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اأوًل يف جب����ال الأورال  ي����وري  عا�ش����ت عائل����ة 
اجلنوبي����ة ،يف العم����ل ، عا�����ش م����رة واحدة يف 
اآ�ش����يا الو�ش����طى. ق�ش����ى يوري طفولته املبكرة 
هنا. متيزت ال�ش����رة الذاتية ل�ش����نواته الالحقة 
بو�ش����وله اإىل مو�ش����كو ، حي����ث انتقل����ت عائلته 
يف ع����ام 1931. يف العا�ش����مة ، ذه����ب ي����وري 
اإىل ال�ش����ف الأول. در�����ش تقريبا حتى التخرج. 
ث����م ب����داأت احل����رب. مت اج����الء بوندياريف اىل 
قازاق�ش����تان. ق����رر ي����وري الذهاب م����ن هناك مع 
الالعبني الآخرين للقتال. ومع ذلك ، يف البداية 
، كان على تالميذ الأم�ش اأن يتدربوا يف �شوؤون 

ع�شكرية ق�شرة.

التدريب والمعارك األولى
تخرج يوري بوندارييف من م�شاة برديت�شيف 
املدر�ش����ة. وبع����د ذل����ك ، اأ�ش����بح قائ����ًدا لقيا�����ش 
املورتر ، ذهب اإىل خط املواجهة. حدث هذا يف 
عام 1942. يف احل����رب كانت هناك "جامعات" 
بونداريف وغرهم من �شباب هذا اجليل. كانت 
ه����ي التي اأ�ش����بحت معلمة ح����ارة وذكية للحياة 
يف يوري. و�ش����ل على الفور اإىل �ش����تالينجراد 
، يف ب����وؤرة الأح����داث. هن����ا كانت هن����اك معارك 
ثقيلة. ا�ش����تمرت معرك����ة �ش����تالينجراد اأكرث من 
ن�ش����ف عام ، وك�ش����ر الن�ش����ر فيها م�شار احلرب 

باأكملها.

العالج في المستشفى والمزيد من 
المعارك

�ش����تالينجراد  مع����ارك  يف  بونداري����ف  �ش����ارك 
فيتكوين �ش����عبة 98. يف ف�ش����ل ال�شتاء ، ح�شل 
على ق�ش����مة ال�ش����قيع وارجتاج يف املخ ، وكان 
يف امل�شت�ش����فى الق����وة ال�ش����ابة للج�ش����م ، وكذلك 

الع����الج ال����ذي نف����ذ ب�ش����رعة و�ش����ع ي����وري يف 
العملية. مت اإر�ش����اله اإىل ق�شم جيتومر 23. يف 
تكوينه����ا ، اأجرب يوري دنيرب ، حررت كييف يف 
معارك �ش����ارية. يف وقت لحق ، يف عام 1944 
، بع����د انتقال����ه اإىل الفرق����ة 191 ، �ش����ارك يوري 
بونداريي����ف يف املع����ارك من اأج����ل بولندا ، اإىل 
جانب تق�شيمه لت�شيكو�شلوفاكيا. ثم مت اإر�شاله 
للدرا�ش����ة يف مدر�ش����ة �شكالوف�ش����كي للمدفعية ، 
ومل يتمكن يوري من حتقيق الن�شر يف برلني.

بع����د احلرب ، كت����ب العديد م����ن الأعمال من قبل 
يوري بونداري����ف. اليوم يوري فا�ش����يليفيت�ش 
يبلغ من العمر 91 عاًما. ح�ش����ل على العديد من 
اجلوائز واجلوائز. اأعماله م�ش����هورة جدا. كان 
وقت احلرب ليوري هو معيار القيم الإن�شانية. 
مت جلب����ه اإىل ال�ش����هرة ح����ول احلرب  و " ا�ش����األ 
ع����ن الن����ار". ووافق����ت املواه����ب املتنامي����ة لهذا 

من  الكاتب على رواية "Hot Snow" وغرها 
الأعمال.

"ثلج ساخن"
مت اإن�شاء هذه الرواية بني عامي 1965 و 1969. 
بطله هو مالزم �ش����اب يدعى كوزنيت�شوف. هذا 
رج����ل حمرتم ووطني و�ش����ادق. اكت�ش����ب ليوم 
واح����د جترب����ة حي����اة رائع����ة ، والت����ي ق����د مرت 
�ش����نوات كامل����ة يف الظروف العادي����ة. لقد تعلم 
ه����ذا الرجل اأن يتحمل امل�ش����وؤولية ، واأن يتحكم 
يف املعرك����ة ، واأن يتغل����ب عل����ى اخل����وف ، واأن 
يك����ون قائ����دًا حكيم����ًا وم�ش����ممًا. يف البداي����ة ، 
اعت����ربه املقاتلون فرًخا ذي وجه اأ�ش����فر ، لكنهم 
وقع����وا يف ح����ب مالزمه����م ووقف����وا يف املعركة 
، معتقدي����ن اإي����اه. كان ي����وري بونداري����ف مهًما 
للغاية لإظهار كيف اأن ال�شخ�شية ال�شابة تنمو ، 

وتتغر يف التغلب على ال�شعوبات ، وكيف يتم 
ت�شكيل ال�شخ�شية.

"بيتش"
يف ع����ام 1975 ، كتب����ت ه����ذه الرواي����ة. نهاي����ة 
احل����رب. وقد اجت����از املالزمون ال�ش����باب الذين 
ن�ش����جوا ون�ش����جوا خ����الل �ش����نوات احل����رب ، 
والذين اكت�ش����بوا ال�ش����لطة واخلربة من رفاقهم 
يف ال�ش����الح ، ج����زءًا م����ن م�ش����ار حياته����م ، مما 
كله����م  للتاري����خ.  احلقيقي����ني  املبدع����ني  جعله����م 
خمتلف����ون ، وم����ع ذل����ك ، فاإن امل�ش����ر امل�ش����رتك 
والإن�ش����انية يوح����د كل هوؤلء النا�����ش. كنيزكو 
اأندري����ه ه����و اب����ن بروف�ش����ور ، ع�ش����يق كت����اب 
وفل�ش����في ، رومان�ش����ي وح����امل ن�ش����اأ يف الأدب 
الكال�ش����يكي. ومع ذلك ، وبحل����ول نهاية احلرب 
، اكت�ش����ب اأي�ش����ا عدم املرونة واحل�ش����م ، وقوة 

ال�شخ�ش����ية. يف البداية ، تظاه����ر اأندريه كقائد 
مت�ش����دد وواثق من اأجل اإخفاء �ش����عفه اخلا�ش 
حتت ه����ذا القناع. ومع ذل����ك ، دون اأن يالحظها 
اأح����د والآخ����ر نف�ش����ه ، اأ�ش����بحت هذه ال�ش����فات 
ج����زًءا م����ن طبيعته. ل اأحد ي�ش����ك يف �ش����جاعته 

وعدم املرونة.
النا�����ش  م����ن  املزي����د   - نيكيت����ني  اللفتنان����ت 
"الدنيوي����ة" براغمات����ي. كان يع����رف ب�ش����هولة 
كيفية توزي����ع البنادق ، وتنظي����م مواقع اإطالق 
واملع����امل.  الزمني����ة  الواب����ل  وح�ش����اب   ، الن����ار 
اأطاع����ه اجلن����ود ، لأنه كان يعرف كل �ش����يء عن 
حياة ف�ش����يلته. كل هذا عّزز �شلطة نيكيتني بني 
املقاتل����ني من خمتل����ف الأعمار ، كم����ا لو كان يف 
م�ش����ائل احل����رب اأك����رث كف����اءة واأكرث خ����ربة من 
اجلمي����ع. ل ي����زال نكيتني يوبخ نف�ش����ه ب�ش����بب 
"ع����دم الت�ش����اق" وقابلي����ة املطلق����ة ، "نعوم����ة 
خط����رة" فيم����ا يتعلق مبروؤو�ش����يه. على �ش����بيل 
املث����ال ، ل ميكن����ه مقاوم����ة ، وه����و رقي����ب يبل����غ 
م����ن العم����ر 30 عاًم����ا ، بقوته "غ����ر اخلجولة" 
"املنتفخ����ة". قاد نيكيتني النا�ش بثقة ومبهارة 
، ولكنه����م اكت�ش����فوا يف بع�����ش املواق����ف عجًزا 
مفاجًئ����ا غر متوقع: فهو ل يعرف كيف ي�ش����عل 
الن����ار يف الثل����ج ، اأو يطه����و احل�ش����اء اأو يذوب 

موقًدا يف كوخ.
اأبطال بونداريف ، التغلب على الكراهية لالأملان 
،اأولئ����ك الذي����ن قتل����وا يتم العتناء به����م من قبل 
املراهق����ني م����ن اأملاني����ا ، والذين مت غ�ش����ل دماغ 
جنود SS من قبل. بعد �ش����عودهم فوق الق�شوة 
والدم����اء ، فاإنه����م يقف����ون اأمام اختب����ار التاريخ 
بكرامة عظيمة ،ومت ت�ش����وير العديد من الأفالم 
التي حتمل ال�ش����م نف�ش����ه بناء على اأعمال كتبها 
ي����وري بونداريف: "ثلج حار" ، "كتائب ت�ش����األ 

عن النار" ، "ال�شمت".

