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يسينني ،شاعر واجه العوملة الصهيونية
د .ناديا خوست
خالل دراستنا يف موسكو كاا اطالاالي ختطاان و ارا ار
خسينني وخرددونها .خبدو ا ذطك كاا مساتارام مناق د.اود .كنا
اجهااال اطعااارا باااني اطاااروه واطعاااهيونيش اطاااق داااا يف وساااال
خساااايننيا وواجهاا ا وبفاا ا دستوخ سااااك  .صاا ادصو صااااور ااااور
اوكتوبر اط امش اطشائ ش .وطوال متاب ش املشرو اطعهيون وناوح
إىل اطسياد دفى اط املا واطو ائق اطيت نبشها اطباحثو اطروه ب د
خراي االحتاد اطسوفيييت باطبريخسرتوخكا ملا درفنا ا اطعهيونيش
كادت تؤسا دوطاش ماساونيش داملياش مكاا االحتااد اطساوفيييتا
وختالااااو يهورخااااش اط.اااارو اطيهودخااااشا وا كااااثريام ماااا وادتاااا
اطعهيونيني جهدوا الوتال اطشا ور اط.اوم اطروسا باسال واطثاور
اط امليااشو .كان ا وا" يااشو مناساابش طتن يااق حفاهاال باطسااياد دفااى
اط ااامل .بتاا ا اطالب.ااش اط امفااش االوروبيااشا ال حركااات اطت اارر
اطوننيااشا ا اطاايت ساات رر ر ا وي املساات ارات إذا اصااب يف
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اطسااافالش .حااادس اط كا ا مل انتعااار املاااال اط ربا ا ا وااااد ا اااروي
االسااات اارخشا وايفاااو يف اخامناااا إىل تسااافيص اافاااي واط عاااابات
اإلر ابيشا وافسد ن.ابات اط اال اط ربيش!
جيااأ ا ناارش املشاارو يف زمناا ووروفاا  .ون.اادر ا اطبشاار
خعا ا ون خاااالل تالبي.ا ا  .طكا ا وا ا اطتعا ا يصا وخاط ساااىا
اوجا إنساانيش .طاقطك ال نشاارع ب اب اطبااحثني اطاروه تعاور ل
ا اطعهيونيش واملاسونيش نظا اور اوكتاوبر .حتااول اطعاهيونيش
دائااااام ا تكاااو يف مركاااا اط.ااارار اطسياسااا  .وختااا ص ط.يااااد
ا"حاااداس اإل نسااااانيش اطكااااتش اطاااايت تنتاهااااا واااارو اجتااديااااش
اوتعادخش .برنار نر طي منوذج سانعمل خهر إىل ا مكاا يف
اط امل تشت ل في ازمش!
صاااااد خسااااينني يف اطشااااار صاااابيام مشااااردام خ اا ا ا نيااااش
املشااردخ مل ومنسا مهااالا اصااب منااق اطال وطااش ختياااما اطسا اد
طيس م حظ ا سامموت وسايدفنون ا وطا خ ار احاد وات ا
وطا ا خااااور احاااد وااات ا ف.اااو ساااي اطسااانونو فووا ا يف اطربياااع
املبكرو .كا يف روسيا ووتقاع دشارو اطا ن ال مشارد .يصار
ذطك اطنظاو اطسوفيييت ففل نر ناع ن االم را اذام إال ب اد سا.و
اطدوطااش .ا ااا دزخرجينسااك احتيفااانهل يف مؤسسااات .يف ساانش
 1925يف تيبيفيسا ا وعاااد خساااينني عاص ا اام و اااع فيا ا اطعااابيا
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املشردو ا خشا هل دفى اط ال واطدراسش اطيت ستؤمنها هلل اطدوطش
اطسااوفييتيش .اال زار خسااينني سااكرتري اطفانااش املركاخااش طيؤكااد
ااااارور اال تاااااااو باملشاااااردخ ا فكااااال بيااااانهل مااا ا منااااادطيي
وطومونوساااو ! يف اطواواااع اصااابص اطعا ا املشااارد اطاااق اطت.الا ا
دزرجينسك وري اطكرمفني م اكت اط فااء اطسوفيي .
فااتص اا اراي اطااق نشاارت اطبريخساارتوخكا مساااحش واس ا ش
ط.ااراء اطتااارخب وناابئ ا .ااائق ومنهااا اطن ااوذ اطعااهيون  .يف ااقا
اطساايا ا نشاارت رااهادات وم فومااات جدخااد د ا خسااينني .تُ اار
اطيوو صورها بيت يف ورختا ا وتساايالت وعاائده بعاوت  .تُسات ل
دالوت اطسرخ ش باطراوعش اخاادورا دونكا يف افالو دنهاا مثف
احد ا فانيسيا رد رخ  .ترسل اطشهادات حيات ا وسامت واناوتا
ونبادا ا ا حبا ا ا ياااا ا ادتاااداده بن سا ا ا دالوتا ا بمصااادوائ ا
مهارتا اطساااحر اطاايت ال راابي هلااا يف إط.اااء اطشا را ناااءه اطشا ر
دفى اإلنرتن رساطش م كتصااي روه تشاكك يف
اطش  .و
حميفاار اطشاارنش كنااقاع د ا انت ااارها وتالفااأ م ا اطاارئي بااوتني
اطت .يق يف ماوت اطشاادر .فمصابص خساينني يف سانش  2015مو او
صرا بني اراطا جي فاو موتا نتيااش نبي ياش طسافوك ا وباني
وننااايني خؤكااادو وتفا ا مل كسااار يااتا ا ا ا ااار اط اياااق يف
جبينااا ا واطكاااادمات دفااااى وجهااا وسااااادده .صااا وى اطعااااهيون
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كا انوفيتئ سياسايني روساام صفعانيا ونسا اطكنيساش اطايت
تسااال اءاااء ابالااال م.اااوم اجتيااا نااابوطيو  .فاايفل كوتااوزو
اطق خ ار اوطكاك اطيفابا كاا فايفل ساتاطني امل يفال .يف اقا
اطسيا ا ال خ سر ا تيال فنانني وم كرخ إال حب.د صهيون .
صادف خالل ت.عا امل فوماات دا اطن اوذ اطعاهيون فايفل
اطشادر ماخاكوفسك د مستوننش خهودخش يف اط.رو .مل اتعور
وجود مشرو خهاود إلداال يهورخاش اط.اروا يف منتعا اط.ار
املا ا ماع إداال اطكياا اإلسارائيف ! وكامن فهاا ا ناو
اط رب م اسات اد روسايا اط.ارو .راخا داارما تارييا ما ختاساد يف
ظشا جيااع اط.ارو اطاق انالف.ا منا اطعاوارخب داابر اط.اارات
دفااااى اإلر ااااابيني يف سااااورخشا واوجااااا اطسااااورخني مااا ا ااااريا
واطشاااادر خساااينني اطاااق واجااا اطعاااهيونيش ماااداف ما دااا اهلوخاااش
ااقا امل.الااع اطالوخاال د ا خساايننيا إذ ا ر بااش يف
اطروساايش .طااي
دراسااش ادبياااشا بااال اااو مالمساااش مرحفاااش تاريياااش متعااافش عاااري
اط امل.
طكا ا اطتاااارخب طاااي صاااي ام كيايائياااش .بااال حياااا إنساااانيش.
اطظارو اطسياسايش ا اخيفا ما حياا رطعايش .طاقطك ةاأ اطدواش!
فاطتفعص دفى حيا إنسا "نها مفك دااوا خ ا انهاا طا تكاو
مباحااااش ف.ااااو "رااااطا خ هاونهاااااا باااال "رااااطا خسااااتهينو
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باطكراماااش اإلنساااانيشا ال خ.ااادرو خفااااات اطااارو ا وال خ هااااو
ا"وجا اطيت تن ار يف يفاأ او بكااء .ما فاك ا اق يف إداناش
زوجش طي توطستو ا اطيت كان تبايصب مؤط اتا وحتاره اسارت
وتست.بل يوف ا "نها حرص دفى مرياس اوالده؟ تفك اطت اصيل
يف حيا افراد دادخني مثل مفص ا يا  .طك ف ص كاتأ جي فنا
ويفااااا خ اااارت ا خكونااااوا دااااادطنيا وا خنتبهااااوا إىل اطتشااااوخ
اطعاااهيون اطاااق خوساااب صاااور اطاااوننينيا وال خ.ااال دنا ا ح.اااد
املنافسني.
دره اطروه ت اصايل حياا كتاابهل يف احارتاوا كاقاكر
.افيش و وخاش وننياش .ال خوجاد يف بفاد كخار مثيال ماا يف روسايا ما
متاااح هل وثا يفااهل وت.اادخر إر هاال .ستاااج اإلنسااا إىل عساادات
ث ا بعاارها وتؤكااد ا ا"جيااال ال تنته ا وتهااا .ووااد حشاادت
اطث.افش اجملسدات اط نياش وا"دبياش واطتاريياش وا نا بهاا اطوجادا
اطروس ا حتى طيع أ فهل اطش أ اطروس دو .افت .
نشرُ ت اصيل حيا خسيننيا ونعاأ ثا يفا ا ت ابري دا اقا
اطت فااق باطث.افااش اطوننيااش .طكن ا اكثاار م ا ذطااكا "ن ا م ا تن.يااش
املرحفااش اطتارييااش اطاايت دااا فيهاااا املن الا اط اصا بااني نظاااو
ااااو ونظااااو ارااارتاك باااا  .الماا خساااينني ا"سااار اط.يعااارخش
وةا اتها اطنبيفشا حتا طثاور اكتاوبر وانت.اد املاتال فني دفيهاا.
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كاا ت ابريام نائياام نيفارام دا اطارو اطروسايش .ت ناى باون حا
ا ر بالبي ت ا واطوان ا وس ا ت ا ودافااع د ا اطرخ ا يف وو ا ختاابو
اط.ااارارات واالرااارتاكيشو اطااايت تناوطتااا  .وااادر م اصاااروه اطاااروه
مو بت اطتاوش ووهرت ر بيت يف امسيات ل يف ممث .
تساااتهو مثااال تفاااك اطشطعااايش اط نياااش با يوخاااش واطتااااردا
اطباحا ع دا إدانااش نظاااو سياسا ا او زما ا او عاودااش .وة فااها
احيانام راخش مل ار ش تالفأ دداطش اطن.د او إدانش املشارو اطسياسا .
طك خسينني خامت اطياوو يف موكاأ ما امل فوماات اطايت تتايص طناا
م رفش زم ور اكتاوبر االرارتاكيشا وا ياا اطث.افياشا وتاو
اطتاا ااات اط نيااشا وص ا وبش املوو ا يف املن ال ااات اطتارييااش دو
حدهٍ مث .ا ودظاشِ بعاري ن.ياش .تبادد ا"و ااو اطايت صاورت ا
ور اوكتوبر وطدت كامفش نا ااش .ال تها صل املطاتص ف.اوا اقه
اط رت اط اصفش م حياا اإلنساانيشا بال ت ا اط ربا ا خاصاش" .
صرا روسيا ماع اطعاهيونيش متعال باالساتيالا يف ففساالني .اتاى
املستوننو ا"وائل م روسيا دندما رجص فيهاا اطن اوذ اطعاهيون .
وتااااادفق منهاااااا مفياااااو ساااااوفيييت اكثااااار ل صاااااتصا يف اخااااااو
اطبريخساارتوخكا .ودناادما نهيف ا روساايا كدوطااش دظاااى سااندت
اطسااورخني ااد اإلر اااي .نعاال إذ ويف ا ن اات حيااا خسااينني إىل
ن وذ اطيهود يف اطثور اطسوفيتيشا واطالسااميشا واالرارتاكيش اطايت
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رءتهااااااا املاسااااااونيش اطعااااااهيونيش كمنهااااااا جالفااااااش وايفاااااااللا
واالرااااارتاكيش اطااااايت اراد اااااا خساااااينني .ونساااااتنت ا ا"حاااااداس
واطشطعاايات وامل اااخري ال تُب ا إال م ا خااالل تالور ااا وا .ااائق
اطيت حتيو بها.
الفورة
خد شاانا يف ااور اوكتااوبر فااورا ا"مساايات اطش ا رخش .واارا
اطش ا راء وعااائد ل يف املالااادل واطنااواد  .م.هااى دومينااو "ديفاااء
احتاد اطش راء .وم.هى ستوخال بي اه طفعورخني .استيفا مت
بوطيتكنيااااك راا ا راء متنااااودني وكااااا مركاااااام ادبياا اام ايااااع
االةا ااات .واارا خسااينني ر ا ره يف حدخ.ااش يف خاااركو فهاي ا
ارطا وسنده اطب ار  .يف بي اطالبادش يف احت اال باراه اطسانش
واااااااااال خساااااااااينني ملاخاكوفساااااااااك مل انااااااا ا امرخكااااااا ا ! ورد
ماخاكوفساااك مل انااا فاااال يف ن.ااال! نظوااال خساااينني امسااايات
طفدداخااش وطفشاا ر اطسااوفيييتو واادو فيهااا اطشاا راء وعااائد ل ماا
روسااااتو إىل باااااكو .يف ساااانش  1919خالاااار طيساااانني ا خؤسااا
وكومونااش كتصااايوا اال ورابالااش امل كاارخ ا"حاارارو اطاايت سااال
طوناتشارساااك ا م اااو اطشااا أ طفث.افاااشا انااا متيفاااام مااااع
ا ااادافها .اسسا ا عاوداااش ما ا اطشا ا راء ي ياااش اطعاااورخني يف
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موسااكو ساانش 1918ا اسااتفهل اءهااا م ا كفاااش وا اااجوا صااور
باط رنسااايشا راش خساااينني انهاااا تيفاااع امل اااردات اط.د اااش يف صاااور
جدخااااد  .م.ابفااااهل كااااا ماخاكوفسااااك واملساااات.بفيو  .افتااااتص
خساااينني ماااع اطشا ا راء اطعاااورخني صاااا كتاااأ .وادار دار نشااار
ومالب ااش تااؤم هلاال دخااالم .يف امل.هااى اطااق انشااد اطشاا راء دفااى
مساارح وعااائد ل صاااطتا إحاادا اا طفش ا راء واطثانيااش طفااهااور
ةر فيها ب د اطسادش اطثانيش طيالم ص .ات اطسو اطسوداء .خساع
فيها امليفاربو املوسي.ى وخمكفو مع نساء خراف.نهلا مكتنااخ
باااطف لا بيناااا جيف ا اطش ا راء إىل ناااوالت فار ااش من اسااني يف
مناوشات.
رء ا اطااقكرخات د ا خسااينني اطااتد اطااق يااد ا اات يف
احملاات ا وج ف ا خووااد مااع زميف ا ناوطااش اطكتابااش .وا ااو اطااق
ج فااهاا خاامكال زبااد س ماا استيفااافهااا دو خبااا .ويف اطشااار
واطبيوت واملؤسساات باردا طكا اطاد ء ماد ئ باني ا"صادواءو.
اوش خسين ني إىل ر ساك فيهاا دائاا ما ماع كخارخ ا دفاى سارخر
ختناوي اطنوو دفيا احيانا ما ماع كخار .راارك يف اطكتاباش واطنشار
واإلنشاااااد وتنظاااايل امساااايات ادبيااااش اةا ااااات ادبيااااش متنودااااش .يف
اطااااااقكرش ا"وىل طثااااااور اكتااااااوبر دااااااال اطن ااااااات سااااااري ي
كونينكو يف مووع جدار اطكارمفني طايالم ونهاارام .مارت دااوز
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سمط مل اخ.ونش ا وادخ تيفا و ؟ اجاايمل اطثاور ! واطا مل مل اءاع
ب.ااادخ بهاااقا اإلسااال! افتاااتص طيااانني اطنعاااأا ودافا ا املوساااي.ى
ا" نيااش اطاايت كتبهااا خسااينني و رياسااياو ا ما يادااش واطث.افااش
اطتوطيتارخاشومل ونااموا خاإخوتناا ا"حباااءا مار اخارش تت ارع روساايا
حت اسوار اطكرمفنيو .كُتاأ حتا اطنعاأمل وإىل اطاقخ سا.الوا
يف سااابيل اطساااالو وا"خاااو باااني اطشاا ويو .كاااا املشااارو اطثاااور
اط امليااشا إذ  .خ اات د ا ذطااك ا نشاايد االحتاااد اطسااوفيييت كااا
خومقاعمل اإلنرتناسيونالا ا" يش .يف تفك ا"خااو ا ااسايش كتاأ
خسيننيمل وام اطون ا انا بفش و .طكن واال إنا خ ااد واطوننياش
اط سااكرخشو اطاايت الحظهااا يف بالرساابور ا "نا ابا اطرخا اطااق
سااأ ا .ااول وخ ااار دائااام وا ااري االساات اارخشو .وتااقكر انا
ادافع د اطسفالش اطسوفيتيشا طكا احاأ روسايا دفاى نارخ.يتو.
ال ط تا وماد ئا ال مثيال طا وا
كا خسينني خادره و اول متامم م
وادياادوا وااراء و ااولو .احااأ طريمنتااو وح ااق وعااائده .دره
بوركني وناوئ مو ودات مناوشش اطباح ا وورا ا"دي اط.دخل
اطااق خعااص ط ا وساال يف صااا اطعااورخني .اسااتاع إىل اطشاا ر
اطش وتممل م ردات  .كا خ ص ر ر زمالئ ا وخكتأ كل
خوو .وال كا ا نكتاأ ب اد اطثاور كااا كناا نكتاأ وبفاهاو.
ك خكتأ د املتارد بو اتشو رحل إىل ا"مكنش اطايت داا
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فيها واطالروات اطيت دت اا وورا ماد تارييش دن  .دال ناوخالما
جبد .وكا خردى م خالفأ مساددت ا فيؤم اطثياي ما مسار
بوطشااااو جملاودااااش مساااارحيش يف ورختاا ا  .وخالفااااأ تمسااااي فاااار
طف الحااني يف واطث.افااش اطتوطيتارخااشومل و كاا ا تسااتنهب اطثااور
باملؤسسااات اطاايت رااكفتهاا اإلمكانيااات املطباام يف ا اااا ريو.
رحاال إىل نشاا.ند وباااكو وجيورجيااا طاايالم اطشاار  .وكاناا
ا"مساايات اطاايت اط.ااى فيهااا اطشا ر حااد ام .ثنااى اطسا ر إىل فاااره.
وخبااادو انا ا دااار اطشا ا ر اط ارسا ا ا فكتاااأ عاوداااش ارا ا اره
اط ارساايش .وباال ساانش م ا موت ا كتااأ انشااود د ا  26كوميسااريام
ورارع يف افتتا نعأ طقكرا ل يف باكوا اط.ى را ره يف تفاك
ا"مساايش اطاايت حتاادس فيهااا كااريو  .نشاار يف وفااار اطشاار و يف
جيورجيا .احبوه واسكنوه يف بيوتهل .واكتش وا مثيل ماا ساافت
بينيسالفسااااكاخا يف مااااقكراتهامل خت ااااال اطن .ااااش دفااااى اختياا ا
وخسادد ابوخ ا وال جييد املالاطباش باثا ماا خنشاره! ء اوه خبكا
يف نوم ا وراف.اوه إىل ا رخاد طتسادد طا وا ماا نشارت فمرساف
إىل اخت يف موسكو .يف ا نوي اكتش .افاش اطكفااات اطايت
ترافق ا"خنايا وتممل اطش ر اطش .
كااا مااق الم ب.راءتاا اطش ا ر .مل خرتااق إطياا حتااى املاثفااو
اطااقخ ادوا ار ا اره .ومل خك ا خساات ني بورو اش .كان ا ذاكرت ا
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مق فشا مل ختنا وطاو مار  .دنادما ادفا ا خساينني سايت دس دا
رحفتااا إىل اط اااري يف مت ااا بوطيتكنياااكا ن ااادت اطبالاوااااتا
وتدفق اطناه .طكا خساينني ال جيياد اطكاالو! تاقمر ا ا ارو
دندما تكفلا ودندئق وال مبتسااممل ال اجيد اطنثر .سمورا اطشا ر.
فهاااجوا وصاا .واا وكاناا امساايش ال تنسااى .يف م.هااى اطشاا راء
ورات عاودش م اطشا راء ا ادد ما عاوداش وبروطيتكوطا وا
اطث.افاااش اطتوطيتارخاااشا وعاااائد ا .ساااطر منهاااا ا اهاااور اطشاااب ا
املااد ر باااط روا فعا د خسااينني إىل املساار ووااالمل اال تظنااو انا
اتيااا "واااارا دفاااايكل رااا ر ؟ اتيااا "ط اا ا  ...اخهااااا امليفاااااربو
اطشاايانني! صااطأ ا اهااورا تاادخف اطشاارنشا وسااال ااابومل
راخ اطشطع ال ختعال ف.او بتفاك اط يفاي ش ومداخفاش خسايننيا
بل يف ا املكا ن س حيف طف يفائص .ا اهور وماا خ.ارا طا ما
نينااش واحااد  .ووااد تااوفرت طا ادطااش تشااري إىل ا م ا خرتاااد امل.هااى
خ اد اطسفالش اطسوفيتيش وخ.عد اط راع .خستطدو اطشا راء اطاقخ
خساااو مساات.بفيني او صااورخني م ااردات فظااش تس ا ء إىل ا"خااال
اط امش وتاقكور بامحو اناوا املاواخري .إ ااالاباات املن الواش اطايت
خف.يهااا ارااطا خساااو ان سااهل ر ا راءا ااري مناساابش وجيااأ اال
خساص بها يف مركا روسيا اطسوفيتيش.
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ن هل دفا خساينني دا روسايت إذا الحظناا اط اورا اطيهاود
يف مناا اطثااور  .ن.ارا اطيااوو ن اوذ اطيهااود ما داادد ل يف مؤسسااات
اطساااافالش اطسياساااايش ووياااااد املؤسسااااش اط كرخااااش .تعااادصر اطثااااور
تروتسك وكاميني وزخنوفيي  .اتاى تروتساك ما نيوخاورع
مع اكثر م الوكش و ور و دندما ارات ف اور اكتاوبر .وصاور
املث .و اطيهود ا اطثور طت رخر اطيهود .يع احتاد را راء روسايا
اطااق ادا ساافوع خساايننيا اطشاا راء اطيهااود .وناارش دفااى ااال
كتاااي نشااره االحتااادا اط نااوا باطف ااش اطروساايش كمناا باامحر
دتخاااش وحتتا ا اطباااو اط ااات  .ننتبا ا اطياااوو إىل االخااارتا اطيهاااود
املبكر يف واطيسارو .وال مكسيل ورك سانش  1916دا ت ااطيل
ا كيل اطيهود اط.دخل يففيل ا"كاتمل ا ار يفص دااق حكاتا ا
وارراادن إىل اطالرخااق .وابم ا باام ا كاااش اطيهودخااش ا اكثاار
إنسانيش ودامليش م اخاش حكااش اخارشا طاي بسابأ خفود ااا بال
بسابأ إنساانيتهاا بسابأ ت.ادخر ا اإلنساا و! Hillele The Elder
و م فل خهود وطد يف بابل ودا يف اط.ده يف اخاو املفك اريود.
كا حالاباما يف س ا"رب ني انت.ل ما بابال إىل وار إسارائيلو
ودا  120داماما وكا يف نهاخش حيات ابام روحيام طفيهاود ..ت ار
ااااورك ااااورا باااادبري  Moura Budbergيف دار نشاااار وا"دي
اط امل و و ابنش نبيل دخبفوماس روس ا كانا زوجاش اطكونا
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بيكيناااادور اطدخبفوماساا ا اطروساا ا اطااااق وتاااال ساااانش 1918ا
وكاناا وباال اطثااور ت ااال يف اطساا ار اطروساايش يف باارطني حياا
ت رفاا ا باطدخبفوماساا ا اطتخالااااان طوكهاااااردت واتهااا ا بمنهااااا
دشاااي.ت وساااان مثفا ا بتهااااش اطتاسا ا  .اصاااب ساااكرتري
ورك ودشي.ت وا دا ا رواختا وحياا كايل ساام نيو .يف سانش
 1920ت رف باطكاتأ اطتخالاان وخفاا وارتبالا با ب الواش حاأ.
جااددتها ساانش  1933دناادما اااجرت ماا االحتاااد اطسااوفيييت إىل
طند  .طكنها رفيف اطاواج منا  .ءيا ماتاا اار روسايا .زارت
االحتاد اطسوفيييت طت يفر جناز ورك .
نتاااقكر ا مكسااايل اااورك توساااو طت رخااار اطعاااهيون
جابوتنسااك م ا اطسااا ا فابتفي ا با ففسااالني .راخنااا مكساايل
اااورك دو تفاااك اطت اصااايل .طاااقطك نتاااقكر يف اااقا اطعاااطأ
ادتااداد توطسااتو بروسااياا وم ركااش دستوخ سااك مااع اطيهااود
"نهل يف راخا ال خنتسابو إىل روسايا بال سفااو ببفاد كخار ب يادا
وخاادصدو انهاال ميفااالهدو مااع انهاال فكااو املااال واط كاار يف
اط امل .تم ر توطستو بمط طيفش وطيفشا ال حبكيل خهود ا وكتأ
مف ااااش وا اااري واطسااافلو دا ا روسااايا اطوننياااش .ويف وعاااش واساااري
اط. .اااهو دبصاار د ا احاارتاو ر ا أ كخاار .خباادو طنااا خساايننيا م ا
ا"ر اطروسيشا وسو ذطك اطعرا بني اهلوخش اطروسايش واملشارو
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اطيهود املد ر بااطثور اطبفشا يش .ون ارت ا خُارش يف اوء جدخاد
اطكتصاااي اطااقخ و ادصموا عااردخ م ا مااواو هلا كاامنهل سااواء يف
االيفياز إىل اطثور االررتاكيش .وا نرش تفاك اطثاور ن ساها اخيفاام
يف وء تفك امل فومات.
باادا خسااينني كشااادر خ بصاار دا اطرخا اطروس ا ا طكن ا يف
ا"مساايات اطاايت اط.ااى فيهااا ارا اره اكتشا وكشا انا رااادر
روسيا .كا امل.هى خكتق باطناه يف انتظاره .وعده مث .و م
مد اخرش .س ر ل بالرخ.ت يف إط.اء اطشا رمل وكانا يف وراءتا
وااو اط ا ا .ي.يااشوا وكممنااا اخرتوا صاااد.ش وفااوي املسااتا ني
بشا ا فش را ا رخش .وان اااار اطتعا ا يقو! ااال ت ااار ا كااااش دفاااى
اطشااادر ا خيفاابو دوان ا يف زم ا صاارا سياس ا ؟ نالحااق يف
ب ااب اطشااهادات د ا خسااينني اإلساااء إطي ا ا كمن ا كااا خاادم
اطشراي دائاام .بيناا تؤكد راهادات اخارش انا كاا وبال رحفتا
ماع اخااادورا إىل اط اري خساطر ا خشاري! وال تساال إوامتا يف
بااااااكو وجيورجياااااا انااااا ساااااكر .طكااااا صااااادخ.ت املطفعاااااش
بينيسالفسكاخا الحظ ان كا ستاج ما فؤه دنادما خسارتخص
ماا اطشاا ر .ومل خكاا اماماا اااري اطنسااااء واااااار .اماااا اطنسااااء
فيافوه  .ب.ي ااار.
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خبااادو ا م.هاااى اطعاااورخني ثياااا ب اارتا ا مل ا دتا ا إىل احاااد
املوسااااي.يني م اباا اشا رخااااش اااااجرت إىل بوطونيااااا .وا ااااا إطياا ا
اطعورخو كتابش ار ار ل ورسل صور ل دفاى ا ادرا  .تالااوطوا
إىل ت يري اءااء اطشاوار وانف.اوا دفيهاا اءااء لا وكتباوا دفاى
ا اادرا ار ا ار ل .ووااد خكااو ذطااك اخيف اام م ا اطاارد دفااى ت اايري
اطيهود اءاء املناانق .يف تفاك اط اور ادفا االنالبااديو ا يياع
فيهل اطعورخو موتى .وانهل ا"حياء اطوحيدو  .ورد
اطش راءا
اطعااورخو دفاايهل .ترساال ااقه ااالااو ب ااب مالمااص ال تالمسااها
ا"دبيات اطسياسيش د فرت ور اوكتوبر.
ادف طوناتشارساك سانش 1920مل وبفا سااب.ام رئاساش احتااد
اطش راء اط اوا طك منق فرت انف دفى اطكتاأ اطايت نشار ا
اديفاااء ااقا االحتااادا اطكتاااي اطااقخ خساااو ان سااهل صااورخني.
ارش ا فيهاااا إ اناااش ملو باااش كتصابهااااا وثثااال إسااااء رااارخر إىل
املو بااشا وإىل اإلنسااانيشا وإىل روساايا امل اصاار  .ووااد نُشاارت ااقه
اطكتااأ بشااكل ااري راارد  .و ااا ا احتاااد اطش ا راء اط اااو مل
ست ص دفى ت هري املو بشا ادفا اطتطفا دا رئاساش احتااد اطشا راء
اط او.
ردص ال اااااش مااا ا اطعاااااورخنيا مااااانهل خسااااايننيا برسااااااطش إىل
طوناتشارساااك مل إذا مل نكا ا ااارورخنيا بااال ميفا ارصخ ا نرجاااو
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منكل تممني خروجنا م روسيا "ننا نرخاد ا ن اال كااا خممرناا
اط  .اجاي طوناتشارسك اطوسيوس اطق نفأ من ا وار اط ف
م هااالمل ال خر اااأ اطناواااد طوناتشارساااك يف مناوشاااش دفنياااشا "
اطعاااورخني ساااي وصطو مثااال اااقه املناوشاااش اط فنياااش إىل دداخاااش اااري
مهقبااش جملاااودتهل .ال فااك طوناتشارسااك اوالم ا ااق يف إرسااال
اطش راء اطقخ ال خ ابون خارج روسيا .انيام طو مفك اقا ا اق ملاا
اساااتطدم  .يف راخا ا ا ساااي هل ا اهاااور ذطاااك اطعااارا اطتهرجيا ا
واطشااايالنش اطااايت ت.تااال اطعاااورخنيا وسااايتايا ما ا تفاااك اط عاااابش
ا"ديفاء املو وبو .
نالحاااق اطااات ق يف ردصها ماااع انا ا فاااك سااافالش سياسااايش.
فااااطثور اساااتوطدت عاوداااات فنياااش طكنهاااا ال تساااتاليع إط اء اااا
باااط.و  .كااا ذطااك اطعااطأ ا"دب ا وسااو فااور دامااش ت ااال فيهااا
وااوش فو ااوخش وووميااش وال ووميااش ماسااونيش وخهودخااش تروتسااكيشمل
ناع م خ.اول جياأ والاع مفياون راه يف سابيل سا اد اطبشارخش
دوملاااااش تروتساااااك .ا ومااا ا خ.اااااول جياااااأ االنت.اااااال فاااااورام إىل
االراارتاكيش وإط اااء اط افااشا وماا خت اادس داا ط ااش دامليااش وادي
دااامل ا ودا كهربااش اط ااامل كفا ا ودا احتاااد دااامل  .باادا كاال
ر ا ء كن اام كاااا يف ا فاالا ووياال مااا مل جياارب اجملااانني دفااى
ووط يف ا"خاو اط ادخش .ر ر ماخاكوفسك باإل انش دندما وارنا
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امل اباااو ببوراااكني .راش ن سااا ادظااال منااا ! مشااا عاوداااش
بع ا و فوالذخااش يف اطشااار حامفااش خافالااش كتااأ دفيهااامل ونالفااأ
إر ابام ر بيامو .وكا رخشاا كوطوباو ا م اتئ ناش اطرتحيالا
سكاال درباااش صااااطو يف اطسااكك ا دخدخاااشا خستيفاااي فيهاااا
ر راءا و اره اطتاار طفدوطش.
خُرش اقا اطعاطأ يف طوحاش سياسايشمل كانا اطثاور امليفااد
نشااايالشا ةااااع االرااارتاكيني اطثاااورخني اطيساااارخني واطيايناااينيا
واملنشاااااااا ا يكا وا ااااااااااره ا"باااااااااايبا وكتيبااااااااااش مسااااااااااف ش
تشيكوساافوفاكيشا واط و ااوخنيا واطااد .رانيني اطدسااتورخني.
د اطدوطش اطساوفيتيش تفاك اط.اوش
واد االئتال اطدوط اطراءاط
اط ساااكرخش وامل ار اااش .وددااال اطسا ا راء اطتخالاااان وا"مرخكا ا
واط رنس اطتدخل املسفص .ا ي إىل ذطك دعابات والا اطالار
واملهرباااو واط اسااادو  .يف سااانش  1920ااااجل اطبوطونياااو اطبااايب
اوكرانيا وبيفوروسياا ويف اط.رو ناردت واوات فرنسايش اط رنسا
ا .وو ا"رست.ران دوالفارا اطاق اطت اق باطفاناش االساتثنائيش
مؤمنام باطثور اط امليش .كان عاودش اال تيال واحتااد اطادفا دا
اطااون و تعاا و اط.يااادات اطسياساايش اطبفشاا يش .كُشاا ماااؤامر
تااور فيهااا اطسا ري اط رنس ا واالراارتاكيو اطثورخااو اطياينيااو .
واط.يا ونبفااش دفااى م.اار نااش موسااكو طف اااي اطشاايود ف.تف ا
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ا دشر ديفواما ن قت ذطك و ناش اط ادائيني اطثاورخني النت ا اش
دااااوو روساااياو اطااايت تيفااال اط و اااوخني واالرااارتاكيني اطثاااورخني
اطيسااارخني .وكاناا اجملادااش يف منال.ااش اط وط ااا وااد رااردت مكااش
ودشرخ اط ن ل .واطسكك ا دخدخاش اطايت تاربو باالدام واسا ش
وااد خربتهااا حااري اطتاادخل واط اس ادو اط ااامفو فيهاااا وكان ا
تُسااار تاااوالت والاااارات كامفاااش .داخااال ا ااااي كاااا اطيهاااود
واملاسااااونيو ستفاااااو املراكاااااا امل تاحيااااش .خاااارصي تروتساااااك
وكاميني وزخنوفيي اطبنيش اطروسيشا وبال ا خعاب وا م ار اش
دفنيااااش .كااااا كاااااميني وزخنوفيياا ا وااااد كشاا ا ا اطت يفااااري
طالنت ا ش املسف ش يف اوكتوبرا ومع ذطك ب.يا يف اهليكاات اط فياا.
يف تفك اطظرو ركف اطفانش االستثنائيشا وتش كااوا طفادفا
دااا اطثاااور  .ودافااا فيهاااا بينيسالفساااكاخاا صااادخ.ش خساااينني
املطفعش .ودال فيها اطيهود اطق تنعص دفى خسينني واصادوائ
اطشاا راء يف امل.هااى! جاارش يف تفااك اطفانااش اخيفاا ما صاارا ا فنائااأ
رئيسها كا م اطثورخني اطيسارخني املتآمرخ دفاى اطثاور  .وكاا
بفومكني اطق ا تال اطس ري ا"ملاان ديفاوام فيهاا .ومنهاا رايود
صفأ ط با با امارا ورراو فامنفق امليفااربني امل ات.فني .ن هال يف
اااقه اطفوحاااش املظاااا ر اطااايت ناطباا باإلر ااااي اطشاا  .وكفااااش
خساااينني يف مساااود م.اطتا ا دا ا اطدوطاااش املشا ا وطش باطو اااع اط ااااو
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وااالاار ااااارج و ااري مهتاااش باطث.افااش .وناارش موو ااام يف إفاااد
خسااينني يف اطشاارنش د ا تروتسااك ا اطيهااود ا مااع ان ا ساايف أ
باطكفااااات في.اااول إنا ا سبا ا طكنا ا خكاااره كااااميني ! واجا ا
خسااينني ذطااك االجتيااا اطعااهيون مااداف ما داا اطشاا أ اطروساا
واطرخ اطروس اطق تدمره ورارات ارةاطيش.
ود نكو يف اطسورخني اطيوو اودر دفى فهال تفاك اطظارو
"ننااا ن اايئ مثفااهامل حااري تاادخل دسااكرخشا دعااابات طعااو ا
فاسدو خالف.و سرا عرمني برراو ا ميفااربو وةاار خنهباو
اطش أ اطسور ا تروتسكيو بش ارات تناسأ املكا واطاما ا
وسياسااايو ال ساسااابو دفاااى ماااا ارتكباااوه ما ا اخالااااء .ختن.ااال
حمافق ح رت يف زمن ا"ن ا ا بني اافي وسورخشا ك يفاو يف
مؤسسااش د.ارخااش خفيايااش تالاااع يف اإلداااارا ال ساسااأ ميفاااري
خكسر اط افش اطوننيشا ختمطق ما مل خُسااع صاوت يف اخااو اطاون
اطع ا بشا وخعاابص رئااي وزراء سااور م ار ااام تاادخره اطساا ودخش.
خعاااد جنااود و اابا يف مالااار حماصاار ااالس ساانواتا وال ةااد
تفك اطبالوالت ك اء فنيش ت نصيها وتعور ا.
رفب تروتسك ا و و كوميسري دسكر ا اطتوويع دفاى
ادت.ااال متااآمرخ  .ومااع ذطااك كااا يف ساانش  1923ديفااو املكتااأ
اطسياسااااا يف اطفانااااااش املركاخااااااشا ورئااااااي اجملفااااا اطثااااااور
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اط سااكر ا وم ااو اطش ا أ طفب رخااش .كااا جياااع امل ار ااني
و اااره ت كيااك ا اااي .ويف ساانش  1925دااني ديفااوام يف يكااش
رئاسش اجملف ا"دفى طالوتعاد .ف اقصر ما مناو اطعانادشا وساا
م ا ا م اااو املاطياااشمل ال جااادوش ما ا تناياااش اطعااانادش! ونظااال ماااع
اطرتوتسكيني إ ال معانع ا دخد .اورت اطرتوتساكيو تسافيل
املنااجل "صا ابها اط.ادماءا اال اوارت تروتساك ماع كاااميني
ت.ااادمام خياطيا اام طفعااانادش و ااارائأ إ اااافيش دفاااى اط.رخاااش حتالااال
اطارادااشا وواادو اروام اام مف .ااشا متوانك اام مااع نائااأ رئااي اطفانااش!
ن هااال إذ ماااا ذكاااره خساااينني دا ا ت ااايني تروتساااك كتصابا ااما
كإرار إىل اتهاو!
يف تفاااك اطظااارو اط اصا ا ش كاااا خساااينني م.ااااتالم بشا ا ره.
و نائييت ت يئ حباأ واحاد كابريا حاأ اطاون و .جسصاد اطوجادا
اطروس اطق خواجا سايالر اطيهاود ماع انهال ال ختاااوزو  %2ما
سااكا روساايا .دناادما احت ااى باااطثور كتااأ وعاايد واطرفيااقوا
طكنااا مناااع وراءتهاااا دنااادما رك ااال خااادمرو اطعااانادش واطرخااا
واطث.افشا وخوجهو إىل كره اطش أ اطروس .
يف سااانش  1920كتاااأ خساااينني يف رسااااطشمل وساااان ا ا
اطتااارخب خ ااان ما مرحفااش صا بش ت.تاال اطشطعاايش ا يااش .ال ةاار
االراارتاكيش كاااا تعااورنا اا باال حماادد وجامااد ا دو عااد
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ودو خيال .اديئ فيها متيفااخ.ام ايق ما خاب جسارام إىل داامل
ااري مرئا ا "نهاال خنسا و ااقه ا سااور وخ.ال ونهااا حتا اوااداو
ا"جيااال اط.ادمااش .نب ااما سااريش ما خو عااأ اطبعااري خومااقاع ااقه
ا سور امل الا بال اطأ اط الرا وطك خاثري ا"ساى ا تاب بيتاام
ال خسك في احدا وواربام م ااشأ ال خب ر ب احدو.
كانا امساايات خسااينني اطشا رخشا إذ ا دفاداام دا اطشا أ
اطروساا  .باايص ادابه االسااتثنائ يااال اطف ااش اطروسااايشا ردص ت نصياا
باطالبي ااش وا"صاااطش اطروساايش دفااى واط وملااشو .وكااا إنشاااده ا
اط.فااأو .ووعااد ا خكاارر ان ا سااأ روساايا .اس ا تيااارام خواجاا
سااياد اطيهااود واطثااور اط امليااش اطرتوتسااكيش اطاايت رفيفاا اهلوخااش
اط.ومياش وارادت ادتااااد ا ار اطالتااي وإط ااء ا اار اطروسا .
بن.ده اط اري ر صد دفاى اط وملاش .بااطر ل ما اناوتا اط ربياش ز اا بفاو
ر ا ره اطااق اطروس ا ا وب ا صي ا ساابأ إدااب ا باطشااادر بفااوع
وننيت ا وسبأ ت.دخره بوركني ان رو روسيش .والمل طا اصاافص
مريجيوفسااك ا يف اووااات اطااون اط عاايبش ب.ينااا ناااا و ااو ما
ب يد خسطر منا! والباد ا خساتوو نا ا خساينني ابت اد دا اطتاااع
اطث.ااايف اطااق حيفاانت طيفاا برخااك كا ااا اطيهودخااش وزوجهااا يف
بالرسبور وموسكو.
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كتأ خسايننيمل واناا يف بفاد كامن اجان  .خاثري واريفا اناا
اب روسيا اطشرد ا ا اكو يف دوطيت كإب اطيفرص  ..مل خوجاد
يف ا يا ا"دبيش اح.ر واكثار دنااء ما اقا اطاام اطاق ن ايئ
في  ..و ع اطدوطش اطع أ ..وادو إىل اطسااحش ادبااء زمصاارو ورخاو
ااااد اطثااااور و .طااااقطك مل سااااأ راااا ر
فمصاااابص ا"دي اطروساااا
ماخاكوفسك اطددائ  .جياوز طنااا إذ ا ا نارش احملاكاااتا
ورفب تاممني بيا طا ا ال وتفا ا مشاا د يف م ركاش اطادفا دا
اطش أ اطروس ومواجهش املاسونيش واطرتوتسكيش.
معلومات
اختفال املاسونيش واطرتوتسكيش با" يش االرارتاكيش .ر اا
اس ا ُت ل راا ار اطتيفااام اط ااامل بااني اط اااال حملااو اهلوخااش اطوننيااش
وإط اااء اطاارتاس اطش ا  .والبااد م ا اطتاييااا بااني اطت اابري اطسياس ا
واط د احداس تارييشا وبني عاودات تست فها .اطا اوجاني
وتيي ا نشاايد اإلنرتناساايونال ب ااد ساا.و كومونااش بااارخا .كااا
ال ف.اريما وب.ا ف.اريما ناوال حياتا  .واتال دفاى املتاارخ خااالل
داام م
انت ا ات  1848وكا مو وبام يف تمطي ا" اان اطثورخاش .انتطاأ
ديفوام يف اطكومو بمكثرخش ا"صواتا ورارع يف اول حكوماش
بروطيتارخش .ب د تسع سنوات م س.و اطكومو دااد إىل فرنساا.
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مشاااااى اط ااااااال يف جنازتاااا إىل م.ااااات بريالرااااايا حياااا ادااااادو
اطكومونيااو  .تاارجل نشاايد إنرتناساايونال إىل ط ااات اط اااملا دادياام
امليفااالهدخ إىل اطثااور دفااى املساات فني .وادتاااد نشاايدام ونني اام يف
اطدوطاااش اطساااوفيتيش .خاااالل م.اوماااش اطشاا وي اطساااوفيتيش االحاااتالل
اطناااز بث ا اإلذادااش اطسااوفيتيش نشاايد وا ااري امل.دسااشوا وكااا
خود ب امل.اتفو  .اصبص و اطنشيد اطون  .ف ت دا واواع اد ائ
في املواننو اطسوفيي اط امل بش ور ل اطاون اطرفياعا وكاا
يف ساايا مكاااات اط.عاااائد داا امل اناااا ماا ا ااري واطااادفا داا
اطون .
ماياكوفسكي "شاعر الثورة"
د طيف برخاكا فيفااام دنوانا واطيهاود

