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وهكذا وجدنا يف �صفحات هذا 
الكتاب منظورًا خمتلفًا لالحتفاء 

باملبدع انه هو الذي يحتفي بالكتب 
وباملبدعني �صرقًا وغربا عربا وغري 

عرب، مفكرين وادباء و�صيا�صيني 
يحتفي بهم يف كل ليل. وت�صبح 

تلكم الكتب مراآة �صافية اخري 
تعك�س روؤى اجلواهري الكبري 

وافكاره وكان جمرد تعليق موجز 
منه علي تلك اال�صفار كافيًاٍ ليك�صف 

ما يك�صف عن ذهن متوقد مل تنل منه 
�صنوات العمر وخريفه �صيئًا فهو يف 
�صيخوخته بقي حتى الرمق االخري 
ندًا للكلمة والفكرة والراي ولكل ما 

هو مبدع وم�صرق وجميل.
يف عامل دو�صتوف�صكي الذي اعجب 

به اميا اعجاب وها هو ي�صغي 
لروائع االبداع العاملي من خالل 

روايات ملك�صيم غوركي وتورغنيف 
وكازنتزاكي )الف ياء(

ليلة االأحد الثامن ع�صر من كانون 
االأول اأمتمت قراءة ما تبقي من 

رواية مذلون مهانون.
قال عنها: اخلامتة جميلة، لوال اأن 
هناك مفا�صل كان ميكن اأن تكتب 

بطريقة اأجمل واأف�صل، ولي�س بهذا 
االبت�صار واالخت�صار اأو تربط 
بجملة واحدة ومنها االنتقالة 

ال�صريعة.
وكذلك احلديث عن حب ناثا�صا 

له. كان االأجمل لو �صوره بطريقة 
اإيحائية، ولي�س بهذا ال�صكل املبا�صر، 
لو �صوره بتلك ال�صورة، لكان وقعه 

اأكرب على امل�صتمع اأو القارئ.
يف الثانية ع�صرة لياًل قال: كتب 

�صك�صبري اأي�صًا تقراأ، اأبحث عنها 
وهاتها.

قلت له: اأن بع�صًا منها مثل 
امل�صرحيات الرتاجيدية حتت اليد، 

متوفرة يف مكتبتي.
�صاوره فرح غامر وقد اطماأن 
لوجودها واإمكانية مطالعتها.

طفولتي؛
ملك�صيم غوركي

هذا امل�صاء، م�صاء الثامن ع�صر 
من كانون االأول عام 1994 ما اأن 

اأخربته باأنني عرثت على كتاب 
بعنوان ـ مك�صيم غوركي ـ وفيه 

رواية ـ طفولتي ـ مع مقدمة حتي 
اأ�صرقت اأ�صاريره، وطلب مني 

قراءة املقدمة. كانت املقدمة الأناتول 
لونات�صار�صكي، وزير الثقافة يف 

االحتاد ال�صوفيتي �صابقًا.
وله م�صرحية بعنوان ـ روح اليانورا 

ـ.
�صرعت اأقراأ املقدمة، فاأعجبه اأ�صلوب 

الكاتب، بع�س العبارات 
ال�صاعرية كان يطلب 

اإعادتها، ويف اأحايني، ويا ل�صدة 
تركيزه، كان يعيد اجلملة مرتمنًا 

بها.
يف ال�صفحة 8 لفت انتباهه ما جاء 

يف املقدمة وبخ�صو�س غوركي: 
فهو بحكم كونه اإن�صانًا جترع املاء 

االأ�صود من قاع بحر احلياة؛.
وكذلك يف ال�صفحة 11.

وكاد حبل احلياة ينقطع اآالف 
املرات؛.

واكت�صف عرب هذه املقدمة اأن اال�صم 
امل�صتعار غوركي؛ يعني املر؛ من 

املرارة؛.
كما اأبدى اإعجابه اأي�صًا مبا قاله 
اإجنلز حول املثالية يف ال�صفحة 

9: اأن الظالل يف نظرته اإىل العامل 
كثيفة اأي�صًا وفظيعة وبغي�صة ولكنه 

يواجهها باإميان عظيم بال�صعادة 
الب�صرية وباملثالية، بذلك النوع من 
املثالية الذي قال عنه اإجنل�س: اأنتم 

الربجوازيون ال�صغار، تعتقدون 
باأننا املاديني منتلك اآفاقا واطئة 

وم�صالح اأنانية، كال فنحن يف 
الواقع اأكرث منكم مثالية باألف مرة، 

الأننا نقود اجلماهري اإيل االأمام بقوة 
جبارة؛.

�صاألني اجلواهري: يا تري كان 
غوركي حا�صرًا اأثناء اإلقاء الكلمة اأم 

بعد وفاته؟!
قلت له: ال اأعرف.. كل ما يف االأمر 

اأنها قيلت مبنا�صبة اجلل�صة املكر�صة 
للذكري ال�صتني مليالد مك�صيم غوركي 
واملقالة مذيلة بتاريخ اأيار 1928 فيا 

تري اأحيًا كان اأم قد ودع احلياة؟!
واأ�صفت: علي االأغلب اأنه كان حيًا.. 

رمبا �صتبني لنا املقالة نف�صها ذلك. 
انتهينا من قراءة املقدمة ومل ت�صعفنا 

يف معرفة ذلك، وللتيقن من معرفة 
العام الذي تويف فيه.. وللتاأكد اأن 

قارئ

الجواهري
لغوركي

ترى.. هل المة من االمم ان تكتفي باأدراج 
ا�صماء ابنائها من املبدعني يف �صجالتها 
وتنام ملء جفونها على ذكراهم؟ ان ذاك 
اال�صم هناك يف ح�صن ح�صني وهو ملك 
مطلق للتاريخ واملجد وملهرجان ال�صعر الذي 
يحمل ا�صمه..؟. وال�صوؤال املوازي اذا كان 
املبدعون قد كر�صوا العمر كله كي يتمثلوا 
االمة تاريخًا وموروثًا وجمتمعًاَ فما الذي 
كان يف مقابل ذلك؟.ا�صئلة ترتى كلما كنا 
يف مواجهة هذا الوهج ال�صاطع للمبدعني 
الكبار وهكذا جاءين الكاتب وامل�صرحي 
�صباح املندالوي يف ظهرية متوزية حامية 
وبكل ود وتوا�صع حاماًل على كاهله ح�صاد 
ايام وليال من معاي�صته اجلواهري والعي�س 
معه يف دائرة بيت واحد. 

اأبدي اإعجابه اأي�صًا 
مبا قاله اإجنلز حول 

املثالية يف ال�صفحة 9: 
اأن الظالل يف نظرته 

اإيل العامل كثيفة اأي�صًا 
وفظيعة وبغي�صة 

ولكنه يواجهها باإميان 
عظيم بال�صعادة

مع فرقة م�سرح مو�سكو الفني

اجلواهري
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كان حا�صرًا اأو غائبًا. 
بعدها قال يل: هل لك اأن تقراأ يل 

�صفحة اأو �صفحتني من طفولتي؛؟!
فقلت علي الفور: اأجل.

ورحت اأقراأ له، كانت البداية 
م�صجعة، يتحدث غوركي عن طفولته 

وعن اأمه وجدته. مرت علّي اأثناء 
القراءة مفردة ـ عبلة ـ رمبا املق�صود 

بها من تكون مبثابة اخلالة.
واأنا اأقراأ له عن تلك املرحلة، �صاألني: 

من هو املرتجم؟! 
فقلت له: املحامي �صهيل اأيوب.
اأما املقدمة فقد ترجمها خريي 

ال�صامن.
وذكرت له باأن الكتاب �صادر عن دار 

التقدم ـ مو�صكو وتاريخ االإ�صدار 
عام 1981 وقد طبع يف االحتاد 

ال�صوفيتي.
ليلة االثنني التا�صع ع�صر من كانون 
االأول، تابعت قراءة ـ طفولتي ـ، كان 

اجلزء االأول جمياًل علي حد قول 
اجلواهري ويطفح بال�صور املعربة 

واملوؤثرة ومن منظور طفل �صغري.
يف ال�صفحة 60 وردت فقرة علي 

ل�صان غوركي تبني لنا اأنه كان 
ي�صت�صف من عينيها ما يجول 

بخاطرها من اأفكار وخواطر، رمبا 
احلديث عن اأمه اأو خالته عادت 

الذاكرة باجلواهري اإيل ق�صيدته 
ـ جربيني ـ تلك التي اأثارت �صجة 

كبرية يف االأو�صاط االجتماعية 
والثقافية، وكيف تطرق اإىل العيون 

وبو�صفها مراآة لف�صح االأ�صرار.
اأنا يل يف احلياة طبع رقيق

يتنايف ولون وجهي احلزين
قبلك اغرت مع�صر قراأوين
من جبني مكلل بالغ�صون

وفريق من وجنتني �صحوبيــن وقد 
فاتت اجلميع عيوين

اقرئيني منها ففيها مطاوي
النف�س طرا وكّل �صر دفني

فيهما رغبة تفي�ُس واإخال�ٌس
و�صكِّ خمامٌر لليقني

فيهما �صهوة تثور وعقٌل
خاذيل تارة وطورا معيني

فيهما دافع الغريزة يغريني
وعدوي وراثٍة تزويني

ومن بني تعليقاته وهو ي�صمع ما 
اأقراأ له: اأن ال�صرب لن يفيد املرء اأن 

مل يزده تعقيدًا.
وتذكر حادثة وقعت يف الطفولة يوم 

ت�صاجر مع ابن عمه وكيف جرحوا 
عينه و�صال الدم منه.

وكذلك حدثني كيف اأ�صيب 
بالتيفوئيد وكيف جاء كبار االأطباء 

لفح�صه وت�صخي�س مر�صه.
م�صاء االأربعاء احلادي والع�صرين 

من كانون االأول ويف ال�صاد�صة 
حتديدًا، رحت اأقراأ له املقطع 

الثالث من الرواية ـ اأعجبته املقاطع 
والعبارات التي ت�صور �صحر 

املو�صيقي على امل�صتمعني ومن خالل 
عزف اخلال باكوف.

كنا نقراأ كل جملة بتاأن ونتمتع 
ب�صورها واإيقاعاتها. 

جملة جميلة كانت تقول كنهر رقراق 
تاأتي من مكان �صحيق؛.

قال اجلواهري: اأن جمل غوركي 
ت�صع باجلمالية والقوة والو�صوح 

وال�صاعرية.
�صاألته هذا امل�صاء عن معني مفردة ـ 

�صاقبت ـ؟
قال: يعني قاربت؛.

توقفت عن القراءة بعد اأن بلغت 
املقطع الرابع. 

ما اأكرث اجلمل املوؤثرة التي مرت بنا 
فيعلق عليها: بديع.. بديع.

اأفرحه م�صهد اجلدة ترق�س رغم 
تقدمها يف ال�صن، واأثار اهتمامه قول 

االأعمي: الأفقد ب�صري بعد هذا الذي 

راأيت؛ هذه الليلة ردد ال�صطر التايل 
من ال�صعر: تعبت من الكتب.

قلت: ملن هذا ال�صطر من بيت 
ال�صعر؟!

قال: ملحمد ر�صا ال�صبيبي.
ثم عقب: اأما اأنا فال اأتعب من 

الكتب.. اأنها نعيمي يف احلياة. اأنا 
قلت فيها عك�س ما قاله ال�صبيبي ترى 

هل كان يق�صد رباعيته املعنونة يف 
�صبيل الكتاب؛:

اإعارة الكتب ر�صٌم
بني ال�صحاب ورمُز

وقد اأخذت كتابي
اأظنه �صَيبزُّ

امل�صتعار عزيٌز
وامل�صتعري اأعُز

قرناك؛ تغدو طحينا
وال�صوف منك يجز

والتي نظمها يف م�صقط راأ�صه 
النجف عام 1922.

يف الليلة التالية ويف ال�صاعة 
ال�صاد�صة قراأت له املقطع الرابع من 

الرواية.
يف ال�صفحة 98 ا�صتلطف ال�صطور 

التالية:
وكانت قرقعة تك�صر اجلليد وراء 

النافذة ت�صافح �صمعي، ونور القمر 
املخ�صر يرنو من خالل زجاج 

النافذة املغطي باجلليد، في�صيء 
باأنواره الف�صفورية ذلك الوجه 

اللطيف البارز وعينيه ال�صوداوين؛.
يف ال�صفحتني 108، 109 يدور 
احلديث عن ال�صرا�صري ونفور 

الب�صر منها.
حينها يعلق اجلواهري: يف مدينتنا 

النجف اأي�صًا كنا نكره ال�صرا�صري 

الأنها تكرث يف التواليتات؛ واالأماكن 
القذرة.

يف �س111 وردت كلمة الزاج؛ 
ف�صاألته عن معناها فلم يعرف.

لياًل يف الثانية ع�صرة اإال ربعًا قراأت 
له املقطع اخلام�س.

يف �س122 وردت جملة تقول 
غكان املنزل يفي�س بامل�صتاأجرينف 

علمًا اأن هناك جملة قد وردت يف 
ال�صفحة 121 تقول غواقتنى جدي 

لنف�صه منزاًل رائع البناء يف �صارع 

بولي�صفويف.
فت�صاءل اجلواهري: كيف اقتنى 

جده وكيف يفي�س بامل�صتاأجرين؟! 
ثمة تناق�س.

يف �س122 وردت اجلملة التالية:
غوهي تكردح هنا وهناك النهار 

بطوله مثل خدروف كبري.
�صاألته عن تكردح؛ وخدروف؛ فلم 

ي�صمع بهما.
قال: رمبا هي مفردات عامية لبلد ما.

يف �س133 لفت انتباه اجلواهري 
�صوؤال الك�صي:

من هو ال�صعيد؟! هو اخلال باكوف. 
ويجيبه اجلد قائاًل:

�صاأ�صربك علي راأ�صك، فتعرف وقتئذ 
من هو ال�صعيد.

ليومني متتاليني مل نقراأ يف الرواية 
ب�صبب من م�صاغل �صادفتنا.

ليلة االأحد اخلام�س والع�صرين 
من كانون االأول قراأت له املقطعني 

اخلام�س وال�صاد�س.
يف �س168 لفت انتباه اجلواهري 

قول الك�صي:
وعندما �صنحت يل الفر�صة فيما 

بعد لزيارة جماميع اليهود، اأدركت 
اأن جدي ال يختلف يف �صالته عن 

اليهود؛.
وكذلك اجلمل التالية:

ال�صم�س تطل جذالنة من خالل 
النافذة؛.

الندي يت�صواأ كاللوؤلوؤ علي االأ�صجار 
ون�صيم ال�صباح العليل يحمل رائحة 
طرية من نبات الثمار وتوت العليق 

والتفاح النا�صج؛.
قال معلقًا: بديع.. اي �صعر هذا؟!

ويف هذين املقطعني اخلام�س 
وال�صاد�س؛ وردت عبارات تك�صف 

عن تنكر االأبناء الآبائهم، كان ي�صغي 
باإمعان اإليها، وكاأنه ماأخوذ بها، حتي 
اإذا ما انتهيت من قراءتها حتي علق: 

طاملا ع�صت اأراك الدهر عجبًا؛.
يف االأيام التالية تابعنا قراءة مقاطع 

جديدة.
يف ال�صفحة 119 من املقطع التا�صع 

وردت الفقرة التالية: وكانت ياقة 
قمي�صه تقدم له يف كثري من االأحيان، 

فرائ�س ت�صليته؛.
هنا تذكر ال�صاعر اأحمد ال�صايف 

النجفي، فقال راويًا عنه: اأنه يف 
املقهي كان ميد يده اإيل رقبته فيم�صك 
ببع�س القمل وي�صكعها؛ علي املائدة 

اأمام االأنظار. وا�صتهجن ذلك.
ا�صتوقفته جملة تقول يف الرواية 

غرباء يف اأوطانهم؛.
تذكر العديد من االأمثلة علي ذلك. 

وكيف اأن ذلك ي�صكل تاريخ ال�صعوب 
ـ وكيف االغرتاب يدفع بال�صراع اإىل 

االأمام؟
ليلة اخلمي�س التا�صع و الع�صرون من 

كانون االأول قراأت له املقطع العا�صر 
من طفولتي.

واأنا اأقراأ له فقرة ـ حديث اجلد 
واجلدة ـ عن اأبنائهما وكيف اأنهما 

يربيان واملح�صلة عقوق االأبناء.
علق اجلواهري: وحتي يومنا هذا.. 
كم من االآباء يعاين من عقوق االأبناء 

اأو اأحدهم؟
ع�صر اجلمعة 30/ 12 وبينما اأقراأ 
املقطع احلادي ع�صر ويف ال�صفحة 

279 وردت ال�صطور التالية:
كانت �صناديقه مالأى بكثري من 

الثياب الغريبة قم�صان حريرية 
مزرك�صة، و�صدار من ال�صاتان 

والفرو، واأثواب من الربوكار طويلة 
االأكمام مطرزة بالف�صة، وقبعات 

مزينة باللوؤلوؤ، ومناديل براقة وعقود 
من اأحجار خمتلفة االألوان؛.

قال اجلواهري ممازحًا: ليت عندي 
بع�صًا منها.

يف �س280 يف ال�صطر الثامن ورد 
ما يلي:

تنحني لوالدي؛.
قال اجلواهري االأ�صوب: تنحني 

لوالدها؛.
يف �س283 علق ما ورد يف ال�صفحة 

بابت�صامة مع قوله:
- ما اأجمل االأطفال يف اأالعيبهم؟!

يف �س286 �صاألته ما معني قاءك؛ 
قال: اأنها من القيء.

لياًل اأكملت ما بقي من املقطع احلادي 
ع�صر وتابعت ما تبقى من الرواية.

�صاألته عند انتهائي منها:
كيف راأيت املقاطع التي قراأناها 

معًا؟!
قال: اأنها تتباين من واحدة اإىل 

اأخري، بع�صها تعاين من التكرار 
واحل�صو، وبع�صها جميلة اأن مك�صيم 
غوركي اأبرز ما يتميز به يف طفولتي 

هو قدرته على الو�صف والتعبري 
الدقيق والت�صوير املتقن خللجات 

النف�س الب�صرية.
وبكلمة اأخري اأنه متمكن من اأ�صلوبه.
وهنا تذكر اأي�صًا ما ن�صره يف جريدته 
عن غوركي فقال: قبل اأكرث من ن�صف 

قرن من الزمان.. اأخذت على عاتقي 
ن�صر كتاب ـ حياتي ـ ملك�صيم غوركي 

وعلى �صكل حلقات يف جريدتي ـ 
الراأي العام ـ كانت اأ�صبه بال�صرية 

الذاتية يوم كان يعمل خبازًا ويوجه 
�صهام نقده ال�صاخر اإىل الربجوازيني. 

كان مدافعًا بحق عن املقهورين 
والفقراء

عن كتاب اجلواهري .. 
الليايل والكتب.. �صباح 
املندالوي

عندما �صنحت يل 
الفر�صة فيما بعد 

لزيارة جماميع 
اليهود، اأدركت اأن 

جدي ال يختلف يف 
�صالته عن اليهود

غوركي وعائلته يف الريف
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ترجمة/

غوركي يف مذكراته عن تول�صتوي
اإن املذكرات، التي يرتجمها فاجَنر للمرة 

االأوىل بتمامها، متهرئة احلواف، و قا�صية 
ب�صكل مده�س، و ال ميكن التنبوؤ بها، و 

تت�صم بالتقم�س العاطفي اإىل حد اأنها تكاد 
تكون اأ�صعة اإك�س ل�صبح. و هذه املذكرات، 
املوؤلفة من اأربعة و اأربعني جزءا ًيت�صمن 

حكايات نادرة و اقتبا�صات، اإ�صافًة اإىل 
ر�صالة غري ُمكَملة مكتوبة مبنا�صبة وفاة 

تول�صتوي، جتمعها معًا التناق�صات ــ 
جاذبية �صحر تول�صتوي الكونية و احرتام 

الذات مقابل �صالبة الراأي العنيدة يف 
وعظه الفاتر؛ اإ�صرار تول�صتوي على 

الب�صاطة الفاّلحية مقابل تاأمله ال�صامت 
املعذب للتعقيد، االإن�صاين و االإلهي؛ احلنو 

على االإن�صان، الوا�صع جدًا اإىل حد اأن 
غوركي يكاد يغرق فيه و كاأنه البحر، مقابل 

حقد غوركي الدفاعي. 
و بكونه مفتونًا على الدوام بالطريقة 

التي يخاطب بها النا�س الله اأو يتحدثون 
عنه، فقد �صعر غوركي يف وعظ تول�صتوي 

بالطابع الزائف املهتز الذي يتَّ�صم به غري 
املوؤمن. و ُتعد مذكراته ر�صالة بديلة تتعلق 

بتعاليم و تناق�صات اإن�صان �صبيه باإله، 
اأعاد نف�صه كتابة االأناجيل بحثًا عن اإله 

ميكن اأن ينقذه . اإنها كما هو وا�صح �صرية 
تقدي�صية hagiography، لكنها �صرية 

تخرج عن طريقها لتوؤكد اأن مو�صوعها 
لي�س بقّدي�س. يف هذا، كان غوركي يتحدى 

عبادة تول�صتوي، التي كانت ت�صر على 
اال�صت�صهاد احلقيقي لقدي�صها ال�صفيع. مل 

يكن اإعجاب غوركي بتول�صتوي الإميان 

غوركي الكبري بالله، و اإمنا الإميانه الكبري 
بالكونت تول�صتوي. فقد بحث يف العامل عن 
م�صت�صار روحاين،اإماٍم لنظرية �صمو الب�صر 
ن بالده من جتاوز ظالم املا�صي  التي �صتمكِّ
و ق�صاوة احلا�صر و جهالته العدمية العقل، 
و وجد تول�صتوي ، الذي ال بد اأنه قد بدا له 

جت�صيدًا الآماله.
اإن �صور غوركي االأدبية تنطوي على ثقافة 

القراءة التي كانت مو�صوعاتها تعي�س 
فيها : الكال�صيكيات، و البحوث املن�صية، 

و املجلدات املدرو�صة، و الروايات املثرية 
ر بني  التي ُتذَكر باأنفا�س واحدة و مُترَّ

املتحاورين مثل اأوراق اللعب. و تتاأرجح 
االإ�صارات اإىل الوراء و اإىل االأمام مثل 

القراقوزات. فمذكرات تول�صتوي تت�صمن 
واحدًا من اأكرث التقارير حيويًة اأينما كان 

عن مادية physicality املحادثة االأدبية، 
جو اخل�صونة و ال�صجاعة، االإهانات، 

مقارنات الكتَّاب اأحدهم االآخر بالن�صاء 
الفاتنات، التاأكيد على العمل و كمال 

التقنية، تهذيب االأ�صلوب و ال�صخ�صية. 
و تبدو املحادثات بني تول�صتوي، و 

غوركي، و ت�صيخوف، و �صديقهم ل. اأ. 
�صولري�صيت�صكي، و كل واحد يتناف�س 

على ود ليو نيكواليفيت�س، �صبيهًة بخليط 
من مباراة املالكمة، و حفلة �صاي، و قرار 

باري�س، و حجٍّ اإىل نا�صك متنور مت�صرر. و 
ميثل ت�صيخوف جاكوب قيا�صًا على اأي�صو 

غوركي، لكنه ال يحتاج اإىل فرٍو على ذراعيه 
لينال بركة البطريرك : ذلك اأن نعومته 

ــ " مثل �صيدة �صابة "ـ ـ هي ما يف�صّله 
تول�صتوي خفيًة.

