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تاراس هريهوروفيتثن شغشنكوا
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للك امة تأرخي البطال سامهوا يف وجودها بالجشاعة والعلوم واالداب والثورات االنسانية وهذه
االهسامات تتفاوت يف تاثريها حمليا وعامليا ومهنا ما ينىس واخرى تظل خالدة' ابد الدهر

خيلدها التارخي او حىت احيانا خيفهيا عنوة لشدة خوفه مهنا كمطس للحقائق أال ان العظام ال
ميكن المقارمه ان ختتيف اال لتظهر من جديد  .يف بلد كأوكرانيا الساحرة اخلالبة جبماهلا
الطبييع ويف قرية اكن هو واهله مملوكني للبارون فازييل اجنهليردت .ولد يف قرية مورينتيس
اليت اكنت جزء من االمرباطورية الروسية وتقع حوايل مائيت مك جنوب مدينة كييف العامصة
اليوم  .ولد يف التاسع من اذار  ١٨١٤وتويف يف العارس من نفس الهشر سنة ١٨٦١وهو احد

ستة اطفال واكن الوحيد ذو امهية اكرث من بقيهتم للبارون وهذه املدينة اكنت الجيال موطنا
للقوقازبني وبعد والدته بسنتني انتقلت عائلته اىل قرية كرييليفاك اليت تمسى بامسه اليوم عندما
قىض تاراس شغشنكوا طفولته يف هذا املاكن الذي اكن له اكجلنة  .ومتر السنني واالجيال تتجدد

اال ان االمعال اخلالدة تبىق  .ان تاراس شغشينكوا هو الثائر املناضل االسطورة الشاعر الاكتب

الرسام الغنان يف لك جمال يتعلق حبب الوطن واالنمتاء املخلص للك مكوناته هو االنسان
الرافض لعبودية االقطاعية الربجوازية اليت اكنت تتغنن يف امتالك البرش وجعلهم عبيدا ابد

الدهر دون مربر او مسوغ.شغشذكوا هو املهلم املبارش والرمزي يف امعاله ملقارعة لك انواع
العنجهية التسلطية بواسطة امعاله االدبية اجلبارة شعرا ونرثا ورمسا فالعدالة االجمتاعية مبتفاه

الذي مل يرتكه حىت يف الجسون واستقالل اوكرانيا العظمية مل يغارق كتاباته الرمزية حىت انه

مسي باملصنع اي انه مصنع احلرية واالستقالل ورفض الرق وامتالك العبيد  .حىت ان
اليونيسيف احتفلت به ثالث مرات كبطل حلرية الشعوب .االمرباطورية الروسية منعت التعلمي

باللغة االوكرانية وقد امعنت يف استعباد الشعب االوكراين لغرتة ليست قصرية  .فابوه راهيوري
وامه اكتريينا اكنا يعمالن معا يف مزرعة اجنهلارديت باالضافة اىل اخيه الكبري مايكيتا .ويف

تلك االيام اكن العبيد يعملون مخسة ايام لسيدمه ويوم واحد هلم .يف الشتاء تبىق اكتارينا يف

البيت تغزل وحتوك لسيدها حاهلا حال لك النساء االوكرانيات اللوايت يعانني من الرق والعبودية
لالقطاعيني .والاكرثة دامئا تكون يف الشتاء القارص حيث النقص يف املؤونة الغذائية ولك

املواد اليت حيتاجوهنا  .ان الوحشية اليت يعاملون هبا الفالحني تصل ذروهتا عندما يعترب
االقطايع هذا االنسان كأي حاجة من ممتلاكته اليت قد يبادهلا بأي يشء حىت اكللكاب واخليول
وميكن له ان يعاقهبم ويييعهم وحىت يفصلهم الواحد عن االخر  .لقد اكن الدافع االكرب للطفل
املمترد عىل الوضع اليسء هو جده من اباه ايفان الذي اكن حييك له عن ابطال الثورات العنيفة

والمترد وهذه القصص اكنت اساسا لكتاباته الالحقة مثل اهلايدامايك املهشورة  .كتب تاراس

