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بين روحي وأنت،

قمر ونشيد وزنبقة
عىل ضفاف روحينا يتربعم الندى..
بني روحي وأنت يتداعى أنني املطر..
دعي سنابل القلب تغفو هانئة بني أحضان النجوم.
هذي الينابيع تنبض رشايينها بخوف
واألرشار ما زالوا يطاردون أرسابها بغاز السارين..
األطفال ..العصافري ..األزهار ،تنام بخوف..
آلهة الرش ال تتوقف عن رشقنا بحجارتها الكريهة..
ما بني روحي وأنت ،قمر ونشيد وزنبقة..

***

رئيس التحرير :بديع صقور

متى ينكرس إله الرش؟
متى يا إله الخري ،تزهر يف مرابع أيامنا ..أغان ونجوم..
نرجوك يا إله الخري ال تتأخر يف القدوم إلينا
عىل صهوة حصانك األبيض ،البهي كالثلج.
ما زلنا نحلم ببحبوحة من العيش بحب..
الحب السالم..
ببحبوحة من ِّ
تحت سقف سامء مزدانة بالنجوم ،واألقامر ،ورفيف حامم
***
عىل مرمى من بيت «عشرتوت» نهضت وردة الشمس
ومن نافذة روحها أرشقت جلنارة الفجر..
بيني وبينك رسالة ،تقول:
ال تتأخري يف القدوم
منابع النهر تنتظرنا
لتكن روحك جناحاً
لتكن روحك قربة..
«وردة عىل التالل ..سنابل يف السهول،
وفرحة عىل البيادر..
محبة يف الحقول ،وسالم لبني البرش»
وال تتأخر يف ر ِّد السالم ،عىل من يُلقي عليك السالم..
***
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رقص النبع طرباً ..عندما بدأت عصافري الدوري شغبها الصباحي بني أغصان الحورة العالية..

ببساطة نستطيع أن نرقص كالينابيع ،وأن نكون جرياناً حميمني
كالحور والعصافري.
دعوا الصغار ينامون بني أجفان الندى
تعالوا نستأنس بهديل الحامم بدل االصطالء بنار الحرب.
***
املهلهل حارب ثالثني عاماً ،وبهذا يقول:
وإين بح ّرها اليوم صايل
مل أكن من جناتها علم الله
«التنكر لحقيقة االلتزام الخلقي تجاه اآلخرين ،تضع عىل وجه املرتزق قناع املغامر
الجريء ،وتلبس االنتهازي رداء التحرر ،أو ثياب التقوى،
ويضع سيف البطولة يف أيدي اللصوص واملستبدين».
«صدقي اسامعيل»

«من املحيط الهادر ..إىل الخليج الثائر»
«سليامن العيىس»
آه يا شاعرنا الراحل سليامن العيىس،
لو بقيت إىل اليوم ،لكنت عرفت من أشعل هذه الحرب عىل وطننا سوريا.
لقد اصطلينا بح ّرها ..وتلون ربيعها
من املحيط الهادر إىل الخليج الثائر
«ومل أكن من جناتها ،علم الله»
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بدماء أبنائنا الذي مل يجلب لنا سوى اللصوص واملرتزقة
واالنتهازيني والقتلة ،ومن لبسوا ثوب التقوى..
فأي ربيع ستجلبه سيوف اللصوص؟ .وسالم لروحيكام
الشاعر سليامن العيىس واألديب صدقي اسامعيل.
***
«ال تته بني غابات الزيتون..
كثرية ..كثرية هي القبور..
كثرية هي األضاحي..
كثرية هي حلبات الوحوش عىل هذا الكوكب»
«بابلو نريودا»
« ..تعلم «سنيور» بابلو؟
لو بقيت حياً إىل اليوم ..كم
كنت ستصاب بالذهول من كرثة القبور واألضاحي؟..
لقد حولوا هذا الكوكب إىل حلبات كثرية ..كثرية..
تفيض عن كوكبنا هذا ،ورمبا تكفي لتغطية كواكب أخرى يف مجرة الله؟!
الواسعة؟!!
***
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«وداعاً يا مساء املروج السعيدة ..أيها املمر املحروس من بواب الذاكرة الفظّ»
«زينب عساف «

فوق مروج الروح يعشوشب املوت..
السنونو هجر أعشاشه
ظالم الحرب يفيض إىل سنني من الظالم..
كلّام شارفت سنة حرب عىل االنتهاء ..تبعتها أخرى ..وأخرى..
«بواب الذاكرة الفظّ» يرصخ يف وجوه العابرين جسور األمل:
أن ابتعدوا ..ابتعدوا..
«بواب الذاكرة الفظّ» يرصخ يف وجوه العابرين جسور األمل:
أن ابتعدوا ..ابتعدوا..
«بواب الذاكرة الفظّ» ينتظر رجوع السنونو يف ربيع الحرب القادم
«بواب الذاكرة الفظّ» ال تنتظروا من اللصوص مؤازرتكم يف القبض عىل اللص الهارب..
«بواب الذاكرة الفظّ» مشغول بتهريب القديم من جرار املاء
والعتيق من خوايب الزيت والنبيذ.
***
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«أرجو أال تقتلوين قبل أن أفتح لكم الرشفة عىل مرصاعيها..
إن مت ،أعرف أنني لن أرى مستحيالً وال حقل قمح».
«الشاعر اإلسباين بالس دي أونريو «

مل يكن مذنباً ..فقط أراد أن يفتح لكم الرشفة عىل مرصاعيها..
أيضاً ،مل يرسق حقول قمحكم..
ما ذنبه يك تقتلوه؟!
ملاذا قتلتموه وأغلقتم الرشفة التي كان سيفتحها لكم
كل ما كان يتمناه أن يتجول يف «حقل الحب»
جئتم وقتلتموه! ملاذا؟ ملاذا؟!
***
«ها أنا الفضيلة أجلس باكية بقلب مثقل بالحزن..
ليست الفضيلة هي التي تنترص وإمنا الخديعة».

الشاعر «انتباتروس»
مواليد صيدا عام  150ق.م

منذ تلك العصور الغابرة ،ما زالت الفضيلة تجلس
فوق صخور الغربة باكية ومثقلة بالحزن ..ما زالت تنتظر أحدا ً ما
مي ُّر بالقرب منها ،ويُلقي عليها التحية ..مجرد تحية.
***
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رش وسائر الرشور معلق مبحبة املال»
«بدء ال ِّ
«زينون» فيلسوف يوناين

إنه حب املال ،باسمه ترتكب ّكل الرشور
باسم الحرية والعدالة
املفقودة يف قاموس «الكابوي» املتغطرس يطلق النار عىل َّكل يشء..
لتأديب الشعوب ،ورسقة ما عندها من مال وذهب..
ما أكرث الرشور التي ترتكب حباً باملال..
رش وسائر الرشور!
ما َّ
أقل الذين يناهضون ال َّ
***
«ليس لطائر الزمن سوى القليل من الوقت ،يك يرفرف
بجناحيه ..وقد بدأ يرفرف ..خط من الغيوم البيضاء
كان يتحرك عرب السامء ،فيام العامل كله بدا ساكناً»
«بيرت أبراهامز»

ولو مل يجربوه عىل الطريان ،ملا رفرف بجناحيه ..إنهم يطلقون
النار عليه ،وال يريدون ألحالمه أن تتحقق..
هم الطغاة واألرشار وتجار الحروب ،هم من قطعوا خيوط
الغيوم ..ليبعدوا املطر والربيع والحياة..
يا لهذا العامل ،كم سيبدو موحشاً وساكناً ،وقت يغتالون
فيه الحب واألغاين والنوارس ..وإذا ما بقي العامل
مرتهناً لهؤالء الطغاة األرشار ..لن يتأخر
الوقت ،يك يرفرف طائر الزمن بجناحيه ،ويبتعد..
***
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يتخرب َّكل يشء».
«عندما يبدأ الرعاع بالتفكري
ُّ
«فولتري»

قد يقرتبون من السيطرة عىل العامل
إذا ما بقي حكام بالدك يدفعون الرعاع عىل التفكري بالتحكم يف هذا الرشق ،يك يسهل
عليهم استعامره والسيطرة عليه..
سنحاول جاهدين يا سيد «فولتري» وبكل الوسائل إبعاد
هؤالء الرعاع عن التفكري بحكم هذا الرشق العزيز ،يك ال يتخ ّرب
ُّكل يشء..
***
«ليتني أصري جباالً شاهقة ..لو أنني أكون حقوالً مزدانة
بالزنابق والبنفسج ..حبذا لو كان الكون أزهارا ً ،وأصبح نحالً
يرشف رحيقها ..ها قد جئت إىل هذه الدنيا ،فألتجول بني
هاتيك الجبال»
«بري سلطان أبدال» شاعر تريك قديم

أنصحك يا سيد «بري» إذا ما رجعت ثانية،
فال تفكر بالتجول بني هاتيك الجبال،
ألن حكام أبناء ساللتك ،قد زرعوا القناصة بني شعابها..
ودفنوا ألغاماً كثرية فوق الدروب الواصلة بيننا ..لن ترى حقول زنابق وبنفسج..
ولو تحولت إىل فراشة ،فسيحرقون جناحيك...
حاولوا إماتة الزهور فوق أرض سوريا ..دفعوا إلينا
الحب من قلب سوريا..
بقطعان كبرية من القتلة والتكفرييني لنزع ِّ
أبرشك يا سيد «بري» بأننا سنحيي تلك الزهور..
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وسرنويها بدم شهدائنا ..ولن نسمح ألحد أن ينتزع
أزهار املحبة من حدائق قلوبنا...
أنصحك أال تجازف يف الصعود إىل جبال بالدك إذا
ما رجعت ثانية ،ألنها أضحت مزروعة مبعسكرات التدريب واملرتزقة
***
ما دام «صامتاً كالقرب ..هادئاً كاملوت» كيف له أن يعيش خارج الحياة يف الظل»؟
الفيلسوف السوري «أحمد معروف حيدر»

كانا «يجلسان وهام يرشبان بعيونهام من نبيذ األفق»
وافرتقا..
ــ فوق دروب الغياب ..انتظرت َُك..
ــ عىل مفرتق هذا العمر ..انتظرت ُِك..
وقبل ذلك ..كانا قد افرتشا «تراب األرض التي أح ّبت
أهله وباركته ،وأرسلت من سنديانها ظالالً لقبورهم ،ومن
بنفسجها عبريا ً لهذه القبور»
الحرب ..هي من دفعت بهم
إىل الرحيل ..وبقي قلباهام حبتا قمح مدفونتان يف تراب األرض..
الحب القديم ،والحنني إىل ارتشاف
هنا ذكريات الطفولة ..وهنا كان ُّ
قطرات من نبيذ األفق
من خلق عىل أرض ،ومات يف غريها ..ستبقى عبري زهرها يعبق
كل ربيع فوق تراب قربه الغريب..
***
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«كلّام جرحت هذه الربتقالة تبتسم..
كلّام أوغلت يف البحر نأي الشاطئ عني
وليك أسرتجع الشاطئ يف البحر أغني»
«أنيس الحاج»
أنت تجرح حبة برتقال لتبتسم؟!
وهم يبتسمون بانتزاع األكباد من الصدور
كلّام أوغلت يف البحر ش َّدك الحنني إىل الشواطئ..
كلام أوغلوا يف القتل ..كربوا الله البعيدون عنه..
آه! لقد ابتعدت الشواطئ ،وتكرست النايات..
هذه األغاين الجريحة النازفة ،من أي طرف سأمسكها؟!
هذه الحناجر التي تنزف دماً بلون الشقائق ،هل تقدر عىل الغناء بعد اليوم؟!
الحب يف هذا البحر املتالطم..
وليك نسرتجع شواطئ ِّ
عل صويت يصل عتبات روحك يا أنيس الحاج
دعني أغنيَّ ..
فتستيقظ لتصفق لألغاين الجميلة.
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حممـد
ناقد وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

إ ّن رومانسية الخيال العلمي لها سياقها الفني والتاريخي يف آداب الغرب ،إذ تع ُّد رواية
«دراكوال» للكاتب اإليرلندي «برام ستوكر» ،من األعامل املتقدمة ،ورمبا الرائدة يف هذا
الباب ،إذ ألّفت عام  1897م ،بيد أنّها مل تُعرف إال يف وقت متأخر ،وقد ص ّور «ستوكر»
شخصيات حقيقية يف روايته منها الكونت «فالد لواليش» ،وهي شخصية معروفة بقسوتها
وعنفوانها ،ثم قام بصهر شخصية «فالد» بصورة خفاش ،ليخلق شخصية روائية سامها
«دراكوال» التي تع ّد من أه ّم كالسيكيات أدب الرعب العاملي.

د .أمحد علي حممد

 -1موضوع مصايص الدماء واملستذئبني
ناد ٌر يف األدب الروايئ العريب الحديث،
فلم تظهر منه يف هذا الباب إال محاوالت
قليلة بدأها الدكتور أحمد خالد توفيق يف
سلسلة «ما وراء الطبيعة ـ أسطورة مصاص
الدماء ـ الجزء األول» الصادرة عن
املؤسسة العربية الحديثة يف القاهرة عام
1993م ،إذ يع ُّد من املتخصصني يف كتابة
روايات الرعب والفنتازيا والخيال العلمي،
وهو طبيب من مواليد مدينة طنطا تخرج
يف كلية الطب عام 1985م ،وحاز شهادة
الدكتوراه يف طب املناطق الحارة عام
1997م ،وله سلسلة من الروايات تنوف
عىل مائتي رواية ،كام ترجم عددا ً من
الروايات العاملية ،فمن سالسله الروائية
إضافة لسلسلة ما وراء الطبيعة سلسلة
«فنتازيا» الصادرة عام 1995م ،وسلسلة
«سافاري» الصادرة عام 1996م ،ولعل
سلسلة «ما وراء الطبيعة» أ ّول رواية عن
مصايص الدماء واملستذئبني يف األدب
العريب الحديث ،إذ تدور أحداث الرواية
يف عام 1959م يف مؤمتر ألمراض الدم
يف بريطانيا ،ويف سياق أحداث املؤمتر
يدعى بطل القصة وهو الدكتور رفعت
إسامعيل الطبيب املختص بأمراض الدم،
18

لزيارة منزل زميله الربيطاين د .ريتشارد
يف الريف اإلنكليزي ،فيطلع عىل ظرف
فيه معلومات عن الكونت «دراكوال»،
تشري إىل أنّه يعود إىل الحياة ّكل مائة
سنة ،وهنالك من يروم قتله يف حال
ظهوره ،ثم تتواىل األحداث الغريبة التي
متوه عىل القارئ حقيقة عودة «دراكوال»
إىل الحياة ،يقول واصفاً بطل روايته:
«كان دكتور رفعت إسامعيل بلغ الخامسة
والثالثني من عمره ،ال يعرف شيئاً عن
عامل ما وراء الطبيعة ،وكان يؤمن بأ ّن
العلم قد عرف ّكل يشء ،واكتشف أنّه
كان ساذجاً بالطبع ،وكان ذهابه إىل
هذا املؤمتر عن أمراض الدم قد أثار
لديه أسئلة كثرية مل يجد لها إجابة علمية
وكل ما كان يعرفه أنّه لن يشارك
واضحةّ ،
ظل
يف مؤمتر آخر ألمراض الدم ،ولك ّنه ّ
ينتظر انتقام الكونت «دراكوال» ،إال أنّه
مل يحدث يشء يف حياته سوى االنتظار،
وبعد سنتني من حضوره املؤمتر قابل
شيطاناً من نوع آخر يف مكان آخر أنساه
جميع ما م ّر معه من قبل».1
 -2اعتمد د .توفيق يف روايته «الرجل
الذئب» عىل املخزون األسطوري العاملي،
إذ تستند األسطورة إىل فكرة تح ّول الرجل
اآلداب العاملية ـ العدد  177ـ شتاء 2019