و يظهر تول�صتوي يف املذكرات كاإلٍه 
رو�صي " يجل�س على عر�س من خ�صب 

الَقبَقب حتت �صجرة زيزفون "؛ �صاحر؛ اإله 
من اآلهة الغابات بفِم بّحار؛ �صفايتوغور

 " ا�صمه  يعني  الذي   ،Sviatogor
اجلبل املقد�س "، البطل الرو�صي الذي ال 

ت�صتطيع االأر�س نف�صها اأن حتمله؛ قوة 

الطبيعة. و لقد راآه غوركي يف القرم مرًة 
ي�صري على طول حافة ال�صاحل : 

و فجاأًة، للحظٍة جمنونة، �صعرُت باأنه ميكن 
اأن يكون على و�صك الوقوف ليلّوح 

 بذراعيه، فيجري البحر هادئًا و زجاجيًا، و 
تتحرك ال�صخور و تبداأ بال�صياح، 

و يهيج كل �صيء هناك و يحيا و يروح 
يتحدث باأ�صوات خمتلفة عن نف�صه، و 

 عنه، و �صده. و ال ميكنني اأن اأعرب 
بالكلمات عّما �صعرُت به اآنذاك؛ كنُت مليئًا 
بالن�صوة و بالرعب معًا، و عندئٍذ جاء كل 

�صيء �صويًة يف فكرة �صعيدة واحدة :
 " ل�صُت يتيمًا على االأر�س ما دام هذا الرجل 

حيًا ". [  
و يف حني يوجه اإىل عمل 

تول�صتوي، خا�صًة )احلرب 

و ال�صالم (، اعرتا�س على فكرة " الرجل 
العظيم "، ت�صجل حياة غوركي و عمله 
بحثًا متوا�صاًل عن مثل هذه ال�صخ�صية 

بال�صبط ــ " الرجل Man بحرف كبري "، 
كما كان يدعو لينني. وكتب يقول، " اأعتقد 

باأن مثل هوؤالء الرجال ممكنون فقط يف 
رو�صيا، التي يذّكرين تاريخها و طريقتها 

يف احلياة ب�صدوم و عمورة )1( " و 
غوركي، يف �صوره االأدبية، منجذب كثريًا 
اإىل مو�صوعاته اإىل حد اأن اإعجابه يقارب 

اأحيانًا التقلب احلرباوي. و يف �صورة 
فوتوغرافيةغريبة من عام 1920، يقف 

لينني يف االأمام بينما نرى غوركي االأطول 
كثريًا و هو يف بدلة مماثلة و ب�صعر راأ�ٍس 

حملوق، مييل ب�صعوبة اإىل جانب وراء 
لة مثرية  معبوده، مثل �صورة مراآتية مطوَّ

لل�صك. و امل�صهد �صحيح ــ غوركي امللت�صق، 
الببغاء، املعاون الدائم. 

لقد كان غوركي يبحث عن رجل ذي " 
اإميانٍ  حي "، لكنه يف تول�صتوي ا�صتقر، 

لل�صخرية، على جت�صيد اأزمة الع�صر 
الروحية العظمى على وجه االحتمال. و 

كان تول�صتوي يلتم�س ال�صدق الب�صيط 
للفالحني، و بداًل من ذلك واجه عيًني ثوري 

بروليتاري تتقدان عند فكرة قابلة للتطبيق. 
و قد اأخطاأ كلٌّ منهما االآخر يف الظن باأنه 
االآتي بح�صن الطالع لق�صيته. و يف تاأمله 
نظرَة تول�صتوي اإىل التاأثري الغربي على 

رو�صيا، الحظ غوركي اأن " �صخ�صية 
تاريخنا املتاأوجة ... كان يرغب ) �صعوريًا 

و ال�صعوريًا معًا ( يف اأن ينت�صب كجبل 
عرب الطريق الذي يوؤدي اإىل اأوروبا، اإىل 

تلك احلياة الن�صطة التي تتطلب من الرجال 
اأق�صى تركيز لكل قواهم الروحية ". و ميثل 
تول�صتوي " رو�صيا القدمية " التي �صتخّلفها 

الثورة وراءها؛ لكنه مع هذا قدم �صيئًا مل 
يكن با�صتطاعتها اأن تنجح من دونه.   

و حني ن�صر غوركي مذكراته عن تول�صتوي 
يف عام 1919، يف ذروة احلرب االأهلية 

الرو�صية، كان و ال بد يفكر بلينني. ) 
�صيكون من املفيد احل�صول على ترجمة 

من فاجنر ملذكرات غوركي عن لينني، 
التي حتتوي يف ن�صختها االأ�صلية املثرية 

للجدل ــ و مل ُترتجم بالكامل ــ على مديح 
لينني لرتوت�صكي و تعليق غوركي حول 
�صدوم و عمورة امل�صت�صهد به اأعاله، اإىل 
جانب مالحظات مريرة ب�صاأن الفالحني 
الرو�س (. و يف اأعقاب الثورة مبا�صرًة، 

اأ�صبح غوركي امل�صدر االأبرز للنقد الداخلي 
لطرق و اإيديولوجيا حكومة البول�صفيك. 

و ن�صر مقاالت تهاجم بعنف لينني و 
ال�صلطات لوح�صيتها، و عنفها اال�صتبدادي، 

و ازدواجيتها يف املعاملة، و جتاهلها 
املت�صلب الأنتيليجي�صتيا )2( رو�صيا ) اأي 

فئة املفكرين و املثقفني فيها (. و مل يكن 
هناك موؤمن بالثورة الرو�صية اأعظم من 
غوركي، و كان يعتقد باأنها ت�صتطيع اأن 
ت�صلك طريقًا اآخر. و كان الطريق الذي 

�صارت فيه ال ي�صبه يف �صيء الطريق الذي 
حلم به. 

و كان �صكلوف�صكي يدعو غوركي بـ " نوح 
االأنتيليجي�صتيا الرو�صية ". فقد �صكل 

جلانًا لتوفري العمل و املاأوى لل�صعراء و 
الدار�صني الرو�س املهددين، موؤلفًا مئات 

ر�صائل التو�صية، و كان ي�صتم لينني 
ن بطاقات متوين من  بالتلفون. و راح يوؤمِّ

خالل الزعم باأن جميع الكتَّاب هم اأفراد 
اأ�صرته، متباهيًا فجاأًة بوجود ع�صرات 

االأخوان، و االأطفال، و الزوجات لديه! و 
االأبرز هنا بني جمازفاته ) دار ن�صر االأدب 

العاملي (، التي انطلقت ترتجم اإىل الرو�صية 
الكال�صيكيات االأدبية العاملية من اأجل " 

القارئ ال�صوفييتي اجلديد ". و كان يجل�س 
يف مكتبه، يتناق�س مع اأف�صل مرتجم مللحمة 

جلجام�س بينما كان اإطالق النار املتقطع 
ُي�صمع يف ال�صوارع. 

و كان جزء من م�صروعه، جلنة التمثيل 
التاريخي، �صُينتج م�صرحياٍت م�صتندة 

 عادل العامل

اإلن���س���ان���ي ال���ط���م���وح  و  ال����واق����ع 

غوركي

عندما التقى غوركي تول�صتوي 
يف عام 1900، كان الرجالن اأ�صهر 
كاتبني يف رو�صيا. و كان تول�صتوي 
طويل عهٍد يف " حتوله " الديني، 
و قد هجر االأدب و اأعد نف�صه 
باعتباره خملِّ�س رو�صيا القلق 
احلكيم، و راح يب�ّصر بالالعنف 
و الروحانية ال�صخ�صية، و هو 
يرتدي زي فالح، و ي�صتقبل 
اجًا و �صاعني اإىل احلقيقة  حجَّ
من كل اأركان رو�صيا و العامل. اأما 
غوركي، فكان كاتبًا �صابًا يبحث 
عن معبود اأدبي. و تعد مذكراته 
عن تول�صتوي وا�صطة العقد يف 
جملد دونالد فاجَنر اجلدبد 
الفاتن من الرتجمات.

كان �صكلوف�صكي 
يدعو غوركي بـ " 

نوح االأنتيليجي�صتيا 
الرو�صية ". فقد �صكل 

جلانًا لتوفري العمل 
و املاأوى لل�صعراء و 

الدار�صني الرو�س 
املهددين



5 العدد )1956(ال�صنة الثامنة -ال�صبت )6( ت�صرين الثاين  2010

على كل حدث عظيم يف التلريخ الب�صري. 
و حني قراأ األك�صندر بلوك، اأحد �صعراء 

الع�صر الكبار، م�صرحيته عن حياة الفرعون 
رم�صي�س، علق غوركي فجاأًة، " ينبغي عليك 
اأن تعملها مثل هذا قلياًل "، و مدَّ ذراعيه اإىل 
اجلانبني مثل م�صري قدمي. كما كان هناك ) 
�صتوديو الرتجمة االأدبية (، ) دار الدار�صني 
(، ) مفو�صية اخلرباء للحفاظ على االأ�صياء 
الوطنية ( و غريها. ) و من اجلدير بالذكر 
اأنه يف رواية املحاكمة لكافكا، كان الن�صاط 

العام الوحيد الذي ي�صارك فيه جوزيف 
ك. هو جمعية احلفاظ على �صروح الفن 

البلدية (.

غوركي يف املنفى
لقد كان اإيفجيني زامياتني، موؤلف رواية 
اخليال العلمي ) نحن (، التي ظهرت يف 

عام 1921، يت�صور مغامرة االأدب العاملي 
ك�صفينة ف�صاء يف بعثة ما بني الكواكب 

تبداأ، بعد حادٍث، بال�صقوط، و لو اأن 
�صنًة و ن�صف �صنة �صتمر قبل اأن ت�صطدم 
ال�صفينة فعليًا. و ت�صاوؤاًل منه عن الكيفية 
الة هوؤالء، طرح  التي �صيت�صرف بها الرحَّ

الق�صة على غوركي، الذي رد عليه : " 
يف غ�صون ا�صبوع، اإذا مل يحدث �صيء، 

�صيبداأون باحلالقة و كتابة كتب و بوجٍه 
عام يت�صرفون كما لو كان لديهم يف االأقل 

ع�صرون �صنة اأخرى يعي�صونها. ... لقد 
�صرنا نعتقد باأننا لن نكون مبعرَثين، و اإال 

فنحن �صائعون جميعًا ". 
كان قرار غوركي مغادرة رو�صيا يف عام 
1921 قد مت على االأرجح ب�صبب حترره 

ال�صديد من الوهم املتعلق باحلكومة 
ال�صوفييتية ــ و كان بلوك قد مات مبر�س 

االأ�صقربوط، و اال�صتنزاف، و الياأ�س 
الروحي؛ و اأُعدم �صاعر اآخر مل�صاركته 

افرتا�صًا يف موؤامرة. كما اأنه تلقى ت�صجيعًا 
على نحٍو متكرر للمغادرة من لينني، الذي 
زعم اأن رئتي غوركي ال�صعيفتني بحاجة 
اإىل الراحة. و كان غوركي غا�صبًا ب�صدة 
من لينني، الذي انتقده باعتباره نظريًا " 
ينفذ جتربة كواكبية " ف�صلت. و قد اأقلقه 

كثريًا ظرف رو�صيا، التي كانت تعي�س 
جماعًة كارثية. و بعد ثالث �صنوات من 

التنقل يف اأوروبا، و جمع االأموال الإغاثة 
املنكوبني باملجاعة، انتقل غوركي اإىل فيال 

يف �صورينتو املطلة على جبل في�صوفيو�س، 
حيث عا�س ملدة ع�صر �صنني تقريبًا قبل اأن 
يعود ب�صكل دائم اإىل رو�صيا. و بينما كان 

يعي�س يف املنفى، تذكر م�صهدًا من اأيامه مع 
تول�صتوي :

�صاأل تول�صتوي �صحليًة ذات مرٍة ب�صوٍت 
خفي�س :

 ــ " هل اأنِت �صعيدة، ها؟ "         
كانت ال�صحلية تت�صّم�س على �صخرٍة يف 

االأحرا�س على امتداد الطريق املوؤدي
 اإىل ديولرَب، و قد وقف تول�صتوي مواجهًا 

لها و يداه ثابتتان يف حزامه اجللدي. 
و راح ذلك الرجل العظيم يتطلع من حوله 

بانتباه، و هو يعرتف لل�صحلية :
 ــ " اإنني ل�صت ... "

) و لقد كتب هرنيك هاينه، الذي كان بلوك 
يرتجمه لدار ن�صر االأدب العاملي، قائاًل 

يف واحد من م�صاهد تنقالته االإيطالية اإن 
ال�صحايل على �صفح تٍل معني كانت قد بيَّنت 

اأن االأحجار كانت تتوقع اأن يتجّلى الله 
بينها على �صكل حجر (.  

فاأين كانت الثورة، ب�صورتها اجلوهرية 
عن الرجل الباحث عن معنى؟ ي�صجل اأحد 

امل�صادر اأنه، يف اإيطاليا، تلقى غوركي 
ثالثة ع�صر األف ر�صالة من رو�صيا. لكن 

اأية اأنواع من الر�صائل كان يت�صلَّم؟ وفقًا 
الأر�صيف الـ  )KGB )3، كان الكثري منها 

لون فيها مظامل  من مواطنني �صوفييت يف�صّ
و  المعقوليات احلياة الرو�صية. و اإقناعًا 

منه لنف�صه باأن رو�صيا رغم هذا على الطريق 
ال�صحيح، اختار غوركي اأاّل يرّكز على 

حتذيراتهم. 
و يبدو اأن غوركي، مثل تول�صتوي، قد مر 

خالل منفاه مبنعطف روحي اأرغمه على 

اأن يتخذ و�صعًا زائفًا. لكن يف حني تطلَّبت 
اأزمة تول�صتوي اأن يترباأ من حياته املا�صية 

باعتبارها خمطوءه على نحٍو م�صر، فاإن 
اأزمة غوركي اأجربته على الت�صرف كما لو 
اأن اأفعاله املا�صية، و الثورة عمومًا، كانت 

�صليمة. و ما كان على الرهان هو مكان 
غوركي يف الق�صة التي كان قد ق�صى حيانه 
و هو ُين�صئها : اإذا كانت الثورة عماًل فا�صاًل، 

فاإن دوره كنبيٍّ و �صاعٍر لها �صيكون بال 
معنى، اأو اأ�صواأ. 

و قد اتَّ�صمت عودة غوركي اإىل رو�صيا 
بغ�صب �صديد من اإعادة ت�صمية بع�س 

االأماكن على �صرفه، باقرتاح من �صتالني : 
ال�صارع الرئي�س، املتنزه املركزي، و املعهد 
االأدبي يف مو�صكواإ�صافًة اإىل م�صرح الفن؛ 

مدينة و اإقليم ني�صني نوفغورود؛ مئات 
املزارع اجلماعية، و املعامل، و املدار�س ــ 

كلها اأخذت ا�صم غوركي. و قد ُمِنح ق�صرًا و 
عزبة خارج مو�صكو و يف القرم.ويف عام 
1932، طارت فوق مو�صكو طائرة �ُصميت 

)مك�صيم غوركي(، متباهيًة باأعر�س م�صافة 
بني طريف اجلناحني يف العامل. )حتطت 

الطائرة يف العام التايل(. و يف نهاية حياته 
مل تعد موهبة غوركي يف تذّكر اأ�صماء 

االأماكن �صروريًة : فكل مكان يذهب اإليه 
كان ي�صمى غوركي! 

و هكذا اأ�صبح غوركي املدافع االأبرز 
الوحيد عن نظام حكم �صتالني. و خالل 

االندفاع نحو اجلماعية ، التي جنم عنها 
موت ماليني الفالحني، قدم �صعارًا لكفاح 
ال�صلطات �صد الكوالك : " اإن مل ي�صت�صلم 

العدو، يجب اأن ُيباد ". و رمبا كان االأ�صواأ 
�صمعًة، اأنه قاد حملة من الكتَّاب اإىل موقع 

قناة البحر االأبي�س، امل�صروع االإن�صائي 
ال�صخم االأول الذي مت بعمل ال�صجناء يف 

الغوالغ، و الذي مات خالله اأكرث من ع�صرة 
اآالف �صجني. و قد حرر غوركي و �صاهم 
يف خمتارات اأدبية ُتثني على ذلك العمل 

لطموحه و تاأهيله املجرمني. و قد اأو�صح 
الباحث الدرا�صي جون فريك�صريو اأن ) 

جحيم ( دانتي ي�صابه مع�صكرًا لل�صجناء. و 
عند عودة غوركي من ذلك اجلحيم، اأخرب 

العامل باأنه كان مطهرًا Purgatory فقط 
)4(. و مع هذا، ا�صتمر غوركي،  يف الوقت 

نف�صه، يف كتابة ر�صائل اإىل ال�صرطة ال�صرية 
من اأجل " اإطالق ال�صجناء اأو الت�صاهل يف 

العقوبة ". و يبدو اأنه اأُبقي حتت اعتقال 
منزيل مرهق يف " بالد الفراعنة ". و ذكر 

مراقبون اأنه نادرًا ما كان مي�س الطعام يف 
املاآدب املقامة يف منزله. و يف نهاية حياته، 

اأُعطي غوركي، املوؤمن العظيم باالأدب 
االإيجابي، �صحفًا مطبوعة ب�صكل خا�س 

مع " االخت�صارات و التعديالت ال�صرورية 
جتري  اأن  اقرتح  بال�صبط،  موته  قبل  و   ."

تعبئة مئة كاتب  مل�صروع جديد : 
اإن االأدب العاملي و التاريخ كله، تاريخ 

الكني�صة و الفل�صفة يجب اأن ُتعاد كتابته:
غيبون و غولدوين، االأ�صقف اآيَرني�س و 

كورنيل، الربوفي�صور اأنفيلونوف 
و جوليان املرتد، هيزيود و اإيفان فولنوف، 

َلكري�صو�س و زوال، جلجامي�س 
و هايواثا Hiawatha، �صويفت و 

بلوتارك. ال�صل�صلة كلها يجب اأن تنتهي مع 
االأ�صاطري ال�صفوية حول لينني.

و كانت اخلطة غوركية الطابع ــ ت�صكيلة من 
القراءة، و حب العمل اجلماعي، و التاأكد 

من اأن اجلواب ميكن اأن يوجد يف الكتب، و 
التع�صب للت�صحيح. و كان الذوق مريرًا.

غوركي و اإميانه الثابت باالإن�صانية
وجد تول�صتوي اأن احلقيقة هي م�صواة 

احلياة،  من  جانب  كل  مت�صح   leveler
خملِّفًة نف�س جدب املوت و املعاناة القا�صي. 
و قد هزه ذلك، و كانت " تعاليمه " مقامة و 

رًا بها يف م�صعًى لتجديد اإميانه هو. مع  مب�صَّ
هذا كان اإميانه بنف�صه على الدوام وا�صعًا 

جدًا. و كان رجاًل عظيمًا و كان يعرف هذا. 
و مل يكن موقفه جتاه احلقيقة يتذبذب يف 
الواقع، لكنه مل ي�صتطع جعل نف�صه تواجه 
بالكامل نتائج بحثه عنها. و كانت الن�صاء 

يذكرنه باملوت، و لهذا كان يكرههن. 
اأما غوركي، مقارنًة به، فكان ي�صعر بالرثاء 

ال�صديد و ال�صفقة على اجلن�س الب�صري، لكن 
كما يبدو كان يالحقه ال�صك يف اأن ال�صراع 

قد ُح�صم، اأن اجُلعالة هي على العامل و 
على املعاناة. و ما يبينه كتاب فاجنر على 

نحٍو الفت للنظر هو اإىل اأي مدى بلغ 
كّتاب اآخرون رقم غوركي، حتى مبكرًا و 

اإىل ما بعد ذلك. و خالل احلرب االأهلية 
الرو�صية، كان بلوك قد اأخرب غوركي ، 

على درجات �صلم ) دار ن�صر االأدب العاملي 
( : " لقد اأ�صبحنا اأذكياء جدًا على االإميان 

بالله، و ل�صنا اأقوياء بعُد مبا يكفي لالإميان 
باأنف�صنا. و كاأ�صا�س للحياة و االإميان هناك 

فقط الله اأو اأنف�صنا. االإن�صانية؟ هل ميكن 
الأي �صخ�س اأن يوؤمن مبعقولية االإن�صانية 

بعد احلرب االأخرية، مع حروب جديدة، 
حمتومة، و اأق�صى، يف امل�صتقبل القريب؟ " 
غري اأن غوركي و�صع اإميانه يف االإن�صانية. 