شغشينكوا الكوبزار ويه قصائد عن احلرية وتعين املحلمة او القيثارة ويه رموز وطنية

كرتنمية موسيقية او قصة خالدة
**اكن ولدا لفالح مث اصبح امريا يف عامل االرواح
اكن عبدا واصبح قوة عمظى يف الرثوة املشرتكة للثقافة االنسانية

لقد اكن خشصا عاديا غري مدريس لكنه اظهر لالساتذة والعملاء مسارات حديثة واكرث حرية

تهند حنو عرش سنوات حتت اجلندي الرويس

وفعل اكرث من اجل حرية روسيا من عرشة جيوش منترصة اكن املصري يطارده طوال حياته

لكنه مل يستطع حتويل الذهب اخلالص لروحه اىل الصدأ او حبه لالنسانية اىل الكراهية او ثقته

يف الله اىل اليأس

مل يدرك مصريه اي معاناة ولكنه مل يقض مع امللذات اليت حتسنت من ربيع حصي
وقد جحبت حىت بعد موهتا جائزة افضل وأغىل هشرة الذعة والهبجة اجلديدة اليت تطلقها امعاله
يف ماليني القلوب البرشية**
(ايفان فرانكوا ) ١٢مايو

١٩١٤

ويبدوا ان القليل من الناس يعرفون انه اكن معتادا عيل كتابة الشعر وكذلك النرث بالرمغ من بقاء

كثري من كتاباته الترثية حميرة لكثري من داريس االداب وحىت اكرث من عامة الناس مكا ان
عالقته العميقة الوطنية الخشصية جتلت بكتابة الكوبزار مكحلمة شعرية خالدة جتسدت هذا
احلب الرهيب ألرض االباء أال ويه اوكرانيا احلبيبة .يف  ١٨٢٩ذهب به اجنهلارديت اىل

لتوانيا وهناك درس الرمس عند اخلبراء الفنانني املحرتفني ويف  ١٨٣٠بدأ عصيان البولنديني
ضد االمرباطورية الروسية من اجل التحرر وهنا تركه اجلهارديت حيت غادر اىل سانت
بطرسبريغ ويه العامصة الروس ،انذاك حيت بيق شغشنكوا مع خدام اللوردات يشاهد احداث

العصيان عن كثب يف مدينة فيلينيوس مث ذهب اىل سانت بطرسبورغ يف بداية  ١٨٣١ويف

السنة اليت تلهتا اخترب مدرسة عليا يف التدريب املحرتف
لقد قام جمموعة من مشاهري الكتاب والغنانني برشاء شغشنكوا من االستعباد او الرق مقابل

جائزة الفضل صورة واكنث هذه الصورة' يه البورتريت للشاعر زوكوفسيك يف  ١٨٣٨وان
هذه الصورة اشرتيت ب  ٢٥٠٠روبل لتحريره وقد قام جلنة بتفحص امعاله املرسومة وقد

اثبتت جناحها اهلائل وقد قبل يف هذه السنة  ١٨٣٨يف ااكدميية الفنانني كطالب خاريج متدرب
يف ورشة ك بريلوف .بدأ بالتطور املسمتر يف مسعاه الغين ويف سنة  ١٨٣٩قبل كطالب مقمي
يف مجعية تجشيع الفنانني ويف االمتحان السنوي منح ميدالية فضية لرمس فن التصوير

الطبييع.ويف سنة  ١٨٤٠منح نفس اجلائزة لرمسه فىت متسول يناول قطعة رغيفه للكب

ويف مكتبة هيفني هريبيناك اصبح مطلعا عىل املختارات الغللكورية االدبية االوكرانية مع امعال

أ .كوتليارفسيك و ه .اوسنوفيافيناك والشعراء الرومانسيني وكذلك العديد من الروس مع كتاب
العامل رشيق اوربا.
بدأ شغشنكوا كتابة الشعر حىت قبل حتريره من العبودية .ويف سنة  ١٨٤١ظهرت ملحمة شعرية

جديدة اال ويه اهلايداماييك وظهرت باجزاء منفصلة ويف سبمترب من نفس السنة حصل عىل
ميدالية فضية ثالثة عن صورة رمسها بعناون قارئة الكف الفجرهيوالعمل املمه هو اكترينا
املاخوذة من قصيدته.