اعداد / منارات

يوري بونداريف:
السيرة الذاتية وإبداع الكاتب
بال���كاد انته���ت المدرس���ة ، وكان األوالد في س���نوات الحرب الوطني���ة العظمى ، 
الرج���ال ، المدافعين عن الوط���ن األم. كان عليهم تحمل عبء ثقيل من الحرب على 
أكتافهم. أحد ممثلي هذا الجيل هو يوري بونداريف ، الذي قدم سيرته الذاتية في 
هذا المقال. ولد في منطقة أورينبورغ ، في مدينة أورسك ، في 15 آذار 1924. حصل 

والده بعد ذلك على شهادة في القانون وبدأ يعمل كمحقق.
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اأت����ت الرواية، لتكون عب����ارة عن نتف مرّكبة من 
يومي����ات الطري����ق اإىل �ش����تالينغراد والنخراط 
يف املعركة، على اأر�ش����ية �ش����ردية اأدبية، تلتفت 
الإن�ش����اين  العم����ق  اإىل  الهتم����ام  م����ن  بكث����ر 

لل�شخ�شيات، الع�شكرية مبجملها.
كان����ت لبونداريف اأ�ش����باب �شخ�ش����ية دفعته اإىل 
كتاب����ة روايت����ه، فهو واح����د من اأولئ����ك التالمذة 
����لوا من املدر�شة، لُينَقلوا عام 1942  الذين انُت�شِ
اإىل �ش����تالينغراد، وهو مل يتج����اوز بعد الثامنة 
ع�ش����رة من العمر. فُيع����نَيّ �ش����ابط مدفعية، بعد 
يتعر�����ش  ث����م  مكثف����ة،  تدريبي����ة  تلقي����ه دورات 
لإ�ش����ابة يف الظه����ر في����الزم امل�شت�ش����فى دون اأن 

مينعه ذلك من مزاولة ن�شاطه الع�شكري.
لك����ن جتربة الفت����ى بونداريف يف �ش����تالينغراد 
ل����ن ت�ش����كل م����ادًة لأول اأعمال����ه الأدبي����ة. فبع����د 

احل����رب، �ش����يتجه اإىل درا�ش����ة الأدب يف”معهد 
غوركي"، لين�ش����ر جمموعة ق�ش�شية عام 1953 
بعنوان”على �ش����فة النهر الكب����ر"، فتكون اأول 

اإ�شداراته الأدبية.
العراق����ي  الروائ����ي  احلار”)ترجم����ة  "الثل����ج 
امل����دى(  دار  فرم����ان،  طعم����ة  غائ����ب  الراح����ل 
بعد”�ش����مت”)1962(  روايات����ه  ثال����ث  كان����ت 
و"اثن����ان”)1964(. ويتف����ق النق����اد عل����ى اأنه����ا 
اأف�ش����ل م����ا كت����ب. فبونداري����ف كان واحدًا ممن 
ميثل����ون تيارًا جديدًا يف الكتابة الرو�ش����ية بعد 
احل����رب. لكن الكات����ب الذي �ش����اك�ش ال�شيا�ش����ة 
ال�ش����وفييتية يف بع�ش الأحيان وكان معار�شًا، 
لن ُيخرج ذاكرَته من احلرب، ول اإن�شانه حتى.

م����ا ميايز”الثلج احل����ار"، هو ع����دم وقوعها يف 
اإغ����راء احل����دث التاريخ����ي، رغ����م اأنه����ا تتن����اول 

معركة اأث����ارت لعاب الكثر م����ن اأمراء احلروب 
لحقًا. هذا التجاذب بني التاريخ والأدب ح�شمه 
بونداري����ف يف عمله هذا بدرج����ة عالية جانبْته 
يف رواياته الأخرى. فالكاتب مت�ّش����ك بالدراما، 
بعالق����ات احلب وال�ش����داقة والوفاء وال�ش����لطة 
والعزمية والقوة؛ م�ش����ددًا يف الوقت عينه على 
اإبالغن����ا باأن اجلن����ود، الذين طامل����ا عرفناهم يف 
كتب التاريخ �ش����جعانًا واأبطاًل يف �شتالينغراد، 
هم اأي�شًا اأ�شخا�ش مرتبكون، خائفون، قلقون، 

مرتددون اأحيانًا ومنك�شرون اإزاء املوت.
�شابط املدفعية ال�شاب كوزنيتزوف )18 عامًا(، 
وه����و �شخ�ش����ية رئي�ش����ة يف العم����ل، ق����د يكون 
ك�ش����رة من مراآة كبرة حتمل �شخ�ش����ية الكاتب 
نف�ش����ه. لكن ح�شوره الإن�ش����اين لن يربز اإل من 
خالل توا�شله مع �شخ�شيات اأخرى، كال�شابط 
القوي والعنيد درازدوف�ش����كي وتانيا املمر�ش����ة 

واجلندي غولوفانوف والأب واآخرين.
النواح����ي  ينب�����ش  الإن�ش����اين،  التق����ارب  ه����ذا 
خلي����ة  اجلن����ود  م����ن  ويجع����ل  الرومنطيقي����ة 
واأحالمه����ا  واهتماماته����ا  ذكرياته����ا  تتقا�ش����م 
الخ����رة قبل”امل����وت"، وحنينه����ا اإىل العائل����ة 
والأبن����اء، وي����رّبر خماوفه����ا. مقاب����ل ه����ذا، فاإن 
الوج����ه الإن�ش����اين يف خلية الق����ادة الأعلى رتبًا 
جنده اأكرث انكما�ش����ًا، رغم احل�شا�شية التي تقع 
فيه����ا اأحيانًا )مث����ل القائد الأعلى ال����ذي ُفِقَد ابنه 

اجلندي يف اإحدى املعارك( .

ال������ث������ل������ُج ال�����ح�����ار

ارت���ب���اك���ات ض��اب��ط ال��م��دف��ع��ّي��ة ال��ش��اب

مازن معروف

حين َنشر يوري بونداريف )1924( عمله الروائي”الثلج الحار”عام 
1969، كان يقّدم صورة لم يعرفها العالم لمعركة ستالينغراد. 
بانوراما من داخل صفوف الجنود، ال تشبه الحكايات األسطورية 
الضخم���ة والعامة، التي كتبها المؤرخون ألغراض سياس���ية أو 

ترويجية لبروباغاندا ما.
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بني اإطالق����ة واإطالق����ة، اإق����دام واإحجام، خوف و�ش����جاعة، 
م����وت وحي����اة تنبث����ق من ف����م املوت، وبتفا�ش����يل �ش����غرة 
ت�ش����عك يف قلب املكان امللتهب لتلك الأيام الع�شيبة، �شوت 
املج����ارف عل����ى الأر�ش، وق����ع الأقدام اخلفيف����ة يف الظلمة، 
وم�ش����ات قذائ����ف الدباب����ات، اأ�ش����وات اجلن����ود الهام�ش����ة، 
�ش����فر الري����ح، والعدو على بع����د مئتي م����رت، يكتب يوري 
بونداري����ف روايته”الطلقات الأخرة”ع����ن الأيام الأخرة 
للح����رب العاملي����ة الثاني����ة، تق����ع الرواي����ة ب 284 �ش����فحة، 
ترجم����ة غائ����ب طعم����ة فرم����ان، وم����ن اإ�ش����دارات دار املدى 

لالإعالم والثقافة والن�شر.
وقب����ل اأن ندخ����ل يف تفا�ش����يل الرواي����ة نق����دم ه����ذه النبذة 
املخت�ش����رة عن الكات����ب يوري بونداريف، فه����و من مواليد 
1924، يعت����ربه النق����اد قائ����د اأدب احلرب حي����ث كر�ش جّل 
اأعماله للحرب، وكان يف العام 1941 جنديًا متطوعًا حينما 
كان يف ال�ش����ابعة ع�ش����رة من العمر، حاز عل����ى جائزة لينني 
عن جممل اأعماله التي خ�ش�ش����ها للحرب الوطنية الكربى، 
وم����ن اأ�ش����هر اأعمال����ه اإ�ش����افة اىل الطلقات الأخ����رة، رواية 
الثلج احل����ار، عن معركة �ش����تالينغراد الفا�ش����لة بني الأملان 
وحلفائه����م وب����ني الحت����اد ال�ش����وفييتي، وله اأي�ش����ًا رواية 

)الكتائب تطلب النار( و)الختيار(.
يب����داأ زمن رواية”الطلق����ات الأخرة”عند منت�ش����ف الليل، 
بينم����ا كان الكاب����ن نوفيك����وف يتفق����د خماف����ر احلرا�ش����ة، 
فيكت�ش����ف اأن اجلن����ود يف اأحد املالجىء ي�ش����ربون اخلمرة 
وي�ش����خبون، اإنهم يحتفلون بعيد ميالد اأحدهم، وبح�شور 
املمر�ش����ة لينا التي ل جتد لها عند الكابن نوفيكوف هوًى، 
فيخ����رج غا�ش����بًا يف اللي����ل الدام�ش بحثًا ع����ن خطة جديدة 
وا�ش����تعدادًا للهجوم عل����ى الأملان الذين يحا�ش����رون مدينة 

كا�شنو من جهة الغرب.
ي�ش����عنا املوؤلف وجهًا لوجه اأمام الدمار الذي حلق باملدينة 
ج����راء النفج����ارات املتتالي����ة، وته�ش����يم �ش����طوح املن����ازل، 
والبي����وت املحرتق����ة، والرع����ب ال����ذي ميالأ قل����وب اجلنود، 
واحلرائق والدخان.. واأي�شًا يطلعنا على يوميات اجلنود 

حتى امل�ش����حكة منها، م����ن يبدي ا�ش����تعداده للمعركة، ومن 
يبحث عن ذرائع لكي يبعد نف�ش����ه عن املواجهة، وما يعانيه 
ال�ش����باط اأي�شًا من اإحباطات وا�ش����تفزازات فيما بينهم، بل 
وحتى ال�ش����رقات الت����ي يقوم بها اجلنود م����ن البيوت التي 
هجره����ا اأ�ش����حابها ج����راء الق�ش����ف ال�ش����ديد. يدي����ر يوري 
بونداري����ف عمل����ه م����ن خالل جمموع����ة ال�ش����باط واجلنود 
واملمر�ش����ة لين����ا ب����كل م����ا يع����رتي �شخ�ش����ياتهم وعقده����م 
الت����ي جاءوا به����ا فزادتها احل����رب تعقيدًا.. وم����ن اأبرز تلك 

