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ترجمة: احمد الزبيدي

وق���د ا�شتح���وذت ق�شائد ال�شي���د يفتو�شينكو 
الغا�شب���ة، على اعج���اب االآالف م���ن ال�شباب  
املعجب���ني واملتحم�شني يف ال�شاح���ات العامة 
واملالع���ب الريا�شي���ة وقاع���ات املحا�شرات، 
حي���ث مثل���ت امل�شاع���ر املتداخل���ة لل�شب���اب  - 
م�شاع���ر االأمل واخل���وف والغ�ش���ب والتنبوؤ 
بالبهج���ة – ح���ني كان���ت رو�شي���ا  تكافح بعد 
وف���اة جوزي���ف �شتال���ني يف ع���ام 1953م���ن 
اأج���ل احلرية وم���داواة  جراحها التي خلفتها 
�شن���وات  القم���ع ويف ع���ام 1961 وحده اقام  

ال�شيد يفتو�شينكو 250 ام�شية �شعرية. 
اأ�شب���ح، كما و�شفه اح���د الكتاب"اأ�شد ال�شعر 
الرو�ش���ي"ويف �شنوات���ه االأخ���رة، عم���ل يف 
التدري����س واإلقاء املحا�ش���رات يف اجلامعات 
االأمريكي���ة، مب���ا فيه���ا جامعة تول�ش���ا، وحاز 
عل���ى  اإعجاب اجي���ال من ال�شب���اب  قبل وبعد 

انهيار االإحتاد ال�شوفييتي.
الطويل���ة  وقامت���ه  الريا�ش���ي  وبج�ش���ده، 
ونظراته احلادة واأف���كاره الثاقبة  يف ال�شعر 
وال�شيا�ش���ة عل���ى ح���د �ش���واء، ت���رك ب�شمت���ه 
كواح���د م���ن اأدب���اء الق���رن الع�شري���ن، وكان 
االأ�شهر من بني جمموعة �شغرة من ال�شعراء 
والكت���اب املتمردين الذين منح���وا االأمل اإىل 
جيل ال�شباب بق�شائده���م التي حتت  احلكام 

امل�شتبدي���ن، ذوي التع�ش���ب  االأيديولوج���ي 
جانب���ه  اىل  وكان  املقيت���ة.  والبروقراطي���ة 
ال�شع���راء اأندري���ه فوزني�شن�شك���ي، وروبرت 
روزد�شتفن�شك���ي و بي���ال اأخمدولينا، زوجته 

االأوىل.
ولكن يفتو�شينكو كان  يعمل يف الغالب داخل 
اط���ار النظام، ال�شوفيتي  وكان  حري�شًا على 
عدم االن�شمام اإىل �شف���وف االأدباء املن�شقني 
ب�ش���كل �شري���ح. وبوقوفه يف خ���ط حمايد ما 
ب���ني التح���دي واملقاوم���ة، فق���د حظ���ي  بنوع 
من الر�ش���ى الر�شمي  اآثار امتعا�س املن�شقني 

االأكرث جراأة.
وبينما كان املن�شقون ير�شلون اىل مع�شكرات 
االعتق���ال، من���ح ال�شي���د يفتو�شينك���و جوائز 
حكومي���ة، ون�ش���رت كتب���ه بانتظ���ام، و�شم���ح 
له بال�شف���ر اإىل اخلارج، لي�شب���ح جنما اأدبيا 

عامليا.
بع�س النق���اد كان لديهم �شك���وك حول �شدقه 
باعتب���اره ع���دو اال�شتب���داد. وو�شفه البع�س 
بان���ه قد باع نف�ش���ه كما اأ�شار ع���دد لي�س قليل 
م���ن اعدائ���ه  اإىل اأن���ه كان يتظاه���ر مبع���اداة 
النظام خلدمة االجه���زة االأمنية اأو ال�شلطات 
ال�شيوعية. وقال عنه  ال�شاعراملنفي جوزيف 
برود�شك���ي ذات مرة"اإن ال�شي���د يفتو�شينكو 

يلق���ي احلج���ارة فق���ط يف االجتاه���ات الت���ي 
يحددها النظام".

وق���د دافع الكث���رون عن ال�شي���د يفتو�شينكو 
�ش���د ه���ذه الهجم���ات، م�شري���ن اإىل م���ا فعله 
دفاعه���م  معززي���ن  �شتال���ني،  اإرث  ملعار�ش���ة 
بحقيق���ة اأن جديه قد لقي���ا حتفهما يف حمالت 
التطهر التي قام بها �شتالني يف الثالثينيات. 
وان���ه طرد من جامعته يف ع���ام 1956 ب�شبب  
دفاع���ه ع���ن رواي���ة فالدمي���ر دودينت�شي���ف 
)1918- 1998( وهو كاتب رو�شي اأوكراين 
املول���ود اكت�ش���ب �شهرة لروايته ع���ام 1956، 
لي����س باخلب���ز وحده يحي���ا االن�ش���ان، وهو.

اب���ن احد  النب���الء، ودر����س يف كلية احلقوق 
يف مو�شك���و وحارب خ���الل احل���رب العاملية 
الثانية. بعد احلرب، اأ�شبح مرا�شال وكاتبا.، 
والرواي���ة تروي حكاية حكاية املهند�س الذي 
اأحب���ط م���ن قب���ل ممار�ش���ات البروقراطيني 
عندم���ا حاول تقدمي اخرتاعه. اأثارت الرواية 
احلما����س ال�شدي���د  ب���ني الق���راء ال�شوفي���ات. 
وحت���ول رد الفع���ل الر�شم���ي �ش���د الكتاب، و 
عان���ى دودينت�شيف �شنوات م���ن الفقر، وكان 
ق���ادرا فق���ط عل���ى ن�شر اأعم���ال عر�شي���ة..(". 
ورف����س يفتو�شنك���و االن�شم���ام اإىل احلمل���ة 
الر�شمي���ة �ش���د بوري����س با�شرتن���اك، موؤل���ف 

رواية"ادكتور زيفاغو"واحلائز على  جائزة 
نوب���ل يف االأدب ع���ام 1958. واأدان ال�شي���د 
يفتو�شينك���و غ���زو ت�شيكو�شلوفاكي���ا يف عام 
1968؛ وتو�ش���ط ل���دى ي���وري اأندروب���وف، 
ال�شوفيتي���ة   املخاب���رات  جه���از  رئي����س 
K.G.B.، نيابة عن فائز اخر بجائزة نوبل 
هو الكاتب األك�شندر �شولغنيت�شني ؛ وعار�س 
الغزو ال�شوفيتي الفغان�شتان يف عام 1979.

كت���ب ال�شيد يفتو�شينكو االآالف من الق�شائد، 
مب���ا يف تلك التي اعرتف فيم���ا بعد انها كانت 
ركيك���ة. و�ش���كك بع����س النق���اد يف اجل���ودة 
االأدبي���ة العمال���ه. بع����س الكت���اب ا�شت���اءوا 
من �شهرت���ه وتاألقه، وجناح���ه. لكن خ�شومه 
وكذل���ك اأ�شدقاءه، اتفقوا عل���ى اأن عددا قليال 
من ق�شائده قد دخلت �شجالت االأدب الرو�شي 
لنف���اذ الب�شرة ال���ذي حملته وال�شمر احلي 

الذي كتبت به.
مل ي�شمح لل�شاعر  يفتو�شينكو باإقامة االآما�شي 
ال�شعرية والقاء ق�شائده يف ال�شاحات العامة 

يف اأوكرانيا حتى الثمانينيات.
و ق�شيدته"ورث���ة �شتال���ني"، التي ن�شرت يف 
ع���ام 1962، فق���د اأث���ارت اأي�ش���ًا الرو�س، فقد 
ظه���رت يف وقت كان يخ�شى  من عودة  القمع 
ال�شتاليني مرة اأخرى اإىل البالد. ومل تن�شر اإال 
بعد اأن قام نيكيتا. خروت�شوف، زعيم احلزب 
ال�شيوع���ي ال�شوفيت���ي الذي دخ���ل يف �شراع 
عل���ى ال�شلطة م���ع املحافظ���ني، بالتدخل اأثناء 
م���ا ع���رف ب�شيا�شة"ذوب���ان اجلليد"الثقايف. 
وكان ق���د  اأدان �شتال���ني م���ن قب���ل وو�شف���ه 
بان���ه كان طاغية جمنونًا. وظه���رت الق�شيدة 
للح���زب  الر�شمي���ة  ال�شحيف���ة  الرباف���دا،  يف 

ال�شيوعي، و�شببت �شجة كبرة.
وتفتت���ح ق�شيدة"ورث���ة �شتالني"م���ع و�شف 
جثة �شتالني التي حتمل يف نع�س  يف ال�شاحة 
احلمراء اإىل قرب بالقرب من جدار الكرملني.

وم���ع حلول الوقت ال���ذي اأدت فيه التغيرات 
الدميقراطي���ة اإىل اإ�شق���اط احلك���م ال�شيوعي 
ال�شوفيات���ي يف بداي���ة الت�شعين���ات، �شاه���م  
ال�شي���د يفتو�شينك���و، ب�شكل فع���ال يف عملية  
االإ�شالح لي�شبح ع�شوًا يف الربملان و�شكرتر 
احتاد الكتاب ال�شوفياتي الر�شمي. وار�شلت 
ل���ه ر�شائ���ل  التقدي���ر واالح���رتام، ون�ش���رت 
ق�شائ���ده يف اأف�ش���ل الدوري���ات واأر�ش���ل اىل 
للني���ة احل�شن���ة. ولكن���ه   اخل���ارج كمبع���وث 
تعر����س اي�ش���ًا  لالإي���ذاء والغ���رة واالإحباط 
والرقاب���ة. وق���ال   مازحًا ذات م���رة، اأن رقابة 
مو�شكو هي اأف�شل قّرائه، واكرثهم خربة يف 

ا�شطياد معانيه وا�شاراته الدقيقة.
األيك�شاندروفيت�س غانغنو�س  ولد ييفجين���ي 
يف   ،1933 مت���وز  م���ن  ع�ش���ر  الثام���ن  يف 
زمي���ا، يف منطق���ة اإيركوت�ش���ك يف �شيبريا، 
بالق���رب من بح���رة بايكال. وال���ده األك�شندر 
رودولفوفيت�س جاجننو�س، كان جيولوجيا، 
اإرموليفن���ا  زيناي���دا  والدت���ه،  كان���ت  و 
اإفتو�شينكو، مغني���ة. انف�شل والديه، و حمل 
ال�شبي لقب والدت���ه. ق�شى يفجيني �شنوات 
الطفول���ة املبك���رة م���ع والدت���ه يف مو�شك���و. 
وعندما اقرتب اجلنود االأملان من مو�شكو يف 
اأواخر عام 1941، مت اإجالء العائلة اإىل زميا 

وبقوا هناك حتى عام 1944.