صادف خالل اطب
دفاى ا"ر و Lilya Brike Vladimir Mayakovsky 1927 evrei na
 . zemleارت شا ا ! كااامن راخا ا فيفاا اام دا ا اساااتيالا ففساااالني!
طكنها ووتقاع اط.رو! اط.رو اطق كا معي اطروه ومشتا ل
واوااااو فياا تشااايطو يف كخااار حياتاا واساا مت اا ا اط.ااارو ذو
اطالبي اااااش ا ايفاااااش يف واطسااااايد ذات اطكفاااااأوا صاااااوره فااااايفل
ماخاكوفسااك وطيف ا برخااك كمن ا ار وواحفااشوا انت.اال إطيهااا
خهااود .فف و اااا ح ااروا بكااراما صاان وا نااادور ا بنااوا بيوت ااما م ادصوا
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ونوات ماءا ربوا املوار واطوزا حعدوا اط.ااصا كوصماوا اط فا ا
راايدوا مسااتوننشم اط ااال فيهااا ياااد واطال اااو ياااد ا ونظاااوا
فيهااا نالئااع وكومسااومول! اساال املسااتوننش واط ااارو .ب ااد ااالس
ساانوات ااا مسااتوننش اخاارش اءهااا اخكااور! كااا اطثااور يف
اطبداخاااش خااارفب ا خُكاااد  .طكا ا واطثاااور ا خ هااال اطيهاااود ا
واطيهاااود خ هااال اطثاااورو .تساااو راااابش اطرتاكتاااور .وخنتها ا اط ااايفل
باطكفاش اطتاطيشمل و كقا انت.ل إىل ا"ر  100اط خهود  .جياأ
ا ن ال اكثرو .اط ايفل صاام ا ن اق بالفاأ ما ي ياش اساتيالا
اطيهااودا وكااا جاااءام م ا تفااش سياساايش مل ت ااار نااوخالم .كتااأ
سااااااااينارخو اط اااااااايفل فيكتااااااااور ركفوفسااااااااك وفالد ااااااااري
ماخاكوفسااك ا ونظا ا تعااوخر اط اايفل طيف ا برخااكا واخرج ا
ابرا ااااو روو .انتاا ا طيفا ا برخاااك فااايفل واطيهاااود يف ا"ر و ب اااد
زخارتها اط.ارو ماع ماخاكوفساك سانش  .1926وواد دار اط ايفل
يف بودابس ا ساانش  2010يف مهرجااا اط اايفل اطو ااائ .د ا ح.ااو
اإلنسا !
وااال ماخاكوفسااك يف وعاايد مل وكت ا إىل اطشاايوديش طااي
مثاال ا ااان خساايننيا فمر ا ار ستعاال متااااوز ا"زمنااش وربوه
ا كوماااااتو! اااال وعااااده خسااااينني دناااادما ذكاااار اطامصااااارخ ؟
ماخاكوفسااااك ا رااااادر ااااور اوكتااااوبر! رااااادر اطشاا ا ارات
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اطسياسيش! كتأ يف وعيد د بوركنيمل خساينني كفاأ فاال ا
ب.ااار تفاااب و اااازخ  .إذا ء تا ا فهاااو صاااوت ما ا جوواااش .دااااز
وماخكااشو .رد خسااينني دفي ا ر ا هيام .ب ا صي ط ا ا اط اار واسااع بااني
وامتا ووامااش بورااكنيا وا ا ك ا ا اارخ دفيا  .دفااق كاتااأ
ب ااد ماااوت خساايننيمل حتتااااج وعااائد ماخاكوفساااك إىل حارااايش
ت سر اا وتعد نائيش خسينني بعوتها كامالم دو ت ساري .وارا
ماخاكوفسااك ر ا ره ما دالٍا وواارا خسااينني ر ا ره حباارار  .مل
ساااأ خساااينني را ا ر ماخاكوفساااك مل ونب اااا خ ااار اطكتاباااش.
وطك ل قا ر ر؟ ال خوجد طدخ نظاو .ارياء فو ارياء .جياأ
ا خيفع اطش ر اطنظاو يف ا يا و!
احملاكمة
حاااااااوكل اطعاااااااورخو  .اساااااااتاع خساااااااينني إىل ااالاباااااااات
واطتوطيتارخشو .ل نفاأ اطكاالو .واالمل وحتاد وا ناا دا ا"دي ما
وجهش نظر ماركسيش .ال خساص بم ادي كخر .مارت االس سانوات
وانت ل تكتباو ساطافات ماركسايش .ملا خفااو اطانه املاركسا و؟
املراد اطق مل خستالع خسينني إدالن مل اطنه املاركسا يف تفاك
اطسانوات ااو نها املؤسسااش اطايت خاادخر ا اطيهاود .طااقطك مل خ يفااأ
كالم ا ر ء ب ب واد اطدوطش .والباد انهال فهااوا ما كالما
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احتااج اام روساايام دفااى ن ااوذ اطيهااود امل اد رخ باملاركساايش .حاادس
ااال بني خسينني واطعاورخني .نشاروا رسااطشمل مل خكا خساينني
منظور اطعورخنيا وال رفي.هل .مل خشاركهل يف اإلخدخوطوجيا .و او
يف راخهاال ماارخب جساادام ون س اام .وسينشاارو ت اصاايل مااوو هل يف
ا رخد اطنان.ش باءهل وفناد املسافرخ إىل ا ساالو!
طكاا ا تفااااك ت اصاااايل صاا ا ري  .حماكاااااش خسااااينني بتهاااااش
اطالساميش اطيت تشري إىل ا و ر.
ونتبني دواش م رداتا وم.عاد ا .جارت احملاكااش واطرفاوياشو
يف بي اطالبادش وحيفر ا كثري م اطكتاي .اتُّهل ارب اش را راءا
منهل خسيننيا ادا اطسااميش .كاا صات واد تنعا دفايهل يف
امل.هااى واسااتددى اطشاارنش .سااال خسااينني يف إفادت ا يف اطشاارنشمل
ختساافل اطيهااود إىل ا"دي بيناااا يفا اطكتاااي اطااروه ن اار ط تنااا
واو ا ر بنا اكثر منهلا ونستاليع ا ن بصر د اطو اع اطثاور .
خت د و ا لا د س.و اطش ر اطتوطيتار وانا مل خت.ادو احاد
ما اطشا راء اطتوطيتااارخنيا باااطر ل ما اإلمكانيااات اطايت واادم
هلل .وخشكو م املراوبش اط بيش اطيت ثنع املؤط اات .ءاع حادخثنا
 ....واستددى اطشرنش .رتانامل فالحو روه كساىل! ف.فا طا مل
خاس نش اطيهود ! يف اطشرنش مل اول إ تروتسك وكاميني ال
سبا اطيهود مع انهاا م اصل خهود .
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إفاد خسينني يف اطشرنش جرخكش ودوي.اش .مل خاقكر معاادفش
ا تروتسك وكاميني خهودخا  .ومل خك جيهل ا ما اوائال
مراسيل اور اوكتاوبر حتارخل اطالسااميش واط .وباش دفيهاا .د.ادت
احملكاش حملاسابش اطشا راء دفاى اطالسااميش .ويال يف احملكااش إ
اطش راء مل ختاياوا م اطسكارش يف سفوكهلمل اطادرناش واخاال
اطبو يايش ا"دبيش .ارار مت ادس إىل مار خسايننيا وا االن اال
خظهااار املطبااام يف اطااان  .وا ا اااادس خ ااار تعا ا يص اخالوناااا
ا"دبيش .واال خساينني إ راتياش وخهاود و ال تتيفاا م ناى سياسايام.
واداارت بمناا وتادااار و يف بااارخا ونيوخاااورع وموساااكو وبشاااكل
مت .وا ون ى م ادا اطساميش .وررت احملكاش ان جيأ اال خُسات ل
ا ادس طتعا يش حساابات ادبياشا وذكوارت بام اطشا راء املاتهاني
وو اااوا يف اطعا ا اطساااوفيييت يف اخااااو اطثاااور اطعا ا بش .وجياااأ ا
خستار ح.هل يف اط ال ا"دب .
خساااتنت ما ا اط.ااارار تثبيا ا رااارديش االحتااااد اط ااااو طشا ا راء
روسااياا واالحتاااد اط اااو طكتاااي روسااياا واطعااورخنيا وعاودااش
إب ادِ  ..ونسااتنت ح.ااد اطعااهيونيش دفااى اهلوخااش اطروساايش .وااد خظهاار
اطت .ياااق اطاااق نفبا ا ب اااب اطكتااااي مااا اطااارئي باااوتنيا ا
اطعااهيونيني وتفااوا خسااينني .وط اال نشاار صااورت اطاايت تظهاار جرح اام
داي.ام يف جبين وكدمش زرواء حت دين تؤكاد اال تياال .كاا
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خسينني خ ر ان اكثر اطش راء ر بيشا وان خفاا اطوجادا  .يف
جيورجيا ويف باكو احب ميفي وه ونشرت صا ي ش وفاار اطشار و
ار اره .ويف رحفش نهرخش يف طينين راد راش اطكتصاي منظواو اطرحفشا
اطب ار س حميالني بيسينني و او خ.ارا هلال را ره .طكنا خاالل اخااو
م إوامت يف طيني راد انت ر او وتل .فاا كاا سكال املؤسساش
اطث.افيش يف طينين راد؟
ب د احملاكاش كتأ كورنييا يف رسااطش إىل خسايننيمل .ال
دف ما ءيتعا انا وءصااه ا خارو زدرناش .زدرنتاك خاصاش .إنهاا
وااار اااواج روحاااك اطااايت دانا ا ما ا ا"حاااداس وا ياااا اااري
اطالبي يش يف سنوات ا ري واطثور وكوابيساها .طاقطك .فا دفا
وااراء جرخااد إزفسااتيا ..ابااا رفااا اط.فاال ناابئ تفااك اطاارو دفنااام
بمخدخهل اطوساطشُ .خ سار اقا ف.او بسا.و ا"خاال يف ا"وساا
ا"دبياااش امل اصااار ا وسااايالر اخاااال اطاااقئاي ...خ ا ااصخ ف.اااو ا
تراجيدخا ا يا و ربات املعري ت ا رو اطشاادر ا"صايل اطاق
سوصل امل انا اطروحيش إىل وار يف ادااط  .قا ماا اراه يف م اناتاك
م ا اد ش املطافش اطيت نظوا يف بي اطالبادش.
وكتأ ءرينو إىل خسيننيمل اطي ما اط رخاأ ا خنعار
اطن.اد ناا إىل حبا وزدرناش راادروا بينااا خ.ادصر يف باارخا دافاك
ا"دب ا ؟ دفااى كاال حااالا جيسصااد اساال خسااينني إىل جانااأ اءاااء
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راااالبنيا ااورك ا رتااانينو ا سفساافش م ا اط باااور اطااروه
ت.دصر مع ا"س يف ااارج اكثر ا ت.دصر يف وننها.
كتاااأ خساااينني يف مساااود ِ م.اطاااشمل اخهاااا اطاااروها مل توجاااد
مرحفااش يف ا يااا ا"دبيااش اكثاار و ااادش م ا اط اارت اطاايت ن يشااها.
صا وعريو اطنظرا اطقخ ختو او ا كل باي جايئ خالارا
اخالواام خاصااش ..ت روااواا كيا ةتا او مساااء وت نااو ؟ وهاارت
ا .ي.ااش منااق زما ب ياادا مهاااا اوصااى تروتسااك بممثااال ما ال
خساوو وررام وا نى دفيهل...
اوجا خسينني اطيف و دفي مل خسااون ا ن ون م اط ال.
ودفااااق كاتااااأمل خسااااينني دفااااى حااااقا ااااار مناا ا كااااثريو ا كذاه
كااثريو ا الصااوا يف كاال فيفااي ش وكاال ت اسااش .ر ا ر خسااينني
بقطك حب دس وكا مهاقب ما وطالي ا ما م هال حتاى ا و ذطاك دفيا
فان ار ب.و ووال ا .ي.ش دفنام يف وجو هل.
كتب صدخ.ت نااروفامل وكيا خساتاليع خساينني اط اال يف
قه اطظرو ا دو مموشا دو ماالا مارخبا ونيبتا ثن ا ما
إرساهلل يي ام إىل ا يل! نُعص بم خ.ابل كاطينني فطيصب  .واال
طااا ا بفهااااااش اط ااااااوز اطوصااا ا صمل ال تكتاااااأ دااا ا اطرخااا ا املفااا ا ء
باطعراصاريا بال انشااد ا دخاد االرارتاك و! ا انااأ ا خار ما
ا .ي.اااااشمل وااا ادصره كاااااريو ودزرجينساااااك  .طكااا ا سااااايدفع
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تروتساااك دزرجينساااك إىل املاااوت بمزماااش وفبياااش سااانش .1926
وسي.تل كريو يف مكتب سنش 1934ا
ال تد ئ حماكاش خسينني بتهاش واطالساميشو يف ذطك اطوو
املبكر .بل خبدو طنا ا اطتارخب سال صدامات كتش بني اطشا أ
اطروس ا واطيهااود منااق دخاال ااااار إىل روساايا .مل خناادعوا اباادام
فيهاا بل كا مشرودهل اطسيالر دفيهاا واوهروه يف من ال اات
كاااتشمل يف اااور رااابا و اااور اوكتاااوبرا ويف اطبريخسااارتوخكا
وإس.ا االحتاد اطسوفيييت .يف اط.ر اطتاسع دشر كتأ اطروائ
دستوخ سااك ا اطيهااود اطااروه خشااكو اال ااالهاد مااع انهاال
سكاااو املراكااا اطسياساايش واملاطيااش اط امليااش .واتهاهاال بعاانادش
اطك ول ونشر اطشراي بني اط الحني اطروه .وخبيانش اطبالد اطيت
خ يشاااو فيهاااا وحفاهااال باط.اااده .دفاااع دستوخ ساااك وا ا تفاااك
املواجهااشا ففاال تنشاار ااقه اإلدانااش يف مؤط ات ا اطكامفااش .واحاايو
باط تاااشا واتهاال بمن ا داادو االراارتاكيشا مااع ان ا كشصااا جاارائل
سفالش املال .واجا خساينني اطعاهيونيش يف وارو اكثار وساو ما
وارو دستوخ ساك ا و ا ذات سااالو سياسايشا واطيهاود واااد
وزوجات واد ا ومن قو اال تياالت.
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معلومات 1