أسطورة مصاصي الدماء واملستذئبني

إىل ذئب عند اكتامل القمر يف ّكل شهر ،فيميض سادرا ً ليالً يف الغابات والرباري بحثاً
عن ضحاياه ،وعندما ترشق شمس ال ّنهار يعود إىل شخصيته البرشية ،ومن املعروف
أ ّن هنالك ثالثَ أساطري يف الرتاث العاملي تتناول حكاية املستذئبني ومصايص الدماء:
أ ّولها صدرت عن اليونانيني القدماء ،وتروي الحكاية أ ّن آله ًة مرت بقرص امللك «
الكاون « ،فلم يخطر بباله أ ّن من م ّر بقرصه آلهة ،فوضع أمامهم لحوماً برشية يف
أطباق ،إلطعامهم واالحتفاء بهم ،فغضبوا منه غضباً شديدا ً ،ث ّم مسخوه ذئباً ،بعد أن
علموا بأنّه يتغذى بلحوم البرش .وثانيهام :رومانية تقول :إ ّن «كورنفيليوس» كان رجالً
نبيال عاش يف قرية أصابها بالء فامت أهلها جميعاً ما عدا الرجل النبيل ،ث ّم جاء
بعده ثالثة أوالد :األول :عضه خفاش فصار مصاص دماء ،والثاين :نهشه ذئب فأمىس
مستذئباً ،والثالثُ :حكم عليه أن مييض يف طريق الفناء كسائر البرش .واألسطورة
الثالثة جاءت من «ترانسلفانيا» برومانية ،إذ كانت هنالك أرسة حكمت الناس حكامً
جائرا ً ،فأصاب نسلها لعنة املستذئبني.
التصور الذئبي ،مل ّا الحظ
وذُكر أ ّن الطبيب اليوناين «مارسيليوس السايدي» تح ّدث عن ّ
أ ّن بعض مرضاه يُقبلون عىل أكل اللّحوم النيئة ويعوون كام تعوي الذئاب يف الليايل
التي يغدو فيها القمر بدرا ً.
ويُذكر أ ّن الحضارة الفارسية قد كانت سباقة إىل معرفة أساطري مصايص الدماء
الذين يأكلون لحوم البرش ويتغذون بدمائهم ،إذ وجدت بعض الرسوم واألشكال والصور
الدالة عىل ذلك ،ويف الحضارة الفرعونية عرف مسمى «سخمت» 2وهو إله من آلهة
الفراعنة ،يستدل به عىل مصايص الدماء ،ويف الحضارة البابلية عرفت أنثى الشيطان
«ليليث» التي تتغذى بدماء البرش ،واالسم نفسه معروف يف اللّغة العربية ،للداللة عىل
أنثى الشيطان أو السعالة التي تتغذى بدماء األطفال الرضع ،واالسم ذاته معروف يف
الحضارة السومرية ،لك ّن «ليليث» السومرية حورية جميلة وهي عاقر ،تبحث عن حبيب
لها إذا ما وجدته ال تدعه يرحل أبدا ً ،وهي دامئا تطارد األمهات لإليقاع بأطفالهن،
وقد ظهر اسم «ليليث» يف ُرقم سومري مبدينة «أوركيعود» يعود إىل  2000عام قبل
امليالد ،وقيل :إ ّن إله السامء أمر بإنبات شجرة الصفصاف عىل ضفاف نهر دجلة يف
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مدينة أورك ،وحني نبتت واستطالت اتخذ التنني بيتاً يف أصلها ،واتخذ طائر مخيف
عشاً يف فروعها ،ويف جذع شجرة الصفصاف جعلت «ليليث» املرأة الشيطانة مسكناً
لها ،وعندما سمع «جلجامش « بهذه الشجرة سارع إىل قتل التنني وقلع الشجرة ،ففرت
«ليليث» إىل الرباري  .3أما يف الحضارة العربية فهناك الغول والسعالة  ،4وهام من
املخلوقات األسطورية التي تضاهي صور مصايص الدماء يف الحضارات األخرى،
وانطوت حكايات «ألف ليلة وليلة» 5عىل ذكر بعض مصايص الدماء كحكاية األمري مع
مصاصة الدماء «نديلة» التي تزوجها أحد األمراء ،فلام كَشف حقيقتها حاول قتلها،
ويف الحضارتني اليونانية والرومانية مسميات شتى ملصايص الدماء أمثال «إمبيوسا «
و»الميا» ،واألوىل أنثى الشيطان وهي ابنة اإللهة «هيكايت» ،متارس السحر والشعوذة،
وتلقي اللعنات عىل الناسَ ،و ُوصفت «إمبيوسا» بأنّها سعالة أرجلها من معدن الربونز،
تتغذى بالدم ،وهي جميلة تغوي الرجال ثم تستدرجهم لتمتص دمهم ،أما الثانية أي
«الميا» فهي ابنة ملك مرص «بيلوس» ،وعشيقة اإلله «زيوس» ،الذي كان يقيم معها
عالقة رسية ،وقيل :إ ّن «هريا» زوجته قد كشفت تلك العالقة ،فانتقمت «الميا» منها
بامتصاص دماء األطفال الرضع يف مهدهم.
ويف ملحمة هومريوس «األوديسة « 6عرض لحكاية من حكايات مصايص الدماء
جاء فيها :أن سامع أصوات األرواح التي ال متوت ال يتحقق إال بعد أن ترشب الدماء،
وأن «أوليس» قبل أن يبدأ رحلته يف جسد «هاديس» ضحى بكبش يك ترشب األرواح
الرشيرة من دمه ،وليتمكن هو من التواصل معها ،ويف الحضارة الهندية عرفت سعالة
اسمها «فيتاال» تتلبس جثث املوىت.
 -3أحدثت أساطري مصايص الدماء موجات من الخوف والذعر يف أوروبا يف العصور
الوسطى دعت ّكل من «والرت ماب» و»وليم بارفوس» إىل اإلقرار بوجود كائنات ال
متوت وهي أشباح ألرواح رشيرة ،فدعا ذلك إىل نبش بعض القبور للقضاء عىل تلك
األرواح ،ويف عام 1746م نرش القس الفرنيس «أوغستني» سلسلة مقاالت ينفي فيها
وجود مصايص ال ّدماء ،وكان األديب الفرنيس «فولتري» قد قرأ ما كتبه القس يف هذه
املسألة فقال :ما نرشه الراهب قد أكد وجود تلك املخلوقات األسطورية.7
20
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أرسلت األمرباطورة «ماريا ترييزا» طبيبها الخاص واسمه «جريارد فان ستيفن»
للتحقق من وجود مصايص ال ّدماء ،إىل املناطق التي زعم سكانها بوجودهم ،فلم يقف
فيها عىل ما يدل عىل حقيقة وجودهم ،وأ ّن املسألة ال تعدو كونها أساطري وأخيلة وال
أساس لها من الصحة ،وعليه تخلّص العقل البرشي من وجود شبح مصايص الدماء يف
الواقع ،وبقيت صورتهم يف إطار األسطورة التي تنطوي عليها بعض األعامل األدبية.
ويف الثقافة العربية تح ّدث ابن سينا عن املستذئبني الذين نبت لهم شعر كثيف
وعظمت جباههم وكانوا يتوارون عن الضوء ويلوذون بالظلمة ،وقد أطلق عىل هذا
الداء اسم «القطرب» ،وروى ابن فضالن أنه رأى يف أثناء رحلته إىل الشامل بعض
املستذئبني.8
 -4تحدث األطباء يف الزمن الحايل عن مرض الرجل الذئب وله اسم علمي يعرف
بـ»بورفرييا» ينجم عن اختالل عنرص الحديد يف الجسم ،ومن ثم تحدث أعرض
مرضية للمصاب كاملغص وتلون البول بالسواد ،وقد تستطيل أظافر املريض وتربز
أنيابه ويصاب جلده بالتجاعيد وتصبح الحواجب كثيفة والشفاه مشقوقة وتحمر العيون
ويتجنب املريض الضوء.
ويقال إن الرجل املستذئب يعود إىل صفته البرشية حني يُقتل بسكني مصنوعة من
معدن الفضة ،وتكون السكني قد غُرست يف قلبه ،ولقصص الرجل الذئب رمزية
يعب عند الشعوب القدمية عن القوة والجنون والتوحش
الرتباطها باكتامل القمر وهو ّ
والسحر واخرتاق الطبيعة ،وإذا كان مصاصو الدماء ارتبطوا بالطبقات الراقية يف
املجتمعات البرشية فإ ّن املستذئبني كانوا من الفئات الشعبية الفقرية.
 -5تبدأ رواية د .توفيق بنقل القارئ إىل ما سامه ببلد األساطري ،يقصد بها رومانية بلد
الصقيع والربد ،فيلوذ بغاباتها ليأوي إىل أكواخ الحطابني ،ويف الليايل املقمرة يدعو
القارئ إىل االستامع إىل عواء الذئاب ،ونفاجئ بأن هنالك صوتاً واضحاً لذئب يطرق
ينس املؤلف يف
السمع ،إنه ذئب برشي ،أو رجل مستذئب يستعد ملهاجمة الناس ،ومل َ
تقديم وسيلة ملن تع ّرض ملهاجمة الرجل املستذئب ،وذلك مبحاولة نزع مخالبه أو نزع
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مخلب واحد من مخالبه عىل األقل ،إذ يتحول ذلك املخلب مع رشوق الشمس إىل إصبع
آدمي ،ثم تلتئم أحداث الرواية يف كوخ يف إحدى غابات رومانية ،إذ يتحلق الحطابون
حول مائدتهم ،فيح ّدق بطل القصة «أستبان» تارة يف الشمعة ،وتارة أخرى يف وجوه
جلسائه ثم يقول لهم :إ ّن أحد الجالسني معنا عىل الطاولة مستذئب ،ثم يرسد بعضاً من
سريته ليقول :كنت يف السابعة والثالثني من عمري ،وقد مىض عامان عىل مغامريت
الرهيبة مع الكونت «دراكوال» وكنت أعتقد واهامً أ ّن متاعبي قد انتهت إىل األبد ،وأن
الوقت قد حان ألتزوج وأك ّون أرسة صغرية وأفتح عيادة نظيفة مبجرد عوديت من هذه
املهمة العلمية ،ويف إحدى الجامعات قابلت الصحفي الروماين «جوستاف فيكولسكو»
وهو شاب شديد الذكاء ،ويتمتع بروح دعابة ويجيد اإلنكليزية كأهلها ،ومتبحر يف
اآلداب والعلوم ،وكنت أعده مرشدي يف ّكل خطوايت ،فعلمني الكثري عن رومانية ،وملا
سألته :ما الديانة هنا ؟ قال :إ ّن غالبية السكان هم روم أرثودكس .ثم قلت :والشيوعية؟
فابتسم يف تحفظ ثم قال :إ ّن الشيوعية لن تغري رومانية ،فهي نسيج وحدها يف أوروبا
ولن تتبدل أبدا ً.
رومانية كام قال يل كلمة تعني أرض روما ،أل ّن القائد الروماين العظيم «ترايانو» قد
فتحها وطرد منها الرببر يف موقعة «داتشيا» عام  106م ،ومنذ ذلك الحني أصبحت
والية رومانية ،ثم غزاها القوط ومن بعدهم السالف ،والسالف قد تركوا أثرهم فيها
حني قسموها إىل منطقتني« :ترانسلفانيا» و»واالشيا» ويف «ترانسلفانيا» يوجد قرص
الكونت «دراكوال» ...إنّها بلد خالد باألساطري ...وأه ّم معاملها قرص الكونت ،يجب أن
نزوره معاً فهو مكان مثري للخيال إىل أقص ح ّد» ،ثم يسهب يف عرض تاريخ رومانية
حتّى قيام الحرب العاملية الثانية ،لينتقل بعدها إىل وصف رومانية الحالية وأخري يزوران
قرص الكونت« ،ويف تلك الليلة زرنا قرص الكونت «دراكوال» العتيق املتهدم ،وكنت
أذكر تفاصيله من الصور الفوتوغرافية ،ومل أمتالك أن أرتجف ،وأنا أتخيل د .ريتشارد
ولوفارسيك يتسلالن ليالً إىل هذا القرص املتهدم يك يبحثا عن مومياء «دراكوال»،
وتذكرت رعب أهل القرية من جراء املرور بجواره ،هذا املكان ينبض بروح ما ،ال ميكن
وصفها .قال غوستاف :إ ّن الرتاث الروماين ميلء بقصور الرعب ،واألمهات هنا يخفن
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أطفالهن بحكايات مصايص الدماء واملستذئبني».
متثل قصة الرجل الذئب الجزء الثاين من سلسلة «ما وراء الطبيعة» ،سبقتها قصة
مصايص الدماء التي ظهرت يف الجزء األول من هذه السلسلة ،لذا فالقصتان
متداخلتان يف أحداثهام ،كام أ ّن الكاتب يستدعي دامئاً شخصيات قصته يف الجزء
األول الذي عرض فيه حكاية د .رفعت إسامعيل الذي ذهب لحضور مؤمتر طبي يف
لندن ،ثم يدعوه صديقه د .ريتشارد لزيارة بيته الريفي ،ثم يقابل زوجته «كاترين»،
ويف أثناء الجلسة يخربه د.ريتشارد بأنّه قام بالبحث عن «دراكوال» ،ثم يناوله ظرفاً
فيه صور وخرائط وأوراق مكتوب فيها أ ّن الكونت سيعود إىل الحياة ّكل مائة سنة ،وأنه
سيحاول قتله لرييح الناس منه ،وبعد انتهاء املؤمتر يزور د.رفعت منزل صديقه ريتشارد
مرة ثانية ،ليقابل لوفارسيك اليهودي ،ثم يعرض د.ريتشارد عىل د .رفعت أن يشارك يف
البحث عن مومياء «دراكوال» معهام ،ليكون هنالك ثالثة مناذج من األديان تشهد عودة
الكونت ،ويوافق د.رفعت ليقنعهام بأنهام مخطئان ،ثم يخربه د .ريتشارد بأن مومياء
الكونت ستكون يف الطابق السفيل من منزله بعد عرش دقائق ،ويف النهاية يكتشف
د .رفعت أ ّن ذلك الكالم هلوسات ليس أكرث لتظهر له «كاثرين» زوجة د .ريتشارد
عىل هيئة مصاصة دماء ،وهو ال يعلم ما إذا كان «دراكوال» قد عاد إىل الحياة بصورة
«كاترين» ،أم أ ّن األمر ال يعدو كونه تهوميات وأخيلة.
يعب عن رغبة قوية عند د .خالد توفيق إىل العودة إىل األسطورة
هذا الرضب من القص ّ
يف مهدها ،فنقله أحداث قصته «الرجل الذئب» إىل رومانية يجسد اإلشارة املرجعية
التي تح ّدث عنها مؤرخو األساطري ،فإحدى مصادر األسطورة املتصلة باملستذئبني ترجع
إىل منطقة ترانسلفانيا» يف رومانية ،وفيها قرص الكونت «دراكوال» الذي دفع بطل
قصته لزيارته بالفعل ثم تخيل أ ّن د .ريتشارد ولوفارسيك اليهودي وهو أمر يتمم ما
عده هلوسة من قبل د .ريتشارد ملا دعاه إىل املشاركة يف البحث عن مومياء «دراكوال»،
إذ إنّه مل يع يف الجزء األول من روايته عن مصايص الدماء ما إذا عاد « دراكوال» إىل
الحياة بصورة « كاترين» أم ال ،فـ»كاترين» كام ظهر له مصاصة دماء ،ولكن هل هي
خديعة الخيال الذي ألحت عىل املؤلف ملتابعة أشباح «دراكوال» يف سلسلتني من أعامله
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القصصية التي كان فيها رائدا ً يف هذا النوع من الكتابة الروائية؟
وال شك أ ّن سلسلة د .أحمد خالد توفيق «ماوراء الطبيعة» محاولة مثرية ،لالنتقال
بالفن الروايئ العريب الحديث إىل آفاق جديدة ،وبغض ال ّنظر عام إذ كانت تلك
السلسلة قد حققت نجاحاً فنياً عىل مستوى التقنيات وعىل مستوى وسائل التناول أم
ال ،إال أنها من دون شك قد وضعت بصامت كاتبها عىل موضوع جديد ،تحقق له من
خالله السبق والريادة.
وأ ّما بشأن القيمة الفنية لروايته «الرجل الذئب» فإ ّن الحافز إليها فيام يبدو نزعته إىل
أدب الرعب فحسب ،ألنّها تكاد تكون منبتة الصلة بالواقع الراهن ،فسعيه وراء أسطورة
أي حال ،بدليل محاكاته فضاء
الرجل املستذئب مل تكن من باب التمثيل الرمزي عىل ِّ
األسطورة املفرتض أي يف غابات رومانية ،مام يوضح أنه مشغوف بتتبع ظاللها بصورة
رومانسية حاملة ليس أكرث ،ويعضد ذلك األسلوب األديب الذي تحلت به الرواية ،إذ هو
أسلوب رسدي حامل وفيه تداعيات منبعثة من خاطر يفيض شاعرية ،وهذا كلّه ينأى
بالرواية عن التناول الرمزي التي متيزت به كثري من الروايات العاملية التي تناولت هذا
املوضوع ،كرواية «املستذئب» للكاتب اإلسباين جوليو المازارز التي نرشت عام 1985م،
التي رمز فيها إىل الحرب األهلية اإلسبانية يف عهد فرانكو ،ورواية «دورة املستذئب»
لستيفن كينج التي تع ّد من أرفع النامذج القصصية التي تحدثت عن التحول الذئبي
يف ليلة اكتامل القمر ،ثم مهاجمته البرش طيلة ليلة كاملة إىل انقضاء الليل ليعود بعد
ذلك إىل الحياة كسائر البرش ،والرواية شديدة التمثيل لألصول األسطورية للمستذئبني،
وفيها من مظاهر الرعب ما يجعلها تتفوق عىل الكثري من روايات الرعب ،كام أ ّن لها
أسلوباً ينطوي عىل اإلثارة واملتعة.
 -6ثم جاء الدكتور طالب عمران ليؤلف رواية يف موضوع املستذئبني ومصايص
الدماء بعنوان «سيدة القرص» 9التي عرض فيها حكاية شابني يفتشان عن شقة هادئة
يف مدينة صاخبة ،إذ هام طالبان يف الجامعة :عامد طالب يف كلية الطب وعادل يف
كلية الهندسة ،يقودهام حظهام للقاء سمسار يف طرف املدينة فريشدهام إىل شقة
صغرية بجوار قرص منيف صاحبته امرأة شابة تفيض جامالً وشباباً ،وقد تع ّجب الشابان
يف البدء كيف حول ما إذا كانت السيدة الشابة بحاجة إىل تأجري شقة متواضعة لتنتفع
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بعوائدها ،وهي ذات مال وجامل ونفوذ ،ولديها قرص شامخ وخدم.
تجري األحداث بإقامة الشابني يف تلك الشقة ،وتبدأ معها التساؤالت العجيبة ،فمن
القرص ينبعث صوت أنني يف الليل ،ويصدر منه صخب ،وأحيانا تخرس فيه األلسنة
ويتالىش االضطراب ،ثم ال يلبت أن يعود إىل ما كان عليه من صخب واضطرابّ ،كل
ذلك استأثر باهتامم عامد ،الذي يأخذه الحلم إىل اإلمعان يف جسد أمرية صاحبة
القرص الشابة ،ويلح عليه ذلك حتّى يختلق األسباب وينتهز الفرص ملقابلتها ،ويحدث
ذلك تحت جنح الليل ،ومن لقاء لييل ومتعة خاطفة يقتنصها عامد من أمرية إىل لقاء
آخر يتبادالن فيه نجوى الغرام ومعاناة الحب ،فيعرتف لها بحبه ،ويجد لديها الشعور
ذاته ،ومل ِ
ميض اللقاء األخري حتّى يعرض عليها موضوع الزواج مع معرفته أنّها أرملة
ولها أوالد ،لكن ذلك ال يثنيه عن عزمه يف الظفر بها ،فتقبل وهي مرسورة ،ثم يخرب
عامد صديقه عادل مبا عزم عليه ،فال ميلك عادل إال الدعاء لرفيقه بتامم السعادة،
ثم يكشف عن نيته مبغادرة الشقة الصغرية ليتمكن صاحبة من مقابلة أمرية صاحبة
القرص بحرية.
تجري األحداث برسعة فيصبح عامد زوجاً ألمرية ،لك ّنه يشعر برتاجع صحته واعتالل
جسده يوماً بعد يوم ،ثم يطّلع عىل حقيقتها شيئاً فشيئاً فإذا بها أفعى ملساء ،أو سعالة
يف لبوس أدمي ،أو أنّها مصاصة دماء ،ترمي شباكها عىل ضحاياها من الشباب ثم
يحضها
متص دماءهم ،وبعد ذلك تتخلص منهم ،ولها طبيب يعشقها ويعالجها بأدوية ّ
لتحتفظ بشبابها الدائم يركّبها من مساحيق ثم يخلطها بدم برشي ،وتنتهي الرواية
حني يطّلع عامد عىل سلسلة من أرسار هذه املرأة ،ويُصدم بصديقه عادل الذي اختفى
مدة أنّه علق بشباك أمرية ،وكانت له معها عالقة جنسية رسية ،ث ّم يرى بعينه كيف قتل
عادل نفسه أمامها ليحول من دون إدراك بغيتها منه ،ويتمكن عامد من الهرب ،فيمكث
مدة يف بيت صديق له حتّى يسرتد عافيته ،وأخريا ً يرجع لالنتقام من أمرية فيقتلها،
لتتحول بعد مقتلها إىل عجوز شمطاء قبيحة نتنة ،فتقوم خادمتها بإرضام النار يف
القرص مبن فيه.
رسم املؤلف شخصية عامد بطل قصته عىل هيئة الشخصيات الرومانسية عامة «وكثريا ً
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ما كان عامد منذ نشأته يرشد يف الحقول واملزارع وهو يتأمل الطبيعة من حوله ،وقد
أعطته تجاربه مع الطبيعة واألرض وقراءاته الغزيرة للكتب ،رهافة يف الحس وأسلوباً
شاعرياً يكتب به قصصاً وخواطر غلبت عليها الرومانسية»(ص ،)8وهو من ثم شخصية
شفافة ،يسترشف الحقائق من خالل أحالمه ،مثل أن يرتاءى له يف ال ُحلم حقيقة أمرية
التي تبدو صورتها جميلة تفيض شاباً وحيوية ،لك ّنها خطرت له يف الحلم عجوزا ً شمطاء
«رآها يف كامل أناقتها مقيدة داخل الحفرة ،وفجأة نهضت من مكانها وهي تضحك،
وخلصت نفسها من الحبال واتجهت نحوه ،بدت عجوزا ً طاعنة يف السن»(ص،)14
ولك ّن الحب حجبه عن حقيقها» ،ومع اقرتاب االمتحان شعر بأنّه مقرص يف دراسته،
فحاول أن يستعيد جزءا ً مام فاته ،لك ّن طيف أمرية كان يشده إليه فيغرق يف ال ُحلم ليك
يتخيلها بني ذراعيه وهام يتبادالن الحب» (ص  ،)25ومع اكتامل الدالئل التي تهيأت له
عىل أ ّن أمرية ليست عادية ،إال أنه متسك بها وقرر الزواج منها» طالعه وجه صبي صغري:
 أنت األستاذ عامد؟ نعم ماذا تريد؟ تفضل هذه رسالة طُلب مني تسليمها لك ...فقرأ العبارة اآلتية :ال تغرك املظاهر فإنلألفعى ملمساً ناعامً ،خذ حذرك وانتبه لنفسك( ...ص ،)26ومع ذلك يصمم عىل توثيق
عالقته بها ،ويأتيه الحلم بعد الحلم ليطّلع عىل حقيقة تلك املرأة لكنه مسلوب اإلرادة
حتّى لكأ ّن القدر يدفعه إليها دفعاً» ،وقبل أن تنتهي إجازته بيوم واحد رأى ُحلامً مرعباً
كانت بطلته سيدة القرص أمرية ،وكان مييش يف طريق وعر ،حني اعرتضت طريقه:
ملاذا تهرب مني ؟ حانت ساعتك يا عامد
أي ساعة يا أمرية؟
ِّ
ساعة موتك( ...ص)34
وبالفعل يتزوج عامد من أمرية» وسط دهشة عادل واستغرابه أعلن عامد عن قراره
يف الزواج من أمرية(...ص ،)43وبعد زواجه بدت عالمات املرض تظهر عليه «ولكن
مظاهر اإلعياء بدت عليه بعد مدة رغم عناية سيدة القرص ،فكان يأكل جيدا ً وميرح
جيدا ً ويتعاطى الحب بلذة فائقة ولك ّنه ينام أحياناً لوقت طويل(...ص ،)45وسبب
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الوهن والكسل إنّ ا هو جرح صغري يف عنقه» شعر بحكة شديدة يف رقبته ،وقد كان
جرحاً صغريا ً تيبس فوقه الدم( ...ص ،)49لك ّنه رسعان ما يكتشف سبب الجرح ،إذ
متص دمه «شعر بها متص جرحه
كانت زوجته أمرية تضع له املخدر يف الرشاب ثم ّ
بقوة وشغف( ...ص ،)57وهذا األمر جعله عىل يقني بأنّه تزوج امرأة من مصايص
الدماء البرشية ،وقد دعاه ذلك ملعرفة حقيقة أمرها فتسلل إىل قبو القرص لريى كيف
تلتقي بالطبيب العجوز إبراهيم الذي ما فتئ يحرض لها األدوية واملساحيق لتحافظ
عىل شبابها بصورة دامئة ،وهذا الدواء سمته أمرية «إكسري الحياة» وهو مركب من
مقويات مخلوطة بدم برشي ،فإذا بها تتغذى بدم البرش وتحافظ عىل شبابها منه يف
الوقت نفسه« ،إنه عالج أنوي تطبيقه عليك من أجل شباب دائم( ...ص.)68
وبشأن صديقه عادل الذي اختفى فجأة ،يراه يف القبو بعد أن أمرت أمرية رجالها
بإحضاره مقيدا ً» انتفض عادل وقد فكت قيوده وسحب مرشطاً كان عىل املنضدة
وطعن نفسه يف الصدر(...ص.)73
ويف النهاية يتمكن عامد من الهرب ،ثم يعود ثانية إىل قرص أمرية لالنتقام منها
«اتجه عامد صوب القرص يف الطرف اآلخر من املدينة ...ويف الساعة العارشة ليالً
اقرتبت سيارة فارهة من القرص ،وتوقفت أمام باب السور الخارجي ،ورأى أمرية
تخرج من الباب بكامل أناقتها حيث خرج رجل سمني من خلف مقود السيارة يستقبلها
بحرارة وهو ينحني مقبالً يدها ...وقبل أن تغلق الباب انقض عليها عامد يشد عل
خناقها ...سقطت أمرية جثة متفسخة وقد شاخ بدنها برسعة( ...ص.)98
قد تكون الكاتبة األمريكية «ستيفاين ماير» املولودة عام 1973م ،من أبرز الذين
كتبوا يف هذا النوع من القص يف الحقبة املعارصة ،إذ نرشت سلسلة من قصص
الحب التي تندرج تحت مسمى رومانسية الخيال العلمي أبطالها من مصايص االدماء
البرشية ،فقدمت بذلك ملحبي قصص الرعب سلسلة أعامل مهمة منها رواية «الشفق»
التي نرشتها عام 2005م ،وقد حازت مبوجبها شهرة واسعة ،فرتجمت الرواية إىل
أكرث من عرشين لغة ،وتذكر الكاتبة أ ّن فكرة الرواية جاءتها يف ال ُحلم ،إذ تدور
حول فتاة تقع يف حب شاب من مصايص الدماء ،ثم تقوم بكتابتها يف ثالثة أشهر،
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ومل تكن يف بادئ أمرها تنوي نرشها ،ألنّها كتبتها لتستمتع بها وحدها ،إال أ ّن أخاها
أقنعها بطباعتها ،فطبعت منها  75000نسخة ،وبعد ذلك نرشت روايتها «القمر الجديد»
عام 2006م و»الكسوف» 2007م و»االنهيار» عام 2008م وغريها ،وبعد هذه السلسة
حصلت «ماير» عىل عدد من الجوائز األدبية كجائزة الكتاب الربيطاين عام 2008م.
تندرج روايات ماير تحت إطار قصص الحب الرومنيس كام أسلفت ،مثل أن تقع فتاة
يف حب رجل مستذئب أو مصاص دماء ،أو يقع رجل يف غرام امرأة مستذئبة ،لهذا
ظهرت يف اآلداب العاملية سالسل روائية ،كسلسلة ( )twilightوهي من أكرث الروايات
الحديثة رواجاً ،ألنّها تعرض نوعاً جديدا ً من قصص الحب الرومنسية ،وقد برزت يف
هذا الجانب الكاتبة ستيفاين ماير يف الجزء الثالث من سلسلتها الروائية ((eclipse
التي تحدثت فيها عن قصة حب بني «بيال» و»إدوارد» ،تدور أحداثها يف مدينة
قريبة من واشنطن ،وانطوت عىل رصاع بني شخصية «جاكوب» املستذئب وشخصية
«إدوارد» مصاص الدماء ،وقد أرادت «بيال» التحول إىل مصاصة دماء لتتمكن من
التعايش مع حبيبها «إدوارد» ،لك ّنه حاول رصفها عن تلك الرغبة إال أنّها فضلت التح ّول
يف نهاية األمر.01
 -8إ ّن رومانسية الخيال العلمي لها سياقها الفني والتاريخي يف آداب الغرب ،إذ تع ُّد
رواية «دراكوال» للكاتب اإليرلندي «برام ستوكر» ،من األعامل املتقدمة ،ورمبا الرائدة
يف هذا الباب ،إذ ألّفت عام  1897م ،بيد أنّها مل تُعرف إال يف وقت متأخر ،وقد ص ّور
«ستوكر» شخصيات حقيقية يف روايته منها الكونت «فالد لواليش» ،وهي شخصية
معروفة بقسوتها وعنفوانها ،ثم قام بصهر شخصية «فالد» بصورة خفاش ،ليخلق
شخصية روائية سامها «دراكوال» التي تع ّد من أه ّم كالسيكيات أدب الرعب العاملي،
وبرزت يف هذا الجانب من أدب الرعب وقصص مصايص الدماء الكاتبة األمريكية
«آن رايس» املولودة عام 1941م ،وكانت ألفت كتاباً عن مصايص الدماء ،س ّمته «مقابلة
مع مصايص الدماء» عام 1976م ،ثم نرشت بعض الروايات عن مصايص ال ّدماء
منها روايتها «ملكة امللعونني» عام 1988م ،ومن كتّاب هذا األدب الكاتبة الرومانية
«شارلني هاريس» ،ومن أشهر أعاملها رواية «ميتة إىل األبد» ،إذ تع ّد هذه الرواية
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عالمة فارقة يف رومانسية الخيال العلمي وأدب الرعب عامة ،ونرشت أعامالً عن
شخصيات أسطورية وعن املستذئبني إضافة ألعاملها عن مصايص الدماء ،كالتي
نرشتها عن الرئيس األمرييك «أبراهام لنكولن» الذي حكم ما بني عامي 1861 :ـ
1865م ،وكان قد خاض حروباً لتحرير العبيد ،وتصور الرواية «لنكولن» وهو يسحق
مصايص الدماء ،انتقاماً لوالدته ،كام يحرر الكثري من العبيد الذين كانوا يف قبضتهم،
لك ّنه يف النهاية يُقتل بيد أحد مصايص ال ّدماء ،ومن أعالم أدب الرعب أيضاً الكاتب
األمرييك «ريتشارد ماثيسون» الذي ولد عام 1926م وتويف عام 2013م ،وقد ترك
أعامالً روائية متنوعة منها ما يندرج تحت باب الفنتازيا وقصص الرعب ومصايص
الدماء ،وقد تحولت معظم نتاجاته الروائية إىل أفالم سينامئية.
 -9ونافلة القول :إن أدب الرعب الذي بدأت تلج فيه الرواية العربية املعارصة يفتح أفقاً
جديدا ً لألدب العريب الحديث يفيض إىل باب التنوع ،فالرواية العربية منذ ظهور رواية
«زينب» لهيكل ألقت كامل مقدراتها يف املوضوعات االجتامعية والسياسية والتاريخية،
وعىل أهمية هذه املوضوعات إال أن األفق الجديد املتمثل باالنفتاح الثقايف عىل اآلداب
العاملية من باب التمثيل األسطوري ،سيجعل من أدبنا معنياً بالقضايا األدبية املعارصة،
مبعنى أن الرواية العربية معنية باالنتامء إىل عرص الرواية الحديثة والدخول ما أمكن
يف عرصنة موضوعاتها ال ملجاراة اآلداب فحسب ،بل للتعبري عن قضاياها من خالل
املشرتك الثقايف اإلنساين ،ومعلوم أن الزاد األسطوري من أهم املشرتكات الثقافية بني
آداب العامل كافة.
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دراســـات

األدب والسياسة:
الرواية التعاقدية

نيللي وولف

**

ترمجة :د .غسان السيد
ناقد ومرتجم وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تسلّم رواية الدميقراطية بوجود رابط بني األدب والسياسة ،وهذا الرابط ليس موضوعاتياً
فقط ( يتحدث األدب عن السياسة ،ويتد َخل يف النقاش السيايس) ،ولكنه بنيوي أيضاً:
األدب هو شكل من أشكال السياسة .ضمن هذا املعنى ترتبط الرواية الحديثة بالدميقراطية.
إنها تقدم محاكاة للنشاط التعاقدي الذي ميارس يف الدميقراطية.
** نيللي وولف :أستاذة مساعدة َ
مكلفة بإدارة البحوث يف جامعة ليل الثالثة ،وهيً ،
أيضا ،مديرة مركز حبث( حتليل
النصوص ونقدها) ،وعضو يف مجعية دراسة أدب القرن العشرين ،ومشغل ألبري كوهني .هلا كتب عدة منها (الشعب
يف الرواية الفرنسية من زوال إىل سيلني ،)PUF، 1990 ،و(أدب ال تاريخ له ،دراسة يف الرواية اجلديدة ،دروز،)1995 ،
و(رواية الدميقراطية ،الصحافة اجلامعية يف فانسني.)2003 ،

ت :د .غسان السيد

تسلّم رواية الدميقراطية 1بوجود رابط بني األدب والسياسة ،وهذا الرابط ليس
موضوعاتياً فقط (يتحدث األدب عن السياسة ،ويتد َخل يف النقاش السيايس) ،ولكنه
بنيوي أيضاً :األدب هو شكل من أشكال السياسة .ضمن هذا املعنى ترتبط الرواية الحديثة
بالدميقراطية .إنها تقدم محاكاة للنشاط التعاقدي الذي ميارس يف الدميقراطية.
•«محاكاة» العقد االجتماعي:

مل تتوقف الرواية ،منذ امليثاق السريي الذايت لفيليب ليجون  ،Philippe Lejeuneعن
تعيني عقود جديدة :مثل امليثاق الجنيس»من الجنس أو النوع» ،وعقد القراءة ،وعقد
التخييل والواقعية ،إلخ .يستحرض هذا التعدد ،يف املواثيق والعقود ،العقد االجتامعي
الذي نظَر له الفكر السيايس حيث من املفروض فيه أن يح ّدد تحول الجسم االجتامعي
إىل جسم سيايس .يستخدم تاريخ األدب ،من جهته ،اسم «الرواية الواقعية» يك يصف
منوذجاً من الرسد الخيايل الذي ساد يف القرن التاسع عرش ،مع بلزاك ،وستاندال،
وفلوبري وزوال .تتضمن الصيغة األساس للرواية الواقعية رسدا ً بضمري املفرد الغائب
حيث يتف َرد الراوي ،كام تتضمن إعادة تشكيل االجتامعي .وهكذا فإن النص الذي
ينيشء املجتمع الخيايل ليس هو نفسه مصدرا ً قابالً للتعيني .ليس للعامل املروي ضامنة
أخرى غري الرواية التي تنشئه .املجتمع يحيك عن نفسه ،وهو عندما يحيك عن نفسه
يخلق نفسه .وعليه ،تق ّدم هذه الصيغة تشابهات مثرية مع العقد االجتامعي الذي يؤسس
الدميقراطية الحديثة .يهدف جهد روسو كله إىل تخ ُيل جسم اجتامعي مستقل متشكّل
ومشكّل يف وقت واحد ،سيكون مصدره وسلطته سابقني عىل مسار اإلبداع ،وهو ،مع
ذلك ،مجرد عن الفعل اإلبداعي »:كتب روسو :يف هذا الوقت ،وبدالً من الشخص
الخاص لكل متعاقد ،ينتج هذا الفعل التشاريك جسامً أخالقياً وجامعياً يتشكَل من عدد
كبري من األشخاص ،ولهذا املجموع صوت يتلقى من هذا الفعل نفسه وحدته ،وذاته
2
املشرتكة ،وحياته وإرادته».
من أجل تعميق هذا التشابه بني امليثاق الروايئ وامليثاق الدميقراطي ،سنتحدث حالياً
عن تجريد التشاركات .أك َدت النظرية األدبية كثريا ً ،يف السنوات األخرية هذه ،عىل
حقيقة أنه ال املؤلف وال القارئ االفرتاضيني مل يكونا متورطني يف عامل التخييل ،يك
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نتساءل فقط حول التدخالت التقنية ملثل هذا املوقف ،ولكن حول داللته السياسية أيضاً.
ينبثق النص الروايئ من راو .وتتوجه الرواية ،بالطريقة نفسها ،إىل مروي له موجود
داخل حدود الرسد .حتى وإن كان القارئ االفرتايض هو الذي ِ
يفس النص أو يتعاون
معه ،فإنه ال ميكن للنص ،من جهتهَ ،إل أن يسلِم مبرسل له مجرد ،قارئ مثايل ،ضمني
أو متعاون بحسب املصطلحات 3التي يعرضها ضمن إجراءاته الخاصة يف التشكيل.
وعليه فإن هذا الغياب املزدوج للشخصيات الواقعية عن ميثاق القراءة يتوافق مع تحول
الرشكاء إىل شخصيات قضائية ومعنوية يف العقد االجتامعي .يحيل تشكيل الفضاء
املؤسس للحداثة السياسية التي مبقتضاها ال
الروايئ ،يف هذه الحالة ،إىل الطقس ّ
تتوجه السلطة القضائية املنبثقة من العقد ّإل نحو موضوعات القانون التي يأيت هذا
العقد نفسه» حالياً» لوصفها وتحقيقها.
سيحتج أنه توجد أجناس أخرى ،مثل املرسح ،تقيم عالقة مميزة مع الدميقراطية .ولكن
الدميقراطية الداخلية يف املرسح تتطابق ،بصورة خاصة ،مع دميقراطيات الساحة
أو التجمهر .الجمهور ،يف املرسح ،حارض يف جسده ،مثل الجمهور يف االجتامع.
إن العالقة املبارشة والحميمة للجمهور مع سلطته الخاصة تجد صداها متاماً ضمن
عالقة الصالة باملرسح .مل يعد مثل هذا التقارب موجودا ً يف الدميقراطية الحديثة.
مثة سلسلة من اإلجراءات واملؤسسات توسطت عالقة الجمهور بسلطته ،وما تش ِكل
التجمهرات والساحات َإل جزءا ً نسبياً منها .إن الصورة العامة هي صورة العالقة بني
موضوعات القانون ودولة القانون التي تلتقي ضمن تجريد القانون .وحدها الرواية،
السيام الرواية الواقعية ،تقدم املعادل ملثل هذه التجربة حيث تلتقي فيها ،حول مجتمع
من ورق ،السلطة الغامضة للمؤلف والنشاط الغفل للقارئ.
ميكن اإلشارة ،أيضاً ،إىل حقيقة أن امليثاق الروايئ هو فعل خلق ملجتمع خيايل ،ينضم
إليه القارئ ويلتحق به عرب قرار القراءة .توجد هنا محاكاة لفعل اندماج اجتامعي
إرادي يفرضه العقد االجتامعي .تجب اإلشارة ،يف النهاية ،إىل أن امليثاق الروايئ يثري
وضع مساواة يُذكِّر باملساواة العامة للعقد االجتامعي .يف الحقيقة ،مل يعد عقد القراءة
املرتبط بالرواية يؤسس ،مثل النظام األديب القديم ،مجتمعاً ودياً لنخبة محدودة حيث
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يختلط اجتامع متساوين مع اجتامع األفضل ،ولكنه يقدم فضاء من التفاعل بني رشكاء
متساوين قانونياً .إذا كان توسع سوق الطباعة قد جعل املواجهة حتمية بني املؤلف
وبني القارئ الذي ميكن أن يكون (أي شخص) (امرأة ،خادم ،بقَال) ،فإن هذا (أي
شخص) املتحول إىل مرسود له غري شخيص ،يصبح مساوياً يف تجريد العقد.
سنطلق ،إذا ً ،اسم الرواية التعاقدية عىل هذا النوع من الرواية الذي تجري فيه محاكاة
للعقد االجتامعي .هذا يعني أن الرواية التعاقدية منوذج أكرث مام هي ظاهرة قابلة
للمالحظة .وكام أن العقد االجتامعي تخييل نظري يؤسس الدميقراطيات الحديثة ،فإن
الرواية التعاقدية هي رسد مثايل خاص يشكّل الرواية الحديثة .نتيجة ذلك ،ال ميكن
العثور ،عملياً ،عىل صيغة الرواية التعاقدية أبدا ً يف حالتها الخالصة ،حتى تحت شكل
الرواية الواقعية .يكفي التذكري ببعض إجراءات تغيري الراوي غري الشخيص التي يكشف
عنها التفسري الرسدي لقياس مدى تهشيم الشخصيات الواقعية ضمن إطار القانون.
ضمن هذا اإلطار ،مي ِثل استخدام أداة نصية محيطية (التي ميكن أن تش ِكل جزءا ً
منها كتابة السرية الذاتية) ،وإنشاء قضية متهيدية ،وتدخالت مؤلف ،وإدخال إشارات
سريية ذاتية ضمن الحيك الروايئ ،واملالحظات يف أسفل الصفحات ،وعرض موقف
التلفُظ ،واستخدام الربهان اإلشاري (هذا الرجل مي ِثل) ،واأللعاب النصية النقدية،
واستخدامات القضية الرسدية ،مت ِثل عينة من الوسائل التي يستخدمها املؤلف من أجل
أن تتك َون كظهور متباين .يجب َأل ننىس كذلك أن الرسد الحكايئ املتامثل 4يحيل إىل
األداة ....املسيطرة يف بعض العصور ،ويعيد إدخال صورة حضور الكاتب تحت سامت
الشخص األول الرسدي.
يريد القارئ ،أيضاً ،الخروج من تجريد العقد عرب شق طريق ،بعيدا ً عن الكتاب ،إىل
دخيلة املؤلف ،وجسد السلطة .يقدم متهيد بلزاك لروايته (الجلد السحري 5،أو جلد املعزى
املدبوغ) مثاالً عن هذا الرصاع الذي يربز بني القارئ واملؤلف حول إعادة التفاوض
بشأن العقد .يشري بلزاك إىل الغموض الذي تدخله دعاية الكتاب حول السلطة عىل
النص .يتابع القراء بشغف صورة املؤلف «يتصورونه شاباً أو كهالً ،طويالً أو قصريا ً،
لطيفاً أو رشيرا ً» ،6ويحتاط هذا األخري من القراءة الجزئية التي يكفلها له تجريد
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العقد .وعليه فإن سلطة القارئ عىل النص ال ميكن أن توجد َإل ضمن هذا التجريد»:
إذا وضعت الشخص واألخالق خارج الكتب ،فإن املؤلف سيعرتف لك بالسلطة الكاملة
عىل كتاباته 7».يعلن بلزاك ،وهو يالحظ انقطاع العقد ،أنه يريد» التخيل عن عدد من
الجمهور الذي ال يعرفه من أجل إرضاء عدد قليل يعرفه» ،8ويحدد ،يف مكان أبعد أنه
9
يكتفي «بالدعوة إىل املؤلفني ،املميزين القدماء لإلكلريوس الذي يحكم نفسه بنفسه».
يف الواقع ،عندما يطالب بلزاك بالعودة إىل النظام األديب القديم ـ مع الجمهور القليل
وحكم األنداد ـ فإنه يستبق دميقراطية الخرباء التي ستؤسس ،قريباً ،ضمن مجتمع
الكتاب ،ويستهدف تدارك أخطاء العقد العام.
•الحبكة التعاقدية:

يوجد ،إذا ً ،نوع من الدميقراطية الداخلية يف الرواية .هذه املحاكاة مرتبطة مببدأ
الجنس نفسه ،ومالزمة للبنية الروائية نفسها .ضمن هذا املنظور تكون حبكات روائية
كثرية حبكات تعاقدية .إنها تقدم قصصاً عن اندماج اجتامعي إرادي .تقتفي الحكاية
االجتامعية داخل الرواية أثر مغامرات امليثاق .ميكن للمواجهة بني الفرد والعامل،
التي حللها علم االجتامع املاركيس بتعبريات الرصاع ،أن تظهر ،أيضاً ،عىل أنها محاكاة
للنشاط التعاقدي الذي يربز فيه الرصاع مكان العقد .وهكذا تتطابق أكرث الروايات
التي التقطها النقد االجتامعي مع تفسريات متنوعة للحكاية التعاقدية .تظهر روايات
التلقني ،والتثقيف ،والتعليم ،وروايات «األبطال السلميني» ،و «روايات الواقعية
املجردة» ،املأساة بالنسبة إىل بعضهم ،ومهزلة الدخول يف املجتمع بالنسبة إىل آخرين،
يف ظل نظام العقد .الرواية هي صنع حبكة للحكاية الدميقراطية الخرافية.
إن جوليان سوريل ولوسيان شاردون الشهري بلوسيان دو رومبربي ،وفريدريك مورو،
وزمالءهم يف الكتابة جميعهم هم أفراد دميقراطيون ،وأصحاب قانون يطلبون الدخول
إىل املجتمع وفق مبدأ املساواة الذي يقوم عليه العقد االجتامعي القديم .يشري السؤال
املتكرر للمكانة (كيف تصنع املكانة؟) إىل أن الدخول إىل العامل ،الذي تحكمه صيغة
االندماج اإلرادي ،حدث عىل شكل عقد .يأخذ شباب البطل داللة جديدة ،وهو يذكِر
بأن كل متعاقد هو واصل جديد ،وطفل ،وأن االلتحاق بامليثاق سيحوله إىل كائن مجرد
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من التحديدات االجتامعية واإلرادة السياسية .هل سيصبح سوريل مطراناً أو وزيرا ً؟
وهل سيجمع شاردون ثروة من قلمه وموهبته؟ أو هل عليه فسخ العقد ،واستخدام
االمتيازات االرستقراطية ،وأخذ اسم أمه؟
تبدو روايات القرن الثامن عرش ،بهذا الخصوص ،غالباً مختربات للنموذج التعاقدي.
وهكذا ،فإن رواية تريسرتام شاندي لسترين 01تقدم مثاالً مفيدا ً عن الرسد حول
صعوبة دخوله إىل العامل .وكام أوحت هناه أرند ،11إن الرشيك يف العقد االجتامعي
عىل صورة املولود الجديد .إنه قادم جديد يظهر ،عرب والدته ومجيئه إىل العامل ،رغبته
يف االنضامم إىل امليثاق .وعليه كان لدى تريسرتام شاندي صعوبة كبرية يف الوالدة.
مل يرتك ليصل ككائن جديد ،ستكون والدته مساوية لفعل اندماج اجتامعي .وهو مل
يكن مجدوع األنف فقط عرب امللقط عند الوالدة ،ولكنه كان ،حتى قبل تصوره ،مسبقاً
موضوع عقد ،ألن عقد زواج والديه يعرتف للزوجة بحق اإلقامة يف لندن خالل حملها
املحتمل .يوجد ،أيضاً ،يف (تريسرتام شاندي) قصص أخرى التفاقيات فاسدة مثل
االتفاقية التي تسمح للوالدين أو الكنيسة بتعميد الجنني وهو يف الرحم .اتخذت
قرارات بخصوص الطفل قبل حتى أن يقدم إشارة واضحة عن رغبته يف االلتحاق
مبجتمع الرجال .تشري هذه النوادر ،يف جانبها املضحك ،حدود النامذج التعاقدية لفكر
املجتمع .الفرد ليس سيد اندماجه االجتامعي الخاص .إنه يصل إىل مجتمع موجود
قبله .تشري هذه النوادر ،أيضاً ،إىل العقبات التي تضعها املجتمعات التقليدية أمام العقد
االجتامعي الجديد .ال يخلق اإلنسان حرا ً ،ولكنه يخضع مسبقاً لسلطات وعادات ،مثل
سلطة الكنيسة .ويف الوقت نفسه ،تجد الرواية نفسها ،بوصفها شكالً جديدا ً ،صعوبة
كبرية يف الوالدة .تنقطع السرية الذاتية باستمرار عرب مرسودات أخرى ،وال تصل إىل
نهايتها .يف الحقيقة ،إن العقود من النوع املقرتح عىل القارئ هي عقود يف حالة
نقاش دائم .تدخل قصة تريسرتام ضمن منوذج رسد حياة عرب ضمري املتكلم الذي
هو صيغة حديثة للرواية األوروبية ،يف حني أن قصة العم تويب والعريف تريف تذكِر
بقصة دون كيشوت ،وأن رسد الرحلة مع بنيته االستطرادية وموضوعاتيته الهزلية ،يحيل
إىل النموذج البيكارسييك.
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جذب الفشل املتكرر لألبطال املتعاقدين ،يف القرن التاسع عرش ،االنتباه إىل عيوب
الدميقراطية وتناقضاتها ،ومآزقها .إن الرصاع بني املساواة والطموح الذي أشار
إليه توكفيل ،والتناقض بني املساواة الشكلية وعدم املساواة الواقعي الذي تحدث
عنه ماركس ،والرصاع بني املثال والواقع ،والتمييز والعشوائية ،هذا كله يغذي النقد
االجتامعي والحل الكاريث لعقد الحبكات التعاقدية .إن املجتمع البلزايك ،مثل مجتمع
ستاندال ،هو إعادة تشكيل للمجتمع الدميقراطي يف بعده املتناقض .الشخصيات
جميعها ،يف هذا املجتمع ،تخضع لهذا القيد الدميقراطي املزدوج :فمن جهة صفيحة
بيضاء ،مساواة ،وجدارة وموهبة ،ومن جهة أخرى منافسة ،طموح ،متييز ،واستبعاد .من
هنا جاءت هذه السقطات وهذا االرتقاء ،هؤالء الساقطون وهؤالء حديثو النعمة ،هؤالء
االنتهازيون وهؤالء الواصلون ،وهذا التغيري يف املهن :انطلق (سيزار بريوتو )21من ال
يشء ،و(األب غوريو )31عاد إىل ال يشء.
نعلم ،أيضاً ،أن الرواية ستهتم رسيعاً باملستبعدين من امليثاق .أدخلت املدرسة الطبيعية
«الطبقات الدنيا» 41ضمن عامل التخييل ،ولكن قبل الطبيعية وعىل هامشها تطور أيضاً،
وبحيوية مدهشة ،مجتمع تحتي كامل :ديكنز مع طبقته العاملية التحتية ،وهوغو مع
بؤسائه ،وسو مع لصه ،إلخ.
•أزمة الحبكة التعاقدية:

تظهر هذه التباينات حول فشل الدميقراطية ما سيصبح أحد املوضوعات املفضلة
للرواية منذ نهاية القرن :تقديم أمراض العقد .يف الحقيقة ،إن العقد االجتامعي هو
نفسه تخييل نظري استخدمته الدميقراطية كأسطورة مؤسسة .إنه يؤسس املجتمع
الدميقراطي ،ولكن املجتمع مختلف عن األسطورة .ال ميكن للعقد أن يسري وأن يتوقف
يف الوقت نفسه .إن أزمة الدميقراطية ،بهذا املعنى ،مرتبطة بالدميقراطية نفسها.
تصبح الهوية الرسدية للدميقراطية ،فجأة وبرسعة ،هوية أزمة .تعطي الدميقراطية
لنفسها ،عرب هذه الرسديات يف أزمة ،وعرب رسديات األزمة ،متثيل ضعفها الخاص ،هذا
إذا مل يكن إفالسها الخاص .إن ما يسمى «أزمة الرواية» هي ،أيضاً ،أزمة الدميقراطية
الداخلية يف الرواية .تؤكِد الرواية ،منذ ذلك الحني ،عىل مآزق النموذج التعاقدي
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عرب تطوير سلسلة من الفرضيات النقدية .عندما أخضع زوال شخصياته لقيود الجنس
والوسط فهو بذلك جعل الحبكة التعاقدية نسبية .امنحت الرواية التعليمية أمام رواية
التك ُيف واإلرث .مل يعد بإمكان الفرد ـ الشخصية مناقشة دخوله إىل مجتمع الرواية
بحرية :أقامت الطبيعة والقصة حبكاتهام مسبقاً .يقول لنا متهيد (ثروة آل روغون)،
والذي هو متهيد (روغون ـ ماكار )51إن اإلنسان ال يبدأ شيئاً أبدا ً ،ال سيام قصته
الخاصة« :سأسعى للعثور عىل الخيط الذي يقود ،حسابياً ،من إنسان إىل آخر ومتابعته،
61
عرب تحليل املسألة املزدوجة للطبائع واألوساط».
مل تبدأ أي شخصية من شخصيات روغون ماكار قصتها الخاصة ومل تنهها ،وقصة
روغون ماكار نفسها مل تبدأ مع الرواية األوىل من السلسلة .لقد سبقت بشجرة نسب
روغون ماكار التي كتبت بعد فوات األوان (عام  1878وعام  ،)1893حيث تم نقل
بداية القصة خارج الرسد .حتى إذا كانت رواية (ثروة آل روغون) تتضمن قصة أدياليد
السلف ،وقصة «عصابه األصيل» ،فإن قصة األصل كانت قد بدأت مسبقاً يف مكان
آخر ،خارج حكاية األصول .مل تغلق الرواية األخرية من السلسة قصة روغون ماكار.
تظهر شجرة النسب شخصية خارج السلسلة :من سيكون «الطفل املجهول» الذي ولد
عام 1874؟
هذا يعني أن زوال يراكب حكاياته .تبدأ كل شخصية قصتها الخاصة وتستمر يف قصة
عائلتها .وكل شخصية هي يف قلب الحكاية التعاقدية املستقلة ،وهي ،يف الوقت نفسه،
يف قلب الحكاية البيولوجية املحددة مسبقاً ،وهي مرتبطة مبا قبل النص ومبا بعد
النص ،وبالقصص األخرى كلها ،وبشجرة النسب الخيالية؛ وهي قادمة من قصة أخرى،
وهذه الحبكة النسبية التي تتضمن الحبكة التعاقدية هي هنا ألجل التذكري ،ضمن
صناعة التخييل نفسها ،أن البرشي يوجد قبل العقد ،وأن كل اندماج اجتامعي ليس
إرادياً .إن رواية (ثروة آل روغون) هي أول رواية ضمن الحلقة ،ومت ِثل رواية أصول
مهتمة بتأسيس النسب الخيايل لعائلة روغون ماكار ،بصورة نهائية ،وهي ال تخضع لنموذج
الحبكة املزدوجة .كل سرية ذاتية مرتبطة بشدة بالسرية الذاتية ألرومة أدياليد فوكو ،يف
حني أن كل شخصية تأخذ املبادرة لقصتها الخاصة ،ومترر عقدا ً للدخول إىل املجتمع.
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وهكذا فإن السرية الذاتية التجريبية مت ِثل أخذا ً وردا ً مستمرين بني صيغ الدمج
االجتامعي اإلرادي ،والدمج االجتامعي اإلجباري .سيلفري ،مثالً ،عامل بسيط مثل
والده مع أساس من الحامس الهستريي الذي ورثه من الجدة .هذا بالنسبة إىل اإلرث.
يضاف إىل ذلك أن سيلفري الذي ربته جدته ،كان وحيدا ً وسوداوي املزاج ،ويصبح
عامالً عصامياً بدأ يحلم باملساواة بعد تلقيه تعليامً متوسطاً ،وقراءاته غري املنظمة،
ومعارفه الناقصة (قليالً من الجرب ،وقليالً من الرسم ،وكثريا ً من روسو) .هذا بالنسبة
إىل الوسط .يخترب سيلفر ،الذي ميتلك هذه الصفات ،مناذج مختلفة من االندماج يف
املجتمع .أسفر العقد االجتامعي ووسطه ،يف النهاية ،عن فشل« :لقد عاىن من اشمئزاز
والده من املالهي الليلية وإضاعة الوقت يوم األحد .كان أصدقاؤه يجرحون حساسيته
من خالل حاالت الفرح الفجائية» .71يف املقابل ،إن االرتباط بالجمهورية املثالية،
واالنتساب إىل جامعة جبلية رسية هام فعالن من االندماج االجتامعي اإلرادي.
يعيد سيلفري التفاوض حول عقده مع بيئته .بيئة محصورة ومحددة ،هي بيئة العامل
الجمهوريني ،ومع هذه البيئة يحايك سيلفري ميثاق الدخول إىل املجتمع.
إن ما هو جديد هنا ليس أن الرثوة الوطنية ،والعائلة ،والوسط يطرحون من أجل
إعادة تركيب مناذج لالندماج االجتامعي ،ولكن أن لهذه املفهومات تأثريا ً مفسدا ً لنظام
الحبكة التعاقدية .كانت األوساط ،عند بلزاك ،مجازا ً مرسالً للجسد االجتامعي .كل
شخصية تتفاوض مع وسط تبني ،تتفاوض يف الواقع حول دخولها إىل الجامعة .تخىل
راستيناك ولوسيان دو رومبربي 81عن وسطهام األصيل من أجل الدخول إىل العامل.
يبدو أن املسار قد انعكس عند زوال وعند أغلب الطبيعيني .يتم االنطالق من وسط واسع
إىل وسط محدود .إن عدم التكيُف مع وسط ،مرادف ملجتمع ،يتالىش أمام تكيف مع
وسط فرعي .مل يعد يوجد إلَ مجتمعات جزئية ،وعقود فرعية.
إن تنظيم (روغون ماكار) واملدونة الطبيعية عرب تتابع دراسات لألوساط يتطابق مع
هذا التخفيف للعقد االجتامعي املع َمم .إن املستبعدين من هذا امليثاق العام هم دامئاً،
بهذا العنوان ،مشمولون بامليثاق الطبقي .استخدمت نظرية التكيُف من أجل هذا :أي
االنتقال من ميثاق إىل ميثاق آخر .ومبا أن أوساط االستقبال هي ،عامة «فاسدة» ،أي
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أنها تعبري عن عدم تك ّيف جامعي يتكيف معه علم أمراض الشخصية ،فإن القصص
الخيالية عن االندماج االجتامعي للمدرسة الطبيعية انتهت إىل اختزالها إىل سلسلة من
التكيفات التي تفشل ،وإىل تراكب ملواثيق منتهية ،مع نتيجة نهائية هي التشويش الكامل
عىل منوذج االندماج االجتامعي املستخدم يف القصة الخيالية .ال يوجد ،إذا ً ،منوذج
مشرتك ،مفرتض أو منجز ،ضمن املدونة الطبيعية.
إن النشاط النقدي الذي يتناول التخييل الزويل «نسبة إىل زوال» ليس مرتبطاً بلحظة
أزمة حادة يف الدميقراطية .يف املقابل ،إن إنتاج أندريه جيد معارص للرشخ بني
الكتاب وبني الجمهورية .كان أندريه جيد مؤلف القطيعة ،وقد دفع حتى النهاية فرضية
الفردانية الدميقراطية ،عرب اخرتاع قصص خيالية وحدانية ال يتعاقد الفرد فيها َإل
مع نفسه .تعود رواية «أقبية الفاتيكان  »Les caves du Vaticanإىل عام  ،1914وهو
عام اندالع الحرب العاملية األوىل التي ميكن أن تعد ذروة أزمة الدميقراطية ،بعد
سنوات من االنتقادات التي وجهت إىل النظام الربملاين ،واالضطرابات االجتامعية،
وظهور التشدد القومي .خالل حلم اليقظة الخاص بالسكك الحديدية الذي سبق «عمله
املجاين» املشهور ،خلط الحوار الداخيل الفاكاديو ،الذي هو كالم من الذات إىل الذات،
استحضار العامل الجديد باملثلية الجنسية.
« ...مل نعد نلتقي يف الشوارع إلَ جان فوتر» اسم تحقريي ،واألشخاص السيئني....
لنذهب! لنط ِو أمتعتنا؛ حان الوقت! لنهرب إىل عامل جديد؛ لنغادر أوروبا ونرتك أثرنا
عىل األرض! إذا كان ال يزال يوجد يف بورنيو ،يف عمق الغابات ،بعض السلف البرشي
املتأخر هناك فإننا سنذهب لتقدير منابع برشية محتملة! ...كنت أريد رؤية بروتوس
ثانية .مام ال شك فيه أنه اتجه نحو أمريكا .ي َدعي أنه مل يكن يق ّدر ّإل برابرة شيكاغو...
هذه الذئاب ال تستهويني كثريا ً :أنا يل طبيعة سنورية .مل يظهر كاهن كوفيغلياجو رغبة
يف إفساد الطفل الذي تحدث معه كثريا ً عىل الرغم من حلمه ...لقد جعلت منه ،عن
طيبة خاطر ،صديقي؛ ليس الكاهن طبعاً! ولكن الصغري ...يا لعينيه الجميلتني اللتني
رفعهام نحوي ،اللتني تبحثان أيضاً بقلق عن نظري الذي كان يبحث عن نظره ،ولكنني
شحت بنظري عنه رسيعاً ...مل يكن يصغرين بأكرث من خمس سنوات .نعم :أربعة عرش
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أو ستة عرش عاماً ليس أكرث .كيف كنت يف هذا العمر؟ كنت طفالً مراهقاً ممتلئاً
بالشهوة وأحب أن أصادفه اليوم؛ إنني أعتقد أنني كنت سأعجب نفيس كثريا ً.91»...
إن الذي يعرضه الفكاديو هنا ،يف الديوك مع الحامر من حواره الداخيل ،هو إعادة
استخدام منحرف لعقد دميقراطي ألجل إعادة تأسيس مجتمع عىل قاعدة عقد مع
ذاته .يستعرض املقطعان األوالن برسعة األماكن املحتملة لبداية جديدة لالجتامعي.
إن الفكاديو الذي تعزى إليه القراءة املتواصلة لروبنسون كروزو هو كائن يبحث
عن عقد .إن االندماج االجتامعي يف أوروبا مطعون فيه يف الحال بسبب وضاعة
سكانها« :جان فوتر واألشخاص السيئون» .ولكن االندماج االجتامعي يف شيكاغو،
قلب «العامل الجديد» ،وأرض تثبيت األسطورة التعاقدية ،مطعون فيه هو أيضاً ،ونرى
جيدا ً أن الذي يسبب املشكلة هم اآلخرون ،وال يشء غري اآلخرين ،الغريية :األمريكيون
«ذئاب» ،والفكاديو هو «سنور» .يبقى بورنيو وغاباته ،عامل ثالث غريب له عالقة مع
أماكن أخرى مشابهة ،مثل إفريقيا السوداء ،وشامل إفريقيا ،الحارضتني دامئاً يف
حياة أندريه جيد وأعامله ،واملقدر لهام أن تقوما بالدور نفسه هنا قليالً أو كثريا ً .يف
الحقيقة ،ال نجد يف برونيو برشا ً ،وال نجد آخرين ،وال نجد َإل خرافات ،مثل «اإلنسان
األول» ،وهي فرضية حيوانية لجنس وسيط بني القرد واإلنسان .إن العقد مع اإلنسان
األول من أجل إعادة تأسيس «برشية محتملة» يطبع حد التخييل االجتامعي املوضوع
ضمن هذه املشهدية الحوارية .ال يوجد مكان لآلخر ضمن نظام العقد الفرداين املفرط،
الذي هو إحدى النسخ املحتملة للعقد الدميقراطي .ال يوجد مكان َإل للتبادل الكامل
للذات.
وهكذا ينتقل خطاب الفكاديو حرفياً من العامل الجديد إىل مجتمع العقد الرنجيس.
إن العامل الجديد الذي يجب اكتشافه ليس إلَ هذه الرشكة التي ال يخضع فيها كل
واحد ،وهو يتحد مع الجميع ،إلَ لذاته ،بسبب أن أكرثية املتعاقدين أصبحت أكرثية
ذات أخرى .إن الفكاديو يرى نفسه يف طفل كافيغلياجو ،وهو موضوع رغبته الخاصة:
«سأكون معجباً كثريا ً بنفيس».
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•اللغة التعاقدية:
يف املكان األخري ،تتضمن هذه املحاكاة للعقد عنرصا ً لغوياً يغذي حبكة لغوية .تخترب
الرواية لغة أدبية ال تقوم عىل قطيعة مع اللغة املشرتكة ،ولكنها تقوم عىل هذه اللغة
نفسها .إن أعامل املؤرخني والفالسفة مثل رينيه باليبار ،Renee Balibar 02وجاك
رانسيري ،Jacques Ranciere 12ومارك فومارويل ،Marc Fumaroli 22وميخائيل
باختني ،Mikhail Bakhtine 32تتفق حول هذه النقطة عىل الرغم من ندرة االلتقاء
بينهم :إن اللغة األدبية املبتكرة يف الرواية بدءا ً من القرن الثامن عرش أكملت يف اللغة
االنتقال من النظام القديم إىل النظام الجديد .تخترب اللغة التخييلية يف الروايات
عقدا ً لغوياً جديدا ً .الرواية ،التي هي جنس دميقراطي ،قادرة عىل إعادة تشكيل الفضاء
اللغوي للدميقراطية ،ألن املساواة اللغوية الشكلية ،تحت عنوان قواعد األساس والفرنسية
للجميع ،حارضة دامئاً وممثلة يف كتابة الرواية .وبذلك تكون املساواة اللغوية الشكلية
أساس الكتابة الروائية ،مهام كانت االعرتاضات املقدمة حول هذه النقطة يف املامرسة
الحقيقية للغة .ال تنفصل فكرة وجود لغة مشرتكة للجميع عن الرواية .مل تتوقف اللغة
الروائية ،مع ذلك ،عن إعادة مناقشة لغة املساواة ،ونقلت صدوع الدميقراطية اللغوية
إىل داخل النص األديب .بلغ مثل هذا الهدف أوجه ضمن املدرسة الطبيعية التي ،وهي
تعطي لنفسها وثيقة مكتوبة قريبة كثريا ً من اللغة املشرتكة ،تستعمل أصنافاً قواعدية يف
الوقت الذي كان فيها علم النحو يفرض نفسه عىل املدرسة من أجل تسهيل تعليم اللغة
الفرنسية للتواصل العام .42أكَد دومينيك مينغينو Dominique Maingueneau 52أن
إحدى سامت األساليب الطبيعية تكمن تحديدا ً يف العودة املنتظمة إىل إعادة التصنيف
القواعدي لبعض التعبريات .وهكذا فإن املوصوفات ،مثل األسامء املشتقة ،تستخدم مع
أداة التنكري  ،unوتنتقل من الصنف القابل للتصنيف إىل الصنف غري القابل للتصنيف:
«رعشة ريشات بيضاء»« ،ملعان عاج»« ،دعسة القطيع» (زوال) .يتعلق األمر هنا بتحويل
جمل بسيطة «الريشات البيضاء ترتعش ،والقطيع يخبط) إىل مترينات متفردة،
ومؤسسة للكتابة الفنية ،وتحديدا ً ،لجاملية مدهشة .تتميز الكتابة الروائية ،بوصفها
مامرسة أدبية ،بهذا الجهد االنتقايئ من اللغة املشرتكة .هذه املقاومة للمساواة اللغوية،
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يف قلب مامرسة تبحث عن تقريب اللغة األدبية من اللغة العامة ،تتوافق مع معالجة
اللغات غري املتجانسة .إننا نعرف أن أحد اختصاصات بلزاك هو املحاكاة الناجحة
للعاميات االجتامعية .إن عمله برج بابل توجد فيه أصوات متعددة تنسج حوارا ً غريباً
ومخصباً« :نعم يا طفيل ،أنا رئيس نيشينغن»62؛ «كتاب ،سيدي العزيز .إذا كان الجميع
يسمعنا فإن الجميع قادر عىل التسلل تحت املاء»« 72،بخصوص مامرستي ،وعشقي،
92
أريد الحديث عن فكري»« 82،امليزانية ثقيلة .ال يوجد تسويات ممكنة بني األحزاب».
وكام ميكن أن نالحظ من خالل هذه األمثلة فإن مكانة عدم التجانس اللغوي يف اللغة
الروائية عولجت مبدئياً بوصفها مشكلة جوهرية .والرهان ليس فقط رهان الواقعية
اللغوية ،ولكنه رهان سيايس أيضاً :تدخلت الرواية يف سياسة اللغة .إن استعادة اللغة
املشرتكة وتحولها وصناعتها من عمل الرواية أيضاً .ولكن السؤال هو معرفة ما هو
مناسب لفعله بهذا الجزء غري املتجانس عندما ميثّل الكالم الحي ملجموع املستبعدين،
ولغة الناس ،التي من املفرتض أن تشكّل األساس اللغوي للدميقراطية .إن الذي يبقى
خارج العقد االجتامعي والتواصيل يقدم الدليل عىل عدم كامل العقد نفسه .إن اللغات
االجتامعية أو اللهجات العامية ،عند أساتذة الواقعية ،توضع بني هاللني مزدوجني أو
تكتب بحروف مائلة ،يف حني أن الراوي يعد ضامناً للغة مفهومة للجميع ،وسهلة الفهم
حتى يف كاملها األديب.
يف املقابل ،يجعل الكتاب الطبيعيون الرصاع اللغوي مأساوياً .عندما نتف َحص أساليب
غونكور  Goncourtأو هويسامن  Huysmansنجد فيها دامئاً عرضاً للمواجهة بني
ال قواعديتني :ال قواعدية أدبية للكتابة الفنية ،وال قواعدية غري أدبية ملتحدث شعبي.
يف «الفتاة إليزا» إلدموند غونكور التي ظهرت عام  ،1877كانت أخطاء كتابة الجندي
تانشون تشكل نظاماً مع انزياحات عاملة يفرضها الروايئ عىل اللغة 03.يف العرص الذي
أصبحت فيه قوانني التعليم السابقة واملستقبلية تدعم فرضية اللغة املشرتكة ،كانت
الكتابة الطبيعية تجعل مشهد خروج مزدوج للغة التعاقدية خيالياً .لقد تم رفض تقاسم
اللغة .بني كاتب يسعى إىل االنسحاب من املجتمع اللغوي ،وبني متحدث شعبي مل
يدخل إليه ،يف كل حال ،هذا التقاسم ليس عىل جدول األعامل.
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عكس لويس فرديناند سيلني األدوار بعد ستني سنة .يف «سفر إىل آخر الليل» نشاهد
رصاعاً حقيقياً عىل السلطة ،ومواجهة مؤملة وحادة بني املامرسات السوقية للغة الوطنية
واالستخدام األديب .تم تجديد مرسحة الرصاع اللغوي بصورة عامة .دخل صوت األسفل
إىل املشهد مع لكنة انتقامية .لغة «السفر إىل آخر الليل» هي لغة رصير ومعاناة .كانت
الفرنسية ذات اإللهام الشعبي تواجه يف هذا العمل ،يف حديث الراوي استخدامات
أدبية للغة .يتقارب تأثري الشعر والوعظ والكالم املسجوع الحكمي الذي نجده بغزارة
يف نرث الرحلة ...والذي يقوم عىل البحث الفلسفي واألديب ،مع استحضار لغة فرنسية
تجاوزية ودون تعليم« .التفلسف ليس إلَ طريقة أخرى الستحضار الخوف ،وال يح ّرض
إلَ الجبناء الدمى» ،أو «ينتقل البرش من كوميديا إىل أخرى» ،وهذه الجمل تنسجم
مع «أبقار دون مسري» و «يجب عدم االعتقاد أن ما يحبه ليس روبنسون العائد له».13
مل ينته التباين قط ،وتبدو متارين اللغة تناقض نفسها أو أنها أصبحت مثار سخرية
بصورة متبادلة .إن حقيقة كون لغة السارد مركز الرصاع يعيق عملية التفاهم .يظهر
صوت الجمهور عدوانيته تجاه كالم اآلخرين ،ويظهر صدى العدوانية التي تح ّرك كالم
اآلخرين تجاهه.
األدب بوصفه فضاء سياسياً:

تق ّدم الرواية التعاقدية إذا ً ،من خالل التخييل واللغة ،معادالً للتجربة الدميقراطية .إن
إعادة النقاشات ورفض هذا العقد داخل الفضاء الروايئ يظهران أزمة الدميقراطية
املستمرة .مع ذلك ال يعني هذا الرفض التدمري .ظهر تدمري العالقة بني الرواية
والدميقراطية بعد الحرب العاملية الثانية ،ويبدو أن له عالقة بصدمة التجربة الدكتاتورية.
يف الحقيقة ،عممت الحرب العاملية الثانية تجربة عامل دون ضامنة أو عقد يف أوربا.
انبثقت ،عىل حطام الدميقراطية ،أعامل اهتمت مبحاكاة تدمري ضامناتها والتخيل عن
عقودها .تشكل بعض النصوص املنتمية إىل الرواية الجديدة ،وبعض قصص برييك
بصورة خاصة ،جزءا ً من هذه األعامل .إنها تتخىل عن أسس الرواية التعاقدية وتعيد
بناءها ،بحدة أحياناً وأحياناً أخرى بلطف .لقد تم استبعاد ذكر مجتمع خيايل ميكن
للقارئ أن يدخل إليه بصورة نهائية منذ أن تم التخيل عن الحبكة ،والشخصية ،واإلطار
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الزماين املكاين وحتى الراوي .تقدم لنا مواجهة الرواية مع النموذج التعاقدي ،إذا ً،
املفاتيح من أجل تجديد القراءة السياسية لألجناس األدبية .وهكذا سيكون األدب نفسه
فضاء سياسياً وليس فقط شكالً متأثرا ً بالسياسة مثلام يريد علم النفس املاركيس ،أو
1
فضا ًء اجتامعياً مثلام يريد بيري بورديو.

الهوامش والحواشي
 نيليل وولف ،رواية الدميقراطية ،سان -دوين :الصحافة الجامعية يف فانسني.2003 ،1
 جان جاك روسو ،من العقد االجتامعي ،األعامل الكاملة ،باريس ،غاليامر( ،مكتبة البلياد) ،1970 ،املجلد الثالث ،ص.561 .2
 من أجل القارئ الضمني والقارئ املثايل ،انظر وولفغانغ إيزر ،فعل القراءة ،بروكسل ،بيري مارداغا1985 ،؛ ومن أجل القارئ3
املتعاون ،والقارئ النموذج ،انظر أومربتو إيكو ،القارئ يف الحكاية ،باريس ،غراسييه.1985 ،
 يحيل التعبري الحيك املتامثل إىل األداة التصورية التي قدمها جريار جينيت يف كتابه” أشكال ثالثة” ،باريس ،سوي( ،الشعرية)،4
 ،1972ص .ص .259 – 251 .وهو يحيل إىل طريقة من الرسد الذي تروى فيه القصة عرب إحدى الشخصيات ،وهذا يتطابق غالباً بالرسد
املروي عرب ضمري املتكلم املفرد.
 الجلد السحري أو جلد املعزى املدبوغ هي رواية نرشت عام  1831للروايئ واملرسحي الفرنيس أونوريه دو بلزاك .وتدور أحداثها5
يف باريس يف أوائل القرن التاسع عرش ،وتحيك قصة شاب يجد قطعة سحرية من جلد خشن تلبي له رغباته كلها .ولكن كل ما حقق له
الجلد رغبة ،فإن الجلد يستهلك جزءا ً من طاقته الجسدية .املرتجم
 أونوريه دو بلزاك ،الجلد املسحور ،باريس ،املكتبة الفرنسية العامة ،كتاب الجيب ،1972 ،ص.4 .6
 املرجع السابق ،ص.7 .7
 املرجع السابق ،ص.6 .8
 املرجع السابق ،ص.11 .9
 - 10كان لورنس سترين ( )1768 – 1713روائياً إيرلندياً ورجل دين أنجليكاين .كتب روايات حياة تريسرتام شاندي ورؤاه ،رجل نبيل
ورحلة عاطفية من خالل فرنسا وإيطاليا ،ونرش أيضاً عدة خطب ومذكرات ،وشارك يف السياسة املحلية .املرتجم
 - 11تستخدم هناه أرند بخصوص األطفال ،والشباب ،واإلنسان عند والدته ،تعبريات” الواصلني الجدد” ”،القادمني الجدد” ،التي هي
أيضاً تعبريات مستخدمة من أجل وصف امللتحقني الجدد بامليثاق األمرييك .تقول أيضاً إن البرش ،عند والدتهم ،هم” بداية ،وقادمون جدد
ومجددون ”...انظر الفصل املعنون” كشف العميل يف الكالم والفعل” ،رشط اإلنسان الحديث ،باريس ،كاملان -ليفي.1983 ،
 - 12سيزار بريوتو رواية لبلزاك كتبها عام  ،1837ومهداة إىل المارتني .وهي تحيك عظمة سيزار بريوتو وانحطاطه .املرتجم
 - 13رواية لبلزاك بدأت أحداثها يف فرنسا عام  ،1834تم نرشها يف مجلة باريس األدبية التي ظهرت يف املكتبات عام  .1835ومتثل
جزءا ً من مشاهد الحياة الباريسية يف امللهاة اإلنسانية .املرتجم
 - 14إدمون وجول ،لغونكور ،متهيد جريميني السريتو ،باريس ،دار فالماريون.1990 ،
 - 15روغون ماكار عنوان جامعي يضم عرشين رواية كتبها إميل زوال بني عامي .1893 – 1871
 - 16إميل زوال ،ثروة روغون ،باريس ،غاليامر ،سلسلة فوليو.1991 ،
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 املرجع السابق ،ص.179 . شخصيتان يف” الكوميديا اإلنسانية” لبلزاك. -أندريه جيد ،أقبية الفاتيكان ،يف روايات ،ورسديات ومرسحيات هزلية .أعامل غنائية ،باريس ،غاليامر ،مكتبة بلياد ،1958 ،ص.

17
18
19
.824
 رينيه باليبار ،الفرنسيون الخياليون والفرنسيون الوطنيون ،باريس ،هاشيت1974 ،؛ مؤسسة الفرنسية ،باريس،1985 ،PUF ،20
و»كتابة املواطنني» ،الفكر ،عدد .1987 ،259
 - 21جاك رانسيري ،الكالم الصامت ،باريسن هاشيت.1988 ،
 - 22مارك فومارويل ،ثالث مؤسسات أدبية ،باريس ،غاليامر ،فوليو.1994 ،
 - 23ميخائيل باختني ،مشكالت شعرية دستوفسيك ،لوزان ،عمر اإلنسان.1970 ،
 - 24رينيه باليبار ،الفرنسية التعليمية ،يف جريار أنطوان وروبري مارتان ،تاريخ اللغة الفرنسية ،1914 1880 ،باريس ،مركز البحوث
العلمية ،طبعة عام  .1999جيل فيليب ،املوضوع والفعل ،واإلضافة .اللحظة القواعدية لألدب الفرنيس ،1940 – 1890 ،باريس ،غاليامر،
.2002
 - 25دومينيك مينغينو ،عنارص اللسانيات ألجل النص األديب ،باريس ،دونود.1993 ،
 - 26أونوري بلزاك ،عظمة العاهرات وبؤسهن ،باريس ،غاليامر ،مكتبة بلياد ،1990 ،املجلد السادس ،ص.575 .
 - 27الفالحون ،باريس ،غاليامر ،فوليو ،1975 ،ص.63 .
 - 28أونوري دو بلزاك ،قصة مجد سيزار بريوتو وتراجعه ،باريس ،غاليامر ،مكتبة البلياد1990 ،ن املجلد السادس ،ص.115 .
 - 29املرجع السابق ،ص.432 .
 انظر بهذا الخصوص نيليل وولف ،الشفهي واملكتوب يف” أصوات الجمهور .القرنان التاسع عرش والعرشون ،نصوص جمعتها30
كورين غرونييه وإلينيور ريفريزي ،سرتاسبوغ ،مطبعة جامعة سرتاسبوغ.2006 ،
 - 31لويس فريديناند سيلني” سفر إىل آخر الليل” ،باريس ،غاليامر ،سلسلة فوليو ،2001 ،ص .ص.394 ،261 ،206 .
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دراســـات

إيفان تورغينيف
في الذكرى المئوية الثانية لميالده

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

روايئ وشاعر وقاص ولد يف  9ترشين الثاين عام  1818يف قرية سباسكوي محافظة
أوريول التي تقع قرب مدينة توال جنوب موسكو .ولد يف أرسة غنية عاشت والدته حياة
الذل يف مطلع حياتها ،إال أنَّها عندما بلغت الثالثني من عمرها مات عمها ،ومل يكن له
وريث غريها ،فورثت أرزاقه الكبرية ،إذ كان من أغنى أغنياء مدينة أوريول ،فتزوجت
والد إيفان الذي كان أصغر منها بعرش سنوات.

د .ممدوح أبو الوي

تعلم يف بيته عىل أيدي مدرسني أجانب عىل عادة إقطاعيي ذلك الوقت ،وانتسب إىل
جامعة موسكو كلية اآلداب عام  ،1833وانتقل بعد ذلك إىل جامعة بيرتبورغ ،وأنهى
دراسته الجامعية فيها ،وتابع دراسة الفلسفة يف جامعة برلني ،وأراد أن يصبح مدرساً
للفلسفة يف الجامعة إالَّ أ َّن الحكومة ألغت تدريس الفلسفة يف الجامعات ،أل َّن املادة
كانت تساعد عىل منو الحركات الثورية.
عارص تورغينيف أربعة قيارصة:
القيرص األول :وهو الكسندر األول ( ،)1825 - 1777الذي حكم روسيا ما بني عامي
.1825 - 1801
القيرص الثاين :وهو نيكوالي األول ( )1855 - 1796الذي حكم روسيا ما بني عامي
( 1825ـ .)1855
القيرص الثالث :وهو الكسندر الثاين ،وهو ابن نيكوالي األول ،سنوات حياة الكسندر
الثاين ما بني عامي ( )1881 - 1818وحكم روسيا مابني عامي (.)1881 -1855
والقيرص الرابع وهو الكسندر الثالث )1894- 1845( ،حكم روسيا ما بني (- 1881
يب لـه ،وهو ملحمة «باراشا» عام
 .)1894عاش تورغينيف  65عاماً نرش أول عمل أد ِّ
.1834
•أعماله:
•رواية «رودين» .1855
رودين اسم بطل الرواية ،ولد يف أرسة إقطاعية غنية ،وتركه والده طفالً يف رعاية
والدته .درس رودين يف موسكو ،كام درس يف أملانيا مدة عامني وكان يقرأ كثريا ً،
يتعرف رودين إىل سيدة إقطاعية صاحبة ضيعة وصالون أديب اسمها دارايا السونسكايا
تحب اإلصغاء
التي أعجبت به لوسامته وألنّه يجيد التحدث كام يجيد اإلصغاء ،فكانت ُّ
إىل آرائه .كانت أقواله جميلة ،أ َّما هو فغري عميل ،ال يقوم بعمل ما يجني منه لقمة
العيش ،ولذلك فهو دامئاً يستدين من الناس وأحياناً نجد تناقضاً بني أقواله وأفعاله.
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وكان رودين وعمره  35عاماً يقرأ عىل نتاليا ابنة السيدة دارايا مؤلفاته ،ويعريها كتباً
وأحب رودين نتاليا وأح َّبته وتصارحا يف ذلك ولكن
ين َّ
عن الفلسفة األملانية واألدب األملا ِّ
والدتها رفضت هذه العالقة ،فاستسلم رودين للقدر ،ورأى أن األفضل أن يرتك نتاليا
وشأنها ،ألنَّه سيد األقوال وليس سيد األفعال ،أ ّما نتاليا فكانت تستطيع أن تضحي يف
سبيل حبها ،عمر نتاليا مثانية عرش عاماً ،وودعها رودين وأراد أن يعمل مدرساً ،وألقى
مجموعة من املحارضات الجيدة ولك َّن زمالءه ضايقوه فاضطر إىل تقديم استقالته.
حب الذات:
يقول مثالً رودين عن ِّ
حب
املحب لذاته يجف كشجرة وحيدة عقيمة ،ولكن َّ
«حب الذات هو انتحار ،والرجل ّ
َّ
الذات ،كسعي نشيط نحو الكامل هو ينبوع ِّكل عظيم ...أجل عىل اإلنسان أن يحطم
األنان ّية العنود لشخصيته.)1(.»....،
ويتجول رودين باألرايض الروس ّية ،وبعد ذلك يظهر يف  26حزيران  1848بباريس،
ويسقط رصيعاً يف أحداث ذلك اليوم وهو ميسك الراية بيد ،والسيف بيد أخرى ،وقد
أصابته رصاصة قاتلة ،أمثال رودين يضحون بأنفسهم يف سبيل البرشية ،ويهتمون
باألمم األخرى أكرث من اهتاممهم بشعبهم .ولقد الحظنا هذه الصفة يف شخصية
رودين إذ جاء يف الرواية عىل لسان أحد أبطالها« :ومصيبة رودين هي يف أنَّه ال يعرف
أي واحد منا ،ولكن
روسيا ،وهذه بالضبط مصيبة كبرية .روسيا تستطيع أن تستغني عن ّ
ال أحد منا يستطيع أن يستغني عنها.)2(.»...،
أي يهتم مبسائل أمته ،ويهتم أيضاً مبسائل األمم األخرى ،ويرى أنّها
إنَّه إنسان أممي ّ
مرتابطة وتتأثر ببعضها بعضاً.
ولقد طرح تورغينيف يف هذه الرواية مجموعة كبرية من القضايا ،تأيت يف طليعتها
القضايا النفسية ،فأمامنا شخص يجيد التحدث والتنظري والتفكري وال يجيد التطبيق،
أي يستطيع أن يحرض اآلخرين عىل القيام بأعامل ،يعجز هو نفسه ،عن القيام بها.
يحب نتاليا وتح ُّبه ولكن عندما تقف والدتها بوجه حبها ،ال يقاومها ،وينصح حبيبته
ُّ
بالرضوخ إلرادة والدتها ،وبذلك يكون موقفه سلبياً.
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أي الذي لديه إمكانيات
طرح تورغينيف يف رواية «رودين» مسألة اإلنسان الفائضّ ،
ولك َّنه ال يجد مجاالً لتطبيق هذه اإلمكانيات .نجد تناقضاً يف شخصية رودين ،فهو من
أي أنّه يشعر بالضعف تجاهها ،ولك ّنه
ناحية ال يستطيع أن يقاوم إرادة والدة حبيبتهّ ،
من ناحية أخرى يحارب بشجاعة كبرية عىل متاريس باريس ويقتل هناك حامالً الراية
والسيف كام أسلفنا.
•رواية «عش النبالء» .1859
الرويس .كان
بطل الرواية هو الفريتسيك عمره  35عاماً مثقف ،بعيد عن مجتمعه
ّ
متزوجاً من امرأة اسمها فارفارا بافلوفنا ،أغرته يف اإلقامة يف فرنسا ،وعاشت هناك
حياة ماجنة ،لدرجة أ َّن الصحافة كتبت عن انحاللها األخالقي ،وكان معظم عشاقها
من املوسيقيني والفنانني ،ولذلك تركها زوجها الفريتسيك يف باريس وله منها طفلة.
وعاد إىل الوطن ،وبعد فرتة قرأ نبأ وفاة زوجته يف إحدى الصحف الباريسية ،وأقام
حب صادقة مع فتاة روسية اسمها ليزا ،واتفق معها عىل الزواج ،ولك ّن نبأ وفاة
عالقة ٍّ
زوجته كان كاذباً ،فتعود زوجته من باريس ،وبذلك ال يستطيع الزواج من حبيبته ليزا،
ويقول لزوجته فارفارا بعد عودتها من باريس» اسمعي ،يا محرتمة ...أنا ال أصدق
ندمك وحتى إذا كان صادقاً يستحيل عيل أن أعارشك وأعيش معك»(.)3
ولك َّنه ال يطردها ،ويقرتح عليها اإلقامة يف أحد بيوته وهو سيدفع لها النفقة ،أ ّما ليزا
فلقد التجأت إىل أحد األديرة لتميض سنوات حياتها هناك .وعادت فارفارا إىل باريس
إىل حياتها املاجنة السابقة ،وبقي الفريتسيك وحيدا ً.
•رواية «في العشية» :1860
البلغاري إينساروف عمره  26عاماً
يصور تورغينيف يف هذه الرواية شخصية الثائر
ّ
ين ،وتؤيده فتاة روس ّية اسمها يلينا
الذي يسعى لتحرير بلغاريا وطنه من االحتالل العثام ّ
ستاخوفا عمرها 20 ،عاماً .وتتزوج منه رسا ً من دون أن يعلم أهلها وتعلمهم بزواجها
بعد مرور أسبوعني عىل الزواج وتنوي الرحيل معه إىل بلغاريا ،وميوت إينساروف يف
أثناء سفره ،ولك ّنها هي تتابع طريقه النضايل.
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•رواية «اآلباء والبنون» (:)2681

يهدي الروايئ تورغينيف روايته للناقد بيلينسيك ( ،)1848- 1811وهو ناقد تق ّدمي.
صدرت هذه الرواية بعد إصدار قانون إلغاء الرق يف روسيا بعام واحد ،الذي صدر
عام  ،1861وهو يعطي بعض الحريات للفالحني.
عالقة اآلباء باألبناء ،واألبناء باآلباء قدمية جدا ً ،قدم قيام األرسة ،ولقد أوصت الديانات
الساموية باحرتام الوالدين فكانت إحدى الوصايا العرش «إكرام الوالدين» وقال تعاىل:
«قىض ربُّك أالَّ تعبدوا َّإل إيَّاه وبالوالدين إحساناً» (سورة اإلرساء ,اآلية ،)23وهناك
واجبات وحقوق لألبناء ،وكذلك لآلباء .فكام أ َّن عىل األبناء ،واجبات ،فلهم أيضاً حقوق.
أي حال ال يحق لالبن أن يقايض والده .فاالبن هو أب يف املستقبل وقد يصبح
وعىل ِّ
جدا ً ،ومن يدري! فعليه أن يقوم بواجباته تجاه والديه ليك يقوم أبناؤه يف املستقبل
بواجباتهم تجاهه .ولكن الرواية التي نحن بصددها ،تتناول موضوع اآلباء واألبناء ،من
زوايا أخرى ،غري الزاوية التي ذكرتها ،فهي تتناول الرصاع الفكري ،بني الجيلني .لدى
اآلباء الخربة ولدى األبناء الحامسة ،وكل منهام يكمل اآلخر ،لدى اآلباء الحكمة ،ولدى
األبناء الشجاعة ،اآلباء ميثلون الجيل املحافظ ،أ َّما األبناء فهم أكرث تقدمي ًة من آبائهم.
ويقوم رصاع بني جيلني ،وبالتايل بني فكرتني ،بني حارض أكرثه من املايض الذي
ذهب ،وبني حارض يتطلع إىل املستقبل وأكرثه من املستقبل الذي مل ِ
يأت بعد.
ـ شخصيات الرواية:

نيكوالي كريسانوف ،وأخوه بافل كريسانوف ،ميلك نيكوالي كريسانوف ضيعة كبريةً،
يعيش فيها مئتا فالح ،هي ضيعة مارينو ،وسامها وفا ًء لزوجته املتوفاة ماريا .نيكوالي
كريسانوف ابن أحد الجرناالت الذين حاربوا ضد نابليون بونابرت عام  1812والذي
أراد أن يصبح ابنه ضابطاً ،ولكنه مل يصبح ,إذ كرست ساقه وأصبح غري الئق للخدمة
العسكرية .ودرس يف الجامعة وتخرج فيها .وتزوج وأنجب ابنه أركادي .ولكن زوجته
توفيت .أ ّما بافل كريسانوف فهو ضابط متقاعد ،أنيق وقع يف حب إحدى األمريات،
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ووقعت يف حبه فرتةً ،ولكنها ملّته فأخذ يتابع أخبارها ،فلام عرف أنها سافرت إىل
خارج روسيا ،سافر هو أيضاً ،ولكنها سئمته .وعاد إىل روسيا ألن األمرية مل تبادله
الحب ،وفيام بعد عرف بوفاتها ،وعاش وحيدا ً حياة ٍ
يأس.
َّ
جاء أركادي بن نيكوالي إىل القرية ومعه صديقه يفغيني بازاروف .الذي كان والده
يعمل طبيباً وجده فالحاً ،يحرث األرض .ويصطدم بازاروف بأرستقراطية بافل
فكل منهام ينتمي إىل طبقة اجتامعية ،هي نقيض األخرى .ونجد اختالفاً
كريسانوفٌّ ،
جذرياً بني نظريت يفغيني بازاروف وبافل كريسانوف للحياة وللفن .ال يؤمن بازاروف
حب امرأة .وهو ال
بالحب
الرومانيس ،ويلوم كريسانوف ألنَّه أضاع حياته من أجل ّ
ِّ
ّ
يعرتف إال بالحقائق العلم ّية والتجربة.
وينقد بازاروف الطبقة االرستقراطية ألنها طبقة طفيلية ،متلك وال تعمل .ويؤمن بالثورة
عىل املايض البايل .وبرضورة استخدام العنف إن اقتضت الرضورة ،ويرى أ ّن الجيل
القديم ،جيل اآلباء قد غنى مواله ،وعليه أن يفسح املجال للجيل الجديد جيل الشباب أن
يغني مواله ،وكان بازاروف ينتقد الطبقة األرستقراطية ويف الوقت ذاته ينتقد الشعب
الكادح ،أل َّن الشعب الكادح يؤمن بالخرافات ،ويتعاطى بكرثة رشب الخمر ِة.
ينتقل يفغيني بازاروف إىل املدينة ,ويتعرف إىل أرملة غنية ،ورثت عن زوجها أمالكاً
كثرية ،هي آنا أدوينتسوفا ،وهذه باألصل فتاة فقرية مل يرتك لها والدها شيئاً ،ألنه بدد
بحب هذه األرملة .ولكنه مل يتزوجها ،ويقول لها« :فاعلمي إذن أين
ثروته بالقامر ،ويقع ِّ
أحبك بغباء وجنون ...هذا ما فعلته يب».)4(.
وينتقل بعد ذلك إىل قرية والده ،الطبيب املتقاعد الذي كان يخدم طبيباً للجيش ،ولكن
أفكاره كانت تختلف عن أفكار والديه ،يعود إىل قرية مارينو حيث يتبارز مع بافل
كريسانوف واألخري هو الذي طلب ذلك ،ووقع نفسه جريحاً ،ويغادر بازاروف القرية.
بازاروف نهلستي «وهو اإلنسان الذي ال يطأطئ رأسه أمام شخصية مرموقة ،وال يقبل
أي مبدأ من دون متحيص مهام كان االحرتام ،الذي يحظى به ذلك املبدأ»(.)5
ّ
بازاروف مختص بالعلوم الطبيعيِّة ،ويقوم بترشيح الظواهر االجتامعية والطبيعية،
ويتسمم بازاروف يف أثناء ترشيحه إلحدى الجثث وميوت مسموماً.
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إ َّن الرواية تصور رصاع األجيال ،تصور رصاعاً بني اآلباء واألبناء ،ولكنها يف الوقت
ذاته تصور الرصاع بني طبقتني بني طبقة األغنياء وبني طبقة متوسطة الحال ،ولكن
ملن النرص وملن املستقبل؟ يبدو أ َّن املستقبل ليس لهذا الفريق وليس للفريق اآلخر،
الفكري ،ومن
أل َّن فريق اآلباء يشكو من التحجر ،أما فريق األبناء فيشكو من الفراغ
ِّ
التطرف ،إ ّن بازاروف يريد أن يلغي القديم دون أن يجد بديالً مناسباً له ،والرصاع بني
القديم والجديد هو رصاع أبدي وقائم منذ القدم وسيبقى قامئاً إىل األبد.
الروائي تورغينيف:
•موقف
ّ

