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في آب من عام 1953 توفي إيفان بونين )1870 - 
1953( .. الذي نال جائزة نوبل لآلداب عام 1933 .. وقد 

اشتهر بونين بشغفه بالشرق مما دفعه أكثر من 
مرة إلى زيارة بلدانه المختلفة، حيث تعّرف على حياة 

شعوبها و على عادات أبنائها و تقاليدهم .. وقد 
انعكس إعجابه بالشرق و بأهله في أشعاره و في 

قصصه و مذكراته ..

امت���د طري���ق الإبداع عند ذلك الإن�س���ان ح���وايل 70 عاما، 
اإذ �س���در ل���ه اأول دي���وان �س���عر يف منت�س���ف الثمانين���ات 
من القرن التا�س���ع ع�س���ر. وقد ات�س���م الإبداع الفني لإيفان 
بون���ن يف ذروة عطائ���ه ب�س���عة الأفق وبعم���ق النظر اإىل 
درجة مده�س���ة ...فقد �سارت قريبة اإىل عقله و قلبه جميع 
الأزم���ان والبلدان، املبادئ الإن�س���انية العامة بخ�س���و�ص 
اخل���ر، اجلم���ال والع���دل. مل يك���ن هن���اك، عل���ى الأرجح، 
كات���ب مماث���ل ا�س���تطاع اأن يتح�س����ص بدرجة عالي���ة واأن 
ي�س���توعب وعيه بنف����ص احلّدية تلك الع�س���ور البعيدة ما 
قبل التاريخية، رو�س���يا، الغرب وال�س���رق. وقد �ساعد يف 
اإن�س���اج وتفت���ح مواهب���ه ترحال���ه امل�ستم���ر - تنقالته يف 
بلدان الع���امل. يف عام 1907، وخ���الل ا�ستعداداته لل�سفر 
اإىل ال�س���رق الأو�س���ط ، من اأج���ل القيام برحل���ة حج نوعًا 
م���ا اإىل “الأرا�سي املقد�س���ة”، قام بون���ن بدرا�سة وتعلم 
الإجني���ل والق���راآن، وبالط���الع عل���ى الدرا�س���ات املتعلقة 

بال�سرق القدمي - مب�سر .
القد�ص، فل�سطن. اأثناء تنقله مل تكن تفارقه ق�سائد ال�ساعر 
ل لديه �سعدي، ال���ذي كانت حياته مو�سع  ال�س���ويف املف�سّ
اإعج���اب الكاتب الرو�س���ي: “بعد ولدت���ه، ا�ستثمر ثالثن 
عام���ا لكت�ساب املعرفة، ثالثن عام���ا يف الرتحال وثالثن 
اأخرى يف التفكر، التاأمل و الإبداع “. وقد عّب الكاتب عن 
الغاية من تنقالته م�ستعرًا كلمات ال�ساعر امل�سلم العظيم: 
“... اأنا، كما قال �سعدي، �سعيت لكي اأتعرف على الدنيا و 
لكي اأترك فيه���ا ان�سكابة من روحي”. لقد زار بونن اأكرث 
من م���رة كل من تركيا، �سواطئ اآ�سي���ا الو�سطى، اليونان، 
م�س���ر مب���ا يف ذل���ك ب���الد النوب���ة Nubia ؛ كم���ا تنق���ل 
عب �سوري���ا، فل�سط���ن، وزار اجلزائر، تون����ص واأطراف 
ال�سحراء الغربية؛ �ساف���ر بحرًا اإىل �سيالن، وبرًا عب كل 
اأوروب���ا. “ اأما بخ�سو�ص تنقالتي و اأ�سفاري، فقد ن�ساأت 
ل���دي فل�سف���ة خا�س���ة - كتب بونن يف ع���ام 1912 - اأنا ل 

اأعرف ما هو اأف�سل من الرتحال » .
البحث ع���ن اأجوبة على الأ�سئلة التي تهم الب�سرية جمعاء 
ب�س���كل دائم: ح���ول معنى احلي���اة، حول الغاي���ة من خلق 
الإن�س���ان، ع���ن العالق���ة املتبادل���ة والرتب���اط املتبادل بن 
اأ�س���كال الوج���ود ككل، ح���ول املغ���زى من التاري���خ، حول 
اأ�سب���اب نهو�ص وموت احل�سارات، وكذل���ك الأفكار حول 
العتق���اد والإمي���ان، حول �سع���ي ال�سع���وب اإىل احلقيقة، 
اخل���ر واجلم���ال، ويف ذات الوق���ت التعط����ص الدائم لأن 
ي���رى بنف�س���ه العامل ال�سدي���د التنوع - كل ه���ذا كان يغذي 

اخليال اجلامح للفنان، يوقد فكره و كلمته .
واأك���رث م���ا جذبت اهتمام بون���ن تلك البل���دان والع�سور، 
جت���ّذرت  حي���ث  النهاي���ات،  و  البداي���ات  التق���ت  حي���ث 
“مناب���ع الأيام”، حيث ت�سادم���ت الطاقة اخلالقة للروح 
م���ع الببري���ة، الإب���داع وال�ستب���داد. لقد �ساه���د اأنقا�ص 
البارثين���ون اليون���اين وقرطاج���ة الفينيقي���ة، الأهرامات 
الهائل���ة يف م�س���ر، اأ�سرح���ة الفراعنة املوغل���ة يف الِقدم، 
اأط���الل حيفا يف فل�سط���ن مع اجل���دران ال�سخمة و مقابر 
يف���وق عمرها اأربع���ن قرنًا . لكن اأكرث م���ا اأده�سته بعلبك، 
بقاي���ا معب���د ال�سم����ص، “ ال���ذي تف���وق مقايي�س���ه كل م���ا 

اأجنزته يد الإن�س���ان “. لقد �سحرت بونن تلك املنحوتات 
ال�سخرية، التي كانت قد �سنعت يف تلك الأزمان الغابرة، 
م���ا زالت ت�سج  العمالقة  ع���ن  الأ�ساطر  “ عندم���ا كان���ت 

باحلياة » .
“معب���د ال�سم�ص” - هذه ه���ي الت�سمية التي اأطلقها على 
الطبع���ة الأوىل م���ن دي���وان ق�س�س���ه النرثية الت���ي كتبها 
خ���الل اأ�سفاره، وال���ذي ا�سماه يف طبعت���ه الثانية بطريقة 
ل تق���ل �ساعرية: “ِظّل الط���ر” . الغريب هو اأن الروايات 
- الأ�سف���ار ال�س���رق اأو�سطي���ة كتبه���ا بون���ن بالتزامن مع 
الكتاب���ات ذات الطاب���ع الروح���ي الرو�س���ي الأ�سي���ل مثل 
“القري���ة” وغره���ا، التي كتبها خ���الل الأعوام 1907 - 
ها  1911 . لق���د و�سعه���ا بون���ن اإىل جانب بع�سه���ا وخ�سّ
باعتباره���ا الأك���رث اأهمي���ة. يف بع�سها - رو�سي���ا، احلياة 
الرو�سي���ة اليومية. يف البع�ص الآخ���ر - ال�سرق، الطبيعة 
اخلالب���ة، العراقة والعاديات. ه���ذه هي العناوين العربية 
لق�سائ���ده: “ليلة القدر”، “ حمم���د يف املنفى )الهجرة(”، 
“القافلة”.  “القاه���رة”،  “الب���دوي”،  “ام���روؤ القي����ص”، 
وه���ذه بع����ص ق�س�سه ع���ن ال�س���رق الأو�س���ط: “الدلتا”، 
“معبد  الط���ر”،  “ِظ���ّل   ،“ “اليهودي���ة  الآله���ة”،  “بح���ر 
ال�سم����ص”، “�سح���راء ال�سيطان - كلها حتك���ي عن م�سر، 

لبنان، فل�سطن، عن اخللود و حلظية احلياة.
اأم���ا الق�سائ���د “الإ�سالمية” فه���ي كثرة ج���دًا عند بونن 
لدرج���ة اأن���ه لو مل تك���ن معروف���ة تفا�سيل حيات���ه اليومية 
و كينونت���ه، لكان م���ن املمكن العتقاد اأن ه���ذا الأخر بن 
الكت���اب الرو����ص الكال�سيكي���ن العظ���ام - مل يك���ن يف���ارق 
الق���راآن اأبدا ، كما لو ان���ه كان يحمله معه يف حقيبة �سفره 
ط���وال حياته. ب���ل اإن الواقع هو كذلك . فق���د كانت ن�سخة 
م���ن القراآن برتجم���ة اأ. نيكولييف )لقد مت التثبت من اأنها 
ن�سخ���ة �سادرة يف مو�سك���و ع���ام 1901( بالن�سبة لأيفان 
الك�سييفيت�ص مبثابة واحد من اأهم واأكرث الكتب املقروءة 
لدي���ه. ففي الق�سائ���د، اململوءة بنفحة ال�س���رق الإ�سالمي، 
جن���د اأن ال�ساعر الرو�سي كان يتب���ع القراآن ب�سكل مبا�سر، 
اآي���ات الكت���اب املقد����ص للم�سلم���ن.  واأحيان���ا كان يك���رر 
ع���دا ذل���ك، اإن بونن قد تاب���ع باإح�سا�ص ال���وارث ال�سرعي 

اخلا�ص تقاليد بو�سكن و “حماكاته للقراآن« .
و م���ع ذل���ك، اإن ق�سائ���د بون���ن ال�سرقية ل تعتم���د م�سادر 
كتابية و ح�سب . ففي تلك الأ�سعار ميكن تّلم�ص لي�ص فقط 
الفتتان بالزخرفة لوحدها، التي متتاز بها عادة الق�سائد 

ال�سطحية لل�سعراء - الرمزين.
لق���د �سافر بونن يف اأرج���اء الدنيا اأكرث بكث���ر من جميع 
اأولئ���ك ال�سع���راء . و رغ���م ذل���ك، فاإنه كان م���ن جديد يلبي 
الن���داء القاهر ويع���ود اإىل بالد الإ�س���الم... لكن الق�سائد، 
الت���ي مت نظمها اأثناء الرح���الت اأو التي ظهرت اإىل احلياة 
ع���ن طري���ق الذكري���ات، كان���ت تخ���رج قب���ل كل �س���يء من 
الإح�سا�ص املبا�سر بالأر�ص و الهواء يف البلدان املكت�سفة، 

املدن والبلدات ، احلدائق و ال�سحارى التي اغرم بها .
هنا مملكة الأحالم

على امتداد مئات الفرا�سخ
ال�سواطئ مقفرة عارية ماحلة .

لكن املاء فيها - بلون الزمرد و ال�سماء
و احلرير الأبي�ص اأ�سد بيا�سًا من الثلج .

يف حرير الرمال جمرد نبات ال�سيح الأزرق
يرعاها الله لأجل قطعان الغنم الرّحل ،

وال�سماوات هنا زرقاء لدرجة ل ت�سدق،
وال�سم�ص فيها - كما نار جهنم ، �َسقر .

ويف �ساعة القيظ ، حن ال�سراب امل�سقول
ُيْغِرُق العامَل باأكمله يف نوم عميق ،

يف بريق ل نهائي، خلف حدود الأر�ص احلزينة،
يحمل الروح اإىل حدائق اجلنة .

وهناك يجري، هناك ي�سب خلف ال�سباب
نهُر كل الأنهار، الكوثر الالزوردية ،

و لكل الأر�ص، لكل القبائل و البلدان
مينح الهدوء . ا�سب، �سلِّ - واآمن .

اإن ق�سائ���د بون���ن )و كما ه���ي ق�س�س���ه، باملنا�سبة( كانت 
ت�ستن���د ب�سكل اأ�سا�س���ي على املعان���اة ال�سخ�سية العميقة. 
بغ����ص النظ���ر عن املو�س���وع. فقد كان ق���ادرًا اأن يكتب يف 
نف����ص اليوم عن �سماوات ال�سم���ال الرو�سي، �سواطئ نهر 
الدني���ب اأو نه���ر اأوكا، كنائ����ص �سقلي���ا و غاب���ات �سي���الن 
... فف���ي الع�س���رات م���ن ق�سائ���ده جن���د ه���ذا امل�سيح���ي 
الرثوزك�س���ي الغي���ور، ال���ذي يفاخ���ر باأ�سول���ه الرو�سية 
النبيل���ة، و ق���د ا�ستط���اع اأن يتقم����ص بالكام���ل �سخ�سي���ة 

امل�سل���م، الدروي����ص املتج���ول، واحل���اج اإىل املقد�س���ات... 
وتارة يتحول اإىل مغنٍّ يتغنى بالهناء يف اأجواء احلرمي، 
و اأحيان���ا اأخرى اإىل �ساهد على خلق العامل من قبل الله و 

�ساهد عيان على يوم احل�ساب العظيم.
لق���د �ساه���د بونن خمتلف جوان���ب العقي���دة الإ�سالمية و 
احلي���اة الإ�سالمية . كان م�ستع���دًا، وهو يف رمال الليايل، 
اأن يث���ق باملث���ل العرب���ي: “اأيه���ا امل�سافر، ل تخ���ْف! هناك 
يف ال�سح���راء كث���ر م���ن الروع���ة و ال�سحر . ه���ذه لي�ست 
اأعا�س���ر، بل اإنها اجل���ن ُتقِلق ال�سحراء. ه���ذا هو املالك، 
خادم الرب الرحيم، ق���د قذف �سياطن الليل ب�سهم ذهبي” 
. فف���ي بع����ص الق�سائد، مثل “ ليلة الق���در “، “ ت�سبيح “، 
“ اأبراهام  “ املقام املقد�ص”،  للكعبة”،  “ احلجر الأ�سود 
. الق���راآن، ال�س���ورة ال�ساد�سة(، “ اإبلي����ص والإله، “ الطر 
“عر�ص  “اخلال���د”،  “الفق���ر”،  املنف���ى”،  “، حمم���د يف 
�سليم���ان”، “احلجيج”، “ ي���وم احل�ساب” ويف جمموعة 
اأخ���رى م���ن الق�سائد املكتوبة يف اأع���وام خمتلفة، جند اأن 
ال�ساعر الرو�س���ي يتحول اإىل روحاين اإ�سالمي متحم�ص، 
ب���ل ويظهر كمت�سوف حقيقي.. وتعت���ب ق�سيدة “ال�سر” 
من عي���ون الكن���وز ال�سعري���ة عند بون���ن، تل���ك الق�سيدة 

املرفقة باقتبا�ص من القراآن : “ اآمل ..« .
زفر على امِلدية - و اإذ ب�سفرِة

خنجرِه ال�سوري
تلمع يف الدخان الأزرق :

و يف الدخان ملعت بو�سوح اأكب
على الفولذ ر�سوم ذهبية

حمفورة بزخرفة من ذهب.
» با�سم الله و النبي ،

اقراأ، يا عبد ال�سماء و القدر،
نداءك املهن: قل، باأي

�سعار قد ُزيِّن خنجرك ؟ »
قال هو : “ �سعاري رهيب .