وعنما كرب، راف���ق يفجيني والده يف رحالته 
العلمي���ة  اإىل املناطق الربي���ة من كازاخ�شتان 
وجب���ال التاي، و كان اأب���وه يقراأ له  ال�شعر.و 

تعلم ال�شبي اأن يحب الطبيعة واالأدب.
وكان مولع���ًا اي�ش���ا  بالريا�ش���ة. ويف �ش���ن 
لالن�شم���ام  اختي���اره  مت  ع�ش���رة   ال�شاد�ش���ة 
اإىل فري���ق كرة قدم للمحرتف���ني. لكن النجاح 
االأدب���ي املفاجئ اأجربه عل���ى التخلي عن هذا 
الطموح. و بداأت ق�شائده تظهر يف ال�شحف 
امل�شه���ورة.  االأدبي���ة  و  ال�شعبي���ة  واملج���الت 
واأ�ش���ادت ال�شلطات بق�شائ���ده االأوىل"، ومت 
االأدب���ي واحت���اد  قبول���ه يف معه���د غورك���ي 

الكتاب ال�شوفياتي.
وعند  وفاة �شتالني – كاد ال�شاعر يفتو�شينكو 
ان يفق���د حيات���ه م���ن ج���راء تداف���ع  احل�شود 
الكب���رة يف جن���ازة �شتالني الت���ي اقيمت يف 
مو�شكو - وبداأت اعماله تتعار�س مع مبادئ 
الواقعي���ة اال�شرتاكية، وه���و االأ�شلوب الفني 
امل�ش���رح ب���ه ر�شمي���ًا، حي���ث كان���ت ق�شائ���ده  
تعك����س ب���دال م���ن ذل���ك تفك���رًا جدي���دًا حول 

امل�شوؤولية الفردية والدولة.
وك���رر يف ق�شائ���ده تن���اول  مظاهراخل���وف 
والقمع الذي متار�شه  الدولة على مر ال�شنني، 
لكنه ب���داأ اأي�شًا باإدخال م�شائ���ل �شخ�شية يف 
اعمال���ه، كما فعل يف ق�شيدت���ه الطويلة"زميا 
جانك�شن"، حول العودة اإىل م�شقط راأ�شه يف 
عام 1953.و ن�شرت يف عام 1956، وتال ذلك 
كتابت���ه املزيد م���ن الدواوي���ن  ال�شعرية التي 
رف�شت اأن تتفق مع و�شائل  التعبر املعتمدة 
ر�شمي���ًا. وبعد اأن اأ�ش���اد برواية دودينت�شيف 
الالذع���ة لي�س باخلب���ز وحده يحي���ا االن�شان  
التي �ش���درت ع���ام  1956 وتناول���ت احلياة 
م���ن  يفتو�شينك���و  ال�شي���د  ال�شوفياتية"ط���رد 

املعهد االأدبي".
ولك���ن م���ع انته���اء اخلم�شيني���ات يف الق���رن 
املا�ش���ي، ن�ش���ر �شبع���ة جمل���دات م���ن ال�شعر 
و�شم���ح له بقراءة ق�شائده  يف اخلارج. ويف 
ال�شنوات القليلة الالحق���ة، اأ�شبح ماألوفا يف 
الدوائر االأدبية يف اأوروبا ال�شرقية والغربية 
والوالي���ات املتح���دة وكوب���ا و�ش���رق اأفريقيا 
واأ�شرتالي���ا. يف الواقع، بداأت تكرب الهالة من  
حول���ه،  بعد اأن و�شعت جملة التامي �شورته، 
ك�"�ش���اب غا�ش���ب"، عل���ى غالفه���ا يف  ني�شان 
1962، وكتبت مقااًل   اعتربه الروح  الرائدة 

يف رو�شيا املتغرة واملتحررة.
ويف وقت الحق من ذلك العام، تبادل احلديث 
م���ع خروت�ش���وف يف معر����س مو�شك���و للفن 
املعا�ش���ر. والزعيم خروت�ش���وف، كان حينها 
يواج���ه حتدي���ات �شيا�شية خط���رة، وب�شبب 
انه �شاحب ذوق ب�شيط،  ا�شت�شاط غ�شبًا  من 
االأعمال  التجريدية التي عر�شت يف املعر�س 
وتوعد بالعقاب. واعقبت تلك املواجهة حملة 
�شتاليني���ة جديدة على الف���ن احلديث واالأدب 

واملو�شيقى.
حافظ ال�شيد يفتو�شينكو على والء واخال�س  
معجبيه، وكت���ب عن كل مو�شوع مهم  تقريبًا 
�ش���واء كان يف  الداخل اأم يف اخلارج. واأثنى 
على ال�شناتور روبرت كينيدي، ومارتن لوثر 
كين���غ االب���ن بع���د اغتيالهما. و ك���رم األي�شون 
كراو�س، اأحد الطالب الذين قتلوا بالر�شا�س 
يف جامع���ة والي���ة كن���ت خ���الل االحتجاجات 
�ش���د حرب فيتن���ام. وانتقد  ج���ون �شتاينبيك 
لع���دم احتجاجه على احلرب يف فيتنام. ويف 
ق�شيدة"الدباب���ات الرو�شية يف براغ"، انتقد 
غزو االحت���اد ال�شوفيات���ي  لت�شيكو�شلوفاكيا 
يف ع���ام 1968. )مت تداوله���ا �شرًا، ومل تن�شر 

اال يف عام 1990.(
ال�شي���د  داف���ع  الثمانيني���ات،  منت�ش���ف  ويف 
يفتو�شينك���و عن عملية االنفتاح  التي قام بها  
الزعيم ال�شوفيتي ميخائي���ل. غوربات�شوف. 
ويف خط���اب األقاه اأمام احت���اد الكتاب، هاجم 
والرقاب���ة  االمتي���ازات  يفتو�شينك���و  ال�شي���د 
وت�شويه التاريخ. وكان ع�شوًا يف اأول دورة 
ملجل�س ال�شوفي���ات االأعل���ى املنتخب بحرية، 

وهو الربملان الدائم يف البالد.
وقام علن���ًا  بتحدي املتاآمري���ن من املحافظني 
املت�شددي���ن يف حماولته���م اال�شتي���الء عل���ى 
ال�شلطة يف ع���ام 1991. وحماولة االنقالب، 
الت���ي ادت اىل تنحي���ة  ال�شي���د غوربات�شوف 
موؤقت���ًا ع���ن ال�شلط���ة، مم���ا خل���ق موج���ة من 
ال�شدم���ة يف جمي���ع اأنح���اء رو�شي���ا وح���ول 
الع���امل. وبعد ذلك ح�شل ال�شي���د يفتو�شينكو 
عل���ى ميدالية"املداف���ع ع���ن رو�شي���ا احلرة". 
واأ�شبح���ت اال�شطراب���ات مو�ش���وع ديوان���ه 

ال�شعري"ال متوت قبل اأن تكون ميتًا".
ومل يقت�ش���ر �شع���ر  يفتو�شينك���و عل���ى تناول 
الق�شاي���ا ال�شيا�شي���ة واالجتماعي���ة. فقد األف 

ا�شع���ارًا يف احلب والطبيع���ة والفن وال�شفر 
وخمتل���ف االآالم واأف���راح احلي���اة. ويف ع���ام 
1956، على �شبيل املثال، حني تزوج من بيال 
اأخمادولينا، كتب له���ا ق�شيدة جميلة بعنوان 

حبيبتي قادمة.
وت���زوج  ال�شي���د يفتو�شينك���و اأرب���ع م���رات. 
فت���زوج غالين���ا �شيمينوف���ا بع���د طالق���ه م���ن  
بي���ال اأخمدولين���ا. وزوجت���ه الثالثة،هي جان 
بتل���ر، وهي  مرتجمة ا�شعاره اىل  االإنكليزية 
م���ن �شع���ره. وق���د در�ش���ت اأرملت���ه، ال�شي���دة 
نوفيكوفا، التي تزوجها يف عام 1986، اللغة 
الرو�شي���ة يف مدر�شة حت�شري���ة بالقرب من 
جامع���ة تول�شا. واإىل جان���ب اأبنائه األك�شندر 

ودمي���رتي، كان لدي���ه ثالث���ة اأبن���اء اآخري���ن، 
يفغيني، و بيوتر واأنطون. 

وميل���ك  ال�شيد يفتو�شينك���و منزاًل يف رو�شيا 
بالتدري����س  وق���ام  املتح���دة،  الوالي���ات  ويف 
نيوي���ورك  وجامع���ة  تول�ش���ا  جامع���ة  يف 
)حي���ث تتذك���ره اإح���دى الطالب���ات مبالب�ش���ه 
الف�شية"يتم�ش���ى  ذهاب���ًا واإياب���ًا ع���رب اجلزء 
االأمام���ي م���ن قاع���ة املحا�شرات"وه���و يق���راأ 
بال�شف���ر  ق���ام  املزه���رة"(.  ق�شيدته"رو�شي���ا 
عل���ى نط���اق وا�ش���ع، الإلق���اء  �شع���ره، واإلق���اء 
املحا�شرات والتدري����س واإلقاء اخلطب امام  

ح�شود من الطلبة يف اجلامعات.
ورغم  كل �شيء، فاإن ال�شيد يفتو�شينكو، يعترب 

نف�شه ان�شانًا وطنيًا. ويف ديوانه ال�شعري"ال 
متوت قب���ل ان تكون ميت���ًا"، خل�س م�شاعره 
املتناق�ش���ة م���ن االنت�شار، و احلن���ني والندم 
باعتب���اره الناج���ي م���ن النظ���ام ال�شوفيات���ي 
املنهك. ويف ق�شيدة له يف ال�شفحة االأخرة، 
من الدي���وان بعنوان"وداعًا، علمنا االأحمر"، 

كتب يقول
انا مل اقتحم مقر القي�شر يف ق�شر ال�شتاء

وال مقر هتلر يف الرايخ�شتاغ
ومل اكن �شيوعيًا

ولك���ن الب���كاء  ينتابن���ي كلم���ا عانق���ت  العلم 
االحمر

�شعره جعل من���ه ان�شانًا م�شهورًا، لكن ال�شيد 
االأخ���رة  �شنوات���ه  يف  ���ل  ف�شّ يفتو�شينك���و 
و�شف نف�ش���ه باأنه"�شاع���ر وكاتب وخمرج". 
وقد ن�شر ع�ش���رات املجل���دات ال�شعرية، التي 
ترجمت اإىل ع�شرات اللغات. وقد مثل اأو ظهر 
بنف�ش���ه يف عّدة اأفالم، واأخرج فيلمني، وكتب 
املقاالت، وجم���ع ثالثة جملدات م���ن �شوره، 

