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مقدمة
ظهر ن�ص هذا الكتاب يف �صهر حزيران عام 1939. وقد اأ�صدرته دار 
املطبوعات الجتماعية الأممية. ويف �صهر اأيلول من ال�صنة نف�صها اختفى 
اأعلنت احلرب على هتلر  قد  فاإن حكومة )دلديه( كانت  الوجود،  من 
العامة  ال�صاحات  يف  علنًا  احرتقت  التي   الكتب  تلك  الكتب،  باإتالفها 
يف برلني بالإ�صافة اإىل كتب مماثلة. لقد قدم البولي�ص اإىل دار املطبوعات 
الجتماعية الأممية، فرتكها خاوية بعد اأن �صادر موؤلفات لينني واأجنلز ونيل 
ايلن�صبيجل املقدم له بقلم رومان رولن.. ومائة وع�رشين موؤلفًا �صودرت 
الكتب  اآلف  رميت  لقد  كوف�صكي.  مايا  عن  كتابي  بينها  ومن  جملة، 
ممزقة،  منفو�صة،  تت�صاقط  ثم  اجلناح،  خافقة  تتطاير  واأخذت  النوافذ  من 
اأية اأهمية  يف ال�صيارات التي كانت ترابط اأمام الدار. وما كان يف الأمر 
موؤلفات  نقلت  الزمن  من  قليل  وبعد  لتتلف،  الكتب  هذه  حملت  فقد 
الكاتب )ليون مو�صيناك( مدير دار املطبوعات الجتماعية الأممية لتلقى 
تلك  برغم  عا�ص  قد  كوف�صكي  مايا  عن  كتابي  كان  ولئن  امل�صري.  نف�ص 
الفظائع، فلي�ص ذلك ناجمُا عن الأخطاء التي ارتكبها اأولئك الذين �صعوا 
لإتالف هذه الكتب. ويف اإحدى اجلولت التي قام بها فيما بعد رجال 
الغ�صتابو ليفت�صوا منزيل يف باري�ص، اإذ كنت  اأقطن يومئٍذ يف منزل اآخر، 
حتروا مكتبتي طوياًل، وقد ق�رشوا عملهم على اإ�صاعة الفو�صى هناك دون 
من  ن�صخ  بع�ص  منزيل،  اإىل  عودتي  بعد  وجدت  وقد  �صيئًا.  يحملوا  اأن 

موؤلفي هذا بني كتبي.
لقد عاودُت قراءة هذه املذكرات كما لو كنت اأتنزه يف �صوارع م�صقط 
كوف�صكي  مايا  كتاب  على  فعرثت  بعيد.  وقت  منذ  اأره  مل  الذي  راأ�صي 
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ثانية. ول�صت اأعتقد اأنه هرم و�صاخ. وقد لح يل اأن من الأف�صل اأن اأ�صيف 
اإىل  بن�صو�صها  اأقرب  الق�صائد مرتجمة،  بع�ص   اجلديدة  الطبعة  اإىل هذه 
يومنا. وما لبثت اأن وقعت لدى النتقاء يف حرية، فاإن �صور احلرب بني 
خمتلف القوى املعادية وبني الإحتاد ال�صوفياتي، كانت تهيمن على ق�صائد 
ال�صعرية  الق�صايا  من  فكثري  احلرب،  غري  ثمة  يكن  ومل  كوف�صكي.  مايا 
والإن�صانية التي كانت مو�صوعًا ل�صعر مايا كوف�صكي، هي نف�صها ما تزال 
ق�صايانا اليوم وغداً وبعد غد. ولو اأين تتبعتها يف منا�صباتها لكانه علي اأن 
اأترجم اآثاره كاملة. ومل اأ�صنع هذا الكتاب اإل لأجرب اأن اأقب�ص على ظل 

اإن�صان، على ظل ق�صيدة.
مايا  ا�صم  يعود  اأن  الرهيبة  الإحتالل  �صنوات  خالل  عبئًا  يكن  ومل 
كوف�صكي وذكراه اإىل ال�صعر الفرن�صي. ومل اأ�صنع هذا الكتاب اإل لأجرب 

اأن اأقب�ص على ظل اإن�صان، على ظل ق�صيدة.
مايا  ا�صم  يعود  اأن  الرهيبة  الإحتالل  �صنوات  خالل  عبئًا  يكن  ومل 
كوف�صكي وذكراه اإىل ال�صعر الفرن�صي. ففي قلب الليل احلالك الذي كنا 
نعي�ص فيه، كنا نح�ص مايا كوف�صكي قريبًا منا. كان يعلم كل �صيء ويفهم 

كل �صيء: ال�صطهادات وال�صجن والد�صائ�ص واحلب.
اأو مل ينا�صل ن�صاًل عنيفًا �صد الروح املعادية؟ اأومل يربح املعركة ولو 

اأنه تردى فيها؟
باأن  يعتقد  فالطفل ل  لالآخرين،  نقلها  الإن�صانية ل ميكن  التجربة  اإن 
النار حترقه، وكذلك املثل الذي �رشبه لنا مايا كوف�صكي، فاإنه ل يفتح اأعني 

اأولئك الذين يغ�صون عما يبدع ال�صعراء.
ولكن ذلك لي�ص اإل �صعاعًا. وقد تكون حياة ال�صاعر مايا كوف�صكي 
اأن يجد  له على  ال�صعراء، عونًا  ياأخذ مكانه بني  بالن�صبة ملن  النموذجية، 

مكانه يف الدنيا، بحمله على الإعتقاد الرا�صخ بقوة ال�صعر.
)اإيلزا تربويل(
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بغدادي  عام 1893 يف  متوز  من  ل�صابع  كوف�صكي يف  مايا  ولد 
اإبن  فهو  الأحراج.  اأحد خفراء  عائلة  من  )قرية يف جورجيا( وحتدر 
اأرفع واأقوى واأبعد مدى  القوقاز، �صاب  الأ�صجار  ال�صخمة وجمال 
من الرجال الآخرين. وقد مات عام 1930 وهو يف كامل قواه، كمن 

دهمته �صاعقة.

اإن الرجال الذين خلقوا يف الأذهان اأثراً يعدل ما خلفه ال�صاعر عمقًا 
ونفاذاً، هم قلة، ففي هذا اليوم، كما يف اليوم الذي اأعقبت موته، ما 
زالت �صوارع مو�صكو تتفقده، وهي التي طاملا �صهدت ج�صمه ال�صخم 
يجوبها. اإن احلفالت اخلطابية التي يقيمها ال�صباب، ال�صباب خا�صة، 
من  الأوىل  ال�صفحات  كذلك  وفقدت  الداوي،  �صوته  فقدت  قد 
يتعلم احلب  اأن  فيه  للمرء  ينبغي  اأ�صعاره. لقد فقده كل مكان  اجلرائد 
العبقرية. لقد  تن�صد  فيه  واحلقد والدفاع والهجوم.. فقده كل مكان 
فقدنا مايا كوف�صكي. اأنه غري من�صي، كالذراع التي هموا بقطعها. لقد 

اعتدنا فقدانه اأبداً، ولكننا لن نن�صاه.

ويخيل اإلينا اأننا ما زلنا نراه يلوح يف �صوارع مو�صكو، بهامته املنيفة 
اجلمجمة  ذات  العجيبة،  الهامة  تلك  املارة،  من  غريه  روؤو�ص  على 
ال�صخمة امل�صتديرة، والوجنتني امل�صتطيلتني الغائرتني، والفك القوي، 
تقطعها  وجبهة  رفيف،  ذات  اأهداب  تعلوهما  الك�صتنائيتني  والعينني 
غ�صون ق�صرية عمودية وعميقة. اأما عيناه فمنهما ب�صع الوفاء العذب 
املوؤثر، اإنهما عينان ذاهلتان عميقتا الغور.. وكان مي�صي حتمله قدمان 
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متثاًل  يحكي  العري�صني  مبنكبيه  ج�صمه  من  الأعلى  والق�صم  قويتان، 
ن�صفيًا، فيهبط اإىل حمطة )بروفكا(، ومنها ياأخذ طريقه اإىل )تفري�صكايا( 
مراقب  يعلن  وعندما  اليوم.  اإ�صمه  حتمل  التي  العامة  ال�صاحة  قا�صداً 
ي�صمع  وعندما  كوف�صكي(،  مايا  )�صاحة  اإىل  الو�صول  )الأوتوبو�ص( 
مايا  )حمطة  الكلمة:  هذه  اجلديدة  الزاهية  املرتو  حمطات  يف  النا�ص 
رجل  اإ�صم  اإنه  معناه،  النا�ص  عند  يفقد  مل  الإ�صم  فهذا  كوف�صكي(، 
وتعي  يده  دفء  تتذكر  زالت  وما  النا�ص  اآلف  �صوته  يتمثل  زال  ما 
كلماته وق�صمات وجهه. اإن اآثار مايا كوف�صكي الكال�صيكية �صابقًا ما 
مياري  ل  عبقريتها  لأن  فهي كال�صيكية  الع�رش.  بحاجات  تفي  زالت 
فيها اليوم �صعب بكامله. وهي تفي بحاجات ع�رشنا، ما دامت احلياة 
والق�صايا ال�صوفياتية تتيح ا�صتعادة اأ�صعار مايا كوف�صكي كل يوم، فلي�ص 
يف املو�صوعات التي يختارها ل�صعره، مو�صوعات كبرية و�صغرية: اإننا 
نرى مو�صوعات احلب والثورة واحلرب وال�صلم اإىل جانب ال�صوؤون 
تدعو  والتي  الدولة،  ل�صناعة  الدعاية  فاأ�صعاره يف  ال�صغرية...  اليومية 
وبقيت حتملهم  النا�ص،  اأذهان  منقو�صة يف  كانت  الثقافية،  الرتبية  اإىل 
على ال�صحك، كما اأن اأ�صعاره الغزلية كانت تلهب النف�ص، وق�صائده 
للق�صاء  ي�صعى  من  يوجد  اأنه  اإذ  العزاء،  على  حتمل  كانت  الهجائية 
على ما ن�صمر له البغ�ص، وكذلك بع�ص اأ�صعاره ما زالت مبثابة حافز 

وم�صاعد واأمل.
ويف اأعلى البيت ال�صغري املوؤلف من طابق واحد، حيث كان ملايا 
كوف�صكي �صقة ذات حجرات ممتعة يف �صيقها، حتى اأن اأية حركة تبدر 
منه توهم الرائي اأن اجلدران يو�صك اأن تتطاير، ذلك البيت الذي حتول 
اليوم اإىل )متحف مايا كوف�صكي(، يف اأعلى هذا البيت ال�صغري وعلى 
نق�صت  العديدة،  الطوابق  ذي  املجاور  املنزل  يف  القرميدي  اجلدار 

باأحرف �صخمة هذه الأبيات:
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جميع قوى ال�صاعر الداوية يّف،
اأهبها لك

اأيتها الطبقة املنا�صلة..
وتلك الأبيات ت�صور مهنة مايا كوف�صكي التي يوؤمن بها.
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الف�صل الأول

مات والد ال�صاعر، فانتقلت العائلة اإىل مو�صكو. وهناك كان البوؤ�ص 
– 1907 دخل مايا كوف�صكي املدر�صة  الأ�صود. فبني عامي 1906 
الثانوية. ويف �صن الثالثة ع�رشة اأو الرابعة ع�رشة اأخذ مييل على الفل�صفة 
وبخا�صة فل�صفة هيغل، واإىل التاريخ الطبيعي. على اأن ميله اخلا�ص كان 
من  ع�رشة  اخلام�صة  يف   ،1908 ففي  املارك�صية،  الفل�صفة  نحو  يتجه 
عمره، انت�صب اإىل احلزب الإ�صرتاكي الرو�صي )البل�صفي(.. وقد اأوقف 
للمرة الأوىل واتهم بكتابة بيانات، ثم اأطلق �رشاحه. وا�صتمر عامًا وهو 
ينا�صل. ثم اأوقف مرة اأخرى، واقرتن توقيفه بهرب بع�ص الن�صوة من 
�صجن “نوفان�صكي” يف مو�صكو وقد اأدين يف هذه املرة. واأثناء الأحد 
ع�رش �صهراً التي ق�صاها يف ال�صجن )وكان عمره بني 15 – 16 عامًا( 
�رشع يلتهم الأدب التهامًا... فقراأ املعا�رشين والكال�صيكيني: بريون، 
ال�صجن عام 1910 وجد  �صك�صبري، وتول�صتوي. وعندما خرج من 

نف�صه اأمام مع�صلة. قال:
“كيف ال�صبيل اأن اأناه�ص هذا )ال�صتيتيك( البايل؟ اأو ما ت�صتدعي 
الثورة مني اأن اأتخرج من مدر�صة ر�صينة؟ لقد ذهبت لألقى �صري بوجا 
اأن  اأريد  له:  قلت  احلزب،  رفاق  اأحد  حينئٍذ  كان  الذي  الرفاق  اأحد 

اأ�صنع فنًا ا�صرتاكيًا.
بطنك.  من  اأو�صع  عينيك  اإن  وقال:  طوياًل  يوجا  �صري  ف�صحك 

واأعتقد مع ذلك اأنه قلل من اأهمية بطني.
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لقد توقفت عن عملي كمنا�صل، و�رشعت يف الدرا�صة؟
)اأنا نف�صي، ترجمة ال�صاعر بقلمه 1928(

ومبا  اأنه كان يح�صب نف�صه عاجزاً عن قر�ص ال�صعر، فقد اأزمع اأن 
يتعاطى فن الر�صم.

ففي عام 1911 انت�صب اإىل معهد الفنون اجلميلة، ثم ف�صل منه 
اأن  لوفوف(  )الربن�ص  املعهد  عليه مدير  اقرتح  اأن  بعد  عام 1914، 

يتخلى عن اأ�صلوبه يف “النقد والتحري�ص” كما كان يقول له.
لقد كنت حينذاك طالبًا يف املدر�صة، وكان مايا كوف�صكي ل يزال 
اأعمال  يف  وي�صاهم  جوعًا  يت�صور  وهو  اجلميلة،  الفنون  معهد  يف 
جماعة �صميت فيما بعد )رواد امل�صتقبل(، اأخذت تثري �صجة حول 
مايا كوف�صكي م�صرية اإىل اأنه �صاعر عبقري، وذلك قبل اأن يخط ولو 
ب�صطراً واحداً اأو ما يقارب ال�صطر. حدثه )بورليوك( الذي كان اأكرب 
اأعور،  )الردجنوت(  يرتدي  اجلثة،  �صنًا، و�صخم  اأفراد هذه اجلماعة 
نف�صك  اأعد  )الآن  له:  فقال  ال�صعر،  من  خ�صلة  جبهته  على  تتدىل 

لتكون �صاعراً(. و�رشع مايا كوف�صكي يف الكتابة.
ل  وقحًا،  عمالقًا،  يل  فظهر  الأ�صدقاء  بع�ص  عند  قابلته  ولقد 
�صيء  عراين  وقد  ع�رشة،  اخلام�صة  �صن  يف  وقتئٍذ  كنت  غوره.  ي�صرب 
من الرعب لدى روؤيته. وبعد مدة وجيزة �صاهدته يف بيتنا، يوم اأتى 
–على ما اأذكر– ليبيع اأول ق�صيدة كبرية له عنوانها )ثورة الأ�صياء(، 
ومل اأعرث فيما بعد على اأي اأثر لها، ولعله غري عنوانها... واحلقيقة اأنه 
كان لديه قليل من املال، ويرتدي ثيابه على عجلة وبدون اتقان: تلك 
موؤلفة  امل�صكينة!(، وهي  املراأة  )تلك  والدته  له  التي خاطتها  الثياب 
من قمي�ص اأ�صفر فاقع ذي كم ن�صفي، يرتديه مر�صاًل دون اأزار، مع 
ياقة كبرية �صوداء، وعلى راأ�صه قبعة عالية، ويلب�ص معطفًا اأنيقًا، وبيده 
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ال�صكل  هذا  على  هندامه.  توؤلف  كانت  املجموعة  هذه  كل  ع�صا. 
هذه  اأعالها  يف  كتب  ببطاقة،  اأحتفظ  زلت  وما  نف�صه،  ي�صور  كان 

الأ�صطورة: )رائد امل�صتقبل فالدميري مايا كوف�صكي(.
البورجوازيني  اأقاربي  وزيارة  لزيارتي  الزي  بهذا  ياأتيني  كان 
الطيبني، ول�صت اأذكر كيف متت تلك الزيارة الأوىل، ما عدا الرعب 
الذي ا�صتوىل على املربية. مل اأكن جتاوزت ال�صاد�صة ع�رشة، على اأين 
اأهلي ب�صيء من عدم الإهتمام ومن الإطمئنان( لأحملهم  )جابهت 
طريقه  ي�صق  اأن  ميكنه  كوف�صكي  مايا  �صديقي  اأن  الإعتقاد  على 
كغريه من النا�ص، وقد بذلت جهداً عنيفًا لأحملهم على اأن يدعوين 
ف�صار  البيت  مايا كوف�صكي يف  يقبل وجود  اأن  اأمكن  ب�صالم، حتى 
لينجز  باملكوث عندي  له  وي�صبحون  الغداء،  لتناول  ي�صتبقونه  اأهلي 
ياأتي كل  الفرتة. كان  التي كان يك�صب عي�صه منها يف تلك  ر�صومه 
يوم تقريبًا، فيعامل والدتي بلياقة وا�صتحياء يهدئان من حدة غ�صبها، 
كان  اأنه  حتى  والدي،  ح�صور  يف  ال�رشوري  بالقدر  اإل  يتكلم  ول 
ي�صتطيع اأحيانًا اأن ين�صيه م�صهد قمي�صه الأ�صفر! وكان يف الأيام التي 
ل يجدين خاللها يف البيت يرتك يل بطاقة زيارة كبرية كاأنها �صفحة 
وجه  متالأ  �صفر  بحروف  مثبتًا  ا�صمه  وعليها  رواية،  �صفحات  من 

ال�صفحة كله. 
وكانت والدتي تعيد اإليه بطاقاته بانتظام قائلة له: )لقد ن�صيت يا 
فالدميري فالدميري وفت�ص �صارتك( بنربة ت�صبه نربة )�صارل ترينيت( وهو 

ين�صد: )�صيدي �صيدي لقد ن�صيت جوادك(.
لقد كان مايا كوف�صكي يالزمني ويتكلم قلياًل، وهو يتمتم بدون 
انقطاع بع�ص الكلمات ت�صوبها �صيحات مفاجئة، ولعله يفعل هذا 
اأبياته. وما كنت لأهتم بهذا العمل الباطني الذي  ليتثبت من �صحة 
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يجري على مقربة مني، ول اأكاد اأدرك اأن مايا كوف�صكي كان �صاعراً. 
كان يطلب مني اأحيانًا اأن اأعزف له على البيانو، ومي�صي خلفي طوياًل 

وهو ي�صري اإ�صارات خمتلفة.
النوافذ والأثاث  بيننا موئاًل للمو�صيقىن فاجلدران وزجاج  وكان 
البارعة  والدتي  وكانت  بالأ�صوات.  ومثقلة  ومفعمة  م�صبعة،  كانت 
يف العزف جتمع يف بيتها رباعيًا وثالثيًا من العازفينن فكانت الألتان 
تعزفان معًا تنتقل عليهما اأربع اأيد اأو ثمان. ويف هذه الأحوال يتناول 

والدي قبعته وين�رشف.
هناك كانت الألتان املتال�صقتان بني ركام اأدوات منزل بورجوازي 

�صغري كاأنهما حيوانان اأ�صيالن ممتازان.
اإلينا  وكانت ال�صور املعلقة على اجلدران مكان �صور العائلة ترنو 
بعظمتها املفطورة عليها، بينها �صورة  ت�صايكوف�صكي وواغرن ومتثالن 

�صغريان من الربونز ملندل�صون ومريبري.
وكانت والدتي توؤم م�رشح بايرت)1( كما يحج املوؤمنون اإىل مكة.

وكان  املو�صيقىن  اأنغام  على  اأنام  واأنا  طفولتي  اأيام  ق�صيت  وقد 
والدتي ترتقب اأن ينام �صكان املنزل حتى تعزف وتوؤلف قطعًا مو�صيقية 

يف ال�رش، فاإن ذلك عندي كان مبثابة مذياع يف ذلك الع�رش.
كانت املو�صيقى �رشورية يل ك�رشورة املاء اجلاري، الذي ل ي�صعر 
يحب  كوف�صكي  مايا  وكان  فقدانه.  عند  اإل  اإليه  املا�صة  باحلاجة  املرء 
ت�صتدعي  ل  التي  الأوقات  يف  حتى  لعمله،  اأ�صا�صًا  ويراها  املو�صيقى 
�صماعها، وكان يكره مو�صيقى الكون�رشت ال�صاخبة، كتب يف ترجمته 

)اأنا نف�صي عام 1928( ما يلي:

1- بايرت: م�رشح بناه ملك بافاريا لوي�ص الثاين ليعر�ص فيه اآثار واغرن )1876(.
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الذي ل ميكن احتماله:  الدوي املزعج  اأمام هذا  »لقد هربت من 
الكون�رشت ورا�صمانينوف وجزيرة الأموات. وبعد دقيقة جاء  دوي 

دور بورليوك فلحق بي.

و�رشعنا ن�صحك وجهًا لوجه. وم�صينا جنر اأنف�صنا جراً«.

»ودار احلديث. وخل�صنا مما �صببه )را�صمانينوفيان( من �صيق على 
الكال�صيكيني  �صيق  اإىل  املدر�صة  ومن  املدر�صة،  ت�صببه  الذي  ال�صيق 
تخطى  الذي  الأ�صتاذ  غ�صب  بورليوك(  )دافيد  متلك  وقد  ال�صديد. 
حدود معا�رشيه، اأما اأنا فكنت املحر�ص ال�صرتاكي الذي يعلم اأن على 

هذه الأ�صياء البالية اأن متوت حتمًا، فلقد ولدت امل�صتقبلية الرو�صية«.

وها قد اأ�صبح مذهب )را�صمينوف( و)بوكالن( و)جزيرة املوتى( 
بالن�صبة اإىل مايا كوف�صكي �صعاراً للربجوازية ال�صغرية جند �صورة عنه 
�صنة من  بعد ثالث ع�رشة  الرو�صية  امل�صتقبلية  اأ�صعاره، وقد ولدت  يف 

ذلك احلني.

على اأنه كان يغتبط لبع�ص الأغاين وخا�صة هذه الأغنية:

”hard heart hannah

the vamp of Savana…“

والأغاين ذات الإيقاع الذي يبعث ن�صوة اخلمر والربيع.

وملا انق�صى الليل اأغلقت والدتي البيانو، واأقبلت نحونا بلبا�ص النوم 
فقالت ملايا كوف�صكي اأن الوقت قد تاأخر وحل موعد النوم... وكان 
والدي نائمًا منذ وقت طويل. وقد ترددت علينا مرات قبل اأن يبداأ مايا 

كوف�صكي بارتداء معطفه ب�صورة بطيئة عند مدخل البيت.

احلبل  يكن  ومل  البواب.  اإيقاظ  من  بد  يكن  مل  البيت  اأ�صفل  ويف 



15

اجلرار معروفًا يف رو�صيا ذلك احلني، فال بد يف البيوت التي تغلق اأثناء 
البيت. ول بد من منحه �صيئًا  البواب ليفتح باب  اأن ينه�ص  الليل من 
من املال لقاء نهو�صه ومغادرته الفرا�ص الدافىء يف ال�صتاء، حينما تهب 
من الباب املنفرج ن�صمات م�صحونة بالبخار البارد وانقبا�ص يده على 
الع�رشة  مايا كوف�صكي ل ميلك  ما كان  املعدين. وكثرياً  الباب  مقب�ص 
ذلك،  له  اأدفع  اأن  اأود  وكنت  للدفع.  الالزمة  )كوبيك(  الع�رشين  اأو 
غ�صب  اإيجابه  نف�صه:  يف  تقوم  التي  ال�صامتة   املعركة  تلك  وا�صاهد 
البواب ال�صيخ، اأم يتناول املال من املراأة، فكان يتناول القطعة الف�صية 
ال�صغرية، ثم يلقيها على الطاولة اأمام املراآة، ثم يعود فيتناولها ثانية، ثم 
يلقيها اأخرياً ويدعها، وهذا مظهر من مظاهر ال�صجاعة فيه. ويف اليوم 

التايل ياأتي ويقول لوالدتي:
�صلم  بوا�صطة  النافذة،  انتظرتك حتى منت، فرجعت من  البارحة  
من احلبال فرتنو والدتي اإليه �صاحكة بكل فتور: لرمبا عاد بكل ب�صاطة 

عن طريق الدرج.
يف هذا الأثناء و�صلت اأختي )ليلى(... وهي متزوجة وتقطن مدينة 
الذي يرتدد  مايا كوف�صكي  �صاألتني: من هو  يوم  )برتو غراد(. وذات 
على  الوالدة  يحمل  ذلك  فاإن  معا�رشته  على  ت�رشين  كنت  لئن  غالبًا؟ 
البطاء. وكيف؟ اأيحملها على ذلك؟ فلماذا اإذن مل تنبئني بذلك قباًل؟ 
وعندما ا�صتدعاين مايا كوف�صكي فيما بعد هاتفيًا اأخربته بب�صاطة اأن مل 

يعد بو�صعي اأن اأراه لأن ذلك يحمل والدتي على البكاء.
وم�صى على ذلك ب�صعة �صهور، يف حني كنت اأق�صي ال�صيف يف 
اأو  �صاعة  اأتاأخر  كنت  اأين  غري  اللقاء،  بغية  مبحاولت  ونقوم  الريف، 
اأن يكون مايا كوف�صكي قد تعب من  اآماًل مبهمًا  املوعد  �صاعتني عن 
الإنتظار. ولهذا كنت اأ�صحب معي اإحدى عماتي زيادة يف احليطة. 
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ولكن مايا كوف�صكي ل يزال يف مو�صعه قرب املحطة ال�صغرية، واقفًا 
على �صاقني ك�صفي املق�ص، وعلى �صفته ال�صفلى ال�صخمة قد الت�صقت 

�صيكارة، وهو رافع الراأ�ص وعيناه قامتتان من الغ�صب.
اأن  امل�رشقة  الفكرة  تلك  مرة  ولأول  يومئٍذ  ذهني  يف  قامت  وقد 
اأن  يكفي  كان  ولهذا  بذلك.  والدتي  تعلم  اأن  دون  اأراه  اأن  بو�صعي 
نتقابل يف مكان اأقل عمومية من املحطة، والأف�صل اأن جنتمع م�صاء، اأو 
نذهب بالرب لنق�صي يومًا يف مو�صكو، حيث اأ�صتطيع اأن اأقابل من اأريد 

دون اأن يدري اأحد بذلك.
ويف مو�صكو كانت ال�صقة خالية  تفوح منها رائحة  النفتلني وترن 
كانت  والب�صط  ال�ّصرت  اأن  اإذا  غريبة  ب�صورة  والأ�صوات  اخلطى  فيها 
البي�ص جتلل  البي�صاء، وال�ّصجف  بيتًا حافاًل مبفار�صه  منتزعة. لقد كان 
اآلتي البيانو، وم�صابيح الغاز املطلية ترف يف ال�صقف، والنوافذ مفتوحة 

على ال�صماء، وج�صم مايا كوف�صكي ال�صخم يذرع الغرف.
مو�صكو  قرب  الريف  ويف  ال�صيف،  ذلك  اأم�صيات  اإحدى  يف 
�صمعت للمرة الأوىل اأ�صعار مايا كوف�صكي ين�صدها لنف�صه. كنا من�صي 
جنبًا اإىل جنب يف الظالم، يف ذلك املم�صى العري�ص غري امل�صاء والذي 
)الفيالت(  من  �صفان  اجلانبني  على  يحفه  الريف،  ذلك  �صارع  كان 

املنطوية خلف الأ�صيجة.
عال  وب�صوت  وغمو�ص،  باجنذاب  كوف�صكي  مايا  يردد  وفجاأة 
اأبياتًا من ال�صعر ل ي�صعني اأن اأ�صتعيدها، اإذ اأنه ل ميكن لأي ترجمة اأن 
تعيد لها تاأثريها الفعال. وعالوة على ذلك فاإن اأ�صعار مايا كوف�صكي 
جميلة، ول ميكن ترجمتها، اإذ ل يبقى منها بعد الرتجمة �صيء. ولئن 
عدت وحاولت اأن اأنقل بع�ص ق�صائده، فاإمنا اأنقل ما وعته الذاكرة واإمنا 

�صعيفة الأمل بنجاح هذه املحاولة...
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�صعراً  يكتب  كان  كوف�صكي  مايا  اأن  اأدركت  فلقد  ذاهلة،  وقفت 
واأنا اأحب �صعره حبًا جمًا...

