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خريف الهضاب العالية

تتبدد الغيوم ،وينجيل وجه السامء...
تتعرى الهضاب...
يتسلل ضوء القمر بني أغصان الشجر،
فرتتعش الهمسات،
رستها تستلقي النجوم..
وفوق أ ّ
ياه! ليس للقمر رسير!

رئيس التحرير :بديع صقور

***

تذبل أزهار الرباري..
قطعان الندى تسوقها الرياح،
ويدب اليباس يف شجر الهضاب العالية..
ُ
يتودد الخريف للمطر..
«ملعونة هي الحرب منذ األبد وإىل األبد»

«ميخائيل بولغاكوف»

«ملعونة هي الحرب» كثريون هم
من لعنوا الحرب قبلك..
والكثريون ..الكثريون سيلعنون
الحرب بعدك يا سيد «بولغاكوف».
ولو عارصت حروب اليوم القذرة
عىل هذا الكوكب ،وعىل موطن
اإلنسانية األوىل /وطني سورية../
ماذا كنت ستقول؟ سيد «بولغاكوف»
ما أكرث الذين يلعنون الحروب ،ومع
ذلك يقرتفونها ،منذ األبد ،وإىل أبد
األبد.
****
«وبدأ الخريف ينرش روائع جديدة يف الحقول ،فقد نضجت الثامر عىل
شجريات العليق األخرض ،واصبحت براق ًة ،ونبتت األعشاب تحت األجامت».
«غراتيسيا ديليدّ ا»
6
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التهمت بنريانها الحقول والثامر..
مىض ذلك الخريف ..إنها الحروب التي
ْ
يبست أوراق العليق األخرض ...ذوت الزهور ،وذبلت األعشاب والنفوس..
سيدة «ديلي ّدا» كنت تقولني:
«انتظر أن تكون ألف شخصية ،ميكن أن تكون عجوزا ً ..شاباً ..طفالً ..حاملاً...
متشامئاً».
مل يعد أحد ينتظر أحدا ً يف زمننا هذا..
ماذا ينتظر؟ املحطات مل تعد آمنة ..لحظة انتظار ما ،قد يسقط رأس أي منا
برضبة سيف ،أو برصاصة تخرتق صدره.
***
		 حني مات «لينني» وقف جندي من جنود الحرس أمام رفاقه ،وقال:
«مل أرد أن أصدق ،فدخلت إىل حيث يرقد ،وصحت يف أذنه «إيليتش»
املستغلون قادمون ،فلم يتحرك ...وقتها عرفت أنه قد مات».
«برتولد بريخت»
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املستغلون ال ينقطعون ..يتدافعون كقطعان الخنازير إىل حقول الذرة..
صديقي الجندي ..بعد أن تغيب النجوم ،وبعد أن يرقد املدافعون عن
املقهورين ،يزحف املستغلون كالجراد ليلتهموا خرضة األرض ،وكام قلت لك:
إنهم يتدافعون كقطعان الخنازير إىل حقول الذرة ،أينام كانت تلك الحقول.
***
وبعد أن تزايد عدد القتىل من أبناء الشعب العزل ،و ّجه «الخميني» ندا ًء
تاريخياً إىل مرتزقة الشاه القتلة:
يا أبنايئ ال تقتلونا نحن الشعب الذي ميوت ألجلكم ...بعض من غرر بهم
ألقوا سالحهم ،وهربوا إىل بيوتهم..
ري من النداءات وجهت للذين رفعوا السالح يف وجه الوطن من استجاب..
كث ٌ
ومن مل يستجب..
للحب
ال تنتظر من الشوكة أن تصري وردة ،وال من القاتل أ ْن يتحول إىل داعية ِّ
والوئام ،والسالم.
***
كتب أستاذ من «بوليفيا» دعابة سوداء عىل أحد جدران العاصمة «الباس»
ساخرا ً من نظرية «مالتوس»:
«كافح الفقر ..اقتل متسوالً».
أيها األستاذ الطيب ..إن أتباع «مالتوس» يف ازدياد ...يشعلون الحروب..
يدمرون كل يشء من أجل بقائهم« ،اقتل كل األجنة يف األرحام الفقرية ،قبل
أن ميتلئ العامل باملتسولني الجديد ..وتصبح أرض العامل مرتعاً للمتسولني
والحفاة».
هكذا إذن يا سيد «مالتوس» تريدنا أن نغادر الزمن ،أو أن نقتل؟!
أما يكفي ما فعلتموه يف الشعوب األصلية لألمريكيتني ..حروب ،وحروب..
8
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هجرتم شعوباً ،وقتلتم أوطاناً ،وما زال ورثتك إىل اآلن يرددون مقولتك
الشهرية:
«من مل يجد له نصيباً من الغذاء عىل أرضه فهو عضو زائد عىل وليمة
الطبيعة ،حيث ال صحن له بني الصحون ،فإن الطبيعة تأمره مبغادرة الزمن».
صديقي األستاذ «البوليفي» مل يعد للكتابة الساخرة من جدوى ...صار علينا
أن ؟؟!!
***
«كيف تستطيع الزهرة أن متوت وسط السامء؟!»

«نيكوس كازانتزايك»

ماتت األزهار ،ولن تستطيع أن تحلق
كالنسور لتموت هناك ،وسط السامء..
آخر تقارير مراسيل الحروب عىل لسان
«جرنال» أمرييك:
لن ندع الزهور تنبت يف أي مكان يطاله
رصاص بنادقنا،
ورؤوس صواريخنا املجنحة والعابرة
للقارات..
يا سكان العامل انتظروا املزيد ..املزيد..
***
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«ملاذا تتباهى بقوتك ،فالريح التي تقتلع الشجرة ،هي ذاتها التي تداعب
العشب».
«جالل الدين الرومي»
إن صوت «جالل الدين» يجيء من أعامق الغيب:
أيها املتغطرسون ..أيها الطغاة
أيها القتلة والسفاحون
القراصنة األرشار..
والحب والسالم من
تباهوا ما شاء لكم التباهي ،ولكن :ال بد من رياح الخري
ِّ
أن تقتلعكم من جذوركم ،وتذروكم يف مهب الرياح.
كالعشب اليابس ،بأقدام أبناء من قتلتم من الشعوب.
ـ سيطأون أعشاب قبوركم العطنة ،حيث يفوح منها الكره والحقد والرشور ـ
مهام طال الزمن.
***
«األموري ال يعرف الخضوع ألحد
األموري ال ميتلك منزالً
األموري ميلك قمحاً للجميع».

«شاعر أموري منذ  2000ق.م».

الشاعر األموري..
قليلون الذين ال يعرفون الخضوع يف هذا الزمن..
لسلطان ..لشهوة ..مللك ..لكريس ...ولـ ...لـ...
وربا مطرحاً أو حرصياً يستلقون عليه وقت
وكثريون من ال ميتلكون بيوتاًَّ ،
يدب النعاس يف حنايا أرواحهم ،وحتى قبورا ً لضم رفاتهم أو أشالئهم التي
ُّ
10
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بعرثتها القنابل واملتفجرات ،وأحزمة املجاهدين..
الشاعر األموري..
كثريون ممن ميلكون القمح ،ولكن ألنفسهم فقط ،وليس للجميع.
***
«االنتظار خلَّف املحطة ،والشوق جلب القطارات»
«من أغنية لفريوز»
تخيل محطة يف حقول الريح ....وانتظرهم
يتأرجح صدرك بالشوق إليهم ..انتظرهم
يخبو الحنني ،حني تبتعد القطارات ..انتظرهم
يف الحلم تشتعل املحطات بالفرح
تصفر قطارات األشواق
يف الحلم ْ
الحب ،وقطعوا سكك القطارات
لقد نسفوا جسور ِّ
أولئك الحاملني بالصعود إىل أحضان جميالت السامء.
***
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«قولوا معي أيها الواقفون عىل مفارق الغياب:
كل عام وأنتم بخري ...وكل عام وأننت بسالم أيتها األمهات..
أمواتكن منتصبون يف حقول القمح ..شامخون كشمس الظهرية ...يطلّون عىل
الحقول الواسعة».
«بابلو نريودا»
أيتها األمهات ،هيا منيض
ـ معاً ـ إىل الحقول الواسعة،
حيث قبورهم ..لرنشها بندى أزهار
السامء..
إنهم ينتظرون بشوق معايدتكن ودموعكن..
وعناقكن لطيوف وجوههم الندية..
كل صباح ،وفوق تلك الحقول
الشاسعة تطري عصافري أرواحهم..
تطري ..وتطري ..تحلق ..وتحلق:
فوق خريف الهضاب العالية ،لتغني
معكن نشيد الحياة.
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غونتر غراس
وهجاء النفعية والعنف

ً
مسرحية َّ
«الطباخون األشرار»
أمنوذجا
خليل البيطار
قاص وباحث من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

من أية خيوط ينسج الرش أذرعه األخطبوطية؟ وألية أهداف يجري إشعال الحروب وإطالة
أمدها؟ سؤاالن يشغالن كتاب املرسح الذين يعدون خشبة املرسح فضاء للتعرية والتعلم
وكشف املسكوت عنه ،وهجاء الزيف وهوس النفعية والعنف ،ومعرفة ما يطبخ يف الكواليس
من خطط إلخفاء الحقائق عن الرأي العام أو حصارها ،وتفية الشهود ،وتهميش املدافعني
عن حق البرش الطبيعي يف التحرر والحياة الكرمية.

خليل البيطار

واملرسح وطن منسوج من لحظات نتعرى فيها من أقنعتنا كلها ،وميسك بعضنا
بأيدى بعض يف الظالم ،والفن املرسحي إمياءة توحد بني الناس ،واملرسح تجسيد
للوضوح والجامل ،واملسافر يف رحلته املذهلة ال يتوقف عن ترسيع كثافة عامله
وصالبتها ،يزرع بذرة يف أبعد أرض موجودة بالوعي املدين واألخالقي واإلنساين
للمتفرجني ،بحسب كارلوس سلدران املخرج الكويب الذي كتب رسالة يوم املرسح
العاملي لعام 2019
واملرسح أفعل تأثريا ً يف النفوس من سائر الفنون ،وقد رضعت السينام فن التمثيل
من املرسح ،بينام مل يرضع الفيديو من السينام سوى الكوارث ،بحسب محمد
مستجاب الكاتب املرصي الساخر.
ومرسح الالمعقول ازدهر يف أوربا عقب الحرب العاملية الثانية ،ونشأ هذا الفن
بحسب مارتن إسلني عىل يد شرتينربغ وجويس وكافكا ،ورواده األوائل ألفرد
جاري ،وجيوم أبولينري ،وأنطونني آرتو ،واتخذت حركة مرسح الالمعقول باريس
مركزا ً لها ،ألن كتاب هذا الفن متواجدون فيها ،ومنهم :صموئيل بيكيت ،وأرتور
آداموف ،ويوجني يونيسكو ،وجان جينيه ،وأقدم نص كتب ضمن هذه الحركة كان
أسطورة سيزيف أللبري كامو عام 1941
اتسم مرسح الالمعقول بالنقد الالذع ملساوئ املجتمع ،وإبراز صورة املوقف
اإلنساين يف العامل ،وأخرج الصور من مجال الالشعور ،ومن أحالم النوم واليقظة،
مام أورثته األديان واألساطري ،ومل يفصل بني الرتاجيديا والكوميديا ،ومل يقدم
أهدافاً واضحة ،بل يرتك للمتفرج متعة اقتناصها.
وغونرت غراس واحد ممن تأثروا بهذه الحركة ،وكتب ست مرسحيات يف خمسينيات
القرن املايض ،ثم اتجه صوب الرواية األكرث رحابة وثراء ،وقد حريت مرسحيته
(الطباخون األرشار) النقاد يف انتامئها لتيار الالمعقول أم ال  ،وهي الثالثة بني
مرسحياته ،وكتبها عام  1956وعرضت ألول مرة عىل مسارح برلني الغربية عام
1961
ولد غراس يف مدينة بدانتزيغ النجفوهو ،وخدم يف الجيش األملاين إبان الحرب
العاملية الثانية ،وأرس عام  1944عىل أيدي الحلفاء ،ثم أفرج عنه بعد سنتني،
ودرس الفنون التشكيلية واحرتف النحت والرسم ،ثم احرتف الكتابة وعرف شاعرا ً
14
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وروائياً ،ومن رواياته الشهري ة :الطبل الصفيح ،قط وفأر .وقد حاز جائزة نوبل
لآلداب عن مجمل أعامله عام  1999إىل جانب جوائز أدبية عديدة.
مرسحية (الطباخون األرشار) ترجمها د .محسن الدمرداش ،وكتب مقدمتها
وراجعها د .عطية العقاد ،وصدرت ضمن سلسلة إبداعات عاملية الشهرية ،عن
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت يف ترشين األول عان 2001
ضمت املرسحية خمسة فصول بحسب أصول املرسح التقليدي ،وهي أهجية للزيف
والخواء والحلم والنفعية البائسة والعنف املعمم ،وللنوازعية الغرائزيية التي تنتاب
البرش يف املنعطفات الدرامية ،فتخلخل قيمهم وقناعاتهم ،وتحولهم إىل دمى
قطيعية ال تدرك مخاطر أفعالها الرشيرة ،أو تلبيتها العمياء لرغبات مشغليها
اللصوص.
هناك ديكور مستقل لكل فصل ،ويحتدم منذ البداية رصاع لقوى متضادة :الكونت
الخبري والشاعري واسمه هربرت شمنسيك ،وهو مواطن مجتهد وبسيط ،ومعروف
للجمهور بوصفه شاعرا ً رفيع املستوى ،ويف مواجهته الطباخون :برتي ،وجرون،
وشتاخ ،وبني ،وكلرتر ،وفاسكو ،بقبعاتهم البيضاء ،وقلوبهم وعقولهم التي يغلفها
السواد والزيف ،إذ يهمهم إرضاء صاحبم املطعم شوسرت ،وجذب الزبائن ،وتحقيق
ذلك برأيهم مرهون برس قة وصفة (حساء الرماد) من الكونت بالتهديد أو بالرجاء
واإلغراء ،والبياض اللوين الذي يشري إىل الطيبة يف ثوب املمرضة أو الغسالة
أو العمة ترييزا والشاعر شمنسيك ،يواجه السواد والرش يف سلوك الطباخني
العدواين.
تشارك العمة ترييزا يف هذه الدراما ،واسمها شبيه باسم القديسة ترييزا أم
الفقراء ،وهي تحث ابن أخيها فاسكو عىل زيارة الكنيسة ،وهو يؤكد لعمته أنه يقدر
العذراء لشخصها ،ولكنه غري مؤمن ،وهو يقف متأرجحاً بني التيارات املتضادة
التي تضغط غليه ،ورمبا رمز غراس مبوت العمة يف الفصل األخري إىل موت
الكاثوليكية بصيغتها التقليدية املتزمتة ،وتعودت العمة أن تنادي فاسكو (شتيفات)
وتعني الطفل املطيع املؤمن ،وأحياناً ترى فيه رشيرا ً ،والطباخون ينادونه فاسكو
عىل اسم املكتشف فاسكو دو غاما.
تبدأ املناورة يف الفصل األول إلقناع الكونت شمنسيك بأن يكشف وصفة الحساء
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الرمادي للطباخني ،وتذكّر الوصفة بحسب اسمها بسياسة هولشتاين املسامة
(البهاء الرمادي) زمن بسامرك.
ويلحظ يف الديكور بوق الطباخ برتي ،وقبعة فاسكو البيضاء ،وديك الساعة لدى
عمة فاسكو الذي ال يعلن عن الزمن الحقيقي ،كام تظهر حافة الجرس التي تشري
إىل الخطر املحدق ،إذ يهدد الطباخون الكونت بدفعه إىل املاء إذا مل يكشف لهم
رس وصفة الحساء .تسأل املمرضة مارتا صديقة فاسكو:
 ماذا فعلت مع السيد شمنسيك يا شتيفان؟ مل أفعل شيئاً ،ما زال ح ّياً ،ومل يقل كلمة واحدة .ص32ويف الفصل الثاين تدور األحداث يف بيت العمة املريضة ترييزا ،وتسأل العمة ابن
أخيها :متى زرت الكنيسة آخر مرة؟ فيقول :أنا أصيل للقديس أنطونيوس وللعذراء،
وال أومن بيشء ،وال أزور الكنيسة.
كان إحساس فاسكو أنه يتحرك بأوامر من حوله ،حتى الطبخ تعلمه باألوامر ،وهو
يحس أنه تحت وطأة رقابات عديدة :العمة والطباخني ومارتا ،وهو يشعر بتهديد
يربكه ،فيضيع قبعته ،وهو ال يطيقها ،لكن طباخاً دون قبعة منظره غريب ومنفّر
برأي رئيس الطباخني برتي.
تقول مارتا لفاسكو وهام خارجان من بيت العمة ساخرة من دقات ساعة العمة
يل أال أعد،
غري املضبوطة ،كأنها تشبه وضع العمة الصحي املتدهور :صعب ع ّ
وصعب أن أص ّدق هذا اإلعالن املختل عن الوقت ببساطة! ص49
يف الفصل الثالث
تحدى الطباخون وصفة الكونت ،واستعدوا لتحضري وجبة تنيس الزبائن وجبة
حساء الرماد ،مكونة من لحم مجمد ،وراحوا يتحدثون عن مارتا ،وعن الدور
الذي ميكن أن تلعبه يف انتزاع الوصفة من الكونت ،وبدأ بعضعم يف التكيك
مبعاملة فاسكو لها ،فرأى برتي أن فاسكو ي ّدعي أنها غبية ،ودعا جرون إىل
إنقاذها وإصالح شأنها ،واستشهد بني بكالم للموسيقي هانز موزر 1967 – 1889
يقول :قليالً ما يكون للكالم قيمة.ص57
وظل الكونت يتالعب بأعصاب متحديه الطباخني ،ويخص جرون املاهر بسخريته،
16
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وأل يتذ ّوقه ..ويضيف :خذ الحكمة ممن
ويقول :عىل الطباخ املاهر أن يطبخّ ،
يعاين املغص .ص 64وك ّرر كلرتر سؤاله عن الجديد يف املطابخ املنافسة ،وراح
مالك املطعم شوسرت يهدد الطباخني ،ويسخر من وجود بوق يف املطبخ قائالً :هل
بدأتم تطبخون حساء األبواق؟ ص71 – 69
يف الفصل الرابع اشتد التحدي ،واغتنم الطباخون فرصة عيد ميالد بني ،يك
يقيموا حفلة ،تسمح لهم بأن ينفردوا بالكونت ،فأبعدوا الغسالة كولفرس بعد تقديم
وجبة مجانية لها ،واستغلوا انشغال مارتا برعاية العمة املحترضة ،وغياب شوسرت
مالك املطعم ،واستمر الكونت يف املداورة والسخرية من الطباخني ،ويف اختبار
صربهم ومحاوالتهم البائسة إلنطاقه ،يقول :أنتم رجال أعامل سيئون ،تع ّرضونني
للخطر حتى تحققوا هدفاً ،عليكم أن تق ّدموا يل عرضاً .فريد شتاخ :مل يفلح جرون
مرة واحدة! سوف أجهِز عليه.ص83
ثم وقّع الطباخون وثيقة مساومة مع الكونت ،وعللوا ذلك( :لدحض الشائعات،
ولتقديم عرض مغر للكونت يحل عقدة لسانه ،تقيض بأن مينح وقتاً ميضيه
بصحبة مارتا) ،وترد مارتا باستغراب وبإحساس التابعة :مل تسألوين عن رأيي،
لكنها تذهب مع الكونت .وتسخر الغسالة كولفرس من املشهد املخزي ومن فاسكو
خطيب مارتا قائلة :يقرض أظافره ويخطط للمستقبل! ص93
ويف الفصل الخامس يظهر الكونت ومارتا يف نزهة ،حيث الطني يلطخ أقدامهام،
ونلحظ مزجاً للرتاث الديني بالحارض السوداوي املرعب :إذ يغسل كل منهام
قدمي صاحبه ،كام فعل السيد املسيح مع حوارييه ،وتم تجفيف األقدام بهوادة
ونعومة ،وجرى تبادل كلامت غزلية ضمنياً ،مثل :هذا هو الحب ،وكان الطباخون
يسرتقون السمع والنظر إىل املتنز َهني ،والجو كان حارا ً ،واستخدم كلرتر بوقه
كأنه منظار مقرب .ص98
ودار حوار بني جرون وزمالئه والكونت:
جرون :ال تأخذ األمر بهذه الج ّدية يا سيادة الكونت ،أنت تعرف السيد شوسرت ،كام
أن رئيس اليوم ليس رئيس الغد.
(يدخل الطباخان بني وشتاخ قافزين من فوق السور)
الكونت :أال تستطيعان أن تدخال من الباب أيها املغفالن؟
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بني :حرضنا إ ىل هنا ثالث مرات.
شتاخ :دامئاً يف ّر منا العصفور!
الكونت :أنتم تريدون الوصفة ،وهذا يؤسفني.
كلرتر :وما املؤسف؟
الكونت :قلت دامئاً :ليس هناك وصفة بعينها ،إنها الخربة واملعرفة املرنة والتغيري،
وال بد أن تعلموا أن الطباخ ال ينجح أبدا ً إذا طبخ النوع نفسه من الحساء مرتني!
ص103
فاسكو( :أمنيات) ،هو مع مارتا ،وأنا أدهن له السور!
برتي :سأنتزع منه الوصفة ،لكن شيئاً فشيئاً.
وفجأة تسمع طلقتان ،ويخ ّيم شبح املوت ،ويعيد برتي سمكة املرجان إىل الفسقسة،
فتنقلب عىل ظهرها ميتة ،ويقول جرون لبرتي :أنا وأنت وكل من يعمل ط ّباخاً،
لن يجربنا أحد أن نكون مثل سمكة املرجان ،ويرد برتي :إنه يذهب ،أقدامي هي
األخرى تستعد لتحقيق هدف منتظَر.
نص متقن وحبكة محكمة وحوارات رسيعة ،وديكورات من ّوعة تتيح للمخرج أن
يوظف إشاراتها ورموزها يك يوصل مقولة املرسحية ،التي ترى أن العنف ال يقود
إىل أي هدف ،سوى التدمري املنهجي لكل يشء :الحقائق واملشاعر اإلنسانية
ومنظومة القيم النبيلة ،واألرواح البرشية.
ونلحظ أن هدف حصول الطباخني عىل وصفة حساء الرماد بدأ شبيهاً بلعبة
ساذجة ،ثم تح ّول بطريقة متنامية إىل ما يشبه الحصول عىل رس عسكري خطري،
ثم غدا شبيهاً بعملية تهديد علني لشخص ال يكره الطباخني وق ّبعاتهم ونواياهم
ومنافساتهم ،ويوظّف خربته يف تأكيد حضوره االجتامعي.
وهناك توظيف للمفارقة يف اللفظ واللون واإلمياء ،وللمفردات التي تعني معنيني
متضادين ،وهناك البوق وحضوره االستعرايض ،وداللة مكانة حامله التي تشري إىل
رئاسته للطباخني ،وتحوالته وتأثرياته عىل الجو :إذ استخدم مرة وسيلة استنفار
وإنذار ،ومرة مؤرش ق ّوة ،واستخدم كمنظار مق ّرب ،ووسيلة مراقبة تحركات
الخصم املستهدف ،واستخدم آلة لعزف موسيقا مرافقة للحدث الدرامي املتغري
وتوتره وتعقيداته.
18
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وهناك استحضار يف الحوار للرتاث املوسيقي ،ولالستكشافات التاريخية،
وملحطات العنف ،وللنقالت الحضارية.
وهناك جمل يشيع استخدامها ،تجعل البرش أشبه بالطرائد أو بالعصافري التي
تفر من صياديها ،ونلمس هجاء للنفعية البائسة وامليكيافيلية،ولشعارها /:الغاية
تربر الوسيلة ،ألنها تستلب الفرد ،وقد تجعل منه قاتالً ،ما دام يريد انتزاع أي
يشء بالقوة أو بالخداع ،وهو يربر فعله الخطري بأنه يحقق هدفاً ويستحق مثناً،
ويرشعن ما فعل ،وهذا ما سخر منه الكونت ،حني خاطب عصبة الطباخني الذين
هددوه وع ّرضوا حياته للخطر ،وقال :أنتم (رجال أعامل ) سيئون.
وص ّور غراس مفارقة باتت معروفة يف املنشآت الخدمية ،ويف مراكز صناعة
القرار باألسلوب نفسه ،وبات كل مركز لصنع القرارات الكربى يدعى املطبخ وظهر
احتدام الرصاع يف املرسحية بني الطباخني والكونت الخبري املهدد لهم بخسارة
وظائفهم ،شبيهاً برصاع مراكز القوى يف مطبخ القرار السيايس.
ومن أمثلة توظيف املفردات ذات الداللة املزدوجة السم الوصفة وجذرها الرتايث،
الجهد الذي بذله فاسكو النتزاع الوصفة من الكونت ،وتعليله لرضورة الحصول
عليها ،إذ يدور هذا الحوار بني الرجلني:
فاسكو( :بشدة) ورقة الوصفة! ماذا يجب أن أفعل حتى تعطيني إياها؟ هل أصعد
رص عىل أسناين؟ (ينزل) أو أركع عىل
فوق عمود الضوء؟ (يتسلق العمود) ،أو أ ّ
ركبتي؟ (يركع)  ..أو أتوسل إليك؟
الكونت :أما زلت تقصد وصفة الحساء؟
فاسكو( :ينتفض) ع ّم أتحدث إذن؟ ال أعلم لونها ،الجميع يقولون  :الحساء الرماي،
ويخلون إىل املطبخ مبالبسهم السوداء مع نسائهم الشقراوات بعطورهن الجميلة،
ويقولون يل :اطبخها لنا يا فاسكو .واآلن ماذا أفعل؟ هل أقول لهم اذهبوا من
فضلكم إىل الكونت الذي يعرف وحده كيف تكون؟
الكونت :مل أطلق عىل الحساء هذا االسم.
فاسكو :الناس؟
الكونت :ال يجوز أن تنصت إليهم ،فهي بال اسم( .مييش الكونت ذهاباً وإياباً
ويتبعه فاسكو ،ويبدوان مثل قائد وتابعه) جميل ،لكني أعرتف أن هناك شيئاً
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ناقصاً يف هذا االسم ،رمبا هو حساء نوفمرب ،أو حساء العنقاء ،أو حساء (البهاء
الرمادي) ،آه ،تتص ّور أريد أن أطلق عليه هذا االسم رجوعاً إىل هولشتاين القديم
الذي كان ط ّباخاً ماهرا ً ،وكان محط إعجاب بسامرك ،وأصبح من بعده ملهامً للوح
املحركة للسياسة الخارجية ،وقادها تحت شعار
(البهاء الرمادي).
وتعب عن
األلوان تتموج بني البياض والسواد مرورا ً بالشقرة واللون الرماديّ ،
املزاج وتقلّباته والرغبات والنزوات ،وتشري إىل ظاهرة اقتناص الشهرة بوسائل
غري مرشوعة وغري أخالقية ،وتجعل من صاحبها تابعاً أو بوقاً أو دمية عمياء
ساذجة.
الشخصيات رسمت بعناية وأظهرت أجواء الفوىض واهتزاز القيم وتركة ما بعد
الحرب يف أوربا ،ويف أملانيا املهزومة بخاصة ،وكشفت تحوالت غريبة وصادمة
للمدنية الغربية ،دفع البرش فيها إىل ابتالع ما يطبخ يف الخفاء ،وأصبحوا أشبه
بطرائد واقعة يف مصيدة ضخمة ،يصعب الفكاك من حبائلها .وهم مستلبون أو
محارصون ،تسيطر عىل عقولهم نفعية بائسة مستعدة لقبول مساومة مذلة من
أجل بلوغ هدف غري أخالقي.
وقد خرس املرسح األملاين مبدعا مرسحياً جسورا ً بتحول غراس إىل كتابة الرواية
التي منحته الشهرة ،لكن مرسحياته حققت شعبية عند عرضها ونافست نتاجات
أعالم املرسح املعارص.
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من األدب المقارن
إلى األدب العالمي
د .عبد النيب اصطيف
ناقد وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ
عضو اتحاد الكتاب العرب

عىل الرغم من أن إدوارد سعيد
كان عىل مدى أربعني عاماً يُد ِّرس
األدب اإلنكليزي واألدب املقارن يف
جامعة كولومبيا يف نيويورك ،فإنه
مبنظوره الطباقي contrapuntal
 perspectiveقد وأد الدرس املقارن
لألدب الذي ساد يف أيامه،
عندما دمج «اآلخر/غري الغريب» يف منظوره الطباقي ،ودعا إىل اإلصغاء إىل صوته
الخافت الذي تجاهلته املركزية الغربية ،وإىل تظهريه بغرض إعادة الوحدة إىل املقاربة
املقارِنة لألدب ،ضمن إطار ما بات يعرف بـ «النظرية ما بعد االستعامرية» ،والتي دشن
جدواها بكتابه االسترشاق ( ،)1978وعزز حضورها يف املشهد النقدي األمرييك خاصة،
والعاملي عامة ،بكتابه الثقافة اإلمربيالية( ، )1993فضالً عن كتبه ومقاالته األخرى.

د .عبد النيب اصطيف

وعندما خلفته غاياتري شاكرافوريت سبيفاك يف النهوض برسالة الدرس املقارن
لألدب يف جامعة كولومبيا ،أعلنت بكتابها موت علم ( )1()2003وفاة الدرس
املقارن لألدب بالطريقة التقليدية ،والتي نبذها سعيد بسبب مركزيتها الغربية،
ودعت إىل أدب مقارن جديد يجمع ما بني األدب املقارن وبني دراسات املنطقة
 ، Area Studiesممهدة بذلك الطريق نحو إعادة نظر جذرية يف تصور الدرس
املقارن لألدب ،وبخاصة صلته باألدب العاملي الذي عاىن عىل مدى ما يقرب من
قرنني من املركزية الغربية  .Western Centrismوهكذا شهدت التسعينيات
يف القرن املايض تفكريا ً جديدا ً يف األدب املقارن أعاد فيه منظِّروه «األدب
العاملي» إىل املركز يف الدراسات املقارنة ،حتى غدا الدرس املقارن لألدب مجرد
رص عىل أن
مامرسة يف دراسة األدب العاملي تؤكد ما سبق إليه ويليك عندما أ ّ
األدب املقارن ليس غري دراسة األدب من منظور عاملي يتجاوز الحدود اللغوية
والسياسية والعرقية لهذا الفن الجميل(.)2
وتج ُّد ُد االهتامم هذا الذي بدأ يف عقد التسعينات من القرن املايض ،كام يشري
إىل ذلك تيو داهائني  D›haen Theoوسيزر دومينغز Dominguez Cesar
ومادس روزندال ِ
تومسن  Mads Rosendahl Thomsenيف «مدخلهم» إىل
تجل بدفق هائل ،يكاد
املجلد الجامع للبيانات املتصلة بـ «األدب العاملي»(ّ .)3
يشبه االنهيار الثلجي ،للمختارات والكتب والدراسات واملقاالت املعنية باألدب
تجل باملحاوالت
العاملي( ،)4وبنشاطات ثفافية وأكادميية غنية متنوعة ،مثلام ّ
العديدة إلعادة تعريفه انطالقاً من حوارات معمقة ومناقشات واسعة وقراءات
مختلفة لبيانات غوته عن األدب العاملي ،والسعي ،يف الوقت نفسه إىل تطوير
مقاربات جديدة لنصوصه ومسائله التي تثريها هذه البيانات.
ويف مسعى مشكور لتفسري تجدد هذا االهتامم يقرتح محررو هذا املجلد عاملني
مهمني (عىل الرغم من وجود عوامل أخرى أقل أهمية) ،يكمنان وراءه ،وهام:
• العوملة  Globalizationوما خلفته من آثار يف مفهومي الثقافة والهوية،
خاصة وأنه ،يف ظل التوسع الهائل يف مجاالت التبادل الثقايف ،باتت الحاجة
ملحة للنظر يف دور األدب ووظيفته خارج حدود الدولة القومية ،وخارج ما ارتبط
بها من «أدب قومي» ،غدا بدوره موضع مساءلة شديدة.
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• وإعادة التنظيم الداخيل للدراسة األدبية يف أقسام اللغات القومية واألجنبية
يف الجامعات الغربية بتحفيز من العوملة من جانب والنظريات الفكرية والنقدية
واألدبية التي شهدها ما يسمى عرص النظرية من جانب آخر.
فقد كان «األدب العاملي» يُد ّرس يف أقسام األدب املقارن ،ويدرج يف برامجه ،أو
يف أقسام اللغات الحديثة ،غري أن هذه األقسام مل يكن لها من سعة الصدر ما
يكفي الحتواء األدب العاملي ،ومن ث َم فإنها أخفقت إخفاقاً ذريعاً يف مهمتها يف
دراسة آداب العامل ،بسبب الحجم الهائل لنصوص هذه اآلداب من جهة ،وبسبب
من ضعف اهتاممها باآلداب الصغرية ،آداب الجنوب والرشق والعامل الثالث عامة،
والتي تُركت العناية بها إىل األقسام املختصة بلغاتها وثقافاتها ،أو أقسام ومراكز
الدراسات اإلقليمية ،أو دراسات املنطقة ،من جهة أخرى .وهكذا انتهى املطاف
بأقسام األدب املقارن واللغات الحديثة باألدب العاملي إىل قرصالعناية بهذا األدب
عىل مجموعة مختارة من روائعه املرتجمة إىل اإلنكليزية بشكل خاص ،واملتمركزة
حول الذات أو الذوات الغربية .علام أن كرثة متزايدة من نصوص آداب العامل غري
الغربية قد أخذت طريقها إىل لغات العامل األول عن طريق الرتجمة وأصبحت
ميسورة باإلنكليزية والفرنسية واألملانية وسواها ،ولكنها ظلت ،مع ذلك ،خارج
دائرة األدب العاملي التي اقترصت يف معظمها عىل اآلداب الغربية.
وعندماجاء إدوارد سعيد بنظرية ما بعد االستعامرية  post-colonialismالتي سعت
إىل زعزعة الهيمنة الغربية عىل القانون األديب العاملي من خالل العناية بالقوانني
األدبية التي تحكم األعامل األدبية غري الغربية ،واالهتامم مبسائل الهوية القومية،
والكوزموبولوتينية ،والهجرة ،واملنفى ،مل يستطع أتباعها ،الذين مل يكن لهم موهبة
سعيد ،وال سعة اطالعه ،وال قدرته عىل التحليل والربط بني األعامل األدبية عىل
طريف القسمة الوجودية بني الرشق والغرب ،والشامل والجنوب ،ضمن ما سامه
َّ ِ
بالتكة اإلمربيالية ،أن يدمجوا الدراسات ما بعد االستعامرية باألدب املقارن،
ومن ث َم فإنهم مل يستطيعوا أن يتدبروا األدب من خالل املنظور العوملي الذي
يتجاوز الحدود السياسية واللغوية والقومية واإلثنية يف اهتامماته بأدب الهجرة
واملهاجرين واملنفى واملنفيني والهامش واملهمشني ،وبخاصة املنضوين الذين ظلوا
يرزحون تحت ضغوط قوى املال والسلطة.
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ومن هنا جاء االهتامم باألدب العاملي ،والسعي الحثيث والجاد من جانب دارسيه
الجدد يف ربع القرن األخري إىل توسيع دائرته لتشمل آداب العامل كله من جهة،
وتعيد النظر يف مقارباته بغرض تطويرها من جهة أخرى ،يف مسعى جاد
لرتسيخ املنظور العوملي لألدب برصف النظر عن اختالف لغات منتجيه وثقافاتهم
وأعراقهم ،بعد أن انفتح العامل بعضه عىل بعضه اآلخر إذ تحول إىل قرية كونية،
وتعزز التبادل الثقايف واألديب بني احيائه ،ومل تعد حدوده السياسية قادرة عىل
الصمود أمام حركة الناس واألموال والبضائع واألفكار.
ومن هنا انبثقت مفاهيم األدب العاملي/العوملي باللغة اإلنكليزية ،واألدب العاملي/
العوملي بالفرنسية ،واألدب العاملي باألملانية ،واإلسبانية وغريها من لغات العامل
الرئيسية التي سادت يف العلم وعالَم املال واألعامل والتجارة ،مبرشة بآداب
هجينة تنطوي عىل ثقافات متعددة ،معربة عن العالَم املتعدد الهويات ملنتجيه من
الرشق والغرب والشامل والجنوب.
الهوامش
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دور الترجمة في إغناء اللغة األم
عدنان جاموس
مرتجم وباحث من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
ن ُ
َقول :الرتجمة أداة للتالقح بني القرائح ،ووسيلة للتفاعل بني األفكار ،ونستخلص من هذا القول
أنها جرس للتواصل بني األمم ،وللتامزج بني الثقافات ،وتالياً فهي إحدى الروافع األساس ّية التي
تساعد عىل النهضة والتقدم والتنمية الوطنية ،وعىل حرق املراحل ومتهيد السبل وتوسيع الخُطى
للوصول إىل الهدف املنشود يف أقرص مدة ممكنة.
ولكن كل هذا ال ميكن أن يتحقق َّإل إذا كانت األداة املستعملة يف القيام بهذه املهمة الجليلة تتسم
بالكفاءة والقدرة عىل التكيف مع أي ظرف جديد مل تعهده من قبل ،مبدي ًة يف أثناء ذلك ما لديها
من إمكانات كامنة من شأنها ،إذا ما استُثريت واستخدمت بدراية ومهارة ،أن تؤدي أية مهمة توكل
إليها .وقد أثبتت اللغة العرب ّية عىل مدى العصور أنها سالح ال ينبو ،وجواد ال يكبو يف أيّة معركة
تدور رحاها يف ميادين العلم والفكر واإلبداع .فعندما خرج العرب من الجزيرة العرب ّية إىل بالد
الشام وما بني النهرين ،واحتكوا بأكرب حضارتني مزدهرتني آنذاك؛ وهام الحضارة البيزنط ّية
اليونانيّة يف بالد الشام ،والحضارة الفارسيّة الساسانية فيام بني النهرين وما خلفهام من ربوع
متتد إىل عمق الرشق حيث حضارتا الهند والصني العريقتان،