واألف روايتني.
ف�ش���ل اأوكالهوما على  نيوي���ورك. وكما قال 
ل�شحيف���ة نيويورك تاميز يف عام 2003"يف 
بع����س املدن النائي���ة، ميكنك اأن جت���د الروح 
احلقيقي���ة للبل���د"، 2003."اأن���ا اأح���ب جنون 
نيويورك، ولكن نيويورك يف احلقيقة لي�شت 
اأمري���كا. انه���ا الب�شرية كله���ا وقد جتمعت يف 
م���كان واحد. اما مدينة تل�ش���ا يف اوكالهوما 
فه���ي اأمركي���ة خال�ش���ة، هن���اك كان ي�شتمتع 
م���ن  القادم���ة  ال�شاب���ة  االأجي���ال  مب�شاه���دة 
تلق���اء نف�شه���ا. وق���د تكلم  امام �ش���ف درا�شي 
قائاًل"هن���اك �شخ�س م���ا قريب"،."ان���ا ا�شعر 
ب���ه. �شخ����س ميك���ن  يك���ون زعيم���ًا جليلكم. 
�شخ����س يجب اأن يولد. مل���اذا ال يكون واحدًا 

منكم؟".
وكان ق���د اأظه���ر نف����س احلما�س قب���ل عقد من 
الزم���ان، يف متوزع���ام 1993، عندم���ا كان���ت 
قاع���ة احلف���الت املو�شيقية يف فن���دق رو�شيا 
يف مو�شك���و ت�شتع���د  لالحتفال بعي���د ميالده 
ال�شتني، وقدم �شهادته عن  ال�شعراء والكتاب 
الذين حتدوا  القب�ش���ة احلديدية  لل�شتالينية 

واأ�ش�شوا ما عرف بحركة ال�شتينات. 
وق���ال الرئي����س بوري�س نيلت�ش���ني يف ر�شالة 
تهنئت���ه اإىل ال�شي���د يفتو�شينكو:"اليوم اأنت، 
الذي كن���ت اأحد املبادرين حلرك���ة ال�شتينات، 
تبل���غ م���ن العم���ر �شت���ني عامًا"."لق���د ن�ش���اأت 
موهبتك الفطرية متع���ددة االأوجه ب�شكل زاٍه 
يف ال�شنوات البعي���دة اليام"ذوبان اجلليد". 
وقد لعب الوعي املتح�ش���ر  لل�شعراء ال�شباب 
الروح���ي  التح���رر  يف  كب���رًا  دورًا  اآن���ذاك 

و�شحوة ال�شعب الرو�شي".
ووقف���ت امراأة ذات �شعر رم���ادي، تقول الأحد 
املرا�شل���ني:"كان ميث���ل رمزًا لن���ا اآنذاك. ويف 
وقت الحق تعر�س للهج���وم بحجة عدم نفيه 
اأو اإر�شال���ه اإىل مع�شك���رات االعتق���ال، ولكنه 
جعل من  مهنته و�شيل���ة لالحتجاج. ومل يكن  
الكثر منا ميل���ك  ال�شجاعة للوقوف يف وجه 
النظ���ام، ولكن���ه  فعل. وال ميكن���ك اإلقاء اللوم 

عليه الأنه بقي على قيد احلياة".
وختم  ال�شي���د يفتو�شينكو، الذي كان يرتدي 
بدل���ة من احلري���ر البن���ي، ام�شيت���ه ال�شعرية 

بقراءة ق�شيدة"جيل ال�شتينات":
للبع�س، والبع�س هاجمنا  بدعة   "كنا منثل 
ب�شب���ب �شهرتنا. وجعلناه���م ينف�شون بحرية 
عن احقادهم وح�شده���م، من اننا بال موهبة، 
ومنافق���ون وبعن���ا انف�شن���ا، ال يه���م.، فنح���ن  
خال���دون!"كان يفتو�شنك���و  واح���دًا م���ن اأملع 

ال�شعراء الرو�س".
وقالت ناتالي���ا �شولغنيت�شينا، اأرملة الروائي 
التلفزي���ون  يف  �شولغنيت�ش���ني،  الك�شن���در 
احلكوم���ي الرو�شي اأنه"عا�س مواطنًا مبدئيًا  
اأك���رث منه �شاع���رًا"."وكان هو حق���ًا اأكرث من 

�شاعر - كان مواطنًا ذا مبادئ  حقيقية".

عن: النيويورك تاميز

كلم��ا  ينتابن��ي  الب��كاء  يفتوش��ينكو: 
عانقت العلم األحمر

قبل اشهر رحل  الشاعر 

الرويس يفجيني 

يفتوشينكو يف املدينة 

التي يقيم فيها يف 

الواليات املتحدة وهي 

مدينة تولسا، الواقعة عىل 

نهر اركنساس يف والية 

اوكالهوما، وهذا الشاعر 

مشهود له عامليًا مبوهبته 

الفذة  وشخصيته الجذابة  

كممثل وحسه السيايس 

حيث  ألهمت قصائده 

الرائعة  أجيااًل من الشباب 

الروس يف معاركهم ضد 

الستالينية. 
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مروان علي محمد علي فقيه  

 يفغيني يفتو�شينكو لي�س غريبًا عن امل�شهد العربي.

هذا ما يبداأ به املرتجم املغربي اإدري�س امللياين يف مقّدمته  
لكتاب"الُعم���ق الرم���ادي :�ش���رة ذاتي���ة ُمبكرة"ليفغين���ي 
يفتو�شينك���و، ال���ذي ُيعَترب من اأه���م �شع���راء رو�شيا. وقد 
�شبق له���ذا الكتاب اأن ُترِج���م اإىل الفرن�شي���ة واالنكليزية. 

وُطِبع يف نيويورك عام 1963.

يق���ول امللياين"يف مطلع ال�شتينات قام ال�شاعر بجولة يف 
اأوروب���ا، وكتب ه���ذه ال�شرة الذاتية املُبك���رة"، وُترِجمت 
اإىل الفرن�شي���ة يف حينه���ا، ويوم ع���اد اإىل ب���الده ا�شُتقِبل 
اإعالمي���ًا ور�شميًا بحف���اوة، جعلت خروت�ش���وف ُي�شيد به 
يف خطاب ر�شمي مبنا�شب���ة 8 اآذار )1963(  قائاًل:"يجب 
اأن نويف الرفيق يفتو�شينكو ما ي�شتحّقه من التكرمي، فقد 

ت�شّرف خالل هذه اجلولة ب�شرف".
عَرَف العامل العربي ال�شاعر الرو�شي يفغيني يفتو�شينكو 
م���ن اأهم ال�شعراء الذين ف�شحوا العه���د ال�شتاليني لدرجة 

اأن اّتهمه البع�س بالعمالة، من خالل حمّطات ثالث:
االأوىل: م�شاركت���ه �شم���ن وف���د اأدباء االحت���اد ال�شوفياتي 
ال���ذي كان على راأ�شه �شاحب رائعة"بلدي"ال�شاعر ر�شول 
حمزات���وف، و�شاح���ب رائعة"النطع"جنكي���ز اأيتماتوف، 
الت���ي ترجمها االأدي���ب امل�شري يحيى حق���ي، يف"املوؤمتر 
الثالث لكّت���اب اآ�شيا واإفريقي���ا، 25 � 30 مار�س1967"يف 
ر�شي���د  الرئي����س  في���ه  وحت���ّدث  رع���اه  وال���ذي  ب���روت، 
كرام���ي. وتراأّ����س جلنة االإع���داد له الزعيم كم���ال جنبالط 
ورئي����س احتاد الكّت���اب اللبنانني و�شاح���ب رائعة"احلّي 
الالتيني"الدكت���ور �شهيل اإدري����س. وقد �شارك يف املوؤمتر 
اأه���م االأدباء وال�شعراء من جمي���ع اأنحاء العامل. وقد اأبرق 
الرئي����س عب���د النا�ش���ر للموؤمت���ر ُمتمنيًا ل���ه كل التوفيق. 
ويف املوؤمت���ر عينه نظّم���ت جملة"االآداب"احتف���ااًل �شعريًا 
ليفتو�شينكو. وقد قّدمته الدكتورة عايدة مطرجي اإدري�س 
يف جمموعة من ق�شائده التي ترجمتها املُ�شت�شِرقة اإيلينا 

ا�شتيفانوفا وقد راجعها واألقاها ال�شاعر اأدوني�س.
الثاني���ة: كان���ت زي���ارة يفتو�شينك���و اإىل القاه���رة بدعوٍة 
م���ن موؤ�ّش�ش���ة اله���الل الت���ي كان يرتاأّ�شه���ا الكات���ب الكبر 
اأحم���د به���اء الدين ال���ذي �ش���ارك يف ذات املوؤمتر. وتروي 
الكاتب���ة امل�شرية الدكت���ورة �شايف ن���از كاظم:"انعقد يف 
بروت »املوؤمت���ر الثالث لكّتاب اآ�شي���ا واإفريقيا"واأوفدين 
حل�شوره االأ�شت���اذ اأحمد بهاء الدين، رئي�س جمل�س اإدارة 
دار اله���الل ورئي�س حترير جملة امل�شّور، ب�شفتي الناِقدة 
واملُح���ّررة الثقافي���ة للمجّل���ة. يف فن���دق االنرتنا�شيون���ال 
راأيت���ه يف ال�شب���اح اأول اأي���ام املوؤمت���ر وك���دت اأ�شطدم به 
قب���ل اأن اأق���ول يف فرحة:"اأن���ت يفت�شنك���و!"، ومتامًا كما 
ب���دا يل يف كتاباته، كان ودودًا، عفوي���ًا، تلقائيًا، ب�شو�شًا، 
طفولي���ًا، ج���اّدًا. جري���ت اإىل اأحمد بهاء الدي���ن واقرتحت 
علي���ه فكرة دعوة يفتو�شينك���و لزيارة م�شر، يف مقابلة اأو 
ُمناِق�ش���ة لدعوة االأهرام ل�شارت���ر، وكان ت�شّوري ل�شارتر 
ال���ذي  اأتى"اإىل"املارك�شي���ة بينم���ا يفت�شنك���و  ال���ذي  اأن���ه 

اأتى"من"املارك�شية.
ووافق اأحم���د بهاء الدين بابت�شامة تاأييد وحما�س هادئة، 
وفّو�شني للتنفيذ. قلت ليفت�شنك���و: بالنيابة عن موؤ�ّش�شة 
دار اله���الل ال�شحفية امل�شرية اأوّجه اإلي���ك الدعوة لزيارة 
م�شر ُتلقي اأ�شعارك يف دار االأوبرا اخلديوية، اأول واأقدم 
اأوب���را يف ال�شرق االأو�شط. تهّل���ل وجهه بفرح الذي ك�شب 
جائ���زة مل يتوّقعه���ا وبالفع���ل األق���ى اأروع ق�شائ���ده فيها. 