اإنه - �سر الأ�سرار : األف . لم . ميم ».

» األف . لم . ميم ؟ و لكنها اإ�سارات مبهمة
كما الطريق يف ظلمة احلياة الآخرة :

اأخفى �سّرها حممد ... »
» ا�سمت ، ا�سمت ! - قال بحدة -

ل اإله اإل الله،
اأكرث الأ�سرار باأ�سًا - ل �ّسر اكب ».

قال ، لم�ص بال�سيف ذو احلدين
اجلبن حتت عمامة احلرير،
و األقى على اأمتيدان القائظ

نظرة فاح�سة ك�سولة كطر جارح -
و اأخف�ص رمو�سه الزرقاء الهادئة

من جديد على ال�سيف ذو احلدين .
كم���ا اإن ق�سائ���د بون���ن الكث���رة يف الغ���زل ه���ي الأخرى 
ح�سن���ة، والتي تبز فيه���ا احلان و�س���ور اإ�سالمية. مثاًل، 
ق�سيدتان عن احل�سناء - اليهودية �سفية، زوجة الر�سول. 
يف اإحداهما، الثمانية الرائعة والتي ت�سلب �سغاف القلب، 
جن���د كي���ف اأن النبة الدنيوي���ة، اخلفيفة بع����ص ال�سيء، 

تتحول فجاأة اإىل احتفالية:
�سفّية، وقد ا�ستيقظت، راحت جتدل بيد
زرقاء ماهرة خ�سالت اجلدائل ال�سود:
» الكل يعرين، يا حممد، باليهودية » -

تتكلم عب الدموع، و دون اأن مت�سح الدموع.
حممد، وهو ينظر مع ابت�سامة �ساخرة و بحب،

يجيب بوداعة : “ قويل لهم ، يا �سديقتي :
اأبراهام - اأبي ، مو�سى - عمي ، و حممد - زوجي » .

اإن النبي و بكلمات قليلة يوؤكد �سلته بالتوراة، والتعاقبية 
يف ر�سالته .

يف  الإ�سالمي���ة  واملو�سوع���ات  الأحل���ان  امتزج���ت  لق���د 
اإبداع بون���ن مع احلان ومو�سوعات الت���وراة والإجنيل 
. ومبعن���ى م���ا اإن “الديان���ات ال�سماوي���ة” الث���الث كان���ت 
بالن�سب���ة له ديان���ة واحدة. لكن بونن ا�ستط���اع اأن ي�سعر 
بخ�سو�سية الإ�سالم. فف���ي ق�سيدته “الراية اخل�سراء”، 

بونين وسحر الشرق
أيغور يرماكوف

إعداد و ترجمة: د . إبراهيم إستنبولي
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م���ا من كتاب يثر ح���رة واأ�سئلة نق���اد الأدب وموؤرخيه 
“حي���اة  كت���اب  يفع���ل  م���ا  بق���در  الع�سري���ن  الق���رن  يف 
اآر�سني���اف” لل�ساعر الرو�سي اإيف���ان بونن )نحتفل هذا 
الع���ام بالذك���رى 150 لولدت���ه(. فعلى الرغم م���ن العدد 
املعتدل ل�سفحات الكت���اب يف �سيغته “النهائية” )388 
�سفحة يف الرتجمة الإجنليزية ال�سادرة عام 1952 يف 
نيوي���ورك( يت���وزع الكتاب يف اأ�سول���ه الرو�سية اأجزاًء 
عدي���دة قد يك���ون معظمها �سدر تباعًا ب���ن عامي 1927 
و1939 يف فرن�س���ا ث���م بلجي���كا. ب���ل اأن بون���ن نف�س���ه 
كان بع���د اأن ي�س���در ج���زءًا يعود ويعمل علي���ه مبدًل يف 
الأح���داث وال�سخ�سيات بل حت���ى يف اأ�سماء �سخ�سيات 
ل يب���ّدل ل من موقعها ول م���ن اأهميتها يف ال�سياق. كان 
م���ن الوا�سح اأنه بعد �سياغت���ه الأوىل يتطلع اإىل تغير 
الكتاب جذريًا. وهو قال على اأية حال مرارًا وتكرارًا اأنه 
اإمنا يريد اأن يكت���ب رواية “يف ثالثة اأجزاء” ل �سرته 

الذاتية.
وم���ع ه���ذا ل ينظر معظ���م النقاد وموؤرخ���و حياة بونن 
اإىل الكت���اب يف جممله اإل على اأنه ب�سكل اأو باآخر �سرة 
ذاتي���ة له. ويف النهاي���ة يبقى ال�سوؤال: ه���ل نحن ب�سدد 
�س���رة ذاتي���ة؟ رمبا، ولكن م���ا الذي جاء يفعل���ه فيها اأخ 
متخّيل ل�ساحب ال�سرة يظهر ويختفي من دون اأن يقال 
لن���ا اإنه يفعل ذلك يف حل���ٍم اأو يف كابو�ص؟ واإذا كنا اأمام 
رواي���ة مِلَ ذل���ك التطابق بن �سرة عائل���ة بونن كما هي 
معروفة و�س���رة اآل بوغدانوف املتخّيلة؟ هل نحن اأمام 
رواية ت�ستع���ر اأحداثها وبع����ص �سخ�سياتها من حياة 
الكاتب، اأم اأمام �سرة ذاتية ت�سعى اإىل ت�سليل القارىء 

بن احلن والآخر؟
كل ه���ذه اأ�سئلة م�سروعة بالن�سب���ة اإىل هذا الكتاب الذي 
ُيجِم���ع النقاد عل���ى اعتب���اره، يف الأحوال كاف���ة، اأقوى 
كت���اب اأ�س���دره اإيفان بونن بعد ترك���ه وطنه للعي�ص يف 
باري����ص عل���ى وجه اخل�سو����ص وكذلك يف م���دن غربية 
غره���ا. ولئ���ن يكون م���ن ال�سع���ب اعتماد “عن���د منبع 
الأي���ام” ك�س���رة موثوقة للكات���ب، من الوا�س���ح اأن يف 
الإم���كان النظ���ر اإلي���ه ك�سورة م���ن حياة مثق���ف رو�سي 
عا����ص جتربة الوط���ن وجترب���ة الغربة �س���واء ب�سواء. 
جترب���ة الري���ف وجتربة املدين���ة، ف�س���اء يف نهاية الأمر 
اأن يع���ّب عنها ولو ب�سيغ موارب���ة اأحيانا. هذا من دون 
اأن تفوتن���ا روع���ة اجل���زء الأول املعن���ون ب����”يف منب���ع 
الأيام” الذي ي�سف في���ه بونن، مبا�سرة هذه املرة على 
الأق���ل، الطفول���ة الت���ي عا�سه���ا يف ريفه اله���ادىء البليد 
وال���ذي عاي�سه من دون اأح���داث تذكر متوقفًا عند ت�سابه 
الأيام والف�سول وحت���ى موا�سم اجلنازات التي ي�سفها 
ب�س���كل رائ���ع، و�س���وًل اإىل درا�ساته الثانوي���ة يف بلدة 
�سغ���رة جماورة والُعليا يف خاركوف التي �سهدت اأول 
اإىل العا�سمة ومن ثّم  “اأجم���اده” الأدبية قبل انتقال���ه 
اإىل الغ���رب مهاجرًا حن اندلعت الث���ورة البل�سفية التي 
�سي�سع���ر اأن عاملها غر عامل���ه! و�ستتوىل الأجزاء التالية 
بقي���ة احلكاية التي يطالعنا فيه���ا املدعّو اآر�سانياف هذه 
املرة وقد تفاقمت اأزماته ال�سخ�سية بقدر ما راحت تزيد 
�سهرته ككاتب بات معرتفًا به من دون اأن يخفف ذلك من 
ح�ّس���ه املاأ�ساوي الذي كان يطالعن���ا باكرًا وب�سكل �سديد 

الرو�سّية، يف “عند منبع الأيام«.
يف نهاي���ة الأمر مل يكن فوز اإيف���ان بونن بجائزة نوبل 
الأدبية يف 1933 مفاج���اأة لأحد، فالعرتاف به بو�سفه 
واح���دًا من كبار �سعراء الثلث الأول من القرن الع�سرين 
كان اأم���رًا طبيعيًا. ومع هذا فاإن���ه كان اأكرث النا�ص غيظًا 
يومه���ا، وذل���ك بكل ب�ساط���ة لأن ال�سحاف���ة العاملية التي 
كانت تتابع ما يجري يف مو�سكو من حماكمات و�سراع 
عل���ى ال�سلطة حتت ظل �ستالن، وج���دت يف فوز بونن 
بجائزة نوبل “�سربة موجهة اإىل ال�ستالينية” باعتبار 
اأن بون���ن يعي����ص منفي���ًا يف فرن�س���ا من���ذ قي���ام الثورة 

الرو�سية ومبارحته وطنه.
بالن�سب���ة اإىل بع�ص ال�سحافة مل يكن ف���وز بونن نابعًا 

من اأهميت���ه ك�ساعر وكاتب، بل من اأهميته كمن�سق معاٍد 
للنظام ال�سوفياتي. طبعًا، احتاج الأمر يومها اإىل تدخل 
كبار النقاد وكبار دار�سي الأدب وال�سعر الرو�سين قبل 
اأن ُيع���اد العتب���ار لفوز بونن باجلائ���زة العاملية، وقبل 
اأن يكت�سف القراء اجل���ادون اأنهم، حقًا، اأمام كاتب كبر 
ل يق���ل اأهمية ع���ن كبار الكت���اب وال�سع���راء الرو�ص من 

بو�سكن اإىل تول�ستوي ومن ت�سيكوف اإىل غوركي.
مث���ل غره من كبار الكتاب الرو�ص مل يكّف اإيفان بونن 
يوم���ًا عن الكتاب���ة عن رو�سي���ا، وعن �سعبه���ا وتاريخها 
واآلم فالحيه���ا. فه���و، عل���ى الرغم من حت���دره من عائلة 
اأِر�ستقراطي���ة م���ن م���الك الأرا�س���ي الكب���ار، كان ي�سعر 
ب���الأمل م���ع ذل���ك ال�سعب ال���ذي ينتم���ي اإليه وب���كل قوة، 
متامًا كما كان يح�ص بالحتاد مع طبيعة وطنه الرو�سي 

وت�ساري�سه.
ولق���د ولد اإيفان بون���ن ع���ام 1870 يف مدينة نوروين 
واأم�س���ى طفولته كلها يف اأرا�س���ي العائلة و�سط “بحر 
م���ن القم���ح والع�سب والأزه���ار” كما �سيق���ول لحقًا يف 
واحدة من ق�سائده. واحلال اأن عمله ال�سعري والنرثي 
�سيظ���ل مطبوعًا بتل���ك الروؤى وامل�ساه���دات التي طبعت 
�سن���وات طفولت���ه. وحت���ى يف �سن���وات عم���ره الأخرة 
وه���و يعي����ص يف باري����ص، حيث �سرحل ع���ن عاملنا يف 
خري���ف ع���ام 1953، �ستظ���ل ال�س���ور الت���ي يع���ب عنها 
بون���ن هي، هي، ال�سور امل�ستم���دة من �سنوات طفولته 
الرو�سي���ة العريقة تل���ك. وكان اإيف���ان يف التا�سعة ع�سر 
م���ن عمره ح���ن ا�سطرت���ه ظ���روف اأ�سرت���ه املالي���ة اإىل 
العم���ل يف الطباع���ة، ولقد مكنه هذا م���ن الن�سراف اإىل 
الق���راءة وبداأ يكت���ب اأوىل اأ�سعاره، وه���ي اأ�سعار لفتت 
اإلي���ه الأنظار، فكان اأن اأو�سلت���ه يف عام 1901 اإىل اأول 
اع���رتاف ر�سمي ب���ه ك�ساعر جمي���د، وكان ذلك حن منح 
جائزة بو�سك���ن عن جمموعته “�سقوط الأوراق”، غر 
اأن تل���ك املجموعة مل تك���ن الأوىل بالطبع، اإذ كان بونن 
ق���د بداأ ين�س���ر جمموعاته تباعًا منذ ع���ام 1893، فكانت 
جمموع���ة “اأخب���ار الوط���ن” وجمموع���ة “يف الكوخ” 
ث���م “تفاح���ات اأنطونوف” يف ع���ام 1900، وه���ي كلها 
جمموع���ات ثبتت مكانة �ساعرنا بو�سفه واحدًا من اأبرز 
الكال�سيكي���ن ال�سب���اب. وكلمة كال�سيكي���ن ل تاأتي هنا 

اعتباطًا.
فاحل���ال اأن بون���ن ال���ذي اأبدى ح�س���ًا تقدمي���ًا كبرًا يف 
موا�سيع���ه كان ي�سر على كال�سيكي���ة ال�سكل يف انتمائه 
اإىل ال�سع���ر الرو�سي كما جتلى خالل الن�سف الثاين من 
القرن التا�س���ع ع�سر. غر اأن ما ظل يطبعه كان الت�ساقه 
بالطبيعة التي مل ينف�سل و�سفها لديه عن و�سفه لبوؤ�ص 
ال�سع���ب، ابن الطبيعة الب���ار، ولقد ق���اده تاأمله للطبيعة 
اإىل نوع من النزعة ال�سوفية، قاده بالتايل اإىل الهتمام 
بالأدي���ان ال�سماوي���ة ل �سيما البوذي���ة والإ�سالم، وراح 