يئ أقرب إىل موقف األبناء فكان مييل إىل االتجاه الغريب ،ومعادياً
كان موقف الروا ِّ
للتعصب القومي .قام يف روسيا ،يف القرن التاسع عرش رصاع بني أنصار العودة إىل
الرتاث القديم وبني أنصار التوجه نحو العلوم اإلنسانية الغربية ،وقاد تورغينيف الفريق
الثاين ،واتهمه دوستويفسيك ( )1881 -1821باالنتهازية فرسم لـه صورة كاريكاتورية
يف رواية «الشياطني» ( )1872فكان هناك كاتب لـه عالقة بالثوار ،فقط من أجل أن
يعرف متى ستنشب الثورة ليك يبيع أمالكه ،ويهرب خارج البالد قبل نشوبها ،وعرف
الجميع أ َّن املقصود بهذه الشخصية هو تورغينيف نفسه.
كام التقى تورغينيف ودوستويفسيك عام  1880يف أثناء االحتفال بإزاحة الستار عن
القومي
متثال الشاعر بوشكني عام  1880مبوسكو وكان دوستويفسيك ميثل االتجاه
َّ
الرويس يف حني كان تورغينيف عىل العكس ميثل االتجاه الغريب ،وألقى ٌّكل منهام
َّ
كلمته ووقف الجمهور إىل جانب دوستويفسيك الذي سيطر عىل قلوب الجمهور
وعقولهم ،وكان ّكل واحد منهام يحاول أن يجعل من بوشكني معربا ً عن أفكار فريقه.
يب ،إال أنَّه مل يكن مع هذا االتجاه كلياً،
وعىل الرغم من أنَّه أقرب إىل االتجاه الغر ِّ
ولذلك جاءت الصورة التي رسمها لبارزاروف سلبية يف بعض جوانبها ،فهو ال يحرتم
بوشكني وال يقدر فن الرسام اإليطايل روفائيل.وأصدر تورغينيف رواية بعنوان
«الدخان» عام 1867
1 .1أقام تورغينيف يف فرنسا برفقة حبيبته الفنانة الفرنس ِّية بولينا فياردو ،مل يتزوج،
ومل ينجب أطفاالً ،ولكن كانت هذه اإلنسانة صديقته يف فرنسا ،وكانت له صديقة
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روسية ،وكان يرتدد إىل روسيا ،إذ كان إقطاعياً ،وزار روسيا آخر مرة عام  1881وبعد
عامني تويف يف فرنسا يف الثالث من أيلول عام  1883ونقل جثامنه إىل بطرسبورج
يف التاسع من ترشين األول عام  1883ودفن إىل جانب صديقه الناقد بيلينسيك
.1848 - 1811
2 .2اهتم تورغينيف بتصوير الطبيعة ،فكان أبطاله يلتقون يف الحدائق والغابات ،وكتب
الحب ،ورأى فيه ساحة لتجربة شخصيات
رواياته بلغة روسية جميلة ،اهتم مبوضوع ّ
أبطاله ،فهنا يتضح مدى صدقهم.
3 .3تورغينيف ناقد باإلضافة إىل كونه شاعرا ً وقاصاً وروائياً فلقد كتب بحثاً هاماً
قارن فيه بني شخصيتي هاملت بطل مأساة «هاملت»  1601لشكسبري  1564ـ 1616
شخصية دون كيشوت بطل رواية « دون كيشوت» للروايئ اإلسباين سريفانتس ،وفضّ ل
الثانية عىل األوىل ألنَّها تعيش لآلخرين يف حني تعيش األوىل لنفسها فقط .ورأى أ َّن
الثانية غريية واألوىل أنانية.
4 .4ورأى أ َّن يف ِّكل نفس برشية بعض صفات هاملت وبعض صفات دون كيشوت،
ويحب اآلخرين ،ويجب إقامة التوازن بني هاتني العاطفتني،
يحب نفسه
ُّ
فكل إنسان ُّ
وإال فسيحدث خلل يف شخصية الفرد ،وهذا الخلل قد يؤدي إىل األنان ّية أو العكس.
وكتب إيفان تورغينيف مجموع ًة من املرسحيات.
المصادر والحواشي:
1ـ إيفان تورغينيف ،املؤلفات املختارة يف خمسة مجلدات باللغة العر ِب ِّية ،املجلد الثاين ،موسكو ،دار رادوغا،1958،
ص،50رواية»رودين»ترجمة:غائب طعمة فرمان.
 2ـ املصدر السابق ،ص  ،144املجلد الثاين.
 3ـ إيفان تورغينيف ،رواية عش النبالء ،املصدر السابق ،ص ،308املجلد الثاين.
 4ـ إيفان تورغينيف ،رواية اآلباء والبنون ،املصدر السابق ،املجلد الثالث ،موسكو ،دار رادوغا ،ترجمة :خريي
الضامن ،ص .216
 5ـ املصدر السابق ،ص .307
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دراســـات

جان بول سارتر
والمسرح الوجودي
د .حييى سليم البشتاوي
باحث وناقد وأستاذ جامعي من األردن

مع نهاية الحرب العاملية الثانية استيقظ املثقفون واألدباء يف أوروبا عىل واقع جديد
فرضته الحرب التي كان من نتائجها شيوع القتل والدمار وكبت الحريات العامة
لإلنسان األورويب ال سيام اإلنسان الفرنيس.
ويف ظل عملية البحث عن الحرية جاء األدب الوجودي ليشكل قوة تتصدى ملعالجة
ما يسمى باملشكالت الوجودية بوصفها مشكالت إنسانية ترتبط بالحياة واملوت واملعاناة
وحاالت االغرتاب ،حيث ركزت التجربة الوجودية اهتاممها املبارش عىل اإلنسان
بوجوده البرشي ،وتجربته الحية بوصفها الوسيلة املثىل التي يعرف اإلنسان العامل عن
طريقها ،وبوصفها تعد ثورة حقيقية عىل نظرية املعرفة.
وفـي ضوء ذلك ظهـر عـدد مـن األدبـاء الذين تبنـوا مناقشة القضايـا الوجودية
اإلنسانية فـي كتاباتهـم ،وكان مـن بني هؤالء  :جان بـول سار تر ،ألبري كامـو ،سيمـون
دي بوفـوار ،وجربييـل مارسل.

د .حييى سليم البشتاوي

وقـد لجـأ الوجوديون فـي مؤلفاتهـم التي قدمـوها إىل إعطاء أبطالهم صـورا ً
مختلفة متناقضـة ،ليفهمونا أن البرش ليسوا نسخـة واحـدة ،كمـا كان يظن العقليـون،
وأن الفرد إنسان ألقي به يف الكون ،وترك وحـده مـع الطوفـان ،فالتجربة الوجوديـة
وسيلة مبارشة لاللتحـام بالحيـاة فـي مواقف خاصة ،يشعر فيها الفرد مبعاناته الذاتية
لتجربة خاصة تظهر له من خالل حريته املقيدة ،وفردانيته املهمومة(.)1
دستويفسكي مبشراً بالوجودية