واأ�شدرت جملة الهالل عددًا خا�شًا عنه، ُمت�شّمنًا ترجمات 
لق�شائد له، من ِقَبل عدد من ال�شعراء".

بعنوان"ق�شائ���د  دي���وان  �ش���در  ب���روت  ويف  ثالث���ًا: 
االحت���اد  يف  اجلدي���د  ال�ش���وت  يفتو�شينك���و  م���ن 
املُ�شت�شرقة"اإيلين���ا  ال�شوفياتي"اأ�شرف���ت عل���ى ترجمته���ا 
احلي���دري  وبلن���د  قب���اين  ن���زار  اإ�شتيفانوفا"وراجعه���ا 
واأدوني����س، كم���ا اأن���ه زار املغ���رب لك���ن اجلمه���ور القليل 
�شدم���ه، اإذ كان ُمعتادًا عل���ى اأن ُيقيم اأم�شياته ال�شعرية يف 
امل�شارح الكربى ومالعب الك���رة. ولل�شاعر �شميح القا�شم 

ق�شيدة حوارية معه حول الق�شية الفل�شطينية.
ويت�ش���اءل يفغين���ي يفتو�شينك���و: ملاذا وافق���ُت على كتابة 
هذه التجربة عن �شرتي الذاتي���ة؟ وُيجيب: الأن الق�شائد 
ُترتَج���م ب�ش���كٍل رديء والأن���ه، يف الغرب، ب���داًل من معرفة 
اإنتاج���ي، ُتعَرف بع����س املقاالت التي ُتعط���ي عني �شورة 
خُماِلف���ة كث���رًا للواقع، اإىل جان���ب هذا يعتق���د اأنه ينبغي 
اأن تك���ون لل�شاع���ر �شخ�شي���ة خا�ش���ة، حُمّددة ج���دًا، لكي 
يتمّك���ن من التعب���ر يف اإنتاجه عّما ه���و ُم�شرَتك بني كثر 
م���ن النا�س. اإن طموحي ك�شاعٍر ال يتعّدى اأن اأمتّكن،خالل 
حياتي، م���ن اأن اأنقل ع���رب ق�شائدي اأنفا����س االآخرين،من 

دون اأن اأنفي"اأناي".

وعلى الّرغم من اأّن يفتو�شينكو وِلَد يف عائلة"كانت الثورة 
دينها". وعلى الّرغم من اعتقاده باأّن"ال�ّشيوّعية والّنزاهة 
كلمت���ان ُمرتادفتان"واأّن"املارك�ش���ّي احلقيق���ّي ه���و ال���ذي 
يتعّلم با�شتمرار"اإال اأّن���ه مل ينت�شب اإىل احلزب ال�ّشيوعّي 
ومل يحم���ل بطاق���ة احل���زب  اإال ع���رب ق�شيدته"اعتربوين 
�شيوعيًا"التي اعتربها رّدًا على احلمالت التي تعّر�س لها 
من بع�س قادته. ومل يكن يفتو�شينكو ع�شوًا اإال يف"حزب 
الالحزبيني"كم���ا ق���ال يف اإحدى مقاالت���ه ال�شحفية عندما 
النقا����س حول"الغال�شنو�شت"و"الربو�شرتويكا" احتدم 

و"زعامة غوربات�شوف". 
اإن ه���ذه ال�ش���رة ال تك�ش���ف القناع ع���ن العه���د ال�شتاليني  
فح�شب، ب���ل جُتيب اأي�شا عن كثٍر م���ن االأ�شئلة اخلا�شة، 
بتل���ك املرحل���ة الربيعي���ة القا�شي���ة، الت���ي عرف���ت »ذوبان 
اأ�شئل���ة  ع���ن  وجُتي���ب  خروت�ش���وف،  عه���د  اجلليد"عل���ى 
مُماِثل���ة، متّخ�شت عنها مرحل���ة اجلمود اجلديد، على عهد 
بريجني���ف، وما �شي�شه���ده االحتاد ال�شوفيات���ي الحقًا من 

انهياٍر �شامل.
اإىل  واأّم���ي  اأب���ي  م���ع  اأذه���ب  يفتو�شينكو"كن���ت  ي���روي 
واأطل���ب  احلم���راء  ال�شاح���ة  يف  العمالي���ة  التظاه���رات 
م���ن اأب���ي ان يرفعن���ي عالي���ًا فوق كتفي���ه حت���ى اأمتّكن من 

روؤية"�شتالني"كن���ت األ���ّوح برايت���ي ال�شغ���رة احلم���راء 
واأتخّيل اأن �شتالني ينظر اإيّل �شخ�شيًا.

اآه ك���م كنت اأغبط اأولئك االأطف���ال املُختارين لتقدمي زهور 
اإىل �شتالني الذين كان �شتالني ُيداعب �شعرهم وهو يبت�شم 

ابت�شامته امل�شهورة".
ويت�ش���اءل يفتو�شينكو حول �شخ�شي���ة �شتالني بقوله"اإنه 
الأم���ر بدائ���ي اأن تف�ّشر عب���ادة �شخ�شّيته بالقم���ع وحدها.
بالن�شب���ة اإيّل، ال �ش���ك اأن �شتال���ني كان يتمّت���ع ب�شخ�شي���ة 
اآ�ش���رة. والواق���ع اأن كث���رًا م���ن البال�شفة القدام���ى الذين 
اعتقل���وا وعوِمل���وا بق�شوة ظّل���وا ُم�شّرين عل���ى االعتقاد 

اأنهم ُعّذبوا من دون ِعْلٍم منه.
وكان كثر منهم بعد العودة من التعذيب يكتبون بدمائهم 

على جدران زنازينهم"عا�س �شتالني".
ويعتق���د يفتو�شينكو اأن ال�شع���ب الرو�شي يف معظمه كان 
يرف�س مواجه���ة احلقيقة. كان كل واحد يح�ّس تلقائيًا،اإال 
اأن���ه مل ُيِرد اأن ي�شّدق هْم�َس القلب، ما دام العك�س �شيكون 

اأكرث تعبًا وُرعبًا.
���ل اأن يعم���ل عل���ى اأن ُيحّل���ل.  كان ال�شع���ب الرو�ش���ي ُيف�شّ
وباإ�ش���رار بط���ويل، ق���ّل نظ���ره يف التاري���خ، كان ه���ذا  
ال�شع���ب ي�شيد حمط���ة كهربائية تلو اأخ���رى وم�شنعًا بعد 
اآخر.كان يعمل بعناد لكي تخنق �شّجة االآالت واجلّرارات 
واجلّرافات،ال�شرخات والتاأّوهات املُت�شّربة عرب االأ�شالك 
ال�شائك���ة ملع�شك���رات االعتق���ال ال�شيربية. وم���ع ذلك  كان 
م���ن امل�شتحي���ل جتاُهل تل���ك ال�شرخات.فف���ي كل يوم كان 
يتعاظ���م ذلك اخلطراالأك���رب الذي ميكن اأن ُيه���ّدد �شعبًا من 

ال�شعوب،الطالق بني �شلوكه وُمعتقداته. 
يحك���ي يفغين���ي يفتو�شينك���و موقفًا حدث له م���ع �شخ�ٍس 
ُيدعى االأزعر، �شربه ذات يوم وا�شتعّد هو جّيدًا لي�شربه، 
فيق���ول: ومن���ذ جتربتي م���ع االأزع���ر واأنا اأع���رف اأنه لكي 
يكون املرء �شاع���رًا ال يكفي اأن يكتب ق�شائد، بل ينبغي له 

اأن يكون قادرًا على الدفاع عنها.
فج���ر  من���ذ  الرو�ش���ي،  ال�شع���ر  الرمادي"�ش���رة  "الُعم���ق 
ث���ورة اأكتوبر 1917 حت���ى مطلع ال�شتين���ات، تلتقي فيها 
ع���ّدة اأجيال م���ن كبار ال�شع���راء ال�شوفيات: م���ن بو�شكني 
ولرمنت���وف اإىل با�شرتن���اك وماياكوف�شك���ي، ومن بلوك 
وي�شن���ني اإىل فوزني�شين�شكي، ومن اأنا اأخماتوفا ومارينا 
ت�شفيتايف���ا اإىل بي���ال اأخمادولين���ا، �شريكت���ه يف ال�شع���ر 

واحلياة الزوجية.

كتاب"الُعمق الرمادي :
�شرية ذاتية ُمبكرة "ليفغيني يفتو�شينكو 

عن جريدة القد�س العربي

ال يع����رف الق����راء الع����رب الكثر ع����ن جتربة 
ق�شائ����د  هن����اك  ال�شعري����ة،  يفتو�شينك����و 
)ترج����م  العربي����ة  اإىل  ل����ه  ترجم����ت  متفرق����ة 
معظمها ال�شاعر ال�ش����وري املعروف اإبراهيم 
اجل����رادي(. بع����د رحلته ال�شه����رة اإىل م�شر 
جملة"الهالل"ع����ددًا  اأ�ش����درت   1967 �شن����ة 
خا�شًا عن����ه باإ�شراف وحترير ال�شاعر الكبر 
�شالح عبد ال�شب����ور، لكن �شهرته �شبقته اإىل 
البالد العربية ب�شبب مواقفه ال�شيا�شية التي 

طغت على نتاجه ال�شعري الفذ.

