا�ستفاد من عالقته بال�سلطة بح�صوله على الوثائق التي
احتاجها م�صادر لرواياته
م ��ن هذه العوامل �صنع �شولوخ ��وف �شخ�صياته ال�ستمئة
يف "ال ��دون اله ��ادئ" وحت ّك ��م مب�صائره ��ا جميع� � ًا مبا ال
ين ��زع عنه ��ا واقعيتها وه ��و الع� �المِ بعاداته ��ا وتقاليدها
وتاريخه ��ا وجذور ال�صراع االجتماعي فيها ،وال يحرمها
من م�شاعرها الإن�سانية و�صدقية ال�شخ�صيات والعالقات
يف م ��ا بينها ،وت�شابكه ��ا يف بنائها النف�س ��ي وح�ضورها
احلقيق ��ي يف مكانه ��ا مع بقية �أعماله الت ��ي مل تنل �شهرة،
وه ��و الدليل الذي ف ّند به الباحث ��ون مزاعم انتحاله لهذه
الرواية.

حت�ض ��ر هن ��ا نقط ��ة يف غاي ��ة الأهمي ��ة ،فكوم ��ة املقاالت
والأبح ��اث الت ��ي حاول ��ت �إثب ��ات �سرقة العم ��ل من كاتب
رو�سي يدعى فيودور كريوكوف ( )1920 – 1870كانت
ت�ستن ��د �إىل احت�ضان احلكومة ال�سوفييتية ل�شولوخوف
باعتب ��اره كاتبها الأبرز ،م ��ا ميكن النظر �إلي ��ه ب�إيجابية
تدح� ��ض ه ��ذه الدع ��اوى �ض ��ده فق ��د ا�ستفاد م ��ن عالقته
بال�سلطة بح�صوله على الأوراق والوثائق اخلا�صة التي
احتاجه ��ا م�ص ��ادر لرواياته ،والت ��ي �أغنته ��ا بالتفا�صيل
واملعلوم ��ات ،لكنها �أي�ض ًا منعت عنه الأر�شيف الع�سكري
الذي �أراده عند كتابة روايته "املدافعون عن الوطن".

م�س�أل ��ة �أخرى ت�ستح ��ق مزيد ًا م ��ن التمحي�ص يف �سرية
�صاح ��ب "الأر� ��ض البكر" بنعته كات ��ب ال�سلطة� ،إذ كانت
كتابات ��ه ومواقفه ت�ش�ي�ر �إىل �أنه قدّم منوّ ج� � ًا خمتلف ًا يف
ه ��ذا ال�سياق .ففي "الدون الهادئ" ينتقد احلرب الأهلية
الرو�سي ��ة ( )1922 – 1917التي م ّثلت �أ�شر�س مواجهة
ب�ي�ن البال�شف ��ة وخ�صومه ��م الذي ��ن ا�ستعان ��وا بق ��وى
خارجي ��ة ،حيث يتناوله ��ا ب�أب�شع �صوره ��ا ويف تعريته
لعنف الطرفني ودمويتهما نراه ي�ؤكد على حقيقة واحدة
ه ��ي �أن اخل�ل�اف عل ��ى ال�سلط ��ة ال يجلب �س ��وى تعا�سة
الب�سطاء وتفكك قيمه ��م الأ�سرية واالجتماعيةّ ،
وكل ذلك