قال يل مايا كوف�صكي بلهجته الظافرة امل�صتخفة:
اآه، اأيعجبك هذا؟

وقد اأن�صدين مايا كوف�صكي يف الهزيع الأخري من الليل، ونحن اأمام 
�صياج اإحدى )الفيالت(. لقد كدت اأجن من الده�صة لكت�صايف �صيئًا 

كان اإىل جانبي منذ زمن بعيد واأنا اأجهله جهاًل تامًا.
كنت اأطلب املزيد من �صعره... ول اأدري مل اأحفظ اإىل الآن ق�صيدة 
كان  التي  البنطلون(  يف  )غيمة  ق�صيدته  من  اأحفظه  ما  بجانب  له، 

ينظمها يف ذلك احلني والتي على اكت�صاف �صاعرية مايا كوف�صكي. 
ومطلع هذه الق�صيدة:

اأ�صغ
اأنهم ما داموا ي�صعلون النجوم،

فالأنها بغية النا�ص؟
ولأن النا�ص يريدون اأن تكون؟

ولأنهم يقولون: هذه النفثات اإمنا هي لآىلء.
وقد يكون ذلك لأن الليل احلقيقي اأ�صود ومر�صع بالنجوم.

اأحببت ال�صعر منذ ال�صغر. ففي ال�صن التي حتمل فيها الطفلة دميتها 
اإىل �رشيرها، جلبت معي جملدين �صخمني لريمنتوف وبو�صكني، لقد 
فيهما  اأقراأ  اأن  بو�صعي  وكان  بالفائدة،  حافلني  املجلدان  هذان  كان 
خا�صة  ب�صورة  الأطفال  يحب  وكما  فيهما،  املثبتة  الر�صوم  واألّون 
الق�ص�ص التي حفظوها فيما م�صى، فقد كنت ل اأنفك عن قراءة هذين 

املجلدين والعودة اإىل �صفحاتهما.
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وبعد مدة ت�صفحت ب�رشعة وبدون اكرتاث اآثار من ي�صمون �صعراء 
الإنحطاط، وانتهيت بعد ذلك وبدون جهد اإىل الرمزيني: بريو�صوف، 
باملونت، بلوك. فوجدت اأن ال�صعر الرمزي ين�صاب بعذوبة، دون اأن 

يرتك اأثراً يف الذهن، كاأمنا هو �رشب من التزحلق على اجلليد.
اإن الرمزيني كانوا بالن�صبة لع�رشي �صيئًا ماألوفًا، فلم نكن نفكر يف 
اخل�صام لأجلهم، اإنهم كانوا �صعراء لهم مكانتهم، اإمنا كان يلزمنا اأهتزاز 
اأر�صي جديد، وقد كان هذا الإهتزاز الأر�صي )مايا كوف�صكي(! ولكن 
الذين �صعروا يف ذلك احلني بنفوذ �صعر مايا كوف�صكي كانوا جماعة من 

الرواد حتدوهم اندفاعات الرواد وجلدهم وت�صميمهم على الظفر.
منا�صبة،  �صنحت يل  كلما  مايا كوف�صكي  �صعر  اأحتدث عن  وكنت 
معركة  يف  املر�صحني  �صاأن  �صوتي،  بّح  حتى  عنه  واأدافع  واأجادل 
انتخابية! واأود اأن اأبرهن، واأو�صح – بكل ما يف فتاة يف ال�صابعة ع�رشة 
من حما�صة، توؤمن باأن ال�صعر هو مهمة احلياة الكربى – عبقريته التي 
كانت م�رشقة يف نف�صي. واأنا التي مل اأكن ا�صتطيع اأن اأحفظ بيتًا واحداً 
ملايا  كاملة  �صفحات  قلب،  ظهر  عن  اأردد  اأن  ا�صتطعت  ال�صعر،  من 
اجلمال  املثقفون وعلماء  ذاكرتي. كان  انطبعت كلها يف  كوف�صكي، 
اأنهم  مع  �صيئًا،  �صعره  من  يفهمون  ل  اإنهم  �رشيح:  بحقد  يقولون 
واأنه  �صدهم،  موجه  اأنه  ويفهمون  الكفاية  فيه  ما  �صعره  من  يفهمون 
وا�صح كقمي�صه الأ�صفر واأنه جدع لأنف البورجوازيني... وم�صابًا 
بجنون العظمة. ها، ها، اأراأيتم عنوان هذه الق�صيدة: )اأنا ونابليون(؟ 
وقاحته  يف  ميعن  وهو  له؟  كعوينات  ي�صتخدمها  التي  ال�صم�ص  وتلك 
اإىل احلد الذي يعرتف معه اأنه لي�ص �صوى )اأرق�ص عامي()2( يخدع يف 

2- الأرق�ص: �صمك ملون. ووجه ال�صبه هنا كرثة الألوان يف ثياب ال�صاعر ويف ج�صم 
الأرق�ص.
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لعب الورق:
اأنتم،

يا من تعذبكم فكرة واحدة:
»اأهو راق�ص بارع«؟

اأنظروا باأي �صيء اأت�صلى
اأنا،

الذي يذرع الأر�صفة،
 ويخدع يف اللعب..

بعيداً عنكم،
يا من تنغم�صون يف حبكم العابر،

اأنتم يا من تندفع
الدموع املزمنة من عيونكم،

�صاأم�صي عنكم اأنا،
الذي جعلت ال�صم�ص نظارات يل
اأثبتها على عيني الوا�صعة املفتحة.

)غيمة يف البنطلون 1915(     
ملحداً، ونحن  املرء  يكون  قد  قائلني:  التهجم  م�صوا يف  ولكنهم 
اأنف�صنا ملحدون، غري اأن هناك حدوداً، ولكن خزيًا اأن يقول املرء كما 

قال مايا كوف�صكي:
اأن لم�صيح يتن�صم عبري نف�صي:
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»اأنا الذي يتغنى بالآلة وباإنكلرتا
قد اأكون بكل ب�صاطة
ويف اأب�صط الأناجيل

التلميذ الثالث ع�رش للم�صيح.
ويف حني ينعب
فمي، ويقذع،

�صاعة بعد �صاعة،
وليل نهار، ميكن اأن يتن�صم امل�صيح

عبري نف�صي«..
)غيمة يف البنطلون 1915(

ي�صيطر  الذي  الغمو�ص  مايا كوف�صكي هي  اأن حجتهم على  على 
على �صعره.

�صنوات  تلعب دورها طوال  ا�صتمرت  فاإن هذه احلجة  ومع ذلك 
احلجة  هذه  على  الرد  اإىل  يعود  حينذاك  كوف�صكي  مايا  وكان  عدة، 
)العمال  عنوانها:  التي  مقالته  الأخ�ص يف  وعلى  املتعددة  مقالته  يف 

والفالحون ل يفهمونك( »1928«. قال:
»... مل اأ�صمع حتى اليوم رجاًل يقول يف معر�ص الزهو بنف�صه:

مبا اأنني موهوب، فاأنا ل اأفهم احل�صاب، ول اأفهم اللغة الفرن�صية، 
ولكن اأفهم قواعد اللغة.

ولكن ال�صيحة الفرحة التي تقول:
اأفهم ال�صتقباليني«، ما زالت ترن منذ خم�صة ع�رش عامًا،  »اأنا ل 
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تهوي خاللها وتنه�ص من جديد، وتثار وهي بذلك �صعيدة.
وا�صتناداً اإىل هذه ال�صيحة، فاإن بع�ص النا�ص قد اأوجدوا لأنف�صهم 

مهنة، وراحوا ميالأون ال�صالت، واأ�صبحوا قادة حلركات حقيقية.


اإن القول بب�صاطة: )نحن ل نفهمك( لي�ص بحكم �صحيح.
اإمنا احلكم ال�صحيح اأن يقال: )لقد اأدركنا اأن �صعرك لي�ص هراء(. اإن 
هذا احلكم توؤيده ع�رشات ال�صواهد ال�صارخة التي تتلى عن ظهر قلب 

وب�صوت منغوم.
ولكن ذلك لن يتم...

اإذ اأن هناك �رشبًا من )الدمياغوجية( ونوعًا من التم�صك بالغمو�ص.
لهي  الكاذب،  باجلد  تتظاهر  التي  )الدمياغوجية(  هذه  و�صائل  اإن 

خمتلفة.
واإليكم بع�صًا منها:

املو�صوع  النا�ص، والكتاب  لبع�ص  املو�صوع  الفن  اأن  اأن:  يقولون 
لبع�ص النا�ص لي�صا من الفائدة لنا يف �صيء.

اأ�صحيح ذاك اأم غري �صحيح؟
اأنه �صحيح وغري �صحيح.



اإنها النواة والهيكل الذي يقوم عليه فن اجلماهري.
واإليكم مثاًل على ذلك: اأ�صعار )كليبنيكوف(... لقد كانت اأ�صعاره 
ال�صبيل  واأ�صاءت  امل�صتقبليني،  رفاقه  من  �صبعة  لدى  مفهومة  البدء  يف 
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نف�صها  الأكادميية  تريد  واليوم  اأعوام،  ال�صعراء خالل ع�رشة  من  لكثري 
طم�ص هذه الأ�صعار، ين�رشها على اعتبار اأنها من ال�صعر الكال�صيكي!

الربوليتاري  احلقيقي  ال�صوفياتي  الفن  يكون  اأن  ينبغي  ويقولون: 
مفهومًا لدى اجلماهري الفقرية. اأ�صحيح ذاك اأم غري �صحيح؟

اإنه �صحيح وغري �صحيح!

التهذيب  من  �صيء  الزمن  مع  اإليه  ي�صاف  اأن  �رشيطة  �صحيح،  هو 
فنًا  ي�صبح  اأنه  للجماهري،  ولدته  منذ  يكون  ل  فالفن  والدعاية، 
للجماهري نتيجة جلملة من املجهودات: كالتحليل النقدي الذي يبني 
احلزب  جهاز  عليه  يقوم  الذي  املنظم  والن�رش  وفائدته،  الفن  جدوى 
املنا�صب  الوقت  واختيار  ملمو�صة،  الفائدة  هذه  تغدو  حني  وال�صلطة 
الكتاب مع درجة  وتنا�صب مو�صوع  الكتاب بني اجلماهري،  لإ�صاعة 
ن�صج هذه الق�صايا لدى اجلماهري، فكلما �صمت نوعية الكتاب، دفع 

احلوادث اإىل اأمام.



هذه  ولي�صت  لن�صالنا،  نتيجة  هي  الفهم  على  اجلماهري  قدرة  اإن 
القدرة قالبًا تولد فيه كتب حمظوظة توؤلفها عبقرية اأدبية.

علينا اأن ننظم اإمكانية اجلماهري لفهم الكتاب.

هم  وتول�صتوي،  بو�صكني  اأمثال  الكال�صيكيني،  اإن  ويقولون: 
مفهومون لدى اجلماهري. اأ�صحيح ذاك اأم غري �صحيح؟

اأنه �صحيح وغري �صحيح:

مل يكن بو�صكني مفهومًا كل الفهم اإل عند طبقته، وعند املجتمع 
الذي كان ي�صتعمل لغته، والأفكار والعواطف التي كان يعتمدها.
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الفالحني  بو�صكني مفهومًا من جماهري  اأكان  ... نحن ل نعرف 
يف ع�رشه اأم ل، ل�صبب جوهري، هو اأن هذه اجلماهري مل تكن حت�صن 

القراءة!


يف  واأن�صدت  “ليفاديا”.  ق�رش  يف  اأ�صعاراً  للفالحني  اأن�صدت  لقد 
ال�صهر املا�صي على اأر�صفة )باكو(، ويف م�صنع )�صميدت( يف باكو، 
ويف نادي )�صادميان(، ويف نادي )تفلي�ص( للعمال، اأن�صدت �صعراً واأنا 
ت�صايرين �صجة الآلت  الغداء،  �صاعة  التعدين  اأبراج  اأحد  واقف على 

وهي تتال�صى.
واأورد هاهنا اأحد املقررات العديدة التي اتخذتها جلان امل�صنع:

العمال  اإىل  اإن�صاده توجه  انتهى مايا كوف�صكي من  اأن  وبعد   ...“
ورجاهم اأن يف�صحوا عن انطباعاتهم وعن درجة فهمهم، وبعد ذلك 
اأنهم فهموا �صعره فهمًا تامًا، لأن هذا  اقرتج اإجراء ا�صتفتاء، دل على 
وهو  اأنه،  �صاحبه  اأعلن  واحداً  �صوتًا  عدا  ما  بالإجماع  مت  الإ�صتفتاء 
ي�صغي اإىل ال�صاعر، قد وعى اآثاره حني كان يلقيها ب�صورة اأف�صل مما لو 
قراأها مبفرده. وكان عدد احلا�رشين ثمامنائة �صخ�ص. اأما املعرت�ص فقد 

كان حما�صب امل�صنع”.
اإىل  كتبها عام 1927 لأظهر  التي  ال�صطور  اأين ذكرت هذه  على 
اأن  يف  رغبة  وكذلك  الغمو�ص(،  )اأ�صطورة  تالزمه  كانت  مدى  اأي 
يظهر اأن الذين ي�صيعونها مل يكونوا للعمال حقًا ول الفالحني، بل هم 
البورجوازيون ال�صغار، ومنط خا�ص من املثقفني كانوا يرون يف مايا 

كوف�صكي عدواً لدوداً لهم، وقد دام ذلك حتى بعد موته.
لغة  تفهم  كما  النا�ص،  جميع  اليوم  يفهمها  التي  الق�صائد  هذه 
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ومع  عنه،  اأحتدث  الذي  الزمن  يف  مفهومة  بالتاأكيد  تكن  مل  البالد، 
هي   1912 عام  نظمها  التي  كوف�صكي  ملايا  الأوىل  فالق�صائد  ذلك 
اأكرث ق�صائده غمو�صًا، فاإن اإيجازه واقت�صابه، وبناءه امل�صتجد للجمل، 
وتوليده للكلمات اجلديدة، كل هذا كان �صيئًا كثرياً وعلى الأخ�ص ملن 

ل يود اأن يجهد نف�صه.
تاأخذ طابعًا غري مالوف: فهو  وكانت ق�صائده كذلك حني تطبع 
ي�صتعي�ص عن عدم كفاية اإ�صارات التنقيط بتقطيع الأبيات، مما كان يتيح 
له اأن يعطيها نغمًا ولهجة يحتاج اإليها هذا ال�صعر اخلطابي. ويف الوقت 
نف�صه كان يتحا�صى ترادف كلمتني اأو ثالث خ�صية تنافرها يف البيت. 
اأ�صئلة  ال�صعر(  ي�صنع  كتيبه )كيف  يقدم عن ذلك يف  ومايا كوف�صكي 

تتوافق يف الفرن�صية واملثال الكال�صيكي الآتي:
ومائة مرة، يف �صدره، نفذ الر�صا�ص...

فوفقًا لأ�صلوب مايا كوف�صكي ينبغي اأن نكتب البيت ال�صابق على 
ال�صكل الآتي:

ومائة مرة يف �صدره،
نفذ،

الر�صا�ص.
التعبري  حدود  جتنبوا  )ابوليز(  مثل  الفرن�صي  ال�صعر  يف  �صعراء  ثمة 
ال�صيقة التي حتتويها اإ�صارات التنقيط، وذلك بحذفها جملة، ففي هذا 
ملجال يعطي ال�صك بو�صع الكلمة، ترجحًا يف اجلمل، وتقاربًا، ونغمًا 

غري ماألوف.
وهو  �صعره  مبفتاح  نف�صه  الوقت  يف  األقى  كوف�صكي  مايا  ولكن 
)ال�صوت(... اإذ اأن �صعره اإمنا و�صع ليتلى ب�صوت مرتفع، وهو نف�صه قد 
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حمل اإىل اأنحاء الإحتاد ال�صوفياتي، خالل مئات من ال�صهرات، اأ�صعاره 
وطريقة اإن�صادها، وجاراه يف ذلك كل من �صمعه، وقاموا بدورهم يف 
نف�صها  الطريقة  على  ينرثونه  اليوم  اإىل  زالوا  وما  الإن�صاد  ذلك  اإ�صاعة 
يف الإن�صاد والفهم. وقد عمت ق�صائده الإحتاد ال�صوفياتي كما ت�رشي 

النريان يف الغاب.
كان  مما  وذلك  �صعره،  �صد  تقام  حجة  ذلك  كان  لقد  ال�صوت! 
ي�صدر عن كل اأولئك الذين يبتغون �صعراً يقراأونه حتت نور امل�صباح.. 
ومع ذلك فلم يكن ثمة ما مينعهم من الإ�صتمرار يف حملتهم حتى مايا 

كوف�صكي نف�صه. كتب يف هذا ال�صاأن ما يلي:
“كال، لي�صت الثورة انقطاعًا عن التقاليد، فالثورة مل تلغ �صيئًا من 

انت�صاراتها.
لقد دعمت انت�صاراتها بالقوى املادية والتكتيكية. اإن الكتاب لن 

يقو�ص املنرب.
فاملخطوطات  املخطوطات.  على  زمنه  يف  الكتاب  ق�صى  لقد 
ي�صتمران  �صوف  واملن�صة  املنرب  اإن  الكتاب.  عهد  بداية  �صوى  لي�صت 
الطرق  )من  طريقة  هو  املذياع  املذياع.اإن  بف�صل  انت�صاراً  ويزدادان 
الكثرية( لإذاعة الكلمة، والإ�صطالح، وال�صعر. لقد كف ال�صعر عن 
ن�صمعها:  التي  الكلمة  اأعطتنا  فالثورة  فقط.  املقروءات  من  يكون  اأن 

ال�صعر الذي ن�صمعه...
اإن حظ بع�ص النا�ص الذين ا�صتطاعوا اأن ي�صمعوا )بو�صكني( قد اأتيح 

اليوم جلميع النا�ص”. “من بحث: تو�صيع قاعدة الكلمة 1927”.
اأن يكون مفهومًا  اإىل  وكان مايا كوف�صكي يهدف على  الأخ�ص 
لدى اأكرب عدد من امل�صتمعني، حتى يف زمن امل�صتقبلية حني مل تو�صع 
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اأمامه ق�صية الو�صوح التام يف ق�صائده، مل ي�صتعمل لغة )الزاوم( مطلقًا 
ال�صاعر )كليبنيكوف(  فائقة  برباعة  ا�صتعملها  )الرتان�صمنتال()3(، كما 
موهبتهم  تكون  اأن  ميكن  �صعراء  اليوم  حتى  ي�صتعملها  وكما  مثاًل، 
ال�صعرية مو�صع بحث وجدل. كان )غوركي( يقول خالل 1923، 
عندما  الإن�صان  اأن  )تران�صمانتال(:  ق�صيدة  تالوة  اإىل  ا�صتمع  اأن  بعد 
ي�صمتع اإليها بح�صور �صخ�ص ثالث، ثم ي�صادفه اإثر ذلك ي�صت�صعر ازاءه 
حرجًا ميكن اأن يالزمه ازاء خملوق يهم اأن ي�صحبه اإىل بيت دعارة: فهو 

ل يفخر بذلك، وهو ي�صحك ببالدة وي�رشب بطنه بيديه.
اأن ق�صائده  األقاه،  اآخر حديث  نف�صه، يف  لقد قال مايا كوف�صكي 
التي نظمها عام 1912 كانت اأكرث �صعره ا�صطرابًا، واأنها هي نف�صها 

التي اأثارت م�صاألة الغمو�ص يف �صعره. ومما قاله:
الغمو�ص  م�صاألة  التالية  كتاباتي  يف  اأمامي  و�صعت  »ولهذا 

واجتهدت اأن اأكتب بطريقة يفهمها اأكرب عدد من امل�صتمعني«.
)اختزال حما�رشة 25 اآذار 1930(

وقد قال مايا كوف�صكي منذ عام 1920 اأنه ل يعترب نف�صه م�صتقبليًا. 
ومع ذلك ففي عام 1923 بني اأنه ل يزال يتم�صك بعبارة )م�صتقبلي(، 
لأن هذه الكلمة كانت علمًا عند كثري من النا�ص. وقد اأ�صار فيما بعد 
 Levi الي�صارية  )اجلبهة  حركة  وبني  امل�صتقبلية  بني  القائم  التقارب  اإىل 

. )Front

وكانت اجلبهة الي�صارية تتمثل مبجلة حتمل نف�ص الإ�صم، ي�صدرها 
مايا كوف�صكي واأ�صدقاوؤه، وقد طراأت عليها تغيريات ثم انقطعت عن 

ال�صدور عام 1927.