�شاعر على احلافة
ال�شاعر الذي كان يقف على احلافة.. يعرت�س 
على ممار�شات النظ����ام ال�شوفييتي وينتقده 
بق�شوة دون اأن يتحول اإىل معار�س وا�شح. 
كم����ا اأن هذا النظام �شمح له بانتقاده بينما مل 
ي�شمح لغ����ره من الكت����اب وال�شع����راء الذين 
زّجه����م يف ال�شج����ون واملعتق����الت، حت����ى اإن 
ال�شاع����ر املع����روف جوزي����ف برود�شك����ي قال 
عنه:"يفغين����ي يفتو�شينك����و يلق����ي احلجارة 
النظ����ام  يحدده����ا  الت����ي  اجله����ة  يف  فق����ط 

ال�شوفييتي له".
رمب����ا كان يف ذل����ك ج����زء م����ن احلقيق����ة، رغم 
عل����ى  الت�شيي����ق  ق�شاي����ا  م����ن  مواقف����ه  اأن 
االأدباء واملفكرين كان����ت �شريحة وجريئة.. 
داف����ع ع����ن فالدمي����ر دودينت�شي����ف، ورف�س 
وعل����ى  با�شرتن����اك  بوري�����س  عل����ى  احلمل����ة 
األك�شن����در �شوجلينيت�ش����ن �شاح����ب )اأرخبيل 
ال�شوفييت����ي  التدخ����ل  ودان  الغ����والغ( 
الرو�ش����ي  والغ����زو  ت�شيكو�شلوفاكي����ا،  يف 
املتحم�ش����ني  اأ�ش����د  م����ن  وكان  الأفغان�شت����ان، 
ل�شيا�شات ميخائيل غوربات�شوف االنفتاحية 

والربو�شرتويكا.
زوجت����ه  ت�شاع����ده  ب�شعوب����ة  يتح����رك  كان 
ال�شيدة القديرة ماريا نوفيكوفا يف كل �شيء 
تقريب����ًا، وعرفت منه����ا اأن قدمه اليمنى برتت 
قبل �شن����وات ب�شب����ب داء ال�شك����ري وارتفاع 
وحيوي����ا..  ن�شيط����ا  كان  لكن����ه  ال�شغ����ط، 
ومي�ش����ي �شاع����ات طويلة برفق����ة زوجته يف 
�شال����ة الفن����دق ومي�ش����ي يف اأط����راف امل�شبح 
ويتح����دث مع ال����زوار وال�شع����راء امل�شاركني 

باالإنكليزية واالإ�شبانية والرو�شية.
وكان وا�شح����ًا اهتم����ام ال�شف����ارة الرو�شي����ة 
بال�شاعر الرو�شي الكبر.. اإذ خ�ش�شت عددًا 
من املوظفني لل�شه����ر على راحة ال�شاعر الذي 
ت����رك اإرث����ًا �شعريًا كب����رًا، ي�شكل ج����زءًا مهمًا 
واأ�شا�شيًا من الثقافة واالأدب يف رو�شيا، كما 
اأن ال�شفر الرو�ش����ي حر�س على ح�شور كل 

اأم�شياته وا�شطحابه بعدها اإىل الفندق.
كان جنم����ًا كب����رًا يف املهرج����ان ال����ذي �ش����م 
�شع����راء من دول كث����رة.. كوب����ا، كولومبيا، 
االأرجنت����ني، فنزوي����ال، الربازي����ل، هولن����دا، 
بلجي����كا، اأملاني����ا، فرن�ش����ا، تركي����ا، الوالي����ات 
املك�شي����ك،  بريطاني����ا،  االأمركي����ة،  املتح����دة 
العربي����ة  اململك����ة  �شوري����ة،  كو�شتاري����كا، 
ال�شعودي����ة، لبن����ان، م�ش����ر، ت�شيل����ي، اإيران، 

ال�شويد، ودول اأخرى.
ج����اء اإىل االأم�شي����ة بلبا�����س رو�ش����ي تقليدي 
وحتدث م����ع اجلمهور باالإ�شباني����ة التي كان 
يجيده����ا بطالق����ة، وق����راأ ق�شائ����د م����ن قدميه 

وجدي����ده واأه����دى ق�شيدة ح����ب اإىل زوجته 
ورفيقت����ه ماريا نوفيكوف����ا وخاطبها: حتبني 

هذه الق�شيدة واأنا اأحبِك كثرًا.
�شاعة كامل����ة وهو ين�شد ويغن����ي ويقراأ دون 
تع����ب مع اإلق����اء يف غاي����ة اجلم����ال والعذوبة 
والتف����رد، ث����م وق����ف حتي����ة للجمه����ور ال����ذي 
�شف����ق له طوي����ال، وكان����ت اإدارة املهرجان قد 
اأع����ادت  طباعة اأكرث من جمموع����ة �شعرية له 
Manzanas robadas(( باالإ�شباني����ة

El viento de la mañana(( وزعتها 
على اجلمهور جمانًا.

اأمل تكن االأم�شي����ة طويلة ومتعبة بالن�شبة لك 
واأنت يف هذا العمر؟ 

رمبا ه����ذه اأق�شر اأم�شية يل خ����الل ال�شنوات 
االأخرة، اأحب قراءة اأ�شع����اري اأمام النا�س، 
الأنني اأكتب له����م، ذات مرة يف مو�شكو قراأت 
الأك����رث م����ن �شاعت����ني اأم����ام ع�ش����رات االآالف، 
وطلب����وا من����ي املزي����د وق����راأت.. وقته����ا كنت 
�شاب����ًا ويلتف����ت اإىل زوجته الت����ي تردف"وما 
زل����ت �شابًا، وهذه العكازة التي على الكر�شي 

قربك.. ال بد اأن اأحدًا تركها هنا".
كنت األتقيه �شباح����ًا حيث كان يف�شل القهوة 
باحللي����ب قب����ل الفط����ور ال�شباح����ي، وكانت 
زوجت����ه تخت����ار ل����ه وجبت����ه االأوىل بعناية.. 
بي�س م�شلوق، قطعة ج����ن، �شلطة الفواكه، 

وكاأ�س من الع�شر الطازج.

ناظم حكمت غريين
عن بداياته قال:

ولدت يف �شيبريا وترعرعت 
يف مو�شك����و، كان����ت والدتي 
مهند�ش����ة ثم ترك����ت الهند�شة 
البذور  الغن����اء..  واحرتفت 
االأوىل للتم����رد اأخذته����ا م����ن 
اأم����ي الت����ي مل تك����ن تريدين 
وح����ني  �شاع����رًا  اأ�شب����ح  اأن 
االأوىل،  ق�شيدت����ي  ن�ش����رت 
ي����ا  اأن����ت  قالت:"م�شك����ني 

االآن   �شع����ت  ولدي..لق����د 
وال����دي  كان  متامًا"بينم����ا 
بطبع����ه،  هادئ����ًا  جيولوجي����ًا 
ولكنه مل يكن يجامل حتى يف 
اأب�ش����ط اأمور احلياة، كان نزقًا 
ويح����ب ال�شعر، واأخ����ذت منه 
ه����ذه اخل�شلة، حت����ى �شرت 
نزق����ًا اأكرث منه، ب����ل متهورًا، 
ي����وم.  ذات  و�شفن����ي  كم����ا 
بداأت بكتاب����ة ال�شعر خالل 
م����ن  االإعدادي����ة  املرحل����ة 
درا�شتي، وحني التحقت 
باجلامع����ة كنت معروفًا 
ك�شاع����ر،  مو�شك����و  يف 
وكان����ت لطريقة اإلقائي 
ق�شائ����دي  وطبيع����ة 
دورًا  االحتجاجي����ة 
كبرًا يف لفت االنتباه 
الت����ي  ق�شائ����دي  اإىل 
الذي����ن  ع����ن  كتبته����ا 
مل  بينه����م،  ع�ش����ت 
اأكتب �شعرًا �شيا�شيًا 

كما يقولون ب����ل كان �شعرًا عن االإن�شان ومن 
اأجل حريت����ه وكرامته. لقد قررت منذ البداية 
اأن اأك����ون �شاعرًا كبرًا، الأن ال�شاعر احلقيقي 

يولد كبرًا.
تغ����رت حيات����ي ك�شاع����ر ح����ني تعرف����ت اإىل 
ال�شاعر الكبر ناظم حكمت، وهنا التفت اإىل 
ال�شاع����رة الرتكية هيالل كاره����ان وخاطبها: 
ال�شاع����ر  �شديق����ي  وط����ردمت  اعتقلت����م  مل����اذا 

العظيم ناظم حكمت؟ وابت�شم لها.
تعلم����ت الكثر من ناظم حكم����ت الذي اأحدث 
�شخبًا جمي����ال يف امل�شهد ال�شع����ري واالأدبي 
يف االحت����اد ال�شوفييت����ي، كان �شديقًا كبرًا 
لل�شعر ولل�شعراء دافع عنهم، وكان يقدم املال 
الذي يح�شل عليه )الأن القي����ادة ال�شوفييتية 

ل����ه خ�ش�ش����ت 
جي����دًا(  راتب����ًا 

م  بك����ر
و�شخ����اء 

معن����ا  تقا�ش����م  لق����د  املحتاج����ني،  لل�شع����راء 
كل �ش����يء وبع����د اأن ح�ش����ل عل����ى اجلن�شي����ة 
ال�شوفييتي����ة رفع �شوت����ه اأك����رث، الأن القيادة 
ال�شوفييتي����ة كانت حترتمه ج����دًا وتن�شت له 
وتلب����ي كل طلبات����ه، وو�ش����ع ه����و كل ذلك يف 
خدم����ة االأدب. يف اجلامع����ة حي����ث اأدّر�����س.. 
طالبي هم اأ�شدقائ����ي اأعلمهم وتعلمت منهم، 
بعد اأحداث احلادي ع�شر من اأيلول تظاهرت 
م����ع طالبي �ش����د الهجوم عل����ى االإ�شالم كدين 
�شم����اوي، وقلت: علين����ا اأن منيز بني االإ�شالم 
وامل�شلم����ني.. واالإرهابي����ني، الأن االإره����اب ال 

دين له.

يريدون رو�شيا �شعيفة
طالب����ي يف اجلامع����ة حي����ث اأدّر�����س ال�شع����ر 
)الرو�ش����ي واالإنكليزي( م����ن فئات اجتماعية 
البق����ر،  رع����اة  املزارع����ني،  اأوالد  خمتلف����ة: 
مهند�ش����و نف����ط، فقراء واأغني����اء.. يحبون 
احلياة وينح����ازون لالإن�ش����ان وللطبيعة 

البكر اجلميلة.
وعن بالده رو�شيا قال:

هن����اك هجمة غربية فظيعة على رو�شيا، 
م����ع  ح�شاباته����م  ت�شفي����ة  يري����دون 
بوتني عل����ى ح�شاب رو�شي����ا وال�شعب 
الرو�شي.. يريدون رو�شيا دولة تابعة 
وبائ�شة وفق����رة ترتك لهم 
مهم����ة التفرد والتحكم 
ال�شع����وب  مب�ش����ر 
التي تري����د التحرر 

م����ن 

هيمن����ة الراأ�شمالية، اأنا اأعي�����س يف الواليات 
املتحدة االأمركية ومل�شت ذلك عن قرب. لدي 
مالحظ����ات كث����رة عل����ى ال�شيا�ش����ة الداخلية 
واخلارجي����ة لرو�شيا واأنق����ل هذه املالحظات 
ب�ش����كل دوري للقيادة الرو�شي����ة التي ت�شتمع 

وتن�شت ملواقفي واآرائي.
وع����ن موقفه من ثورات الربي����ع العربي.. مل 
يجب بو�شوح رغم تاأكيده على حق ال�شعوب 
)وه����ذا  وامل�ش����اواة  والكرام����ة  احلري����ة  يف 
االأم����ر ينطب����ق طبعًا عل����ى ال�شع����وب العربية 
وكل �شع����وب الع����امل(، اإذا ع����دت اإىل �شورية 
والتقيت مبقاتلة كردي����ة قل لها: يفتو�شينكو 