على ح�ساب الوطن.
لكن عل ��ى امل�ستوى ال�شخ�صي ،لن جن ��د كاتب ًا �سوفييتي ًا
حظي بهذه العداوة من قب ��ل ك ّتاب ّ
النظام �أنف�سهم الذين
�أرادوا التخ ّل� ��ص من ��ه ب�شت ��ى الطرق وكان ��ت تقاريرهم
�ض ��ده تتواىل عل ��ى مدى عق ��ود ،ولوال اال�ستثن ��اء الذي
ح�صل علي ��ه من �ستالني ،لكن املنف ��ى �أو الإعدام م�صريه
امل�ؤ ّكد.
كم ��ا �أن الك ّتاب الرو�س املن�ش ّقني كانوا الأ�ش ّد كراهية له؛
با�سرتن ��اك امل�شغ ��ول يف مق ّر �إقامت ��ه الباري�س ��ي ب�إقناع
الن ّق ��اد بـ"مهزل ��ة" ا�سمه ��ا �شولوخ ��وف ،و�سوجلنت�سني
ال ��ذي كان ي ��ردّد "مل يك ��ن �شولوخ ��وف �ستاليني� � ًا �إال فى
عه ��د �ستالني ،لي�صبح خروت�شيفي ًا ف ��ى عهد خروت�شيف،
وبريجينيفي� � ًا فى عه ��د بريجينيف ...وهك ��ذا" ،ولو �أنه
ت ّفخ� ��ص عبارته لوج ��د �أنه ��ا التعبري عن ذل ��ك ال�شخ�ص
الذي مل ي ��رد نعيم ال�سلطة وال جحيمه ��ا كما ت�ؤكد �سرية
حياته.
املفارق ��ة �أن ال� � ّرد الأبلغ عل ��ى ّ
كل ه�ؤالء �أت ��ى من الغرب،
ح�ي�ن ك�شف �أر�شيف "الأكادميية ال�سويدية" ب�أن �صاحب
"الأر� ��ض حرثناها" نال �أك�ث�ر عدد من الرت�شيحات يف
تاريخها عند ح�صوله على جائزة نوبل عام  ،1965التي
دف ��ع بها ك ّتاب من �أمثال �أراغ ��ون ،ورينيه �شار ،و�أندريه
مارل ��رو ،ون�ي�رودا ،ونابوك ��وف ،وعزرا باون ��د ،بل �إن
�سارت ��ر كتب �ضمن �أ�سباب رف�ضه للجائزة يف العام الذي
�سبقه ب�أن كان من الأجدر منحها ل�شولوخوف.
رح ��ل كاتب ال�سوفييت مطمئن ًا عل ��ى �أن "الدون الهادئ"
ق ��د ُطبع ��ت �آالف الطبع ��ات وو ّزع منه ��ا مالي�ي�ن الن�س ��خ
يف ح ��وايل مئ ��ة لغة ترجم ��ت �إليها ،و�أنه ��ا ال زالت حتى
الي ��وم تقدّم �أهم حماكمة �أخالقية للحرب ،ومت ّثل ملحمة
�ص ��وّ رت الإن�س ��ان الب�سيط يف ّ
كل م ��كان والذي يتجاوز
ويتم�سك باحلياة.
�آالمه
ّ

إبراهيم أبو عواد
وُلد الأدي ��ب الرو�سي ميخائي ��ل �شولوخوف
( )1984 _1905لأب م ��زارع و�أم �أوكرانية
 .و�أم�ض ��ى معظ ��م حيات ��ه يف قريت ��ه ”
فيو�شين�سكاي ��ا “ ،التابع ��ة لإقلي ��م رو�ستوف
يف جن ��وب رو�سي ��ا  .و�ص ��ارت قريت ��ه ه ��ي
الف�ض ��اء الفك ��ري والأدب ��ي لكاف ��ة �أعمال ��ه .
ت�أ َّث� � َر ببيئت ��ه و َقوم ��ه  ،وهُ ��م جمموع ��ات من
املقاتلني جاء بها القي�صر كي تحَ ر�س احلدود
اجلنوبية للإمرباطورية الرو�سية  ،ف� َّأ�س�ست
�أخالقياتها  ،وك َّر�ست �أدبَها ال�شعبي وعاداتها
وتقاليدها .
مل يُكمِ ��ل �شولوخ ��وف درا�ست ��ه االبتدائية ،
وعا� ��ش الف�ت�رة (  )1924_1918يف �إقلي ��م
رو�ستوف  ،حيث كانت املنطقة حتت �سيطرة
اجلي�ش الأبي� ��ض ال ��ذي �أراد الإطاحة بثورة
البال�شفة .
يف ع ��ام � ، 1924ساف ��ر �إىل مو�سك ��و ِليُج ِّرب
خمتلف الأعم ��ال  ،ويمُ ار�س َح َّظه يف الكتابة
والن�ش ��ر والتع ��رف عل ��ى الو�س ��ط الأدب ��ي .
وبع ��د عامني ،ع ��اد �إىل موطن ��ه الأ�صلي ،ومل
يُفارقه حتى وفات ��ه .ويف عام  ، 1932ان�ضم
�إىل احل ��زب ال�شيوع ��ي ال�سوفيتي .ويف عام
� ،1934أ�صبح ع�ضو ًا يف احتاد ال ُك َّتاب .
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ممِ َّ ا �أدى �إىل وقف ن�ش ��ر الكتاب .لكنَّ �ستالني
ال ��ذي ق ��ر�أ ف�ص ��ول الرواية يف جمل ��ة �أدبية ،
�أرا َد �أن يلتق � َ�ي الكات � َ�ب ال�ش ��اب ،وقام الكاتب
مك�سي ��م غوركي ب�إعداد اللقاء الذي جرى عام
 1931يف منزل ��ه مبو�سكو .وق ��د �أ َّيد �ستالني
�شولوخوف يف طموحات ��ه الأدبية،ممِ َّ ا َم َّكنه
من ا�ستئناف ن�شر الرواية بعد حذف املقاطع
املوجهة ِ�ض َّد �سكان
حول احلمالت الإجرامية َّ
منطقته و�أبناء َقوميته.
تتكل ��م رواية ” ال ��دون اله ��ادئ ” املكوَّ نة من
�أربع ��ة �أجزاء ( �صدر اجلزء الأول عام 1928
) ع ��ن التط ��ورات العا�صف ��ة الت ��ي ح�صل ��ت
يف رو�سي ��ا خ�ل�ال احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،
و�سق ��وط القي�صرية وقيام الثورة البُل�شفية ،
وتنتقل الأح ��داث من مكان �إىل مكان  ،وكيف
كان يعي� ��ش املواطن ��ون بج ��وار نه ��ر ال ��دون
اله ��ادئ القريب م ��ن نهر الفولغا ال ��ذي يق�سم
الأرا�ض ��ي الرو�سي ��ة �إىل �شط َر ْي ��نُ .ث� � َّم تربز
�أح ��وال القائ ��د املتغ�ِّيرِرِّ ة ب�سبب ُقرب ��ه �أحيان ًا
من حبيبته التي كانت متزوجة من �أحد �أفراد
َ�س ِر َّيت ��ه  ،الت ��ي كان يُ�ش ��رف عليه ��ا ويَقودها
 .وتوا�ص ��ل الرواي ��ة �س ��رد معان ��اة ال�شع ��ب
الرو�س ��ي من احل�صار لل ُقرى  ،وقتل ال�شيوخ