اااااااجل اطيهاااااااود اطاااااااروه اطكاتااااااأ اطروائاااااا اطكااااااابري
دستوخ سك  .ورد دفيهل يف خوميات  .الحق انهل دائاو اطشاكوش
ما اال االهاد مااع انهال خاادخرو املاال واطسياسااش .وانهالا ماات فاني
ومف اادخ سااواءا خ افااو يف دوطااش داخاال اطدوطااش .خنتظاارو وهااور
املسيص املن.ق اطاق خفال هفاهل يف اط.ادها وخسا.و بساي ساائر
اطش وي دند اودامهل .طقطك خ ويففو اطتااار باطاق أ وماا ختعال
ب ا م ا حاار ا طين.فااوه م هاال حااني وتت.ااد اااش اطعاابص وخااومب
اطشا ا ا ا فن اااال اطااادفو واطعااانوج وا"باااوا ا واط يفاااش واطتااات
ووده ا"وداها إىل بيتنا اط.دخل يف اوررفيلو ...طي معاادفش ا
خساااتوط اطيهاااود دفاااى بورصاااات اط اااامل ومراكااااه املاطياااشا وا
سكاااوا اطسياسااش اطدوطياااش .وإذا اتااى زماا ساايادتهل فساااتكو
اط.سو مكاا اط الا دفاى ا ان اطبشار واطرتاش املساي يش.
نشاارت مؤط ااات دستوخ سااك اطكامفااش اطاايت تتيفااا اطيوميااات
سنش .1929
معلومات 2

نالحق م مالاط ش اطنشا ا"دب اطيهود اطروس يف اوائل
اط.اار اط شاارخ مل  – 1تالحاال اط كاار اطسياس ا واطاادخ واطت اابري
35