ينحني اأمامك.
لكن����ه مل يخِف تخوفه من الثورات التي تلقى 

دعمًا من دول ال توؤمن اأ�شا�شًا باحلرية.
وع����ن امل�شه����د ال�شع����ري العرب����ي، قال:قراأت 
ترجم����ات كثرة ل�شع����راء عرب وم����ن اأجيال 
خمتلف����ة، ال اأتذك����ر من االأ�شم����اء غر حممود 
دروي�����س.. واأعت����ز ب�شداق����ة ال�شاع����ر الكبر 
اأدوني�����س، وه����و واح����د م����ن اأه����م  ال�شع����راء 
يف الع����امل، واإذا التقيت����ه.. ق����ل ل����ه: �شديقك 

يفتو�شينكو ي�شلم عليك.
يفتو�شينك����و  يعرف����ون  العرب����ي  الع����امل  يف 
�شاع����رًا، ولكنن����ي روائ����ي وممث����ل وخم����رج 
وكات����ب �شيناري����و وفن����ان ت�شكيل����ي، وهناك 
يف هافان����ا مرك����ز يعر�شون فيه ب�ش����كل دائم 
اأعم����ايل الت�شكيلي����ة، اأح����ب الف����ن الت�شكيلي 

وال�شينما كثرًا. 
علي����ك بزي����ارة املرك����ز.. ه����ي فر�ش����ة لتعرف 

يفتو�شينكو الفنان يا �شديقي.

ال�شاعر ل يخدع
واالإره����اق  التع����ب  كان 
بادي����ني عليه خ����الل االأيام 
الذي  للمهرج����ان  االأخ����رة 
ا�شتم����ر الأكرث م����ن اأ�شبوع، 
وكان يحر�����س عل����ى البق����اء 
دائم����ًا قرب زوجت����ه ومل تكن 
يرح����ل  يده����ا.  تف����ارق  ي����ده 
منف����اه  يف  يفتو�شينك����و 
االأمرك����ي الذي اخت����اره بعد 
انهي����ار االحت����اد ال�شوفييتي، 
حيث ا�شتق����ر يف نيويورك ثم 
غادره����ا اإىل مدين����ة تول�شا يف 
اأوكالهوما حي����ث عمل اأ�شتاذًا 

يف جامعتها.
يف �شرته الذاتية التي �شدرت 
بالعربية �شن����ة  2005"العمق 
الرمادي.. �شرة ذاتية مبكرة" 
يقول:"الق�شائ����د ه����ي ال�شرة 
عل����ى  �شاع����ر،  ل����كل  الذاتي����ة 
ال�شاعر اأن يق����دم لقرائه اأفكاره 
على راحة يده. ال يحق لل�شاعر 
اأن يخ����دع". وحني �شمعت بخرب 
الروائ����ي  اأرمل����ة  قال����ت  وفات����ه 
�شوجلينيت�شن"عا�����س  األك�شن����در 
اإن�شانًا حرًا قب����ل اأن يكون �شاعرًا 

كبرًا".

عن احلوار املتمدن

الشاعر الروسي يفغيني يفتوشينكو 
يكشف أسرار حياته

يفغيني يفتوشينكو: 
الشاعر يولد كبيرًا

يفتوش��ينكو وِل��َد يف عائلة"كان��ت الثورة دينه��ا". وعىل الّرغم م��ن اعتقاده 

بأّن"الّش��يوّعية والّنزاهة كلمتان ُمرتادفتان"وأّن"املاركيّس الحقيقّي هو الذي 

يتعّلم باستمرار"إال أّنه مل ينتسب إىل األحزاب.

 العمق الرمادي، سرية ذاتية مبكرة

بعد وصويل إىل هافانا للمش��اركة يف مهرجان هافانا 

للش��عر العامل��ي، عرف��ت بوج��ود الش��اعر الرويس 

العظيم يفغيني يفتوش��ينكو يف غرفة قريبة جدًا من 

غرفت��ي، يف الفندق الصغري يف وس��ط هافانا، حيث 

استضافت إدارة املهرجان الشعراء املشاركني.
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جودت هوشيار

 كان �ش���وت ال�شاعر يفغينى يفتو�شينكو فى 
تل���ك الفرتة، ه���و ال�شوت االأنق���ى و االأقوى 
–  املع���رب عن الوجدان ال�شعبى و تطلعات 
اجلماه���ر يف احلري���ة والعدال���ة، واالأك���رث 
تاأث���را فى  جيل ال�شباب املتحم�س لالأ�شالح 

والتغير.
و بف�ش���ل يفتو�شينك���و و زمالئ���ه ال�شع���راء 
ال�شب���اب االآخري���ن، مث���ل فوزني�شين�شكى و 
اأحمدولين���ا وروزدي�شتفين�شك���ى  وغرهم، 
اأ�شب���ح لل�شع���ر ق���وة دف���ع هائل���ة و اأكت�شب 
يفتو�شينك���و وزمالئ���ه �شعبي���ة وا�شع���ة يف 
عم���وم االأحت���اد ال�شوفييت���ي تف���وق �شعبية 
القادة ال�شوفي���ت، وكانت كل ق�شيدة جديدة 
حت���رك الراأى الع���ام ال�شوفييت���ى و بخا�شة 

ال�شبيبة و الطلبة..
كن���ت ف���ى تل���ك الف���رتة  اأوا�ش���ل درا�شت���ى 
ح�ش���ور  ىل  اأتي���ح  و  مو�شك���و  ف���ى  العلي���ا 
االأم�شي���ات ال�شعرية ليفتو�شينكو، �شواء فى 
قاعة"البوليتكني���ك  او قاعة"جامعة مو�شكو 
اأو يف امللع���ب االأولومب���ي، ال���ذي ي�شتوعب 
اأكرث م���ن 50 األف متفرج ج���اءوا لي�شتمعوا 
ال�شع���راء  زمالئ���ه  وق�شائ���د  ق�شائ���ده  اىل 
ال�شب���اب، يف ذلك احل���ني. يفتو�شينكو لي�س 
�شاع���را كب���را و ح�ش���ب، ب���ل ممث���ل ب���ارع 
اأي�ش���ًا، يوؤث���ر فى املتلقى و يله���ب وجدانه و 
يثر حما�شته على نحو مل نعهده يف حياتنا 
الثقافي���ة. يفتو�شينكوهو الذي كتب ق�شيدة 
حت���ت عموان"ال�شاع���ر يف رو�شي���ا اأكرث من 
�شاعر"وه���و عنوان ب�شت�شهد ب���ه نقاد االأدب 
عن���د احلديث عن التاأث���ر العظيم لل�شعر يف 

اجلمهور القاريء يف رو�شيا.
يف �شيف ع���ام 1963 اأقي���م مهرجان"الفيلم 
الكوبى"ف���ى قاع���ة �شينما"رو�شي���ا"يف قلب 
مو�شك���و. كانت اح���دى زميالت���ي يف الكلية 
الت���ي اأدر����س فيها،عا�شق���ة ل���الأدب ومهتم���ة 

ب���كل ما ه���و جدي���د يف الف�شاء الثق���ايف، قد 
ح�شلت ب�شق االأنف�س على بطاقتني حل�شور 
حف���ل االأفتتاح،وعر�شت علّي اأن اأرافقها اىل 
احلفل. وقبيل بداأ عر�س الفيلم �شعد �شاعرنا 
مع بع�س الرفاق الكوبيني اىل خ�شبة امل�شرح 
بقامته املم�شوقة وطوله الفارع، و األقى نظرة 
على اجلمه���ور بعيني���ه الزرقاوت���ني، و بعد 
حلظات قال : �شاأقراأ عليكم الأول مرة ق�شيدة 
ق�شيدة"احلري���ة  كان���ت  و  بع���د،  تن�ش���ر  مل 
اأقتح���ام  ع���ن  تتح���دث  دقائق"الت���ي  لث���الث 
الث���وار الكوبيني ل���دار االأذاع���ة الكوبية فى 
عه���د الدكتاتور"باتي�شتا"و توجيه نداء اىل 
ال�شع���ب الكوب���ى ا�شتمر ثالث���ة دقائق فقط، 
اأن�شح���ب بعدها الثوار اىل معاقلهم. و ما ان 
اأنتهى ال�شاع���ر من األقاء ق�شيدته  احلما�شية 
الزاخ���رة بال�ش���ور ال�شعري���ة احلي���ة،  حتى 
�ش���اد القاع���ة �شم���ت عميق للحظ���ة ق�شرة، 
اأعقب���ه  عا�شف���ة م���ن الت�شفي���ق املتوا�ش���ل، 
و نه����س اجلمه���ور لتحية ال�شاع���ر وقوفا و 
خ���الل دقائق قليل���ة اأمتالأ ت خ�شب���ة امل�شرح 
بباق���ات الورود التى جلبه���ا احل�شور معهم 
كع���ادة الرو�س عن���د التوج���ه اىل امل�شرح اأو 
اىل لقاء اأدبي، تخللتها اأ�شوات االأ�شتح�شان 

برافو. … برافو..  …   برافو 
امل�شام���ني  متن���وع  يفتو�شينك���و  �شع���ر 
الوجداني���ة العاطفي���ة والوطني���ة الثوري���ة  
وع���رّب يف بدايات���ه عن تطلع���ات جيله، جيل 
ال�شتين���ات وع���ن التح���والت اجلاري���ة ف���ى 
املجتمع وع���ن  احلب مبعناه ال�شامى، و عن 

ال�شقاء الب�شري..
 و نظرا ملكانة يفتو�شينكو فى وجدان وقلوب 
اجلماه���ر و�شهرته العاملية، كانت ال�شلطات 
ال�شوفيتي���ة تغ����س الط���رف ع���ن اأنتقادات���ه 
الالذعة للبروقراطي���ة و التزمت احلزبى و 
ال�شع���ارات الطنانة الزائف���ة، وت�شمح له مبا 

ال ت�شم���ح به لالآخرين، مثل ال�شفر اىل خارج 
البالد، ولقاء من ي�شاء من رجال ال�شيا�شة و 