يدمج منهما يف �سعره تعابر ومو�سوعات ملفتة.
ويف ع���ام 1905 م���ع اندلع الث���ورة الرو�سي���ة الأوىل، 
وعل���ى عك�ص ما كان ميكن اأن ُيتوق���ع منه، اأح�ص بونن 
بالف���زع وب���اأن ثم���ة عامل���ًا باأ�س���ره ينه���ار اأم���ام ناظريه، 
ع���امل يود ل���و يتم�سك به رغ���م م�ساوئه. وم���ن هنا، راح 
اإميان���ه بكل �س���يء يتزع���زع واإن ظل يكت���ب وين�سر من 
دون انقط���اع. وح���ن اندلعت الث���ورة البل�سيفية حاول 
اأول الأم���ر اأن يتما�س���ى معه���ا، لكنه عجز ع���ن ذلك وهو 
الرومان�س���ي الأر�ستقراطي، فهاجر يف ع���ام 1920 اإىل 
فرن�س���ا. وهناك، على الرغم من اأنه بات ُمِقاًل يف الكتابة 
والن�س���ر، وف�سل اأن يخل���د اإىل �سيء م���ن ال�سمت، راح 
جم���ده و�سهرت���ه يك���بان، وكل ذل���ك داأب���ه حت���ى فوزه 
بجائ���زة نوبل يف عام 1933. وه���و رغم ذلك الفوز ظل 
دائ���م احل���زن �سديد الت�س���اوؤم لي�ص اإزاء م�س���ر رو�سيا 
وحده���ا فح�س���ب، ب���ل اإزاء م�س���ر ال�س���رط الإن�س���اين 
باأجمل���ه، وقد انعك�ص ذلك الت�ساوؤم على �سعره ونرثه ل 
�سيما يف كتابه الأ�سهر “حي���اة اآر�سنياف” الذي يغنينا 
يف معظ���م ف�سوله عن قراءة اأية �س���رة حقيقية له حتى 
اإن كانت عالمات ال�ستفهام �ستبقى كثرة حول “و�سفه 

احلقيقي” حلياة هذا ال�ساعر.
يف اأوا�س���ط اخلم�سيني���ات ب���داأ ال�سوفياتي���ون يهتمون 
باإيف���ان بون���ن و�سع���ره، ون�س���رت خمت���ارات مهمة من 
اأعماله يف مو�سكو عام 1967 لتجعل منه وجهًا اآخر من 
“وجوه ال�سعراء والكتاب الرو�ص الكبار الذين �سنعوا 
ل���الأدب الرو�سي اأجماده الكبى”. عل���ى حد تعبر اأحد 

النقاد الرو�ص.
عن االندبندنت عربية

ال تزال األسئلة حائرة حول »حياة 
آرسنياف« إليفان بونين

إبراهيم العريس

والت���ي تبدو كما ل���و اأنها دعوة غر متوقع���ة نهائيًا من فم 
م�سيح���ي اأرثوذك�سي - اإىل اجله���اد املقد�ص، نرى ال�ساعر 

مغمورًا باإلهام حانق:
.. لقد غفوِت ، لكن نومك - اأحالم ذهبية .

اأنتِ  عْبَ اأربعن ثوبًا من احلرير
تتن�سقن رائحة الورود و تتنف�سن العفونة -

عطر القرون .
و لكنك تنامن ب�سالم، يا جمد ال�سرق !

وقد ّفتنِت القلوب
اإىل الأبد . األ�سِت اأنِت التي �سيِّدِك جبائيل

فوق راأ�ص النبي ؟
و األ�سِت اأنِت ت�سبحن فوق ال�سرق اإىل اليوم ؟

ا�ستديري ، انه�سي -
و �سينه�ص الإ�سالم، كما لو “ �سموم “ ال�سحراء،

اإىل اجلهاد املقد�ص !
اإن القرن الع�سرين املليء بالكوارث الب�سرية قد غّر ب�سكل 
جذري حياة ال�سع���وب الإ�سالمية. فقد انعك�ست عميقًا يف 
�سع���ر بون���ن الأم���واج العاتي���ة للع�سر احلدي���ث؛ وكانت 
بع����ص ق�سائده مث���ل “اأم���واج” و”اأحفاد النب���ي” عبارة 
ع���ن �س���دى مبا�سر مل���ا يح���دث يف ال�سيا�سة العاملي���ة . لقد 
كان���ت عزيزة على قلب ال�ساعر الرو�س���ي م�ساعر العتزاز 
والكرام���ة لدى امل�سل���م يف وج���ه املحتل���ن وامل�ستعمرين 
الأوروبي���ن. و قد ظلَّ بونن حتى نهاية عمره يحلم بذلك 
التمازج ال�ساحر بن احلكاي���ة ال�سرقية واحلياة املنفتحة 

و كانت تدعوه با�ستمرار اإىل ال�سفر :
ال�سحراء يف �سوء خافت، ملتهب.

وخلفها - ظلمة وردية .
هناك ماآذن و م�ساجد،

وقببها املزخرفة.
هناك �سخب النهر، ال�سوق امل�سقوفة،

حلم الأزّقة، ظالل احلدائق -
وهي تغفو، تفوح بالع�سل

على الأ�سطح اأوراق الزهور.
جن���د اأن اإدراك الطبيع���ة، ال�سواه���د الأثري���ة القدمي���ة و 
احلي���اة املعا�س���رة ل�سع���وب ال�سرق الأو�س���ط يتماهى يف 
�سل�سل���ة اليوميات - الروايات ال�سعرية “ ظّل الطر “ مع 
تاأم���الت م�ستفي�س���ة - فل�سفية، تاريخي���ة، دينية، اأخالقية 
وجمالي���ة . هكذا تتحول الرحلة يف املكان اإىل ارحتال يف 
الزم���ان اأي�سا. اإذ اأن بونن يزيل حدود الزمان و الف�ساء، 
يجع���ل من قرائ���ه م�ساركن له يف خمتل���ف التنقيبات عند 
ال�سع���وب ب���دءًا من اأي���ام اأبراه���ام قب���ل التاريخية وحتى 

اأيامنا هذه .
ويف م�س���ر، عن���د ه���رم خوف���و العظي���م، و ه���و يلم����ص 
“الأحجار، التي هي رمبا من اأقدم الأحجار التي اقتطعها 
الب�س���ر”، عا����ص بونن اإح�سا�ص الحت���اد الأخوي مع ذلك 
الأ�س���ر العرب���ي املجهول، ال���ذي �سّيد ه���ذه الأحجار. اإن 
ه���ذه امل�سارك���ة الوجدانية م���ع املا�سي قد األهم���ت اأفكاره 
بخ�سو�ص م�س���رة التاريخ، دافعة اإياه اإىل التفكر حول 
اأ�سباب انهيار احل�سارات وحول �سبل التطور الإن�ساين. 
الي���وم، يف ه���ذا الزم���ن ال�سع���ب ال���ذي يعي�س���ه ال�سع���ب 
الرو�سي، ودولت���ه و ثقافته، فاإن بع�ص �سور بونن تبدو 
كما لو اأنها نبوءات حقيقية ذات قيمة ل تزول . لقد جذبت 
بونن م�ساع���ي الإ�سكندرية القدمي���ة “لأن تتحول مركزًا 
جلمي���ع الديانات وجميع املع���ارف القدمية والتاريخية”. 
لق���د اأعجب بال�سع���ب امل�س���ري العريق، ال���ذي “مل يعرف 
مثي���اًل له ل يف العم���ل، ل يف ت�سييد الآثار، ل يف املعارف، 
ول يف الأخ���الق، ول م���ن حي���ث ال�سجاع���ة، الت���ي كان���ت 
تتواج���د اإىل جان���ب توا�سع جم وثقاف���ة مده�سة بالن�سبة 
لع�س���ره”. كم���ا اأده�ست���ه اإن�سانية هذا ال�سع���ب، الذي “مل 
يعرف عبودية املراأة”، “وكان يقد�ص احلياة بكل اأ�سكالها 
وتظاهراته���ا “؛ كم���ا كان يقّدر عاليًا اخل���ر، الذي اأ�سبح 
“احلج���ر الأ�سا����ص يف عقيدت���ه ويف جمي���ع ت�سريعات���ه 

اليومية ».
اأم���ا يف تركيا، يف مدينة ا�سطنبول املعا�سرة للكاتب، فقد 
كانت مدعاة لل�سعادة عند بونن احلرية و العي�ص امل�سامل 
امل�سرتك لل�سع���ب املكافح من خمتلف القوميات . لقد حلظ 
هن���اك ولدة توجهات اإن�سانية جديدة، التي اأعلنتها تركيا 
فيم���ا بع���د للعامل؛ كما �ساه���د “الت�سامح ال���ذي ل مثيل لها 
جتاه جميع اللغات، جتاه جميع العادات و التقاليد، جتاه 

جميع املعتقدات«.
عن موقع جهة ال�شعر
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هو أحد أهم أدباء روسيا وشعرائها ومترجميها 
وأكثرهم إثارة للجدل، ولعل ما يحفل به تاريخه 

من مفارقات، وما يرقى منها حّد التناقضات، يقول 
بتفرد إيفان بونين وتميزه عن أقرانه، ممن اعترفوا 

له الحقًا بأنه كان األحق واألجدر بجائزة نوبل لآلداب 
التي فاز بها عام 1933. شاءت األقدار أن يولد بونين 

بين أحضان الطبيعة الروسية عام 1870، في العام 
ذاته الذي ولد فيه فالديمير لينين زعيم ثورة أكتوبر 

)تشرين األول( البلشفية. ُقٍيَض له أن يعيش ويعايش 
الكثير من أهم أحداث العصر واللحظات الفارقة في 
تاريخ الوطن، بداية من الحرب الروسية- اليابانية عام 
1905، وحتى ثورة أكتوبر االشتراكية عام 1917، مرورًا 
بأحداث الحرب العالمية األولى )1914-1918(، قبل أن 
يعقد عزمه ويتخذ قراره حول الرحيل طواعية إلى 

منفاه االختياري في المهجر، إلى باريس التي سبقه 
إليها الكثيرون من خصوم ثورة أكتوبر، من النبالء 

والعسكريين والفنانين واألدباء.

غ���ادر بون���ن الوط���ن الأم ومل يكن م�سى �س���وى �سنوات 
معدودات على “ثورته ال�سرتاكية” التي غرت كثرًا من 
مالمح املنطقة والعامل، حمم���اًل بالكثر من ماآ�سيها، ومبا 
ن���اء به كاهله من اأفراح واأت���راح راكمها خالل �سني حياته 
الأوىل ب���ن رب���وع ه���ذا الوطن. لكن���ه كان رح���ل بج�سده 
فق���ط، كم���ا يق���ال. فق���د ظل حت���ى النهاي���ة رو�س���ي الروح 
وامل�ساع���ر، وه���و ما اأودع���ه ع�س���رات املوؤلف���ات التي ذاع 
�سيتها وانت�سرت لتبلغ خمتل���ف اأرجاء الوطن، من منفاه 
الختي���اري يف باري�ص، قبل اأن يرحل عن دنياه يف تاريخ 
ذك���رى تل���ك الث���ورة يف ع���ام 1953. ولكم كان���ت �سخرية 
القدر �سارخة زاعقة، حن جمعت اأي�سًا بن تاريخ وفاته، 

والعام الذي وافت املنية فيه جوزيف �ستالن.

الشاعر واألديب
اإنه ال�ساعر والأديب اإيفان بونن اآخر اأدباء جيل العظماء 
يف تاري���خ الإمباطوري���ة الرو�سي���ة، واأول الفائزين من 
اأبناء جلدته بجائ���زة »نوبل لالآداب« يف عام 1933. ننقل 

عنه ما كتبه عن �سرته وم�سرته.
قال بونن، “وعلى الرغم من ارتباطه بالقرية، منذ مولده 
يف فورونيج جنوب غربي رو�سيا، يف 22 اأكتوبر 1870، 
كان كثر الرتحال، لي�ص فقط يف ربوع رو�سيا، بل وبعيدًا 

عما وراء حدودها«.
حت���دث بونن عن نف�سه، قال اإنه الب���ن الثالث يف �سل�سلة 
اأخوات���ه، وكان���وا ت�سع���ة، مل ُتْكَتب احلياة �س���وى لأربعة 
منه���م فقط، ن�س���اأوا وترعرعوا يف كنف اأ�س���رة من النبالء 
تع���ود اأ�سوله���ا اإىل القرن ال���� 15، واإن ج���ار عليها الزمن 
لحق���ًا، لتق�س���ر اهتمامه���ا عل���ى توف���ر التعلي���م املنا�سب 
للطفل���ن الأول والث���اين. ك�س���ف ع���ن اأن ذل���ك كان ما دفع 
الأ�سرة اإىل الرحيل بحثًا عن م�سكن منا�سب يف فورونيج 
الت���ي بها اأب�سر الن���ور. وعب الكثر م���ن املحن واملتاعب 
تنقل بونن بن ربوع رو�سي���ا حمماًل بذكريات �سغل فيها 
بو�سك���ن كبر �سعراء رو�سي���ا واأ�سهرهم موقع ال�سدارة، 
م���ا كان مقدمة لظهور مواهب���ه الأدبية، ومل يكن جتاوز ال� 
15 م���ن العمر. لكنه �سرعان ما تلم����ص طريقه اإىل ال�سهرة 
اعتبارًا من ال���� 19، ببع�ص اأ�سعار ن�سرتها اإحدى املجالت 

الأدبي���ة يف مدينة اأوريول، لت�سجل مولد اأحد اأهم �سعراء 
الع�سر.