عدنان جاموس

تطّلعوا إىل الكشف عن األسباب التي أنتجت هذه املنجزات العمران ّية الرائعة وهذه
املظاهر الحضاريّة الباذخة ،وحفزهم هذا التطّلع عىل السعي للمثاقفة مع هاتني
الحضارتني والكشف عن مصادرهام ،وكانت الوسيلة األنجع لبلوغ هذا الهدف
هي الرتجمة.
وقد جرت العملية يف البدء عىل نطاق محدود يف العهد األموي خالل النصف
الثاين من القرن السابع والنصف األ ّول من القرن الثامن إذ اهتم حكيم بني
مروان خالد بن يزيد بن معاوية برتجمة وتأليف كتب يف الكيمياء والطب
والنجوم ،وع ّرب الخليفة عبد امللك بن مروان الدواوين يف بالد الشام بنقلها
من الرومية .وأمر واليه عىل العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بتعريب الدواوين
هناك بنقلها من الفارسية .وأمر الخليف ُة عم ُر بن عبد العزيز برتجمة كتب يف
الطب؛ فرتجم مارسجويه كتاب القس الطبيب اهرون بن أعني االسكندري من
الرسيانية إىل العربية .ولكن عندما توطدت دعائم الخالفة العباسيّة يف العاصمة
الجديدة بغداد ،واهتم أولو األمر ببناء ما ُدعي تاريخياً باسم «الحضارة العرب ّية-
اإلسالميّة» وجدوا أن أجدى وسيلة لبلوغ هذه الغاية هي الرتجمة ،فأرسلوا الوفود
وعقدوا الصفقات الستجالب الكتب واملخطوطات من مختلف البلدان مبا يف ذلك
القسطنطينيّة وقربص وأصفهان واليونان والهند وسواها .وأقيمت املكتبات يف
قصور الخلفاء واألمراء والوزراء ورعاة الثقافة ويف البيامرستانات ،واستدعي
العلامء واملرتجمون من مختلف مدارس الثقافة الهلنستيّة التي نهلت من الحضارة
املرصيّة القدمية والكلدان ّية والبابل ّية والهنديّة واليونان ّية ،ومتركزت يف اإلسكندرية
ونصيبني وق ّنرسين وحران و ُجند يسابور وآ ِمد ،ونشط
وقيسارية وأنطاكية والرها ّ
فيها علامء رسيان ويعاقبة وصابئة يجيدون اليونان ّية والرسيان ّية والسنسكريت ّية
والفارسيّة والعربيّة ،وقد اشتهر من أساطني املرتجمني يف تلك الحقبة عبد الله
بن املقفع ومحمد بن إبراهيم الفزاري ويوحنا بن ماسويه وحنني بن اسحق وابنه
اسحق وابن أخيه (أو ابن أخته كام يف بعض املصادر) حبيش بن الحسن األعسم
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وثابت بن قرة الحراين ويوحنا بن البطريق والحجاج بن مطر (أو مطران) وعبد
املسيح بن ناعمة الحميص وقسطا بن لوقا البعلبيك ،ثم متى بن يونس وسنان
بن ثابت ويحيى بن عدي ،وعيىس بن زرعة وآل نوبخت ،وعىل رأسهم الفضل
وآل بختيشوع وعىل رأسهم جربائيل وجورجيوس ،وأبناء موىس بن شاكر الثالثة،
واصطفان بن باسيل وعمر بن الفرخان وعيىس بن رسبخت وهالل بن هالل
الحميص وسلمويه(سلم) صاحب خزانة الحكمة ،وسهل بن هارون وك ُُث غريهم.
تصدى هؤالء الكتاب
وكان عدد كبري منهم علامء وتراجمه ..يف آن واحد ،وقد ّ
األفذاذ لرتجمة أعامل يف الطب والصيدلة والعقاقري والفلسفة واملنطق والسياسة
ونُظم الحكم ،ويف الرياضيات والنبات والهيئة (الفلك) والجغرافيا والحيل
(امليكانيك) والصنعة (الكيمياء) والطبيعيات (الفيزياء) والحركات واملوسيقا .وأكرث
الرتجامت كانت من اليونان ّية لكبار الفالسفة واألطباء وعلامء الفلك والرياضيات
والنبات والطبيعيات من أمثال أفالطون وأرسطو وإبوقراط وجالينوس وبطليموس
وإقليدس وديوسقوريدس وثيوقراسطوس وأبولونيس وأرخميدس وسواهم .وقد
أنشئت لهؤالء األساتذة الكبار من املرتجمني والعلامء مكتبات يعملون فيها ويرشفون
عىل تصنيف محفوظاتها أشهرها دار الحكمة التي أنشأها الرشيد ووسعها املأمون،
كام أنشئت لهم مدارس ينقلون فيها معارفهم ومهاراتهم إىل الجيل الذي يليهم،
ويقومون بتدقيق الرتجامت السابقة وتصحيحها ،وإعادة ترجمتها إذا كانت ذات
قيمة علمية كبرية .وقد استمرت هذه العملية الثقافيّة الكربى من النصف الثاين
من القرن الثامن حتى القرن الحادي عرش ،ولنا أن نتصور ضخامة التحديات
التي جابهتها اللغة العربية يف أثناء ذلك :فقد كان عليها أن تستوعب أفكار جميع
أولئك الفالسفة والعلامء واملفكرين ،وتستحدث الوسائل املالمئة لنقلها والتعبري
عنها بأسلوب عريب سليم .وقد تحولت العربية يف فرتة قصرية من لغة منترشة
العرب هي لغ َة الدين والحكمة والعلم
يف نطاق ضيق إىل لغة عامل ّية ،وغدت لغ ُة
ِ
والقانون والسياسة واإلدارة واكتسحت اللغات املحليّة جميعاً .ولوال أنها لغة مطواعة
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تتسم بخصائص ومزايا أكسبتها قدرة هائلة عىل االشتقاق والنحت ملا استجابت
إىل ما ندبت إليه وملا أمكنها تلبية حاجات الحياة الجديدة.
وقد جرى آنذاك تفاعل قوي بني الفكر الذي كان يغتني بالرتجمة وبني اللغة
التي كانت تغتني باأللفاظ والتعابري الجديدة التي تعرب عن هذا الفكر وتجسده.
وهكذا ظل الفعل واالنفعال والتأثري والتأثر بني اللغة والفكر مستمرين طوال
عرص حركة اإلشعاع العقيل واملد الفكري اللذين تغذيهام الرتجمة؛ ولكن انفعال
اللغة وتأثرها هذين كانا يجريان وفق قواعدها الذات ّية التي تضمن لها الحفاظ
عىل هويتها وأصالتها ،وتكفل لها املواكبة واملجاراة.
لقد استوعبت اللغة العرب ّية كل ما قُ ّدم لها من معارف وعلوم وفلسفات مستمدة
من ثقافات مختلفة ومتثَّلتها جميعاً ،فاتّسعت آفاقها ،وتفجرت طاقاتها الكامنة
وقدرتها عىل الخلق واإلبداع .وإذا أردنا أن نعرف مبلغ األثر الذي خلفته عملية
الرتجمة والنقل يف منت اللغة العربيّة فام علينا سوى أن ننظر فيام طرأ عىل
األدب العبايس من تغيريات وتجديدات ال عهد لألدب الجاهيل بها ،وفيام اتسعت
غنى ودق ًة ،وفيام دخل يف التعبري
له األلفاظ العربيّة من معانٍ جديد ٍة ازدادت بها ً
العريب من ألفاظ جديدة أكسبته ثراء وغزارة مل يكونا يخطران عىل بال ,وعرفت
اللغة العربيّة أساليب جديدة مكنتها من التعبري عن ّ
أدق املعاين الفلسفيّة والعلميّة،
وذلك بفضل ما تتسم به من مرونة يف الترصيف ،وقدرة عىل االشتقاق والنحت
واملجاز؛ كام أنها استعارت عند الرضورة ،ألفاظاً يونانيّة وفارسيّة وقبطية ،فعربتها
وفقاً لطريقة اللفظ العريب ،ومن هذه األلفاظ القدمية عىل سبيل املثال :هيوىل،
وهندسة ،وكيمياء ،وموسيقى ،وزنديق ،وديباج ،وازميل ،وعود ،إلخ...وكان عدد
الكلامت املعربة يف بدء النشاط الرتجمي كبريا ً جدا ً ،لكن هذه الكلامت أخذت
تقل شيئاً فشيئاً ويستعاض عنها بألفاظ عربية أصبحت مصطلحات تعرب عن
مفاهيم محددة .فقد كانوا يقولون ،عىل سبيل املثال :أنالوطيقا ،وسوفيسطيقا،
وقاطيغورياس ،وأرطامطيقا ،وباري أرمينياس ،وطوبيقا ،وريطوريقا ،وبوليطيقا،
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ثم اكتشفوا أن اللغة العربية قادرة عىل التعبري عن هذه املصطلحات بألفاظ
عربية فرتجموها عىل التوايل :التحليل ،املغالطة ،املقوالت ،الحساب ،العبارة،
الجدل ،الخطابة ،السياسة.
وقد عرفت األلفاظ العربيّة قبل عرص الرتجمة مثل هذه الظاهرة ،أي تَ َح ٌّول معنى
اللفظة عن وجه استعاملها القديم إىل استعامل جديد لجامع بينهام ،فمع ظهور
اإلسالم تحولت ألفاظ كثرية كالصالة والزكاة والجهاد واإلميان والكفر والجنة
والنار عن معانيها املألوفة إىل معانٍ جديد ٍة ،ومثل هذا حدث يف اللغة بالعرص
الحديث ،فمعنى السيارة اليوم غري معناها السابق (القافلة) وكذا القطار والدبابة
واملسدس ،وال َّذ ّرة ،والجرثومة ،والعنرص ،والهاتف ،والصاروخ ،واملكتب والدائرة
واملحافظة ،وآالف األلفاظ األخرى التي تحول معناها الحايل عن املعنى الذي
كان يف عرص الجاحظ عىل سبيل املثال .ومن األمثلة امللموسة املعارصة عىل
تحول كلامت عن مدلوالتها القدمية إىل مدلوالت جديدة نذكر بعض التسميات
التي أطلقت عىل آالت مستخدمة يف محطة توليد الكهرباء عىل سد الفرات
رصة،
كالعنفة ،والشفرات ،واألوتاد ،واألسنان ،واملسند ،والقاطع ،والشوكة ،وال ّ
والحصرية ،وامللزمة ،واملشد ،واملحرض ،واملولِّد ،والصامم ،واملروحة ،والقضيب
الالقط ،وقضيب التغذية ،ومفصلة االرتكاز ،وحلقة األساس ،وترس البوابة ،وكريس
التحميل ،وعرشات التسميات املجازية األخرى.
كام حدث تحول يف معاين األلفاظ عام كانت عليه سابقاً يف مصطلحات العلم
والفلسفة واألخالق واملنطق ،فقيل :مادة وصورة ،وجوهر وعرض ،وماهية وهوية،
وكمية وكيفية ،وموضوع ومحمول ،وتص ّور وتصديق ،واستقراء وقياس ،ومقدمة
ونتيجة ،ومطلق ومضاف ،وإيجاب وسلب ،وعلة ومعلول؛ واشتقوا من كثري من
هذه األسامء أفعاالً ،فقالوا :ق ّدم املقدمات ،وأنتج النتائج ،وصادر عىل املطلوب ...
إلخ .وقد كرث استعامل «ياء» النسبة يف الرتجمة :مثل علمي وفلسفي ومنطقي.
ونشهد يف أيامنا ظواهر ُمامثِلة كإضافة «ياء» النسبة إىل االسم وهو بصيغة
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يئ،
ووثائقي،
يف،
الجمع كقولهم :مؤسسا ّ
ووظائفي ،وأحيا ّ
يت ،وعلام ّ
يئ ،ومعار ّ
ّ
ّ
ين ،وملويكّ  ...إلخ،
ّ
وقواعدي ،وقد ورد لدى القدماء مثل ذلك كقولهم :صبيا ّ
واستُ ْع ِملت يف بعض األحيان النسبة باأللف والنون عىل الطريقة الرسيان ّية ،فقيل:
ين...إلخ.
ين ،ونورا ّ
ين ،وجسام ّ
ين ،وروحا ّ
نفسا ّ
ودخلت «ال» النافية عىل الصفات بعد أداة التعريف كقولهم :الالمحدود،
والالنهايئ ،والالمعقول ،والال أخالقي ...إلخ .كام أُدخلت الواو عىل االسم قبل
ياء النسبة للداللة عىل جنوح الظاهرة املوصوفة إىل الغلو والتطرف الذي يفيض
إىل التشويه والتحريف أو الزيْف فقالوا :فردوي وذاتوي وشعبوي وإرادوي
الخ...وأحياناً يكون املعنى املستفاد من هذه الصياغة حيادياً كقولهم :ماضوي،
ونهضوي وتوعوي إلخ...وأدتّ الرتجمة حديثاً إىل تشكيل كلامت بطريقة الرتكيب
املزجي مثل قولنا :كهرطييس ،وكهرمايئ ،وقروسطي ،وجيو سيايس ،وأورايس (أو
أوراسيوي) ،وكهرضويئ...إلخ.
وهكذا فإن الرتجمة قد ساهمت يف املايض بتطوير اللسان العريب وذلك باستحداث
مصطلحات مبتدعة ،وبتناول موضوعات جديدة بأساليب تعبريية مبتكرة فارتقت
به إىل مستوى اللسان الحضاري الذي أخذ مكان لغات حضاريّة عريقة مثل
اليونانية والرسيان ّية والفارس ّية ،وأصبح هو اللسان العاملي األول طوال قرون عدة.
واستطاعت العربيّة يف مدى زمني قصري نسبياً أن تتحول من لسان استهالك
بالرتجمة إىل لسان إبداع بالرشح والتأليف واالبتكار ،واغتنت الحضارة العرب ّية
– اإلسالميّة بإبداعات العلامء والفالسفة األفذاذ من أمثال :جابر بن حيان ،وأيب
يوسف الكندي ،وأيب جعفر الخوارزمي ،وأيب عبد الله البتّاين ،واملعلم الثاين أيب
نرص الفارايب ،وأيب بكر الرازي ،وأيب القاسم الزهراوي ،والشيخ الرئيس ابن
سينا ،وعبد امللك بن زهر ،والحسن بن الهيثم ،وأيب الريحان البريوين ،والرشيف
اإلدرييس ،وعبد الله بن البيطار ،وأيب الوليد بن رشد ،وأيب بكر بن الطفيل،
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وعالء الدين بن النفيس ،وعبد الرحمن بن خلدون وسواهم...وأكرث هؤالء هم من
العلامء املوسوعيني الذين ألفوا يف موضوعات متعددة تجمع بني العلوم النظريّة
والتطبيق ّية والفلسفة واملنطق واألدب واملوسيقا ...ولنا أ ّن نتصور مدى التطور
الكبري الذي أحرزته اللغة العربيّة املستعملة يف مؤلفات هؤالء املفكرين واملبدعني
بعد أن كانت قد اغتنت عن طريق الرتجمة بآالف املفردات واملصطلحات ذات
الدالالت الجديدة.
وما إن بدأ عرص النهضة يف أوربا حتى أصبحت هذه املؤلفات منهالً ثرا ً يستمد
منه األوربيون ما يساعدهم عىل تطوير معارفهم وتنوير عقولهم فانكبوا عىل
ترجمة ما حفظته ورشحته الرتجامت العرب ّية من أعامل علم ّية وفلسفية أبدعتها
قرائح مفكري أمم أخرى ،وعىل ترجمة ما ألفه العلامء والفالسفة العرب واملسلمون
أنفسهم وكتبوه باللغة العربية يف مختلف فروع العلم واملعرفة ،وظلت هذه العملية
مستمرة حتى القرن السابع عرش وكانت هذه املؤلفات ترتجم إىل لغات أوربيّة
عديدة ،فتغتني هذه اللغات مبفردات ومصطلحات جديدة وتنتقل إليها بالرضورة
كلامت وتسميات عربيّة نذكر منها ،عىل سبيل املثال ،بعض املسميات الكيميائيّة
مثل :القيل ،والبورق ،والنطرون ،واإلنبيق ،والطلق والزرنيخ واالكسري والكحول
والسكر ،والصابون؛ ورمبا يعرتض البعض عىل هذا الطرح بحجة أ ّن بعض
الكلامت التي انتقلت إىل اللغات األوروب ّية من الرتجامت واملؤلفات العربية هي
ذات أصل يوناين ولكن الواقع يدحض هذا االعرتاض ،فالكلمة اليونانيّة مل تنتقل
إىل اللغات األورب ّية انتقاالً مبارشا ً ،بل انتقلت إليها بعد أن ُع ِّرب ِْت ،أي بعد أن
أصبحت كلمة عربيّة من خالل لغة العرب وعلومهم وحضارتهم .وهذا ما ذهب
مفسو القرآن الكريم عندما قالوا إ َّن جميع الكلامت املأخوذة من اللغات
إليه ّ
األخرى كالحبشيّة والفارسيّة والرسيانيّة والنبطيّة والعربيّة وسواها ،الواردة يف
القرآن الكريم مثل :األرائك ،واألباريق ،واألسفار ،واألكواب ،والفوم ،وسواها...
إمنا هي كلامت ألبست اللبوس العريب ودخلت منت اللسان العريب فأصبحت
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عرب ّية كام ت ّؤكد عدة آيات قرآن ّية وردت يف سور مختلفة« :إنا أنزلناه قرآناً عربياً»
(سورة يوسف)«،إنا جعلناه قرآناً عربياً(سورة الزخرف)وسواهام»
وهذا يدل عىل أن وسيلة تعريب األلفاظ كانت تطبق منذ القدم .ومازالت متبعة
يف أيامنا وستظل معتمدة يف املستقبل ،وذلك عندما تكون هي الوسيلة األصلح
واألوىف بالقصد من أية وسيلة أحرى للتعبري الواضح عن الفكرة.
أيا إغناء يف العرص العبايس فإنها عادت
وإذا كانت الرتجمة قد أغنت اللغة األ ّم ّ
منذ فجر النهضة العرب ّية لتغنيها بآالف األلفاظ واملصطلحات والتسميات الجديدة،
ومبختلف أساليب التعبري املستمدة من مثرات قرائح العلامءوالفالسفة واملفكرين
واألدباء والنقاد األجانب منذ عرص النهضة األورب ّية وحتى عرص ما بعد الحداثة.
فقد تُرجمت إىل العربيّة أعامل عديدة ينتمي مؤلفوها إىل مختلف املدارس
واالت ّجاهات واملذاهب الفلسف ّية كاملثال ّية واملاديّة األملان ّية ،والوضع ّية ،والالعقالن ّية،
والشخصانيّة ،واإلرادوية ،والرباغامتيّة ،والظاهراتيّة ،ومدارس التحليل النفيس
والبنيويّة والوجوديّة ،والوضع ّية الجديدة ،والسيميائ ّية ،والتفكيك ّية ،إلخ ...ولن
نتطرق هنا إىل الحديث عن نوعية الرتجامت التي نقلت أعامالً تنتمي إىل هذه
املدارس واملذاهب ،فهذا موضوع آخر يخرج عن إطار الظاهرة التي ننظر فيها،
ولكن البّد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل ظاهرة سلبية طاملا لفتنا النظر إليها
وتحدث عنها باحثون عديدون؛ وهي ظاهرة «فوىض املصطلحات» إذ يعمد ك ُّل
مرتجم إىل االجتهاد الشخيص وابتداع مصطلحات تختلف عن املصطلحات التي
اعتمدها مرتجمون آخرون ،وينشأ عن هذا عدة دالّ ت يف اللغة الهدف قد يتجاوز
عددها العرشة أحياناً ملدلول واحد له دال واحد يف اللغة املصدر (كمصطلحي
 )Paradigm Syntagmeوهذا ليس فيه إغناء للغة ،بل هو تشويش يؤ ّدي إىل
ملقى
االلتباس .أما االدعاء بأ َّن هذا مظهر من مظاهر حرية اإلبداع ،فهو قول ً
عىل عواهنه وال يتعدى قرشة املسألة .وعىل كل فإن مسألة توحيد املصطلح ،ووضع
الرتتيبات الالزمة الختيار املصطلح األنسب وتعيني الجهة املخولة بنرشه والدعوة
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ُخصص لها ندوة تفيها حقها من
إىل االلتزام به مسألة هامة وملّحة ،ونأمل أ ّن ن َّ
النقاش والبحث ابتغاء إيجاد حلول تعود عىل اللغة األ ّم بالفائدة املرجوة.
وإذا كانت ترجمة النصوص العلم ّية والفلسف ّية والفكريّة عموماً تتطلب بالدرجة
األوىل فهم األفكار واستيعابها ث َّم نقلها إىل اللغة الهدف بتعابري واضحة
ومصطلحات مكافئة ودقيقة وأسلوب سلس يراعي قواعد التعبري باللغة األ ّم فإن
ترجمة النصوص اإلبداعية تحتاج ،فضالً عن ذلك ،إىل موهبة إبداعيّة قادرة عىل
أن تعكس يف الرتجمة جميع السامت الفن ّية التي متيز النص األصيل ،والتجديدات
التي ابتكرها الكاتب يف لغة أمته وأدبها ،واالنزياحات التي أحدثها يف دالالت
مم يتطلب بدوره تجديدا ً
املفردات لخلق ظالل من املعاين غري معهودة من قبلّ ،
يف أسلوب التعبري ،وابتكارات يف سبك الجمل يف اللغة الهدف .وقد حدث مثل
هذا عندما نقل مرتجمونا ومبدعونا أعامالً تنتمي إىل تيارات واتجاهات أدبية
حديثة كالرمزية واملستقبليّة والتصويريّة والطليعيّة والسورياليّة والوجوديّة والعبثيّة
وتيار الوعي والواقع ّية السحريّة  ...إلخ.
يقول األستاذ أنطون مقديس« :الرتجمة هي األداة املفضلة ورمبا األنجع لحوار
الثقافات وتالقحها ،وأيضاً لتطوير اللغات وزيادة مرونتها أي قدرتها عىل استيعاب
اآلخر ومتثله .ونحن نعرف ـــ ونتناىس ــــ أ ّن املفردات والتعابري املستحدثة
عندنا ،وهي باملئاتُ ،جلّها ،وباعتقادي كلها ،استنبطت أو نحتت ،استجاب ًة لدواعي
الرتجمة»...
ويستطرد األستاذ مقديس ملقياً الضوء عىل السبب الذي يدعو الكاتب إىل التجديد
اإلبداعي« :الواقع أ ّن لغة الربمجة التي هي األقوى بني أمناط التعبري يف لغات
الحضارة الحديثة ،دفعت بالنرث إىل أبعد حدوده ...فالجملة خطّية املسار ،مام
يفقد التعبري ظالله الشعريّة وقدرته عىل اإليحاء .هذه النرثيّة تفرض ذاتها عىل
نظرة اإلنسان لألشياء وترتكس ،لهذا ،بشكل أو بآخر عىل أمناط التعبري األخرى
وتفقدها شاعريتها .فاملؤلف دارساً كان أم روائياً يصارع اللغة ليعيد إليها عمقها
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عيص يف
فكل نص حديث
التعبريي ،وهذا الرصاع هو الذي يربك مرتجميناّ ،
ّ
نظرهم عىل النقل إىل العربية(صعب ،كام يقولون باستمرار) [من املعروف أ ّن
األستاذ أنطون مقديس كان مدير التأليف والرتجمة يف وزارة الثقافة] ،وهم
مرغمون عىل معالجة اللغة كام تُعالج املادة الخام يك تقول مرغم ًة ما مل تقله
طوال تاريخ ممتد عىل خمسة عرش قرناً ...والبيان العريب الكالسييك الذي حافظ
عىل قسط من نقائه حتى أواسط القرن الحايل [أي القرن العرشين] سينهار
أمام الرتجمة التي صارت من مستلزمات انفتاحنا عىل الحضارة الحديثة ومعرفتنا
بها...
ويستكمل األستاذ مقديس فكرته عن الصلة بني الرتجمة واللغة األ ّم بأطروحة
مهمة حول الصلة بني الرتجمة والتأليف ،فيقول« :تشكل الرتجمة عندنا يف املرحلة
الراهنة الخطوة األوىل من الفعل الثقايف الذي ال يكتمل إالّ بالتأليف؛ فاملرتجم
يقرتح تعابري ومفردات أو صورا ً ومعاين تفرض برتاكمها وجهات نظر تظل غريبة
عن دنيا اللغة األ ّم إذا مل تقحمها هذه تدريجياً يف كيانها باستخدامها يف تأليف
مبتكر هو الذي يعربها أي يجعلها مع الزمن جزءا ً ال يتجزأ من اللغة األ ّم .فالثقافة
التي تقترص عىل الرتجمة أو تعطي األولوية للرتجمة عىل حساب التأليف تصاب
عىل املدى البعيد بالهجانة؛ وباملقابل ،فإن اللغة العربيّة سيصيبها ،إذا قلصت دور
الرتجمة ،واقترصت عىل التأليف عىل النسق التقليدي ،ما يصيب الجسد الذي
يتغذى من ذاته :إنه يصاب بهزال قد يودي به».
أطلت االستشهاد بآراء املفكر الراحل أنطون مقديس ألنها تكونت لديه ال
لقد ُ
نتيجة سعة املعرفة وعمق التفكري فحسب ،بل ،فضالً عن ذلك نتيجة الخربة الغنية
املتأتية عن التجربة الح ّية واملامرسة.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل قضية هامة ترتبط بإغناء اللغة األ ّم يف أثناء ترجمة
نصوص إبداع ّية معقدة وزاخرة باملستحدثات واالنزياحات يف لغتها األصلية.
فاملرتجم عندما يتصدى لرتجمة هذه النصوص ،نراه «يصارع اللغة» عىل ح ّد
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قول األستاذ مقديس ،فام الذي يضطره إىل خوض هذا «الرصاع»؟ أَ َو ليس
للرتجمة نظرية بل نظريات تع ّرفها بصفتها علامً له أصوله الناظمة الصارمة التي
عىل املرتجم أن يلتزم بها ،وتُح ِّدد مقوماتها وآلياتها وأساليبها ومناهجها املتعددة؟
أجل ،هذه النظريات موجودة ،وعىل من يريد مامرسة الرتجمة أن يدرسها ليغني
معارفه ،ويستكمل أدواته؛ ولرمبا كان هذا كافياً للمساعدة عىل ترجمة نصوص
تتناول موضوعات يف مختلف ميادين الثقافة العلميّة والفلسفيّة واالجتامعيّة
واالقتصاديّة والسياس ّية وما شابه ذلك .ولكن عندما يتصدى املرتجم لنقل نص
إبداعي يتجىل للرتجمة وجه آخر بصفتها فناً ال تكفي دراسة النظريات ملامرسته،
بل ال بد ملن ميارسه من امتالك املوهبة والقدرة عىل اإلبداع كام أرشنا آنفاً .عندئذ
تغدو الرتجمة أشبه بعملية تالقح بني موهبتني ستؤول إىل والدة كائن جديد.
ووالدة كل عضو يف هذا الكائن تأيت بعد برهة مخاض قد تقرص أحياناً كربهة
املخاض البيولوجي وقد تطول وتستغرق أحياناً يوماً بأكمله لرتجمة جملة واحدة.
وأخطر ما يف هذا املخاض الفكري هو اللجوء إىل عملية قيرصية لتقليص الربهة
وتفادي معاناة الوالدة الطبيعيّة .ومن الطريف حقاً أن نتخيل ما يجري يف ذهن
املرتجم (أقصد املرتجم املبدع الذي ينقل عمالً فنياً) عندما تتحول كلامت العبارة
التي يتلقاها من النص األجنبي إىل معنى يبحث عن تعبري مكافئ له يف اللغة
األم ،وذلك بعد أن يستوعب املرتجم املعنى املقصود بكل أبعاده وظالله ويجهد يف
أن يعيد خلقه بصيغة من إبداعه .هنا يبدأ ذاك «الرصاع» والبحث اإلبداعي الذي
يجعل اللغة األ ّم تستحرض إمكاناتها ،وتستنفر خصائصها ومزاياها لتنتقي منها ما
ميكنه أن يفي بالغرض عىل أكمل وجه .وتحدث يف أثناء ذلك تفاعالت معقدة
مل يشهد علم الكيمياء لها مثيالً ،إذ تخطر يف ذهن املرتجم عرشات الكلامت من
أسامء وأفعال ونعوت وظروف وحروف تنسبك بأشكال مختلفة يف جمل تجهد
ألن تكون مكافئة للجملة األصل ّية ،وتتزاحم هذه البدائل وتتصارع وتتسابق نحو
الجملة األصلية التي تراقب وتنتظر ،وال تنفك تنفر بقدر يزيد أو يقل من هذا
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البديل أو ذاك ،وفجأة تربز جملة يف ساحة الذهن تختلف عن الجملة األصل ّية
بأسلوب الصياغة الخارجي فإذا بها تزيح كل املتنافسات وتتقدم الصفوف لتلقى
القبول وتأتلف مع الجملة األصلية روح ّياً ك ُّل االئتالف ...أو ليست املعاين يف مجال
الرتجمة جنودا ً مجندة ،كاألرواح يف عالَ َم ْي الغيب والشهادة ،فام تعارف منها
ائتلف وما تناكر منها اختلف؟
و ُر ّب جملة تتخذ يف النص األصيل صيغة تقريرية وتنطوي عىل شحنة تعبريية ال
يتيرس نقل معناها مع الشحنة التي تحتوي عليها وفق قواعد التعبري باللغة األ ّم
ّإل بجملة ذات صيغة تعجبيّة! و ُر ّب جملة استفهاميّة يف اللغة املصدر تنطوي عىل
استحسان أو استهجان ال يتسنى نقل املقصود منها مع الزخم االنفعايل الذي
تحتويه ّإل بجملة تتخذ يف اللغة األ ّم صيغة املدح أو الذم وتُسبك بأسلوب يجمع
بني ال ُحسنيني :تأدية املعنى املقصود بدقة وأمانة ،والصياغة بأسلوب طيل سلس
ال تشوبه أية رطانة.
بي َّد أ ّن هذا التفاعل املعقد الخالّق الذي يجري يف ذهن مرتجم النصوص اإلبداع ّية
يزداد تعقيده ويحمى وطيسه عندما يكون الكاتب مج ِّددا ً يف أسلوب التعبري،
بلغته األم ،عن وجهة نظره إىل العامل ،وتكون نظرته إىل الحياة واملجتمع والنفس
البرشيّة ذات سامت أصيلة شديدة الخصوصية ،ما يجعله يتخذ من لغته األم
موقف املج ِّدد ،ويبتدع فيها أساليب يف التعبري غري مألوفة من قبل ،ويدعوه هذا
إىل استحداث صيغ جديدة لكلامت مشتقة من أصول ذات معانٍ مغايرة للمعاين
املقصودة يف السياقات الجديدة .وهذه الصيغ املستحدثة ال تحتويها املعاجم ،ومل
يسبق لكاتب بهذه اللغة أ ّن استعملها من قبل.
هنا يجد املرتجم نفسه أمام ٍ
تحد هائل ليس مبستطاعه أن يتصدى له ،وأن يلتقط
القفّاز امللقى يف وجهه إلّ إذا كان مبدعاً حقاً وقادرا ً عىل أن يطور سالحه ويكيفه
وفق متطلبات املوقف .وهنا يجري ذاك التفاعل اإلبداعي الذي من شأنه أن
يجعل اللغة األ ّم تلد جيالً جديدا ً من الكلامت التي تحمل السامت العائليّة األصيلة
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نفسها وتنتظم يف سياقات تكسبها ظالالً من املعاين غري معهودة.
وال بد من لفت النظر يف هذا الصدد إىل أ ّن املرتجم الذي يتصدى لنقل نصوص
زاخرة باالبتكارات واالنزياحات املعنويّة يف لغتها األصلية ،ويجهد هو بدوره
إلبداع صياغات مكافئة يف لغته األم عليه أن يزن األمور مبيزان الذهب لتفادي
أي شطط من شأنه أن يدخل مصوغاته اللفظ ّية واألسلوب ّية املستحدثة يف غياهب
اإلبهام والعبثية ،ألنها بهذا لن تكون صالحة ألداء املهمة التي انتُ ِدبت لها ،وهي
استيعاب محتوى النص األصيل ،ونقله إىل قارئ النص املرتجم بأسلوب كفيل بأن
يحدث يف نفسه األثر عينه الذي يحدثه النص األصيل يف نفس قارئه .فمقدار
االنزياح يف معاين املفردات املسبوكة يف تعابري مستحدثة يف اللغة الهدف يجب
ألّ يتجاوز مقدار االنزياح يف مستحدثات اللغة املصدر ،وبهذا تغتني اللغة األ ّم
مبفردات وأساليب تعبرييّة مولّدة وفق الجينات املوروثة ،فال تعاين من الرطانة
أو الركاكة.
إن اغتناء اللغة األ ّم عن طريق الرتجمة ال يقترص عىل استحداث واستيعاب الكثري
من املفردات واملصطلحات العلميّة والتقنيّة ،وعىل اتباع وابتداع أساليب جديدة
يف التعبري األديب ،بل هو يتحقق أيضاً عن تبني العديد من الرتاكيب االصطالح ّية
املستمدة من املقاالت الصحفيّة االجتامعيّة واالقتصاديّة ،ومن البحوث والتحليالت
والتعليقات السياس ّية املنترشة يف وسائل اإلعالم األجنب ّية ،وذلك عن طريق الرتجمة
الحرفيّة التي تنسخ العبارة نسخاً ،كقولهم :ذر الرماد يف العيون ،والصيد يف
املاء العكر ،ووضع العربة أمام الحصان ،وتصعيد التوتر ،وكهربة الجو ،وتسخني
املوقف ،وترطيب األجواء ،وتسويق السيناريوهات ،ورفع القبعة ،وذوبان الجليد.
وقمة جبل الجليد ،وكرة الثلج ،والحرب الباردة ،وعقود اإلذعان ،و َج ْس الهوة،
والتعايش السلمي ،واللحظة الحرجة ،وساعة الصفر ،والورقة الرابحة ،وإعادة
خلط األوراق ،والخط األحمر ،واإلمساك بطرف الخيط ،واللعب بالنار ،وبالون
اختبار ،وغريها كثري ....
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فهل تشكل طريقة النسخ الحريف هذه خطرا ً عىل صفاء اللغة العربية ونقائها
من الشوائب؟ وهل يؤدي تسلل بعض األساليب الهجينة يف التعبري وانتشارها يف
بعض الكتابات الصحف ّية ووسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي إىل تلويث اللغة
العربية وتشويهها ،وسلبها ما متتاز به من فصاحة يف األلفاظ وبالغة يف التعبري،
ونصاعة يف األسلوب؟
إن التاريخ يؤكّد لنا أ ّن طود العربية الشامخ ظل صامدا ً أمام جميع املحن منذ
شيوع اللحن وتفيش العاميات ،وحتى محاوالت الترتيك ثم الدعوة إىل تبديل
األبجدية ،واعتامد اللهجات العاميّة املحليّة بصفتها اللغة املعربة عن وجدان الشعب
وطريقة تفكريه وعن عواطفه ومشاعره .فالعربية لها تراثها الرسمدي الحافظ،
ولها قواعدها الراسخة الناظمة ،ولها ُحامتها الغيورون املجتهدون ،وهي تغتني
بكل ما ميكن أن تكيفه ليأتلف معها من كلامت مولدة أو معربة أو عامية ،ومن
طرائق يف التعبري منزهة عن الرطانة والركاكة ،وتلفظ ك ُّل ما ال يتفق مع موازينها
ولو بعد حني؛ فكم من ألفاظ وتراكيب استعملت بُره ًة ث ّم أُهملت و َحلَّت محلها
بدائل أصلح وأفصح ،وكم من مصطلحات ع ّربت ث ّم أزاحتها بدائل ذات أصل
عريب باللجوء إىل املجاز!
وما أحوجنا اآلن إىل معجم لغوي معارص يصدر عن مجمع اللغة العربيّة ليكون
منارة هادية ويعطينا صورة واضحة عن اللغة العرب ّية الفصيحة التي أغنت يف
مراحل سابقة لغات أمم أخرى ،واغتنت بآالف األلفاظ واملعاين الجديدة ،وال سيام
يف العرص الحديث ،وأثبتت يف جميع املراحل كفاءتها يف مواكبة ركب الحضارة
املتسارع وقدرتها عىل استيعاب ك ُّل ما يبدعه العقل البرشي.
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من أجل جمالية للتلقي
جان ستاروبنسيك
ترجمة :د .غسان السيد

مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية من سورية ـ عضو اتحاد ال ُكتَّاب العرب

عىل الرغم من ترجمة دراسات هانس روبري ياوس الرئيسية إىل اللغات اإليطالية
واإلسبانية ،والرصبية ـ الكرواتية ،واليابانية ،وعىل الرغم من أ ّن املجالت األمريكية
ع ّرفت بكتاباته النظرية الهامة ،ونرشت ملخصات عن النقاشات التي دارت حوله(،)1
فإ ّن أعامله مل تُعرف يف فرنسا ،حتى وقتنا الحارض ،إال عرب مقالتني أو ثالث(،)2
تتعلق بأدب القرون الوسطى ،وليس عرب النصوص الرئيسية التي تفيد أعامل البحث
األديب ،ووظيفة األدب نفسها.

ت :د .غسان السيد

جاءت هذه الرتجمة يف وقتها ،دون الفارق الكبري الذي عاىن منه سبيتزر ،وأورباخ،
وفريدريك ،يع ّد هؤالء أ ّن الرتجامت الفرنسية مرحب بها عىل الرغم من تأخرها ،تتدارك
خطأ ،وتجعل التفسريات يف متناول اليد ،هذه التفسريات التي ال ميكن تجاهلها؛ ولكنها
مل تكن يف مستوى التأثري يف جداالت املنهج يف سنوات الستينيات والسبعينيات ،والتي
سيطرت عليها غالباً البنيوية و(السيميولوجيا ـ علم العالقة) .مل يكن األمر عىل هذه
الحال بالنسبة إىل ياوس ألن أساس تفكريه ،واملشكالت التي أخضعها لالختبار والنقاش
الدقيق ،هي نفسها التي ما زالت مطروحة غالباً يف البلدان الناطقة بالفرنسية .إنني
أعتقد أ ّن هذا الكتاب سيتلقى مبارشة املكانة التي يستحقها ،وأن آراء ياوس التي
انترشت بقوة ،ستؤخذ يف الحسبان ،مثلام يحدث اآلن يف أملانيا من قبل أولئك الذين
يحرصون عىل رؤية التاريخ والنظرية األدبية يسوغان نشاطهم من خالل األدلة األكرث
قوة .وأجرؤ عىل االعتقاد بأ ّن اهتامماً واستقباالً دقيقني لكتابات ياوس سيؤديان إىل
تصوير الدراسات األدبية الفرنسية بصورة إيجابية.
هناك فائدة مزدوجة نستخلصها من كتابات ياوس املنهجية :من جهة أصالتها،
وصياغتها الدقيقة ،ومن الجهة األخرى الحقل الواسع جدا ً للمفهومات الفلسفية،
والجاملية ،واملنهجية الحديثة أو األقل حداثة التي تطرحها ،والتي تقبلها أو ترفضها،
ولكن دامئاً بعد رشح ونقاش للمسائل األساسية .وال يسعنا هنا إال اإلعجاب باملعرفة
الواسعة التي ميتلكها ياوس يف التعبري عن املبادئ التي ينظمها ،من خالل االنحراف
أو املعارضة ،ضمن منظومة ،أو بصورة أدق ضمن مجموعة من األشكال التحريضية
ألعامل مستقبلية .لن نجد عنده عرضاً مطلقاً ومحادياً للكتابة البسيطة ،وال القطعية
املغلقة لألنظمة التي تُخرج كل األسلحة من رأس الباحثني املعزولني ،وغري املطَّلعني
عىل ما يجري يف أماكن أخرى أو أزمنة أخرى.
إذا كان املجال النظري والتاريخي ،الذي يسيطر عليه ياوس متاماً ،واسعاً جدا ً ،فإنّه
هام جدا ً بالنسبة إليه يك يحدد موقعه الخاص باملقارنة مع العدد الكبري املمكن للمواقع
التي ميكن كشفها يف مجال الفكر .هذا املنظَّر للتلقي بدأ هو نفسه باملالحظة والتلقي.
تعود اللذة والفائدة عند قراءيت لياوس بصورة كبرية إىل انفتاح هذا الحوار( ،الذي
يتحول أحياناً إىل جدال) ،وإىل هذه اإلرادة يف عدم إغفال ما يثري االنتباه ،وأيضاً
إىل هذه الشجاعة يف التقدم ،ويف اتخاذ القرار ،وعدم االكتفاء باصطفائية مريحة،
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واالنتقال إىل مرحلة أخرى عندما تبدو مشكالت أخرى وأجوبة أخرى مثمرة أكرث من
غريها .سنالحظ أن ياوس ،عرب السنني ،سيصحح طريقه ،ويتجاوز نفسه .من أجل
إظهار اتجاهات النقاش ،يكفي اإلشارة ،رسيعاً ،إىل املذاهب الفكرية التي كان لياوس
عالقة وثيقة معها ،سواء اقرتب منها بشكل من األشكال ،أم رفض بعض طروحاتها؛ عىل
الرغم من الجذور املختلفة لهذه املذاهب الفكرية ،إال أنها متثلت مع بعض االختالفات
والتحوالت ،يف البلدان الناطقة بالفرنسية؛ نحن ال نجد شيئاً غريباً بصورة جذرية يف
املنظومات التي يقدم ياوس أجوبة عنها :مثل الظاهراتية عند (هررسل ،وأنغادرين،
وريكور)؛ والفكر الهيدجري يف امتداداته (التأويلية) التي استقبلها عند غادامر؛
واملاركسية التي عربت عن نفسها عند بنجامني ،وجورج لوكاتش ،وغولدمان ،وبصورة
خاصة يف (نقد األيديولوجيا) عند مدرسة فرانكفورت (أدورنو ،وهابريماس)؛ والبحوث
الشكالنية لنظري براغ (موكاروفسيك ،وفوديكا)؛ والبنيويات املختلفة (ليفي شرتاوس،
وروالن بارت) والنقد الجديد ..إلخ.
إننا نعرتف أن مشهدنا الثقايف يتمحور هنا ،وكذلك مجموع مشكالتنا ،أو املدارس،
والتي يعرب عنها شهود أكرث عددا ً ،ولكن بعضهم أحياناً أقل انتشارا ً بني الباريسيني.
ومثلام أن البيانات النظرية لياوس مل تتطور وهي معزولة عن الربامج النظرية املعارصة
األخرى ،فإنها مل تتأثر كثريا ً من هذه العزلة األكرث خطورة أيضاً والتي حكم بعض
املنظرين عىل أنفسهم بها عندما أعدوا نظامهم باالعتامد عىل عدد صغري من األعامل
أو الصفحات املقروءة حقيقة .إن التجربة األدبية التي امتلكها ياوس من اتصاله
بالنصوص فريدة من نوعها خالل إعداده كمختص باللغة (الرومانية) بحسب التقليد
الفقهي اللغوي للجامعات األملانية ،بحثاً يف تطور اللغة واألدب الفرنسيني بصورة شاملة
منذ البدايات وحتى الوقت الحارض .إ ّن الحميمية مع األدب (ومع مشكالت محددة يف
التاريخ األديب) هي التي سبقت وغذّت تأمل ياوس النظري (وهذا ما جعل النظرية
عمذا تتحدث).
تعرف ّ
إ ّن االنتقال كان رسيعاً ،ومستمرا ً ،ومتزامناً من مشكالت النظرية إىل مشكالت
البحث العلمي .إ ّن أطروحته يف الدكتوراه حول بروست( ،)3وأعامله عن عدد من
املؤلفني منهم ديدرو ،وبودلري ،وفلوبري ،ودراساته العامة حول امللحمة الحيوانية (شعر
الحيوان) ،وحول الرمز يف العصور الوسطى( ،)4واستهالله للطبعة الثانية من كتاب
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(املوازنة بني القدماء واملحدثني) لشارل بريو ،والذي أوضح بدقة أهمية هذا الكتاب
يف تطور مفهوم الحداثة ،وتصوره وإدارته (مع كوهلري) للعمل الضخم (الوجيز يف
اآلداب الرومانية يف العرص الوسيط)( )5هذا كله يعطي فكرة عن املهام العملية التي
قام بها ياوس ،وكان األساس الذي قاده إىل طرح األسئلة األساسية املتعلقة بدور املؤرخ،
وسبب وجود التدريس الجامعي ،ووظيفة التواصل والتغري االجتامعيني لألدب.
ُّكل ٍ
وكل مؤر ٍخ يتحدث انطالقاً من موقعه الحايل .ولكن قلة هم الذين يأخذون
ناقدُّ ،
هذا بعني االعتبار عندما يجعلون هذا املوضوع ماد ًة لتفكريهم .إ َّن الرهانات املعارصة،
وأخطار الحارض وحظوظه هي عند ياوس نقطة االنطالق ونقطة الوصول لكل دراسة
من الدراسات النظرية :يتعلق األمر عنده بسؤا ٍل مبديئ واسايس هو :ما وظيفة األدب
اليوم؟ وكيف نتصور عالقتنا بنصوص املايض؟ وما هو املعنى الحايل الذي ميكن أن
يصل إليه البحث الذي يتناول العصور القدمية .تبدو هذه األسئلة ،للوهلة األوىل ،أسئلة
فقيه لغوي مهتم بعدم ترك حقله املعريف يف الرتابات الوضعية ،وراغب يف اإلثبات
لزمالئه ،وللجمهور ،أن هذا الحقل املعريف العريق قادر عىل التوحيد املطلوب يف
الظروف الحالية .ولكن اقرتاحات ياوس الهامة جدا ً بالنسبة إىل املؤسسة الجامعية (إذا
أرادت هذه املؤسسة االستمرار يف الحياة) ،تندرج ضمن منظور أوسع من البحث حول
الحظوظ الحالية للتواصل (بواسطة اللغة والفن عامة) والذي يسعى ألن يكون محررا ً
وخالقاً من أجل النشاط املعيش.
كان ياوس واعياً للبعد الزمني لعمله الخاص ،ولهذا كان يقيس جيدا ً املسافة التي تفصله
عن ٍ
ماض مختلف ،مل تتوقف رسالته ق ّط من الوصول إليه .وأل ّن تاريخية اللحظة
الحارضة تفرض نفسها بقوة عليه ،فإ ّن استعادة املايض التاريخي مسألة مالزمة له
بشدة :إ ّن رهانات العامل الحايل ال تصبح مدركة بصورة كاملة إال لوعي يقيس جيدا ً
األبعاد ،والتناقضات ،واالنزياح ،ويحدد موقفه إزاء املوروثات التي مل يكن من املمكن
استمراريتها إال بفضل التحوالت والتشكالت الجديدة .إن املسؤولية التي يبديها ياوس
نحو الحارض هي ،إذن ،التي جعلته يتخىل عن أن يكون (مؤرخاً لألدب) ،يف اللحظة
التي كان يبدو فيها التاريخ األديب ،يف جوانبه التقليدية ،أنه قد فقد تأثريه ،وفقد
جاذبيته .إ ّن الدراسات التي نقرؤها هنا تقدم دفعاً عن التاريخ األديب وتوضيحاً له،
يف الوقت الذي تقدم فيه أيضاً إعادة نظر أساسية بوضعه؛ إنها تدعو إىل نقل نقطة
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تطبيق االهتامم التاريخي .حدد التاريخي موضوعات جديدة ،وبدأ يشعر مبسؤولية
متزايدة ،وهنا وجد نفسه قادرا ً عىل طرح تح ٍّد خصب عىل (النظرية األدبية) ،وكان لهذا
التحدي تأثري ليس يف التشكيك مبرشوعية النظرية األدبية ،ولكن يف دعوتها إىل تبني
البعد التاريخ للغة وللعمل األديب ،وأخذه بعني االعتبار ،بعد سنوات بدت فيها املقاربة
البنيوية أنها قد تخلت بالرضورة عن البعد (التعاقبي) .هذا هو معنى الكتابة املنهجية
لعام « ،1967تاريخ األدب :تحد أمام النظرية األدبية».
تركز هجوم ياوس الكالمي عىل كل ما يباعد ،وعىل كل ما يختزل الواقع إىل مواد
وهمية ،وإىل ماهيات خالدة مزعومة .جعلت الرومانسية العبقريات الوطنية مطلقة،
وواجهت التأريخية عصورا ً مغلقة ،وكل عرص (يتصل بالله) (رانك) ،وينقطع عن
حارضنا؛ اعتقدت الوضعية بانسجامها مع منوذج العلوم الحقيقية؛ ولكن دون الوصول
إىل التحديد السببي ،فضاعت ضمن ال محدودية املصادر والتأثريات؛ وبقلم مؤلفني
أكرث حداثة ،سلّم تاريخ األفكار ،تاريخ الدوافع ،باستمرارية (املوضوعات) األساسية،
وتخلص من التأريخية؛ أما يف املاركسية التي تزعم ،بالعكس ،أنها تريد إعطاء التأريخية
حقها ،فإن العمل األديب انعكاس ال إرادي لواقع اجتامعي ـ اقتصادي ،أو أنه محاكاة
تعسفية له ،وهذا الواقع متقدم دامئاً عىل العمل األديب؛ انتقل التفضيل املشكوك فيه
للامدية إىل البنية التحتية ،وحتى وقت قريب ،عىل األقل ،مل يكن الفكر املاركيس
يتصور أن العمل الفني يستطيع أن يشارك يف تشكيل الواقع التاريخي .ومن جهتها،
ال تواجه الشكالنية تتابع الرموز ،واألشكال ،واللغات الجاملية إال ضمن عامل منفصل
عن الفن :ومن وجهة نظرها ،تطور املنظومات األدبية ،من خالل تتابعها ،التاريخ
الخاص للمنظومات؛ ولكن الشكالنيني ال ميتلكون الوسائل (أو غالباً الرغبة) يف وضع
هذا التطور ضمن سياق التاريخ باملعنى الشامل للكلمة .عند أولئك الذين يبحثون يف
النص ،ويف تكوينه املادي عن أصل أويل (أو سلطة أخرية) ،تع ّرف ياوس عىل حاجة
إىل اإلطالقية التي تشبه ،إىل حد ما ،العودة إىل افكار األفالطونية حول الجامل
واالنسجام ،وهي أسس ال ميكن تجاوزها .إن الخطأ أو عدم االنسجام العامني يف
املواقف العقلية التي يرفضها ياوس ،هو الجهل بجامعية املصطلحات ،وبالعالقة املعقدة
التي تقوم بينها ،والرغبة يف تفضيل عامل واحد من عوامل عديدة؛ من هنا يأيت ضيق
املجال املسبور :مل نستطع التعرف عىل كل األشخاص املأساويني ،وعىل كل املمثلني
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الذين يعد نشاطهم املتبادل رضورياً ليك يوجد إبداع وتغري يف املجال األديب ،أو ليك
يوجد إبداع لقيم جديدة يف املامرسة االجتامعية.
الشكوى مضاعفة :لقد وضعت كينونات ومواد حيث كان يجب تغليب الروابط الوظيفي ِة،
والعالقات الحيوية؛ وليس فقط مل نستطع التعرف عىل أولية العالقة ،ولكن من خالل
تركيز البحث األديب حول املؤلف ،وحول العمل ،ضيقنا ،دون حق ،املنظومة العالئقية.
يجب بالرضورة ،ان تأخذ هذه املنظومة بعني االعتبار مستقبل الرسالة األدبية .الجمهور
والقارئ .لقد دفع تاريخ األدب ،وتاريخ الفن بصورة عامة ياوس ،ألنه كان ،ولفرتة
طويلة ،تاريخاً للمؤلفني ،ولألعامل .لقد قمع أو تجاوز حالته الثالثة ،القارئ أو املستمع
أو املشاهد املتأمل .نادرا ً ما تحدثنا عن الوظيفة التاريخية للمستقبل والتي هي هامة
منذ القديم .ألن األدب والفن ال يصبحان فعالً تاريخياً مادياً إال بواسطة تجربة أولئك
الذين يتلقون األعامل األدبية والفنية ،ويتمتعون بها ،ويحكمون عليها ـ وبالتايل يقبلونها
أو يرفضونها ،يختارونها أو ينسونها ،والذين ،بذلك يشكلون موروثات ،ويستطيعون،
بصورة خاصة ،تبني الدور الفعال الذي يهدف إىل الرد عىل املوروث ،عرب إنتاج أعامل
جديدة .بهذا يرتكز االهتامم عىل املتلقي الذي يريد عىل العمل ويجعله أنياً ،وهذا ما
يربط ياوس بسابقني أرسطيني أو كانطيني :ألن أرسطو وكانط هام الوحيدان ،تقريباً،
يف الزمن املايض ،اللذان شكال جاملية حيث تأثريات الفن يف املتلقي أخذت فيها،
باستمرار بعني االعتبار.
ياوس يعرف هذا جيدا ً ومل يرتدد ،يف نص حديث ،يف االستشهاد بنصوص ،باالعتامد
عىل آرائه الخاصة حول التجربة الجاملية ،يقارن فيها كانط يف (العقد االجتامعي)
بني الدعوة التي يواجهها العمل الفني للتوافق الحر ،وبني االتصال الشامل(.)6
القارئ إذن ،بصورة عامة ،هو ذلك الشخص الذي يقوم بدور املتلقي ،واملم َيز (وهي
وظيفة نقدية أساسية تؤدي إىل القبول أو الرفض) ،ويف بعض الحاالت يقوم بدور
املنتج املحايك أو املفرس لعملٍ سابقٍ بطريق ٍة جدالية .ولكن سؤاالً يطرح نفسه مبارشةً:
كيف ميكن جعل القارئ موضوعاً لدراسة عملية وموضوعي ٍة؟
إذا كان من السهل القول إ َّن فعل القراءة يؤ ّمن تجسيد األعامل األدبية ،فهل تجب أيضاً
القدرة عىل تجاوز مخطط املبادئ ،والوصول إىل إمكانية وصف وفهم دقيقني لفعل
القراءة .ألسنا محكومني بالظنون النفسية؟ أو بالقراءة الشاملة لإلعانات املعارصة
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لظهور العامل (عندما توجد)؟ أو بالبحث االجتامعي ـ التاريخي حول أصول القراء،
وطبقاتهم ،وفئاتهم؟ يف كل حال ٍة ،ميكن أن تبدو الحقيقة منقوصة .اعرتف ثيبوديه،
الذي حلل كتابه (قارئ الروايات) ( )1925هذا النوع من املشكالت (إنه القارئ الذي
يهمنا) بضيقه بخصوص السلسلة وهو ف ٌن معارص ،وتهرب من ذلك بصور ٍة غري مبارش ٍة:
«ما هو نوع تأثري هذا األدب يف القارئ أو بصور ٍة خاص ٍة ،يف القراءات أل ّن أكرث من
ثالثة أرباع جمهوره من النساء .ال أعرف كثريا ً .يجب القيام ببحث طويل جدا ً ،وواسع،
ودقيق يتناول األوساط الشعبية ،وسيجد الباحثون املختصون عاد ًة األعامل الجاهزة
أكرث فائدةً ،والتي سيزودهم بها زمالؤهم الضجرين من أسئلتهم السخيفة»(.)7
(املجسد) الذي يأخذه
ميكن أن نجد فيليكس ف.فوديكا آراء أكرث تشجيعاً لوصف الرمز
ّ
العمل يف وعي أولئك الذين يقرؤونه(.)8
ولكن يعود الفضل إىل ياوس (وإىل ولفغانغ إيزر وزمالئه يف مدرسة كونستانس) يف
تطوير االتجاهات الرئيسية لجاملية التلقي( ،)9والتي توطدت مبا يكفي إلثارة جدل
واسع ،وليك تكون أساساً منهجياً لبحوث محدودة .إن إحدى األفكار األساسية هنا ،هي
أن صورة املتلقي وتلقي العمل ،موجودة ،يف قسم كبري منها ،ضمن العمل نفسه ،وضمن
عالقته مع األعامل السابقة التي احتفظ بها كأمثلة وكمعايري .حتى يف لحظة صدوره،
ال يقدم العمل األديب بوصفه عمالً جديدا ً مطلقاً ينبثق يف صحراء من املعلومات؛ من
خالل لعبة اإلعالنات واإلشارات ـ الظاهرة أو الخفية ـ واملرجعيات الخفية والخصائص
العائلية يكون جمهور هذا العمل مستعدا ً لنو ٍع من االستقبال.
إنّه يطرح أشياء قرئت سابقاً ،ويضع القارئ يف هذه الحالة االنفعالية أو تلك ،ويخلق
من بدايته نوعاً من التوقع للتتمة وللنهاية ،وميكن لهذا التوقع ،إذا استمرت القراءة أن
يستمر كام هو ،أو أن يتغري ،أو يغري اتجاهه ،أو ينقطع بسبب الجهل .فاملستوى األول
للتجربة الجاملية ،ال يختزل االستعداد النفيس الستقبال ٍ
عريض
نص أبدا ً إىل تتابعٍ
ٍ
النطباعات ذاتية بسيطة؛ إنه إدراك موجه يسري وفق مخطط داليل محدد ،ويتطابق
التطور مع االهتاممات ،ويوجه عرب إشارات ميكن اكتشافها وحتى وصفها بعبارات
اللسانية النصية ..إ ّن عالقة النص املفرد بسلسلة من النصوص السابقة التي تشكل
الجنس ،تعتمد عىل تطو ٍر متواصل من الرتميم والتعديل لألفق .يطرح النص الجديد
بالنسبة للقارئ (أو املستمع) أفق التوقعات وقواعد اللعبة التآلفت معها النصوص
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السابقة؛ وخالل عملية القراءة ،يتغري هذا األفق ويص ّحح ،ويع ّدل أو ببساط ٍة يعاد
إنتاجه .وهذا التنوع ،والتصحيح يحددان املجال املفتوح عىل بنية جنس ،ويحدد التعديل
وإعادة اإلنتاج حدوده .عندما يصل استقبال ٍ
نص إىل مستوى التفسري فإنّه يفرتض
دامئاً السياق املعيش لإلدراك الجاميلِ .إ َّن مسألة الذاتية أو التفسري ،أو مسألة ذوق
مختلف القراء ،أو مختلف الطبقات االجتامعية من القراء ،ال ميكن طرحها بصور ٍة
دقيقة إال إذا استطعنا مسبقاً معرفة األفق املاوراء ـ ذايت للفهم الذي يحكم تأثري النص.
سنالحظ أن ياوس يؤكد عىل تجربة القارئ العادي .مل تكتب النصوص لعلامء فقه
اللغة .لقد تم تذوقها أوالً ثم .جاء التفسري العقيل كنشاط متأخر ،والذي يطغى عىل كل
يشء ،إذا حفظ بالذاكرة األكرث مبارشة التي تسبقه.
وسنالحظ أيضاً أن ياوس اعتمد ،من أجل معرفة تجربة استقبال عمل معني ،عىل
منهج اختاليف أو تعاريض والذي يقدم معرفة أكرث من مجرد الكشف عن بيانات
نصية داخلية :يجب معرفة األفق السابق ،مع قواعده وكل منظومته من القيم األدبية،
واألخالقية ،إلخ ،..إذا أردنا أن نق ّوم آثار املفاجأة ،والفضيحة ،أو بالعكس إذا اردنا
التأكد من تطابق العمل مع توقع الجمهور .يتطلب املنهج عند من يطبقه املعرفة الكاملة
للمؤرخ فقيه اللغة ،عىل تحليالت شكلية دقيقة لالنزياحات والتنوعات( .رمبا تكون هذه
هي الصعوبة ،يف عامل يزخر بنصف العلم املعتز بنفسه :إن جاملية التلقي ليست علامً
ملبتدئني مستعجلني).
يؤدي مفهوم أفق التوقع ،الذي يعود إليه ياوس ،دورا ً مركزياً ضمن نظريته للتلقي.
يعود املفهوم إىل هورسل .يريد ياوس حرص مضمون الوعي ،ضمن منظومة وصفية
خالية من أي أثر من علم النفس ،ومع معجم عىل درجة عالية من البساطة والوضوح.
يث)؛
لنذكر بأن ياوس يستخدم مفهوم األفق ليحدد التجربة الزمنية :هناك ٌ
(أفق ثال ٌ
أفق لالهتامم( :ال يصف مصطلح أفق املعيش فقط أفق الزمانية الظاهراتية.
يوجد أيضاً ٌ
ولكنه يصف اختالفات حدثت بفعل أنوا ٍع من املعطيات تجيب عىل منوذ ٍج ٍ
جديد .ضمن
هذا املعنى ،ميتلك املعيش الذي أصبح موضوعاً لنظري ،وبالتايل له منوذج املنظور إليه،
أفقاً للمعيشات غري املنظور إليها؛ إ ّن ما يوضع تحت منوذج «االهتامم» ،وحتى بوضو ٍح
ٍ
اهتامم ميثل اختالفات نسبية من الوضوح والغموض،
أفق خلفي لعدم
ٍ
متزايد له ٌ
وكذلك من الربوز وعدم الربوز»( .)10ينطبق مفهوم أفق التوقع عند ياوس مبدئياً
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(وليس حرصا ً) عىل تجربة قراء العمل األوائل مثلام ميكن أن تظهر (موضوعياً) يف
العمل نفسه ،عىل أساس املوروث الجاميل واألخالقي ،واالجتامعي الذي يتوزع فيه .يف
بعض الحاالت ،هذا التوقع (ما وراء ـ ذايت) مشرتك عند املؤلف وعند مستقبل العمل،
وياوس يدعم هذا يف األعامل التي تخالف قصدا ً التوقع أو تتجاوزه ،والذي يتطابق
مع نو ٍع من الجنس األديب ،أو مع لحظ ٍة معين ٍة من التاريخ االجتامعي ـ الثقايف .لقد
كتب :إ َّن إمكانية صياغة هذه املنظومات من املرجعيات إىل التاريخ األديب ،موضوعياً،
معطاة بطريقة مثالية يف حال األعامل التي تهتم أوالً بإثارة التوقع عند قرائهم ،الناتج
عن اتفاقٍ متعلقٍ بالجنس ،والشكل أو باألسلوب ،ليك يتم بعد ذلك ،بالتدريج قطع هذا
التوقع ـ وهذا ما ميكن أن يخدم ليس فقط هدفاً نقدياً ،ولكن أيضاً ميكن أن يصبح
مصدرا ً ألثار شعرية جديدة.
حول هذه النقطة ،تقوم نظرية ياوس ،مبقدار املعيش التاريخي ،وبرؤية ال تريد ترك
أي عنرص من العنارص املشكلة للمعنى العام ،بتوسيع عالقة اللغة بالكالم امللفوظ
وتنشيطها عند سوسور وجاكبسون ،أو العالقة بني املعيار واالنزياح األسلوبيني اللذين
مل يقم سبيتزر فقط بإجراء استكشايف لهام من أجل التحليل الداخيل لألعامل ،ولكنه
جعل منهام أيضاً مؤرشا ً دقيقاً ،موضحاً لتاريخ العقليات والتغريات التي طرأت عليها.
إ ّن االنزياح املسجل يف العمل ،ثم مع تحول العمل إىل عمل كالسييك ،مثبت عرب
التلقي ،ومسجل يف املوروث ،يشكل عامل حركة تعاقبية ،ال ميكن تقوميها إال عرب النظر
إىل منظومة القيم واملعايري التزامنية .ولكن عندما ال يخرتق عمل شيئاً من القواعد
التزامنية لرمز سابق الوجود ،فإن التلقي ،من عرص إىل عرص ،يفرض تجسيدات
متغرية ،ويحرك ،إذن تاريخاً تعاقبياً .إ ّن التناقض الذي كان يبدو ،يف لحظة ،خالل
الستينيات ،مسيطرا ً بني املقاربة البنيوية ،واملقاربة التاريخية ،أخذ طريقه إىل الزوال.
يؤكد ياوس بذلك أن تلقي األعامل هو تك ّيف فعال ،يعدل القيمة واملعنى فيها عرب
األجيال وإىل الوقت الحايل الذي نوجد فيه ،يف مواجهة هذه األعامل ،وضمن أفقنا
الخاص ،سواء كنا قرا ًء (أم مؤرخني) وعليه فإننا دامئاً نحاول ،انطالقاً من حارضنا،
إعادة تشكيل عالقات العمل مع مستقبليه املتتابعني :عىل الرغم من أن الطريقة
التأويلية تتطلب باستمرار أن منيز بني األفق الحايل وأفق التجربة الجاملية السابقة،
يجب أالَّ يفضل التمييز وهم التاريخية التي تعتقد إعادة تشكيل األفق السابق ووصفه
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مثلام كان حقيقة .من أجل التقدم ،كان عىل التفكري التأوييل أن يجتهد يف استخالص
نتائج التوتر الحاصل بني أفق الحارض ونص املايض .نحن ال نستطيع إال الذهاب
ملالقاته مع املصالح ،والثقافة ـ باختصار األفق ـ الذين هم مصالحنا وثقافتنا وأفقنا.
وهذا ما يسميه ياوس ،بعد غادامر «اندماج اآلفاق» من أجل توضيح مفهوم صعب،
من املناسب االستشهاد هنا بغادامر« :إن أفق الحارض يف تشكّل دائم له ،من واجبنا،
باستمرار ،أن نخترب أحكامنا املسبقة .من مثل هذا التجريب يأيت اللقاء مع املايض،
وفهم املوروث الذي ننتمي إليه .ال يستطيع أفق الحارض أبدا ً ،إذن أن يتشكل دون
املايض .إضافة إىل ذلك ال يوجد أفق للحارض ميكنه أن يوجد إذا مل يكن يوجد آفاق
تاريخية نتواصل معها .يرتكز الفهم غالباً عىل تطور اندماج هذه اآلفاق التي ندعي
عزل بعضها عن بعض»(.)11
إ ّن اندماج اآلفاق هذا هو ،إذا استطعنا القول ،نقطة انتقال الرتاث .بالنسبة لغادامر،
إن األعامل الكالسيكية هي التي تقوم بالتوسيط عرب البعد الزمني :مل يتابعه ياوس
حول هذه النقطة .وبهذا الخصوص ،يندمج بنقاش نقدي تظهر فيه بوضوح إرادته
برفض كل ما ميكن أن يقود إىل تصور جوهري ،أفالطوين للعمل الذي يستطيع فيه
الناس ،بسبب قدرته املحاكاتية ،أن يتعرفوا عىل أنفسهم يف األوقات كلها:
بالنسبة لياوس «إن الدخول يف محاكم االنتقال»(( )12أو املوروث) بحسب الصيغة
التي استخدمها غادامر لتعريف فعل الفهم ،يؤدي إىل التضحية بالجانب الجديل،
املتحرك ،املفتوح ،للعالقة بني اإلنتاج والتلقي ،والتتابع غري الكامل للقراءات؛ ويؤدي
أيضاً إىل امتالك وسيلة للتمييز بني سلطة حقيقية وسلطة كاذبة لرتاث أعامل املايض.
هذا التحفظ الهام مل مينع ياوس من متابعة غادامر يف مجال اإلجراء التأوييل.
أيّد أوالً ،مع بعض االختالف ،جداله ضد املناهج العلمية املوضوعية التي تتعارض مع
التفسري االستفهامي والفهمي« ،ضامن الحقيقة» .ولكن ما يقف عنده ياوس ،خاصة،
هو «منطق السؤال والجواب» ألنه ال يكفي امتالك املؤلف ،والعمل ،والقراء ،واملفرس
الحايل ،ضمن أدوارهم وآفاقهم الخاصة :يجب إعادة هذه األدوار ،وهذه العالقات
(التي ميكن وصفها) وسيلة محددة إلنصافها وإدراكها .أعطت التأويلية لنفسها ،يف
بداية القرن التاسع عرش ،مهمة الوصول إىل وعي الكتّاب أنفسهم الذين كان العمل
تعبريا ً عنهم مقابل تفسري إضايف من قبل الناقد (املؤ ّول) .مل يعد غادامر وال ياوس
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يعتقدان بتأويلية تتوجه نحو عنرص ذايت ،أصيل .إنهام يعتربان كل عمل جواباً عن
املفس ،يهدف إىل التعرف ،ضمن نص
سؤال ،والسؤال الذي يجب بذوره أن يثري ِّ
العمل ومن خالله ،عىل ماهية السؤال املطروح أوالً ،وعىل كيفية تركيب الجواب .هذا
ال يتطلب جهد التقمص الوجداين ،وال الطموح يف إعادة تشكيل تجربة عقلية متتلك
سابقة وجودية مطلقة باملقارنة مع العمل.
إن النص هو الذي يجب أن يُ َحلّل؛ إن مهمة التفسري هو إظهار السؤال فيه والذي قدم
العمل جوابه الخاص عنه .وعليه فإ ّن هذا النص قد سرب يف املقام األول من قرائه
األوائل؛ وقدم لهم جواباً قبلوا به أو رفضوه .بالنسبة لألعامل التي استمرت ،إن آثار
القبول ليست مقروءة فقط يف كلامت مدح املعارصين .إن مجرد استمرار العمل مؤرش
عىل استقبال .وضمن سياق تاريخي جديد ،طرح قراء آخرون أسئلة جديدة ،للعثور عىل
معنى مختلف يف الجواب األويل الذي مل يعد يرضيهم .وبهذا ينظم االستقبال األعامل،
ويع ّدل معناها ،ويولد عند القارئ الذي يعترب الجواب الذي يقدمه العمل املرغوب فيه
مرفوضاً ،الفرصة إلنتاج عمل ،حول املوضوع نفسه ،يقدم جواباً جديدا ً بصورة كاملة.
إ ّن تبادل األسئلة واألجوبة املسجلة يف األعامل املتتالية ،يشكل يف مجموعه املط ّور
بصورة كاملة ،الجواب الذي يقدمه املايض عىل السؤال الذي يطرحه املؤرخ .تشكل
الدراسة الجيدة عن إيفيجيني راسني ،وإيفيجيني غوته املثال النموذجي عن تأويلية
السؤال والجواب يف مامرستها ونتائجها يف الوقت نفسه ،وتتجاوز هذه التأويلية كثريا ً
ما تعرضه علينا املقارنية عادة .يبدو بوضوح ،أ ّن كل عمل فني يصبح ،بدوره ،موضوعاً
للتفسري بالنسبة لقراءة بسيطة حيناً ،ونقدية ،حيناً آخر ،وتنتج عمالً آخر سواء عرب فهم
النص املستقبل بطريقة مختلفة ،أم عرب إرفاقه بتفسري ،أم عرب إعادة كتابته كلية .ولكن
سلسلة التفسريات التي أرضاها هنا ،تتضمن مبدئياً ،بحسب ياوس« ،الجمهور الكبري
والقارئ العادي الذي ال يعرف ما هو التفسري ،وال يشعر أنه بحاجة إليه .دون هؤالء
القراء ،لن نفهم ،بصورة أساسية ،تاريخ األجناس األدبية ،ومصري األدب الجيد واألدب
اليسء ،واستمرارية بعض األنواع أو تراجعها( .وبالنسبة لياوس ،إن نظرة رسيعة عىل
مجموع األعامل املتواضعة مفيدة ،ألن النظر يتوجه ،بصورة أرسع مام يعتقد ،نحو ـ
طريق الذروة ـ للروائع األدبية) هذا قاد ياوس إىل التمييز بني التأثري ـ الذي يبقى
محددا ً عرب العمل ،ولهذا فهو يحافظ عىل روابط مع املايض الذي ولد فيه العمل ـ
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وبني التلقي الذي يعتمد عىل املتلقي الفعال والحر ،والذي يحكم وفق املعايري الجاملية
يف عرصه ،فيع ّدل ،عرب وجوده الحارض ،حدود الحوار.
أعلنت جاملية التلقي ،وهي تسعى نحو الكلية ،أنها جزئية؛ مناقضة بذلك املناهج التي
تبقى ،ال إرادياً ،جزئية ،بسبب إرادتها يف أن تكون كل ّية ،إنها ال تريد أن تكون (حقالً
معرفياً مكتفياً بذاته ،ومستقالً ،وال تعتمد إال عىل نفسها يف حل مشكالتها).
إ َّن النظرية التي لخصتها برسعة ،والتي تثبت أعامل ياوس وزمالئه خصوبتها ،مل
تقدم إلينا كمنظومة كاملة .منذ عام  ،1967وهي السنة التي عرض فيها ياوس املبادئ
األساسية لنظريته ،وسعت جاملية التلقي من مجال بحثها ،وأغنت أيضاً من مجموع
رصيدها من األسئلة .وشيئاً فشيئاً ،متنى ياوس عدم الوقوف عند إعادة تشكيل أفق
التوقع (األديب الداخيل) ،مثلام ظهر يف العمل .عندما توجد معلومات كافية ،يتمنى
العودة دامئاً إىل تحليل التوقعات ،واملعايري ،واألدوار (فوق األدبية) املح ّددة عرب الوسط
االجتامعي الحي ،والتي توجه االهتامم الجاميل ملختلف الفئات من القراء .إن الدراسة
حول (وداعة املأوى) ،والتي سنجدها يف هذا الكتاب ،هي املثال النموذجي لهذا النوع
من البحث ،والذي يكشف بنية عامل تاريخي معيش عرب منظومة من االتصال األديب.
يف هذه النقطة ،يلتقي تاريخ األدب بعلم اجتامع املعرفة .يتطابق مع هذا التوسع يف
الحقل االجتامعي للبحث (الذي يتهم فيه مدرسة أنال) توسع مالزم له يف املجال
النفيس املسبور .ال يقترص ياوس يف عمله (دفاع صغري عن التجربة الجاملية) عىل
الدفاع (قبل بارت) عن املتعة الجاملية ضد اإلدانة القدمية األفالطونية ،وضد االتهام
املستعجل الذي أطلقه (نقاد األيديولوجيا) الذين أنكروا (لذة النص) بوصفها مجرد
قبول بسيط لوضعٍ اجتامعي قائم ،ونادوا بفن (السلبية) (أدورنو) الزهدي واملتهم،
يرغب ياوس خاص ًة الوصول إىل أقرب نقطة من التجربة الجاملية نفسها (الجامل،
الشعر ،التطهري) ،وليس فقط األحكام التي شكلت املوروث ،من خالل االختيارات
والتفسريات املتدرجة ،من التاريخ .وعليه ،فإن دراسة التجربة الجاملية ،عند ياوس،
تعني البحث عن معرفة مناذج املشاركة والتحقق املطلوبة من األعامل األدبية :وبهذا
نجد علم النفس املعارص يف مجا ٍل من املجاالت التي أعطى لنفسه الحق النظر فيها،
وكذلك نجد الشعرية األرسطية ،وإحدى املشكالت الرئيسية التي عالجتها والتي ذكرها
علامء النفس باستمرار وهي (التطهري) .لقد انفتح الطريق ليك يكون ملوضوع الدراسة
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والقيمة املراد نرشها فائدة واحدة ووحيدة :وهي الوظيفة التواصلية للفن .لقد كان
لقيم اجتامعية؛ فلامذا
فن املايض غالباً ،من خالل املتعة بجاملية ،املحرر ،أو الخالق ٍ
ال يتابع اليوم هدفه؟ إ ّن القدرة عىل إعادة التعرف عليه ،ووضعه تحت الضوء من
جديد ،يزيدان من حضور النقاد واملؤرخني أنفسهم والذين يعتربهم الجمهور ،غالباً،
مختصني ضائعني يف تجريدهم« :تتبع املامرسة الجاملية ،يف أعاملها إلعادة اإلنتاج
والتلقي ،واالتصال ،طريقاً منحرفاً بني أعىل القمة واالبتذال اليومي؛ ولهذا فإن نظرية
للتجربة الجاملية وتاريخاً لها ميكن أن يفيدا يف التغلب عىل أحادية الجانب يف املقارنة
الجاملية حرصا ً ،واملقارنة االجتامعية للعمل األديب؛ ميكن أن يكون هذا أساس تاري ٍخ
ٍ
جديد لألدب والفن ،والذي يكسب ،لدراسته ،االهتامم العام للجمهور مبوضوعه»()13
يقيناً إ َّن املؤرخ يتوجه نحو املايض؛ ولكن طريقة سربه ،ودقة استقصائه وسعته ينرشن
نتائجهن عىل مستوى الحارض ،ويحددن وضع التأريخي واملؤ َرخ يف مجتمع اليوم.
مل يكتف ياوس بالحديث عنه ،ولكنه أحد الذين فتحوا ،من خالل األعامل الكاملة
والتحريض املنهجي ،مجاالت عمل جديدة أمام مهنة املؤرخ ،وأعادوا له «الوظيفة
التواصلية» والتي بدونه ينهار.
الهوامش
(*) مقدمة الرتجمة الفرنسية لكتاب ياوس ،من أجل جاملية للتلقي ،تر .كلود مايارد،
باريس ،غاليامر .1978 ،وهذا املقال مأخوذ من كتاب ،يف نظرية التلقي ،تر .د .غسان
السيد ،دمشق.2000 ،
( )1دي كريتيك ،ربيع  ،1975ص  53ـ .61
( )2خاصة :أدب القرون الوسطى ونظرية األجناس مجلة الشعرية ،العدد األول،1970 ،
ص  79ـ  ،101وأدب القرون الوسطى ونظرية األجناس مجلة الشعرية 31 ،أيلول،
 ،1977ص  322ـ  .336وهاتان املقالتان مل تنرشا يف هذا الكتاب.
( )3الزمن والذكرى عند مارسيل بروست البحث عن الزمن املفقود ،إسهام يف نظرية
الرواية ،هيديلربغ ،1955 ،ط.1970 ،2
( )4جمعت هذه األعامل جزئياً تحت عنوان (الغريية والحداثة يف أدب العرص الوسيط)،
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ت :د .غسان السيد

ميونيج ،فانك.1977 ،
( )5بدأ هذا العمل الهام يف الظهور بدءا ً من عام  1962عند كارل فينرت يف هيديلبريغ.
( )6التجربة الجاملية وعلم التأويل األديب ،ميونيخ ،فانك ،1977 ،ص  22ـ .23
نحن نعرف أن دور القارئ درس من قبل غيتان بيكون ،وأرثور نيسني ،وميشيل
ريفاتيلر :رشح ياوس أفكارهم وناقشهم .إن (بالغة القراءة) مليشيل شارل (باريس،
 ،)1977تقرتح ،حول هذا املوضوع ،مقاربة أصيلة.
( )7آلبري ثيبوديه ،قارئ الروايات ،باريس ،1925 ،ص .19
( )8ميكن أن نقرأ ذلك يف األملانية ،يف الرتجمة الرائعة لجورج سرتيدتري :بنية التطور،
ميونيخ.1975 ،
( )9يجب إضافة أسامء جوريج سرتيدتري ،وولفغانغ بريزينداز ،ومانغريد فوهرمان،
وكارلهيرت ستريل ،ورينيه ورنينغ ،جاملية التلقي ،نظرية ومامرسة عملية ،ميونيخ ،دار
فانك.1975 ،
( )10نستشهد من هورسل ،أفكار موجهة للظاهراتية،ـ ت.ب ز ريكور ،باريس ،غاليامر،
 ،1950ص  277ـ .280
( )11نستشهد بغادامر ،حقيقة ومنهج ،ت.أي .ساكر ،مراجعة ب.ريكور ،باريس،1976 ،
ص .147
( )12مصدر سابق ،ص .130
( )13تشكل هذه السطور خامتة االستهالل الذي كتبه ياوس للطبعة اليابانية من كتابه.
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تولستـــوي
لومونوف

د .ممدوح أبو الوي
مرتجم وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

كانت قصة «الطفولة»( )1852أول عمل إبداعي كامل لتولستوي الشاب ( ،)1910-1828والتي
نرشها يف مجلة «املعارص» ،مبارش ًة بعد وفاة نيكوالي غوغول ( ،)1852-1809استقبل النقاد
بكل ترحاب .وبعد قصة «الطفولة نرش تولستوي قصة «املراهقة»(،)1854
والقراء هذه القصة ِّ
تح ّدث النقد عن تولستوي عىل أنَّه وريث غوغول.