3-  مذهب من املذاهب ال�صعرية التي كانت تبتعد عن الو�صوح والعقلية.
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�صيا�صة  اأن مايا كوف�صكي يف خطابه عن  ويف عام 1928 لوحظ 
احلزب يف ميدان الأدب يتقرب من )الفاب( )اإحتاد الكتاب الربوليتاريني 
يف اأنحاء الإحتاد ال�صوفياتي(، وقد مت ذلك برغم ادعاء )الإحتاد( اأنه ل 

يعترب مايا كوف�صكي اإل كرفيق طريق لل�صعراء الربوليتاريني احلقيقيني:
)دار  يف  ق�صيناها  التي  ال�صهرة  يف  اأيام  ثالثة  منذ  قلت  “لقد 
ال�صعراء  واأن  بروليتاريًا،  �صاعراً  اأنا،  نف�صي  اعترب  اإنني  ال�صحافة(: 
اأنا مل  اأنف�صهم رفاق طريق يل.  الفاب( هم  اإىل  املنت�صبني  الربوليتاريني 
اأقل ذلك لأنني اأردت اأن اأ�صن هجومًا من مع�صكر اجلبهة الي�صارية على 
املع�صكرات الأخرى، التي تن�صد اأن جتعل لنف�صها يف ميدان ال�صيا�صة 
راأ�صماًل �صيا�صيًا �صغرياً، ولأين اأجزم يف الوقت نف�صه باأن الإدعاءات 

الفارغة التي تقوم بها اجلبهة الي�صارية ينبغي لها اأن تتبدل.
ويف حما�رشة األقاها يف �صباط 1930 يف اإحتاد الكتاب الربوليتاريني 

مبو�صكو هاجم اأ�صحاب النزعة الإن�صائية بقوله:
“لقد ن�صوا اأنه يوجد اإىل جانب الثورة طبقة تقود تلك الثورة. اإنهم 
قبلهم كثريون، واأنهم يكررون  ال�صور طرقها  ي�صتخدمون جملة من 
والب�صيط  اخلال�ص  الإعجاب  يف  كائنة  وهي  امل�صتقبليني:  اأخطاء 
بالتكنيك، فيعاودون نف�ص الأخطاء يف ميدان ال�صعر، اأن ذلك ل ميكن 
قبوله يف ال�صعر الربوليتاري، اإنها اأ�صبه مبن يحاول اأن ي�صفف ال�صعرات 

الق�صرية يف الراأ�ص الأ�صلع للق�صيد القدمي”.
�صباط 1930 وقبل �صهرين من موته،  اأي يف  الوقت،  ويف نف�ص 
تف�صخ  الذي  الإحتاد  هذا  الربوليتاريني(  الكتاب  )اإحتاد  اإىل  اإنت�صب 

وا�صتحال اإىل �صيع رديئة.
انحداراً  يدعى  كان  معينة،  فرتة  يف  ال�صائد  اجلديد  الت�صبث  فاإن 
تخطتها  التي  املرحلة  تلك  فال�رشيالية،  وهكذا  ال�صيخوخة.  نحو 



28

الرومانتيكية لي�صت �صوى عجوز مت�صابية ل تعرف كيف ت�صيخ بوقار 
.اإن مايا كوف�صكي نف�صه يذكرين باأبيات من ق�صيدته )من هذا( وهي:

“لقد هربت اأربع مرات
وا�صتعدت �صبابي اأربع مرات

قبل اأن اأ�رشف على القرب”.
اإن املدى احليوي العجيب الذي يتمتع به مايا كوف�صكي كان يتيح 
له اأن ل ي�صتقر يف )حركة(، وحينما ت�صبح )حركة( ما جامدة، كان 

يعرف كيف يتقبلها ومن ثم يفت�ص عن غريها.
 ،1913 – الواقعة بني 1912  اإىل الفرتة  اأدراجي  اأعود  اأين  على 
وبورليوك  كوف�صكي  مايا  مع  املتباينة  ال�صعرية  ال�صهرات  تلك  اإىل 

وكليبنيكوف وكريبوت�صيونيك.
منزلة عالية، حازوها بكل  لهم  اأن  اأعرف  بل  اأعرفهم،  وما كنت 
ب�صاطة، رغم وجود جمهور من الرمزيني وعلماء اجلمال. ويف ذلك 
نف�ص  من  موقعًا   )1913 العام  للذوق  )�صفعة  بيان:  �صدرت  احلني 
كوف�صكي  مايا  فيها  يقدم  �صهرات  تقام  وكانت  املذكورة،  الأ�صماء 
ذكريات  ذهني  يف  قامت  وهناك  اأ�صعاره.  فيلقي  الأ�صفر  بقمي�صه 
احل�صور  وكان  املالكمة.  يف  مباراة  متاثل  اأ�صياء  حول  �صخ�صية 
يت�صابحون ويهزلون وي�صفرون، بينما كان مايا كوف�صكي يرفع راأ�صه 

ال�صخم املجلجل مزدريًا احلا�رشين.
وجرت �صهرة لنتخاب )ملك ال�صعراء( حوايل عام 1914 ا�صرتك 
اأنه كان  اأعرف بال�صبط من كانوا. واعتقد  فيها عدد من ال�صعراء، ل 
هو  اأنه  اإذ  )ايفور�صيفريانني(  بالتاأكيد  منهم  وكان  )باملونت(،  بينهم 
الذي انتخب.. ف�رشع مايا كوف�صكي يهذي، وكان �صوته يو�صك اأن 
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ينطفىء، لكي يطغى على �صيحات اجلمهور، فهو ل يود اأن يعرتف 
الذي  بـ)�صيفريانني(  يفكر  من  واليوم  ال�صعراء(!  على  )ملكًا  ب�صواه 
كانت القاعة ت�صفق له وت�صخب، وذلك الظفر الذي لقته كذلك يف 
ذلك احلني اأغاين )فريتان�صكي( الذي يتمتع عالوة على ذلك مبواهب 
وا�صعة. وكان �صيفريانني هناك، هادئًا كعادته، �صاحب اللون، مرتديًا 

ردجنوته الأ�صود، وبيده ورقة حمراء مي�صكها كاأنها �صمعدان:
ويف دخان اللفائف،

واأمام قدح ال�صمبانيا ميتد
فم ال�صكري �صيفريانني

وهو يجروؤ اأن ي�صمي نف�صه �صاعراً!
وي�صوت كاحلبارى الرمادية!

يف اأيامنا هذه، ينبغي
للمرء اأن يرفع ع�صاه

ويهوي بها على جمجمة العامل.
)غيمة يف البنطلون، 1915(     

طاملا  التي  نف�صها  البولتكنيك  متحف  قاعة  يف  ذلك  جرى   لقد 
اأنها  جيداً  واأعتقد  جمده،  وتاألق  كوف�صكي  مايا  انت�صارات  �صاهدت 
اجلمهور،  اأمام  جاأ�صه  رباطة  فيها  فقد  التي  والوحيدة  الفريدة  املرة 
حتى يف الفرتة التي قوبل فيها يف ال�صالت ب�صخب اجلمهور، مل اأكن 
اأراه اإل م�صتمتعًا باإخفاقه ذاك، ونزله، كما لو كان ظافراً. كان يحب 

املوؤامرات، فال يرتاجع اأمام �صيء ليثري خ�صمه القوي املاثل اأمامه.
اأن رجال  امل�صادفة،  بطريق  معرفتي،  من  لقد كنت جد مدهو�صة 
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امل�رشح املرموقني، العارفني بدخائل النا�ص، والذين اعتادوا ال�صيطرة، 
والذين ميتلكون اجلمهور الذي يتطلع اإليهم. ومع ذلك فقد كنت ل 
اأتخيل بالن�صبة اإيل اأن بو�صع املرء اأن يظهر على م�رشح ح�صن الإ�صاءة، 
قد  وهو  �صيئًا،  عنه  تخفي  اأن  عليك  ي�صتحيل  النا�ص  من  واأمام ح�صد 
ح�رش ليتثبت من اأن نوبك مزرر باتقان، اأو اأن هناك نق�صًا يف تكوينك 

اأو اأنك تفوهت باأ�صياء كان يح�صن بك اإل تقولها.
لقد طرح علّي ذات يوم هذا ال�صوؤال التافه: هل يل اأن اأوافق، لقاء 
ثمانية  اأق�صي  اأن  على  يروقني،  الذي  وباملقدار  بلغ  مهما  خيايل  اأجر 
اأيام تامة من عمري يف واجهة اأحد املخازن، دون اأن اأغري من عاداتي 
�صيئًا... اإن امل�رشح كما يلوح يل يثري يف نف�صي ما اثارته هذه الفكرة 
من ذعر. اأين �صاهدت )فرناندل( يف عيد كبري يف )اللونابارك(، و�صل  
وعليه طابع الأناقة التامة، وبكامل لبا�صه، وبطوق وقمي�ص حمكمني، 
اأتى  حتى  اجلمهور،  بني  مطمئنًا  مرحًا  مي�صي  وكان  �صعره.  كمفرق 
يرتكه  اأن  يود  ل  اجلمهور  فكان  املعهود،  بال�صخب  فا�صتقبل  دوره، 
فابتدرهم فرناندل بلهجة بديعة:  اينيا�ص()4( .  )اينيا�ص،  وهو ي�رشخ: 
الفرح  اأنا؟« فكان اجلواب على ذلك موجة من  اأم  تاأمرون هنا  اأاأنتم 
قام  اأن  بعد  فرناندل  �صاهدت  وقد  يعبدونّه!  كانوا  فقد  وال�صخب. 
بدوره يف الغناء فكان �صاحب اللون، متهدل الطوق، مبتل القمي�ص، 
من  كاأنه خرج  يتنف�ص  وكان  �صعره،  يفرق  كان  الذي  للخِط  اأثر  ول 

م�صاجرة، اأو كاأنه اأخذ واأعطى عدداً من ا لكلمات.
ويف نف�ص احلفلة �صاهدنا )�صان غرانييه( الذي كان ي�صعر بارتياح 
مع  يكفيه  كان  والذي  الطعام،  غرفة  يف   كان  لو  كما  امل�رشح،  على 

ال�صهرية  الزاوية  )فرناندل( يف  الفرن�صي  الكوميدي  املمثل  به  قام  اينيا�ص: دور   -4
امل�صماة )اينيا�ص(.



31

الفرح،  من  الذروة  بلغ  جمهوراً  يرو�ص  حتى  اأ�صنانه  يظهر  اأن  ذلك 
ومن ثم �صاهدت �صان غرانييه وراء الكوالي�ص يف فرتة بني ا�صتعرا�صني، 
فكان حمروراً جداً، وعينه كعني من بلغت حرارته الأربعني، من وطاأة 
ويتبع ذلك  املعرفة،  يعرفها حق  ل�صيدة كان  يبت�صم  و�صاهدته  احلمى. 
بـ"How do you do  كيف حالك: مدوية رنانة... فقالت ال�صيدة 
تعد  “اأومل  اإنكليزية:  اأنها  اإىل  ي�صري  ما  عليها  ولي�ص  مدهو�صة  وهي 
لقد كان  اأعرفك قط”.  “اأبداً، مل  �صان غرانييه مقراً:  فقال  تعرفني”؟ 

كمن ي�صري وهو نائم. ثم عاد اإىل امل�رشح.
مل اأر يف حياتي اإل رجاًل واحداً، مل اأر اإل مايا كوف�صكي قد   
امتلك ال�صالة، وهو يالعبها وي�صاك�صها وي�صتثريها كما لو كانت ثوراً، 
ويوجهها دائمًا اإىل الوجهة التي يريد، مطوحًا ببع�ص امل�صاهدين الذين 
كانوا يرمون اإىل معار�صته، ويطرحها خارج احللبة بوقاحة وا�صتخفاف 
ال�صوفياتي، حتى نهاية   ودعابة متعالية.. وكان يف تطوافه يف الإحتاد 
اأيامه، خالل مئات ال�صهرات – اإذ يتلو ا�صعاره وحما�رشاته )التي تتنتهي 
غالبًا باأ�صئلة امل�صتمعني تثبت على بطاقات تلقى على امل�رشح – كانت 
املجتمعني  بع�ص  قبل  املقاومة احلاقدة من  الظاهرة من  له هذه  حتدث 
وتتحول اإىل �صحك جنوين يثار يف ال�صالة ويكون كمقاومة له اأن مل 
كتبها  التي  ترجمة حياته  قال يف  ففي عام 1928  عليه.  يكن حقداً 

بقلمه وعنوانها “اأنا نف�صي”:
“لقد جمعت ما يقرب من )20( األف بطاقة. واإين لأفكر بو�صع 
كتاب عنوانه: جواب عام اإىل مر�صلي البطاقات. اإين ل اأعرف ما تفكر 

به جماعة القراء”.
على اأن مقاومة ال�صالة مل ت�صل اأبداً اإىل التاأثري عليه. واإذا كان هناك 
ما يهيج اأع�صابه، فاإنه القراءة نف�صها، �صواء اأكان اجلمهور اأمامه اأم مل 
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كانت  الذي  اجلمهور  ذاك  الوردية،  احلمراء  البقع  ذات  بوجوه  يكن 
التي كانت تدوي  التعليمية،  ا�صعاره اخلطابية  الغنائية املوؤثرة يف  تهزه 

بالقوة والعنفوان الذين ي�صاحنب اأرغن الكاتدرائية.
وبني 1913 – 1914 كانت ال�صحافة ل تهتم مبايا كوف�صكي اإل 

لت�صنع عليه.
ال�صاخرة  اجلريدة  يف  بانتظام  ي�صاهم  بداأ   1914 عام  ففي 

)�صانرييكون(.
نف�صه تال على )غوركي( مقاطع من ق�صيدة )غيمة يف  العام  ويف 
والفرح،  التاأثر  من  وبكى  التالوة،  لهذه  فطرب غوركي  البنطلون(، 

اأمام هذه العبقرية املك�صفة.
وعندما ظهرت، يف عام 1915، جملة )ليتوبي�ص( ا�صرتك فيها مايا 

كوف�صكي كمحرر ثابت.
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الف�صل الثاين

والدي،  فقدت  قد  كنت   17  –  16  –  1915 الأعوام  خالل 
وكنت اأ�صكن مبفردي مع والدتي يف منزل اآخر ويف حي اآخر. وكان 
الثانوية،  اأنهيت درا�صتي  اأن  اأخرى. وبعد  اآخرون واأهواء  اأ�صدقاء  يل 
بالريا�صيات  اإل  اأحلم  ل  وكنت  املعمارية،  الهند�صة  مبعهد  التحقت 
والر�صم. ويف اأثناء ذلك اأ�صبح مايا كوف�صكي يدعى )العم فولوديا(، 
وكنت اأوليه مودة ل حتد حينما اأفكر به. اإنه الآن يقطن يف )برتوغراد(. 
كنت اأ�صاهده حينما ياأتي لق�صاء ب�صعة اأيام يف مو�صكو، وهكذا تعرف 

مايا كوف�صكي على ليلى حينما كان ياأتي لرياين عندها.
وكنت اأق�صد تلك املدينة اأيام الأعياد على الأغلب. وقد جرت   
املاأدبة حتتوي على �صجرة عيد  ليلية( عند ليلى، وكانت هذه   )ماأدبة 
باأغطية  املنا�صبة  بهذه  م�صكنها  وقد جللت جدران  امل�صتقبلية.  امليالد 
ال�رشر، وتدلت ال�صجرة من ال�صقف، وراأ�صها منقلب اإىل الأ�صفل. وما 
تتالمع  ثوبًا خ�رشاء جميلة،  كاأنها  تبدت  �صموعها، حتى  اأ�صيئت  اأن 
اأ�صالكها الدقيقة الذهبية وقطعها الزجاجية. وكانت الغرفتان م�صاءتني 
بال�صموع، وقليل من ال�صموع كان مبثوثًا يف كل مكان، واأما ال�صموع 
التي كانت يف غرفة الطعام فقد األ�صقت على �صكل دوائر متوالية على 
ترو�ص من اخل�صب، �رشيت من خمزن الدمى. وكانت الفكرة الرئي�صية 
يف اأن جتعل الأ�صياء ل على عهدها املاألوف، وكان املدعوون يرتدون 
العادي.  ب�صكلهم  يظهروا  ل  لكي  التنكر  يف  افرطوا  وقد  األب�صتهم 
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ومع ذلك، فقد لح يل )بورليوك( طبيعيًا بردجنوته ونظارته اليدوية، 
عليه  بارداً،  الظهر،  مقو�ص  )كليبنكوف(،  احل�صور  جملة  من  وكان 
وكان  )�صكاوف�صكي(.  ينعته  كان  كما  مري�ص،  هرم  ع�صفور  �صيماء 
ومن  بحار،  بزي  �صوداً،  اأقراطًا  يعلق  كان  الذي  هذا  �صكاوف�صكي 
زميل  كامن�صكي(،  )فا�صيا  الإ�صتقبايل  ال�صاعر  اأي�صًا  احل�صور  جمملة 
مايا كوف�صكي منذ املعارك الأوىل التي قام بها امل�صتقبليون، وهو فتى 
البحارة، وفم رطب  ثياب  زرقاوين كزرقة  ذو عينني  ال�صقرة،  �صديد 
كفم الكذاب، واأهدابه ذات زرقة بديعة كزرقة الر�صوم التي اأثبتها على 
وجهه، وعلى وجنته ع�صفور �صغري، وعلى معقد اأزاره قد علق معلقة. 

ولقد كان جاري على املائدة.
ا�صتوينا  ما  اأننا  درجة  اإىل  جداً  �صغرية  الطعام  �صالة  وكانت   
احلائط  اإىل  م�صندة  ظهورنا  كانت  حتى   – مدعواً  الثالثني  نحن   –
حيث  الباب  اإىل  ال�صحون  ت�صل  فكانت  الطاولة،  اإىل  و�صدورنا 

نوزعها على املدعوين قدر امل�صتطاع.
ويف نهاية ال�صهرة اف�صى اإيّل جاري )فا�صيا كامن�صكي( برغبته   
يف الزواج مني. وحقًا لقد كانت فكرة الزواج تاأتيه بكل ي�رش، فلقد 
تزوج يف نهاية حياته عدة مرات بقدر ما �صمح له القانون. وملا رويت 
ذلك على الفور للمدعوين جميعًا، مل يعودوا ينادونه اإل بـ)اخلاطب(. 
لقد كان مايا كوف�صكي يحبه كثرياً، غري اأن اعتباره �صاعراً ون�صرياً ملايا 
الزواج بي  الأدبية �صيء، وكونه عازمًا على  كوف�صكي يف خ�صوماته 

�صيء اآخر. ومع ذلك فلم تخطر يل هذه الفكرة.
وملا عدت اإىل مو�صكو، �صاهدت فيما بعد )فا�صيا كامن�صكي(   
من جديد، لقد كان يق�ص على والدتي روائع ما ميلك يف )الأورال( 
من بيوت، وغابات ودببة ومكاتب، واإىل الثانية �صباحًا كنت ووالدتي 
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مرهقتني باأحاديثه املرموقة غري املنتظرة. وقد كان مايا كوف�صكي حينئٍذ 
يف مو�صكو، وكان ينظر بعني غري را�صية اإىل مناورات فا�صيا، ويردد 
اأن كل ما ميلك الأورال هو زهرة،  على م�صمع والدتي دائمًا: )ثقي 

زهرة �صغرية( ويرفع اأ�صبعًا ليزيد يف الإي�صاح.
اأن ن�صدقه. فقد كان كالمه  ينتظر  فا�صيا  ومع ذلك فما كان   
�صعراً حم�صًا. لقد كانت له وما تزال، موهبة يف الأنا�صيد ال�صعبية ويف 

رواية حكايات اجلن على الطريقة الإ�صتقبالية.
له  اأروي  اأي�صًا  اأنا  وكنت  يرا�صلني.  كوف�صكي  مايا  كان   
ملايا  بيننا، هي �صديق وحيد كان  اأخرى كانت  وقائعي. وثمة رابطة 

كوف�صكي يف تلك الفرتة عدا زمالءه امل�صتقبلني.
فتى  جميعًا،  عنهم  يختلف  فتى  )�ص(،  ال�صديق  ذلك  كان   
موزع  الهندام،  ح�صن  الغربة،  بالد  اإىل  كثرياً  �صافر  الن�صب،  عريق 
ال�صعر بالرغم من حداثة �صنه. وكان اأ�صله البولوين م�صكوكًا فيه، فهو 
ا�صتعالء  فيه  الغربية، وكان  الروح  بلكنة خفيفة وتظهر عليه  يتحدث 
الأمور  من  وخوف  عاطفي،  وانطواء  الدارجة،  بالعادات  ومت�صك 
املعقدة، هذا اخلوف الذي تعلمته اأخرياً يف غربتي... وقد تاأثر به مايا 
كوف�صكي، كما لو كان ازاء اأ�صياء متقنة، معقولة، اآتية من بالد غريبة، 
املهند�ص  ال�صديق  متتلكانه. هذا  اخلا�ص  الذهنية ودعابته  لفتاته  وكان 
اأو الذي يو�صك اأن يكونه، كان ي�صاير امل�صتقبلية، وهو على ا�صتعداد 
للتبذل والف�صيحة التي كان مايا كوف�صكي يقع فيها. وقد اأ �صبح فيما 

بعد مديراً لأحد امل�صانع الكبرية يف ليننغراد.
مايا  “درامات”  اإىل  اجلد  بعني  ينظر  اأن  يود  ل  “�ص”  كان   
واأن  �صيء،  يف  جاداً  يكون  األ  يف  دوره  كان  قد  فهذا  كوف�صكي، 
الإنتحار  فكرة  عن  غليه  اأحتدث  كنت  وعندما   . وعقليًا  جافًا  يكون 
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ومن  مني  هازئًا  ينقلب  كان  كوف�صكي  مايا  ت�صاور  اأنها  �صعرت  التي 
الفكرة التي متتلمكني. ومن املحتمل اأنه كان يرى يف ا�صتح�صار فكرة 

الإنتحار ما مي�صه، فقد كان من اأولئك الذين يقولون لك:

ومهما  به(.  يعمل  ل  فهو  مو�صوع،  املرء يف  يتكلم  )حينما   
يكن من اأمر، فكم من انتحارات جاءت بعد اأقوالن وبعد انتحارات 

�صمم املرء على عدم تنفيذها.

اإن اإعالن هذه الفكرة ل ي�صمن بقاء المور عند هذا احلد.   
ولكن الكرامة الغربية التي تتجاوز احلد كانت تاأبى الت�صليم بذلك.

الباعثة  اجلميلة  واحلياة  الأخرى  واحلياة  الإنتحار  فكرة  اإن   
جعل  وخا�صة  العي�ص،  و�رشورة  احلياة  على  والتاأكيد  ال�صخرية  على 
احلياة رائعة، كل هذا كان يتداخل يف ق�صائد مايا كوف�صكي. فحينما 
عار�ص يف ق�صيدته اإىل )�صريجي ا�صنني( )1926( اأبيات )ا�صنني( يف 

الرداع، وهي:

يف هذه احلياة، لي�ص جديداً اأن ميوت الإن�صان،

ولكن بالتاأكيد، لي�ص اأكرث جدة من اأن يحيا...

كتب:

يف هذه احلياة، �صهل اأن ميوت الإن�صان

ولكنه كتب يف ق�صيدته )مزمار الفقرات( )1916( ما يلي:

اإين اأفكر اأكرث فاأكرث

اأن اأنفذ حد ر�صا�صة اإىل نهايتي.

واليوم
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يف كل منا�صبة

اأغني ن�صيد وداعي.

ويف ق�صيدته )الإن�صان( التي نظمها عام )1917( يقول:

والقلب يطفر اإىل الر�صا�صة

واحلنجرة حتلم بال�صكني.



كم من الأ�رشار تكمن يف عقاقريك:

اأنك تدرك اأ�صمى اأنواع العدالة

يا �صانع العقاقري.

دع

روحي

تنجذب يف الف�صاء،

وبدون اأمل.



ماذا يقدم اإيل؟

جمجمة

و�صمًا،

وعظمتني ب�صكل �صليب
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ملن هذا؟

اأنني خالد

اأنا، �صيفك غري املنتظر

يف  )الإن�صان(  انتحار  كوف�صكي  مايا  اإ�صتعاد  �صنوات،  �صبع  وبعد 
من  ا�صت�صهاداً  عنوان  حتت  حتمل  التي   )1923 هذا  )من  ق�صيدته 

ق�صيدته الإن�صان:

لقد كان هذا الومي�ص

وكانوا يدعونه حينذاك:

)نيفا(.

اأن حوله  ويف ق�صيدة )من هذا( تخيل مايا كوف�صكي نف�صه، بعد 
الياأ�ص اإىل �صكل دب، حمموًل على مياهن )النيفا(، وهو م�صطجع على 

و�صاد من الثلج. ومن هناك �صاهد ج�رشاً.
الأمواج تغ�صل قدميه الفولذيتني:

ثابت
رهيب

جاثم على �صدر
املدينة،

لقد اأبدعته من ياأ�صي
اأنه يقف

على اأعمدته ذات املائة الطابق.
ومن املاء ينبثق عمالق فولذي
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مو�صيًا ال�صماء باأقوا�ص هوائية.
اإين لأر�صل ب�رشي عاليًا

عاليًا جداً
وهناك

هناك
ا�صتند اإىل دعامة اجل�رش.

�صفحًا يا نيفا!
ولكنه بدون �صفح

يحملني.
رحمة بي يا نيفا،

وبدون رحمة جريانه يكذبني،
اأنه هو

اأنه هو،
منت�صبًا يف قرارة ال�صماء املتقدة،

الإن�صان الذي مت�صكت به.
اأنه منت�صب

موزع ال�صعر اأ�صعته.
فااأ�صد اأذيّن

وا�صغطهما بدون جدوىّ!
وا�صمع با�صتمرار

�صوتي
�صوتي اخلا�ص،
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�صكني �صوتي حتز اأطرايف،
�صوتي اخلا�ص

م�صتعطفًا
متو�صاًل:

»فالدميري!
قف!

تلبث!
مل اأذن متنعهني

اأن اأجهز على نف�صي
واأمزق قلبي بوثبة على دعامة اجل�رش؟

اأنا منت�صب منذ �صبع �صنوات
اأرمق هذه املياه،

معلقًا على هذا اجل�رش بحبل من ترنيمات املياه،
ملا تفارق عيني هذه املياه منذ �صبع �صنوات،

متى اأذن؟
متى اأذن تدق �صاعة اخلال�ص؟



اأنا ما دمت

اأ�صري على هذه املياه

ويف اأعماق

النيفا
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فاحلب املنقذ

لن يخل�ص اإيّل،

ل�صوف تهيم اأي�صًا
اأنت، لن يودوا اأن يحبوك اأبداً

جّدف !

وغ�ص بني اأحجار البيوت !

قفي اأيتها الو�صادة

فجهودي ذهبت عبثًا

اإيل لأجدف باأطرايف

واأي جتديف !

اأن اجل�رش يتطاول ،

والنيفا يحملني

والتيار يدفعني

يدفعني ويدفعني .

لقد ابتعدت

وقد ياأتي يوم

وقد اأغدو يف ذلك اليوم

ق�صمًا من اجل�رش ومن ظلي .

ولكن هزمي �صوته يالحقني
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اأن التهديدات املتتابعة تن�رش الأ�رشعة .

اأو حتلم بن�صيانه، ن�صيان ائتالق النيفا ؟

اأو تبدلهع بغريه ؟

ذلك الذي ل يبدل ؟

ل�صوف ت�صمع هدير املياه حتى متوت ،

املياه التي تدويف يف الإن�صان.

لقد �رشعت اأ�رشخ

ولكن كيف اأطغى على هذا الهدير ؟

لي�ص يف الو�صع اأن نطغى

على دوي العا�صفة

الغوث، الغوث

فهناك 

على اجل�رش

على النيفا

يوجد اإن�صان!

وهذه الق�صيدة نف�صها التي تعتمد على فكرة )احلب(، تندد   
باحلياة اليومية التافهة )البورجوازية ال�صغرية( )كال�صاعقة التي تنق�ص 
مرافعة عن  لهي يف  الق�صيدة  اإن هذه  بعو�صة(..  لت�صحق  ال�صماء  من 

احلياة الق�صرية: »رحلة التجارب ي�صرية:

ل �صيء
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اإل اأن متد يدك

فالر�صا�صة

نافداً �صربها،

تر�صم طريقها الداوي

اإىل العامل الآخر.