و راح يزخرف و ي�صقل االإن�صانية بحيث 
يحافظ على اإميانه م�صونًا. و قد قال 

تول�صتوي لغوركي " تريد على الدوام اأن 
ت�صبغ فوق كل احلزوز و ال�صقوق بطالئك 

اأنت ". و كان غوركي، مثل تول�صتوي، 
غري قادر على مواجهة احلياة كما توهم اأن 

تكون، لكنه كان يفتقر اإىل االإميان بقواه 

اخلا�صة به التي منعت تول�صتوي من 
ارتكاب خيانة ذاتية حقيقية. و كان ُذعر 
غوركي من انعدام القوة �صديدًا اإىل حد 

اأنه يف االآخر يحابي الق�صوة نف�صها على 
االإقرار بالق�صوة. و يبدو اأنه اآمن باأنه من 

اأين قام، هناك يف " االأعماق ال�صفلى "، 
لي�س من مكان مي�صي اإليه اإال اإىل اأعلى، 

و باأن النا�س بحاجة الأن يقتنعوا بالكفاح 
اإىل هذه الغاية. فاأي قمٍع �صيكون موؤقتًا. 
و كان غوركي، و هو املوؤمن على الدوام 
بالتنقيح، يعامل رو�صيا مثل كاتب �صاب 
يحتاج فقط الأن يلقى الت�صجيع و حترير 

كتاباته اأكرث فاأكرث. و كان على خطاأ : كان 
هناك عمق اأكرث انخفا�صًا حتى. و قد جعلته 

حاجته اإىل تزيني احلياة ينحاز اإىل اأولئك 
الذين، من اأجل اأغرا�صهم اخلا�صة، اأرادوا 
ل  اأن ُيظهروها اأ�صواأ مما هي عليه. و حتوَّ
 facility املخطوط امل�صحح اإىل ت�صهيل

ت�صحيحي. 
مع هذا فاإن مذكرات تول�صتوي غريبة و 
موؤثرة جدًا بحيث اأن من ال�صعب اإدراك 
ما اأعقب ذلك متامًا. اإنها عمل عظيم ) مل 

يقرتب غوركي من نوعيتها اأبدًا ال قبلها و ال 
بعدها (، لكنه لي�س بالعمل احلديث الطابع؛ 

و من املظلل ت�صنيف غوركي بني اأنبياء 
القرن الع�صرين ال�صاخرين، حني كان من 
نواٍح كثرية كاتبًا من القرن التا�صع ع�صر 

ا�صتمر يف العي�س اإىل القرن ال�صنيع التايل. 
فاملذكرات تفتقر ب�صكٍل مطلق اإىل ال�صخرية. 
اءها كما يبدو.  و هناك عن�صران قد �صلَّال قرَّ

االأول هو مو�صوعها : اإذ يظهر تول�صتوي 
نف�صه على اأنه املمّهد املعذب، املهيب لالن�صان 

احلديث ــ مو�صى املعا�صرين الذي ُينعم 
النظر يف االأر�س املوعودة لكنه ال يدخلها. 

و يبدو اأن القراء قد اأخذوا هذا على اأنه 
يعني اأن غوركي كان حديثًا اأو معا�صرًا 
اأي�صًا، بينما القطعة بكاملها يف الواقع 

ميكن قراءتها كمحاولة منه ملبادلة يقني 
)دين ( باآخر )االإميان اجلماعي باالإن�صان(. 

اأما العن�صر الثاين، فهو �صكلها املتجّزئ، 
املفتوح النهاية، الذي ال يبدو حديثًا 

 .modernist فقط، بل حتى حداثويًا
فبالن�صبة لغوركي، على كل حال، مل يكن هذا 
رًا بروح حداثوية، من منطلق  ال�صكل مت�صوَّ

التجريب و ال�صخرية، و اإمنا من منطلق 
ال�صرورة. فعندما يكتب اأنه ال ي�صتطيع اأن 

ُينهي ر�صالته، فاإنه يعني ذلك؛ فهو بالفعل ال 
ي�صتطيع اأن ينهيها. لكن بالن�صبة لنا، ميكن 
اأن يكون هناك فقط كتابة حديثة. لقد فقدنا 
القدرة على الكتابة بيقني غوركي، اأو حتى 
قراءته بيقني. فحيثما راأى غوركي ج�صرًا، 

راأينا نحن هاوية.  و كان هناك بالتاأكيد 
  Promethean)5( ح�س بالربوميثي

يف اآمال غوركي بالثورة الرو�صية. اأن 
االإن�صان �صيحرز لنف�صه �صماٍت من �صمات 

االآلهة و يبدلها تدريجيًا، متخل�صًا بهذه 
الطريقة من كل املعاناة و الفو�صى. و لقد 
اأعاد كافكا نف�صه �صرد ق�صة بروميثيو�س، 

قا�صمًا اإياها اإىل اأربع اأ�صاطري. يف االأوىل، 
كان بروميثيو�س مقيدًا اإىل الكوكا�صي�س 

خليانته االآلهة ل�صالح الب�صر، و راحت 
الن�صور تتغذى من كبده، الذي كان يعود 
اإىل حالته با�صتمرار؛ و يف الثانية، كان 

بروميثيو�س ي�صغط نف�صه اأعمق فاأعمق يف 
ال�صخر لينجو من املناقري، و اأ�صبح �صيئًا 

واحدًا مع ال�صخر؛ و يف الثالثة، ن�صَي 
االآلهة، و الن�صور، و بروميثيو�س نف�صه تلك 

اخليانة؛ اأما يف االأ�صطورة الرابعة، فقد 
اأ�صبح االآلهة و الن�صور �صجرين من الق�صة 
العدمية املعنى، و التاأم اجلرح ب�صكل ممل. 
و اأخريًا، اختتم كافكا ذلك بقوله : " و بقيت 

هناك جبال ال�صخر الع�صية على التف�صري 
نبقى  غوركي،  ق�صة  يف  اأي�صًا،  هكذا،  و   ."
مع ال�صخر : �صخر البطل �صفاياتوغور، " 

اجلبل املقد�س "؛ �صخر تول�صتوي الذي ميد 
نف�صه ك�صل�صلة جبال؛ �صخر في�صوفيو�س، 

مرئيًا من فيال �صورينتو؛ �صخر قناة البحر 
االأبي�س؛ �صخر الفرد الغام�س؛ و م�صهد 

جبٍل يجعلنا نتخيل اأننا نحركه، و هو 
ينكرنا، و نحن نعيد خلقه. غوركي و�ستالني
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ومت�صابكة، وال ميكن ا�صتيعاب و 
تقييم اهميتة انطالقا من مواقف 

�صيا�صية لي�س اال" و تتحدث بعدئذ 
بالتف�صيل املت�صعب عن مو�صوع  
العودة اىل غوركي يف ال�صنوات 

اخلم�س و الع�صرين االخرية ، 
منذ نهاية القرن الع�صرين و بداية 

القرن احلادي و الع�صرين، م�صرية 

اىل ن�صر املوؤلفات الكاملة لغوركي 
يف طبعتها اجلديده ابتداء من 

1995 ، وتقع هذه املوؤلفات يف 
خم�صة و ع�صرين جزءًا. وتتحدث 

بعدئذ عن �صدور عدة كتب حول 
مك�صيم غوركي �صاهم يف تاأليفها 

جمموعه كبرية من الباحثني ، 
ومن بني هذه الكتب واحد بعنوان 

"مو�صكو   ." املجهول  " غوركي 
1995"  والكتاب الثاين بعنوان 

من�صورة  غري  .مرا�صالت  "غوركي 
اعيد  وقد   ،  )  1998 مو�صكو   ( "

طبع هذا الكتاب ثانية يف عام 
2000 لنفاد طبعته االوىل يف 

اال�صواق ، وكتاب ثالث عنوانه 
"حول وفاة غوركي "وثائق وقائع 
وروايات " مو�صكو 2005"وكتاب 

رابع بعنوان "غوركي 
ومرا�صالته""2005" وكتاب 

خام�س عنوانه "مقاالت غوركي 
يف �صياق التاريخ ""مو�صكو 

2007" وكتاب  �صاد�س بعنوان 
 " غوركي" جزءان  "ار�صيف 

وهو مكر�س ملرا�صالته مع رومان 
روالن وبودبريغ ، وظهرت كذلك 

�صتة كتب اخرى بعنوان واحد 
م�صرتك وهو"قراءات غوركية" 
وهي �صل�صلة من الكتب تتناول 

خمتلف جوانب ابداعية وحتتوي 
على وثائق ومواد تتناول نتاجات 

غوركي وحتليلها ودرا�صتها من 
جديد بال تزويق او تربيرات 

مفتعلة ، وهذه الكتب يف غاية 
االهمية بالن�صبة لتفهم ابداع 

غوركي وحتديد قيمته ومكانته 
يف م�صرية االدب والفكر ومن 

خمتلف اجلوانب واالبعاد .
     توؤكد الباحثة الحقا يف مقالتها 

تلك على االهتمام املتزايد وغري 
االعتيادي مبك�صيم غوركي يف 
االعوام االخرية بالذات �صواء 

يف رو�صيا او خارجها ، وتتوقف 
بتف�صيل عند ا�صماء املتخ�ص�صني 

والنقاد الذين يراجعون يف 
الوقت احلا�صر ابداع غوركي من 
جديد باعتباره "ظاهرة مت�صابكة 

ومعقدة ومتفردة" وت�صل بعد 
ذلك اىل اال�صتنتاج االتي" ميكن 
القول وبكل ثقة ودقة وتاكيد،ان 

العامل قد بداأ بدرا�صة ابداع 
غوركي من جديد " .

ب�������ا أس������اط������ي������ر وأوه������������ام 

غوركي

د.�صياء نافع * 

ن�صرت �صحيفة" ليتريا تورنايا غازينا " 
) اجلريده االدبية ( اال�صبوعية �صفحه 
كاملة مبنا�صبة ذكرى  مليالد مك�صيم 
غوركي حتت عنوان مثري )مك�صيم غوركي 
بال ا�صــاطري و اوهام ( . �صاهم يف الكتابة 
عن غوركي يف تلك ال�صفحه عدد من 
النقاد و الباحثني و على راأ�صهم اال�صتاذة 
الدكتورة �صبرييدونوفا رئي�صة ق�صم 
خا�س يف اكادميية العلوم الرو�صية هو :

)) درا�صة ابداع غوركي و ن�صره (( . 
تناولت الباحثة يف مقالتها تلك ، و التي 
�صغلت اكثـر من ثلثي ال�صفحه وبثمانية 
اعمدة اهمية مك�صيم غوركي ور�صدت 
عملية العودة اليه يف ال�صنني االخرية 
وتوقفت عند مكانته يف نهاية القرن 
التا�صع ع�صر و الثلث االول من القرن 
الع�صرين يف عامل االدب و الفكر.

توؤكد الباحثة الحقا 
يف مقالتها تلك على 

االهتمام املتزايد 
وغري االعتيادي 

مبك�صيم غوركي يف 
االعوام االخرية 

بالذات �صواء يف 
رو�صيا او خارجها

غوركي وتول�ستوي
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لكن الرجل فيما يبدو علي الرغم من كونه احد اعظم مفكري 
ال�صيوعية العاملية مل يكن علي قدر كبري من املعرفة املعمقة 
بتقنيات كتابة الرواية احلديثة.. علي اية حال نال غوركي 

كل الرعاية والدعاية من اقطاب احلركة البل�صفية التي قادت 
احدي اكرب ثورات الب�صرية املعروفة بثورة اكتوبر عام 
1917 ويف مقدمتهم لينني قائد الثورة نف�صه ، ما اعطي 

الكاتب قدرا غري قليل من الغرور والرتفع بحيث �صار 
يعد نف�صه ندا للينني بالذات ولرمبا اكرث من ذلك ثم انه 

اي )غوركي( ادان يف فجر انبثاق تلك الثورة االن�صانية 
الكربي اندفاعها يف تنفيذ كل ما ي�صتند اليه الدين ناكرة 

بتنكرها املادي البحت اية �صلة يف عامل الواقع واحلقيقة. 
وعند هذه النقطة بالذات اثريت حفائظ قادة الثورة ويف 
طليعتهم لينني �صد غوركي فافرتقوا عنه لكن دون معاداة 
�صراعية له ولطروحاته املت�صبثة باذيال االميان.. وعندما 

مل�س غوركي بدايات فتور عالقاته احلميمة ال�صابقة 
برجاالت احلزب ال�صيوعي ال�صوفيتي وثورة اكتوبر 

قرر غوركي االن�صحاب بهدوء من حومة امليدان ليتواري 
عن االنظار ويحط رحاله يف ايطاليا.. رمبا لقربها من 
الفاتيكان احدى اكرب مراكز اال�صعاع الفكري امل�صيحي 

الكاثوليكي مع انه كان ارثذوك�صيا.. ويف حقبة ابتعاده عن 
بلده للمدة من عام )1920 - 1928( كتب كتابا يتوافق مع 

اميانه العميق ا�صماه )البحث عن الله( لكن طيلة الثماين 
�صنوات املذكورة مل يدن احد يف النظام ال�صوفيتي ومل 

ينتقد ايا من قياداته اذ ظل وفيا لرو�صيا حمافظا علي 
عهوده مع ثورتها... غري انه عندما اختار العودة ايل بالده 

جمددا كما اختار اخلروج منها �صابقا قد ا�صبح وقتئذ 
امينا عاما للحزب ورئي�صا عليه ونال الكثري من او�صمة 

الثورة وتكرمياتها... وبعد عودته ا�ص�س غوركي احتاد 
االدباء ال�صوفيت والذي انتخب رئي�صا له حتي وفاته عام 
1936... مثلما اقام موؤمترا عامليا... لالدباء يف مو�صكو 

لتا�صي�س احتاد االدباء العاملي الذي ان�صم اليه رومان 
روالن وبول ايلوار وغريهما من جهابذة الفكر اال�صالمي 

االدبي االن�صاين اعلن يف هذا املوؤمتر تكري�س الواقعية 
اال�صرتاكية كاحدي روافد الفكر االن�صاين العاملي... يف 
عام 1936 تويف غوركي... تاركا ع�صرات املوؤلفات منها 
انطلوجيا ادباء العامل يف عده اجزاء �صخمة عالوة علي 

كتب اخري يف الفكر واالدب والفل�صفة...
لقد احدثت وفاته املفاجئة وهو يف عز عطائه �صرخا كبريا 

يف احلياة الفكرية واالدب الثوري يف العامل عامة واالحتاد 
ال�صوفيتي يومئذ علي وجه اخل�صو�س ويبدو ان عدم 
ذيوع مثل هذه اال�صرار يف وقتها والتي رواها يل يف 

مو�صكو االكادميي املعروف ا�صتاذ االدب الرو�صي ال�صهري 
د. �صياء نافع( كانت جزًءا من التقييم االعالمي املتعمد 

الذي كان ميار�صه النظام ال�صوفيتي ال�صابق علي بع�س 
املجريات ال�صلبية للعالقات الداخلية بني احلزب ومفكريه 

يومئذ.

ـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــورك غ

صباح الخير

يف زيارتي االخرية ايل رو�صيا يف اواخر كانون 
االول 2007 وانا اتطلع ايل متثال الكاتب ال�صوفيتي 
ال�صهري مك�صيم غوركي املطل علي �صاحته 
ال�صهرية.. هذا الكاتب الذي رفد االن�صانية 
بكتابه االدبي ال�صيا�صي ال�صهري )االم( الذي 
ياأخذ عليه بع�س النقاد الغربيني عدم متتعها 
باال�صرتاطات الفنية وتقنيات الرواية احلديثة 
علي الرغم من ابعاده االن�صانية العظيمة.. ان 
فالدميري ابلي�س لينني موؤ�ص�س االحتاد ال�صوفيتي 
ال�صابق )1870 - 1924( كان قد اعجب به عاداً اياه 
قمة يف االدب اال�صرتاكي امللتزم.. 

ح�صني اجلاف
      تتناول الباحثة بعدئذ مكانة 
غوركي يف االدب العاملي للقرن 
الع�صرين موؤكدة انه "واحد من 

ابرز �صخ�صيات هذا االدب " 
وانه الميكن ان نفهم ال�صراع 

الفكري- الفل�صفي وطبيعته 
،والجوانب احلياة االجتماعية 

دون  املرحلة  لتلك  – الثقافية 
درا�صة غوركي وم�صاهماته 

الفكرية واالبداعية ، وتتوقف 
الباحثة طويال عند تلك اجلوانب 
التي كانت تثري قلق الكاتب مثل 
القوى املحركة للتاريخ ومعنى 
االن�صان واالديان وعن احلرية 

وال�صرورة وعن االن�صانية 
والق�صوة وبقية تلك الت�صاوؤالت 
التي مازالت ت�صغل عقول انا�س 

القرن احلادي والع�صرين ، 
وتربط كل ذلك بعاملنا املعا�صر ، 

الذي يقف من جديد على م�صارف 
ازمة روحية تنبئ بتغريات 

عاملية .
 ت�صتعر�س الباحثة بعدئذ 

ال�صراع الفكري يف نهاية القرن 
التا�صع ع�صر و بداية القرن 

الع�صرين ب�صكل مكثف ثم تناول 
موقف مك�صيم غوركي من 

احلركات االدبية يف بداية القرن 
الع�صرين ، و هذا مو�صوع مثري 

جدا يف تاريخ االدب الرو�صي 
، اذ ان النقد االدبي  ال�صوفيتي 
كان يوؤكد دائما ان غوركي هو 

الذي �صاغ  م�صطلح " الواقعية 
اال�صرتاكية" و لكن الدكتورة 

�صبرييدونوفا ت�صري اىل حقائق 
جديدة يف هذا املجال ،و توؤكد 

، ان روحية املنهاج االبداعي 
عند غوركي هو التجديد ، و 
انه خلق فعال" بداية الجتاه 

ادبي جديد و الذي اطلقوا عليه 
ت�صمية " الواقعيه اال�صرتاكية 

ب�صياغة  الكاتب  م�صاركة  " دون 
تلك الت�صمية، اذ ان غوركي 

كان ي�صتخدم غالبا م�صطلح " 
الرومان�صية  اال�صرتاكية" ، 

وتطرح الباحثه �صوؤاال كبريا 
حول ذلك و تقول " هل كان هذا  
امل�صطلح من اختالق" املوظفني 

ال�صتالينيني "  ام نتيجة ل " 
حللول ال�صيخوخة " كما يطرح 
ذلك الناقد االدبي �صينياف�صكي 

، ام مرحلة جديدة فعال لتطوير 
العملية االدبية يف رو�صيا بداية 

القرن الع�صرين ؟ وتتوقف 
الباحثة  عند هذا املو�صوع 

وتربطه مب�صرية الرومان�صية 
يف ادب اأوروبا الغربية يف تلك 

املرحلة ، و حتلل  بالتف�صيل 
ابداع بع�س االدباء االوربني و 

تاثري فل�صفة نيت�صة عليهم ، ثم 
تنتقل اىل مواقف مك�صيم غوركي 

وفل�صفتة الدينية ومفهوم 
االن�صانية لدية ، وتتوقف طويال 

عند مفهوم اال�صرتاكية عنده 
ابتداء من عام 1902 ، وكيف 

انه �صاعد حزب البال�صفة برغم 
انه مل يكن حزبيا ، وتتحدث 

عن راأي لينني الذي انتقد رواية 
غوركي الق�صرية "االم" النه 

عك�س احلركة العمالية يف تلك 
الرواية مبثابة طريق نحو 

اميان جديد ، م�صريا اىل ان 
ابطالها "يذكروننا بال�صخو�س  

االجنيلية " وتتوقف الباحثة 
عند نتاجي غوركي "االم" و " 
االعرتاف" باعتبارهما نتاجني 

فكريني يعربان عن اراء غوركي 
بعد ان اطلع بامعان على بحوث 
لوناجار�صكي امل�صهورة " الدين 

واال�صرتاكية " و" م�صتقبل 
الدين" ، وتتحدث الباحثة بعدئذ 
عن نتائج احداث 1905 ، وكيف 
ان غوركي در�س يف تلك الفرتة 

النظريات الفل�صفية اجلديدة 
يف اوروبا وامريكا،وكيف انه 

تو�صل اىل ا�صتنتاجات حول 
مفهوم الثورة وعن تعمقه 
وتو�صعه يف درا�صة فكرة 

االنبعاث الروحي لالن�صان 
عرب مفهوم ديني جديد ،ثم 

تنتقل الباحثة اىل عام 1906 
وت�صتعر�س كيف ان غوركي 

ا�صتمع اىل �صل�صلة حما�صرات 
االمريكي جيم�س موؤلف كتاب 

"تنوع التجربة الدينية " ، وعلى 
اطالعه على اراء الربوف�صور 

ديوي،والفيزيائي ريزيرفورد 
ورئي�س جامعة هارفرد اليوت 

، وعلى االراء التجديدية 
االخرية يف االجتاهات الدينية 

يف ايطاليا ،وعلى اقرتابه 
من البال�صفة الي�صاريني 

مثل بوغدانوف وبازاروف 
ولوناجار�صكي وتتحدث اي�صا 
عن حماوالت غوركي ا�صتيعاب 

التيارات الفل�صفية اجلديدة 
يف القرن الع�صرين وربط 

اال�صرتاكية بكل هذه املفاهيم، 
وان�صغاله بفكرة جمع وتوحيد 
الربوليتاريا بجربوت االن�صان 

.وتتوقف الباحثة بعدئذ عند 
مرا�صالت غوركي مع بوغدانوف 

وبازاروف التي اميطت عنها 
�صمة ال�صرية يف الفرتة االخرية 

لي�س اال ،وهي مرا�صالت توؤكد 
االختالفات العميقة لغوركي مع 

افكار لينني ، والتي ا�صبحت 
حادة جدا بالذات يف االعوام 
العا�صفة )1917 عام الثورة 

و1918( وتتحدث الباحثة بعدئذ 
عن اميان غوركي بان اجلماهري 

العمالية �صتوؤيد  بوغدانوف ولن 
توؤيد لينني ،وتختتم الدكتورة 
�صرييدونوفا درا�صتها موؤكدة  

،ان مواقف غوركي يف اثناء 
ال�صلطة ال�صوفيتية كانت متيز 

بني "االعداء" وبني "الراي 
االخر"،م�صرية اىل ان غوركي 

كان فعال الكاتب االول يف زمانه، 
وانه اراد ان يخلق منوذجا 

جديدا لالدب يف العامل.

مدير مركز الدرا�صات 
العراقية – الرو�صية يف 
جامعة فارون�س الرو�صية.