وعند استعراض األدب العاملي منذ بداياته األوىل نجد أن أركان الفلسفة الوجودية
قد تجسدت فيه عىل مر العصور ،فقد عاش كثري من األدباء أفكار الوجودية وعربوا
عنها يف ضوء األزمات اإلنسانية الكربى ،وميكن وصف (دستويفسيك) بأنه من األدباء
املبرشين بالوجودية حيث عالج موضوعات ارتبطت بالحياة الروحية لإلنسان مركزا ً يف
أعامله عىل عرض القضايا النفسية والخلقية والسياسية التي ترتبط بالواقع اإلنساين،
وأكد حالة البحث عن الحرية املطلقة التي تشكل املعنى العميق للوجود( ،والحق أن
الحرية عند دستويفسيك بوصفها تلك القدرة عىل أن ميلك اإلنسان زمام نفسه ووجوده
وبوصفها آية من آيات الله يف اإلنسان ،متثل يف الوقت نفسه عنده األساس يف كل
االنحرافات التي يستجيب فيها اإلنسان لنداء الشيطان .وبوسعنا أن نتتبع من خالل
روايات دستويفسيك ذلك الطريق الشيطاين الذي ميثل عرثات الحرية عندما تنتهي
بعزل اإلنسان وسقوطه يف عامل الجرمية والجنون ،وعندما يبدو أمام اإلنسان أنه ال
متام لحريته وال منقذ له منها إال بااللتجاء إىل الله .فالحرية أوالً ،ومنها إىل الرش،
ومنه إىل التكفري(.)2
إن (دستويفسيك) يؤسس نقده السيايس واالجتامعي انطالقاً من تصوره الديني ،فكل
نظام اجتامعي ال يقوم عىل التصور املسيحي لإلنسان وعىل ألوهية جزء منه ،ال بد
أن يكون نظاماً قامئاً عىل العنف والعبودية ويستحوذ يف حقيقته عىل حرية اإلنسان،
لذلك فهو يبني نتاجاته األدبية انطالقاً من عذاب اإلنسان ومعاناته يف الوجود.
إن كل فكرة عند (دستويفسيك) ترتبط مبصائر اإلنسان والعامل والرب ،واألفكار هي
التي تقوم بتحديد هذه املصائر ،وألن هذه األفكار وجودية (أنطولوجية) من حيث
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أنها تحتوي عىل جوهر الوجود نفسه ،فإنها تكمن فيها تلك الطاقة املدمرة الشبيهة
بالديناميت ،وبني لنا (دستويفسيك) أن انفجارها ينرش الدمار فيام حولها ،ولكنها متلك
أيضاً الطاقة التي تستطيع أن تبعث بها الحياة(.)3
لقـد نجـح (دستويفسيك) فـي تصويـر الجوانـب الرتاجيديـة مـن حيـاة اإلنسـان،
وظهـر تعاطفـه مـع املساكيـن ومـع مـن يعيشـون حيـاة الـذل واملهـانة مـن أبطاله،
فاضحـاً سلبيـات النزعـة اإلنسانية التـي عجزت عن العثور عىل حل ملأساة املصري
اإلنساين ،والتي تتمظهر يف حركية اإلنسان العاطفية الجامحة التي يخفيها يف األغوار
العميقة من وجوده( ،وكان فن دستويفسيك العظيم هو التعبري عن هذه الحركـات
املسترتة التي تثري الرتبة التحتية للطبيعة اإلنسانية ،وكان دستويفسيك معنياً بتلك
الدفعة الدينامكية التي تعطل باستمرار األشياء الكائنة جميعاً ،فال جدوى من االلتفات
إىل النظام املستقر الذي يكرسه املايض ،كام يفعل تولستوي ،وإمنا ينبغي التطلع إىل
املستقبل املجهول وحده .وهنا نرى كم كان مثل هذا الفن تنبئياً ،إنه مييط اللثام عن
رس اإلنسان .ولهذا السبب فإنه يدرسه ال يف وسطه الثابت املستقر )...( ،وإمنا يدرسه
يف الالشعور ،يف الجنون ،يف الجرمية)( )4لذلك فهو يركز عىل البعد النفيس يف بنائه
لشخصيات أبطاله يف محاولة لتصوير وعيهم الباطني والوقوف عىل صنوف العذاب
والندم والتمزق الروحي التي تنتاب أفراد املجتمع اإلنساين.
إن مصري اإلنسان عند (دستويفسيك) يتحدد من خالل حريته ،فإذا كان بعض أبطاله
يكرس سلوكه وحياته يف هذا الوجود من منطلق ديني مسيحي ،فإن بعضهم اآلخر يتمرد
عىل القوانني كافة ويعلنون ثورتهم عىل الله نفسه ،وهؤالء قد حذر (دستويفسيك) من
توجهاتهم ،فهو ينظر إىل أن الحرية تتصل بالعدالة اإلنسانية والعدالة اإللهية يف وقت
واحد معاً ،وهي توضع يف مركز تصور العامل نفسه.
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(جان بول سارتر)
ويقـف (جان بول سارتر) فـي مقدمـة رواد األدب الوجـودي ،وقد بدأ حياتـه الفكـرية
يساريـاً ،لكـن آراءه املناهضـة للربجوازيـة فـي بدايـة حياتـه كانـت أخالقيـة أكرث
منهـا سياسية ،وقـد تأثـر بظاهراتيـة (أدموند هورسل) ووجودية (مارتن هيدجر)
بشكل مبارش السيام حينام درس الفلسفة األملانية املعارصة ،حيث ترسخت أفكاره
حول األنطولوجيا الظاهراتيه يف كتابه (الوجود والعدم) 1943م ،وملا كان (سارتر)
وجودياً ،فقد وجه اهتاممه نحو أشكال أخرى من الكتابة كان أولها الرواية ،وقد ذهبت
(سيمون دي بوفوار)( )5يف مقالها (األدب وامليتافيزيقيا) إىل القول( :إن الفيلسوف
الذي يعرتف بالذاتية والزمانية يصبح فناناً أدبياً ،برصف النظر عن ارتباطه بأفالطون
وهيجل وكريكيجارد .وتضيف قائلة :إن الرواية الوجودية لها جاذبية خاصة نظرا ً ألن
«الرواية وحدها تسمح للكاتب أن يثري التدفق األصيل للوجود» ،ولهذا ال يوجد ما يدعو
إىل الدهشة أن يعرف سارتر أول ما يعرف بوصفه روائياً ،رغم أن هناك ما يدعو
إىل يشء من الدهشة يف أنه تخىل عن فن الكتابة الروائية كام فعل وهو يف الرابعة
واألربعني)(.)6
وكـان (سارتر) قـد بدأ حياته األدبية بكتابة القصص القصرية ،وقـد متكن قبـل الحرب
العاملية الثانية مـن كتابة روايته األوىل التـي جاءت تحـت عنوان (الغثيـان) عـام
1938م ،وقـد انتقل فيهـا (سارتر) مـن فكـرة عرضية الوجـود التـي ظهرت فـي صباه
إلـى القناعة بتفاهة الوجود اإلنسـاين بأسـره ،وهذه الرواية تعد أشد أعامله الروائية
إحكاماً من الناحية الفلسفية حيث تضمنت كل فلسفة (سارتر) ما عدا فلسفته السياسية،
وقد (عالجت مشكلة الحرية ومشكلة سوء الطوية ،كام عالجت الشخصية الربجوازية،
وفينومينولوجيه اإلدراك ،وطبيعة الفكر ،باإلضافة إىل معالجتها ملشكلة الذاكرة ومشكلة
الفن .إن هذه النامذج قد برزت نتيجة الكتشاف ما ،واهتامم ميتافيزيقي من قبل بطل
الرواية (روكانتان) .ولقد وضع هذا االكتشاف يف قالب فلسفي ،كام أن هذا االكتشاف
قد أوضح بأن العامل مصادفة يف حد ذاته .وعىل ذلك فنحن قد ارتبطنا به ارتباطاً
غري طبيعي)(.)7
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لقد ركز (سارتر) قبل الحرب العاملية الثانية عىل كتابة الرواية والقصة القصرية ،ومل
تقترص جهوده عىل كتابة فن القصة بل تحول عنه تحوالً نهائياً نحو كتابة النصوص
املرسحية والدراسات الفلسفية واألدبية ،وتعد روايته الرباعية (دروب الحرية) 1949م
من أواخر ما كتب من روايات ،إذ مل يتم (سارتر) كتابتها حيث جاء جزؤها الرابع
ناقصاً ،وقد هاجم من خاللها العقلية الربجوازية التي لعبت دورا ً كبريا ً يف هزمية
فرنسا أثناء الحرب العاملية الثانية ،حيث أسقط أقنعتها املزيفة ،مبيناً يف الوقت نفسه
أنانية أصحابها وحالة االنحدار التي وصلوا إليها ،منطلقاً من أن فرصة العامل يف
الحرية والنجاة محصورة يف األدب الذي يلعب دورا ً كبري يف توجيه التاريخ وتغيريه.
يف صيف عام 1940م أرس (سارتر) من قبل الجيش األملاين الذي احتل فرنسا ،حيث
وضع يف معتقل (تراف) الذي صار يعمل فيه كاتباً ومخرجاً وممثالً مرسحياً ،مع جامعة
من الفنانني املعتقلني ،وقد كانت والدة مرسحيته األوىل (باريونا أو ابن الرعد).
كتـب (سارتر) فـي رسالة إلـى (سيمون دي بوفوار) :إن املرسحية متثـل باألقنعة،
وأن املوضوع الـذي تعالجـه يجـب أن يهـم الجمهور ،وتدور هذه املرسحية فـي أيام
الرومان ،ولكـن النـزاع الـذي تعالجه كـان مناسبـاً لظرف عرضها ،فإذا كان األمر
يتعلق برصاع اليهود ضد الرومان ،فإن املوضوع الذي كان (سارتر) يلمح إليه هو واقع
فرنسا تحت االحتالل األملاين(.)8
وسارتر يف هذه املرسحية كعادته يعتمد األسطورة ،فمثلام استند عىل األسطورة اليونانية
يف كتابته لبعض مرسحياته الالحقة كمرسحية (الذباب) 1943م ،كان توجهه من قبل
واضحاً نحو األسطورة املسيحية وذلك عندما كتب مرسحية (باريونا) ،وهو بعودته إىل
األسطورة إمنا يهدف ايل نزع األوهام األرسطية عن املشاهد مثلام كان يفعل (برتولد
بريخت) ،وبذلك فهو يعطي األسطورة وظيفة سلبية ،لكن وظيفتها اإليجابية تكمن
يف قيامها بإظهار حقيقة اإلنسان بوصفه حرية يف موقف ميكن من خالله للمشاهد
املشاركة يف اختيار هذه الحرية وذلك من خالل تفهمه وإحساسه باألسطورة التي
تصاغ درامياً وتقدم عىل املرسح.
إن رؤية (سارتر) يف مرسحية (باريونا) مل تكن نابعة من إميانه الديني فهو من
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دعاة الوجودية امللحدة كام نعرف ،وإمنا كانت نابعة من موقف كاتب يعالج أسطورة،
فاملرسحية تتناول أسطورة والدة السيد املسيح عليه السالم ،حيث يؤسس املؤلف من
خاللها ألسطورة ثانية تعرض صورة البطل (باريونا) ،ذلك اإلنسان األسطوري الذي
يواجه اإلله.
ويبدو من األسطورة األوىل املوضوع الظاهر ،ومن الثانية البطل الذي ميثله (باريونا)
نفسه ،ولكن مل تحمل األسطورة الثانية إىل أقصاها ،ألنه لو تم ذلك لكانت األسطورة
األوىل قد انتفت متاماً ،ألن اإلنسان املوضوع يف مواجهة اإلله ،يؤكد موت هذا األخري،
بينام املسيح هو تجسيد له ،غري أن ذلك ليس إال ظاهرياً ،فاستتباع (باريونا) للمسيح
كان تكتيكياً ليسمح لإلنسان بأن يبلغ هدفه ،وهو هنا مقاومة الرومان وتأكيد حرية
اإلنسان وإرادته( )9فاملغزى السيايس للمرسحية يشكل دعوة واستنهاضاً لإلنسان
الفرنيس ،وذلك ملواجهة االحتالل النازي لفرنسا ومحاولة تحرير الوطن واملواطن من
قيوده وقوانينه التعسفية.
وخالل عام من اعتقاله متكن (سارتر) من تقديم مرسحية (باريونا) حيث مثل دور
(بالتازار) ،ثم أخذ يفكر يف كيفية الخروج من املعتقل ،حيث متكن من إقناع الطبيب
األملاين املرشف عىل مركز الفحص الطبي بأن عينه مصابه وأنه يعاين من االضطرابات،
لذلك فقد تم إطالق رساحه ،وحينام عاد إىل باريس بدأ باإلعداد مع أصدقائه ملقاومة
املحتل ،حيث ك َّون له أصدقاء حميمني يف عامل املرسح ،ويف عام 1943م تزامنت والدة
كتابه (الوجود والعدم) مع والدة مرسحيته (الذباب) التي عرضت عىل (مرسح املدينة)
من إخراج (شارل دوالن).
وقـد تحيـر بعـض الناس حينمـا سمـح النازيون بتقدميها فـي باريس املحتلة ،إذ جـاء
اخرتاع (سارتر) لطقوس اإلثـم القومي فـي آرجـوس هجوما علـى النفسيـة الرسميـة
لفرنسا (فييش) ،وقـد تبني األملان ذلك بعد عرضها مرات عدة وأوقف العرض ،لكن
العقل األملاين قد غري رأيه حول بعض صفات املرسحية ألسباب ميتافيزيقية أكرث منها
سياسية ،وذلك حينام رأوا يف (سارتر) أنه شارح ملدرسة فلسفية أملانية ،مام جعلهم
يطمئنون لكاتب ينحي املذهب العقيل الفرنيس لصالح الفينومينولوجيا األملانية
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والوجودية ،إضافة إىل انتقاداته للربجوازية الفرنسية يف أعامله ،والتي ميكن قراءتها
بأنها هجوم عىل فرنسا(.)10
تعد مرسحية (الذباب) معالجة ناجحة لألسطورة اليونانية القدمية ،وإذا كان (جان
جريودو( )11يف مرسحية (إلكرتا) 1937م قد عكس مدى الخطر الناجم عن املشاعر
الطيبة الجميلة بإظهاره (إلكرتا) وهي تحدث الكوارث يف ظل بحثها عن الفضيلة
وحرصها عىل تحقيق الطهارة والنقاء ،فإن (سارتر) قد عرب من خالل مرسحيته عن
فلسفته املرتبطة بالعمل الحر امللتزم الذي يكمن هدفه يف تحرير اإلنسان من فساد
هذا العامل وانحالله ومعتقداته الوهمية التي تقيد حرية البرش وتوجهاتهم( ،وقد
اختلف تناول سارتر لهذه األسطورة عن غريه يف اعتامده عىل مرسح املواقف أكرث
من اعتامده عىل تحليل الشخصيات ،فاألبطال يف مثل هذا املرسح شخصيات تقع
فـي مأزق ،وتتوقف حريتها عىل املوقف الذي تختاره للخروج مـن هـذا املـأزق (،)...
علـى أن مثـل هـذا النـوع مـن املسـرح ال تعـدم أن تجــد فيـه شخوصـاً متميــزة
بألـوان نفسيـة محـددة .ففـي املرسحيـة آدميـون واقعيون لهم مشكالتهم ،وعندهم
إمكاناتهم ،كام أن لهم التفاتاتهم الذهنية ،ومالمحهم النفسية)( )12فمرسح املواقف له
أصوله وقوانينه وهو ال يلغي حالة الرصاع الفكري بني الشخصيات ،فالكاتب فيه يظهر
اإلنسان بسلوكه وأفكاره وهو يقف موقفاً محددا ً من املخلوقات واألشياء التي تحيط
به والتي قد تعيق حريته وحركته يف الوجود ،حيث يحاول أن يتجاوز تلك العوائق بحثاً
عن وسائل التغيري واإلصالح يف املجتمع ،وذلك للوصول إىل نطاق متقدم من الحرية
اإلنسانية.
تعرض األسطورة اليونانية القدمية لشخصية البطل والقائد (آجاممنون) حاكم آرجوس،
الذي يقود حملة يونانية إلخضاع طروادة ،وأثناء مسريه يف حملته ترسل اآللهة رياحاً
هوجاء فتعيق سري أسطوله ،واسرتضاء لآللهة يقوم (آجاممنون) بتقديم ابنته (أفيجيني)
قرباناً لها مام يثري سخط زوجته (كليتمنسرتا) التي تخطط لقتله بالتآمر مع عشيقها
(إيجست) ،حيث يقتالنه بعد عودته من حملته منترصا ً ،ونتيجة لذلك تقرر ابنة آجا ممنون
(إلكرتا) وابنه (أورست) االنتقام ألبيهام ،حيث يتمكن االبن من قتل األم وعشيقها معاً.
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لقد حافظ (سارتر) عىل هذه األسطورة التي اعتمدها يف كتابة مرسحيته ،وقد
استبقاها واستبقى شخوصها القدمية ،لكنه منح البطولة لشخصية (أورست) الذي جعل
له الخالص القائم عىل الحرية وااللتزام ،وهذا املوقف تناقض مع موقف (إلكرتا) مام
ع ّزز حالة الرصاع الفكري بني الشخصيتني.
تبدأ األحداث يف املرسحية منذ رجوع (أورست) إىل (آرجوس) وبصحبته املريب ،وذلك
بعد موت أبيه بخمسة عرش عاماً ،حيث يجد املدينة التي كان والده (آجاممنون) ملكاً
عليها ،والتي تركها وعمره ثالث سنوات ،وقد غزاها الذباب ،بينام سكانها يغرقون يف
الذنوب وذلك لصمتهم املريب إزاء جرمية اغتيال ملكهم (آجاممنون) ،بينام حاكمهم
(إيجست) الذي يوصف بالفسق ،والذي قتل (آجاممنون) بالتآمر مع (كليتمنسرتا) ،يعلم
بالذنب الذي اقرتفه سكان املدينة:
(جوبيرت ) ... ( :أما أهل آرغوس فإنهم يف اليوم التايل ،حينام سمعوا ملكهم يزمجر
أملاً يف القرص ،مل يقولوا شيئاً كذلك بل أسبلوا جفونهم عىل عيونهم املفتولة بالشهوة،
وكانت املدينة كلها كأنها امرأة يف الشبق.
أورست :وهكذا فالقاتل يحكم .وقد متتع بالسعادة خمسة عرش عاماً .كنت أعتقد أن
اآللهة عادلة.
جوبيرت :رويدك! ال تعجل بإدانة اآللهة .أمن الواجب دامئا إنزال العقاب؟ أمل يكن من
األفضل تحويل هذا الصخب لصالح النظام األخالقي؟
أورست :وهل هذا ما فعلت اآللهة؟
جوبيرت :إنها أرسلت الذباب)(.)13
وحتى ال ينىس أهل آرجوس رصاخ ملكهم (آجا ممنون) وهو يحترض ،فقد اختاروا
بقارا ً قوي الصوت ليزمجر يف قاعة القرص الكربى لدى كل ذكرى ،أما (أورست)
الذي حرض إىل (آرجوس) بعد أن قىض طفولته عند بعض وجهاء أثينا ،يرى أن من
واجبه أن يفعل أي يشء من شأنه أن يقوي عالقته باملدينة ،بينام (إلكرتا) تعمل خادمة
للملك وامللكة اللذين قتال والدها ،وال تتواىن عن إعالن متردها عليهام وموقفها السلبي
منهام رغم ما ميارسانه عليها من ذل ومهانة ،ويبقى شغف االنتظار ألخيها يطاردها
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حتى يعرفها بنفسه عىل درجات املعبد ،فيتحقق حلمها الذي انتظرته طويال بوصف
(أورست) هو الذي سيقوم باالنتقام ،لكنه يخذلها يف البداية بعرضه عليها الهروب من
(آرجوس) فرتفض ذلك وتطلب منه مغادرة املدينة وعدم البقاء فيها ألنها قد رأت فيه
أنه فتى ضعيف ال يقوى عىل االنتقام أو حتى حامية نفسه ،ويقرر يف النهاية أنه لن
يربح هذا املكان ألنه يريد أن يكون رجالً ينتسب إىل وطن وإىل أرسة ،يقول (أورست)
مخاطباً (إلكرتا)( :أريد أن أكون رجالً ينتسب إىل بلد ما ،رجالً بني الرجال .تصوري.
أن العبد حني مير متعباً ،مكرشا ً تحت حمله الثقيل ،جـا ّرا ً ساقيـه وناظرا ً إلـى قدميه،
إلـى قدميـه فقط ،لكـي يتحاىش السقوط ،يكـون فـي مدينتـه ،كالورقـة بيـن لفيـف
األوراق ،كالشجـرة فـي الغابـة ،آرجوس مـن حوله بكل ثقلها وحرارتها ،بكل امتالئها
بذاتها ،أريد أن أكون هذا العبد ،يا إلكرتا ،أريد أن ألف املدينة حويل ،وأن ألتف بها
كالغطاء .لن أبرحها)( ،)14فنتيجة للترشد الذي عاشه (أورست) ،اهتدى تدريجياً إىل
حقائق ترتبط بالحياة والوجود ،وقد شكلت العزلة التي عاشها ظاهرة منفردة يف
هذه املرسحية إذ عربت عن وحدة اإلنسان يف هذا العامل ،ونتيجة لتلك العزلة انسلخ
(أورست) من طابعه اإلنساين ،مام عزز شعوره القاتل بفقدان عنرص االنتامء إىل هذا
الوجود ،لذلك فقد تشبث بالبقاء يف (آرجوس) رغم تحذيرات (إلكرتا) ،ألن البقاء فيها
هو الذي يوصله إىل أن يكون إنساناً ح َّرا ً فيام يفعل وفيام يلتزم.
إن (جوبيرت) ال يتواىن عن إرسال آلهة اإلثم إىل (أورست) ،حيث تأمره مبغادرة
املدينة لكنه يتجاهل طلبها ،وبعد أن يسرتق السمع للحوار الذي تتعارف فيه (إلكرتا)
عىل (أورست) ،يظهر تواطؤ (جوبيرت) مع (إيجست) وذلك حينام يبلغه بأن (أورست)
قد حرض للمدينة وهو يعتزم قتله بالتآمر مع (إلكرتا) ،حيث ينصحه بالقبض عليهام
ووضعهام يف إحدى الحفر العميقة ،لكن (إيجست) يرفض نصيحته ،وحينام يسأله عن
السبب الذي يجعله ال يعيق حدوث هذه الجرمية ،يجيبه (جوبيرت) عن رس ذلك قائالً:
(الرس الذي عندي نفسه .الرس األليم الذي عند اآللهة وامللوك :وهو أن الناس أحرار.
إنهم أحرار يا إيجست .أنت تعرف ذلك ،وهم ال يعرفونه)(.)15
إن الحرية التي ميتلكها (أورست) تجعلنا نتعاطف معه ألن بطولته اإلنسانية التي تتحدى
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القدر وضعاف النفوس من البرش تجعل لشخصيته قيمة درامية خاصة ،وهذه الحرية
هي التي متكنه من فهم اإلنسان فهامً خاصاً وتجعله يجد نفسه يف خلق جديد يختلف
فيه عن عامة الناس الذين أدمنوا الذل والعبودية ،لذلك فهو يقوم بقتل (إيجست) ثم
يقتل أمه (كليتمنسرتا) وهو عىل قناعة تامة مبا فعل ،إذ يتحمل مسؤولية ذلك رافضاً أن
يتقبل أي ذنب من منطلق إميانه بأن ما فعله ال يدخل يف إطار الخطيئة.
وال ميلك (أورست) أدىن رغبة يف املوت لكنه يختاره إذا خري بينه وبني السقوط املذل
يعب من خالل حريته
الذي من شأنه أن يسبب العذاب األخالقي ،وإذا كان (أورست) ّ
عن حالة من انتصار الوعي ،فإن وجوده يتحقق بقدر تحقيقه لحريته التي قد متكنه
من تحمل مسؤولياته تجاه املشكالت اإلنسانية ،فموقف (وشعور أورست بأنه استطاع أن
يحقق كينونته ووجوده ال عن طريق اآلخرين بل بإرادته الحرة .فاملرء ال يكون عاجزا ً إال
إذا قبل أن يكون كذلك  ...ومن ثم كانت رضورة االلتزام والقضاء عىل فكرة االستسالم
أو التبعية من أهــم القضايـا التـي تهـدف إليهـا املرسحية .فـإن التخيل عـن املسؤولية
هـو فـي الحقيقـة قضاء علـى وجود اإلنسان ،مـن أجـل ذلـك هاجـم سارتـر بكـل
قوتـه فكـرة االستسـالم للخطيئـة والشعور بالندم)( ،)16بل رفض أن يبقى اإلنسان
سلبيا وليس لديه أدىن شعور باملسؤولية ،حيث ركز عىل عرض مشكلة حرية اإلنسان
مظهرا ً الجوانب السلبية لطبيعة العالقات االجتامعية املتزمتة.
لقد ركز (سارتر) يف مرسحية (الذباب) عىل تصوير أنظمة العالقات يف إطار السلطة
السيام إذا سيطرت امللوك واآللهة عىل اإلنسان ،وانطالقاً من فلسفته اإللحادية ،فقد
أعلن (سارتر) عن مقولة (موت اإلله) ،إذ يرى أن اإلله ال يلعب دورا ً هاما يف حركة
الوجود اإلنساين ،وذلك ألنه ضعيف وضعفه ال يؤهله ألن يغري شيئاً يف الواقع الذي
يسيطر عليه اإلنسان الحر الذي يعد منبع الخري والرش( ،فهو يطرح مسألة خلق الله
للوجود لينفيها بقوله :إن الخالق الروحي الذايت ال ميكن أن يخلق املوضوعي .ولسنا
هنا يف معرض تقييم هذه املقولة وتحليلها خاصة وأن األديان ترفض فرضية سارتر من
أساسها قائلة :بأن الله خلق الكون بكلمة من عنده ...إمنا ما يلح سارتر عليه يف مؤلفاته
كثري ،وأما وجود تطبيقه يف مؤلفاته هو انتفاء إمكانية تأثري الخالق عىل الوجود ()...
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ألن هذا الوجود حر ،منفصل ،مستقل ،وله قوانينه املوضوعية الخاصة)(.)17
وتتجـىل صفة اإللحاد فـي مرسحية (الذباب) مـن خالل موقف (أورست) مـن اإللـه
(جوبيرت) ،وإذا كـان (جوبيرت) قـد ظهر فـي بعض املواقف ضعيفـاً هزيـالً وليـس لـه
أدنـى سلطة علـى الشخصيات ،فإنـه مـع ذلـك قـد كـان محركاً هاماً لألحداث يف
املرسحية ،وتكمن حاالت الضعف واملوت عند اإلله (جوبيرت) فـي هزميته وتراجعه عن
أداء مهامه ووظائفه أمام حرية اإلنسان التي يعرب عنها (أورست) من خالل تصديه
للملك (إيجست).
وإذا تحول (إيجست) بإرادته إىل أن ال يكون إال هذا الخوف الذي يلقاه من رعاياه،
فإن اإلله ليس إال هذا النظر الذي يرميه عليه اإلنسان ،والحقيقة أن (جوبيرت) واآللهة
اآلخرين ليسوا إال من خلق اإلنسان ،وال يوجدون إال من خالل نظر الناس الذين
يخلقونهم كحرية ،وهم يف الواقع ليسوا شيئاً وهذا ما مييز اآللهة عن امللوك ،هذا
هو الرس الذي ال يستطيع (جوبيرت) أن يعرتف به إليجست ،فاآللهة ليسوا إال هذا
النظر ،ويفرض امللوك هذا النظر وهم حرية تحد ذاتها بدور معني ،بينام اإلله ليس إال
انعكاساً( ،)18وبذلك فإن (سارتر) حاول أن يكفل لإلنسان السعادة وذلك حينام جرده
من الخوف الذي ال ميكن له أن يتبدد إال إذا اختفى هؤالء اآللهة ،حيث جاء موقف
التحدي لإلله واضحاً من قبل (أورست) ،الذي أراد أن ال يكون مقيدا ً بالخوف مثل
سكان (آرجوس) ،فالخوف سيظل جامثا فوق قلوب الناس ما دامت تسكنها العقائد
الدينية أو األخالقية ،لذلك فال عجب أن نراه ويف مواضع كثرية من املرسحية وهو
يظهر بصورة اإلنسان الذي يتحدى اإلله ويرفض طاعته:
(جوبيتـر )...( :عـد إلـى رسيرتك ،يـا أورست :إن الكـون يخطئك ،وأنـت بعوضة فيـه.
عـد إلـى الطبيعة ،أيهـا الولد الشاذ :اعرتف بخطيئتك ،والعنها ،وانتزعها مـن نفسـك
كالسن النخرة املتقيحة .وإال فأخىش أن ينحرس البحر من أمامك وأن تجف الينابيع عىل
دربك ،وأن تحيد الحجارة والصخور من طريقك ،وأن تتفتت األرض تحت خطواتك.
أورست :فلتتفتت! ولتحكم عيل الصخور ،وليذبل النبات لدى مروري :إن عاملك كله ال
يكفي ليجعلني مخطئاً .إنك ملك اآللهة ،يا جوبيرت ،ملك الحجارة والنجوم ،ملك أمواج
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البحر ،ولكنك لست ملك البرش)( ،)19وهذا املوقف يعلله (أورست) بأنه يعود لكونه قد
خلق إنساناً ح ّرا ً ،فالحرية هنا محصورة بالبرش وهي تأيت تأكيدا ً عىل أن اإلنسان ليس
أي قوة أخرى خارج نفسه.
دمية لله أو َّ
إن (أورست) قد بقي ضعيفا أمام إيجاد الكيفية التي من خاللها يحقق الحامية لنفسه،
السيام بعد أن قام بتلك األعامل الكبرية وهو مل يزل شاباً صغريا ً ،لكنه يقر بأن ما قام
به هو فعله الخاص وأنه يتحمل مسؤوليته ،أما (إلكرتا) فقد ظهرت كطرف مناقض
لشقيقها (أورست) وذلك يف موقفها إزاء الجرمية التي ارتكبها ،وإذا كان (أورست) قد
استطاع النجاة من أشباح الخوف والندم بعد قيامه باالنتقام ،فإن (إلكرتا) قد بقيت
تحت تأثريها منذ مقتل والدها (آجا ممنون) ،وقد عرب (سارتر) عن هذه الحالة بحشود
من الذباب التي تجثم عىل ما يف القلوب الفاسدة من عفن.
فعىل الرغم من معانـاة (إلكرتا) مـن صنـوف االحتقار واالزدراء ،ورغـم إحساسهـا
بفظاعـة اإلثـم الـذي ارتكبتـه أمهـا وعشيقهـا ،ورغـم انتظـارها يف قلق لعودة أخيها،
وما قامت به من دور يف إقناعه برضورة الثأر ،إال أنها ـ وبعد وقوع الجرمية ـ تدخل
يف صدمة جديدة ،حيث تبقى عىل أثرها أسرية للعقائد والتقاليد ،ومل تنجح صيحات
(أورست) ومحاوالته يف تخليص (إلكرتا) من أشباح الندم التي باتت تجتاحها مثلام
اجتاحت من قبل سكان (آرجوس) ،ومام يعمق أزمتها مامرسات (جوبيرت) عليها حيث
تخضع مستسلمة لتأثريه:
(أورست :أنت ،التي عرفتك منذ األمس ،هل يجب أن أفقدك إىل األبد؟
إلكرتا :ليت اآللهة مل تقدر يل أن أعرفك.
أورست :يا إلكرتا! يا أختي وعزيزيت إلكرتا! يا حبي األوحد ،والعذوبة الوحيدة يف
حيايت ،ال ترتكيني وحيدا ً ،ابقي معي.
إلكرتا :أيها السارق! مل أكن أملك شيئاً ،سوى قليل من الهدوء وبضعة أحالم .لقد
رسقتها مني فسلبت فتاة فقرية ،كنت أخي ورب أرستنا ،فكان عليك أن تحميني:
ولكنك أغرقتني يف الدم ،فأنا حمراء كالثور املسلوخ ،إن الذباب املفرتس ،بأجمعه،
يتبعني وقلبي خلية هائلة!؟( ..)...ال أريد أن أسمع منك .أنك ال تقدم يل سوى التعاسة
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واالشمئزاز( .تقفز عىل املرسح .الجنيات يقرتبن عىل مهل) النجدة! يا جوبيرت يا ملك
اآللهة والناس ،يا مليك ،خذين بني ذراعيك ،احملني ،واحمني .سأتبع رشيعتك وسأكون
عبدة ومتاعا لك ،سأق ّبل قدميك وساقيك .احمني من الذباب ومن أخي ومن نفيس،
ال تدعني وحيدة ،سوف أكرس حيايت كلها للتكفري .إنني نادمة يا جوبيرت إنني نادمة)
(.)20
إن مرسحية (الذباب) تعرب يف جوهرها عن مغزى سيايس يرتبط باملقاومة الفرنسية
لالحتالل النازي إبان الحرب العاملية الثانية التي عاش (سارتر) مآسيها بكل جوارحه،
(انطالقاً من هذا ال يجب أن نالحظ فحسب التشابه بني دين الندم القومي يف
آرجوس سارتر ودين الندم القومي يف فرنسا فييش ،ويجب أن نعد باملثل أن آجستوس
هو رمز املغتصب األملاين وكليتمنسرتا هي رمز فرنسا الرفاق .وهكذا فطاملا أن املؤلف
يأخذ سلوك أورست يف قتله امللك املغتصب وأمه غري املخلصة ضد القوانني األخالقية
للدين واملجتمع ،أمكن القول أنه يأخذ سلوك املخربني للمقاومة الفرنسية الذين مل
يقتلوا الغازي األملاين فحسب بل قتلوا زمالءهم الفرنسيني ضد القوانني األخالقية
للرتاث املسيحي املتوارث والدولة أثناء حكم بيتان)(.)21
وبعد أن يقوم (أورست) بتنفيذ فعل االنتقام ،يختار مغادرة مدينة (آرجوس) بينام تتعاىل
أصوات سكانها وهم ينادون بتمزيقه عقاباً له عىل جرميته التي ارتكبها ،فيخاطبهم
بود ومحبة بأنه قد قتل من أجلهم وأنه يتحمل كل ما يشعرون به من خطايا وندم
وقلق ،ويختار الرغبة بعدم الجلوس عىل عرش ضحيته وهو مغموس بالدم حيث يغادر
مدينة (آرجوس) رافضاً البقاء فيها واستالم مقاليد حكمها ،وهو بذلك يتشابه مع رجال
املقاومة الفرنسية الذين ال يهدفون من نضالهم إىل الحصول عىل مكاسب شخصية ،ثم
أن (أورست) مل يؤمن بسلطة اآللهة وامللوك التي تقوم بإغراق الناس بالجهل والندم،
(فهو يريد أن يعي رجال أرغوس لحريتهم ،وبوجود ملك ،ستبقى هناك سلطة لتخدمهم
وتحولهم إىل شئ وفق مبدأ هذه السلطة ،ولن يحصلوا بذلك عىل فرصة ليكونوا أحرارا ً
 .وإذا أعطاهم أورست ،بصفته ملكاً ،هذه الفرصة ،فإنهم سيبقون سجناء لهذا اإلله
الذي يرقص أبدا ً أمامهم)( ،)22فـ (أورست) يتنصل من مسؤولية الحكم التي تكفل
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بحملها ،حيث يلقيها عىل عاتق اآلخرين مفضالً االبتعاد عن أهل (أرجوس) وذلك حتى
يبقى حرا ً نقياً ألن الخطيئة ترتبط باآللهة وامللوك ،وهذه الحرية التي بلغها (أورست)
ال ميكن وصفها بأنها حرية خالّقة ميكن لها أن تقيم نظاماً جديدا ً ،وإمنا هي تقود
نحو االنهزام.
وفـي مرسحيـة (األبواب املقفلة) 1944م ،يعـود (سارتر) إلـى األساطيـر الدينيـة مرة
أخرى ،حيـث يعـرض لنـا األحداث يف الجحيم من خالل ثالث شخصيات رئيسة
تنتمي يف حقيقتها لعامل األموات ،وهذه الشخصيات هي :غارسان ،إيناس ،وأستيل،
حيث تلتقي يف غرفة استقبال من طراز اإلمرباطورية الثانية ،وهذه الغرفة بسيطة
األثاث وكل ما فيها متثال برونز فوق املدخنة ،وثالث أرائك وثرية تستخدمها شخصيات
املرسحية الثالث ،وفتاحة لصفحات الكتب رغم انه ال يوجد هناك كتب ،وهذه الغرفة
لها باب قد أغلق من الخارج بإحكام وهذا الباب له جرس تالف ال يصلح لالستعامل،
أي مرآة
ومام يثري االنتباه أن الغرفة تخلو من آالت التعذيب أو النار املشتعلة أو من ِّ
أو نافذة.
إن ما ترمي إليه مرسحية (األبواب املقفلة) ينطلق من مقولة سارتر (الجحيم هم
اآلخرون) ،إذ أن اآلخرين يُص ِّوبون سهامهم عىل املرء فيعكرون صفوه ويقضون
مضجعه ،حتى تبدو عليهم املرارة واألمل يف هذا الوجود ،ومع ذلك يتقبلون هذا الواقع
عىل مضض ،وهكذا نجد األبطال الثالثة يعذب ٌّكل منهم اآلخر ،ليكتشفوا أن هذه
الحجرة التي تجمعهم ليست يف حقيقتها إال الجحيم.
وجحيـم (األبواب املغلقة) صورة ملـدى العـذاب الجهنمي الـذي نلقـاه فـي حياتنا علـى
األرض عندمـا نواجه اآلخرين وعندما ننظر فـي دواخلنا ،وقـد احتفـظ (سارتر) يف
مرسحيته هذه بظـاهرة املفهـوم التقليدي الذي لدينا عـن الجحيم ،فأحـداث املرسحية
تجـري بيـن أفراد ينتمون إىل عامل املوىت ،وهـو عالـم آخـر ال يحـده زمـان وال
تطـور ،ومـن ثـم يلجـأ (سارتـر) فـي شـرح نظريتـه إلـى وضـع فرض يصل به إىل
إثباتها ،شأنه يف ذلك شأن املشتغل بعلوم الطبيعة أو الرياضة(.)23
إن الشخصيات تعرب من خالل مضامني األحداث عن معنى الجحيم ،بل وتتذوق رغامً
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عنها آالمه وعذابه ،السيام بعد أن تعيش كل شخصية حياتها مجردة من الحرية واإلرادة
إال من صحوة ضمريها وحيوية نفسها ،حيث متارس كل شخصية عىل األخرى أشكاالً
من القمع واإلدانة لتتحول الحياة بذلك إىل جحيم مهلك ،وتتجسد (آالم الحرية التي
أضحت نفاية ال طائل تحتها ،إذ انفصلت عن العمل وأوضاعه وعن التكفل بالعمل
وااللتزام به ،فأخذت تلتهم نفسها إذ مل يعد لديها براهني تثبت بها أنها كائنة اآلن أو
أنها كانت فيام قبل)( .)24السيام يف ظل األزمات املتالحقة التي تجتاح اإلنسان وتلقي
بظاللها عىل عالقاته باآلخرين ،ورغم أن الشخصيات قد احتفظت بنزعاتها اإلنسانية
بشكل واضح ،إال أنها ظهرت كشخصيات ميتة ال حياة لها سوى حياة املايض ،التي
تجرها خلفها وهي محكومة بكل مشاعر الخيبة والقلق.
إن لكـل شخصية مـن الشخصيـات الرئيسـة الثالث حياتهـا وقصتهـا الخاصة التـي
ترتبـط مبوقفهـا االجتامعـي ،فالصحفـي واألديـب (غارسان) هو مثل (استيل) جبان
ومخادع ،وهو بحكم مهنته ثاقب الفكر ،أما (استيل) فهي أقل ذكاء منه ،وتبدو أشبه
بالدمية حيث تحاول أن تخفي خلف املظاهر الجميلة املمتعة صور الفساد اإلنساين.
ويعيش كل من (غارسان) و(استيل) حياة هي رضب من العبث يف بعض تفاصيلها،
السيام حينام يتبادالن األكاذيب حول األسباب التي أوصلتهام للجحيم ،فبينام تؤكد
(استيل) أنها قد ضحت بصباها ،نتيجة لحاالت الفقر واليتم التي كانت تعيشها هي
وأخيها ،وذلك بالزواج من صديق والدها العجوز الذي كان غنياً وطيباً ،يفاجئنا
(غارسان) وهو يتحدث بأنه كان يدير جريدة مساملة ،وحينام اندلعت الحرب وجه
الجميع أنظارهم إليه ،ثم أطلقت النار عليه بسبب مواقفه وآرائه املبدئية .لكن (إيناس)
تستهجن حديثهام معلنة أن األسباب التي يتحدثان عنها تستوجب عدم تعرضهام
للعذاب ،السيام أنه ميكن وصف (استيل) بأنها قديسة ،ووصف (غارسان) بأنه بطل ال
مأخذ عليه ،لذلك يجب التعامل معهام عىل أنهام من األشخاص الذين تأملوا من أجل
اآلخرين حتى املوت وهذا ما كان يؤنسهم يف حياتهم ،وحينام تتكشف األحداث يتضح
أن (غارسان) كان شديدا ً يف معاملته لزوجته طوال خمس سنوات ،وكان يجربها عىل
تقديم الطعام له ولعشيقته الزنجية يف منزله ،أما (إيناس) فقد أغرت إحدى النساء
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وأقنعتها بهجر زوجها للعيش معا ،ثم جعلتها تشعر بقساوة الذنب الذي ارتكبته حتى
تفتح صنبور الغاز فتقتل (إيناس) وتقتل نفسها.
وإذا كان الجحيم بالنسبة لـ (غارسان) يرتبط بهذا الوجود الجامد ،الذي يفرض عليه
حالة التأمل لنفسه يف محاولة لفهمها ثم الحكم عليها يف ضوء ما كانت عليه ،فإن
(إيناس) التي بدت امرأة خائنة ملعونة عدمية الحياء واألخالق قد وجدت يف الجحيم
أنسب مكان لها ،ألن الجحيم يشبه إىل حد ما الحياة التي كانت تعيشها ،لذلك فال
عجب أن نجدها وهي تعرب عن فهمها الحقيقي ملعنى الجحيم قبل الشخصيات األخرى،
وذلك حينام تقول مخاطبة (غارسان)( :سرتى كم هو تافه .تافه جدا ً! فليس هناك من
عذاب جسدي ،أليس كذلك؟ ومع ذلك فنحن يف الجحيم ،وما عىل أحد أن يأيت .ال أحد.
سنبقى حتى النهاية وحيدين معاً )...( .حسنا ،ها إنهم قد وفروا يف عدد األشخاص.
هذا كل يشء فالزبائن هم يخدمون أنفسهم ،كام يف املطاعم التعاونية )(.)25
وتستمر أزمة (غارسان) يف التفاقم السيام حينام يصل إىل قناعة بأن السبب الذي أدى
إىل نهايته يف الجحيم مل يكن نتيجة لقسوته عىل زوجته ،وإمنا بسبب جبنه ،فقد حاول
الهرب من الحرب وقد ألقي القبض عليه ومات موتة الجبان ،ونتيجة لهذا املوقف
السلبي فقد رفضت (استيل) أن تبادله الحب ،وانتهى به األمر إىل نوبات من القلق
واالضطراب حيث أصبح ال يثق بنفسه وال يطمنئ إىل صفاء ضمريه ،لذلك فقد اندفع
إىل دق الباب بقوة وذلك للخروج من جحيمه.
لقد غاىل (سارتر) يف تصوير اإلنسان بصورة الجالد لآلخرين ،ومل يكتف بذلك بل دفع
بهذه الصورة إىل حد الوحشية يف مرسحية (موىت بال قبور) ،وهذا املوقف نابع من
نظرته املتشامئة املرتبطة بعالقة اإلنسان باآلخرين السيام تلك املامرسات التي مارسها
املحتل األملاين النازي عىل اإلنسان الفرنيس ،مام جعل هذا املرسح يستنشق هواء
الحرب والقتل والتعذيب واإلذالل التي متارس ضد اإلنسان ،ويف مرسحية (األبواب
املقفلة) عرض (سارتر) عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ،عىل أن كالً منهم جالد لآلخر،
يف ثالث صور:
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أوالً :فكرة التزاحم :فوجود اإلنسان إىل جوار اآلخر يعد عبئاً ثقيالً عىل كاهله ،وهذه
الفكرة تزداد إيالماً حينام تكون املصادفة هي التي تجمع بني الناس دون أن يتشابهوا
باألوزان وامليول.
ثانياً :فكرة سوء التفاهم :وتتمخض عن تضارب املصالح وتشاحن األنانية والجشع
البرشي ،فكل بطل من األبطال الثالثة يود أن ينال من اآلخر ما اليستطيع هو أن يعطيه
إياه.
ثالثاً :فكرة الحكم :أو رأي اآلخرين باإلنسان وحكمهم عليه ،وهذه الصورة يبدو فيها
اإلنسان وقد أصبح جالدا ً لآلخرين(.)26
إن (سارتـر) يؤثـث املكـان فـي مرسحـه مبـا يتوافق مـع واقع الشخصيات ،ومبـا
أنـه يركز عىل عرض أزمة اإلنسان ومعاناته يف الوجود ،فإن املكان وموجوداته قد
تأخذ دورها يف تجذير تلك األزمة وإعطائها أبعادها الحقيقية ،ففي مرسحية (األبواب
املقفلة) ارتبطت موجودات املكان بحياة الجحيم بكل تفاصيلها املأساوية موحية بذلك
بعامل منفر مقيت ،ال يقيم لإلنسان وزناً يف هذا الوجود.
إن قطعة الربونز املوجودة فوق املدفأة متثل الجمود ،أو متثل الذات أو أعامق النفس،
وترمز إىل الحالة التي ال ميكن مطلقاً أن يكون عليها اإلنسان إال حينام يشل اآلخرون
حركته ويهبطون به إىل جمود املادة ،وعدم وجود مرآة يرمز إىل سوء النية ،فاإلنسان
بحاجة إىل تأمل صورة لنفسه تشعره مبا هو عليه من جامل ،واملرآة هي املتنفس الذي
يشبع أوهام النفس ويريض غرورها ،أما خلو الغرفة من أي منفذ ومن أي شغل يقتل
الوقت ،فرتمز إىل عجز اإلنسان وبؤس الحياة البرشية( ،)27بينام يرمز الجرس الذي
ال يرن والباب املوصد يف أغلب األوقات إىل عزلة تلك الشخصيات وحالة االنقطاع
التي تعيشها عن العامل الخارجي ،فقد حكم عليها بالجحيم ،وأصبحت تحت رحمة
اآلخرين وخاضعة لرغباتهم ،وال ميكن لها التواصل معهم إال إذا أرادوا أن يتواصلوا
معها ،فهي شخصيات تعيش واقعها الذي هو صورة عن مدى العذاب الجهنمي.
ومـن املرسحيات السياسية الهامـة التـي كتبها (سارتر) مرسحية (األيدي القـذرة)
1947م ،حيـث عـرض (سارتـر) مـن خاللهـا موقفـه النقـدي للحـزب الشيوعي،
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وتدور املرسحية حول شخصية الشاب الشيوعي املثايل الرقيق (هوجو) الذي ينتمي
للطبقة املتوسطة ،والذي يرسله الحزب الشيوعي فيقتل (هودرر) أحد زعامء الحزب
الذي تحالف مع السياسيني امللكيني واألحرار وذلك ملقاومة االحتالل األملاين ،وبعد
أن ينفذ (هوجو) مهمته تصبح سياسة (هودرر) التي تدعو إىل التعامل مع امللكيني
واألحرار هي الخط الذي يتبعه الحزب.
إن مرسحية (األيدي القذرة) جاءت يف مرحلة مهمة من حياة (سارتر) السياسية ،وقد
كتبها يف الوقت الذي كان فيه قريباً من املاركسية ،فظهرت السياسة املاركسية ونتائجها
واضحة يف املرسحية السيام مبادئ (لينني) األخالقية ،وإذا كان (سارتر) قد اتجه إىل
مساندة الحزب الشيوعي الفرنيس يف البداية ،فذلك ألنه قد رأى فيه نصريا ً لطبقة
العامل ،وهو الحزب الذي يناضل من أجل تحرير اإلنسان من الظلم واالستغالل ،لكن
نظرة الشيوعيني إىل (سارتر) كانت سلبية وال تبعث عىل االرتياح ،فقد وصفوه بأنه
عميل للنظام الحاكم ،وأنه رجل انتهازي ال تهمه إال مصالحه الشخصية ،وقد بلغت هذه
االنتقادات ذروتها عندما كتب مرسحيته (األيدي القذرة) التي فهمت عىل نحو مغاير
ملا أراده (سارتر).
فقـد ذهـب بعض النقاد إلـى أن هـذه املرسحية قـد جاءت ضـد الشيوعيني فـي
طروحاتها السياسية ،لكـن (سيمون دي بوفوار) أكدت بـأن املرسحيـة ليست سياسية،
وأنهــا جـاءت كـي تعـرض لحيــاة شـاب شيـوعـي ينتمـي للطبقـة العاملـة الوسطى،
وهذا الشاب يبحث عن أصله الحقيقي يف هذا العامل إلثبات وجوده بالعمل الفعيل
بعيدا عن الذاتية ،وقد أدرك (سارتر) سوء الفهم الذي وقعت به مرسحيته ،وذلك حينام
فرست عىل أنها تطرح موضوع االغتيال السيايس الذي يقوم به الحزب الشيوعي
لألفراد الخارجني عن مسار الحزب ،لذلك فقد منع تقدميها يف فيينا عام 1952م ويف
بلدان عدة أخرى ،يك ال تفهم عىل أنها دعاية ضد الشيوعية.
وإذا كان (ماركس) و(إنجلز) قد رفضا االغتيال السيايس ألنه قد يرسخ إرهاب السلطة
وتعسفها ،وأجازاه حينام يكون رضورة يف ظرف معني كأن يأخذ دورا ً تكتيكياً ونفسياً،
فإن (سارتر) قد طرح مسألة االغتيال السيايس عىل املستوى األخالقي وليس فقط
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عىل مستوى فائدته ،ويبدو أن جواب (هودرر) يثري بعض االلتباس :فهذه الوسيلة
تستخدمها األحزاب األخرى ،وليس لديه أي اعرتاض مبديئ ،ألن مبدأه هو الفعالية،
فالعنف عند (سارتر) هو يف عالقتنا بذاتنا وباآلخرين ،وهو طريقة لقلب املعطى
للوصول إىل مجتمع آخر (.)28
لقـد انطلق (سارتر) عنـد كتابته للمرسحية مـن املشكالت التـي يعانيها الشباب ،السيمـا
أولئك الذيـن لديهـم انتامءات سياسيـة مـع الحـزب الشيوعـي ،والذين ينتمون إلـى
الطبقة الربجوازية ،فقـد وقف طوال حياته إلـى جانـب الشباب فـي محاولة منـه
لفهمهـم وتلمـس معاناتهـم ،وهـذا املوقـف ظهـر واضحـاً فـي نصوصـه األدبية
ودراساته الفلسفية والنقدية ككتاب (املادية والثورة) ،ومرسحية (الذباب) ،ومرسحية
(األيدي القذرة) التي أخذت طابعاً شبه تعليمي ،حيث حقق (سارتر) من خاللها حاالت
من الدهشة مبواقف درامية معينة.
إن (أورست) يف مرسحية (الذباب) يختلف عن شخصية (هوجو) التي تظهر يف
مرسحية (األيدي القذرة) فأورست ميثل شباب الرجل الحر الذي يحدد حريته سلبياً،
إذ يرفض يف البدء القيام بأي عمل حيث يحدد نفسه بالخفة املطلقة ،فهو قد بلغ سن
الرشد حينام أتم عمله الذي قام به دون وسيط يشاطره الفعل ،حيث قتل والدته وامللك
بنفسه ،وحرر بذلك نفسه واملدينة ،أما (هوجو) فإنه يستخدم الحزب بوصفه الطبقة
املعارضة لطبقته ،وذلك يف االنتقام من والده وطبقته ،لكنه يفشل يف ذلك ألنه ال
يضع نفسه كحرية ،بل يضعها تحت نظر رفاقه الذين يخضع ألحكامهم( ،)29فقيمة
اإلنسان مكتشفة من قبل (سارتر) من خالل تجربة الضياع واألمل ،التي عاشها يف ظل
أجواء االحتالل والقمع التي مارسها النازيون عىل اإلنسان الفرنيس ،لذلك فهو يرفض
ظروف االستغالل التي كان ميارسها الحزب الشيوعي عىل الشباب حينام يدفعهم إىل
تنفيذ مهام سياسية دون أن يرشح لهم حقيقة األمر الذي سيقومون به ،فهم مجربون
عىل تنفيذ األوامر حتى وإن كانت تتعلق باالغتياالت الفردية التي قد تؤدي إىل إحداث
الرصاعات السياسية بني الكادر التنظيمي للحزب أو بني أفراد املجتمع.
إن أهم شخصية يف املرسحية والتي ترتبط بها عواطف املؤلف هي شخصية (هودرر).
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وهناك تناقض حاد بني (هودرر) و(برونيه) ذلك التابع الساذج الذي بال تفكري لخط
الحزب ،فبينام يظن (برونيه) أنه مهام تقول موسكو فهو حق ،يؤمن (هودرر) أن
اإلنسان ال يستطيع أن يتأكد إطالقاً مام هو حق ،بل يجب أن يترصف ويتقبل مسؤولية
أعامله ،إنه يقول لـ (هوجو) إن اإلنسان الذي ال يريد أن يخاطر بكونه مخطئاً ال يجب
أن يشتغل بالسياسة( )30وهذا املوقف يتشابه مع كثري من مواقف (سارتر) السياسية
السيام تلك التي تتعلق باستقالل الشعوب وحريتها ،فعندما هاجم االتحاد السوفييتي
بأسلحته الثقيلة شوارع العاصمة املجرية بودابيست عام 1956م ،أعلن (سارتر) أنه مل
يعرتض عىل هذا النوع من التدخل إال ألنه جاء يف الظروف غري الرضورية للدفاع
عن االشرتاكية.
لقد بقي (سارتر) مؤمنا بحرية اإلنسان ،وبقي اهتاممه واضحاً يف الرتكيز عىل مناقشة
كل ما يرتبط بالنزعة اإلنسانية ،وهذا املوقف ظهر واضحاً يف مرسحية (الشيطان
واإلله الطيب) 1952م ،التي جاءت لتمثل مرحلة هامة يف تطور مسرية (سارتر)
السياسية بوصفها قد جسدت موقف املؤلف من الشيوعية ،وتكمن رسالة املرسحية يف
(أن سياسة النزعة اإلنسانية يجب أن تثور عىل أخالق الالعنف التي متت إىل سياسة
الدين والتأمل واملساملة ،سياسة العالـم القادم .إن سياسـة النزعـة اإلنسانية هـي
سياسة هـذا العامل ،وملا كان هذا العامل ميس الرش مساً شديدا ً ـ نتيجة الندرة حسب
رأي سارتر ـ فإن اإلنسان الذي يريد أن يتسيده يجب أال يرحم ،يجب عىل اإلنسان أن
يلوث نفسه بالجرمية)(.)31
وقد ارتكز (سارتر) يف بنائه ملرسحيته عىل تلك الفرتة القلقة من تاريخ الشعب األملاين
يف القرن السادس عرش ،حينام كانت أملانيا تغيل بالكراهية لرجال الدين الذين كانوا
يفرضون الرضائب الثقيلة عىل الشعب.
يضطرب األمن يف مدينة (وورمز) ،وذلك بعد أن يهب شعبها الجائع البائس ضد رجال
الدين وأسقفهم الدينء الذي يستعبد الناس باسم الدين ويستغلهم حتى يف قوت
عيشهم ،وحينام يعجز األسقف عن إخامد الثورة التي يقودها الزعيم الخباز (ناستي)،
يتجه إىل قائد أحد الجيوش املكونة من اللصوص وقطاع الطرق ،حيث يتفق معه عىل
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محارصة املدينة وإخامد الثورة فيها ،وهذا القائد هو (جوتز) الذي نشأ يف بيئة وضيعة،
وهو كافر بالله وملحد وال يعرتف بسلطان السامء ،وال ميتلك أدىن مكانة من املثل
األخالقية ،وال يؤمن بكرامة اإلنسان ومكانته االجتامعية.
وأثنـاء محارصة (جوتز) للمدينة وقراره باحتاللها وذبح جميع سكانها مبـا فيهـم الثوار
ورجال الدين أيضاً ،يتواطأ القس (هرنيش) معه وذلـك حينمـا يذهب إليـه ويسلمه
مفاتيـح املدينـة التـي سلمهـا إليـه األسقـف الـذي قتلـه (ناستي) ،لكـن القس يفاجـئ
بـأن الرجـل الـذي سلمـه مفاتيـح املدينـة هـو رجـل طـاغ وكافـر وال يؤمن إال بالقتل
والسلب والتدمري ،ويبدأ القس بالتفكري يف تخليص املدينة من رشه ،بينام (جوتز) يعلن
أنه قد انتهى من إعداد خطته الجتياح املدينة ،وأن الذي يستطيع أن مينع هذا كله
هو الله ،فإذا كان موجودا ً حقاً فليتفضل وليربهن عىل وجوده بالحيلولة بينه وبني ما
يريده للمدينة وأهلها من رش ،وحينام ال يتدخل اإلله يقهقه (جوتز) ساخرا ً ،وذلك ألن
الله يف نظره إما أن يكون راضياً عن املصري األسود الذي ينتظر املدين ،وإما أن يكون
عاجزا ً عن إقامة الدليل عىل وجوده ،ويكون (جوتز) الذي يصنع ما يشاء أينام وكلام
شاء هو املوجود الحقيقي.
ومبا أن (جوتز) يبقى مرصا ً عىل أنه يتمتع بالحرية الكاملة يف أي ترصف يقوم به،
فإن القس يستغل ذلك يف مطالبة (جوتز) باالنتقال من جانب الرش إىل جانب الخري
إن كان حرا ً يف اختياره:
(جوتز :إذن فالجميع يفعلون الرش؟
هرنيش :الجميع.
جوتز :ومل يفعل أحد الخري بعد؟
هرنيش :مل يفعله أحد.
جوتز :حسناً (يدخل إىل الخيمة) أنا أراهنك أن أفعله.
هرنيش :أن تفعل ماذا؟
جوتز :الخري .هل تريد املراهنة؟
هرنيش( :يرفع كتفيه) كال يا ابن الحرام ،لن أراهن البتة.
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جوتز :إنك تخطئ .لقد علمتني أن الخري محال ،وأنا أراهنك أنني سأفعل الخري .إنها
أيضاً الطريقة الوحيدة ألكون وحيدا ً .لقد كنت مجرماً ،وها أنذا أتغري .أنني أقلب
ين سأكون قديساً)(.)32
سرتيت ،وأراهن أ ّ
ويختار (جوتز) القس (هرنيش) للحكم عىل ذلك الرهان يف مدى سنة ويوم حيث
يبدأ بالتحول إىل قديس وملك ،فيقوم بالعطف عىل الشعب ومواساة الفقراء ومداواة
الجرحى ،وال يدع وسيلة من وسائل الخري إال وقام بها حتى أصبح يف حكومته الجديدة
اشرتاكياً ،ألنه نرش قيم املحبة والعدالة والورع بكل صورها املطلقة بني الناس يف
املدينة ،يقول (جوتز) مخاطباً الفالحني( :أنا فكرت ألجلكم( .بعد وقت) تعرفون أن
الله أمر بالحب .ولكن األمر هكذا :إن الحب كان حتى اآلن محاالً .وباألمس أيضاً،
يا إخويت ،كنتم تعساء يطلب منكم أن تحبوا .وبعد ،كنت أريدكم أن تكونوا دون عذر،
سأجعل منكم أغنياء أصحاء وستحبون .كل ما أطلبـه منكـم هـو أن تحبـوا جميع الناس،
إننـي أتخلـى عـن قيـادة أجسـادكم ولكــن ألقـود أرواحـهـم ألن الله ينرينـي ،إننـي
البنـاء وأنتـم العمـال :الكـل
للكل .اآلالت واألرض مشرتكة ،ال فقراء وال أغنياء ،وال قانون إال قانون الحب .سنكون
املثال ألملانيا)(.)33
وعىل الرغم من أفضال (جوتز) عىل سكان املدينة ،إال أنه يُقَابل منهم بعد كل ذلك
بالجحود السيام حينام يبدؤون بإيثار رجال الدين املستغلني عليه ،والذين يخدعونهم
بالنفاق والشعوذة واملظاهر الدينية الزائفة ،ونتيجة لذلك يختار (جوتز) أن يصبح
رجل دين ،حيث يرتدي مالبس الكهنة ويطلق لحيته ،ثم يبدأ مبنح صكوك الغفران مع
األعطيات والخريات التي مينحها للشعب ،فيلتف الناس حوله من جديد منرصفني عن
زعامئهم السابقني من رجال الدين.
لكن التفاف سكان املدينة حول (جوتز) يقلق رجال الدين الذين يفكرون يف وسيلة
تجعلهم ينفضّ ون من حوله ،حيث يقنعون األهايل بأن الخري الذي أفشاه (جوتز) بينهم
مل يكن يصح أن يكون ،ألن السعادة التي تعنيها السامء هي السعادة يف الدار اآلخرة
وليست سعادة الدنيا التي هي دار شقاء وبؤس ،ويقتنع سكان املدينة بفكرة رجال الدين
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فيعلنون عصيانهم ومتردهم عىل ( جوتز ) مرة أخرى ،حتى أن زعيمهم الخباز (ناستي)
تراجع هو أيضاً عن املبادئ التي بسببها تزعم ثورة الفالحني.
وأثنـاء تلـك الفوضـى التـي تجتـاح مدينـة (وورمـز) تزحـف جيوش املـدن املجـاورة
إليهـا فتحتلها وتستويل عىل مقدراتها ثم تحرق مدينة الله ،ويبقى (جوتز) يريث لحال
أهلها الذين قدم لهم كل الخري واملحبة لكنهم تنكروا له وهجروه باستثناء ابنة أحد
األعيان (هيلدا) التي بقيت إىل جانبه لتخدمه ليس حباً به وإمنا حتى ال يعود إىل طريق
الرش.
ومييض (جوتز) يف طريق الخري رغم ما أصاب التجربة من فشل ويبقى ملتزماً
خيا ً يف مدى سنة
بالرهان الذي قطعة مع (هرنيش) ،والذي يقوم عىل البقاء إنساناً ّ
ويوم ،وحينام يزوره (هرنيش) تكون قد سحقته الشيخوخة وطردته الكنيسة ،حيث
يحاول إقناع (جوتز) بأن الله موجود وهو يحتفظ بجنة ونار ،وأنه يفضل اإلميان بالله
عىل اإلميان بالعدم ،لكن (جوتز) يرفض هذا املنطق معلنا تحديه لإلله:
(جوتز )...( :أيها اإلله ،إذا كنت ترفض كل وسائيل لفعل الخري ،فلامذا أعطيتني الرغبة
خيا ،فلامذا انتزعت مني اإلرادة يف
القوية فيه؟ إذا مل تكن قد سمحت يل بأن أكون ّ
أن أكون رشيرا (مييش) غريب مع ذلك ،غريب أن ال يكون هناك أي مخرج.
هرنيش :ملاذا تجهد نفسك بالتحدث إليه؟ أنت تعرف جيدا أنه لن يجيبك.
جوتز :ومل هذا السكوت؟ لقد جعل حامرة النبي تراه ،فلامذا يرفض أن يظهر يل.
هرنيش :ألنك غري مهم .عذب الضعفاء أو استشهد ،قبل شفتي مومس أو شفتي مجذوم،
مت من الحرمان أو من اللذة فإن الله ال يهتم.
جوتز :من يهتم إذن؟
هرنيش :ال أحد .اإلنسان هو العدم .ال تتصنع الدهشة لقد عرفت هذا دامئاً.
جوتز .)...( :كنت أتسائل يف كل دقيقة ماذا ميكن أن أكون يف عي ّني اإلله .واآلن أعرف
الجواب :ال يشء ،الله ال يراين ،الله ال يسمعني ،الله ال يعرفني.
هل ترى هذا الفراغ فوق رأسك؟ إنه الله .هل ترى هذا الثقب يف الباب؟ إنه الله .هل
ترى هذه الحفرة يف األرض؟ إنها الله أيضاً .الله هو وحده اإلنسان .مل يكن هناك
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غريي :لقد قررت وحدي الرش ووحدي اخرتعت الخري .أنا الذي غششت ،أنا الذي
فعلت املعجزات ،أنا الذي أتهم نفيس وأنا وحدي من أستطيع الغفران لنفيس .أنا
اإلنسان .إذا كان الله موجودا ً فإن اإلنسان هو العدم)(.)34
ويحتـدم الجدل بيـن كـل مـن (هرنيش) و(جوتز) حتـى ينتهي مبرصع (هرنيش)
بطعنة سكني ،وقـد جـاء مـوت القـس فـي الوقـت الـذي انتهـت فيه املدة املقررة
للرهان ،حيث انتهت التجربة باقتناع (جوتز) قناعة تامة بأن املوجود الحقيقي هو
اإلنسان والعدم هو الله ،بل إن اإلنسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق
اإلنسان ،ونتيجة لذلك يقرر (جوتز) العودة إىل طريق الرش ،حيث ينزع املالبس
الكهنوتية ويرتدي أردية الخداع والتضليل ،ويعود لحكم املدينة وكله عزم عىل أن يفرض
عليها واقعاً جديدا ً يتوازى مع نوايا الرش الكامنة يف داخله.
إن هذه املرسحية تحيل مشكلة سياسية إىل مشكلة أخالقية بالنسبة لإلنسان ،وإذا كان
(سارتر) يف مرسحية (األيدي القذرة) قد قارن بني ضمري اشرتايك صعب املراس،
وضمري برجوازي رقيق ،فإنه يف مرسحية (الشيطان واإلله الطيب) قد وازن بني
جانبي الرصاع ،فطريقة الالعنف والتغيري السلمي قد وجدت قوتها األخالقية الكاملة،
ومل يعد تعبري الربجوازية ملتصقاً بها ،وهذا بديل رائع ضد ما يجب أن تحققه األخالق
االشرتاكية الواقعية ،فقد رأينا رصاعاً مريرا ً ممزقاً :العناء الباطني إلنسان وقد تحول
إىل مأساة (.)35
لقـد وصـف (سارتر) مرسحية (الشيطان واإلله الطيب) بأنهـا أحب كتبه إليـه ،السيمـا
أنهـا قـد جمعت خالصـة فلسفتـه الوجوديـة ،وآراءه فـي القيـم اإلنسانيـة وفـي
مقدمتهـا :مكانة اإلنسان الـذي يتمتـع بالحريـة ودوره فـي حركـة الوجـود اإلنسانـي،
وهـذه اآلراء نابعـة مـن وجوديتـه امللحـدة التي نادت مبقولة (مـوت اإلله) ،أي موت
دوره الوظيفي ،بوصفه إلهاً ضعيفاً وعاجزا ً عن تحقيق رغبات اإلنسان وطموحاته
وأحالمه.
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في قصائد لشعراء روس