ولكن، ما العمل هناك

اإذا 

كان

ول يزال يل يقني

ميالأ قلبي

يف هذه احلياة

يف هذا العامل...«

اأطل انتظارك بقدر ما ت�صاء:

اأن خيايل نرّي حتى الوهم

و�صاٍف،

ماذا يقولون

عن الزمن الذي ي�صفي هذا النغم

ويف الو�صع ، ننتقل

ببيت من ال�صعر
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اإىل حياة عجيبة

فاأنا مل ات�صاءل

ملاذا، وكيف:

اأين لأراه

وا�صحًا حتى تفا�صيله الأخرية

نغمًا فنغمًا

كما اأرى

حجراً بعد حجر

اأنه لي�ص هدفًا للعفونة اأو للغبار

ي�صع خالل ا لع�صور املرتاكبة

وينه�ص

م�صنع البعث الإن�صاين.

ما هو

ال�صكون الكيمائي

بجبهته العري�صة

املقطبة قبل التجربة

ومن الكتاب:

يختار ا�صمًا.

)الأر�ص كلها(
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يختار ا�صمًا.

»القرن الع�رشون...

من يوّد اأن يبعث؟

رمبا كان مايا كوف�صكي...

فلنفت�ص عن مو�صوعات اأكرث تاألقًا

فهذا ال�صاعر مل يكن على �صيء من اجلودة ».

على اأنني ا�رشخ حينئٍذ

من هذا املكان نف�صه

من �صفحة هذا العامل:

»ل تقلبوا هذه الأوراق طوياًل!

فاأنا من ينبغي لكم اأن تبعثوه!«

�صع يف قلبي دمًا

ملوؤ عروقي

فاأنا مل اأع�ص حتى نهايتي املق�صومة على هذه الأر�ص،

وعلى هذه الأر�ص

مل اأع�ص ن�صيبي من احلب.

لقد كان يل ج�صم عمالق

فماذا اأ�صنع به؟

فلمثقل هذه الأعمال يكفي املرء اأن يكون برغوثًا:
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برغوثًا ُقّد من �صق قلم منبوذاً يف زاوية«

منطويًا كالنظارات يف بيتها!

كل ما ترومونه اأفعله بال مقابل:

امل�صح

 الغ�صيل

التنظيف

العبث

احلرا�صة

ويف ا�صتطاعتي اإذا راقك هذا

اأن اأخدمك كالبواب،

فهل لديك بوابون كرث؟

لقد كنت امرءاً مرحًا،

ولكن ما جدوى املرح

اإذا كانت األمنا ل منفذ لها

ويف اأيامنا

اإذا ك�صفنا عن اأ�صناننا

فما ذلك اإل لنع�صك

ونغر�صها يف حلمك.

كل ما ا�صتطعنا روؤيته،
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القلق

والأتعاب...

دّلني

على ظريف قد ينفع النا�ص

اأين لأ�صع لك األغازاً من املبالغات والرموز

واأ�صعوذ لك

�صعراً!

لقد اأحببت.

اأف�صل لك األ تنقب.

هل تتاأمل؟

�صواء.

اأنت حتيا وت�صتطيب اأتعابك.

اأين اأحب احليوانات اأي�صًا، 

األديك منها ال�صيء الكثري

يف احلدائق؟

فاجعلني حار�صًا على حيواناتك 

اأين اأحب احليوانات

اإليك هذا اجلرو الذي �صادفناه

اأنه يقف قرب اخلباز،
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اأنه جرو منجرد حقًا

ولأجله

اأجترد لك من كبدي اخلا�ص

دون اأ�صف يا عزيزي،

فخذه، وكل!

رمبا،

بل من املحتمل،

يف هذا اليوم اأو ذاك

يف منعطفات دور احليوانات،

�صتلتحق هي اأي�صًا باحلديقة،

هي، 

هي التي حتب احليوانات –

�صاحكة

كعهدها

يف �صورتها املحفوظة  يف اخلزانة

كم هي جميلة

اإىل حد ميكنهم اأن يبعثوها حقًا

اإن )قرنك الثالثني(

�صيتخطى املباءة
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مباءة اآلف الرتهات التي متزق القلب.

ومن الآن ف�صاعداً، كل ما مل ننته من حبه

�صنعاوده من جديد

حتت النجوم التي ت�صيء الليايل الالمتناهية.

)من هذا، 1923(      

واأخرياً كتب مايا كوف�صكي ق�صيدته )خورو�صو( يف عام 1927 
ن�صيداً  الوقت(  طاب  )خورو�صو:  بالزمته  الأخري  جزوؤها  يعترب  التي 
يدعو اإىل التفاوؤل والفرح. وذلك اأن احلياة بني 1916 – 1927 قد 

اأخذت �صيئًا ف�صيئًا تزدهر.

وحينما تلقيت من مايا كوف�صكي ر�صالة ي�صاألني فيها احل�صور، لأن 
)اأع�صابه مل تعد تتما�صك يف ج�صمه(، مل اأتردد حلظة و�صافرت اإىل برتو 
غراد م�صاء اليوم نف�صه. وات�صلت هاتفيًا بـ)�ص( الذي قال يل اأنني كنت 

جمنونة واأن مايا كوف�صكي لي�ص له �صديق ي�صحبه اإىل ال�صينما. 

بع�ص  عند  غرفة  يقطن  كوف�صكي  مايا  كان  غراد  برتو  ويف   
عاريًا  الإنارة،  �صيء  قامتًا،  ب�صورة غام�صة مكانًا  واأين  لأذكر  النا�ص. 
من الأثاث، حيث كان مايا كوف�صكي يجل�ص اإىل طاولة واأمامه قنينة 
وقدح. وكان خداه الأغربان ما زال غائرين ووجنتاه ما زالتا ناتئتني، 
وكان الإن�صان يتنباأ بقده، وات�صال الكتفني حتت �صدارة الف�صفا�ص. 

وكان يق�صي نهاره يحت�صي ال�رشاب وقد اأو�صد دونه الباب.

ال�صمت،  من  طويلة  حلظات  وكانت  �صاهمًا،  ا�صتقبلني  وقد 
يذرع  وكان  مداه،  بلغ  قد  التوتر  كان  اأتيت؟  مل  متقطعة.  وكلمات 
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لفافته  علقت  وقد  انقطاع،  بال  يدخن  وهو  وعر�صًا،  طوًل  غرفته 
ا�صت�صعرت  �صاعات،  ينب�ص بكلمة. وبعد عدة  ب�صفتيه، وي�رشب، ول 

اأين على و�صك ال�رشاخ. ملاذا طلب اإيّل احل�صور؟

  ولكن حينما اأردت الذهاب عند امل�صاء منعني عن ذلك. فقلت 
وغ�صبت.  فغ�صب  الباب.  اأمام  البيت  اأ�صفل  يف  ينتظرونني  اأنهم  له 
فلم  الذهاب.  عدم  على  املوت  اأوثر  وكنت  جنوين.  غ�صب  واعرتاه 

ميكنه اإل اأن يجيبني قائاًل حتى �صفقت الباب:

من  مبحوح  ب�صوت  ذلك  و�صقيقتك..” قال  اأنت  ال�صيطان  “اإىل 
تخطاين:  وقد  قبعته  ورفع  ال�صلم  على  قليل  بعد  واأدركني  الغ�صب. 

)عفواً يا �صيدتي(.

كوزلن�صكي(  )فالدميري  بالر�صام  معرفة  على  كوف�صكي  مايا  كان 
حتمًا  اأ�صبح  نزلت  وعندما  حمفة.  يف  الباب  اأمام  ينتظرين  كان  الذي 
منه! و�صرنى.  لو تخل�صت  لقد وددت  اآه،  �صوية.  ال�صهرة  نق�صي  اأن 

و�صاتوينا نحن الثالثة يف هذه املحفة التي ل تكاد تت�صع لثنني.

وكانت تلك الليلة كحلم مزعج. لقد انتقم مايا كوف�صكي لنف�صه 
اجلنوين  ال�صحك  بني  موزعة  وكنت  )كوزلن�صكي(  ح�صاب  على 

والياأ�ص. 

ي�صايق  الوقت  بع�ص  راح  قد  ذلك  فوق  كوف�صكي  مايا  وكان 
موقفه  بلغ  “فالدميري”  القدي�ص  عيد  يوم  ففي  كوزلن�صكي،  فالدميري 
درجة من اخلطورة ا�صتلزمت تدخل �صقيقتي حتى يوافق مايا كوف�صكي 
على م�صافحتي، ذلك لأنني خرجت مع فالدميري اأخر يف يوم عيده. 
وانحازت )ليلى( غلى جانبي، فهددت مايا كوف�صكي باأن لن تراه اأبداً 

اإذا مل ميد يده اإيّل حاًل، وكان مايا كوف�صكي دائمًا يذعن اإىل )ليلى(.
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�صاع  قد  ليلى، و)الربيكيون(  فيه  تعي�صه  الذي  الو�صط  وكان   
ال�صعر  بهذا  اأن يحيط  مايا كوف�صكي، ودون  ل�صعر  فيه عرف عدائي 
مع ذلك. وهناك كما يف كل مكان خا�صمت كثرياً، وت�صايحت كثرياً 
وف�رشت الأمور قبل اأن يوؤذن له اأخرياً، باإلقاء �صعره. ولكن الإجماع 

مال عتم اأن انعقد على �صعره.
واأنني لأذكر على �صبيل املثال اإلقائه الأول لق�صيدته )احلرب   
وال�صلم( يف بيت ليلى، يف تربوغراد، عام 1916، فقد كان )فيكتور 
ت�صوده  اجلو  البيانو، وكان  اإىل  راأ�صه  اأ�صند  يتنهد، وقد  �صكلوف�صكي( 
ق�صعريرة �صاملة، كالتي يبعثها �صوت الطبل الذي يتقدم فرقة ت�صري اإىل 
اجلبهة، وكان هذا اجلو ال�صامت تنتابه خطاه املوقعة، والياأ�ص، والقلب 

الذي اأ�صبح كاخلرقة البالية.
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الف�صل الثالث

كتب مايا كوف�صكي يف ترجمته ال�صخ�صية
)اأنا نف�صي( عام 1928

26 �صباط )1927(
»وانطلقت مع ال�صيارات املتجهة اإىل ق�رش )الدوما(. واأُدخلت اإىل 
بكلمة.   ينب�ص  فلم  كوف(،  )ميليو  وتفح�صت  )رودزيانكو(  مكتب 
ومع ذلك فقد خاجلني �صعور باأنه يتمتم. وبلغت كفايتي من ذلك يف 

خالل �صاعة«.
ت�رشين اأول

اأو  ال�صوؤال مل يطرح علي  اإن هذا  اأم ل؟  اأنت�صب  اأن  »اأيجب علي 
على �صواي من الإ�صتقباليني امل�صكوفيني. اأنها ثورتي لنف�صي. وكنت 

اأذهب اإىل �صمولني، وكنت اأقوم بكل عمل يتهياأ يل«.
الأحداث  اأثر  على  قلياًل،  اإل  كوف�صكي  مبايا  اأفكر  اأكن  ومل   
كان  له،  اأقوله  ما كنت  فاإن كل  اأخرى  اخلا�صة. ومن جهة  ووقائعي 

يعيده على م�صامع ليلى. فلقد  اأ�صبح فرداً من العائلة.
التي  الهند�صة  مدر�صة  اإزاء  �صماناريا(،  الـ)نوفويابا  ففي   
الفتيات  كنت طالبة فيها، قرب )الباب الأحمر( يف مبنىدط )معهد 
الرفيق  اإىل اخلارج. وبينما كان  �صفر  �صابقًا(، منحت جواز  النبيالت 
يناولني جوازي قال يل: »األ يوجد ما يكفيك من رجال بالدنا حتى 
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اأكن  مل  بي.  يحيطون  من  راأي  ذلك  وكان  اأجنبيًا؟«  رجاًل  تختاري 
اأ�صغي اإىل �صيء، ول اإىل �صخ�ص. وقد قررت والدتي التي كانت تعبة 

من احلرب، اأن ت�صحبني يف رحلتي.
وكان علينا اأن نركب البحر من ليننغراد، وو�صلت اإىل هناك   
التي  مربيتي  �صيحات  اأذين  ويف  مو�صكو،  على  ح�رشة  ممزق  بقلب 
اأخذت ت�رشخ يف ال�صارع كاأنها تندب، وذلك منذ �صاهدتنا ن�صعد اإىل 

عربة مع اأمتعتنا الهزيلة.
القيظ.  �صديد  واجلو   .1918 عام  حزيران  �صهر  يف  ذلك  كان 
وليننغراد تت�صور من اجلوع والكولريا، والنا�ص ميوتون جماعات كل 
يوم، ويت�صاقطون يف ال�صوارع، وحافالت الرتام. وكانت اأكدا�ص من 

الثمار تتعفن لأن يف اأكلها الوقوع يف الكولريا.
وكان مايا كوف�صكي وليلى يف الريف ب�صواحي ليننغراد، فذهبت 
لأودعهما. وقد اأتت ليلى وحدها اإىل املركب الذي �صيحملني واأمي 
اإىل ا�صتوكهومل. وبقيت ماأخوذة بليلي مدة طويلة حتى اأنني �صاهدتها 
نزال  )وكنا ل  باللحم  ال�صاندوي�ص  من  اإلينا حزمة  متد  الر�صيف  على 
على اجل�رش(، وكانت هذه الأكلة ترفًا هائاًل يف تلك الفرتة. كان راأ�صها 
اأ�صنانها الألقة، ال�صلدة،  اإىل اخللف، وقد ك�صفت عن  الأ�صقر مر�صاًل 
وجه  يف  الك�صتناويتان  عيناها  وبرقت  اخل�صيب،  الوا�صع  فمها  يف 
بلون  ويجعلها  عنفه،  لفرط  غريحمت�صم  يكون  يكاد  تعبري  عليه  يطغى 
املارة  اأم كهلة، حتمل  فتية  اأكانت  اأو املغ�صنة، �صواء  ب�رشتها العجحيبة 
على اأن يلتفتوا لدى مرورها. ولكي تتمكن من اللحاق بنا، انت�صبت 
على اأطراف قدميها ال�صغريتني، قرب م�صتنقع اآ�صن، رمبا كان موبوءاً 

بالكولريا.
وكان الو�صول اإىل ا�صتوكهومل، وهي مدينة مل ت�صهد احلرب، معناه 
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)الكاتو(  قطع  مراأى  وكان  الأطعمة.  فيه  تتوفر  مريح  بلد  الإقامة يف 
ليلى  قدما  اليوم  حتى  يل  ترتاءى  زالت  وما  الغثيان.  على  يحملني 

ال�صغريتان قرب امل�صتنقع البغي�ص.

اإ�صابات يف  اأقلنا، وقعت  الذي  وعلى حافة املركب )اجنر منلند( 
الكولريا. وقد حجزونا يف ا�صتوكهومل عدة اأيام، حيث كان علينا اأن 
منثل كل يوم اأمام الطبيب. عن هذه ال�صنوات ال�صديدة، منذ 1917، 
كل  تتكرر  التي  احلياة  وعن  والإنت�صارات،  والكفاح،  الآلم،  وعن 
يوم، يتحدث مايا كوف�صكي يف ق�صيدته )خورو�صو: طاب الوقت(. 
عام  حتى  مو�صوعها  ميتد  التي  الطويلة  الق�صيدة  هذه  من  واأقتطف 
1927، والتي تنتهي بتاأليه للفرح، اأقتطف بع�ص الأبيات ال�صخ�صية 

ملايا كوف�صكي التي تر�صم اأحداث عامي 1919 و1920:

هذا ال�صتاء

جّلل

جميع اأولئك

الراقدين

اإىل الأبد.

بقويل هذا يف كلمات

ويف هذه ال�صطور
لن اأم�ص اأبداً

الغولغا

احلزين.
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اأنني اآخذ

اأيامًا 

بني األوف مثلها،

اأيامًا قريبة

من اأمثالها

ومن جمموعة مكفهرة 

تاأتي، هذه الأيام

طريدة اأمواه

ال�صنني.

ما هي بال�صبعى

كثرياً،

ول باجلامعة

كثرياً.

اإين اإذا.

مل

اأكتب

اأبداً،

اأين اإذا

مل اأقل
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كلمة ذات ثمن،

فاإنها خطيئة

العيون ال�صماوية،

عيون حبيبتي

املدورة الك�صتناوية

احلارة حتى احلور.

الهاتف

يرن وي�صخب.

وت�رشب اأبرة ما

على اأذين.

الطبيب يرثثر:

»لكي يب�رش الزميل

ينبغي له

جو حار

ينبغي له.

جو حار

ينبغي له

لون اأخ�رش«.

اأنني انطلق
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اإىل بيت حبيبتي

كمدعو،

حاماًل معي

قطعتني �صغريتني من اجلزر

من ذيلهما الأخ�رش

لقد قدمت يف كثري من الأحيان

�صكاكر، وطاقات ورد،

ولكن

مازلت اأذكر

اأن اأف�صل

 من كل هدية قيمة

هذا اجلزر الثمني،

واجلذع الن�صفي

من �صجر ال�صندر.



ومن خلف زجاج النوافذ

ما يزال يت�صاقط الثلج،

اأن خطى الثلج

مبتلة.
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بي�صاء وعارية

�صخرة العوا�صم.

وقد اعتمد على

ال�صخرة

هيكل الغابات.

وهناك،

وراء الغابة

ومن غاللة ال�صماء

تت�صلق

قملة ال�صم�ص.

اأن فجر كانون

منهكًا، متباطئًا،

 ينه�ص فوق مو�صكو

كاأنه حمى التيفو�ص.

والغيوم تتجه

نحو البالد

الكثري الغذاء.

ووراء الغيوم

تنب�صط اأمريكا.
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اأنها تنب�صط

وتبتلع القهوة والكاكاو.

ومن اأر�صنا العارية

اأر�صل

على الراأ�ص امل�صتدير

اأكرث من �صحون املطاعم

املالأى ب�صحم

اخلنزير املرتف –

هذه ال�صيحة:

“اأحب

هذه الأر�ص.

مين اأن ين�صى الإن�صان

اأين ومتى

امتالأ بطنه

واكتنز حلم ذقنه،

ولكن الأر�ص

التي عرف الإن�صان فيها

معنى اجلوع،

ل ميكن
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اأن نن�صى اأبداً.

ولكن الأر�ص

التي فتحناها

والتي هدهدناها

وهي ن�صف ميتة -،

حيث الر�صا�ص ي�صتفزك

حيث البنادق ترديك

وحيث جنري

مثل قطرة

بني هذه اجلماهري

مع هذه الأر�ص

نحيا، ونعمل

ونعّيد،

ومنوت”.

ولقد �صاهدت مايا كوف�صكي ثانية بني 1923 – 1923 يف   
برلني، حيث زرنا ليلى.

ويف  برلني.  اأطراف  على  واقع  حي  يف  حجرتني  ا�صرتيت   
واجهة  يف  مثبت  وديوان  بالق�ص،  حم�صوة  بومة  يوجد  كان  اإحداهما 
مدرجة، وجمموعة من الأ�صلحة معلقة على اجلدارن ويف الأخرى كان 
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يوجد �رشير �صخم يت�صع لإثنني يعلوه جهاز اأي�صًا.
�صادفت مراراً يف هذه الفرتة عدداً من الأ�صدقاء الرو�ص يف   
برلني، وهم اأقربائي الذين ل ميتون اإيّل ب�صلة الدم، والذين يك�صب املرء 

معرفتهم خالل حياته، ثم يفقدهم �صيئًا ف�صيئًا.
اأما من جهة مايا كوف�صكي فقد كنا قلياًل ما نتحدث. وكان يبحث 
يف  كالعادة،  ليلى،  تدخل  ذلك  في�صتدعي  ملخا�صمتي،  �صبب  عن 

برتوغراد، لتهدىء اخل�صام.
مايا  �صافر  اأحد. وقد  ينتظرين  يكن  باري�ص حيث مل  اإىل  ثم عدت 
كوف�صكي اإىل هناك مراراً و�صاد بيننا �صالم �صمني. لكم كنت اأحب 

الذهاب اإىل املحطة لأنتظره!
وكم كان يبدو يل �صخمًا حينما ينزل من القطار! اأن املرء ل يرى 
تكوين الإن�صان احلقيقي اإل بعد تغيبه، ولو كان تغيبه ق�صرياً. و�صوته، 
اأغرب �صوته بعد  الذي نعرفه معرفة ودية، ما  املرء  اأغرب �صوت  ما 
غيابه عنا. كان يتقدم على الر�صيف، �صبيهًا ببناء �صخم، فيتلفت املارة 
نحوه. فيقف ليمعن النظر يف: “اأريني �صكلك جيداً، اأننا ن�صيع كثرياً 
ال�صجة  هذه  كانت  اإذا  مما  احتقق  اأن  ينبغي  جميلة،  اأنك  مو�صكو  يف 

كاذبة”.
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الف�صل الرابع

�صيا�صة  حينئٍذ  ي�صودها  وكان   1925 عام  مو�صكو  اإىل  رجعت 
التي عا�صتها.  القا�صية  ال�صنوات  بعد  تتاأمل  تزال  )الّنيب()5( وكانت ل 
اإن الذين بلغوا اليوم من العمر ع�رشين عامًا ل يكادون يذكرون تلك 
الفرتة، ويرون من الطبيعي اأن تكون لهم مو�صكو نظيفة، ومعبدة، تعج 
ب�صيارات )الأوتوبو�ص( وب�صيارات نظيفة كاأنها دراهم جديدة، اأنهم 
اإليها يف باري�ص، فيطيعون اأنظمة ال�صري  ينظرون اإىل العربات نظرتهم 
ورجال امللي�صيا بالبزات الأنيقة، والقفافيز البي�ص وهم ياأكلون الكاتو، 

ويبتاعون الأزهار.
هذا  بلغت  لقد  الكاتو،  تاأكل  مو�صكو  بداأت  نف�صه  العام  هذا  يف 
ال�صغرية،  مو�صكو  بيوت  البيوت،  اأن  على  تبت�صم.  واأخذت  املدى 
القرى، كانت  لبا�ص زهاد  باألوان حتكي  وامللونة  الكا�ص،  زايلها  التي 
ال�صفراء منها والوردية، حائلة اللون مت�صققة، ي�صند بع�صها بع�صًا كيال 

ت�صقط، فزجاجها مك�رش واأ�صطحتها �صدئة.
اإن بالط ال�صوارع املنزوع، والعربات التي اأ�صبح قما�ص مقاعدها 
اأ�صمال، والنادر من ال�صيارات التي كانت ت�صطف بع�صها وراء بع�ص 
املحملة  الرتام  وحافالت  عليها...  للدهان  اثر  ل  امللوية،  باأجنحتها 

فوق طاقتها كانت تتمايل ب�صكل خطر.

5- النيب: ال�صيا�صة القت�صادية اجلديدة يف ذلك احلني.
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كانت مو�صكو قد اكتظت و�صاقت ب�صكانها واأو�صكت اأن تتحطم 
جوانبها. وقد حلت �صقيقتي م�صاألة امل�صكن، اإذ ذهبت ت�صكن خارج 
مو�صكو يف )�صوكولنكي(، وهي غابة كبرية تبتدىء عند اأبواب املدينة.