�صاعد حزب البال�صفة 
برغم انه مل يكن 
حزبيا ، ونتحدث 

عن راأي لينني الذي 
انتقد رواية غوركي 

الق�صرية "االم" 
النه عك�س احلركة 

العمالية

�سورة جتمع غوركي ولينني وتروت�سكي
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وبالطبع مل يجد امل�صرد احلي مكانا له 
يف احداث الثورة لرمبا فقط باعمال 

ال�صلب والتدمري. وجابهت الربوليتاريا 
يف دي�صمرب 1905 تلك االنتلجينت�صيا 

املتطرفة، التي حملت غوركي على 
اكتافها، كخ�صم. وقام غوركي بجهود 

نزيهة ولدرجة ما بطولية حني ادار وجهه 
نحو الربوليتاريا. وتبقى رواية " االم" 

الثمرة االروع لتلك املرحلة. فقد ا�صتحوذ 
ب�صوراو�صع القيا�س لها وحفر ب�صكل 

اعمق مما كان يف ال�صنوات االوىل. بيد 
ان املدر�صة االدبية والدرا�صة ال�صيا�صية مل 

ت�صبح بديال للمبا�صرة البديعة التي متيزت 
املرحلة االوىل. واكت�صف يف امل�صرد الذي 

متالك نف�صه بقوة،منطقا باردا فاخذ الفنان 
ينحرف نحو النزعة التعليمية والوعظ. 

وتوزع غوركي يف مرحلة الردة الرجعية 
بني الطبقة العاملة التي غادرت ال�صاحة 
العلنية، وبني االنتلجينت�صيا �صديقته/ 

عدوته القدمية وتطلعاتها الدينية اجلديدة. 
واىل جانب الراحل لونات�صار�صكي ولع 

باملوجة ال�صوفية. وظلت ق�صة "االعرتاف" 
ال�صعيفة اثرا لذلك اال�صت�صالم الروحي. 

ان اعمق ما تاأ�صل يف هذا املتعلم ذاتيا 
غري العادي، عبادة الثقافة: وكاأن اول 

تعامل معها ل�صعه على مدى احلياة. كان 
ينق�س غوركي املدر�صة الفكرية احلقيقية 

ويعوزه احلد�س التاريخي، حتى يقيم 
بينه وبني الثقافة م�صافة كافية ليح�صل 

لنف�صه على الق�صط ال�صروري من حرية 
التقييم النقدي. و�صاب عالقته بالثقافة 

دوما، قدر غري قليل من ال�صنمية وعبادة 
االوثان. وتعامل غوركي مع احلرب 

بالدرجة االوىل مب�صاعر اخلوف على القيم 
الثقافية للب�صرية. ومل يكن امميا بقدر 

ما كان كو�صموبوليتيا، حقا رو�صيا حتى 
النخاع. ومل يرتق اىل وجهة النظر الثورية 
للحرب كما مل يرتق لوجهة نظر ديالكتيكية 

للثقافة. ومع ذلك فانه كان اعلى بهامة من 
االخوة االنتجليت�صتيا الوطنيني. ا�صتقبل 
غوركي ثورة 1917 بقلق، يكاد يكون مثل 
قلق مدير متحف:" وبعث اجلنود احلفاة 
والعمال العاطلون" الرعب فيه. واثارت 
انتفا�صة يوليو العا�صفة والعفوية لديه 

القرف. والتحم مرة اخرى مع اجلناح 
الي�صاري لالنتليجينت�صيا التي وافقت 

على الثورة ولكن ب�صرط ان تكون دون 
ا�صطرابات. وا�صتقبل انقالب اكتوبر 

ب�صفة عدو، حقا �صعيف وخامد. وكان من 
ال�صعب على غوركي اال�صت�صالم حلقيقة 

انت�صار االنقالب : �صاد البلد التدمري 
وت�صورت االنتلجينت�صيا من اجلوع 

وتعر�صت للمالحقة، وا�صبحت الثقافة 
يف خطر. ويف اغلب االحيان قام غوركي 
يف ال�صنوات االوىل مبهمة الو�صيط بني 

ال�صلطة ال�صوفياتية واالنتلجينت�صيا 
القدمية، ك�صفيع لها عند الثورة. وخاف 

لينني، الذي كان يقيم ويحب غوركي جدا، 
من ان ي�صبح هذا �صحية لعالقاته و�صعفه، 
ويف نهاية املطاف تو�صل لرحيله الطوعي 

للخارج. وت�صالح غوركي مع النظام 
ال�صوفياتي فقط عقب انتهاء اال�صطرابات 

وبداية النه�صة االقت�صادية والثقافية. 
وقيم بحرارة حركة اجلماهري الكربى 
نحو التعليم و�صكر ثورة اكتوبر ولو 

ب�صورة متاخرة على ذلك. ودون �صك فان 
املرحلة االخرية من حياته كانت مرحلة 

غروب. بيد ان هذا الغروب جزء طبيعي 
من مدار حياته. لقد ح�صلت طبيعته ذات 

النزعة التعليمية االن على ف�صحة وا�صعة. 
وعكف غوركي بالكلل على تدري�س 

االدباء ال�صباب، وحتى طلبة املدرا�س، 
ومل ُيدر�س دائما ما ينبغي تدري�صه، ولكن 
باال�صرار ال�صادق والكرم الروحي، التي 

كفرت بفي�س عن �صداقته الرحبة جدا 
مع البريوقراطية. واىل جانب املالمح 
االن�صانية، االن�صانية جدا 

يف هذه ال�صداقة، فقد عا�س 
وتغلب عليها االهتمام ذاته 

بالتكنولوجية والعلم والفن: ان " احلكم 
امل�صتبد املطلق يتواءم مع خدمة "الثقافة". 

وكان غوركي على ثقة بانه ومن دون 
البريوقراطية ما كانت هناك تراكتورات 

وال خطط خم�صية، واالهم من ذلك ما 
كانت هناك مكائن طباعة وال احتياطات 

من الورق. يف الوقت ذاته فانه �صفح عن 
الربوقراطية رداءة نوعية الورق، وحتى 

الطابع البيزنطي الذي اليطاق لذلك االدب، 
الذي اطلق عليه "الربوليتاري". ونظر 

غالبية املهاجرين البي�س بحقد لغوركي، 
ومل يجدوا ما ي�صتخفون به غري نعته 

الطرف  الوا�صح  من  ولي�س  "باخلائن". 
الذي خانه غوركي، وميكن التفكري بقيم 

امللكية اخلا�صة. ان حقد " نا�س الطبقة 
العاليا ال�صابقني" على غوركي م�صالة 

م�صروعة ويف نف�س الوقت ت�صفي االحرتام 
على هذا االن�صان الكبري. و�صعت ال�صحافة 
ال�صوفياتية باغراق �صخ�صية غوركي، قبل 

ان يربد رفاته بجبال من املديح الكاذب 
غري املعتدل. ومل ي�صفوه اال بعبارات " 

العبقري" وحتى "العظيم". وعلى االرجح 
غوركي لو كان حيا لقطب جبينه ملثل هذه 
املبالغات. بيد ان ال�صحافة البريوقراطية 
عدمية الكفاءة لها مقايي�صها: اذا كانت قد 
رفعت ب�صتالني وكاغانوفيت�س وميكويان 

وهم احياء اىل م�صاف العبقرية، فبالطبع 
الميكن باي حال من االحوال حجب هذه 

ال�صفة عن غوركي بعد موته. ويف حقيقة 
االمر فان غوركي �صيدخل يف تاريخ االدب 

الرو�صي مثال وا�صحا ودامغا الجدل فيه 
للموهبة االدبية الكبرية، التي مع ذلك مل 

مت�صها نفحة العبقرية. 
ومن نافل القول ان مو�صكو ت�صور االديب 
الراحل االن على انه ثوري ثابت وبل�صفي 
�صلب ك�صالبة احلجر. ان كل هذا اليعدوا 

غري اباطيل بريوقراطية!. فغوركي اقرتب 
من الب�صلفية عام 1905 ، مبعية �صريحة 

كبرية من الدميقراطيني، رفاق الدرب. اىل 
جانب ذلك فانه ابتعد عن البال�صفة، من 

دون ان يقطع عالقات ال�صداقة ال�صخ�صية 
معهم. ويلوح انه ان�صم للحزب فقط يف 

مرحلةالرتميدور ال�صوفياتي1 . ان عداءه 
للبل�صفية يف مرحلة ثورة اكتوبر واحلرب 

االهلية كما هو اقرتابه من البريوقراطية 
الرتموداريانية او�صحت ب�صورة جلية ان 

غوركي مل يكن يف يوم من االيام ثوريا. 
ولكنه كان كوكبا تابعا للثورة مرتبطا 

بها بقانون اجلاذبية الذي الميكن التغلب 
عليه ودار حولها طيلة حياته. ومثل كافة 
الكواكب التابعة مر مبختلف " املراحل": 

فاحيانا ا�صاءت �صم�س الثورة وجهه، 
واحيانا اخرى ظهره. ولكن غوركي ويف 
كافة املراحل ظل خمل�صا لذاته لطبيعيته 

الرثية والب�صيطة ويف ذات الوقت املعقدة. 
اننا ن�صيعه دون نغم �صخ�صي والمديح 

مبالغ فيه، ولكن باجالل وامتنان: ان هذا 
االديب واالن�صان الكبري دخل ولالبد يف 
تاريخ ال�صعب، الذي ُيَعبد طرق تاريخية 

جديدة. 
ليف تروت�صكي9 يوليو 1936/

1 الرتميدورين: ن�صبة اإىل اأحداث 9 
تريميدور عام 2 اجلمهوري )وتريميدور 

هو ال�صهر احلادي ع�صر من العام 
اجلمهوري ويقابل من 20 يوليو، متوز، 

حتى 18 اأغ�صط�س، اآب من العام امليالدي(. 
ففي هذا اليوم املوافق 27 يوليو، متوز 

1794 �صقط حكم روب�صبيري يف فرن�صا على 
يد الردة الربجوازية. ويق�صد بهذا التعبري 

كل ردة رجعية يف �صياق الثورة. 

ترجمة/ فالح احلمراين

مكسيم غوركي
ليون تروت�صكي

توفى غوركى، حينما مل يعد 
لديه ما يقوله. وهذا ي�صكل عزاء 
ملوت كاتب بارز، ترك اثرا عميقا 
يف تطور االنتلجينت�صيا الرو�صية 

والطبقة العاملة على مدى 40 عاما. 
بدا غوركي �صاعرا م�صردا. وكانت 

مرحلته االوىل تلك اف�صل مراحله 
كفنان. فمن القاع، من احياء 

الفقراء جلب غوركي لالنتلجينت�صيا 
الرو�صية روح اجلراأة الرومان�صية ـ 
ب�صالة النا�س الذين لي�س لديهم ما 

يفقدونه. وكانت االنتجيلنت�صيا 
ت�صتعد لك�صر قيود القي�صرية. 

وافتقرت للجراأة، ونقلت هذه اجلراأة 
للجماهري.

ا�صتحوذ ب�صوراو�صع 
القيا�س لها وحفر 

ب�صكل اعمق مما كان 
يف ال�صنوات االوىل. 

بيد ان املدر�صة االدبية 
والدرا�صة ال�صيا�صية مل 
ت�صبح بديال للمبا�صرة 

البديعة

غوركي اثناء اقامته يف ايطاليا
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نتيجة انت�صار الرجعية وهيمنتها املطلقة 
يف رو�صيا القي�صرية �صاد الت�صاوؤم وتف�صت 

روح االإنهزامّية، وانعك�س هذا ب�صكل 
وا�صح وجلي على االأدب ب�صكل خا�س، يف 

حني ارتقى العمل ال�صيا�صي ارتقاًء بالغ 
االأهمّية والتاأثري، حيث بداأ الفكر الثوري 
ال�صدامي بالت�صكل رويدًا رويدًا واإن كان 

ب�صكل جنيني واأويل، وحم�صور بني نخبة 
كانت واإىل حد بعيد معزولة عن اجلماهري، 

وغارقة يف البحث النظري عن طريق 
للخال�س. 

يف هذه الفرتة عك�س االأدب الرو�صي روح 
الت�صاوؤم واالإحباط، و�صاعت فيه روح 

االإنهزامّية. لقد كان النتاج االأدبي يف هذه 
املرحلة عدمّيًا، وغارقًا يف الياأ�س، اإال اأنه 
من ناحية اأخرى، عرب ب�صدق عن جمتمع 

ينحدر ب�صرعة نحو الهاوية واملوت، دون 
مقاومة اأو اعرتا�س. اإننا اأمام جمتمع ال 

اإميان له باخلال�س، وال ثقة له بامل�صتقبل، 
جمتمع فقد حيويته، وا�صتغرق يف العبث.

ولعل �صخ�صية "جار�صني" الذي انتحر عام 
1888 خري ُمعرب عن هذا الواقع املاأ�صاوي، 

الظالمي، الذي بدا وكاأمنا ال اأفق له. 
و�صنلتقي بعد ذلك بكاتب مل يكتب رواية، 

اإذ كان ميدانه االأ�صا�صي الق�صة التي �صيربع 
بها، واإىل اأق�صى حد، اأال وهو ت�صيخوف، 

الذي قدم منوذجاآً من االأبطال الذين ال 
ينا�صلون وال يوؤمنون بالن�صال، واإمنا 

ي�صت�صلمون دومنا مقاومة وال اعرتا�س. 
لقد �صّور ت�صيخوف الفالح الب�صيط وابن 
املدينة العادي، والذي ميكن ت�صميته بابن 
ال�صارع، وكانت هذه ال�صخ�صّيات متناولة 
يف االأدب، وباالأخ�س االأدب الواقعي منذ 
عهد بعيد ن�صبيًا، اإال اأن ت�صيخوف غا�س 

الأعماق هذه ال�صخ�صيات، وقدمها بطريقة 
واأ�صلوب جديدين كل اجلدة، ومتكن 

من �صرب اأغوار �صخو�صه، بحيث بدت 
هذه ال�صخ�صيات، وكاأن االأدب �صابقًا مل 

يتناولها، وبهذا تكمن واحدة من اأبرز واأهم 
اأ�صباب عظمة ت�صيخوف وتفرده يف عامل 

الق�صة.
ت�صيخوف الذي مل يكت�صف �صخ�صيات مل 
ُتكت�صف بعد، فال�صخ�صيات التي �صورها 

ت�صيخوف كانت ومنذ زمن بعيد تربة 
ماألوفة للفن، ورمبا م�صتهلكة حلد بعيد، 

فقد �صور رجل ال�صارع، والفالح، واالإن�صان 
الب�صيط، وال�صطحي، والذي هو على 

هام�س احلياة واملجتمع. 
ت�صيخوف هذا هو الذي اأدرك و�صجل 

مبهارة ال تفوقها مهارة ما مل يعك�س 
يف اأعمال من �صبقه، اإن الفالحني الذين 

�صورهم ت�صيخوف اأنا�س حطمهم البوؤ�س 
والعوز والفاقة، ونخر اجلهل نفو�صهم 

واأ�صاعتهم الكحول، اإميانهم خرافات 
واأوهام، واأخالقهم ال �صلة لها بال�صمات 
االإن�صانية، اإذ هي اإىل احليوانية اأقرب، 

واأما االأ�صر النبيلة فهي تعي�س حياة 
و�صيعة اإىل اأبعد حدود الو�صاعة، لي�س 

لها من القوة ما يوؤهلها للتالوؤم مع ظروف 
جديدة، ولي�س لها من ال�صمو الروحي ما 

يهيئها لتح�صني لي�س ما حولها، واإمنا حتى 
العي�س �صمن اإطار اإن�صاين مقبول. 

وهي بداًل من اأن جتد لها �صبيال للخال�س 

من امل�صتنقع الذي تلغ فيه، تبالغ يف 
ق�صوتها و�صموخها الفارغ، واالأجوف، 

والذي يك�صف خواءها الروحي اأكرث مما 
يغطي عليه، وتغذ ال�صري قدما يف نزع ما 
تبقى لها من اإن�صانية، اأو بقايا اإن�صانية. 

اإنها تلف وتدور على نف�صها يف عامل ُمغلق 
اآيل برمته لل�صقوط. اأما التجار واحلرفيون 
والفئات الو�صطى عمومًا فحياتهم الروحّية 

خواء، وبني هوؤالء واأولئك يقف الفنانون 
ت ال�صبل اأمامهم،  واملثقفون وقد �ُصدَّ

وا�صمحلَّ االأمل لديهم وتال�صى. اإنه الياأ�س 
املطبق الذي �صوره برباعة فائقة يراع 

ت�صيكوف؛ اأديب ال�صهل املمتنع، والكاتب 
الذي تلقف ما كتبه من �صبق، ليبعث فيه 

حياة اأخرى.
يف ظالم الياأ�س املطبق هذا، حيث ا�صتنفدت 

ال�صخ�صّيات االأدبّية املعهودة �صحنتها، 
وباتت جمرد اإعادة وتكرار، واإن كان فيه 
تفرد اأحيانًا، وتوغل اإىل اأعماق مل تطرق 
من قبل، كما الحظنا يف ت�صيخوف مثاًل، 
يف هذا املوات ظهر قلم ُم�صاك�س، ُم�صتفز 

ومتمّرد، و�صادم اإىل اأبعد احلدود، اإذ الأول 
ة يف االأدب الرو�صي ي�صبح ال�صعاليك  مرَّ

والذين يعي�صون يف قعر القاع اأبطااًل 

الأعمال اأبداعّية. 
�صخ�صيات قعر القاع هذه كانت موجودة، 

ولكن مل تكن قد دخلت جمال التناول 
االإبداعي، اإذ لي�س ثمة �صيء فيها، ميكن اأن 
ُيغري بالكتابة عنها، فهي يف نظر املجتمع 

مثال ال�صفالة والدناءة والنذالة واخلواء 
الروحي. 

لقد اأطلق غوركي قهقهات ال�صعاليك 
املدوّية، ال�صاخرة واملاجنة بوجه جمتمع 

ُم�صرف على الهاوية. اإنهم اأ�صخا�س 
تهر�صهم احلياة بال رحمة وال �صفقة، لكنهم 

يعي�صون، ال بل يحيون هذه احلياة التي 

حّرمتم من كل �صيء. ال يعريون اهتمامًا 
للف�صيلة وال يعرفونها. ال يهتمون بالدين 

والكني�صة، وال االإله، حتى ال قيمة وال 
اعتبار عندهم الأي �صيء. يزاولون الف�صق 
واملجون مثلما ي�صربون املاء، ال مييزون 

بني ال�صالح والطالح، وال بني اخلطاأ 
وال�صواب. كل �صيء بالن�صبة لهم جائز 

ومباح، ال يرتددون عن القيام باأية مغامرة 
كائنة ما كانت، وال يهابون ال�صعاب. 

يتلذذون بالعمل ال�صاق، وال ميلون منه، 
وال يتذمرون. يقرتفون اجلرمية بربودة 
اأع�صاب، دون ن�صوة اأو اإح�صا�س ب�صيء، 
يقرتفون اجلرمية اأحيانًا لدومنا �صبب. 
اأ�صخا�س ال روادع لهم، اإنهم على ال�صد 

من املجتمع االأر�صتقراطي يفعلون ما 
يقولون، ويقولون ما يفعلون، ورغم كل 
ال�صقوط واالإنحطاط الذي هم عليه، فاإن 
املتاأمل فيهم، ال بد واأن يجد اأنه اأمام قوة 

جديدة، وطراز جديد من ال�صخ�صيات 
القادرة على التغيري اإذا ما اأتيح لها الفعل. 

رة، اخلطرة،  رة املُدمِّ هذه ال�صخ�صّيات املُدمَّ
املخيفة، هل مبكنتها اأن تفعل �صيئًا، �صوى 

التخريب!
اأعمال غوركي املتالحقه اأجابت على مثل 

هكذا ت�صاوؤل. 
وكان عمل غوركي البالغ االأهمية "االأم" 
عت  لونًا جديدًا يف عامل الرواية. لقد و�صَّ
االإجتماعّية،  املعاجلة  م�صاحة  "االأم" من 
وقدَّمت وبكل اجلدارة العمال ال كديكور، 
اأو اإطار يتجلى من خالله البطل الذي هو 

املثقف الربجوازي، ال على هذه الفئات 
الكادحة بالت�صامن معها اأو العمل من 

اأجل م�صلحتها، واإمنا كاأ�صخا�س يخلقون 
احلياة، لقد قدمتهم كبناة للم�صتقبل، 

واأبطال من طراز خا�س لذاك الغد املختلف 
الذي �صيقومون هم ببنائه، هذا الغد الذي 

حملت "االأم" نبوءة جميئه.
بري�صة الفنان املرهفة ر�صم غوركي العامل 

الذي يتهاوى، ك�صفه وعّراه، وغر�س احلنني 
لوالدة عامل جديد، ولذا فاإن االأم بهذا املعنى 
عرّبت عن رغبة املجتمع الرو�صي بالتغيري، 

وعرّبت عن اآماله واأحالمه للخال�س من 
االإ�صتبداد والقهر والظلم، ال على �صعيد 

رو�صيًا، واإمنا على �صعيد العامل.
لقد قيل عن "االأم" ال�صيء الكثري، و�صيقال 

فيما بعد اأكرث مما قيل حلد االآن، �صواء 
كان ما قيل اأو �صيقال مع اأو �صد، ولكن 

من املوؤكد اأن "االأم" كانت رواية جديدة 
كليًا مبعاجلاتها ومنحاها واأ�صخا�صها، 

واأنها كانت عالمة بارزة يف �صماء االأدب 
الرو�صي. 

لقد اأعتني برواية "االأم" عناية فائقه، رمبا 
ب�صبب عقائدي بالدرجة االأ�صا�صّية، لكن 

عمل غوركي االإبداعي الذي بلغ فيه قمته 
ه البع�س �صرية  اإمنا هو "طفولتي" الذي عدَّ
ذاتّية، اإذ اأن غوركي مل ير�صم �صخ�صّية بكل 
االأبعاد والعمق والغنى مثلما ر�صم طفولته، 

وال�صخ�صيات التي تعرف عليها عن كثب، 
واأدرك ب�صمول جوهرها، ك�صخ�صّية 

اجلد القا�صي البالغ التعقيد واخلراب، 
وال�صكريين من االأقارب، و�صخ�صّية االأم 

ال�صعيفة البالغة احلنو، وامل�صت�صلمة 
مل�صريها وم�صري من حولها. 