شغشنكوا ايضا جرب يده بكتابة املرسحيات ظهرت له قطعة الرتاجيديا نيكيتا هايادي ويف سنة

 ١٨٤٣امكل مرسحية نازار ستودوليا ويف هذه الفرتة' برزت مقة عبقريته واملمزيات الرئيسة
يف شعره احلس الوطين العميق واكن شعره دليال كرس لك حياته للوطن يف شعره وقد قال ا'
قلبا وقالبا انا ابن واخ هذه االمة التعيسة

ظهرت فيه االعرتاضات عىل االضطهاد االجمتايع والوطين واملسؤولني الروس يف لك ماكن
قاموا حبذف الكثري من ابياته الشعرية وخلقوا عراقيل هائلة ملنع طبع امعاله ومل يستطع اي من
النقاد الذين درسوا جمموعة قصائد كوبزار ان ينكروا موهبته الفذة' .مث غادر سانت بطرسبريغ

راجعا اىل كييف لريمس العديد من االمعال بعد ان التىق ب م ماكسميوفيج وب كولبش ويف نفس

السنة من  ١٨٤٣زار مناظر القوقاز القدمية مث غادر اىل كرييليفاك .وبعد عزلة دامت اربعة
عرش عاما التىق باخيه واخواته مث هيأ نفسه لعمل كتاب النقش ومساه اوكرانيا الهبية مث رجع

اىل سانت بطرسبريغ من جديد .

لقد شاهد شغشنكوا والدة العبودية االجمتاعية والوطنية يف املجمتع بشلكه املكثف جفعل من ذلك

مواضيع لشعره حيث الظمل الوحيش يف حياة' الفالحني .ولقد اكن من الالجدوى كتابة الشعر
السيايس انذاك او اصدار مؤلفات عنه مكا ان امعال الشاعر البولندي ادم ميكيوتش اكن هلا
االثر

البالغ عىل شغشنكوا خاصة يف الشعر السيايس اهلجايئ وواحدة من امهها بروزا يه

قصيدة احلمل الهتمكية لشغشنكوا

ويف مارس  ١٨٤٥قرر املجلس االاكدميي للفتون منحه لقب فنان ويف نفس اليوم ختىط اىل
قيادة االاكدميية مع طلب رحلة ملروره ببلده اوكراذيا.حيث التىق جمددا ب ماكسميوفيج حيث

فوض رمس املناظر التارخيية مث زار كرييليفاك ويف خريف  ١٨٤٥ومبوعد مع هيئة املواقع
االثرية غادر لرمس املواقع واملناظر االثرية لبولتوفا  .ويف مريهورود الشاعر كتب مرسحية

احليرة وكذلك مرسحية القبو العظمي .ويف هناية اوكتوبر رحل اىل برييسالف وعاش هناك
لقاية  ١٨٤٦ولبعض من الوقت عاش يف كييف حيث التىق مبجمتع الطريقة امليثوديوسية

حيث اثرت افاكره وروؤاه عىل برناجم هذا املجمتع الرسي وعىل افاقه الفلسفية لكثري من

معارصيه .وقد بدأت محالت االعتقال العضاء املنمظة يف سنة  ١٨٤٧وقد اعتقل تاراس
شغشنكوا يف اخلامس من ابريل وارسل عىل ظهر عبارة عرب هنر الدينيرب قرب كييف ويف
اليوم التايل ارسل اىل سانت بطريسبريغ ويف الجسن كتب جمموعة من القصائد املهشورة مثل

يف الزنزانة .وقد عوقب تاراس شغشنكوا اكرث من لك االعضاء الذين اعتقلوا يف املنمظة
الرسية حيث اكن جسنه رسيا مع وجود ععكري مالزم له يف اورينربغ

فاحلامك العسكري

الرويس االول نيكوالس كتب يف عقوبته " يوضع حتت املراقبة الشديدة مع منعه من الرمس
والكتابة " مث اقيص اىل ابعد من وجوده بارساله اىل ابعد نقطة يف اورنبوغ مث ارسل بعدها اىل
قلعة حصينة ابعد يف منطقة اورسك ومن اليوم االول خرق قوانني الجسن حيث اغتمن احد
احلراس ليضع له كتابا يف جزمته وكتب قصائد جديدة يف الكتاب ويف عام  ١٨٤٨مضن امسه
كفنان بعثة اطالعات حبر االرال .ويف عام  ١٨٥٠اعتقل جمددا من قبل ااكمك الرومس