الثقافة و االأعالم يف الغرب..
 و لع���ل الق���ارىء م���ن جيلن���ا، يتذك���ر جي���دا 
الع���ام  ف���ى  زي���ارة يفتو�شينك���و اىل م�ش���ر 
1967، حي���ث قام بجولة ف���ى ربوع الكنانة، 
زار خالله���ا املواق���ع االأثري���ة و التاأريخي���ة 
باأب���رز  األتق���ى  و  اجلامع���ات  و  املتاح���ف  و 
ع���دة  ل���ه  اأقيم���ت  و  امل�شري���ني،  ال�شع���راء 
اأم�شي���ات �شعرية ح�شره���ا جمهور غفر من 
النخب املثقفة و اأ�ش���درت جملة الهالل عددا 
خا�ش���ا ع���ن ال�شاعر، �ش���م ترجم���ة حياته و 
جمموعة خمتارة م���ن ق�شائده، ترجمها اىل 
العربي���ة عدد م���ن ال�شع���راء امل�شريني و فى 
مقدمتهم ال�شاعر املب���دع الراحل  �شالح عبد 

ال�شبور..
بع���د تف���كك االأحت���اد ال�شوفييت���ى بح���واىل 
عام���ني غ���ادر يفتو�شينك���و رو�شي���ا متوجها 
اىل الوالي���ات املتحدة االأمركي���ة واأقام فيها 
ا�شت���اذا  ف���ى جامعاته���ا و جنم���ا �شعريا فى 
الو�ش���ط الثقاف���ى االأمرك���ى، و مل يع���د اىل 
وطن���ه اال قب���ل عدة �شنوت، حي���ث رحبت به 
االأو�ش���اط الثقافي���ة الرو�شي���ة و اأقيم���ت ل���ه 
اأم�شيات �شعرية حافل���ة القى ال�شاعر خاللها 
جمموع���ة من ق�شائ���ده اجلدي���دة التى نالت 

اأ�شتح�شات اجلمهور..
يع���د يفتو�شينك���و ال�شاع���ر الرو�ش���ى االأكرث 
مقروئي���ة و ح�ش���ورا  لي����س يف وطنه فقط، 
بل وف���ى �شت���ى اأنح���اء العامل، فق���د ترجمت 
ق�شائ���ده اىل اأكرث من �شبع���ني لغة من لغات 
الع���امل، و هو متنوع  املواهب، فقد كتب اىل 
جان���ب ال�شعر عددا كبرا م���ن امل�شرحيات و 
ال�شينوريوه���ات ال�شينمائية وعدة روايات 
عمل���ه  اىل  نقدية،ا�شاف���ة  ومق���االت  اأدبي���ة  

كمخرج و ممثل �شينمائى،

اى  جريدة"اأرغومينت���ى  اأج���رت  وق���د 
فاكتى"الرو�شي���ة لقاءا ق�شرا م���ع ال�شاعر، 
ننق���ل هن���ا للقارىء الك���رمي اأه���م فقراته من 
اجل التعرف اأكرث على ال�شاعر و نظرته اىل 

عاملنا :.
من���دوب اجلري���دة : عاملنا الي���وم مق�شم اىل 
مع�شكرين، مع�شكر اأن�شار العوملة و مع�شكر 
اأع���داء العومل���ة، اأيهم���ا على �ش���واب ح�شب 

راأيكم؟
يفتو�شينك���و : من ال�شع���ب االأجابة عن هذا 
ال�شوؤال، فقد ول���دت  وراء ال�شتار احلديدى 
الوطني���ة  احل���رب  هم���ا  حرب���ني،  و�شه���دت 
العظم���ى )يق�ش���د احل���رب العاملي���ة الثانية. 
ج.ه.( و احل���رب الب���اردة. اأذك���ر جيدا كيف 

اأحتفلنا بيوم الن�شر فى اأيار �شنة 1945.
كنا مراهقني، نبيع ال�شكائر باملفرد للح�شول 
على لقمة العي����س و كان الكل يعي�س فى فقر 
مدق���ع، و لكننا فى التا�شع م���ن اأيار، فى يوم 
الن�ش���ر، وزعن���ا م���ا منل���ك م���ن �شكائ���ر على 
النا����س جمانا و كذل���ك فعل باع���ة املثلجات. 
كانت الن�ش���اء يرق�شن على اأنغ���ام مو�شيقى 
الفال�س و هن ينتعلن اأحذية فالحية ب�شيطة 
م�شنوع���ة باليد و مل تكن ثم���ة اأمراأة واحدة 
تلب�س حذاءا ع�شري���ا. وعلى احدى درجات 
عتبة �شريح لينني، جل�س معوق )فقد �شاقيه 
فى احل���رب( و كان فى غاي���ة ال�شرور، حيث 
اأخ���ذ ي�شرب نخ���ب الن�شر م���ع جمموعة من 
الطياري���ن الفرن�شيني، و حينئ���ذ خيل الينا، 
ان ه���ذا اليوم هو بداية حياة جديدة لنا وان 
احلدود �شتفت���ح اأمامنا وكنا ف���ى ظماأ �شديد 
لل�ش���الم الذى �شلب���وه منا ل�شن���وات عديدة، 
ولك���ن احل���رب الب���اردة هى التى ب���داأت بدال 
م���ن احلياة اجلديدة التى كن���ا نتوقعها.هذه  
الذكري���ات ع���ن االأب���واب امل�شرع���ة و احلياة 
اجلديدة و ال�شالم ظل���ت را�شخة فى الذهن. 

كن���ا ن�شعر اآن���ذاك بروع���ة العي����س امل�شرتك 
ف���ى �شالم ووئ���ام و ناأم���ل اأن تتاآخى �شعوب 
تعي�س فى ظل اأنظمة خمتلفة. بعد عامني من 

وفاة �شتالني كتبت:
احلدود عائق اأمامى / واأنا فى موقف حرج/ 
الأننى ال اأعرف بوين�س اآير�س/ ونيويورك/ 
اأري���د اأن اأجت���ول ف���ى لن���دن/ واأحت���دث اىل 
اجلمي���ع و ل���و بلغ���ة ركيك���ة/ اأري���د اأن اأم���ر 
على باري����س ال�شباح/ واأن���ا معلق بالبا�س 

ك�شبى.
ه���ذه ه���ى العوملة التى كنت اأحل���م بها اأى اأن 

ن�شبح جزءا من اأوربا املوحدة..
مندوب اجلريدة : و لكن ملاذا جتابه حماولة 
اقامة �ش���الت التاآخى بني ال�شعوب مثل هذه 

املقاومة ال�شديدة؟
يفتو�شينك���و : ال�شب���ب ف���ى ذل���ك يع���ود اىل 
اىل حل���ول ال�شركات، عاب���رة القارات، حمل 
التاآخى ب���ني ال�شعوب. فى هذه احلالة يظهر 
قل���ق م�شروع ح���ول الهوي���ة الثقافية وزوال 
احل���دود و اأختفاء اللغة القومي���ة. اأن العامل 

الذى ال هوية له، عامل ممل و كئيب.
ذات مرة قلت لرجال اأعمال اأمركيني، حينما 
ذهبت���م اىل رو�شيا اأن�ش���اأمت مطعما واحدا و 
ه���و مطعم"مكدونال���دز"و كان م���ن االأف�شل 
ل���و ق���ام ال�شباب االأمرك���ى بدرا�ش���ة الواقع 
الرو�ش���ى ، واأ�ش�شت���م مطاع���م رو�شي���ة على 
الط���راز الق���دمي. اأذا كنت���م راغب���ني حق���ًا فى 
اأ�شتثم���ار اأموالك���م ف���ى رو�شي���ا، الأن الع���امل 
اأذا اأ�شب���ح على الط���راز االأمركى، فاأىل اأين 
تذهبون لل�شياحة. االأمةاالأمركية جد فتية، 
واالأمركان يعتقدون اأنهم االأف�شل فى العامل، 
و نحن اأمل نكن نفك���ر بهذه الطريقة اىل عهد 
قري���ب؟ اأمل نك���ن نعتق���د اأن من���ط حياتنا هو 
االأف�شل، و اأن عل���ى العامل اأن ي�شلك الطريق 
ذاته، و حينئذ �شيكون كل �شىء على ما يرام.

على العموم فاأن لديهم الكثر مما هو م�شابه 
مل���ا كان عندنا ف���ى العهد ال�شوفيت���ى. اأمركا 
اليوم ه���ى الوجه االآخر لالأحتاد ال�شوفييتى 
االأ�شي���اء  ن�شم���ى  اأن  اأردن���ا  اأذا  ال�شاب���ق.و 
باأ�شمائه���ا، فاأن الوالي���ات املتحدة االأمركية 
هى اآخر اأمرباطورية قائمة و النا�س يخيفهم 
ال�شغط الذى متار�شه هذه االأمرباطورية، و 
لكن فى الوقت ذاته، من غر املمكن اليوم اأن 
تعي�س ال�شعوب ب�شورة منف�شلة عن بع�شها 
البع����س، وم���ن ال�ش���رورى اأيج���اد نوع من 
العالق���ات )احلكيمة( الت���ى ت�شمح باحلفاظ 

على الثقافات القومية يف عامل واحد.
مندوب اجلريدة : فى عامل اليوم حيث جترى 
حماوالت الأخ�شاع النا�س فى كل مكان لنمط 
واحد من احلياة هل للروح الرو�شية و جود 

اأم اأنها اأنتقلت اىل عامل االأ�شاطر؟

يفتو�شينك���و : اأن���ا ال���ذى اأ�ش���األ نف�ش���ى هذا 
ال�ش���وؤال. ففى الع���ام 1991 كتب���ت: رو�شيا 
اأ�شاع���ت نف�شها فى رو�شي���ا/ اأنها تبحث عن 

ذاتها ال�شائعة/ كاأبرة و�شط كومة ق�س. :
ه���ل ت���درى!  لق���د راأي���ت رو�شيا ف���ى مواقف 
يائ�شة و لكنها خرجت منها مرفوعة الراأ�س، 

و هذا هو املهم.
يفتو�شبك���و الي���وم رغ���م بلوغه �ش���ن الثالثة 
والثمان���ني ما ي���زال ي�شتقطب اهتمام حمبي 
ال�شعر احلقيق���ي يف رو�شيا والعامل باأ�شره. 
�شع���ر ي�شح���ر الق���اريء ب�ش���وره وايقاع���ه 
واالأهم من ذلك بق���وة تاأثره، فهو يعرب عما 
ه���و م�شرتك ب���ني النا����س جميعا.ولعل خر 
م���ا نختم ب���ه هذا املق���ال، هو اح���دى ق�شائد 