ترمجة :د .ممدوح أبو الوي

كتب إيفان تورغينيف ( )1883-1818يف خريف  1854ألحد أصدقائه« :تجد يف
العدد العارش من مجلة «املعارص» قصة لتولستوي ،مؤلف قصة «الطفولة» ،وتبدو
أعاملنا كلُّها بالنسبة إليها هراء ،وأخريا ً ظهر يف أدبنا خلف لغوغول ،الذي يشبهه،
وأتأسف أل َّن الرقابة حذفت الكثري من القصة)1(».
آنذاك كتب نيكوالي نيكراسوف ( )1879-1821ملؤلف قصة «املراهقة»« :تركت
قصتك يف عامل القراء مبا يسمى الصدمة ،وأ َّما بالنسبة لألدباء ،فلقد أدركوا أ َّن
األدب الرويس منذ زمن طويلٍ مل يعرف مثل هذه القصة)2( ».
كانت الصدمة التي أحدثتها املؤلفات األوىل لتولستوي يف الوسط األديب قوي ًة
لدرج ٍة أ ّن إيفان تورغينيف رشح تولستوي الشاب لتبوء عرش األدب الرويس الذي
أصبح شاغرا ً بعد وفاة نيكوالي غوغول .كتب إيفان تورغينيف ألقارب تولستوي:
«أصبح تولستوي ،برأي الكتاب كلهم ،يف صف أفضل األدباء ،بقي عليه أن يكتب
عمالً جديدا ً مثل أعامله السابقة ليك يتبوأ املكانة األوىل التي تنتظره والتي
يستحقها بحق)3(».
كان توصيف إيفان تورغينيف لتولستوي عىل أنَّه وريث نيكوالي غوغول ،يع ّرف
ويعب عن
ويصف تلقي الكتّاب املعارصين إلبداع تولستوي يف املرحلة األوىلّ ،
طبيعة األمل الذي استيقظ يف املجتمع ويف الوسط األديب.
استطاعت هيئة تحرير مجلة «املعارص» حيث نرش تولستوي أعامله األوىل يف
خمسينيات القرن التاسع عرش ،رؤية أهم الخصائص القيمة يف أدبه ،وأهم ميزات
مواهبه ،وملاذا ذكّرتهم أعامله األوىل بأدب نيكوالي غوغول.
تتح ّدث عن ذلك مقاالت نيكراسوف وتشرينيشيفسيك عن األعامل األوىل
لتولستوي ،وكذلك رسائل نيكراسوف إىل تولستوي .وهكذا عندما أبلغ نيكراسوف
تولستوي عن النقد الالذع الذي وجهته الرقابة لقصة تولستوي «سيباستوبل يف
أيار» ،متنى أ ْن يحافظ تولستوي عىل االتجاه الذي اختاره ،مهام كانت الصعوبات
التي تعرتض طريقه صعب ًة وكبريةً .كتب نيكراسوف لتولستوي« :ال أريد استخدام
الكلامت الرنانة ولك َّنني أقيم تقييامً عالياً أدبك الرفيع والجديد .هذا بالدقة الذي
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يحتاجه املجتمع الرويس ،نحتاج إىل قول الحقيقة وليس غريها ،التي افتقدناها
تعبون عنها بالشكل املطلوب ،هذا األدب إىل
بوفاة غوغول .هذه الحقيقة التي ّ
ٍ
حد ما أدب جديد .أنا ال أعرف كاتباً آخر يجعل الناس يحبونه ويتعاطفون معه
بحرارة كالكاتب الذي أتوجه إليه برسالتي ....أنتم استطعتم شحن الناس مبثل
هذا األمل»)4(.
وإذا كان نيكراسوف يف هذه الرسالة الرائعة حدد عالقة تولستوي الشاب بتقاليد
عام ،فإ َّن نيكراسوف يف رسائله األخرى
غوغول وباتجاهه يف األدب بشكلٍ ٍ
يحدد هذه العالقة بشكلٍ محد ٍد ودقيقٍ  .عندما حدث انشقاق بني محرري مجلة
«املعارص» ،بسبب التناقضات االجتامعية التي مرت بها البالد ،آنذاك تولستوي
عب عن عدم موافقته لتوجهات املجلة ،التي حاول ترسيخها ٌّكل من
الشاب ّ
نيكراسوف وتشرينيشيفسيك ,وكتب نيكراسوف لتورغينيف عن هذا املوضوع:
« ....ماذا أقول عن تولستوي ،الحقيقة إنَّني ال أعرف  ....ما هو االتجاه الجديد
الذي يريده؟ هل يوجد اتجاه آخر قابل للحياة ورشيف ،غري الفضح والرفض
والتمرد؟ ومل يضع لبناته بيلينسيك ,وإنَّ ا الذي أسسه هو الوسط ,وليس أل َّن
هيئة التحرير بتوجيهات تشري نيشيفسيك كأنَّها تقلّد بيلينسيك ,أشعر باألمل لعدم
ارتياح تولستوي لتشرينيشيفسيك ,وكان تولستوي سابقاً ال يعارض اتجاه بيلينسيك
وتشرينيشيفسيك ,ألنَّه اتجاه كل إنسان رشيف يف روسيا)5(».
كتب نيكراسوف هذه الكلامت يف نهاية عام  ,1856ووصف العالقة الصعبة
املتبادلة بني أعضاء هيئة تحرير مجلة «املعارص» عىل الرغم من وجود وثيقة
وقعها ٌّكل من تولستوي وتورغينيف وأسرتوفسيك وغريغوريفتش مببادرة من
نيكراسوف عىل نرش أعاملهم فقط يف مجلة «املعارص» ومل يلتزم بهذا التعهد إال
تولستوي .وتثبت هذه العالقة انتامء تولستوي للمدرسة الواقعية التي كانت سائدة
يف األدب الرويس يف خمسينيات القرن التاسع عرش ،والتي تطورت وترسخت
بفضل تقاليد غوغول وبيلينسيك.
عندما بدأ تولستوي نشاطه األديب يف مطلع خمسينيات القرن التاسع عرش ،كان
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تولستوي األصغر سناً بني أعضاء هيئة تحرير املجلة ،لقد بدأ اآلخرون الكتابة يف
األربعينيات القرن التاسع عرش .ترسخت يف تلك الفرتة تقاليد غوغول واملدرسة
الطبيعية ،وكان تولستوي يتابع أعامل أنصار املدرسة الطبيعية ،وتربطه بهم عالقة
شخصية.
عىل الرغم من أ َّن موضوع عالقة تولستوي باملدرسة الطبيعية ،فال يوجد أدىن شك،
بأ َّن املحاوالت اإلبداعية عند تولستوي الشاب وثيقة الصلة بهذه املدرسة .ترتبط
بهذه املدرسة مؤلفاته األوىل عن موضوع الحرب مثل قصصه عن سيفاستوبل,
وكذلك قصصه عن أحوال الفالحني وموضوع القرية يف ظل نظام القنانة .مثل
قصة «صبحية إقطاعي» ،وكذلك يف قصته «الطفولة».
ارتبط تولستوي بهذه املدرسة قبل ِّكل يشء بسبب كراهيته لالستبداد ومعرفته
العميقة بسلبيات الواقع الرويس ،والقدرة عىل تصوير جزئيات هذا الواقع.
ميكن أ ْن نوافق عىل رأي الباحث غوزديا ،الذي يؤكد أن الواقعية الصحيحة
انطلقت من «املدرسة الطبيعية» ،فكام يقول فالدمير لينني(»:)1924-1870لقد
استطاع تولستوي متزيق األقنعة كلَّها»(« ،)6وحاول أ ْن يصل إىل جذر املشكلة)7(».
وكان «ينحني أمام بطلته املحبوبة وهي الحقيقة )8(».ومع ذلك ونحن نتح ّدث
عن األهمية الكبرية للمدرسة الطبيعية وتأثريها يف أدب تولستوي وتشكل واقعيته،
يجب أال ننىس أهمية املؤثرات األخرى املهمة.
ذكر تولستوي يف مطلع التسعينيات بنا ًء عىل طلب النارش ليدريل قامئة بأسامء
الكتب واملؤلفني من الروس واألجانب الذين تركوا بصم ًة يف أدبه يف مراحل
عديدة من إبداعه.
يذكر تولستوي أنَّه قرأ يف مرحلة شبابه أي ما بني سن الرابعة عرشة والعرشين
رواية ألكسندر بوشكني( )1837-1799الشعرية «يفغيني أونيغني» ،ورواية ميخائيل
لريمنتوف(»)1841-1814بطل من زماننا» ،وقصة «طامان» ،وقرأ من مؤلفات
نيكوالي غوغول قصة «املعطف»( ،)1841ورواية «النفوس امليتة» ( ،)1842وقصة
«شارع نيفسيك» وقصة «إيفان إيفانفيتش وإيفان نيكيفرفيتش» .وقرأ قصة إيفان
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تورغينيف « مذكرات صياد» ،وقرأ مؤلفات أدباء روس آخرين.
وهكذا فإ َّن تولستوي ذكر يف مقدمة األعامل التي قرأها رواية» يفغيني أونيغني»
لبوشكني ،ورواية «بطل من زماننا» مليخائيل لريمنتوف.
وهذا يعني أ َّن تولستوي قرأ مؤلفات ألكسندر بوشكني وميخائيل لريمنتوف قبل
أ ْن يقرأ مؤلفات نيكوالي غوغول.
تدلنا هذه القامئة عىل املصادر األخرى التي تركت بصامتها عىل تشكل األسلوب
اإلبداعي يف املرحلة الثانية من عمره املمتدة ما بني سن العرشين إىل الخمسة
والثالثني من عمره .قرأ تولستوي يف هذه املرحلة من عمره مؤلفات ثالثة شعراء
روس بارزين وهم فييت وتيوتشيف وكالتسوف)9( .
يستطيع موضوع «تولستوي وتيوتشيف» وكذلك موضوع «تولستوي وفييت» أ ْن
عام
يقدما لنا مساعد ًة يف فهم دور الشعر الرومانيس واملدرسة الرومانسية بوج ٍه ٍ
يف تشكل التوجه اإلبداعي النفيس ،وكذلك يف تشكل الصور الجميلة التي ق ّدمها
األدباء الواقعيون.
لعبت اآلداب األجنبية دورا ً كبريا ً يف تشكل إبداع تولستوي الشاب ،وبوج ٍه خاص
اآلداب األوروبية .ذكر تولستوي يف قامئة املؤلفات التي تركت بصامتها يف
أدبه والتي قرأها يف مرحلة شبابه ما بني سن الرابعة عرشة والعرشين «رحلة
عاطفية» لشترين ,و»اعرتافات» جان جاك روسو ,و»اللصوص» لشيللر ,ورواية
«ديفيد كوبرفيلد» للروايئ اإلنكليزي تشارلز ديكنز( )1870-1812وذكر يف قامئته
أعامالً أخرى.
وذكر تولستوي يف قامئته أنَّه قرأ يف املرحلة التالية من عمره ما بني العرشين
والخامسة والثالثني بعض أعامل األديب األملاين يوهان غوته(،)1831-1749
وبعض أعامل األديب الفرنيس فيكتور هيجو( )1885-1802وملحمتي «اإللياذة»
و»األوديسة» لهومريوس ،)10( .وأشار تولستوي إىل أنَّه قرأهام باللغة اإلغريقية.
مع أ َّن القامئة املذكورة كبرية ومتنوعة ولك َّنه مل يذكر فيها املؤلفات كلَّها التي
قرأها تولستوي قبل نشاطه اإلبداعي أو يف املرحلة األوىل من إبداعه)11( .
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فعىل سبيل املثال مل يذكر تولستوي اسم الروايئ الفرنيس ستندال مع أنَّه قرأه
بتأنٍ  ،كام رصح تولستوي نفسه .ال نجد يف هذه القامئة اسم املرسحي اإلنكليزي
وليم شكسبري ( )1616-1564والروايئ الفرنيس بلزاك ( )1850-1799واملرسحي
الفرنيس موليري( ،)1673-1622الذين قرأهم وق ّيمهم وأشار إىل ذلك يف يومياته.
واستمر تولستوي يف متابعة تطورات اآلداب األجنبية طيلة حياته ،وأشار إىل
هذه النقطة ابنه سريغي« :كان أيب يتابع قراءة املقاالت االجتامعية واألدبية يف
البلدان األجنبية»)12( .
افتخر فالدميري لينني بعبقرية تولستوي التي ال مثيل لها بني األدباء الغربيني.
( )13وسامه لينني « الكاتب املثقف ثقافة أوروبية )14(».وهذ التوصيف الذي
أعطاه لينني لتولستوي مهم جدا ً من الناحية املنهجية بوج ٍه خاص.
ال بأس من اإلشارة إىل أ َّن الناقد الفرنيس الشهري ميلخيور دي فوغيو الذي أصدر
كتاباً بعنوان «الرواية الروسية» رأى فيه أ َّن كالً من دوستويفسيك وتولستوي
يشكالن مرحلة جديد ًة يف تاريخ األدب ،فهام يخالفان التقاليد األدبية األوروبية،
عىل عكس تورغينيف الذي حافظ عىل التقاليد املتبعة يف الغرب)15(.
وانترشت فكرة الناقد الفرنيس يف النقد األديب انتشارا ً واسعاً وملد ٍة طويل ٍة حتَّى
يومنا الحارض )16( .وباملناسبة ،فمن املفارقات أ َّن إيخنباوم يؤكد أ َّن جذور إبداع
تولستوي تعود للتقاليد األجنبية وهو أقل الكتّاب الروس تأثرا ً بالرتاث األديب
الرويس)17( .
آراء لينني عن تولستوي:
تجلّت الحقيقة أ َّن إبداع ليف تولستوي جمع تجربة تطور األدب الرويس السابقة
باإلضافة إىل خالصة اآلداب العاملية ،وبذلك فإ َّن إبداع تولستوي كام يقول
فالدميري لينني »:شكّل خطو ًة إىل األمام يف اإلبداع األديب للبرشية بكاملها»(.)18
وكتب لينني مع ّرفاً باالتجاه األسايس للنشاط األديب لتولستوي الذي استمر أكرث
من نصف قرنٍ « :لقد ص ّور األديب العظيم بالدرجة األوىل روسيا ما قبل الثورة،
التي بقيت حتَّى بعد إصالح عام  1861تعاين من نظام هو نظام نصف استبدادي،
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روسيا القرية ،روسيا الزراعية حيث اإلقطاعي والفالح ،وطرح يف إبداعه يف
أثناء تصويره للحياة الروسية قضايا مهم ًة جدا ً ،وبأسلوب فني رفيع ،مام جعله
يحتل مكان ًة مرموقة يف اآلداب العاملية»()19
ينطبق توصيف فالدميري لينني عىل ِّكل إبداع تولستوي مبا يف ذلك إبداعه يف
املرحلة األوىل يف ظل نظام القنانة ،وكأ َّن لينني يك ال يرتك شكاً لدى القارئ
يبدأ بالكلامت اآلتية« :بدأ تولستوي إبداعه بصفته أديباً عاملياً حتَّى يف ظل نظام
القنانة)20(».
ال بأس من اإلشارة إىل أ َّن السنوات العرش األوىل من حياة تولستوي اإلبداعية
كانت يف السنوات العرش األخرية من عمر القنانة ،وليس من قبيل الصدفة أ ْن
ينبهنا إىل هذه النقطة فالدميري لينني« :جاءت املرحلة األوىل من إبداع تولستوي
عندما كانت القنانة تلفظ أنفاسها األخرية ،ولكن املرحلة األساسية من إبداع
تولستوي كانت بني مرحلتني انعطافيتني ،بني إصالح  1861وبني ثورة .»1905
()21
ويسمي فالدميري لينني يف مقالة أخرى عن تولستوي العرص الذي كتب فيه
األديب الرويس العظيم »:عرص تولستوي)22(».
كانت األحداث األساسية التي م ّيزت مضمون «عرص تولستوي» انعطافاً رسيعاً
وقوياً جدا ً ه َّز َّكل ركائز وأركان الحياة الروسية يف زمن النظام البطريريك,
بعد إلغاء نظام القنانة وما ارتبط به من أحداث م ّهدت لثورة عام , 1905الثورة
الروسية األوىل.
كتب فالدميري لينني« :يُعد يوم التاسع عرش من شباط عام  1861بداية مرحلة
جديدة يف روسيا ،إذ انتقلت من عرص القنانة إىل املرحلة البورجوازية)23(».
جاء الوقت املناسب ليك «يحتل النظام الرأساميل مكانة النظام اإلقطاعي)24(».
كان سقوط نظام القنانة الذي جاء بعد ازدياد التناقضات االجتامعية يف املجتمع
الرويس .وجاء بعد هزمية الجيش الرويس املعيبة يف حرب القرم ،التي كشفت
«مدى تعفن النظام اإلقطاعي الرويس وضعفه)25(».
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تويف القيرص نيكوالي األول( ،)1855-1796والذي حكم روسيا ثالثني عاماً ،تويف
عام  1855بشكلٍ مفاجئ ،وخلفه ابنه ألكسندر الثاين ( )1881-1818والذي حكم
روسيا ست ًة وعرشين عاماً .حكم نيكوالي األول روسيا حكامً مطلقاً ،وخنق القيرص
الحركات التقدمية يف البلد ،وتعززت القوى املعادية للنظام القيرصي بعد هزمية
روسيا يف حرب القرم.
يصف نيكوالي شيلغونوف ،وهو أحد الثوريني الدميقراطيني يف القرن التاسع
عرش« :استيقظت روسيا من سبات عميقٍ  ،كانت هذه املرحلة نتيج ًة لرتاكامت
عرشات السنوات ال بل مئات السنوات ،حدث يف روسيا ما يشبه انهيار الكتل
الثلجية من عىل الجبال ،وما يشبه زخات املطر يف منطقة خط االستواء ،أخذ
الجميع يفكر بعد معارك سيباستوبول وينتقد األوضاع السائدة)26(»...
كتب الناقد ستاسوف عن مرحلة الخمسينيات ما يؤكد الفكرة السابقة »:مل يخطر
عىل بال أحد أ َّن حرب القرم خلقت وضعاً جديدا ً  ...هي أي الحرب نزعت البالطة
عن مقربة روسيا ،حيث روسيا مدفونة وهي حية ,فعادت إىل الحياة اإلحساسات
واألفكار وتحركت كام يتحرك األحياء )27(»...
كان تولستوي الشاب متأثرا ً جدا ً بالنهضة االجتامعية يف خمسينيات القرن التاسع
عرش ،تشهد عىل ذلك يومياته ،التي انتقد فيها األوضاع السائدة .كتب تولستوي
يف يومياته يف عام « :1854تنتظر روسيا تغيريات جذرية ،يجب املشاركة برجولة
يف اللحظات الحاسمة من حياة روسيا )28(».توصل تولستوي يف أثناء مشاركته
يف املعارك الحربية يف القوقاز ويف القرم ويف الدوناي ,إىل استنتاج أ َّن «روسيا
إ َّما ستنهار أو ستحدث تغيريات جذرية يف نظامها»( ,)29وذلك ألنَّه رأى بأ ِّم عينه
بطوالت الجنود والبحارة الروس وتضحيات الشعب الكادح البسيط من ناحية ,
وضعف الطبقة الحاكمة وقسوتها من ناحية أخرى.
يسافر ليف تولستوي عام  1855من سيباستوبول إىل بطرسربج وهو مشبع
باإلميان الحار بحتمية التغيري االجتامعي ورضورته ،ويتعرف عىل أفضل الكتاب
الروس يف ذلك الوقت ،الذين كانوا يكتبون يف مجلة «املعارص» ,التي كان يرأسها
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نيكوالي نيكراسوف.
وصل تولستوي إىل العاصمة بطرسربج يف زمن قبيل الستينيات أي زمن «العاصفة
االجتامعية»( ،)30وجرت حوارات يف األوساط األدبية واالجتامعية عن إلغاء
نظام القنانة»،الذي أخذ يض ّيق الخناق عىل الجميع»-كام يقول فالدميري لينني،
( )31وأصبح القيرص ألكسندر الثاين نفسه يشعر برضورة إلغائه.
جاء تولستوي إىل قريته ياسنيا بوليانا يف ربيع عام  ,1856وراوده شعور ,أكرث من
أي فرتة مضت ,بالرصاع القائم بني طبقتي الفالحني واإلقطاع ,ورأى بأ ِّم عينه
كراهية الفالح لسيده وعدم ثقته بأصحاب األرض ,وفهم أ َّن الفالح ينتظر بفارغ
الصرب الخالص من سلطة اإلقطاع ,وينتظر الساعة التي يحصل فيها عىل األرض
التي يعمل بها .كتب تولستوي يف  27كانون الثاين يف يومياته« :سيثور الفالح
خالل عامني إ ْن مل يحصل عىل الحرية قبل ذلك)32(».
عندما صدر املرسوم القيرصي املتضمن تحرير الفالحني عام  1861كان تولستوي
يف رحلة إىل أوروبا ,واستقبل النبأ ٍ
عظيم.
بشك ٍ
كتب تولستوي يف رسائله إىل غريتسن ,الذي تعرف إليه يف أثناء زيارته إىل
لندن ,عن املرسوم اإلصالحي ,إ َّن املرسوم لصالح الفالح ,الذي ال يثق باإلصالح
وال يوافق عيه« :ال يثري إعجايب املرسوم ألنَّه يبدو وكأنَّه مكرمة للفالح ,أرى أ َّن
املرسوم مجرد ثرثرة ,الفالح غري مرتاح لهذا املرسوم)33(».
يف أثناء عمله وسيطاً عاملياً ،قام تولستوي بعمله مبا يتناسب مع قناعاته ولذلك
فإ َّن كل أبناء طبقته طالبوا بإعفائه من وظيفته .ولقد أشار إىل هذه الناحية
فالدميري لينني« :لقد تم إعفاء معظم الوسطاء العامليني ،واستبدالهم بأناس
عاديني غري قادرين عىل القيام بواجباتهم يف رسم حدود األرض ،كام أ َّن كثريا ً
من الفالحني رفضوا َّكل هذه اإلجراءات مام استدعى تطبيق العقوبات الجسدية
بحقهم .ويا للعجب! ولقد استقبل كثري من الناس ومن أفضل الناس هذا اإلصالح،
ٍ
بصمت)34(».
والرقابة العسكرية التي ط ّبقته ،وهم يلعنونه
أخذت أجهزة األمن تراقب تولستوي بدءا ً من كانون الثاين عام  ،1862استمرت
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املراقبة الرسية ،ولو بشكلٍ متقطع إىل نهاية حياة الكاتب .وجرى تفتيش لبيته يف
غيابه ،حاول البوليس البحث عن مطبعة رسي ٍة .وكتب العقيد الذي كان يقود حملة
التفتيش يف تقريره أ َّن تولستوي الذي يشغل منصب وسيط عاملي يتعاطف بشكلٍ
منقطع النظري مع الفالحني .اضطر تولستوي إلغالق مدرسته حيث كان يتعلم
أبناء الفالحني ،وتوقفت عن الصدور مجلة «ياسنيا بوليانا».
وهكذا انتهى العقد األول من إبداع تولستوي األديب واالجتامعي ،وكان عقدا ً
مفعامً باألحداث املهمة .بعد تركه للجامعة شارك تولستوي يف ثالث حروب :حرب
القوقاز ،وحرب الدون وحرب القرم ،سافر مرتني إىل أوروبا ،وبنى مدرس ًة ألبناء
الفالحني يف ياسنيا بوليانا ،علّمهم بناء شبكة مدارس يف املنطقة ،وأصدر مجل ًة،
رب خاليا النحل,
وقام بواجبه إذ عمل وسيطاً عاملياً .وقام ِّ
بكل واجباته اإلدارية إذ ّ
واهتم باملوايش والغابات والحدائق ,وبحث بالوقت ذاته عن حلٍ عاد ٍل لقضية
الفالحني ,معتربا ً إياها القضية األكرث أهمي ًة بالنسبة لعرصه.
توقفنا عند أهم نقاط اهتامماته يف مرحلة شبابه ،ولكن حياته األدبية يف هذه
الفرتة وحتَّى نهاية حياته ،مل تنفصل أبدا ً عن حياته العملية من حيث الشكل
واملضمون ،فكانت متعددة الجوانب.
تولستوي وتورغينيف
ع َّد نفسه تولستوي يف ذلك الوقت ويف األوقات التالية من منوذج الكتّاب الجدد،
الذين ال يتفرغون للكتابة فقط ،وإنَّ ا يقومون بأعامل أخرى باإلضافة إىل الكتابة،
فهو ال يعد نفسه كاتباً محرتفاً ،وكان يردد« :بوشكني وتورغينيف هام أديبان ،أ َّما
أنا ولريمنتوف ليسا أديبني».
كتب إيفان تورغينيف إىل تولستوي يف شتاء  1857من روما« :أنت تكتب إنَّك
مرتاح ألنَّك مل تسمع نصيحتي ومل تتفرغ لألدب ،ولألدب وحده ،لن أناقشك،
ربا ،ولكن أعذرين أنا الخاطىء ,لن أُتعب نفيس كثريا ً  ,قل يل من فضلك :إذا
َّ
أنت لست أديباً؟ فمن أنت؟ هل أنت ضابط أو إقطاعي أو فيلسوف ،أو صاحب
تعاليم دينية جديدة ،أو رجل أعامل ،أو موظف؟ أخرجني من هذه املعضلة .ما هي
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الصفة التي تنطبق عليك من هذه الصفات املذكورة؟
أنا أمزح .ولكنني من ِّكل جوارحي أمتنى أ ْن تكمل سباحتك ,وأرشعتك بكامل
قواها)35(».
كتب إيفان تورغينيف إىل كاتب آخر ,اسمه آنينيكوف عن موهبة تولستوي وذكر
األسئلة السابقة التي وجهها لتولستوي وأضاف عن تولستوي »:إنَّه يعد نفسه حارس
غابات ,وأخىش عليه من تقلباته أ ْن يقوم بتحطيم العمود الفقري ملوهبته)36(».
يخفي هذا النقاش الجاد واملمزوج بالدعابة بني تورغينيف وتولستوي أمورا ً مهم ًة.
كتب تولستوي« :الحمد لله ألنَّني مل أستمع لنصيحة تورغينيف ،الذي برهن يل أ َّن
األديب يجب أ ْن يكون فقط أديباً ،هذا ال يتناسب مع طبعي)37(».
صدى للنقاش الذي دار بينه وبني تورغينيف،
نجد يف يوميات تولستوي الشاب
ً
وكأنَّه يف يومياته يرسم مواقفه الحياتية واألدبية ,يكتب يف يومياته« :عىل املريب
معرفة الحياة معرف ًة عميقة ,ليك يستعد لها)38(».
ويتابع« :ال ميكن ألي عمل أديب أ ْن يبعد األديب عن الحياة االجتامعية)39(».
وبالطبع ِّلك أديب طرائقه إلدراك الواقع .كان تولستوي يف شبابه وفيام بعد،
ينتقد األدباء الذين ينظرن إىل الشعب من مسافة بعيدة ،ويدرسون حياة الشعب
من دون االقرتاب منه .يكتب تولستوي :بالنسبة للشعب ،الكاتب هو من يعيش معه،
وآنذاك يتعرف عىل حياة الشعب معرف ًة عميق ًة)40(».
وهناك كلامت لتولستوي يف مرحلة إبداعه املتأخرة تؤكد كالمه السابق« :أعرتف
لكم أنَّني جزء صغري من هذا الشعب الكبري»()41
كان الدرب الذي عربه تولستوي طويالً ووعرا ً وشاقاً ليك يحصل عىل هذا االعرتاف,
بداية هذا الدرب ونهايته معروفة بتوصيف لينني لها« :يعود أصل تولستوي إىل
الطبقة اإلقطاعية الروسية العليا ,ويف ظل هذه الطبقة ترىب ,ولك َّنه قطع عالقته
وبكل تقاليدها ونظراتها وأفكارها ,ويف مؤلفاته األخرية انتقد النظام
بطبقته ِّ
اإلقطاعي الرويس ومؤسساته االقتصادية والكنسية واالجتامعية نقدا ً الذعاً ,ألنَّها
تقوم عىل استعباد الجامهري الكادحة ,وعىل تجويع الفالحني وإفقارهم ,وعىل
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حرمان صغار الكسبة بوجه عام ,ويقوم النظام اإلقطاعي الرويس عىل العنف
والنفاق ,الذي انترش كالوباء من أعىل الطبقات االجتامعية إىل أدناها ,وع َّم
الحياة املعارصة كلَّها)42(».
حدث هذا االنعطاف أو كام يحلو لتولستوي أ ْن يسميه االنقالب يف تفكريه يف
أواخر السبعينيات وأوائل الثامنينيات ،ولقد تح ّدث عنه تولستوي بالتفصيل يف
«االعرتاف» ( ،)1881-1879ولكن الطريق اإلبداعي بدءا ً من رواية «الطفولة»
وحتَّى «االعرتاف» كان درب النضوج التدريجي لهذا االنقالب .ميكن أ ْن نجد
اإلرهاصات األوىل لهذا االنقالب يف املؤلفات األوىل للكاتب حيث بدأت تتضح
امليزات األوىل لواقعية تولستوي.
يوميات تولستوي
ت ُعد يوميات تولستوي مدرسته األدبية األوىل ومخربه اإلبداعي األول وورشته
األوىل .بدأ بكتابته وعمره تسعة عرش عاماً .كانت عند إيخنباوم حج ٌة قوي ٌة عندما
رأى أ َّن دراسة أدب تولستوي يجب أ ْن تبدأ من دراسة «يومياته» )43( .لقد
وجد الناقد إيخنباوم يف اليوميات إرهاصات ألعامله األدبية يف املستقبل« ،يف
اليوميات نجد املنهج واألسس العامة لشعرية تولستوي)44(».
عام من خالل معرفته
تشهد يوميات تولستوي عىل أنَّه تعلّم معرفة اإلنسان بوج ٍه ٍ
لنفسه .تحتل مراقبته لنفسه حيزا ً كبريا ً يف حياة تولستوي الشاب ،إذ كان يحاول
تصعيد ميوله ومواهبه.
يوميات الكاتب هي عبارة عن تأريخ البحث األخالقي ،وتصحيح األخطاء ،والندم
واللوم ،والسعي املتجدد إىل ذروة الكامل.
ولقد أشار الناقد والروايئ تشرينيشيفسيك إىل أهمية الدور الذي تؤديه املراقبة
الذاتية يف تشكيل شخصية تولستوي الشاب  ,وذلك يف مقالته عن قصص تولستوي
األوىل« .اإلنسان الذي مل يدرس نفسه جيدا ً فإنَّه لن يتوصل إىل معرفة اآلخرين
معرف ًة عميق ًة» .استطاع يف أثناء دراسته لنفسه ومحاولته للتغلغل يف أرسار روحه،
«الوصول إىل قاعدة متينة لدراسة الحياة اإلنسانية بشكل عام ،والتعرف عىل
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طباع الناس املختلفة وعىل الشهوات واالنطباعات)45(».
كتب الناقد تشرينيشيفسيك الذي كان ال يشك يف وجود يوميات تولستوي مستندا ً
إىل املؤلفات املبكرة لتولستوي« :لن نخطئ إذا قلنا :إ َّن املراقبة الذاتية لتولستوي
ساعدته عىل مراقبة الناس اآلخرين والنظر إليهم نظر ًة صائب ًة)46(».
راقب تولستوي «نفسه مراقب ًة منقطعة النظري» ،وفهم بالوقت ذاته ,أ َّن من واجب
الكاتب مراقبة الوسط الخارجي أل َّن مراقبة اآلخرين ال تقل أهمي ًة عن مراقبة
ودراسة القوانني الداخلية لتطور الشخصية ومعرفة الذات .وهكذا ظهرت إىل
جانب صفحات اليوميات حيث الكاتب ،كام هو يقول« ،يتأمل يف ذاته» و»يبحث
عن طرق وأساليب التصعيد األخالقي( .)47تظهر عرشات الصفحات ،حيث الكاتب
يسجل مالحظاته ونتائج مراقبته لآلخرين.
إذا ما عدنا إىل يوميات تولستوي يف شبابه نرى بشكلٍ دقيقٍ كيف أ َّن تولستوي
يوم أفق مراقباته ،وكان يحاول تحليل مالحظاته ،وتصنيف نتائج
يوسع يف ِّكل ٍ
مالحظاته ،واستنتاجاته ،ويحاول تحديد الصفات األساسية ملالحظاته ،وللناس
الذين يخضعون ملراقبته.
تتضمن مالحظات يوميات تولستوي يف شبابه توصيفات مخترصة «للنامذج
اإلنسانية» نجد يف يومياته عددا ً كبريا ً من اإلشارات الرسيعة للناس ولألحداث،
ونجد جزئيات وتفصيالت فنية.
كان تولستوي يختزن االنطباعات التي ترتكها اللقاءات التي تثري إعجابه ألنَّها
لقاءات متميزة ،ومتتزج هذه االنطباعات القدمية مع انطباعات جديدة لتشكل
فيام بعد جزئيات الصور الفنية التي يجسدها الخيال اإلبداعي للكاتب.
كان تصنيف النامذج اإلنسانية أحد الطرق التي كان يلجأ إليها الكاتب يف شبابه،
يقسم النامذج اإلنسانية التي يجسدها
وذلك يف أثناء تجسيده ملعارصيه ،فكان ّ
إىل مجموعات تتميز كل واحد ٍة منها بصفات معينة ،متيزها عن األخرى.
كتب تولستوي« :كام هو معروف ال ميكن أ ْن نجد يف الغابة ورقتني متشابهتني
متاماً ،نعلم عدم تشابه هاتني الورقتني تشابهاً تاماً ،حتَّى وإن مل نقسهام ،ولك َّننا
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بالنظر إليهام نعرف ذلك ،أ َّما عدم التشابه بني البرش ،فهو أمر أكرث تعقيدا ً من
عدم التشابه بني الورق ,فيمكن أ ْن من ّيز الناس عن بعضهم البعض ليس فقط
بالفروق الجسدية وإنَّ ا أيضاً بالفروق األخالقية)48(« .
تتلخص ميزة علم تصنيف الطبائع يف تراث تولستوي املبكر يف اهتاممه بوصف
طبائع األفراد ،ولك َّنه يهتم أكرث بتصنيف طبائع املجموعات ,مثالً وصف طبائع
األرسة ,وصف طبائع الجيش ,طبائع شعب معني أو شعوب )49( ,وكان يحاول
مراعاة التاريخ يف تجسيده لشخصياته )50(,ومراعاة العرص والقرن الذي عاش
فيه بطل من أبطال أعامله.
وعندما يصور الطبائع األخرى مثل تشخيص املجموعات الغوغائية أو تصوير أي
مشهد من املشاهد فإنَّه يلتقط الصفة املميزة لهذه املجموعة من الناس أو تلك.
عندما ندرس آلية علم الطبائع عند تولستوي ،ال ميكن إال أ ْن نالحظ بأ َّن عملية
تجميع الطبائع أجراها تولستوي مراعياً الفروق الفردية .ولذلك ففي ِّكل مجموعة
من أبطال تولستوي هناك صفات مشرتكة وبالوقت ذاته هناك صفات فردية
متيز َّكل فرد من أفراد املجموعة عن غريه.
يضع تولستوي يف شبابه بشكل واضح الوظيفة التي يجب عىل األديب حلها يف
أثناء إقدامه عىل تصوير طبائع شخصياته ،ففي مقدمة هذه الوظائف :يجب أن
تكون الشخصية واضحة ومحددة ،ومرسومة بشكل دقيق ( .)51وثانياً :ال يجوز
تصوير الشخصية عىل أنَّها كلُّها تتصف باإليجابيات فقط ،وال يجوز العكس عىل
أنَّها كلُّها سلبيات ،أي ال توجد شخصية خرية باملطلق وال شخصية سلبية ورشيرة
باملطلق.
كان تصور تولستوي للشخصية ذات الجوانب املتعددة مبكرا ً ،يف بداية نشاطه
اإلبداعي ،نقرأ يف الطبعة األوىل لرواية «الطفولة «( )1852ما ييل« :أجد يف
الناس صفات متناقضة ،ال أستطيع أ ْن أصف إنساناً معيناً بأنَّه طيب فحسب ،أو
رشير فحسب ،أو غبي فقط ،أو بالعكس ذيك ،أو جميل أو قبيح ،أو متواضع أو
متعجرف ،ألنَّني من خالل تجاريب الحياتية ،أجد اإلنسان الذيك يترصف أحياناً
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أي نجد يف اإلنسان
بغباء والغبي أحياناً ال تخلو ترصفاته من الفطنة والحكمةّ ،
الصفة ونقيضها)52(».
من السهل أ ْن نجد يف هذه الكلامت بذرة وإرهاصات تأمالت تولستوي الشهرية
تعب هذه الكلامت عن أكرث مبادئ
الناس األنها َرّ »...
يف رواية «البعث»« :يشبه ُ
تولستوي اإلبداعية.
يتضمن مفهوم طبائع اإلنسان عند تولستوي فكرة «االنسيابية أو النهرية» ,فمن
بني صفات اإلنسان قدرته عىل التغري والتكيف وتصعيد الرغبات وامليول ,ويؤكد
تولستوي فكرته أن الناس ينقسمون إىل مجموعة فئات ,و يطرح تولستوي السؤال
التايل« :عىل ماذا يدل تعدد طبائع الناس؟»()53
املصادر:
1ـ إيفان تورغينيف ،األعامل الكاملة والرسائل ،املجلد ،11موسكو ،دار أكادميية
العلوم السوفييتية ،1961 ,ص241
2ـ نيكوالي نيكراسوف ،األعامل الكاملة والرسائل ،املجلد العارش ،دار النرش
الحكومية لألدب اإلبداعي ،1952,ص212
3ـ إيفان تورغينيف ,املصدر السابق ،ص247
4ـ نيكوالي نيكراسوف ،املصدر السابق ،ص241-240
5ـ املصدر السابق ،ص 308
6ـ فالدميري لينني ،املؤلفات الكاملة ،املجلد ،17ص209
7ـ املصدر السابق ،املجل د ،20ص 40
8ـ ليف تولستوي ،مجموعة مقاالت ومواد ،ص347
9ـ ليف تولستوي املؤلفات الكاملة ،املجلد  66ص 68
10ـ املصدر السابق.
11ـ انظر فصل «الكتّاب الروس والكتّاب األجانب» يف كتاب «ليف تولستوي عن الفن واألدب» املجلد الثاين،
موسكو« ،دار الكاتب السوفييتي»1958 ,
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12ـ سريغي تولستوي ،مقاالت عن املايض ،موسكو ،دار
األدب اإلبداعي الحكومية,1956,ص79
13ـ مكسيم غوريك ،املؤلفات الكاملة ،املجلد ,17موسكو,
دار األدب اإلبداعي ,1952 ,ص39
14ـ لينني ،املؤلفات الكاملة ،املجلد العرشون ،ص21
15ـ ميلخيور دي فوغيو ،الرواية الروسية ،باريس,
, 1886املصدر باللغة الفرنسية.
16ـ للمقارنة منذ فرت ٍة غري بعيدة كرر الفكرة ذاتها
األكادميي فينوغرادوف ،يف كتابه» التأليف بني
النظرية واألسلوب 520
17ـ إيخنباوم ،تولستوي الشاب ،بطرسربج-برلني1922,
18ـ لينني ،املؤلفات الكاملة ،املجلد العرشون ،ص19
19ـ املصدر السابق.
20ـ املصدر السابق.
21ـ املصدر السابق ،ص38
22ـ املصدر السابق ،ص100
23ـ املصدر السابق ،ص174
24ـ املصدر السابق ،املجلد  ،39ص 71
25ـ املصدر السابق ،املجلد,20ص173
26ـ نيكوالي شيلغونوف ،ذكريات ،دار املطبوعات
السياسية الحكومية1923,ص68
27ـ ستاسوف .مختارات ،املجلد األول ،ص520
28ـ تولستوي ،املؤلفات الكاملة ،املجلد ،47ص37
29ـ املصدر السابق ،ص31
30ـ لينني ،املؤلفات الكاملة ،املجلد األول ،ص294
31ـ املصدر السابق ،ص306
32ـ تولستوي ،املؤلفات الكاملة ،املجلد ،47ص109
33ـ املصدر السابق ،املجلد  ،60ص377
34ـ لينني ،املؤلفات الكاملة ،املجلد الرابع ،ص 430
35ـ تورغينيف ،املؤلفات الكاملة ،املجلد الثالث ،ص170
36ـ املصدر السابق ،ص175
37ـ تولستوي ،املؤلفات الكاملة ،املجلد الستون ،ص34
38ـ املصدر السابق ،املجلد  ،47ص70
39ـ املصدر السابق ،املجلد  ،47ص95
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40ـ تولستوي يف ذكريات املعارصين ،املجلد األول،
موسكو ،دار األدب اإلبداعي ،ص340
41ـ مجلة «الرتاث األديب» العددان  38-37موسكو
,1939,ص526
42ـ لينني ،املؤلفات الكاملة ،املجلد العرشون ،ص40-39
43ـ إيخنباوم .تولستوي الشاب ،1922 ,ص12
44ـ املصدر السابق ،ص56
45ـ تشرينيشيفسيك ,املؤلفات الكاملة ,املجلد ,3ص426
46ـ املصدر السابق.
47ـ تولستوي ،املؤلفات الكاملة ،املجلد ،47ص38
48ـ املصدر السابق ،املجلد ,46ص122
49ـ املصدر السابق ،املجلد ,47ص171واملجلد
27ص,186ص213
50ـ املصدر السابق ،املجلد  ،17ص ،8-7املجلد
47ص ،171واملجلد األول ،ص199
51ـ املصدر السابق ،املجلد  ,46ص142
52ـ املصدر السابق ،املجلد األول ،ص 153
53ـ املصدر السابق ,املجلد ,47ص210
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الترجمة العلمية
مها بحبوح
مرتجمة من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

الرتجمة ميدان هام من ميادين املعرفة و الثقافة والفن .وهي يف جوهرها عملية مقاربة ومقابلة
بني أساليب لغوية مختلفة تتشابه أحياناً ،وتختلف يف معظم األحيان .لكنها يف كل األحوال تتض ّمن
تفاعالً بني اللّغات يتولّد عنه إبدا ٌع جدي ٌد بلغ ٍة اتخذت من لغ ٍة أخرى أداة لالجتهاد ووسيلة لالبتكار.
تختلف أنواع الرتجمة ،فمنها الرتجمة األدبية التي تفسح املجال أمام املرتجم ليقوم برتجمة النص
بحرية تامة دون أن تفرض أية قيود عليه ،وتتطلب منه امتالك املهارة اللغوية .النوع الثاين هو
الرتجمة األكادميية التي تختص برتجمة األوراق العلمية والوثائق .أما النوع الثالث فهو الرتجمة
العلمية التي يقوم من خاللها الباحث برتجمة النصوص العلمية بهدف نقل آخ ِر االكتشافات من لغة
إىل أخرى ،وهي موضوع املقالة الحالية.