ال�شخ�شيات:
 امليج����ر غولك����و قائ����د كتيبة املدفعي����ة، وهو رجل مت�ش����كك 
غري����ب الأط����وار طل����ق زوجت����ه وغ����اىل يف ترتي����ب حي����اة 
العزوبي����ة حتى وهو داخل امللجاأ. واجلندي رميي�ش����كوف 
مل����دة  باإج����ازة  ال����ذي كان يتمت����ع  ال����دوام،  اخلائ����ف عل����ى 

�ش����تة اأ�ش����هر ج����راء اإ�ش����ابته من معرك����ة �ش����ابقة، فهو كثر 
التقاع�ش واحلجج لكي يناأى بنف�ش����ه بعي����دًا عن املواجهة، 
لكنه ي�ش����طدم دومًا باأوام����ر الكابن نوفيكوف ال�ش����ارمة. 
لياغال����وف، اجلندي ال�ش����جاع الذي ي�ش����اب اإ�ش����ابة بالغة 
يف اإحدى املعارك وي�ش����رف على امل����وت، فيحلم قبيل موته 
بانته����اء احل����رب وعودت����ه لزوجت����ه واأولده الأربعة، غر 
اأن الزوجة ت�ش����د عنه، وتتزوج من رجل اآخر.  واملمر�ش����ة 
لينا وهي ال�شخ�ش����ية الن�ش����ائية الوحيدة يف هذه الرواية، 
ام����راأة �ش����عبة املرا�����ش وب����اردة ومعتدة بنف�ش����ها ح����د اأنها 
لطمت ال�شابط اأوفت�ش����ينيكوف عندما حاول تقبيلها عنوة 
ذات ي����وم،  وردت على املرافق �ش����ينكوف ب�ش����ربه، ف�ش����ار 
يطلق عليها ال�ش����ائعات لي�ش����وه �ش����معتها، لكنها لطيفة جدًا 
مع اجلنود وخ�شو�ش����ًا اأولئك اجلرحى الذين يحت�شرون. 

والكاب����ن نوفيك����وف وهو ال�شخ�ش����ية الرئي�ش����ية يف هذه 
الرواي����ة، رجل �ش����جاع ل يتوان����ى من اتخ����اذ القرارات يف 
اأ�ش����عب املواق����ف، وه����و ل يرت����اح لأ�ش����لوب املمر�ش����ة مع 
اجلرحى حيث ُتطمئن اجلريح امل�ش����رف على املوت بكلمات 
كاذبة فتوهمه باأنه �ش����يعي�ش.. و�شخ�ش����يات اأخرى تتوالد 

يف �شياق اأحداث الرواية.
وم����ن الو�ش����ف الع����ام لالأح����داث اىل الغو�����ش اىل اأعم����اق 
ال�شخ�ش����يات بلغة تنا�ش����ب بناء تلك ال�شخ�ش����يات النف�شي 
والجتماع����ي، والتعب����ر ع����ن ال�ش����طرابات الت����ي تواجه 
املح����ارب يف حلظات الحت����دام، فهذا اأوفت�ش����ينكوف يقول 
مرعوب����ًا حني وقع اأ�ش����رًا بيد الأملان بع����د اأن ُجرح ومل يعد 
قادرًا على املواجهة )اأميكن اأن يق�شى على حياتي يف �شاعة 
اأو �شاعتني؟ اأن اأحمى من الوجود كليًا؟ اأبهذه الب�شاطة؟( و 
)فّكر اأنه الآن يف ال�شاد�ش����ة والع�ش����رين م����ن العمر واأنه لن 
يخطو اىل ال�ش����ابعة والع�ش����رين ق����ط، واأنه ل����ن يكون بعد 
الآن ذلك ال�ش����خ�ش امل�ش����مى �شرجي اأوفت�ش����ينكوف بينما 
يعي�ش الآخرون من بعده وي�ش����حكون، ويعانقون الن�ش����اء 
ويتنف�ش����ون.... ث����م اأن����ه ل����ن ُيقتل كم����ا ُيقت����ل الآخرون يف 
احل����رب، ولن يكون معروفًا للنا�ش كيف ا�شت�ش����هد ويف اأية 
ظروف، فقد تولد يف نف�ش����ه �ش����عور بالأ�ش����ى الأ�ش����ود لذعُه 

كالنار( �ش137.
اأم����ا الأمكن����ة الت����ي ت����دور فيه����ا املع����ارك في�ش����فها بالدق����ة 
وبتفا�شيلها التي متيزها، املرتفع والبحرة وحقل الألغام 
واأجواء الطق�ش والنباتات، كما ي�شف املعارك حني حتتدم 
حلظ����ة بلحظ����ة، ل يقفز عل����ى الأحداث ول عل����ى الزمن، كل 
�ش����يء مرت����ب بزمنه واأ�ش����باب حدوثه، كاأننا نعي�ش و�ش����ط 
الدخ����ان وقناب����ل اله����اون وم�ش����اعل النفجارات و�ش����راخ 
اجلن����ود واأوام����ر الكاب����ن نوفيكوف وهو يح�ش �ش����باطه 
وجنوده على الدخ����ول يف حومة النران وجهًا لوجه اأمام 

املوت.
اإن مقالتن����ا ه����ذه ل تل����م ب����كل التفا�ش����يل والأج����واء الت����ي 
ر�ش����مها ي����وري بونداري����ف، ولب����د من ق����راءة ه����ذا العمل 
املهم وتن�ش����يط الذاكرة لكي ل تن�ش����ى املاآ�ش����ي التي تخلفها 
احل����روب، لقد كان����ت احلروب عرب التاريخ الإن�ش����اين فعاًل 
غر اإن�ش����اين ول اأخالقي.. لكن ال�ش����عوب ل جت����د بدًا لكي 
حتافظ على هويتها وا�شتمرار وجودها من خو�ش احلرب 

لك�شر �شوكة الأعداء واحلفاظ على الأجيال القادمة.

ق آخر أيام الحرب في رواية  الطلقات األخيرة  يوري بونداريف يوثِّ

هدية حسين
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” الطري���ق“  يف جمل���ة  ن�ش���ر اأوىل ق�ش�ش���ه الق�ش���رة 
الأدبية  الأو�ش���اط  .وا�ش���تهر يف  ”البدي���ل“ ع���ام 1949 
والجتماعية بعد ن�شر ق�ش�شه الطويلة : “ �شباب القادة“ 
)1956(، البطريات تطلب النار“ )1957 ( ،و“الطالقات 
ها  الأخرة“ . وقد ق���وم النقاد والقراء هذه النتاجات ِبَعِدّ
ظاهرة ملا �ُش���ّمي اآنذاك ب� )نرث املالزمني( عن اأيام احلرب، 
ال���ذي عر�ش احلقيق���ة عن خن���ادق اجلبهة مب���ا يتعار�ش 
مع ما تن�ش���ره ال�ش���حافة الر�ش���مية ،  لكن بونداريف فيما 
بع���د �ش���ار يعرف مبمثل ”الأدب الر�ش���مي“ واح���د اأركان 
الواقعي���ة ال�ش���رتاكية ، وق���د اأُخ���رج الكثر م���ن نتاجاته 
�ش���ينمائيًا واأعماله ترجمت اإىل غالبية اللغات العاملية مبا  

ذلك الإنكليزية والعربية والفرن�شية . . الخ.
ن���ال بونداريف العدي���د من اجلوائ���ز ، ونتاجاته معروفة 
جي���دًا للق���راء الرو�ش والأجان���ب ول�ش���يما : ”البطريات 
الأخ���رة“1959“  الإطالق���ات   ،  “ الن���ار1957  تطل���ب 
الثل���ج   ،  “1956 الأق���ارب“   ،  “1962 اله���دوء“   ،
احل���ار“1969“ ،ال�ش���احل“1975،”اللحظة“ )1978“ 
،اخليار“1980 ” ،اللعب���ة“ 1958“ ، الإغراء“1992“ ، 
الفر�ش���ة“ 1995“ ، الالت�شاد“ 1996“ ، مثلث برمودا“ 

2001 ، و“القارب“2006 وغرها.
در�ش بونداريف حياة الإن�شان وعامله الروحي وا�شتوعب 
”اله���دوء“  )ق�ش����ش  احل���رب  بع���د  احليات���ي  الواق���ع 
و“الأق���ارب (“، وتوج���ه بع���د ذل���ك اإىل كتابة اأه���م اأعماله 
الأدبية رواية ”الثلج احلار“ ، وذكر الكاتب انه حاول من 
خالل هذه الرواية ا�ش���تعرا�ش )جن���ون املعركة( ، نالحظ 

كيف ي�ش���مد البطل الرئي�ش  الرواية كوزنت�شوف  معركة 
�ش���رو�ش مع الفا�ش���يني رغم حداثة �ش���نه؟ ، فقد تعر�ش���ت 
وحدتهم الع�ش���كرية اإىل هج���وم الق���وات الأملانية بالقرب 
من �ش���تالينغراد وتت�ش���لم وحدة املدفعي���ة التي يخدم فيها 