والأطفال على يد اجلي�ش الغازي  ،وا�ستمرار
�صم ��ود اجلي� ��ش الأحم ��ر ال�سوفيت ��ي  .وق ��د
�ص ��در اجل ��زء الرابع من الرواي ��ة عام 1940
 ،وت�ض َّم ��ن مت� � ُّرد بط ��ل الرواية عل ��ى النظام
 ،وع ��دم قبول ��ه باحلك ��م البُل�شف ��ي  ،فتع َّر�ض
�شولوخ ��وف لهجمات كثرية م ��ن ال ُّنقاد  .لكن
�ستالني لمَ ي�سمح باعتقاله  .وقد القت الرواية
رواج� � ًا هائ ًال يف ال�سينم ��ا  ،فت َّم حتويلها �إىل
فيلم �سينمائي �أكرث مِ ن َم َّرة .
تتجلى �أهمية �شولوخ ��وف يف قدرته العالية
عل ��ى ت�صوي ��ر ُّ
ال�شخو� ��ص  ،وال َغو� ��ص يف
تفا�صيل الأحداث  ،كما �أن التوقيت الذي ظهر
في ��ه زاد م ��ن �أهميت ��ه ككاتب  .كما �أن ��ه َرف�ض
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة،
اخل�ض ��وع لإم�ل�اءات ُّ
وداف� � َع ع ��ن حُ ِّرية الإب ��داع ،و�أنق� � َذ الكثريين
م ��ن �ضحاي ��ا القم ��ع ال�ستالين ��ي .وق ��د انتق َد
�ستالني �شخ�صي ًا ،ممِ َّ ا �أثار الده�شة من جُ ر�أته
و�شجاعته ،خ�صو�ص� � ًا �أن �ستالني تركه يَفعل
ما يَحلو له .وهذه الت�صرفات كانت ُت�ؤدِّي يف
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي �إىل حب ��ل امل�شنقة بتهمة
اخليانة العُظمى.
عم ��ل �شولوخوف خ�ل�ال احلرب �ض ��د �أملانيا
النازي ��ة (  )1945 _1941مرا�س ًال ع�سكري ًا

تحسين كرمياني
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عن العربي اجلديد