ا"دباا واإلدالما ا  – 2 .تاااداخل اط.ومياااش باطااادخ  – 3 .اطبااادء ما ا
ثييا اطيهود د اطش أ اطق خ يئ وسال  – 4 .اطبدء ما إداناش
يياااع اطشا ا وي يف يياااع املراحااال اطتاريياااش "نهاااا كذت اطيهاااود.
وكاا وال ساركوز فياا ب د د ر ب مل اط رنسيو ماقنبو ! 5
– توارس ا"ساانري اطدخنياش اطتوراتياش اطايت تثبصا ار ا ما موداود  .مل
خ ري قه اطثواب اطنظااو االجتاااد االرارتاك ا بال نالحاق ا
اطعهيونيش افادت م اطثورات واملن ال ات االجتااديش.
يف ظاااش اااور اكتاااوبر كانااا طف ركاااش اطعاااهيونيش يف
روساايا دشاارات املنظاااات ا"دبيااش واالجتااديااش واطسياساايش اطاايت
تهااد إىل إدااداد املسااتوننني اطاارا بني يف اهلااار إىل ففسااالنيا
وار إساارائيلو .طااقطك رحااأ اطيهااود اطااروه بودااد بف ااور .ودبصاارت
املؤط ااات املكتوبااش بف ااش اطياادخئ بااني ساانوات  1930 – 1920د ا
اطتالفاااع إىل واطاااون املوداااودو .كتاااأ طااان ا مؤطا ا بياااا اإلخاااو
ساااريابيو بااارو توراتياااش .وخااارش اطيهاااود اط.ااادخل ءااااء ففساااالني
اطارواااء حي ا مل خك ا ابااداما ومااع ذطااك خرا ااا وساايظل خرا اااو.
وبدت بالرسبور طفيهود وحت ءاء بارد رمادخشا اطي ش طكنهاا
رخبااشو .مل خكااتل اطكتصاااي اطيهاااود ذطااك االنتااااءا وافااادوا ماا
ن وذ ل اطسياس يف اإلدال دن  .دفاى اال كتاايِ نشاره سانش
 1923االحتااااد اط ااااو طفشاا راء اطاااروها اط ناااوا بااامحر دتخاااشا
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ودفي ا اطنااااش اطسداساايش واط.اار اطااق خاان ب في ا اطيهااود  .باادا
وا فااال باطشااار اطتاااورات وا واطت فاااق باط اااامل اطيهاااود اطت.فياااد .
وداار اطكاتااأ اطتناااوب بااني وا"ر ا"صاافيش امل اااور باطيفااوء
واطشااا ا وا"ر اطبااارد امل ادخااشوا بااني رااار ا ااور اطروس ا
واطنطفش.
طك صدار اطيهاود يف اطسافالش فر ا ا خارش اطشاادر يف
اطساااااء ااااتنيمل ااااش داوود واطناااااش ا ااااراء! واحببتاااك واناااا
صاا ريا طكناااك كناا طاا زوجاااش اي يف زماا اسااار روماااانو و.
واتاحا ا ا خكساااأ اطيهاااود االساااتيالا يف اط.اااروا يف االحتااااد
اطساااوفيييت .كتاااأ فيناااك دا ا اساااتيالا اط.ااارو .وكتاااأ ماااات ص
دافيدوفياادتئ روخااام رواخااش و ااؤالء اطساااد و داا عاودااش ماا
ا"راارار ساااوطو ا خ تنااوا دفااى حساااي مسااتوننش خهودخااش .دباامت
ا"سانري اطيهودخش اطدخنيش اطكتصاي اطيهاود .كتاأ روخاام مل وطيات
كناا املفااك ساافياا وكناا ِ سُااالم ا واداااد اطتف اارا ااقه
اراااار ارز دائاااش اايفاار ا و ااقه اطكااالي االنااام ذات واارو
ذ بيشو .يف اقا االةااه اطعاهيون املاد ر باالرارتاكيش نارش فايفل
طيف برخك وماخاكوفسك د استيالا اط.رو.
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يسينني يف الغرب
خااالل رحفت ا مااع اخاااادورا دنكااا ا وعااد خسااينني يف بااارخا
مال اا اام خرتااااده اطاااروه .كاااا ب اااب اطيفااابا اطبااايب خ اااال يف
املالادل .وال اطناادل طيسايننيمل ا نكاك "ناك ربا ما اطبفشا يك!
فالفأ خسينني منا كامه ،ارا رف ا وصاا مل يف صا ش اطسافالش
اطسوفيتيش!
يف اط ري وال خسايننيمل ما موساكو بادت طناا اوروباا واسا ش
طنشر افكارناا ورِا رنا .وما ناا ارش كال روسايا نياش وييفاش.
خبدو ان ال مثيل هلا ...ففيك دندنا جو وبرد وطك دنادنا رو .
اوروبااا باد ا روحهااا طفشاايالا  .واحااأ روساايا .إنهااا ط ا ت.باال ااري
اطسااافالش اطساااوفيتيش .فهاا ا ف.اااو يف اااااارج بو اااو كااال ا ا
دظياش اطثور اطيت خفوع اط امل م و ادش ال امل فيهاو...
كره خسينني نيوخورعمل ابنيش ما اإلءنا املسافصا ورو ما
اإلءن املسفص .وا دخ دائااام بياان ا بياان ! ءاى اطوالخاات
املت د وبالد ا"ناقالو .وداادت اطوالخاات املت اد اطشاادر اطكابري.
راش صااورت منشااور يف جرخااد كتااأ حتتهااامل ساار ي خساايننيا
فال روس ا زوج اطراوعاش املشاهور اطايت ال مثيال هلاا .فاق أ إىل
مال االا رااري وخسااكى .صاااد ز ي ااما وحتاادس كاال منهاااا
بف ت ا وفهال كال منهااا ا خار .واال إ رنباور مل ةاول خساينني يف
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اوروبا وامرخكاا ومل خالحاق ماا فيهاا! طكا كاتبا ما كخار ساالمل
خسينني ذو نظر اوبش .وال إ املانيا جدخشا اما امرخكاا فإءنا
مسفصا وروحها إءن مسفص.
مع بينيسالفسكايا
يف موسااكو كااا خسااينني دو بياا  .داااا اصاادوابه داا
تاااممني رفاااش طااا ا وب.ااا دو ماااموش حتاااى موتااا  .ددتااا اطيناااا
بينيسالفسااكاخا إىل اإلوامااش يف راا.تها اطواس ا ش امليفاايكش .كان ا
رابش ييفش جدخاشا ذات ا ريتنيا خيفاراء اط ياننيا ذات صاوت
صافا ا متاناش .كتبا يف ماقكراتها ت اصايل مهااشا إنسااانيشا
ودوي.ش د خسينني ود اص اب واختي  .درفت يف امسايش را رخش
سنش  1920وربال بينهااا صاداوش حتاى موتا  .فموصاى بهاا دنادما
سااااافر مااااع دنكااااا مل اا ا املااااالع ا اااااره! دافاا ا يف اطفانااااش
االستثنائيش وتش كااو .واال خساينني دنهاامل بفشا يش صافبش .كانا
صفعااش طيسااينني .نب ا ار ا ارها ا تا ا بع ا ت ا حبث ا دن ا
كفاا اي .درف إرارات ر بتا يف اطكتاباش وانا ال خكتاأ إال
وحيااداما فكان ا تاارتع ط ا اطشاا.ش وتااق أ إىل اط ابااش .خ.ااال إنهااا
ان.قت ذطاك امل.الاع ما ا"دي اطروسا ب ناختهاا بيساينني .خابني ماا
سافت يف اوراوها حنانهاا ورتتهاامل كاا جياأ ا خ ناى بعا ت
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وخستشا ا ا طكنا ا كاااا اروا اام يف اطااادخو ا خن اااق دفاااى اختا ا
اطع ا رش اطاايت تاادره يف ا ام ااش ودفااى كخاارخ ا ومل خ ااد امل.هااى
خ.دو ط دخالم.
يف القفقاس
يف سنش  1924سافر خسينني إىل اط. .اه كاطش راء اطاروه
اطساااب.ني .ويف ساانش  1925داااد إىل اط. .اااه .باااكوا بااانوم ا
كيسفوفودسكا تيبيفيسا  .يف بااكو ساهر دفيا راا نيا رئاي
حترخاار جرخااد وداماال باااكوو .اس ا "ن ا واارا وفاايالم د ا اطشاار
وجهل وجاو ر اإلساالوو .اراد ا خرحال إىل فااره .كاا كاريو
رئاي وتشا كااوا ا"ما .ا يف اذربيااا ا فنعا بامال خسااافر
إطيهااا .وباال اطثااور ا كااا كااريو ادخباا ما ناوااداما ف.اادصر خسااينني
ونفأ م را ني ا خشيد ط جوام فارسيام يف باكو .ومل نسااص طا
باطس ا ر إىل فاااره مل رفتنااا ا"خالااار وخوف اام دفااى حيات ا ا طكننااا
كف نااع بام تعانع طا جاوما فارساي ما يف بااكوو .ارسال إىل افيفاال
بيا ا ما ا بياااوت ا" نيااااء اط.ااادماءا اااناااات .حدخ.اااش وحبااارات
ودناصااار رااارويش .دااار يف اط. .ااااه راااابش مالف اااش دفاااى اطشاا ر
اط ارس واط ربا ا نا وعاائد خساينني .اط.اى را ره يف امسايش
كاااتش حيفااار ا كاااريو  .كتاااأ واملو اااودات اط ارسااايشو .ومل
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خشري إال مرات وفيفش .د ب كتاي جيورجيو ا حرسوه كثرو
وومياااشا اوااااو يف بياااوتهل وان ااااوه ن اااامهلا راف.اااوه إىل احيااااء
تيبيفيس ا اط.د ااش واسااواوهاا راش ا"طااوا اطاايت تن.فااها اط.وافاالا
وواارا ط ا تاااجر فارس ا ر ا ر اط ردوس ا ا رااا نام ا وداار ط ا
املناناااات اط ارسااايش .نظااا طاا امسااايات حارااد  .كاااا اطنااااه
خساااتوو ون يف اطالرخاااقا واطعا ا يو خساااتا و إطيا ا  .داااا يف
جيورجياااا وبااااكو حياااا دافكاااش فكتاااأ كاااثريام .ونشااار عاوداااش
ر رخش .وال إن يف اط. .اه فهل بوركني.
نتساءلمل ملاذا بدا خسينني يف اط. .اه رادرام كبريام را بياما
خسند اطسفالش اطسوفيتيشا وبدا يف موسكو رادرام وازدرو؟ اطاقطك
ثنى ااروج م موسكو إىل طينين راد او اط. .ااه طيبادا مساارام
حاااارام وخسااااتاليع اطكتابااااش؟ اال نفاااااص ا اطساااافالش اطسياساااايش يف
اط . .ااه تت ا وساااددت ا وا اطكتاااي احااانوا ب ا واحبااوه؟ يف
كنام ا وخنت رو!
اط. .اه ما كا
موت شاعر الوطن
ثنااى خسااينني ساانش  1925اهلااري ما موسااكو .ف.ااد صااداوش
اطيااا بينيسالفسااكاخا اطاايت كان ا ط ا املااالع ا ااارها وتاااوج
ح يد طي توطستو  .طك اطااواج بادا اي.ام دفاى اطشاادر .حفال
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ب من سيبدا يف طينين اراد حياا جدخاد ا سينشار جرخاد ا وخكتاأ
ر رام! طك اخش بداخش دو اط الج م اطسل واطش اء م اطشراي!
دشاايش مااؤثر ا اااي اطشاايود اطسااوفيييت ساانش  1925وااال
كااريو طشااا نيمل ماااذا خكتبااو يف باااكو د ا خسااينني؟ كي ا
حاط ؟ ب د اخاو سانكو يف طينين اراد ونهاتل با  .رحال خساينني ما
اطااادنيا وبيااال وصاااوهلاا! ملااااذا رحااال إىل طينين اااراد؟ امل خ اااار
واطوننيااش اط سااكرخشو يف طينين اارادا اطاايت جسااد ا تروتسااك ؟
انت ر خسيننيا او وتلا يف فند إنكفرتا.
ر ااا مل خك ا خسااينني مااا رام يف اطاادفا د ا ن س ا  .وكااا
اطال يفيو و ي ني .نفأ احد ل حقاءها ونهاأ كخار ب اب يابا .
ا يفأ صدخ.تي بينيسالفسكاخا ونازاروفا انهال اكفاوا وراربوا
ماا ماطا ا  .كتاااأ إ رنباااور مل وكاااا خاااثري اطساااطو ا تااارش تفاااك
اط عااابش حااول خساايننيا تشااري دفااى حساااب وتسااتدف ااادها
وختتب بن وذه .طكن مل ئِ إىل حت "نها كان حوطا ا فهاو
اطق كا جيقبها .كا خ ر ح.ي.تهاا .طكا يف اطو اع اطاق
كاا فيا ا كااا خرسا ا خكاو بااني ارااطا ست.اار لو! يف
كالو إ رنبور ح.ي.ش اطت.التها نظر اوبش .وفي اخيفام وسو ما
ال وفأ ط ا او م ختئ واتف .
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ن.ااال خساااينني ما ا طينين اااراد إىل موساااكو .دااار يف بيا ا
اطالبادااشا ووو ا حااول ن ش ا حااره راار م ا اطكتاااي .مشااى
اطناه ص وفام طوداد نوال اطفيلا وبكى كاثري مانهل .ب.ارار ما
سااوفيي م و ا اطش ا أ ان  .ا اطدوطااش دفااى املاام  .تراكااا
اكاطيل اطا ور .وهر كل كا خساينني حمبوباام ورا بيام .كتبا
د ورادر اطش أو .يف مسري اطدف مشى كال اطنااها
اطع
داروا باطتااابوت حااول ثثااال بورااكنيا توو ااوا اماااو بي ا رتس ا
حي كان ت .اد اجتااداات كتااي موساكوا ال توو اوا امااو
مساار ا ااار وداف ا اوركساارتا ا ا ااا  .ساامل متسااولمل
مم م قا؟ ويل ط مل اطشادر خسينني .فبدا خنت أ!
طاااقطك خعا ا أ فهااال اطشا ا أ اطروسا ا دو م رفاااش مكاناااش
اطث.افش يف وجدان  .وال اطشادر بيف د خسيننيمل درفت يف احوال
رااتىا صاااحيام ومهتاجاام مرخيفااما البا مدنيااش ربيااش ومالبا
دادخشا وكا يف ا"حوال كفها مهقبام .حدو فيا دارفاام ء تا
يف ب ب ا"وسا ا ود ش  .البد ا ريكام خشنام جدام كاا خادفع
ذطااك اطشااطص اطف ايص إىل اط ااراع ..انااا ال اداار ااري ذطااك اطشاااي
اطفالي اطقك .
تظهاار اطشااهادات ان ا كااا دااامالم جاادخام يف اطش ا را خاابريام
باطف ااش اطروساايشا كااثري اط.ااراء ا متاب اام مااا خنشاار .ح ااق ا" ااان
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اطش ا بيشا وا اار في ا ناااء اط .ااراء اطااق ن.اال ترا اام ر ا بياما دره
ا"دي اطروساااا اط.ااااادخلا ودر اااا يف وسااااال خااااا يف م.هاااااى
اطعاااورخني .مل خكتاااأ إال و اااو يف ذرو اطعااا و .وكاااا خ.اااادر
بوركنيمل وبوركني رو روسايشو .وبوراكني احاد ابارز املاث .ني
يف اوروباو .وا تعوخرا اخش ط شو!
يف احت ااااااال تاااااامبني خسااااااينني يف مساااااار اط اااااا حتاااااادس
طوناتشارساااك وتروتساااك ا اطفاااقا مل خؤمصناااا طاا ماااموش! واااال
تروتسك مل وخرج م ا يا دو صرخش حنقا دو و ع احملات .
مل خعا ا ق اطبااااي بااال ا ف.ا ا بياااده اطدامياااشو! ورا افوصو تروتساااك
اطشاااااادر يفاااااب واحتااجااا ا ومواو ااا ا يف احملاكااااااات! واااااال
تروتساااك يف تفاااك ا"مسااايشمل وت الاااى خساااينني خبشاااونش نعا ا
م ت فشا م اطام اط.اسا اطاق وطاد فيا ا ت الاى بهاا طكنهاا مل
ت الوا ا ِو! ادتااااد تروتساااك اطف اااأ باطكفااااات .طكا ا اطبال اااش
ا خادمرو اطابالد
اطف ظيش ال ت ال ا .ي.ش .كا تروتساك
اطيت سبها خسينني .ور ا مل خك ب يدام دا وتف .
ب ااد مااوت خسااينني وهاار ااول مااا ف.ااده اطااروه .ساااد ا"مل
و وت اطرو امل نوخش اط امش .ارسل كتصاي إىل ورك رسائل دا
ذطك اهلبو مل سوبول تسال الس ماراتا ارخشاني يف حاطاش دعابيش
حتتاااج امل ا ااش يف مش ا ىا فوطنااو خسااكرا وانااا اوااتف مااوت
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خساااينني ما ا جاااقور ا وكااامن اراه دناااد و اااو خاااروص مفوحا اام
نادخل .رد اورك دفاايهل م اتام دا خسااار خساينني .وواال ب ااد
وراءت ا اء ا"ول م ار ار خسينني إن خكاد خن ار م ا اا
واط.هرمل وكل و ن .ا وكل او راادر .خبادو طا ا را ره خادفع
كااثريخ إىل اطع ا وو .وعااد اطشااباي م ا صتف ا ا"داااار بيااوت
اط ا ا ووااربوا ارا ار خسااينني كاااا كااا خ.رب ااا .ب ااد ساانش ما
موت انف .صدخ.ت بينيسالفسكاخا اطرصا دفى ن سها فاو
واااته .كانا ا يف و اااع ن سا ا صا ا أ وبيااال موتا ا ا ورحفا ا ما ا
املستشاا ى إىل اطرخاا اطب ياااد ففااال تساااتالع املشاااركش يف ممثاا .
كمنها كررت يف اوراوهاا ماا واطتا دا اخااداورا دونكاا مل فارا
ا يااااا دو خسااااينني .كااااا املنت اااارو مهاااااا كاناا ا اسااااباي
انت ااار ل خرتكااو كتااأ خسااينني إىل جااانبهل .واطناااه خ ف.ااو
وب اااتهل وم اااان هل دفااى املشااااأ كاااا كاااا خ ف.هااا خساااينني.
واطش راء اطشباي خف.و وعائد ل بالرخ.ش خسينني.
ومع ذطكا كتأ بوخارخ يف إزفستيا م.اطش دنوانهاا واناداوا
اطتاج دا اطادرناشوا وبال مارور سانش دفاى ماوت خساينني .ال م.اطاش
انيااااش ب ناااااوا ومالحظاااااات ا ااااابشو .كتاااااأ فورونساااااك إىل
ااورك مل ادفنا ا ااري دفااى خسااينني! وكتبا زوجتا توطسااتاخا
إىل اااورك مل ال تتعاااور ماااا جيااار يف املناوشاااات دا ا خساااينني..
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ج فوه فاريام .وذطك كف ما صانع بوخاارخ ! نارد ساب ش وارب او
ناطب اام م ا مدرسااش إركوتسااك "نهاال وااربوا ر ا رها فت.ااانر ا اال
املدخنش إطيهل وتيفاامنوا م هال .وصاارت ارا ار خساينني تن.ال خباو
اطيد .يف خاطالاا يف اط.رو اطاق اوصده فايفل ماخاكوفساك وطيفا
برخااااكا وواا ا م اخاكوفسااااك يف امساااايش حيفاااار ا ارااااطا
متنودااو  .ناااطبوه باام خ.اارا دفاايهل ر ا ر خسااينني .مل ختووااع ذطااك.
يفأ وصر مل و ل تتوو و ا اوسب فا بيسيننيو؟
يف سااانش  1940وااارر اط ناااا خااااخونتو ا خ.ااادو خساااينني يف
امسايتني ادبيااتنيا إحادا اا دفااى مادرج بوطيتكنيااكا واطثانيااش يف
وادااش بيتهااوف يف مساار بوطشااو  .ن اادت اطبالاوااات يف سااادات.
طكا ا ا كوماااش اطساااوفيتيشا اطااايت ال خااااال فيهاااا صاااهيونيو ا
كانا ا حتيفصااار امسااايش يف ذكااارش دشااار سااانوات دفاااى انت اااار
ماخاكوفساااااااااك ا وخشاااااااااي انعااااااااارا ا اهاااااااااور دااااااا ا
ماخاكوفساااك ا فان ا ا ا"مسااايش املكرساااش يف واداااش مسااار
بوطشو طشادر ا اا ري احملبوي خسينني.
ب د د.ودا خوو درسنا يف موسكوا كا اطالالي ال خااطو
ختناوفو ر ر خسيننيا وال خقكرو ماخاكوفسك .
كااقا تاامطق رااادر نيفاار يياال وساايل راااي يف من الاا
تااري وطاد فيا اول نظااو ارارتاك يف دعارنا .انشاد دوانا
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روي.ش واجتهد يف اطت ابري وساو صارا داو صااخأ .بصا االدتاداد
باااطون ا يف زماا فياا بالفااش واطالف.ااش اطواحااد وا"رب ااو وا وفياا
اخيفااا اراارار ومناااف.و ون يفيااو وصااهيونيو  .مااع ذطااك كان ا
ربخت ا ص ا ي شا ميااات نظااامني احااد اا خشاايد دداطت ا ا وا خاار
يع روح  .ادتا بروسيا ا ائ ش اطايت طاي طا فيهاا ماموش .وكوتا
يف وجدانها!
ترسل خالو حيات اطسرخ ش مالمص منا دااو .وتالف ناا دفاى
ت .يد اط ارتات اطتاريياش اطايت نبسصاالها احياناا .وتشاهد ا امل ااخري
اط نياااش ال توطاااد جاااا ا مسااات.ر ا بااال تنيفا ا خاااالل حياتهاااا .وا
اطشطعيات اطيت ندرسها طيسا ابتاش إال كرماوز ت ا ذاكرتناا
ااادد دائاا اام ديونناااا
اطث.افياااش واطوننياااش .وا اط داطاااش ت ااار ا
بامل رفش طنرا ا بمطوانها كفها.
ال يففواااق إذ ا مهااااا ثردنااااا خاااارج اجملتااااع اإلنساااان  .ال
ن ال ا ونمخااق يف فاارا  .طيس ا حرختنااا فردخااش ف.ااوا وطيس ا دو
م اااخري فكرخااش واخالويااشا فامل اااخري حتا ا املو بااش م ا امل ااارع
اطع ري واملشارخع اطيفائ ش .ب ب اطالبا جامصا وطوال ا ااو ملاا
اوت ل اط اطع ش اطبييفاء وا ار ا"صل واطالني .طكا نظااو
ا يا ا وووانني اط ال اط ا ا تساو تو اناا إىل بيادرناا .كا
ا خااالو خسااينني "ن ا تاارع اطال يفاايني خث.فااو دفااى مو بت ا ا طااووع
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طريمنتو بوركني "ن الم عتا اام دونا  .ملااذا اصابص خساينني
احملبوي يف وميفش ا ياا ا"خاري وحيادام وحاخنااما ومهاددام؟! "نا
صاحأ ربخش ومووا ! ركه دزخرجينساك وكاريو ارو وننياش!
وطي اطكتصاي امثاطا يف باالد اخارش ساانو باقرادني حتاياانهل
م ا ا"راارار وم ا سااادات اطياامها وثنااع اطااي.ني اطااق داات دن ا
حماد املا و ا بم املو بش ا ر ت اوأ!
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سريغي يسينني
خنتا سري خسينني إىل اطش راء ا"كثار را بيش يف روسايا
حتاااى اوطكاااك اطاااقخ ال خهتااااو كاااثريما باطشااا را خ رفاااو رااا ره
وسبون ا و قه احملبصش تاداد مع ا"خاو.
ر ُر خساينني ساا ُل يف ادااوا توا اع وفاأ اإلنساا اطروسا
ِ
ورووتا ُا يااا عل ارا ا رخااازا واواسااو كسااياا راايكام اري وفياال م ا
اطالبااائع اطروساايشا ان اااو ا" نيااات اطاايت تاارتد ُد يف اطرخ ا اطروس ا
وهلقا ففي ع رخبام ا د كثريما م ار ار خسينني وواد طُ صا ع ورا ع
خُ نصى.
حتادصس اطشااادر دائاا ما ب طارٍ دا جااقوره اطرخ يااشا وكااا ع وااد
وط ا عد يف ورخااش كونسااتانتين و يف م.ان ااش رخااازا يف  3تشاارخ اوصل
1895و.ا وواااو ج ادصهُ امليسااور برتبيت ا ا " ابااا ُه كااا فالح اام ف.ااريما
كاااثري ا"والدا انهاااى دراسااات اإلددادخاااش يف ورختاا ا ااال انت.ااال إىل
مدرساااش امل فااااني اطكنسا ايصش يف ناحياااش عااااور طكنا ا مل خعااابص
مُ فا اام ف.ااد باادا خكتااأ اطش ا ر و ااو يف س ا اطتاس ا شا ورا سفاال
49