مها حببوح

وإذا كان ال بد من االستدالل عىل أهمية الرتجمة العلمية ،يكفي أن نذكّر بالدور
الذي لعبتْه عىل امتداد العصور يف نقل املعارف و العلوم من حضارة إىل أخرى،
إىل أن وصلت الحضارات إىل ماهي عليه اليوم.
مستقبل املصطلحات العلمية العربية ،ومستقبلُنا العلمي إىل حد كبري ،بقضي ِة
ُ
يرتبط
ِ
ِ
ُعتب
املدارس الثانوي ِة فحسب بل ويف
تعريب التعليم ،ال يف
الجامعات أيضاً ،وت َ
سورية رائدة يف هذا املجال ،فهي من أوائل الدول العربية التي د َّرست الطب
ِ
مجاالت العلم الحديث وننع َم مبنجزاتِه وتبقى
نخوض
باللغة العربية .فال يُعقَل أن
َ
لغتُنا غريب ًة عن أجواء العلم وديناميكيته وإبداعه .آن األوان ليك تغدو مصطلحات
العلم باللغة العربية جزءا ً حيوياً من الثقافة السائدة وهذا ال يتأىت إال حني تصبح
العربية لغة البحث العلمي والتأليف العلمي واإلبداع العلمي.
وإذا كان ال بد من أن نقف عند أه ّم مشكلة تعرقل عملية الرتجمة العلمية،
فهي بال منازع املصطلح العلمي .وال أقصد تلك املصطلحات املألوفة ،كالخلية
والجزيئة وغريها ،بل تلك املصطلحات املستحدثة يف اللّغة اإلنجليزية ،التي
تتوافد إىل املجتمع العلمي بغزارة لتواكب التط ّور الرهيب الذي تشهده مختلف
تخص كل العاملني
العلوم والتكنولوجيات .وهنا تجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه املشكلة ّ
يف حقل الرتجمة من اللّغة اإلنجليزية وإىل مختلف اللّغات ،مبا يف ذلك اللّغات
األوروبية .لكن الناطقني بإحدى اللغات األوروبية التي تنتمي إىل أرسة اللغة
األم املسامة «اللغة الهندية-األوروبية  ،»Indo-European Languageوموطنها
األصيل آسيا الوسطى ،ومن بني تلك اللغات الالتينية واليونانية ،يتمتعون مبيزة
وجود مقاطع مأخوذة من اللغتني الالتينية واليونانية القدمية تحمل معاين محددة
شائعة ،تدعى  ،affixesتُضاف إىل مصدر الكلمة لتغري يف شكلها أو يف وظيفتها
القواعدية وبالتايل يف معناها ،عندما تضاف هذه املقاطع إىل أول الكلمة تدعى
سوابق  prefixesوعندما تضاف إىل آخر الكلمة تدعى  .suffixesوبذلك فهي
توفر إمكانات ال حد لها لتشكيل كلامت جديدة للتعبري عن أية مستجدات يف
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الرتمجة العلمية

كل املجاالت العلمية واإلنسانية ،كلامت يُفهم مدلولها فورا ً من قبل أي شخص،
وهم كرث بالطبع ،يعرف معنى تلك اللواحق والسوابق ألنها داخلة أصالً يف لغته.
وبإمكاننا تخ ُّيل مدى املساعدة التي يوفرها ذلك للمرتجمني (وللقراء أيضاً) من
وإىل اللغات املذكورة .عىل سبيل املثال ،سابقة ـ  orthoتعني ‘قويم’ ،ومقطع dent
يعني ‘أسنان’ ،عندما يقرأ اإلنسان األورويب كلمة  orthodonticsلن يجد أية
صعوبة يف إدراك أنها تعني ‘تقويم األسنان’ حتى ولو كان يقرؤها للمرة األوىل.
مثال آخر ،سابقة ـ  -alti/oتعني ‘عايل’ ،والحقة – meterتعني «مقياس» ،بالتايل
 altimeterتعني مقياس املرتفعات ،وهكذا.
إن ما توافر من املصطلحات العلمية منذ بدايات عرص النهضة الحديثة ،يشهد
بالدور العظيم الذي أداه الرواد ومن تالهم ـ من علامء وكتّاب ومرتجمني
املتغي بتواتر
وصحافيني ومجمعيني ـ يف مجال وضع املصطلحات .لكن واقعنا
ِّ
رسيع أمام غزو منجزات الحضارة الحديثة ومسمياتِها وطغيان وسائل اإلعالم
املسموعة واملرئية ،ناهيك عن وسائل التواصل االجتامعي ،ج َعل الرتكي َز عىل
«منهجية وطرائق وضع املصطلحات» ووضْ عها يف متناول املرتجمني ،مطلباً
ملحاً .وهنا ميكن االستئناس بالوسائل اللغوية املتاحة يف اللغة العربية لتوليد
املصطلحات ،التي لجأ إليها قدماء الرتاجمة واملؤلفني العرب لنقل علوم اليونان
والفرس وغريهم إىل العربية ،وتتلخص هذه الوسائل حالياً يف ما ييل:
 1تح ّري لفظ عريب ترايث يؤدي مفهوم اللفظ األجنبي ،كأن نقول «علمالفلك» مقابل .astronomy
مقابل يف العربية وكان قابالً للرتجمة ،اختري له
 2إذا مل يكن لِلَّفْظ األجنبي ٌلف ٌظ عريب ،مجازا ً ،ليحمل مفهومه ،أو اشتُق له املقابل بوسائل االشتقاق املتوفرة
بالعربية .مثالً ،حني نوقش موضو ُع ترجمة الكلامت املنتهية بالالحقة «»able-
وتعني «قادر عىل» ،أقرت املجامع ترجمتها بالفعل املضارع املبني للمجهول.
وهكذا ترت َجم كلمة  fusibleبـ ‘يُص َه ْر’ ،ومنها « fusibilityمصهورية».
اآلداب العاملية ـ العدد  180ـ خريف 2019

71

مها حببوح

ختص
 3النحت أيضاً من وسائل توليد املصطلحات (وإن عىل نطاق ضيق) ،ف ُي َمن كلمتني أو أكرث كلمة واحدة ،فنقول مثالً جيوفيزيايئ ـ بدل جيولوجي فيزيايئ
ـ مقابل كلمة .geophysical
 4أما إذا تعذّر وضع لفظ عريب بالوسائل املذكورة ،فيُع َمد إىل التعريب بنقلاملصطلح بلفظه األجنبي ُمل َّيناً قدر املستطاع بصيغة عربية ،مثل :نيوترون ،راديو،
مايكروفون ..وإىل ما هنالك.
وقد أدى م ْجمع اللغة العربية يف القاهرة خدم ًة ُج ّل للغة العربية حني حطم
األسطورة القائلة إن إدخال املع َّرب من األلفاظ يف منت اللغة يحط من ق ْدر هذه
اللغة .ومن توصياته يف هذا السياق اعتبا ُر املصطلح املع َّرب لفظاً من اللغة العربية
وإخضا ُعه لقواعدها وإجاز ُة االشتقاق والنحت منه ،فنقول أكسد وتأكسد مقابل
 Oxidizeوهدرج مقابل . hydrogeniseففي تراثنا الحضاري ،ع َّرب أسالفُنا
العديد من األلفاظ التي جاءتهم مع الحضارات الزاحفة ،من مثْل استربق ومسك
وكافور ومنجنيق وقَرنية.
أما األلفا ُظ العاملي ُة التسمية واملشتقة من اليونانية أو الالتينية (مثل :إنزيم
 ،enzymeأيون ،) ionأو املوضوعة تخليدا ً لذكرى عامل أو مخرتع (مثل :فولت،
نسبة إىل أليساندرو فولتا  ،Alessandro Voltaأو واط ،نسبة إىل جيمس واط
 ،James Wattأو أمبري ،نسبة إىل أندريه ـ ماري أمبري )Marie Ampère èAndr
أو األلفاظ املركبة من أحرف متعا َرف عليها دولياً (مثل :رادار ،Radarوهي
األحرف األوىل من عبارة - Radio Detecting and Rangingالكشف وضبط
املدى بواسطة الراديو ،أو ليزر ،LASERوهي األحرف األوىل من عبارة Light
 Amplification by Stimulated Emission of Radiationـ تقوية الضوء
بتحفيز انبعاث األشعة) ،فتع َّرب كام هي.
يفرتض واق ُعنا اللغوي والعلمي حالياً وضْ َع املصطلحات إجامالً يف مستويني:
 1املستوى املفردايت اللغوي الشائع الذي يحتمل الرتادف -وهنا يُلجأُ إىل72
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املصطلح و/أو مرادفه تفادياً للتكرار اللفظي.
 2املستوى املصطلحي املم َّيز الذي ال يصح فيه الرتادف ،حيث يعني املصطلحشيئاً محددا ً.
نأيت اآلن إىل السياق والرتجمة العلمية يف حقل معريف محدد .فاملصطلح الواحد
قد يحمل معاين مختلفة يف أسيقة مختلفة وضمن اختصاصات مختلفة .كلمة
 ،toleranceمثالً ،ومعناها الشائع «التسامح» ،تعني يف املجال الطبي القدرة عىل
احتامل األمل أو تعني جرعة اإلشعاع القصوى التي يحتملها الجسم الحي ،يف
حني تعني يف مجال الهندسة امليكانيكية التفاوت املسموح به .كام أنه ال يصح
التعبري عن مصطلحات أجنبية متعددة مبصطلح عريب واحد .فنستخدم ،مثالً ،كلمة
‘استبدال’ مقابل كل الكلامت اإلنكليزية التاليةreplacement, substitution, :
 .commutationمثل هذه املصطلحات األجنبية املتقاربة املدلول ـ وعىل غرار
رتض أن تُعالَج من ِق َبل لجان متخصصة عىل
كل عمليات التوحيد املصطلحي ـ يُف َ
املستوى العريب.
هنا نطرح السؤال التايل ،هل يتعني عىل املرتجم اإلملام باملادة العلمية التي
يرتجمها ،هل ينبغي أن يتوافر لكل مجال علمي محدد تراجمة محددون ،أم أن
عىل املرتجم تكوين فكرة عامة عن أساسيات كل ترجمة علمية يُكلَّف بها ليتسنى
له نقل املعنى بشكل مفهوم ،وبالتايل يُراكِم مع الوقت معارف شاملة تساعده يف
عمله؟ أو أن الحل يكمن يف إنشاء جامعة عربية للمصطلحات يكون من مهامتها
الرصد املتواصل للمصطلحات الجديدة يف مصادرها من الدوريات واملنشورات
والكتب يف مختلف الحقول من لغات العامل املتقدم ،هذا باإلضافة إىل تهيئة
الجهاز البرشي الذي تتطلبه عمليات التعريب وتوحيد املصطلحات العلمية العربية.
رحم الله حافظ إبراهيم إذ تكلَّم بلسان اللغة العربية وهي تتح َّدث عن نفسها:

ِ
كتاب الله لفظاً وغاي ًة
وس ْع ُت َ
آي به و ِع ِ
ظات
			
وما ِضق ُْت عن ٍ
وصف
فكيف أضيق اليوم عن ْ
ُخت ِ
عات
			
آل ٍة وتنسيقِ أسام ٍء مل َ
أنا البحر يف أحشائه الد ُّر كامن
فهل سألوا الغواص عن صدفايت
			
ملصادر
 مقدمة معجم املصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد أحمد شفيقالخطيب.
 -مقاالت من اإلنرتنت.

الدراما بين

تولستوي
وشكسبير
ناظـم مهنا
قاص وناقد من سورية
عضو اتحاد الكتاب العرب

يقدم تولستوي أطروحته األدبية والنقدية
الحادة والصادمة عن مرسحيات شكسبري،
والدراما الشكسبريية ،وهي أطروحة لكاتب
كبري من وزن تولستوي ،عن كبري آخر
هو شكسبري! وهذا بحد ذاته قيمة أدبية
واعتبارية من الوزن الثقيل.
عىل الرغم من قسوة ما جاء يف أطروحة
تولستوي ،لكن يسعفها البعد النقدي فيها،
ومكانة وقدرة تولستوي عىل اإلقناع ،وهو
صاحب آراء ومواقف تؤخذ دامئاً عىل
محمل الجد.

ناظم مهنا

يف مقدمة الكتاب ،يعلن تولستوي« :إن معارضتي للرأي العام الذي تك َّون حول
شكسبري ليست حالة نفسية عرضية أو موقف طائش ،بل نتيجة محاوالت متكررة
دائبة ،بذلتها خالل سنوات ،بغية العمل عىل جعل وجهات نظري تتطابق مع
وجهات نظر كل املثقفني حول شكسبري ،لكنني قرأت خري أعامله عمالً عمالً ومل
أستمتع قط ،بل شعرت بنفور ال يقاوم وملل وحرية يف أمري ،حرية فيام إذا كنت
أنا املجنون الكوين ،أعد األعامل التي يعدها العامل املثقف قمة يف الكامل ،أعامالً
وضيعة وغبية بكل بساطة»
ويرى تولستوي أن املجد الذي ناله شكسبري ،مجد زائف ،وما هو إال أكذوبة كربى،
ساهمت الصحافة فيها واحتضنها الجنون العام ،وأن أهمية شكسبري مل تظهر إال
يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ..وطبعاً يف القرن العرشين أيضاً .ويقول
تولستوي إنه حاول وبلغات عديدة ومرات عديدة أن يخرج من حريته النابعة من
مخالفة اإلجامع ،ولكنه يف ِّكل مرة كان يزداد ملالً وحرية وقلقاً .ويقوم يف كتابه
هذا عىل نقد املآيس الكربى التي اشتهر بها شكسبري ،ويخلص إىل أن شكسبري
ليس عظيامً وال عبقرياً وال حتى مؤلفاً متوسط املستوى!
يبدأ تولستوي هجومه عىل مرسحية «امللك لري» ويعرض آراء النقاد يف تقريظها،
وهو غري جاهل مبا حظيت به من مديح ،حتى عدها النقاد قمة أعامل شكسبري
الدرامية.
وقبل أن نعرض رأي تولستوي يف امللك لري أرى من املفيد أن نلخص نظرية
تولستوي الجاملية التي طبقها ،وأطلق وفقها حكمه عىل شكسبري:
بداية ،يرى تولستوي أن قيمة كل إنتاج شعري تتحدد وفق خصائص ثالث:
 1املضمون ،بقدر ما يكون أكرث مغزى ،أي أكرث أهمية للحياة بقدر ما يكونالنتاج أسمى.
 2جامل الشكل ،يتحدد بواسطة التقنية املتجانسة مع نوع الفن ،والتقنية يف الفنالدرامي هي لغة سليمة متناسبة مع طباع الشخصيات ،وتتضمن عقدة طبيعية
ومؤثرة يف آن ،وسري صحيح للمشاهد ،وظهور األحاسيس وتطورها ..وأخريا ً
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الدراما بني تولستوي وشكسبري

اإلحساس بالحدود يف كل ما يصور.
يحس املؤلف بكل ما يصوره..
 3الصدق ،أي أن َّيرى تولستوي ،فيام يخص مرسحية امللك لري ،أن الحوار بني الشخصيات ،عدا
عن كونه ضعيفاً فهو غري الئق من أفواه شخصيات البالط التي يفرتض أن تعرب
عن طباع نبيلة ،كام أن لغة امللك لري لغة مزوقة ،مهزوزة كام هي لغة كل ملوك
شكسبري .ويرى تولستوي أن لغة شكسبري تتسم أساساً باألفكار التي تتوالد من
اتفاق األصوات والتباينات ،ويعرض تولستوي املرسحية بكامل فصولها ،عرضاً
رص عىل أنه عرض بعيد عن التحيز ،عىل الرغم من أنه يتوقف أحياناً
مفصالً ،وي ُّ
ويعلق ويتهكم عىل بعض الجمل واملفردات واملواقف .باختصار يخلص تولستوي
إىل أن « امللك لري» التي سحرت العامل ،هي دراما خرقاء .ويقول »:إن كل إنسان
مل يقع تحت تأثري اإليحاء الزاعم بأن هذه املأساة هي قمة الكامل ،يكفيه أن
يقرأها حتى النهاية ،إذا ما استطاع ذلك ،طبعاً ليتأكد أنها ليست ق َّمة يف الكامل،
بل إنها رديئة جدا ً ،ومؤلفة دومنا إتقان»
وال يكتفي تولستوي بتسفيه لغة املرسحية وشخصياتها ،فهو يرى أيضاً أن الحبكة
مفتعلة وملفقة ومواقفها مصطنعة زج بها أبطاله زجاً زجرياً .املسألة األخرى التي
يراها تولستوي ويعممها عىل كل مرسحيات شكسبري؛ إن كل أبطال مرسحياته
شأنهم يف ذلك شأن أبطاله يف امللك لري يعيشون ويفكرون ويتحدثون ويترصفون
دومنا توافق مع الزمان واملكان ،فعندما تجري أحداث امللك لري يف 800ق.م
نشاهد األبطال يف ظروف ال ميكنها أن تتواجد إال يف القرون الوسطى ،حيث
يشارك يف املأساة امللوك والدوقات والجيوش ..ومرافعون وخدم وحشم وأطباء
ومزارعون وضباط وفرسان بخوذات واقية وواقيات للوجوه! إن هذه األخطاء يف
تسلسل تواريخ الحوادث وعدم التوافق مع الزمان قد تُربر بنزعات شكسبري يف
محاورة الحارض ،أي هي قصدية ،كنوع ما يسمى اآلن باإلسقاط التاريخي .إذن،
يف رأي تولستوي الشخصيات كلها تترصف وفق رغبة الكاتب ،ومن هنا يخلص
إىل أن اختالف املواقف غري النابعة من سري األحداث الطبيعي ،ومن سامت
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الطباع ،وتناقض هذه املواقف مع الزمان واملكان ،كل هذا يتزايد أكرث مع تزايد
الزخرفات السمجة التي يستعملها شكسبري يف غري مكانها ،بل يف األماكن التي
ينبغي أن تبدو مأساوية عىل نحو خاص .هنا تولستوي الواقعي الطبيعي يحاكم
شكسبري الكاليس البالغي دون مراعاة الواقع التاريخي الذي عاشه شكسبري
والذي اتسم بالبالغة والفخامة اللفظية ،ورمبا هذه واحدة من مشكالت املرسح
الشعري .ويقول تولستوي « :كنت يف أثناء قراءيت ألي مأساة من مآيس شكسبري
رسعان ما أقتنع بجالء ،ومنذ البداية ،بغياب الوسيلة الهامة إن مل نقل الوحيدة
يف تصوير الشخصيات ،وهي «اللغة» .ويعني بذلك ،كام يرشح ،أن كل شخصية
ينبغي أن تتحدث باللغة الخاصة بها وبطبعها .أما لدى شكسبري فال وجود لذلك،
فشخصياته كافة تترصف وفق رغبته وبلغته املزوقة ،غري الطبيعية التي تعتمد
عىل الطباق والجناس واملحسنات أكرث من اعتامدها عىل األفكار ،ويتحدث جميع
أشخاصه حديثاً مشابهاً متاماً« .لري» يهذي متاماً مثلام يهذي املتحذلق إدغار
واملهرج ،حتى بإمكانك أن تضع حديث شخصية يف فم شخصية أخرى ،ولن يكون
بوسعك أن تعرف من هو املتكلم .لهذا فإن شكسبري يتكلم ،دامئاً ،عىل لسان امللوك
بلغة جوفاء وفارغة ،وباللغة الشكسبريية الوحيدة ،الرومانسية املزيفة ذاتها تتكلم
النساء اللوايت ينبغي أن يكن شاعرات ،وكذلك بلغة واحدة يتحدث شكسبري باسم
أرشاره :ريتشارد ،أدمون ،ياغو ،ماكبث...إلخ .وأكرث األحاديث تشابهاً هي أحاديث
املجانني املليئة بألفاظ فظيعة ،وكذلك أحاديث املهرجني مع نوادرهم غري املسلية.
لذلك فإن لغة الشخصيات الحية ،تلك اللغة التي تعد أهم وسيلة من وسائل تصوير
الطباع يف املآيس غري متوفرة لدى شكسبري .وبعد أن ينتهي تولستوي من امللك
لري املقتبسة عن قصة قدمية مجهولة املؤلف ،ينتقل إىل مأساة «عطيل» املأخوذة
أيضاً عن حكاية إيطالية ،وهي املرسحية الوحيدة التي يعرتف تولستوي لشكسبري
بأنها أقل مآسيه سوءا ً وأقلها حشوا ً باللغو الطنان ،لكنها بكل شخصياتها أقل
طبيعية وحيوية بكثري مام هي عليه يف الحكاية األصلية .إذن ال فضل لشكسبري
الذي قدم عمالً مشوهاً وأقل قيمة مام هو يف األصل الشعبي .وبالرغم من
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كل التحوير الذي أشار إليه تولستوي ،فهو يعرتف بأن شخصية عطيل املنزاحة
عن األصل يف الحكاية اإليطالية من بني الشخصيات الشكسبريية القليلة التي
تحمل سامت ومالمح الشخصيات الدرامية املؤثرة ،ويكاد هذا االعرتاف الشحيح
واملرشوط أن يكون االستثناء أو الفضيلة الوحيدة التي مينحها تولستوي لشكسبري!
أما «هاملت» فلم تكن أحسن حظاً من امللك لري؛ وهي أيضاً قصة قدمية ،غري
غبية ،كام يقول تولستوي .ينفي تولستوي أن يكون لشخصية هاملت طبع خاص
أو سجية ،ويخالف أغلب النقاد الذين أفردوا لهذه الشخصية املجلدات والكتب وال
يزال يكتب عنها إىل يومنا هذا ،أي بعد رحيل تولستوي بحوايل مئة عام ،ورمبا
سيظل يكتب .يفند تولستوي آراء النقاد حول هاملت ،فبعضهم يرى أن عبقرية
شكسبري تكمن هنا يف دراما هاملت ،حيث قدم شكسبري من خالل هذه الشخصية
طبعاً جديدا ً وعميقاً ينحرص بالتحديد يف افتقار هذه الشخصية إىل الطبع .يقول
تولستوي ردا ً عىل هذا :إذا كانت تثبت لشكسبري مهارة عظيمة يف تصوير الطباع،
فمرد ذلك إىل أن شكسبري يتمتع حقاً مبزية تستطيع يف حال املشاهدة السطحية
ألعامله ويف حال توفر املمثلني الجيدين أن تبدو كام لو أنها قادرة عىل تصوير
الطباع وتنحرص هذه املزية يف قدرة شكسبري عىل خلق مشاهد تنعكس فيها حركة
األحاسيس .وحسب تولستوي ،فإن شكسبري ممثل جيد وإنسان ذيك استطاع ال
بواسطة األحاديث فقط بل بواسطة الهتافات وااليحاءات وتكرار الكلامت أن يعرب
عن الحاالت النفسية لشخصياته ،فشخصياته يضحكون ويبكون بدالً من الكالم
يف كثري من املواقف .يبدو هنا للوهلة األوىل وجود تناقض يف أحكام تولستوي،
لكن يف صفنة صغرية نكتشف أن تولستوي يستخدم دهاء املهاجم املحنك ،إنه
هنا ينقل الرصاع إىل خارج الدراما ،إىل اإليحاءات الخارجية وإىل غفلة املتلقي،
وإن أي مزية تلوح لصالح شكسبري يردها تولستوي إىل خارج نتاجه اإلبداعي!
فشكسبري يخفي ضعفه باالستعانة باإليحاءات واملؤثرات الخارجية والصوتية ،أي
الخطابية وتكرار الكلامت .ويعود تولستوي يف مكان آخر لينفي أن يكون لشكسبري
حتى الحد األدىن من الحس الجاميل الذي حدده بالخصائص الثالث السابقة
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الذكر .ويقول :إن كل يشء مبالغ فيه عند شكسبري؛ األفعال مبالغ بنتائجها ،وأقوال
األبطال ،ولهذا السبب يختل البعد الفني فيها ،وحول هذه النقطة يجري تولستوي
مقارنة رسيعة وخاطفة بني شكسبري وهومريوس رغم الهوة الزمنية بينهام ،رادا ً
عىل النقاد من جهة ،وقاطعاً الطريق عىل املعرتضني الذين سيحتجون من أجل
وضع شكسبري عىل األقل يف سياق عرصه وزمنه ،عىل اعتبار أن زمن شكسبري
هو زمن الصنعة واملبالغة والفخامة ،كام قلنا .يرد تولستوي قائالً :باملقارنة بني
شكسبري وهومريوس يظهر الفرق بني الشعر الحقيقي والشعر املزيف ،فهومريوس
يتسم بالجدية والصدق والتقليل من املبالغة ،كام أن اإلحساس بالسمو ال يفارقه
أبدا ً وال يشء من هذا عند شكسبري ،حسب رأي تولستوي .كام يرد عىل النقاد
الذين مثنوا عقيدة شكسبري األخالقية ،ففي زعمه أن شكسبري يتسم بالوضاعة
األخالقية وبالوسطية والغائية ،ثم يضيف إىل كل هذا وصمة التعصب اإلنكليزي.
فشكسبري يعظ بالتوسط الحكيم الخاص باإلنسان ،الذي يوفق بني تعاليم املسيحية
والوثنية ،أي الحب إزاء األعداء من ناحية والحقد عليهم من ناحية أخرى .يستنكر
تولستوي هذا املوقف الوسطي كام يهاجم أخالقيات شكسبري الغائية ،قائالً« :
إن أخالقيات الغاية هي الوحيدة املمكنة ،واالعتدال يف كل يشء والحفاظ عىل
نظم الحياة الثابتة ،والغاية تربر الوسيلة ،هي من الصفات األخالقية لشكسبري
الذي يقف مع السلطة الحاكمة ضد أي تغيري .ويف طيات ترصيحات تولستوي
نرى أن شكسبري ميجد الفعل وينادي بانعدام املثل ،ويرى تولستوي يف هذا
مؤرشا ً عىل السلب األخالقي .لكن ،كيف أن تولستوي األخالقي الواقعي ،يبدو
هنا أكرث مثالية ،بل أن شكسبري كام ديوستوفسيك يشكالن عرب تعدد األصوات
يف أعاملهام ،وهذا حسب باختني ،تعبريا ً عن طبيعة املجتمع الرأساميل .وشكسبري
يف متجيده للفعل وانعدام املثل ،سابق لعرصه يف التبشري بأخالق جديدة ستكتسح
أوروبا فيام بعد ،هي األخالق الوضعية ،التي رسخ قواعدها الفيلسوف أوغست
كونت ،الفلسفة التي متجد الفعل ،وتنادي بانعدام النموذج املسبق ..وبالتايل قد
يكون شكسبري أكرث واقعية بالعمق من هذا املنظور من تولستوي! أليس الفعل
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حركة ضد الثبات ،أال يشكل قتل هاملت لعمه ،فعل جذب ،وفاعلية دراماتيكية،
وانعدام املثل الذي يتهمه به تولستوي أال يشكل نقطة انطالق من الذات ،ومتجيد
للذات والروح الفردية بدالً من االستناد إىل النموذج أو املصدر الخارجي األعىل
أو املتعايل؟! رمبا هنا تولستوي أفالطوين أو مسيحي ،أكرث مام يجب بينام يبدو
رشط الفعل بالخري وباملثل العليا مهاجامً
شكسبري وضعياً كام يجب؟ تولستوي يُ ِّ
الفردية والذاتية التي يبرش بها شكسبري .لذلك نجد أنفسنا منيل إىل أن نردد
عبارة «شكسبري معارص لنا» وإذا رغبنا بالخروج عن الحياد لقلنا إن شكسبري
أكرث معارصة لنا .أما فيام يخص الشوفينية اإلنكليزية التي رمى بها تولستوي
شكسبري ،ويستدل عليها من أعامله ،حيث يظهر العرش اإلنكليزي شيئاً مقدساً،
واإلنكليز أبطاالً يهزمون الفرنسيني دامئاً ويقتلون منهم اآلالف ،وال يخرسون
سوى العرشات ،أعتقد أن هذه التهمة تحتاج إىل مراجعة عميقة ،وتحتاج إىل من
هو أكرث دراية يف عامل شكسبري وأبعاده ،ولكن أخىش أن أكون سطحياً هنا أو
جاهالً أو مغفالً ،أتساءل برتدد :هل قومية أبطال املآيس ،وأغلبها غري إنكليزي
تؤكد هذا الرأي أم تدحضه؟ عطيل مغريب ،هاملت دمناريك ،وتاجر البندقية ليس
إنكليزياً ..وعىل ضوء تحديد تولستوي لخصائص النتاج الشعري يف املضمون،
وجامل الشكل ،والصدق ،يخلص إىل أن مضمون مرسحيات شكسبري هو أكرث
خسة ووضاعة ،عقيدة تزدري الجمهور والطبقة العاملة وتنفي املساعي
العقائد َّ
الدينية واإلنسانية الداعية لإلصالح وتغيري الرشور يف العامل .أما الخاصية الثانية
املتعلقة بجامل الشكل ،يخلط تولستوي بينها وبني املضمون ،فيقول إن أهداف
شكسبري تتسم بالغائية املطلقة وتنعدم الطبيعية عن املواقف والشخصيات واللغة،
وال يوجد عند شكسبري أي إحساس بالحدود الذي من دونه ال يستطيع النتاج أن
يكون فنياً .أما الرشط الثالث واألهم ،حسب تولستوي (الصدق) فهو غائب كلياً
عن أعامل شكسبري ،بل الغالب عىل أعامله التصنع املتعمد وانعدام الجدية بل
اللهو بالكلامت الطنانة.
إذا ً ينفي عن شكسبري أي قيمة أو فضيلة أخالقية أو فنية ،ويطلق حكامً جائرا ً
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وحادا ً جدا ً ،يقول :إن أعامل شكسبري ال تستجيب ملتطلبات أي فن من الفنون،
وإضافة إىل ذلك فهي أكرث االتجاهات فسادا ً ودناءة ،ويطرح تولستوي تساؤالً
تهكمياً يحاول أن يجيب عنه ،يقول :إذن ،ما رس هذا املجد العظيم الذي حظيت
به هذه األعامل الشكسبريية؟
يزعم تولستوي أنه بعد جهد وتقص استطاع أن يلتقط مفتاح هذا اللغز ،ومن خالل
عرض تولستوي لهذا املفتاح ،نكتشف كم األمر خالفاً للمعهود عند تولستوي يبدو
يف منتهى التعقيد ،وفيه تقاطعات أفقية وشاقولية ،ومع ذلك ال يخلو من الطرافة
واملتعة(مفتاح لغز شكسبري) لإلجابة يتحدث تولستوي بإسهاب عن تاريخ الدراما
عند الغرب ،وعن رسالة الدراما وهدفها منذ اليونان مرورا ً بالعرص املسيحي حتى
عرصنا الحديث ،حيث انعدمت األهداف الدينية واألخالقية ،ثم يعود إىل دور
األملان يف نهاية القرن الثامن عرش يف اإلعالء من شأن شكسبري ،والدور الذي
لعبه غوته يف ذلك ،ويسمي تولستوي غوته بدكتاتور الرأي العام .كان لغوته برأي
تولستوي دور يف جعل شكسبري منوذجاً عبقرياً يحتذى به يف صناعة الدراما
والشعر ..ثم ينتقل أفقياً ويتحدث عن دور الصحافة يف إشاعة ظواهر عديدة،
ويتحدث عن اإليحاءات الوبائية التي تسيطر عىل عرص من العصور ،ويقدم أمثلة
عىل ذلك ،منها الحروب الصليبية ،والولع بحب الخزامى وغريها الكثري .فحسب
تولستوي ،مل يكن شكسبري يتمتع يف إنكلرتا بأي مجد أديب حتى نهاية القرن
الثامن عرش ،وكان يُقوم دون مستوى معارصيه :ابن جونسون ،وبومند فليتشار..
والفصل األخري من كتاب تولستوي يف غاية األهمية من حيث املعلومات ومن
الصعب عرضها هنا لتزاحم ما يحتويه من آراء هامة ومتالحقة ومكثفة.
بقي أن نقول ،إن إعجابنا بشكسبري ،قد يجعلنا نشعر بالصدمة مام جاء من آراء
تولستوي الحادة فيه .ولكن هذه آراء تستحق أن تؤخذ بجدية كبرية ،وقد يكون
لها مربراتها وتفسرياتها ،إال أن هذا ال يقلل من قيمة شكسبري الذي ال تزال
أهميته وتأثريه ينمو ويتسع يف أوساط النقاد والقراء ،كام ال يستوجب أن نستخف
بآراء تولستوي ،فكالهام هرمان كبريان يف « الطرق الهوائية» التي أشار إليها
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باسرتناك.
الكاتب اإلنكليزي الشهري «جورج أورويل» تناول بروية يف مقال خاص موقف
تولستوي من شكسبري ،وهو يرى أن موقف تولستوي من شكسبري ينبع أوالً من
وجهة نظر دينية عند تولستوي مختلفة عن وجهة نظر شكسبري األخالقية ،ويرى
أن األمر قد يعود إىل حساسية شخصية منها الغرية عند تولستوي من الشهرة
واملجد التي نالهام شكسبري .ولكن شهرة تولستوي مل تكن قليلة أيضاً ،وأنا أجازف،
من خالل اإلحساس ،بالقول :إنني أعتقد أن تولستوي كان يصوب عىل شكسبري
والهدف هو ديوستوفسيك ،وهذا رأي يحتاج إىل إثبات وتنقصه املعطيات والدالئل
القوية ،وهو مجرد إحساس أويل ،نسبة الخطأ فيه كبرية .بكل األحوال ،يشري
جورج أورويل إىل أن أهمية رأي تولستوي هذا أنه يحد من الحامس األعمى
لشكسبري ،ويجعل باإلمكان قراءته بروية ومبوضوعية.
إن كتاب تولستوي هذا عن الدراما الشكسبريية ،يقدم طريقة أخاذة يف قراءة
النصوص ،والتشكيك باملسلامت ،وإن كان يف أحيان كثرية يتصف بالجور والقسوة
فيام يخص األحكام النهائية والحاسمة ،إنه كتاب زاخر ،مثري إىل حد كبري ،وهو
يحتاج أيضاً إىل نقد وتنبه وتحقق من األحكام النقدية التي جاءت فيه.
ومن جملة املالحظات التي فاتني أن أشري إليها وهي هامة جدا ً يف العمل
الدرامي حتى عرص شكسبري ورمبا حتى عرص تولستوي ،تتعلق برأي أرسطو يف
أهمية الحبكة والتي يعدها أهم يشء يف العمل الدرامي ،وهي عنده أهم من
رسم الشخصيات ،حيث ،حسب أرسطو ،ال توجد تراجيديا بدون حدث ،ولكن قد
توجد تراجيديا بال شخصيات مرسومة رسامً درامياً ،والحدث عنده ،أي الحبكة
هو غاية يف الرتاجيديا ،ويتلوه يف األهمية رسم الشخصيات .فإن تولستوي نادرا ً
ما يتحدث عن الحبكة عند شكسبري ،بل يركز عىل الشخصيات ويحرص انتقاده
فيها ويف اللغة .وكام هو معروف فإن شكسبري عبقري يف صناعة الحبكة ،وقد
أشاح تولستوي النظر عن هذا الجانب متجاهالً هذا األمر ،وكأنه يرغب يف أن
يصفي حساباً مع شكسبري يحتاج إىل تقيص األسباب .فهل ما أشار إليه تولستوي
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ناظم مهنا

يف مقدمة كتابه ويف مواضع أخرى داخل الكتاب ،موقف شكسبري من الطبقة
العاملة ،هو الذي دفع تولستوي لهذا الهجوم ،أم هو واحد من األسباب إىل
جانب أسباب أخرى نجهلها ،منها التناقض الصارخ بني االثنني يف البعد الديني
والالديني؟
مثل هذه الكتب ،يف اعتقادي ،ال تأيت قيمتها من الخطأ والصواب الذي قد
تحتويه ،بل من املجازفة يف خلخلة املواقف اإلجامعية من جهة ويف التأسيس
القائم عىل نقض املنجز واليقيني واملتعارف عليه يف الرأي العام ،الذي تحول
بفعل عوامل عديدة إىل مادة فوق تاريخية غري قابلة للترشيح ،بل للتقديس.
ونحن هنا ،يف ثقافتنا العربية ،أحوج إىل االستفادة من هذه األمثولة يف نقض
املنجز وتفكيكه .ومن هنا تأيت أهمية وريادة كتاب «يف الشعر الجاهيل» لطه
حسني ،حني فتح الطريق لنقد جديد ال يقيم كبري وزن لالعتقادات الشائعة
والسائدة منذ قرون ،هذا برصف النظر عن الخطأ والصواب فيه ،ونحن أيضاً
عىل النهج نفسه نحتاج إىل قراءة من هذا النوع لشعرنا الحديث (جيل الرواد)
ملقاربة علمية تكشف ما لهذه املرحلة من أبعاد.
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رنينهم اآليل إلى الخفوت
واالس ستيفنز
ترجمة :أحمد م .أحمد

شاعر ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

ولد عام  1879يف بنسلفانيا .درس يف كلية هارفارد العام  1897بضع سنوات ،وقبل حصوله عىل
اإلجازة منها انتقل إىل كلية القانون يف نيويورك  ،1903بعد ذلك تد ّرج يف العمل مبناصب مختلفة
يف رشكات محاماة عديدة .بدأ كتابة الشعر بعد الثانوية ،ونرش يف تلك الفرتة يف مجلة «إلينوي
شيكاغو» األدبية عددا ً من قصائده .أصدر كتابه األول «رضب األرغن» العام  1923وكان تأث ّره
واضحاً بالرومنسية والرمزية وكذلك التصويرية .بعد ذلك اعتزل الشعر ،أو النرش لعرشة أعوام.
بحلول العام  1935عاد بانطالقة جديدة ،ويف تعاقب رسيع نرش ثالثة دواوين ،غري أن القراءات
النقدية لشعره كانت متضاربة ،فلم يَ ُرق هذا الشعر لعدد غري قليل من النقّاد .يف تلك الفرتة
انتقل وأرسته إىل والية كونكتيكت ،وعىل الرغم من نرشه كتابَني ُع َّدا الحقاً من أهم ما كُتب يف
يستحق
الحراك الحدايث يف تلك الحقبة ،أحدهام «مالحظات نحو علياء الخيال» ،فإنه مل ينل ما
ّ
من حفاوة إىل ما قبل وفاته بقليل ،عندما نرش كتابه «مجموعة قصائد» حيث نال عليه «جائزة
بولتيزر» للشعر العام  ،1955و«جائزة الشعر الوطنية» التي سبق أن حصل عليها العام  1951عن
عمله «فجر الخريف».
ّ
توف عام  1955وخلّد وراءه مدرسة للخيال والحقيقة ال نزال نسرب أغوارها إىل اليوم.

ترمجة :أمحد م .أمحد

•حكاية الجرة
ركنت جر ًة يف تينييس،
ُ
وكانت دائرية ،فوق أحد التالل.
ِ
استثارت الق ْف َر الوس َخ
التل.
ألن يط ّوق ذلك ّ
مت ّد َد القف ُر حتى بلغها،
وانفرش يف محيط املكان ،مل يعد يباباً.
َ
ِ
بدت الجرة دائرية فوق األرض
وطويل ًة ولها يف األثري َم ِ
وط ٌئ.
بسطت سلطانها أينام حل ّْت.
ْ
ِ
كانت الجر ُة رمادية وعارية.
وما جادتْ بطريٍ وال أيك،
ككل يشء آخر يف تينييس.
ّ
البيت ساكناً
• كان
ُ
والعالم وادعاً
ُ
البيت ساكناً والعامل وادعاً.
كان ُ
ِ
الصيف
الكتاب؛ وليل ُة
أصبح القارئُ
َ
املتبص يف الكتاب.
أمس ِت الكائ َن
َ
ِّ َ
البيت ساكناً والعامل وادعاً.
كان ُ
ِ
كانت الكلامتُ تُنط َُق كام لو مل يكن مثة كتاب بني اليدين،
انكب عىل الصفحة،
سوى أن ذاك القارئَ َّ
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رث أن يكو َن
ينكب ،وأراد أك َ
أراد أن َّ
حق ال يدانيه ريب ،ملن
الطالب ملن كتابُه ٌّ
َ
ِ
َ
اكتامل الفكر.
الصيف
تبدّتْ له ليل ُة
البيت ساكناً ألنه ال مناص من أن يكون.
كان ُ
السكون كان بعضاً من املعنى ،بعضاً من ال َّنف ِْس:
مفتاح االكتام ِل إىل الصفحة.
َ
مل واد ٍع
وكان العاملُ وادعاً .تكم ُن الحقيق ُة يف عا ٍ
ليس فيه معنى آخر ،ذاتُه
وادع ٌة ،ذاتُه صيف وليل ،ذاتُه
املنكب يف هزيعٍ متأ ّخرٍ ،غارقاً يف القراءة.
هي القارئ
ُّ
•النهر الهندي
تحفحف لريا ِح التجارة حلقاتُ الدفوف يف الشِّ باك
ُ
َ
الهندي.
حول دعامات األرصفة املائية عىل النهر
ّ
هي حفحفة املاء ذاتها ما بني الجذور
يل،
تحت ضفاف ّ
السبال النخي ّ
هي حفحفة طائر الكاردينال القرمزي مولياً صدره
ِ
حافات أشجار األ ْرز.
رغم أنه ال ربيع يف فلوريدا ،كام ال ربيع يف
ٍ
أجامت منت َبذة ،وال يف الشطآن حيث أديرة الراهبات.
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ترمجة :أمحد م .أمحد

•عن الكينونة الخالصة
هي نخل ٌة يف نهايات الدخيلة،
تسمق
ما وراء الفكرة األخريةُ ،
الربونزي،
يف الديكور
ّ
ذهبي الريش
طائ ٌر ّ
آدمي،
يغرد يف النخلة  -دون معنى ّ
آدمي  -تغريدت َه األعجمية.
دون ٍّ
حس ّ
إذ ذاك ت ُ
ُدرك أن ليس املنطق
ما يجعلنا سعداء أو بؤساء.
يغ ّرد الطائر .يشعش ُع الريش.
تسمق النخل ُة عىل حافة الفراغ.
ُ
تتغلل الريح وئيد ًة بني الفروع.
ريش أتل َفتْه النار.
يذوي يف الطائ ِر ٌ
•الشعر قو ٌة ه ّدامة
ذلك هو البؤس،
أن ال متتلك شيئاً يف القلب.
األم ُر أن متتلكه أو متتلك الال يشء.
هو يشء نُذ َر ألن متتلكه،
أسد ،يف صدره ثور،
يشعر بأنفاسه حيث يكون.
 /Corazónقلب ،كلب جريء،
دب مق َّوس القدمني،
فتيّ ،
ثور ٌّ
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يتذوق دمه ،فال يبصق.
يشبه إنساناً
يف جسد ٍ
وحش ضارٍ.
وعضالته مل ٌْك له هو...
ينام األسد يف الشمس.
ُمسندا ً أنفه إىل مخالبه.
بوسعه قتل إنسان.
•Infanta Marina
َ
الرمال
كانت رشفتُها
والنخيل والشّ فَق.
َ
ِ
إشارات معصمها
جعلت من
ْ
ٍ
إمياءات عالي َة الفخامة
لِ َب ِ
نات أفكارها.
َ
مال ت َ َج ُّعد األرياش
يف كائن املساء هذا
ملراكب رشاعي ٍة
مزالق
ألن يكون َ
َ
فوق البحر.
وهكذا طافت
مع تطواف مروحتها،
ِ
تقاسمت البح َر،
واملسا َء،
لحظة كانوا يندفقون
اآليل إىل الخفوت.
وينفثون رنينهم َ
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ترمجة :أمحد م .أمحد

•ثالث عشرة طريقة
للنظر إلى الشحرور
I
وسط عرشين جبالً مكلالً بالثلج
كان اليشء الوحيد املتحرك
عني الشحرور.
II
كنت بثالثة أدمغة،
ُ
كمثل شجرة
تؤوي بني غصونها ثالثة شحارير.
III
تقلّب الشحرور يف ريح الخريف.
كان شطرا ً ضئيالً من ِ
عرض اإلمياء.
IV
رجل وامرأة
فر ٌد.
رجل وامرأة وشحرور
فر ٌد.
V
لست أدري أيها سأصطفي،
ُ
حسن التبدالت يف مقام الصوت
ْ
حسن اإليحاءات،
أو ْ
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التي يشدو بها الشحرور
أو ما للت ّو سيليها.

VI
ذؤابات الجليد املدالة لصق النافذة الطويلة
بزجاجها الهمجي.
ظل الشحرور،
قد م َّر بها ُّ
جيئة وذهابًا.
املزاج
الذي خلفه الظل
مسألة عص ّية.
VII
يا رجال هادام الهزيلني،
ملاذا تتخيلون طيورا ً مذهبة؟
أال ترون كيف يخطر الشحرور
ما بني أقدام
النساء من حولكم؟
VIII
أعرف ٍ
لكنات رفيع ًة
ٍ
وإيقاعات شفيف ًة ،كثيف َة الحضور؛
لكني أعلم ،أيضاً،
أن الشحرو َر
ٌ
مشمول يف ما أعلمه.
IX
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ترمجة :أمحد م .أمحد

عندما طار الشحرور وغاب عن الرؤية،
وضعت عالم ًة عىل َح ِّد
ُ
واحدة من دوائ َر عديدة.
X
لدى رؤية الشحارير
تحلّق يف الضوء املائل للخرضة،
حتى إ ّن املومسات عذبات الصوت
سيرصخن مبا أوتني من قوة.
XI
عب فوق كونّتيكيت
ََ
يف عربة مز َّججة.
م ّرةً ،اعرتاه الخوف،
إذ أخطأَ فيها
شبح ع ّدته
َ
املخصصة للشحارير.
XII
يتدفق النهر.
ال ريب أن الشحرور يطري اآلن.
كان املسا ُء مخ ّيامً طوال الظهرية
كانت تثلج.
وكانت توشك عىل أن تثلج.
رك َن الشحرو ُر إىل أغصان األ ْرز.
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مســا ئي
خوسيه أسونيسون سيلفا
ترجمة :بديع صقور

شاعر ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

	•* خوسيه :أسونسيون سيلفا :شاع ٌر من كولومبيا ...ولد عام  1865ـ  1896ـ ضاع جزء
كبري من أعامله الشعرية يف غرق إحدى السفن التي كان يبحر فيها ،مع أغراضه
الشخصية ..وقد مات منتحرا ً ..من أعامله :أشعار صدرت عام .1886
ليلة واحدة..
ليلة واحدة مليئة بالهمسات
عطور ،وموسيقا ذات أجنحة]
ليلة واحدة..
ظل عريس
بأي يشء أحرقوا َّ
ِّ
ورطوبة الحباحب العجيبة؟!
إىل جانبي ..ببطء تح ّد ُق كلّها،
خرساء وشاحبة..
مثل هاجس من مرارات ال تنتهي.
***

يف األعامق الخفية ،األلياف ترتجف..
ألجل الطريق املزهر
املاشية تعرب السهل،
والقمر مكتمل..
ألجل الساموات الزرقاء..
نهايات ،وأعامق،
تبعرث النور األبيض؛
ظلُّك..
مرهف وفاتر..
وظل من خالل شعاع القمر
ّ

ترمجة :د .ممدوح أبو الوي

يتساقط فوق الرمال حزيناً..
يف الطريق يجتمعان
ليصريا واحدا ً
يصريا واحدا ً
ليصريا ظالًّ وحيدا ً ،وطويالً.
***
هذه الليلة..
وحيدا ً،
الروح مليئة باملرارات التي ال تنتهي..
احتضارات موتك،
تفصلني عن نفسها
ألجل الزمن..
ألجل القرب واملدى،
ألجل النهاية السوداء..
حيث صوتنا ال يصل.
***
أخرس ووحيد
أميش عىل الطريق
وأسمع الكالب تنبح عىل القمر..
القمر الشاحب
ورصير الضفادع
لقد أحسست بالربد..
الربد الذي تحملينه يف مخدعك..
خداك ،وصدغاك
ويداك املعبودتان..
بني البياض الثلجي
أغطية جنائزية..
إنه برد القرب..
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إنه جليد املوت..
إنه برد الاليشء..
وظيل..
يف شعاع القمر يتساقط
وحيدا ً
وحيدا ً..
وحيدا ً ذهب إىل أرض بوار
ووحيدة..
ظل رقيقاً ساكناً
وظلك َّ
ناعامً وفاترا ً..
ومثلام يف هذه الليلة ميوت الربيع
مثلام الليلة املليئة..
بالهمسات..
بالعطور واملوسيقا املجنحة.
آه! ظالل األجساد سوية
مع ظالل األرواح..
آه! الظالل تقرتن..
تتامهى..
آه! الظالل تبحث يف الليايل
عن األحزان والدموع!.
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مختارات من أشعار الشاعر اإليراني

نيما يوشيج
ترجمة :حيان محمد الحسن

شاعر ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

نيام يوشيج:
يعد الشاعر اإليراين نيام يوشيج واحدا ً من أهم مؤسيس الشعر اإليراين الحديث ،واسمه الحقيقي
عيل نوري اسفندياري ،ولد يف  12نوفمرب عام  1897يف قربة يوش يف محافظة مازندران
الشاملية الواقعة عىل ساحل بحر قزوين عام  1895لعائلة متتهن الزراعة والرعي وقد تعلم الشاعر
يف صغره فنون الرماية وركوب الخيل ودرس االبتدائية يف قريته وبعد ذلك سافر إىل العاصمة
طهران وتابع دراسته فيها وأتقن اللغة الفرنسية وعمل يف وزارة املالية ومل يكن يف تلك الفرتة
يحب العمل الوظيفي.

ترمجة :حيان حممد احلسن

ففي عام  1921أصدر أوىل أعامله الشعرية (قصة مخطوفة اللون ،دم بارد) وكان عمره آنذاك 23
عاماً وبعد ،ذلك نرش ونظم القصائد ومنها قصيدة (أيها الليل) التي كتبها عام  1922وكانت سبباً
يف شهرته ونجاحه الكبري،
بعد ذلك نرش الشاعر قصيدة (األسطورة) التي كانت املحطة األبرز يف شعره والعالمة الفارقة يف
الشعر اإليراين الحر والذي عرف ذلك الوقت يف إيران باسم (الشعر النياميئ) وقد نرشت هذه
القصيدة يف مجلة القرن العرشين.
ويف عام  1926أصدر ديوان شعري بعنوان (عائلة الجندي).
ومام ال شك فيه أن استلهام نيام يوشيج شعره الحر من األدب الفرنيس والسيام الشعر الفرنيس
الذي أحسن توظيفه يف اللغة الفارسية ،جعله رائد الشعر الفاريس الحديث والعالمة الفارقة فيه.
تويف نيام يوشيج يف العاصمة طهران بعد رصاع مع مرض ذات الرئة يف 3ديسمرب عام  1959وبعد
ذلك تم نقل رفاته إىل قريته يوش يف مازندران حسب وصيته ودفن إىل جانب أخته.
للشاعر قصائد كثرية نذكر منها عىل سبيل املثال (الحداد) و(األسد) و(فقاعة) (الشهيد املفقود)
(عىل الجدران املتهدمة) (خمسة عرش سنة مضت) (الزورق) (الرسالة) وأشهر قصائده (افسانه أو
األسطورة) وغريها من عرشات القصائد املمتعة.

•أيها الناس
أيها الناس الجالسون
عىل شاطئ البحر
تضحكون فرحني
هناك شخص يلفظ أنفاسه
يف املاء
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هناك شخص يصارع املوت
يف هذا البحر الثقيل والعميق
كام تعرفون
بينام أنتم تثملون فيه
الوهمي
بانتصاركم عىل العدو
ّ
حينام أنتم تتقاعسون
عن القيام مبساعدة عاجز
لتعطوا قوة إضافية
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خمتارات من شعر (نيما يوشيج)

حينام تش ّدون أحزمتكم
عىل خصوركم
ذلك الوقت… .
قولوا يل
شخص يف املاء يفقد روحه
عبثاً
أيها الناس… ..
الجالسون عىل شاطئ البحر
وعىل ٍ
بساط لطيف
خبزكم عىل موائدكم
وثيابكم تزيّن أجسادكم
هناك شخص يف املاء
يستغيث بكم
يرضب املوج العنيد
بيديه املتعبتني
فاغرا ً فمه
وعيون يفرتسها الخوف
والرهبة
هو يرى ظلّكم من بعيد
يبتلع ماء البحر العميق األزرق
ويشتد اضطرابه
وقلقه
يخرج من املاء
م ّرة رأسه
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وم ّرة قدمه
أيها الناس… ..
هو من ٍ
بعيد بعيد
يتطلع إىل هذا العامل البائس
هو يرتقب موته
يرصخ مستغيثاً
وكلّه أمل
مبساعد ٍة ما
أيها الناس…..
الجالسون عىل الشاطئ
املستمتعون بالهدوء
املوج يرضب الشاطئ الساكن
يتب ّدد عىل الرمل مثالً مدهوشاً
ويعود م ّر ًة أخرى بالهدير
ومن بعيد تسمع الرصخة
يا أيها الناس….
ويعلو صوت الريح وصفريها
ويرتاخى صوت الغريق مع الريح
ويف املياه القريبة البعيدة
وتسمع اآلذان أصداء استغاثاته
يا أيها الناس… ..
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ترمجة :حيان حممد احلسن

•ضوء القمر
يسطع ضوء القمر
والرياعات تتوهج
والنوم ال يفارق عني ٍ
أحد
من البرش لحظة واحدة
لكن…
حزين عىل النامئني
يسلبني النوم
كام يطرده من عيني الباكية
قلقاً هو الفجر
يساهرين
والصبح يريدين أن أبلغ
هؤالء النامئني التعساء
بقدومه املبارك
لكن لألسف… .
ففي الخافق شوكة
تزيد مشقّة الرحيل
الغض الرقيق
وغصن الوردة ّ
الذي زرعته بالحب
وسقيته بالحب
لألسف… .
أحس بانكساره بأعامق صدري
ّ
مددت يدي املرتجفة
أتلمس باب الدخول
98

عند العتبة جلست
أنتظر عبثاً وبال فائدة
العتبة والجدران تنهدم
وتسقط فوق رأيس
يسطع ضوء القمر
والرياعات تتوهج
طريق بعيد
ومن
ٍ
تتوقف قدمان
رجل وحيد وفقري
عىل ظهره حقيبته
يده عىل الباب
رسه
وهو يقول يف ّ
إ ّن حزين عىل النيّام
يسلب النوم
من عيني الباكية.
•األسطورة
يف الليل الحالك
املجنون الذي أودع قلبه
لأللوان الهاربة
يف خلوة الوادي البارد
جلس كساق عشب ٍة
آيل ٍة للذبول
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خمتارات من شعر (نيما يوشيج)

يكتب قصة حزينة
وهو يف حالة من القلق
قصة نطفة وجوده الدموي
إنه يحمل رسالة
قلب مكسور
من ٍ
قصة من خيا ٍل قَلِ ٍق
يا قلبي ،قلبي ،قلبي
النقي
أيها الط ّيب ّ
فأنت مجبور أن تتحملني
مع كل طيبتك وقدرك
ودعواك
ماذا حصلت منك يف النهاية
سوى دمعة عىل خ ٍّد
من غ ّم
آخر املطاف يا قلبي،
ماذا ارتأيت
حتى قطعت طريق نجايت
أيها القلب األعمى
كطري ضاع لحنه
من غصنٍ إىل غصن آخر
لتصبح مذلوالً عاجزا ً
كان بإمكانك أيها القلب
أن تتح ّرر
لو مل تنخدع بغدر الزمن
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ما رأيته كان من صنيعك وحدك
تبحث كل لحظة عن طريق
وعن ذريع ٍة وعذر
لتعاديني ..
أيها الثّمل
حتّى يف ق ّمة مثلك
وحزنك
حب األسطورة
تقع يف ّ
عاملٌ دائم الهروب منها
وهي كانت منسجم ًة معك
ومل ت َر ّ ً
مبتل
أفضل
•أيها الليل
أيها الليل املشؤوم واملوحش
ملَ تؤجج يف نفيس النار
عيني
فإ ّما أن تفقأ يل ّ
وإ ّما أن ترفع اللثام عن وجهي
أو أن مت ّزق قلبي فأموت
فأنا قد مللت تكاليف الدهر
منذ زمنٍ بعيد
وعيناي تذرفان الدموع
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باستمرار
فأنا شبعت من رؤية
هذا الدهر
فعمري قد ضاع
بحزنٍ وغ ٍّم
فكيف سأقيض بقية عمري
فال الحظ اليسء يفارقني
وأنت أيها الليل
ال نهاية لك
إىل متى كل هذا العداء يل
أليس كافياً ه ّم الزمن
تقطّع قلبي وتسلبني الطأمنينة
بأسلوب مخادع
يف كل لحظة
ٍ
كفى فقد رصتَ فتن ًة صعبة
ما حكايتك معي
ليس هناك قصة مؤملة مثلها
حس ٌن ،ولكن يجب أن تتوجع
من األمل
وأن تبيك بحرقة
اكرس قلبي بالضياع
واألمل
وكف عن مهزلتك هذه
َّ
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•مقطع من قصيدة الناقوس

عىل عجالة
كل صوت يحمل آالف البشائر
مع هذه األنفاس الرقيقة
اشتعال الناقوس املنادي يف
السحر
ّ
ال يشء يجديه
فالقصة التي يحكيها
ال تحمل إال الخري للناس
وأخباره الصباحية املفرحة
اللطيفة
التي رسمت آالف الصور
واستعارت سوادها من دمائنا
يكتب فوق صحيفته هذه
خطوطاً أخرى
وعىل ألحانه يقول
تلك الحسناء الجميلة
يف مخدعها
من ش ّدة ولهها
تجدل الشوق
ومن الحديد قالئد
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مختارات من شعر الشاعر اإلسباين

لويس ثرنودا
ترجمة :عيل إبراهيم أشقر

مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

لويس ثرنودا :أحد شعراء جيل الـ  /27/يف إسبانيا ،الذي ض ّم كوكبة من
الشعراء ال مثيل لها .ولد يف إشبيلة عام  1902وغادر إسبانيا عام  1938منف ّياً إىل
بريطانيا ومنها إىل الواليات املتحدة التي لبث فيها حتى عام  .1947ث ّم ارتحل إىل
املكسيك حيث تُويف عام  .1963من أهم مؤلفاته :الواقع والرغبات .وكمن ينتظر
الفجر .مع ساعات معدودات .وله كتابات نرثية أيضاً.

ترمجة :علي إبراهيم أشقر

س َق ُ
ط رأسي
َم ْ
عيني
هو الضو ُء ذاتُه ما فتح ّ
لطيفاً دافئاً كال ُحلُم،
ومستق ّرا ً يف ألوانٍ ناعم ٍة
فوق أشكال األشياء النقيّة.
ِ
األرض السهلة
هو سح ُر تلك
املبسوطة كأنّها ي ٌد مفتوحة
إىل حيثُ يُعلّق الليمو ُن
فوق ال َينبوع مثا َره بني األغصان.

بيضاء.
ُّكل يش ٍء يعود إىل الذهن حيّاً م ّرة
أخرى
وقد أصبح عصيّاً عىل ك ّر الزمان.
ُ
تخرتق اليو َم
وذكراه
صدري كأنّها خنج ٌر حا ّد متني.
رض ،م ْن يقل ُع جذ َره؟
وذلك الجذع األخ ُ
الحب األ ّول ،من يغل ُبه؟
وذاك ُّ
والحل ُم بك ،وذكراك من ينساها؟
يل أكرث
يا ْ
مسق َط رأيس أنت َ
ما ازددتُ عنك بُعدا ً.

سياج ذلك الجدار العتيق الذي
هو ُ
تتفتّح عليه يف املساء زهر ُة اللبالب الريح والنفس
الزرقاء،
تهب من جهة
والذي يعود إليه السنونو يف الصيف
ُ
الريح ّ
أصابت
البحر بق ّوة حتّى
دامئاً نحو عشّ ه القديم.
ْ
أصوات ُها البدائيّة سكو َن
الليلِ بالعدوى.
هو ه ْم ُس املاء الذي يُغذّي
ٍ
بصمت
مبوسيقا ُه الساحر ِة،
ِ
رسيرك
وحيدا ً يف
تفسد بعد
أحال َم الحياة التي مل ُ
واملستقبل الذي ينتظر كأنّه صفحة تسم ُعها وهي ُ
تطرق
َ
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خمتارات من شعر لويس ثرنودا

الزجاج بإلحاح ،باكي ًة
نادبة كضائعٍ ال ُمعني له.
لك ْن ،ليست هي ما يُبقيك
ُمس ّهدا ً ،وإنّ ا هي ق ّو ٌة أخرى
حبيس ُة جسمك اليوم،
وكانت ريحاً ح ّرةً ،فتذكّ ْر.