ميكن القول اإن �صخ�صّية غوركي يف 
النادرة  ال�صخ�صيات  "طفولتي" من 

االإكتمال والغنى يف عامل الرواية على مدى 
ع�صورها.

عن جملة امل�صلة 2001

رواية االم
ــاع ــق ال ــر  ــع ــس يف ق ــو� ــغ غـــوركـــي ي

�صباح علي ال�صاهر 

غوركي يف �سبابه
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كثرية هي �صفات غوركي فهو �صارد 
متمرد ، مراهق رومان�صي ، منفي ، موؤلف 

ر�صمي، راف�س للمنزلقات وال نعرف 
اإىل اأي منها ميكن اأن نكر�س حديثنا ، 

بالطبع اإىل غوركي الكاتب . عندما ناهز 
ال�صاد�صة ع�صرة من العمر كان قد ذاق 

اأمّر العذاب خالل حياته املبكرة ، اإذ عمل 
يف مهن عديدة قادته اأخريًا اإىل التمرد 
. فقد عمل جامعًا للخرق وغوا�صًا يف 

اإحدى ال�صفن وم�صاعد خباز بحيث كان 
يعمل ملدة �صت ع�صرة �صاعة يوميًا ، ثم 

عمل حار�صًا ليليًا يف املحطة وحّمااًل يف 
امليناء ثم �صيادًا للطيور وعمل اأي�صًا 

ب�صتانيًا ... الخ . ومل يجد العامل جمياًل 
بالن�صبة له . وقد قال مرة : " كان يل 
رغبة اأن اأرف�س االأر�س وب�صمنها اأنا 
�صخ�صيًا لكي نثب جميعًا يف دوامة 

مبهجة للرق�س حيث يحب االن�صان اأخاه 
االن�صان ونبداأ حياة جديدة وجميلة 

و�صجاعة و�صريفة " . ومبا اأنه مل ي�صتطع 
اأن يبلغ مناه ويبداأ مثل تلك احلياة ، قرر 

االنتحار عندما بلغ التا�صعة ع�صرة من 
العمر اإذ اأطلق ر�صا�صة على قلبه تاركًا 

ر�صالة تت�صمن كالمًا فظًا : " اإنني اأحّمل 
ال�صاعر االأملاين هني م�صوؤولية انتحاري 
)الأنه اخرتع القلب الذي يوؤمل االن�صان( 
واأرجو جمع رفاتي لفح�صها واكت�صاف 

اأي نوع من ال�صياطني ي�صكنني يف 
الفرتة االأخرية " ، اإال اأن الر�صا�صة مّرت 

جانب قلبه واأجريت له عملية جراحية 
عا�س بعدها . 

ويف عام )1929( اأ�صبح غوركي 
م�صهورًا ويف الوقت ذاته كان تعي�صًا 

ومري�صًا اإال اأنه ال يبايل بالتعب ، وكان 
عدوًا للحكم القي�صري ثم اأ�صبح ناقدًا 

الذغًا للبال�صفة ثم اأ�صبح مقدمًا لربنامج 
وكاتب افتتاحيات يف ال�صحف وكان 

املدافع الوحيد عن �صحايا الثورة . ويف 

خ�صم االأحداث التي مل تنته اإال بانتهاء 
حياته ارتكب انتحارًا ثانيًا اإال اأنه 

انتحار فكري هذه املرة . وقد نا�صل حتى 
النهاية واإىل حد منع �صحيفته " احلياة 
اجلديدة " �صد ما اأ�صماه املوقف امل�صني 

للينني وتروت�صكي ورفاقهما يف الن�صال 
. ونا�صل اأي�صًا من اأجل احلرية وحرية 

الكالم وحرية الفرد وكذلك احلقوق 
التي نا�صلت من اأجلها الدميقراطية . 

ويذكر اأن غوركي قال عن �صعبه مرة : " 
ان االن�صان عندنا ميثل اأربعة اأ�صخا�س 

خمتلفة ، اأجل اأربعة اأ�صخا�س على االأقل 
؟ " اإنه �صارد متمرد ، وموؤلف ر�صمي 

للدولة وثوري حتى عام )1905( وكاتب 
عظيم وناقد ف�صيح الأ�صدقائه الثوريني 

راف�س للمنزلقات كما اأنه ال يدري اإىل اأي 
عمل يكر�س نف�صه . 

 وعندما بلغ غوركي احلادية وال�صتني 
من العمر قّرر بغ�صب �صديد اأن يقتل 

ال�صعور الالزب الذي �صكنه طوال حياته 
ويتمثل ذلك باحلقيقة . وكان مقتنعًا اأن 

احلقيقة وبال وذكر يف اإحدى ر�صائله 
الأحد املطرودين من رو�صيا اأنه ميقت 
احلقيقة وكتب اإىل كاترين كو�صتافو 

قائاًل: " كنت معتادة على اأال تدعي 
احلقائق التي جعلتك تتمردين . فبالن�صبة 

يل ال اأقدر ال�صكوت على احلق وان هذه 
احلقيقة كما اأعلم موؤذية ملائة وخم�صني 

مليون ن�صمة " . كما اأكد فالدميري بوزنري 
يف " ذكرياته عن غوركي " اأن غوركي 

قابل للتاأثري وللتغيري ولكن نحو االأف�صل 
. و�صمع بعد اأيام اأن غوركي اأجاب اأحد 

الر�صامني عندما كان يتنهد : " ان الرجال 
هم دائمًا الرجال وحتى اأحيانًا اأ�صواأ من 

ذلك فماذا تريد ؟ " . 
ان الذي يعّد موؤثرًا وال ميكن حتمله يف 

هذه الفرتة من حياة غوركي هو انتقاده 
للرياء الذي بداأ يتف�صى يف رو�صيا وقّرر 

عندئٍذ عدم الر�صوخ للحقائق التي ال 
ميكن االإف�صاح عنها وال يو�صي مبعرفتها 

من اأجل احلفاظ على معنويات ال�صعب 
الرو�صي ومعنوياته اأي�صًا . لقد �صّطر 

غوركي حقيقة حياته يف رائعته االأدبية 
 " اجلامعية  " اأيامي  " وكذلك  " طفولتي 

كما �صّطر اأي�صًا حقيقة احلياة باأكملها 
. وبالرغم من اإغراءات كالم غوركي 

ومعار�صته الب�صيطة واملعقدة لالأخيار 
واالأ�صرار على حد �صواء والتي رمبا 

ت�صّوه بع�س الن�صو�س يف كتاباته اإال 
اأنه يبقى باحثًا عن احلقيقة والتي كان 

يعدها " اأفكارا يف غري اأوانها " وكان 
يخرب رفاقه احلقائق التي 

برهن التاريخ على �صحتها . 
ان احلقيقة احلقة عبء ثقيل 

لذلك يرميها على االأر�س . 
وذكر لنا روالند رومان اأنه عندما قابل 

غوركي يف مو�صكو عام )1935( كان 
يحمل اأو�صمة ومبعيته احلر�س ، اأدرك 

روالند )الذي مار�س ال�صيا�صة اإال اأنه 
كان متحفظًا جتاه احلقيقة( اأن غوركي 

كان يف رغد العي�س يف هذه الفرتة 
وكان ي�صغل من�صب رئي�س عمال يف 

املعمل وكان مزاجه حادًا . وقال روالند 
ان ابت�صامة غوركي املتعبة تخربين 

ان الفو�صوي العجوز مل ميت بعد فهو 
طيب وودود . وي�صاطر هذا الراأي هرني 

تروا كاتب �صرية غوركي . انه يحب 
هذا الرجل ال�صعيف العنيف الذي يبكي 

ب�صهولة عند زيارته للغوالك وي�صغي 
بانتباه �صديد من اياغودا الو�صف 

الدقيق للحياة املثالية للمبعدين . ومل 
يبحث غوركي عن احلقيقة بدافع حبه 

لل�صلطة اأو طمعًا يف مغريات احلياة 
واإمنا بدافع اجتاهه يف البحث عن 

احلقيقة وهي لي�صت احلقيقة املرئية 
لالأيام واإمنا حقيقة امل�صتقبل واحلقيقة 
التي يجب اأن تخرتع ، واحلقيقة التي 
يجب اأن جتتث الرياء اليومي للدولة 

على مدى �صنوات طوال . 
غوركي  " يقول  احلقيقة  اأمقت  " انني 
الرجل العجوز . ويذكر اأن فالحًا فقريًا 

من بريم كتب ر�صالة اإىل غوركي يف 
�صهر ماي�س عام )1917(  نعم ، كتب 

الفالح الفقري ، ان كل العامل ال يتحمل 
احلقيقة . واإنه من املوؤمل حقًا اأننا نخ�صى 

البقاء وجهًا لوجه مع احلقيقة ولكن 
يجب اأن يكون هناك رجال ال يخ�صون 

اأن يقولوا احلقيقة ، كما يجب اأن تكون 
قا�صيًا وغري عطوف لي�س مع االأعداء 

فح�صب بل مع االأ�صدقاء اأي�صًا " . ويذكر 
اأن غوركي عّلق على هذه الر�صالة عام 

)1917( مرّحبًا بالفالح قائاًل : " اإنه 

ان�صان ي�صعر بكل القوى املنّظمة للحقيقة 
والذي يحب وهجها املطّهر " . 

وعندما بلغ غوركي الثامنة وال�صتني 
من العمر اأ�صيب باحتقان الرئتني 

وتويف على اإثر هذه االإ�صابة . فلو �صمع 
يف قربه احل�صور من املركز املوحد 

لليمينيني والرتوت�صكيني لكرر جملته : 
املركز  ويوؤكد   . " احلقيقة  اأمقت  " اإنني 

من جانبه العالقة بني �صتالني وغوركي 
بحيث ي�صتحيل الف�صل بينهما لذلك قرر 

�صتالني ت�صفية غوركي ح�صب باعتقاد 
اياغودا يف في�صين�صكي . 

اأما ح�صب وجهة نظر بوخارين فاإن 
اجلناح الرتوت�صكي اقرتح تنظيم 

حملة عدائية �صد غوركي . اأما راأي 
الربوف�صور ليفني )اأحد اأطباء غوركي( 
فاإنه يوؤكد اأن غوركي اأعطي دواًء معينًا 

وبجرعات مكثفة . وبعد وفاة غوركي 
حوكم ثمانية ع�صر �صخ�صًا باالإعدام 

باعتبارهم قتلة غوركي ونّفذ فيهم حكم 
االإعدام فورًا يف بوخارين واياغودا 
والربوف�صور ليفني وريكوف ...الخ 

ومن جهة اأخرى اأكد الربوف�صور 
بليتنيف اأحد الناجني لغوالك عام 
)1948( اأن غوركي اأغتيل على يد 
اياغودا باأمر من �صتالني ، اإذ يبدو 

اأن �صتالني يعتقد اأن غوركي مل ميقت 
احلقيقة بدرجة كافية وهذا رمبا يوؤدي 

اإىل اإف�صاء االأ�صرار . 
اأين احلقيقة ؟ ي�صتنتج املت�صكك تروا : ان 
موت اأكرب كاتب �صوفيتي اأ�صبح اإدعاًء ال 

مثيل له ل�صتالني للتخل�س من خ�صومه 
علمًا اأن غوركي الب�صيط والعنيد 

واملخل�س ا�صتمر طوال حياته يف خدمته 
للنظام يف رو�صيا . 

عن الفرن�صية
ترجمة: ح�صيب اليا�س

ذكر لنا روالند رومان 
اأنه عندما قابل غوركي 

يف مو�صكو عام )1935( 
كان يحمل اأو�صمة 

ومبعيته احلر�س ، اأدرك 
روالند )الذي مار�س 
ال�صيا�صة اإال اأنه كان 

متحفظًا جتاه احلقيقة(

ــــل  ـــــــاة افــــ�ــــص ـــــــي ــــــــن ح والـــــــبـــــــحـــــــث ع

مكسيم غوركي
ت�سييع جنازة غوركي ويبدو فيها �ستالني حامال اجلثمان
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ولد مك�صيم غوركي برو�صيا يف الثامن والع�صرين 
من اذار 1868 ، وا�صم غوركي  م�صتعار اللك�س 

مك�صوفك�س وكلمة غوركي تعني باللغة الرو�صية 
)املر( لذلك اختارها الكاتب انطالقا من واقع املرارة 

التي تعي�صه رو�صيا يف احلكم القي�صري .
ام�صي مك�صيم  �صنوات حياته االأويل يف ا�صرت كان 
حيث كان والده عامال بحريا ، وعا�س يتيما بعد اإن 
فقد والده  �صن الثالثة من عمره ثم والدته ، وتولت 

جدته تربيته ، كانت جدته تق�س عليه الق�ص�س 
واحلكايات باأ�صلوب  ممتاز مما �صقل مواهبه 

العقلية . بعد اإن فقد جدته  هرب غوركي من البيت 
وهو يف �صن احلادية ع�صرة وذلك لتاأثره مبوتها مما 
جعله  يحاول االنتحار ، ف�صافر علي االأقدام وجتول 
يف االإمرباطورية الرو�صية ملدة خم�س �صنوات غري 

عمله خاللها عدة مرات فعمل خبازا ، وحار�صا  ليليا ، 
وعامل تفريغ ال�صحنات .

يف �صنة 1899 عاد غوركي اإيل نوفجر وعمل 
�صكرتريا الأحد املحامي وا�صدر بع�س الق�صائد ) 

منهاان�صودة ال�صنديانة العجوز ( 1890 جتول يف 
رو�صيا وعمل اأي�صا كمزارع وحرفيا  وكتب رواية 

مكار لودر Makar cludra1892 الذي نال بها 
جناحا كبريا .وطاف مك�صيم كل اأرجاء رو�صيا ال 

يفارقه الكتاب ، فقد كان ان�صيه الوحيد وكان نهما يف 
القراة مما جعله يعمل يف جمال الطباعة والن�صر ، 

وبداأ يكتب املقاالت ذات امل�صمون العميق ، فكتب يف 
�صحيفة ) دي فلي�س Tiflis  (”القوقاز” هذا اال�صم 

كان  يعك�س غ�صبه وغليانه  علي احلياة يف رو�صيا 
وعزمه على قول واإظهار احلق . 

 يف �صنة 1898 كتب غوركي ) اأو�صاع وروايات ( 
واحدث بها جناحا و�صهرة كبرية يف رو�صيا ويف 

اخلارج ، كتب فيها عن حياة ال�صعب يف رو�صيا ، يف 
�صنة 1899 اأعلن مك�صيم غوركي تقربه من احلركة 

االجتماعية الدميقراطية املارك�صية ،وتعرف علي 
لينني وارتبط معه ب�صداقة يف �صنة 1902 .

عرف ا�صم مك�صيم غوركي بانه ال�صوت الوحيد 
واملدافع لتغيري املجتمع ال�صيا�صي والثقايف لرو�صيا 
فكان مقدرا كحامل الفكر  ومرتبطا بعالقة مع االأدباء 

الكتاب مثل انطون ت�صيكوف ولون تول�صتوي  
باأعماله التي تت�صم بالوعي ال�صيا�صي واالجتماعي 

حرم مك�صيم غوركي من اإكمال درا�صته  حيث طرد من 
االكادميية للعلوم  وبعدها �صجن ومل يتم حترره اإال 

�صنة 1906 .
ويف �صنة 1906 اأر�صل من قبل البلفتيك�س اإيل 

الواليات املتحدة  ،وهناك بداأ بكتابة روايته ال�صهرية 
اال�صرتاكية  الواقعية  فيها   يقدم  ” التي  ” االأم 

.والتقى  هناك تيودور روزفيلت و مارك توين انتقد 
من النقاد يف ال�صحافة  حيث ا�صتنكروا  وجوده 

برفقة ع�صيقته  ماورا بودبرج ولي�س زوجته 
كاترينا ب�صكوفا وبعدها �صافر اإىل لندن لي�صارك 

باملوؤمتر اخلام�س البول فتك�س .وعاد �صنة 1907 
اإيل رو�صيا وتعرف علي لينني  ومعه ام�صى فرتة 

يف جزيرة كابري بايطاليا وهناك كتب عدة روايات 
منها ” الطفولة ” واأ�ص�س مدر�صة الثوريني الرو�س 

املهاجرين  ..
عاد غوركي اإيل رو�صيا �صنة 1903  واحتل �صعبية 
كبرية  ومار�س عدة ن�صاطات واأ�ص�س البيت االأدبي 

للن�صر ال�صامل  كتب اجلزء االأول من �صريته الذاتية 
ن�صاطات  بعدة  غوركي  �صارك   .1914 ” ” طفولتي 
ثقافية للحياة ال�صوفياتية وذلك من خالل �صحيفة ) 

احلياة اجلديدة ( اتلي اأوقفت من قبل ال�صلطة فقد 
كان غوركي ين�صر من خالل هذه اجلريدة مقاالت 

بعنوان ” اأفكار بالية ” منتقدا بقوة وق�صوة كبرية 
م�صائل خطف ال�صلطة من قبل البال�صفة  م�صككا  

وبتهجم �صيا�صي  حيث كتب :  االإبادة العامة لتتوافق 
مع الفكر القدمي امل�صبع باأ�صاليب ال�صيا�صة الداخلية 

للحكومات الرو�صية املتقاع�صة ، وكان ينتقد لينني 
احيانا رغم العالقة احلميمة التي كانت تربطه به 

ولكنه كان خمتلفا معه يف وجهات النظر بخ�صو�س 
بناء اال�صرتاكية يف رو�صيا التي فيها العمال ي�صكلون  

80% من �صكانها .

يف �صنة 1921  غادر غوركي رو�صيا اإيل اأملانيا 
واأكمل ” جامعتي ” التي اأ�صدرت �صنة 1923  وعاد 

اإيل ايطاليا ليعالج من مر�س ال�صل بقي هناك يف 
�صورينتي �صنة 1924 وبقي على ات�صال ببلده 
رو�صيا ويف ايطاليا اأكمل عمله الثالثي ال�صرية 

الذاتية ورواية  ق�صية ارتامونوف .
يف �صنة 1930 كتب غوركي وهو يف منفاه يف 

جريدة ) الربافدا ( مقالة حتمل عنوانا ثوريا ) اذا 
مل ي�صت�صلم العدو فا�صحقه ( وكان غوركي يرا�صل 

�صتالني ويرا�صله ويعلمه بكل ما يطراأ يف رو�صيا . 
وكتب غوركي ل�صتالني يقول : �صحتي بداأت تتح�صن 
وحان الوقت لعودتي لنقل عظامي الهرمة ايل ار�س 

الوطن(. 
يف �صنة 1931 قرر املكتب ال�صيا�صي مببادرة من 
�صتالني االحتفاء بالذكري  االأربعني لبداية ن�صاط 

غوركي االأدبي ، ووجه تنبيها قا�صيا ملنظمي 
االحتفالية لو�صعهم جرائد العا�صمة و�صاحب 

املنا�صبة يف موقف حرج ومل ي�صتعدوا لهذه 
االحتفالية العظيمة فقد ا�صتعجلوا العمل وذلك 

الإقناع غوركي بامل�صاركة يف اللعبة ال�صيا�صية التي 
يديرها �صتالني واأعوانه ، وهي توحيد كل كتاب 

البلد يف منظمة واحدة وايجاد اإيديولوجيا تتمثل 
بالواقعية اال�صرتاكية ، وكان لهم ما اأرادوا .

بعد عودته �صارك غوركي بعدة ن�صاطات ثقافية 
وعمل من اجل تطوير احلياة االإبداعية ودفع باالأدب 

اإيل االأمام يف رو�صيا وكل العامل، وادخل عن طيب 
خاطر يف لعبة �صتالني واأعوانه الذكية ن برغبته 

اجلاحمة لتحقيق �صيء ايجابي ولكن غوركي �صدم 
برت�صانة �صخمة من الربقراطية ال�صلطوية القاتلة ، 

وباالإخفاق والقهر .
تويف مك�صيم غوركي مبو�صكو يف الرابع ع�صر من 
يونيو �صنة 1936 بعد موت ابنه مك�صيم ت�صكوف 

يف مايو 1935 . �صارك يف مرا�صم دفنه �صتالني 
ومولوتوف . بع�س ال�صكوك  تقول اإن غوركي وابنه 

ماتا م�صمومني 
مك�صيم غوركي موؤلف العديد من الروايات 

والق�ص�س واالأقا�صي�س ال�صغرية واملقاالت االأدبية 
وامل�صرحيات 

كتب مك�صيم غوركي رواية االأم عام 1907 هذه 
الرواية التي قدمها باملفهوم االأدبي اإال اأنها 

كانت حتتوي املتغريات ال�صيا�صية واالقت�صادية 
واالجتماعية خالل اأحداث الثورة الرو�صية باأ�صلوب 

راق مب�صط يف تقدمي التحليالت والنتائج دون اأي 
اإرباك للقارئ املفاهيم وامل�صطلحات التي تتميز يف 
الدرا�صات التحليلية املتخ�ص�صة رواية االأم يج�صد 
فيها غوركي �صخ�صية اأمه العاملة بافال�صوف التي 

ال تعي معني ال�صيا�صة والثورة ولكنها تعي وتعرف 
ثورة ابنها هذه الرواية التي تدور اأحداثها عن 

حياة العمال وما اأنتجه بوؤ�صهم وفقرهم وا�صتغالل 
اأ�صحاب املعامل لهم من �صوء يف طباعهم واخالقهم 
وعنف ميار�صونه  �صد اأزواجهم واأبنائهم وبع�صهم 

بع�صا ، حيث ميوت االأب ومل حتزن االأم لفراقه 
لق�صوته و�صربه لها ، ولكن االبن بون الذي مل 

�صتجاوز الرابعة �صعر من عمره وجد غياب والده 
فر�صة ليحتل مكان اأبيه ويقلد �صلوكه يف �صرب 

اخلمرة واإ�صاءة معاملة والدته التي ترجوه قائلة : 

يجب اال تقرتب من اخلمرة اأنت بالذات ، لقد �صرب 
والدك عنك واأذاقني كوؤو�س العذاب ، فرتفق اأنت بي:

ويف الرواية يجرب بول كل الطرق لتفريغ طاقته 
وممار�صة مراهقته ليكون �صخ�صيته واأخريا وجد 
طريقا خمتلفا ، فهم احلياة ومعرفة �صبب املعاناة 
التي يعي�صها وعا�صها والده قبله وجميع العمال ، 

فابعد فكرة اخلمر وجلاء للبحث عن اأ�صباب هذا 
العذاب الذي عرفته اأمه ، فانعزل يف غرفته واخذ 

يقراأ الكتب املمنوعة كما كان ي�صفها المه ، وكانت 
االأم اأمية ال تعرف القراءة ولكنها حت�س باأن ابنها 

يكر�س نف�صه لق�صية رمبا يدفع حياته ثمنا لها 
ف�صعرت باخلوف عليه وتقول ” اإن الدموع ال تن�صب 

يف عيوين االأمهات ” رواية االأم  ملك�صيم غوركي 
تدور اأحداثها ال�صيا�صية وعن ام تابعت م�صرة ابنها 

عندما �صجن وتعاطفت مع اأ�صدقائهم وق�صيتهم ويف 
االأخر تبنت الق�صية واأ�صبحت من الرفاق املنا�صلني 

ومن اأقوال االأم يف الرواية :

ال تخافوا �صيئا مطلقا اذا ال يوجد �صي ا�صقي واأتع�س 
من حياتكم التي تعي�صونها  طوال العمر ،من يغني 

قلوبكم ويجفف �صدوركم لن ت�صتطيعوا مهما فعلتم 
اإن تقتلوا روحا بعثت من جديد ال ميكن اإن يخنق 

العقل بالدم”
رواية االأم منذ �صدورها و�صلت لكافة اأنحاء العامل 

واأ�صدرت ثالثمائة مرة خارج االحتاد ال�صوفيتي 
،تلك الفرتة وترجمت اإيل عدة لغات اأجنبية كثرية 
ويعتقد اإنها طبعت اأكرث من مائتان مرة يف بلدها 
وو�صلت اأعداد ن�صخها اإيل �صبعة ماليني ن�صخة ، 

ورغم اإن هذه الرواية كتبت منذ �صنة 1907 اإال اأنها 
ال زالت حتظي بحيويتها حتى االن.