ميخائيل ش��ولوخوف والواقعية االشتراكية
ب ��د�أ �شولوخ ��وف الكتابة وعم ��ره � 17سنة.
و�أوّ ل كت ��اب ن�ش ��ره هو “حكاي ��ات الدون” (
 .)1926وه ��و جمموعة ق�ص� ��ص ق�صرية عن
�أح ��داث احل ��رب الأهلية يف رو�سي ��ا وم�آ�سي
مَ َّ
القتل،وت ت�شريد ماليني
�شعبه،حي ��ث انت�شر
الب�شر  ،و ُد ِّم َرت الروابط االجتماعية لل�شعب
الرو�سي  ،وانهارت تقاليده ال َقومية.وظهرت
ال َق�سوة والعنف الهائل بني الأطراف املتقاتلة
يف احل ��رب الأهلي ��ة  .وق ��د �أجم ��ع النق ��اد
الأدبي ��ون عل ��ى �أن هذه الق�ص� ��ص تدالن على
املوهبة املت�أ ِّلقة للم�ؤلف ال�شاب .
ويف ع ��ام  ، 1926انهم ��ك يف ت�ألي ��ف اجلزء
الأول م ��ن روايت ��ه امللحمية ” ال ��دون الهادئ
“ ،و�أكم ��ل اجلزئ�ي�ن الأول والثاين لروايته
ع ��ام  ، 1927ومت ن�شرهم ��ا يف جمل ��ة ”
�أكتوب ��ر ” مبو�سك ��و .وق ��د راج ��ت يف تل ��ك
الف�ت�رة اف�ت�راءات تزع ��م �أن ��ه لي� ��س م�ؤل ��ف
الرواي ��ة  ،و�إمن ��ا ا�ستح ��وذ عل ��ى خمطوط ��ة
كات ��ب مغمور  .لكنَّ �شولوخوف مل يهتم بهذه
االفرتاءات،وعك ��ف على ت�أليف اجلزء الثالث
للرواية،ون�ش ��ر مقتطف ��ات من ��ه يف املج�ل�ات
الأدبي ��ة  ،وو�صف يف �أح ��د ف�صوله انتفا�ضة
ُ�س ��كان منطقته ِ�ض ��د حملة �سلبه ��م حقوقهم ،
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 ،ممِ َّ ��ا �ساعده يف كتابة ف�صول روايته ” �إنهم
قاتلوا يف �سبيل الوطن ” التي لمَ تكتمل .
وم ��ن �أبرز �أعماله الأدبية :روايته الق�صرية”
م�ص�ي�ر �إن�س ��ان ” الت ��ي ُتعت�َبترَ تحُ ف ��ة �أدبي ��ة
�صغ�ي�رة احلج ��م ،هائل ��ة ال ُعم ��ق والأمل
وامل�أ�ساوية � .إنها ت ��روي ق�صة �إن�سان ب�سيط
�أ�ضاع ��ت احلرب كل م ��ا اعت َّز ِب ��ه يف حياته :
الأ�س ��رة واملنزل والأقارب والأ�صدقاء  ،لكنها
مل تتمكن من تركيعه و�إهانته .
ف ��از �شولوخوف بجائ ��زة نوبل ل�ل��آداب عام
 ، 1965وكان جمم ��وع م ��ا ُطب ��ع م ��ن �أعماله
يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ويف ع�شرات اللغات
ُ ،قرابة  80مليون ن�سخة .
وق ��د ا ْع ُت�ب�رت كتابات ��ه النم ��وذج الأمث ��ل
للواقعي ��ة اال�شرتاكية  ،وهو تيار من تيارات
الواقعية  ،ظهر ر�سمي ًا يف االحتاد ال�سوفيتي
يف ثالثين ��ات القرن الع�شرين  ،وانت�شر فيه ،
ويف الدول الواقعة حتت ت�أثريه  ،وكان التيار
املو�ص ��ى ِبه ب�شكل �إلزام ��ي  ،وكان له ارتباط
َ
بالأيديولوجي ��ة والدعاية والرتويج  ،ويُر ِّكز
ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي عل ��ى دور الفق ��راء والطبقة
الكادحة يف احلياة والآداب والفنون .