تواق للشعر والحياة
عرفت���ه الأو�س���اط الجتماعي���ة والأدبي���ة »تواق���ًا لل�سع���ر 
واحلياة«، متنقاًل بن خمتلف املدن الرو�سية، حتى و�سل 
مو�سك���و وبعدها بيرتوغراد، اأهم مواط���ن العلم والثقافة 
والفن���ون. تع���رف اإيف���ان بون���ن يف مو�سك���و اإىل لي���ف 
تول�ستوي واأنطون ت�سيخوف وماك�سيم غوركي وفيدور 
�سالياب���ن وغره���م من اأب���رز م�ساهر املنتدي���ات الفكرية 
والأدبي���ة. وم���ن مو�سك���و اإىل بيرتوغراد مب���ا كانت تعج 
به���م من رم���وز اأدبية، انطلق بونن �س���وب ما كان ي�سبو 
من اآف���اق، �سرعان ما عادت عليه ب���� »جائزة بو�سكن« عام 

1903، لتفتح له كثرًا من اأبواب ال�سهرة واملجد.
ومل مي����ص م���ن الزم���ن الكث���ر حتى �س���د بون���ن الرحال 
اإىل الكث���ر م���ن امل���دن الأوروبية ومنه���ا اإيطالي���ا وتركيا 
واليون���ان. بل وج���اب جنوب و�سرق املتو�س���ط. كثرًا ما 
نف����ص بون���ن عن كاهل���ه حياة الدع���ة واله���دوء. نزع اإىل 
الرتح���ال بحثًا عن عامل اأكرث رحابة وجده يف رحالته اإىل 
ال�سرق، وكانت م�س���ر منها يف القلب، حن اختار التوجه 
منها �سرق���ًا اإىل لبنان وفل�سطن وبقاعها املقد�سة بو�سفها 
مهب���ط الأدي���ان، اأو غرب���ًا اإىل تون�ص واجلزائ���ر. ذكرياته 
يف ه���ذه البل���دان اأودعه���ا روائع���ه الت���ي ا�سطب���غ الكثر 
منه���ا ب�سبغ���ة عربية دينية روحاني���ة. حفلت كتب الرتاث 
مب���ا جادت به موهبة اإيفان بون���ن، ومنها ما �سجله حول 
رحلته الت���ي قام بها يف ربي���ع 1907 اإىل تركيا واليونان 
وم�سر و�سوريا ولبن���ان وفل�سطن، يافا والقد�ص وحيفا، 

وبيت حلم مع زوجته فرا مورومتت�سيفا بونينا.

“ظالل طائر«
وكان بون���ن ع���اد م���رة اأخ���رى يف 1910-1911 لي���زور 
م�س���ر وتون�ص واجلزائ���ر متاأثرًا بحب���ه لل�سرق امل�سيحي 
والإ�سالم���ي، وبحث���ًا عن مع���ن ل ين�سب لفن���ه واأ�سعاره 
م���ا انعك����ص لحقًا عل���ى اإنتاج���ه وابداعاته م���ن الق�س�ص 
والأ�سع���ار، ومنها ما �سجل���ه يف جمموعته التي اختار لها 
عن���وان “ظ���الل طائر” اأو “ظل الطر” ب���ن عامي 1907 

و1911.
ق���ال “ولدت لأك���ون �ساع���رًا”، واإن كان ل���ه يف عامل النرث 
ق�سط وافر من الإنت���اج يظل ي�سعه يف م�ساف كبار اأدباء 
ع�س���ره حتى الي���وم، بعدم���ا كان خرج من رح���م الطبيعة 
وع���امل الكناي���ة والتوري���ة، وع�س���ق الأغ���اين والأ�ساطر 
واملوروث���ات، منتف�س���ًا عل���ى واقع ع�سره وم���ا �سهده من 
حت���ولت اجتماعي���ة ظامل���ة يف معظمه���ا. مل يح���ظ بونن 
بال�سه���رة امل�ستحق���ة يف م�سته���ل حيات���ه الأدبي���ة لأ�سباب 
عزاه���ا اإىل ع���دم الت�ساقه ب���اأي م���ن املدار����ص الفكرية اأو 
الأدبي���ة يف ذل���ك الع�سر من جانب، ولع���دم ا�ستقرار حمل 
اإقامت���ه م���ن جان���ب اآخ���ر، وه���و ال���ذي كان يه���وى ال�سفر 
والرح���الت داخ���ل رو�سي���ا وخارجها كم���ا اأ�سرن���ا �سابقًا. 
وم���ن هنا قالوا عن���ه، “مل يكن بونن يف حاجة لأن يعي�ص 
يف رو�سيا، ليكتب عنه���ا. لقد كانت رو�سيا تعي�ص فيه، بل 

وكان يف جممله هو رو�سيا«.
ويذك���ر معا�سروه، م���ا قاله بونن يف خطاب���ه الذي األقاه 
لدى ت�سلمه “جائزة نوبل لالآداب” يف �ستوكهومل، تعبرًا 
ع���ن ذات���ه، وذات كل من اخت���ار املهجر موطن���ًا، تعت�سره 
م�ساعر حب الوطن وحب لغته الرو�سية، “لقد حملت معي 
رو�سيا، حملت الواقع واحلقيقة. فنحن ل ن�ستطيع، اأينما 

كنا، ووقتما كنا، اإل اأن ت�سكن رو�سيا كل كياننا«.
ق���ال اأي�س���ًا، “اإنكم ولأول مرة من���ذ تاأ�سي�ص جائزة نوبل، 
منحتموه���ا اإىل طريد. واإل فم���ن اأكون؟ اإنني طريد اأمتتع 
بكرم وفادة فرن�س���ا، التي اأظل اأحظى بكرم وفادتها، وهو 
م���ا اأحتف���ظ له���ا واإىل الأب���د، ب�سدي���د امتن���اين. اأرجو اأن 
ت�سمح���وا يل اأيها ال�سادة اأع�س���اء الأكادميية، وبعيدًا من 
�سخ�سي واإنتاجي، اأن اأقول لكم، هي عظيمة يف حد ذاتها 
تل���ك اللفتة الت���ي منحتموين اإياه���ا. اإذ يجب اأن تكون يف 
ه���ذا العامل مناط���ق تتمتع بكامل ا�ستقالليته���ا. فلي�ص ثمة 
�س���ك يف اأن يجتم���ع ح���ول ه���ذه املائ���دة ممثل���ون ملختلف 
اأطياف الراأي واملعتق���دات الدينية والآراء الفل�سفية. لكن 
هن���اك �سيئًا ثابت���ًا را�سخًا يجم���ع يف ما بينن���ا، ويوحدنا 
جميع���ًا، اأنه���ا حرية الفك���ر وال�سمر، احلري���ة التي ندين 
له���ا مب���ا اأنعمت ب���ه علينا، باحل�س���ارة. وذلك م���ا يحتاجه 

الكاتب على وجه اخل�سو�ص. فبالن�سبة اإليه، هي العقيدة 
والبديهية«.

ومن هنا حمل بونن على ظهره رو�سيا، يف ِحًلِه وِتْرَحاِله، 
م�ستمتع���ًا بح���الوة اجلدي���د، �سامع���ًا كان اأو رائيًا. م�سى 
�ساعرن���ا املتم���رد يف ا�ستعرا�ص ذكرياته ليق���ول اإنه غادر 
مو�سكو يف 21 مايو )اأيار( 1918، ليجد املالذ يف جنوب 
رو�سي���ا، ال���ذي �سرع���ان ما وق���ع فري�سة التج���اذب، بعدما 
حت���ول اإىل غنيمة للبال�سف���ة احلمر تارة، وخل�سومهم من 
البي����ص تارة اأخرى. وذلك ما دف���ع به اإىل اأن يلوذ بالفرار 
يف 26 يناير )كانون الثاين( 1920 حمماًل بكل ما تزدحم 
ب���ه الذات من م�ساع���ر مت�ساربة، وما تنوء ب���ه النف�ص من 

اأحمال وهموم.
�س���د بونن الرحال بداية اإىل البلقان، التي اأعقبها برحلته 
اإىل فرن�سا، حيث ا�ستقر به املقام يف باري�ص. لكنه �سرعان 
م���ا تركها يف �سي���ف عام 1923 اإىل منطق���ة الألب التي مل 
يكن يبارحها اإل مِلَامًا خالل اأ�سهر ال�ستاء. وا�ستطرد ليقول 
اإن���ه كتب خالل �سنوات منف���اه الختياري ع�سرات الكتب، 
رمب���ا كان���ت من اأ�سب���اب فوزه بجائ���زة نوبل ل���الآداب عام 
1933، ليغدو اأول اأديب رو�سي يفوز بها، وكان الكثرون 
اأن تذه���ب اجلائ���زة اإىل �سديق���ه ومعا�س���ره  يتوقع���ون 

ماك�سيم غوركي.

“الهروب إلى مصر«
عل���ى منت ال�سفينة الت���ي اأقلتهم م���ن الإ�سكندرية اإىل يافا، 
تع���رف بون���ن اإىل املو�سيق���ار اليهودي دافي���د �سور الذي 
�سج���ل وقائع الرحلة امل�سرتك���ة مبا ا�ستغرقته م���ن اأيامها 
اخلم�س���ة بن ربوع فل�سطن واأماكنها املقد�سة ذات ال�سلة 
بالعقيدة اليهودية. ومن اأبرز روائع تلك الفرتة، ما يحمل 
عناوي���ن “اله���روب اإىل م�سر” ع���ام 1915، و”الثالوث” 
ع���ام 1893، و”بع���ث امل�سي���ح” ع���ام 1896، و”الطري���ق 
م���ن النا�سرة” و”�سفر املزامر” و”القد�ص” عام 1922، 
و”عر�ص �سليمان” عام 1908. ومثلما كتب بونن الكثر 
من الق�سائ���د اليهودية امل�سمون، نظ���م �ساعرنا كثرًا من 
الق�سائ���د امل�ستوح���اة م���ن جوان���ب العقي���دة الإ�سالمي���ة، 
ومنه���ا “اإبراهي���م” ع���ام 1903 و”حمم���د مط���اردًا” عام 
1906 و”عالم���ات على الطريق” ع���ام 1905، و”املقام” 
وه���ي  و”الكوث���ر”،  و”احل���اج”  الأ�س���ود”  و”احلج���ر 
الق�سائ���د التي توقفت عندها بالكثر من التفا�سيل مكارم 
الغمري اأ�ست���اذة الأدب الرو�سي الأ�سهر يف م�سر والعامل 
العرب���ي، يف كتابه���ا “املرجع” ال���ذي ن�سرته حتت عنوان 
وعنها  الرو�سي”.  الأدب  يف  وعربية  اإ�سالمية  “موؤثرات 
ننقل ببع�ص الت�سرف م���ا كتبته لدى ا�ستعرا�سها ق�سيدة 
“حمم���د مطاردًا”، التي عك�س���ت اهتمام بونن بال�سرة 

الذاتي���ة للر�س���ول، و�سجل فيها ق�سة الهج���رة من مكة اإىل 
املدينة يف “حرا�سة املالئكة” وليلة القدر.

وافرت�ص الرمل حافيًا مك�سوف ال�سدر
جل�ص يتمتم حزينًا

»وليت وجه ال�سحاري املقفرات
معزوًل عن اجلمع. عمن مييل اإليه الهوى«

قالت الأرواح “ال�سعف والتعب لي�سا من �سيم الر�سل
ليجيب الر�سول يف حزن و�سكينة: كنت اأ�سكو للحجر«.

إبداعات بونين
مل تقت�س���ر اإبداع���ات بون���ن عل���ى الق�سائ���د ذات اخللفية 
الديني���ة، ب���ل تعدتها اإىل حا�سر م�س���ر وما�سيها، وهو ما 
عك�سته ق�سائد »القاهرة« التي تناول فيها بونن بع�سًا من 
�سفحات الحتالل البيطاين مل�س���ر وتاريخها الإ�سالمي 
والفت���ح العرب���ي، واأخرى ع���ن الأهرام���ات وتاريخ م�سر 
الفرع���وين، ب���ل وكتب ع���ن النوب���ة ودي���ار النوبين بن 

اأح�سان الطبيعة على �سفاف النيل.
قال بونن يف مذكراته اإن ال�سهرة جاءته يف اأعقاب ن�سره 
لوليدت���ه “قريت���ي”، الت���ي كان���ت الفاحت���ة لأعم���ال اأدبية 
اأخرى حر�ص من خاللها على الغو�ص يف النف�ص الب�سرية 
الرو�سي���ة، مب���ا ات�سع���ت ل���ه من �سفح���ات م�سيئ���ة وغر 
م�سيئة، واإن غلب عليها الطابع املاأ�ساوي. وتطرق بونن 
اإىل م���ا �ساع بن ممثل���ي النتليجن�سيا الرو�سية واأو�ساط 
النق���اد حول ما ميك���ن و�سفه ب� “تاألي���ه” ال�سعب واإ�سفاء 
“يف وقت  “القد�سية” على الكثر من �سماته وخ�سائله، 
كنت اأحر�ص على “جلد الذات” ب�سلبياته وباأو�ساف غر 
طيب���ة، �سديدة الق�سوة. وكنت اآنذاك اأ�سعر بتوطد اأقدامي 
ور�س���وخ مواقع���ي يف ع���امل الأدب، حت���ى اندلع���ت نران 
احل���رب )احل���رب العاملي���ة الأوىل 1914(، والتي �سرعان 
م���ا اأعقبته���ا الثورة )ث���ورة اأكتوب���ر ال�سرتاكي���ة 1917( 
واأحداثه���ا. ومل اأكن �سم���ن من داهمته���م، اأو نزلت عليهم 
ن���زول ال�ساعق���ة، مبا ات�سم���ت به من ق�س���وة وهمجية. مل 
يكن ذلك مفاجاأة بالن�سبة اإيل. لكن ما جرى فاق يف حقيقته 
واأبعاده كل التوقعات. فلي�ص ثمة من توقع اأو اأدرك اأبعاد 
م���ا جنحت اإلي���ه الث���ورة الرو�سية من ت���ورط يف ارتكاب 
املاآ�سي والكوارث، ورع���ٍب تعدى كل احلدود وجتاوز كل 
توقعات م���ن بقيت لديه اأب�سط م�ساع���ر الإن�سانية. فما اإن 
ا�ست���وىل لينن على ال�سلطة حتى انطلقت مئات الألوف ل 
تل���وي على �سيء، بحثًا عن مالذ ت���اأوي اإليه، وملجاأ يقيها 

�سرور الع�سر«.
لكن القدر كان يخبئ له ما فاق تلك ال�سرور التي ت�سورها 
ف���وق طاق���ة الب�س���ر. كان���ت يف انتظ���اره �س���رور النازي���ة 
والفا�سي���ة. يف لين���داو باأملاني���ا الت���ي و�سلها ع���ام 1936 