كوزنت�شوف اأمرًا بوقف تقدم الدبابات الملانية ،
يتمث���ل م�ش���هد ال���ذروة  الرواي���ة عندم���ا تهج���م الدبابات 
ال�ش���اب  امل���الزم  مدافعه���ا  اح���د  يق���ود  الت���ي  البطري���ة 
كوزنت�ش���وف والث���واين هن���ا حت�ش���م كل �ش���يء ، تدخ���ل 
الدبابات منطقة احلرام ول ي�ش���تطيع مدفع كوزنت�شوفان 
يهزمه���م بينهما مدفع ال�ش���ابط الأخر ، دافالتيان �ش���امت 
، يرتك كوزنت�ش���وف رئي����ش العرفاء مكان���ه ويتجه حتت 
ن���ران الع���دو اإىل مدفع دافالتيان ، ويتمن���ى  تلك اللحظة 
ان ل يقتل حتى ي�ش���ل املدفع ليعال���ج الدبابات املتقدمة .. 
ويتق���دم كوزنت�ش���وف بني جث���ث القتلى اىل م���كان املدفع 
ويج���د �شخ�ش���ني م���ن البطري���ة اأحي���اء اأحدهم���ا جريح ، 
ويتمكن اللحظة احلا�ش���مة من اأط���الق النار ويوقف تقدم 
الدباب���ات . . وهك���ذا تتاأكد  املواقف احلرج���ة اأهمية القيم 
الأخالقية ، ان الطالب الأف�شل  املدر�شة الع�شكرية هو من 
لديه هياأة ع�ش���كرية جيدة اما هنا  اجلبهة فيكون احل�ش���م 
لل�ش���فات ال�شخ�ش���ية لالإن�ش���ان وقدرت���ه حماي���ة النا����ش 

وعطاءه وتقديره للموقف.
ال�شخ�ش���يات  م�ش���اعر  الرواي���ة  ه���ذه  الكات���ب   يتن���اول 

الع�شكرية مبختلف رتبها ، من ال�شائق حتى القائد الأ،
ويعر�ش لنا اإح�ش���ا�ش القائد وهو يتحمل امل�ش���وؤولية عن 
حي���اة ع�ش���رات الآلف م���ن الب�ش���ر اأثناء املعركة. ي�ش���ور 

بونداري����ف  ”الثل����ج احلار“ �شخ�ش����ية القائد الع�ش����كري 
اجل����رال ب�ش����ونوف ، وه����و قائ����د حمنك يفه����م ان جناح 
املعرك����ة مرتبط قب����ل كل �ش����يء بالنا�ش في�ش����عى للحفاظ 
على اأرواحهم ، انه �ش����خ�ش له معاناته اخلا�شة وماأ�شاته 
لأن����ه فق����د يف اجلبهة ابن����ه الوحي����د ، ان اإبط����ال نتاجات 
بونداريف حاب�ش����ون ل�ش����عورهم متجهمون ، فاجلنود ل 
يتحدثون عن م�ش����اعرهم وعالقتهم بالوطن اإمنا يقاتلون 
م����ن اأجل����ه حتى امل����وت ول يفك����رون باملاأثرة ال�شخ�ش����ية  
الوق����ت ال����ذي يحققونها كل يوم وكل �ش����اعة وكل دقيقة ، 
ي�ش����ور بونداري����ف النا�ش  املواق����ف احلرج����ة لأنه يفهم 
جي����دًا ان مع����دن الإن�ش����ان يظه����ر جلي����ًا  الأو�ش����اع غ����ر 

العتيادية.
ن�ش����ر بونداريف  عام 1975 رواية ”ال�شاحل“ ، يحتوي 
م�ش����مون ه����ذه الروايةع����دة )طبق����ات( زمني����ة ، ي�ش����افر 
بط����ل الرواي����ة الكاتب نيكيتني و�ش����ديقه وزميله  اجلبهة 
�شام�ش����و نوفاىل مدينة هامبورغ  اأملانيا بعد ع�شرين عام 
من انتهاء احلرب العاملية الثانية ويلتقي هناك بال�ش����يدة 
هربرت ، ويكت�ش����ف ان هذه املراأة هي بعينها التي كانت  
ي����وم ما اع����ز النا�ش عليه، اذ يعرف اأنه����ا الفتاة ”اإّما“ من 
مدينة كينيه�ش����دروف ال�ش����غرة، التي التقى بها واأحبها  
اأواخ����ر اأي����ام احل����رب بعد احت����الل برلني ، وجت����ري اأمام 
عيني نيكتني اأحداث �شهر ماي�ش عام 1945 .حيث الفرح 
بال�ش����الم وبال�ش����عادة القادمة اآنذاك يتحول بالن�شبة اإىل 
اأبط����ال الرواية اإىل دم جديد وخ�ش����ائر جدي����دة  وياملون 

لنها اليام الخرة للحرب .

ه����ا ه����و بونداري����ف م����ن جدي����د ي�ش����ع اأبطال����ه مبواجهة 
ظروف غ����ر اعتيادية تتطلب �ش����البة اأخالقية ، يتعر�ش 
جمي����ع اأبط����ال الرواية اإىل اختب����ارات �ش����عبة : نيكيتني 
و�ش����ديقه امل����الزم كيناجك����و، العري����ف ميجين����ني وقائ����د 
البطري����ة غرانات����وروف ،وتت�ش����ابك الأح����داث املتط����ورة 
بعنف م����ع تاأمالت املوؤلف حول الإن�ش����ان والتاريخ وقدر 
الإن�ش����انية الذي ق�ش����مها اإىل مع�ش����كرين وحول الدرو�ش 

امل�شتخل�شة من جتارب �شنني احلرب املن�شرمة.
تط����رح الرواية ت�ش����اوؤًل : في����َم يكمن مغزى حياة اإن�ش����ان 
القرن الع�ش����رين املعا�ش����ر وماهو املطلوب منه ؟ يخو�ش 
نيكيتينو�شام�شونوف جداًل مع النا�شر الأملاين ديت�شمان 
حول القيم الرئي�ش����ة للحي����اة والعامل ، وُيظهر لنا النقا�ش 
وجهت����ي نظر خمتلفتني تعك�ش����ان عقائ����د النا�ش التابعني 

لأنظمة اجتماعية خمتلفة.
يج����ري النقا�ش حول الإرث الإن�ش����اين للثقافة الرو�ش����ية 
والثقافة الإن�شانية ب�شورة عامة ، وي�شر نيكيتني رف�ش

حماول����ة ديت�ش����مان ا�ش����تعمال تقالي����د الأدب الكال�ش����يكي 
الرو�شي بتدعيم الفل�شفة غر الروحية وغر الأخالقية.

ن�ش����ر بونداريف  عام 1980 رواية ”الختيار“ ، اأبطالها 
الفنان فا�ش����يليف و�ش����ديقه اأيام الدرا�ش����ة رامزين ، يذكر 
الكات����ب ان����ه اأراد من خ����الل ه����ذه الرواية اإكمال م����ا بداأه  
رواي����ة ”ال�ش����احل“ : التاأم����الت ح����ول احلي����اة واحلرب 
وال�ش����الم واحلداثة.والكات����ب مهتم مب�ش����ر الإن�ش����انية 
وموؤم����ن ب�ش����رورة الن�ش����ال ب�ش����ورة فعال����ة م����ن اج����ل 

امل�شتقبل ال�شلمي وال�شعيد.

يوري بونداريف 
واالدب العقائدي 

د . تحسين رزاق عزيز

تردد اسم ”يوري بونداريف“  الصحافة الروسية أيام االتحاد 
السوفيتي كثيرًا و ناقش القراء نتاجاته فيما بينهم ألنها كانت 
تتناول المسائل المهمة في حياتهم وقضايا األخالق اإلنسانية 

وعالقة اإلنسان بالمجتمع , و ارتبط اسمه بالعراق من خالل 
ترأسه لجمعية الصداقة مع العراق.

ولد يوري فاسيليفيتش بونداريف  15 آذار عام 1924  مقاطعة 
اورينبور غسكايا , و شارك  الحرب العالمية الثانية بصفة ضابط 
مدفعي , أكمل الدراسة  مدرسة المدفعية عام 1944 ،و معهد 

األدب عام 1951 , وهوعضو  الحزب الشيوعي منذ عام 1944 
, و انتخب عضوًا  مجلس السوفيت األونائبًا لرئيس مجلس 

القوميات للمدة من عام 1984 – 1989.
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عل���ى احلركة اخلارجية وعلى الطاق���ة وعلى الفعل. مثل: 
خرج، قال، قام، ذهب. وقد اختفى وعي ال�شخ�شية الذاتي 
والعم���ل الروح���ي املتوت���ر وتط���ور ال�شخ�ش���ية الداخلي 
متام���ًا يف الكثر م���ن املوؤلف���ات، ويف نهاي���ة الثمانينيات 
�ش���ارت تختفي كلي���ًا. غر اأن ما يه���م بونداريف يف كائن 
الي���وم العاقل ه���و احلال التي يكون الإن�ش���ان فيها ناجحًا 
من اخلارج ويبدو �شعيدًا لأعني الآخرين، وهو يف الواقع 
غ���ر م�ش���رور وغر را����ش عن نف�ش���ه لأنه مل ي�ش���تطع اأن 
يكمل �شيئًا يف احلياة، والأدق من ذلك اأنه مل يخط خطوة 
اأخ���رى نحو اخلر ال���ذي ينبغي فعله، وم���ن اجلائز اأن ل 