)الفيالت(  �صائر  مثل  الأ�صجار  بها  عزبة، حتيط  ت�صكن يف  كانت 
بليارد، ول�صت  يوجد  الرئي�صية كان  ال�صقة  التي حول مو�صكو. ويف 
اأدري ما الذي اأوقع ذلك البليارد هناك، اإذ اأنه مل يكن م�صنوعًا لذات 
وديوان  كبري،  حجم  ذو  بيانو  اأي�صًا  يوجد  وكان  العادية،  امل�صاحة 
امل�صكن وحولنا  �صطح  الطعام على  نتناول  كنا  ال�صيف  عظيم.. ويف 
كبري  دون  البليارد  حول  يدوروا  اأن  الالعبني  بو�صع  فكان  احلديقة، 
عناء، ولكن يف ال�صتاء واأيام الآحاد، عندا كانت تق�صد امل�صكن جماعة 
كبرية من الأ�صدقاء، ل يعود هناك على وجه الدقة مكان يف�صل بني 
الالعب  املنحني، وخا�صة عندما يكون ذلك  وعاء احل�صاء والالعب 
م�صتقراً  احلالة  هذه  يف  تعرف  ل  التي  والقطة  كوف�صكي،  مايا  هو 
لها، جتل�ص عندئٍذ فوق البيانو. ويف امل�صاء، ويف هذا اجلو ياأتي كلب 
احلرا�صة )�صاريك( الذي يطلق من عقاله خالله الليل والذي ياأتي لينبئنا 
الأر�ص،  يالم�ص  وبطنه  موؤخرته  على  ي�صتوي  فكان  امل�صاء،  بقدوم 
ويدور حول املنزل، ول يكاد يكون لدينا مت�صع من الوقت لنفهم ما 
كان  لقد  اختفى.  قد  عندئٍذ  يكون  احلمراء، حتى  العا�صفة  تلك  هي 
جميع احليوانات مو�صع التكرمي يف بيت ليلى  ومايا كوف�صكي، ويف 
�صعر مايا كوف�صكي ق�صائد تامة خ�ص�ص مو�صوعها لها. لقد كان يف 
هذا البيت جمموعة من الكالب مل ين�صها مايا كوف�صكي يف �صعره. ويف 
اآخر املرحلة ابتلي البيت بكلبة �صخمة كاأنها جامو�ص فرن�صي، وكان 
اإ�صمها )نيلكا( لقد كانت مبنزلة كائن ب�رشي، وتت�رشف ت�رشف الفتاة 

امل�صنة، ويعتني بها اأهل البيت عنايتهم بعمة يتنتظرون وراثتها.
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التي و�صعها مايا كوف�صكي من  اأحتدث هنا عن الكتب  األ  واأوؤثر 
ق�صائده  اأن  حتى  جداً  كبرياً  لديهم  جناحها  كان  فقد  الأطفال.  اأجل 
عام  منها  طبع  قد  موؤخراً(  عليه  وقعت  رقمًا  اإل  هنا  اأذكر  )ول�صت 

1929 مليون ن�صخة.
وكانت العودة من مو�صكو م�صاء، والرتام ب�صق غابة مثقلة بالثلوج، 
ك�صاحة  وا�صعة  قفراء  ممرات  وثمة  وال�صمت،  بالبيا�ص،  ومك�صوة 
ال�صانزيليزيه، يجللها بيا�ص م�صقول مل ي�صبه اأي اأثر اأو طابع، وكانت 
العربات جاثمة يف حدائقها، وقد ينبعث نور من اإحدى نوافذها... 
اأيام  جعلني  مما  كواكبها،  بادية  �صماء  من  يت�صاقط  الثلج  نديف  وكان 
ال�صبب  ولهذا  تتهاوى،  التي  هي  نف�صها  النجوم  اأن  اأعتقد  طفولتي 

وحده مل يكن الثلج يف الليل �صوى بريق له �صكل النجوم.
وقد حدثت بقربنا يف العزبات بع�ص ال�رشقات. ولكن مل يحدث 
لنا اأمر مزعج، وكان من املمكن اأن يحدث لنا اأ�صواأ مما حدث ل�صوانا، 
لأنه مل يكن هناك �صيء حمكم الأقفال ل الطابق ال�صفلي ول الأبواب 
الليل الأبواب، بالأ�رشطة وبعد الأ�رشطة  اأثناء  النوافذ. وكنا نربط  ول 
اأثاثًا ثقياًل خلف الباب، كاأن يكون مقعداً ما. وهكذا، اإذا  كنا نثبت 
على  يحملنا  ما  وذلك  الأثاث  الطلق  ي�صيب  فاإمنا  الباب،  على  اأطلق 
كانت  ن�صميها،  كنا  كما  النف�صية(  )الأقفال  هذه  اأن  واأعتقد  اليقظة. 
بالغة حداً من اخلطورة، لأنه يف حال دخول اأحد اإىل العزبة، فمن اخلري 

لنا اأن ن�صتمر يف رقادنا.
اآخر،  خطر  وهذا  مكان.  كل  يف  ملقة  م�صد�صات  هناك  وكانت 
لأن املرء اإذ ي�صتيقظ بغتة، فقد تتداعى اإىل راأ�صه هذه الأفكار. وهكذا 
بني  امل�صافة  اجتياز  اأثناء  احرتازاً،  م�صد�صه  الأ�صدقاء  اأحد  اأخرج  فقد 
الرتام والعزبة. ولكنه لدى و�صوله انطلق عر�صًا واخرتقت الر�صا�صة 
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لها من م�صكلة يف ذلك  اإىل مو�صكو، ويا  ير�صل  اأن  ا�صبعه، ووجب 
اأو  �صاعتني  النقل. وبقينا  املرء على وا�صطة من و�صائط  يعرث  اأن  احلينن 
ثالثًا حتى قب�ص لنا اأن نر�صله اأخرياً اإىل مو�صكو، وما زلنا يف مهاجعنا 
حتى طرق باب الدخول ب�صدة. وهرعنا اإىل الباب مزودين مب�صد�صاتنا، 
�صبب  ي�صتعلمان عن  اإثنان من رجال »امللي�صيا« قد جاءا  وكان هناك 

الطلق الناري وليقدما م�صاعدتهما حال الإقت�صاء.

ولكن مايا كوف�صكي كان يقطن يف غرفة يف املدينة، كان مكتبًا له 
ومقراً جلماعة )الليف(. وكان يعمل هناك ويتلقى زيارة النا�ص ومي�صي 
ب�صقة  العزبة  عن  م�صتعي�صًا  بها  يحتفظ  وكان  ليله.  الأحيان  بع�ص 
مايا كوف�صكي(. ويف هذا  اليوم )متحف  ت�صكل  �صغرية يف مو�صكو 
الوقت عندما و�صلت مو�صكو عام 1925 كان مايا كوف�صكي ل يزال 

يف اخلارج، وعندما هل ال�صتاء ا�صتقررت يف حجرته.

وكانت هذه احلجرة قائمة يف ممر )لوبيانكي( قرب �صاحة من مبنى 
كبري داخن، ذي جدران كثيفة ب�صعة متينة البنيان. وثمة مداخل عدة 
بالإ�صفلت، وعميقة.  �صاحة مك�صوة  نحو  تتوجه  اجلهات  من جميع 
وهنا كان بالو�صع اأن تدعى هذه البناية مدينة. وكانت �صالة )املتحف 
البولتكنيك( تلك ال�صالة التي كان يتم فيها فيما م�صى انتخاب ملك 

ال�صعراء، كان قبالة هذا املبنى.

وقد كتب مايا كوف�صكي:

»وكنت اأفكر دائمًا اأن الأمر �صينتهي بهم اإىل ت�صمية ممر لوبيان�صكي، 
اأقطن،  )الليف اجلديدة( وحيث كنت  يقوم مكتب حترير جملة  حيث 

�صينتهي بهم اإىل ت�صميته ممر مايا كوف�صكي.

وبانتظار ذلك مل يقل بعد �صيء عنه.
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اأيام ر�صالة، فيها دعوة من منظمة فنية، تت�صمن  لقد ا�صتلمت منذ 
هذا العنوان امل�صني:

فالدميري  اإىل  الغابة(  معناها  )اللي�ص  اجلديدة  اللي�ص  حترير  »مكتب 
وفت�ص لوبيان�صكي«.

ويقينًا اأنه مقطع، اأطول من كتابن اإذا كتب ب�صطور ق�صرية.
ويف الليل كانت تو�صد بوابة »البلدة«. وكان امل�صتاأجرون ميرون 
اأمام عني حار�ص الليل النائمة اليقظى، وهو يدرج ببطء ومهابة، وقد 
الأر�ص،  على  خلفه  يجرره  خروف،  بجلد  بطن  طبري  مبعطف  تدثر 
ميقاتًا  كانت  لوبيانك�صكايا  يف  ال�صاحة  و�صاعة  الثلج.  به  ويكن�ص 
الثقيلتني  الليل  حار�ص  رجلي  حتت  �رشير  له  والثلج  الليل،  ل�صاعات 

املك�صوتني باللبد.
كان  ولكنها  �صتى،  بخالئق  ماأهولة  �صقة  قائمة يف  الغرفة  وكانت 
اإزاء باب �صلم ال�صعود. ومل يكن  م�صتقلة تطل على مدخل قامت يقوم 
املنزل،  فناء  على  ت�رشف  واحدة  نافذة  غري  ثمة  فلي�ص  كافيًا،  ال�صوء 
والأوراثق القامتة املل�صقة على اجلدران، وكذلك كان املكتب الكبري 
�صيق  ومهجع  الي�رشى،  الناحية  اإىل  ال�صوء  وكان  النافذة،  مع  يتعامد 
جافًا  دافئًا  املكان  ذلك  وكان  اأمل�ص.  م�صمع  اأ�صود  قما�ص  يك�صوه 
الأ�صود يتخذ �رشيراً  املقعد  البقالني. وكان  يوحي ب�صيء من حوانيت 
وبرودة القما�ص امل�صمع تخالط القما�ص ال�صويف املنزلق فوقها. وعلى 
هذا ال�رشير اأ�صيب مايا كوف�صكي مبر�ص الروماتيزم، ومل يفكر قط باأن 

ي�صع غطاء بني القما�ص امل�صمع والقما�ص ال�صويف.
ويخ�رشه  مكان،  كل  يف  وينرثه  ح�صاب،  بدون  املال  ينفق  وكان 
ومع  الدعة.  اأو  الرتف  حلياة  وزنًا  يقيم  يكن  ومل  اللعب.  موائد  على 
حرب  كقلم  النافعة،  الدقيقة،  ال�صنع،  املتقنة  الأ�صياء  يحب  فهو  ذلك 
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جيد، واآلة كاتبة، وقمي�ص يبعث الدفء، فهي تتوافق ومزاجه. وعندما 
يحدوه  لبا�صه  ويبتاع  اخلياطني،  اأ�صهر  اإىل  مي�صي  كان  املال،  له  يتي�رش 
ذوق �صميم، ذوق اإن�صان اعتاد ذلك طوال حياته. ولكنه يف حقيقة 
الأمر، مل يكن ليعوزه غري حمفظته التي ميكن طيها، وهي من املطاط، 
يحملها معه يف جولته وي�صع فيها كمية كبرية من العطور واحلاجات 

التي ت�صتدعيها الرحلة:

اأنا، ل اأملك فل�صًا

لقد جعلتني اأ�صعاري �صفر اليدين

هي مل توؤثث يل م�صكنًا

من خ�صب البنو�ص

وما خال قمي�صًا دائم اجلدة والنظافة

اأقول باإخال�ص:

ل�صت يف حاجة اإىل �صيء.
)ملء �صوتي 1930()6(    

ويف هذه الغرفة، يف ممر لوبيان�صكي، مات مايا كوف�صكي.

اأنا مل اأر ارتقاء مايا كوف�صكي نحو املجد، لقد كان معروفًا من املارة 
وحوذيي العربات، وكانت الو�صو�صة ترتدد: هاكم مايا كوف�صكي، اأنه 

مايا كوف�صكي.

عام  حديثًا«  ولدت  التي  »العوا�صم  يف  كوف�صكي  مايا  وكتب 
اأحد  حقائب  الأحوا�ص  عمال  اأحد  اأنزل  اأن  »وبعد  يقول:   1927

6-  توجد ترجمة هذه الق�صيدة يف نهاية هذا الكتاب.



68

امل�صافرين قال يل: عم �صباحًا، دون اأن نتبادل الأ�صماء. وعو�صًا عن 
غو�صرتدات  لهم يف   )قل  بقوله:  فجاأين  كيف حالك؟  يقول يل:  اأن 
)دار مطبوعات الدولة( اأن ين�رشوا ق�صيدتك عن لينني واأن تكون ب�صعر 
لينني ملايا كوف�صكي ظهرت مبنا�صبة الذكرى  اأداوؤه(. )وق�صيدة  ميكن 

الأوىل لوفاة لينني عام 1925(.
وقد تعرف جندي اأحمر يف دورية جتوب �صوارع تفلي�ص، تعرف 

بنف�صه ب�صخ�صي ك�صاعر«.
وانهال عليه الراغبون يف احل�صول على توقيعه وحف به املادحون. 

وكانت ال�صبيبة ال�صوفياتية معه وتعمل من اأجله.
وكان ي�صاهم يف عدد كبري من ال�صحف واملجالت. ولكن الن�صال 
على اجلبهة الأدبية كان يتابعه بال�صدة التي عرف بها. اأن مايا كوف�صكي 

ل يخلي مكانه، اأنه يذود عن مواقعه وعن �صعره:
�صعراً  تكتب  )اأنك  تهجمًا:  يو�صعونني  اجلمال  علم  رجال  »اإن 
تهوي  ال�رشوال( وفجاأة  )غيمة يف  مثل  اجلمال  على جانب كبري من 
اأخرجته  �صعراً  ثمة  اأن  دائمًا  كتبت  لقد  الأ�صياء(  هذه  مثل  ت�صنع  باأن 
جمهزاً  يبدو  الذي  اجلمهور،  �صعر  فيه  مبا  فنيًا،  جهز  وقد  مهند�ص  يد 
ب�صكل اآخر، اأنه جتهيز الطبقة العاملة. اأنا مل اأعمل باأي �صكل تي�رش يل، 
�رشيطة اأن يعود ذلك علي مبنفعة، ولكني مل اأحجم عن الكتابة �صعراً يف 
مو�صوعات مت�ص الإحتياجات الراهنة، �صواء اأكانت تلك املو�صوعات 
عن الكولك، اأو املدر�صة، اأو جلود الأرانب ال�صغرية التي تتوىل اأمرها 

)الفو�صتورغ: جتارة الدولة(.
»اختزال املحا�رشة الأخرية ملايا كوف�صكي 1930«.

وحقيقة القول هي اأنه بني 1919 – 1922، عندما كتب ق�صائد 
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رائعة مثل )150 مليونًا( و)اأحب( واأمناطًا اأخرى من ال�صعر الغنائي، 
مايا  وكتب  الهجائية(.  رو�صتا  )واجهات  ي�صمى  فيما  يعمل  كان 
كوف�صكي يف مقاله )دعوا الذكريات( والتي ظهرت يف جملة )الليف 

اجلديدة( عام 1927، ما يلي:
»اأن واجهات رو�صتا هي �صيء خيايل. اأنها عمل يدوي لقب�صة من 

الر�صامني ليفاء حاجات �صعب يتاألف من )150( مليون ن�صمة.
اإن اأنباء برقية تنتقل فوراً اإىل اإعالنات. واملرا�صيم واملقررات تنت�رش 

فوراً وقد رجعتها الأنا�صيد ال�صعبية.


الكبرية  كالأوراق  مبا�رشة،  احلياة  اأدخلته  قد  جديداً  �صكاًل  اأن 
والواجهات  اجلبهة،  يف  التمري�ص  ومراكز  املحطات،  يف  املل�صقة 

ال�صخمة للمخازن الفارغة.
اأن الأعالنات يتمعن فيها جنود اجلي�ص الأحمر قبيل املعركة وهم 
واإمنا  وال�صلوات،  بالأدعية  ل  اإليها  يذهبون  وهم  الهجوم،  يف طريق 

بالأغاين والأنا�صيد.


اأما كميته فهي  العمل.  باأنف�صكم على نوع هذا  اأن حتكموا  ميكن 
واأنام  �صباحًا،  الثانية  ال�صاعة  حتى  اأعمل  كنت  الإفراط.  يف  غاية 
وا�صعًا حتت راأ�صي ل خمدة، بل جذع �صجرة لأ�صتيقظ باكراً، فيكون 
)الدينيكني  اأهداب  ال�صيني  باحلرب  لأر�صم  الوقت  من  مت�صع  لدي 

واليودوتن�صني(. اإن الأ�صاطري باأكرثيتها ال�صاحقة قد متت على يدي«.
ق�صيدة  وهي  هنا(،  )من  ق�صيدة  كتب   1923 عام  ويف   
ال�صنعة والتمكن من  اإحكام  تت�صمنه من  ملا  مثاًل مرموقًا  تعد  غزلية، 
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ناحية ال�صعر. وكان يعمل يف الوقت نف�صه، اإعالنات ل�صناعة الدولة، 
واإعالنات توحي بها املنظمات النقابية والإدارية.

ق�صيدته  ظهرت  لينني،  لوفاة  الأوىل  الذكرى  يف   1925 ام  ويف 
ال�صيوعي  احلزب  اإىل  اأهداها  التي  لينني(  ايلت�ص  )فالدميري  الكربى: 
ال�صعر  يف  كوف�صكي  مايا  بلغه  ما  عظمة  عن  منوذج  وهي  الرو�صي، 
الغنائي، هذه الغنائية التي ُت�صيع الإن�صانية يف كل بيت من اأبياته مهما 
املزج بني  مثال على هذا  )لينني(  اإن ق�صيدة  الق�صيدة.  كان مو�صوع 

الغنائية الإجتماعية والإن�صانية التي اخت�ص بها مايا كوف�صكي:

اأيها الزمن �صاأ�رشع يف تاريخ لينني كوف�صكي))7(:ول يعني ذلك اأن 
النا�ص ل مُي�صهم الأمل.

لقد حان اليوم لالأمل القا�صم

اأن ي�صتحيل اأ�صى ووعيًا ونوراً.

اأيها الزمن اأعد جمل لينني العا�صفة،

اأعلينا اأن نذوب يف دموعنا الغزيرة

عندما يكون لينني، دائمًا، اأعظم من اأي حي اآخر؟

اإن معرفتنا هي قوتنا و�صالحنا،

والنا�ص، زوارق خارج املاء،

كومة من الأ�صداف ال�صغرية،

7-  هذا املقطع قد ترجم من قبل “اأراغون” ومن قبلي. وظهر يف جملة الكومون عام 
اتباع توزيع الكلمات  اإىل  اأننا مل نعمد  اإىل  اأنقله كما طبع. م�صرية  اأنا  1934. وها 
الفرن�صي  البيت  اإيقاع  الرتجمة  اإعطاء  اإىل  الأ�صل. بل عمدنا  والأ�صطر كما هي يف 

واإبراز توقد الق�صيدة اأكرث من �صكلها.
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قبل اأن يعي�صوا ما ُق�صم لهم

يلتفون حول حيزوم الزورق.

ثم، بعد اأن يتخطوا العا�صفة العارمة

يتقربون يف جل�صتهم اأكرث فاأكرث من ال�صم�ص

لينظفوا اللجة اخل�رشاء من اأع�صابها

ومن �صقيع »رثة البحر« الربتقايل.

اأما اأنا، فاأجتلي نور لينني

لأخط وراء ذلك، الثورة.

اإين اأخ�صى هذه الأبيات املرت�صمة اأمامي باملئات

كما يتملك اخلوف غالمًا عندما يواجهه اخلطاأ.

ولئن كانوا قد توجوا راأ�صه بهالة من املجد

فاأنني اأخ�صى اأن يغيب عنهم

ال�صحيح، والإن�صاين، والعاقل:

اجلبهة اللينينية الوا�صعة.

اإنني اأخ�صى املواكب والأ�رشحة،

والإعجاب وهذه التماثيل والقواعد

اأخ�صى األ تنطوي كلها حتت هذه الغاللة العذبة:

لينني وب�صاطته،

اأين اأرجتف من اأجله كما اأرجتف لإن�صان عيني
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فاإياكم والأكاذيب، واأن جتعلوا مثلكم الأعلى �صانع احللوى.

اإن القلب يجنح والواجب مُيلي: �صاأكتب.

يف كل مو�صكو: اجللبة تهد كيان الأر�ص املتجلدة

ويف املواقد يذوب جليد الليل.

ماذا �صنع؟ ومن هو؟ ومن اأين اأتى؟

ومل ُيقام له كل هذا التعظيم؟

ومن حافظتي تنثال الكلمة تلو الأخرى

ول اأقول لإحداها: األزمي مكانك هنا!

اإن التعا�صة تكمن يف م�صنع الكلمات

حيث يت�صيد املرء اأف�صلها واأكرثها مالءمة.

لدينا �صبعة اأيام

ولدينا اإثنتا ع�رشة �صاعة

ولن يعي�ص املرء ما وراء حياته

واملوت ل يح�صن التو�صل بالأعذار

اأن ذلك ل يواتي ال�صاعة

ونرى التقاومي تبعث على الرثاء،

اإننا نقول: هذه الفرتة،

ونقول: هذا الع�رش،

وننام الليل



73

ونعمل يف النهار

ويروقنا اأن نحت�صي املاء

اأنه ماوؤنا يف كاأ�صنا،

ومي�صي واحد عن املجموع

ليعتلي امتداد الأحداث

نحن ن�صميه ر�صوًل

ون�صمية عبقريًا

ينبغي لنا جميعًا دون تبجح

اأن ُيهاب بنا لنم�صي.

فما اأن يروق اأحدنا زوجته

حتى ي�صت�صعر ال�رشور.

ولئن حدث وكانت ثمة روح م�صدودة اإىل اجل�صد

لغن�صان لي�ص على �صاكلتنا

نخل�ص اإىل القول: اإن له �صمات ملكية« !

وياأخذنا الده�ص: »اأنه هبة اهلل« !

وهذا ما يقولونه: لي�ص فيه خبث ول بالدة.

كلمات تتال�صى يف الهواء كالدخان

وماذا ي�صتخل�ص من مثل هذا اجلوز الأجوف؟

اأن ذلك ل يخاطب القلب ول اللم�ص
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فكيف يقا�ص لينني بهذا املقيا�ص؟

اأومل ير كل بعينيه

هذا الع�رش يدخل اإلينا دون اأن يالم�ص حدود النافذة؟

اأو ميكن اأن يتحدث عن لينني

كما يتحدث عن )رئي�ص بعون اهلل(؟

ولئن كان ملكيًا ومقد�صًا

وكل �صيء �صائر غلى حنق ل حد له،

فاأنا �صاأعرت�ص املواكب

�صد اجلمهور واملعجبني

و�صاأجد كلمات التي تدوي باللعنة

ولئن دي�ص علي، ودي�صت �صيحاتي.

ف�صاأقذف ال�صماء باللعنات

واأرمي الكرملني بقنبلة واهتف: لي�صقط.

ولكن )زيرجن�صكي( بخطى واثقة كان يتبع النع�ص،

لقد متكن اأن يغادر مكتبه يف )الن�صيكا(.

الأعني باملاليني، وعيناي الإثنتان

والدموع املتجمدة تت�صاقط على اخلدود.

من اأجل اهلل. لجديد يف تكرميات مماثلة.

اأما اليوم فكال، اإن الأمل حقيقي ذو قلب جممد:
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اأننا نواري خري بني الأر�ص

من الذين يعي�صون على الأر�ص

اأر�صّي، ولكنه لي�ص كاأولئك الذين

تنزع نظرتهم اإىل اإناثهم فقط.

اإنه يرى بنظرة جمموع ما يف الأر�ص

وي�صم ما حجبه الزمن.

مثلي ومثل، وقريب ال�صبه منا

وميكن اأن يكون الفكر يف طرف عينيه

مثبتًا اأكرث من اجللد،

واأن تكون �صفتاه اأكرث ق�صاوة و�صخرية.

لي�صت له ق�صاوة احلاكم باأمره

الذي ي�صحقك بحركة ب�صيطة من اأعنته،

اإنه اإن�صاين: رقيق احلا�صية نحو الرفاق

وعلى العدو اأ�صد وقعًا من احلديد.

وكان فيهن كما هو فينا، نقاط �صعف.

ولكم �صفي دون اأن يلزم الفرا�ص من مر�صه.

كانت هوايتي )البليارد( اأمر فيه ب�رشي

اأما هو فكانت هوايته )ال�صطرجن( لعبة القادة املف�صلة.

ومن ال�صطرجن ينزع اإىل العدو احلقيقي،
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م�صتعي�صًا بالرجال عن اأحجار ال�صطرجن بالأم�ص.
لقد و�صع ديكتاتورية الطبقة العاملة

فوق �صجون وح�صون راأ�ص املال.
الأدبية، وخالل  الأو�صاط  كثريين يف  كوف�صكي  مايا  اأعداء  وكان 
تناه�ص  التي  واحلركات  املدار�ص  ثمة  كانت  حياته.  مراحل  جميع 
املدر�صة الإ�صتقبالية املمثلة يف »الليف«. وكان هناك الذين يرومون األ 
يجري القلم بغري لغة وطريقة بو�صكني وتولو�صتوي، والذين ل يوافقون 
اأدب الكتاب الربوليتاريني، والذين ياأخذون على مايا كوف�صكي كتابته 
اأن ال�صاعر  �صيا�صيًا واجتماعيًا، والذين يزعمون  �صعراً حتري�صيًا، �صعراً 
عليه  ينعى  من  هناك  وكان  ي�صطرها.  التي  الأوىل  بالكلمة  يوؤمن  ل 
وكان  الربوليتاريا.  تخدم  ل  اأنها  يزعمون  والغزلية  الغنائية  ق�صائده 
هناك الالئمون الذين ياأخذون عليه اإخال�صه الكامل للحزب، والذين 
ياأخذون عليه عدم جتديده انت�صابه للحزب! وكان هناك القائلون باأنه 
انتهى وقد ا�صتفرغ ما عنده، ولي�ص له ظل من املواهب. )فاإىل هوؤلء 
ق�صيدته  من  واأجل  اأو�صح  ملزاعمهم  دح�ص  يوجد  هل  قويل:  اأوجه 
)ملء �صوتي( وهذه الق�صائد القليلة التي ن�رشت بعد وفاته والتي بلغت 
الرجعيون واتباع  الب�رش؟(، وكان هناك  الكمال يفوق طاقة  من  حداً 

ال�صيع ولنقل بب�صاطة، احلا�صدون.
بتطاوله  احلقد  هذا  غلواء  من  يخفف  كوف�صكي  مايا  يكن  ومل 
زال  ما  والتي  �صعراً  اأو  نرثاً  الكلمات  هذه  وبرتديده  لهم،  واحتقاره 
بع�صهم يحملها يف نف�صه. وخلف هذه اخل�صومات وهذا احلقد الذي 
يف  كان  والذي  بعبقريته  �صحقهم  الذي  الرجل  هذا  �صد  يتملكهم 
م�صتوى ل ميكنهم اأن يقاربوه، خلف كل ذلك، مل يكونوا يالحظون 
اأن مايا كوف�صكي اأ�صبح ملك البالد وال�صبيبة. ويوم دفنه، الذي كان 



77

املنظمات  تكد  مل  بالنابل،  احلابل  فيه  اختلط  لطواف  �صخمًا  مظهراً 
ما  جثمانه.  ملرافقة  الألوف  مئات  هرعت  حتى  بوفاته  علمًا  تاأخذ 
الذي يعرفه هوؤلء املوظفون عن الأدب، هوؤلء الغارقون يف ق�ص�صهم 
ال�صغرية، عن حب �صعب ل�صاعر؟ كل ذلك مل يره اأولئك احلاقدون. 
ومل يكن مايا كوف�صكي فري�صة الوهم. ففي اخلطاب الأخري الذي األقاه 
قبيل وفاقه قراأ للمرة الأوىل ق�صيدته )ملء �صوتي( التي تنتهي بالأبيات 

التالية:
اأمام

جلنة الرقابة املركزية للحزب ال�صيوعي
�صنون نرية

من امل�صتقبل،
وفوق

املاأجورين
ول�صو�ص الأدب،

�صاأرفع
كبطاقة انت�صاب اإىل احلزب

ن�صخة كاملة
عن كتبي البل�صفية.