أهوي ٌة أخرى

والح ّرة ،ومتأل أفقاً
يحتفي من ُذ اللحظ ِة األوىل
يف نهاي ِة هذا الشتاء ،بقدوم الربيع.
غريب يف ذلك ،وإنّ ا هو
ال يشء
ٌ
ٌ
ومألوف ،وإن كنت
موافق
ٌ
حديث العهد هنا؛ وبني هذه الجذو ِع
يطلب منك
يف الذي ُ
ستج ُد عاملك الو َّ
ثق ًة و ُح ّباً ،ويُعطيك من جهته
ضوءا ً جديدا ً ،ووحد ًة ُملهِمة.

ال تنظ ْر إىل الخلف وتاب ْع
« كيف سيكو ُن ُ
حال تلك األشجار؟» إىل حيثُ يسمح لك املصري.
أ َوال تسمع اآلن يف
سألت ،وإليك الجواب:
َ
ما تزال عاري ًة ،ومع ذلك هي جميلة األهوية وعدا ً؟
تحت قبّة السامء العريضة ،يف السهلِ لعلّه يُعلن مع األوراق النابتة
وعىل التالل التي تراها من النافذة .عن وجو ِده كام عن وجودك،
هي أصدقا ٌء ُج ُد ٌد بانتظا ِر
مبوسيقى خفيّة ومسموعة.
ري معك.
خروجك لتس َ
الدرب عىل
وهناك يف
ِ
يصطف
ِضفّة البحرية
ّ
الحو ُر واألرز والبتوال
حب البيض
الس ِ
يف مواجه ِة ُ
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ترمجة :علي إبراهيم أشقر

يا صديقي امل ُحال.
إلى شاعر في المستقبل أنا ال أفه ُم البرش،
لك ّن شيئاً ما يف داخيل يُجيب
أن سأفه ُمك بالشكل ذاتِه
ّ
ِثت سنني
أنا ال أفه ُم البرش .لب ُ
وأنا أبحث عنهم .وأ ِف ّر منهم .ال مف ّر .الذي أفهم فيه
الدواب وأوراق الشجر والحجارة
إن أفهمهم بإفراط؟
أ َوال أفهمهم؟ أم ّ
َّ
رفاقي الدامئني الصامتني األوفياء.
أنا أفهمهم أمواتاً يف
ُّكل ما يف الحياة مسأل ُة زمن،
األسطورة بشكلٍ أفضل،
يتوافق مهام
زمن إيقا ُعه ال
قبل أن يكونوا يف هذه األشكا ِل
ُ
لحم ٍ
يطل ويع ُرض وإيقاعاً آخ َر مسكيناً،
ْ
جاف وعظم،
الب ّينة من ٍ
البرشي القصري والضعيف.
إيقاع زمننا
نابض ضعيف
وقد حطّمها فجأ ًة ٌ
ِّ
أدناه منها أح ُد الهواة .ث ّم أعو ُد
لك ّني ال أحر ُِص عىل أن أكو َن مجهوالً
األجسام املعارص ِة تقريباً
منهم إىل األحياء صديقاً قويّاً
وسط هذه
ِ
ْ
وتعيش بشكل مختلف عن جسمي،
وحيدا ً كمن يذهب من الينبوع
يصب فيه خائرا ً .من طين ٍة مجنون ٍة تصار ُع لتكو َن جناحاً
الخفي إىل النهر الذي ّ
ّ
وتبلُ َغ ذلك الجدا َر يف الفضاء
الذي ِ
ُ
يفصل أعوامي عن أعوامك
أشكال
وكام ترق ُد يف يَنبوع بعيد،
القادمات.
الحيا ِة ،املمكن ُة يف املستقبل
نوم من غري أحالم باطلة وغري أريد فقط أن ت ُح ّط ذراعي عىل ذراع
يف ٍ
صديق
واعية،
وأن تشاط َر عيو ٌن أخرى ما تراه عيناي.
ستحل ُم أنت حلمك،
حب أبحثُ اليو َم
وسط الكائنات
َ
أنت لن تعرف ّ
ْ
بأي ٍّ
يوم،
يف ه ّوة الزمنِ القادم ،البيضا ِء
التي ستكون ذات ٍ
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ظل روحك ألتعلّم منها
عن ّ
ٍ
هواي طبقاً
ملقياس جديد.
أن أنظّم
َ
ِثت
أنا ال أستطيع أن أقول لك كم لب ُ
أكافح لكيال متوتَ كلمتي
وأنا
ُ
وتصل إليك كصدى
صامت ًة معي َ
أو كعاصف ٍة مررتَ بها
ٍ
وكصوت ُمبهم تتذكّره يف هدوء الهواء.
أنت لن تعرف كيف أكبح خويف
ألجعل من صويت شجاع ًة
َ
ِ
بالكوارث الباطلة
ُملقياً إىل النسيان
التي تتكاثر فيام حولنا وتطأ
حياتنا بلذ ٍة بلهاء،
الحيا َة التي ستعيشها ،والتي عشتُها تقريباً،
ألن أستشعر يف هذا البعد اإلنساين
ّ
رش القادمون يل،
كم سيكون الب ُ
وكم ستُعمر هذه الوحد ُة ذات يوم،
وإن يك ْن من دوين ،برفاقٍ أنقياء عىل مثال صورتك.
أرفض الحياةَ ،فذلك ليك أج َدها بعدئذ
كنت ُ
وإذا ُ
يف ذاكرتك طبقاً لرغبتي.
أيام قادمات
فإذا ما تح ّرر اإلنسان يف ٍ
يئ ،عامل الظالم والرعب الذي
من العامل البدا ّ

ري
رجعنا إليه ،ويقو ُده املص ُ
السفْر الذي ترق ُد فيه
نحو ِّ
أشعاري منسيّة ً وتفتحه أنت،
فإن أعلم أنّك ستسمع صويت يصل إليك،
ّ
صوت ليس من الحرف القديم ،وإنّ ا من عمق كيانك
الحي برغب ٍة ال اس َم لها تسيطر عليك.
ّ
ولربا تتذكّر روحي
فاسمعني وافهمنيّ :
يف ميبوسها شيئاً ما .حينئذ
ستجد أحالمي ورغبايت يف ذاتِك
مس ِّوغها آخر املطاف.
وسأكون قد عشت.

إطاللة عىل

لورد بايرون
من الرومانسية إىل الرثاء

ملى قنطار

مرتجمة من سورية

قد يكون الشاعر الربيطاين لورد بايرون ( )1824-1788غنياً عن التعريف
لدى ق ّراء األدب يف العامل العريب ،فمن املعروف أنه أحد ر ّواد الحركة الشعرية
الرومانتيكية يف القرن التاسع عرش ،وهو الشاعر الجامح الذي اجتاحت حياته
العديد من األحداث حتى وفاته يف اليونان يف الـ  36من العمر أثناء دعمه
ٍ
مفارقات
لثورة اليونانيني ضد احتالل الدولة العثامنية .تحمل قصائده العذبة
ّ
تتجل حتى هذا الوقت وتدعو القارئ والباحث عن الحقيقة
عدّ ة ال تزال
للتأ ّمل والسؤال ثم السرب واملقارنة.

ترمجة وإعداد :ملى قنطار

تضج العاطفة الرومانسية الرقيقة التي تتامزج مع لوع ٍة عىل املحبوبة
ويف شعره ُّ
بينام تعكس بعض قصائده نقم ًة عىل املجتمع وأسفاً عىل الذات سوا ًء حيال ظروف
حياته أو حيال هواه وص ِّد محبوبته له كام نرى بوضو ٍح أسفه عىل ذاته يف
هذه القصيدة التي كتبها سنة  1812تحت عنوان (Again Deceived! Again
 - !Betrayedمخـدو ٌع ثـانـيـ ًة! مغـدو ٌر ثـانـيـ ًة!):
مخـدو ٌع ثـانـيـ ًة! مغـدو ٌر ثـانـيـ ًة!
الـصــبــا
يف الـرجــولـ ِة كـام يف ِّ
كـل فــتــا ٍة بـاســـمـ ٍة
َّــل ِّ
ُمـغَــف ُ
مـثـل الـحـقــيــقــ ِة قـالـت ك َِـذبـــا
حـقـاً ،ثـمناً غـالياً
الـدرس اقـتَـىض
ُ
كُالً مـن الـاميض والـحـاضـ ْر
ما لعـشـريـ َن َمـ ّر ٍة لَـقَّــ َنـ ُه الـهـوى
يجـب أن نـتـعـلّـم ُه يف اآلخـ ْر
كان ُ
عىل التوايل خادعون أو مخدوعو ْن
ُ
تـجــول الـعــاطــفـــ ُة الـــ َّنــ ْزوى
إ ّما بأكرث َمن َص ّدقناه َّن مخدوعو ْن
أو نحـ ُن هـاجـريــ َن الـتـي تـهـوى
أنت! يا َمن لقلبي أن ينزف ِ
آه ِ
لك
ِ
ومـنــك يــنـبـ ُع هــذا الــ َولَــ ْه
ُحــ ّبــاً صـادقــاً حـقّـاً كـان ُحـ ُّب ِ
ــك
وبـأجــنـحــ ِتــ ِه قــد أَثــ َبـــتَـــ ْه
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أجــنـحـتُـ ُه ،إن تــنـازَل لـيـبـقـى،
اســــتـعـارتـهـا فــقــط مــا أبـغـي
أتـمـ ّنى لـو ُحـبّ ِ
ــك الـيـو َم يـبـقـى
يك يــطــيــر غـــدا ً مــع ُحــ ّبــي
ويجسد بايرون أيضاً الرومانسية الشعرية يف القصيدة التالية ( - To Anneإىل
ّ
آن) التي كتبها سنة  1807حيث يبث عواطفه ولواعجه ملحبوبته بأرق وأسمى
العبارات:
قـضت
ال تقويل يا آ َن الرقـيق َة أ َّن األقدا َر
ْ
ِ
ْ
االنفصال
عشقـك سـ َيو ُّد
بأن القـلب الذي
فهـذي األقـدا ُر كانـت حـقـاً األقىس معـي
ْ
والجـمـال
يك تـر ّدين أبــدا ً عـن الهـوى
ِ
قطـوبك وحـده القد ُر أيتها الفـتاة العـذبـ ْة
الذي يأمرين بالك َِّف عن شَ غ ِ
َـف اإلعجاب
كـل أُمـنـيـ ْة
بكـل أمـلٍ و ُّ
والـذي يُـطـيـح ُّ
حـتى تـر ّدين الـبَ َـسـامتُ للنـشـو ِة ثـانـيـ ْة
ُ
اللبالب والسنديا ُن يف الغاب ْة
يتشابك
كام
ُ
وال بُـــ َّد ل َهــيـاج اإلعـصار أن يـجـ ّويـها
فإن حبّي وحيايت قد صممتهام الطبـيعـ ْة
يك يُـز ِهـرا ُمـتـمـاثِـال أو يـنـدثـرا ســويّ ْة
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قضت
فال تقويل يا آ َن الرقيقة أ َّن األقدا َر ْ
عـاشـقـك الودا َع األخـيـ َر ِ
ِ
لـك
بأن يـؤ ّدي
فحتى يُـحـتّـم الـقـدر أن يـنـفـطـ َر صـد ُره
ِ
عـليـك
فإن روحـه وتجـربـته تـرتـكـزان
وقد كتب بايرون الشعر القصيص وأجاده ،كام يف مط ّولته (أسفار تشايلد هارولد)،
وكذلك املط ّولة األكرث شهرة (دون جوان) ،إضاف ًة إىل عد ٍد من الحكايات الرشقية
( )The Oriental Talesالتي تنبثق منها شخصية النذل البايروين وهو بطل
الحكاية الذي قد يكون ارتكب «ألف جرمي ٍة وفضيل ٍة واحدة» كام يقول بايرون
يف حكايته الرشقية الشهرية ( - The Corsairالقرصان) التي كتبها سنة .1814
أما هذه الفضيلة الوحيدة فهي بالطبع فضيلة الحب ،فالنذل البايروين القرصان
(كونراد) يحب زوجته النائية (ميدورا) التي حاولت عبثاً إقناعه بأال يغري عىل
الباشا (س ّيد) ،لكنه مىض قدماً وأغار عليه وأخذ غنامئه وجاريته (جلنار) التي
هربت معه طوعاً .لكن (ميدورا) النائية تظ ّن أن (كونراد) قد قُ ِتل فينفطر فؤادها
وتنشد له املقاطع الرومانسية التالية قبل أن متوت حزناً ،فال تطلب منه سوى
دمعة عىل قربها:
يعـيـش َ
الرقـيـق يف أعـامقِ روحي
رس
ُ
ُ
ذاك ال ُّ
وحــيـــــدا ً ال يــــرى الـــنــــور أبــــــــدا ً
َ
يـفـيـض فـؤادي ُمسـتجـيـباً
لـفـؤادك
إالّ حـيـن
ُ
يــرتـعـــــش لـيــســــكـ َن ثـــانـــيــــ ًة
ُ
ثـــ َّم
* * * *
َ
كـئـيـب
قـنـديـل
ٌ
هـنـاك فـي َصـمـيـم ِه ،يـقـبـ ُع
ٌ
ُ
اللهب الوئيـ َد – ُسمديّـاً دون أن يُـ َرى
يحرق َ
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ِ
الـــيـــأس
فـــال تــخـــمــــد ُه ظُــــلــمــــــ ُة
أي ٍ
وقت مىض
رغـ َم َوهـنِ شـعاع ِه أكـرثَ من ِّ
* * * *
اذكــرنــي – آه ! ال تـمـ َّر بـجــوا ِر قــبــري
َ
هــــنــاك تـــركــــ ُن آثــــار ْه
دو َن ِفـــكـــ ٍر
فـاأللـ ُم الـوحـيـ ُد الـذي ال يـقـ َو عـلـيه صـدري
َ
صــدرك نـســــيـانَــ ْه
هــو أن يـلـقــى فـي
* * * *
أثـيــري – َوهــنـي – إسـمـ ْع آخــر نـبـراتـي
الحـز ُن عىل املـوىت ال تُـنـكر ُه الفـضيـل ُة أبـدا ً
فامنحـني إذا ً أقـىص ما طلـبـت ُه يـوماً  -دمـعـة
لحب كبريٍ جدا ً!
مكافأ ًة أوىل وأخرية ووحيدة ٍّ
ولبايرون َم ٍ
راث ع ّدة منها مرثاته للشاعر اإلنكليزي جون كيتس الذي تويف يف
ريعان الشباب ،وصوالً إىل قصيد ٍة كتبها يف رثاء كلبه بعد موته .ومن هذه املرايث
التي يندر ترجمتها إىل اللغة العربية قصيد ٌة كتبها بعد عودته إىل بريطانيا سنة
 1811ليكتشف وفاة صديقه الحميم (جون إيديلستون) ،فرثاه تحت االسم املؤنث
(ثايرزا) يف القصيدة التالية التي عنوانها (- !Away, away, ye notes of woe
اغريب يا أنغام البالء):
اغ ُريب يا أنغا َم البالء بعـيدا ً!
طـاب يوماً
واصمت أيها اللحن الذي َ
سأول من هـنا حـتـامً
ّ
أو أين
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فال أجرؤ عىل الثقة بتلك الرتانيم ثاني ًة
أيام أكرث إرشاقاً
إنها تحدثني عن ٍ
أ ّما اآل َن َه ِّدن األوتا َر ،فَ َيا أسفاً!
ري و ال التأ ُّم ُل أيضاً
يل التفك ُ
ما ع َّ
مبا أنا عليه و ما كـنتُه قـبالً
الصوتُ الذي كان يبعثُ الرتاني َم شج ّي ًة
سكت ف َولّت ُّكل فتنتها متاماً
قد أُ َ
واآلن تُـر ِّد ُد أكرث أنغامها رقَّ ًة
عىل الراحل ِة مرثا ًة و ترتيل ًة!
تـتـنفـس ِ
بـك
أجل ثايرزا! إنها
ُ
يا رمادا ً حبيباً إن ِ
كنت رمادا ً
و ُّكل ما كان من قبل تناغـامً
قلبي األكرث نشازا ً!
باتَ عىل َ
س َك َن كل يش ٍء و لك ْن يف أذين
ترت ّد ُد تراجي ٌع أذكرها جيدا ً
كنت ألسمع ُه
أسم ُع صوتاً ما ُ
صوتاً قد يكون اآل َن كامدا ً
روحي املرتابة طويالً
ري
لكنه سيث ُ
َ
ويرسى يف الكرى َجرسه رهيفاً
الوعي عـبثاً
إىل أن يصح َو
ُ
ليصغي ،فيكو ُن الحل ُم ُم َولِّياً
َ
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أيا ثايرزا العذب َةِ ،
النوم
كأنك تستيقظني من ِ
إمنا تشبهني اآل َن حلامً جميالً
ِ
ارتعشت فوق ال َي ِّم
كنجم ٍة
ِ
ِ
األرض شعاعاً رقيقاً
حجبت عن
ثم
لكن َمن عليه يف درب الحياة ِ
املوح ِش
أن يعـبـ َر و السام ُء تكتيس غضباً
سوف يريث طويالً للشعاع املتاليش
و الذي نرث فوق دربه رسورا ً
عب عن
قال يوهان فولفغانغ غوته عن بايرون بأنه أعظم
ّ
عبقري يف القرن وبأنه ّ
دائم مع العامل .أما فيودور دوستويفسيك فقد
مم جعله يف رصا ٍع ٍ
كل ما شعر به ّ
كتب بأن الظاهرة البايرونية كانت كبرية ومق ّدسة وتشكّل رضور ًة لحياة الشعب
األورويب ولإلنسانية كلها .وقد امتد تأثري الشعر والفكر البايروين يف أوروبا
كلّها ،وبدأ ينتقل إىل العامل العريب يف مطلع القرن العرشين ليرتك بصمته يف
أدب ّيات عرص النهضة العربية .وكان العديد من أقطاب الحركة الرومانتيكية يف
الشعر العريب من بني الذين تأثروا ببايرون أمثال ابراهيم ناجي وعبد الرحمن
شكري وعباس محمود العقاد وابراهيم املازين وأحمد زيك أبو شادي وأحمد
رامي والياس أبو شبكة ،وكان هؤالء يطلعون عىل األدب البايروين بلغته األصلية
أو من خالل ترجامت فرنسية .وقد ظهر أثر بايرون يف مقاالتهم النقدية حيث
كانوا يقتبسون الشاعر يف دعواتهم إىل الرومانسية الشعرية والتحرر من قيود
الكالسيكية والنيوكالسيكية من خالل تقديم قيم شعرية جديدة تتغنى بالروح
الرومانسية والذات والخيال وتحتكم إىل العاطفة وليس العقل ،وتدعو الستبدال
التقاليد الشعرية القدمية بأشكال شعرية جديدة أكرث مرونة .فقد كانوا يعربون
عن إعجابهم الكبري مبوهبة بايرون الفذة وجامليات أدبه وقدرته عىل التعبري
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ونربته القوية يف الشعر .وقد ألهمهم بايرون يف قصائدهم ،ليس فقط بشعره
الرومانيس ،بل وأيضاً بفكره امليتافيزيقي وقصائده عن الحرية وحكاياته الرشقية.
كان الياس أبو شبكة يقرأ حكاية (القرصان) بالفرنسية ،وتأث ّر املازين وشكري
برومانسية بايرون ومبرسحياته امليتافيزيقية (مانفريد) و(كني) اللذين كان لهام
أثرا ً يف أشعارهام عن الحياة والوجود كام يف قصيدة (األقدار) للامزين ،وغريها
من القصائد.
قال عبد الرحمن شكري بأن بايرون قد علّمه كيف ينشد الحرية ولكن عىل طريقة
الشاعر وليس السيايس ،كام واحتفى مبوهبة بايرون الشعرية يف القصيدة التالية
التي يخاطبه فيها قائالً:
ٌ
مـدلــول عـلـى الــعــبــ ِر
تقول قـوالً فـتـذري الدمع من شجنٍ كـأن قــلـبــك
ألبسـته مـن ســواد الحـزنِ ضافـي ًة فـخـلـتـها من سـواد القلب والـبـصـ ِر
مـوكــل بـصـروف الـدهــ ِر والـغــيـ ِر
ٌ
فـكــ ٌر كـأن مـالك الـوحـي يُـسـعـده
إذا ظـفـرت بـمـعـنى كـان مـوقـ ُعـه ألــ َّذ مـن وقـعـات الــنـجـح والـظــفـ ِر
اجـتـبـيـت من اآلرا ِء أشـرفـهـا حتى كأنـك معـنى الصدق يف الخـبــرِ!
قـد
َ
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حيــاة رجــل
قصة يابانية من تأليفHirabayashi Taiko :

هيراباياشي تايكو

ترجمها باإلنكليزية :جورج سايتو George Saito

ترجمة :د.إبراهيم يحيى شهايب

مرتجم وباحث من فلسطني مقيم يف سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مقدمة:

يعد مولد هريابايايش تايكو يف ناغانو بريفيكترش( )Nagano Prefectureذا
أهمية كبرية يف حياتها األدبية ،إذ رسعان ما عانت األرسة التي ولدت فيها يف
العام  1905ظروفا صعبة ،فعرفت السيدة هريابايش قلق الحياة وتقلباتها منذ
طفولتها املبكرة .تشتهر ناغانو بريفيكترش الواقعة يف منطقة جبلية وسط اليابان
بجاملها الجذاب وباستقالليتها وبكونها مهد عدد من القادة املثقفني واألدباء يف
اليابان الحديثة.

ترمجة :د .إبراهيم الشهابي

يبدو أن السيدة هريابايش قد غفلت عن جامل وطنها األم وهدوء معامله يف
أعاملها التي صدرت قبل الحرب ،رمبا بسبب ذكرياتها املريرة.
كان جدها يدير مصنع حرير ويحيا حياة نشيطة بوصفه سياسياً محافظاً .لكنه
ب ّدد ممتلكاته كلها وتحول إىل مجرد مزارع صغري.
استطاعت هريابايايش االنتساب إىل املدرسة الثانوية من دون إذن والديها وذلك
بفضل تقدمها إىل امتحان القبول ونجاحها وحصولها عىل املرتبة األوىل ،أما
إخوتها وأخواتها كلهم فقد تخرجوا فقط يف املدارس االبتدائية .لذلك سمح لها
والدها مبتابعة دراستها العليا .كرست نفسها يف املرحلة الثانوية لقراءة أعامل
املؤلفني الروس ،وأعامل الكتاب واملفكرين االشرتاكيني .وبعد تخرجها يف املدرسة
الثانوية ذهبت إىل طوكيو حيث عملت لوقت قصري عاملة يف مقسم الهاتف .ثم
شغلت وظائف مختلفة إذ عملت نادلة ملدة من الزمن ،كام عملت خادمة .والتحقت
يف ذلك الوقت مبجموعة من الفوضويني الثوريني.
كان اهتاممها منذ شبابها ،منصباً عىل الكتابة وحصلت عىل دخل من كتابة قصص
أسطورية وبوليسية .وفازت روايتها « »To Mockبجائزة املسابقة التي رعاها
أوساكا أساهي شيمبون ( )Osaka Asahi Shimbunيف العام  .1927وتوطدت
شهرتها بوصفها كاتبة بروليتارية بفضل نرش سريتها الذاتية يف املشفى الخريي.
كام تعززت شهرتها بسبب خرباتها يف منشوريا.
إن انهيار األدب اليساري بعد تلك املرحلة ونشوب الحرب اليابانية ـ الصينية يف
العام  1937أدخلها يف ضائقة مالية .قضت مثاين سنوات طريحة الفراش إثر
إصابتها مبرض خطري .ومع ذلك عادت إىل الكتابة بعد انتهاء الحرب متجاوزة،
هذه امل ّرة ،الوعي الطبقي واتجهت نحو القضايا اإلنسانية .وأظهرت يف عملها
«أغنية للعامل السفيل» املتعلق بحياة املقامرين مهارة ناضجة ورؤية واسعة.
أما هذه القصة التي عنوانها باليابانية (« / )Hito no Inochiحياة رجل» بالعربية
فقد نرشت ألول مرة يف العام  1950عندما كانت الكاتبة يف الخامسة واألربعني
من العمر .ومتثل هذه القصة أعامل هريابايايش يف مرحلة ما بعد الحرب.
******
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أتساءل إن كانت كلمة «تح ُّول» أو «هداية» هي الكلمة التي ميكن أن يستخدمها
املرء .فأنا نفيس خربت نوعاً من التحول أو الهداية إن مل يكن مثل هذا املصطلح
مثريا ً للضحك .كنا نتحدث عن أمر آخر عندما قال ذلك «يس»( ) Seiأحد أعضاء
العصبة العاملية السابقني.
«ماذا؟»
بدأ يس يروي حكايته مرتددا ً بعد أن الحظ دهشتي .كان قد احتفظ بحكايته هذه،
رسا ً ،عىل ما يبدو ،زمناً طويالً عىل الرغم من أنها تبدو طبيعية جدا ً أثناء روايتها.
***
اسمحوا يل اآلن أن أروي لكم الحكاية بطريقتي الخاصة .فإن مل تفهموا أي نوع
من الناس أنا فلن يكون للحكاية معنى كبري.
كان ذلك ملا بدأت األمور تسوء يف اليابان أثناء الحرب الباسيفيكية ،وبدأت حياة
الناس تزداد تدهورا ً بسبب الخدمة العسكرية اإللزامية وأعامل السخرة .أما أنا
فكنت سجيناً ملدة سنة تقريباً يف سوغامو(ُ )Sugamoمدان بجرمية قتل.
طعنت زميالً يل اسمه شيدا ( )Shidaبسكني يف ربيع السنة املاضية .كان شيدا
يدير فندقاً صغريا ً يف توغويش ـجينزا ( .)Togoshi-Ginzaوكان لدي سببان
لقتله .ولكني ال أعرف حتى اليوم أيهام الذي دفعني للقتل.
الرشطة ومكتب الوكيل العام كلهم مقتنعون أين تخلصت من شيدا لوضع حد لنفوذه
يف مقاطعة إيبارا( )Ebaraوبالتايل ألعزز سلطة عصابة كاواناكا (.)Kawanaka
كان زعيمي كاواناكا عجوزا ً يف الثامنني من العمر .فإذا ما أُخذت هذه الحقيقة
يف اإلعتبار ،فإنه ال بد يل ،بوصفي صاحب السلطة الواقعية يف عصابة كاواناكا،
من قتل شيدا ليك أوسع نفوذي يف العصابة .مل يجانب هذا اإلفرتاض الحقيقة
كثريا ً.
وألكون صادقاً ،هناك أمر آخر ،هو أنه كان يف الفندق الذي يديره شيدا امرأة
وقعت يف حبها ،اسمها ماشيكو ( .)Machicoوجهها جذّاب ومزاجها لطيف.
وعندما كان الزعيم يكلفني بهمة كانت هي التي تقوم عىل خدمتي وسكب النبيذ
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يل.
انجذبت إىل هذه املرأة من غري أن أدرك ،ووجدت نفيس أتحدث إليها بحب
وتودد .بيد أين مل أضع يدي عليها قط ومل أطلب منها الزواج مني إطالقاً .رمبا
ألين لست من النوع الذي يقع يف الحب بصورة عمياء.
ثم علمت ،صدفة ،أن ماشيكو هي عشيقة شيدا .فشعرت أنها خانتني فتولّد عندي
غضب جامح عىل شيدا الذي ليس لدي سبب يجعلني أكرهه أو أنفر منه.
ويف ليلة دهامء ،بعد وقت قصري من معرفتي عالقة ماشيكو بشيدا ،ناديت األخري
إىل خارج املطبخ حيث كنت أختبئ خلف حاوية قاممة كبرية وطعنته بسكني طعنة
واحدة أودت بحياته.
وكام هو مألوف سلمت نفيس إىل الرشطة مدعيا أن شيدا خان العقيدة خيانة
ال تغتفر .واملعروف أن املجرم ،أثناء حروب العصابات ،اليحكم بأكرث من سجن
ملدة خمس سنوات أو ست حتى ولو أدين بجرمية قتل .ولكن الزمن كان رديئاً إذ
انكشفت محاواليت لتاليف الحكم ،كام أن سجيل العديل مل يساعدين.
يف الجلسة األوىل من املحاكمة ،صدر بحقي حكم بالسجن ملدة أحد عرش عاماً
مع األشغال الشاقة .فاستأنفت الحكم ،كالعادة ،ولكن بسبب عدم اكرتاث املحامي
الذي وكلته ،أصدرت محكمة أعىل حكام بسجني عرش سنوات ،وهو حكم ليس
أفضل من سابقه بكثري.
من الطبيعي أن أستأنف إىل محكمة أعىل ،ولكن نفاد صربي وتعبي الذي ال يطاق
واشمئزازي من أن يدافع كاواناكا عني ،قررت ،يف لحظة من لحظات حامقة
الشباب ،أن أقبل الحكم.
كان ذلك يف اليوم التايل لصدور الحكم .كان وقت اإلفطار قد انتهى ،وكان
انتباهي متجها بصورة غامضة إىل ما يجري يف الخارج وراء باب زنزانتي.
يبدأ الصباح يف السجن بصوت الحارس املرتفع« :زيارة املرىض! إفطار!؛ زيارة
املرىض! إفطار!»
إضافة إىل األصوات املختلفة للامرين بجانب الزنزانة .استغرقت شهرين تقريباً
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من حيايت يف الزنزانة حتى استطعت أن أم ّيز هذه العبارات مام يبدو دمدمة
غري مفهومة .واستغرقت مدة ال تقل عن ذلك حتى أدركت أن الشخص الدمث ذا
الثوب األبيض والذي ينادي« :حلويات ،مجالت» والذي يبدو كبائع متجول مييش
بجانبه سجني موثوق يدفع عربة ليس سوى حارس من حراس السجن.
ال بد وأن هذا الشخص يعمل يف السجن عىل أساس النسبة املئوية ،فهو ماهر
يف البيع القرسي .لقد ابتكرت جمعية السجن التي كانت تضع صحيفة يف السجن
اسمها «اإلنسان» هذا العمل للحراس يك يعوضوا رواتبهم الضئيلة.
وكان املرء يسمع بني الفينة واألخرى صيحة «أفرك تلك اللحية» .إذ كان عىل
السجتاء ،بعد أن يسكب املاء البارد كالجليد عىل لحاهم أن يفركوها بقوة .ثم
يأيت دور الحالقة .كانت تتم عملية الحالقة ببساطة بالغة وبرسعة فائقة ،فلم
تكن تستدعي أكرث من ثالث أو أربع رضبات بآلة مثلومة اسمها شفرة ،إذ تُ ّرر
هذه اآللة عىل كل جانب من جانبي الوجه وتحت األنف وتحت الذقن مرة واحدة
فقط .من البديهي أال تكون مثل هذه الحالقة سوى عملية تعذيب قصرية املدة.
ويف صبيحة يوم من األيام طرق مسمعي صوت كنت أنتظره بفارغ الصرب .إنه
صوت خطوات الحارس الذي وقف عند باب زنزانتي وقال:
«رقم  ،178هل أنت جاهز لتغيري الزنزانة؟»
«نعم سيدي ،أنا جاهز».
رصة (البقجة) التي تحتوي
جاء جوايب بنربة شبابية ،عندما ألقيت نظرة عىل ال ّ
عىل حاجيايت الشخصية .جرت العادة أن ينقل السجناء الذين صدر بحقهم حكم
من املحكمة االبتدائية ،ما عدا السجناء السياسيني ،من الحجز اإلنفرادي إىل
حجز جامعي .من الصعب أن يتخيل املرء داللة تغيري مكان الحجز عند شاب ذي
نزعة اجتامعية وألف العيش مع الناس مثيل بعد معاناته من الحبس اإلنفرادي.
كانت حاجيايت الدنيوية التي اشرتيتها منذ أن أتيت إىل هنا ملفوفة بقطعة قامش
خرضاء مطرزة بزخارف عربية .تتألف هذه الحاجيات من مرآة وقطعة صابون
ومعجون أسنان وفرشاة أسنان وبعض األلبسة الداخلية ومجلدين عن حياة
اآلداب العاملية ـ العدد  180ـ خريف 2019

119

ترمجة :د .إبراهيم الشهابي

هايديويش ( )Hideyoshiوثالث رساالت من ماشيكو .اختطفت القجة وخرجت
من الزنزانة فور انفتاح بابها الثقيل .وما أن غادرت املكان الذي مكثت فيه سنة
كاملة حتى أخذت تلمع يف ذهني ذكريات الكرب والندم والغضب واالستفزاز
الذي كنت أتنفسه يف هواء هذه الزنزانة .وبيشء من الشعور بالوعي غري املألوف،
بالكربياء اإلنسانية كنت أسخر من حالتي ولكني ،يف واقع األمر ،كنت أغرق يف
خضم كوابيس ليلية مرعبة يوقظني منها حارس السجن.
غادرت الزنزانة اإلنفرادية يف الطابق الثاين من الكتلة السادسة ،البساً صندالً
مصنوعاً من قش ،إىل زنزانة جامعية يف الكتلة الخامسة التي كانت امتدادا ً للكتلة
السادسة يف الطابق الثاين نفسه .فتح الحارس باب الزنزانة الكبرية وقال« ،رجل
جديد».
دخلت الزنزانة لدى النطق بهاتن الكلمتني .وهكذا أصبحت من اآلن فصاعدا ً
واحدا ً من نزالء هذه الزنزانة التي حجمها  12X15قدماً .كان عىل جانبي املمر
املكسو بالخشب بعرض قدمني والذي يصل بني املدخل وآخر الزنزانة أربع حصائر
عىل كل جانب.
ويف نهاية املمىش يوجد صندوق مستند إىل الحائط لألشياء الشخصية ،وبجانبه
تواليت ذو جدار زجاجي ،وفوقه نافذة تطل عىل حديقة يف باحة السجن .وكان
عىل كل حصرية يف كل جانب رجل يقعي بطريقته الخاصة.
عرفت عىل الفور أن الرجل الخمسيني املقعي عىل حصريته بجانب الباب هو
زعيم الزنزانة .وليست هذه هي املرة األوىل التي أعرف ذلك لدى دخويل مثل
هذا املكان .مل أضع وقتاً يف التوجه إليه محيياً إياه تحية اإلحرتام املألوفة.
صدر عن الرجل صوت أشبه بقباع الخنزير ال يكاد يسمع ،وأشاح بوجهه الشاحب
جانبا .أزعجني مظهره ،وشعرت يف تلك اللحظة باشمئزاز عميق تجاه هذا الرجل
الذي ،أفرتض ،أنه ليس أكرث من مجرم ،وأنه ال يأبه يب.
كانت أفكاري واضحة يف نظريت الغاضبة التي رشقت بها هذا العجوز ،إذ كنت
أقول يف نفيس « :من األفضل أال أرتكب خطأ مع هذا الرجل املاثل أمامي .فهو
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هنا ألنه ارتكب جرمية قتل ويختلف عن اللصوص الجبناء الذين يجدهم املرء هنا،
ومن األفضل أال أسخر منه».
رباقة الظاهرة يف
مل يلحظ هذا العجوز الشاب املراهق العرشيني ذوالنظرة ال ّ
عينيه .كان العجوز يلقي بنظرات رسيعة قلقة متعطشة هنا وهناك يف الفراغ.
اجتاحتني رجفة ملا رأيت عينيه الجائعتني التواقتني إليجاد بقعة تستقران عليها.
ومع ذلك مل تتابع أفكاري العشوائية ذلك اإلنطباع إىل حد كبري ،ومل يستغرق
تفكريي سوى برهة قصرية« .ما أغرب هؤالء الناس املوجودين يف هذا العامل!»
ومبناسبة الحديث عن غريبي األطوار أذكر أنه كان هناك شخص آخر يف تلك
الزنزانة .كان يف الخامسة والثالثني من العمر .يبدو أنه حسن الرتبية ومفكر.
كان هذا الفتى منشغال ،منذ أن دخلت الزنزانة إىل وقت الغداء الذي يدل عىل
اقرتابه صوت عجالت عربة الوجبات والذي يسمع من بعيد وهي تسري عىل
سكة حديد ،بتلميع غطاء صندوق أدواته املطبخية بخرقة وسخة .مل يتوقف لحظة
واحدة .وكانت الخرقة تصدر رصيرا ً غريباً وهو ميسح بها الغطاء.
كانت صناديق األواين املطبخية هذه تدهن بلون بني إىل أن اندلعت الحرب .أما
اآلن فهي مصنوعة من خشب غري مطيل بأي يشء وذلك بسبب الوضع الخطري
أثناء الحرب .تابع هذا املفكر صقل غطاء صندوقه الذي أصبح لونه رمادياً لكرثة
رشب من املاء من غري أن يرفع برصه لحظة إىل أية جهة أخرى .استمر بعمله
ما ت ّ
عىل الرغم من أن الغطاء صار يلمع .ورسعان ما سمعت أصوات صادرة عن
الزنزانات املجاورة أثناء قيام السجني املوثوق بتوزيع وجبات الغداء عىل السجناء
الذين رشعوا برتتيب صناديقهم عىل الجدار املكسو بالخشب وإخراج أطباقهم
وقصعاتهم واإلبتهاج باد عىل وجوههم.
عندما سجنت من قبل هنا كانت القصعات واألطباق مصنوعة من أملنيوم ولكن
األواين املطبخية املعدنية ُح ّولت للقوات املسلحة ،ولهذا نأكل اآلن يف أوان من
الفخار الصيني (قصعات وأطباق كبرية وصغرية ال مثيل لها) اشرتاها السجناء
من جناح كشك املبيعات يف السجن .مل يعد يف هذا الجناح اليوم ،بالطبع ،مثل
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هذه األشياء للبيع .فاآلنية التي استخدمها السجناء السابقون قد استهلكت وصارت
عتيقة جدا .فكان منها املرشوخ ،وبعضها كرست منه شظية ،وبعضها صغري وبعضها
كبري .ومن املحزن أن املرء ميكن أن يرى ،حتى يف السجن ،دليالً عىل أن الحكومة
تعاين من أوقات عصيبة.
ملا سكب الحساء باملغرفة ،ظُلم ذوو القصعات الصغرية .وكان ذوو البصرية يقدمون
وجباتهم كاملة ملن سيغادرون السجن قريبا مدركني أن هؤالء سوف يرتكون
قصعاتهم الكبرية لهم .أما الذين ال يستطيعون التخيل عن كامل وجباتهم فيقبلون
قصعة صغرية وبذلك يتكبدون خسارة يف كل وجبة.
وملا فُتح باب الزنزانة من الخارج ،جأر زعيم الزنزانة قائالً:
«غطاء» فريد أحدهم رافعاً غطاء صندوقه قائالً:
«ها هو ذا».
«قذر! مقرف!»
التفت إىل هذا الصوت املختلف وتعليقه الالذع ».رأيت السجني املفكّر يرفع غطاءه
ُّ
الالمع .أخذه الزعيم من غري أن ينبس ببنت شفه .استخدمه كصينية وأخذ يضع
عليه قصعة كل رجل ،الواحدة تلو األخرى ،ثم يرفعها .فيغرف السجني املوثوق
الرز من دلو بأداة خشبية مد ّورة شبيهة مبغرفة ،وبعد أن يسوي الرز براحة يده
يضعه يف القصعة .كان الرز مخلوطاً بالشعري وفول الصويا.
الحظت أن الحارس املرافق للسجني املوثوق قد ابتعد حوايل ياردتني ونظر يف
اتجاه آخر متجاهالً دخول ثالث وجبات غداء إضافية إىل الزنزانة أثناء التفاتته
القصرية هذه.
«حسناً ،حصل زعيم الزنزانة عىل قليل من الدعم» .وملا خطرت يل هذه الفكرة
ألقيت نظرة أخرى عىل هذا الزميل .كان املفكر يجلس بجانبه مشغوالً ،والرضا باد
عىل محياه ،يكشط حبات أرز من زاوية غطاء صندوقه حيث وقعت ثم التهمها
دفعة واحدة.
آه! لقد فهمت اآلن ! ليك يحصل هذا الرجل عىل حبات الرز هذه ،ينبغي أن ينهمك
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يف صقل غطاء صندوقه الذي يضع فيه آنيته املطبخية ليك يكون أكرث ملعاناً من
أغطية الصناديق األخرى .مل يكن ذلك سخرية بوجه خاص ،وال هو باألمر الجاد
يف أكرث من ملسة هواء.
أيضا ،بل كان أمرا ً اعتياديا هنا ،لذا ،مل يؤثر ّ
وبينام جالت أفكاري هكذا ،كان السجني املوثوق يف مدخل الزنزانة يسلّم آخر
وجبة غداء .إنها وجبتي .قال الحارس ملقياً نظرة رسيعة عىل دفرته الخاص
يل بذقنه:
باملالحظات ،ثم محدقاً يف ظالم الزنزانة مشريا ً إ ّ
«رقم  .178أنت؟» فأجبت:
«نعم ،سيدي ،آسف إلزعاجك ،سيدي».
وبعد أن يصمت عىل إيصال استالم الوجبة ،أغلق الحارس الباب الثقيل وتبع
السجني املوثوق إىل الزنزانة التالية.
جلس زعيم الزنزانة الذي استلم وجبة غدايئ من الحارس ووضعها بعض الوقت
عىل حضنه ممتعاً ناظريه ببياض حبات الرز .ثم أخذت عيناه الظآمنتان تنظران
هنا وهناك ،ثم قال:
«تبدو وجبة جيدة .سأحتفظ بها لنفيس».
وما أن نطق هذه الكلامت حتى نهض ليضع الوجبة مع حاجياته الخاصة به.
فأخذت أرشقه بالشتائم قائالً:
«هاي! ما الذي تفعله؟! من تظنني؟! ولكني تذكرت أن لهذا السجني شيئاً من
النفوذ فغريت لهجتي ،قائالً« :بالطبع لو كنت سأخرج من هنا يف ستة أشهر أو
سنة ملا اكرتثت مبا أعطيه لك من وجبة جيدة تأكلها ،ولكن مبا أنني سأبقى يف
هذا الجحر عرش سنوات».....
بدا وكأنني أتكلم مع نفيس .أثارت كلاميت ،عىل ما يبدو شيئاً من العطف ،ولكنها
يف الواقع جعلت السجناء يعرفون أين ذو سجل إجرامي كبري .مل أر يف وجوههم
أية عالمة ذعر .فخطر يل ،مدفوعاً برغبتي ألن أكون متميزا ً ،أنه ينبغي إذالل
هذا العجوز منذ البداية .كنت مدركاً لكل كلمة قلتها ولكل حركة أبديتها مبا يف
عيني.
ذلك حركات ّ
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أرعدت وأزبدت ولكني مل أحدث أي أثر عىل هذا الرجل .أخذ وجبتي ووضعها مع
أغراضه الخاصة .فرصخت فيه:
«عليك اللعنة! أال تفهم ما أريد أن أقوله لك؟»
اجتاحتني نوبة جامحة من الغضب فلكمت زعيم الزنزانة من الخلف لكمة ألقته
أرضاً .أحسست من خالل معطفه القذر ،وهو الثوب الخارجي الوحيد الذي
يرتديه ،أن ظهره النحيل أشبه بقطعة من الخشب.
وبسبب هذا الشجار ،كنت آخر من تناول طعام الغداء .وما أن انتهيت حتى دعي
زعيم الزنزانة إىل الخارج ملامرسة الرياضة.
مل أضع وقتاً ،بل رسعان ما سألت سجيناً قريباً مني يبدو أنه يف األربعني من
العمر عن هذا العجوز قائالً:
«إنه غريب األطوار .ما سبب وجوده هنا؟»
«محكوم باإلعدام ».هكذا قال رجالن آخران وقد توجها نحوي مفتخرين بأنهام
كشفا يل أمرا ً سيدهشني.
أومأت برأيس وقلت« :هكذا إذا ،محكوم باإلعدام « .لكن هذه املعلومة جعلتني
أفكر ،وجعلت وجهي يشحب قليالً ،بال شك .فسألت:
«ماذا فعل؟» فأجابني السجني األربعيني ،الفظاً كل كلمة بتأن وتأكيد:
«قامئة طويلة :رسقة ،اغتصاب ،قتل ،فحش عام».
كانت طريقته يف التعبري تدل عىل أن من كان حكمهم خفيفا يحرتمون األقدم
منهم يف السجن .فسألت:
«هل هو حكم قطعي؟»
«نعم .لقد مىض وقت منذ أن ُرفض استئنافه .واآلن ،ميكن أن ينفذ الحكم فيه
يف أي يوم .إذ من املفروض ،كام ترى ،أن ينفذ الحكم يف غضون مئة يوم بعد
أن يصبح قطعياً».
شعرت أين يف فراغ غريب ،فلذت بالصمت ثانية .مىش السجني األربعيني
باستحياء إذ الحظ أين مضطرب ،وكأنه أشفق عيل.
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ترسعت .فاملحكومون باإلعدام مينحون ،كام تعلم ،مدة للحياة ،رمبا
«نعم ،لقد
َ
تكون ثالثة أشهر أو نصف سنة ـ عىل األقل أثناء املحاكمة ـ إذا ما اقرتفوا جرمية
قتل أخرى .لذلك ،ال تعلم متى ستبدأ محاكمته عىل الجرمية األخرى».
كنت أعرف ذلك جيدا .فعندما كنت يف زنزانة االعتقال ،كان زمييل فيها محتاال.
فقد سجن مرة مع زميل له قتل ابنه بالتبني وحكم عليه باإلعدام .كان لقاتل الطفل
هذا طريقته الخاصة بأخذ وجبات طعام اآلخرين .فإذا رفض سجني إعطاءه
وجبته يخرج منشفته ويجدلها بيديه ويقول ،موجها عينيه إىل عنق ذلك السجني:
«طاملا األمر وصل إىل هذا الحد ،فال يهمني إن تضاعف الحكم مرة أو مرتني».
لذلك كان كل من السجناء يسهم بتقديم جزء من طعامه إليه.
وملا الحظ السجني املفكر ،الذي كان ال يزال يصقل غطاء صندوق آنيته املطبخية،
اكتئايب فقال بضع كلامت جادة وهو يف مكانه:
«اعتذر .عليك أن تعتذر».
«ذلك صحيح .وعليك أن تعتذر بلباقة .ومن ثم»....
لسبب ما ،تدخل السجني األربعيني .رمقني بطرف عينيه اللتني ملع فيهام الدهاء،
وقال:
«طاملا كان يف هذه الزنزانة محكوم باإلعدام ،فإن وجبات طعام إضافية ستأيت
إليها .إننا ال نريد خسارة يشء بسبب االستهزاء به».
أدركت أن ما قاله هؤالء السجناء تلطفا منهم ،كان حقيقة مؤكدة .ولكن ،كام
أعرف نفيس ،كان من املستحيل أن أعتذر لرجل كلت له الشتائم قبل لحظات
بصوت عال .قضيت مساء ذلك اليوم غارقا يف هذه الحالة من االرتباك.
أعيد اآلن الزعيم إىل الزنزانة .عاد اللون إىل وجهه ،وبدأ الكالم بحرية أكرث.
رسعان ما حل الليل .وعندما حان وقت النوم مل أعد أعرف ماذا أفعل .يف النهار
يسود يف الزنزانة نوع من القانون غري املكتوب .فقد كانت تحدد مواقع جلوس
السجناء مبوجب األفضلية؛ مثالً ،يجلس الزعيم ،وهو األفضل ،عند باب الزنزانة،
ثم يجلس بعده من هو أدىن درجة ،وهكذا .أما يف الليل فينام السجناء مبوجب
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أنظمة السجن ،كل مبوجب رقمه .وهذا يعني أن زعيم الزنزانة الذي يحمل الرقم
 170سينام يف آخر الغرفة ،وأنا ذو الرقم  178سأنام بجانبه.
مل يكن النوم العميق واردا عندي تلك الليلة ،إذ مل أكن أعرف أن زعيم الزنزانة
كان نامئاً أم ال .فلم يتقلب ،ومل يستدر .كان مستلقياً هناك بجسده النحيل وبرشته
الشاحبة م َع ّرضاً لضوء الكهرباء الساطع .كان تنفسه أشبه بخروج الهواء من منفاخ
ودخوله إليه.
سمعت أن هناك سجينني آخرين يف الكتلة الخامسة محكومان باإلعدام ولكن
الحكم مل يكن قطعياً .كانت تأيت أصوات من جهتهام .كان السجناء يرصخون ليالً
بسبب الكوابيس ،وكلام عال رصاخ تبعته خطوات حراس يهبون إليقاظ النامئني.
انبلج الصباح .بإمكاننا البقاء يف الفراش حتى ينادي الحارس « :هيا انهضوا! هيا
انهضوا!» أما الرقم  170بجانبي فكان قد استيقظ وجلس يف فراشه.
نهضت بجهد .ألقيت نظرة خاطفة عىل وجه الزعيم ،فصدمت ،ومل أصدق ما
رأيت .كان وجهه شاحباً جدا ً بحيث بدت برشته شفافة .مل يكن وجهه وجه شخص
حي.
ما أن صدر أمر النهوض حتى رشع السجناء بطي فراشهم الرقيق ،وكنس األرض
مبكانس قصرية ،ومبسح املمىش الخشبي .أما الرقم  ،170زعيم الزنزانة ،فظل
ساكناً بال حراك ،مقعياً ووجهه تجاه باب الزنزانة.
همست يف أذن السجني األربعيني الذي تع ّرفت عليه باألمس « :ماذا جرى له؟!»
فأجاب قائالً « :إنك ال تدري متى يأيت أمر تنفيذ حكم اإلعدام فيه .فإن كان
سيأيت ،فال بد أن يأيت قبل استبدال الحراس يف الساعة التاسعة .فال عجب أن
يكون قلقاً»
دمدمت بكلامت كأين فهمت ما قاله ،ولكني شعرت بأين أخذت أشحب وأرتجف.
بكل املعايري واملقارنات ،كانت الدقيقة الواحدة من حياة ذلك الرجل اآلن تساوي
أكرث من سنة كاملة قضاها بيرس كرشبة ماء .الفقراء يبدون أكرب سنا مام هم يف
الواقع ،بيد أن هذا الرجل مل يكن قد تجاوز الخمسني ،ولو أتيح له العيش عيشة
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عادية لكان أمامه من العمر ما ال يقل عن خمس عرشة سنة أو عرشين .لكنه اآلن
يحاول أن يعيش تلك السنوات الخمس عرشة أو العرشين يف الساعة القادمة.
رسعان ما حان وقت الفطور ،ومرة أخرى ن ّحى السجني املفكر غطاء الصندوق
الذي قدمه له رجل األمس جانباً ،ثم سلم زعيم الزنزانة غطاء صندوقه الالمع كام
لو كان ذلك من حقه الشخيص .وكام حصل أثناء العشاء يف الليلة السابقة ،جرى
يشء من املنافسة بني هذا الرجل والسجني املفكر .إذ أزاح املفكر الغطاء القذر
جانباً ،فشعرت أن النزيل اآلخر الذي سوف يقدم غطاء صندوقه مرارا ً وتكرارا ً
مع إدراكه بأنه سوف يزاح جانباً ،أكرث جشعاً وإثارة للشفقة من املفكر الذي ن ّحاه،
بالفعل ،جانباً.
رشع السجني املوثوق سكب الحساء باملغرفة .كانت املغرفة كبرية ،أما القصعات
فكانت صغرية ،فاندلق الحساء فوق الغطاء .تم توزيع الطعام عىل الجميع يف
الوقت املحدد ،وكان يف الغطاء كمية ال بأس بها من الحساء املدلوق.
وبعد أن استعاد املفكر غطاء صندوقه من الزعيم الذي كان ال يزال جالساً بصمت
مطبق ،عاد إىل حصريته ،ثم أمال الغطاء ورشب ما فيه من حساء ،وتل ّمظ بشفتيه
مبتهجاً جدا ً.
التفت نحو زعيم الزنزانة فرأيت أمامه وجبته والوجبتني اإلضافيتني اللتني أدخلتا
ُ
إىل الزنزانة .مل يتحرك ليأخذ العودين اللذين سيأكل بهام ،بل ظل متكئاً عىل
الباب .تساءلت يف نفيس «هل سيشارك أحدا ً من املفضلني عنده الطعام؟!» لكنه
مل يفعل .بل قام بعد قليل وأخذ الوجبات ووضعها مع حاجياته الشخصية.
مر الوقت .ويبدو أن الوقت قد تجاوز الساعة التاسعة إذ سمعت خطوات الحارس
البديل يف املمر .وبالرغم من أننا نسمع أصوات الحراس كل صباح إال أن صوت
الحارس البديل يبدو دامئاً جديدا ً كتغريد السنونو.
قال أحد السجناء« :الساعة اآلن بعد التاسعة« .ليسمع زعيم الزنزانة أن ساعة
الخطر قد مضت .لكن الزعيم كان قد عرف أن الساعة قد تجاوزت التاسعة،
فلم يكلف نفسه اإلجابة ،بل نهض برسعة وأخرج الطعام الذي كان قد وضعه مع
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أشيائه قبل لحظات.
َمث َُل الذي ينظر إىل لون الرجل وسلوكه املخيفني كمثل من يلقي عىل رأسه ثقالً
كبريا ً .كنا جميعا نرغب رغبة جامحة يف الخالص من تلك الساعة الخطرية.
بدأ يأكل .يف حني كان قبل لحظة غري قادر عىل تناول لقمة واحدة ،أما اآلن فقد
جرف الطعام كله إىل فمه بشهية عجيبة ،إذ رسعان ما التهم وجبة ،ويف غضون
دقائق كان قد التهم الوجبتني اإلضافيتني .كانت شهيته مخيفة .استعاد معنوياته
متاماً ،مرة أخرى.
سألني أحدهم« :مل أنت هنا؟!» دار الحديث لبضع دقائق حول سجيل اإلجرامي.
ثم سأل شخص آخر الزعيم ملا رآه يف مزاج جيد« ،قل يل أيها العجوز ،ملاذا
مل تخربنا اليوم بتفاصيل ذلك االغتصاب وجرمية القتل ،والفحش العام الذي
ارتكبته؟!» هذه هي الرواية الفظيعة التي كنت تواقاً لسامعها .وفجأة تجهم وجه
الزعيم الذي كان مرشقاً وقال »:هذا ما ال أريد أن يطلب مني».
كانت لهجته ثقيلة .مىض وقت اآلن وأنا أوجه نظرايت إليه وأرمقه مبالمح وجهي
التي ال تزال تدل عىل الشباب ،محاوالً بفضل هذه النظرات املليئة باملعاين أن
أجعله يدرك أين مهتم مبصالحته .مل أقل ،بحيايت ،ما أريد قوله مبارشة .لذلك
اغتنمت هذه الطريقة املاكرة البارعة إلجراء املصالحة.
وبعد قليل أُخرج العجوز من الزنزانة ملامرسة الرياضة .سألت السجني األربعيني:
« ماذا فعل؟ رسقة واغتصاب وقتل وفحش عام» .لقد حفظت هذه القامئة علام
بأين مل أسمعها إال مرة واحدة .فأجاب السجني« :يبدو أنه يريد االحتفاظ بذلك
رسا ً إن مل تكن تلك هي آخر جرامئه .ومع ذلك إليك هذه املعلومة.
سحب وثيقة من بني حاجيات زعيم الزنزانة .كانت قرارا ً صدر عن محكمة يف
جلسة استامع لها.
يبدو أن السجناء اآلخرين كانوا قد اطلعوا عليها لذلك كنت أنا الوحيد الذي مد
رأسه لرياها .صيغ القرار بلغة الوثائق املتكلفة ،ولكن ملا قرأتها تكاملت الصورة يف
ذهني قطعة قطعة.
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***
كان الفصل ربيعاً ،واملشهد غابات شامل :كانتو( )Kantoالصنوبرية الخرضاء
حيث ت ُرى أزهار الربيع بني املروج الخرضاء ،وميأل عبق براعم الكستناء األنوف،
السمن .كان الوقت قد تجاوز الظهر ،وكان
وت ُسمع من بعيد تغريدات طيور ّ
الهواء مفعامً بأنفاس الربيع املتأخر التي تداعب الجسم بلمسات ناعمة.
كانت أصوات حادة لفتيات شابات تصدح من الطرف اآلخر للغابة منذ بعض
الوقت .ورسعان ما ظهرت ملحات من أزياء مدرسية أثناء هبوط تلميذات الجبل
عرب أشجار الصنوبر الباسقة.
«يبدو أنهن كن يف نزهة».
كان رجالن من عامل اإلنشاءات يجلسان عىل الصخور يسرتيحان ويدخنان وهام
يف طريقهام صاعدين الجبل إىل محطة الطاقة التي كان يجري إنشاؤها هناك.
«البد وأن الثلج ال يزال موجودا ً يف قمة الجبل».
ال .مل يعد هناك يشء .فقد أخذ نبات األزاليا يزهر».
صمت االثنان صمتا ذا معنى .وبعدئذ قال أحدهام:
« تابع مسريتك إىل األمام .ال تنظر إىل الوراء .ال تنظر».
ركضت تلميذة يف الثامنة عرش من العمر والذت خلف بعض األشجار ملوحة بيدها
للمجموعة التي تركتهن قبل قليل .خلعت الفتاة بنطالها ،وهي تخىش أن تراها
رفيقاتها ،وقرفصت يف أيكة متشابكة من عشب أشبه بنبات البامبا ()Pampa
الذابل .كانت سوق النبات مل ّوحة بالسمرة ومكرسة ،مخرضة قليالً عند جذورها.
مل يكن يظهر من الفتاة سوى رسوالها القطني األبيض.
همس أحد العاملني شيئاً لآلخر .نهض اآلخر من غري أن يرد عىل األول وانطلق
مرسعاً .قفز هذا العامل أمام التلميذة التي ما زالت مقرفصة .كان انقصاف سوق
النبات مسموعاً .وما هي إال لحظة حتى أطبق عليها .عال رصاخها مرددا ً صداه
عرب أشجار الصنوبر .انتهت مهمته يف دقائق .ثم لحقه العامل اآلخر الذي كان
يراقب ما يجري ،وتبادل املكان مع العامل األول .إنه الرقم  ،170زعيم الزنزانة.
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كانت التلميذة مستلقية ووجهها إىل األعىل وقد تبلل شعرها الناعم مبا كان ينز من
حأم األرض .فعل العامل اآلخر مثلام فعل األول .فقدت التلميذة وعيها .كان نفسها
يخرج من منخريها الرقيقني كهمسة ناعمة .خنقها العامل بيديه الضخمتني .وملا
وقف رأى محفظة نقود الفتاة ملقاة عىل بعد قدمني .كان فيها كمية كبرية من
األوراق النقدية بحيث ال ميكن إغالقها .التقطها العامل ووضعها يف حزامه.
ج ّر الرجالن جثتها ودفناها .ثم افرتقا بحذر ،كل منهام يف اتجاه .رمبا مل يكن
الرجل اآلخر يفكر بقتل الفتاة.
***
وملا جن الليل سادت لحظة اعرتت خاللها كل سجني يف الزنزانة مسحة من
الحظت الزعيم يجلس ساكناً ووجهه إىل الجدار مدمدماً بصالة بوذية.
العواطف.
ُ
منت تلك الليلة أفضل قليال من ذي قبل .كان الزعيم يتقلب من حني إىل حني
شقت مباء بارد .مل يكن بحاجة إىل ذريعة
ويرفسني فأستيقظ مذعورا ً كام أين ُر ُ
لريتكب جرمية أخرى ،حتى وإن غفر يل ما فعلته له .وكنت أنا ،بوصفي أقع تحت
يده ،األكرث احتامالً ألن أكون الضحية.
إال أن شيئاً غري عادي مل يحدث .ومع انبالج الصبح عادت الهواجس املرعبة التي
ال يستطيع املرء مشاهدتها ومع ذلك ،عندما حل الظهر ووقت الغداء استطاع
الزعيم أن يلتهم ليس وجبته فقط ،بل وجبات اآلخرين.
صدف أين تصالحت معه ذات يوم ،فقلت له:
«ال تقلق .سوف ننترص يف الحرب عام قريب .عندئذ سيصفح كل شخص عن
اآلخر».
كان كالمي فارغاً .ولكن ماذا أقول غري ذلك؟! فأجاب:
«أظن ذلك .ولكن إن خرجت لن أجد ما ألبسه».
«ال تقلق بشأن ما سرتتديه .لقد صدر عفو عام منذ زمن ،ملا أُعلن الدستور،
وأقاموا سوقاً خارج السجن ،وسوف أقرضك قليالً من املال».
إال أنه ،يف صبيحة يوم من األيام ،سمع «يف حوايل الساعة الثامنة» صوت ينادي:
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«الرقم  - 178زائر!»
فُتح الباب فورا ً .لن أنىس شكل وجه الرقم  170ملا قال الحارس « ،»170ثم أضاف
 .8صار وجهه أبيض كالكلس ،وجحظت عيناه إىل األعىل ,أخذ يرتجف من رأسه
إىل أخمص قدمه .وتبني أن واحدا ً من عصابة كاناواكا جاء ليزورين.
ويف صبيحة اليوم التايل تكرر األمر نفسه ،وكانت صدمة الزعيم ال تقل عن
صدمته يف اليوم السابق .مل أستطع تحمل رؤيته يف مثل هذه الحالة .فقلت
للرفيق من عصابة كاناواكا« :ال تأت لزياريت ثانية ».من غري أن أبني له السبب.
بدأت أشعر بيشء من املحبة لزعيم الزنزانة .رمبا تضحكون إذا ما عرفتم السبب.
رمبا ال يستطيع أحد فهم موقفي .السبب هو ،باختصار «ألنه مل يكن راغبا يف
قتيل».
كنت قد قلبت األمر يف ذهني باحثاً عن السبب الذي دعاين لقتل شيدا وعن
السبب الذي جعل زعيم الزنزانة يقتل التلميذة .تلك جرائم ترتكب .ولكن أليس
جديرا ً باملالحظة أن يفوت الزعيم فرصة قتيل ،أنا الذي كنت أنام بجانبه ،يك
يحظى بالعيش مدة أطول! أليس غريباً أن يكون املرء عاجزا ً عن القتل من غري
سبب ،مع األخذ باالعتبار رغبته الجامحة يف البقاء عىل قيد الحياة!
سألت ذلك األربعيني واسع االطالع:
«سمعت أن املحكومني باإلعدام يفكرون بقتل شخص آخر يف السجن ،فهل حدث
ذلك من قبل؟» فأجاب:
«إنه ألمر يتحدثون عنه غالباً ،ولكني مل أسمع بأن ذلك حدث فعالً».
انتابني شعور بالسعادة ومن غري أن أعرف السبب أخذت أفكر» ملاذا ،طبعاً».
وذات صباح يوم من األيام ،فيام بعد ،رصخ حارس برجل أخرج من الزنزانة
ليكتب رسالة ،قائالً« :كف عن الكتابة».
كنت أول من أجفل ،إذ سمعت هذه العبارة «كف عن الكتابة» ذات مرة ،ملا كنت
يف الحبس االنفرادي ،ومل أكن أعرف ما تعنيه .فسألت ،فيام بعد ،أحد السجناء
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املوثوقني عن داللتها ،فقال:
«باألمس ذهب الحاجب ليكنس القبو الواقع تحت منصة الشنق متاماً .وذلك يعني
أنه ستجري عملية إعدام .احزر من هو! إنه الجاسوس األملاين الذي تم تصديق
حكم اإلعدام فيه ذلك اليوم».
أخذت أفكر ملا تذكرت ذلك« :حسناً ،هكذا إذا ً» .اسرتقت نظرة رسيعة إىل الرقم
 .170كان يف الكتلة الخامسة ثالثة آخرون محكومون باملوت ،إال أن الرقم 170
هو الوحيد من بينهم الذي متت املصادقة عىل حكمه.
قال أحدهم « :أال توجد نرشة إخبارية؟» من املؤكد أنها ال تشبه باي حال نرشة
.t1 at
رسعان ما سمع وقع أقدام .وقف حارسان عند باب الزنزانة وصاحا مناديني:
« رقم  .170زائر».
شحب لون زعيم الزنزانة وجمد يف مكانه.
«أخرج! رقم  .170أخرج!! زائر!!»
دخل الحارسان من دون أن يخلعا حذاءيهام .سحبا السجني رقم  170وأوقفاه عىل
قدميه وأسنداه من جانبيه .وصل السجني مرتنحاً ،متأرجحاً إىل الباب .حثه أحد
الحارسني أن ينتعل صندالً من القش ،إال أن قدميه كانتا ترتجفان جدا ً بحيث مل
يستطع ذلك.
نزل عرب املمر يف اتجاه زنزانات النساء مسنودا بالحارسني .كان الصندل ملقى
عىل املمر اإلسمنتي حيث سقط من السجني عىل بعد خطوة تقريباً.
تساءلت يف نفيس« :أي حارس سيسحب الحبل اليوم .ما علية إال أن يسحب ذلك
الحبل ،ثم يحصل عىل زجاجة من رشاب السايك ،وعىل يشء من الطعام ،وعىل
إجازة لبقية يومه ذاك».
بدا السجني األربعيني فخورا ً مبا لديه من مخزون من املعلومات.
شحب وجهي .وتولدت لدي رغبة يف أن أصفعه ،ولكني لذت بالصمت وطأطأت
رأيس..
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شاعر وناقد ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