ب.ااو ب ام خعاابص رااادرما مه صا ااما وطك ا ستايف ا ساانوات وباال ا
خت .ق ط ُ ذطك.
خسافر ساري خساينني إىل موساكوا وخ اا ُل ما صد اري وعاري
يف مالاااابع اطنارااار اطروسا ا امل ااارو  .د .سااايتنيا في ااايئ حاطاااش
ا راع اطسياس اطق كان ثور ب روسيا يف تفك ا"خاوا وختبناى
ا دا اطالب.ش اط امفش دفى اطر ل م جقوره اط الحيصشا فيشارع يف
توزخااع املنشااورات اطساارخصشا وخعااب ُص مُراوباا ما ماا اطبااوطي ا ويف تفااك
املرحفش خبدا اطشادر باخار جام ش رانيافسك اطوننيش.
ربيع 1915و .خرحلُ خسينني إىل برتو رادا حيا خفت.ا –وبال
ا خ ل ريكام -اطشادر اطكابري اطكساندر بفاوعا اطاق خسات.بل
اطشادر اطشاي باطرتحايا وخسااددهُ يف نشار ارا اره يف افيفال دور
اطنشر يف اط اصاشا فينالفق اسل اطشاادرا وتت ادس دنا ا"وساا
ا"دبيش.
يف ا ناااء وهااوره يف صاااطونات اط اصاااش ا"دبيااش خباادو خسااينني
راااب ما روي .ا ما وساايااما ازر اط يااننيا ذ ا اطش ا را طالي اام .وخع ا
ر ا هرع ااقا اطشاااي وااائالممل «ر ا ر ُه نااازجا نظي ا ا موسااي .ا
بفااوع ِ
اخااار» وخرت اااع صاااوت اطشاااادر داطيا ا ما ب اااد ذطاااكا وختسا ا ُع عاطا ا
ا يو ا وثكِّنا ُ دب.رختا اطايت جاادت اطالبي اش بهاا دفيا بكار ٍو
50

وسااطاءا ا سااال يف ر ا ره صااوت اطااام ونبيف ا ا وخت .ااق ذطااك
حني تتع ُل اطسنش هلأِ اطثور بمطسنش هلأ ا ري اط امليش.
ختاوج اطشاادرُ طفاار ا"وىل سانش 1917و.ا طكا اقا اطااواج
سااردا مااا خنهااار يف اطساانش اطتاطيااشا طيباادا حيااا ترحااا ٍل وتسااكع
فياااوي روساايا نااو مال ودر اا ما م ا املتااااد اطشااااط حتااى اطب اار
ا"سود وحبر واوخ ا وم اطعني إىل اهلند وإخرا .
داو 1921و .ختاوج خسينني انيش م موانناش امرخكياش تاددى
إخاااادورا دونكااا وخسااافر م هااا إىل امرخكااا مااارما بموروباااا وم ا
ناع سيتممل ونن ب ني اخارش ...وساي اا دا حاأ امرخكااا بال
سريش فيها د ناما ونتن ما خ.تل اط فريج ُع سرخ ما إىل بالده.
اااادر ساااري خساااينني ا ياااا بااااكرما يف  27كاااانو اوصل
1925و .يف طينين ااراد .ف.ااد دااا ال ااني دام اام ف سااأ ور ااا م ا
وبيال اطنباوء باقطكا راخناا را ر ُه خ او ُ بتفاك اطسا اد املشاوبش دائاا ما
شاادر ا اا كااا يف وعايدت اطرائ اش «وانهاى ا ارج اطااق ُّ
حدخث  /بف ش اطبتوال املرحش» اطيت سن.رب ا مع عاوداش صتاار ما
وعائد اطشادرا واطيت تنتا إىل إصدارات صتف شا وكانا اقه
اجملاودااش وااد رات اطنااور طفااار ا"وىل داااو 2005و.ا حااني صاادرت
د وزار اطث.افش اطسورخصشا ب د ا تريتها دااو 2003و .بتكفيا
خومقاع م مدخرخش اطتمطي واطرتيش.
51

ل انت رع اطشادر كاا تقكرُ م ظل كتأ ا"دي اطروسا ا
ب ااد ا دع ا ب ا اطتناويفااات اط كرخااش واطروحيااش اط اي.ااشا ااا
ج ف خش ر باط اطاش واااواءا او انا وتا عل يف اطتعا يات اطايت ناطا
املبااددني اطااروه كاااا باادانا ن.اارا ااقه ا"خاااو ...ال ن فاال دفااى وج ا
اطدوش ..طك ما ن فا ونت ق دفي ا سري خسينني –ودفى اطار ل
ع إر اام ر ا رخ ما ني ا ما جاادام خااثري يف
م ا ساانوات داااره اط.فيفااش -تاار س
ن وسنا اإلدااي واط بالش.
ائر زخ اطدخ
2003
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ا ود جاءع املساء .اطندش
خفتاعُ فو نباتِ اط.رصا
وانا او إىل جوار اطالرخق
متككام إىل ص عافش.
خنب ُ م اط.ارِ وء امر
خنسكأُ فو ع س ِ .بيتنا
وم مكا ٍ ما يف اطب يد
اءععُ ا نيشس اط ندطيأ.
راحش ود ء
كمن جاط إىل املوودِ يف اطشتاء
بيناا تنتعأُ اراارُ اطبتوال
كشاو ٍ كبري .
و ناعس خف ع اطنهر
خرتاءش ط وراءع حدودِ اط ابش
ا ارهُ اطن سا ا و و خثريُ اطيفاصش
ب عاه امليصتش!
1910
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ناعسا يف ح.ل املف و
خعأُّ اطشرو ُ ميا ام تراءا
ورار ُ اط.ي.أِ اطع ري
تر عُ ر ع ا"و ا"خيفر.
1910

❁ ❁ ❁
انسكأع فو ع اطب ري

وءُ اط ار ا"ترا

ويف اط ابشِ خبك ماطكُ ا اخ ( )1بعوت دالٍ.
ع وارُ يف مكا ٍ ماا صتبكام يف معكْاعنِ
خبك اط ع ور اط َّ
اما انا فال ر بشس ط باطبكاء  -اطيفو ُء خ ارُ روح .
ادفلُ انكِ ستطرجنيع مع املساءِ إىل مُفت.ى اطالُصرُ
وسااناف ُ م ا ما فااو حامااش جدخااد م ا كوماا ِش و ائٍا ي هااا
ا ريا .
 1يف األصل (طائر من جنس قطا الغاابت) لكنين فضلت مالك احلزين.
54

سمُوبصفكِ حتى اطسُّكْرا وادادبكِ كا ر ا
صاورام م اطس اد ا وب يدام د اطفوو.
دند ا ممخوذ م بتفكس املدادبات ساتف.نيع نادخفك ا رخار دا
راسك
فمتفكِ اختُها اطسكرش بني سي.ا اطشُّارياتِ حتى اطعبا
ففيبكِ ماطك ا اخ بعوت دالٍ
عاصشس حنني فر يف حُار ِ اط ار.
1910
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شاعر
راحأ .خ كر باطدري املطي
ويف روح ت يئُ ااياالت
صدرُهُ مث.وأ بال نات ا يا
ووجنتاهُ مشب تا ِ باطشك
ر رهُ تراخى يف خُعلٍ
وخدصدتِ اطتيفادي ُ جبهت اط اطيش
بيناا تتص.د احالوُ ياط اطناص ش
يف طوحات ِ اطيت خبددها.
جيف ُ يف س.ي ش

يص.ش

ب.اخا اطشا شِ ري احملرتوش ت كورُ بعرها
يف خده خ.ببُ دفى وفل اطرصا
وخق أُ يف حوارٍ سر ٍص م .
56

إن خكتأُ ا نيشس ا"فكار ا اخنش
إن جياعُ و وفب ِ واللع املا
وكل قا اطيفاي

اي اطرو

سي.دمُ ُ دام ط.اءع روبلٍ واحد.
-1910
❁ ❁ ❁
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1912

().....
بكي ِ يف دوء املساءا
وس.ال اطدمو ُ اطااُ صر دفى ا"ر .
كا ا"مر .يالم دل روح وحمانام
ور ل ذطك مل خ هل واحدنا ا خر
وارحتف إىل ار ٍ ب يد ا
فمصب ا"حالو ذابفش ال طو هلاا
وب.ي وحيدام م جدخد
م قيع اطرو دو حنانك ودناختك
واصب ُ مرارام مع دالئل املساء
اوعدُ اماك ط.ائنا اطقابفشا
وارش يف احالم ني ك احملبوي
واءع يف دوء اطفياط نشياام حاخنام.

❁ ❁ ❁
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-1912

1913

قطرات
اختها اط.الرات اطفؤطؤخصشا اط.الرات اطرائ شا
كل ان ِ ييفش يف ا"ر ش اطق بيشا
وكل ان ِ حاخنشا مك ه صر
دفى اطنوافق اطرمادخشا يف اارخ ا"سود.
اخها اطناه اط رحو يف حيا دابر ا
كل انتل دظااء يف ديو ا خرخ ا
وكل نمس ُ دفيكل يف بئ اطس.و
فاا م دااء طكل يف دامل ا"حياء.
اختها اط.الرات اارخ يشا كل حتافنيع
إىل اطرو م احاا ا ومشادر .يفش
حني تناط.نيع بهدوء دفى اطاجاج
وتسرحني كمنك تب ثني د تسفيش ما
59

اخها اطبشر اطت ساءا امل.توطنيع با يا
ست يشو ورنكل قا وا"ملُ خ تار ارواحكل
وستست يفرو ما يكل ا ايل كثريام
وط خكو بإمكانكل نسيان .
1912
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تذكُّر
خف ع اطنافق ا اماو املدخل
ت ع اطاوب ش اطثفايشا
واط اوز ا اط إىل املوود
ختقكرُ رباب .
«ك ا كا ع وو ماا
دش ُ في ال ادر ُ ا ا ا
كن ُ اةوصلُ واتناهُ ف سأ
مُرددام ا" نيات.
وا ا ما قه ا يا ؟
ا ننيُ خر .
فمتقكر تفك ا"خاو
حبا ٍ ردخد.
ط.د دب ع نوخالم.
قا ما كرصروه كثريما
61

نوصحوا باطشيبا
ومل ن وهُ حرخصش اطتعرص .
ن صع اطكيلُ اخصها اط اوزا
ال تت امق كثرياما
فنهاختكس طيس دظياشا
وحياتك اصب يف اط.ت.
حسناما سمخيفع هلل-
قا و معري ا ا
طك سادشس احاا اطشيطوخش
وادمش إطيهل».
خف اطنافق ا اماو اطبوابش
ت ع ُ اطاوب ش اطثفايش
وخ و اط اوز وريع املوود
تفكام با ا .
1911اا 1912
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أغنية عن الكلبة
دند اطعبا يف ا ظري ا املفيكش با ودار
حي خفتاعُ كاطق أ بسا ا مُ.فول
و

اطكفبشُ سب مش

سب شس جراء ر.راء.
دادبتها حتى املساء
و ستها بفسانها
واطثف ُ اطقائأُ خسيلُ
إىل اس ل بالنها اطداف
ويف املساءا دندما وسط
اطدجاجاتُ م.ادد ا
خرجع صاحأ اطدار دابسام.
وكوصو ا راءع كفها يف كيس .
63

دعدعته فو ع اهليفاي اطثفايش
دفوها تف قُ جبرائها..
ونوخالما نوخالم كان ترة ُ
فو سالو مياه اطثف اطقائأ.
ودندما رج متثاوفشم م ع اإلدياءا
الحسشم اط ر ع املتعبأع م جنبيهاا
تراءش هلا اطبدرُ فو ع اطكو
واحدام م جرائها.
نظرت إىل اطاروش اط اطيشا
وادوط بشد
بيناا اناطقع اطبدرُ برووش
واخت ى خف اطتالل يف ا .ول.
وبعا ا كاا ت.دصوُ صدوش
دندما خرم احد ل إطيها حعا م طفادادبشا
انهارت دمو ُ اطكفبش
ومام ذ بيش فو اطثف .
1915
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الثعلبةُ
دعرعج دفى رجفها احملالاشا
واطت و اماو وجار ا دفى يكش دائر .
دعمُها كا خرسلُ ب .ام ص ري م روي.شا
ودفى اطثف اط .وجهام مُر .ام.
كل ر ء بدا هلا م خالل دخا اطالف.ش اط.ار ا
فتمرج

يف دينيها مستن .ات اط ابشا

وم اطدُ ل دع

رخص كثي شا

نثرت خراد ننصانش.
كالائر اطن.ار ا"سودا دع

فووها ياش م سدخلا

واملساءُ اطرنأُ كا دب.ام وورماخاما
راسها ارت عع ب.فقا
65

وطسانها ةاصد فو ع ا ر .
ذخفها ا"ص ر س.وس يف حرخق اط اص ش اطثفايشا
ودفى ر تيها -ما خشب ا ار املت و ا
اطق خ و برائ ش از اط ل اطالي اطباردا
ويف دينيها رب امل ايفتني سال اطدوُ بهدوء.
1916
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مع اطثفاش ا"وىل سمج ء
ويف اط.فأ سوس ُ اطواد ا متووِّد اط.وش
واملساء خش لُ اتع ُ كشا ش زرواءا
وخيف ء ط نرخ. .
ال ادفلُ ا وء او والو؟
و ل قا ناء اطرخص خرتددا او ناء دخك؟
ور ا ما اون ُ اطشتاء فو ا .ول
طي ع إال نيور اطتلص حتو يف املروجا
رائ شا ان ِ اختها اط ررش اطبييفاء
رائع قا اطع.يعُ اا ي اطق خب اطد عء يف دم .
كل اثنى ا ا لص إىل جسد
نهود اطبتوال اط ارخش
كه خا بايع اط ابش اطكثي !
كه خا مر ع ا .ول املكس صو باطثف
كل ار أُ ا ا لص بيد ص
اردا اطع عا ِ ااشبيش!
1917
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ال اندوُا ال اصر ُا ال ابك
كل ر ء زائلا كدخا رارات اطت ا اطبييفاء.
ا و ذ أ اطقبول خ ارن
ط ادودع رابام م جدخد.
وا

اخصها اط.فأ اطق ملست ُ اطتود ا

ط خت ق ك ادتك
واطبالد املنسوجش بمراار اطبتوالا
ما دادت ت ر باطنا ش حافيام.
فم

خا رو ع املاُ امر ا ا ان ِ ا
تهاصخ هلأع اطش اه.
هل

دفيكِ خا نيفارت امل .ود ا

خا اط يو اط ربيد ا
واط وان اط يا ش.
اطيوو ازدادُ خبالم با"مان ا
ا قه ان ِ اطيت دتتِ اختها ا يا ؟ او ان حفا ُ بكِ؟
طكمن يف اطعبا اطربي

اطباكر

مل انالفق دفى صهو ِ جواد ورد .
68

كفناا كفنا يف قا اط امل إىل اطت سصبا
بعا خنسايُ يفاهُ ا"ورا م اراار اط.ي.أ..
فك مباركام إىل ا"بد
ط.د اتيص طكس ا تا ر وا ثوت.
1921
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رسالة إىل أمي
اما زط ِ حيصشم خا داوز ؟
انا ما زط  .سالو دفيكِ .سالو دفيكِ
وطينسكأ فو دارع
ذطك اطيفوء املسائ اط رخد.
خكتبو ع إط ص انكِ تكتاني وف.ك
وحتاننيع كثريام "جف
وخترجني إىل اطدريِ
ال ك اطرس اط.دخل.
خكتبو ع ا ربخش واحد تفصص دفيكِ
يف وفاشِ املساء اطك فيصشمل
رطص ما خ رهُ خنارهُ يف وف
ا ناء راارٍ يف ا انش.
70

ال ر ء م
إ

قا اط.بيل خا اطييتا فاناك

و إال قخا م.ي

طس ُ ذطك اطسكوري اطااُر
طك اموتع دو ا اراعِ.
انا ما زط ُ ك هد حنونام
واحفلُ ف.و بممرٍ واحد
ا ادود سرخ اما
اربام م

قه اطكآبش ا ارفشا

إىل بيتنا اطع ري.
سمدود دندما ثتدُّ ا" عا ُ
يف حدخ.تنا اطربي يش اطبييفاءا
طك دفيكِ اال تووظي مع اط ارا
كاا كن ِ ت فني وبل وان سنوات
وال تووظ يفَّ احالم اطيفائ شا
وال تثري ما مل خت .ق-
فانق وو مبكر جدام
كا ع دف ص ا اجرصيع اطت أع واط .دا .
71

وال ت فواي اطعال  .فال داد طقطك
وما م دود إىل اطوراء ا
ان ِ وحدع اط و ط واط ر
ان ِ وحدع وئ اطس ر .
إذام انس وف.ك ذاعا
وال حتان كثريام "جف ا
وارجوع اال خترج إىل اطدريا
ال ك اطرسص اط.دخل.
1924
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وانهى ا رجُ اطق

ُ حدخث

بف شِ اطبتوال املرحشا
بيناا نارت اطف.اطق حبا ا
دو ع ا تمس دفى احد ب د ا .
ودفى م خُؤسع ؟ إذا كا املرءُ دابر سبيل
رُّا خُ رصجُا لص خرتع اطبي م جدخدا
وسفلُ بموطكك اطقا بني ح.لُ اط.نصأ
واطبدرُ اطق خ تف اطتكش اطارواء.
او ُ وحيدام وسوس اطسهأ اط ار ا
بيناا حتالُ اطرخصُ اطف.اطقع إىل اطب يدا
او ُ ناف ام با"فكار د رباب اط ر ا
و ري كس دفى ر ء

ا ميفى.

ريع كس دفى تفك اطسنوات اطيت بددتُها دبثام.
ري كس دفى روح بن سايَّش اإلز ار.
وخفتهأُ موودُ اط ُنصاي ا"تر يف ا دخ.شا
طكن ُ ال خستاليع ا خدف احدام.
م ا ُار ِ ال حترت دناويدُ اط نصايا
73

وال ت نى ا"دشايُ م االص رارا
وكاا ترم اطشار ُ بهدوء اوراوها
ارم اطكفاات ا اخنش دنص ...
فإذا ما اطام ترعس طفرخص ا تقرو ا
احداما

لص ةاص ها يف كومش ال ت

ف.وطوا كقامل ط.د وال ا رجُ اطق

ُّ

ما دنده ...بف شِ اطبتوال اط قبش.
1924
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رسالة إىل امرأة
تقكرخ
تقكرخ ع باطالبعا كل ر
كي ع وو ُ مفتع.ام با دارا
وذرد ِ اط رفشس مهتاجشم
ووقف ِ يف وجه
كالمام واسيام.
وف ِمل
ك طنا ا ن رت
ف.د دقبتكِ
حيات اطالائشش
وال بدص طكِ ا

م متاب شِ رؤونك

اما معري انا
75

فيتابع االيفدار إىل ا"س ل.
حبيبيت
ان ما احببت
وما دفا ِ ان كن ُ بنيع ا شودا
ك عا ٍ مر عقٍ مابدا
خهااهُ فاره راا .
ما دفا ِ
ان وسو اطدخا اطكثي
ويف فو ى زوب ش اطوجودا
كن ُ ات قيا "ن ال افهل
إىل اخ حتافنا حوادس اط.در.
حني خكو ُ اطوج ُ يف اطوج ا
ط نتبيص ع املالمصا
ا"رياء اطكبري ال تُرش إال م مسافشا
ودندما خهتاجُ وج ُ اطب ر
ت دو اطس ينشُ يف حاطش مُبكيش.
ا"ر

اطس ينش
76

ويف

ظش ما رطص مهيأ

سي.ود ا يف وفأ اط واص واطاوابع
"جلِ حيا جدخد وفار جدخد.
وطك مع ه دفى سالص اطس ينش اطكبري
مل خس.وا مل خبعقا ومل خشتل.
وفشا اوطكك –اص اي اطرو اابري -
اطقخ ثاسكوا وسو اطتمرجص.
خومها انا اخيفام
ويف ذطك اطعطأ اطوحش ا
وبود ٍ دايقٍ ا اف ل
بال ُ إىل دنت اطس ينش
ك ال ارش و ءع اطناه.
ذطك اط نت-
كا ع ،وار م روسيش.
وايفني ُ دفى كمس
ك ال اتممل "حدا
وك انه حيات
77

يف دوار اطسُّكر.
حبيبيت!
ط.د دقبتكِا
وكان ديناع املت بتا ِ
تقوبا باط عصاتمل
حنيع كن ُ امامكا ودفى مراش م ا ايع
ا درُ ن س يف املشاحنات.
طكنكِ مل ت فا
ان يف ذطك اطدخا اطكثي
يف فو ى داص ش اطوجود
كن ُ ات قي
"ن ال افهل
إىل اخ حتافنا ت.فوبات ا"ودار.
❁ ❁ ❁
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ا معرصت اطسنوات
واصب ُ يف دار كخر.
اح ُّ وافكورُ بالرخ.ش صتف ش
واوولُ ونبيق اط يد امام
ا ادُ واجملدُ طك اخصها اطربصا .
واطيوو وانا
يف ار مشادر روي.ش
تقكَّرتُ ت بكِ ا اخ
وسارد "ختع
كي ع كن يف املا
وماذا حدسع ط !
حبيبيت!
خُس دن ا اوول طكِمل
ط.د ت ادخ ُ اطس.و س يف ا ر
واصب ُ يف ا انأ اطسوفيييت
اكثرع رفا اطدريِ تاسشم.
مل ادد اطشطص
اطق كنتُ ُ فياا ميفى
ما كن ُ "دقبكِ
كاا ف ف ُ م وبلا
79

و"جل راخش ا رخصش
واط ال املاُيف ء
مست د انا ا اذ أ حتى املانئ.
ساحمي ...
انا ادر ُ انكِ ما ددتِ تفكس املرا -
ان ِ ت يشنيع
مع زوجٍ ذك وجادص
وال ت نيكِ اطيووع اوم ا
بل انا ن س
ما ددتُ امثصلُ ريكام باطنسبش طك.
ديش حياتك كاا تر بني
وكاا خ.ودُع حس ُ ناط ك
حت ع واللٍ وارفش متادصد .
مع حتيات
م خقكرع إىل ا"بد
احد م ارفك
سري خسينني
1924
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رسالة من أمي
بم ر ء
سمفكر ا ؟
ود ا ر ء
سمكتأُ ا ؟
امام
دفى اطالاوطش اطككيبش
رساطش
ارسفتها إط ص ام .
كتب إط وائفشمل
«إ استال عا خا دع ور
ت الع إطينا يف اط يد.
81

اررتِ ط راالم
و"بيكس سرواالم
فمرياء كثري تن.عنا يف اطبي ا
ووشس ردأ ختافك

فال خ اب

انك رادرا
وانك تعاد ُ
اطسُّا ش اطسيكشا
ط.د كا م ا"فيفل كثريام
طو انكس منق اطال وطش
مشي ع يف ا .ل خف احملراس.
ط.د اصب ُ داوزام
وحاطيت ال تسرُّ
ففو كن ع يف اطبي
منق اطبداخش
طكا طد ص ا
كنصش
وكن ا اص ح يد
82

دفى ركبيت.
وطكنكس ب ثرتع اوالدع
يف اطدنيا
وودصم زوجتكس
ببسانش إىل ريع
ودو ع اسر ا دو صداوش
دو مرفم
و

ب إرادتك
رو يف مستن.ع ا انات.