عن �صحيفة الد�ستور االردنية

حظي ميخائيل �شولوخ ��وف ب�شهرة وا�سعة
بع ��د ن�شر روايت ��ه امللحمية "ال ��دون الهادئ"
( ،)1932 – 1928الت ��ي ت�صور حياة قوزاق
حو� ��ض ال ��دون يف احل ��رب العاملي ��ة الأوىل
واحلرب الأهلية يف رو�سيا.
ولك ��ن العدي ��د م ��ن النق ��اد جادل ��وا يف �أن
يك ��ون �شولوخوف ه ��و م�ؤلف ه ��ذه الرواية
احلقيقي ،م�شريي ��ن �إىل وجود مقولة مفادها
�أن كل ما ن�ش ��ره با�سمه هو خمطوطات تعود
ل�ضاب ��ط جمهول من اجلي� ��ش الأبي�ض �أعدمه
البال�شف ��ة .وف�ضال عن ذلك� ،شكك كثريون يف
�أن يك ��ون بو�س ��ع �شخ�ص على ق ��در متوا�ضع
من التعليم ،والي ��زال يف احلادية والع�شرين
م ��ن عمره ،كتابة عمل �أدب ��ي مبثل هذا العمق
وال�سعة ودقة التحليل النف�سي.
ولكن م�ؤي ��دي �إب ��داع �شولوخ ��وف ي�ؤكدون
ب�ص ��وت واح ��د �أن �س ��ن ال�شب ��اب وم�ست ��وى
التح�صي ��ل الدرا�س ��ي لي�س ��ا بعائ ��ق �أم ��ام
املوهبة .ومن الأمثلة عل ��ى العباقرة ال�شباب
يوهان غوت ��ه وتوما�س مان ،وكاتبان �آخران
مل يح�ص�ل�ا عل ��ى ق�سط كبري م ��ن التعليم هما
مك�سي ��م غوركي ،و�إيفان بونني (حائز جائزة
نوبل).
�أم�ض ��ى �شولوخ ��وف طفولت ��ه يف قري ��ة
قوزاقي ��ة ،ولك ��ن م ��ن غ�ي�ر املع ��روف م ��كان
مولده بال�ضبط .و�شولوخوف الذي كتب عن
القوزاق بغزارة ،مل يكن �سليل هذه اجلماعة.
كان وال ��ده م ��ن �سكان امل ��دن ،يدي ��ر طاحونة
تعمل عل ��ى البخار ،ومل يكن ينتمي للقوزاق.
والدته فالحة ،كانت تعمل قبل زواجها خادمة
عن ��د �إحدى الأ�سر� .أب�صرت عينا �شولوخوف
الن ��ور كطف ��ل غري �شرع ��ي ،و�أرغم ��ت والدته
عل ��ى الزواج م ��ن رجل �آخ ��ر غري �أبي ��ه .ولو

يتمكن والدا �شولوخوف من عقد قرانهما يف
الكني�سة �إال بعد وفاة زوج �أمه.
يف الع ��ام  1964رف�ض الكات ��ب والفيل�سوف
الفرن�س ��ي ج ��ان ب ��ول �سارت ��ر جائ ��زة نوب ��ل
ل�ل��آداب .ويف بيان ل ��ه عن �أ�سب ��اب ذلك ،عرب
ع ��ن �أ�سف ��ه لأن اجلائ ��زة ال�سابق ��ة مل متن ��ح
ل�شولوخ ��وف ،م�ضيف ��ا �أن "العم ��ل الأدب ��ي
ال�سوفيت ��ي الوحي ��د الذي حاز ه ��ذه اجلائزة
ه ��و كت ��اب ن�ش ��ر يف اخل ��ارج ،وممن ��وع يف
وط ��ن الكات ��ب ( "الدكتور جيفاغ ��و لبوري�س
با�سرتناك ،حائز جائزة نوبل عام .)1958
ويعتق ��د �أن بيان �سارتر ذاك قد �أثر على جلنة
جائز نوبل ،ففي العام التايل ( )1965منحت
اجلائزة ل�شولوخ ��وف "ملا تت�صف به روايته
م ��ن وحدة ال�س ��رد والقوة الفني ��ة ،وكملحمة
ع ��ن ق ��وزاق ال ��دون يف زمن حت ��والت كربى
�شهدتها رو�سيا".
�أخرجت رواي ��ة �شولوخوف �سينيمائيا ثالث
م ��رات يف القرن الع�شري ��ن ( ،1958 ،1930
 .)1992وكان م ��ن ن�صي ��ب فيل ��م املخ ��رج
ال�شه�ي�ر �سريغ ��ي غريا�سيم ��وف ع ��ام 1958
العديد من اجلوائز العاملية.
الإخ ��راج الثالث كان على ي ��د ا�ستاذ قدير يف
هذا الفن ال يق ��ل �شهرة عن غريا�سيموف ،هو
�سريغ ��ي بوندارت�ش ��وك ،ال ��ذي ف ��از بجائزة
الأو�س ��كار والك ��رة الذهبي ��ة عل ��ى �شريط ��ه
"احل ��رب وال�سالم" .وكان ت�صويره "الدون
الهادئ" عمال م�شرتكا بني االحتاد ال�سوفيتي
وبريطاني ��ا و�إيطاليا .ولك ��ن املنتج الإيطايل
�أعل ��ن �إفال�س ��ه ،ف�أخ ��ذ البن ��ك الدائ ��ن الفيل ��م
اجلاهز تقريب ��ا ،مقابل الدي ��ون الرتتبة على
املنتج� .أما املخرج �سريغي بوندرات�شوك فقد
تويف قبل �أن يرى فيلمه على ال�شا�شة .وفيما