ود .فريد حاتم الشحف

مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

 ّأتعث بهذا املخلوق مئة م ّرة يف اليوم.
قالت روسالنا وهي تنحني من فوق درابزين الرشفة ،وتبصق باستمتاع عىل تاج
ذهبي عيار  750قرياطاً ،نسخة طبق األصل
التمثال .قبل خمس سنواتُ ،صن َع متثال
ّ
وبغض النظر عن نعومة املعدن النبيل ،فإن التمثال بقي
عن روسالنا بكامل طولها.
ِّ
ُمحافظاً عىل مالمحه أكرث بكثري من األصل.
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 دقة رائعة! هل تتد ّربني؟فرحت ،كون الشكاوى الحزينة التي دامت ثالث ساعات حول املصري النسايئ
لقد
ُ
املرير نَ َت أخريا ً ولو إىل عدوان.
 أبصق كلّام أراه.بصقت م ّرة وأصابت من جديد.
 أال يصدأ؟كان سؤايل جزءا ً من مناورة التوائية ،حيث بدأ مطر الخريف امل ُّمل يهطل ،وقد عزمت
عىل تج ّنب البوح العاطفي الالحق بحجة إنقاذ مقتنيات الحديقة.
 سأصدأ أنا عىل األغلب ...أو سأموت.نضَ حت روسالنا الرطوبة يف الفرتة األخرية إ ّما من الغدد الدمعية ،أو اللعاب ّية .أخذت
تبيك اآلن من جديد.
يل إقفال البيت فصل
يل جمع األدوات ،املطر بدأ يهطل ،وقد تصدأ .كام يجب ع ّ
ع ّالشتاء .تعايل مساء لتناول البطاطا.
السنوي  -الجلس َة الوداع َّي َة أمام املوقد مع
الطقس
كنت آمل من ّكل قلبي ،أن ترفض
َّ
َ
البطاطا املشويّة.
 لن آيت .لدينا ُحلية جديدة.ش ّمرت روسالنا ك َّم بلوزتها ،وهي تتن ّهد بغضب ،وأرتني ِسوارا ً ،يومض بأضواء خرضاء.
مجسات كائنٍ
كان يف هذا السوار يش ٌء ما مخيف ،لكأنّ ُه من كوكب آخرُ .ه ّي َئ يل وكأ ّن ّ
فضايئ لزجة و ُمقرفة ،تلك التي اشتغلت عىل روسالنا ،ستزحف منه اآلن وستج ّرين إىل
زنزانة مظلمة زلقة ،أتعذ َُّب فيها إىل األبد.
 ما هذا؟ٍ
فوجئت ،كنت حتى اللحظة أراها ترتدي حرصا ً
مجوهرات رصينة ال غري.
لقد
ُ
 إنّه طوق .صارم .أستطيع الوصول بهذه الحليّة إىل السياج فحسب .وإذا ما تجاوزتهيرضبني ...ت ّيا ٌر كهربايئ .ولهذا فاألفضل أن تدعو هذه امل ُغفّلة الذهب ّية .لديها حظو ٌظ
أكرث .تفو!
و ّدعنا بعضنا بعضاً ،حتى شهر أيّار كالعادة .كوخي الخشبي املتهالك ،بخالف فيال
روسالنا الريفية املجاورة يل ،مل ي ِقنا من الصقيع .تق ّدمت روسالنا يف الس ّن متاما
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خالل هذا الصيف ،وذبلت عيناها إىل غري رجعة ،ويداها كانتا تتوقفان عن الرجفان
فقط بعد جرعة كبرية من الكحول .وانحرص تواصلها مع الناس بشكل نهايئ ،فيام بينها
وبني التلفزيون والتمثال .تُحدث روسالنا ،بعد أن تختمر بالكالفادوس( ،)1وتتش ّبع
باألخبار ،شبيهتها الذهب ّية بحكايات من التلفزيون ،وتجادلها  ،وتشتمها ،وتبصق عليها.
مل أكن أتوقع ،بأ ّن لقا َءنا ذاك سيكون األخري.
***
البيوت الصيفية يف قريتنا املُتَخفِّية يف متحف -محم ّية طبيعية ،مل يكن ُمخطّطاً لها
منذ البداية .فقد دافع الق ّيمون عىل املتحف عن ّكل سنتيمرت مربع ،وكأنّه درع يختبئ
خلفه اسم الف ّنان الجد األكرب ،وخلفه «الدعم» من الكرملني .ظهرت روسالنا عندنا
هي ووالدها رفيع املستوى مطل َع التسعينيات من القرن املايض .وصل بداية إىل القرية
عدد من السيارات التي ث ُ ِّبتت عليها أضواء كشّ افة و ّماضة ،ثم طابور من الشاحنات
تحمل جنودا ً ،وقافلة من معدات البناء .مل يهدأ ضجيج البناء حتى يف الليايل ،وعكّر
رص جمع النامذج املعامرية كلّها ،وحجب
االستمتاع بغناء العنادل ،وبعد ستة أشهر ،بُ ِن َي ق ٌ
نصف القرية عن منظر منحنى النهر .كان سكا ُن مستوطنتنا ،فنانني مبعظمهم ،اشرتوا
ومقابل
َ
منازل القرية خالل فرتة تراجع حكم خروتشوف .لقد رسموا طوال حياتهم،
مبالغ مالية مناسبة ،صورا ً ألصنام الحزب الشيوعي ،لك ّنهم مل يرغبوا قطع ّياً أن يكون
عضو يف املكتب السيايس جارا ً لهم.
رسامي قرص الدولة
الرسام ميلوف -عضو ّ
علّق امل ُص ّمم املعامري للقرص املجاور ّ
العظمى املنهارة (كام كان يس ّميه والدي) قائال:
 ج ّيد ،أنّهم مل يبنوا رضيحاً.رسام الجداريات سليزونوف ،الذي كان يكره ميلوف سابقاً:
وافق ّ
 إذن مل ّزقه  ،أبناء الطبّاخات.رسام املناظر الطبيعية غرينبييفيتش األمر بطريقة مرسحية ،وهو يرشب كأس
ول ّخص ّ
نخب:
الفودكا من دون ٍ
 لقد اختفت القرية.مل يُ ِع ْر والداي ،اللذان خرجا أخري من تحت رقابة الصحافة ،وانشغال يف معرض
أي اهتامم للجريانِ الجدد رفيعي املستوى.
الرسم املشرتك األ ّولّ ،
كانت ماما تجد الكلامت املناسبة دامئا:
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وبخاصة أنّك تحتقره .االحتقار هو
 حبيبي ،ملاذا عليك أن تالحظ هذا بشكل عام؟ّ
عاطفة أيضاً ،وهم ال يستحقون عواطفنا .وكونك ال تستطيع تغيري أي يشء ،يف جميع
األحوال ،دعهم وشأنهم .هل أطعمت القنافذ؟
ما من يش ٍء مشرتك يجمع بني األلعاب النا ّرية مبناسبة استالم القرص املجاور ،وبني
ألعاب موسكو النا ّرية الفقرية يف األيّام الحمراء من التقويم .حتى أنني مل أستطع
تخيّل كيف ميكن أن تكون القذائف الناريّة متن ّوعة ورائعة .تل ّوت يف السامء األضواء
متعدد ُة األلوان وطارت يف االتجاهات كلّها ،مشكّلة ظالالً غامض ًة تتح ّر ُك ،لكأ َّن كرنفال
رشيرة املحل ّية قد بدأ يف الغابة .مل تتك ّرر ولو واحدة من الرشقات النارية
األرواح ال ّ
املختلفة .وصلت إىل جرس أحدب ض ّيق ،دون أن أخفّض رأيس ،عرب الواديّ ،
وتعثتُ
بجذع سنديانة عمرها مئة عام ،وصعدتُ  ...معجزة األلعاب النارية التالية انفجرت
ثت ّكل رضبة قلب جديدة ماليني األضواء متع ّددة األلوان يف جسمي.
يف داخيل .وبَ َع ْ
خفت ،وشعرت بأنّني أختنق .و أعادين هذا الخوف إىل الواقع.
أرسع -أرسع -أرسعُ .
فأدركت ما حصل .وقفت حورية بح ٍر عىل الجرس األحدب الض ّيق  ،منتزعة من رزمة
من بقع األلعاب النارية املنسكبة .حورية بحر ...لقد رأيت مخلوقات سحرية مشابهة
لها ،يف رسومات توضيحية ،رسمتها أ ّمي للحكايات ،لكن مل أكن أظن ،بأنّها ميكن أن
تكون جميلة جدا ً إىل هذه الدرجة .كانوا يخ ِّوفوننا يف الطفولة املبكرة من الحوريات
اللوايت استدرجن الش ّبان الطائشني إىل الغابة ،ومل يعودوا من هناك أبدا ً .طبعا لن
يعودوا .إنّها رائعة .ال إنّها مثالية يف الروعة والجامل! وأنا عىل استعداد للذهاب خلف
هذه الحورية إىل الغابة ،وإىل النهر ،وإىل آخر الكون.
توقفت األلعاب النارية عن إخاف ِة الغابة باالنفجارات والومضات .لقد وقفت عىل
الجرس ،و ألقت برأسها نحو الوراء مح ِّدق ًة باتجاه السامء ،وهمست بيشء ما .لكأ ّن
الحورية الصغرية راحت تطفو بني شجريات الصفصاف يف ضوء القمر ،وتتحدث إىل
املحليي .إ ّن الجرس الذي مشيت عليه قاصدا ً البرئ كل
الغابة ،وتهمس باألوامر للج ِّن
ّ
يوم ،من أجل املاء ،أصبح فجأة خراف ّياً .مل تعد القرية املعتادة موجودة خلفه ،والتم َع يف
ومنت عىل طول الطريق زهور خيال ّية رائعة ،أسكرتني
سحري
مرشوب
البرئ
نجوميْ ،
ٌّ
ٌ
ٌّ
بروائحها الغريبة غري املألوفة .كنت عىل استعداد لتحقيق أي رغبة من رغبات الحورية،
ولكنني كنت أخىش أن أتكلم .كدت أختنق ج َّراء املشاعر املتزايدة وال أستطيع إيجاد
الكلامت .سيكون من الغريب بدء محادثة بالقول «مرحباً ،من أنت؟» ،انتظرت الكلامت
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السحرية حتى تأيت ،لكنها مل تأت جميعها ،وعندها قلت تلك الكلامت التي راودتني
أوالً:
 إذا كنت تنتظرين نجمة تسقط ،فانظري إىل اليمني .عادة ما تسقط عىل هذهاألرزيات(.)2
لقد كذبت لبدء محادثة بطريقة ما.
يل باهتامم ،رمبا ،لتح ّدد ما إذا
جفلت الحورية ،واستدارت بح ّدة نحو الصوت .نظرت إ ّ
كنت خطريا ً.
 وكيف تعرف أنني كنت أنتظر نجامً؟ الجرس األحدب -املعلم املحيل .جميع السياح يأتون يف شهر آب إىل هنا ملشاهدةالنجوم ويضمرون رغباتهم.
كان من املهم بالنسبة يل أن أقول إنني محيل ،ليك أقرتح عليها خدمات مرشد سياحي
فيام بعد.
 أنا لست سائحة .أنا أعيش هنا اآلن .هناك يف ذلك البيت.الحورية أشارت بلفتة رشيقة إىل القرص.
انطلق صوتاً حادا ً مثل صوت الديك املحرج:
صويت املتقطع بسبب االنفعال َ
 إذا نحن جريان ،بيتي بجواره.أصبحت نظرتها فجأة جديّة صارمة:
 كم عمرك؟متتمت ،شاعرا بالربد ج ّراء الخوف -قد يكون عمرها أكرب بقليل ،وستتوقف عن متابعة
الكالم معي:
 اثنا عرش عاماً... أنا أيضاً اثنا عرش .أأو! فاتني النج ُم بسببك.األرض.
رضبت الحورية بقدمها
َ
أسفت ،كوين ال أستطيع التحكّم بالكون:
 كثرية هي اآلن ،تساقط النجوم قد بدأ لت ّوه.سيحقق أمنيتي؟
 رمبا كان ذلك النجم هو الذيُ
ظهرت يف صوتِها لهج ٌة متقلّبة.
بدا يل بأنّهم سيسمحون يل من أجلها ،ولو لفرتة قصرية ،أن أتحكَّم بتساقط النجوم.
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أرشتُ بيدي إىل السامء فوق األرزيَّات:
 انظري ،النج ُم سيسقط اآلن هنا.ري.
وبالفعل سق َط من صحن الدب األكرب نج ٌم صغ ٌ
ثم أرشتُ إليها نح َو الجزء املقابل يف السامء:
 واآلن هنا.نجم آخر اختفى خلف شجريات املكنسة.
وذيل ٍ
 واآلن هنا.وطا َر نج ٌم بجانب نطاق الجبار(.)3
تج ّمدت الحورية من الدهشة وهتفت:
 واو.ٍ
امتيازات للعشاق؟ وكان أكرث ما
نح الكو ُن
دهشتي أنا أيضاً مل يكن لها حدودّ .
ربا َي ُ
حاولت اإلرساع يف
خشيته أن تطلب م ّني تكرار الخدعة ،وعندها لن تطيعني النجوم.
ُ
تغيري موضوع الحديث.
 وملاذا أنت هنا؟ والدي يتفاخر بالبيت الجديد ،والجميع يرشبون الفودكا ،مشغولني ع ّني.ُسمعت أصوات متع ّددة ومتنافرة من خلف السياج الحديدي الذي يفصل القرص عن
العامل الخارجي تنادي:
 روسالنا -ا -ا -ا -ا -ا. لقد تذكّروين ،األفضل أن أذهب ،وإالّ فسيزعجون القرية بأكملها.اتكأت الحوريّة عىل يدي ،ونزلنا عن الجرس.
مل ِ
أح ْد عن الدرب عمدا ً ،قاصدا ً أن أؤخرها ولو للحظة ،وقلت لها:
 هل أستطيع أن أس ّميك الحورية الصغرية؟ابتسمت فتاة الحكاية لفكريت .ال .ابتسمت يل وسألت:
 وأنا ،ماذا سأس ّميك ...امل ُن ّجم؟ امل ُن ّجم!كدتُ أن أختنق من الدهشة ،لقد جعلتني جزءا ً من الحكاية.
اتفقنا أن نلتقي عند الظهر عىل الجرس نفسه .كتبت قصائد عن حوريات البحر
138

اآلداب العاملية ـ العدد  180ـ خريف 2019

املُ َن ّجم ـ رومان ميخيينكوف

واملنجمني طوال الليل ،حول مملكتنا السحرية وسكانها .مع الفجر انتقلت إىل األرجوحة
املحب أكرث هو أن يغني لسيدة القلب ،وهو يتأرجح
الشبكية ،بدا يل أن ما يالئم الشاعر ّ
يف األرجوحة الشبكيّة .أغمضت عيني ،واسرتجعت صورة حورية البحر الشقراء من
لت نزهاتنا الرومانسية ،والقبالت الخجولة  ...استيقظت الساعة الثانية
ذاكريت ،تخ ّي ُ
عرشة إالّ دقيقة.
منتصف النهار متاما وصلت إىل الجرس .الحورية الصغرية مل تكن موجودة بعد .مررتُ
يف ذاكريت عىل القصائد التي ألّفتها ليال ،وق ّررت بعد عناء بأيّة قصيدة أبدأ .وأعدت
خصيصا شجرية مكنسة مناسبة ،يك تكون خلفية
كتابة السطور غري الناجحة .اخرتت ّ
للمشهد الذي سأقرأ لها فيه القصيدة األوىل ،يك تشعر الطبيعة التي ذكرتها يف عدد
من األبيات بالعرض التقدميي .ظننت بعد ساعة ،أنها تأخرت يف النوم ،بعد مرور
سنتني – أنّها تأخرت لسبب ما .و أدركت يف وقت الحق من املساء أن الحورية الصغرية
مل تأت ألنّها غري مهت ّمة يب .وصلت إىل النهر ،وصنعت ُسفناً من األوراق ايل كتبت
عليها القصائد وأرسلتها تُبحر واحدة تلو األخرى .وعندما الحظت فتيانا محليني ،خلعت
مالبيس برسعة وهرعت إىل املاء .مل أكن أريد أن يرى أحد دموعي .كنت أرغب يف
السباحة مادامت قواي تساعدين ،ومن ث ّم  ...كان األمر سيّان بالنسبة يل.
عاد الوعي يل يف قارب الجريان  -النحاتني .الذين شتموا أهيل ،ألنهم مل ينتبهوا
للطفل ،وأسفوا عىل تعطّل رحلة الصيد.
الرسام الذي له لحية تولستوي وشاربا سلفادور دايل قائالً:
سعل ّ
صف املدفعية ،الذي نظّم األلعاب النا ّرية ،قد ت َ َّم تعيي ُن ُه
سمعت أن صاحبنا ضابط ّ
ُ
املسؤول الرئييس عن النفط والغاز.
ز ّمر بوق جارنا الثاين من شاليابينسك ،وهو يبصق عقب السيجارة خارج القارب،
ويأخذ املجذافني من زميله قائال:
وول عائدا ً مع َخ َدم ِه .نأمل ّأل يعود
 هكذا إذن ،ها هو الوغد قد انفجر منذ الصباح ّثانية إىل هنا.
يعني ،أنّها غادرت .يعني أنّني أعاين عبثا .يا للسعادة!
****
انتهى شهر آب ،وتساقطت النجوم فوق الجرس األحدب يف الليايل ،وتساقط التفاح يف
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وقلب امل ُن ِّجم تعذّب بالقوايف الحزينة .نقلني أهيل بعد فرتة قصرية جدا إىل
الحديقةُ ،
للحب ،لك ّن املدرسة مل يل ِغها أحد .عانيت حتى منصف شهر أيلول،
للحب ّ
موسكو .ما ّ
حب سفيتا الحار ،وهي الشقراء ذات الشعر األجعد.
حتى وقعت يف ّ
بدأت أتذكّر الحورية يف نهاية الربيع .هل يا ترى سأراها يف البيت الريفي هذا
الصيف؟
مل أ َرها.
ظهر والدها بشكل دوري يف التلفزيون للحظات رسيعة .كان وج ُهه الرويس البسيط،
مالمح من ال ميكن تعويضُ ُه وإدمان الكحول .تح ّدث عن النجاحات واقرتح ش ّد
يحمل
ُ
َ
األحزمة .روسالنا مل تظهر بجانبه وال م ّرة.
م ّرت مثاني ُة أعوام .سافرت فيها إىل البيت الريفي يف أعياد ميالد ماما فقط .كان
وبخاصة عندما يعيش
الصيف بعيدا ً عن حياة موسكو الصاخبة،
مستغربا أن يقتُ َل الفتى
َ
ّ
أهله يف البيت الريفي.
ظهرت روسالنا فجأة ،مثلام اختفت يف يوم ما.
جمعت لها باقة من األقحوان املفضل
وصلت كالعادة ،أواسط حزيران لتهنئة ماما.
ُ
ُ
الخاصة ،وذهبت إلحضار املاء.
عندها ،ونقعت اللحمة املخصصة للشواء عىل طريقتي
ّ
وأنا عائد من البرئ أحمل دلوين ثقيلني من املاء ،كنت أنظر بعناية تحت قدمي حتى
ال ّ
أتعث.
 مرحبا ،أيّها امل ُن ّجم...ارتطام أصم ،ثم
عندما ينزلق دلو املاء من اليد ويسقط عىل األرض ،يصدر صوت
ٍ
يتح ّرك املاء بق ّوة العطالة .وتتج ّمع موجة وتصطد ُم بحافة الدلو .وعندما ترضب
الحافة ،تحني املوجة الدلو وتتح ّول إىل د ّوامة ،ويتاميل الدلو باتجاهات مختلفة.
وينسكب املا ُء مع الرذاذ ،والرذاذ
وعندما تكتسب الد ّوامة القوة يف النهاية تقلب الدلو.
ُ
يشكّل قوس قزح .والدلوين يلفان املقبضني ،ويتدحرجان عىل األرض .وتساءلت :هل
أنا قوس قزح أم دلو؟
رفعت عيني ورأيت فتاة شقراء مذهلة عىل الجرس امل ُح ّدب لها ثغ ٌر كالخاتم .ج ّيد أنّها
س ّمتني ُمن ّجام ،كان ميكن أن ال أعرفها ،وقلت:
 مرحبا ،أيّتها الحورية... عرفتني؟140
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قرأت الجواب يف عيني ،وسألتني يك تتج ّنب فاصالً ُمحرجاً.
 اعتقدتُ أننا لن نرى بعضنا بعضاً أبدا ً...استجابت روسالنا:
أفرح أنني التقيت رجالً يحمل دلوين ممتلئني.
 وها أنا ُ شكرا ً...حاولت رفع الدلوين بيد واحدة ،لك ّني فشلت.
 كفى توقفا!بدت يل طريقتها يف الكالم ،غري واقعية ،وتراءت يل قلق ًة للغاية أيضاً.
أجبتها ببيت من إحدى القصائد ،املك ّرسة لحورية البحر:
 عذرا ...هيّا ...نلتقي هنا عند الغروب... اتفقنا.وانطلقت روسالنا إىل قرصها.
عدت إىل البرئ .يك تتوقف األفكار عن االندفاع يف وقت واحد يف االتجاهات كلها،
كان عيل أن أسكب عرشات الدالء من املاء البارد فوق رأيس .انقىض النهار بأكمله
يف إعداد سيناريو لقائنا .أعدتُ قراءة القصائد التي كتبتها قبل مثانية أعوام؛ بدت
ساذجة ،غبية ،مسطحة ،بائسة .عدا عن ذلك ،فالفتاة التي التقيتها عىل جرسنا ،ليس
لدي
لها أيّة عالقة بهذه القصائد .وبالتايل فلم َ
يبق عندي أي يش ٍء آخر .وما من ثق ٍة َّ
بأن روسالنا ستكون مهت ّمة باالستامع إىل قصص من حيايت الطالّبية .ومن أجل زيادة
ارتبايك تشكّلت برثة عىل نهاية أنفي ،بعد إجراءايت املائية عند البرئ .وراح حجمها يزداد
مع ّكل اقرتاب يل من املرآةُ ،مه ّددة أن تح ّولني حتى موعد اللقاء إىل بوراتينو(ُ .)4
حال
البرثة جيّدة .فهي ال تكتب الشعر ،وال تعذّبها االضطرابات.
ربية عن التوتّر .بل عىل العكس .اآلن أنا أعاين
مل يبعدين االختيا ُر الدقيق للزهور ال ّ
لحرييت؛ ما هي الباقة التي سأختارها :باقة يغلب فيها األقحوان أم القنطريون( .)5بدا
مناسب أكرث .وبعد أن نظرت يف املرآة،
يف الضوء الوردي الناعم للغروب ،أ ّن األقحوان
ٌ
توجهت مع برثيت إىل الجرس.
كانت روسالنا جالسة عىل الدرابزين تتصفّح ألبوم صور .وعندما الحظتني قفزت
واتجهت إىل لقايئ .لقد أفرحني وأدهشني مظهرها الجديد :اختفت الفتحة الطويلة
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أبيض طويالً وإكليالً
والعميقة وتن ّورة امليني املبتذلة مع املاكياج القتايل .ارتدت فستانا َ
من األقحوان ،واقرتبت قدر استطاعتها من صورة حوريّة البحر الصغرية .حقاً ،فهل
هذا ألجيل؟
مددت باقة الزهور وتج ّمدت بانتظار ر ّدة فعلها:
 هذه لك ...أيتها الحورية الصغرية.تتعذب يف اختيار
ربية ،وخفضت الباقة .رأيت أنّها كانت
ُ
ش ّمت روسالنا عبق الزهور ال ّ
أتفعل بالكلامت؟ ...أم بالقُبلة؟ ...بالكلامت؟ ..أم بالقبلة؟ ..بالكلامت؟..
كيف تشكرينُ .
بالقُبلة؟
دست باقة األزهار ،وق ّبلتني عىل
وج ّراء االنفعال فعلت األمرين معاً ،التصقت يبّ ،
وجنتي ومتتمت يف الوقت نفسه قائلة:
 شكرا ً...وبالطريقة نفسها ابتعدت بشكل خجول .نظرنا يف عيني بعضنا بعضاً وضحكنا .واختفى
التوتر فورا ً.
بادرت روسالنا إىل القول ،بعد أن توقفت عن الضحك:
 الجميع اعتربين كذابة ،عندما أخربتهم كيف أدرت النجوم.أردت أن أسمع هذه الكلامت م ّرة أخرى فسألتها:
 وهل أخربت أحدا ً ع ّني؟. بالطبع! هذا هو أكرث يشء مدهش حدث يل يف حيايت كلها! أعتقد أن ال أحد يص ّدق هذا ،غرينا نحن.قلت كلمة «نحن» عربت قشعريرة جسمي.
عندما ُ
قالت روسالنا محرجة:
بكل يشء عن نفيس.
 لقد أحرضت صورا ً ،ألح ّدثك ّأتراها سمعت كلمة «نحن»؟
تبي أ ّن جامعة اتصلوا بوالدها
عرفت إذا ً بعد ميض أعوام سبب ابتعاد أحدنا عن اآلخرّ .
الذي كان منتشياً بالخمر ،يف منتصف الليل وعرضوا عليه تر ّؤس رشكة للنفط والغاز.
ويف الصباح كانوا يف موسكو ،ويف موعد الغداء كانوا يف شبه جزيرة يامال( ،)6ثم
أرسلها والدها بعد أسبوع للدراسة يف لندن .والدها املسؤول الكبري ُعني برتبيتها
وحيدا ً ،فقد ماتت والدتها أثناء الوالدة .كان األب لطيفاً دامئاً ،ولكنه مل يسألها رأيها
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أب ًدا .أرادت روسالنا أن تكتب يل ،لكنها مل تكن تعرف العنوان ،وحاولت أن تجدين من
خالل معارفها ،ولكن مل يكن لدينا أي معارف مشرتكني.
يك نتمكن من رؤية الصور يف الظالم ،ركضت إىل املنزل وأحرضت مصباحاً .األلبوم
كان سميكاً جدا ً ،ولكن من مئات الصور تذكرت فقط القبعات الشعثاء لح ّراس قرص
تالمس حوري ُة البحر الصغرية كتفك ،يف كل
باكنغهام .وأيّة صور ميكن أن تكون عندما
ُ
تقلب فيها الصفحة .كنت أرغب يف أال ينتهي األلبوم ،ولكن لألسف.
مرة ُ
أغلقت روسالنا األلبوم وسألتني:
 هل أعجبتك الصور؟ جدا ً.خشيت أن تسألني أن أحدثها عن حيايت ما بني لقاءينا ،لكنني مل أمتكّن من تغيري
ُ
موضوع الحديث.
 وماذا حدث معك؟انتظرت روسالنا من ُمن ّجمها حكاية سحرية؟
و َع َّم كان بإمكاين أن أح ّدثها؟
وأغمضت عيني .ويف «عاملي الض ّيق» عىل خلفية حمراء -سوداء
أخذتُ نفساً عميقاً،
ُ
بدت شخص ّيات متقلّبة ،مك ّونة من دوائر نصف شفّافة .كنت أمتكّن دامئا من التحكّم
بها ،وأعطي لها مسارات الحركة ،وأشكّل مجموعات وأف ّرقها من جديد .كنت من وقت
إىل آخر ألعب بها يك أمتكّن من الرتكيز .لكنها رفضت اآلن أن تطيعني.
طارت الزرافة إىل اليمنيَ .
فرس البحر يسبح إىل األسفل .إىل
آمرك إىل اليمني! لكن َ
أين أنت! إىل األسفل! أخذت باالختناق من الغضب .حاولت فتح فمي ،للحصول عىل
الهواء ،فلم أستطع .شفتا الحورية الصغرية اللطيفة مل تسمحا يل باالستنشاق الهواء.
***
اهت ّز قاربنا يف خور القصب .رميت املجاذيف ،قطفت زنابق املاء .الزنابق املقطوفة من
املاء ،فقدت سحرها ،لكني مل أستطع إالّ أن أقطف الزهور لروسالنا عندما تكون قريبة
م ّني .تبادلنا القُبل واستمعنا إىل أصوات الجنادب ...
 انهض! استيقظ! انهض أرجوك!كان مث ّ َة رعب يف عيني روسالنا.
 آه  ...لقد كان حلامً  -...يف آخر يومني ،وألول مرة يف حيايت ،كنت أعيش يف عاملاآلداب العاملية ـ العدد  180ـ خريف 2019
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حلمت بروسالنا ،استيقظنا معاً ...
من التناغم التامُ .
 انهض! لقد وصل أيب! .ركضت يف غرفة النوم ،وجمعت ثيايب يف كومة. ما الذي حصل؟ -كانت املعلوم ُة قد وصلتني ،لكن مل يكن لدي الوقت الكايف إلدراككيفية التعامل معها.
 برسعة ،من النافذة واركض إىل البوابة خلف الكراجات! لكن هذا هو الطابق الثاين ...يف النهاية صحوتُ متاماً ،وشغّل جسدي الغرائز األساسية.
هتفت بصوت مقنع جدا:
 أتريد أن تبقى عىل قيد الحياة؟تبي أ ّن شعريّة خشبية متينة للغاية كانت إىل جانب نافذة غرفة النوم،
لحسن حظّيّ ،
ُ
األوراق-
وقد تسلَّقتها شجرة عنب ب ّري .بدأت النزول إىل األسفل بعناية يك ال أؤذيها.
يدي صفّقت للفارس ،الذي يخاطر بحياته ،يك ال يش ّوه سمعة س ّيدة القلب.
وراحتا ّ
 هممممممم..ُسمع صوت خلف ظهري ،عندما أصبحت قريباً من األرض.
قفزت إىل األرض ،وأنا أستدير يف الهواء نحو مصدر الصوت قائالً:
 مرحبا.كان يقف أمامي والد روسالنا ،حاجباً السامء .لقد شاهدته عىل شاشة التلفزيون ،لكن
مل أكن أعتقد أنّه ضخم إىل هذه الدرجة.
 من أنت؟كان باستطاعتي تفسري سؤاله بطرق مختلفة للغاية« .من خرج من غرفة نوم ابنتي؟»
»،من تع ّدى عىل رشفها؟»« ،من تجرأ؟».
 جاركم.اخرتت أكرث التفسريات غري املؤذية واملناسبة لإلجابة.
 ها ها ها ها ...بدا الضحك الراعد ينذر بالسوء ،ولكن لسبب ما ،مل أكن خائفاً.
يل
رفرفت روسالنا بوجهها الربيء عىل الرشفة ،وتج ّمدت من الدهشة ،عندما عرثت ع ّ
مع والدها نجلس عىل كرسيني وأمامنا كؤوس كونياك.
 أوه ،ابنتي ،سوف نرشب نخبها ،كالنا لديه سبب.144
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رشب الوالد الكأس جرعة واحدة ،وسكب الكونياك م ّرة أخرى يف الكأس عىل الفور.
 بكل رسور.استنشقت رائحة املرشوب اللذيذ ،أخذت رشفة صغرية ،وضعت كأس الكونياك عىل
ّ
السفيل ،و ّدعته ،ورشبت الكأس أيضا دفعة واحدة.
الفك ُ
 اذهبي يا ابنتي إىل البيت ،نريد التح ّدث.قال ذلك زيوس( )7بلطف ،لكن مل يقرتح النقاش.
 عفوا ً ،ولكن ...شعرتُ بال ُجرأ ِة بعد الكونياك ،وأردتُ أن أشري إىل أنه مل يعد مناسباً التكلّم بهذه
الطريقة مع املرأة.
 إىل البيت!أي لطف.
كان هذا الكالم مو ّجها إيل وبدون ّ
ومنح والد روسالنا نفس ُه فاصالً ساخرا ً .شعرت أمام نظرته الثقيلة ،بعدم ارتياح مقيت؛
َ
ُ
كام لو أنني أجربتُ عىل الرقص عارياً عىل مرس ِح األوركسرتا.
متخصص بالفن.
 تقول أنّكّ
ٍ
بتشخيص فظيع ،وغري قابل للشفاء.
ينطق
قال عبارته ،وكأنّه ُ
متخصص يف الرسم اإليطايل لعرص النهضة.
 أناّ
التخصيص بقبضة ،لكن ُسمع ذلك وكأنّه ضعفا.
عت ّكل فخري
ج َّم ُ
ّ
املتخصص بالفن.
 سوف تذهب معي غدا ً إىل صيد الخنازير ،أيّهاّ
مل يكن ذلك سؤاال ،بل كان أمرا ً.
حي:
حاولت أن أستخدم القانون ،يك ال أذكر أنّني ال أستطيع مبدئ ّياً قتل كائن ّ
 الصيد محظور يف املحم ّية. محظور ولكن ليس للجميع ،علينا أن نتح ّدث ،ويف البيت الكثري من اآلذان.***
َّضح يل أن سالح الجرمية  -وهو سالح ال ميكن
أدركنا الفج ُر عند مدخل الغابة .ات َ
ينزلق
حمله ،ق ّدمه يل والد رسالنا – ما هو ّإل ظاهرة شديد ُة الغرابة بالنسبة يلُ .
ويرضب الساقني من الخلف .كنت قد أقسمت
باستمرار عن الكتف ،ويعلق بالشجريات،
ُ
يف املساء ،أنّني إذا ما اضطررت إىل إطالق النار ،فسأص ّوب يف االتجاه اآلخر .وعندما
يئست من انتظار أن يتكلّم ،ق ّررت الهجوم.
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نحب بعضنا بعضاً.
 إنّني أطلب منك يد ابنتك .أنا وروسالنا ّقلت ذلك يف نفس واحد ،حتى أن الوقت مل يسعفني ألشع َر بالخوف.
ُ
سار بضع خطوات وتج ّمد .هل سيطلق النار عيل أم يرضبني بعقب البندقية؟
 من تكون...يل نظراتُه .مل أفهم تفسري الجملة م ّرة أخرى.
استدار زيوس وانهمرت ع َّ
أي نتيجة ستكون أفضل من
وكان سيّان عندي :يُهينني ،يرضبني ،يدوسني برجليهّ .
النجوم ح ّبي يف النهاية .وصمد ح ّبي الختبار الزمن.
شل ُل
االنتظار امل ُعذِّب .لقد أطا َع ّ
ِ
إنَّ ا ألجل ِه توج ُد الحياة .و من أجله ال أخاف املوت.
الحب .وأنت رجل ج ّيد .لكن من تكون؟ اختصايص يف الفن .مثقّف
 أنا أفهم ّكل يشءّ .يأكُلُ ُه القمل .أ ّما ابنتي ...ولن يكون لديك املال البتَّة ،إذا مل ترسق يف هذا البلد .وال
يوجد لديك مكان للرسقة.
أصبح حديثه فجأة إيقاع ّياً ،وكأنّه يتح ّدث إىل نفسه.
استغلّيت فاصالً قصريا ً يف «أغنيته عن النقود» وقلت له:
 ال يعتم ُد ّكل يشء عىل املال. ستموء ،وتشتم ،وتُراكض.ُسمعت هذه الكلامت وكأنّها سط ٌر من أغنية مهد.
لدي حجج أخرى:
ق ّررت االعتامد عىل «نقطة الضعف» ،حيث مل تكن ّ
حل كل يش ٍء ع ّنا ،فهل ستكون غري
 مادامت لديك تلك السلطة التي تجعلك قادرا ً عىل ِّقادر عىل اتخاذ قرا ٍر خالفا لذلك؟ أم أ ّن هذا األمر صعب عليك؟
 انتهى ،روسالنا بالفعل ...قد غادرت ،ميكننا العودة.نظر إىل ساعته ،استدار وسار باتجاه القرية.
هل كانت مجرد خدعة؟ خدعة رخيصة ،مبتذلة يك تُنق ََل روسالنا ،دون فضائح ال داعي
ويحشونها يف سيارة
لها؟ تخ ّيلت كيف يج ّرها الحراس عىل السلَّم إىل الطابق السفيل،
ُ
جيب مف ّيمة .وهل تحتاج السلطة املطلقة حقًا ،إىل مثل هذه الحيل البسيطة؟ جذب
بأي حال من األحوال عند القيام
خسيس .وأن ال تكون موجودا ً ّ
أياد غريبة للقيام بفعل ّ
بذلك.
انزلقت البندقية عن كتفي ورضبت ساقي بشكل مؤمل .ماذا لو تح ّدثت إليهم بلغتهم؟
رفعت البندقية ووضعت إصبعي عىل الزناد:
وردَدتُ عىل القسوة بالقسوة؟ ُ
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 قف!كنت أرغب أن أرصخ به بصوت عال و ُمه ّدد ،لك ّنه كان أشبه برصير.
توقّف ،اندهش ،لك ّنه مل يخف:
 ستطلق النار؟ اتصل بهم اآلن فورا ً يك يعيدوها.منحتني البندقي ُة شعورا ً بالثقة .إنّها اآلن ليست عائقاً ،بل وسيلة مقنعة .شعرتُ بثقل
لطيف .وبسلطة.
 وإالّ ماذا؟ومل يكن مث َّ َة ٌ
خوف يف صوته من جديد.
سأقول ولو كلمة ولن أطلق النار البتّة .وإذا التزمت الصمت وضغطت عىل الزناد؟ ما
القتل باسم الحب جرمي َة قتل .هل ستغفر يل روسالنا؟ وهل
سيظل ُ
ُ
الذي سيتغري؟
تحبني أم أنا مجرد تروي ٍح عن النفس بالنسب ِة لها؟ سأحطّم حياتها وحيايت .سأُصبح
كتبت يف السجن رواية عن القتل من أجل الحب ،فلن يقرأها أحد .بعد أن
قاتالً .وإذا ُ
بلغت ال ُحل َم بأدب السجون ،شعرتُ باالشمئزاز من نفيس وخفضت البندقية.
ُ
 هل رأيت ،إىل أين يقودك األمر؟ إنّها ليست لعبة من ألعابك .سلّم البندقية إىلالحارس.
شعرت بفرا ٍغ مطلقٍ  .زحف إىل وعيي ،وأزاح االرتباك والشعور باملرارة .فراغ بليد أص ٌّم.
ني س َّددت عىل الهدف .اإلصب ُع ضغط عىل الزناد.
يداي رفعتا البندقية .الع ُ
واألحاسيس ليست قادر ًة عىل القتل .الذي يقتل هو الفراغ .س ّيان بالنسبة له
األفكا ُر
ُ
يطلق النار وملاذا.
عىل من ُ
يل الضغط عىل الزناد م ّر ًة أخرى وثالثة .نقرات
ُسمع صوت نقرة زناد فارغة .فكان ع َّ
فارغة من جديد.
تج ّمد زيوس واستدار ببطء.
 ماذا فعلت ...يا بنيُ -،سمعت مرارة يف صوته -ما الذي فعلته... مل تكن َمحش َّوة...يقف يف مرمى النار.
لقد أصبح واضحا ،ملاذا مل يخف عىل اإلطالق وهو ُ
يل أن أعرف ،ما الذي ميكن أن أنتظره منك.
 كان ع ّكأب.
اقرتب م ّني ،وض ّمني إىل صدره ّ
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أسقطت يداي الصامتان البندقي َة عىل األرض .ارتخى الجسم .اندمجت األشجار يف
د ّوامة خرضاء ،منسحبة إىل قاع هاوي ٍة سوداء.
 لسنا قادرين دامئاً عىل تقرير مصرينا بأنفسنا.جا َء صوته هادئاً ورتيبا ،من مكان ما من األعىل.
لست أنا من يختار العريس لروسالنا .العريس سيكون خليفة ،يتم تعيينه من قبل
 ُامل ُتحكّمني بنا .إنّها ليست لعبتك ،وليست حتى لُعبتي .وليكن األمر كذلك .أريد أن أعيش
بقية حيايت بهدوء.
***
لدي تاريخ املوت
يحتفل الناجون من الحاالت الطارئة بعيد ميالدهم الثاين .وأنا ظهر ّ
األ ّول .أن تنىس أنّك قادر عىل قتل إنسان ذلك أم ٌر مستحيل.
رفض الوعي تق ّبل ما حدث .يبدو أن هذا نوع من األمراض ،يس ّبب الصداع النصفي،
مرب الفريز،
وأنّني سأعود إىل البيت ،وأتناول حفنة من الحبوب ،وأرشب الشاي مع ّ
وسيم ّر كل يشء.
مضيت أبحث
ُمدركاً بعد بضعة أشهر ،أ ّن التخلص من الكابوس الوسواس لن يحدث،
ُ
وألقيت اللوم عىل والد روسالنا .يف النهاية ،هو بالذات من أثارين،
عن تربيرات.
ُ
وأذلّني ،وداس عىل مشاعري ،وأوصلني إىل أقىص درجات االنفعال .كانت هذه هي
أي كائن حي .واألفضل من ذلك ،لو أن
طلقاته .لو مل يكن ،ما كنت ألو ّجه
السالح عىل ّ
َ
روسالنا مل تكن يف حيايت .هذا كله بسببها.
بعد أن تعبت من االتهامات التي ال معنى لها ،حاولت عقد اتفاقٍ مع ذاكريت .أم رمبا
يفعل ذلك غري قادر عىل القتل».
شخص ُ
مع ضمريي؟ «أطعم الكالب الشاردة كل يوم،
ٌ
ضغطت عىل زناد بندقية خالية من الطلقات خمس مرات ،فإذا أنقذت حياة
«لقد
ُ
خمسة كائنات حيَّة ،فسنكون قد صفَّينا الحساب» .مل يكن من الواضح فقط مع من
سأصفّي الحساب.
يل فيها الالمباالة املطلقة .غطتني الذكريات أثناء حديثي
أتذكر اللحظة التي سيطرت ع ّ
سقطت
يف مؤمتر علمي ،وأنا أنطق العبارة الالزمة «إيطاليا -مهد عرص النهضة» ،حيث
ُ
هربت وم ّزقت
وأدركت أن عرص نهضتي لن يأيت البتّة.
من جديد يف «مشهد الصيد»
ُ
ُ
أي تربيرات حتى .شعرتُ باقرتاب املوت.
التقرير .وما
ُ
حاولت أن أق ّدم َّ
لدي رغبة يف وداع ّكل من أفرحني يوماً ما ،وجعلني سعيدا ً ،ومأل حيايت
ظهرت ّ
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معنى .ت ُقت ،وأنا أتصفّح صور األرسة ،وألبومات لوحات «عرص النهضة» ،وأتج ّول عرب
ً
طرقات الطفولة ،إىل السعادة غري املحققة ،والحياة التي مل تنجح .أخرجت من السقيفة
والدي الفن ّية وعلّقتها عىل الجدران .لقد أعجبني بشكل خاص تشغيل
العلويّة لوحات
ّ
«حفالت براندينبورغسك املوسيقية» لباخ ،واالستامع إليها ،وأنا أتأ ّمل املناظر الشتوية
التي أبدعتها ريشة والدي.
وتوقف مشهد الطلقة الفارغة عن أن يكون كابوساً ،بل أصبح مج ّرد حلم.
قس ُم
اليشء الوحيد الذي بقي راسباً أسو َد ،وقرش ًة ش َّحا ٍر عىل روحي -أنني ما ُعدتُ أُ ِّ
الناس إىل مؤلفني ومنفّذين ،لطيفني وخسيسني .األمر بسيط :أُطلق النار عىل هذا
اإلنسان أم ال.
***
عن حفل زواج روسالنا وفيليكس تحدث ّت نرشاتُ أخبار العامل كلّه .حتى أ ّن هذا الحفل
أث ّر يف أسعار العمالت .وبارك زواجهام الوالد يف بثّ مبارش ،وهو يف حالة سكر
شديدة.
مل يتس َّن لزيوس أن يكمل حياته بهدوء .وجدوه ميّتاً بعد فرتة قصرية جدا ً يف مسكنه
يف ضواحي موسكو .اإلشاعات حول موته كانت كثرية ،لك َّن تحقيقاً جنائ ّياً يف القض ّي ِة
مل يُفتَح.
عندما علمت بهذا املوت ،شعرتُ بالخفّة .وبدا جسدي عديم الوزن .حلّق أينام تريد.
عىل األرجح ،أ ّن الوالد عندما شعر أن موته أصبح قريباً ،اهت ّم مبستقبل ابنته :وحسب
وص ّيته ،فإ ّن روسالنا اآلن ستوقع عىل تجديد وكالة فيليكس إلدارة الرشكات ّكل عام .أنا
مل أدخل يف التفاصيل القانون ّية ،لكن األمر كان عىل هذا الشكل ،فيليكس ال يستطيع
قتلها وال الطالق منها .ويف حال موتها ،كام أوضحت يل فيام بعد ،فإن فيليكس لن
يرث شيئاً من ّكل ما رسقه والدها من دون تعب.
التص ّور الغريب لزيوس عن سعادة ابنته ،تح ّول بالنسبة لها عملياً إىل سجن .لقد
أقفل فيليكس األبواب عىل زوجته يف قريتنا ،يك ال تفسد صورة رجل األعامل الناجح
وصل ذات مساء خانق إىل القرص الخايل منذ
والوطني ،بفضائح اجتامعية منتظمةَ .
موكب من سيارات الجيب امل ُفيّمة .ارتجفت الغابة من املوسيقى املبتذلة
عرش سنوات ٌ
الحامضة .وأصبح التنفّس صعباً بسبب الغازات العادمة.
فهمت أن ...
من مقاطع الفضيحة ،
ُ
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  ...أيتها العاهرة ،لن تخرجي من هذا الثقب أبدا ً ...  ...أيها النذل ،لن تحصل عىل توكيل رسمي ...  ...أنت ،أيتها الحيوانة ،سوف متوتني إن مل توقعيها...  ...أنت ،أيّها البهيمة ،ستزحف عىل ركبتيك خلفها ...غادرت سيارات الجيب ،وأشعل الضوء يف بيت الحراسة.
ملاذا نَظَّ َم القد ُر لنا لقا ًء للم ّرة الثالثة؟ شعرت بعدم االرتياح ،كام لو أ َّن شخصاً غريباً
آخر ِ
أرس َل ليعيش يف شقتي .وال يشء أكرث .إنّه الفراغ.
 مرح ًبا ،أيّها امل ُن ّجم... مرحبا ... مل تعرفني؟ أنا  ...كنت عىل يقني من أننا لن نرى بعضنا بعضاً أبدا ً ... ها نحن التقينا ... نعم التقينا ...يل ،أنا هنا لليوم الثالث عىل التوايل؟
 ملاذا ال تأيت إ ّمباذا ميكن أن أجيب؟ مل تكن مث ّة حاجة للحديث عن جروحي الروحيَّة .تكفيها
جروحها .رمبا مل يخربها والدها عن الطلقات الفارغة .وحتى لو كان قد أخربها فام
فائدة أن تتذكر ذلك؟.
وصمتنا .شعر كل م ّنا باألمل وفهم أنه ال معنى لتقاسمه مع اآلخر.
وقفنا َ
ارتجف صوتها قائالً:
َ
 أنتُ ...ز ْرين أحياناً... اليوم سأسافر لبضع ِة أيام ،وسأم ّر بالتأكيد فيام بعد... ال ترتكني ،أيّها امل ُن ّجم...رأيت دموعها .حيث بدت يف أش ّعة الشمس ،صفراء بشكل ال يصدق .مل أكن
وألول مرة ُ
أصدق أن التعبري عن الحزن ميكن أن يكون ُمبه ًجا إىل هذه الدرجة.
***
نصب فيليكس متثال روسالنا الذهبي  -وهو بطولها الحقيقي متاماً مع ّكل سحرها
َ
ِ
األنثوي املتميّز -عىل رشفة مدخل القرص يف الذكرى السنوية لزواجهام .كلفة هذه
شخصيات معارص أن يك ّرر موسكو ثالث م ّرات أخرى.
التحفة كانت لتسمح لن ّحات
ّ
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عندما ُر ِف َع الغطا ُء األبيض عن املرأة الذهبية ،فَكَّرتُ أ ّن ردفها األيرس وحده ،كان كافياً
إلنهاء مشكلة حرائق الغابات يف منطقتنا .أعاق الدخان الكثيف الضيوف من االستمتاع
بـ «ظاهرة روسالنا الذهبية» ،ولكن مل يجرؤ أحد عىل الدخول إىل املنزل ،خوفا من
الزوج املخمو ُر بالكونياك ،الذي سقط فوق رأسه املال والسلطة ،سقط
غضب املالك.
ُ
بدور ِه يف الوطنية عىل رؤوس أتباعه املجمعني:
نثوي مع ثديني من السيليكون! هذا هو الجامل الرويس
 هذا ليس أي منوذج أُ ٌّالحقيقي! هؤالء ُه َّن النسو ُة لدينا يف روسيا! أنتم تعرفون كم أحب زوجتي! أنتم ترون
ذلك اآلن! إنّها روسيا بالنسبة يل! عظيمة وحبيبة!
أبيض مجهول الهويّةَ ،
حاول أن يُحق َِّق شيئاً بنربة صوته
تذكرت ُه من ُ
قبل رجالً صغريا ً َ
الخاصة .ومع ذلك ،ومع مرور الزمن ،استطاع صانعو الصور واملتملّقون األذالّء ،إقناعه
بتم ّيزه الخاص ،وبامتالك ِه كاريزما شخص ّية ال يُستغنى عنها .ولعلَّهم بذلوا جهدا كبريا
يف ذلك.
الرضوري بالنسبة يل ،أنا الوحيد املدعو ليس كعبد ،بل كجا ٍر يف العزبة،
مل يكن من
ّ
خصيصاً من
أن أستح ّم يف نافورة الوطنيّة .بانتظار روائع ما يطبخ ُه الطبّاخ املجلوب ّ
إيطاليا ،والتي أخذت تربد مع ّكل شعار لزوج روسالنا .مشيت عىل طول خط أشجار
النخيل يف األحواض ،متأ ّمالً الضيوف .أدهشتني التعابري البرصية املتن ّوعة لإلخالص
العبودي .فقد َ
نال رشف حضور الحفل نحو ثالثني شخصاً ،مل يُك ِّرر أح ُدهم اآلخر .ج ّد
ّ
ذابل ذو بقعة صلعاء تلمع ،ميسك وهو يستمع إىل املضيف ،بهاتف ج ّوال يرفع ُه فوق
رأسه ،مو ّجهاً كامريا الفيديو نحوه يص ّوره؛ ورجل قوي يرتدي بذلة ماركة «بريوين»
يضع فتاة عمرها خمس سنوات عىل كتفه ،يك تتمكن من رؤية فيليكس بشكل أفضل؛
وسي ّدة بعمر ما بعد بلزاك( ،)8تتألأل ملعانا من رجليها حتى رأسها ،تُص ّور االهتامم عىل
حافة االنفصال ،وكأنّها سكبت ُمصادف ًة نبيذا ً أحم َر عىل فستانٍ نصف شفّاف لفتاة
يل ،لك ّنها ال تجرؤ عىل التم ّرد ،ألنّها مل تكن أقل
نحيلة بشكل مؤمل ،منحني ٍة تحت ثقلِ ال ُح ّ
حرصاً عىل سامع الخطبة .و ّحد هؤالء الناس جميعا دافع مشرتك واحد :كلّام صدحت
الشعارات ،يخطون خطوة صغرية متزامنة نحو املرأة الذهب ّية ،التي كان يتح ّدث إىل
جانبها فيليكس ،وكأ ّن ّكل جملة كانت مصحوبة بنبضة مغناطيسية .تقلّصت الدائرة.
ليلعق القائد حتى املوت .القائد مل
وكان هناك شعور ،بأ ّن القطيع عىل وشك االندفاع َ
يتوقّف:
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 ال تبيك يا عزيزيت ،أنا أفهم أ ّن ذلك كان غري متوقع أبدا .لك ّني ال َآسف عىل يشء منأجلك .الجميع يسمع؟ الزوجة والوطن -هذا ّكل ما لدي! واحد ...اثنان ...تحيا! تحيا!
حيا ا -ا -ا -ا -ا!!!!
رمى الضيوف كؤوسهم عىل العشب ،يك يح ّرروا أيديهم من أجل التصفيق .ركضت
روسالنا ،وهي تكاد تختنق من الدموع ،إىل داخل البيت.
***
يل
بدأنا بزيارة بعضنا بعضاً .بالنسبة يل كانت هذه أمسيات ُمعذّبة بشكل مؤمل .كان ع ّ
ٍ
قصص يك أسلّيها بطريقة ما.
االستامع إىل شكواها واخرتاع
رشب الشاي برسعة ،إىل جلسات ُسكر .مل يكن مث َّ َة ما ميكن الحديث عنه ،وكان
تح ّول ُ
االعرتاف بذلك مخيفاً .وما كان يخيفني أكرث ،أنّه ماعدا روسالنا ،ال وجو َد ال أحد يف
حيايت .الفراغ ال يجذب الناس أبدا ً.
كنت
يف كل صيف وتحديدا ً يف منتصف متوز كان يحدثُ انقطا ٌع يف تواصلنا ،وهو ما ُ
أنتظره منذ الربيع .أىت املصممون وفنانو املكياج واملعالجو َن بالتدليك  -إلعداد روسالنا
للقاء زوجها .أي لتجديد الوكالة .كان هذا الحدثُ يُس ّمى رسميّاً « ذكرى الزواج» .يتج ّمع
الضيوف ،وت ُطل َُق األلعاب النارية .بالنسبة لروسالنا ،كانت تلك فرصة للمساومة عىل
تنازل واحد أو آخر يف نظام السجن .ويف إحدى زيارات فيليكس ،أرصت عىل دعويت
أيضاً للمشاركة يف االحتفال ،كصديق وجار ،وإال فلن يتم التوقيع عىل التوكيل .وقد
حصلت عىل جزئيّاً .دعيت ،ولكن ظهر سوا ٌر عىل معصمي ،يصعق بالكهرباء عند عبور
خط السياج .منذ ذلك الحني ،ويك تت ّم دعويت للزيارة ،كان عىل روسالنا أن تتقاسم
مرشوب كالفادوس مع الح ّراس.
بعد كل «ذكرى» كانت تظه ُر كدمة تحت عني روسالنا أو عىل شفّتها.
 إنّه حقري تافه! وإذا كان يعتقد أنّه سيحصل يف السنة القادمة عىل توكيل ،فهو ُمخطئجدا ً!
ترس ُم عاد ًة مخططات نابوليون ّية ،حول كيفية االنفصال عن الزوج .وما
يف الربيع كانت ُ
أن يقرتب متّوز حتى تدهشني بإذعانها من جديد:
 إذا مل يكن هو ،فمن إذا ً؟ لو كان باستطاعتي استبداله بأحد ما .لكن ما من أحد .ليسلديه منافسون .من ،إذا مل يكن هو؟
مل أرغب يف الجدال .هذا ليس من شأين .وما كنت أستطي ُع تغيري أي يشء يف جميع
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األحوال .إ ّن طغاة املطبخ امل ُب ّجلني ،كام فهمت من دروس التاريخ ،انهاروا بأسباب
موضوعية حرصا ً .بقي علينا االنتظار حتى تتوضّ ع النجوم بالشكل املناسب.
***
أ ّدى جش ُع األسواق املالية العاملية وغباؤها  ،ذات صباح يوم من أيّام كانون الثاين
الباردة جدا ً ،إىل موجة تالية من األزمة .األزمة أ ّدت إىل انخفاض حا ّد يف أسعار
موارد الطاقة .وتسبب انخفاض أسعار النفط والغاز يف إرضاب الرشكات التابعة لرشكة
روسالنا وفيليكس جميعها .أثار اإلرضاب انعدام ثقة املستثمرين .فنظَّموا عملية تفتيش
وتدقيق ،ووجدوا أن فيليكس ليس مجرد لص؛ فقد متكّن من رسقة النفط والغاز ،الذي
مل يُض َّخ بعد من أعامق األرض التي طالت معاناتها.
أدرك فيليكس ،عندما شعر بالخطر ،أ ّن ال معنى لالنتظار حتى التوكيل التايل ،وذاب
بكل بساطة يف الفضاء.
ّ
عرث املأمورون القضائيون الذين قدموا إىل قريتنا لوصف املمتلكات املحجوزة ،يف
الذهبي ،مرم ّية للموت
بداية آذار ،عىل جثّة روسالنا .كانت متج ّمدة عند رجيل التمثال
ّ
جوعاً من قبل الح ّراس الذين مل يتلقوا مرتبهم التايل .السوار مل يسمح لها باجتياز
السياج.
َّضح أ ّن الغ ّبية الذهب ّية الضخمة ،التي ت ّم تقطيعها بعد املصادرة ،إمنا هي مج ّرد كتلة
وات َ
حديد مطل ّية بالذهب.
•هوامش:
1ــ كالفادوس (بالفرنسية )Calvados :هو نوع براندي تفاح ،تتميز به منطقة باس
نورماندي يف فرنسا ،وخاصة إقليم كالفادوس ،الذي تنسب تسمية الرشاب إليه .عاد ًة
ما تكون نسبة الكحول يف رشاب كالفادوس بني ( .45%-40املرتجامن),
2ــ األرزيّة [أو الالريكس (بالالتينية )Larix :جنس شجري يتبع الفصيلة الصنوبريّة
ويضم  15-10نوعاً( .املرتجامن).
3ــ نطاق الجبار أو حزام الجبار يف الفلك (باإلنجليزية  Orion›s Belt :أو The Belt
 ) of Orionهو نظام نجمي يف كوكبة الجبار  .هذا النظام النجمي يتكون من ثالثة
نجوم شديدة اللمعان( .املرتجملن).
4ــ ممثّل دمية خشبية ،والبطل الرئييس يف فيلم صور متح ِّركة إيطايل لحكاية أ .ن.
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تولستوي « :املفتاح الذهبي ،أو مغامرات بوراتينو» عام  .1936تتم ّيز الدمية -املمثل
باألنف الطويل جدا( .املرتجامن).
5ــ القنطريون أو املرار جنس نبايت ينتمي إىل الفصيلة النجمية ...هي نباتات شوكية
موطن معظمها حوض البحر األبيض املتوسط وكثري منها يف بالد الشام( ..املرتجامن).
6ــ شبه جزيرة يامال :هي شبه جزيرة تقع يف غرب سيبرييا ،وتع ّد أكرب مصدر للغاز
الطبيعي يف روسيا( .املرتجامن).
أب اآللهة
7ــ زيوس :يف األساطري اإلغريقيّة هو إله السامء والربق والرعد .ويع ُّد َ
والناس( .املرتجامن).
8ــ عمر بلزاك :مصطلح أصبح شائعاً بعد صدور رواية األديب الفرنيس بلزاك« :االمرأة
الثالثينية»( .املرتجامن).
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إيناتسيو سيلونة
الرواية الحديثة ألسطورة الطوفان
د .حسن حميد