يخطوها مع ذلك. 
لك���ن ملاذا يج���ذب مو�ش���وع املثقف���ني انتباهه ط���وال ربع 
ق���رن؟ لذل���ك اأ�ش���باب كث���رة � امل�ش���ر املاأ�ش���اوي لرج���ال 
العمل الإبداعي وخ�شو�ش���ية مهنته���م التي حتدد هيئتهم 
الداخلي���ة � اإنهم مدعوون باأع�ش���ابهم العاري���ة، ووفاقًا ملا 
يتطلبه نوع حرفتهم، اإىل اأن يعي�ش���وا ع�ش���رات احليوات 
الأخ���رى. واأك���رث ما يج���ذب انتب���اه بونداري���ف هو غنى 
ال�شخ�ش���يات املعق���دة وتنوعها وتوتر عالقاتها بالو�ش���ط 
املحي���ط. لقد تركز اهتمام���ه على ال�شخ�ش���يات التي تفكر 

ب�ش���عبها وتدافع عن �ش���رفه وحريته، والتي ت�شر ل على 
الطري���ق املخت�ش���رة ب���ني نقطتني يف امل�ش���توى ب���ل على 

طريق متعرجة، فهكذا هي احلياة. 
يف اأثن���اء ذل���ك ل ي�ش���عى بونداري���ف اإىل اأن يعك����ش هذه 
الأمزج���ة الجتماعية وهذه النزعات واملوا�ش���يع اأو تلك، 
ب���ل اإىل ت�ش���وير الواقع احلقيقي الذي ميي���ز حال العامل. 
والآن يعت���رب موؤل���ف كت���اب "وم�ش���ات"، ال���ذي دل عل���ى 
ولدة ف���ن جدي���د يف اأدبن���ا، وكذلك موؤلف ق�ش����ش طويلة 
ورواي���ة عن احل���رب، اأي بونداريف، مب���دع رباعية حول 
م�ش���ر املثقف���ني الرو�ش، َح���َوت اأحا�ش���ي�ش املعا�ش���رين 
املتنوعة واأفكارهم، وحكت ع���ن اآلية املجتمع الجتماعية 
وال�شيا�ش���ية غر الب�ش���يطة قط والبعيدة عن املثالية. لقد 
اأخذت الرواية املعا�ش���رة يف اأف�ش���ل اأمنوذجاتها ت�ش���بح 
ابتداًء ببونداريف اجتماعية فل�ش���فية، اإذ �شارت تعرب عن 
نتائج ا�شتك�ش���افات ع�ش���رنا يف جمالت الروح الإن�شانية 
العليا ويف امل�ش���ائل الوجودية املعقدة وتلخ�شها، ويجب 

توجيه العناية اخلا�شة اإىل هذا حتديدًا. 
اإن امتالك الإن�ش���انية �ش���لطة على الطبيع���ة مل تعهدها من 
قبل، وال�شتخدام اخلاطئ واملجرم لهذه ال�شلطة، والنمو 
املط���رد للج���ور بحق احلي���اة الروحي���ة والأدب و�ش���يادة 
الإباحية والنحالل اخللقي والال م�ش���وؤولية هي الآن يف 
�ش���لب مبداأ احلرية الجتماعية. لقد اأ�شبح ذلك كله حقيقة 
مرعبة للن�شف الثاين من القرن الع�شرين. ويف الواقع اإن 
م���ا يحدث هو تطور منطقي لالأح���داث التي متتد بداياتها 

اإىل م�ش���تهل هذا القرن، حيث كتب الفيل�ش���وف الرو�ش���ي 
لوبات���ني يف نهاي���ة ع���ام 1915 يق���ول: "يعي����ش الع���امل 
املعا�ش���ر كارث���ة تاريخي���ة هائل���ة، وه���ي مرعب���ة ودموية 
وم�ش���بعة باأكرث الآف���اق بعدًا عن التوق���ع، اإىل حد يخر�ش 
الفك���ر اأمامها ويدور الراأ�ش... لن ي�ش���يل ال���دم اأنهارًا يف 
هذه العا�ش���فة التاريخي���ة العنيفة وح�ش���ب، ولن تتخرب 
ال���دول وح�ش���ب ولن متوت ال�ش���عوب وتنبعث وح�ش���ب، 
بل �ش���يحدث �ش���يء اآخر اأي�ش���ًا... �ش���تتهدم املثل القدمية 
وتذوي الآمال ال�ش���ابقة والتوقعات الدوؤوبة. اأما ال�ش���يء 
الرئي�ش���ي فهو اأن اإمياننا بالأدب املعا�ش���ر نف�ش���ه �شيختل 
اختالًل عميقًا ل ميكن اإ�ش���الحه. لق���د اأطل علينا من خلف 
ظه���ره فج���اأة وجه ب�ش���ع متوح����ش جعلنا عل���ى الرغم منا 
ندبر متقززين مذهولني. ويطرح نف�ش���ه �ش���وؤال ملح: هل 
ه���ذا اأدب حقًا؟ ما قيمته التاريخية ؟ بل ما قيمته احلياتية 
على الأقل؟ "ثم تاأتي الثورة يف رو�ش���يا و�شتن�ش���ب حرب 
خميفة مع الفا�ش���ية، ثم اخلراب و"فرتة الركود" واأخرًا 
اأعوام البري�ش���رتويكا ال�شماء وغر الوا�شحة. اأ�شيفوا 
اإىل ذل���ك كل���ه �ش���غط احت���اد �ش���لطة الدول���ة اجلب���ارة مع 
التقنية و�شينك�ش���ف لكم كل عمق الكلمات املخيفة ب�شدقها 
التاريخ���ي، التي نط���ق به���ا بونداريف منذ ف���رتة قريبة: 
"كان م���ن املفرو�ش اإقام���ة حمكمة على التاريخ. حمكمة 
ل ترح���م كذب���ه ودميومته ك���ي ُترّباأ من احلاقدين رو�ش���يا 
الوفية، التي اأجل�ش���ت بغ���دٍر يف قف�ش الته���ام، واملعذبة 

على اجللجلة وامل�شلوبة كامل�شيح". 

 � 1 �
مب ين�ش���غل اأبط���ال الرباعي���ة الرئي�ش���يون وم���ا عقيدته���م 
يف احلي���اة؟ فه���م الكات���ب نيكيتني )ال�ش���اطئ( بع���د اأن مر 
بالتج���ارب ال�ش���عبة )احلرب والأمل ال�ش���ائع يف الأخوة 
"مغ���زى احلي���اة يف  اأن:  املجتم���ع(  العام���ة وال�ش���ك يف 
احلياة نف�ش���ها"، يف تناق�ش احلياة ذاتها التي "مل ت�ش���ر 
اأكرث طيبة وب�ش���اطة"، واأن عل���ى املرء فيها "اأن يجيب عن 
كل �ش���يء ويحا�ش���ب على كل �ش���يء"، وكنتيجة لذلك فهو 
ل يبح���ث عن عذر لذنب���ه الذي ارتكب���ه لأن "الأمر الذي مل 
يحتمل���ه اأكرث من غره كان يف الثواين الأخرة من هالك 
الآخ���ر، ح���ني مل يفعل �ش���يئًا خارقًا للغاية، مل ي�ش���تطع. مل 
يق���در على امل�ش���اعدة اأو التحذير..." بع���د خروج الرواية 
اإىل الدنيا بداأ النق���اد يتجادلون بحرارة حول اجلزئيات، 
وراح���وا يتبين���ون اإن كان���ت الرواية فل�ش���فية اأم العك�ش، 
وهل م���ات البطل اأم اأنه تظاهر باملوت... الخ، وكما يقول 
غوغ���ول ذهبت املنطق���ة لتكتب. اإن���ه لأمر غري���ب، فالأدب 
الرو�ش���ي يتطور على الأغلب نحو معار�ش للنقد. على كل 

حال لن نحيد عن طريقنا. 
الف�ش���ول  تث���ر  كلم���ات  اأ�ش���تافيف  فيكت���ور  ذك���ر  لق���د 
ح���ول "ال�ش���اطئ" يف ر�ش���الته املوجه���ة اإىل املوؤل���ف يف 
1975/6/5، ق���ال: اأنهي���ت قراءة روايت���ك اجلديدة للتو. 
اأقراأ ببطء دائمًا، اأما الآن فكانت قراءتي �ش���عبة اأي�شًا، اإذ 
رحت اأذلل مقاومة مثرة للغ�ش���ب حتى منت�شف الرواية 
وهذا ما يوؤكد جناح هذا العمل. هكذا يجب اأن تقراأ على ما 

نيكوالي فيد 
ترجمة :عياد عيد 

يوري بوندرايف والمصير المأساوي للمثقفين الروس
يبين يوري بونداريف في مؤلفاته تعدد أشكال الشخصيات اإلنسانية من غير أن يغفر ألبطاله الال مباالة والرضى 

عن النفس والخيانة. ليس غريبًا عنهم كل ما هو إنساني، فهم يظهرون التأرجح والال منهجية المعروفة والضعف 
اإلنساني البسيط، لكنهم في الوقت نفسه يتسمون بلين الطبع والطيبة واإلحساس بالندم وبعدم الرضى عن 

النفس. إن الكاتب نيكيتين )الشاطئ( والفنان فاسيلييف )االختيار( والمخرج السينمائي كريموف )اللعبة( والعالم 
دروزدوف )اإلغواء( هم أنموذجات فنية أصيلة. كان القسم األعظم من األعمال النثرية، ألسباب عديدة، يبني 

الشخصيات على أساس مغاير:

بوندرايف مع ر�سول حمزاتوف
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طبعت  مبطابع م�ؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفن�ن

manarat

�شكرتري التحرير
------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

االخراج الفني
----------------

علي كاطع

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

يبدو النتاجات املعقدة وغر العادية والذكية � اعتدنا اأن 
نبتلع الأ�شياء امل�ش���واة واململ�شة مثل الفطائر امل�شلوقة. 
لق���د كتبت رواي���ة جيدة جدًا، ب���ل هي عل���ى الأغلب فذة. 
لك���ن على كل �ش���يء فذ اأن يخ�ش���ع لتاأكي���د الزمن... كنت 
اأريد اأن اأحتدث اإليك عن اأ�ش���ياء كثرة، واأن اأ�شكرك على 
اأ�ش���ياء كثرة، لكنني اأقول لك �ش���كرًا قبل كل �ش���يء على 
اأنك جمدت حقًا الإن�ش���ان ال�شوفيتي، الذي �شفك من اأجله 
بحر من الدم، والذي غ�ش���ل مبحيط م���ن الدموع املريرة 
والثقيل���ة مبا فيه���ا دموعنا، والذي جعل���ه الكتبة عدميو 
املوهبة ورجال ال�ش���ينما وامل�شارح وال�شحف والراديو 
والتلفزي���ون بليدا وحق���روه وحطموا من ق���دره اإىل اأن 
اأ�ش���بح �شخ�ش���ًا م�ش���حكًا. لقد و�ش���ع جميعه���م، بحجة 
"متجيده"، اليد عليه يف �شوق دعايتنا املليئة بال�شجيج 
واخلالي���ة م���ن ال���روح... يف ه���ذا حتديدًا يكم���ن جوهر 
نيكيتين���ك وجاذبيته، التي تدفعن���ا اإىل اأن نتطاول خلفه 
واإليه لنكون جلي�شني واأ�شدقاء جديرين به". يف ما بعد 
عرّب فيكت���ور بيرتوفيت�ش عن فكرة هامة جدًا تن�ش على 
اأن م�ش���األة "بناء هيئة الإن�شان الرائع" قابلة للتنفيذ "اإذا 
تولها فنان حقيقي فقط... لقد قمت يا يوري بعمل خّر 

ر للروح".  ومطهِّ
يج���رب ع���دم الر�ش���ا ع���ن النف����ش وفه���م خدع���ة احلي���اة 
الإن�ش���انية يف ظ���روف ما بع���د احلرب نيكيت���ني على اأن 
يعي�ش يف عامل وهمي، واأن يحلم ب�ش���اطئ �شحري. لكن 
هل يف الإمكان الو�شول اإىل ذلك ال�شاطئ املن�شود، وماذا 
هناك؟ اأهي ال�ش���عادة اأم الفرح اأم الهدوء؟ هل �شتنك�ش���ف 
لنيكيت���ني احلقيقة باأوجهها اجلدي���دة فيجد الأجوبة عن 
الأ�ش���ئلة التي مل تك���ن تفارقه لياًل ونه���ارًا؟ اأم اأن اأحالمه 
عن ال�ش���اطئ امل�ش���م�ش والرائ���ع هي جمرد ثم���ار خياله، 
والأمر على ذلك ال�ش���اطئ �ش���عب كما هو عليه هنا،حيث 
ت�ش���ر �شعادة احلياة واأملها جنبًا اإىل جنب؟.. الوم�شات 
الأخ���رة من حي���اة بطل رواية ال�ش���اطئ ه���ي عبارة عن 
حلظ���ة اخ���رتاق الع���ذاب نحو ال�ش���عادة: وم�ش���ة تالقي 
املا�شي واحلا�ش���ر وامل�شتقبل، التي ي�ش���عر نيكيتني بها 
ويعيها ك�ش���عادة تولد ومتوت يف الوقت نف�شه، فال يجد 
اأح���د لذلك نهاية ولن يجد. وقد راح "يعود ببطء من غر 
اأمل، مودع���ًا نف�ش���ه على عّبارة م�ش���بعة برائح���ة الدري�ش 
يف مياه الظهر الدافئة. لقد عام نا�ش���دًا القرتاب من ذلك 
ال�ش���اطئ الأخ�ش���ر املوعود وامل�ش���م�ش، الذي وعده باأن 

احلياة مازالت اأمامه. لكنه مل ي�شتطع القرتاب منه". 
بين���ت اأول رواي���ة من الرباعي���ة اأي الطبقات العميقة يف 
احلياة م�ش���ها هذا الفن���ان، وكيف هز القلوب الإن�ش���انية 
ه���زًا قوي���ًا. لق���د اأح����ش بونداري���ف، اإ�ش���افة اإىل ذل���ك، 
اإح�شا�ش���ًا حادًا باأن الق�شايا التي يطرحها يف "ال�شاطئ" 
لي�شت وا�شعة النطاق وح�شب بل هي متطورة يف الزمن 
ومتحرك���ة ومتغرة. ووعى كذلك اأن احلياة قد اأ�ش���اءت 
معامل���ة نيكيتني على الرغ���م من اأنه ب���دا وكاأنه يعود مع 
التيار. وهاهو الآن يعلن باإ�ش���رار اأنه اإن�ش���ان اآخر اأكرث 
حزم���ًا يف اأفعاله، وراف����ش للواقع غر الإن�ش���اين الذي 
ل يرح���م، وهك���ذا ه���و فالدمي���ر فا�ش���يلييف م���ن رواية 

"الختيار". 
ثم���ة �شل�ش���لة م���ن امل�ش���اهد يف "الختي���ار" يب���دو فيه���ا 
وا�ش���حًا اأي اختي���ار كان يف مق���دور الفن���ان امل�ش���هور 
فا�ش���يلييف الإقدام عليه. لكن ه���ل كان ممكنًا اأن ل يكون 
ذل���ك اختي���ارًا ب���ل ن�ش���ف اختيار كم���ا يح���دث يف حياة 
الكثري���ن من���ا؟ مهم���ا كان ذلك ف���اإن فا�ش���يلييف "بعد اأن 
اجتاز ن�ش���ف احلياة الأر�ش���ية" �ش���ار ي�ش���ك يف جدوى 
ق�ش���يته واحلاجة اإليها، فاقدًا الإميان مبغزى احلياة... 
ورمبا كان فالدمير بو�شني الوحيد من بني الذين كتبوا 
ح���ول ه���ذه الرواي���ة، الأكرث دق���ة يف تلخي�ش حما�ش���ته 
الرئي�ش���ية ع���ام 1981: "... يف راأي���ي اأن ه���ذا الكت���اب 
يتكلم عن احلياة املاأ�شاوية الإن�شانية عمومًا وعلى اأزمة 

الع�شر الروحية والأخالقية العميقة خ�شو�شًا...". 
جت���ري اإع���ادة اإدراك الكن���وز الجتماعي���ة الأخالقية يف 
عالقة جمالية بالواقع ويف الوعي والأحا�شي�ش، وتبدو 
معراة على نحو وا�ش���ح يف لوحات فا�شيلييف. اإن منط 
الوحدة الكئيب وحزن ال�شياع وقلق فراق القريب وعدم 
وعي وم�ش���ة ال�ش���عادة ه���ي الفك���رة الرئي�ش���ية للمناظر 
الطبيعية التي ر�ش���مها يف الآونة الأخرة. واإليكم ب�شعًا 
منها: غ�ش���ق �ش���توي مبكر، اأ�ش���جار بتول بنف�شجية يف 
هواء القرية امل�ش���ائي، رك���ن منزل قروي �ش���دت نوافذه 
باألواح مت�ش���البة، اآخر �شعاع قرمزي على حدود الكثيب 
الثلج���ي الذي طم���ر املدخل، وهدوء اخلل���ق الأول املمتد 
فرا�ش���خ عدي���دة، املمزوج كم���ا يتخيل امل���رء بنباح كالب 
وداع���ي  ي���وم  اأو:  الأوىل.  الوحي���دة  والنجم���ة  بعي���د، 
�ش���اطع من اآخر اأيام ت�ش���رين الأول، وال�ش���م�ش البي�شاء 

منخف�ش���ة، وق���د نفذت من بني ج���ذوع البت���ول البعيدة، 
الت���ي بدت �ش���وداء على املنح���در قبالة ال�ش���م�ش، تفاحة 
وحيدة، �ش���قطت على الع�ش���ب قرب جدار دير مهدم وهي 

تكاد ل ترى من خالل الأوراق امللت�شقة بها. 
واأي�ش���ًا: ني�ش���ان، قم���ر ليم���وين يف غابة بت���ول عارية، 
ينر �شواد الأر�ش، جزر الثلج املتبقية، اأوراق الأ�شجار 

ال�شاقطة العام املا�شي... 
انعك����ش يف ذل���ك كل���ه، كم���ا يف امل���راآة، قلق فا�ش���يلييف 
و�ش���كه وخيبة اأمله. ففي حياته، كما �شرنا نفهم الآن، مل 
يك���ن ثمة مكان لل�ش���عادة قط. بل كان هن���اك بحث حثيث 
عنها. بل هل كان يف مقدور هذه ال�ش���عادة اأن تطرق باب 
اإن�شان جعل امل�شيبة العامة )فقدان احليلة اأمام املوظفني 
اجلبابرة واحلزبيني و�ش���قوط الأخالق والق�شوة( ذنبه 
اخلا�ش لأنه ل يقوى على تغير اأي �شيء يف هذا العامل 