وا�صطهد مايا كوف�صكي حتى مماته. فكانت كتبه يطبع منها عدد 
غري �صوف باحلاجة، وكانت تنزع كتبه و�صوره من املكتبات. ولقد 
قال يل اأحد هوؤلء املوظفني ال�صغار، ذات يوم يف موؤمتر الكتاب عام 
)1934( عندما ملته على حذفه بب�صاطة اإ�صم مايا كوف�صكي من مقالة 
له، كما لو كان اإ�صمه عاراً اأو خزيًا، قال يل: )توجد بدعة متت اإىل مايا 
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كوف�صكي، ونحن ننا�صل �صد هذه البدعة(. فمن هم نحن؟
ول بد من ذكر ما قاله )لينني( يف خطاب له موجه اإىل عمال �صناعة 
التعدين عام 1922: )قراأت البارحة، بطريق امل�صادفة، يف الأزف�صتا، 
�صيا�صي. ولقد م�صى زمن طويل  ملايا كوف�صكي يف مو�صوع  ق�صيدة 
والإدارية.  ال�صيا�صية  النظر  وجهة  من  اللذة  هذه  مثل  فيه  اأ�صت�صعر  مل 
امل�صوؤولني من  ويلوم  الإجتماعات  ب�صدة من  ي�صخر  ق�صيدته  فهو يف 
ال�صيوعيني، لأنهم ل يكفون عن عقد الإجتماعات تلو الإجتماعات.

بناحية  يتعلق  ما  واأما  ال�صعر،  عامل  يف  ذلك  وزن  ما  اأعلم  ل  اأنا 
ال�صيا�صة فاأنا �صامن اأنه �صحيح متامًا(.

اأو ما قاله )�صتالني( الذي عرف ماهية عبقرية مايا كوف�صكي والذي 
قدر:

)اإن مايا كوف�صكي كان و�صيبقى اأف�صل واأخ�صب وينبغي اأن يقال 
بالفرن�صية: اأكرب« �صاعر يف ع�رشنا ال�صوفياتي. واإن الالمبالة التي حتف 

بذكراه وبعمله يف اجلرمية بعينها(.
والق�ص�ص  الأحكام  الذابلة،  كاجلذوع  ف�صيئًا،  �صيئًا  وتهاوت، 
ل�صجرة  النمو  لتتيح  ال�صخ�صية،  ت�صّدق، والأحقاد  التي ل  امل�صحكة 

جمد مايا كوف�صكي، حتى نتن�صب �صوية �صامقة.
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الف�صل اخلام�س

اأنامله،  مل يكن يعمل معتمداً على طاولة، فقلمه دائمًا م�رشع بني 
كان يعمل يف كل مكان من ال�صباح اإىل امل�صاء: يف ال�صارع لدى جتواله 
ال�صاعات، ويف حديثه مع النا�ص ولدى تناوله الطعام، ولدى ا�صتقباله 
الن�صاء. ومهما يكن عمله، فاأنه يوجد دائمًا باملقابل هذا العمل الذي 
الوجه  مريد  خا�صة  ب�صورة  يجعله  كان  ما  وذلك  راأ�صه.  يف  يتتابع 

منهمكًا �صامتًا، ويجعل العالقات معه اأمراً ع�صرياً.
ويف بدء عمله ال�صعري، كان يكتب اإذا �صح القول، جميع ق�صائده 
يف راأ�صه، ويحفظها عن ظهر قلب، فالبيت الواحد يطوره ع�رشات بل 
مئات املرات، ويكون عر�صه جلميع التغيريات يف راأ�صه، فهو يحذف 
ويبدل ويعاود يف ذهنه كتابة ق�صيدة من األف وخم�صمائة بيت، متذكراً 
لي�ص  الورق  على  يثبته  كان  وما  مقاطعها.  من  مقطع  كل  الدقة  على 
قد  يكون  امل�صودات  من  �صل�صلة  بعد  للم�صودة،  الأخرية  الن�صخة  اإل 
ا�صتنفد يف اأعداد اإحداها �صهوراً كاملة. واأخرياً اأ�صبح بدون الكلمات 
واجلمل واأبيات ال�صعر وذلك ما كان ي�صميه )احتياطية(  ال�صعري، يف 
دفاتر جيب ثمينة. وكانت حافظته جبارة، فكان يحفظ عن ظهر قلب 
ل اآثاره بكاملها فح�صب )وقد �صكلت يف نهاية حياته عدة جملدات( 

واإمنا كان يحفظ جملدات من ال�صعر القدمي واملعا�رش.
ويف كرا�صه )كيف ي�صنع ال�صعر 1926( يتحدث مايا كوف�صكي 
باأوفى ما يكون من الدقة عن الناحية التقنية يف عمله ال�صعري، فيقول:
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»لكم احلق اأن تلتم�صوا من ال�صعراء األ يحملوا معهم اإىل قبورهم 
بو�صفي  بل  مدر�صًا،  بو�صفي  ل  عملي  عن  و�صاأحتدث  مهنتهم.  �رش 

�صاعراً زاول هذه املهنة.


البتة.  �صيئًا  تعلمنا  ال�صعري ل  العمل  القدمية يف درا�صة  الكتب  اإن 
الإ�صتعمال.  اأقرها  التي  التاريخية،  للطرق  و�صف  غري  ت�صم  ل  فهي 
وحق علينا اأن ن�صمي هذه الكتب ل كتب »كيف ينبغي اأن نكتب«، 
واإمنا كتب »كيف كانوا يكتبون« ال�صعر. واأقوالها لكم ب�رشاحة اأنني 
يف  امل�رشاع  ونهاية  املجموع  الوتد  بني  التمييز  معرفة  اإىل  توفقت  ما 
رغبة يف  بي  ولي�صت  الرو�صي(  ال�صعر  اأوزان جارية يف  )وهي  البيت 
ذلك، ل لأن ذلك مهمة ع�صرية، بل لأين يف عملي ال�صعري مل تتهياأ يل 

املنا�صبة لألتقي باآلت ال�صنعة هذه.


تقت�صيها  عامة  قواعد  ب�صع  غري  يوجد  ل  ال�صهري،  العمل  ففي 
�رشفة  �صكلية  اأموراً  اإل  لي�صت  القواعد  وهذه  ال�صعر.  فر�ص  مبا�رشة 
كما يف لعبة ال�صطرجن. اإن احلركات الأوىل لتبدو متماثلة متامًا. ولكن، 
ابتداء من احلركات التي تليها، ُي�رشع يف ابتكار هجوم جديد. اإن اأكرث 
احلركات عبقرية، ل ميكن اأن تتكرر يف و�صع معني يف الفرتة التالية. 

اإن اخل�صم ل يغلب على اأمره اإل باحلركة غري املتوقعة.
كل �صيء ي�صبه القافية غري املتوقعة يف البيت.



العمل  مبزاولة  للمبتدئني  عنها  ي�صتغنى  ل  التي  املعطيات  هي  فما 
ال�صعري؟
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اإل بعمل  اأن توجد يف املجتمع م�صاألة ل ميكن ت�صور حلها  اأوًل: 
�صعري. اأنه الطلب الإجتماعي )ومن ال�رشوري مبكان اأن تقوم بعمل 
مع  يتوافق  اليومي  الطلب  اأن  ذلك  ومعنى  ال�صدد،  هذا  يف  خا�ص 

الطلب الإجتماعي(.
اأي  الإجتماعي  الطلب  اأن  القول  بذلك  يود  كوف�صكي  مايا  )اإن 
من  زوجًا  ي�صبه  املوؤلف،  من  الإجتماعية  احلاجة  تتطلبه  الذي  العمل 
منه  يطلبه  ما  دائمًا  لي�ص  الطلب  هذا  ما،  يالئم حاجة رجل  الأحذية 

النا�رشون وال�صحف(.
ثانيًا: معرفة وا�صحة بعاطفة ورغائب طبقتك )اأو الفئة التي متثلها( 
هدف  نحو  الق�صيدة  يف  الإجتاه  اأي  بعينها  بق�صية  يتعلق  فيما  وذلك 

وا�صح املعامل.
ومدخرات  مل�صتودع  م�صتمر  دائم  اإغناء  الكلمات.  املادة.  ثالثًا: 
دماغك، بالكلمات ال�رشورية املعربة، النادرة، املبتكرة، املركبة، وغري 

ذلك.
كاتبة،  اآلة  قلم،  ري�صة،  العمل:  واأدوات  املوؤ�ص�صة  جتهيز  رابعًا: 
دور  اإىل  للذهاب  دراجة  الليل،  يف  ملجاأ  لزيارة  كامل  لبا�ص  هاتف، 
التحرير، طاولة جمهزة للكتابة، ومظلة للكتابة حتت املطر، وم�صكن فيه 
ف�صحة لعدة خطوات ل غنى عنها للعمل، والإت�صال بوكالة اإخبارية 
ليح�صل املرء على ق�صا�صات تبني له املادة التي تعنيه عن الق�صايا التي 

تهم الأقاليم اإلخ اإلخ.. ويلزمه اأي�صًا الغليون ولفافات التبغ.
هي  الكلمات،  اختيار  يف  وطرائقه  العمل  عادات  اإن  خام�صًا: 
عمل فردي �رشف، يكت�صب فقط بعمل ال�صنني الطويلة: فثمة القوايف 
والنهايات  والبالغة،  والأ�صلوب  وال�صور،  واجلنا�ص،  والأوزان، 

والعناوين، و�صكل الطباعة، اإلخ...
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لطلب  ا�صتجابة  تكت�صب  ايل  ال�صعرية  الآثار  اأف�صل  اأن  وعندي 
بكلمات  تنقل  الربوليتاريا،  ظفر  وهدفه  )الكومنرتن(  من  اإجتماعي 
التجهيز،  تامة  ق�صيبة معربة مفهومة من اجلميع، وت�صنع على من�صدة 
ثم تر�صل اإىل دور الن�رش يف طائرة. واأ�رش على الطائرة، لأن الأعراف 
توايل  اأن  وبديهي  �صناعتنا.  يف  الهامة  العوامل  اأحد  هي  ال�صعرية 
الإ�صافات واأ�صباب التقدير يف ال�صعر، هي اأرق واأكرث تعقيداً مما اأظهره.

اإنني اأرهف فكري عمداً واأب�صطه واأجعله كاريكاتوريًا، اإنني اإرهقه 
لأدل ب�صورة دقيقة اأن اجلوهر نف�صه للعمل الأدبي اليوم، ل يكمن يف 
حكم ي�صدر على الأ�صياء التي مت �صنعها والتي هي مردودة من حيث 

الذوق، واإمنا يكمن يف درا�صة �صحيحة لتطور ال�صنع نف�صه.
فكيف يتم �صنع ق�صيدة؟

اإن العمل يبداأ قبيل اأن يعي املرء الطلب الإجتماعي.
اإن العمل التح�صريي يتم ب�صورة متتابعة.

اإن اأثراً �صعريًا له قيمته، يكن �صنعه يف زمن معني، �رشيطة اأن يت�رشف 
ال�صاعر بعدد كبري من )الإحتياطات ال�صعرية(«.

ال�صعرية:  الحتياطيات  هذه  عن  اأمثلة  كوف�صكي  مايا  هنا  ويقدم 
قواف، كلمات يوافق بينها اجلنا�صن ن�صو�ص مثل: املطر يف نيويورك، 
رجل عجوز مكلف باإدارة غرف مطعم كبري يف برلني، اأغنية اأمريكية 
املدخرات  اأغنية رو�صية: »جميع هذه  اإىل  ت�صتحيل  اأن  ت�صاأل  تزال  ما 

ترتاكم يف الراأ�ص، واأ�صعبها يثبت يف دفرت.
ذلك،  عن  �صيئًا  اأعلم  ل  املدخرات؟  هذه  ت�صتعمل  كيف   
ولكنني اأعلم اأنها جميعها �صتكون مو�صع الإ�صتعمال. اإن اأعداد هذه 
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املدخرات يقت�صيني جميع وقتي. اإنني اأمنحها من وقتي من ع�رش اإىل 
ثماين ع�رشة �صاعة يف اليوم، فاأنا دائمًا اأهمهم ب�صيء يف نف�صي. اإن هذا 

الرتكيز هو الذي ي�رش ذهول ال�صعراء املحبب.
اإن العمل يف جمع هذه املدخرات ليتم يف نف�صي على درجة من 
التوتر، حتى اأنني اأتذكر يف ت�صعني حالة من اأ �صل مائة، املكان الذي 
اتخذت فيه �صكلها النهائي بع�ص القوايف واجلنا�صات وال�صور... اإلخ، 

خالل اخلم�ص ع�رشة �صنة من عملي«.
ثم يقدم اأمثلة عن القوايف واملكان الذي وجدها فيه: دير�صرتات�صوين 
على  عربة  يف   ،1914 زيفو  كونت  يف  ال�صنديان  �صجرة   ،1913

الطريق 1917.. اإلخ.
اأن يعمل  اأحد ال�رشوط الأ�صا�صية ليمكن  »اإن دفرت اجليب هذا هو 
اإل بعد  الدفرت  اإىل هذا  األ ي�صار  العادة  املرء �صيئًا ذا قيمة. وقد جرت 
وفاة ال�صاعر، فيظل طوال �صنني، يجرر يف الغبار وين�رش مع اآثار ال�صاعر 
بعد وفاته، ويكون موقعه بعد الآثار املنجزة. ولكن هذا الدفرت هو كل 

�صيء بالن�صبة اإىل الكاتب.


اإن وجود هذه )املدخرات( املدققة بعناية هو وحده الذي يتيح يل 
انتاجي، يف عملي  اأريد، لأن معدل  الوقت الذي  اأجنز عملي يف  اأن  
احلايل يرتاوح بني ثمانية وع�رشة اأبيات يف اليوم. ويف اأية منا�صبة يحكم 

ال�صاعر على كل لقاء اأو اإعالن اأو حادث باأنه اأداة تعبري لفظية.
اأ�صتغرق فيما م�صى، وبعمق يف هذا العمل، حتى انتابتني  وكنت 
اخل�صية من اأن تت�صلط علي الكلمات والعبارات التي تبدو يل �رشورية 

لأ�صعاري املقبلة، فغدوت قامت النف�ص مزعجًا �صموتًا.
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اإىل مو�صكو،  اأنا عائد من �صاراتوف  وحوايل عام 1913، وفيما 
قلت لإمراأة �صابة �صادفتها بالقطار، لأظهر لها �صفاء نواياي، قلت لها 
اأنني ل�صت رجاًل واإمنا اأنا �صحابة يف �رشوال. وما اأن لفظت هذه الكلمة 
حتى فكرت اأن باإمكاين ا�صتخدامها يف بيت من ال�صعر وميكن ترديدها 
وا�صتنفادها. وتولين قلق �صار، ف�رشعت اأ�صتجوب املراأة الفتية طوال 
ن�صف �صاعة، ملقيًا عليها اأ�صئلة خماتلة، ومل يهداأ طائري اإل عندما دخل 

اليقني اإىل نف�صي باأن كلماتي دخلت من اأذن وخرجت من الأخرى.
وبعد م�صي عامني احتجت اإىل عبارة )�صحابة يف �رشوال( كعنوان 

لإحدى ق�صائدي.


كلمات،  دون  خفي�ص  ب�صوت  اأو�صو�ص  واأنا  بيدي  ملوحًا  اأ�صري 
بهمهمة  اأ�رشع  واأحيانًا  الغمغمة،  اأف�صد  ل  اأطامن خطوي حتى  واأحيانًا 

�رشيعة تتوافق وخطواتي.
وهكذا ي�صقل الإيقاع وياأخذ �صكله، وهو الأ�صا�ص لكل عمل �صعري، 
من  ف�صيئًا  �صيئًا  الكلمات  ن�صتخل�ص  ب�صو�صائه. وهكذا  الإيقاع  يتخلله 

خالل هذا الإيقاع.
بع�ص الكلمات تقوم بقفزة اإىل الوراء ول تعود البتة، والبع�ص   
الأخر يرتيث ويدور ويعود ع�رشات املرات حتى ن�صت�صعر اأن اإحداها قد 
وجدت مكانها )اإن هذه العاطفة وقد طورتها التجربة هي على ال�صبط 
ما ي�صمى موهبة(. وغالبًا ما تكون الكلمة الرئي�صية هي التي تتكون يف 
التي  الكلمة  اأو  البيت  معنى  التي  حتدد  الرئي�صية  الكلمة  الأول،  املكان 
الكلمة  تاأتي وتتداخل مع  الكلمات الأخرى  اإن  قافية.  اأن تكون  يجب 
الإيقاع  اأن  فجاأة  املرء  ي�صت�صعر  اجلوهر موجوداً  يكون  عندما  الرئي�صية. 
مبتور، اإذ يعوزه مقطع �صغري اأو جر�ص ب�صيط، في�رشع من جديد يف نحت 
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الهذيان  من  حالة  يف  و�صعك  اإىل  العمل  بك  وينتهي  الكلمات  جميع 
تاجًا  اأ�صنانك  اإحدى  تلب�ص  اأن  مرة  مئة  خالل  جريت  لو  كما  اليائ�ص، 
ا�صتع�صى على التوافق معها، وبعد مائة حماولة، ي�صتقر هذا التاج ويتم كل 
�صيء. اإن الت�صابه بالن�صبة اإيّل، قد ج�صمته احلقيقة وهي اأن هذا التاج عندما 

ي�صتقر يف مكانه، تفي�ص الدموع من عيني )اأدبيًا(، من الأمل والعزاء!



اإن الإيقاع هو القوة الأ�صا�صية، الطاقة الأ�صا�صية للبيت. فهو ل ميكن 
تف�صريه وميكن اأن يقال فيه ما يقال يف املغناطي�ص والكهرباء، اإنها اأ�صكال 
من الطاقة. اإن الإيقاع ميكن اأن يكون واحداً يف عدة ق�صائد ل�صاعر بعينه، 
وميكن اأن يكون واحداً يف جميع اأثار ال�صاعر، وذلك يجعل �صعره رتيبًا، 
ع�صرياً  يجعل  ما  وذلك  التعقيد،  من  درجة  يبلغ  اأن  ميكن  الإيقاع  لأن 
ق�صائد عديدة  نهايته حتى خالل  اإدراك  معينًا، ول ميكن  �صكاًل  اأعطاءه 

وطويلة.



وبدون القوايف تتهاوى الأبيات هباء منثوراً.

اإن القافية تعيدك اإىل ال�صطر ال�صابق وتكرهك على التفكري فيه وتلجىء 
ال�صطور التي تعرب عن فكرة، اأن تتما�صك جملة.

الأخرية  الكلمات  جر�ص  تواتر  قافية،  ي�صمى  اأن  العادة  جرت  وقد 
ل�صطرين، عندما... اإلخ.

وهكذا يتم جميع النا�ص، ومع ذلك فال يفيد ذلك الكالم �صيئًا. 

اإن توافق جر�ص الكلمات الأخرية، القافية، لي�ص اإل واحداً من و�صائل 
ل ح�رش لها لربط ال�صطور. ولعل ههذ الو�صيلة اأب�صطها وا�صمجها.
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ميكن اأن يقفي املرء بداية ال�صطور، ميكن اأن تقفي نهاية �صطر مع بداية 
ال�صطر الذي يليه. ميكن اأن تقفى نهاية ال�صطر الأول ونهاية الثاين، ويف 
الوقت نف�صه تقفي الكلمة الأخرية يف ال�صطر الثالث والرابع... اإلخ اإىل 

ما ل نهاية.


ل  ب�صورة  متنوعة  الكلمة  على  املن�صبة  للعمل  التقنية  الو�صائل  اإن 
نهاية لها. ومن نافلة القول اأن نتكلم عنها، لأن اأ�صا�ص العمل ال�صعري، 
وهذه  الو�صائل،  هذه  خلق  على  بال�صبط  يقوم  مراراً،  هنا  اأ�رشت  كما 
اإن تلموديي ال�صعر  الو�صائل بال�صبط هي التي جتعل من اأديب ما حمرتفًا. 
اأنهم يوؤثرون  �صي�صعرون خدودهم بال ريب وهم يقراأون هذا الكتاب، 
اإعطاء و�صفات �صعرية جاهزة، خذ هذا املحتوى اأو ذاك، واأك�صه بطريقة 
�صعرية، وتد جمموع اأو نهاية م�رشاع، قّف النهايات، اأ�صف اإىل ذلك �صيئًا 

من اجلنا�ص اأبداأ ب�صورة، فالأبيات تكون مي�رشة جاهزة.
)ويح�صنون  به  �صيلقون  التقيد،  القليل  املتوا�صع  املوؤلف  هذا  ولكن 

�صنعًا( يف �صالل املهمالت يف جميع دور التحرير.
اإن رجاًل اأم�صك لأول مرة يف حياته قلمًا، ويروم اأن ي�صنع �صعراً   

خالل اأ�صبوع، لي�ص يف حاجة اإىل كتابي.
اإمنا يحتاج لكتابي، رجل يود، رغم جميع العقبات، اأن ي�صبح   
�صاعراً، رجل يعلم اأن ال�صعر من اأ�صق الأعمال، ويود اأن يعي و�صائله التي 

يقال اأنها �رشية غريبة، ويود اأن يعيها لنف�صه كي ينقلها اإىل الآخرين.
       

»كيف ي�صنع ال�صعر« 1926
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)اأن يوجد يف املجتمع ق�صية ل ميكن تخيلها اإل بعمل �صعري(

تلك هي فكرة �صامية  عن ال�صعر. اإنه لي�ص ترفًا ول لهواً ول لعبًا 
نافاًل، ولكنه مهنة من اأ�صق املهن، مهنة �رشورية ونافعة...

اأن  مايا كوف�صكي ل ميكنه مع ذلك  ي�صتخدمه  الذي  التكنيك  اإن 
يخدم ال�صعراء الفرن�صيني النا�صئني الذين يتبعون النهج اخلا�ص بال�صعر 
مهنة  كوف�صكي،  مايا  مهنة  تكون  اأن  مينع  ل  ذلك  ولكن  الفرن�صي، 
ال�صاعر، �صاقة ول غنى عنها، ويوؤثر فيها �صيء اآخر خالف الإ�صتلهام 
مع  ق�صيدة،  كتابة  اإليه،  بالن�صبة  متثله  الذي  اجلبار  العمل  اإنه  املجرد، 
فقدان التقريبية، والتمكن من ناحية ال�صعر املكت�صبة خالل �صنني من 
اآفاقًا غري  ف�صحت  والتي  والدربة،  والتنغيم  والتمارين  الأوزان  معاناة 

متوقعة لعديد من �صانعي ال�صعر:

»لقد فكرت فيما م�صى

اإنه هكذا توؤلف الكتب

وهكذا يتكّون �صاعر

دون عمل تنفرج �صفتاه

ودون اأن ي�صتوحي �صيئًا ين�صد

بقدر ما يروقك!

ولكنه يف احلقيقة

قبل اأن ينطلق غناوؤه

يكون قد جاب طوياًل وقد ت�صمرت قدماه من امل�صري
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وبعد اأن ولغ ببطء يف اإناء القلب.
�صمكة املخيلة البليدة

»�صحابة يف �رشوال 1915«     
لقد اأوردت هذه املقاطع من الكرا�ص )كيف ي�صنع ال�صعر(هادف بني 
اأ�صباب عديدة اأن اأف�رش ملاذا ت�صعب ترجمة اأ�صعار مايا كوف�صكي ب�صورة 
خا�صة، حتى اأنه يبدو يل من املتعذر ترجمتها. اأوًل: القافية. ثمة قواف مل 
تعرف قبله وقد جعلتها براعته وقفًا عليه وهي تعترب متعددة املرامي، منها 
– وهو ما حتدث عنه يف كرا�صه – ما يهدف اإىل ربط ال�صطور لتتما�صك 
تخفيف  اإىل  يرمي  ما  الواحدة، ومنها  الفكرة  توؤلف  التي  الكلمات  بها 
القافية  تقارب جتره  كلمتي،  بني  مرتقب  �صاخر غري  بتقارب  الت�صخيم، 
ومنها ما يهدف اإىل التنويه بالكلمة )الرئي�صية( يف البيت، بعد اأن تف�صح 
عنها القافية. ومنها ما يهدف اإىل اأن يزين للقارىء ما يحمله على تقبل 

بع�ص الأ�صياء.. اإلخ.
اأن هذا العمل  اإيجاد هذه القوايف لدى الرتجمة؟  اإىل  فكيف ال�صبيل 
التي قطعها مايا كوف�صكي  اآخر جميع الطرق  بل�صان  اأن ت�صتعاد  ي�صتلزم 

بنف�صه. ويلزم لذلك �صنوات من العمل وعبقرية خالقة.
اإيجاد القوافني مع احلفاظ على الإيقاع، هذا الإيقاع الغريب  ينبغي 
ال�صعرية  املقايي�ص  اإىل  ب�صلة  ميت  ل  وهو  كرا�صه،  يف  عنه  يتكلم  الذي 

املعروفة.
ويلزم احلفاظ على كل ما هو حم�صود ومقت�صب، ميتاز به مايا كوف�صكي. 
وينبغي اأي�صًا اعتبار اللغة الرو�صية متلك رنة �صوتية لي�ص فيها �صوى اأوقات 
ثالثة، وت�صتغني عن الأفعال امل�صاعدة، ومتتاز باأنها لغة ميكن فيها ت�رشيف 

الأفعال والأ�صماء لذلك فهي ت�صتغني عن الكثري من حروف اجلر.



89

ابتكار  كوف�صكي،  مايا  يفعل  كان  كما  يتم،  اأن  الأمر  ويقت�صي 
اإىل  الثورة  تدخل  واأن  قط.  تقل  مل  عبارات  وخلق  جديدة،  كلمات 

ال�صعر.
وهاكم ما قاله مايا كوف�صكي نف�صه يف مقدمة منتخبات �صعرية له، 

باللغة البولونية عام 1927:
اإىل القارىء البولوين:

»اإن ترجمة ق�صيدة هي مهمة �صاقة، وخا�صة ق�صائدي.
اإن القليل مما يعرفه الكاتب الأوروبي عن ال�صعر ال�صوفياتي ميكن 

تعليله بذلك.
ومن املوؤ�صف اأن يكون اأدب الثورة قد بداأ بال�صعر.