الخرتاقه امرا بواسطة اصدقائه وقد استطاع ان يناول اصدقائه دفرت مالحظاته واتالف البعض

االخر وهنا اخذ ل اوسك مرة اخوى بعقوبات صارمة اشد ومراقبة اكرب حيث ارسل بعد
التحقيقات اىل نوفوبيرتوفيسك ومل يرجع من الجسن اال بعد  ١٨٥٧جبهود اصدقائه الذين بذلوا
الغايل والرخيص من اجلهد واملال لتحريره

ويف جعلة من امره وبيمنا اكنوا يعدون اوراق حتريره بدأ باحضار مفكرة لتوثيق اراءه املمهة

وغادر احلصن يف هشر اغسطس لريجع اىل سانت بطرسبورغ بعد حصوله عىل االذن ويف

نوفوبرتوفسك وحتديدا بعدها يف نزين نوفوكورد عمل اهنم منعوه للذهاب اىل موسكو او سانت

بطرسبريغ .ويف شدة حزنه وامله للرجوع اىل اورنبورغ تفحصه طبيب طيب حيث بدأت
عالمات االمراض هيلع بيق يف نزين نوفوغورد الشتاء بطوله هناك .واكن الشتاء منتجا بشلك

فريد لشغشنكوا حيث رمس الكثري من الصور الخشصية وغريها وكذلك دون الكتاب االكرب بلشا
نزاك حيث قصائده يف فرتة االقصاء وكتب مؤلفات شعرية جديدة .وقد كرس لك ما يستطيع بعد
ذلك كفنان للنقش واصبح حبق خمترعا يف هذا املجال . .

. .

,

ويف  ١٨٥٩حصل اذنا للرجوع اىل اوكرانيا حيث نوى رشاء قطعة ارض ليس بعيدا عن قرية
بياكريف ليبين دارا ويستقر فيه ويف متوز اعتقل بهتمة الكفر لكنه اطلق رساحه وامر بالتوجه

لسانت بطرسبريغ بشلك حمتي .وقد وصل هناك يف سبمترب  ١٨٥٩ليقيض حياته هناك أمل

الشاعر ان يستقر باوكرانيا وبالرمغ من ارهاقه وضعفه اجلسدي بسبب االبعاد املسمتر فان

قوته الشعرية مل تندحر والفرتة االخرية من حياته يه االكرث تقدما يف سلسلة من املؤلفات
.جتسدت مؤلفاته بتحقيق احالم احلرية والسعادة لالوكرانيني .وقد عمل شغشنكوا ان الشعب

سيحصل عىل حريته ليس .من خالل طيبة احلامك الرويس وليس من خالل الترشيعات بل من
خالل الكفاح  .وقد اوجد قاعة للرمس يظهر فيه ابطال احلرية املقدسة حيث املقاتلني ضد الظمل

والطفيان ويف » ١٨٦حصل عىل لقب الناقش االاكدميي.
بدأ الشاعر يشكوا من مرضه املطرد باالم اللكية والكبد وقد شىك ذلك برسائل للحكومة وقد

تويف يف شقة رمسه يف سانت بطرسبريغ يف العارش من مارس  ١٨٦١وقد أبنه الكثري بقصائده
الرائعة يف ااكدميية الفنون ويف اوكرانيا وروسيا وبولندا ويف البداية دفن يف مسولينسك يف

سانت بطرسبريغ مث قام احصابه باخراجه ليدفنوه حسب وصيته يف اوكرانيا وقد اخذت جنازته
عىل قطار اىل موسكوا مث بواسطة عربة اخليول اىل اوكرانيا وقد دخل اوكرانيا يف كييف يف
السادس من مايس ويف اليوم الذي يليه دخل اىل كرميينشو بواسطة سفينة ويف اليوم الثامن

وصلت اىل اكنيف حيث دفن عىل تلة كريناك حسب طلبه ويدىع اليوم ب تل شغشنكوا عىل هنر
من
ا؛يعيرب حيث اقميتة رابية له بنا؛ واصبح ماكنه مقدسا للشعدب االوكراين ’ .
غرئدقح؛اشغلخغ\اورم
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