نحو الأف�شل؟ 
�ش���ار بونداريف مع مرور الوقت يتجه اأكرث فاكرث نحو 
عر�ش ماأ�ش���اوية الإن�شان الداخلي، فبطله الآن م�شحوق 
وجمروح ومقيد باأعماله. لقد اأ�ش���رنا يف رواية "اللعبة" 
بعم���ق التحلي���ل الجتماع���ي وتوت���ر عامل الأحا�ش���ي�ش. 
وه���ا نحن ن�ش���ر �ش���هودًا على ذل���ك الإ�ش���رار والتتابع 
الذي يدافع به املخرج ال�ش���ينمائي املعروف يف اأو�ش���اط 
وا�ش���عة، اأي كرميوف، عن الكنوز الإن�شانية من ت�شاوؤم 
زميل���ه الأمريك���ي غريت�ش���مار وارتيابه اله���دام، ونتاأكد 
م���ن موهبته و�ش���دقه ونق���اء �ش���مره، ومن حب���ه كابن 
لأم���ه رو�ش���يا، التي قد يك���ون مق���درًا لها اأن تنق���ذ العامل 
من امل�ش���يبة املرعب���ة وتدفع جم���ددًا اأغلى ثم���ن لفكرتها 
اإن���ه،  ب���ني اجلمي���ع.  التاآخ���ي  اأي  العظيم���ة واملقد�ش���ة، 
خالف���ًا لفا�ش���يلييف بطل "الختي���ار" الرئي�ش���ي، يعرف 
اأن اجلم���ال مث���ل العمل واخلر لن ينقذ الع���امل من تلقاء 
نف�ش���ه، فكرميوف يفهم ماذا علي���ه اأن ينتظر من احلياة، 
وم���اذا ميك���ن اأن يدف���ع ثمن���ًا لع���دم ت�ش���اهله ومبدئيت���ه 
)ي�شرح مل�ش���اعد املخرج و�شعه الذي ل يب�شر باخلر يف 
الأ�ش���توديو فيق���ول: "يج���ب اأن نرد على الن���ار يا جينيا 
حتى اآخر طلقة. وحني ن�ش���ر عاجزين.. تخرج اأنت من 

احل�شار، و�شاأرد حينئذ على النار وحدي".( 
يرى كرميوف جيدًا اأي�شًا اأن الدناءة والأنانية والتزوير 
والالمبالة قد اأخذت تزدهر اأكرث فاأكرث يف حياة الب�ش���ر 
بع���د احل���رب )"اإن اأحدًام���ا م���ن الرباغماتي���ني ي�ش���تبدل 
مبه���ارة، بل رمب���ا بغباء كب���ر ب���روح الإن�ش���ان الدناءة 
فيم���ا ال�ش���مر يغفو بعذوب���ة اأمام التلفزي���ون"(. يقوده 
ذل���ك كل���ه اإىل تاأم���الت حزين���ة: "اأمر م�ش���حك، فاأن�ش���ار 
احلقيقة وحمبوها تعبوا، وتعب حمبو العدالة و�شاروا 
ممل���ني، يلوح���ون باأيديه���م ويبت�ش���مون له���م موا�ش���ني 
فق���ط. لكنن���ي على الرغم من كل �ش���يء اأتذكر يف حلظات 
الأ�ش���ى اإن�ش���انًا وحيدًا يف التاريخ مل يهادن. اإنه ال�شهيد 
واملع���ذب الذي ل مثيل ل����ه. من وهبه الإمي���ان والثبات � 
اأهو الله؟ من يعطيني الإميان، اأنا الكافر � اأهو الفن؟ اأهو 
الق����ش اأواكوام؟ وباأية قوانني ي�ش���تطيع اإظهاُر ال�ش���فالة 
والدن���اءة احلقرة اأن يوؤثر على ال���روح مبثل تلك القوة 
الت���ي توؤثر بها املاأ�ش���اة العظيم���ة؟ اأواك���وام، اأيها الق�ش 
اأو اأكوام املحتدم مب�ش���اعره، القدي�ش، والعامل املعا�ش���ر 
ناق�ش الروح، الذي يبحث عن الت�ش���ايل مت�شنجًا كما لو 
اأنه ع�ش���ية القيامة". ت�ش���بح الأحا�ش���ي�ش امل�شبقة القلقة 
اعتق���ادًا ب���اأن النج���اح ال�شخ�ش���ي يخف���ي عل���ة املجتم���ع 
الثقيل���ة، وي�ش���ر كرمي���وف جم���ربًا، ب�ش���بب م���ن بحثه 
املتوتر ع���ن مغزى احلياة وكل ما هو موجود وكذلك من 
اإح�شا�ش���ه احل���اد بذنبه ال�شخ�ش���ي يف اأن الكثر يتم يف 
احلي���اة ل كما فكر في���ه اأو حلم به يف احل���رب )"... متى 
واأين حرف الإن�ش���ان اأو يحرف الواقع عن الطريق. واأنا 
مع اجلمي���ع..."( واأخرًا من م�ش���كلته مع العامل احلايل 

القوي، على اأن يرتعد مّما يجري. 
و�شع بونداريف منذ بداية الثمانينيات على ل�شان بطله 
الرئي�ش����ي تنبوؤًا دقيقًا لعاملنا املعا�ش����ر: "لقد تكاثر كثر 
ج����دًا م����ن الأغبياء واملكاري����ن والهدامني واملتغطر�ش����ني 
واملوظفني املم�ش����وخني، من مدير العم����ارة اإىل الوزير، 
الذي����ن يوؤمنون مبب����داأ واحد ه����و: ع�ش الي����وم بعذوبة 
ولي����اأت من بعدنا الطوف����ان. اإنهم يقطع����ون الغابات من 
غ����ر رحمة، ويحول����ون الأنه����ار اإىل جمارير وال�ش����ماء 
اإىل جممع قمامة. اإنهم قتلة الأر�ش وكل ما هو موجود. 
اأمل تلح����ظ ي����ا جون اأن ل����دى قاطني الع����امل كلهم، عندكم 
وعندن����ا، تعبر واح����د يف عيونهم؟ الالمب����الة جتاه كل 
�ش����يء يف الدنيا ما عدا الراحة ملوؤخراتهم. ويف �شبيلها 
يبيع امل����رء ويخ����ون ل موطنه واأمته فح�ش����ب بل العامل 
كل����ه". ه����ل كان يف مق����دور ذوي املنا�ش����ب العالي����ة اأن 
يغف����روا ل����ه � واإن كان خمرجًا عامليًا م�ش����هورًا � مثل هذه 

الهرطق����ة؟ كال، طبع����ًا. لق����د اأطلقوا عل����ى كرميوف زمرة 
ما ي�ش����مى "ممثل����ي الطبقة العامل����ة" )ال�ش����ائق غولني( 
وموظف����ي الق�ش����اء وغره����م م����ن الأ�ش����نام املخل�ش����ني 
حلكام الكرميلني اآنذاك والرعاة ال�شارمني ملبداأ "امل�شلك 
الطبق����ي". مب تهمهم موهبة املثقف و�ش����رفه وكرامته اإذا 
كانوا يعت����ربون حبه لوطنه تفكرًا اإمرباطوريًا ودفاعه 
عن تاريخ رو�شيا املمتد اإىل اآلف ال�شنني واأدبها العظيم 

�شوفينية؟ 
راأى بونداري����ف يف رواي����ة "اللعب����ة" وعك�����ش نزع����ات 
وظواه����ر غ����ر معروف����ة، ب����داأت الآن فق����ط تعل����ن ع����ن 
نف�شها لكن حملت. يف اأح�ش����ائها اأجنة التطور العا�شف 
وال�ش����امل يف الأع����وام القريب����ة. اإن هذا الفنان يك�ش����ف 
يف م�ش����ر كرميوف عن �ش����مات ماأ�ش����اوية �شت�شر بعد 
عدة �ش����نوات طابع����ًا غالبًا على اأبط����ال رواية "الإغواء" 

و�شنتحدث عن ذلك يف وقت لحق. 
ت�ش����اف اإىل م�ش����ائب كرميوف كلها خيانة اأولئك النا�ش 
الذي����ن كان����وا مقرب����ني منه يف وق����ت م����ا واغرتابهم عنه 
وح�شدهم اإياه. وقد لعب هنا دورًا خا�شًا مولوت�شكوف 
ال����ذي مثل يف �شخ�ش����ه طي����ف الدن����اءة الإن�ش����انية كله. 
ي�ش����غل مولوت�ش����كوف مكانًا مرموقًا يف بني����ة الرواية، 
وي�ش����عر القارئ بوجوده على امتداده����ا كله، اإذ تتقاطع 
طرق����ه وم�ش����الكه غ����ر مرة مع م�ش����ر كرمي����وف مثرة 
لديه كل مرة �ش����عورًا بالنفور ويف بع�ش الأحيان اأ�شئلة 

مقلقة. 
ثمة طرق عدي����دة للتعبر عن موقف املوؤلف كال�ش����خرية 
والأح����داث  بال�شخ�ش����يات  وعالقت����ه  وال�ش����حك 
والنزاعات.. الخ. لكن ال�ش����يء الرئي�شي هو البطل )من 
هو، ومب يعي�ش، ما عقيدته، ومب يوؤمن، وماذا يرف�ش(، 
ث����م ياأتي كل م����ا تبقى من خالل����ه. هذا ل يعن����ي طبعًا اأن 
موق����ف املوؤل����ف يلتق����ي مع موق����ف البط����ل واأن املوقفني 
متطابق����ان متامًا. لكن التعبر عن عالق����ة الفنان بالعامل 
والع�ش����ر والنا�����ش يت����م عل����ى نح����و اأدق من خ����الل بناء 
ال�شخ�ش����ية حتديدًا. لنتمعن يف مولوت�ش����كوف بانتباه 