وطد ا بيأ
ما اطق جرش طك
ط.د كن ع دمثام جدام
ودخ ام جدام
وود تسابقع ا ايع يف اط.ولمل
خا طس اد

83

()1

اطكسندر خسينني
طك َّ كماطنا فيكس
مل تت .ق
وما ساُّ يف اطن

و يفصها

ا واطدعس
و ع دبثام
انكس ط.اء اطش ر
حعف دفى مالٍ وفري.
ومهاا خك م.دار ما وبيف ع
م ن.ود
فإنك ط ترسلع إىل اطبي ريكام
وهلقا خنسايُ كالم حبروش
مع ان ادفلُ
م خالل ةربتكمل
ا اطش راء ال خت.ا و ع ماالم
 1والد الشاعر.
84

ووش ردأ ختافك

فال خ اب

انك رادر!
انك تعاد ُ
ء شم سيكش
فكل كا م ا"فيفل
طو انكس منق ن وطتك
مشي خف احملراس يف ا .ل.
ا

حا دايل

ن يئُا كمننا يف اط تاشا
وال منفك حعانام
طك طو كن ع يف اطبي
طكا طدخنا كل ر ء
وطكن ع بقكائك ود اصب ع
رئيسام طفانش اطتن يقخش
وط شنا بشاادش
وما ةرا دفينا احد
وملا درف ع
85

قا اطت أع اجملوان .
وكن ُ اجتتُ
زوجتكس
دفى ا ياكش
وكاب ٍ طنا كن ع
ارح ع ريطوختنا
❁ ❁ ❁
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واددعكُ اطرساطشس
اروام يف اطردأ
اح.ام ما م صرجٍ طد َّ
يف قه اطالرخق املنشود ؟
د كل ما جيولُ يف خانر
سمحتدصسُ الح.ام
سمحتدصسُ
يف رساطيت ا واي.
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رسالة إىل جدي
ادرتُ
مس.وس راس
خا جد اط اط
و منقا اكتأ إطيكس م جدخد...
حت اطنافق دندكل
تع ر اط واص ُ ا ا
ويف املدخنش ختواصلُ
اط واءُ واطيفاي ُ.
طكم مكش ريالا
ود تسففوا إىل اط فويشا
ومن وعس م اطنوو نوال اطفيلا
فرح ع تهاص ودمكا
88

واطر بشُ تتافكك
ا ختفعع م ال كس
وتع دع إطيهل
طتوس هل

ربام

راعِ املوود

بسانشا دقبش
طرو مُ افا ..
طي

دبثام

ا اباعس ود وادعس
إىل اطشاصاه يف خفوت ِ اطنائيش
ومن ُ ال شس مكاخيل م اطشوفا
ط.اء ت فياكسمل «وجودع اااطق»
و«اطعال »ا «رما اإل ا »
ا وادُ ا يدُ خف.ى اط ناخشا
واط ف ُ املنت.ى
خ.دوُ إطي

اانشس حأا

وان ع حتاكل ن سك
بن سك
89

واطش ء ذات
رح ت فوا
طك ع ا

يدع.
يد

مل خت .اطدره
وطياخدع يف حانكا
سافر إىل بفد رخأ
وبراخك ا مل
اةوصلُ متسك ام
مُراكاام يف راس
ار ارام بيصش زائد !
ت.ولمل
إنهل سروون منكا
إن اتقا
واملدخنشُ -صاددشا ومبقر .
وطك خا جدص
طيس ا"مور كقاا
ووفاا خسر ُ اطفصُ
90

فرسام سيكشا
اط رهُ اطسيكش
م ا ظري ال تُسا ا
طك ع م خر أ
يف م رفش دري جدخد
سي.ولمل
حتى ال تت

يف اافاا

دفيكس ا ت ادر
وننك اط اخا.
و ا ود رحف .
وانا ا

يف بفد ب يد.

ربيع م حوط
نا اطورود اكت م وبيفش اطيدا
ارسلُ إىل وحدتك اط.درخصش
سالمعها ا ار
م ب يد.
ا

اط اص شُ اطثفايشُ
91

تع رُ بشد يف رخازا
وان هلِ
طربخيت
وطكنكس ت فلُ-
ان ما م زالجات
ك ا حتافك
إط ص نا
ادفلُ-
انصكس تود اجمل ءع إىل اطورود
إىل اطد ءا
وطك ع املعيبش!مل
ا ط ناتك
و

ب.و والار

ط تاحاحكس ابدام
إىل ا مكا .
وإذا م ُّ؟
ل تساع خا جد ؟
92

ااموت انا؟
ودند ا ل ستاف

يف دربش اط.الار او ال؟

طتشارعس
يف دره جنازت
وطت

ط

يف كخر حا ٍ م احاان
« ففوخا»؟
دند ا اجف
اجف

اخها اط اوز

دو ع دمو

و قه
بهقه اط ره اط والذخش
ك ا خا هلا م فره
خا هلقه اط.انر م فره!
ال بد انهل
اررتو ا م املانيا
فاها ا دخد
ود ادتادع اطنار
93

واطدخا ُ خرت عُ فووها كاط ُر
اسودعا كثي اما وصاخبام
طو كا ع

وادنا

مثل قا اط ُر
فكل كا ع خفامنا
م اطسُّروج واملااسص!
انا ادفلُ-
اطام ُ خ ت ُ حتى ا ار
وان اخها اط اوز
ستدرع خومام ما
انكس ط حتعلع
إال دفى كومشِ دظاو
م افيفل فرهٍ
تربالها إىل اط ربش
يف مكا ٍ ناء
وستدرع اخيفام!
94

ان مل ارحل دبثام
ناعا حي اط دو اسر ُ
اسر ُ م اطالريا
حي اطبالد احملانشُ
باط واص اطثفايش وا رائق
ال خسر ُ اطفصُ
حعانام ردخكام!
1924
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سمط ُ اطيووع صريفيصام
خ.دوُ ط.اءع اطروبل نع توما ا
كي اوولُ طالال اطرائ ش
باط ارسيش كفاش روي.شمل «احبك»؟
سمط ُ اطيووع صريفيصام
()1

بعور ار َّ م اهلواءا وا دا م تيار فانا
كي ط ا انالق طالال اطرائ ش
كفاشم دقبشمل «وبفش»؟
وسمط ُ اطعرييف اخيفام
وانا اخ

ااالع داي.ام يف وف

كي ط ا اوول طالال اطرائ شا
كي اوول هلامل «إنها ط »؟
فمجاب اطعرييفُ باختعارمل
د ا أ باطكفاات ال خت د و ا
د ا أ ختنهدو خ يشم ف سأا
 1هنر.
96

بيناا تت.دُ اط يو كاطياووت.
اط.بفشُ ال ثتفك اءام.
اط.بفش طيس ن.شام دفى اط.بور.
إنها تتيفو ُ ورد م تراءع
تقوي بتالتُها دفى اطش اه.
يف ا أ ال تُالْفسأُ اطيفاانات
وم ُ تُ هر ُ اطس اد ُ واملعيبش.
«ان –ط » تستاليع ف سأ ا ت.وهلا اطيدا
اطفتا نادتا اااارع ا"سود.
1924
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الفتاة الفارسية
()1

را اني ا خا فتات ا را اني
ا"ن م اطشاال؟
اران مست دام ا ارو طك ح.الم م ا"حادخ
د اط.اص املتاوصج يف وء اط.ار.
را اني ا خا فتات ا را اني
ا"ن م اطشاال؟
ا" اط.ار ناعس اكت كش م صر ؟
ال ارش ررياز ا ايفش
()2
افيفل م سهوي رخازا
ا"ن م اطشاال؟
اران مست دام ا ارو طك ح.الم م ا"حادخ
 1شاغانية :اسم الفتاة الفارسية اليت خياطبها الشاعر.
 2رايزان :مقاطعة الشاعر يف الشمال الروسي.
98

إ ر ر قا اخقت ُ م اطسنابلا
خق ب يف وط وي حولع إصب ك إ اردتِ
ط خؤمل ذطك ابدام!
انا مست د ا ارو طك ح.الم م ا"حادخ .
د اط.اص املتاوصج يف وء اط.ارا
 ِّ،خبعالت ر ر ا"ج دا
وافرح خا داخات وابتسا ا
وطك ال تووظ يفَّ ذاكرت
وء اط.ار.
د ح.ول اط.اصا حت
را اني ا خا فتات ا را اني
ناعس يف اطشاال فتا ا اخيف ما
تشبهكِ بشكل مق لا
ربصاا كان ت كر ب ا
را اني ا خا فتات ا را اني .
1924
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وف ط إ س اد
كا خُ.بفكِ يف اطعدر ف.و
امهفي –"جل اهلل-
فسمت فلُ خومام ما!
و ني ِمل «وراءع اط رات
اطورودُ ايل م اطع عافات امليتش»
وطو كن ُ نيام
طو

ُ طف ِ كفاات اخرشا

وط.ال ُ تفك اطورود
" س ادت اطوحيد -
جبااط را اني اط قبش.

اال ارش م خناف
فال ت قبي باطنعائص
ال نعائص باطنسبش ط ا

وما دم ُ ود وطدتُ رادراما
ففي

بإمكان ا اوبِّلع إال كشادر.
1924
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مل اك يف خوو م ا"خاو يف اطبوس ور
فال تسمطي دن ا
اما يف دينيك ف.د راخ ُ اطب رعا
مُفتهبام بنريا زرواء.
مل اسر إىل ب داد مع اط.اففش
ومل ان.ل إطيها ا رخر وا ناء
اح جقدك ا ايل
واتركي دفى ركبتيكِ ارتا .
و انيشم ..مهاا رجوتكِ
فإ رمن ال خ نيكِ دفى اإلنال
وود ال خ نيكِ ان يف روسيا اطب يد
رادر م رو ومهل.
يف روح ترتددُ ان اوُ اطتاطيانكاا
بيناا اءعُ نبا ع اطكاليا يف قه اطفيفش امل.ار .
طك اختخ اختها اط ارسيش
101

اال تر بنيع بربخش تفك اطبالد اطارواء اطب يد ؟
انا مل كتِ جعرصاءع املفل!
ان ِ م ددان اختها احملاوبش
و اصت خداع اطتايصتا

()1

ثامام كاناحني.
انا منق زم ٍ ب يد احب ُ يف معري د اطسكينشا
ر ل ان ال اط

ما ميفى م حيات ا

ف دص ي ا ص حدخ تر بنيا
د بالدع اط رحش.
()2

وا،د يف روح كآبش اطتاطيانكا
واسكرخ بمن اه م اتنكِ اطبا ر

حتى ال اتنهدا وال افكرا وال ارتا ا
 1نسبة إىل طائر التم/ .م/
 2يستتددم الشتتاعر لفتتل( :كليانكتتا) و تتي لتة موستتيقية متتن نتتوم ايارمونيكتتا ولكنهتتا
ببضعة أزرار على نسق واحد ،و ي تشبه األوكورديون/ .م./
102

إىل تفك اط تا اطشااطيش اطب يد
ور ل ان مل اك يف اطبوس ور-
فسمختفقُ طكِ ريكام دن ا
ومهاا خك ف يناع كاطب ر
ءاوختا حمانتا باطنار.
1924
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.....
ذ أُ اط.ار اطباردُ
دالرُ اطدففى واملنثور...
كل ييل اطتاوالُ
يف اهلدوء ا"زر واطنادل
هلقا اطبفد.
ناعس ب يدام ترتاءش ب داد
حي دار رهرزادُ و نص
رهرزادُ اطيت ما دادت تالاعُ يف ر ء
فانق زم ٍ ب يد ،دع رنني حدخ.تها اط نصاء.
اربا ُ ا"ر

اطب يد

من ادشابام فو اط.بورا
فيا اخها اط ابرُ ال تفت

إىل ا"موات

وال حت ِ راسك طشوا د ا" رحش.
حدص وسرتش رودش ا"رياء م حوطكمل
اطش اهُ مشدود ا باةاه اطورود.
فسامل ب.فبكس حتى ادداءع-
104

وستنتش ب بق اطورود.
إذا كان ا يا ُ  -ف شها ب اق
وإ كا ع ا أُّ  -فان ا
اما إذا اردت ا تن

في

ط موات

فال تسال ا"حياء بربخاعس قه.
قا ما نصت ُ ذاتع خووٍ رهرزاد-
وما سيكررهُ اطور ُ املع رص كاطن اهمل
اوطككس اطقخ ع ال خر بو ع بش ء
ال خست .و يف قا اط امل إال اط ال .
1925
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......
خا بالد اط ردوس

()1

اطارواء

ط خكو بإمكانكا وطو اط.ي ِ ذاكرتكا
ا تنس ذطكس اطروس اطرويقا
وتفكس اط ينني اطبسيالتني ا املتني.
رائ شا ان ِ خا فارها
فاطورودُ تيف ء كاط.نادخل يف ربودكا
وطكنها حتد

م جدخد

رونتها اطالازجشا د بالد اطب يد .
رائ ش ان ِ خا فاره؟
اطيوو ارريُ طفار ا"خري
ررابام دالرام .يالم كطارتنا اطش بيش
واءع صوتك خا را اني اط اخا
يف سادش اط را اطع بشا
 1الفردوستتي :شتتاعر فارستتي طتتاجيكي شتتهب عتتا تقريبتتا بت عتتامي 1020-940
أو / 1030املرتجم./
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خر مرص .
ط اخشى دفيك م اطت اسشا
وطك بسبأ قا اطتاهل دفى وجهكا
سمترع ا نيش د روسياا
تقكورعِ ب طو نصيتهاا
وانا سمددوعِ دومام يف ا نييت.
1925
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كلب كاتشالوف

( )1

ات خا جيل خدع دهدام دفى اطس اد ا
انا مل ارع مثل قه اطيد م وبلا
وت ال ننبص م ام يف وء اط.ارا
حي اطالبي ش ادئش وساكنشا
ات خا جيل خدع دهدام دفى اطس اد .
ارجوعس خا داخا ال تف س بفسانك
وافهل م ابسو ا"مور
إنكس ال ت ما ا يا ا
وال تدرع ما اطق خساوخ ا يفيا فو قه ا"ر .
صاحبكس نيصأ ومشهورا
ترش اطكثري م اطيفيو يف بيت ا
 1كاتش تتالو1948-1875 .. .م ممث تتل ش تتهب يف مس تترل موس تتكو الف تتين و تتو
صديق الشاعر /م./
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وكلص منهل خبتسل طكا وخر أُ
ا خدادأع وبرع اطنادل.
ان ع باطنسبش طفكالي  -د رخيت ا اال
طالي ونيأ وتثق بناا
ودو ع ا تستمذ ا واحد منا
تتال ل –كعدخقٍ صاور -طت.بفنا.
خا داخا جيلا كل كا ع بنيع يوفك
م اصنا واصنا ا
طك تفكس ا"كثر صاتام وحانام م ا ايع
اما مرصت فام ما ودفى سبيل املعادفش؟
إنها ستمت ا ا ا طكس قا.
دندئق بص دينيك دفيها د
و"جف ا ه بروَّش خد ا
مُك ِّرام د كل ما اورتفتُ ُ م ذنويا وما مل اورتف .
1925
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......
وبفي ا وبفي
حتى ا"ملا حتى اطدو
ما م وفا ٍ بنيع اإلراد اطبارد ا
وتيار اط.فأ اط وصار.
اطكمهُ امل.فوبشُ
وسوس اط رحني طيس طنا!
افها خا صدخ.يت
دفى ا"ر

خ يشو ع مر م واحد !

انظر إىل ا"رياء نظر م ادئشا
وحدصو مل يف اطيفباي اطند صا
يف اط.ار اطق خشب ُ رابام اص را
خدور وختفوش فو ا"ر .
وبفي ا قا ما ار أُ ب ا
ف.د نى اطاوالُ ط ا نيشا
وارش ا ذطكس اطق ختثنصى يف ا"داط
ود حتس ع دنوص اجف .
110

اختها اط.و املتالريش
إ كا موت ففيك
وطكن وحتى نهاخش ر اه حمبوبيت
سموبفها.
وك خت اىل اطعوتُ يف كل وو
بني اط.رن ل ا"زر
ومع ح ي اراار اطبالل اطنادل
دو خالٍ ودو ع تستصرمل «انا طك»
وك ال يبو اطيفوءُ فو اطكمه املاتفكش
ذات اطر و اا ي ش-
اررب و صن خا صدخ.يتمل
ف فى قه ا"ر

خ يشو مر م واحد !
1925
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......
()1

ودادام باكو! ط اراعِ انيشم.
ا

ااو روح

ا ا ُ روح ا ا

واط.فأُ حت خد ورخأ ودفيلا
إن اح ُّ ب.و ِا تفك اطكفاش اطبسيالشمل صدخق.
ودادام باكو! اختها اطبن ُ اطرتكيصشا ودادام
ستتدُ اطدماءُا وتيف ُ ووا
وطكن سمتلُ –كاطس اد  -حتى اط.ت
امواجع واوخ ا واخارع ح باالخانسك .
ودادام باكو! ودادام كم نيش بسيالشا
و خر م صر سم لُّ صدخ... .
وسيوم ط حانيام براس ِا اطق
خهتاُّ كورد ذ بيشا وسو اطدخا اطرماد .
1925
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 1ابكو :عاصمة أذربيجان.
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......
اذكرُ خا حبيبيتا اذكر
برخق ر رع.
ما كا سهالم دف ص
ا ا الرع ط راوك.
اذكرُ طياط اارخ ا
ح ي ع واللِ اطبتوال
ر ا كان نهارات تفك ا"خاو وعري
طك اط.ارع ا اءع طنا نوخالم.
اذكرُ انكِ وف ِ ط مل
«ست بُرُ اطسنواتُ اطارواء ا ايفش
وتنسان خا داخا معع امرا اخرش إىل ا"بد
واطيوو اخ.ظ مشادر

انيشم

اطاخافونش املا ر
كل نثرتُ –خومها -ا"ز ارع حبنا ه
يف خعالتِ ر رعِ ا"ج د.
113

اط.فأُ طي ع را بام  -ب دُ -باالنال اء
وم احملا ان احأص سواعِ
إن ُ ختقكرعِ وعصشم حبيبشم
مع امرا اخرش.
1925
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......
ا ي ه خا

ا ا وارسل

ار تكس اطبارد ا ال تس.و
فطف ع سور امل.ت
ما م وفأ خنبب.
إنكس تيف ءُ يف كيع ح.ولع ا ودارا
وث

دوءع اطسهويِ

واالرت ارات اطباكيش
طفو.اطق اطيت مل ت ادر ب د.
راف ام راس داطيام
 -وطي

بسبأ ا رج واط ابش-

تفت.وُ اذن ا نيشس رطصٍ ما
د ح ا ف ِا وبي ِ كبائ .
واارخ اطق
اطق ا

ُّا

ع اطنسغع يف درو اطبتوالا

را ع "جل م احبب ُ و ارتُ
115

خبك وروشم وروشم فو اطرمال.
انا ادفلُا ان ُ ورخبام جدام
 وطي ع بقن او ذنأ ري -سمكو ميفالرام ا اناوع انا اخيفام
حت ع ذطك اطسياج اطر يأ اطوان .
تنال ُ اطشا شُ اطروي.ش
وخت وصلُ اط.فأُ إىل رماد
وخيفع اصدوائ حارام رمادخام
رُوش ه دفي ب ر ابيات م اطش ر
وطو كا ع ط ا اختعرع طن س
م هوو ا ا املرافق طفدف ط.ف مل
احأَّ ونن وار

ا

كاا سأ اطسكري حانت !
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فو اطنافق وار .حت اطنافق رخص
واورا ا ور املتالاخر فيفيصش وناص ش.
بكاءُ اهلارمونيكا اطب يدا صوت مستوحد-
وكل م تيا ا وكل و وع !
تبك وتيف كُ ا نيشا حاخنشا خائسش
اخ ان ِ خا زخافونيت؟ خا زخافونيت اااطد ؟
كن ُ خومام ما اخرجُ انا اخيفام إىل حبيبيت
يف صبا اط يد اطباكرا حاجبام اهلارمونيكا د اط يو
اما ا

فاا ددتُ اد طفاايفش ريكام.