روايئ وقاص وباحث من فلسطني مقيم يف سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

عاش الكاتب اإليطايل املعروف أيناتسيو سيلونة تاريخ بالده القديم والحديث معاً،
فقد عاش األحداث القدمية رواي ًة عن السامع من األجداد والجدات ،ومن الناس
الذين عانوا من فظائع الكوارث التي أملت بهم ،وباألمكنة التي عاشوا فيها.

د .حسن محيد

لقد كانت األحاديث املتواترة عن طوفان عام  1900تغرق نفسه ،كغريه ،بالحزن
العميق ألن مياه الطوفان أتت عىل البيوت ،والقرى واملدن ،واملواسم ،واملاشية،
فأغرقت كل يشء ،وأخذت بطريقها كل يشء ،ورشدت الناس بعد أن ه ّدمت
بيوتهم ،وأخذت مواسهم ومواشيهم ،وقد كانت املنطقة التي عاش فيها أهل سيلونة
أكرث املناطق اإليطالية عرضة للخراب والتدمري واملوت ،ألنها منطقة محاطة
بالجبال الواقعة إىل رشق العاصمة روما ،وقد استمرت معاناة األهايل سنوات
طواالً حتى أعادوا بناء القرى مرة أخرى ،وما إن ت ّم لهم ذلك حتى فجعت املنطقة
بزلزال شديد دمر مناطق واسعة ،وقىض عىل الكثري من األهايل ،وقد عاش
الكاتب سيلونه هذه األحداث ووعاها ،ورأى لوعة الناس وهم يترشدون فرارا ً من
الهزات األرضية التي قلبت حياتهم إىل جحيم ،وما إن هدأت حركة الزلزال حتى
توافد جامعو الرضائب عىل املنطقة يطلبون حق الدولة من الرضائب ،والناس
يف ظروف صعبة ،وأحوال بائسة ،وقلوب موجعة لكرثة ما فقدوا ،ولكرثة التدمري
الذي طال كل يشء ،األمر الذي استفز الناس فطردوا جامعي الرضائب ،وأغلقوا
الطرق بوجوههم ،وجرحوا وقتلوا بعض عامل الدولة الذين أرصوا عىل أن يدفع
األهايل ولو أجزاء من الرضائب ،ألنه من غري املعقول لهم أن يعودوا إىل العاصمة
روما من دون جباية أي يشء من املنطقة ،وإن كانت منكوبة بفعل الزلزال ،وإن
كانت نفوس الناس ميتة أو تكاد.
عاش الكاتب سيلونة هذه الوقائع واألحداث ،وهو يف عمر طفولته الثانية ،فأحس
بتذمر الناس وشكاياتهم ،وفقرهم ،ومبا أصابهم من ويالت الزلزال ،فانحاز إىل
جموع الجامهري ضد جامعي الرضائب ألن فعلهم املتمثل بدفع الرضائب كان
فعالً غري أخالقي ،ال بل كان من املنارصين لفكرة أن تغيث الحكومة اإليطالية
يف روما ،األهايل املنكوبني بإعامر بيوتهم ،وتعويض ما خرسوه ،ومواساتهم
أحس أن هبة األهايل ضد موظفي الحكومة
بعدما فقدوا الكثري من ذويهم ،لذلك ّ
هو فعل أخالقي وإنساين يعرب عن حيوية الوعي ،وصحوة القيم ،والتضامن
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االجتامعي ،وشبوب النار يف أرواحهم.
***
ولد الكاتب اإليطايل أيناتسيو سيلونة يف بلدة (بيشينا) الواقعة إىل رشق مدينة
روما ،وسط جبال عالية مخيفة ،سنة  ،1900أي يف وقت الطوفان الكبري الذي
أغرق القرية ودمر بيوتها ،وأفسد مواسمها ،شأنها يف ذلك شأن ما حصل يف
جميع القرى والبلدات املحيطة بها ،وقد اتصف أهايل هذه البلدة بالطباع الجبلية،
فهم أهل عنف وقوة وجربوت وأصوات عالية ،قد جابهوا السلطات الرومانية
طويالً ،وعىل فرتات متعاقبة من التاريخ ،فبطلهم الشعبي (سيلونة) الذي اتخذه
الكاتب اسامً له ،قام بثورة عظيمة ضد حكام روما سنة ( 90ق.م) ،وقد انترص
مرارا ً عىل الجيش الروماين الذي أُرسل للمنطقة ،واستطاع أن ينال حكامً ذاتياً
كف أيدي حكام روما عن التدخل يف شؤون املنطقة ،وقد صارت
للمنطقة ،وبذلك ّ
انتصارات (سيلونة) حدثاً تاريخياً ،مثلام غدا هو بطالً شعبياً.
االسم الحقيقي للكاتب أيناتسيو سيلونة هو سيكندو ترانكوييل ،وقد أخذ اسم
البطل التاريخي (سيلونة) تقديرا ً لبطوالته التاريخية ،وتسطريه ألفعال املقاومة
الشعبية املجيدة ،وبهذا أراد الكاتب أن يتشبه بالبطل (سيلونة) الثائر عىل حكام
روما القدماء ،ليقول إنه يثور عىل حكام إيطاليا الجدد الذين تبنوا النزعة الفاشية.
درس سيلونة يف مدارس قريته واملنطقة املحيطة بها ،ثم غادر إىل روما ملواصلة
دراسته فيها ،وهناك انتسب إىل عصبة الشباب االشرتايك املناهضة لألفكار
الفاشية القامئة عىل االستبداد ،واالنفراد بالحكم ،والحجر عىل الحريات كلها،
وبذلك سعى سيلونة ،يف مستهل شبابه ألن يكون ثائرا ً سياسياً ملواجهة ظلم
الحكام ،ورافعة ألحالم الناس يف الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية.
أُغلقت طرق السياسة بوجهه ،وحيل بينه وبني تحقيق ما يطمح إليه لذلك ترك
السياسة ،والتحق بعامل الكتابة واألفكار لعله يحقق بقلمه أدبياً وفكرياً ما مل يستطع
أن يحققه بنضاله السيايس الذي استهلك نصف عمره الذي أمضاه متوارياً
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مختفياً عن أنظار الرشطة الفاشية التي اتهمت بالبحث عنه ،وعن رفاقه الذين
صارت أعدادهم كبرية ،وحني سنحت له فرصة الهروب إىل الخارج ،غادر إيطاليا
إىل سويرسا ليعيش يف منفى أُجرب عليه بعدما لوحق وطورد كثريا ً ،ويف سويرسا
أخرج للنور روايته الشهرية (النبع املر) أو (فونتامرا) التي كتبها يف الغرف املظلمة
املتوارية يف أثناء مطاردة الرشطة الفاشية له ،وأرسل مخطوطة الرواية إىل فرنسا
إىل (باريس) تحديدا ً ليك تصدر هناك ،لكن النارشين رفضوا نرشها ،ألنها رواية
ال تهم القراء الفرنسيني فأحداثها
تجري يف قرية إيطالية ،وفيها مآس كثرية ،وفواجع مؤملة ،ومبالغات تفوق الخيال،
لكن سيلونة ترجم روايته إىل األملانية ،وأرسلها إىل زيوريخ وطبعت هناك عىل
نفقة سيلونة ومبساعدة من رفاقه الذين بلغ عديدهم نحو سبعامئة مشارك ،وقد
حظيت الرواية بتقدير كبري ،بعدما تركت أثرا ً طيباً يف نفوس األدباء والنقاد
والقراء يف آن ،وبذلك حاز سيلونة شهرة ما كان يتوقعها ،وعرب عمله األول الذي
مل ينرش بلغته األصلية (اإليطالية) وإمنا عرب ترجمته إىل األملانية.
تروي رواية (فونتامرا) حكاية موت قرية بكاملها ،بيوتاً ،وبرشا ً ،وماشية ،وحقوالً،
يقصها ليالً عىل مؤلفها ثالثة من اإليطاليني الذين فجعوا مبا حدث ،وهم يشكلون
ّ
أرسة واحدة مؤلفة من زوج وزوجة وابنهام ،وتصور الرواية عاملاً قروياً لقرية
قاحلة ،بائسة ،يعاين أهلها من الحرمان والفقر ،بعيدة عن القرى األخرى ،فهي
منعزلة متاماً ،الوصول إليها صعب ألن طرقها الجبلية شديدة الوعورة ،تسكنها
بعض العائالت ،يأتيها القسيس مرة واحدة يف السنة ،وعىل ظهر دابة (بغل) ،وهي،
أعني القرية ،يف كل شؤونها بعيدة عن التمدن والحضارة ،فإن وصلت إليها سيارة
فإن هذا الفعل يغدو حدثاً تاريخياً وقصة يتداولها الناس طوال أيام ،وتص ّور
الرواية أيضاً الناس وهم يقاومون املوت بطرق ووسائل عجيبة غريبة إىل حد أن
رجل الدين فيها واسمه يوسف الكوبرتيني ،الزاهد املحب لله ،وحني يصبح يف
حرضة الله يف السامء ،يخجل من أن يطلب شيئاً من الله الذي يلح عليه يف أن
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يطلب ،ويشجعه بقوله إنه هو سيد السامء ،وإنه قادر عىل تلبية كل ما تريد ،إنه ال
يطلب ألن رأسه مزدحم بالطلبات ،فبأي منهام يبدأ ،إنها الحرية التي تحول بينه
وبني طلب أي يشء.
وتص ّور الرواية تحويل مياه القرية كلها إىل مزارع أحد النبالء ،وكيف أن الناس
يذهبون إىل قرص النبيل ،فيقفون وقفات اإلستخذاء من أن يسمح لهم بالقليل
من املاء ،فيوافق النبيل بأن يأخذ هو ثالثة أرباع املياه يف القرية ،وأن يشاركهم
يف الربع املتبقي لهم ،وحني يشعر األهايل بالغنب يحاولون الثورة ،لكن القوات
الفاشية التي تحمي النبيل ،تهاجمهم فتقتل من تقتل ،وتحرق البيوت بعد نهب ما
فيها ،وتعتدي عىل النساء ،وتغتصب الفتيات ،ومن بينهن الفتاة الجميلة (ألفريا)
عشيقة الثائر (برياردو) الذي مىض إىل روما للعمل هناك ليجمع بعض املال الذي
يخوله خطبتها ،لكنه يتخبط يف العثور عىل عمل يف روما ،فيقبض عليه أفراد
الرشطة الفاشية ويودع يف السجن ،وتتناهى إليه ،وهو يف سجنه ،أخبار اغتصاب
خطيبته (ألفريا) ،ثم موتها مقتولة بعد عودتها من الدير الذي ذهبت إليه طلباً
للتكفري عام ظنته إمثاً  ،أي(فعل االغتصاب) ،لذلك كله يحاول (برياردو) الهرب،
لكنه يخفق فيعاقب بالقتل.
وتنتهي الرواية بتنادي أهلها أن ينظموا أنفسهم ملواجهة (النبيل) ،وقوات الرشطة
الفاشية التي تحرسه ،وعىل عكس ما قاله النارشون ،إنها خيالية ،فقد كانت
الرواية تروي سرية شقيق الكاتب سيلونة الذي قاوم السلطات الفاشية ،فاعتقل،
وزج به يف السجن إىل أن مات.
وتوالت أخبار شهرة سيلونة حني صدرت روايته (خبز وخمر) وهي تدور حول
رجل دين ،هو أصالً ثائر إيطايل ،كان قد هرب من إيطاليا إىل بلجيكا ،ثم عاد
إىل قريته بثياب الرهبنة ،وهناك راح يتصل بجميع الناس والرشائح االجتامعية،
ويهيىء للثورة ،لكن أمره ينكشف ،فيهرب إىل الجبال ليعيش حياة العابد الزاهد
فيأكل من مثار األرض ،وينام بني األشجار بعد ما طرده مجتمع االستبداد.
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الرواية األخرى التي أسهمت يف شهرة سيلونة هي رواية (بذور تحت الجليد) وهي
تتحدث عن ثائر إيطايل آخر يتهم بالقتل وهو بريء ليالقي عىل أيدي الفاشيني
مصريه باإلعدام ،ثم رواية أخرى عنوانها (حفنة توت) تقص حياة ثائر إيطايل
جديد يعيش حياة التمرد ،ثم حياة الرهبنة والدعوة إىل املحبة والتآخي اإلنساين.
لقد عاش سيلونة حياته منفياً من جهة ،وكاتباً عن حلمه الثوري باالنتصار عىل
االستبداد والظلم ،وتحقيق العدالة االجتامعية.
تويف سيلونة بعدما أثرى موضوع الثورة بتقدميه مناذج ثورية قدمت حياتها
قرابني من أجل حياة كرمية ال ترىض بالظلم واالستبداد بديالً عن الكرامة
واملحبة اإلنسانية.
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روبرت زيتالر
و«حياة كاملة»..
تفتقد الكمال
سامر الشاميل

قاص وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

رواية (حياة كاملة) املصنفة ضمن القامئة القصرية لجائزة البوكر الدولية
لعام  2016هي العمل الخامس لألديب (روبرت زيتالر) الذي ولد يف النمسا
عام  1966وعاش يف أملانيا وكتب بلغتها.

سامر الشمالي

ـ1ـ
تقدم هذه الرواية التي حظيت بالكثري من الشهرة سرية بطلها (أندرياس إيجر)
االبن غري الرشعي المرأة أسلمته قبل قضاء نحبها إىل زوج األخت الذي استغله
كخادم دون أجر يف املزرعة ،ورغم ذلك كان يعامله بقسوة شديدة .فعندما أسقط
دون قصد وعاء الفخار من يديه رضبه رضبا مربحا حتى انكرست إحدى قدميه،
ومل يحظ بالعالج املناسب فظل يعرج طوال حياته( :رغم أن أندرياس إيجر كان
يُعترب شخصا ذا إعاقة ،لكنه كان قويا .كان يستطيع التصدي ملهامه ،ويطالب
بالقليل ،وبالكاد يتكلم ،ويتحمل حرارة الشمس يف الحقول متاما مثلام يتحمل
الربد القارس يف الغابة .كان يقبل أي عمل ،وينجزه بأمانة وبال تذمر .كان يجيد
العمل باملنجل مثلام يجيده باملذراة .يقلب العشب املقصوص حديثا ،ويح ِّمل عربات
النقل بروث الحيوانات ،ويعتل الحجارة وحزم التنب من الحقول .كان يدب مثل
خنفساء فوق األرض ،ويصعد الجبل بني الصخور مالحقا املاشية التائهة .كان
يعرف يف أي اتجاه ينبغي تقطيع كل نوع من أنواع الخشب ،كيف يوضع اإلسفني،
وكيف يربد املنشار ،وكيف ت ُجلخ البلطة) ص.28
بعد بلوغ (إيجر) التاسعة والعرشين استأجر -مبا جمعه من مال قليل -قطعة
أرض رخيصة مهجورة ومليئة بالحجارة ،فأصلح من شأنها وبنى فيها بيتا صغريا،
واستقبل فيه عروسه الخادمة يف فندق القرية .وكان الحب الذي جمعه بهذه
املرأة يجعله يقوم بأفعال مل يكن يتخيل نفسه قادرا عىل القيام بها قبل ذلك:
(خالل حياته مل يستطع إيجر أن يتذكر أنه حدث وتكلم كثريا هكذا كام حصل
حينها عند الزيارة األوىل ملاري ألرضه .كانت الكلامت تتداعى منه هكذا ببساطة،
وكان يستمع إليها مذهوال ،كيف تصطف خلف بعضها من تلقاء ذاتها متاما ليخرج
منها معنى ،مل يكن يتضح حتى بالنسبة إليه إال عىل نحو مفاجئ بعد أن يتلفظ
بها) ص.35
أراد (إيجر) الحصول عىل املال ليوفر لزوجه حياة هانئة ،فاقبل عىل العمل الشاق
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دون تذمر يف رشكة بناء التلفريك ،وهناك عهد إليه بأعامل خطرة كزراعة األلغام
يف الصخور لتفجريها .ومل يكن هذا البائس يشعر بخطورة ما يقوم به ،أو ينتابه
الخوف ،فقد كان مستسلام لقدره ،وراضيا مبعيشته البسيطة التي ال تخلو من
مرسات قليلة( :قام بحفر حفر يف الغرانيت ،كان يزرع فيها مسامري تثبيت بطول
ساعد من املفرتض أن تتحمل الحقا سلام معدنيا طويال لفنيي الصيانة .بإحساس
رسي بالفخر أخذ يفكر بالرجال الذين سيتسلقون يف وقت ما هذا السلم ،غري
مدركني أنهم مدينون بحياتهم له وحده وملهارته) ص.47
الحياة الهادئة ال تُوهب لإلنسان طوال العمر ،ففي ليلة شتوية حدث يف الجبال
العالية انهيار ضخم ،وغمرت الثلوج الثقيلة املنزل الخشبي حيث كانت زوج (إيجر)
التي منحته أياما قليلة من الرسور قبل رحيلها املبكر( :تحت طبقة من مسحوق
بعمق يصل حتى الركبة .كان الثلج قاسيا كام لو أن مدحلة قد رصفته .تناثرت يف
كل مكان ألواح السقف الخشبية ،والحجارة ،والخشب املتكرس .استطاع أن يتعرف
عىل الحلقة الحديدة لربميل املطر الذي ميلكه وقربها مبارشة إحدى فرديت
حذائه .عىل موضع مرتفع قليال برزت من األرض قطعة من املدخنة .تقدم إيجر
بضع خطوات إىل حيث خ ّمن أن املدخل يقع تحته .سقط عىل ركبتيه وبدأ بحفر
األرض .ظل يحفر حتى أدميت يداه وصار لون الثلج تحته داكنا) ص.64
مل يعد لدى (إيجر) ما يربطه بالحياة ،ومل يكن لديه أي أفكار حول الرصاع
الناشب -الحرب العاملية الثانية -ورغم ذلك طلب االلتحاق بالجيش األملاين ألنه
مل يجد ما يفعله ،ورفض بسبب العمر والعرج .ولكن بعد أربع سنوات استدعي إىل
الخدمة العسكرية ،وأرسل إىل بالد القوقاز ملحاربة الروس ،وهناك وقع يف األرس،
وقىض مثاين سنوات بعيدا عن وطنه قبل إطالق رساحه( :تم جمع األرسى يف
الساحة األمامية للثكنات ،حيث توجب عليهم أن يتجردوا من مالبسهم ويكدسوها
فوق بعضها يف كومة كبرية تفوح منها رائحة نتنةُ .ص َب البنزين فوق الكومة،
وأرضمت النار بها ،وبينام كان الرجال يحدقون يف اللهب ،بدا عىل وجوههم
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الخوف من إعدام فوري بالرصاص ،أو مام هو أسوأ حتى من ذلك .لكن الروس
أخذوا يضحكون ،ويتحدثون بصخب جميعا يف آن واحد ،وعندما أمسك أحدهم
أسريا من كتفه ،وضمه إليه ،وقام مع هذا الشبح العاري النحيل برقصة ثنائية
مضحكة حول النار ،بدأ يتضح لألغلبية أن هذا الصباح كان صباح خري) ص.89
منحت البلدية (إيجر) حجرة خشبية خلف بناء املدرسة ،ولكن التعويض الحكومي
املمنوح للعائدين من الحرب غري كاف ملعيشة بسيطة ،فعاد الرجل الشقي إىل
العمل يف الحقول ،وتنظيف الحظائر .ورغم بؤسه واتساخ مالبسه اسرتعى انتباه
معلمة األوالد لنظافة قلبه الطيب ،فزارته يف حجرته حيث ال يوجد مقعد صالح
للجلوس( :عندما انطلق الجندول بهزة خفيفة وقف إيجر عند إحدى النوافذ .شعر
باملعلمة تقرتب منه من الخلف وتنظر فوق كتفيه .فكر كيف أنه مل يغسل سرتته
منذ سنوات .عىل األقل قام األسبوع املايض بتعليق رسواله يف مياه النبع لنصف
ساعة ،ثم جففه يف النهاية فوق صخرة مشمسة) ص.120
بات (إيجر) عاجزا عن الحب عقب رحيل زوجته ،فرتكته املعلمة اللطيفة ألحزانه.
وكان سيعيش وحيدا لوال اختالطه مع السياح بعدما عمل مرشدا ألنه كان يحفظ
الطرق بني الجبال الشاهقة كام يحفظ خطوط يديه الخشنتني .ولكن مل يستمر
يف العمل طويال وقد بات عجوزا ليس لديه القدرة عىل تحمل املزيد من األعامل
املجهدة ،كام فقد الرغبة يف العيش ،فحزم أمتعته القليلة مغادرا القرية ،ومل يكن
يعود إليها إال مرة واحدة يف األسبوع لرشاء أشياء ال ميكن االستغناء عنها كالشموع.
وعاش يف حظرية مهجورة جعل منها مكانا صالحا لسكنه( :كان يرى الناس بطرف
عينه وهم يقربون رؤوسهم من بعضها خلف ظهره ،ويبدؤون بالتهامس عليه .عند
ذلك يستدير باتجاههم ويرمقهم بنظرة مح َّملة بأقىص ما ميكنه من غضب .ولكن
يف الحقيقة ،تكاد آراء القرويني وما يبدونه من سخط ،ال تعنيه يف يشء) ص.132
مات (إيجر) يف عزلته عن تسعة وسبعني عاما ،واكتشفت جثته بعد ثالثة أيام
قس
متجمدة يف كوخه ،وكأنه يغط يف نوم طويل( :كانت املراسم قصرية .تج َّمد ّ
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الرعية من الربد بينام كان حفارو القبور ينزلون النعش يف الحفرة التي حفروها
بحفارة صغرية .يرقد أندرياس إيجر بالقرب من زوجته ماري .فوق قربه حجر
جريي تنترش فيه الشقوق ،وينمو فوقه يف الصيف زهر الكتانية البنفسجي الفاتح)
ص.138
ـ2ـ
بعد موت (إيجر) تعود الرواية لتعرض شيئا من حياته املاضية يف الصفحات
األخرية ،كام بدأت الصفحات األوىل بواقعة قبل العودة إىل عرض حياته منذ
الوالدة ،وذلك باستخدام (ضمري الغائب) بتقنية (الرؤية من الخلف) حيث يحيط
الراوي بحياة الشخصية من جوانبها املختلفة.
وقد أجاد الروايئ الكتابة بأسلوب سلس ال يخلو من التشويق .إضافة إىل أن
الشخصيات مقنعة بترصفاتها املربرة نتيجة ظروفها الخاصة والظروف املحيطة
بها .وأتت األحداث متسلسلة دون إقحام وقائع مل تكن يف صالح الحبكة املتكاملة
للعمل األديب.
لكن الرواية قدمت بطلها من الخارج ،ويف وصف رسيع لألحداث املتالحقة-
إضافة إىل قرص الرواية -وهذا ما حال دون استثامر إمكانية الرسد بالغوص
عميقا داخل تلك الشخصية املعقدة الواقعية بامتياز ،باعتبار أنه( :ال يتحقق الصدق
املوضوعي يف تصوير الناس يف األدب الواقعي بتصنيف وتفصيل الخصائص
االيجابية والسلبية لشخوص العمل من قبل الكاتب ،بل بعمق نفاذه إىل العامل
الداخيل للشخصية)  .فـ(إيجر) الذي ترصد الرواية حياته منذ نشأ دون والدين يف
مزرعة قريبه الذي يفتقد الرحمة ،وعاىن طوال حياته من إعاقة حركية ،وافتقد
املرأة الوحيدة التي أحب ،ووقع يف األرس .فقد عاش حياة طويلة حافلة باألحداث
التي كان من املمكن استثامرها بطريقة أفضل ،كام كان من املتاح الدخول إىل
عمق هذه الشخصية بتناول أفكارها وترشيح مشاعرها وأحاسيسها عىل الورق
بدقة متناهية إلحداث األثر املرجو يف نفس القارئ كيال ينىس -بعد االنتهاء من
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قراءة الصفحة األخرية -تلك الحياة الكاملة .ولكن هذا مل يحدث بالفعل ،وبذلك
افتقدت الرواية أهم ما مييز الرسد الروايئ يف البحث عن الجوانب املستورة
والخفية يف حياة الشخصية التي تتحول إىل كائن من حرب وورق لديها حياة
حقيقية يف الكتب ،كام الشخصيات من دم ولحم التي تعيش عىل األرض.
يبدو أن الرواية مل تصل إىل طموح مؤلفها (زيتالر) الذي رغب يف تقديم (حياة
كاملة) كام يبدو يف العنوان -وإن نال تصنيفا مرضيا -فحياة بطل الرواية مل تكن
كاملة لخلوها من املعالجة النفسية العميقة للشخصية ،وهذا ال شك يف أنه محبط
للقارئ املحرتف الذي انتظر رواية أكرث جامال باعتبارها تقدمت عىل الكثري من
الروايات حتى حظيت مبكان يف القامئة القصرية لجائزة أوربية شهرية!.
رغم عدم خلو (حياة كاملة) من سلبيات ال ميكن تجاهلها ،ظلت ممتعة ألنها
مشغولة بحرفية عالية ،لهذا استحقت االنضامم إىل قامئة قصرية لجائزة كبرية
يف القارة األوربية مهد الرواية الحديثة ،وإن بقيت مجرد رواية عابرة يف سجل
األدب العاملي!!.
املراجع:
 )1روبرت زيتالر (حياة كاملة) ترجمة :ليندا حسني -النارش :دار التنوير-
بريوت -الطبعة األوىل .2017
 )2س .بيرتوف (الواقعية النقدية) ترجمة :شوكت يوسف -النارش :وزارة الثقافة-
دمشق .1983
-تم-
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محمد الحفري

روايئ وقاص من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تعد مرسحية «آنتيغون» للكاتب واملخرج األملاين برتولد بريشت أو بريخت من
األعامل الشهرية وذلك ملا تركته من أثر واضح عىل صعيد البناء الفني للنص،
وعىل صعيد العرض املرسحي وما يتبعه من تحوالت قد تختلف جذرياً عىل خشبة
املرسح ،وقد أجمع أغلب النقاد عىل أن نهاية هذه املرسحية تعترب من أقوى
مرسحيات بريشت املؤثرة وذلك عندما أنزل القائد «كريون» تلك الفتاة الثائرة
والغاضبة «آنتيغون» حية إىل البرئ أو القرب وهي ابنة امللك أوديب.

حممد احلفري

وعندما نشري إىل نهايات عند الكاتب املذكور فذلك يعني الخروج عن املألوف
الذي تعامل معه ،فهو من النوع الذي يحاول أن يجعل املشكلة غري مبتوتة والحل
عنده غالباً ما يكون مجرد تصعيد يطرح فيه املشكلة السابقة والخواتيم عنده أشبه
باللغز أو الحزازير.
من ناحية أخرى فإن مسألة التغريب كانت الهاجس املسيطر عىل أعامل الكاتب
املذكور ،ومنها هذه املرسحية التي بني أيدينا والتي يبدؤها مبشهد يعود للعام
1945م وهو زمن حديث حيث يقبض رجال األمن الرسي عىل من يبحثون عنه
ويعلقونه شنقاً عىل أقرب عمود للنور ليدور رصاع بني األخت األوىل واألخت
الثانية الهاربتني من الجنود إذ ترغب إحداهن بدفنه بينام تعارضها األخرى خوفاً
من العقاب ،وهذا الرصاع أو جزء منه عىل األقل يدور بني الشقيقتني ونقصد
«آنتيجون وإيسمني» يف النص األصيل الذي يعود للكاتب اليوناين سوفوكليس
وهو يعد كقصيدة من أهم قصائد العامل الغريب ،وقد استعاض بريخت عن
كورس اليونان وجعل من الحوار سبيالً لخدمة غرضه وهذا التغيري يعود إىل طبيعة
العرص واملرحلة ،وقد ال يكون هذا الكالم مهامً ،وقد ال يعني شيئاً لكاتب مثله يريد
للمسألة الربيختية أن تحل مكان املسألة الشكسبريية ،وال غرابة يف تغريبه الذي
يريد منه أن يخرج لنا ملكاً أو أمريا ً أو أي شخصية أخرى من شخصياته ليقول لنا
اسمه الحقيقي وأنه ميثل هذا الدور وهو بذلك يعاكس مدرسة ستانسالفسيك التي
تدعو إىل الدخول يف عمق الشخصية والغوص يف مكنوناتها الداخلية ومقولتها
األساسية بأن عىل املمثل أال ميثل.
لقد أراد بريخت أن يكون لغزا ً وظاهرة محرية ومل تقترص اقتباساته عىل
املضمون كام تؤكد الكثري من املراجع بل اقتبس أشكاالً مرسحية «مرسح النو،
مرسح بيسكاتور» كام طلع إىل العامل باملرسح امللحمي ،وقد تصدى للنقاد باملزيد
من االقتباسات ،واتخذ أسلوباً مخالفاً لكل ما هو مقدس أو معرتف به ،لذلك شن
حملة عىل موسيقى بيتهوفن وخالف املرسح الشكسبريي ،وأعلن الثورة ضد كل ما
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هو مألوف يف املرسح واإلخراج واملوسيقى واألغاين والشعر وإدخال املرسح داخل
املرسح أو املرسحية داخل املرسحية وهو صاحب مقولة األقدر عىل حامية اليشء
هو األحق به من غريه .ويبدو لنا يف ذلك وكأنه يدافع عن نفسه ،فقد فعل ذلك
يف الكثري من أعامله ومنها دائرة الطباشري القوقازية وبعض اآلثار واملرسحيات
مل تتوهج إال عىل يديه ،لذلك يعترب نفسه هو األجدر واألحق بها من غريه وحتى
من أصحابها األساسيني ،وهو قد عرف كيف يجمع من هذا وذاك كل ما هو مفيد،
وهو األحق باملرسح التعليمي والصيني وغريهام ،مؤكدا ً عىل عبثية الحياة وفساد
الجسد والروح واملجتمع كله قائم عىل االنهيارات والتفتت والتناحر والرصاع تشكل
بنية عميقة فيه ألن الكائنات ولدت متصارعة والغابة هي أصل البرش.
وعودا ً إىل ذي بدء أو إىل مرسحية «آنتيجون» فقد تعامل معها كام تعامل مع
غريها من نصوص حني حولها من شعرية تؤديها الجوقة عىل الطريقة اليونانية
إىل حوارية تقوم عىل الرصاع الحريب ،فهو يعتمد يف مرسحه عىل الحروب بشتى
أشكالها وألوانها ،وذلك ألنها موقف إنساين حرج من ناحية ،وألنها مغروزة يف
النظام االجتامعي الذي ينضوي تحته اإلنسان من ناحية أخرى ،والحرب من
وجهة نظره هي الحياة والحياة هي الحرب.
بعد املشهد الذي يدخله بريخت إىل النص ليغربه ،يعود الكاتب إىل النص األسايس
ليدق فيه طبول الحرب مستبدالً جوقة سوفكليس كاتب النص األصيل بالشيوخ
الذين يوافقون عىل ما يريده «كريون» الذي توىل امللك من بعد أوديب عىل
طيبة ،وغزا مدينة أرجوس وأحرقها وفتك بأهلها والجيش سيعود بعربات الغنائم.
حيث يقول «كريون» :يف هذه اللحظة يتحلق رجايل ويرقصون لإلله ياخوس،
نعالهم ترضب األرض ،أما الجانية فقد أمرت بنقلها إىل مغارة موحشة خارج
املدينة لتبقى هناك ومعها القليل من الشعري والخمر كالتي نضعها للميت يف قربه.
عندها يجيبه الشيوخ وكأنهم صدى لكلامته :الغيوم تتلبد فوق رؤوسنا .يف غرفتها
ابنة أوديب ،تعد نفسها ليؤويها منفاها األخري ،وهي تنصت من بعيد لصوت اإلله
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ياخوس ينادي أتباعه فتجيبه مدينتا التي نخرتها الكآبة.
هكذا يقول امللك الجديد وقد قتل أثناء املعارك مع مدينة أرجوس ولدي أوديب،
عندها يحك ُم أن يدفن أحدهام مبراسم رسمية ألنه قاتل بشجاعة وبسالة مع
جيشه الغازي ،بينام يحكم عىل اآلخر بأن يرتك يف العراء لتأكله الطري ،ومن يقوم
بدفنه سيلقى املوت حتامً عندها تتحداه «آنتيجون» شقيقة القتيل وتعاند أختها
وتقوم بدفنه «كريون :تعرتفني أم تنكرين؟» «آنتيجون :أنا ال أنكر بل أعرتف
بذلك» ويف مكان آخر يقول لها :ولكنك يف قبضتي .فتجيبه :وماذا تستطيع أن
تفعل غري قتيل؟.
ولعلنا نالحظ من خالل هذا الحوار أن العمل قد تصاعد عىل جهتني األوىل
خارجية حيث جبهة القتال وجيشه الذي يهاجم مدينة أرجوس ويحقق االنتصار
تلو اآلخر ،والثانية جبهة داخلية تتمثل يف تصفية خصومه ومعارضيه يف الداخل.
والجبهة الثانية بطبيعة الحال تابعة لألوىل فالنرص عىل األعداء وتدمري مدينتهم
وحرقها دفع بامللك يك يلتفت إىل الداخل ويقبض عليه بالحديد والنار من دون
أن ينتبه أن انكسارا ً ما وتصدعاً قد حدث يف تلك الجبهة وها هو «هيمون» ابن
الحاكم الجديد «كريون» ينسحب من املعركة احتجاجاً عىل فعل والده بالقبض
عىل «آنتيجون» والحكم عليها باملوت ذلك ألنه يحبها وقد تعلق قلبه بها .والحاكم
«كريون» مل يعلم بعد أن ولده «ميجاريه» قد قتل يف معارك «أرجوس» وهو
مل يعد بعد من ساحة القتال ولعله مل ينتبه أيضاً إىل مقولة «ترييزياس» عراف
املدينة األعمى الذي نبهه لذلك ولكنه اعتربه نذير شؤم يف يوم تحقيق النرص.
ولعل أفعاله تلك ال تبتعد كثريا ً عن أفعال الطغاة عىل مدى العصور واألزمنة
والذين ال ينظرون إىل من يعيشون معهم ويقاسمونهم الهواء واملأكل واملرشب
ليكونوا منفصلني عن شعوبهم ومعاناتها وأوجاعها ومن دون أن يدروا أن الحروب
الخارجية تحتاج إىل تكاتف الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف .
لقد اشتغل بريخت يف نصه هذا كمرسحي خبري يعرف جيدا ً كيف ميسك بأحداثه
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وكيف يقيم الرصاعات ويبنيها عىل أسس انهيارات قد تأيت الحقاً لتنسف كل
ما شيده اإلنسان يف عز النهار حيث بدأ تلك الرصاعات التي ال يقوم املرسح
من دونها ،من مشهده األول بني األختني أثناء الحرب العاملية الثانية ثم عاد
إىل القصة األساسية ليظهر ذلك بني «آنتيجون» وشقيقتها التي تعارضها يف
مسألة الدفن وبني «كريون» وولده «هيمون» ثم يظهر ولو بشكل خفي بينه وبني
الشيوخ الواقعني تحت سطوة الخوف ورهبته .وقد اعتمد عىل عمود الحكاية الذي
بناه عىل أساس رفض « «آنتيجون» وتحديها ألمر الحاكم.
وتظهر براعة الكاتب يف هذا النص يف إيقاعنا تحت هيمنة االنتصارات الزائفة
التي حققها جيش «كريون» يف مدينة أرجوس بينام الحقيقة أن أهل تلك املدينة
قد قاوموا برضاوة وكرسوا جيشه وقتلوا ولده قائد الحملة عليهم ،وهم اآلن يف
طريقهم إىل مدينة طيبة ملالحقة فلول جيشه وشتاته املهزوم ،وليست هذه النهاية
وحدها هي التي أخفاها الكاتب فقد شنقت «آنتيجون» نفسها ووجد «هيمون»
راكعاً عند قدميها وعندما دخل عليه والده حاول طعنه فراحت طعنته يف الهواء،
عندها طعن نفسه ،وها هو الحاكم «كريون» يحمل مالبس ولده وعليها الدماء
وحالته أقرب إىل الجنون ،وتلك نهاية منطقية لطاغية من هذا النوع .ومن النص
نقتبس ما ردده الشيوخ بعد خروج «كريون» من املجلس « :استدار وذهب حامالً
بني يديه قطعة قامش ملطخة بالدم ..نحن .نحن ما زلنا نتبعه حتى املوت .القبضة
التي أحنت رقابنا برتت ومل تعد قادرة عىل الرضب ،ولكن اليد التي رأت كل يشء
وتكهنت بكل يشء مل يسعها أن تكون غري عون للعدو ،العدو الذي سيبيدنا اآلن،
الزمن قصري جدا ً« ...وبالتايل ميكن أن نستخلص من هذه املرسحية مقوالت كثرية
أهمها حالة اللجوء إىل القوة عندما تقع الدولة يف التفسخ واالنحالل ،وبالتايل
ميكن القول إن بإمكاننا أن نستفيد من عمل ملحمي مثل هذا لنسقطه عىل تراثنا
وتاريخنا ونخرج مبا يشابهه من حيث الجودة ومبا يناسب لغة املعارصة وذلك من
محاسن فن التمثيل حني يربز ما هو طبيعي يف الحكاية ليجعلها مرشقة تناسب
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حممد احلفري

الزمان واملكان.
ومن الجدير ذكره أن هذه املرسحية صادرة ضمن سلسلة إبداعات عاملية عن
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت عام 2005م  .كام ويجدر
التنويه أن الكاتب العاملي برتولد بريشت قد صدرت له الكثري من األعامل نذكر
منها  :طبول الليل ـ ذو الرؤوس املستديرة ـ ذو الرؤوس املدببة ـ الرايخ الثالث ـ
الرجل هو الرجل ـ الرجل الطيب ـ االستثناء والقاعدة ـ دائرة الطباشري القوقازية.
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مارغريت دوراس« ..العاشق»
انعتاق الروح ..غواية الجسد
نذير جعفر

ناقد وروايئ من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
مارغريت دوراس امرأة متفردة موهبة وجرأة وغموضاً ،امرأة من ضباب وموسيقى وحب
مستحيل .وهي يف رحيلها كام يف حياتها ذاكرة مكتنـزة ،وروح متمردة ،وسرية مل تكتمل بعد
 ...وال يشء ،ال يشء اآلن سوى ما خلفته لنا من روايات وأفالم ،ونصوص مقاتلة …وكل هذا
الصمت البليغ والفراغ األزيل.
هنا ،ليس لنا غري أن نالمس عواملها برفق ،أن نحاور صمتها قليال ،دون أن نقتحم عليها
عزلتها األخرية ورمبا األثرية… ولعلها املصادفة وحدها التي جعلتنا نتوقف عند روايتها
«العاشق» التي نالت جائزة «الغونكور» الفرنسية عام  / 1984/كأعىل تقدير أديب مينح
لكاتب ،وجائزة «همنغواي» األمريكية ،وتصدرت قامئة املبيعات ( )800ألف نسخة يف ستة
أشهر ،وترجمت إىل معظم اللغات الحية يف العامل.