اأكرب، ولن�شتمع جيدًا اإىل حديثه املعقد. 
ل يث����ر التعارف الأول �ش����عورًا بالنفور منه كما ل يثر 
الإعج����اب اأي�ش����ًا. يب����دو كاأن هذا ال�ش����خ�ش منفذ عادي، 
ولي�ش اأكرث من: "مدير الإنتاج ترينتي �شيميونوفيت�ش 
مولوت�ش����كوف ال�ش����غر والهزي����ل، ذي الوجه الن�ش����يط 
با�ش����تمرار، اللطي����ف ال����ذي ي����وزع انتباه����ه املع����رب عن 
الحرتام عل����ى اجلميع". ثم يقفز بر�ش����اقة ويهرع للقاء 
كرمي����وف وقد "اأ�ش����يئت عين����اه اجلليديت����ان الرباقتان 
بالوف����اء". اإن الالمب����الة اخلا�ش����ة و�ش����راحة كرميوف 
الفظة ل تقلقان مولوت�ش����كوف، فهو ل ينفك يحيا ن�شيج 
التملق العنكبوتي الدقيق واحلب غر املحدود والوفاء 
ملعب����وده. "ي����ا ي�ش����وع الإل����ه، م����ن ي�ش����تطيع التهام����ك يا 
فيات�شي�ش����الف اأندرييفيت�ش � ورفع مولوت�ش����كوف يديه 
عجب����ًا نحو ال�ش����قف فانزلق ُكّما �ش����رتته احلريرية نحو 
مرفقيه � من ي�ش����تطيع اأن يهزك واأنت كال�شخرة، اأنت... 
يف مقدوري اأن اأحزر ما باعثك. ل اإنك غر خمطئ". هذا 
نفاق، فهو باع الإن�ش����ان املدين له بالكثر: "ا�شتدعوين 
اأي�ش����ًا منذ اأ�ش����بوع اإىل املقر النيابي... اأو لنقل دعوين 
اإيرين����ا  باملمثل����ة  عالقتك����م  ع����ن  �ش����األوين  للتح����دث... 
�شكفورت�ش����وفا. يب����دو اأن اأح����دًا ل����ن مينعهم م����ن احلفر 
حتى اللب، ما دامت الق�ش����ية تدور حول وفاة اإن�شان يف 
ظروف غام�ش����ة..". ل يتعجل مولوت�شكوف يف عر�ش 
جوه����ره احلقيقي، فهو ينزع تدريجي����ًا، وملتفتًا بحذر، 
لكن بحزم ل يلني، قناعه ال�ش����ابق عن وجهه، ويبداأ يطل 

جوهره اجلديد املعادي لكرميوف على نحو مك�شوف. 
يف اأثناء ذلك مييط لنا املوؤلف اللثام عن بع�ش التفا�شيل 
غر املتوقعة. فمولوت�ش����كوف مدي����ن لكرميوف بحياته 
وو�ش����عه احلايل. لكن مِلَ ل يحب ما�ش����يه، وخ�شو�ش����ًا 
اأع����وام احل����رب؟ اآه، لق����د كن����ت اأحم����ق. ل اأحب نف�ش����ي 
�ش����ابًا. لقد اأ�ش����فقَت عليَّ حينئذ، اأنا الأحم����ق، عام اأربعة 
واأربعني... قروي، مطلي بال�ش����حم كي ل ي�ش����َر. هذا ما 
كنُته يا فيات�شي�شالف اأندرييفيت�ش، ل اأ�شتطيع اأن اأتذكر 
نف�شي بهدوء. ل اأحب نف�شي �شابًا. اأحمق غبيًا". تبني اأن 
ترينتي مولوت�ش����كوف قد �شلك �شلوك اجلبان وال�شافل 
عل����ى اجلبه����ة: "مل يكن اأحد يري����د املوت. اأم����ا اأنا فكنت 
اأ�ش����ر يف ال�ش����تطالع جمنونًا اأحيانًا. خفت... �ش����كرًا 
ل����ك... ل اأريد اأن اأذكر احل����رب يف اأي حال من الأحوال، 
اأما اأنت فلن اأن�ش����اك دهرًا. ل����ولك لكانت عظامي تعفنت 

يف اأوكرانيا... كانت �شتتعفن يف تلك احلفرة..". 
نع����م، مل يكن اأحد يريد املوت يف احل����رب، لكنهم ماتوا. 
مات الكثرون، وا�شت�ش����هد ق�ش����م ال�ش����عب الأف�شل � اإىل 

هذه الفكرة يتجه اأبطال بونداريف با�شتمرار.



ينتم���ي الكاتب الرو�ش���ي يوري بونداري���ف )1924 - 2020( 
ال���ذي رحل من���ذ اأي���ام يف مو�ش���كو، اإىل جمموعة م���ن الكّتاب 
الذي���ن �ش���اركوا يف القت���ال خالل احل���رب العاملي���ة الثانية، ما 
اأك�ش���بهم مكان���ة خا�ش���ة يف الحت���اد ال�ش���وفييتي وج���راأة يف 
ط���رح اآرائه���م التي انتقدوا م���ن خاللها الكثر من ال�شيا�ش���ات 

الر�شمية.
كّر�ش���ت م�شاركته يف احلرب ح�ش���وره الأدبي اأي�شًا من خالل 
روايت���ه "الثل���ج احل���ار" )1969( التي تن���اول فيها تفا�ش���يل 
غر من�ش���ورة عن معركة �ش���تالينغراد التي خا�شها اإىل جانب 
جي�ش بالده، وا�ش���تمرت �شّتة اأ�شهر لتنتهي يف �شباط/ فرباير 
1943، وت�شّكل حمّطة فا�شلة اأدت اإىل هزمية اجلي�ش الأملاين 
يف اأوروبا باأكملها.العم���ل الذي اعُترب عالمة بارزة يف رواية 
احلرب داخل رو�ش���يا ويف العامل اأي�ش���ًا، مّثل تيارًا جديدًا يف 
الكتابة على ال�ش���عيد الفن���ي مبزجها بني اليوميات وال�ش���رد، 
وخلّوها من الأ�ش���طرة والأدجلة الت���ي طغت على معظم الأدب 
الرو�ش���ي ال���ذي تن���اول احل���رب، وق���د ترجمه���ا اإىل العربي���ة 
الروائ���ي العراق���ي غائ���ب طعمة فرم���ان.و" خل���ت روايته من 
الأدجلة التي طغت على الأدب الرو�شي الذي تناول احلرب" .

وكان بونداري���ف ال���ذي ُول���د يف مدين���ة اأور�ش���ك، ق���د التحق 
ب�"معهد مو�ش���كو" ودَر�ش الأدب بعد انتهاء خدمته الع�شكرية، 
واأ�شدر جمموعته الق�ش�شية الأوىل عام 1953 بعنوان "على 
�ش���فة النهر الكبر"، وتلتها رواية "كتائ���ب تطلق النار" التي 
ُن�شرت على حلقات يف ال�شحافة عام 1957 و�شدرت يف وقت 
متاأخر.مل تاأت رواياته الالحقة مب�ش���توى م���ا قّدمه يف "الثلج 
احلار"، لكنه وا�ش���ل الكتاب���ة عن حياته كجندي مثلما فعل يف 
روايت���ه "الطلقات الأخ���رة" )1961( التي تناول فيها ق�ش���ة 
قائ���د مدفعية ت���وكل اإليه مهمة �ش���ّد ممّر اأمام الق���وات الأملانية 
املن�ش���حبة على احلدود ما بني الت�ش���يك وبولندا، وهناك تدور 
معارك طاحنة الكّل فيها يخاف املوت، والكّل ي�شعف وينك�شر، 

وي�شيبه احلما�ش والندفاع اأحيانًا.
تتواىل اإ�ش���دارات بونداري���ف يف الرواية، ومنها: "�ش���مت" 
 ،)1981( و"الختي���ار"   ،)1963( و"اثن���ان"   ،)1962(
و"اللعب���ة" )1985(، و"اإغ���واء" )1992(، و"مثل���ث برمودا" 
)1999(، و"بدون رحمة" )2004(، اإىل جانب عّدة جمموعات 
ق�ش�شية منها "يف وقت متاأخر من امل�شاء" )1962(، و"البحث 
ع���ن احلقيق���ة" )1976(، و"حلظ���ات" )1977(، اإىل جان���ب 

كتابته �شيناريو فيلم "ملحمة التحرير الوطنية" )1970(.
رواياته يف ال�ش���بعينيات وم���ا بعدها جاءت مبثاب���ة تاأّمل يف 
م�ش���ر الحت���اد ال�ش���وفييتي ورو�ش���يا، وحمل���ت العدي���د من 
الإ�ش���ارات حول التدهور ال���ذي �ش���يقود اإىل النهيار، ومعنى 
احلي���اة وامل���وت بالن�ش���بة اإىل كاتب كان يف حلظة م���ا جنديًا، 
وغرها من امل�ش���ائل التي يتداخل فيها التاريخ ال�شخ�شي مع 
العام. وقد كان من اأ�ش���ّد املناه�ش���ني لالإ�ش���الحات ال�شيا�ش���ية 
)الربي�ش���رتويكا( التي طرحه���ا الرئي�ش ال�ش���وفيتي ميخائيل  
غوربات�شوف، حيث �شارك يف "موؤمتر احلزب ال�شيوعي" عام 
1988 وقال اإن الربي�ش���رتويكا ت�ش���به طائ���رة حتوم يف اجلو 
ة هبوط عليها اأن تتجه، ما عّدها البع�ش  ول تعلم اإىل اأية من�شّ

نبوءة حتّققت بعد اأقّل من ثالثة اأعوام.
وا�ش���ل بونداريف معار�شته ل�شيا�شات رو�ش���يا اجلديدة بعد 
تفّكك ال�ش���يوعية، معرت�ش���ًا عل���ى انقالب ال�شيا�ش���يني على كّل 
القيم ال�ش���ابقة وع���دم اإميانه���م باحلرية اإل يف �ش���ياق احتقار 
املرحل���ة ال�ش���وفييتية، حي���ث رف����ش قب���ول "و�ش���ام �ش���داقة 
ال�ش���عوب" مبنا�ش���بة عي���د ميالده ال�ش���بعني من رئي����ش البالد 

ال�شابق بوري�ش يلت�شني.

يوري بونداريف.. رحيل صاحب "الطلقات األخيرة"