كان مك�صيم غوركي �صديقا لنيني ورغم ذلك انتقد 
ثورة اأكتوبر وكتب عنه وترو�صكي ، كان غوركي 

جاهزا لي�صوت وباعلي �صوت  من اجل بالده 
ال�صوفيتية لتكون عظيمة ومتطورة . 

كتب غوركي يف امل�صرح ” عدة م�صرحيات منها)  
�صملوف واالآخرون الرجل العجوز احلفي�س ( فقد 

كان كاتبا و�صعارا وموؤلفا م�صرحيا وقد تركت اأعماله 
امل�صرحية اأثرا عميقا يف تطور امل�صرح الدرامي 
يف رو�صيا ومن اأهم اأعماله الثالثية امل�صتوحاة 
من �صريته الذاتية ” الطفولة يف معرتك احلياة 
، جامعتي ” ورواية االأم التي تناولنا قليال من 
اأحداثها ، حياة لكم �صامغني ، وامل�صرحيات :)) 

االأعداء،  امل�صطافون،  يف القاع ، الربجوازيون 
ال�صغار ( م�صرحية  احل�صي�س �صنة 1902  حيث 

هذا العمل يدافع مع اليقني ول�صمان القيم والتقدير 
للحقيقة االإن�صانية ، م�صرحية امل�صطافون �صنة 

1905 وهي م�صرحية حتكي االأحداث  خالل وباء 
الكولريا �صنة 1862 املتوح�صون  1905  ورواية 
االعرتاف 1908  وهي طفل بحث عن احلقيقة يف 

وجوده الله وك�صف اإن ال�صعب الذي يجمع بني 
القدرة والفاعلية ي�صتطيع اإن يغري العامل ، طفولتي 

التي كتبها �صنة 1914 ومعرتك احلياة 1916 
وجامعتي 1923 وهي �صريته الذاتية منذ الطفولة 

وحتى ال�صباب .
اأفكارا خا�صة 1918 وهي جمموعة نقدية مل يتمكن 
من اإ�صدارها يف رو�صيا واأ�صدرت بعد قيام االحتاد 

ال�صوفيتي. مك�صيم غوركي عمل يف عدة وظائف 
، يف خمازن اأحذية ، علي ظهر مركب ، ومعاونا 

لور�صة لر�صم االأيقونات ، ويف جمموعته ل�صريته 
الذاتية ، ويف املجلد الثالث الذي ي�صم ق�ص�صا 

خمتارة ، يروي فيها �صريته الذاتية يف االأعوام 
الع�صرين حتتوي ق�ص�س مثل : ماكارت�صودرا ، 
العجوز ابزريغيل ، �صلكا�س ، كونوفالوف ، اما 
املجلد الرابع يحتوي علي خمتارات من ق�ص�س 
غوركي التي كتبها يف الفرتة من 1912 وحتى 

ال�صنوات االأخرية من حياته وبها اأقا�صي�س من 
�صل�صلتيه ال�صهريتني حكايات عن ايطاليا ، ويف 
اأرجاء رو�صيا وكذلك اأقا�صي�س والبور ترهات 
االأدبية للمرحلة االأخرية عن طريق غوركي يف 

االإبداع االأدبي ) انطون ت�صيكوف ، وليف تول�صتوي 
( اإما اخلام�س ، ففيه رائعته ” االأم ” هذه الرواية 

التي ال يوجد موؤلف اأدبي ي�صاهي غوركي يف كتابه 
من عدد قرائه ، وتاأثريه علي املاليني من النا�س ،هذه 

الرواية التي تبني كيف تبعث النفو�س االإن�صانية 
املتحررة من الذعر اأمام القمع االآيل الفظ .اما املجلد 

ال�صاد�س وبه م�صرحية ) الربجوازيون ال�صغار 
التي متيزت باأ�صلوبها اخلا�س بغور كي فقط . كرم 
االحتاد ال�صوفيتي مك�صيم غوركي بان اأعطي ا�صمه 

لعدة اأماكن مثل منتزه غوركي ، وم�صانع اإن�صاء 
ال�صيارات ،Gaz غوركي اتوموبيل مفود 

ا�صم غوركي ا�صتعمل كا�صم للمدينة التي ولد بها 
)نوفجرود(.

�صمم متثال لغوركي يجمعه بلينني يف احدي 
احلدائق  برو�صيا 

و�صمما اأي�صا متثاال خا�صا به 

عن جملة افاق عربية مبنا�صبة ذكرى 
120 عامًا من ميالد غوركي 1988

مكسيم غوركي
ـــــمــرد ـــ ـــ ـــ ــتـــ ـــ والـــ ــ�ــس  ـــ ـــ ــرفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ال ادب 

تويف مك�صيم غوركي مبو�صكو يف 
الرابع ع�صر من يونيو �صنة 1936 بعد 
موت ابنه مك�صيم ت�صكوف يف مايو 
1935 . �صارك يف مرا�صم دفنه �صتالني 
ومولوتوف . بع�س ال�صكوك  تقول اإن 
غوركي وابنه ماتا م�صمومني 
مك�صيم غوركي موؤلف العديد من 
الروايات والق�ص�س واالأقا�صي�س 
ال�صغرية واملقاالت االأدبية 
وامل�صرحيات
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اإن الواقعية النقدية هي، بعبارة اأو�صع 
اأي�صًا، االأدب والفن البورجوازي 

مبجموعهما )اأي، كل االأدب والفن 
البورجوازيني العظيمني( يت�صمنان نقدًا 
للواقع االجتماعي املحيط. اأما الواقعية 

اال�صرتاكية، وبعبارة اأو�صع اأي�صًا، واالأدب 
والفن اال�صرتاكيني مبجموعهما، فاإنهما 

يت�صمنان موافقة الفنان والكاتب االأ�صا�صية 
على اأهداف الطبقة العاملة والعامل 

اال�صرتاكي الذي هو قيد الن�صوء. وواقع 
كون هذا التمييز ناجتًا عن موقف جديد، 
ال عن جمرد معايري اأ�صلوبية جديدة، قد 
كان يف الغالب حماطًا بالغمو�س ب�صبب 
اأ�صاليب التدخل االإداري يف الفنون التي 

ظهرت زمن �صتالني. ولكن عقب املوؤمتر 
الع�صرين، كّف االلتزام ال�صارم بنظرية 

مارك�صية �صديدة "غرانيتية التالحم" 
اأن  عن  الفنون  يف   monolithique

يكون اإجباريًا، وبرغم اأن االجتاهات 
املحافظة ما برحت قوية، فثمة مفاهيم فنية 
جد متباينة تتواجه �صمن االإطار االأ�صا�صي 

للمارك�صية.
واإليكم هذا املثال: كتب اإيليا فرادكني، 
وهو نظري �صوفياتي �صاب، يف جملة 

"الفن واالأدب" يقول اأن من اخلطاأ االعتقاد 
قد  كانت،  ما  كائنة  جامدة،  �صيغة  باأن   ..."

بلغت �صيغة احلقيقة القطعية مبجرد اأنها 
تكررت خالل �صنوات عبادة ال�صخ�صية... 
وباأي فقدان للتمييز، وباأية طريقة ال مربر 
لها، قد لفظ قرار "االنحطاط" بخ�صو�س 

اأكرث مظاهر الفن الغربي تباينًا، يف 
غ�صون هذه ال�صنوات! اإن فن واأدب ما بعد 
1848 وخا�صة فن واأدب القرن الع�صرين، 

قد كانا معتربين منحّطني بال هوادة، 
وكذلك كان �صاأن �صائر االجتاهات االأدبية 
والفنية... اإن م�صاألة احلركات الفنية يف 

القرن الع�صرين ملرتبطة بق�صية اأو�صع 
من ذلك، هي ق�صية العالقات املتبادلة بني 
الواقعية وبني احلركات واملناهج الفنية 

االأخرى. ويف هذا املجال اأي�صًا، خّل�س 
كل �صيء، اأثناء �صني عبادة ال�صخ�صية، 

يف هذه ال�صيغة املغرية والب�صيطة 
اإال اأنها جامدة للغاية، وتافهة باملعنى 

العلمي، اأال وهي: الفن الواقعي التقدمي 
من جهة، وخمتلف التيارات امل�صادة 

للواقعية، والرجعية ب�صكل جوهري من 
جهة اأخرى. ولكن، يف هذه احلال، اأين 
ن�صع فنانني ال يرقى اإىل عظمتهم �صك، 
اأمثال امل�صرحيني الكال�صيكيني موليري 

ورا�صني، واأمثال الرومنطيقيني هولدرلن 
ووالرت �صكوت، اأو اأمثال من جاوؤا يف 
اأعقاب احلركة االنطباعية كفان غوغ، 
وغوغان؟ اخلروج من هذا املاأزق كان 

جد �صهل: كان ُيعرتف بعظمة هوؤالء 
الفنانني، ولكن رغمًا عن ارتباطهم بتلك 

احلركات امل�صار اإليها اآنفًا، وبقدر ما ميكن 
الك�صف يف اآثارهم عن عنا�صر واقعية 

فقط. ولكن، هل مثل هذه الطريقة حتل 
امل�صاألة؟ اأمل تكن الكال�صيكية والرومنطيقية 

واالنطباعية تت�صمن حقائقها الفنية 
اخلا�صة، كما تت�صمن حدودها التاريخية 

واجلمالية يف الوقت نف�صه؟ اأمل تكن 
عظمة را�صني يف الوقت نف�صه عظمة املثل 

الكال�صيكية العليا لالأخالق ولالإن�صانية 
املتج�صدة يف تراجيدياته؟ اأمل تكن عظمة 

هولدرلن مرتبطة ب�صحر االأحالم ال�صعرية 
للرومنطيقية الثورية؟".

وقد ن�صر يف العدد التايل من املجلة جواب 
اأحد القادة الثقافيني يف اجلمهورية 

الدميوقراطية االأملانية، يقول فيه اأن مقال 
فرادكني يدور دورة وا�صعة حول الق�صية 

دون اأن يالم�س �صلب امل�صاألة:
عبارات  ا�صتخدمنا  ما  اإذا  املقال،  "اإن 

لطيفة، يعر�س بع�س اأفكار الكاتب الذاتية 
املغالية... فهو ينظر اإىل الوراء بحثًا 

عن اإعادة نظر مبا يزعم اأنه �صروري يف 
اأحكام �صابقة. واإليكم مثاًل، هذه الزهرة 

ال�صغرية الربية، امل�صماة "باالنحطاط"...: 
اإن فنانني ومفكرين رو�صيني، اإذا مل نكن 

خمطئني، اأمثال �صلتيكوف �صت�صدرين، 
و�صتا�صوف، وبليخانوف، وحتى غوركي، 

قد ف�صحوا واأدانوا ظاهرة االنحطاط... 
والأ�صباب عديدة، فاإن انحطاط الفن 

البورجوازي الذي بداأ يف فرن�صا عند 
نهاية القرن املا�صي، قد ا�صتطاع اأن 

ميار�س تاأثريات رهيبة ومدمرة على تطور 
الفنون يف اأملانيا... واننا ل�صعداء لكون 
موؤرخي الفن ال�صوفياتيني قد �صاعدونا 
للو�صول اإىل حتليل علمي �صحيح لهذا 

االنحطاط... اإن درا�صة الفنون يجب اأن ال 

تتخلى عن حق احلكم على اآثار فنية على 
�صوء حمتواها االإيديولوجي وال�صيا�صي، 

و�صفتها اجلمالية. كما اأن ال�صيا�صة 
الثقافية الر�صمية ينبغي اأن ال تكف عن 

ممار�صة تاأثري مبا�صر، قائم على مثل تلك 
االعتبارات، وتلك االأحكام، على االإنتاج 
الفني، بجعلها الفنانني يعون باأنف�صهم 

اأخطاء اأعمالهم ونقائ�صها، واأن تتدخل يف 
ظروف خا�صة، من وجهة اإدارية، كما كانت 
احلال يف االحتاد ال�صوفياتي ب�صدد رواية 

بوري�س با�صرتناك...".
لقد اخرتت هذا املثال، الأنه يبني بو�صوح 

كلي اخلالف بني املدر�صتني الرئي�صيتني 
للفكر، داخل العامل املارك�صي احلديث. 

ان اهرنبورغ يطلب احكامًا تختلف عن 
اأحكام غريا�صيموف. واملجالت الفنية 

املن�صورة من قبل ال�صيوعيني االإيطاليني، 
والفرن�صيني، والبولونيني تختلف اختالفًا 

هائاًل عن املجالت املن�صورة يف اجلمهورية 
الدميوقراطية االأملانية. ويف االحتاد 

ال�صوفياتي، يقف مّثال حديث 
مثل نيزف�صتني يف وجه 

الر�صامني االأكادمييني. ومييل 

االجتاه اأكرث فاأكرث اإىل عدم فر�س االأفكار 
الفنية بوا�صطة مر�صوم، بل من خالل 

�صياغتها وجعلها تتطور يف عملية العمل، 
ويف اللعبة احلرة للحركات واملناهج، 

و�صمن تباين احلجج واملناق�صات. اإن الفن 
اجلديد ال ينجم عن املذاهب بل عن االأعمال. 

اإن اأر�صطو مل ي�صبق اآثار هومريو�س، 
وهي�صيود، واأ�صخيلو�س، و�صوفوكلي�س: 

بل ا�صتمد منها نظرياته اجلمالية.
ومبقدار ما نت�صرف بكمية اأكرب من ثروة 

و�صائل التعبري، تزيد قدرتنا يف ا�صتخال�س 
القا�صم امل�صرتك فيما بينها. اإذا كان النقي�س 
اال�صرتاكية"  الواقعية  ـ  النقدية  "الواقعية 

هو تب�صيط زائد للم�صاألة، فهو يت�صمن 
حقيقة اأ�صا�صية. ومبقابل معنى الواقعية 
اال�صرتاكية بو�صفها منهجًا، اأو بو�صفها 
اأ�صلوبًا، فاإن ثمة م�صاألة تربز على الفور، 

اأال وهي: اأ�صلوب من، ومنهج من؟ اأاأ�صلوب 
ومنهج غوركي، اأم بر�صت؟ ماياكوف�صكي، 

اأم اإيلوار؟ ماكارنكو اأم اأراغون؟ 
�صولوخوف، ام اأدكا�صي؟. اإن مناهج 

هوؤالء الكتاب هي متباينة قدر امل�صتطاع، 
ولكن ثمة موقفًا اأ�صا�صيًا هو م�صرتك بينها 

جميعًا. اإن هذا املوقف اجلديد واال�صرتاكي 
ينتج عن تبّني الفنان وجهة النظر 

التاريخية للطبقة العاملة، وعن قبوله 
باملجتمع اال�صرتاكي، مع كل تطوراته 

املتناق�صة، على اأنها ق�صية مبدئية.
وحتى اأكرث الرغبات ت�صلبًا يف اأن يكون 

الفنان مو�صوعيًا، واأن يبنّي املجتمع يف كل 
تعقيده وواقعيته "كما هي بالفعل"، فهي 

لي�صت ممكنة اإال ن�صبيًا، فكيف ي�صتطيع 
عندئذ اأن يقدم اأدلته؟ لقد كان فرانز كافكا 

مدركًا ذلك عندما كتب يقول: "اإن املهتم 
باملو�صوع وحده ي�صتطيع حقًا اأن يحكم، 
ولكن، مبا اأنه املعني، فهو ال ي�صتطيع اأن 

يحكم. ولهذا ال يوجد يف العامل اأية امكانية 
للحكم، واإمنا هناك ب�صي�س من اإمكانية".

لقد كان كافكا على حق يف التفكري باأن 
لي�س ثمة من ي�صتطيع اأن يدرك اأو اأن يحكم 

خالفًا لذلك، اإال من وجهة نظر نوعية، 
ومن خالل تبنيه وجهة نظر اختيارية 

اأو ق�صرية، اأي بالتحيز. وال يوجد اإذن، 
اإال اأحد املتنازعني لكي يحكم فعاًل. ولكن 

عندما ي�صيف كافكا باأن �صاحب العالقة ال 

ي�صتطيع اأن يحكم، فهو يهمل اإمكانية وجود 
مفهوم ملتزم، ي�صتطيع، مع ذلك، اأن يتطابق 
�صمن مظهره العام، مع الواقع االجتماعي. 

اإن املرء لي�صتطيع اأن يختار وجهة نظر 
ال يرى من خاللها اإال تفا�صيل موقوفة 

للن�صيان، اأو اأن يختار وجهة نظر ي�صتطيع 
من خاللها اأن ي�صيطر بب�صره على حقل 

�صا�صع من الواقع اأثناء خلقه وقائع جديدة. 
اإن "ب�صي�س اإمكانية" احلكم التي اأ�صار 

اإليها كافكا، ميكن اأن تكون األق الغروب، اأو 
اخليط االأول من �صوء الفجر. اإن م�صدر 

هذا الب�صي�س هو الذي �صيحدد اإذن، قيمة 
احلكم، ودرجة قربه الن�صبي من احلقيقة.

اإن حكم �صتندال اليعقوبي، مثاًل، على 
الواقع االجتماعي ملا بعد الثورة يف ع�صره 
الأ�صدق مبا ال يقا�س من حكم الرومنطيقيني 
امللتفتني اإىل املا�صي، ال الأنه كان اأكرث منهم 

موهبة، بل الأنه اأي�صًا اختار وجهة النظر 
التي ت�صمح له باأن يرى اأبعد منهم واأو�صح. 

واأنه ل�صحيح، حقًا، اأن �صتندال برغم كونه 
اأكرب كاتب تقدمي يف ع�صره، كان عاجزًا 

عن اأن يقدم حركة الواقع ب�صكل مو�صوعي، 
واأنه جلاأ مرارًا عديدة اإىل الذاتية بوعي 
تام منه. ولذلك، فاإن كل ما ميكن اأن ناأمل 

به، هو اأن تنطبق وجهة النظر التي 
يتبناها الفنان، جزئيًا، على تطور الواقع 

االجتماعي.
ويف ع�صرنا هذا تظهر متاحة اإمكانية 

مو�صوعية قادرة على التحرك يف جمال 
وا�صع، عندما يقف الفنان بجانب حزب 

الطبقة العاملة، والن�صاالت الوطنية من 
اأجل اال�صتقالل، وعندما يتبنى وجهة 

نظر مارك�صية جمردة من كل دوغمائية. 
اإن هذه لي�صت �صوى جمرد اإمكانية: فمن 

اأجل ت�صوير الواقع خالل تطوره، ال 
يكفي اأن يكون الفنان مقتنعًا بانت�صار 

اال�صرتاكية اأو مبعرفة املبادىء االجتماعية 
العامة. يجب اأن يقدم اأ�صكال االنتقال 

)والتحول( يف كل مظاهرها املح�صو�صة 
واملتناق�صة. وباحلقيقة، البد من قدرة 
عظيمة على الروؤية من اأجل طلوع هذا 

اأن  اإال  ال�صحيح،  للحكم  "الب�صي�س" الالزم 
كل مو�صوعية معر�صة للت�صاوؤل، اإذا جعل 

الكاتب روؤيته للغد قائمة، انطالقًا من رغبته 
باأن غدًا وبعد غد �صيندرجان �صمن اإطار 

الواقعية االشتراكية في أدب
مكسيم غوركي

اإن مك�صيم غوركي هو الذي �صاغ عبارة "الواقعية 
اال�صرتاكية" يف مقابل "الواقعية النقدية" وقد 
اأ�صبح هذا النقي�س اليوم مقبواًل لدى الباحثني 
والنقاد املارك�صيني.
غري اأن مفهوم الواقعية اال�صرتاكية، امل�صروع متامًا 
بحد ذاته، قد اأُ�صيء فهمه كثرياً، بحيث اأنه اأطلق 
خطاأ على لوحات اأكادميية، تاريخية، و�صعبية، 
كما اأطلق اأي�صًا على روايات وم�صرحيات قائمة 
اأ�صا�صًا على التجميل والدعاية. ولهذا ال�صبب، 
ولبع�س االأ�صباب االأخرى، يخيل اإيل اأن من االأف�صل 
ا�صتخدام عبارة "الفن اال�صرتاكي". فهي ت�صف 
بو�صوح موقفًا، ال اأ�صلوبًا؛ كما اأنها توؤكد على املفهوم 
اال�صرتاكي، ال الطريقة الواقعية.