وبتم ري ا نيش طيس ط ا صرتُ ا

كُ وابك .
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إىل أخيت شورا
س صن ط تفك ا" نيشا اطيت نتها طنا
فياا ميفى امنا اط اوز.
وال تمس دفى ا"مل اط.تيلا
وبإمكان انا ا اردد م ب دع.
انا ادفلُ ثاوع اط فل...
وهلقا فمنا مهاوو وحماو -
وكمن اءعُ
م بيتنا اطق وطدنا في ِ
ارت ارام حنونام يف صوتك.
صن ط ا وانا م ها
مع قه ا" نيش  -مثفك-
طو الوي ُ دي ع وفيالم-
فسمرش انيشم مالمص ذاع اطالرخق.
س صن ط  .ف رحيت-
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ان يف قا اطام ا طس ُ اطوحيد
اطق احأع بايع سياج ا دخ.ش اارخ يصشا
واورا رار ِ اط ناي املتساوالش.
ط ا وسمتقكرمل
 فاا انا با هل املتناس -كل كن س يدام ومرتاحام
بربخش ام ودجاجاتها املشتاوات.
احبب ُ –وإىل ا"بد -وامشس اطبتوال
و تبدو خف ع اطيفباي واطندش
احبب ُ ا عانها اطق بيش
وفستانها اطكتان .
وهلقا فإ ط وفبام روي.ام-
اماو ا" نيش وااار
ط.د ج فت ارش فيكِ تفك اطبتوال
اطيت ت ُ .حت ع نافقتنا ا بيبش.
1925
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إىل أخيت شورا
يف قا اط امل انا دابر سبيل ف سأا
ففوصح ط بيد فرحشا
وانظر فف.ار اارخ اخيفام
وء نادل و ادئ.
"ول مر ار رُ باط.ار خُدفك ا
"ول مر اح ُّ باطد ء م اطتود ا
و منقا م جدخد اديئُ وكمل
با أ اطق مل خ د موجودام.
قا ما ف ف ُ ب سهفنا
املافوص ببيا

اطرملا

ما ف فت براء ُ احد ل اطقابفشا
وحننيُ احد ل اط ايق.
120

و"جل ذطك ط اخ ع ابدام
ا ص ا أَّ ال جياصا وال خ رص ا
وباطنسبش طنا انا وان ِ ناع حأص واحد
ُرهع فينا و حأ اطون !
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باي ازر ا سهوي فايصشا
ر ا وار اص ر ورويقا
اط.فأُ بش ء م اطراحش املشوبش بمملٍ خ ي
ختقكرُ امرام ما م ادوام املا يش.
اطثف دند مدخل اطبي خ ع ُ كاوب ش م اطرمل.
يف طيفش م.ار كهقها ودو كفااتا
امف ُ وب يت املعنودش م وبر ر فو جبهيتا
وترك ُ سرام بي ع اب .
وددتُ م جدخد إىل مس.و راس
فا خقكرُن ؟ وم نسي ؟
او حاخناما ك رخأ مالرود
اماوع ماردشا كا ذاتع خووٍ فكها.
بعا اددعكُ وُب يت ا دخد
افالم د فرو اطساصورا املعنودش من .
اتقكرُ جدت ا اتقكرُ جدص
اتقكرُ ف ع امل.ت اطرخ .
ط.د دبوا يي اما ويي ام سنعبصُ ناعا
122

مهاا ف فنا او مل ن لا
وهلقا فمنا مشدود إىل اطناها
وهلقا فمنا احأُّ اطناه.
واورك ُ دفى اطبكاءا بسبأ تفك اهلواج
وابتسا ُ مُال م اطرو -
طكمن ارش قه املاردش
اطيت خ .اطكفأُ دفى مدخفها خر مر .
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❁ ❁ ❁

123

م ال ءاو اطفو ا دينا زرواوا .
مل اوله

بيبيت ريكام م ا .ي.ش.

سمط ه حبيبيتمل « ل ت ع ُ اط اص ش؟
اار لُ املوودا وافر ُ اط را ؟»
اجبه ُ حبيبيتمل «ا ا وم ا"دفى
خنثرُ رطص ما از ارام بييفاء.
ار ف املوودا وافرر اط را
اما انا ف

وف – دونعكِ -داص ش»
1925

❁ ❁ ❁

124

اط اص ش اطثفايش ت ع ُ ب.و ا
()1

ويف ا .ل ت دو تروخكا

رخبش.

خالريُ يف اطرتوخكا رباي رخأا
اخ ع س ادت ؟ اخ ع فرحيت؟
ذ أع كل ر ء يف زوب ش داص ش
ثامام فو تروخكا عنونش كهقه!
1925
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 1الرتويكا :عربة جتر ا ثالثة خيول /م./
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مساء ازر ا مساء مُ.ارا
كن ُ خومام ما ييالم وراباما
نارع كلُ ر ء حماذخاما إىل اطب يدا
فارام م اخدخناا و ريع وابلٍ طفتكرار.
وبردع اط.فأُ وكادت اط ينا ا
اختها اطس اد اطارواء! اختها اطفياط امل.ار !
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ال تبتسا متهكاشما از م خدخكِ
انا احأُ سواعِا وال احبكِ ان ِ
إنك ت فانيا ت فانيع جيدام
ان ال اراعِ ومل اج إطيكِ
كن ُ اسريُ مُ اذخاما سا ل اط.فأ
فطالر ط ببسانش ا انظر م اطنافق .
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ت ولُ داص ش اطثف ا مثلع كاناش ارخش
فتا ا روي.شا ابتسامشا ررخر !
ل تكسرن اطنظر ُ اطارواء؟
انا .اطق خفام اطكثريا واستاليعُ رفب اطكثري.
كل يف ب يدا اختها اط تا ا وكل يف صتف ا -
ان ِ رابشا وانا ختتُ ا يا ا
طفشباي اطس اد ا وط اطقاكر ُ ف سأ
إن داص ش مث.فشا با ا يف طيفش فايش.
طس ُ طالي ام جدام -طك ع اط اص ش كاطكاناش
وبساتك تفك تعيأ وف باطدورا .
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ك اختها اط اص شا خا طفشيالا ما ارودكا
تُساِّرخ ع اطس .ع سامريع اطبييفاء
طك ذطك ال يي

ا ف.در

ان مربو إطيكِا ب.ف اطالائئ.
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اخها اط.ي.أُ اطن يلا اخها اط.ي.أُ املتااد
ملاذا ت ُ .حم ع اطظهرا حت اط اص ش اطبييفاء؟
ل راخ ع ريكام؟ ل ء ع ريكام؟
ط.د خرج تتناه وراء اط.رخش.
واصابك ما اصايع ا اره اطسكرا اطق خرجع إىل اطالرخقا
ف ر ع يف اكواو اطثف وةادت ودماه.
ك ا منقا ا اصب اترنصُ بدور
ط اصلع إىل اطبي مع زمر ا"صدواء اطسكرش قه.
نا اطت .ص عافشما و ناع صنوبر م
فم هلاا حت اط اص ش اطثفايش د اطعي .
خرتاءش ط ان انا اخيفام رار ُ وي.أ
وطك طيس حمنيشا بل خيفراء( )1ثامام.
و نتهى ا ااوشا وود ا ُ خاف
ا لُ إط َّ رار س اطبتوال كاوجش رجلٍ كخر.
1925
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 1ليس لكلمة (خضراء) معىن واحد ،فح يقول الروس شاب أخضر فهم يعنون أنته
غر بال جتربة أو خربة /م./
ٌ
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سهوي فايشا وار ابيب.
ك

خ ال اطبالدا

واراار اطبتوال بمردختها اطبييفاء تبك يف اط ابات.
م وُتل نا؟ م مات؟
تُرش اطس ُ انا ن س ؟
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ان ِ ال حتبين ا وال حتننيع دف ص
اطس ُ ييالم وطو وفيالم؟
ا ان ِ ت يبنيع يف اطنشو ا دو ا تنظر يف وجه
مرخيش خدخك دفى كت .
اختها اطشابش ذات اطث ر امل رتص ا سصاه
انا طس ُ روي.ام م كا وال خشن ما
طك حدص ي ا كل م ا"رطا

دادب ِ؟

وكل م ا"خد واطش اه تقكرخ ؟
ادفلُ -انهل مروا كاطظاللا
دو ا خفاسوا نارعا
و ا ان ِ ةفسنيع دفى ركبيتا
كاا جفس ِ م وبلُ دفى ركأ اطكثريخ .
ففيك ا دينيكِ نع م ايفتني
وت كرخ ع بشطصٍ كخر
فمنا ن س ال احبكِ كثرياما
اختها اط اروشا يف حبيأ ب يد.
132

قا اط بارُ طي ع ودراما
إنها دالوشا وائيشا سرخ ش-
فكاا اطت.يتُكِ مُعادفشما
سمنعر ُ دنكِ مبتساام بهدوء.
وحتاام ستتاب نيع نرخ.كا
وتُقرِّخ ع اخامك ري اطس يد ا
مل خق ن ل اط.بفشا

طك انع كِ اال ت.رتب

وال «ت اا » م مل سرت م وبل.
وخومام ما حنيع ثرخ بع بش احد لا
يف قا اطاوا ِا مثر ر م د ا أا
ود اخرجُ طفنا ش فنفت .مر م اخرش.
اريصُ بوجه دنكِ
واخ ب راس وفيالم
فت.وطنيع بعوت خاف مل «مساء ااري»
واجيأُمل «مساء ااريا خا كنسش»
وما م ر ء سيا لُ اطرو ع تيفالريا
وما م ر ء سيف .بها إىل االرت ا
133

فا احأَّا ط خستاليع ا خُ أَّ م جدخدا
وم احرت ا ط نستاليع ج ف خفتهأ!
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م انا؟ ما انا؟ طس ُ إال حاملام
ا ا ع زروشس ديني يف اطيفبايا
ط.د دش حيات كي اا ات ق...
واحدام بنيع ا خرخ دفى ا"ر .
وإ كن ُ اوبفك ا

فب كل اط اد

ط.د وبف ُ اطكثريات وبفكا
وكاا خشت لُ دود .ايا
انفقُ كفاات ا أ.
«داخات »ا «دقبيت»ا «إىل ا"بد»
ويف روح اطش ء ن س
دندما تُفْاع ُ اطشهواتُ يف اإلنسا
ط ن ثرع  -باطتمكيد -دفى ا .ي.ش.
وهلقا فإ روح ال تُفصُّ
يف ث اطنار ونفبهاا
وان ِ اختها اطبتوال اط ابر
خُفِ ِ .ط ا وطفكثريخ ع ري .
باحثاما دائاام د امرا ورخبش م اطرو ا
135

وم قبام يف سا ٍ خش ٍا
ال ار ر ةا ك بمخش ري ا
وال ر بش ط يف طومكِ او ط نك!
م انا؟ ما انا؟ طس ُ إال حاملام
ا ا ع زروشس ديني ِ يف اطيفباي
وود احببتُكِ كي اا ات ق
واحدام بني ا خرخ دفى ا"ر .
1925

❁ ❁ ❁
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()1

إىل اطف.اءا خا صدخ .ا إىل اطف.اء
ان ع يف اط.فأ م
إ فراونا امل.در
خ دُ بف.اء وادو

ودادام خا صدخ .ا دو ع خدا او كفاش.
وال حتا ا وال ت.الوأ حاجبيك
ففي ع جدخدام يف قه ا يا ا منوتا
وطي ع جدخدام باطتمكيد ا ن يئ.
1925

❁ ❁ ❁

 1يقال إن ذه األبيات كتبها الشاعر بدمائه قبل موته.
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الشخص األسود
خا صدخ .ا خا صدخ.
إن مرخبا مرخب جدام
وال ادفلُ م اخ ع جاءع قا ا"ملا
طكمن ُ اخلُ اطرخص
فو ع ح.لٍ دارٍ وخالٍ.
او ان اطك ولُ جي لُ دما
ختساووُ ك رجٍ يف اخفول.
إ راس ي ق بمذني ِ
كاناح نائر.
طكم ط ُ ودمني فو دن.
خفوص م ب يد متمملام وال خستاليع صتام.
واطشطص ا"سود
138

ا"سودُ ا"سود
اطشطص ا"سود
جيف ُ إىل جوار دفى اطسرخر
و ن

م اطنوو نوال اطفيل

اطشطصُ ا"سود
خُا ِّررُ إصب يف ص ات كتاي وبيص
مُطنطنام ومن نيام فوو
كمن ُ خؤب جثاا كا
وخ.را ط سري حيا
رطص ما -سكريٍ ونقلٍ
نافثام يف روح ا ا ع وااو
اطشطص ا"سود
اطشطص ا"سود!
«اءعها اءع
 ختبرُ ط وائالم-يف قا اطكتاي ارو ُ
ا"فكار واملشارخع.
139

قا اطشطصُ
دا حيات ُ
يف بالد اكثر اداال اطفعوصيصشِا
واطش وذ ِ وُب ام.
يف تفك اطبالدا ويف كانو
ترش اطثف ع ريالان ع اطن.اءا
واط واص تدخرُ
امل ازل اط رحش.
ط.د كا ذطك اطشطص م امرام
ال ربي ط ُ بني امل امرخ .
كا ع متمن.اما
و و رادر اخيفام..
تفك ووشً حاذوشما
وإ كان

ري كبري !

ط.د كا خددو امرا من رفش
ةاوزت ا"رب ني وفيالما
«فتنيت!».
140

اطس اد –وال-
حق ُ اط .لِ واطيد
وا"روا

ري ا اذوش

ال ك ا تساصى إال ت سش
وطي

ذا بالا

ا اإل اءات املبتور واطكاذبش
حتالُ إطينا
اطكثري م اط قاي.
يف اطردود واط واص
يف اطف ظات اطع بش م ا يا
وحاالت اط .د اطث.يفش
ا تظهرع مُبتساام وبسيالام-
رُ لع حانك-
قا و ارفع ف ٍ يف اط امل.
«اخها اطشطص ا"سود!
كي ةرب دفى ذطكا
ل ان ع ال تااول دافك ا
141

()1

وال ت يئ حت املاء
وما اطق خ ني

؟!

حبيا رادرٍ فيفائ
ارجوع اورا ط ري

قا اطكالوا وحدص هل دن ».
حدص ب
اطرجلُ ا"سودا
و الوى ديني
و ء ازر ا
وكمن ُ اراد ا خ.ولع ط
إن حمتال وطص
سفب ُ رجالم ما بوواحش
دو ادنى ر ورٍ بااال.
❁ ❁ ❁

 1ترو األساطب الروسية أن بعض الشياط يعيش حتت املاء.
142

خا صدخ .ا خا صدخ.
إن مرخبا مرخب جدام
وال ادفلُ م اخ جاءع قا ا"مل
طكمن

اخل اطرخص

فو ع ح.لٍ دارٍ وخالٍ
او ان اطك ول جي لُ دما
ختساوو ك رجٍ يف اخفول.
طيفش جفيدخصش
وم رت ُ اطالر

ادئ وساك ا

او ُ وحيدام إىل اطنافق
ال انتظرُ ي ام او صدخ.اما
اطسهول كفها م الا ا
بثف ٍ نر ٍ ورخو
وا"راار كاط رسا
خ دو ع يف ا دخ.ش.
يف مكا ٍ ما
خنو ُ نائر طيف ررخر
143

وفرسا م خشأ
خنثرو ع ور ع سنابكهلا
وم جدخد خظهر ذطك ا"سود
جيف ُ دفى م .د
راف ام وب ت ُ ا"سالوانيش
وراميام م ال باستط ا .
«اءعا اءع!-
سشرجُا مُ اف.ام يف وجه ا
وخن

م.رتبام م -

انا مل ارع واحدام
م م شر اطس فش
دانى كقا م اط.فقِ
ب باء ودو جدوش.
انكس اخالمت يف امرٍ ما!

ك ا طن رت
طك انظر ا

إىل اط.ار.

ما اطق خر أ في اكثر م ذطك
ِرٌّ ناد

ت ت ُ اطشراي
144

كها ر ا خنتظر ا « »
تفك اطيت تمت سرام
ب طقخها اطساينني.
ك ا احأُ اطش راء!
م شعر ورخ
بينهل اجد دائاام
وعشم ممطوفشم ط.ف -
راي نوخل اطش را م توه
سدصسُ ناطبش رابش
د دواملع ساحر
بيناا تسيلُ ا"حاسي

ا نسيش اطفقخق م كفاات .

ال ادفلُا بل ال اذكرُ ثام ما
يف إحدش اط.رشا
ط فها كاطو اا
او ر ا يف رخازا ا
دا ع يف دائفش فالحيش بسيالش
وطد
145

ذو ر ر اص ر
ودينني زرواوخ ...
و ا و ذا ود رأَّ
واصبصع رادرام
تفك ووشً حاذوشم
وإ كان

ري كبري

و و خددو امرا م من رفش
ةاوزت ا"رب ني وفيالم
«فاتنيت».
«اخها اطشطص ا"سود
إنكس زائر رؤوٍ
وود ذاد ء تك قه
بني اطناه منق دهد ب يد»
وتالري دعا ع
مبارر إىل وجه
فتعيب ُ بني ديني ...
 ...اهلاللُ ماتا
146

واط ار ختفو باطاروش دت اطنافق
ك اختها اطفيفش!
ما اطق ف فت ؟
منقا او ُ وحيدام
ودفى راس وب يت ا"سالوانيشا
وما م احد م
سوش املرك احملالواش...
1925

❁ ❁ ❁
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األعمال الصادرة للمرتجم
آ -يف جمال الشعر :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

عاودش  -ورد - .دار اطث.افش  -دمشق . 1989 -
عاودش طواا جي ه ب د املساء - .وزار اطث.افش اطسورخش -
. 1996
عاودش انارايد اطسِا ر املنسا  - .وزار اطث.افاش اطساورخش
  1998ا 2ملدار ا وار -اطالذويش.2010 -عاودااش يف اااخل اطاارخص  - .وزار اطث.افااش اطسااورخش -
. 2003
عاوداااش سااايد اط راراااات -.احتااااد اطكتااااي اط اااري-
دمشق2010. -
عاوداااش كتااااي ا اااأ/صتاااارات را ا رخش -.وزار اطث.افاااش
اطسورخش/اهليكش اط اماش طفكتااي ودار اطب ا  -مشارو اطكتااي
اطشهر ا دمشق 2014./12
عاودش ورميا ُ نرجساش دفياك.ا احتااد اطكتااي اط اريا
دمشق .2016
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ب -يف جمال الرتمجة :

 -8اطدرصا ووعص اخرش  -عاودش وععيش طفكاتأ ا"مريك
او .ناااار  -دار سااا د اطاااادخ  -دمشااااق 2 . 1995مل ااااداخا
اجملوها دار ءروند 2008.
 -9مقكرات نبيأ رااي  -عاوداش وععايش طفكاتاأ اطروسا
ميطائياااال بوط اااااكو  -دار ا"مااااني 1مل 1996ا دار اطالفي ااااش
ا دخد 2مل  -2005مُشرتع.
 -10باااني ااااوختني  -عاوداااش را ا رخش طفشاااادرخ اطروسااايني
فاطري برخوساو ومارخناا سا يتاخ ا  -دار داالء اطادخ -
دمشق . 2000
 .و.