إيفان بونين أكثر أدباء روسيا اهتماما بالحضارة العربية
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إبراهيم حاج عبدي

مل يح���َظ الروائي وال�ساعر الرو�سي اإيفان بونن )1870 
- 1953( بال�سه���رة الوا�سع���ة الت���ي حظ���ي به���ا بع����ص 
اأقران���ه م���ن الكتاب الرو����ص يف العامل العرب���ي. ومع اأن 
حركة الرتجمة م���ن الرو�سية اإىل العربي���ة بدت ن�سطة، 
وخ�سو�س���ًا يف الن�س���ف الث���اين م���ن الق���رن املن�سرم، 
غر اأن ه���ذه احلركة ركزت على اأ�سماء معينة واأهملت 
اأ�سم���اء اأخ���رى لأ�سب���اب ي�سع���ب اخلو�ص فيه���ا، هنا. 
وقد يك���ون بون���ن واحدًا من ه���ذه الأ�سم���اء املهملة، 
فعل���ى رغم الرتجم���ات القليلة التي �س���درت لأعماله، 
هنا وهن���اك، بيد اأنها مل ترت���ِق اإىل م�ستوى جتربته 
ومكانت���ه كاأول اأديب رو�سي يفوز بجائزة نوبل يف 

الآداب عام 1933.
امت���دت جترب���ة بون���ن الإبداعي���ة اأكرث م���ن �ستن 
و�سه���د  عامليت���ن،  حرب���ن  عا�س���ر  وه���و  �سن���ة، 
حت���ولت عا�سف���ة، وث���ورات يف ب���الده اأبرزه���ا 
ث���ورة ت�سري���ن الأول )اأكتوب���ر( 1917. وكان���ت 
حياته حافلة بالنعطافات، والأحداث املاأ�سوية. 
ع���رف بون���ن املر����ص، وخ���ب �سن���وات الع���وز 
واحلرم���ان الطويل���ة على رغم ان���ه �سليل اأ�سرة 
م���ن النبالء فقدت ممتلكاته���ا، اإذ قررت الأ�سرة 
ت���رك مدينة فورونيج ع���ام 1874 والإقامة يف 
قري���ة بوترك���ي يف حمافظ���ة اوري���ول حيث 
كان���ت توج���د اآخر �سيع���ة لالأ�سرة. ت���رك هذا 
النتقال اأث���رًا عميقًا يف ذاكرة الطفل بونن، 
وو�س���م جمم���ل كتابات���ه، فقد اأم�س���ى بونن 
طفولت���ه يف ه���ذه القرية اخلرب���ة، وا�ستمع 
اإىل حكاي���ات الفالح���ن واأغانيه���م، وت�سبع 

بحب الريف وتقدير الفالح الرو�سي. وكان الفتى يق�سي 
ط���وال يوم���ه يف الق���رى املج���اورة ويرع���ى املا�سي���ة مع 
ال�سبيان م���ن اأبناء الفالح���ن وربطته اأوا�س���ر ال�سداقة 
م���ع بع�سهم. وظل حتى نهاية حياته �سديد الرتباط بهذه 
الف�س���اءات الريفية الب�سيطة والقا�سية؛ منجذبًا اإىل منط 
حي���اة القري���ة الرو�سية. وكتب لحقًا عن ه���ذه الفرتة من 
حيات���ه يق���ول: »اإن ذكري���ات الطفولة ارتبط���ت، منذ كنت 
يف �س���ن ال�سابعة، باحلقول وبي���وت الفالحن )املوجيك( 

و�ساكنيها«.
ويف هذه ال�سن���وات الباكرة تفتحت موهبة بونن والتي 
جت�س���دت يف الق���درة على ت�سوير النا����ص عب الإمياءات 
واحل���ركات، اإذ كان راوي���ًا موهوبًا منذ ذل���ك الوقت، ففي 
�س���ن الثامن���ة نظ���م اأول ق�سي���دة. ول���دى بلوغ���ه احلادية 
ع�سرة التحق باملدر�سة يف مدينة يليت�ص. لكنه �سرعان ما 
�سئم التعليم واملق���ررات املمّلة، فراح يثقف نف�سه بنف�سه، 
ويخت���ار ق���راءة الكتب التي ميي���ل اإليه���ا، موا�ساًل قر�ص 
ال�سعر ومقلدًا بو�سكن وميخائيل لرمونتوف وغرهما 
م���ن �سعراء رو�سيا. ويف خريف عام 1889 بداأ العمل يف 
�سحيفة وراح ين�س���ر فيها ق�س�سه واأ�سعاره ومقالته يف 
النقد الأدبي، وكان يك�س���ب رزقه من الكتابة الأدبية، بعد 

اإفال�ص اأ�سرته عام 1893.
نال ال�سه���رة يف �سبابه بعد ن�سر ق�س�سه: »يف الد�سكرة«، 
وروايتي���ه  انطونوف���كا«،  »تفاح���ات  القري���ة«،  »يف 
الق�سرت���ن: »القري���ة«، و&#8201;»ال���وادي القاحل«، 
ومق���الت مث���ل »ظل الطائ���ر« امل�ستوحاة م���ن رحالته اإىل 
ال�س���رق الأو�سط. واأ�سدر جمموع���ات �سعرية، اإىل جانب 
الكتاب���ة النرثية، وهو مل يكن ياأبه له���ذا الفرز بن ال�سعر 
والن���رث، فجوهر امل�ساأل���ة ينح�سر يف الطبيع���ة ال�سعرية 

ملوهبته، ويف الغنائية التي ت�سربت اإىل لغته.
متيز بونن باإح�سا�ص مرهف ورقيق حيال احلياة، وكان 
يك���ّن حبًا جارف���ًا للطبيع���ة واإيقاعه���ا املن�سج���م املتناغم، 
وتع���د اأعماله املذكورة اآنفًا و�سواها مثل: »كاأ�ص احلياة«، 
»الأ�سقاء«، »�سيد من �سان فران�سي�سكو«، »اأحالم ت�سانغ«، 
لتل���ك  انعكا�س���ًا  احل���ب«، و&#8201;»الب���ن«  »قواع���د 

ال�سفافة،  ال���روح 
وه���ي متث���ل ج���زءًا م���ن لوح���ة 

الن���رث الرو�س���ي البدي���ع، والرحب. ح���ن اندلعت احلرب 
العاملي���ة الأوىل، وم���ن ث���م قي���ام ث���ورة اأكتوب���ر، اتخ���ذ 
بون���ن قرارًا مبغ���ادرة رو�سي���ا، وو�سل ع���ام 1920 اإىل 
باري����ص ليم�سي بقي���ة حياته يف هذا املنف���ى الختياري. 
اإن خ���رة م���ا اأبدع���ه بون���ن يف املهج���ر ه���و الرواي���ات 
الق�س���رة والق�س�ص الت���ي تت�سمن فكرة احل���ب اخلالد، 
واحلن���ن اإىل الوطن، والتغني مبباه���ج احلياة ونبذ كل 
ما هو م�سّوه وعليل... ومن هذه الأعمال: »وردة اأريحا«، 
و&#8201;»احلا�س���دون«، و&#8201;»غرام ميتيا«، 
و&#8201;»�سربة �سم�ص«، ورواية »حياة ار�سينييف« 
الت���ي قادته اإىل نوبل. وعمل بونن خ���الل الفرتة املمتدة 
م���ن 1937 اإىل 1946 يف تاألي���ف الق�س����ص الت���ي ت�س���كل 
ق���وام كتابه »الدروب الظليل���ة« التي �سدرت طبعة جديدة 

منها عن دار املدى يف دم�سق برتجمة عبدالله حبه.
كان���ت ه���ذه ال�سن���وات ع�س���رة و�ساق���ة عل���ى بون���ن، اإذ 
تده���ورت �سحت���ه، ولزمته وح���دة خانق���ة، وكان العمل 
يف كتاب���ه هذا ميثل م�سدرًا وحي���دًا للبهجة. وهو ا�ستمد 
العنوان من مقطع لل�ساعر نيكولي اوغاريوف )1813 - 
1877( يقول: »ثمة دروب ظليلة من الزيزفون«. والواقع 
اأن هذا العنوان الذي يحيلنا اإىل رقة الطبيعة و�سفافيتها، 
يع���ّب، يف الآن ذات���ه، عن فحوى ه���ذه الق�س�ص وعواملها 
الرومان�سي���ة احلزين���ة، والتي جت�سد مقول���ة كان �سمعها 
بون���ن م���ن تول�ستوي تفيد ب���اأن »احلب ل يع���رف املوت، 
احل���ب هو احلياة«. اهتداء بهذه املقولة، يخ�س�ص بونن 
ه���ذا الكتاب للحديث عن احلب واأحواله وخيباته وماآزقه 
ورهافت���ه، حت���ى اأطلق بع����ص النقاد عل���ى الكتاب و�سف 
»مو�سوع���ة احل���ب«. وعلى رغم اخت���الف وقائع الق�س�ص 
واأحداثه���ا، لك���ن مو�سوعة احلب هي الت���ي جتمع بينها، 
اإذ ينهم���ك بون���ن، هن���ا، يف �س���رد �ست���ى حلظ���ات الع�سق 
الت���ي تن�ساأ ب���ن الرجل وامل���راأة وي�سف لواع���ج الع�سق، 
والت���وق اإىل الو�سال، واملكاب���دات التي يعانيها العا�سق. 
اإن���ه ي�سغ���ي ويحد�ص وميع���ن النظر ويح���اول تخيل كل 

تالوي���ن العالقات بن الع�س���اق: املعاناة 
ال�ساعري���ة  ال�سامي���ة 
»رو�س���ا«،  ق�س���ة  يف 
املتناق�س���ة  وامل�ساع���ر 
يف  واملفاجئ���ة  والقا�سي���ة 
والأه���واء  »م���وزا«،  ق�س���ة 
البدائي���ة  والعواط���ف 
اجليا�سة يف ق�ست���ي »كوما«، 
اإن���ه  و&#8201;»البداي���ة«. 
كت���اب �ساع���ري ي�سج���ل اأ�سرار 
امل�ساع���ر  وي���روي  اله���وى، 
ال�سائع���ة،  والأح���الم  الرقيق���ة، 
واحلنن والهجران، والرغبة يف 
الو�س���ال، وعذابات الفراق... كل 
ذل���ك يتاأمل���ه بون���ن ويغو�ص فيه 
�ساعي���ًا اإىل ا�ستكن���اه األغاز طبيعة 
العنيف���ة  والنفع���الت  الإن�س���ان 

والهادئة التي متور يف داخله.
وم���ن املع���روف اأن ق�س����ص احل���ب 
اخلالدة يف تراث ال�سعوب وثقافاتها 
ه���ي الت���ي انته���ت نهاي���ات ماأ�سوية، 
وق�س�ص بونن، كذل���ك، ل تهتم ب�سرد 
حكاي���ات ال���زواج ال�سعي���د اخلالية من 
الآلم والنفع���الت والقل���ق، ب���ل تهت���م 
ب�س���رد حكاي���ات احل���ب اخلاطف���ة التي 
تن�س���ج عل���ى ن���ار ال�سع���ادة املتوهم���ة، 
لأنه���ا �سرع���ان م���ا تخب���و. اإنه���ا ق�س�ص 
ح���ب ق�س���رة العم���ر، حمكوم���ة بالزوال 
اإذ  ماك���ر،  ال���زوال  ه���ذا  ولك���ن  ال�سري���ع، 
يبق���ى احلب ي�سيء كل ذاك���رة وحياة هذا 
العا�س���ق اأو ذاك. هكذا احتفظ���ت ناديجدا، 
بذك���رى  حياته���ا  ط���وال  الن���زل،  �ساحب���ة 
احلبي���ب يف ق�سة »�ستيوب���ا«، وكذلك احلال 
بالن�سبة اىل ق�سة »رو�سا«. بل ان بطلة ق�سة 
»خريف بارد« التي وّدعها حبيبها اإىل احلرب 
ومل يعد، ل حتتف���ظ يف قلبها ووجدانها، على 
رغ���م مرور ثالثن �سنة، اإل بذك���رى اأم�سية خريفية باردة 
جمعته���ا م���ع حبيبها. وفق���ًا له���ذه النهاي���ات الرتاجيدية، 
ف���اإن الفكرة الأ�سا�سية لدى بون���ن تتمثل يف اأن الرتباط 
الأب���دي يعني بالن�سب���ة اإىل اأبطال ق�س�س���ه، الق�ساء على 
احلب نف�سه، وحتويل امل�ساعر املتاأججة اإىل �سلوك عادي؛ 
رتيب. ولئن كان اأبطال���ه يتوقون اإىل نهايات بهيجة، كما 
ه���و داأب املحب���ن، لكن ثمة دائمًا نذر كارث���ة مباغتة تلوح 
يف الأفق، اإذ تنتهي الق�س�ص باملوت اأو الفراق اأو الغياب 
لتبقى وم�سة احلب متالألئة بن �سغاف القلوب املحطمة.