يف ع�صرنا هذا تظهر 
متاحة اإمكانية 

مو�صوعية قادرة على 
التحرك يف جمال 

وا�صع، عندما يقف 
الفنان بجانب حزب 

الطبقة العاملة
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مر�صوم �صلفًا: اأي، اإن جدارًا من النظريات 
اجلامدة الزاعمة باأنها معّدة جلعل وجهة 

نظره "يف حرز حريز"، تعمي ب�صريته يف 
الواقع.

اإن الواقعية اال�صرتاكية )اأو باالأحرى 
الفن اال�صرتاكي( تب�صر بامل�صتقبل. وال 

يندرج يف �صياقها ما �صبق حلظة تاريخية 
خا�صة وح�صب، بل ما �صيعقبها اأي�صًا. 

اإن الوقائع ال تتبدل، ولكن واقع اللحظة 
يتبدل مبقت�صى وجهة النظر. والذي كان 

فيما م�صى م�صتقباًل، يذوب يف الذهن 
مع احلدث ال�صابق، وال يوؤثر فقط على 

الذاكرة، بل يك�صف اأي�صًا، اإذا جاز التعبري، 
ويكمل الواقع الذي كان جزء منه مكتومًا 

يف هذا الع�صر. اإن عن�صر التنبوؤ، الذي 
كثريًا ما يدان با�صم الواقعية قد اكت�صب 
قوة ومكانة جديدة يف الفن اال�صرتاكي. 

وقد كان جوهان�س ر.ب�صر على حق عندما 
كتب يقول:

اال�صرتاكية،  الواقعية  عن  نتحدث  "عندما 
وعندما نعمل جاهدين للو�صول اإىل 

تعريف لها، ينبغي اأال نبالغ يف تعقيد 
امل�صاألة وت�صوي�صها. اإن مفهوم الواقعية 

اال�صرتاكية ملوجود يف العديد من 
التعاريف التي ت�صكلت قبل ن�صوئها 

النظري احلقيقي. فعلى هذا النحو جند 
اأفقًا واقعيًا ا�صرتاكيًا يف اأ�صعار �صيللر 

التالية:
بج�صارة وحلق  جناحيك،  "اب�صط 

عاليًا فوق ع�صرك
ولي�صطع فجر امل�صتقبل يف مراآتك

ولو ب�صوء خافت".
وقد كتب بر�صت اأي�صًا:

"االأحالم" و"اإذا" الذهبية
ت�صتحلف البحر الواعد
بالقمح النا�صج النامي

اأيها الزارع، متهل عن احل�صاد
الذي �صتجنيه غدًا
اإنه ملكك اليوم".

اإن هذين التاأكيدين مبقدورهما اأن 
يكونا كافيني لتحديد طبيعة الواقعية 

اال�صرتاكية".
ط املو�صوع بع�س ال�صيء،  اإن ب�صر يب�صِّ
الأنه اإذا كانت طريقة بر�صت املح�صو�صة 

تك�صف روؤية واقعية للفن اال�صرتاكي، فاإن 
ذلك لي�س �صحيحًا بالن�صبة ملفهوم �صيللر 

الطوباوي ب�صكل عام. لقد حفل ع�صر 
الرومنطيقية بالطوباويات االجتماعية، 

وبالتوقعات التكهنية، ولكن كل ما كان 
ممكن احلدوث بني "اليوم" وبني "بعد 

غد" كان مبهمًا. والفن اال�صرتاكي ال 
يكتفي بالروؤى الغام�صة. اإن مهمته قائمة 

على و�صف ميالد "الغد" انطالقًا من 
اليوم، مع كل ما يتعلق به من م�صائل. 

ولي�س االنتقال اإىل اال�صرتاكية، بكل ما 
يف تعقيده من تفاعالت، وبرغم التباين 

الكبري يف مواقفه املتوقعة، مبا�صرًا 
باأي �صكل من االأ�صكال التي يريد بع�س 

املب�صطني اأن يقنعونا بها.
اإن الفنان، واالأديب اال�صرتاكي، يتبنيان 
وجهة النظر التاريخية للطبقة العاملة. 

ولكن هذا ال يعني اأنهما ملزمان بقبول كل 
قرار يتخذ، اأو كل عمل يقوم به احلزب، 
اأو ال�صخ�س الذي ميثل الطبقة العاملة 

يف اآثارهما. اإنهما يريان يف الطبقة العاملة 
القوة احلا�صمة )ولكنها لي�صت الوحيدة( 
الالزمة من اأجل دحر الراأ�صمالية، ولقيام 

جمتمع بدون طبقات، وللتطور غري 
املحدود لقوى االإنتاج املادية والروحية 
التي �صوف حترر ال�صخ�صية الب�صرية. 
وبعبارات اأخرى، اإنهما يتجان�صان مع 

املجتمع اال�صرتاكي، ب�صكل اأ�صا�صي، 
يف عملية منوه، فيما الفنانون والكتاب 
البورجوازيون املهّمون فعاًل ينف�صلون 
حتمًا عن املجتمع البورجوازي الظافر. 
اإن الفنان اال�صرتاكي يوؤمن باأن القدرة 

االن�صانية على التطور هي غري حمدودة، 
وال يوؤمن بالتايل، "بحالة فردو�صية" 

نهائية، وال يريد بالفعل اأن تبلغ جدلية 
التناق�س املثمرة نهايتها اأبدًا:

اأبدًا تاأتي  لن  انك  الذهبي!  الع�صر  "اأيها 
ومع ذلك، فاأنت عرب االأر�س، تفرُّ اأمامنا!

ولريجع البحر اإىل منبعه االأ�صلي
ولينعك�س يف اأعماق اأحالم �صباح العامل

وجه امل�صتقبل
ولت�صبح االأ�صطورة هدف جن�س بلغ مرحلة 

الن�صج".
اإن هذا القبول االأ�صا�صي باملجتمع اجلديد، 

ال ميكن اأن يخلو من عن�صر نقدي. 
وما كان يقوله مارك�س ب�صدد الثورات 

الربوليتارية، اإمنا هو �صحيح بالن�صبة 
للعهود التي تتكون فيها املجتمعات 

اال�صرتاكية:
وتوقف  با�صتمرار،  ذاتها  تنقد  "]اإنها[ 

يف كل برهة �صريها اخلا�س، وتعود يف 
ال�صبيل الذي يبدو اأنها عربته لكي تبداأ 

امل�صري من جديد...".
فالواقعية اال�صرتاكية، اإذن، هي اأي�صًا 

واقعية نقدية، تغتني بالقبول االأ�صا�صي 
للمجتمع من قبل الفنان، وبوجهة 

اجتماعية اإيجابية. ف�صخ�صية الفنان ال 
تعود هنا ملتزمة باحتجاج خيايل �صد 

العامل املجاور، ولكن التوازن بني "االأنا" 
واجلماعة مل يعد اأبدًا �صاكنًا؛ والبد له من 

اأن يرمم با�صتمرار من خالل التناق�صات 
والنزاعات.

اإن الفن اال�صرتاكي، الذي يختلف مبوقفه 
عن فن العامل الراأ�صمايل، يتطلب و�صائل 

تعبري جديدة دائمًا. وقد كتب بر�صت يف 
تعليقاته على النزعة ال�صكلية يف الفن، 

يقول:
يجب  باأنه  القول  املح�س  التفاهة  ملن  "اإنه 

اأن ال نعلق اأية اأهمية على ال�صكل وعلى 
تطور ال�صكل يف الفن. واإذا مل يطراأ 

على االأدب ابتكارات ذات طبيعة �صكلية، 
فاإنه ال ي�صتطيع اأن يقدم مو�صوعات 
جديدة، اأو وجهات نظر جديدة اإىل 

الفئات اجلديدة من اجلمهور. نحن نبني 
بيوتنا على غري ما كان يبني رجال ع�صر 

اإليزابيث، ونحن اأي�صًا ن�صوغ م�صرحياتنا 
على نحو اآخر. ولو اأردنا اأن نثابر على 

اقتفاء اأثر طرائق �صك�صبري، لوجب علينا 
مثاًل، اأن نرد اأ�صباب احلرب العاملية االأوىل 
اإىل رغبة فرد )هو االإمرباطور غليوم( يف 

توكيد ذاته، واأن نن�صب اإىل هذه الرغبة 
واقع كون اإحدى ذراعيه كانت اأق�صر من 
الثانية. اإن هذا �صيكون �صربًا من العبث 

بال ريب. و�صيكون نوعًا من النزعة 
ال�صكلية: ولهذا، نحن نرف�س اأن نتبنى 

وجهة نظر جديدة يف عامل متبدل، ل�صبب 

واحد هو الرغبة يف احلفاظ على طريقة 
خا�صة للبناء، ولهذا يبدو �صربًا من 

النزعة ال�صكلية اأي�صًا فر�س اأ�صكال قدمية 
على مو�صوع جديد بداًل من اأن نفر�س 

عليه اأ�صكااًل جديدة... ومن الوا�صح 
اأنه يجب ا�صتبعاد جتديدات هجينة، يف 
ع�صر اأهم ما فيه بالن�صبة لالإن�صانية اأنه 

مي�صح عن عينيه ما اأُلقي فيهما من غبار. 
واأنه لوا�صح اأي�صًا اأنه ال ميكننا اأن نعود 

اإىل اأ�صياء املا�صي، بل ينبغي لنا اأن 
نتقدم نحو جتديدات حقيقية... فما هي 

التجديدات اخلارقة التي جتري حولنا!... 
وكيف ي�صتطيع الفنانون اأن يقدموا كل 

هذا بو�صائل الفن القدمية؟".
اإن و�صائل تعبري جديدة ل�صرورية 

من اأجل و�صف وقائع جديدة. واإنه 
ملن التزمت القول باأن الفن اال�صرتاكي 
يجب اأن ُيبقي على جميع اأ�صكال الفن 

البورجوازي، وبخا�صة، اأ�صكال ع�صر 
النه�صة والواقعية الرو�صية يف القرن 

التا�صع ع�صر. لقد اأجنبت النه�صة فنانني 
ممتازين؛ ولكن، ملاذا ال يكون للفن 

اال�صرتاكي ما يتعلمه من النحت امل�صري، 
اأو من فن االأزتيك، ومن ر�صوم ولوحات 

ال�صرق االأق�صى، ومن الفن القوطي، ومن 
االأيقونات، ومما عند مانيه، و�صيزان، 

وموور، وبيكا�صو؟ اإن واقعية تول�صتوي 
ودو�صتويف�صكي بديعة رائعة. وملاذا 
ال يكون للكاتب اال�صرتاكي ما يتعلمه 
عند هومريو�س ويف الكتاب املقد�س 
و�صك�صبري و�صرتندبرغ، و�صتندال، 

وبرو�صت، وبر�صت، واأوكا�صي، ورميبو، 
وبيت�س؟ اإن امل�صاألة لي�صت يف تقليد 

اأ�صلوب ما، بل هي كامنة يف ربط اأكرث 
العنا�صر تباينًا يف ال�صكل والتعبري �صمن 

هيكل الفن ذاته، بحيث يجد وحدته يف 
واقع متباين اإىل اأبعد احلدود. اإن كل 

مظاهر االأمانة املتزمتة للمناهج الفنية 
اخلا�صة، هي، كائنًا ما كانت، يف تناق�س 

مع املهمة التي تقوم على خلق ح�صيلة 
نتائج اآالف ال�صنني من التطور االإن�صاين، 

ومع مهمة و�صف حمتوى جديد باأ�صكال 
جديدة.

لقد بداأت يف العامل اال�صرتاكي مناق�صة 
لهذه امل�صائل، ولن يوقفها �صيء بعد اليوم، 

واإين لعلى يقني من اأن الفن اال�صرتاكي 
يف حمتواه، �صي�صبح، نتيجة ت�صادم 

االآراء، اأكرث غنى، واأكرث �صجاعة، واأكرث 
�صمواًل يف مو�صوعاته، ويف اأ�صكاله، ويف 
جمهوداته، ويف تنوع حركاته، من اأي فن 

يف املا�صي. وينبغي اأن ال تثبط عزائمنا 
املكابرة واالأخطاء، والعرثات والنك�صات. 

اإن ق�صيدة "مدح الديالكتيك" لربتولد 
بر�صت، لتنطبق على هذا الو�صع انطباقها 

على ما عداه، وهي تقول:
اأبدًا:  تقل  ال  احلياة،  قيد  على  دمت  "ما 

اأبدًا.
اأن ما هو اأكيد لي�س باأكيد.

فاالأ�صياء لن تبقى على ما هي عليه...
و"اأبدًا"، ت�صبح "قبل" عند اأُفول النهار

عن كتاب �صرورة الفن 
الرن�صت في�صر
ترجمة ا�صعد حليم

ملن التفاهة املح�س القول باأنه يجب اأن ال نعلق اأية اأهمية 
على ال�صكل وعلى تطور ال�صكل يف الفن. واإذا مل يطراأ 
على االأدب ابتكارات ذات طبيعة �صكلية، فاإنه ال ي�صتطيع 
اأن يقدم مو�صوعات جديدة، اأو وجهات نظر جديدة اإىل 
الفئات اجلديدة من اجلمهور. نحن نبني بيوتنا على غري ما 
كان يبني رجال ع�صر اإليزابيث

مع تول�ستوي وت�سيخوف
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طفولتي 

يف  اإال  م�صائبهم  من  باخلجل  يح�صون  " وال 
القليل النادر. وحني تكون احلياة رتيبة ي�صمي 

احلزن نف�صه عيدًا وحدثًا مرحبًا بهما! وحتى 
احلريق ي�صري ت�صلية لذيذة. وكذلك اجلرح 

الب�صيط يف وجه فارغ من كل معنى ي�صحى 
زينة جميلة رائعة. يف كل بيت من طبقات هذا 

املجتمع كان يوجد " اإن�صان " ي�صقط وينهار 
ويتعذب . القيم العائلية منهارة، الفقر اأجرب 

اأطفال يف عمر الزهور للعمل يف جتميع اخل�صب 
من اأجل ك�صب القوت اليومي. ال�صرب هو 

الو�صيلة الوحيدة للرتبية، والأتفه االأ�صباب. بل 
حتى ال�صراعات الدينية ت�صرب يف �صدور هذا 

املجتمع، وهذا االإن�صان الذي يتعذب . بالرغم 
من ت�صابه اأغلب الق�ص�س التي حُتكى يف هذه 

الثالثية ، اإال انها جميعًا تت�صابه ب�صورة غريبة 
جدًا، مو�صوعها االآالم الب�صرية والذل والهوان، 

ويف كل منهما ان�صان يتعذب .
مل يركز مك�صيم يف كتابته للرواية على حال 

الفرد الرو�صي، بل كان الرتكيز مركزًا باجتاه 
املجتمع الذي كان يحلم به مك�صيم اأن يتخل�س 

من هذا اجلنون. والقيام بنه�صة اإجتماعية 
حتفظ كيان االإن�صان ومركزه وكرامته يف هذا 
املجتمع. يقول مك�صيم بني ثنايا " طفولتي " 

اجلزء االأول من �صريته :
الرو�صية  احلياة  تلك  �صناعات  اأذكر  " حني 

الهمجية اأت�صاءل اأحيانًا اأكانت ت�صتحق املرء 
اأن يتحدث عنها ؟ لكنني اقتنعت بعد التفكري 

اأن من الواجب اأن اأعر�صها ، الأنها ت�صكل 
احلقيقة ال�صريرة الدنيئة التي مل ت�صتاأ�صل 

�صاأفتها بعد حتى اليوم احلا�صر .. انها متثل 
حقيقة يجب معرفتها حتى اأعمق جذورها ، كي 

ننتزعها بعد ذلك من حياتنا الكئيبة امللطخة 
بالعار ، ننتزعها من �صميم نف�س االإن�صان 

وذاكرته . 
لكن هناك �صببًا اخر ، اأكرث ر�صى ، يدفعني اإىل 

و�صف هذه االهوال املقيته . بالرغم من ب�صاعتها 
، وبالرغم من الطريقة التي ت�صوه بها ما كان 
ميكن اأن يكون يف نفو�صنا رائعة دون ذلك . 

اإن االإن�صان الرو�صي ميلك من الفتوة و�صالمة 
الفكر ما يكفي كي يبيد مثل هذه االأ�صياء ... اإن 

حياتنا لرائعة ، لي�س الأنها منت يف تربة خ�صبة 
من احليوانية فح�صب . بل ملا يت�صواأ وراءها 

من قوى خالقة براقة و�صحية . واإن اثر اخلري 
ليت�صاعف ، واإن �صعبنا �صوف ي�صتيقظ اأخريًا 
اإىل حياة مالأى باجلمال ، م�صعة باالإن�صانية "
الت�صوير الفني يف الرواية ،مو�صيقى حزينة 

واقعية اأ�صا�صها البوؤ�س واحلزن. مل ير�صم 
مك�صيم من خياله �صخ�صيات خيالية ، كل 

�صخ�صية حتمل الطيبة والنقاء ، و�صخ�صية 
اأخرى ال�صر مزروع يف اأح�صائها . بل كان يكتب 

�صخ�صيات عا�صها وتعامل معها اأق�صى �صنوات 
اأيامه عذابًا . فاجلد الذي مل يرحم مك�صيم ، وكان 
�صريرًا ،كان طيبًا بع�س االأحيان ، ويتحول لطفل 
وديع ب�صبب تاأثره بذكرياته القدمية .كل �صخ�س 

يف �صخ�صيات حياة مك�صيم كان يحمل الطيب 
من جهة ، وال�صر من جهة اآخرى .

بعد االإغفاءة االخرية لوالد األيو�صا ب�صكوف - 
بطل ال�صرية والروائي نف�صه - ب�صبب مر�س 

الكولريا الذي �صرب رو�صيا تلك الفرتة ، 
وم�صاهدته لدموع الرجال التي مل ي�صاهدها 

وهو يف عمر االأطفال، ينتقل مع والدته 
فاريو�صا، وجدته اأكولينا اإيفانوفنا اإىل مدينة 
نيجنئ املعروفة مبدينة الكنائ�س. للعي�س يف 

كنف عائلة والدته. ويف هذه املدينة، ويف جو 
هذه العائلة املثرية تدور �صرية األيو�صا املليئة 
بالقهر واحلزن والبوؤ�س. عندما ي�صل األيو�صا 

للعي�س يف كنف هذه العائلة وهو طفل يتفاجئ 
بجو العائلة القائم على ال�صراعات بني اأفراد 

العائلة الواحدة. ال رحمة وال ترابط بينهم 
،وال عالقة �صحية قائمة بينهم، التفكك االأ�صري 
وال�صراعات على اأموال االأب احلي هي القائمة 

منذ و�صول األيو�صا للمنزل. �صراعات اخلال 
ميخائيل الذي يو�صف بال�صرية باملنافق الكبري، 

واخلال ياكوف الكافر اجلبان كما ي�صفه اجلد 
هي البداية لدخول الطفل اليتيم يف �صراعات 

العائلة، التي متثل العائلة الرو�صية الفقرية يف 
العهد القي�صري. 

اجلد وهو اإحدى �صخ�صيات ال�صرية باالإمكان 

ت�صوره اأنه جمنون طائ�س. و�صيلته يف 
االإدارة هي العقاب اجلماعي، �صرب االأطفال 
والرجال، بل حتى الن�صاء. وال ميكن �صبغة 

�صفة ال�صر على اجلد ب�صورة مطلقة، فهو 
رغم جنونه وتعط�صه لل�صرب، اإال اأنه يتحول 
لطفل وديع حني ي�صرتجع ذكرياته مع زوجته 

،والعذابات التي قا�صاها يف حياته . يقول 
مك�صيم مبا معناه اأنهما كانا دائمًا ين�صيان 

وجوده عندما ي�صرتجعون ذكرياتهم ، حتى 
يلوح يل اأنهما ين�صدان اأغنية �صجية، لكنها 

حزينة يف الغالب، مو�صوعها النار، واالمرا�س 
وامل�صائب واالإعتداء على النا�س بال�صرب، 

واملوت املفاجئ، والل�صو�س االأذكياء، والنبالء 
املرتزقة، واملت�صولون املتعددون . يبقى 

التذكري باأن اجلد كان يعطف على األيو�صا بع�س 
االأحيان، ويحبه يف حلظة �صفاء، حتى قال لـ 

األيو�صا ين�صحه " �صتبقى وحيدًا، اأفاهم اأنت.. 
تظل وحيدًا تدبر اأمور نف�صك بنف�صك . تعلم اأن 

تعتني بنف�صك، واإياك اأن تنحني للغري ! ع�س 
هادئًا م�صاملًا، لكن كن عنيدًا، وام�س يف طريقك 
اخلا�صة دون خوف او وجل.. وا�صغ للجميع، 

لكن افعل ما تعتقد اأنه االف�صل "
اجلدة وهي ال�صخ�صية الثانية يف ال�صرية حتمل 

الطيبة والنقاء والعطف على هذا الطفل اليتيم، 
وهي يف نف�س الوقت، تقع يف املتاعب وتدمن 

ال�صرب ب�صبب ال�صراعات والقلق الإعتمادها بعد 
فرتة من حياتها على العي�س من رزق يديها، بعد 

االإنف�صال املايل بني الزوج وزوجته . ت�صور 
مك�صيم جلدته انها متثل العذراء يف حبها له 

وعطفها عليه. هي ايل تدافع عنه حتت �صياط 
اجلد، و �صراعات العائلة. حتكي له الق�ص�س، 

واأعتقد ان مك�صيم ا�صتفاد من الروح الق�ص�صية 
التي كانت تقولها له جدته. فبع�س الق�ص�س 

التي ذكرها يف ثنايا ال�صرية ال ميكن القول اإال 
اأنها رائعة جدًا، خ�صو�صًا ق�صة اإيفان املحارب 

وفريون الراهب. 
تنتهي ال�صرية االأوىل من الثالثية بوفاة والدة 
مك�صيم بعد فرتة من زواج ثاٍن، وبقول اجلد لـ 
األيو�صا " لي�س لك مكان بعد اليوم هنا.. فقد اآن 

لك اأن تخرج اإىل ما بني النا�س لك�صب القوت " . 
وهكذا خرج األيو�صا اإىل ما بني النا�س ..

كم من اأنا�س ب�صطاء ولطفاء، وحيدين لفظتهم 
احلياة، التقيت بهم يف ال�صنوات التالية.