 -11دااااااود اإلنسااااااا  -عفااااااد طفكاتااااااأ اطروساااا ا
دوستوخ سااك  -دار دااالء اطاادخ  -دمشااقا 1مل 2005
ا 2مل .2009
 -12وحيدام وساو اطساهأ اط اار  -عاوداش را رخش طفشاادر
خسينني  -وزار اطث.افش اطسورخش 2005. -
اطروس سري
 -13اجااراه بييفاااء  -صتااارات را رخش طفشااادر اطروساايش كنااا
ا،اتوفا  -دار ءروند 2 .2007مل دار اطناخا2010.
 -14اط.عيد ا"خاري  -رواخاش طفشاادر اهلناد ناا ور  -دار
149

-15

-16

-17

-18

-19

-20

ا ااوار  -اطالذويااش  - 2005مشاارتع مااع اطاادكتور فرخااد
 2 .مل 2011.
اطش
بيو اط.در  -رواخش ميطائيل بوط اكو  -ترياش -
دار ا وار  -اطالذويش  -2006مشرتع مع اطدكتور فرخاد
اطش .
ررخ ش توراب  -رواخاش جنكياا ابادوطوالخ  -ترياش
 دار ا ااوار  -اطالذويااش  -2008مشاارتع مااع اطاادكتورفرخد اطش .
نشاايد اطشاايالا  -رواخااش ميطائياال بوط اااكو  -تريااش
 دار ءرونااااد اطسااااوخداء 2009 -ااطالب ااااش اطثانيااااشمل دارنوشا طند  .2014مشرتع مع اطدكتور فرخد اطش .
ا يفااارات -املا اا ا اارا املساات.بل  -تريااش-
دار اط واو ودار دمشق -دمشاق -2010مشارتع ماع د.فرخاد
اطش .
حفاال رجاال ميف ا ك  -دوستوخ سااك – تريااش  -دار
ءروناااااد  -اطساااااوخداء 2010ا 2مل دار فاااااأ باااااوك ا
ا اائر 2017.
تاادخفني كاملساات.بل  -بااورخ باساارتناع  -تريااش  -دار
طيندا – اطسوخداء .2011
150

 -21اط رنااو وانثااى ماطااك ا اااخ  -وعااص روساايش ط ن ااال -
تريش  -دار طيندا -اطسوخداء 2012
 -22إنسااا باساال اماارا  -ساايفينا او ني ااا  -تريااش  -دار
ا وار  -اطالذويش  2012مشرتع مع د .فرخد اطش .
 -23ففن اأ و طناا يف انادورا ف.ااو  -جنكياا اباادوالخ -
دار كيوا  -دمشق 2013مشرتع مع د.فرخد اطش .
 -24مورفني  -ميطائيل بوط اكو – رواخاش  -دار طينادا -
اطسوخداء.2014
 -25اوساال ان ا كااا حبص اام  -بااوالت اكودجافااا  -دار دااالء
اطدخ  -دمشق2014.
 -26اطساافالش وا"خااال  -عاودااش م ا املااؤط ني اطااروها دار
4ا حفأ .2014مشرتع مع د.فرخد اطش .
 -27دني ا ال اجنكيا اختااتو – رواخاش  -باالرارتاع ماع
ا دار نوشا طند 2014.
د.فرخد اطش
 -28صال تشرنوبلا س يتالنا اطكسي يتئا رواخشا باالررتاع ماع
ا دار نوشا بريوت -طند 2016.
د .فرخد اطش
 -29ا يااااا اطثانيااااش ووعااااص اخاااارش  -نتاطيااااا فارخنيااااك -
عاودش وععيشا جام ش دمشق 2017.
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 -30رواخش اطبف.ا  -س يتالنا سافيتساكاخاا اهليكاش اط اماش اطساورخش
طفكتاي .2017
 -31صتارات م خومياات كاتاأ  -فياودور دوستوخ ساك
 دار فأ بوك ا ا اائر 2017. -32اطفياط اطبيب -فياودر دوستوخ ساك  -رواخاش -دار ساؤال
 بريوت .2018 -33زوجش رجالٍ كخار وزوج حتا اطسارخر فياودور دوستوخ ساك -
دار فأ بوك ا ا اائر .2018
 -34اطساااار اطشااارخ ووعاااص اخااارشا فياااودور دوستوخ ساااك ا
راااارع يف اطرتياااش د .فرخاااد اطشا ا  -دار فاااأ باااوك ا
ا اائر .2018
 -35امل.ااامرا فيااودور دوستوخ سااك ا دار فااأ بااوك ا ا اائاار
.2019
ج  -يف النقد األدبي و الدراسات:

 -36ابو اطاليأ املتن يف اطش ر اط ربا امل اصار  -دراساش -
احتاااااااد اطكتاااااااي اط ااااااري  -دمشااااااق 2 - 1999ملدار
املالخااني -دمشااق 2012ا 3مل دار فااأ بااوك ا ا اائاار
2017.
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 -37واااري ا" نيااات وامليااااه اااتفااش دراساااش يف تووياا ا" نياااش يف
اط.عااش واطرواخااش - .احتاااد اطكتاااي اط ااري ا دمشااق - 2001
2مل دار املالخني .2012
 -38خفا دربااش اطشا ر دراسااات يف اطشا ر اط ربا ا اادخ .
 احتاد اطكتاي اط ري . 2006 -39ذئااااي ورا ا راء دراساااات يف اطشا ا ر اط ربا ا اط.ااادخل -.احتااااد
اطكتاي اط ري 2008.
 -40يف دروي اطسااااااارد دراساااااااات يف اط.عاااااااش واطرواخاااااااش- .
دارطيندا2010.
 -41ااوء املعاابا اطوحشاا /يف اط الوااش بااني اط اا اطتشااكيف
واطش ر -دراسش -دار املالخني -دمشق .2012
 -42حتاااوالت راااار اطاخافاااو اطيفاااائ ش/دا ا اطرواخاااش واط ااا
اطتشكيف ا دراسشا اهليكش اطسورخش اط امش طفكتايا دمشاق
.2015
 -43م ااااااامرات يف ار حااااااراو/يف اطرتيااااااش وا"دي امل.ااااااار ا
دراساتا دار كيوا ا ويد اطعدور .اطسوخداءا .2016
 -44ومتاااى اط.فااااأ يف اا .ااااا اناااام  /اماااال دن.اااالا دراسااااش
وصتاراتا دار اطينابيعا دمشق .2017
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د  -كتب أخرى:

 -45حكاخاااااات تاااااروش يف جبااا ال اط اااااري  -ياااااع وحت.ياااااق
طف كاخات اطش بيش يف اطسوخداء باطت او مع اطباح فاوزات
رز  -وزار اطث.افش  2 .2006دار  4ا حفأ 2010.
 -46تعا ا يش اطساااوائل اط امفاااش يف ا"نظااااش اهليدروطيكياااش -
اكاد يااااش ا"سااااد طف فااااوو اهلندساااايش 2 -1996 -مل دار
املالخني 2011.
 -47مبادئ يف ميكانياك اطساوائل  -طالاالي اطسانش اطثانياش يف
امل ا د املتوسالش اطعناديش/اختعا مركبات -مشرتع
. 2005
 -48املشاهد اطث.ااايف يف حمافظااش اطسااوخداء -دراسااش و تو يااق-
مشرتع -دار اطرخصا  -اطسوخداء. 2010
 -49ماااااااااا ا اط ااااااااااااادات واطت.اطيااااااااااااد يف جباااااااااااال اط ااااااااااااري
املآ ملاط ااءااطنوا ااطندي -.وزار اطث.افشا. 2011
هـ  -اختيار وإعداد:

 -50اهلل واط رخأ  -صتارات ر رخش طساالمش دبياد -كتااي
ا يأ  -احتاد اطكتاي اط ري2011.
 -51اطشاااادر اط.ااارو  -صتاااارات راا رخصش طف.ااارو  -كتااااي
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ا يأ -اط دد64ا احتاد اطكتصاي اط ري. 2012
 -52جائا دار اب رخشاش طفشا ر اط ربا ا دار طيناداا اطساوخداء
2016.
 -53ديسااى دعا ور بال ااش اطبازط ا ا دراسااش وصتااارات ط يسااى
دع ورا كتااي ا ياأ اط ادد114ا احتااد اطكتااي اط اري
2016.
 -54ما ا دخاااوا ا ااار اطساااور ا دراساااش وصتااااراتا كتااااي
ا يأ اط دد119ا احتاد اطكتاي اط ري .2016
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إصدارات سلسلة
كتاب اجليب السابقة
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عنوان الكتا

1

المقاومة مختارات قصصية
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الراحل ن

ةةةةةة رية

تقدي الكتا

اختيار الكتا
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الكتا
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د .حسن حميد

2006

د .حسين جمعة

د .حسن حميد

2006

د .حسين جمعة

د .حسن حميد

2006

4

عالمة الشام أحمد راتب النفاخ

د .حسين جمعة

د .حسن حميد

2007

5

ر قة السالح  ...والقمر

د .حسين جمعة

د .حسن حميد

2007

د .حسن حميد

د .حسن حميد

2007

6

ص ت

7

10

الخرز المل ن خمسة أيةام ة حيةا
نسرين ح ري  -رواية وثائقية
األديةةةب  -الةةةنص  -الناقةةةد  .د .ةةة
حسين ميخائيل نعيمة  -ؤاد الشايب
د .محم د أمين العالم  -بةدر شةا رالسياب
ظةةةةةةةةادر ل األدب الصةةةةةةةة ي ن .
إ اللةةةة علةةةل صل المصةةةطل النشةةةا
الم ض عات
أبةةة خليةةةل القبةةةان رائةةةد المسةةةرح
العرب

11

نازك المالئكة

د .حسين جمعة

12

الشاعر محمد الحريري مختارات

د .حسين جمعة

13

عبد هللا عبد مختارات قصصية

د .حسين جمعة

8
9

الظالم قصص ايطالية

د .حسن حميد

د .حسن حميد

2007

د .خالد البرادع

د .حسن حميد

2007

محمةةةةةةةةد ت يةةةةةةةة
الص اف

محمةةةةد ت يةةةة
الص اف

2007

عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن
عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن
عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن

2007

2007

د .حسن حميد

2007

د .حسين جمعة
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14

اإلصالحي ن أحمد أمين

د .حسين جمعة

15

مختارات من أدب األ فال

د .حسين جمعة

16

ياليل ونص ص أخرى

د .حسين جمعة

17

وداعا ً يا دمش

د .حسين جمعة

18

مةةةاري ع مةةة ةةة مختةةةارات مةةةن
الشةةةةةعر والندةةةةةر إصةةةةةدار الرابطةةةةةة
الدقا يةةةةةةة النسةةةةةةائية ةةةةةة دمشةةةةةة

د .حسين جمعة

19

إنصاف المرأ

20

أحب الشام -ناديا خ

اختيار الكتا
د .خالةةةةد محةةةة
الدين البرادع
عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن
عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن
عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن
عيسل ت ح

سن
الكتا
2007
2008
2008
2008
2008

1944م

ت

21

التراب الحزين بديع حق

22

القصيد الدمشقية وقصةائد أخةرى-
نزار قبان
مختارات مةن نة ح العنةدليب شةفي
جبري
مختةةارات مةةن أعمةةال األديبةةة غةةاد
السمان
مختةةةةارات قصصةةةةية لرديبةةةةة قمةةةةر
يالن
مقةةةةامت دمشةةةة  -مكةةةةان و ةةةةكان
وأل ان
مي القا م  -الص ر األخير
األلب م

28

مق ل الباش ر -خليل الس احري

23
24
25
26
27

د .حسين جمعة

عيسل ت ح

2008

د .حسين جمعة

عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر
الحصن

2008

د .حسين جمعة

ادية غيب ر

2008

د .حسين جمعة

ادية غيب ر

2008

د .حسين جمعة

ادية غيب ر

2008

د .حسين جمعة

ادية غيب ر

2008

د .حسين جمعة

ادية غيب ر

2008

د .حسين جمعة

ادية غيب ر

2009

د .حسن حميد

د .حسن حميد

2009

د .حسن حميد

د .حسن حميد

2009
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سن
الكتا

د .حسن حميد

د .حسن حميد

2009

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2009

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2009

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2009

د .حسن حميد

د .حسن حميد

2009

د .حسين جمعة

د .حسن حميد

2009

35

مختارات من شعر عل ال ندي

د .حسين جمعة

محمد حمدان

2010

36

ال ةةةةة من ةةةةة القصةةةةةة السةةةةة رية
لحض ر المكان -عل المزعل

م

عنوان الكتا

29

جبرا ابراديم جبةرا -عةر وقصةص
أخرى
محم د درويش  -مختةارات شةعرية
من دواوين وامنترنت
عائةةةد إلةةةل حيفةةةا وأعمةةةال أخةةةرى-
غسان نفان

30
31
32
33
34

عذبة رواية -صبح

حماوي

حكايةةةة ال لةةةد الفلسةةةطين -1971
أحمد دحب ر
أ ةةةةةةةةالة الدقا ةةةةةةةةة ةةةةةةةة القةةةةةةةةد
والمقاومة -مقامت -المت ل

37

لاممريك

38

ملكةةة ت البسةةةطا  -روايةةةة -خيةةةري
الذدب
مختةةةةارات قصصةةةةية رقصةةةةة ليلةةةةة
ال داع  -رشاد أب شاور
شفي الكمال ــةـ مختةارات شةعرية
زبير لطان قدوري
األعالم الشعري التةرا العربة
 أحمد يلمالظةةةةةةل الدالةةةةةة وقصةةةةةةص أخةةةةةةرى
مختارات قصصية  -د .خليفة صال
أح ا
بري يت مأ ةا تمديليةة تات خمسةة
ص ل-ي ف نعمة هللا جد

39
40
41
42
43

أحمد ر ي ع ض

تقدي الكتا

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2010

د .حسن حميد

اديا غيب ر

2010

د .حسن حميد

اديا غيب ر

2010

د .حسن حميد

اديا غيب ر

2010

زبيةةةةةةةةر ةةةةةةةةلطان
قدوري

اديا غيب ر

2010

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2010

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2010

د .حسين جمعة

اديا غيب ر

2010
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م
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44

انطةةةةةةةة ان تشةةةةةةةةةيخ ف درا ةةةةةةةةةات
ونص ص د .شا ر خصباك

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال ةةةةةةرادي -عبةةةةةةد
العزيز المقال

45

عبةةةد هللا البردونةةة قصةةةائد مختةةةار
ودرا ات
القصيد تبح عةن نفسة ا لشةعرا
التسةةةةةةعينيات واألنمةةةةةةا الشةةةةةةعرية
السائد
مختةةةارات مةةةن أدب الخيةةةال العلمةةة
العرب  -رقم  004يأمر م
هللا والغريةةةةةةب مختةةةةةةارات شةةةةةةعرية
المة عبيد

46
47
48
49

مايا

50

ةةةةليمان العيسةةةةل -اليةةةةأ
يستنسخ أوصا
محمةةةةد الفراتةةةة مةةةةأخ تاً بةةةةال رد
والسيف مختارات شعرية

سك غيمة

روال
ص أمةةةةل

اختيار الكتا

سن
الكتا

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال ةةرادي -عبةةد
العزيز المقال

2010

د .حسين جمعة

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي

2011

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي

2011

د .الب عمران

د .الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب
عمران
د .ثةةةةةةةةةةةةةائرزين
الدين
د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي
د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي

2011

ؤاد الكحل
مالك صق ر
د .ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي

2011
2011
2011

د .حسين جمعة

شادر امرير

2011

52

نزي أب عفش حار

2011

53

الشاعر العرب الحدي مسرحيا ً

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي
د .علةةةةةةة جعفةةةةةةةر
العال

د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي
د .ابةةةةةةةةةةةةةةةراديم
ال رادي

2011

54

حكم النب محمد ليف ت لست ي

مالك صق ر

مالك صق ر

2011

55

جةةةةةةةان جةةةةةةةاك رو ةةةةةةة المصةةةةةةةل
امجتماع  -محمد عطية األبرش

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

56

بدر شا ر السياب -منزل األقنان

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

ح بن يقظان مبن فيل األندلس

51

57
58

اآلمم

بةةةةةدوي ال بةةةةةل ل محمةةةةةد ةةةةةليمان
األحمد عام  1968مدحة عكاش-

د .جميةةةةل صةةةةليبا-
د .امل عياد

مالك صق ر

2012

د .حسين جمعة

مالك صق ر

2012
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59

ابةن الرومة حياتة مةن شةةعر
عبا محم د العقاد

1

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

60

ابةن الرومة حياتة مةن شةةعر
عبا محم د العقاد

2

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

61

ان ما ان  -مبخائيل نعيمة

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

62

إمرأ من بر الحمل  -اعتدال را ع

ماجد حم د

ماجد حم د

2012

63

من النكبة إلل المقاومة والت ديد

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

64

األعاصير  -الشةاعر القةروي رشةيد
ليم الخ ري
عبةةةةةةةد اللطيةةةةةةةف عقةةةةةةةل درا ةةةةةةةات
ومختارات

د .حسين جمعة

د .ثةةةةةةةةةةةةةائرزين
الدين

2012

يا ين اع ر

يا ين اع ر

2012

66

حكيم الددر أب العال المعري

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

67

امصدار األول للم قف األدب

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

68

عبقريات العقاد لدرا ة وتحليل

مالك صق ر

د .حسين جمعة

2013

69

امشترا ية واألدب

مالك صق ر

د .حسين جمعة

2013

70

رباعيات عمر الخيام

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

مالك صق ر

2013

د .حسين جمعة

2013

مالك صق ر

2013

مالك صق ر

م

65

71
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عنوان الكتا

بائع ام تبداد ومصارع ام تعباد

72

ليس لدى الك ل نيل من يكاتب

73

ما الشعر العظيم؟

74

الشعر بين الفن ن ال ميلة

أ.د .حسين جمعة

75

الفق والتص ف والمسائل الشرعية
الخال ة

أ .محمةةةةةةةةد راتةةةةةةةةب
الحال

د .نزار بريك دنيدي
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76

ًً صال العل ثائراً وشاعراً

أ .د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

77

أب القا م الشاب
شاعر الشباب والحرية

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

78

أنا من اللة الصخ ر

د .نزار بن المرجة

مالك صق ر

2013

79

األديب والمفكر أب حيان الت حيدي

د .نزار بن المرجة

مالك صق ر

2013

80

األدب للشعب

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

81

مدي الظل العال

أ .د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

82

معارك كرية

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

83

واقعية بال ضفاف

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

85

السيف والتر

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

86

بع ة األمةةة العربيةةة ور ةةالت ا إلةةل
العالم

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

87

الغربال

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

88

هللا

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

89

عصا الحكيم

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

90

الفاراب

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

91

األدب الد ري عبر التاريخ

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

92

المسألة الي دية

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2015

93

مذ رات مستر دمفر

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2015

م
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يف تعلمت الكتابة
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مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2015

مالك صق ر

رض ان قضمان

2015

مالك صق ر

رض ان قضمان

2015

مالك صق ر

2015
2015
2015
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94

ص ت أب العال

95

ن األدب لجز

96

ن األدب لجز

97

اإل الم بين العلم والمدنية

أ.د .حسين جمعة

98

حكيم الددر أب العال المعري

مالك صق ر

مالك صق ر

99

شظايا من عمري

شادر أحمد ناصر

مالك صق ر

100

لماتا تأخر المسلم ن
ولماتا تقدم غيردم

أ.د .حسين جمعة

101

الدين والعلم والمال

102

غابة الح لأ
السرد

1
2

التنة ير وجماليةات

مالك صق ر

2015

مالك صق ر

2015

نذير جعفر

د .نضال الصال

2015

103

الحيا واألدب

نذير جعفر

د .نضال الصال

2015

104

إن األدب ان مسؤومً

105

أ ر المرّ اش األدبية

106

ال در الرجع للص ي نية

مالك صق ر

د .نضال الصال

2016

د .نضال الصال

عيسل ت ح

2016

مالك صق ر

مالك صق ر

2016

د .نةةةةةةةزار بريةةةةةةةك
دنيدي

د .نضال الصال

2016

108

حضار الطين

إ ماعيل الملحم

مالك صق ر

2016

109

ضرور الفن ال ز األول

نذير جعفر

مالك صق ر

2016

110

ضرور الفن ال ز الدان

نذير جعفر

مالك صق ر

2016

111

قاد الفكر

مالك صق ر

2016

107

حلب

ريال وقصائد أخرى

لك حصرية
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112

جةةرائم تر يةةا ةة
والح از ولبنان

113

خار الحريم

ةة ريا والعةةةرا

اختيار الكتا
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حكمةةةةةت إبةةةةةراديم
دالل

مالك صق ر

2016

إ ماعيل الملحم

مالك صق ر

2016
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114

عيسل عصف ر لبالغة البازلت

ثائر زين الدين

ثائر زين الدين

2016

115

رحلةةة الشةةةام إلبةةةراديم عبةةةد القةةةادر
المازن
لعمةةةةال النفةةةة ت وتفكيةةةةك امتحةةةةاد
الس ييت

د .نةةةةةةةةةزار بنةةةةةةةةة
المرجة

د .نضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
الصال

2017

مالك صق ر

2017

116
117
118

المذاب

أرمينيا

نزاريَّات...أَيق نة الحب ...وال ن

د .ناديا خ

ت

حكمةةةةةةت بةةةةةةراديم
دالل

مالك صق ر

2017

لك حصرية

لك حصرية

2017

ثائر زين الدين

ثائر زين الدين

2017

120

هللا والفقر

مالك صق ر

مالك صق ر

2017

121

قسطنطين زري مفكراً ومؤرخا ً

عيسل ت ح

عيسل ت ح

2017

122

جرح ال ن

محمد حديف

محمد حديف

2017

نذير جعفر

مالك صق ر

2017

لك حصرية

مالك صق ر

2017

مالك صق ر

2017
2017
2018
2018

لك حصرية

2018

119

123

من دي ان ال رح الس ري

ن القصة والمقامة

124

ال فة الحكم

125

أشعب ملك الطفيليين

لك حصرية

126
127
128

يلس ف الفريكة

د .خلف ال راد

مالك صق ر

الخيال الشعري عند العرب

لك حصرية

مالك صق ر

قميص الص ف وقصص أخرى

مالك صق ر

لك حصرية

129

أيق نات

لك حصرية

العصر الحدي
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

عنوان الكتا
الظل

الحيا

صال

يد دارتا
وج

تقدي الكتا

الراحلين

ميا

اختيار الكتا
صال

ميا

لك حصرية

مالك صق ر

د .بديع السيد
اللحام

مالك صق ر
عيد

خصام ونقد

مالك صق ر

صبح

أص ات شعرية من ال زير
الس رية
أ اع الفردو

د .نضال الصال

عل جمعة
الكع د
مالك صق ر

حكمت إبراديم
دالل
لك حصرية

مالك صق ر

ن القصة لقصير

لك حصرية

مالك صق ر

ش اعر العرب وعظمة الشاعرية

لك حصرية

مالك صق ر

اعترا ات شباب

عبقرية العرب

العلم والفلسفة

علمتن الحيا
البط لة
األدب

بديع السيد اللحام

مالك صق ر

لك حصرية

مالك صق ر

الشعر العرب

لك حصرية

مالك صق ر

حضر ال ليل

لك حصرية

مالك صق ر
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سن
الكتا
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