د.إبراهيم إستنبولي
مرتجم وكاتب وطبيب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

املوت موضوع ثقيل ومظلم لكنه ،مع األسف ،نهاية حتمية لإلنسان .وعاجالً أو آجالً ال
ب َّد وسيتجه إليه فكر املبدعني مبن فيهم الشعراء ..وقد كانت فكرة املوت حارضة بقوة
يف قصائد الكثري من الشعراء الروس الكبار:
•ميخائيل لريمنتوف
•ألكساندر بلوك
•فيودور توتشيف
•آنّا أخامتوفا
•أفانايس فيت
•مارينا تسفيتاييفا
•إيفان بونني

ترمجة وإعداد :د .إبراهيم إستنبولي

-1•ميخائيل ليرمنتوف

 «غرام إنسان متوىف»الرتاب البار َد يطمرين,
د ِع
َ
أوه ,أيها الصديق!
إ َّن روحي دامئاً معك.
وأنا ,مقي ٌم يف القرب,
يف بالد الهدوء والنسيان,
أنس ضنى ح ّبك املجنون.
مل َ
وأنا أغادر الدنيا بال َوجل
يف لحظة العذاب األخري,
كنت آمل بسعادة الفراق –
ُ
لكن ال فراق.
رأيت روعة الحوريات,
ُ
حزنت ,إذ مل أتعرف
لكني
ُ
عىل صورتك يف مالمح السامء.
ماذا يعنيني بهاء ال ُحكم اإللهي
وما قيم ُة ج ّن ِة الخلد بالنسبة يل؟
حملت أشواقي األرضية
فأنا ُ
معي إىل هناك.
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وبينام أنا أالطف حلمي العزيز
ذاته يف ِّكل مكان.
أمتنى وأبيك وأغار
كنت دامئًا.
كام ُ
المس تن ّهدي العجيب
فإذا ما َ
ِ
وجنتيك,
فإ َّن روحي ترتعش كلها
يف عذاب صامت.
ِ
وهمست باسم آخر
وإذا ما حدث
وأنت تغفني,
فإن كلامتك ترسي كالنار
يل وهي تلتهب.
ع َّ
ال يجدر بك أن تعشقي آخر,
كال ,ال يجدر.
ِ
فأنت مخطوبة للم ِّيت بكلمة
وال أقدس.
هل من مغزى ,وا أسفاه,
لخوفك أو لصلواتك؟
ِ
فأنت تعرفني أنه ال حاجة يل
للدنيا مع النسيان!
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•الكساندر بلوك

«إليك ,إليك من عامل اآلخرة»
إليك ,إليك ,من عامل اآلخرة,
يا صديقي ,يا ماليك ,يا ُس ّنتي!
اغفر للشاعر املجنون,
فهو لن يعود إليك.
كنت مخبوالً وحزيناً,
ُ
ضللت قدري,
لقد ُ
فأنا ملسوع بحلم ذهبي
وببعض الغموض يف القرب.
ِ
أرشقت يل يف الليل,
لقد
وحمل ِتني خارج هذه الحياة البائسة,
ِ
خفضت عينيك قليالً
ِ
واحتضنت موزا الخاصة يب.
فسمعت يف القرب صوت الطيور,
ُ
كان الربيع قريباً والرتاب كان رطباً.
واللعب الغامض لجدائل البنت
الذهبية
كان بالنسبة يل جلياً.
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•فيودر توتشيف

1
كم أمتنى أن أستلقي يف قربي
مثلام أنا اآلن استلقي عىل مسندي.
لكانت مضت قرون بعد قرون
وأنا أصغي إليك صامتاً إىل األبد.
2

« أغنية»

(محاكاة شكسبري)

زأ َر أس ٌد جائع,
ذئب عىل القمر؛
وعوى ٌ
فالح ت َ ِع ٌس يف نومه
واستغرق ٌ
بعد أن أمىض نهاره بشظف.
َخ َب ِت الجمرات يف املوقد,
وصاحت بومة كبرية برضواة,
وتنبأ كَ َف ٌن رسيع
ناع ًيا املريض عند نهر أودرا.
يف هذه اللحظة,
ُّكل املقابر تُخرِج األموات
من أشداق القبور
إىل عتمة القمر الباردة.
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آنّا أخماتوفا

1
«إىل املوت»
سوف تجيء عىل ِّكل حال.
فلامذا ليس اآلن؟
فأنا بانتظارك – وهذا ثقيل جدا ً
يل.
ع َّ
رشعت الباب
لقد أطفأتُ الضوء و ّ
لك ,يا أيها الساحر واملألوف.
ولتتخذ ألجل ذلك ما شئت من هيئة,
فلتدخل مثل رصاصة مسمومة
أو لتتسلّل مع وزنٍ كام لو
أنّك لص مح ّنك,
أو س ِّممني بداء التيفوئيد,
أو بحكاية تخرتعها أنت
لكنها معروفة للجميع حتى الغثيان –
بحيث أشاهد قمة القبعة الزرقاء
وذاك املسؤول عن البيت
وقد شحب من الخوف.
األمر سيان بالنسبة يل اآلن.
فنهر «ينيسيه» يفيض ونجمة الشامل
86

تتألأل.
وبريق العيون العاشقة األزرق
يطمس آخر بقايا الذعر.
2

«حني ميوت إنسان»

حني ميوت إنسان
تتبدل صو ُر وجهه.
فالعينان تنظران بشكل مغاير
وتتغري ابتسامة الشفتني.
لقد الحظت ذلك وأنا
مراسم دفنٍ لشاعر.
عائدة من
ِ
ريا,
منذ ذلك الحني
ُ
أصبحت أدقق كث ً
وها هو ح ْديس قد تأكَّد.
-5-

أفاناسي فيت

«موت»

«أريد أن أحيا! -يرصخ جسو ٌر بكل
كيانه.
ليكن خدا ًعا! أوه ,امنحني الخداع!»
وال يخطر بباله أب ًدا أنه الجليد
للحظة,
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بينام هناك ,تحته ,محيط بال قاع.
أيهرب؟ إىل أين؟ فأين الحق وأين
الخطيئة؟
وأين السند ليك مي َّد يديه إليه؟
تحت ِّكل بزوغ حياة وكل ابتسامة
يتق ّدم املوت بكل زهو.
يبحث العميان عن الدرب عبثًا,
معتمدين عىل أحاسيس أدالئهم
العميان؛
فإذا كانت الحياة بازار الله
الصاخبة,
فإ َّن املوتَ وحده – معبده الخالد.
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•مارينا تسفيتاييفا

1

«ال ُبن ِّية – املوت»

غسل القمر األرضية الباردة
مبوجة سويّة بلون الحليب.
رحت أغفو تحت القمر بحالوة,
ُ
ضاغط ْة الباقة إىل خدي امللتهب.
انتابني قلق مضاعف من الحلم
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والضياء,
عيني النعستني.
ُ
ففتحت َّ
وإذ بالبن ّية – املوت ينحني فوقي
كمالك زهري بال أجنحة.
كانت قالدة تهت ّز يف عنقها الدقيق,
وحمرة تنساب عىل الخدين,
ويبدو أنها ركضت :مثّة بعض الغبار
عىل خفِّها األزرق.
كان مثة خيط فريوزي يف شعرها
األجعد
يزيِّن ببهرجة كبرية أهدابها املذهبة.
« أنت – ولد صغري وأنا – بن ّية:
نتسل معاً يف الطريق.
وسوف ّ
فهيا البس (أنت فارس) شايل
املط ّرز!»
مت لها الباقة بصمت...
فق ّد ُ
وراح القمر يغسل األرضية
مبوجة حليبية
سويّة وباردة.
2

«املوت – يعني ال»

املوت – هو ال,
87
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املوت – هو ال,
املوت – هو ال.
ال – لألمهات,
ال – للخبازين.
(مسامر – لن تلتهمه)
املوت – يعني هكذا:
بيتاً غري مكتمل,
ابناً مل تنجز إنضاجه,
حزمة بقيت غري مربوطة,
تنهيدة غري كاملة,
رصخة محبوسة.
أما أنا – فأعني بىل,
بىل -لألبد,
بىل – عىل الرغم,
بىل – عرب ِّكل يشء,
حتى لك
سأرصخ أ ْن ال!
هذا يعني – ال,
هذا يعني – هراء,
مجرد كذب روزنامي !
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إيفان بونين

1

صمت القبور»
«أناَ ,من عرف َ

أناَ ,من عرف صمت القبور,
أناَ ,من ذاق أحزان الظالم,
من أعامق األرض أُق ُّر للرتاب
َ
أفعال ال َجامل الذي ال يغيب!
2

« الدنيا أقفرت ..والرتاب ه َم َد»..

الدنيا أقفرتَ ...ه َم َد الرتاب..
عاصفة ثلجية كنست الجثث,
ِ
حجبت النجو َم بالريح,
وقد
وراحت تدق األجراس يف العتمة.
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قصيــدتان
َّ
الصياد :سارة بيال ـ تشيلي
قائمة املغازل :أنطونيو ماتشادو ـ إسبانيا

بديع صقور
شاعر ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

ســارة بيال:
•صحفية وشاعرة من تشييل ولدت عام .1931
•ترأست جمعية «بيدروبرادو» الشعرية يف مدينة «فالربائيسو « ..و»فيئيادل مار».
•صديقة حميمة للشاعر بابلو نريودا.
•لها أعامل شعرية ونرثية ،منها :املدينة التي ال تستطيع أن تقول ،اإلصغاء للريح،
• ولها كتاب وثائقي عن حياة بابلو نريودا بعنوان :بابلو نريودا يف فالربائيسو.
ـ أنطونيو ماتشادو:
•شاعر إسباين ،ولد يف إشبيلية عام  1875وتويف عام  ،1939عاش طوال حياته معلامً...
•متتاز أشعاره بالحكمة والتأمل...