بعد قام ابنه فيودور ب�إعداد ن�سخة تلفزيونية
خمت�صرة عنه.
عم ��ل �شولوخ ��وف  15عاما متنق�ل�ا بني مهن
عدي ��دة ،من حم ��ال وحتى معل ��م مدر�سة .يف
الع ��ام  ،1922و�أثناء عمل ��ه كمفت�ش �ضرائب
يف قري ��ة قوزاقي ��ة اعتق ��ل بتهم ��ة الر�ش ��وة،
وحكم ��ت علي ��ه حمكم ��ة ا�ستثنائي ��ة بالإعدام
رمي ��ا بالر�صا� ��ص .ق ��ام وال ��ده بت�سديد مبلغ
كبري عنه ،وق ��دم للمحكمة �شهادة ميالد تثبت
�أن عمر ابنه  ، 15ولي�س  17عاما .خفف احلكم
�إىل �سنة �سجن يف ا�صالحية للأحداث .ولكن
�شولوخوف ال ��ذي ا�صطحبته دورية حرا�سة
�إىل الإ�صالحي ��ة مل ي�صل �إىل املكان .وال يزال
ال�سبب جمهوال حتى الآن.
من املع ��روف �أن العالقة بني هذي ��ن الكاتبني
احلائزي ��ن جائزة نوبل ،كان ��ت على قدر بالغ
م ��ن التعقيد .يف �سبعينات القرن املا�ضي كان
�سوجلينت�سني �أحد الذين اتهموا �شولوخوف
بانتحال رواية "الدون الهادئ"� ،أي بال�سرقة
الأدبية.
وب ��دوره� ،أي ��د �شولوخوف اال�ضطه ��اد الذي
تعر�ض له �سوجلينت�سني ،ووقع تلك الر�سالة
ال�شهرية التي ن�شرته ��ا يف �صحيفة "برافدا"
بتاري ��خ � 31آب/اغ�سط�س " ،1973جمموعة
من الكت ��اب ال�سوفي ��ت ح ��ول �سوجلنيت�سني
و�ساخ ��اروف" ،واتهامهم ��ا مبحاول ��ة "خلق
ع ��دم الثق ��ة ب�سيا�س ��ة الدول ��ة ال�سوفيت ��ي
ال�سلمي ��ة" .كم ��ا �أن �شولوخول ��ف ،وككات ��ب
خمل�ص للح ��زب ،وقف �ضد منح جائزة لينني
ل�سوجلنيت�س�ي�ن ع ��ن روايته "ي ��وم يف حياة
�إيفان ديني�سوفيت�ش".
وفيما بعد رف�ض كل من الكاتبني احلديث عن
موقفه من �إبداع الكاتب الآخر.

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
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يتحدث عن شولوخوف
شولوخوف
ّ
فالح الحمراني

ميخائي��ل ميخائيلوفيت��ش االب��ن األصغ��ر لألدي��ب ميخائي��ل
ش��وخولوف ( 1905ـ )1984الحائ��ز عىل جائزة نوب��ل عىل روايته
"الدون الهادئ" ،عامل وفيلسوف وأستاذ جامعة وناشط اجتامعي
ت��رأس صندوق ش��ولوخوف املهتم مبرياث الكاتب املش��هور
ومستشار ملتحفه ،وهو مؤلف للعديد من األعامل ونال العديد
من األوسمة ،وعاش آلخر أيامه قدر أبيه وتفاعل مع قضايا العرص
واملجتمع الذي عايش��ه .تويف شولوخوف االبن
يف  21أكتوب��ر  . 2013نرشت "الصحيفة
األدبي��ة" ( ليترياتورناي��ا غازيتا)