ال�شاعر  امل�شهورة.
دائمًا توجد يد اإمراأة

دائمًا توجد يد اإمراأة
خفيفة وباردة

لكي تهدئك كاأخ
بحنان وقليل من احلب

 
دائمًا توجد كتف اإمراأة

لكي تتنف�س فيه بحرارة
وقد دفنت فيه راأ�شك

وائتمنته على حلمك املرد
 

دائمًا توجد عينا اإمراأة
لكي تبدد اأملك اخلا�س
ان مل يكن كله فبع�شه

لرتى معاناتك
 

ولكن هناك يد اإمراأة
ما اأحالها

حني مت�س اجلبهة املنهكة
كاخللود والقدر

 
ولكن هناك كتف اإمراأة

ال يعرف ملاذا
توهبه.. ال لليلة بل لالأبد

وهذا اأنت تفهمه منذ القدم
 

ولكن هناك عيني اإمراأة
تنظران دومًا باإكتئاب
وهي الآخر اأيام عمرك

عينا حبك و�شمرك
 

واأنت تعي�س حياتك بال اإكرتاث
ال تقنع بهذه اليد

وتلك الكتف، وهاتني العينني احلزينتني
ولكنك خنتها مرات.. ما اأكرثها

 
وها هو الق�شا�س قد دنا

بق�شوة عليك  ينهال  املطر  خائن"!..  “يا 
عل���ى  ت�شفع���ك  االأغ�ش���ان  خائ���ن"–  “ي���ا 

وجهك
الغابة يف  يرتدد  خائن"– ال�شدى  “يا 

 
اأنت تتاأوه.. اأنت تتعذب وحتزن

انت لن تغفر لنف�شك كل هذا
اأما تلك اليد ال�شافية

االأمل  رغ���م  �شتغف���ر..  الت���ي  وحده���ا  فه���ي 
والعناء

 
واأما تلك الكتف املتعبة

فوحدها �شتغفر االآن … وفيما بعد كذلك
واأما هاتان العينان املكتئبتان

فوحدهما �شتغفران.. كل الذي ال يغتفر

ملع أس��م الش��اعر ال��روىس يفغينى يفتوش��ينكو 

)املولود ىف العام 1932( منذ أواخر الخمس��ينات 

من الق��رن املاىض ىف عه��د الزعيم الس��وفييتى 

الراحل نيكيتا خروش��وف، و هو العهد الذى اطلق 

عليه الكات��ب الروىس"ايليا اهرنبورغ  اس��م"فرتة  

ذوب��ان الجليد"، مبعن��ى انها كانت ف��رتة انتعاش 

و تح��رر من الجم��ود العقائ��دى و فت��ح األبواب 

عرب"الس��تار الحديدى"لتهب منها ري��اح التغيري. و 

لوال أنقالب القرص الذى ق��ام به الجناح املحافظ 

ىف الحزب الشيوعى الس��وفييتى ىف العام 1964، 

لتغ��ري مصري األتحاد الس��وفييتى و مالمح التأريخ 

املعارص عموما.

                    يفغيني يفتوشينكو : 

الشاعر في روسيا أك�ثر من شاعر



ترجمها عن الروسية الدكتور محمد عبدو النجاري

هنا، :
ثمة دائمًا يد ن�شائية

ثمة دائمًا يد ن�شائية،
كي ت�شفق، باردًة وخفيفًة، وحتّب قلياًل،

 اأن تخّفف عنك
مثل اأخ بربود ورّقة.

ثمة دائمًا كتف ن�شائية
كي تتنّف�س فيها بحرارة،

 واإذ تل�شق راأ�شك اخلليع بها،
تبوح لها بحلمك امل�شّطرب.

ثمة دائمًا عيون ن�شائية
التي اإذ تقمع اأملك، اإن لي�س كله،

 فجزء منه على االأقل،
 ترى وجعك

 ولكن ثمة يد ن�شائية
 بالغة العذوبة

عندما تلم�س اجلبني املعّذب
مثل االأبد مثل الَقَدر.

ولكن ثمة دائمًا كتف ن�شائية.
ل�شبب غام�س

اأعطيت لك لي�س لليلة اإمنا لالأبد،
وعرفَت ذلك منذ زمن بعيد.

ولكن ثمة عيون ن�شائية
تنظر بحزن دائمًا

حتى اآخر اأيامك
عيون حبك و�شمرك.

اأما اأنت فتعي�س لنف�شك على الرغم من ذلك،
وقليل لك تلك اليد فقط

وتلك الكتف وتلك العوين احلزينة...
فلقد غدرت بها يف احلياة مرات كثرة!

وها هو ذا االإنتقام يهّل
اأيها اخلائن"!- يجلدك املطر عنيفًا.

االأغ�شان وجهك  ت�شفع  اخلائن"!-  "اأيها 
ال�شدى يعلو  الغابة  من  اخلائن"!-  “اأيها 

تتقّلب، تتعّذب، حتزن.
وال تغفر لنف�شك ذلك.

تلك اليد ال�شفيفة فح�شب تعفو،
على الرغم من ال�شيم واالأمل.

وتلك الكتف الّتِعبة فقط،

ت�شفح االآن، و�شت�شفح اأي�شًا،
وتل���ك العي���ون احلزين���ة فق���ط، تغفرع���ن كل ما ال 

ُيغتفر.
 

1961
تو�ّشل

 يف الليل الربيعي، فّكري يّف،
يف الليل ال�شيفي فّكري يّف،

يف الليل اخلريفي فّكري يّف.
ويف الليل ال�شتائي فّكري يّف.

واإن كنُت ل�شُت معك، اإمنا يف مكام ما خارجًا،
�شدي���د البع���د، كما يف بلد اآخر، عل���ى مالءة طويلة 

وباردة،
ا�شتلقي مطمئنة كما يف البحر على ظهرك.

وا�شت�شلمي للموجة الناعمة الهادئة،
معي كما مع البحر على اإنفراد.

ال اأريد اأن تفكري نهارًا.
فليقلب النهار كل �شيء راأ�شًا على عقب.

وينفث الدخان وي�شكب النبيذ،
ويرغم على التفكر يف اأحد اآخر متامًا.

يف و�شعك التفكر فيما ت�شائني نهارًا.
اأما لياًل- ففكري يّف وحدي.

ا�شمعي عرب �شّفارة القاطرات،
والريح والغيمة املتمزقة اإربًا اإربًا،

كما اأحتاج، اأنا الواقع يف امللزمة.
ك���ي تغم�شي، يف الغرفة ال�شيقة اجلدران، عينيك 

�شعادة و�شجرًا،
وت�شغط���ي براحتي���ك ب�ش���دة حت���ى الوج���ع عل���ى 

�شدغيك.
مت الفائق، اأتو�ّشل اإليك يف ال�شّ

حتت املطر ال�شاخب يف االأعايل،
اأو حتت الثلج املتالأىلء على زجاج النافذة.

يف احللم ويف الالحلم اأي�شًا،
يف الليل الربيعي فكري يّف،

ويف الليل ال�شيفي فكري يّف،
ويف الليل اخلريفي فكري يف،
ويف الليل ال�شتائي فكري يّف.

1960  

 
اخلر يجب حتقيقه بالقب�شة

م. �شفيتلوف)من احلوار(

الغيظ
يقولون يل هازين روؤو�شهم :

خّرًا. ت�شر  "لو 
    فاأنت اإن�شان �شرير".

كنُت خّرًا.
     لوقت ق�شر.

فحّطمتني احلياة
وك�ّشرت اأ�شناين. 

ع�شُت مثل جرو بليد.
ي�شربون-

فاأقّدم اخلّد من جديد.
ذيل الّدماثة،

كي اأكون اأكرث �شّرًا،
قطعه اأحدهم

ب�شربة واحدة!
�شاأحكي لكم االآن

   عن الغيظ،
عن ذاك الغيظ

الذي يزورون النا�س به،
ويتبادلون االأحاديث الرزينة،
 وي�شعون ال�شكر يف ال�شاي،

ِنتفًا ِنتفًا.
عندما تقّدمون يل ال�شاي،

ال اأ�شجر-
اإمنا اأعّلمكم،

من الطبق
اأحت�شي ال�شاي باأمان،

واأ�شافح
خمفيًا خمالبي.

�شاأروي لكم اأي�شًا عن الغيظ...
عندما يهم�شون قبل االإجتماع :

دعك عن هذا!...
اأيها الفتى،

ومن االأف�شل اأن تكتب،
واأاّل ت�شرع

يف التدخل يف ال�شجار االآن".
ولكني ال اأتنازل

�َشْعرة!
اأن تكون �شّريرًا اإزاء اجلور

اأمر خّر.
اأنّبهكم :

فاأنا مل اأف�شح عن م�شاعري.
اأعلموا،

فاأنا حنقُت طوياًل.
ال يوجد يف داخلي الوجل املا�شي.

و- يطيب العي�س عندما تكون �شّريرًا.

1955 

 ىل كلبي

  يل�شق الكلب اأنفه االأ�شود بزجاج النافذة،
 ينتظر اأحدًا ما وينتظر،

 اأداعب وبره،
 وانتظر اأي�شًا اأحدًا ما.

هل تذكر  يا كلبي، عا�شت هنا
امراأة ذات وقت.
ولكن َمن كانت،،

اأختي اأو زوجتي
واأحيانًا بدت- اإبنتي.
التي علّي م�شاعدتها.

اإنها بعيدة... لقد هداأَت.
لن تكون هنا ن�شاء اأخريات.

يا كلبي املجيد، اأنت طّيب مع االأ�شحاب،
ولكن يا لالأ�شف ال تتناول ال�شراب!

ال يوجد يف العامل اأنا�س غر ممتعني
ال يوجد يف العامل اأنا�س غر ممتعني.

م�شائرهم- مثل تاريخ الكوكب.
لكل م�شره اخلا�س.

فال كوكب ي�شبه االآخر.
اإذا عا�س اأحدهم َخفّيًا
و�شادق هذا اخلفاء،

كان ممتعًا بني النا�س،
بكونه غر ممتع.

لكل- عامله اخلفي اخلا�س،
ثمة يف هذه الدنيا اللحظة االأروع،
كما ثمة فيها هذه ال�شاعة الفظيعة.

ولكن هذا كله جمهول علينا.
واإذا كان االإن�شان ميوت،
فيموت معه ثلجه االأول،

والقبلة االأوىل واملعركة االأوىل...
اإنه ياأخذ معه ذلك كله.

 تبقى الكتب واجل�شور،
وال�شيارات والفنانون العازبون

..........................

ولكنه يرحل مع ذلك!
هذا هو قانون اللعبة اجلائرة.

ميوت لي�س النا�س اإمنا العوامل.
نذكر النا�س املذنبني والدنيويني،

ولكن ماذا الذي عرفناه يف احلقيقة عنهم؟
ما الذي نعرفه عن االأخوة واالأ�شحاب،

ماذا نعرف عن وحيدتنا،
عن اأبينا؟

اإذ نعرف كل �شيء ال نعرف �شيئًا.
 يرحل النا�س... وي�شعب اإعادتهم،

واإحياء عواملهم اخلفّية.
وتنتابني رغبة دائمًا

يف ال�شراًخ يف وجه هذه الالعودة.

1961   

خمس قصائد ليفتوشينكو 