ي�س���وغ بون���ن ه���ذه احلكاي���ات وف���ق اأ�سل���وب وا�س���ح 
مفعم بن���بة وجدانية، وحت���ى حن يتحدث ع���ن الغرائز 
والرغب���ات احل�سي���ة، فاإن���ه ين���اأى ب�س���رده ع���ن البتذال، 
وه���و ما دف���ع بالنق���اد اإىل اعتب���اره م���ن الأدب���اء الرو�ص 
القالئ���ل الذين كتبوا عل���ى هذا النحو اجل���ريء والوقور 
يف اآن. اإن���ه يعمد مثل الر�سام والنح���ات اإىل ر�سم ونحت 
اجلمال املتج�سد يف املراأة ب���كل ح�سن وان�سجام الأ�سكال 
واخلط���وط والأل���وان كم���ا جن���د يف ق�ست���ي »كام���ارغ«، 
و&#8201;»مئ���ة روبية« اللتن تنع���دم فيهما الأحداث، 
لكنهم���ا تزخ���ران ب�س���ورة امل���راأة ب���كل جماله���ا الأ�سي���ل 
والفطري واملتوح�ص. والواق���ع اأن الن�ساء ت�سطلع بدور 
رئي�ص يف هذه الق�س�ص جت�سيدًا ملقولة غو�ستاف فلوبر 
الت���ي اآم���ن به���ا بونن: »تب���دو يل الن�س���اء ك�س���ٍرّ غام�ص، 
كلم���ا اأوغ���ل يف درا�سته���ن يق���ل اإدراك���ي له���ن«. وت���دور 
ق�س�س���ه حول امل���راأة الرو�سية بالدرج���ة الأوىل، وت�سف 
خ�ساله���ا وخ�سو�سيته���ا، وم�سرح الأحداث ه���ي رو�سيا 
غالب���ًا، وحت���ى اإذا جرت الأحداث خارجه���ا كما يف ق�ستي 
»باري����ص«، و&#8201;»ث���اأر«، ف���اإن الوطن يبق���ى ماثاًل 
اأمام اأعن الأبطال، ويف قلوبهم، وهذا ما عّب عنه بونن: 
»حملن���ا معنا رو�سيا، وفطرتن���ا الرو�سية، واأينما حللنا ل 

منلك �سوى اأن ن�سعر بها” .
من ار�شيف �شحيفة املدى 2011

الدروب الظليلة« إليفان بونين ... 
الحب وخيباته

ج���رى اعتقاله وعانى من الإهانة م���ا عانى. ق�سى �سنوات 
احل���رب متاأث���رًا ببع����ص ويالته���ا، واإن خرج منه���ا بوفر 
اإبداعات���ه الت���ي مل جت���د اآن���ذاك طريقه���ا اإىل الن�س���ر. عب 
. تذكر الوطن وما  اآلمه���ا، وتغا�سى عما اأ�سابه من ماآ����صٍ

تركه بن الأهل والأحباب.
وعل���ى الرغم مما كان ل���ه من باع طويل���ة، واإرث غزير يف 
ع���امل الق�سة والرواي���ة، مبا يظل ي�سع���ه يف موقع متميز 
ب���ن اأقرانه من اأدباء ذل���ك الزمان، كان بون���ن دائم القول 

�ساعرًا«. لأكون  “ولدت 
قاله���ا ع���ن حق “متكئ���ًا” اإىل خمزون���ه الفك���ري والأدبي، 
وما اختزنته الذاكرة م���ن اأ�ساطر وموروثات، ف�ساًل عما 
عاي�س���ه م���ن هموم ذل���ك الع�سر، وم���ا وق���ر يف ذاكرته من 

انطباعات وذكريات.
مل يك���ن بونن كما ذكرنا م���ن دعاة ال�ستق���رار اأو حمبيه. 
كان يهوى التنقل، بحثًا عن اجلديد، متمردًا على املاألوف. 
وذل���ك يف�س���ر العدي���د م���ن خيارات���ه ومنها خي���اره لل�سرق 
وموروثات���ه هدف���ًا و�سبي���اًل اإىل ذل���ك اجلديد ال���ذي يريد. 
ا�سته���ل بون���ن رحالت���ه واأ�سف���اره مب�سر الت���ي وجد يف 
تاريخه���ا معينًا ل ين�سب، ثمة من يق���ول اإنه كان له ال�سند 
الأك���ب يف ما �سجله من روؤى وانطباعات اأودعها “ق�سائد 
القاهرة”. يف هذه املجموعات ال�سعرية ا�ستعر�ص بونن 
ما�س���ي م�سر وحا�سرها من���ذ التاري���خ الفرعوين وحتى 
�سن���وات الحت���الل البيط���اين، م���رورًا ب�سن���وات الفتح 
العرب���ي الإ�سالم���ي. ومل تك���ن النوب���ة بدياره���ا وتراثه���ا 
وموروثاته���ا على �سفاف النيل بعيدة ع���ن دائرة الروؤية، 
وعم���ا خرج به بونن اإىل العامل م���ن انطباعات واأ�سعار ل 

تزال ترتدد اأ�سداوؤها حتى اليوم.

بلدان شرق المتوسط
وم���ن القاه���رة، نزل بون���ن وقرينته ف���را مورومنت�سيفا 
بونين���ا )اللق���ب ثنائ���ي يجم���ع بن لقب���ي الزوج���ن( اإىل 
الإ�سكندري���ة، لي�ستق���ال منه���ا ال�سفينة الت���ي حملتهما اإىل 
بل���دان �س���رق املتو�س���ط يف فل�سط���ن، ببقاعه���ا املقد�س���ة، 
و�سوريا ولبنان ومنهما اإىل تركيا واليونان، قبل اأن يعود 
ثاني���ة ليق�سد غرب املتو�سط يف تون����ص واجلزائر. وذلك 
كل���ه ما اأودعه جمموعت���ه ال�سعرية التي اخت���ار لها عنوان 

»ظالل طائر« عن الفرتة من 1911-1907.
واإذا كان ثم���ة م���ن يري بع����ص التناق�ص يف م���ا كان يكنه 
بون���ن م���ن ع�س���ق وول���ه بال�س���رق وح�ساراته، وم���ا قال 
بون���ن اإنه كان يحلم باأن يولد يف وقت مبكر عن ذلك الذي 
ول���د فيه، حت���ى ل يرى ويعاي�ص يف رو�سي���ا ما عا�سته يف 
مطل���ع القرن ال� 20 من ماآ����صٍ وكوارث، فاإن هناك ما ميكن 
ال�ست�سه���اد ب���ه م���ن �سرت���ه وم�سرت���ه، دح�س���ًا ملثل هذا 

اخلطاأ.
وكان بون���ن ق���د اأو�س���ح بنف�سه ع���دم �سحة ه���ذا اخللط 
واخلط���اأ، يف مذكرات���ه التي كتبه���ا يف باري�ص عام 1950 

حول هذا ال�سدد.

ولدت متأخرًا كثيرًا
ق���ال بونن، لقد ول���دت متاأخرًا كثرًا. فل���و كنت ولدت يف 
وقت مبكر عن ذلك التاريخ الذي ولدت فيه، ما كنت حملت 
مع���ي مثل ما حملت من انطباعات. ومل اأكن لأعي�ص ويالت 
عام 1905 )احلرب الرو�سي���ة- اليابانية التي هزمت فيها 
اليابان الإمباطورية الرو�سية، واحتلت بع�ص اأرا�سيها، 
ومنها جزر كوريل التي ا�ستعادها الحتاد ال�سوفياتي مع 
نهاي���ة احلرب العاملي���ة الثانية، لت�سبح مو�س���ع نزاع بن 
البلدي���ن منذ ذلك احلن(، التي اأعقبه���ا عام 1917 )تاريخ 
اندلع ثورة اأكتوبر ال�سرتاكية )البل�سفية( وما جنم عنها 
م���ن ظهور لين���ن و�ستالن وهتل���ر. ولكيف لن���ا اأًل نح�سد 
جدن���ا ن���وح الذي ُقٍي����ص له اأن يك���ون من ن�سيب���ه في�سان 

واحد.
 اأما عن م�ساع���ره احلقيقية جتاه رو�سيا الوطن، ورو�سيا 
اللغ���ة، فق���ال بون���ن، “لق���د اأخذن���ا رو�سي���ا معن���ا، اأخذنا 
طبيعتن���ا الرو�سية، واأينما كنا فاإننا مل يك���ن ي�سعنا اإًل اأن 

ن�سعر بها«.
ويف ه���ذا ال�س���اأن اأي�سًا م�س���ى اأندريه �سيدي���خ �سكرتره 
ال�سخ�س���ي اإىل ما ه���و اأبعد، حن قال م���ا اأ�سرنا اإليه، “مل 
يكن بون���ن يف حاجة لأن يعي�ص يف رو�سيا، ليكتب عنها. 
لق���د كان���ت رو�سي���ا تعي����ص في���ه، ب���ل وكان يف جممله هو 

رو�سيا«.
ويف ذل���ك كله اإيج���از، قد يكون القول الف�س���ل ملا ميكن اأن 
يعنيه “اإيفان بون���ن”، ال�ساعر والديب، وعا�سق ال�سرق 
وح�سارات���ه، بكل اإجنازاته وروائع���ه التي �ساغ معظمها 

خارج حدود الوطن.
عن اندبندنت عربية
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تقوم كبيات ال�سحف واملجالت الغربية )تامي، نيويورك 
فيغ���ارو، لومون���د وغره���ا(  ل���و  الأندبيندن���ت،  تامي���ز، 
ب���ن ح���ن واآخر، باأع���داد لئح���ة باأه���م مائة كت���اب اأثرت 
يف امل�س���رة احل�ساري���ة لالأن�س���ان اأو اأعظ���م مائ���ة رواية 
عاملي���ة، وم���ا �سابه ذلك م���ن لوائح الكتب . ول���و حاول اأي 
باحث عرب���ي، اأن يقلد هذا الع���رف الثقايف اجلميل،ويعد 
قائم���ة باأهم مائة رواي���ة عاملية، لعجز عن ذل���ك حتمًا، لأن 
ما ترج���م اىل اللغة العربية من ه���ذه الروايات ل يتجاوز 
10% يف اأح�س���ن الأحوال . فعل���ى �سبيل املثال، نرى ان ما 
يرتج���م اىل اللغة الأ�سبانية م���ن الكتب الأجنبية، يتجاوز 
كث���رًا ما يرتج���م اىل اللغة العربي���ة يف )22( دولة عربية 
جمتمع���ة، وذلك ل�سبب رئي�سي وه���و العزوف عن القراءة 
يف العامل العربي . حيث ل يزيد ما يوزع من اأف�سل رواية 
عربي���ة مو�سوع���ة اأو مرتجمة عن ع���دة اآلف ن�سخة . ومل 
يرتج���م �سيء م���ن نتاجات بونن اىل اللغ���ة العربية حتى 
ال�سبعين���ات م���ن الق���رن الفائت، ح���ن قمن���ا برتجمة عدة 
ق�س�ص لهذا املبدع الكبر، �سناأتي على ذكرها يف الفقرات 

الالحقة .
تعّرف الق���اريء العربي على اأعمال الأدب���اء الكال�سيكين 
الرو����ص )بو�سك���ن، لرمنت���وف، غوغ���ول، تول�ست���وي، 
دو�ستويف�سك���ي، ت�سيخ���وف( من���ذ اأواخر الق���رن التا�سع 
ع�س���ر وخ���الل احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ن�سط���ت حرك���ة 
ترجم���ة اأعمال الكت���اب وال�سعراء ال�سوفيي���ت امل�سهورين 
اهرنب���ورغ،  او�سرتوف�سك���ي،  �سولوخ���وف،  )غورك���ي، 
ماياكوف�سك���ي وغره���م.( وكان���ت دور الن�س���ر الي�سارية 
ه���ي التي تت���وىل مهمة ترجمة ه���ذه الأعمال م���ن اللغتن 
الفرن�سي���ة والأجنليزي���ة لندرة العارف���ن باللغة الرو�سية 
يف ذل���ك احل���ن . ل���ذا غ���اب اأ�سم���اء الكثري���ن م���ن اأب���رز 
الأدب���اء وال�سعراء الرو����ص املغ�سوب عليه���م يف الأحتاد 
ال�سوفييتي )بونن، با�سرتناك، زامياتن، بابل، ي�سينن، 

ماندل�ستام، وت�سفيتايفا وغرهم ( .
يف ف���رتة ذوبان اجلليد اأي عه���د خرو�سوف، �سمح الق�سم 
الآيديولوج���ي يف اللجن���ة املركزي���ة للح���زب ال�سيوع���ي 
ال�سوفييت���ي – امل�س���رف عل���ى احلركة الثقافي���ة والفكرية 
يف رو�سي���ا وعم���وم اجلمهوري���ات ال�سوفيتي���ة - بن�س���ر 
خمت���ارات م���ن نتاجات الأدب���اء غر احلزبي���ن ولكن بعد 
غربل���ة نتاجاته���م وح���ذف ما ل يعج���ب الرقاب���ة احلزبية 
ال�سارم���ة وانتق���اء م���ا ل يتعار�ص مع �سيا�س���ة الدولة يف 
املج���ال الثق���ايف، وغالبا م���ا كانت هذه النتاج���ات ت�سبقها 
مقدمات �سافي���ة حتاول تبير حجبها ع���ن القاريء حتى 

ذلك الوقت .
وبع���د ع���ودة اخلريج���ن الع���رب يف جامع���ات الأحت���اد 
ال�سوفييتي، يف منت�س���ف ال�ستينات، ظهرت اىل الوجود 
نتاج���ات اأدبي���ة رو�سي���ة من رواي���ات وق�س����ص وق�سائد 
ودرا�سات نقدية مرتجم���ة من اللغة الرو�سية . وكانت يف 
معظمها نتاجات ن�سرت يف الأحت���اد ال�سوفييتي مبوافقة 
الق�س���م الأيديولوجي ومل جند مرتجمًا عربيا قام برتجمة 
م���ا ظهر اىل الوج���ود يف الأحت���اد ال�سوفييتي خالل فرتة 
ذوب���ان اجلليد من نتاج���ات الكتاب وال�سع���راء املغ�سوب 
عليهم، هذه النتاجات التي كانت حديث الأو�ساط الثقافية 
يف رو�سي���ا. ولك���ن مل يتط���رق اأي منهم اىل تل���ك الأ�سماء 
حت���ى اليوم رغم اأن اأواخر عهد )البي�سرتويكا( اأي نهاية 
الثمانين���ات من القرن الفائت، �سهدت ن�سر الأعمال الأدبية 
الكامل���ة للكت���اب وال�سع���راء الذي���ن اأعدمه���م �ستالن بتهم 
ملفقة اأو ق�سوا اأف�سل �سنوات عمرهم يف منايف �سيبريا 
اأو الذي���ن هاجروا اىل الدول الغربية ويف مقدمتهم اأيفان 