نذير جعفر

لقد قال ماركيز ذات مرة« :أعتقد أن الكاتب يؤلف كتابا واحدا فقط ،عىل
الرغم من أن ذلك الكتاب وحده قد يظهر يف مجلدات متعددة وتحت عناوين
مختلفة» .وإذا كنا ال نستطيع تعميم مثل هذا االعتقاد ،فإننا نرى أن دوراس أقرب
ما تكون إليه ،فهي مل تقدم يف معظم أعاملها سوى سريتها الذاتية ،وبصورة
أساسية ذكريات الطفولة وأيام الشباب األوىل التي عاشتها يف «فيتنام» وتحديدا ً
يف والية «سايغون» إبان االحتالل الفرنيس لكن هذه السرية الذاتية ال تقدم
كاسرتجاع ملاض شخيص بقدر ما تقدم عرب تشابكها بالعامل املحيط وأحداثه
وشخصياته ،ومن هنا تكتسب غناها وشموليتها ،حتى لتبدو سرية ملاليني الناس
الذين تتقاطع مصائرهم مبصائر الشخصيات التي صورتها دوراس بكل ما فيها
من يأس وانتظار وضجر ونبل ووضاعة وعشق حتى املوت.
يف «العاشق»  ،كام يف أكرث رواياتها ،تعاود دوراس استحضار املايض البعيد،
وتنهل من ينابيع الذاكرة تلك الصور الحية واملؤثرة يف حياتها وحياة أرستها،
لرتويها بتلقائية مدهشة بعيدا عن التزويق اإلنشايئ /البالغي ،عرب رؤية رسدية
يتناوب فيها ضمريا ً املتكلم والغائب يف رواية األحداث دون أن يخرجا عن سياق
السرية الذاتية كخلفية أساسية ونقطة تبئري مركزية ينتظم من حولها العامل
الرسدي .ولعل هذا التناوب بني ضمري املتكلم وضمري الغائب ،وما رافقه من لعب
فني بالزمن ،وتحطيم للنظام (الكرونولوجي) التتابعي لألحداث ،هو ما كرس رتابة
الرسد وأحاديته ،وسمح بتقديم املواقف واملشاهد املتكررة يف الرواية من زوايا
ووجهات نظر متعددة.
شخصيات دوراس شخصيات مركبة وغري عادية ،ولذا فهي تلفت االنتباه مبا
تحمله من طباع غامضة وسلوك ملتبس ..إنها شخصيات تعمل يف الغالب أكرث مام
تقول ،تواجه الخطر ومتيض إىل مصريها دون أن تلتفت وراءها .هذا ما نراه يف
بطلة «العاشق» ،الصبية ابنة الخامسة عرشة والنصف بقبعتها اللبادية ،وخيوطها
املذهبة وكعبها العايل ..والرواية بشبكة عالقاتها الكلية ترصد نقطة التحول
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واالنعطاف يف مجرى حياة هذه الصبية ،وهنا نكتشف سحر املخيلة عند دوراس
وسحر الكلمة والفن ،فهي تربط هذا االنعطاف املصريي مبشهد عبور النهر إىل
الضفة األخرى ،وهو ما يوحي بالعبور من الطفولة إىل اليفاعة ،ومن براءة الروح
إىل جحيم الجسد ،ومن غفلة الحواس إىل فضول التجربة ،ومن سلطة األرسة إىل
سلطة الذات يف تفتحها واندفاعها وفرديتها« :عيل أن أقول لكم إن عمري كان
خمس عرشة سنة ونصف السنة .وقد حدث ذلك وقت مرور قارب العبور عىل نهر
«امليكونغ» وتستمر الصورة خالل عبور النهر كله ص  .»10أي خالل حياتها كلها.
والصورة التي تعنيها هنا هي صورة ذلك «العاشق» الذي غري مجرى حياتها،
ونقلها إىل الضفة األخرى ،ضفة الخطر واملتعة يف آن معا .إنه ذلك الشاب الصيني
الرثي واألنيق ،والذي لن تغادر صورته ذاكرتها أبدا« :عىل قارب العبور ،إىل
جانب الحافلة ،كانت تقف سيارة «ليموزين» سوداء … ويف «الليموزين» كان
يجلس رجل أنيق جدا ينظر إيل  ..ص .21
النهر ،قارب العبور ،سيارة «الليموزين» السوداء  ،هذه هي الثيامت األساسية التي
ستتكرر مرارا تارة بضمري املتكلم عىل لسان الشخصية املحورية ،وتارة بضمري
الغائب عرب الراوي غري املبارش الذي يقتحم العامل الرسدي كصوت ثان ليجسد
وعي البطلة لذاتها وملحيطها بصيغة جديدة .وتكرار هذه الثيامت كالالزمة املرافقة
غالبا ما يتم بني مسافة رسدية وأخرى إثر تداعيات الراوي واستطراداته ليشد
انتباهنا إىل الحدث املركزي الذي تدور حوله الرواية وهو لقاء الصبية بالشاب
وما أحدثه من تحول يف مجرى حياتها.
دوراس ال تكتفي باإلشارة إىل الفارق الطبقي والقومي بني الفتاة والشاب لتسوغ
انفصالهام فيام بعد ،إنها تذهب أبعد من ذلك ،إىل اختالف كل منهام يف فهم الحب،
ففي الوقت الذي يندفع فيه الشاب بحب روحاين جامح ،نرى الفتاة تندفع بالحب
إىل أقىص حدود الجسد ،إىل التناهي يف املتعة حتى املوت« :هذا الجسد الذي ال
يشبه األجساد األخرى  ..إنه موجود يف كل مكان ،ميتد إىل اللعب واملوت ص .»92
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ومن هنا تبدأ بذرة الحب املستحيل بالتفتح بينهام إىل أن يفرتقا .والرواية ال
تنتهي هنا كام يحدث غالباً يف امليلودراما بل تنتهي من لحظة بدء جديدة ،عندما
يلتقيان يف باريس بعد أن أصبحا كهلني ،يلتقيان مببادرة من العاشق الصيني
الذي قطع كل هذه املسافات ليقول لها« :إنه كان يحبها كثريا ً ،وإنه لن يستطيع
أبدا أن يكف عن حبها ،وإنه سوف يظل عىل حبها حتى املوت ص .»160
ثنائية املرأة/الرجل ،اللقاء/الفراق  ،الروح/الجسد ،وما يرافق ذلك من انتظار
ومرارة وضجر ،هو ما يشكل الخيوط األساسية لنسيج الحبكة الروائية عند
دوراس ،هذه الحبكة التي يلملم أطرافها القارئ عرب االسرتجاعات الزمنية
البعيدة ،والقريبة ،واالستباقات املتحققة أو املتخيلة ،التي يقوم كل من الفعل
املايض واملضارع بتحديد سياقاتها .إنها حبكة مفككة ،متناثرة يف أمكنة وأزمنة
متعددة ومتباعدة تبدأ من «سايغون» وتنتهي يف «باريس» ،وتتوزع عىل فصول
السنة وسنوات العمر من الطفولة إىل الشباب ،ومن الشباب إىل الكهولة… ومثل
هذا العرض للحبكة أقرب ما يكون إىل تقنيات السينام يف االنتقال من مشهد إىل
آخر بقطع مبارش يستدعي مخيلة املشاهد ويحفز ذاكرته عىل الربط بني املشاهد
املختلفة لتكتمل الصورة أمامه وتتضح تفاصيلها ودالالتها.
إىل جانب املفارقات الزمانية واملكانية يلعب كل من الحذف والتلخيص دوره يف
ترسيع وترية الرسد ويف إضاءة مصري كثري من الشخصيات الخيطية أو العابرة
والهامشية ,والتي تكتظ بها رواية دوراس لتشكل خلفية املشهد السوسيوـ ثقايف
الذي يحيط بالبطلة ,وهذا ما نالحظه بشكل خاص يف رسد سرية العائلة« :ظلت
أمي عرش سنوات دون أن تفعل شيئاً .أصبح األخ الصغري محاسباً يف» سايغون»
وملا مل تكن مدرسة «الفيوليه» موجودة يف املستعمرة ،فقد كان علينا أن نرسل أخي
البكر إىل فرنسا .وقد ظل عدة سنوات يف فرنسا يدرس يف مدرسة «الفيوليه» إال
أنه مل يكمل دراسته ص .« 11
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وكثريا ً ما يلعب تكرار املشاهد واملواقف واألسامء دوره أيضاً يف تعميق داللة األشياء
وإيحاءاتها ،ومن هنا هذا اإللحاح عىل ذكر «زوج األحذية» و»القبعة» و»الخيوط
الذهبية» التي يرتبط ذكرها بالفرتة التي تعرفت فيها إىل العاشق وهذا ما جعل
كال منها يعزز مرحلة االنعطاف يف شخصيتها ،ويأيت تكرارها ليؤكد حضورها
العميق يف ذاكرة الشخصية ويف عقلها الباطن.
وميكننا أن نالحظ التلقائية والعفوية يف الرسد عرب خاصية التضايف التي تطبع
هذه الرواية .مبيسمها حيث مرض األب يستدعي الحديث عن موته ،واملوت يستدعي
الحديث عن تلقي الخرب ،وتلقي الخرب يستدعي الحديث عن موقف األم وهكذا
دواليك عرب متوالية دائرية تبدأ من نقطة ومتيض بعيدا ً لتعود إىل النقطة ذاتها.
وكثريا ً ما تلقي دوراس الضوء عىل بعض الشخصيات التي متر بشكل عابر عىل
هامش الحدث املحوري مثل« :ماري كلود» األمريكية الرثية و»بيتي فرنانديز»
الرقيقة النحيفة ،و»رامون فرنانديز» املغرم بالحديث عن «بلزاك» ثم زميلة
الدراسة «هيلني الغونيل» بجسدها الفاتن واملكتنـز ،باإلضافة إىل الشخصيات
الرئيسة األخرى مثل األم واألخ األكرب واألخ األصغر ،وكل من هذه الشخصيات
تشكل قصة ضمن القصة األساسية ،وترتك عنها صورة ال متحى يف ذهن القارئ.
إن تفكك األرسة (موت األب ـ خوف األم ـ ضعف األخ الصغري ـ مترد األخ الكبري
وانغامسه يف املجون والقامر) وضيق محيط الجالية الفرنسية يف «سايغون»
وطول السنة التي متيض بال ربيع برتابة مضجرة ،كل ذلك دفع بالصبية إىل
غواية الجسد منذ أول متاس لها بعامل الرجل ،يف ذلك اللقاء الذي تم عىل ضفة
النهر يف زورق العبور .الرتابة ،الضجر ،االنتظار ،ثم العشق ،والخالص ،والتحدي،
فالعودة من جديد إىل الوحدة والعزلة ومواجهة العامل بقلب منكرس ،وروح تائهة،
وجسد ظامئ  ..تلك هي الرتسيمة التي تنضوي تحتها رواية «العاشق» وعدد كثري
من روايات دوراس األخرى لعل أهمها« :سد عىل الباسيفييك» التي تعد رواية
العاشق إعادة لها بصورة أخرى.
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لقد عاد «العاشق» أخريا ً إىل بالده ،وظلت دوراس يف باريس إىل أن خطفها املوت
أخريا ً … وها نحن نلمحها من بعيد ،بقبعتها اللبادية ،وكعبها العايل ،وخيوطها
املذهبة تلوح للعاشق تلويحة الوداع األخرية ،ومتيض … ومعها يتعاىل النشيد
مرددا ً :سالماً أيها «العاشق» .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*العاشق ،مارغريت دورا س ـ ترجمة د .عبد الرزاق جعفر مراجعة د .محمود
موعد ـ دار منارات ـ عامن.
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نوافذ
على األدب والثقافة في العالم

ترجمة وإعداد :منـــري الرفــــاعي

مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

•رحيل (توين موريسون):

حكّاءة مآيس السود ..وعني األدب األمرييك «األكرث زرقة»

•(فرانسوا ساغان) تعود برواية ضائعة
•يوميات (تولستوي) بالعربية
•جائزة نوبل ..مزيد من املركزية وانتقادات الذعة
•(إليف شافاق)

توني موريسون
حكّاءة مآيس السود..
وعني األدب األمرييك (األكرث زرقة)
توفيت ،الثالثاء  6آب  ،2019الروائية األمريكية من أصل أفريقي توين موريسون ،الحائزة
جائزة نوبل لألدب عام  ،1993عن عمر يناهز  88عاماً ،إثر معاناة قصرية مع املرض ،بحسب
ما أفادت عائلتها يف بيان .جاء فيه« :صحيح أن رحيلها خسارة فادحة ،إال أننا ممتنون ألنها
عاشت حياة مديدة وجميلة؛ أُ َّماً و َج َّدة وخالة مخلصة ،وكاتبة رصينة مثنت الكلمة املكتوبة».
حياة خصصتها للتجربة اإلنسانية التي عاشها السود يف أمريكا.
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«إنني أتطلع بشدة إىل تشييد املتخيل األسود ،ألنني أريد أن أشارك يف تطوير مدونة العمل
األديب األسود» ،هذا ما قالته الكاتبة والروائية األمريكية توين موريسون ،قبل عدة عقود ،يف
حوار صحايف صار اليوم موثقاً ضمن «معجم السرية األدبية».
يبدو اليوم ،بعد أن رحلت هذه الكاتبة ،أن هذا التطلع تحقق عىل أرض الواقع ،ليس فقط من
خالل أعاملها اإلبداعية والنقدية املتعددة التي خلَّفتها ،وإمنا من خالل تجربتها األدبية التي
صارت رائدة يف الحقل األديب األمرييك.
تتمحور تجربة موريسون األدبية كلها حول حياة السود والزنوجة يف أمريكا .إذ نسجت
موريسون ،التي كانت أول كاتبة أفروأمريكية تفوز بجائزة نوبل لآلداب ،نتاجها األديب
حول اإلنسان األمرييك األسود ،خاصة تجربة املرأة املسحوقة ،محاولة استكشاف الهوية
األفرأمريكية .وصاغت هذا كله يف كتابة مرشقة وساحرة ،لتصنع لنفسها أسلوبا أدبيا متفردا
ال نظري له يف األدب املدون بلغة شكسبري.
ولدت موريسون يوم  18شباط  ،1931يف «الورين» يف والية أوهايو .مل تكد موريسون،
واسمها الحقيقي كلو أرديليا ووفورد ،تفتح عينيها عىل الحياة ،حتى عاشت حدثاً صادماً ،بعد
أن أرضم «سيد» عائلتها النار يف البيت الذي كانت تسكنه ،ألن والدها ووالدتها عجزا عن
دفع اإليجار .لكن هذا الحادث سيشق مجرى آخر يف حياة الطفلة ،إذ سيجعلها تعي عمق
املعاناة الناتجة عن اضطهاد اإلنسان األبيض وتسلطه وهيمنته عىل املجتمع األسود .وسيتعمق
هذا الوعي أكرث بالحكايات والقصص املستوحاة من تاريخ هذا الشعب ،الذي ظل مستعبدا
حتى حدود سبعينيات القرن املايض.
وعىل الرغم من أن «موريسون» واجهت سياسات التمييز العنرصي األمريكية يف الجامعة
طوال سنوات ،إال أنها متكنت من الحصول عىل شهادة اإلجازة واملاجستري يف األدب
اإلنكليزي ،لتشق بعد ذلك طريقها يف مجال التدريس الجامعي والنرش ،ابتداء من منتصف
الستينيات ،كنارشة أوال ،ثم كاتبة ثانيا ،بعد أن انطلقت مسريتها اإلبداعية ،سنة ،1970
بروايتها األوىل املوسومة بـ»العني األكرث زرقة» ،لتتواىل بعدها الروايات وكتب األطفال
والدراسات األدبية والثقافية.
خلفت موريسون إحدى عرشة رواية ،فضالً عن مؤلفات كثرية يف أدب الطفل والدراسات
واملقاالت .ومن أبرزها رواية «أغنية سليامن» التي نالت جائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنية
األمريكية سنة  ،1977ورواية «محبوبة» التي توجت بجائزة الـ»بوليتزر» سنة  .1988فضال
وعبوا
عن ذلك ،فهي واحدة من الكتاب األمريكيني القالئل الذين ألفوا أعامال نقديةّ ،
اآلداب العاملية ـ العدد  180ـ خريف 2019

181

ترمجة وإعداد :منــري الرفــاعي

عن مواقف الذعة تجاه السياسة األمريكية ،لكنهم حظوا يف اآلن ذاته بالحفاوة والرواج
األديب .إذ ظلت رواياتها الجديدة تربز ضمن قوائم «نيويورك تاميز» ألكرث الكتب مبيعا يف
الواليات املتحدة األمريكية وخارجها ،مثلام كانت تحتفي بها نجمة التلفزيون الواقع أوبرا
وينفري ،فضال عن أنها كانت ،وما تزال ،محور أطاريح جامعية ودراسات نقدية ومقاالت
أدبية إعالمية إىل اليوم.
هذا املنجز األديب وصفته األكادميية السويدية ،يوم أعلنت عن تتويج صاحبة «صوال» ،بأنه
«يتميز بالقوة الرؤيوية واملحتوى الشعري» اللذين يساعدان موريسون عىل أن «تنفخ الحياة
يف جانب جوهري من الواقع األمرييك» إذ جعلت موريسون الكتابة املنثورة عن هذا الواقع،
تتناغم مع إيقاعات الرتاث الشفاهي عند السود األمريكيني
متتزج يف رسديات موريسون أصوات الرجال والنساء واألطفال ،وحتى األشباح ،يف طبقات
متعددة .كام تلتقي يف رواياتها ومؤلفاته املوجهة لألطفال األسطورة والسحر والشعوذة،
وتتشابك مع الحقائق اليومية والوقائع االجتامعية ،ما جعل بعض النقاد يعتربون أن تقنيتها
هذه أشبه بطرق بعض كتاب الواقعية السحرية يف أمريكا الالتينية ،أمثال غابرييل غارسيا
ماركيز .ففي رواية «صوال» مثال ،نجدها تروي قصة امرأة تتعمد أن يدوس القطار عىل
رجلها ،حتى تحصل عىل تعويض مايل من التأمينات ،وتقدمه لعائلتها .ويف رواية «أغنية
سليامن» ،يرزق بطل الرواية بابنة ،فيسميها «بيالت» انطالقا من اإلنجيل ،بعد أن قلب
صفحاته كلها .وألنه مل يكن يعرف القراءة ،فقد وقع اختيار عىل مجموع من الحروف التي
بدت له «قوية وجميلة».
أما رواية «محبوبة» ،فتحيك قصة عودة شبح طفلة مقتولة ،ليستوطن بيت قاتلتها .يف هذه
األعامل كلها ،دمجت موريسون عنارص الكتابة وكثفت مصادرها ،التي تستوحي منها أفكارها
اإلبداعية ،لترتجم اهتاممها األساس؛ أي العبودية ومرياثها داخل أمريكا الحديثة .كام يتبدى
فيها املايض كحارض مروع ومخيف ،كعامل ميلء بإدمان املخدرات والكحول واالغتصاب
والقتل والسفاح واالستغالل والعنف والتوحش ،إلخ .هذا املايض والحارض تصفه بقوة يف
رواية «محبوبة» التي تجري أحداثها يف القرن التاسع عرش ،لكن استعاراتها املتكررة تدل
عىل أحداث القرن العرشين .تقول هنا إن األمر ال يتعلق بـ»استغاللك أو قتلك أو جرحك
فحسب ،وإمنا بتلطيخك أيضاً ..تلطيخك حتى ال تطيق نفسك أكرث ..تلطيخك حتى تنىس أن
تفكر يف ذلك».
يتجىل املايض كذلك ،يف أعامل موريسون ،من خالل أوارص العائلة والجامعة والعرق
والروابط التي تجعل الثقافة والهوية وحس االنتامء تنتقل من األبوين إىل األبناء ،ثم إىل
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األحفاد .إذ تشكل هذه الروابط بني األجيال ،كام تقرتح رواياتها ،السلسلة املفيدة الوحيدة يف
التجربة اإلنسانية لدى السود األمريكيني ،وتحولت يف ما بعد إىل األساس ملفهوم الزنوجة
يف التفكري واإلبداع األفرأمرييك.
تعرب موريسون عن هذا مجازا ً يف روايتها «محبوبة» عىل لسان ٍ
عبد سابق وهو يتحدث عن
حبيبته« :هي صديقة عقيل .فهي تجمعني ،يا رجل .تلتقط شظاياي ،فتعيدها يل بالرتتيب
الدقيق .فمن املفيد ،كام تعلم ،أن تحب امرأة تصري صديقة عقلك».
فضال عن ذلك ،برز هذا االختيار الرسدي واملوضوعي منذ روايتها األوىل «العني األكرث
زرقة» ،التي كتبت يف لحظات مرسوقة بني عملها اليوم وعملها كنارشة وحياتها الشخصية
كأم ترعى طفلني صغريين .إذ تحلم بطلتها بأن متلك عينني زرقاوين ،وهو تعبري مبارش
عن رغبة األفارقة األمريكيني يف أن يكتسبوا الحقوق نفسها التي يتمتع بها البيض .هو ذا
موضوعها األثري ،وبه استطاعت موريسون أن توسع املتخيل الرسدي األمرييك ،وأن تفتحه
عىل هموم مجتمع ظل مقهورا عىل امتداد أكرث أربعة قرون .ورغم أن موريسون تقدمت يف
السن ،إال أنها ظلت مرصة عىل إسامع صوت املجتمع األسود .إذ كانت أكرث إيالما يف روايتها
ما قبل األخرية املوسومة بـ»الديار» ،رغم كونها الرواية األقرص ضمن مجمل أعاملها .تحيك
يف هذه الرواية ،قصة جندي أسود ،صدمته حرب كوريا ،حيث ال تساوره سوى فكرة واحدة:
العودة إىل مدينته ،ليهب إىل نجدة أخته التي راحت ضحية هذيان طبيب مريض نفسيا .إذ
تستغل الروائية الفرصة ،لتغوص بقرائها من جديد يف أمريكا طفولتها ،أمريكا الخمسينيات،
ال أمريكا املعجزة االقتصادية ،بل تلك التي كان فيها السود ما زالوا يخضعون مليز عنرصي
عديم الرحمة.
تجدر اإلشارة إىل أن موريسون تركت إرثا أدبيا كبريا ،من أعاملها« :العني األكرث زرقة»،
«صوال»« ،أغنية سليامن»« ،صبي تار»« ،محبوبة»« ،جاز»« ،الفردوس»« ،الحب»« ،الديار»،
«الرب معني الطفل» ،الخ.
فضالً عن فوزها بجائزة نوبل لآلداب والـ»بوليتزر» ،توجت موريسون بالعديد من الجوائز،
منها جائزة روبرت كينيدي للكتاب ،والجائزة األمريكية للكتاب ،باإلضافة إىل العديد من
األوسمة وامليداليات ،منها الوسام الرئايس للحرية ،الذي تلقته من الرئيس السابق باراك
أوباما.
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فرانسوا ساغان
تعود برواية ضائعة
مثلام أحدثت الروائية الفرنسية صدمة عند صدور روايتها
األوىل «صباح الخري أيها الحزن» ( ،)1954تعود فرانسواز
ساغان ( )2004-1935بعد سنوات من رحيلها من خالل عمل
كان ضائعاً أو يجهل الجميع بوجوده هو روايتها «الزوايا األربع
للقلب» التي صدرت حديثاً ،وتصبح حديث الصحافة من جديد.
وكان ابن الروائية دنيس ويستهوف ،قد عرث عىل الرواية بني
أوراقها بعد أن رحلت قبل أن تكملها ،وهي قصة مل تكتمل من
 200صفحة.
الرواية صدرت الخميس  2019/9/19عن دار «بلون» ،وكانت مفاجأة أكدت الشائعات التي ترددت
طوال الصيف من دون أن يتأكد أحد من صحتها ،ال سيام وأن الدار مل تعلن عن الرواية ضمن
قامئة منشوراتها ،وقدمتها إىل الوسط الثقايف كمفاجأة املوسم.
أعادت رواية ساغان إىل الذاكرة الثقافية أجواء الضجيج والحامس عند صدور كتاب غري متوقع
يف األسابيع املحمومة التي ت ُعرف بـ «موسم الدخول الثقايف» الذي يسبق معارض الكتب والسنة
األكادميية الجديدة.
مثل روايتها األوىل التي كتبتها ساغان وهي يف السابعة عرشة ،فإن «أربع زوايا للقلب» ترشيح
الذع لحياة الربجوازية الفرنسية ،وتتمحور حول رجل أعامل يتعرض لحادث سيارة ويصبح متعلقاً
بشكل غريب بوالدة زوجته.
يتعرض البطل ملا تعرضت إليه ساغان يف ذروة شهرتها عام  ،1957حني تحطمت سيارتها يف
حادث دخلت عىل إثره يف غيبوبة ،دون أن يوقف الحادث حبها للسيارات ،وبعد أن تعافت كانت
تقود سيارتها من باريس إىل مونت كارلو للمقامرة عىل طاوالت الكازينو.
ابنها ،الفنان الفوتوغرايف ،وصف الرواية بأنها «ساخرة و»ساغانية» ومغامرة ال تصدق ،جريئة إىل
حد الوقاحة يف بعض األحيان ،ومكتوبة بلهجة باروكية».
وأوضح أنه اكتشف املخطوطة يف أحد األدراج .ووصف االكتشاف بأنه «معجزة» وسط سلسلة من
املعارك القانونية عىل ممتلكاتها ،والتي قال فيها إن ممتلكات ساغان «تم االستيالء عليها أو بيعها
أو منحها أو اقتناؤها بطرق مشكوك فيها».
وقال ويستهوف إن بعض الكلامت يف املخطوطة مل تكن واضحة وأنه أعطى النص إىل محررها،
الذي مل يرغب يف نرشه كام هو وال االشتغال عليه ،فقرر االبن العمل عىل الكتاب بنفسه ،مضيفاً
كلامت مفقودة وأحياناً عبارات قليلة ،حيث قال إن التصحيحات تبدو رضورية ،مع الحرص عىل
عدم تغيري أسلوب الرواية أو لهجتها.

«يوميات
تولستوي»
كان  1850عاماً صعباً بالنسبة إىل الروايئ الرويس ليو
تولستوي ( ،)1910 - 1828حيث طُرد من جامعة قازان،
بتوصية من أساتذته الذين وصفوه بأنه «عاجز عن التعلم
وغري راغب فيه».
مل يكن من املمكن تصور املستقبل الذي ينتظر هذا الشاب ،ولكن يبدو أنه وجد وسيلة لرتبية وتعليم
نفسه من خالل كتابة يومياته ،إذ سعى صاحب «الحرب والسالم» املتأثر بجان جاك روسو إىل استخدام
اليوميات أدا ًة الستكشاف الذات.
يف السنوات القليلة األوىل ،كانت يومياته متقطعة .ثم باتت وسيلة للسيطرة عىل ذاته واستكشاف مكامن
الضعف والقوة واإلبداع فيها.
خصص تولستوي دفرتا ً بعنوان «املهن اليومية» وفيه كان يقسم الصفحة إىل عمودين يخصص األول
لـ»املايض» ويد ّون فيه املهمة وأسباب اإلخفاق ،فيكتب مثالً الكسل أو الجشع ،والثاين لـ»املستقبل» ،ومل
تكن توجد خانة للحارض يف يومياته.
لكن األمر أخذ منحى آخر مع الوقت وأصبحت اليوميات تتوسع وتصبح قراءة يف حياته من كل نواحيها،
فكانت لديه يوميات لكل يشء ومنها دفرت خاص بـ «نقاط الضعف» ،وفيها يتحدث عن إخفاقاته التي
مردها الكسل والرتدد والضعف ،إىل جانب دفرت «قواعد للحياة» و»قواعد من أجل تطوير اإلرادة»
و»قواعد لعب الورق يف موسكو».
يف ستة أجزاء ،تصدر يوميات صاحب «الحرب والسالم» عن دار «آفاق» برتجمة عن الروسية أنجزها
يوسف نبيل ،ومتتد من عام  1847حتى رحيله عام .1910
ت ُظهر اليوميات انشغاالت تولستوي ككاتب ،وآراءه حول عمله الخاص وعمل الكتّاب اآلخرين ،وتطوره
شخصاً ومفكرا ً.
تُظهر أيضاً مواقفه من املشكالت االجتامعية املعارصة ،والحياة الريفية ،والتصنيع ،والتعليم ،وأيضاً أفكاره
تجاه املسائل الدينية والروحية ،لتكون هذه اليوميات يف محصلتها صورة للعامل الرويس كام رآه صاحب
«آنا كارنينا».
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نوبل ..2019
مزيد من المركزية
أعلنت األكادميية السويدية الفائزينِ بجائزة نوبل لآلداب عن عامي  2018و ،2019وهام
األديبة البولندية أولغا توكاركوك منحت جائزة نوبل لآلداب عن عام .2018
وفاز الروايئ والكاتب املرسحي النمساوي الذي يكتب باألملانية بيرت هاندكه بجائزة نوبل
لعام  2019عن مجمل أعامله.
وألفت أولغا توكارتشوك ( 57عاما) حوايل  12عمال وتعترب أملع روائيي جيلها يف بولندا.
وترتاوح أعاملها املتنوعة جدا بني القصة الخيالية الفلسفية (األطفال الخرض )2016
والرواية البوليسية البيئية امللتزمة وامليتافيزيقية (عىل عظام املوىت  )2010وصوال إىل
الرواية التاريخية الواقعة يف  900صفحة (كتب يعقوب  .)2014وقد ترجمت أعاملها إىل
أكرث من  25لغة.
وال ترتدد الكاتبة اليسارية امللتزمة سياسيا وبيئيا يف انتقاد سياسة الحكومة الحالية املحافظة
والقومية يف بالدها .كام أنها نباتية وتتميز بترسيحة شعر بضفائر إفريقية.
من جهته ،أصدر بيرت هاندكه ( 76عاما) أكرث من  80عمال فهو أحد الكتاب باللغة األملانية
الذين يتمتعون بأكرب نسبة قراءة .وحولت الكثري من أعامله إىل مرسحيات.
وقد أصدر أول عمل له بعنوان «الزنابري» سنة  1966قبل أن يشتهر مع «توتر حارس املرمى
خالل ركلة الجزاء» يف العام  1970ومن ثم «املصيبة الالمبالية» ( )1972الذي يريث فيه
والدته بشكل مؤثر.
وعىل الرغم من تتويجه ،فهو من الشخصيات التي اعتربت أنه ينبغي إلغاء جائزة نوبل
اآلداب «فهي شكل من أشكال التقديس الزائف الذي ال يفيد القارئ بيشء».
وكان رئيس لجنة جائزة نوبل يف اآلداب أندرس أولسون قد كشف يف وقت سابق أن معايري
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الجائزة قد تغريت ،وأضاف أن لجنته لديها منظور أوسع وأكرث شمولية بشأن األدب حاليا،
ووسعت اللجنة نطاقها حول أنحاء العامل ،وتابع «لدينا كثريات من الكاتبات اللوايت يعتربن
رائعات حقا».
وعانت الهيئة األدبية العريقة العام املايض الستعادة صورتها عامليا ويف السويد إثر تبادل
أعضاء األكادميية انتقادات الذعة يف وسائل اإلعالم ،واستقال سبعة من األعضاء الـ.18
وألول مرة منذ سبعني عاما تم تأجيل جائزة  ،2018حيث وجدت املؤسسة نفسها دون النصاب
القانوين التخاذ القرارات الرئيسة.
وهذه هي املرة األوىل يف تاريخ الجائزة البالغ  118عاما التي تُ نح فيها جائزتان لألدب
يف عام واحد.
ويُعتقد أن القامئة القصرية للمرشحني تضمنت كاتبات وأديبات من أمريكا الشاملية ،بينهن
مارغريت أتوود ،ومارلني روبنسون وآن كارسون ،إضافة للكاتبة الفرنسية آين إرنو ،والكاتب
الكولومبي خوان غابرييل فاسكويز.

•مزيد من املركزية:

من جهة أخرى ،فإن الخيارين متقاربان جغرافياً ،ما يعيد إىل األذهان تهمة املركزية األوروبية
التي عملت األكادميية عىل التخلّص منها عرب تنويع جنسيات الحاصلني عىل الجائزة ،ولكنها
يف هذه اللحظة املفصلية فضّ لت الكاتب األورويب عىل غريه من كتّاب العامل ،وهو ما يطرح
السؤال عن املساواة يف معايري هذه الجائزة التي تعترب نفسها عاملية ،فهل يعرف عضو
«األكادميية السويدية» عن األدب يف رشق آسيا أو غرب أفريقيا مثل معرفته عن األدب يف
وسط أوروبا ،ناهيك عن األدب العريب ،والذي تعوق قراءته ،إضافة إىل التعايل الغريب،
املسلّامت الجديدة التي اصطنعتها الحروب واإلرهاب وموجات الالجئني من املنطقة؟

•ردود فعل

آخر ما يتوقعه العامل منح نوبل لآلداب لكاتب مريض فكرياً:
وكان الروايئ الهندي الربيطاين سلامن رشدي قد وصف هاندكه قبل عرشين عاماً بأنه
«املعتوه العاملي لعام  ،»1999بعد أن قال عالنية إن مسلمي رساييفو ذبحوا أنفسهم وأنحوا
بالالمئة عىل الرصب ،وأنكر اإلبادة الجامعية يف رسبرينيتشا .رشدي ،عندما سألته
«غارديان» الربيطانية التعليق عىل حصول هاندكه عىل نوبل ،قال إن ليس لديه ما يضيفه
عىل ما قال يف ذلك العام.
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بدوره قال الروايئ والصحايف الهندي الربيطاين هاري كونزور إن «هاندكه كاتب يجمع
بني الرؤية األدبية العظيمة ،والعمى األخالقي املر ّوع» ،واصفاً قرار لجنة نوبل بأنه يثري
القلق إن كان هذا ما تعتقد أنه سيضع الجائزة عىل املسار الصحيح.
بدوره ذكر املفكر السلوفيني سالفوي جيجيك بدعوة هاندكه نفسه عام  2014إىل إلغاء
جائزة نوبل ،معتربا ً أنها «تطويب كاذب لألدب» ،مبيناً أن قرار نوبل هذا العام يثبت أن
هاندكه كان عىل حق.
وأضاف جيجيك« :هذه هي السويد اليوم :حصل مدافع عن جرائم الحرب عىل جائزة نوبل
بينام شاركت البالد مشاركة كاملة يف اغتيال شخصية البطل الحقيقي يف عرصنا ،جوليان
أسانج .يجب أن يكون رد فعلنا :ليس عن جائزة نوبل لآلداب عن هاندكه ،بل جائزة نوبل
للسالم ألسانج».
كام وجه الكاتب األمرييك بيرت ماس انتقادا ً حادا ً للجنة الدولية لجائزة نوبل لألدب ملنحها
جائزتها هذا العام للروايئ النمساوي بيرت هاندكه الذي يربر عن جرائم اإلبادة ويدافع
عنها ،حسب قول ماس.
وأوضح أن الروايئ النمساوي أنكر ارتكاب الرصب إبادة املسلمني البوسنيني املوثقة أفضل
توثيق.
وقال ماس إن آخر يشء توقعه ويحتاجه العامل أن يذهب هذا الرشف األديب والفكري
الرفيع إىل كاتب موبوء بأكرث أمراض عرصنا الفكرية تخلفاً.

•أشنع عمل:

ولفت ماس االنتباه إىل أن أشنع عمل سيايس ارتكبه هاندكه مشاركته يف جنازة قائد الرصب
األسبق سلوبودان ميلوسوفيتش الذي تويف يف السجن انتظارا ً ملحاكمته بتهم اإلبادة وجرائم
الحرب ،وكيله املديح لهذا السفاح بعد أن زاره يف سجنه.

•العبث بالتاريخ:

وأضاف أن هناك كثريا ً من الحائزين نوبل يف األدب الجاهلني بالسياسة والسياسيني ونرشوا
كتباً سيئة بهذا املجال «لكن هذا ال يحرمهم الحق يف نيل الجائزة األدبية» مؤكدا ً أن ما يتحدث
عنه حالياً هو إنكار وقوع اإلبادة والعبث بالتاريخ وتحويل الجناة إىل أبطال والضحايا إىل أرشار.
ورد ماس عىل ما قالته األكادميية السويدية «لجنة جائزة نوبل» -عن الجدل الدائر حول منح هذه
الجائزة -بأنه مثري للشفقة.
وختم بالقول إن الروايئ النمساوي له أن يعتقد مبا يريد ،وميكنه أن يكذب وينافق ما شاء له ذلك
«لكنني وببساطة ال أستطيع أن أصدق أن األكادميية السويدية قد فعلت ما فعلت .فقرارها الجاميل
غري املسؤول سيقيض عىل جائزتها ،ويجب أن يقيض عليها».
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وبحيرتها العالية
د .طالب عمران

روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

الثامنة صباحاً تحرك الباص صوب (نينيتال) يف الشامل الرشقي ووطّنا النفس
عىل تحمل مشاق السفر يف طريق وعر متعرج ملدة عرش ساعات عىل األقل.
املسافرون يتوزعون بني أرس صغرية وأزواج وعشاق ميموا شطر هذه املدينة
الساحرة لالستجامم والتمتع بجوها الهادئ .يف املقعد املجاور كان هناك شاب
يحتضن رفيقته بحب وهي تداعب أصابعه بحنان ..مشغوالن عام حولهام ،اليعنيهام

د .طالب عمران

تواجدهام بني جمع كبري رمبا حوى بعض الفضوليني ،وهذا مشهد مألوف يف
الهند.
العشاق يترصفون بحرية ..ينترشون يف الحدائق وهي كثرية ،ويف املناطق
السياجية والكافترييات واملطاعم ..ينهض الشاب ويسألني بالهندية ((كم الساعة؟))
أتلكأ بحثاً عن كلمة مناسبة ،فيعرف أين لست هندياً فيبتسم ويتمتم باإلنكليزية:
((آسف)) بينام ترمقك رفيقته بفضول.
الوقت مييض بطيئاً ،فأغفو قليالً وأطالع وجوه القوم أحياناً ،وأتأمل األماكن
واملحطات واملدن الصغرية التي مير بها الباص ،كان الطريق جميالً ونظيفاً
واملحطات تتواىل تباعاً ،فينزل الركاب ،يتناولون الشاي والطعام الهندي ويريحون
أجسادهم املتعبة.
يف الجانب اآلخر من مقعدي شاب هندي متأنق كان هو اآلخر يغفو أحياناً
ويتأمل املناظر التي متر بنا .بدأت حديثاً مع رفيقي يف الرحلة واشرتك اآلخر يف
الحديث.
قال ((ليفي)) وهذا هو اسمه :ما أجمل بنسلفانيا ،حني زرت أخي هناك يف
أمريكا ،قضيت أياماً ممتعة ،أمريكا بلد ساحر..
قلت له - :ولكن بالدكم جميلة؟
 هناك الحضارة والرقي ..هنا ال تجد سوى الفقراء واملنبوذين والطبقاتالدنيا.
 وهنا أيضاً طبقات ثرية ثراء فاحشاً تعيش – وهي قليلة العدد – عىل حسابماليني الفقراء والجائعني ...متاماً كام يف أمرييكا ،بل أن أمريكا – برغم طاقتها
وثروتها -تحوي ماليني املضطهدين واملفجوعني .إضافة إىل القمع والجشع
واالستغالل ومد األيدي األخطبوطية المتصاص ثروات البلدان األخرى واستعامرها
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة...
حاول تغيري الحديث ،فأخذ يتحدث عن أهله يف بومباي ،وأنه يقصد ((نينيتال))
مسقط رأسه – لقضاء إجازة من عمله يف دلهي .توقف الباص يف مدينة (مراد
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أباد)  ،تلك املدينة الصناعية التي شهدت يف عيد األضحى عام  – 1979وقت
صالة العيد – حوادث عنف أودت بحياة مئات الناس..
***
((مراد أباد)) مدينة صناعية ومقر لكبار التجار ،تحوي أسواقها التحف والخشبيات
والعاج املصنع إضافة للصناعات الثقيلة.
يف العام املايض دفع مروجي الفتنة (من جامعة  .R. S. S .وهو جناع متطرف
من تجمع أحزاب الجاناتا) مجموعة من الخنازير وقت صالة عيد األضحى ،يف
أكرب جامع يف (مراد أباد) انترشت هذه الخنازير بني املصلني ،الذين ثارت
ثائرتهم واندفعوا يحاولون االقتصاص من الفاعلني لوال أن تصدت لهم الرشطة،
فأطلقت عليهم النار وسقط مئات القتىل .بعد ذلك اندلعت نار الفتنة الطائفية
يف مناطق عدة من الهند – بني املسلمني والهندوس -يف دلهي القدمية وعليكرة
وأحمد اباد ومناطق أخرى.
يف دلهي القدمية انترش البوليس الهندي يف كل مكان ،سد الطرق ومنع الناس
من التجول بعد سقط عرشات القتىل .ويف عليكرة أغلقت الجامعة تحسباً لكل
طارئ ،وانترش البوليس يف املدينة التي تختلط فيها محالت التجار الهندوس
واملسلمني .وقد بذلت حكومة أنديرا غاندي جهدا ً كبريا ً لكبح جامح الفتنة التي
امتدت من مدينة إىل أخرى.
هذا االقتتال الديني بدأ يف الهند منذ سنني ،وبلغ ذروته يف السنوات األخرية
ابان حكم (الجاناتا) – وكان ((موارجي ديساي)) رئيساً للوزراء آنذاك  ،-ومثل هذا
االقتتال أدى إىل انفصال الباكستان عن الهند يف أواخر األربعينات .ولو بحثت
عن السبب لوجدت األيدي املحرضة الخارجية ،التي توقد نار الفتنة وتساهم يف
تغذيتها حتى تستنفذ الهند طاقاتها.
يف املرتفعات املطلة عىل مدينة (بانتناغار) املشهورة بجامعتها الزراعية ،تتكاثف
األشجار مشكلة غابات صغرية فيها البلوط والسنديان والصنوبر ..وقبل أن تبدأ
املرتفعات والطرق امللتفة املتعرجة ،توقف الباص يف مدينة صغرية ،حيث توزع
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الركاب عىل باصات صغرية تقوى عىل انحناءات الطرق وتعرجاتها .املناطق
الخرضاء املنترشة حولنا بدت آية يف السحر .توضحت األدوية العميقة الخرضاء
والسفوح املفروشة باألشجار الباسقة ..ووسط املدينة الجميلة التي ترتفع عن سطح
البحر زهاء عرشة آالف قدم وهي عىل هذا االرتفاع ،تتوسطها بحرية جميلة واسعة
تحيط بها البيوت والفنادق واملنتزهات..
كان املساء قد حل ،وبدأت ورفيقي دورة يف شوارع املدينة انتهت بالعثور عىل
غرفة أشبه بقرب .كانت مستودعاً لألشياء املهملة ،استثمرها صاحبها يف موسم
االصطياف حيث الناس يتدفقون عىل املدينة من كل صوب .كانت غرفة رطبة
جدرانها متصدعة ،وخيوط العنكبوت تنترش يف زواياها ..بدا لنا النوم فيها
مستحيالً .ولكن بعد ساعة كنا نغط يف نوع عميق عىل رسير واحد تحت غطاء
قذر واحد .رائحة الرطوبة تنفذ إىل خياشيمنا والبعوض من كل نوع غريب يطن
يف آذاننا املتعبة.
يف الصباح كان أول مابدأناه هو البحث عن غرفة جديدة متكنا من العثور عليها
بعد ألي مبساعدة فتاة هندية من املدينة.
***
كانت (بارميشواري) وهو اسم الفتاة ،ابنة ألحد املزارعني العاملني يف نينيتال،
يف زيارة ألهلها خالل إجازة طويلة من عملها يف دلهي .قصرية القامة ،تبدو
كالطفلة مع أنها نيفت عىل الخامسة والعرشين ،اهتم بها صديقي أثناء الرحلة،
لذلك كان عليها وهي ابنة نينيتال أن تساعدنا يف البحث عن غرفة يف فندق.
عند الظهر قدمت وصديقة لها إىل غرفتنا ،كانت ترتدي لباساً هندياً مألوفاً:
ثوباً طويالً تحته رسوال رقيق يغطي حتى القدمني .أما صديقتها فكانت ترتدي
(الساري) اللباس الهندي املشهور الذي يكشف قسامً كبريا ً من جسم املرأة من
ناحية البطن والظهر .عرفتنا كيف يلف الساري وهو قطعة طويلة من القامش
بطول ستة أمتار ..حلّت طياته وبدأت تعيد ط ّيه من جديد حول جسدها الرقيق.
ومع الساري ترتدي املرأة الهندية(بلوزة) قصرية وتنورة مشدودة مبطاط ،تضع
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تحته طيات الساري.
ويعترب الهنود الرسة والظهر من مفاتن املرأة التي الحرج عليها ان أظهرت
جزءا ً كبريا ً منها .يف الشتاء تضع املرأة فوق الساري بطانية من الصوف تلفها
حول الرقبة لتغطي قسامً كبريا ً من البدن أما يف الصيف فيكون الساري أكرث رقة.
بدأ تجوالنا يف املدينة الجميلة الصغرية ،التي تعترب من أشهر املصايف الهندية
ويتصدها السياح واملصطافون من أغنى طبقات الهند .فتيات جميالت من أرس
متحررة ،أزواج ،عشاق يقطعون الطريق حول البحرية يركبون الزوارق ويجدفون..
يحركون األرشعة ،يركبون الخيول التي خصص لها نصف الطريق حول البحرية.
كنت ترى باستمرار أفواجاً من الفتيات والشبان ميتكون الخيول دون معونة (
الجويك) يجذفون يف قوارب تتسع لعرشة أشخاص ،يتسابقون مبراكبهم الرشاعية،
بدأت الغيوم ترسح فوق السطوح العالية يغطي بياضها الهضاب وتخفي البيوت
واألشجار والقمم ،وقد تنفرج أحياناً عن شمس ترشينية (يف أوكتوبر) ترسل
أشعتها الخابية يف وادي نينيتال البديع.
قال يل الشاب الهندي (ليفي) وقد التقيته ثانية (( :أترى تلك القمة العالية،
بيتنا هناك قرب تلك البيوت البيضاء املسقوفة بالقرميد .إىل الشامل مدرسة
داخلية يعيش فيها األوالد الذين يعمل أهلوهم يف مدن أخرى مثل كلكوتا وبومباي
ودلهي ومدراس .ويف نينيتال ثالث سينامت ،وكلية جامعية واحدة وأغلب سكانها
من الهندوس)).
ركبنا يف زورق صغري وأخذنا نجذّف يف البحرية التي تشبه حدوة حصان .يف
الشارع الرئييس حول البحرية ميكن للسيارات أن تتحرك ،أما يف املناطق األخرى
فنادرا ً ماترى سيارة تعرب الطرقات املنحدرة امللتفة املتعرجة املعبدة.
***
حفلة صاخبة بدأت يف املساء ،يف امليدان الكبري املطل عىل البحرية ،تجمع
آالف الهنود حول متثال ضخم أقيم عىل قاعدة .كان متثاالً من الورق املق ّوى
الصلب ،حوى داخله مفرقعات ،وهو ميثل رجالً ذا أنف كبري وشارب ضخم ،يقال
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أنه كان ملكاً ظاملاً انترص عليه اإلله يف مثل هذا اليوم قبل آالف األعوام .يف
(الدوشارا) وهو اسم هذا اليوم ،يقيم الناس احتفاالتهم بانتصار (( راما)) – أحد
آلهة الهندوس – عىل (( راوان )) الذي خطف ((سيتا)) وأراد ان يرغمها عىل
الزواج به ،ولكن ((راما)) مبعونة آالف القردة متكن من االنتصار عىل ((راوان))
واسرتجاع ((سيتا)) إليه.
يف (الدوشارا) يحرق الهندوس يف احتفاالتهم ثالثة متاثيل :متثاالً للملث
(راوان) ومتثالني ألخويه اللذين نارصاه يف حربه ضد ((راما)) .وهم يحشون
التامثيل باملفرقعات التي تتفجر تباعاً.
بعد عملية الحرق بدأت األسهم النارية امللونة تطرز صفحة السامء يف ميدان
العرض الذي غص بالناس املجتمعني من كل صوب للمشرتكة يف االحتفال .يف
بعض األمكنة كان بعض الرجال املزودين ببنادق الضغط ،يسلمون بنادقهم إىل
من يسدد عىل هدف متحرك بني شمعتني وبالونات صغرية.
استمر االحتفال جميالً بطقوس الفرح والنريان املشتعلة ،مع أنغام املوسيقى
واألبواق والطبول .ثم تجمع الناس من جديد ومشوا يف املوكب املوسيقي ،ومتثال
االله ((راما)) يرتفع فوق الرؤوس ،جالوا يف املدينة راقصني مبتهجني بهذه
املناسبة الدينية ..
يف الصباح ،قصدنا البحرية واستأجرنا زورقاً للتجذيف .كان الطقس دافئاً
قليالً ،والبحرية راكدة .ثم خرجنا من البحري ،وبدأنا الصعود يف طريق مرصوف
لكنه شبه وعر ،يسلكه سكان املناطق املرتفعة ،أو الزوار الصاعدين إىل القمم.
صادفنا خيوالً كثرية تقل الزوار والسياح .كان الطريق شديد االنحدار فشعرنا
بالتعب ،وتوقفنا يف منتصفه لنسرتيح دقائق قبل أن نتابع الصعود .رائحة روث
الخيول تنبعث مزعجة طول الطريق ..وصلنا إىل القمة األوىل حيث غسلنا أيدينا
ووجوهنا .وتابعنا السري إىل القمة الثانية األكرث ارتفاعاً حيث امتدت ساحة صغرية
غرس فيها بعض الكشافة أوتادا ً لخيامهم .تبدو نينيتال من هذا االرتفاع ببحريتها
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والغيوم ترسح فوق واديها ،حيث تختلط األلوان يف متازج بديع آرسة الجامل.
تابعنا الصعود إىل القمة الثالثة – أعىل القمم يف الجزء الرشقي من نينيتال –
حيث تجمع الزوار – وغالبيتهم من السيخ من التجار ورجال األعامل.
يف نينيتال الفقراء يزاولون حمل األثقال واألعامل اليديوة املتعبة ،ويجرون
العربات التي تقل الزوار إىل األمكنة التي يقصدونها.
بقينا يف القمة بضع دقائق ،نتأمل األودية العميقة املحاطة بجبال خرضاء مزدانة
بالغيوم السارحة ،هناك يف الجانب اآلخر من هذه الجبال ،متتد هضبة (التيبت)،
حيث البوذيون ميتلكون العامل بروحانيتهم ونظرتهم إىل الدنيا ،يقودهم (الداالي
الما األعظم) الذي يتقن عدة لغات عاملية وهم يجلّونه ويقدسون تعاليمه يف كل
بلدان الرشق األقىص.
كثريون من أهل التيبت يؤمون نينيتال حيث يبيعون سلعهم املكونة من األقمشة
املصنوعة من التيل والقطن والنايلون ،وبعض الصوف واألقمشة امللونة التي
تسرتعي زخرفتها انتباه السياح .وهم وديعون بقرويتهم وبساطتهم ،تحس فيهم
رجولة الرجل العميقة ،ودفء املرأة وحنانها.
القرويون يف املناطق املحيطة بنينيتال يستفيدون من أشهر االصطياف هذه
فيصطحب أغلبهم الخيول إىل نينيتال ليؤجروها للمصطافني يف الشوارع الرئيسية
يف املدينة ،أو لتساعدهم يف الصعود إىل املرتفعات .وألهل املنطقة لغة خاصة
يتخاطبون بها ،قريبة من الهندية ،ولكنها تختلف عنها يف تركيبها ولفظها.
يف طريقنا إىل مطعم (كوبا كابانا) املسمى باسم اجمل شاطئ يف الربازيل –
وهو مقام فوق عوامة تطفو عىل سطح البحرية ،شاهدنا مسرية لطلبة املدارس
تتقدمها فرقة من حملة القرب والطبول النحاسية ،كان الصغار يهتفون لغاندي
يف ذكرى ميالده الذي يصادف يف الثاين من شهر ترشين األول ( اوكتوبر)
بأصوات بديعة تحمل براءة الطفولة وجاملها .أطفال من مختلف األعامر (ذكور
وأناث) بأزياء املدارس املختلفة األلوان ،يهتفون ملء حناجرهم يف ذكرى ميالد
زعيمهم الذي أعاد للهند حريتها املقدسة دون إراقة قطرة دم واحدة .هذا الزعيم
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الذي آمن بالسالم وتعشقه ،وقاد شعبه إىل الحرية وأرىس مكانة األمة الهندية
املستقلة إىل أن اردته رصاصة غادرة من أحد بني وطنه املرتدين .هذه العفوية
عند األطفال ،أثرت فينا ،وذكرتنا بالزعيم العريب الراحل الذي قدم حياته يف
سبيل أمتنا العربية وحريتها وهو جامل عبد النارص.
جلست يف املطعم حولنا بعض األرس تتحادث بانكليزية سليمة ،هي لغة أبناء
الجنوب ،حيث يتعلمها الصغار منذ أن يبدأوا الكالم ،عىل عكس الشامل حيث
الغالبية تكاد التتكلم إال الهندية حتى يف دلهي وأغرا ومدن البنجاب...
خرجنا من املطعم نقصد الهضاب الغربية املحيطة باملدينة ،وقررنا صعود عىل
قممها وهي قمة (تيفني) .يف طريقنا ونحن نجتاز امللعب ،كانت تجري مباراة
بكرة القدم ،ومل تكن مباراة ساخنة يقوم بها العبون محرتفون .ولكن الشعب
الهندي يحب الرياضة ،ويبث الراديو الهندي الرئييس بثاً مبارشا ً حياً وقائع مباراة
(الكريكيت) يف يومي السبت واألحد لساعات طويلة.
ويف جانب آخر من امللعب التف جمع من الناس حول منصة وقف عليها خطيب
يتحدث هن املهامتا غاندي ،اجتزنا امللعب وبدأنا نصعد يف طريق مرصوف
بالحجارة ،خال من الخيول والفرسان ،كان الطريق مأهوالً بالناس ،والفالحني
من أهايل املنطقة ،أطفال ونسوة وعجائز ...بدت عىل جانبي الطريق فيالت أنيقة
مغلقة هجرها أصحابها هرباً من الربد يف انتظار الصيف املقبل ..إىل جانب بيوت
عادية ألناس بسطاء.
بدأت الشمس تنحدر نحو املغيب والهدوء يخيم ونحن نصعد املرتفع .وصلنا القمة
وأخذنا قسطاً من الراحة .بدت املدينة القدمية تحتنا بأكواخها وقرميدها مفروشة
يف الوادي يف الطرف اآلخر من بحرية (حذوة الحصان) تلك .رشعنا نهبط
إليها .ويف سوق املدينة الرئييس شاهدنا مختلف السلع واملنتجات ،واألصواف
وامللبوسات ،والسمك بأنواعه.
كان الزوار يتنترشون يف السوق ،يتسوقون ويشرتون التحف والتذكارات الجميلة
الخاصة باملنطقة ،ولوحات قامشية عليها مناظر من هضبة التيبت ،وحيواناتها
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وأكواخها وساكنيها.
احتشد الناس مساء يف جانب من امللعب حيث أقيم مرسح خاص مضاء
مبصابيح كهربائية قوية ملونة ،وقد غص بديكور جميل ،له طابع املنطقة ،ومالمح
بيوتها .كان حفالً فنياً تقيمه بلدية نينيتال احتفاالً مبيالد غاندي ..وللرتفيه عن
آالف الزوار الوافدين إىل املنطقة ،ولتوديع فصل الصيف ،فقد بدأ الربد يتسلل
مصحوباً بزخات من املطر والرياح.
ظهر عىل املرسح مغن يرتدي زياً محلياً ومعه عازف مزمار وناقر طبل .غنى
مواويل جبلية تنضح رجولة قبل أن تدخل مجموعة راقصة من مثانية شبان وفتاة
واحدة .رقصوا عىل إيقاع طبل اختلط بأغاين املغنى اإليقاعية .رقص كله رجولة
وقوة يشبه إىل حد ما الرقص اإليقاعي يف املغرب العريب .وشيئاً من الرقص
الرشكيس .إنه رقص خاص تؤديه مجموعة من الشبان يف جبال الهماليا :تدور ،
تلتف  ،تتشاحن ،تنفصل ،قبل أن تبدأ الفتاة برقص باهت الحركة مل ينجح يف شد
الجمهور ،ولكنها مالبثت أن غريت حركتها مع تغري االيقاع وبدأت تدور كفراشة
عىل املرسح بحركات رشيقة جميلة ،بدت بثيابها الحمراء ،وعصبتها السوداء
كغجرية بني مثانية شبان يرتدون ألبسة مكونة من رساويل ضيقة وفوقها نوع من
الرشواين األبيض وعاممة معقودة إىل خلف.
بدت الراقصة كشعلة أرجوانية وسط أضواء المعة متوهجة ،تشد االنتباه وتستحوذ
عىل اإلعجاب ثم انضمت إىل املجموعة ،وسط تظاهرة ،فتاة مربقعة ،جلست يف
ناحية من املرسح بلباسها األرجواين وهي راكعة تحرك يديها حركات رسيعة .أخذ
الراقصون اثنني اثنني يؤدون لها التحية سجدا ً عند قدميها .لتسلم كل زوج منهم
سالحاً خاصاً من السيف إىل القوس والرمح والنبوت والرتس ،وجاء دور الفتاة
األخرى ،أدت لها التحية أيضاً ،فقدمت لها مجموعة من الورود ..دار الراقصون
حول املرسح مع الفتاة ،ورشقوا الجمهور باألزهار ،وأدوا التحية الختامية قبل أن
ينرصفوا.
مشاهد مرسحية بسيطة تتكرر كل عام مع اختالف الوجوه ،تتغنى بالحياة
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والحرية والطبيعة ،والدفاع عن حقوق اإلنسان يف حياة حرة المكان فيها لغري
السعادة .ولكن الواقع يظل نفسه ،والبؤس يزداد يوماً بعد يوم يف العامل كام يف
شبه القارة املمتدة عىل مساحات هائلة تضم مايزيد عىل ( )800مليون من البرش.
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