وثمة �صبب اآخر ل�صعوبة ترجمة اأ�صعاري متاأت عن اأنني اأدخل يف 
اأ�صعاري اللغة اليومية التي يتحدث بها النا�ص.

املرء  يح�صن  مل  اإذا  معنى  لها  ولي�ص  فهمها،  الأ�صعار ميكن  هذ  اإن 
النمط العام للغة ما، وهي ت�صتع�صي على الرتجمة كاللعب بالكلمات«.



اإن طريقته يف العمل كان حُتفظ عليه النا�ص. اإن الأخالق تقت�صي، 
ول�صت اأدري كثرياً ملاذا، تقت�صي املرء، اإذا رام العمل، اأن ينه�ص باكراً 
واأن يقتعد املكان نف�صه فال يدع نف�صه ت�صرت�صل يف عبثها. واأثناء اإقامته 
اأن هناك عماًل  اأن يدركوا  اأنا�ص وفنانون، عليهم  يف باري�ص كان ثمة 
عند  ينه�ص  الذي  ال�صوفياتي،  ال�صاعر  هذا  يقولون:  وكانوا  وعماًل. 
الظهرية، ويجرر نف�صه يف املقاهي وعلب الليل، كيف يقولون عندكم: 
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من ل يعمل ل ياأكل؟ ح�صنًا، فلي�ص عليهم. اإل اأن يروا.
وقد حمل مايا كوف�صكي معه من رحالته اإىل باري�ص، وكذلك من 
رحلته اإىل املك�صيك واأمريكا، حيث تابع )الرتدد على املقاهي وعلب 
الليل(، حمل معه �صال�صل من الق�صائد بع�صها يعد من اأجنح ق�صائده، 

مع ريبورتاج نرثي عنوانه )اكت�صايف لأمريكا(.
كوف�صكي(  مايا  )حوليات  عنوانه  كتاب  مو�صكو  يف  ظهر  وقد 
ملوؤلف: )ف. كاتنيان( �صديق مايا كوف�صكي، واأحد نا�رشي موؤلفاته 
مماته،  ولدته حتى  منذ  فعامًا،  عامًا  لنا  يقدم  الكتاب  وهذا  الكاملة. 
ترجمة حياته على مراحلها، وثبتًا مبوؤلفاته ح�صب تتابعها، يف احلدود 
الدرا�صة،  هذه  نهاية  يف  املرء  ويجد  وجالءها.  تو�صيحها  تتيح  التي 
�صفحات من )حوليات مايا كوف�صكي( خم�ص�صة لعام 1927 اخرتتها 
يف  كوف�صكي  مايا  ق�صاها  التي  ال�صنني  من  ولأنها  امل�صادفة،  بطريق 

باري�ص. وتلك ال�صفحات تعطي ملحة خاطفة عن اأعماله.
ولكن هناك ال�صهرة التي يل�صقها النا�ص باملرء. وكانت �صهرة مايا 
لقد وقع عليها عندما كان  ثابتة.  اأ�ص�ص  ا�صتقامت على  قد  كوف�صكي 
يرتدي قمي�صًا اأ�صفر. ومل تفارقه تلك ال�صهرة. ولقد م�صى على ذلك 
ع�رش �صنني وخم�ص ع�رشة �صنة، ومل يغتفر له النا�ص ذلك القمي�ص وكان 
النا�ص ما يزالون ي�صت�صعرون اإهانته لهم والزراية بهم. وكان ينبغي اأن 
يكون ذلك عمل �صوقة واأن ل يعار اهتمامًا. وقد �صمعت بنف�صي امراأة 
�صابة تقول له عام 1925 يف باري�ص، بعد قراءة قام بها يف جممع �صغري: 
)بعد م�صي �صنتني اأو ثالث، عندما ت�صبح اأكرث تعقاًل، لن تكتب ب�صورة 
رديئة(. وكان لها من العمر ع�رشون �صنة وكانت جميلة. ورمقها مايا 

كوف�صكي، وابت�صم ب�صذاجة واقرتح عليها ق�صاء �صهرة معًا.
ل�صخ�ص  بهدوء  يقول  فكان  الرجال:  مع  ت�صاحمًا  اأقل  كان  ولكنه 
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ذلك  وكان  التبغ(..  من  لفافات  يل  واجلب  اإذهب  )هيا  مرموق: 
ال�صيد، كالعادة، مي�صي ليجلبها له.

باأحكامهم  م�صجعك  يق�صون  الذين  النا�ص  النا�ص...  اإنهم 
الذين  هم  النا�ص  من  وقليل  وت�صنيعاتهم.  وثرثراتهم  وافرتا�صاتهم 
األ�صقت بهم اأ�صياء مغلوطة، تهجمية كاذبة م�صنعة، كما قيل عن مايا 
كوف�صكي. وكان مايا كوف�صكي ل يتكلم اإل نادراً يف هذا املو�صوع 
ويتكلف  كتفيه  يهز  فكان  عميق.  ده�ص  دائمًا  كالمه  ميازج  وكان 
ال�صحك، ولكن ذلك كان ي�صبب له اأملًا مريراً. اأنا مل اأ�صمعه قط يغتاب 
التقول  يعلق على حياة واأعمال الآخرين. وكان  اأحداً، وهو مل يكن 

على النا�ص و�صوء القول يف حقهم يثريانه ب�صورة خا�صة.
يف  �صمعها  جمل  من  امل�صوغة  الق�صيدة  هذه  كتب  باري�ص  ويف 

املقهى والتي تنتهي بهذه ال�صطور:
اأ�صغواأ اإيّل اأيها القراء

عندما تقراأون
اأن مايا كوف�صكي

لت�رش�صل
�صديق كاخلنزير
اأو اأنني تزوجت
بعمة كوليدج،
فرجائي اإليكم

األ ت�صدقوا �صيئًا من ذلك.
»وداعًا« باري�ص 1925     

قبيل  األقاها  التي  حما�رشته  يف  وردت  موؤ�صية  كلمات  وثمة   
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اأ�صبوعني من وفاته: 
مايا  معر�ص  بذلك  )ويعني  املعر�ص  هذا  نظمت  ولقد   
التي  ال�صجار  يف  لطبيعتي   )- العمل  من  �صنة  ع�رشون   – كوف�صكي 
بكمية  ويتهموين  �صوداء،  اأعماًل  بي  يل�صقون  اأخذوا  وقد  تالزمني، 
كبرية من الزلت ال�صحيحة والكاذبة حتى اأنني اأمتنى اأحيانًا اأن اأذهب 
اإىل اأي مكان اأق�صي فيه �صنتني اأو اأكرث �رشيطة  األ اأ�صمع هذه التقولت 
فاأطرح  التجلد،  واأهاب  اأتلب�ص  التايل  اليوم  يف  ولكني  وال�صتائم. 
بحق  مطالبًا  ال�صجار  يف  واآخذ  �صاعدي،  عن  واأ�صمر  جانبًا  الت�صاوؤم 
البقاء، ككاتب الثورة، ومن اأجل الثورة، ل اأن اأبقى على هام�صها. اإن 
معنى هذه املعر�ص هو اأن اأظهر اأن الكاتب الثوري لي�ص اإن�صانًا على 
هام�ص احلياة، طبع �صعره الركيك يف كتاب، تبقى ن�صخة عر�صة لأن 
ياأكلها الغبار، واإمنا الكاتب الثوري هو اإن�صان ي�صارك يف احلياة اليومية 

املاألوفة، ويف بناء الإ�صرتاكية«.
)اختزال املحا�رشة يف 25 اآذار 1930(.    

ولدينا هذه ال�صطور الأوىل من الر�صالة التي خلفها قبل موته:
»اإليكم جميعًا، اإنني اأموت فال تتهموا اأحداً، ول جمال للتقول. لقد 

كان الراحل ينظر اإىل هذا العمل بذعر«.
فقد  )التقول(،  على  حتتوي  املتطارحة  الأحاديث  ن�صف  اأن  ومبا 
اأحاديث يف  بها: فال منيمة ول  ينفر من احلديث  كان مايا كوف�صكي 
ي�صل  وكان  املختلفة.  النفو�ص  حالت  عن  عميقة  اأدبية  مو�صوعات 
اإىل القول اأحيانًا باأن النا�ص اإذا مل يتكلموا طوال الوقت، فاإن العالقات 
الإن�صانية �صتكون اأكرث ي�رشاً، و�صيزول الكثري من ال�صقاء. واأما عالقاته 
باأية  ثم  فالبليارد،  بالورق،  اأوًل  معهم  يلعب  اأن  يوؤثر  فهو  النا�ص  مع 
ولكنه  ماٍل،  مقابل  اللعب  يوؤثر  وهو  مبتكرة.  وباألعاب  اأخرى،  لعبة 
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�صيداً  راأيت  فلقد  امل�صتهاة..  الرهان  األوان  جميع  مقابل  اأي�صًا  يلعب 
�صخمًا، يتمتع باحرتام كبري، ينزلق حتت طاولة البيارد على بطنه: لقد 
خ�رش اجلولة.. وذات ليلة يف اأحد �صوارع حي موغارتر القفراء، اأخذ 
مايا كوف�صكي وبع�ص اأ�صدقائه يلعبون برمي ع�صا مايا كوف�صكي عرب 
اإعالنًا ملكتب جتهيز اجلنازات، وكان معلقًا  اإكليل جنائزي، ي�صتعمل 
يف  اللعب  قواعد  و�صع  مت  ولقد  املنزل.  باب  على  متعامدة  ب�صورة 
املكان نف�صه. وكان مايا كوف�صكي يربح ما يرومه، فكانت عينه ويده 
على جانب كبري من الدقة، ي�صاف اإىل ذلك اأن ذراعه كان يقارب يف 

الإرتفاع علو الإكليل.

الألعاب،  جميع  يف  برباعة  ذلك  مع  يلعب  كوف�صكي  مايا  وكان 
اإىل  �صبيل  اإليه  بالن�صبة  اللعب لأنه  يوؤثر  والبليارد، ولعله كان  كالورق 
الراحة، يرغمه اأن يكفر ب�صيء اآخر غري عمله املالزم له. وكان يحب 

املغامرة يف اللعب واحلياة.

ثم كان هناك الن�صاء، ويف الدرحة الأوىل املراأة، امراأته التي اأهدى 
اإليها جميع كتبه، والتي كان �صغفه بها يفعم ق�صائده الغزلية و�صواها، 

ويلم�صه املرء يف كل مكان من �صعره، ويراه يف كتابه الوداعي:

»ليلى، اجعليني مو�صع حبك«.

وهذه الق�صائد املهداة مل تكن من نوع الق�صائد التي ما اأن ينتهي 
من �صياغتها حتى ت�صمن اإ�صم اإن�صان ما، تلطفًا، اأو لأنها كتبت ب�صبب 
الق�صائد كانت مهداة حقًا، يف كل كلمة من  اإن تلك  الإن�صان،  هذا 
اإليها. واإليك على  اأهداها  التي  للمراأة  كلماتها، وكانت مكتوبة حقًا 

�صبيل املثال مقطعًا من ق�صيدته )مزمار الفقرات 1916(:

وال�صماء
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ن�صيت يف غمرة الدخان اأنها زرقاء
وال�صحب كالجئني باأ�صمالهم البالية

�صا�صليها لهبًا بحبي الأخري،
وبالفرح �صاأغمر عويل

ال�رشذام،
الذين ن�صوا عذوبة البيت:

اأيها الرجال
اأ�صغوا اإيل

اأخرجوا من اخلنادق
ف�صتنهون احلرب فيما بعد

وحتى  عندما
ترتنح من الدم )كباخو�ص(

وتن�صب املعركة
فكلمات احلب ل تذبل قط.

ايها الأملان الأعزاء
اأنا اأعلم

اأن على �صفاهكم
يرتدد )غريت�ص( غوته،

ولكن ما الذي تعنيه الوردة الطرية
التي لكته الع�صور،

واليوم ترامي على اأقدام اأخرى
فانت التي اأغني
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اأيتها املتربجة
ال�صقراء.

ميكن األ يبقى يف هذه الأيام
الرهيبة كروؤو�ص احلراب

ـ عندما ُت�صيب الع�صور اللحى ـ
ميكن األ يبقى

اإل اأنت
واأنا،

مندفعًا خلفك من مدينة اإىل اأخرى
اأعدك من ال�صاطىء الأخر

و�صاقبلك من خالل �صباب لندن،
ب�صفاه من نريان م�صابيحها.

ولرت�صلي عرب ال�صحراء املحرقة القوافل
حيث تكون الليوث على اأهبة الإ�صتعداد

و�صاأ�صع من اأجلك
حتت الغبار الذي بددته الريح

وجنتي التي لفحتها ال�صحراء.
ولتغمر الب�صمة �صفتيك

 ولتنظري
)كم هو جميل، م�صارع الثريان(

وفجاأة
�صاأقذف ال�رشفات بالغرية
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املرت�صمة يف عني الثور املحت�رش،
ولتم�صي مرحًا على اجل�رش

واأنت تفكرين:
)احلالة ح�صنة يف الأ�صفل(

واأنا
اأن�صاب حتت اجل�رش، اأنني )ال�صني(

واأنا اأدعوك
واأبرز نواجذي العفنة

ومع اآخر ت�صاركني يف ا�رشام نار التوثب
)�صرتيلكا(، اأو )�صكولنكي(

واأنا، ما اأزال معلقًا، عاليًا، عاليًا
اأرتقبك، اأيها القمر ال�صاحب العاري.

اإنني قوي
ميكن اأن يحتاجو اإيّل

ولئن اأمروين
»فاقتل نف�صك يف احلرب«

ف�صتكون اآخر كلمة
اإ�صمك

مرت�صمًا على ال�صفة التي مزقتها القنبلة
اأاأموت متوجًا

يف جزيرة )�صانت هيلني(؟
اإن عوا�صف احلياة تدفع الأمواج،



97

واأنا اأي�صًا مر�صح
لعر�ص العامل
ولالأغالل،

لقد تهياأ يل اأن اأكون قي�رشاً!
على �صورة وجهك الدقيق

املرت�صم على الذهب امل�صع لدراهمي
اآمر �صعبي:

اأ�رشب!
وهناك

حيث يتعفن العامل يف ال�صهوب اجلليدية
وحيث ت�صاور ريح ال�صمال النهر
�صاأحفر على ال�صل�صلة اإ�صم )ليلي(

و�صاأقبل ال�صل�صلة يف اأيام املنفى املظلمة،
حينئٍذ، ا�صغوا، اأيها النا�صون اأن ال�صماء لزوردية

منفو�صة ال�صعر
كاأنها حيوان.

ميكن اأن يكون هذا
اآخر حب يف العامل

ت�رشمه وردة م�صدور.
اجلميالت  ولل�صابات  الأخريات،  الن�صاء  هناك جميع  وكان   
منهن الأف�صلية. ولقد كان هذا العمالق مفرطًا يف اللطافة مع الن�صاء. 
الن�صاء.  اإحدى  معه  تتلطف  عندما  خا�صة  ال�صلوك  هذا  يلتزم  وكان 
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وحينئٍذ كان جل ما يخ�صاه اأن يق�رش يف احرتامها اأو يجرح �صعورها. 
من  ميكن  ما  باأق�صى  يدعمها  واإمنا  تزل،  امراأة  يدع  يكن  مل  فهو 
اللطف. وبذلك كان ي�صبح ف�صيحًا. اإن اهتمام مايا كوف�صكي باإمراأة، 
وانهماكه يف تي�صري حياتها، وخا�صة عندما تكون امراأة تزاول عماًل، 
يتجليان يف هداياه واأزاهريه. وعندما كانت الن�صاء يحاولن اأن يتاأبني 
عليه، كان يالحقهن بقوة قاطرة متينة. وذلك ل مينع الن�صاء الالتي ل 
العاديني.  واأحباءهن  اأزواجهن  الغالب،  يف  عليه،  يوؤثرن  اأن  يقاومنه 
اإىل م�صتوى مايا كوف�صكي وكن على  يرقني  اأن  ي�صتطعن  لقد كن ل 
اليد الطوىل فقد كان يعوزه هذا  الن�صاء  اإزاء  له  خوف منه. ومل يكن 
اخللو، يف ال�صلوك القا�صي الق�رشي الفاتن، الدال على الذكاء والذي 

متيل اإليه الن�صاء كثرياً.
التي  املراأة  اإزاء  �صلوكه  يف  قط،  عنيداً  يكن  مل  اأنه  القول  وينبغي 
يودها. وقد تبدت يف حياته مظاهر من الإ�رشار وال�صجاعة والإرادة 
يثق ب�رشورة  اأنه على حق، واأنه  املرء واثقًا  اإل عندما يكون  تتوفر  ل 
له  يكون  باأن  وذلك  ذلك.  ي�صاوي  ماذا  يعلم  واأنه  ما،  حقيقة  ظفر 
القدرة الع�صبية التي يتمتع بها مايا كوف�صكي اإىل حد كبري، هذا الرجل 
اأق�ص مثاًل حديث  اأن  اأود  اأع�صاب. ولن  الذي مل يكن غري كتلة من 
باأن يعر�ص على امل�رشح امل�صهد الذي  الن�صال الطويل الذي  ظاهره 
كتبه بعنوان »ال�رش امل�صحك« عام 1918، والذي قوبل لدى القراءة 
الأوىل بحما�ص من قبل »ماير هولد« اآخر، وقد عطل متثيله »رجال 
وبرغم  اإليه«،  امليل  وانعدام  املمثلني  »اختفاء  اجلزئيات  لتفه  الفن« 
اإىل �صريك، ثم  امل�صهد، فقد نقل  التي رافقت  الظافرة  الإ�صتعرا�صات 
اأقيم امل�صهد  النهايات، عندما  اأن اق�صي من جديد ويف نهاية  ما عتم 
لدى »ماير هولد«، و�صادف النجاح الذي ي�صتحقه، وا�صتمر عر�صه 
طوياًل، كان على مايا كوف�صكي اأن يكافح من جديد ليظفر باأجر على 
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ذلك. ولقد اأجيب بب�صاطة: »اأن الإمتناع مقابل هذه البذاءة، ي�صتحق 
الثناء«.

يف  حمقًا  كوف�صكي  مايا  اعتربت  التي  املحكمة  يف  الأمر  واأنهي 
دعواه.

ومل يكن يرت�صي قط دور املهزوم، فالهزمية لي�صت بالن�صبة اإليه، اإل 
مرحلة يف طريق الظفر. ومع ذلك...

كان  فعندما  �صموتًا.  الإنهماك،  بادي  النف�ص،  قامت  غالبًا  وكان 
يقابل اأنا�صًا ل مييل اإليهم، كان يبدو عليه ب�صورة ظاهرة �صيماء ال�صجر، 
له  يتبدى  بقاءهم، وعندما  يطيلوا  األ  النفر  هذا  يدفع  بتوتر  وي�صمت 

ذلك غري موف بالغر�ص، فهو مي�صي اإليهم كمحدلة �صاغطة!
ببالده  ل�صيق  اأنه  ي�صعر  اأن  ويلزمه  جماعته،  غري  يوؤثر  يكن  ومل 
واأقاربه. وما اأن يغادر مو�صكو حتى ي�صعر بتعا�صة ل تو�صف. وكان 
الرحالت جزية رهيبة يفر�صها على نف�صه لأنه يعتربها �رشورة لزمة 
لعمله. وكانت باري�ص تبدو له اأقل عداًء لأنه كان يجدين هناك، يجد 
قكعغة من العائلة يجد �صخ�صًا ميكن اأن يجاريه يف حمبته وكرهه لالأ�صياء 
نف�صها وللنا�ص نف�صهم، ويتبنى ب�صورة طبيعية خ�صوماته و�صداقاته. 
وكان يلزمه اأن ي�صعر بجو من الثقة. فهو يحب الولء، ويتقا�صاه من 
الآخرين، ويهب نف�صه له على الدوام. ولهذا، ا�صت�صعر الذين اعتادوا 

اأن يعتمدوا عليه: بالده واأقاربه، ا�صت�صعروا لدى موته خيانة رهيبة.
وهو اإزاء اأ�صدقائه غيور، حذر، قلق عنيف، وب�صورة عامة ي�صعب 
ذلك،  يود  عندما  واحلزن  الكاآبة  ي�صيع  اأن  ي�صتطيع  وهو  احتماله، 
ينتهي نهاية مفجعة. وكان �صديقًا جم  اأن  واأ�صغر الأ�صياء لديه ميكن 
املطالب، وكل �صيء لديه برهان على الإهمال والالمبالة اإزاءه. ولدى 
مروره يف اإحدى املرات بباري�ص، كلفتنا قطعة �صابون هو�ص النظافة، 
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مرات كثرية يف  يديه  يغ�صل  فكان  العدوى.  من  ميلكه اخلوف  وكان 
اليوم، وعندما يكون خارج منزله ي�صتعمل �صابونًا يحمله يف جيبه، 
مو�صوعة  ال�صابون  من  قطعة �صغرية  بربلني  مروره  لدى  ا�صرتى  وقد 
�صمن علبة �صغرية والأملان يع�صقون هذه امل�صنوعات )العملية جداً(. 
وهو يود الآن قطعة اأخرى من �صنع باري�ص. وكان علّي بالبداهة، اأن 
ابتاعها له، لأنه ل يح�صن الكالم بالفرن�صية، وهاأنذا اأرى اأن الفرن�صيني 

لي�صوا )عمليني جداً(.
ومل اأجد يف اأي مكان قطعة �صغرية من ال�صابون وعلبة �صغرية تتفق 
معها. وكان يوجد ال�صيء الكثري من قطع ال�صابون ال�صغرية والعلب 
ال�صغرية ولكنها مل تكن قد �صنعت خ�صي�صًا من اأجلها ولتلج الواحدة 

يف الأخرى.. وقال يل مايا كوف�صكي:
)لقد تعمدت ذلك من اأجلي. اأنت ل ترومني اأن ت�صدي اإيّل �صنيعًا. 
اأن طلبي لعظيم طبعًا. ل �صابون دائمًا. اأنت ل ت�صتطيعني اأن تبتاعي 
يل قطعة من ال�صابون؟ هذا ل ي�صدق. كما يروقك يا �صيدتي. �صاأذهب 
وحدي هائمًا يف ال�صوارع(. ويف نهاية اليوم الثالث من اظهار ا�صتيائه 

الدائم، قال يل:
)وداعًا، اأ�صتطيع اأن اأن�رشف يف ي�رش، بدونك(.

ومعه  عاد  ثم  وحده،  كوف�صكي  مايا  وذهب  مراً.  بكاء  وبكيت 
علبة �صغرية جميلة م�صتديرة من الأملنيوم. وكان ع�صرياً علي اأن اأخفي 
�صعوري بالظفر، واأن اأدعه يغ�صل يديه ب�صابون اأ�صنان )جيب�ص(، ولعله 
اأن يكون قد راأى بالتوكيد هذا النوع من ال�صابون يف واجهة، ولكنه 

عو�صًا على اأن يبتاعه، جعل منه و�صيلة ليمتحنني يف �صداقتي. 
اأنه احتمل قراءة  ومن اأقوى الرباهني التي قدمها اإيل عن �صداقته، 
خمطوطة يل من النرث، ـ انتبه، من النرث ـ ، واعتقد اأنه مل يعهد به القيام 
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بذلك لأي اإن�صان. ومنذ ذلك احلني، كان يحدثني غالبًا عن التكنيك 
الأدبي، وعن الأ�صاليب الأدبية املختلفة، واأ�صياء اأخرى اأجد ق�صمًا منها 
يف كرا�صة: )كيف ي�صنع ال�صعر(. وكثرياً ما كان يحدث اأن تكون مع 
ويهم�ص  كمي  من  ياأخذين  ما،  ق�صة  اأروي  اأنا  وفيما  النا�ص،  من  نفر 
بني  بال ريب(. ومن  ينفعك  اإن ذلك  ت�صمتي؟  اأن  )اأتودين  اأذين:  يف 
هذه الوقائع ال�صغرية املماثلة، ما زالت اأذكر على �صبيل امل�صادفة: كنت 
اأق�ص اأنه يف لندن، ويف بع�ص دور ال�صينما، توجد ف�صحة بني املقاعد 
اللواتي  الن�صاء  كانت  النور،  ي�صاء  اأن  وقيل  مقعدينن  كل  بني  قائمة 
ير�صدن امل�صاهدين اإىل اأمكنتهم ي�رشخن باأعلى اأ�صواتهن: )�صوكولته، 

�صوكولته(!
واأن  ل�صاين،  اأم�صك  كيف  يعلمني  اأن  يود  كوف�صكي  مايا  وكان 
اقت�صد )باحتياطّي( لأ�صبح كاتبة حمرتفة، فقال يل: )لقد كتبت حتى 
هذا التاريخ اعتماداً على احتياطيك. والآن عليك، اإذا اأردت الكتابة، 

اأن جتددي هذا الحتياطي. ل تبدديه(.
وما زلت اأفكر مبا كان يقوله يل عن النعوت البالية والكلمات التي 
�صبيل  على  ومنها  الأخرى...  الكلمات  ب�صورة حتمية،  اإحداها  جتر 
املثال: )املرفاأ امللكي جلماعة املوري�ص(، والتي اأوردتها ل�صوء احلظ، يف 
كتابي يف )تاهيتي( الذي ظهر يف ذلك احلني.. كان يقول: )اأكان لزامًا 
عليك اإذا ذكرت كلمة )ميناء( اأن ت�صفعيها بكلمة )ملكي(؟ واأنا اأرى 

ملكًا بلحية كثة، وح�صاء امللفوف يت�صاقط عليها؟(...
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الف�صل ال�صاد�س

يف عام 1923 جاء مايا كوف�صكي اإىل باري�ص للمرة الأوىل بينما 
كنت يف برلني. وكتب يف )الزفي�صتا( ال�صادرة يف 6 �صباط 1923 

ما يلي:
�صعوراً  مكان  كل  يف  اأثار  قد  ودمه،  بلحمه  �صوفياتي  ظهور  »اإن 
الده�ص والإعجاب والإهتمام،  نكرانها، من  ترافقه مظاهر ل ميكن 
)ويف مديرية البولي�ص كان يحدث ظهوره ال�صعور نف�صه ولكن دون 
الإهتمام،  �صواه هو  الذي هيمن على  ال�صيء  اأن  املظاهر(. على  تلك 
وبقيت  الإ�صتق�صاء.  اإىل  امليل  من  نوع  �صخ�صني  اأمام  تبدى  فلقد 
بال�صوؤال عن  بداأت  التي طرحت علي،  لالأ�صئلة  �صاعات عر�صة  عدة 
�صكل لينني اجل�صدي، لتنتهي بالأ�صطورة ال�صائعة عن تاأميم الن�صاء يف 

�صاراتوف«.
يف  اأقام  هناك،  ووجدين  باري�ص  اإىل  كوف�صكي  مايا  جاء  وعندما 
فندق �صغري كنت اأقطن فيه اأي�صًا، ومبا اأنه مل يكن يتكلم غري الرو�صية 
واجليورجية، فلم يكن يفارقني اأبداً، اإذ كان مقتنعًا اأنه بدوين، �صائع 
اأبكم،  اأ�صم  اإىل  ا�صتحالته  يباع ويخان. ولقد كانت  اأن  حتمًا وميكن 
يثري  ذلك  كان  ـ  يقول  كان  كما  ـ  )الرتيويل(  مع  اإل  تكلمه  وعدم 
هو  ال�صوفياتي  الإحتاد  اأن  على  الربهنة  ا�صتطاعته  عدم  واأن  حفيظته. 
البلد الوحيد الذي متكن ال�صكنى فيه، وعدم فهمه ما يقوله ويفكر به 
الفرن�صيون، وعجزه عن ال�صيطرة على من حوله، كما اعتاد، كل ذلك 
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كان يخرجه عن طوره:

ول  ـ  بليداً  يعتربوين  اأن  وميكن  يقدرونني،  الجانب  اأن  »اعتقد 
مكان  مثاًل  اأنف�صكم  �صعوا  ـ  الوقت  هذا  يف  الرو�صيني  عن  اأتـكلم 
لزيارتهم، وقد قيل لهم: )اأنه عبقري(،  الأمريكان: لقد دعوا �صاعراً 
والعبقرية تف�صل ال�صهرة. وو�صلت، وفجاأة دون �صابق انتظار، قلت:

Give me، please، some tea

ثم  حلظة،  وانتظرت  ال�صاي.  واأعطوين  ذلك،  على  ووفق  وقد 
عاودت القول:

Give me، please..