بونن .
وق���د ظه���رت يف ال�سن���وات الأخ���رة بع����ص الدرا�س���ات 
العربي���ة ع���ن اأدب بونن ت�ستند اأ�سا�سًا عل���ى اأعمال النقاد 
ال�سوفيي���ت . رغ���م اأن ه���وؤلء النق���اد طواه���م الن�سي���ان، 
الأم���وات منهم والأحياء، ومل يعد حتى الباحثون الرو�ص 
والأجان���ب يف تاأريخ الأدب الرو�س���ي يعرون اأي اهتمام 
لكتاباته���م املوؤدجلة، فقد كانوا اأبواق���ًا للحزب ال�سيوعي، 
ينه�س���ون حل���م كل م���ن ل يخ�س���ع لأوام���ر احل���زب القائد 
.وم���ن املوؤ�سف حقًا اأن معظ���م هوؤلء اخلريجن مل يقراأوا 

يف حياته���م �س���وى نتاجات الكتاب الذي���ن حظوا مبباركة 
ال�سلطة ال�سوفيتية، رغم اأن نتاجات كل الكتاب وال�سعراء 
الرو����ص تن�س���ر اليوم يف رو�سي���ا على املالأ ب���كل حرية،و 
الباحث احلقيق���ي يف اأي جمال كان، يفرت�ص به اأن يتابع 
كل ما ه���و جديد يف تخ�س�سه ول يحب�ص نف�سه يف قف�ص 

املا�سي الكئيب . .
اأيف���ان بون���ن )1870-1953( اأحد الع���الم البارزين يف 
الدب الرو�س���ي الكال�سيكي، وقد بداأ حياته الدبية �ساعرا 
وكان مل يتج���اوز الع�سرين حتى ن�سرت جمموعة اأ�سعاره 
الوىل ، الت���ي ن���ال من اأجله���ا )جائزة بو�سك���ن( مت منح 
اجلائ���زة ذاتها مرة ثانية حن ترجم من ال�ساعر المريكي 

)لونفيلو( ق�سته ال�سعرية )هياواثا(( .
بي���د اأن بونن معروف يف املق���ام الول ككاتب نرث ممتاز 
ورائ���د جيل م���ن كت���اب الق�س���ة الق�س���رة يف رو�سيا يف 
الن�س���ف الول م���ن ه���ذا الق���رن ويعد اأه���م كات���ب للق�سة 
الف�سرة بعد ت�سيخوف . ويتميز اأ�سلوبه بالرثاء اللغوي 
والعم���ق ال�سيكولوج���ي .بون���ن �س���ان ت�سيخ���وف ياأ�سر 
الق���ارىء يف ق�س�س���ه بو�سيلة اأكرث م���ن اأي متعة اأخرى ، 
اأن ق�س�س���ه مواقف اآ�سرة و�سخو����ص فريدة ، فهو يجذب 
اأنتباهن���ا فج���اأة مل���ا ه���و ع���ادي متام���ا وم���اأوف عندنا يف 
خبتن���ا اليومي���ة واحلياتي���ة، ومل���ا مررنا ب���ه يف املا�سي 

مرات عدة دون اأن ت�سيبنا الده�سة لول ذاكرته الفنية .
يف ع���ام 1909� عندم���ا كان يف التا�سع���ة والع�سري���ن م���ن 
العمر – منحته اكادميي���ة العلوم المباطورية الرو�سية 
لقب اكادميي تقديرا لبداعه الدبي، وهو �سرف ل يحظى 

به، ال القلة من العلماء واملبدعن.
ر�س���ح بونن لنيل جائزة نوبل للم���رة الأوىل عام 1923، 
ومن ثم يف عام 1926، وبعدهما يف عام 1930، وفاز بها 
ع���ام 1933، عقب �سدور روايته »حي���اة ار�سينيف» وكان 
اأول كات���ب رو�س���ي يح�سل على هذه اجلائ���زة. ومما قيل 
يف حف���ل ت�سلي���م اجلائ���زة ما يل���ي: »بقرار م���ن الكادمية 
ال�سويدية متنح اجلائزة ليفان بونن على املوهبة الفنية 
احلق���ة التي متك���ن بوا�سطتها من اعادة خل���ق ال�سخ�سية 

الرو�سية بقالب نرثي جميل .
ه���ذه املي���زات لعامل بون���ن الفن���ي يقربه م���ن تول�ستوي، 
كم���ا يقرب���ه م���ن ت�سيخوف،الأقت�ساب ال�سدي���د يف ال�سرد 
الق�س�س���ي والرثاء يف ت�سوي���ر التفا�سيل املعبة وقدرة 

الفنان على التقاط دراماتيكية احلياة اليومية وتدفقها .
قب���ل بون���ن كان و�س���ف الطبيع���ة يف الأعم���ال الروائي���ة 
والق�س�سي���ة – اعمال تورغينيف مث���ال - جمرد ديكور ملا 
يح���دث يف الق�س���ة، اأما الطبيع���ة يف ق�س�ص بون���ن فاأنه 
احل�س���ن ال���ذي تن�ساأ في���ه امل�ساع���ر الروحي���ة والأن�سانية 
العميق���ة وتبق���ى حمفورة يف القل���وب اىل نهاي���ة العمر . 

عندم���ا نقراأ لبونن فكاأننا ن�س���م رائحة الع�سل ون�ستن�سق 
ن�سارة اخلريف ورائحة الع�س���ب ورائحة الكتب املجيدة 

. القدمية  الع�سور  رائحة  – وحتى  و�سفه  حد  – على 
ميت���از احلوار يف ق�س�سه بالدقة والتحديد يف نقل اقوال 
ابطاله فاأذا كان ي�سور الفالح الرو�سي فهو يعرف ا�سلوب 
التعب���ر ومالم���ح وخ�سال وع���ادات لي�ص الف���الح عموما 
وامنا فالح من منطقة معينة يف رو�سيا . كل ذلك �سروري 
للكات���ب لألتقاط ما هو مهم واأ�سا�س���ي يف نف�سية الأن�سان 

وحياته وما هو اأزيل .
. يف اأوائل القرن الع�سرين قال اأنطون ت�سيخوف – الذي 
مل يكن مييل اىل تقييم الأدباء املعا�سرين له اأو كيل املديح 
لأحدهم جزافًا – اإن بونن كاتب فذ، ل نظر له . وكل من 
يكت�س���ف بونن لنف�سه، اإمن���ا يخطو خطوة نحو الن�سوج 
.” وق���ال مك�سيم غورك���ي: “ الأدب الرو�سي يبدو �ساحبًا 

لو خال من بونن .«
يف منت�سف ع���ام 1973 �سدر عن وزارة الثقافة العراقية 
كتاب���ي املعن���ون “ درا�س���ات معا�سرة “،وت�سم���ن الكتاب 
عدة درا�س���ات مرتجمة عن اللغ���ة الرو�سية فيه���ا اإ�سارات 
اىل نتاج���ات اآخر عمالقة الأدب الرو�سي الكال�سيكي ايفان 
بون���ن . وبعد اأي���ام قليلة م���ن �سدورالكتاب كت���ب الناقد 
الراح���ل د. علي ج���واد الطاهر، ا�ستعرا�س���ًا نقديًا عنه يف 
جري���دة )اجلمهورية( البغدادية – واعاد ن�سره يف ما بعد 

يف كتابه “ وراء الأفق الأدبي ال�سادر يف عام 1977.
يق���ول الطاهر. اأنه مل يح�ص باأن���ه يقراأ ن�سو�سًا مرتجمة، 
ب���ل ن�سو�س���ًا كتبت باللغ���ة العربية واأنن���ي معجب بعامل 
ايفان بون���ن الق�س�سي، واأ�سيد به كث���رًا يف مالحظاتي 
وتعليقات���ي عل���ى هوام����ص الكت���اب، وانه���ي مقال���ه القيم 
مبطالبتي برتجمة مناذج من ق�س�ص بونن، ليتم الأطالع 
عليه���ا ك�سواهد على ما اأق���ول . هذه املطالبة و�سعتني يف 
موق���ف ل يح�سد عليه، ذل���ك لأن نرجمة بونن لي�ص بالأمر 
اله���ن، لعدة اأ�سب���اب، منه���ا ان لغة بونن تفق���د كثرًا من 
رونقه���ا وجماله���ا وبالغتها بكل ما فيها م���ن ظالل املعاين 
وال�سورعند ترجمنها، كما اأن الأندماج النف�سي والتفاعل 
اخل�سب بن ابطال ق�س�ص بونن وبن ًالطبيعة الرو�سية 
ال�ساحرة كامن���ة وراء الكلمات وب���ن الأ�سطر، ناهيك عن 
�سنوف الت�سبيه واملجاز والأ�ستعارة التي ل نظر لها يف 
اية لغ���ة اأخرى، كل هذا يجعل م���ن ترجمة نتاجات بونن 
مهم���ة �ساق���ة. ورغ���م ذل���ك فقد حف���زين مق���ال الطاهر على 
ترجمة ع���دة ق�س�ص لبونن منها “ �سرب���ة �سم�ص “ التي 
ت�س���ف بجمال وروعة تاأثر حلظة غرام ب���ن امراأة فاتنة 
جمهول���ة ال�سم و�سابط مير باح���دى املدن، وترتك حلظة 
الغ���رام ه���ذه جرح���ا ل يندمل في���ه رغم تقدم���ه يف العمر.
واأزع���م اأن هذه الق�سة اأول نتاج لبونن مرتجمة من اللغة 

الرو�سية مبا�سرة، ولي�ص عن طريق لغة اخرى..
ن�س���رت الق�س���ة على ث���الث حلق���ات يف �سحيف���ة” املثقف 
اجلدي���د” الت���ي كانت ت�س���در ع���ن “ دار الثقاف���ة والن�سر 
الكردي���ة “ يف بغ���داد . ول ادري اإن كان الناقد الراحل قد 
اطل���ع على ه���ذه الرتجمة .لأن���ه مل ي�سر يف مقال���ه اىل اأنه 
ق���د اإطلع على مناذج م���ن ق�س�ص بونن . ثم ترجمت ق�سة 
بون���ن ال�سهرة “ ال���دروب الظليل���ة “ ون�سرت يف جملة 
اأ�سهر  “ يف عام 1976 وهي عنوان  “ �سم����ص كرد�ستان 
جمموعة ق�س�سية للكاتب ن�سرت يف نيويرك عام 1943 .
قامت دار )رادوغا( ال�سوفيتية الر�سمية بن�سر جمموعة “ 
الدروب الظليلة “، التي ت�سم اأربعًا وثالثن ق�سة ق�سرة 
وطويل���ة يف ع���ام 1987 برتجم���ة عبدالله حب���ه، واأعادت 
دار “ املدى “ ن�سره���ذه الرتجمة حرفيًا عام 2004 �سمن 
�سل�سل���ة “ مكتب���ة نوبل “ رغم اأن ه���ذه املجموعة ل عالقة 
له���ا بجائ���زة نوب���ل الت���ي نالها بون���ن يف ع���ام 1933عن 
روايته )حياة اأر�سيني���ف( ح�سرًا واملن�سورة عام 1930، 
اأما جمموعة “ ال���دروب الظليلة “ فقد �سدرت عام 1944 
. والغري���ب يف الأم���ر اأن دار “ امل���دى “ اأ�س���ارت اىل اأنها 
حتتف���ظ بحقوق الن�س���ر، ول اأدري من منحه���ا هذا احلق، 
هل ورثة املوؤلف اأم دار “ رادوغا “ التي مل يعد لها وجود 
بع���د انهيار الأحت���اد ال�سوفييتي . ؟ والأغ���رب من ذلك ان 
املقدم���ة الت���ي كتبته���ا الناقدة “ اآن���ا �ساكيانت����ص” زاخرة 
باملغالط���ات عل���ى نهج النق���د ال�سوفييتي ال���ذي كان يلوي 
عن���ق احلقيق���ة ان�سجام���ًا مع النه���ج الر�سم���ي للحزب يف 

النيل من املبدعن احلقيقين .
خريج���ي  م���ن  اجلدي���د  اجلي���ل  ف���اأن  احل���ظ  وحل�س���ن 
التخ�س�س���ات الأدبية يف اجلامع���ات الرو�سية متحررون 
م���ن اجلم���ود العقائدي ويب���دو اأنهم مطلع���ون على الأدب 
الرو�س���ي احلقيق���ي جي���دا ولي����ص الأدب الأيديولوج���ي 
ال�سوفييت���ي، فقد ق���راأت يف الآونة الأخ���رة عدة جماميع 
ق�س�سية لبونن مرتجمة اىل العربية من الأ�سل الرو�سي 

وهي :
1 – جمموع���ة “ غرام ميتي���ا “ وت�سم ا�سافة لهذه الق�سة 
الطويل���ة ثالث ق�س�ص اأخرى منه���ا “ �سربة �سم�ص “ و” 
نات���ايل “ و” �سي���د م���ن فران�سي�سك���و” برتجم���ة �سوكت 
يو�س���ف و�سدرت �سم���ن �سل�سل���ة )ابداع���ات عاملية “ عن 
املجل����ص الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون والآداب يف الكويت 

عام 2003
2- جمموع���ة ق�س����ص خمتارة لبونن �س���درت عن وزارة 
الثقافة ال�سورية عام 2012 برتجمة حممود عبد الواحد .

ان هذه الرتجمات لي�ست �سوى بداية متوا�سعة اأرجو اأن 
تعقبها ا�سدارات اأخ���رى، خا�سة ان هذه املجاميع الثالث 

حظيت مبقروئية جيدة يف العامل العربي .