ومما يبعث الذعر يف نف�صي اأن اأتذكر كم من 
االأ�صخا�س الرائعني ق�صوا دومنا اأية غاية 

ثاثية غوركي
ــــرية حــــافــــلــــة بـــــــــــــاالرادة وحـــــــب احلــــيــــاة    ــــص �

يف طفولتي اأ�صور نف�صي كخلية 
نحل، و�صع فيها خمتلف 
االأ�صخا�س الب�صطاء العاديني 
مثلما النحل ع�صل معارفهم 
واأفكارهم عن احلياة. واأثروا 
روحي ب�صخاء، كل مبا ا�صتطاع 
. وكثرياً ما كان هذا الع�صل 
قذراً مراً، 
ولكن كل معرفة هي مع ذلك 
ع�صل "

عندما كتب مك�صيم غوركي 
ثالثيته ال�صهرية التي حتكي 
�صريته منذ الطفولة، كان 
يق�صد الدعوة للنهو�س 
باملجتمع الرو�صي، وباالأخ�س 
طبقة املجتمع الفقرية املعدمة 
، التي تعي�س ماآ�صي و�صراعات 
ال حتتمل ، حتى اأ�صبح الرو�س 
املجربون على حياة فقرية 
فارغة، يفت�صون عن ت�صلية 
لهم يف احلزن نف�صه، فيلعبون 
به كاالأطفال، 

مك�صيم غوركي
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ح�صنة خالل هذه ال�صنوات. 

غوركي بني النا�س

بني النا�س .. اجلزء الثاين من ثالثية مك�صيم 
غوركي التي حتكي �صرية حياته. بعد وفاة 

والده و والدته، وت�صرد العائلة يف بيت اجلد، 
يرحل األيو�صا من البيت ، ويقتحم عامل احلياة 
الرو�صية الفقرية، عامل العمال الذين يبحثون 

عن الفرح بني ثنايا احلزن.. كيف �صتكون رحلة 
األيو�صا ال�صبي ذي الع�صر �صنوات يف عامل 

الكبار، وبني النا�س واملجتمع الذي ال يعرف 
�صيئًا عنه؟

مل يكن البوؤ�س والفقر اأرحم مقارنة بحياته 
االأوىل يف بيت العائلة. يف بيت العائلة الذي 

ارحتل عنه كان يتكلم مع جدته التي تعطف عليه 
متى ما اأراد ذلك. كانت حتكي له ق�ص�صا ي�صمعها 
منها الكبري قبل ال�صغري، وتعلمه اأ�ص�س االإميان 

الذي يجب اأن يتحلى بها املواطن الرو�صي 
العادي. لكن االآن، وبني النا�س، لن يجد من 
يتحدث اإليه ، اأو يفرح معه ، اأو ي�صتكي اإليه 

فقر احلال، مما ولد يف قلبه �صعور احلنني اإىل 
اجلدة واأبناء اخلال. 

عمل طاهيًا يف اأوىل مراحل حياته، ومل يتم اأيام 
قليلة يف املنزل الذي يعمل فيه حتى اأحرتقت 
يداه، ودخل امل�صت�صفى وهو �صغري ، بعد اأن 
ترك احل�صاء يغلي فرتة طويلة دون اأن ينتبه 

لدرجة غليانه. ثم انتقل بعد ذلك يعمل يف بيت 
اأخت جدته، كخادمة ، ينظف االأواين النحا�صية 

، ومي�صح اأر�س املطبخ، ويغ�صل ال�صحون، 
ويت�صوق ل�صراء حاجيات املنزل. هذه الفرتة 
من حياة مك�صيم جعلته ي�صادف اأغلب اأنواع 

الب�صر على خمتلف اجتاهاتهم. مل ي�صادف 
اال�صتغالليني ، واملتوح�صني ذوي القلوب 

ال�صوداء اأمثال معلمته وح�صب ، بل قابل االأنا�س 
الطيبني كذلك، واأحبهم ، لكن مل يعلم اأن اأغلب من 
اأحبهم اإما خذلوه يف حياته، و اإما ماتوا بالقرب 
منه، ال يف�صل بينه وبينهم اإال م�صافة قليلة جدًا. 

مل يتحمل مك�صيم هذا اجلو القائم على �صتى 
اأنواع العمل ال�صاق ، ك�صبي يف العا�صرة من 
العمر يقوم بكل واجبات املنزل. بل واالأكرث 

حتطيم احالمه باأن يكون ر�صامًا يف يومًا ما. 
فاملعلمة كما ي�صفها اليو�صا �صربته باللوحة التي 

ير�صم عليها .وتقفز علوًا و هبوطًا عليه، مما 
اأفقده الوعي. يقول األيو�صا عن فرتة حياته يف 

هذا البيت مبا معناه اأين كنت ال اأرى فيما حويل 
اإال ال�صر الذي ال يعرف ال�صفقة . 

ها اأنا ذا اأجل�س من جديد 
على اأر�س الطابق العلوي الكبري

اأق�س قطعًا من الورق 
واأذوب قطعًا من ق�صدير

اأمتنى لو كنت كلبًا 
بحيث اأ�صتطيع الفرار 

هنا يخاطبني اجلميع قائلني :

اخر�س ، اأيها املغفل 
وتعلم كيف تطيع الكبار 

هرب األيو�صا من هذا املنزل، ليعي�س بني 
ال�صوارع واالأر�صفة، يقتات من ح�صنات 

احلمالني يف املرفاأ، ويف هذه املرحلة دخل 
األيو�صا رحلة العمل الثالثة يف حياته، ان�صم 

اإىل مركب ي�صمى " الدوبري " ليعمل هناك 
غ�صااًل لل�صحون. اإن فكرة العمل على �صطح 

مركب يوجد فيه عدد هائل من كبار ال�صن 
يعطي فكرة عن ت�صكل روؤية مك�صيم جتاه العمل 

واحلياة والدين والقيم االإن�صانية. كان يدخل 
يف حوارات جانبية مع بع�س العمال املختلفني 

يف درجة معاملتهم له عن احلياة و وجود الله 
، ومدى اأهمية االإميان يف قلب االإن�صان. كانت 
بع�س االأراء مرعبة له، ومل يتقبلها عقله، ولكن 

مل يجد اإجابات لبع�س اال�صئلة التي كانت تطرح 
بني الكبار. مما اأوقعه يف حرية من اأمره. و 

كان هناك بع�س ممن اجته لهم ي�صتمع لـ اأرائهم 
يف اأمور احلياة والدين . مما جعله يتعر�س 
لل�صدمة ب�صبب فكرة " اأن االإن�صان هو العدو 

االألد لالإن�صان"
ال داعي لذكر ما كان يحدث داخل هذا املركب، 

فال�صقاء والعمل الكثري مل يكن باأقل مما كان 
اأو يتوقعه مك�صيم، فال�صرب والدخول يف 

م�صاجرات، واالإ�صتماع اإىل ق�ص�س البحارة وما 
عانوه هو خط رئي�صي يف هذه الرحلة . كل 

ق�صة ي�صمعها األيو�صا كانت حمفورة يف ذاكرته . 
وتعطي خال�صة له عن قيمة دينية اأو اإجتماعية 

مفقودة يفتقدها املجتمع الرو�صي يف العهد 
القي�صري. 

ترك األيو�صا العمل على �صطح املركب وتنقل بني 
عدة اأعمال خمتلفة ، فتارة يعمل يف حمل ل�صنع 
التماثيل الدينية ، وتارة يعود لبيت اأخت جدته 
للعمل من جديد كخادم للمنزل، ومرٍب لالأطفال 

. واأخريًا يعمل مراقبًا يف مدينة تائهة يراقب 
العمال وهم يهدمون يف كل خريف الدكاكني 

احلجرية، ويعيدون بناءها كل ربيع. 
اأحلى  ما  اأ�صري،  اأنا  و  واأفكر  افكر  " رحت 
اأن اأ�صبح ل�صًا اأ�صرق من االأغنياء واأعطي 
الفقراء. ما اأروع ان اأذهب اإىل اإله جدتي 

وعذرائها الطاهرة فاأروي لهما احلقيقة كاملة 
عن حياة التع�صاء البائ�صني، وكيف يدفنون 

بع�صهم بع�صًا يف الرمل املخيف بطريقة موؤذية 
مرعبة، وكم على وجه الب�صيطة من موؤذيات 
ال جدوى منها، فاإن �صدقتني العذراء �صاألتها 

اأن متنحني احلكمة الكافية الأبدل هذه االأمور 
واأجعلها اأف�صل واأكرث رخاء، اأن جتعل النا�س 

ي�صغون يل ويوؤمنون بي "
مقارنة باجلزء االأول - طفولتي - كان هذا 

اجلزء غنيًا ملك�صيم يف جمال ت�صكل روؤيته يف 
عامل القراءة والتاأليف االأدبي وحب القراءة. 

يتميز مك�صيم عن غريه من االأدباء الرو�س باأن 
الكتاب لديه �صعب املنال . القراءة كانت تعني 
اأن يتخذ مك�صيم مكانًا منعزاًل يف البيت، بعيدًا 

عن اأعني العمال اأو �صكان البيت، على �صوء بقايا 
�صمعة . كان يعاين وهو يف �صنه ال�صغري �صوقًا 

ملحًا للقراءة، فياأخذ اأحيانًا من رف االأواين 
املنزلية قدرًا نحا�صيًا يحاول به اأن يعك�س �صوء 

القمر على �صفحات كتابًا ما. في�صيبه الف�صل ، 
ويزداد الظالم يف املكان، فيذهب للقراءة حتت 

�صوء �صموع االأيقونات واقفًا ، وحني يتعب ينام 
يف مكانه وي�صتيقظ على �صراغ عجوز املنزل 

و�صربها. 
جمرد اأن يتم اكت�صافه وهو يقراأ يعني تلقي 

�صيال هائال من ال�صتائم واأ�صوء اأنواع االأو�صاف 
. اإن مل ت�صل لل�صرب، وقطع الوعود بعدم قراءة 

بع�س الكتب، خ�صو�صًا الدينية منها. فالقراءة 
�صر م�صتطري ال �صيما عندما يكون الفتى �صغريًا 

ح�صب وجهة نظر معار�صي قراءة مك�صيم 
للكتاب. 

املفاجئ  ولعي  علي  جره  فيما  االآن  اأفكر  " حني 
املتزايد باملطالعة من �صنوف احلرمان 

واالإذالل والهموم يتنازعني احلزن والفرح 
يف اآن واحد

 الذين �صاعدوا مك�صيم يف جمال القراءة 
اإمراءتان. االأوىل زوجة اخلياط التي تركت يف 

نف�صه اأثرًا عميقًا ..اأهدت اإليه كتاب من تاأليف 
مونتيبان، بعد اأن ذهب اإليها حمذرًا اإياها من 
ت�صرف اجلنود جتاهها. كان اأول �صطر يقراأه 
يف حياته " البيوت كالب�صر، لكل منهما مالمح 

خا�صة ". القراءة االأوىل ملك�صيم فتحت له جماال 
مل يكن يحلم به . مكنه الكتاب من االإنتقال لعامل 

اآخر، باأ�صماء و�صالت و�صخ�صيات خمتلفة 
، اأبطااًل ونبالء النف�س، واأ�صرارًا تتطابق 

�صخ�صياتهم مع الذين يعا�صرهم يف حياته 
االآنية. كل مايف الكتب يبعث على الده�صة، اإىل 
درجة اأنه فكر مب�صاعدة بع�س اأبطال الرواية، 

ولكن تذكر اأخريًا اأن من يريد م�صاعدتهم كانوا 
على الورق. بينما هو ي�صاهد بعينه بع�س ماآ�صي 

الكتاب متج�صدًا اأمامه جت�صيدًا حيًا، بحيث 
ي�صعب مد يد العون، وهو �صبيه مبثلهم. 

ال  ثقة  ف�صيئًا  �صيئًا  نف�صي  يف  الكتب  " اأثارت 
تتزعزع وهي اأين مل اأعد وحيدًا يف هذا العامل 
واأين �صاأ�صق لنف�صي دربًا يف احلياة. كل كتاب 

جديد كان يربز ب�صورة اأو�صح الفارق بني 
احلياة الرو�صية واحلياة يف البلدان االآخرى، 
ويبعث اال�صمئزاز يف نف�صي، ويف ذات الوقت 

يزداد �صكي يف �صحة اأقوال هذه الوريقات 
املهرتئة امل�صفرة ذات اجلوانب القذرة "

امللكة مارغو، ال�صخ�صية االأكرث تاأثريًا يف 
قراءة مك�صيم غوركي وهو �صبي. تعرف عليها 

اأثناء هروبه من عمله على ظهر مركب نهري يف 
الفولغا. فاتنة ومثقفة جًدا، يقول مك�صيم لوالها 

مل يكن كاتبًا اأبًدا. فهي التي دلته على الكتب 
املتنوعة، كانت تن�صحه باأن يقراأ كتبًا رو�صية، 
واأن يطلع على �صميم احلياة الرو�صية. اأهدت 

اإليه يف البداية كتاب " اأ�صرار �صان بطر�صبورغ 
" . مما تك�صف ملك�صيم االختالف الكبري بني هذه 

املدينة، واملدن التي قراأ عنها كـ مدريد وباري�س 
ولندن. كان يزورها باإنتظام ، وكل مرة يزداد 

ِدم  حبًا له. ويعتربها مالكًا م�صخرا له، اإال اأنه �صُ
عندما راأى هذه ال�صابة متار�س احلب مع �صابٍط 

�صاب. "ظننُت اأنها مالك!" ، هكذا كان يقول 
مك�صيم عنها. اأهدت اإليه يف الزيارة الثانية وهي 
االأهم جمموعة من كتابات �صاعر رو�صيا العظيم 

الك�صندر بو�صكني، وجمموعة �صعرية لل�صاعر 
لريمنتوف. وحني يذكر بو�صكني يجب التذكري 

باأنه االأب الروحي لل�صعر واالأدب الرو�صي. كانت 
ق�صائد بو�صكني يف �صمري ال�صعب الرو�صي 

مكان رائع اجلمال، كل زاوية فيها تختلف عن 
االآخرى جمااًل. كان تاأثري بو�صكني على مك�صيم 
مدويًا حتى اأ�صبحت ق�صائده من اأف�صل ما قراأ 

واأقربها اإىل قلبه، اإىل درجة اأنه حفظ جميع 
ق�صائده عن ظهر قلب . يقول غوغول الكاتب 
الرو�صي الواقعي الكبري، و�صديق بو�صكني 

ومعا�صره: "عندما يذكر ا�صم بو�صكني، تتاألق 
يف الذهن الفكرة عن �صاعر رو�صي على نطاق 
االأمة كلها.. اإن بو�صكني ظاهرة فذة، ولرمبا، 

الظاهرة الوحيدة للنف�صية الرو�صية. وفيه 
جتلت الطبيعة الرو�صية، والروح الرو�صية، 

واللغة الرو�صية، واخللق الرو�صي يف تلك 
الدرجة من النقاء واجلمال امل�صفى على عد�صة 

ب�صرية بارزة".
عندما نريد اأن نعرف تاأثري بو�صكني على 

مك�صيم ،يجب اأن نقراأ اأ�صعار بو�صكني ال�صيا�صية 
واملقطوعات الهجائية املناه�صة للتحكم 

والطغيان، واملدافعة عن حقوق ال�صعب املدا�صة 
وطبقة العمال الفقرية التي كان يرزح مك�صيم 
حتت �صياطها، لكي نعرف اأي رجل هذا الذي 

اأحدث دويًا مذهاًل يف حياة عدد هائل من االأدباء 
الكبار اأمثال تول�صتوي و دو�صتويف�صكي 

و غوغول و مك�صيم وغريهم من االأدباء 
املعا�صرين. 

من ق�صائد بو�صكني املف�صلة لدي 
اإن خدعتك احلياة

فال حتزن ، و ال تغ�صب !
يف اليوم ال�صجي اهداأ ، 

يوم الفرح ، ثق ، ال بد اآت ! 
القلب يحيا يف امل�صتقبل ، 

فاحلا�صر كئيب ! 
كل �صيء عابر ، كل �صيء �صيم�صي ، 

وما �صيم�صي – �صي�صبح اأجمل . 
ينتهي اجلزء الثاين من ثالثية غوركي ، بعزمه 

الرحيل عن البلدة اإىل قازان، ويحدوه اأمل خفي 
يف ايجاد و�صيلة للتعلم والدرا�صة .

يعلمك  وما  وعلم،  تعليم  كل  م�صدر  " االإن�صان 
اإياه النا�س ياأتيك يف اأمل و ق�صوة اأكرث من 

تعلمك الكتب. علم النا�س جاف موؤمل. ولكن 
العلم الذي ياأتيك على ذلك ال�صكل هو الذي 

تبقى جذوره را�صخة ".

عن كتاب مطالعات يف الكتب. 
عبد اجلبار داوود الب�صري 
بغداد1978

ال�صخ�صية االأكرث 
تاأثرياً يف قراءة 

مك�صيم غوركي وهو 
�صبي. تعرف عليها 

اأثناء هروبه من عمله 
على ظهر مركب نهري 

يف الفولغا.

طبعت  مبطابع موؤ�ص�صة املدى 
لالعالم والثقافة والفنون
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مكسيم غوركي

التحرير
-----------------

علي ح�صني

الغالف بروؤية 
-----------------

عالء كاظم

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

الت�صحيح اللغوي
-----------------

خليل اال�صدي

manarat



ولد يف جنني نوفجراد عام 1868 ، واأ�صبح يتيم 
االأب واالأم وهو يف التا�صعة من عمره، فتولت جدته 

تربيته، وكان لهذه اجلدة اأ�صلوب ق�ص�صي ممتاز، 
مما �صقل مواهبه الق�ص�صية. وبعد وفاة جدته 

تاأثر لذلك تاأثراأ كبريًا مما جعله يحاول االنتحار. 
جا�س بعد ذلك على قدميه يف اأنحاء االإمرباطورية 

الرو�صية. مل يتعلم يف املدار�س، ومل يتثقف، ومل 
ياأكل يوما كفايته لي�صبع، غري اأن �صدق اإميانه، 

وعمق اإح�صا�صه مبواهبه دفعه اإىل احتمال االأمل 
يف �صرب واإىل ع�صق املجاهدة يف عناد واإىل التنقل 

من مهنة الأخرى، �صافر بعد ذلك على قدميه خالل 
االإمرباطورية الرو�صية، ملدة خم�س �صنوات غري 

خاللها عمله عدة مرات، ع�صى اأن يجد مهنة توفر له 
ولو ب�صع �صاعات ينفقها يف املطالعة والتثقف فعمل 

اإ�صكافيا، ب�صتانيًا، طباخًا، ر�صام اأيقونات مقد�صة، 
خبازًا، جنارًا، بائعًا متجواًل، حمااًل يف املوانئ، 

مراقبًا حلواجز القطارات.مما �صهل له خمالطة كل 
االأو�صاط، وت�صربت روحه بروح ال�صعب وغر�صت 

فيه معاناته هذه حب الثورة على الظلم والقهر 
وال�صعاب، فانتقد ظلم لينني وترو�صكى رغم اإنهما 

كانا من رموز الثورة، مما كان �صببا لوفاته م�صموما 
يف مو�صكو.

اهتم باالأدب اإىل جانب العمل ال�صاق، ن�صر اأول ق�صة 
له يف �صحيفة حملية يف مدينة " تفلي�س " حيث كان 

يعمل �صغااًل يف ور�صات العمل املجاورة خلطوط 
ال�صكك احلديد، ومن هناك كانت بداية م�صماره يف 
الكتابة االأدبية حيث م�صرحياته ورواياته الطاحمة 

اإىل اإيجاد حلول للم�صاكل االجتماعية يف وطنه. 
كان �صديقًا لـ لينني الذي التقاه عام 1905 م .لكنه 
انتقد بعد ذلك ثورة اأكتوبر، وكتب بعدها اأن لينني 

وتروت�صكي لي�صت لديهما اأي فكرة عن احلرية 
وحقوق االن�صان، مما جعل لينني ير�صل له ر�صالة 

يهدده فيها بالقتل ما مل يغري من ت�صرفاته امل�صادة 
للثورة. ويف عام 1934 م و�صعه �صتالني حتت 

االإقامة اجلربية يف منزله يف مو�صكو، وكان يزود 
خاللها بطبعة خا�صة من �صحيفة برافدا بحيث ال 

حتتوي على اأخبار الت�صفيات واالعتقاالت.
هناك ق�صة هي �صاحبة الف�صل يف االإنت�صار وال�صهرة 

التي حظي بها غوركي وهي رواية "االأم" التي مل 
تكد تظهر حتى اعترب غوركي رائد االأدب الثوري 

ال�صعبي االإن�صاين يف رو�صيا والعامل كله، فقد ذاق 
كاتبها خمتلف �صور البوؤ�س واالأمل الذي مر بها 

ال�صعب لكنه مل ي�صلم باأن العذاب هو القدر املكتوب 
على الفقري، فاأدرك اأن النظام الطبقي الذي ال يرحم 

الفقري بل ي�صتغله، والذي ال يعاونه على احلياة 
الكرمية بل يدو�صه وي�صحقه وعرب عن ذلك يف الكثري 

من ق�ص�صه ورواياته.
فقرر اأن يثور على النظام، وثار على القي�صر 

الذي ميثل هذا النظام، وعلى �صلطة االأ�صراف و 
االإقطاعيني ورجال املال التي ت�صنده، ومل يكن ثائرًا 
ومتمردًا فح�صب،بل اأراد اأن يبدع اأدبًا جديدًا �صعبيًا 

ثوريًا يعرب عن األوان املعاناة التي يذوقها ال�صعب 
ويثور على �صور الظلم، فحمل هذه الق�صة " االأم " 

كل تلك ال�صور والتي ر�صم فيها يقظة اجليل الرو�صي 
القدمي املعذب امل�صطهد، يف تعط�صه العميق للحق 

والعدل واحلرية وكيف اأن يقظة هذا اجليل القدمي 
الذي ذاق األوان العذاب،األهبت يف اجليل ال�صاعد 

اإرادة املجالده والكفاح.
تويف يف 18 يناير 1936م يف مو�صكو، و�صط 
�صكوك باأنه مات م�صمومًا. �صميت مدينة جنني 

نوفجراد التي ولد فيها با�صمه "غوركي" منذ عام 
1932م . 

غوركي
اديـــب الــثــورة