واأعطوين من جديد.

الأ�صوات  وبجميع  ومرات  مرات  القول  هذا  اأعدت  وعندئٍذ 
وبجميع اأنواع القراءات، واأنا اأقول:

Give me، regive me، reregive me

هذه  على  ال�صائقة  ال�صهرة  وانق�صت  اأفكاري؟  عن  اأعرب  ومباذا 
الوترية.

ثمة �صيوخ �صغار، متيقظون، كانوا ي�صغون باحرتام ويفكرون:

)ها كم هوؤلء الرو�ص، ل ينب�صون بكلمة نافلة، اأنه مفكر، تول�صتوي 
ال�صمال(.

اإن الأمريكي يفكر عندما يعمل، فالفكرة ل تعمر راأ�صه بعد ال�صاعة 
ال�صاد�صة م�صاء!

ول يدور بخلده اأنني ل اأح�صن كلمة من اللغة الإنكليزية، واأن يل 
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ل�صتنا يتعرث ويتعرج كاأنه “نازعة الأختام”، ما دامت بي رغبة يف الكالم 
قلياًل، وما اأن اأرفع ل�صاين كاأنه ع�صا اللعب، حتى ان�صد بعناية جميع 
اأنواع الـ)5( والـ)7( النافلة وخا�صة عندما تكون اأجزاء متقطعة. ومل 

يدر بخلد اأمريكي اأنني اأولد مب�صقة كلمات حم�صية، فوق الإنكليزية:

Yes White please five double arm strong

وقد  بفكري.  وم�صغوفون  بلكنتي  ماأخوذون  اأنهم  اأ�صعر  وكنت 
الأرجل  ذوات  الن�صاء  اأما  تفكريي،  بعمق  اأمرهم  عليهم  ملكت 

الكيلومرتية فقد اأذهلتهن بب�صاطة.

و�صعر الرجال بت�صاوؤلهم يف ملح الب�رش، ومتلكهم الت�صاوؤم لعجزهم 
عن جماراتي.

ترجيعي  املائة  للمرة  �صمعن  اأن  بعد  ين�صحنب،  ال�صيدات  ولكن 
الرجال بجلدهم  �صائق، وجنا  ب�صوت خفي�ص  املقول  ال�صاي،  بطلب 

وانتبذوا الزوايا.

اأنهم لو كانوا  اأن ترتجم لهم؟  اأزاأر )لربليوك(: )اأتود  وقلت، واأنا 
يعرفون الرو�صية، لكنت ا�صتطعت، دون اأن اأنزع عنهم �صداريهم، اأن 
اأعلقهم من حمالت قم�صانهم بل�صاين، واأن اأقلب على �صفود ل�صاين 

هذه املجموعة من احل�رشات.

وترجم )برليوك( بكل اأمانة:

)اإن �صديقي املجيد فالدميريو فت�ص ي�صاألكم كاأ�صًا من ال�صاي(..

»كيف جعلتهم ي�صحكون 1926«.    

اإن �صديق مايا كوف�صكي القدمي، )برليوك( الذي طرد من مدر�صة 
الفنون اجلميلة يف الوقت الذي طرد فيه مايا كوف�صكي، كان اأول من 
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اأنه  يقال عنه  ي�صبح كذلك كيال  اأن  واألح عليه  وعبقريًا،  �صاعراً  اأعلنه 
اأمريكا:  من  ما  مكان  يف  �صنوات  منذ  يقطن  برليوك  وكان  كذاب، 

�صيكاغو اأو نيويورك. وعندما و�صل مايا كوف�صكي هتف به:
ـ هنا مايا كوف�صكي. واأجابه �صوت برليوك: عم �صباحًا، فولوريا، 

كيف اأنت؟
يف  بر�صح  الأخرية  الع�رش  ال�صنوات  خالل  اأ�صبت  لقد  اأ�صكرك  ـ 

الدماغ.
موؤ�ص�صي  لقاء  كوف�صكي  مايا  به  ي�صف  كان  ما  اأقل  كان  )وذلك 

املدر�صة ال�صتقبالية الرو�صية(.
باإمياءة  يتخل�ص  اأن  ي�صتطيع  كوف�صكي  مايا  كان  فقد  ذلك،  ومع 
اأبداً  ميكن  ل  �صغرية  بر�صوم  اخلياط  لدى  قام  وقد  �صديدة.  حركة  اأو 
الذي  ال�صكل  بالتنقيط،  له  ويبني  تكوينه  نقائ�ص  له  ليظهر  ت�صديقها، 

ينبغي للبا�ص اأن يكون عليه لي�صلح هذه النقائ�ص.
وحيث كنا نتوجه، كان يرافقنا �رشب من الده�ص ال�صديدن فكان 
هذا العمالق يلعب مع النا�ص ككلب كبري مع الأطفال، فكان يزحمهم 

بلطف وبع�صهم دون اأن يوؤذيهم.
ولكن ما اأن م�صت عدة اأيام على و�صوله اإىل باري�ص، حتى تلقى 
اأمراً من مديرية البولي�ص مبغادرة باري�ص. وكان يف باري�ص هادئًا يعمل 
اإىل  يذهب  باري�ص، فكان  اإىل  ياأتون  الأجانب عندما  يعمله جميع  ما 
ياأتون  ثم  وباقات  قم�صانًا  وي�صرتي  الليل،  علب  واإىل  اللوفر  متحف 
بني  خلطوا  رمبا  باأنهم  الفكرة  وواتتني  ملاذا؟  الرحيل!  منه  ويطلبون 
�صيما  ل  ال�صاعرية،  �صفة  يف  لتماثلهما  و)اإب�صنني(،  كوف�صكي  مايا 
لها  عالقة  ل  لأ�صباب  �صيئة،  ذكريات  للبولي�ص  ترك  قد  )اإي�صنني(  اأن 
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متامًا  يح�صن  كوف�صكي  مايا  ولكن  ال�رشاب.  ب�صبب  ولكن  بال�صيا�صة 
ال�رشاب. اإذاً ماذا يرومون منه؟

وها نحن كالنا يف مديرية البولي�ص. وراأينا اأنف�صنا ونحن نهيم يف 
ممرات طويلة تفوح منها رائحة البول، نر�صل من مكتب اإىل اآخر، اأ�صري 
اأنا يف املقدمة، وي�صري مايا كوف�صكي يف املوؤخرة، مر�صاًل خلفه جلبة 
كربى ي�صببها طرفا كعبيه املحددين وع�صاه، التي كان يجررها خلفه، 
اإىل  انتهينا  واأخرياً  واملقاعد.  والأبواب  باحليطان  م�صريه  اأثناء  فتعلق 
مكتب موظف ذي من�صب هام، وقد كان �صيداً �رشيع الهياج، فنه�ص 
خلف طاولته لي�صتطيع خماطبتنا ب�صورة اأف�صل، ب�صوت قوي ثائر، باأن 
اأربع وع�رشين �صاعة.  باري�ص يف  يغادر  اأن  ال�صيد مايا كوف�صكي  على 
فلكت كلمات قلما تبعث على الإقناع، مع مايا كوف�صكي الذي كان 
�صعب الإحتمال ول يفتاأ يقاطعني با�صتمرار بعبارات: )ماذا قلت له؟ 
دمت ل حت�صن  ما  اأنك غري ذي خطر،  له  قلت  )لقد  قال؟(...  ماذا 

كلمة من الفرن�صية(...
املهتاج،  ال�صيد  اإىل  باطمئنان  ونظر  كوف�صكي،  مايا  وجه  وتهلل 

Jambon :وقال ب�صوت عري�ص بريء
وكف ال�صيد عن ال�رشاخ، ورمق مايا كوف�صكي، وتب�صم وقال:

ما هي املدة التي تلزمك لأعطيك �صمة بها؟
ومت ذلك يف �صالة ف�صيحة، واأمام كوة حيث قدم مايا كوف�صكي 
اأخرياً جواز �صفره لتو�صع عليه الأختام ال�رشورية. وتفح�ص املوظف 

اجلواز، وقال بلغة رو�صية:
اأقمت هناك  لقد  لولية كوتاي�ص؟  التابعة  بغدادي  قرية  )اأاأنت من 
كل  �صغف  وقد  الكرمة(.  زارعي  اأحد  كت  لقد  اأعوام.  عدة  طوال 
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منهما بالآخر، فكان ذلك برهانًا على م�صغر هذا العامل، حيث يتعامل 
النا�ص بعدم تكليف.

ويف غمرة هذه الإنفعالت لحظ مايا كوف�صكي بعد فوات الأوان 
اأنه فقد ع�صاه: لقد �رشفت منه يف قلب دار املديرية.

يف  بال�رشقة  يتعلق  فيما  حظ  كوف�صكي  ملايا  يكن  فلم  ذلك،  ومع 
باري�ص. لقد كان مرموقًا جداً، وعليه بالبداهة �صيماء الغريب، الغربي 

املرثّي اأنه �صيد ل يعو�ص للذين يفت�صون عن �صحية.
ولقد حدث ذلك لدى مروره، اأثناء رحلة اأخرى، يف باري�ص.

اأ�رشف طوياًل يف  العامل، وكان قد  لقد كان ذاهبًا يف رحلة حول 
يوم، ول�صت  فرنك. وذات  األف  مبلغ )25(  الإقت�صاد، ويف حيازته 

اأدري �صببًا لذلك، عمد اإىل �صحب هذا املبلغ من امل�رشف.
اأتفقده  حينئٍذ  كنت  وقد  الثاين،  اليوم  يف  الكارثة  حدثت  وقد 
تناول  يف  منهمك  وهو  قمي�صه،  مرتديًا  وكان  غرفته.  يف   �صباحًا 
و�صع  بالذهاب،  هممنا  وعندما  اخلنزير.  حلم  من  اخلفيف  افطاره 
كل  مع  باأن  ليتحقق  اآلية  بحركة  مقعد،  موؤخرة  على  املتديل  �صداره 
ما يلزم اأن يكون يف جيوبه. وفجاأة راأيت لونه ي�صحب. ومل اأكن قد 
اأمام ناظري: لقد  اإن�صانًا ي�صتحيل لونه اإىل لون الرماد، هنا  راأيت قط 

�رشقوا له جميع دراهمه، جميعها، اأي خم�صة وع�رشين األف فرنك.
املرحلة  العامل،  الأوىل من رحلة حول  املرحلة  ولقد كان هنا، يف 

التي ت�صتغرق �صنة، ولي�ص يف جيبه فرنك واحد.
اإن اأي اإن�صان اآخر، كان همه حماولة اإيجاد املال كثمن لتذكرة العودة 
اإىل مو�صكو، يعود بخخجله ال�رشيع و�صحوبه. ولكن ذلك الإن�صان هو 
غري مايا كوف�صكي. اإن بلبلته مل تدم طوياًل. وبينما نحن يف طريقنا اإىل 
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دار مفو�صية البولي�ص، وقد ن�صي اأن يوفق بني خطوه وخطوي، قال 
طعام  �صنتناول  حياتنا،  منط  من  خا�صة  ب�صورة  نغري  اأن  يجب  ل  يل: 
جلب  اإىل  �صاأعمد  ذلك  وبعد   .)grand chaumie’re( يف  الإفطار 

بع�ص امل�صرتيات.
ومل يكن مييل اإىل الإ�صت�صالم للمقادير.

اإن ال�صخ�ص الذي �رشق مايا كوف�صكي، ل بد اأن يكون قد تتبعه منذ 
اللحظة التي �صحب فيها ماله من امل�رشف. ويف جميع الإحتمالت، 
ومن  لغرفتهن  مقابلة  غرفة  ا�صتاجر  الذي  الرجل  هو  يكون  اأن  بد  ل 
اإىل  كوف�صكي  مايا  خروج  من  وا�صتفاد  مبيتًا.  كان  ق�صده  اأن  املوؤكد 
املال ثم اختفى  الغرفة وتناول  اإىل  بابه مفتوحًا، فدخل  تاركًا  اخلالء، 
من الفندق. واأعطت اخلادم اأو�صافه وكذلك �صاحب الفندق، وكان 
معروفًا جيداً من قبل مديرية البولي�ص لأنه كان ل�صًا حمرتفًا. وقد جعلنا 
ذلك ل ن�صتقر على اأرجلنا. اإذ كان علينا اأن نتتقل من ق�صم اإىل اأخر. 

ومل يعرث ل على الل�ص ول على املال.
وعلى كل حال، مل ينتظر مايا كوف�صكي، بل �رشع يف تاأمني املال 
واإعادة تكوين املبلغ امل�رشوق، وقد اأعطاه اأحدهم مبلغًا ل ي�صتهان به، 
اأو عامني. واأما بقية املبلغ فقد كان يجدها حيثما  اإليه بعد عام  اأعاده 
ا�صتطاع اإليها �صبياًل. فكان ي�صاأل جميع النا�ص. واأ�صبح ذلك بعد قليل 
يعطي؟  اأنه  تعتقدين  كم  ال�صخ�ص؟  هذا  يعطيني  كم  اللعب:  من  لعبة 
مائتني؟ اأنا اأقول اأنه يعطي مائة وخم�صني. فلئن اأعطاين �صيئًا فعليك اأن 

تدفعي يل ع�رشين فرنكًا.
التزيينية،  الفنون  معر�ص  اإقامة  خالل   ،1925 عام  ذلك  وكان 
وحيث كان يف باري�ص كثري من الرو�ص ال�صوفيات. واأ�صبحنا نحكم 
على النا�ص تبعًا للكيفية وكمية املال الذي يدفعونه اأو تبعًا لعدم اأدائهم 
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البتة. وبع�ص الزمالء الذين كانوا ميلكون املال ويحجمون عن اإعطائه، 
كانوا بالن�صبة ملايا كوف�صكي قد خرجوا من الوجود. فهو يقول: اأنهم 
كالب. وهو يعرب عن ا�صمئزازه ال�صارين بحركات من كتفيه ووجهه. 
وراح ميعن يف ا�صطهادهم وجعلهم هزاأة عامة طوال اإقامته يف باري�ص. 
وكان هناك الذي اعتربوا حدوث مثل هذه الق�صة م�صحكًا. وكانوا 
اأنه لي�ص خبيثًا من  يرددون من اأعايل حكمتهم وبابت�صامات عري�صة: 

ي�صمح اأن يوؤخذ على هذه الطريقة.
ولئن حدث واأعطى اأحد النا�ص مايا كوف�صكي اأكرث مما كان يعتمد 
وهكذا  معبوداً.  �صخ�صًا  اإزاءه  ي�صبح  فاإنه  وكرمه،  اإمكانياته  على 
ا�صتطاع )اإيليا اهرنبورغ(، والذي كان ل ياأبه له، ا�صتطاع اأن ي�صتميله 
لقاء خم�صني فرنكًا بلجيكيًا. وكان هرنبورغ عائداً من بلجيكا ولي�ص 
معه اإل القليل من املال. وكان اخلم�صون فرنكًا مو�صوع تلطف دائم 
من جهة مايا كوف�صكي. قال: اأنها بلجيكية، اأ�صرتعي انتباهك اإىل هذه 
يدعو  و�رشع  ال�صحك.  يف  ي�صتغرق  وكان  بلجيكية.  اأنها  احلقيقة. 

هرنبورغ باإ�صمه ويجد فيه مزايا وموؤهالت. 
اأن  ذلك  يعني  فال  فرن�صا،  يقيم يف  اأن  كوف�صكي  ملايا  �صمح  ولئن 
جماعة  نرى  كنا  توجهنا،  فحيثما  جفونها.  ملء  تنام  كانت  ال�رشطة 
املال  من  قليل  غري  مبلغًا  كلفناهم  ولقد  ذلك.  لتفعل  جهدها  تبذل 

كاأجور �صيارة وماله وطعام.
كل  طعامنا  نتناول  كنا  حيث  الكبري(  )الكوخ  املطعم  ذلك  ويف 
يوم )لأن مايا كوف�صكي كان ياألف بعد م�صي ثالثة اأيام املكان الذي 
يحل فيه(، وفيما كنا نت\ناول طعام الإفطار مع بع�ص الأ�صدقاء، كان 
منذ  اأمرهما  اكت�صفنا  قد  كنا  رجالن  لنا،  جماورة  طاولة  على  يجل�ص 
حني: رجل �صاب واآخر كهل، وفيهما كل ما يف الفرن�صي، وكل ما هو 
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�صحيح لئق. وعندئذٍ اأخذ مايا كوف�صكي يق�ص علينا حكايات، وكنا 
ن�صحك ملء اأ�صداقنا، تراقبنا عيون جارينا التي ل تكل، وعندما و�صل 
مايا كوف�صكي على حكاية جولة يف البليارد، انفجر جارانا ب�صحكة 

من النوع الذي ل ميكن حب�صه، حتى ولو كلفه مهنته ومعي�صته.
للمرة  كوف�صكي  مايا  راأيت  عندما   ،1929 عام  ذلك  وكان 
الأخرية، ودائمًا، يف باري�ص. وما زلت اأتذكر كيف كان جال�صًا على 
الأر�ص، وكومة من الأوراق مو�صوعة على ال�رشير وهو يكتب ر�صائل 
اإىل مو�صكو. وهل لحظتم اأن الأطفال يختارون دائمًا اأقل الأو�صاع 
يبدو  و�صع  يف  طويلة  �صاعات  يبقون  اأنهم  والكتابة؟  للقراءة  مالءمة 
عليهم اأنهم اعتمدوه للحظة فقط. وكان مايا كوف�صكي ي�صنع مثلهم.

وذات يوم، جاءين نباأ بالهاتف يف ال�صاعة الثامنة �صباحًا. لقد قتل 
مايا كوف�صكي نف�صه يف 14 ني�صان 1930، بطلق ناري من م�صد�ص. 

وقد كان املوت يف نف�ص اللحظة.
وهاأنذا اأ�صتعيد بداية الر�صالة التي خلفها:

للتقول.  اأحداً. ول حاجة  تتهموا  اأموت. فال  اأنا  “اإىل اجلميع... 
اأن الراحل ينظر اإىل ذلك نظرة خوف وجزع.

اأيها الأم، يا �صقيقاتي، ورفاقني اأغفروا يل فعلتي، اأنها لي�صت طريقة 
مقبولة، )ول اأن�صح بها لأحد( ولكني مل اأجد لنف�صي نهاية اأخرى.

ليلى، احم�صيني حبك.
اأيها الرفيق، احلكومة: اإن عائلتي هي )ليلى بريك( واأمي و�صقيقاتي 
و)فريونيكا فيتولدو فنابولن�صكابا(. فلئن جعلتم حياتهم مي�صورة فلكم 

ال�صكر.
والق�صائد التي �رشعت بها، اأعطوها لآل بريك. ف�صتجدوها هنا. 
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وكما يقال:
“لقد ختم احلادث

اإن زورق احلب
قد حتطم يف تيار احلياة اجلاري

فال علّي ول يل مع احلياة،
فعبثًا ي�صتعر�ص املرء

الآلم
والتعا�صات 

واخلطايا املتبادلة،
كونوا �صعداء”.

ف.م
ملء �صوتي)8(   

اإن الثورة
جتندين وتدعوين

اأنا ذاهب اإىل اجلبهة
بعيداً عن الرباثن امللكية

براثن ال�صعر
هذا املخلوق ذي الأهواء



لئن اأدركني الإكتفاء

8- اكتفينا بب�صع فقرات من الق�صيدة تالئم ذوق القارىء العربي.
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لكنت اأح�صنت
ب�صنعي لكم
ق�صائد غزلية

وذلك يدر مال اأكرث
ومييل اإليه الطبع

ولكني
اأرو�ص نف�صي
�صاحقًا بقدمي
عنق  ق�صيدي

اأ�صغوا اإيل
اأيها الرفاق، اأبناء الأخ

املحر�ص
مكرب ال�صوت الرئي�صي

يخنق
�صيول الق�صائد.

�صاأتخطى
اللوحات الغنائية

كحي
يود اأن يتكلم اإىل الأحياء.

�صاأم�صي نحوكم
يف املدى ال�صيوعي البعيد.

ولكن لي�ص
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كعندليب بطل من اأبطال ال�صنني.
اإن ق�صيدتي تاأتي

مالم�صًة قمة الع�صور،
فوق احلكام وال�صعراء.

اإن ق�صيدي تاأتي
ولكن لي�ص بطريقة
الرمح اأثناء اللعب،

ول من قب�ص النجوم املنطفئة..
اإن ق�صيدي

مع اجلهد
لهو اأكدا�ص ال�صنني املنطلقة.

وها هو
موقر
ثقيل

�صارخ
كما ت�صلنا يف هذه الأيام

جمّرة املاء،
كما كان ي�صنع

عبيد روما.
وحتت اأكدا�ص الكتب

قبور الق�صائد،
اأب�رش النور م�صادفة حديُد ال�صعر!
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اأنتم
اأيها املمتثلون

اأنتم لن تتمكنوا منه
اإل كما تت�صلمون �صالحًا

قدميًا، ولكنه خطر.
اأنا 

اأم�ص الكلمة
بلطف.



اإن الكلمات البارعة
هي اأ�صلحتي املف�صلة.

اإنها ُمعّدة
واجلواد جاهز

وال�صيف م�رشع
من قوافيها احلاّدة
م�صتعد لالإنطالق

ترافقه �صيحة احلرب.
وجميع هذه الوحدات
م�صلحة حتى اأ�صنانها،

اأقدمها لك
حتى الوريقة الأخرية

اإليك 
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اأيتها  الربوليتاريا ال�صامية
اإن كل عدو

للطبقة العاملة
لهو دائمًا

عدوي اللدود
لقد قيل لنا
اأن نذهب

لالإلتفاف حول العلم الأحمر.
اننا نفتح كتب

مارك�ص
 يف كل جزء

كما نفتح
م�صاريع النوافذ عندنا!

ولكن حتى بدون القراءة
ن�صتطيع اأن ندرك

يف اأية جهة
نكافح ونقف،

نحن،
مل ياأتنا الديالكتيك

من )هيجل(.
ففي جحيم املعركة
لي�ص لل�صعر حرمة،
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بينما
حتت قذائفنا

يفر البورجوازيون
كما كنا

نحن �صابقًا نفّر!


فلتكن لنا فقط
بناية م�صرتكة

ت�صاد
من قبلنا:

هي الإ�صرتاكية.
يا اأبناء الأخ،

تثبتوا من هويات املعاجم،
فمن �صمري الن�صيان

�صتنبعث
بقايا الكلمات:

عهد،
ح�صاد،
�صل...



اإن ال�صنني املتالحقة
اأتاحت يل �صلوكًا
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ككائن منقر�ص
قدمي ذي ذنب طويل!
اأيها الرفيق، الوجود،

لنخف �رشاعًا
ولننجز �رشاعًا

اأيام
م�رشوعات ال�صنوات اخلم�ص...

اأما اأنا
فلي�ص لدّي فل�ص

لقد جعلتني اأ�صعاري �صفر اليدين
هي مل توؤثث يل م�صكنًا

من خ�صب الأبنو�ص.
وما خال

قمي�صًا دائم اجلدة والنظافة
اأقول باإخال�ص:

ل�صت يف حاجة اإىل �صيء.
اأمام

اللجنة املركزية للمراقبة يف احلزب ال�صيوعي
�صتون نربة

من امل�صتقبل،
وفوق

املاأجورين،
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ول�صو�ص ال�صعر
اأرفع

كبطاقة انت�صاب اإىل احلزب
 جمموعة 

كتبي البل�صفية
»عن الرتجمة الفرن�صية بقلم: اإيلزا تربويل واأرغون«   
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