بونين بالعربية .. اكتشاف متأخر لكاتب رائع
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اإنها الدروب الظليلة، تلك التي عادت بعد ثالثن عامًا اىل 
ذاك���رة العا�سقن، نيك���ولي األيك�سييفيت����ص، وناديجدا، 
وحده���ا امل�سادف���ة قادت العا�سق الق���دمي اىل النزل الذي 
تدي���ره حمبوبته القدمية، لكننا قب���ل الدخول اىل عوامل 
تلك الق�سة الت���ي حتمل عنوان)الدروب الظليلة( �سنلقي 
بع����ص ال�س���وء على ع���امل ه���ذا الكاتب الرو�س���ي الكبر 

ونلخ�ص م���ا جاء يف املقدمة التي نقله���ا لنا املرتجم عبد 
الله حبه عن اآنا �ساآكيانت�ص لكتاب )الدروب الظليلة(

ول���د اإيف���ان بون���ن يف الع���ام 1870 وت���ويف يف الع���ام 
1953، وتوا�س���ل اإبداعه فرتة تربو عل���ى ال�ستن عامًا، 
عا�س���ر حرب���ن عامليتن وثالث ث���ورات رو�سي���ة، عرف 
املر����ص و�سن���وات الع���وز، وظل وفي���ًا لذات���ه وملوهبته، 
وه���و �سليل اأ�سرة من النبالء اأح���اق بها ال�سرر، فاأم�سى 
طفولت���ه يف �سيع���ة �سبه خرب���ة، مرتبطًا اأ�س���د الرتباط 
بالري���ف، له���ذا ظ���ل حت���ى نهاية حيات���ه �سدي���د الهتمام 
بالف���الح الرو�س���ي، وكان يتمتع بحب فط���ري لكل ما هو 
اأر�سي، وبالقدرة عل���ى حت�س�ص الطبيعة، ومن اخل�سال 
املمي���زة ل�سخ�سية بون���ن وموهبته الأدبي���ة الإح�سا�ص 

املرهف والرقيق باحلياة.
يف الع���ام 1920 هاجر اىل فرن�س���ا واأم�سى حياته فيها، 
وعا�ص معان���اة الوحدة الإبداعي���ة والإن�سانية واحلنن 
امل���بح اىل الوط���ن.. ح�سل على جائ���زة نوبل يف العام 
1933 ع���ن روايت���ه )حي���اة اأر�سينيي���ف(.. ُيع���د كت���اب 
)الدروب الظليلة( الذي �سدر عن دار املدى بطبعتن من 
اأهم كتبه الق�س�سي���ة، وكان م�سدر البهجة الرئي�سية يف 
حي���اة بونن..ومن هذا الكتاب الذي و�سفه املرتجم باأنه 
مو�سوعة احل���ب، اخرتت ق�سة )ال���دروب الظليلة( التي 

اأخذ عنها عنوان جمموعة اإيفان بونن.
حتك���ي ق�سة ال���دروب الظليلة عن عالقة ح���ب ما كان لها 
اأن ت�ستم���ر، افرتق العا�سق���ان ومل يلتقي���ا اإل بعد ثالثن 
عام���ًا، حم����ص م�سادفة جاءت متاأخ���رة كل هذه ال�سنن، 
مل يتعرف العا�سق نيكولي على حمبوبته ناديجدا، هي 
التي عرفته ونادت عليه با�سمه، فلما علم اأنها املراأة التي 
اأحبه���ا يوم���ًا، ارتب���ك، ودار بينهما حوار ق�س���ر ليقول 

بعده:
الغ���رام، ال�سباب، كل  – كل �س���يء زائ���ل يا �سديقت���ي، 

�سيء، اإنها ق�سة عادية وكل �سيء مي�سي مع ال�سنن.
فرتد عليه:

اأم���ا احل���ب فاأمره  ل���دى اجلمي���ع،  – ال�سب���اب مي�س���ي 
خمتلف.

ولع���ل ما قالته له يلخ�ص فل�سفة احلياة واحلب، ال�سباب 
مي�س���ي، لبد اأن مي�س���ي بفعل قانون الكائن���ات جميعًا، 
لك���ن ما يبقى هو جوهر الروح املتمثل باحلب، فالعاطفة 
ال�سادقة ل متوت، اإنها احلقيقة التي تبقى �ساهدة وحية 

مهما مرت ال�سنن وتغرت الأحوال.
ا�ستم���ر احلوار بينهما عن تلك الأيام، هي تذّكره ب�سيء، 
وه���و يذّكرها ب�سيء، حتى قال لها: اآه، كل �سيء مي�سي، 

وكل �سيء ُين�سى.
فقالت: كل �سيء مي�سي، لكن ل ُين�سى كل �سيء.

املراأة حتديدًا ل تن�سى الرجل الذي اأحبته يومًا، ذاكرتها 
تبقى م�سيئ���ة بتلك التجربة الت���ي اجتاحتها يف بواكر 
عمره���ا، يبقى طعم كل �سيء حتت جلدها، بحلوه ومّره، 
حتى واإن التقت رجاًل اآخرين، قد حتبهم، لكن لي�ص بقدر 
ذالك احلب الذي بداأ باخلفقة الأوىل والرتعا�سة الأوىل، 
وتركه���ا فري�سة لالأحالم واملباهح، والنك�سارات اأي�سًا.. 

نعم احلب اأمره خمتلف، وناديجدا حمقة يف ذلك.
نع���ود اىل ق�س���ة ال���دروب الظليل���ة، الت���ي م�س���ى عل���ى 
كتابته���ا ع�سرات ال�سنن، وعلى الرغم من ذلك بقيت حية 
ومتوهج���ة مثل ذلك احلب ال���ذي �ساغه لنا اإيفان بونن، 
لي����ص فقط مبا حتمله من دفق اإن�ساين وعاطفة نبيلة، بل 
بتل���ك الباعة والتج���اوز يف الط���رح والأ�سلوب يف ذلك 
الوقت، الوقت الذي كانت فيه الق�س�ص حم�سوة بالوعظ 
والن�سائح الجتماعية الفجة والنهايات ال�سعيدة، هناك 
قل���ب ينب�ص باحلب، وقل���م ي�سطر الإح�سا����ص الإن�ساين 
املره���ف.. ال���دروب الظليلة هي تلك ال���دروب التي م�سى 
فيه���ا العا�سقان، وظل���ت ظليلة يف خميلتهم���ا بالرغم من 
تغ���ر الزمن وتغر ال���دروب، الأقدار وحده���ا �ساءت اأن 
جتمع العا�سقن، فقط ليعرف كل واحد منهما بعد ثالثن 
عام���ًا ما ال���ذي ج���رى لذلك احلب ال���ذي كان، كان���ت ليلة 
باردة، ممطرة، جعل���ت الطريق موحاًل لدرجة اأن العربة 
التي حتمل نيك���ولي األيك�سييفيت����ص مل ت�ستطع ال�سر، 
فقرر الن���زول واملبيت يف نزِل على الطريق، ما كان يعلم 
اأن الن���زل تديره ناديج���دا، لقد غرت ال�سن���ن �سكله اىل 
احل���د الذي اأ�سب���ح فيه ي�سب���ه قطاع الط���رق، اأ�سبح يف 
ال�ست���ن من العمر، وهي يف الثامن���ة والأربعن، وبرغم 

ذلك عرفته، يا لغرابة الزمن حن يعبث بامل�سائر.
تذّك���را الكثر م���ن تفا�سيل ذل���ك احلب، وع���رف باأنها مل 
حتب رجاًل اآخر من بعده، وانه، من ناحيتها، فات الأوان 
لّلوم والعتاب، بعد اأن هجرها بكل ق�سوة طيلة ال�سنوات 
املا�سية، كان يظن اأنها �ساحمته وغفرت له، فما دامت قد 
عرفته من���ذ اأول حلظة راأته فيها، وتاأك���د بنف�سه من بقاء 
حبه���ا له، فالب���د اأن تكون ق���د �ساحمته، وعندم���ا اأراد اأن 
يع���رف ذلك منها بالقول: يبدو اأنِك غفرِت يل ،قالت له: ل 
ي���ا نيكولي األيك�سييفيت�ص، مل اأغفر لك، وما دام احلديث 
قد م�ّص م�ساعرنا، فاإنني اأقول ب�سراحة، ما كان بو�سعي 
اأن اأغف���ر لك، وكما مل يكن ل���دّي اأيامئذ اأحد اأعز يف الدنيا 

منك، بقيت هكذا فيما بعد، ل يجوز يل اأن اأ�سفح عنك.
وهك���ذا ك�س���ر اإيف���ان بونن توقع���ات الق���ارىء، يف زمن 
كان���ت في���ه الق�س����ص، اإن مل تنته مب���وت اأبطاله���ا، فاإنها 
تنته���ي بال���زواج وحتقي���ق الأم���اين والعي����ص ال�سعيد، 
ليعو����ص العا�سق���ان م���ا فاتهم���ا م���ن مباه���ج، ب���ل غ���ادر 
نيك���ولي النزل وم�س���ى يف تلك الليلة الب���اردة املاطرة، 

وهو يدرك يف قرارة نف�سه اأن كل �سيء قد تغر.
كل �سيء، اأما احلب فاأمره خمتلف.. وحُمّر.

الدروب الضليلة .. الحب الذي حّرك 
الساكن وغاير النهايات التقليدية



د. ضياء نافع

ال يمكن أن يكون عنوان مقالتنا صحيحًا إذا قلنا 
- )بونين في العراق ( , فهو ليس مثل غوركي أو 

تشيخوف أو بوشكين أو دستويفسكي أو تولستوي أو 
تورغينيف...الخ

ا�سم���اء الأدباء الرو����ص الكبار وامل�ساهر عندن���ا ، و الذين 
ب���داأت �سهرته���م بالتدريج منذ الثل���ث الأول للقرن الع�سرين 
ف�ساعدًا ، لكن بونن مع ذلك دخل اىل العراق ب�سكل متاأخر 
مقارن���ة بتلك الأ�سماء، واإنه دخ���ل دون )تاأ�سرة دخول ، اأو 
في���زا كما نقول( ، لأنه كان م���ن املغ�سوب عليهم يف الحتاد 
ال�سوفيت���ي بعد رف�سه لثورة اكتوبر، ثم هجرته من رو�سيا 
ال�سوفيتي���ة، ثم )ثالثة الأث���ايف!( وهي ح�سوله على جائزة 
نوبل لالآداب يف الثالثينيات، و لكنه – مع هذا - فقد ح�سل 
عل���ى ) الإقامة !( القانونية يف بلدن���ا رغم هذا الدخول غر 
القانوين واملتاأخر ، وميكن الآن اأن نقول اإنه موجود بيننا 
يف الع���راق - ب�س���كل اأو باآخ���ر - مثل بقية الدب���اء الرو�ص 
الكب���ار، الذي���ن ذكرناه���م اعاله، رغ���م اإنه مل ي�س���ل بعد اىل 

�سهرتهم و�سعبيتهم الوا�سعة.
بون���ن يف الع���راق يرتب���ط قب���ل كل �سيء با�س���م د. جودت 
هو�سيار، والذي ميّثل ظاهرة فريدة وجميلة جدا يف تاريخ 
الأدب الرو�س���ي يف العراق ، اإذ اإنه جاء اىل الدب الرو�سي 
م���ن اخت�سا����ص بعي���د ج���دًا ع���ن الدب ، وه���و الهند�سة و 
الكهرباء ، فقد تخّرج يف معهد الطاقة ) جامعة الطاقة الآن( 
يف مو�سكو، حيث كان معنا �سمن الطلبة العراقين الوائل 
يف الحت���اد ال�سوفيت���ي بداي���ة ال�ستيني���ات ، وح�س���ل على 
�سه���ادة الدكت���وراه يف اخت�سا�سه ذاك ، وع���اد اىل العراق 
وعم���ل ب�س���كل ناجح هن���اك يف جم���ال اخت�سا�س���ه ، ولكن 
ج���ودت كان عا�سق���ًا كبرا ل���الدب الرو�سي ،وق���د تفاعل مع 
ه���ذا الدب بحكم درا�سته الطويل���ة يف رو�سيا واتقانه للغة 
الرو�سية ب�سكل معمق وممتاز، والع�سق مينح للعا�سق قوة 
جّبارة وخارقة كما هو معروف، و ي�ستطيع العا�سق بها اأن 
يحقق املعجزات ، وهذا ما حدث فعاًل ، وهكذا برز د. جودت 
هو�سي���ار يف جمال الرتجمة عن اللغة الرو�سية ، واأ�سدرت 
ل���ه وزارة الإعالم العراقية كتابا مرتجم���ا عن الرو�سية يف 
بداي���ة ال�سبعينيات عنوانه – ) درا�س���ات معا�سرة (، وفيه 
اإ�س���ارات عميق���ة اىل بون���ن ، ث���م ن�س���ر ق�س�س���ًا مرتجم���ة 
لبونن يف الدوريات العراقية ، وانتبه اىل ترجماته ا�ستاذ 
جيلن���ا د. عل���ي جواد الطاه���ر ، الذي كان ير�س���د ما يجري 
اآن���ذاك يف جم���ال الأدب بعيون���ه النقدي���ة الذكي���ة ، وط���رح 
ا�ستف�س���ارًا حول بون���ن ، اإذ مل يكن ل بون���ن ول هو�سيار 
من ال�سماء املعروف���ة اآنذاك للطاهر، ويفخر د. جودت بكل 
هذه التفا�سيل حول بدايات م�سرته الرتجمية حول بونن 
، وال���ذي تبن ان���ه )اي جودت هو�سي���ار( كان من املعجبن 
ج���دا بادبه ومن املطلع���ن بعمق على ابداع���ه. واأذكر جيدا 
، اإن �سديق���ي املرح���وم د. اإح�س���ان فوؤاد ) ال�ساع���ر الكردي 
الرقي���ق وخريج جامع���ة مو�سكو واملثق���ف العميق( ، الذي 
كان مدي���رًا عامًا ملديرية الثقافة الكردي���ة يف وزارة الإعالم 
)و التي اأ�سدرت بالذات ذلك الكتاب اآنذاك( كان معجبًا جدا 
مبوهب���ة جودت الرتجمي���ة والأدبية عموم���ا ، وقد حّدثني 
مرة عن ذلك . وا�ستمر د. جودت بتقدمي بونن لنا حلد الآن 
يف ن�ساط���ه الأدبي املتنوع ، اذ لنزال نقراأ ن�سو�سا لبونن 
برتجمت���ه ودرا�سات عميقة وجميل���ة عن مكانته يف م�سرة 
الدب الرو�سي، وكم امتنى اأن اأرى يومًا كتابًا خا�سًا ي�سم 
تل���ك الكتابات البونينية ) اإن �سّح التعبر (، خ�سو�سًا واإن 
ج���ودت هو�سي���ار اأ�سبح الي���وم جنمًا من جن���وم الباحثن 
العراقي���ن يف جمال الدب الرو�س���ي والعاملي اأي�سًا ، وذلك 
عندما )حترر!( من اخت�سا�سه الهند�سي الكهربائي وتفّرغ 

كلّيا لع�سقه الدبي

بونين يدق بابنا