ـ �إن النا� ��س يري ��دون �أن
ي�سمع ��وا ع ��ن �شولوخ ��وف
�أ�شي ��ا ًء غ�ي�ر عادي ��ة ،بي ��د
ان ��ه كان �إن�سان ��ا عادي ��ا
مل يتمي ��ز ع ��ن الآخري ��ن
ب�ش ��يء ،با�ستثن ��اء حينما
كان يجل� ��س خل ��ف طاولة
الكتابة.
ميخائي ��ل
وع ��ى
�شولوخوف �أن �أباه �أديب
 ،وه ��و ي�سمع من الآخرين
املحيط�ي�ن ب ��ه .ومل ي ��ر ان
�شوخول ��وف يكتب مذكرات
�شخ�صية للتاريخ ،ومل�ستقبل
م�ؤلفات ��ه .فلق ��د كان ��ت لدي ��ه
ذاك ��رة قوية لي�س فقط للأحداث
الكربى،ولكن للأحداث ال�صغرية،
ومظهر النا�س ،وتغريات الطبيعة.
وكان �شولوخ ��وف الأب يذه ��ب �إىل
طاولة العم ��ل بدون �سابق �إنذار ،ملمحا
بذل ��ك للمحيط�ي�ن به بانه ،بحاج ��ة للهدوء
و�أن يلتزم ��وا ال�سكين ��ة وع ��دم �إزعاجه لفرتة
زمنية حمددة.
ومل ي�ش ��رع م�ؤل ��ف ال ��دون اله ��ادئ كتاب ��ة �أعمال ��ه
بو�ضع خطة م�سبق ��ة لها .ومل نالحظ من �أية نقطة
يب ��د�أ العم ��ل� ،أو بالأح ��رى �إن خط ��ة العمل ترتتب
يف ر�أ�س ��ه ومن ثم يجل� ��س �أمام الطاول ��ة وي�سكب
كل �ش ��يء عل ��ى الورق ��ة .ومل يذه ��ب �شولوخ ��وف
بنف�سه �إىل الأر�شيف احلكومي ال�ستقاء املعلومات
اخلا�ص ��ة ب�أعمال ��ه ،و�إذا م ��ا احت ��اج �إىل وثائ ��ق
خا�صة ،ف�إن ��ه يطلب من اجلهات املعني ��ة �أن تر�سل
له الوثائق املطلوبة.
وق ��د �أتاحت له عالقات ��ه باملحرر الأدب ��ي ل�صحيفة
الرباف ��دا الناطق ��ة با�س ��م اللجنة املركزي ��ة للحزب
ال�شيوع ��ي ال�سوفيات ��ي ،باحل�ص ��ول عل ��ى امل ��واد
والكت ��ب املطلوب ��ة لأعمال ��ه الأدبي ��ة .بينم ��ا بق ��ي
الأر�شي ��ف ال ��ذي كان بحاج ��ة ما�سة ل ��ه لروايته "
املدافع ��ون ع ��ن الوط ��ن" مُغلق ��ا �أمام ��ه ،وكان من
ال�صع ��ب عليه الكتابة ع ��ن احلقائق وعن العمليات
الع�سكرية م ��ن دون معرفة كافة التفا�صيل ،وعانى
كثريا ب�سبب ذلك.
�شوخولوف الأب مل يح ��ب �أو�ساط �أدباء مو�سكو،
وحت ��دث عنهم كو�صوليني ومدبري د�سائ�س .وهم

كذ لك
با لفعل .
فاعتب ��ارا م ��ن
مك�سي ��م غوركي ،ورمبا
قب ��ل ذلك جت ��ري عملي ��ة غريبة حيث
يتجم ��ع فري ��ق من الأدب ��اء ويتبنى فك ��رة ما ،ومن
اجل تلك الفك ��رة يت�شاحن ��ون ويتعاركون ويرمي
احدهم الآخر بال�سجن ،حل ��د الت�صفية اجل�سدية.
لقد �سئم �شولوخوف من و�سط �أدباء مو�سكو.
ا�ستله ��م �شولوخ ��وف معارفه بالتاري ��خ والتقاليد
والعالق ��ات اليومي ��ة واللغة الت�صوري ��ة والأمثال
و�أغ ��اين القوق ��از من خ�ل�ال التعاط ��ي مع حميطه
الوا�سع ،وعرف الكث�ي�ر من القوقاز �أنف�سهم الذين
كانوا يتحدثون ع ��ن م�صاعبهم بروح من الدعابة،
وع ��رف ب�صورة جيدة الأغ ��اين القوقازية ،وكانت
لدي ��ه كثري من مو�سوعات الأمث ��ال واحلكم ،ولكنه
مل يح ��ب االقتبا� ��س م ��ن الآخرين.ون ��ادرا م ��ا كان
يقتب�س عبارات من �أعماله �أثناء حديثه.
كان يراقب العملية الأدبية يف البالد ،ويقر�أ ب�سرعة

الصادرة مبوس��كو ،يف عددها األخري آخر حديث صحفي أدىل
به قبيل وفاته ،وكرس��ه ألبيه إنسانا وأديبا والذي عاش يف زمن
صع��ب وأنتج أعامال خال��دة ،جعلت منه ش��خصية عرص كامل
تدور حولها الكثري من األس��اطري واالختالقات ،ورمبا الحقائق.
إضاف��ة إىل ان املادة هامة من جه��ة التعرف عىل عامل األديب
ومختربه الحيايت واإلبداعي للمساعدة يف فهم أعامله والعثور
ع�لى تأويل مناس��ب له��ا .امل��ادة قامئة عىل
ردود ش��وخولوف االبن عىل أسئلة
الصحيفة:

كب�ي�ر ة ،
ولك ��ن حينم ��ا
كان يق ��ر�أ كل م ��ا
يقع بي ��ده ف�إن ��ه يق ��ر�أ ب�إمع ��ان ،ومع
ذل ��ك ب�سرع ��ة ،وق ��ر�أ معا�صري ��ه م ��ن الأدب ��اء مثل
تفاردوف�سك ��ي و�سيمين ��وف و�إبرام ��وف وبيلوف
وا�ستافي ��ف ورا�سبوتني .لقد قر�أ ل ��كل هذا الرعيل
مبتعة كب�ي�رة و�أعاد قراءته ��م وامتدحهم .ومن ثم
�أطلقوا عليهم " القرويني"( ،لأنهم تناولوا م�شاكل
القرية ال�سوفياتية والفالحني).
مل يهت ��م �شولوخ ��وف بجم ��ع �أر�شيف ��ه واحلف ��اظ
علي ��ه ،وح � َ
�رق الكث�ي�ر م ��ن �أوراق ��ه واعتنى فقط
بجزء من الأر�شيف .وي�صعب القول ب�إن لديه بعد
احل ��رب العاملي ��ة الثانية �أر�شي ��ف باملعنى الدقيق
للكلمة  .لق ��د كانت لديه يف ال�صناديق حزم بع�شر
�أو اثنتي ع�شرة �صفحة ،على الأغلب خمطوطات،
ولك ��ن ال ميكن القول �إن لدي ��ه �أر�شيف ًا و�إنه جمعه
ورتبه.

وتتذك ��ر �أرملت ��ه ب�أن ��ه كان
يخجل من كل ذلك ،وحينما
�ش ��رع بجم ��ع خمطوطاته
كان يق ��ول له ��ا " م ��اذا
تفعلني ف�سيعرف بعد ذلك
�أح ��د الأ�صدق ��اء ويق ��ول
انظ ��ر �إىل �شوخول ��وف
�إنه يثم ��ن نف�س ��ه بنف�سه
يجم ��ع �أر�شي ��ف .وح�ي�ن
راحوا يتهمونه مبختلف
الكبائ ��ر ( يف �إ�ش ��ارة
�إىل تهم ��ة انتحال ��ه رواية
ال ��دون اله ��ادئ) ف�إنه وافق
م ��ع �أرملته ،وب ��دا يكتب كل
�ش ��يء بي ��ده ،وم ��ن ث ��م تقوم
هي بطبعه واالحتفاظ به ،ومل
يعرت� ��ض يف ه ��ذه احلالة .ومن
امل�ؤ�سف ان يكون كل هذا قد �ضاع
�إب ��ان احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة� .إنه
�أي�ضا لغز!.
�إن الق ��ول ب� ��أن �ألك�سن ��در �سوجلينيت�سني
( ال ��ذي تبن ��ى مزاعم انتح ��ال رواي ��ة الدون
اله ��ادئ) ن ّغ� ��ص حي ��اة �شولوخ ��وف ع ��ار ع ��ن
ال�صح ��ة ،و�إنه �أعطى ر�أيا ح�سن ��ا بق�ص�صه " يوم
من حياة �إيفان ديني�سوفت�س" و" فناء ماتريونا".
وحينما ظهر الكالم الفارغ يف باري�س ( جمموعة
من املقاالت التي ت�شكك ب�أن يكون �شولوخوف هو
م�ؤلف رواية الدون الهادئ) وكتب �سوجلينيت�سني
مقدم ��ة ل ��ه ،عرف �شولوخ ��وف ب�ص ��دور مثل هذا
الكت ��اب ،واكتفى بالق ��ول لل�شخ�ص ال ��ذي عر�ض
علي ��ه م�ضمون املقدمة الت ��ي كتبها �سوجلينيت�سن
 ":ما يبغي غريب الأطوار ،هذا؟".
�إن مقولة �شولوخ ��وف ال�شهرية� ":إن قدر الأديب
م�أ�س ��اوي" تنطبق متام ��ا عليه .وال ��كالم ال يدور
ع ��ن حياته املعي�شية ،و�إمنا حول م�صريه الأدبي.
واحلمل ��ة الت ��ي تعر�ض له ��ا مازال ��ت �سارية حلد
يومن ��ا ه ��ذا .ول�سب ��ب م ��ا كان ��وا م�ستعدي ��ن بكل
�سرور " للق�ضاء عليه" �إن و�سط �أدباء مو�سكو مل
ي�شعر نحوه باحلب ،وكان يكنّ له نف�س امل�شاعر.
لقد جرى تف�سري الكثري من املحن التي تعر�ض لها
�شولوخوف باحل�سد ،ولكن كما قال هو ان " كلمة
ح�سد ال تف�سر �شيئا .لهذا ف�إن مقوله " قدر الأديب
امل�أ�ساوي" توافق �شولوخوف.