ـ من أعامله:

•عزلة ـ ممرات ـ حقول كاستيجا ـ صفحات مختارة ـ أشعار كاملة ـ أناشيد جديدة.
•وله أعامل يف املرسح كتبها بالتعاون مع أخيه «مانويل».

ترمجة :بديع صقور

الصياد
َّ
سارة بيال

كل يوم تعود من عملك
فوق املوج
وأنا أعود من النسيان.
األرض متنحني مثرة مرة بني أوراقها.
عيشة أقل من حياة البحر.
***
بني ذراعيك تجلب حمولتك النابضة،
تلك التي عرفت كيف تقتلعها.
وأنا أعود من البعيد ،بشبايك
الفارغة ،بعد إبحار طويل.
***
أيها الصياد تبسم
وظهرك املحروق تديره
للموج املالح
وأنا يف ظلمة أورديت السكرى
أنظر إىل وجهي.
رشتَ الشباك
تحت شمس العرص ن ْ
90

لتجف..
َّ
واصلت الشفر يف الرمال
وأنا
ُ
أتأمل الغيوم التي لن تعود أبدا ً.
أيها الصياد ،تجني حصادك
من الالنهاية،
من وديان البحر
وأنا مل أجلب من البعيد حتى ولو
سنبلة مشمسة..
وأنت متيض وال أراك.
أيها الصياد...
بالشباك املبللة تعود
يف الليل تعود ،وقد نسيت
أن تصطاد،
أكرب أسامك القمر التي بني
ذراعيك العاريتني..
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قصيدتان من أمريكا الالتينية

قائمة المغازل
أنطونيو ماتشادو

عيناك تذكرين
صيف الليايل
ليا ٍل سوداء بال قمر.
شاطئ البحر مالح
السامء كالحة ومنخفضة
النجوم تطلق رشرا ً ناعامً
عيناك تذكرين
الليايل الصيفية
وجسدك األسمر...
القمح املحرتق..
والنار تزفر...
يف الحقول الناضجة.
***
أختك صافية ونحيلة
مثل األسل رشيقة وضامرة
مثل الصفصاف الحزين
مثل الكتاب «الغلوكوزي».
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***
هاب
أختك ِش ٌ
يف األزرق البعيد
فج ٌر ونسيم بارد
فوق الحور الفقري
وعىل الضفاف يرتجف
ري ،ووديع.
نه ٌر صغ ٌ
***
أختك شهاب يف الزرقة البعيدة
أيتها السمراء شكرا ً
أيتها السيدة الغجرية
وأنت تنظرين للظل
أريد أن أعبئ كأيس
ألسكر ذات ليلة
سامؤها حالكة ،ومنخفضة
تشتاق الغناء معك.
***
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شاطئ البحر مالك..
أغنية واحدة ترتك
رمادا ً عىل الشفاه...
وأنت تنظرين للظل
أريد أن أعبئ كأيس.
ألجل أختك الجميلة
قطفت باق ٌة
ُ
من األزهار الجديدة
يف اللوز األبيض..
ويف هدوء وحزن
سأروي يف فجر أذار
حزامك األخرض
ويف هواء حزين
من السواقي الصافية.
سأجمع نرسين املاء الراكد.
ألجل أختك الجميلة
سأكون غصناً أبيض كالثلج.
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الشـــاعرة البولنديــة
الحائزة «نوبل» لآلداب 1996

فيسوافا شيمبورسكا
ترمجة :فهد حسني العبود
مرتجم من سورية

شاعرة وناقدة ومرتجمة بولونية ولدت عام .1923عضو اتحاد األدباء البولونيني وأكادميية املعرفة البولونية.
عملت يف العام  1943موظفة يف سكة الحديد ،ويف العام نفسه بدأت بكتابة الخاطرة والشعر .يف العام
 1945بدأت بدراسة اللغة البولونية يف جامعة ياغيللون ثم تحولت لدراسة علم االجتامع يف الجامعة
نفسها .نرشت بواكري أشعارها يف جريدة (اليومية البولونية) يف كراكوف .يف العام  1949أنجزت أول
ديوان لها تحت عنوان «لهذا نحيا» لكنه مل يٌوافق عىل طباعته إال يف عام  1952بحجة عدم تحقيقه
للمعايري السياسية .عملت بني عامي  1953و 1981يف هيئة تحرير مجلة «الحياة األدبية» .وبني عامي
 1981و 1983يف هيئة تحرير مجلة «الكتابة» .حصلت يف عام  1991عىل جائزة «غوته» .وت َّوجت مسريتها
األدبية يف العام  1996بجائزة نوبل لآلداب .أعاملها عىل التوايل هي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1لهذا نحيا 1952
2أسئلة تراود الخاطر 1954
3نداء إىل ييتا 1957
4امللح 1967
5كل األحوال 1972
6الرقم الكبري 1976

7 .7أناس عىل الجرس 1986
8 .8النهاية والبداية 1993
9 .9لحظة 2002
1010نقطتان 2005
1111ههنا 2009

ترمجة :فهد حسني العبود

أناس ما

أناس ما ،يف هروب أمام أناس ما،
يف بلد ما ،تحت الشمس،
وغيوم ما.
يرتكون كل أشياء ما ،كانت تخصهم:
حقوال مزروعة ،دجاجات ما ،كالبا،
مرايا تستعرض النار نفسها فيها.
يحملون عىل ظهورهم أباريق ورصرا،
كلام فرغت أكرث ،أصبحت يوما بعد يوم أثقل.
يحدث بصمت اصطفاف ما،
ويف الزحام سلب أحد ما لخبز أحد ما
وهزهزة أحد ما لطفل ميت.
أمامهم باستمرار طريق خاطئة،
جرس ليس هو املطلوب،
عىل نهر أحمر بشكل غريب.
يف املحيط طلقات ما ،مرة أقرب ،ومرة أبعد،
ويف األعىل تحوم طائرة ببطء.
الحاجة ماسة إىل اختفاء ما،
إىل تحول ما إىل حجر،
واألفضل إىل عدم
لوقت ما ،قصري أو طويل.
يحدث أيضا يشء ما ،لكن أين وماذا.
أحد ما يربز أمامهم ،لكن متى ومن،
وبأي نوايا.
وبكم من األشكالِّ ،
إن كان ميلك خيارا،
رمبا لن يرغب يف أن يكون عدوا
ويرتكهم عىل قيد حياة ما.
-1-
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قائمة

سأنظم قامئة أسئلة،
لن أعيش حتى أسمع اإلجابة عنها،
إما ألن الوقت ما زال مبكرا عليها
أو أن الوقت لن يسعفني الستيعابها.
قامئة األسئلة طويلة،
تثري مسائل مهمة وأخرى أقل أهمية
وألنني ال أريد إضجاركم،
سأعلن بعضها فقط:
ما الذي كان حقيقيا،
وما الذي بالكاد ظهر عىل املرسح
الكوين وتحت الكوين،
حيث إىل جانب املدخل
يوجد مخرج إجباري.
ماذا عن كل هذا العامل الحي،
الذي سيدركني الوقت
قبل أن أقارنه بعامل حي آخر.
عن ماذا ستكتب الصحف
يوم ما بعد الغد.
متى تتوقف الحروب
وما الذي سيحل بديال عنها.
عىل أي إصبع اآلن
يوجد الخاتم العزيز
املرسوق مني= املفقود
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أين موضع اإلرادة الحرة،
التي تستطيع أن تكون وأن ال تكون
يف الوقت نفسه
ماذا عن عرشات الناس-
هل كنا حقا نعرف بعضنا بعضاً.
ما الذي حاولت أن تقوله يل  /م ،/
عندما مل تعد تستطيع الكالم.
ملاذا أخذت األشياء السيئة
كأشياء جيدة
وما الذي أحتاجه
يك أكف عن الخطأ أكرث؟
أسئلة ما
سجلتها قبل لحظة من إغفايئ.
بعد االستيقاظ
مل أعد أستطيع قراءتها.
أحيانا أظن
أن هذا شيفرة حقيقية.
ولكن هذا أيضا سؤال،
وسيغادرين يوما ما.
القليل عن الروح

ال تتواجد الروح إال أحيانا
ال أحد ميلكها دامئا ،بال انقطاع.
من دونها،
ميكن أن مير اليوم بعد اليوم،
96
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السنة بعد السنة.
أحيانا ،فقط
تعشش لفرتة أطول،
يف الدهشات ومخاوف الطفولة
أحيانا ،فقط يف استغرابنا
من كوننا كبارا يف السن.
نادرا ما تؤازرنا
يف أعاملنا الرتيبة
كتغيري أماكن األثاث
وحمل الحقائب
أو ذرع الطريق بحذاء ضيق.
يف لحظة ملء االستامرة
وتقطيع اللحم،
ينتهي يوم عملها.
يف آالف األحاديث،
تشارك يف واحد،
وهذا ليس قطعيا
ألنها تفضل الصمت.
حني تبدأ أجسادنا بالتأمل والتأمل
تنسل خارجة من مناوبتها.
صعبة اإلرضاء:
بنفور ترمقنا يف الزحام،
يقززها رصاعنا ألجل أي تفوق
وأي مصالح مهزوزة.
ِّ
السعادة والحزن
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ليسا شعورين منفصلني بالنسبة لها،
يف اتحادهام فقط،
تكون موجودة إىل جانبنا.
ميكننا االعتامد عليها
عندما ال نكون متأكدين من أي يشء
ويثري فضولنا كل يشء.
من األشياء املادية
تحب ساعات البندول
واملرايا ،التي تعمل بحامسة،
حتى عندما ال ينظر فيها أحد.
ال تقول من أين أتت
ومتى سنفقدها من جديد،
ولكن من الواضح أنها تنتظر هكذا سؤال.
ما يبدو من األمر هو
أننا وهي نحتاج بعضنا البعض
من أجل يشء ما.
البروفيسور العجوز

سألته عن األوقات،
حني كنا ال نزال صغارا،
ساذجني ،متهورين ،أغبياء ،غري جاهزين.
أجاب:
بقي يشء من ذلك باستثناء الشباب.
سألته إن كان ال يزال يعرف بالتأكيد،
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ما هو جيد للبرشية وما هو يسء.
أجاب:
الوهم األكرث احتاملية للقتل.
سألته عن املستقبل،
أال يزال يراه بوضوح.
أجاب:
قرأت الكثري مبا يكفي من كتب التاريخ.
سألته عن الصور،
تلك التي يف إطارات عىل الطاولة.
أجاب:
كانوا وغابوا :األخ ،ابن العم ،أخت الزوجة ،الزوجة ،البنت عىل ركبتي الزوجة،
القط الذي بني يدي البنت،
شجرة الكرز املتفتحة ،والطائر املحلق فوقها مبالمح غري واضحة.
سألته إن كان يحدث أن يكون أحيانا سعيدا.
أجاب:
ما زلت أعمل.
سألت عن األصحاب أال زال لديه منهم أحد.
أجاب:
بضعة من مساعدي القدماء،
الذين أصبح لديهم مساعدون قدماء أيضا،
السيدة لودميوا املتسلطة يف بيتها،
أحد ما أكرث قربا ،لكنه خارج البالد،
آنستان تعمالن يف املكتبة ،كلتاهام بشوشتان،
الصغري كشيش الساكن يف الجهة املقابلة ،ومارك أوريليوش.
سألته عن الصحة واملزاج.
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أجاب:
يحظرون عيل القهوة ،الفوتكا ،التدخني،
وحمل الذكريات واألشياء الثقيلة.
فيكون عيل أن أدعي ،بأنني ال أسمع ذلك.
سألت عن الحديقة واملقعد يف الحديقة.
أجاب:
عندما يكون املساء رائقا ،أراقب السامء.
وال أستطيع إشباع دهشتي،
من أن هناك الكثري من نقاط الرؤية.
المدينة الفاضلة

إنها الجزيرة التي
يتوضح عليها كل يشء.
هنا ميكن الوقوف
عىل أساس الرباهني.
ال توجد دروب أخرى
سوى الدرب املوصلة.
والشجريات محملة،
حتى االنحناء باإلجابات.
تنمو هنا
شجرة الحدس الصائب
بأغصان الحلول األبدية.
مستقيمة بشكل مبهر،
تقف شجرة التفهم
بجانب نبع يسمى
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(آها! هكذا األمر إذا)
كلام تعمقت يف الغابة أكرث ،يتسع
وادي الوضوح.
إن كان هناك من شك ما،
فالريح تذروه.
الصدى ،من دون انتداب من أحد،
يديل بصوته
وبلهفة يفرس أرسار العوامل.
إىل اليمني،
كهف يستلقي فيه املعنى.
إىل اليسار،
بحرية القناعة العميقة.
من القاع ،تخرج الحقيقة
وتطفو بخفة عىل السطح.
فوق الوادي،
ينتصب جبل التأكد الراسخ.
من القمة،
تطل حقيقة األشياء.
عىل الرغم من كل هذه املغريات ،فالجزيرة غري مأهولة،
وتبدو عىل شواطئها آثار أقدام صغرية
متجهة بال شك نحو البحر
كام لو أن أحدهم غادر املكان
ومن دون رجعة أغرق نفسه
يف العمق.
يف الحياة ما ال ميكن استيعابه
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ساعة مبكرة

ما أزال نامئة،
بينام تتولد الحقائق
تبيض النافذة ،تنبثق الغرفة من الفراغ غري الواضح
وتبحث فيها أشعة الشمس ،الشاحبة املرتنحة عن مؤازرة.
بتتابع ومن دون استعجال
ــ ألنه حفل طقويس ــ
ترشق سطوح السقف والجدران،
وتنفصل األشكال،
الواحد عن اآلخر،
الجهة اليرسى عن اليمنى،
تضاء املسافات بني األشياء،
ترتعش اللمعانات بني األشياء،
عىل الكأس ،عىل مقبض الباب.
مل تعد تهيؤات فقط ،ولكن حقيقة كاملة
تلك األشياء التي سقطت عىل األرض
األشياء التي تقع ضمن اإلطارات العامة.
ووحدها التفاصيل
مل تدخل بعد يف حقل الرؤية.
ولكن انتباه ،انتباه ،انتباه
هنالك إشارات كثرية إل أن األلوان تعود
حتى أصغر األشياء تستعيد لونها
ولون ظلها.
نادرا ً ما يثري هذا إعجايب ــ مع أنه من املفروض أن يفعل.
أستيقظ عادة بدور الشاهد املتأخر،
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بعد أن تكون املعجزة قد حصلت،
والنهار قد تقرر،
وما قبل الفجر مبهنية عالية قد استحال فجرا
يو ًما ما كنا نعرف العالم مصادفة

يوما ما كنا نعرف العامل مصادفة:
كان صغريا لدرجة استيعابه بقبضتي اليدين،
سهال لدرجة أن يوصف بابتسامة،
مألوفا ،مثل صدى الحقائق القدمية يف الصالة.
مل يرحب بنا التاريخ بأبواق النرص:
نرث الغبار الوسخ يف أعيننا.
كانت أمامنا دروب بعيدة وعمياء،
آبار مسمومة وخبز مر.
وكانت غنيمتنا يف الحرب معرفة العامل:
وجدناه كبريا ،لدرجة استيعابه بقبضتي اليدين،
صعبا ،لدرجة أن يوصف بابتسامة،
غريبا ،مثل صدى الحقائق القدمية
يف الصالة
هفوة

مل أحسن الترصف البارحة يف الكون.
عشت طوال اليوم دون أن أسأل عن أي يشء،
مل أندهش من أي يشء.
نفذت األعامل اليومية،
وكأنها كانت كل يشء واجب عيل.
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شهيق ،زفري ،خطوة بعد خطوة ،التزامات،
لكن دون أن أفكر أبعد
من الخروج من البيت والعودة إىل البيت.
كان من املمكن أن أنظر إىل العامل عىل أنه عامل مجنون،
بينام نظرت إليه كيشء عادي مستهلك.
بال -كيف – وملاذا
ومن أين جاء هذا –
وما حاجته لكل هذه التفاصيل الحركية.
كنت مثل مسامر غرز بشكل سطحي يف الحائط
أو
(هنا توجد مقارنة عجزت عنها)
واحدة بعد أخرى ،أتت التغيريات،
حتى يف حقل ملح البرص املحدود.
كانت يدي أصغر بيوم واحد عىل الطاولة األصغر يف السن
كان خبز البارحة مقطعا بشكل مختلف.
كانت الغيوم كام مل تكن من قبل ،واملطر كام مل يكن قط،
ألنه هطل بقطرات ماء مختلفة.
دارت األرض عىل محورها،
ولكن يف فراغ منفلت إىل األبد.
استمر ذلك  24ساعة كاملة.
 1440دقيقة من املناسبات.
 86400ثانية للتمعن.
عىل الرغم من أن إتيكيت الكون
صامت حول موضوعنا،
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إال أنه ينتظر منا:
القليل من االنتباه ،بضع جمل من باسكال
ودورا تأمليا يف هذه اللعبة،
مجهولة القواعد.
ديدمونة

مستحمة باملطر
غسلت ديدمونة العاشقة عنها
بقايا الرباءة.
ابنة املالئكة الساقطني،
املخلوق األنثوي الالأريض
غسلت الدم عن ساقيها
صارخة باسم الحبيب
الذي نذرت له روحها
مصفوعة بالربق،
باليد اإللهية ،محكومة باملوت،
ضاحكة» بكت
تنهدت يف كف العدم
همست بدعاء خافت
أن تستطيع هزمية الكراهية
توسلت من أجل دمعة
عىل خد متورد
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لطفل مل يولد بعد
متاهت مع املطر الساقط
عىل األرض الولود
وحيدة كانت
ال أحد سوى الطفل الذي
كان يهمس يف رحمها
أمي ،ال متويت.
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القصة
 الكـــــــــــــاهن وح ّبه  -قصة من اليابان( -سونغ بو) َو (ري رانغ)  -قصة من كوريا

ت :د .إبراهيم يحيى شهايب
ت :صــــــالح خضــــــــــور

قصـــــة

ُ ُّ ُ
الكاهن وحبه
ميشيما يوكيو
ترمجها عن اليابانية إىل اإلنكليزية :إيفان موريس

ترمجها عن اإلنكليزية إىل العربية :د .إبراهيم حييى شهابي
مرتجم وباحث من فلسطني مقيم يف سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

يعد ميشيام يوكيو ،يف اليابان بصورة عامة ،كاتباً من الدرجة األوىل .أنهى دراسته يف
مدرسة بري( )Peerحيث أحرز مرتبة الرشف العليا يف صفه ،ثم التحق بجامعة طوكيو،
قتخ َّرج فيها يف العام  ،1947ثم عمل يف وزارة املالية .ولكنه تخىل عن وظيفته الحكومية بعد
بضعة شهور وقرر أن يتفرغ كلياً للكتابة.
يعد أسلوب ميشيام يف قصصه ورواياته من ّمقاً وغامضاً يف أغلب األحيان ،ويوشك عىل أن
يكون ذا قيمة عالية نادرة .وعىل الرغم من صعوبة ترجمة مثل هذا النمط من الكتابة فإنها
تحظى باجتذاب الشباب يف اليابان .ومن أسباب نجاح ميشيام أدبياً طريقته املؤثرة يف
وصف سلوك الجيل الضائع بعد الحرب اليابانية وأفكاره .فقد أثارت قصصه ورواياته حاالت
اليأس والفوىض واإلحساس بالفراغ التي شاعت بني الكثري من الشباب الياباين منذ الحرب.

ترمجة :د .إبراهيم حييى شهابي

يتمتع كاهن هيكل شيغا بأسمى الفضائل .حاجباه أبيضان ،عجوز ال يكاد يقدر عىل
تحريك عظامه عندما يتنقل متكئاً عىل عكازه من مكان إىل آخر يف الهيكل.
مل يكن عامل الدنيا يف نظر هذا الزاهد سوى كومة من القاممة .فابتعد عن هذا العامل
سنني طويلة .أما شجرة الصنوبر التي غرسها بيديه أثناء تجواله يف معتزله الحايل
فقد منت وصارت شجرة كبرية تتاموج أغصانها مع الريح .ال بد لكاهن نجح يف التخيل
عن عامل الدنيا العائم زمناً طويالً من أن يشعر باألمان والطأمنينة فيام يتعلق بالحياة
اآلخرة.
عندما كان هذا الكاهن ينظر إىل األغنياء والنبالء يبتسم إشفاقاً عليهم ،ويستغرب
كيف ال يدركون انهم إمنا يتمتعون مبرسات ال تعدو كونها أحالماً فارغة .وعندما كان
يرى امرأة جميلة يشفق عىل الرجال الذين ما زالوا يعيشون يف عامل الوهم والخداع،
والذين ألقي بهم فوق أمواج املرسات الجسدية الفانية.
منذ اللحظة التي ال يعود املرء يستجيب فيها أدىن استجابة إىل الحوافز والنوازع التي
تنظم العامل املادي ،يصبح هذا العامل يف نظره ساكناً متاماً .لذلك مل تكن عينا الكاهن
العظيم ترى من العامل سوى سكون مطبق ،وأصبح يف نظره مجرد صورة رسمت عىل
الورق ،أو خريطة ألرض أجنبية .وعندما يصل املرء إىل حالة ذهنية تجرده كلياً من
العواطف الدنيوية ،فإنه ينىس الخوف نهائياً .وهكذا مل يكن الكاهن العظيم يفهم سبباً
أي قوة ،بل
أي مجازفة ،أنه مل يعد للعامل الحايل ُّ
لوجود جهنم .وكان متيقناً ،من دون ِّ
أصبح خالياً من أي زهو أو خيالء .ومل يخطر بباله أن ذلك املفهوم ليس سوى نتيجة
ملا يتمتع به من فضيلة وحصانة عالية وطهارة صافية.
وبقدر ما يتعلق األمر بجسد الكاهن ،ميكن القول إن لحم جسده قد هجره .وكان
يستمتع يف مناسبات معينة كاالستحامم برؤية عظامه الناتئة وقد غطاها جلده الذابل
بصورة غري مستقرة .أما وقد وصل جسده إىل هذه املرحلة ،فقد شعر أن بإمكانه
التصالح معه ،كام لو كان شخصاً آخر .ويبدو أن مثل هذا الجسد أصبح مالمئاً لغذاء
األرض الطاهرة أكرث مام هو مالئم لطعام الحياة الدنيا ورشابها .كان يعيش أحالمه
الليلية يف األرض الطاهرة بقوة ،وعندما يستيقظ يدرك أنه ليك يبقى حيا يف العامل
الحايل ،ينبغي أن يرتبط بحلم حزين عابر.
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أعداد كبرية من الناس كانوا يؤمون قرية شيغا من العاصمة يف فصل مشاهدة الزهور.
مل يكن ذلك يزعج الكاهن أبدا ً ألنه تجاوز منذ زمن طويل تلك الحالة التي تثري فيها
مباهج الدنيا عقله .وذات مساء ربيعي غادر الكاهن معتزله باتجاه البحرية متكئا عىل
عكازه .كانت ظالل الغسق القامتة قد أخذت تخرتق ضوء املساء الساطع .وكانت مياه
البحرية ساكنة متاماً .وقف الكاهن عىل ضفة البحرية ورشع يؤدي طقوس التأمل
املائية.
يف تلك اللحظة قدمت عربة تجرها الثريان ،يبدو أن صاحبها ذو مكانة رفيعة ،متجهة
إىل البحرية ووقفت قرب املكان الذي كان الكاهن يقف فيه .تبني أن العربة لسيدة
من البالط اإلمرباطوري من منطقة كايوغوكو يف العاصمة ،وتحمل هذه السيدة لقب
«املحظية اإلمرباطورية العظيمة» .جاءت هذه السيدة ملشاهدة منظر الربيع يف شيغا،
ولدى عودتها أوقفت عربتها عند البحرية ورفعت الستارة لتحظى بالنظرة األخرية
للبحرية .التفت الكاهن العظيم ،من غري قصد ،باتجاهها ،وما أن رآها حتى افتنت
بجاملها الذي غمره وهيمن عليه .التقت عيناه بعينيها ،ومبا أنه مل يحول نظره عنها،
مل تكلف نفسها أن تشيح بوجهها عنه .مل تكن نزعتها التحررية من النوع الذي تسمح
للرجال أن يحملقوا فيها بوقاحة .ولكنها شعرت أن دوافع هذا العجوز الزاهد املتجهم
ال ميكن أن تكون دوافع رجل عادي .أرخت السيدة الستارة بعد لحظات وأقلعت بعربتها
ببطء عىل الطريق املؤدية إىل العاصمة عرب ممر شيغا .جن الليل والعربة يف طريقها
إىل املدينة عىل طريق الهيكل الفيض .تس ّمر الكاهن يف مكانه وعيناه تتابعان العربة
إىل أن بدت كشوكة حمراء اختفت بني األشجار البعيدة.
ويف غمضة عني انتقم العامل الحايل من الكاهن انتقاماً مخيفاً ،إذ انهار حطاماً كل
ما كان يتخيله آمناً متاماً.
عاد إىل الهيكل وواجه صورة بوذة الرئيسة ودعاه باسمه املقدس ،إال أن أفكارا ً غري
طاهرة ألقت بظاللها القامتة عليه .فقال لنفسه :إنه جامل إمراة ،وما هو سوى شبح
عابر وظاهرة مؤقتة مؤلفة من لحم برشي ـ لحم ال بد من تحطيمه عىل الفور .ومع
ذلك فإن هذا الجامل الذي يفوق الوصف والذي هيمن عليه منذ اللحظة األوىل عند
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البحرية أخذ يزداد استحواذا ً عىل قلبه كلام حاول جاهدا ً إبعاده عنه ،وكأن لهذا الجامل
قوة خارقة تغزوه من مكان بعيد ال حدود له .مل يكن الكاهن صغريا ً جسدياً وال روحياً
ليظن أن هذا الشعور الجديد كان مجرد لعبة أو حيلة مارسها عليه جسده .فهو يعلم
متاماً أن لحم الجسد ال يتغري بهذه الرسعة .لقد بدا له وكأنه غمس مبادة سامة رسيعة
التأثري فقلبت روحه رأساً عىل عقب .مل ينقض الكاهن العظيم عهد الطهارة أبدا ً .إن
الحرب التي خاضها يف شبابه ضد مطالب الجسد جعلته يعتقد أن النساء لسن سوى
كائنات جسدية مثرية للشهوة .أما الجسد الحقيقي فهو الذي يوجد يف مخيلته .ومبا
أنه كان يعتقد أن الجسد هو يشء مجرد مثايل أكرث مام هو حقيقة مادية ،فقد اعتمد
عىل قوته الروحية لكبحه .حقق الكاهن يف هذا الجهد نجاحاً ال يشك فيه أحد ممن
يعرفون الكاهن.
ومع ذلك كان وجه املرأة التي رفعت ستارة العربة ونظرت إيل البحرية وجهاً متناسقاً
متناغامً جدا ً بحيث ال ميكن القول إنه مجرد جسد ،ومل يستطع الكاهن أن يجد له
وصفاً وال اسامً .مل يسعه إال االعتقاد بأن شيئاً ما كان كامناً منذ زمن طويل يف هذا
الوجه بصورة مضللة ،ثم أظهر نفسه أخريا ً .ذلك اليشء ليس سوى العامل الحايل الذي
كان مسرتخياً حتى تلك اللحظة بيد أنه انتفض اآلن وخرج من الظلمة وأخذ يتحرك.
شعر الكاهن كأنه كان يقف عىل قارعة شارع عام يقود إىل العاصمة ويداه عىل أذنيه
يراقب عربتني كبريتني تقودهام ثريان ،متر إحداهام باألخرى محدثتني قرقعة عالية
 .وفجأة رفع يديه عن أذنيه فتدفق الضجيج الخارجي من حوله.
وليك يدرك املرء هذه الظاهرة مب ّدها وجزرها ،وليك يسمع هديرها بأذنيه ،ينبغي أن
يدخل دائرة العامل الحايل .أما بالنسبة لشخص مثل هذا الكاهن العظيم الذي قطع
صالته بالعامل الخارجي وما فيه ،البد وأن يضع نفسه يف خضم هذه الصالت.
حتى عندما كان يقرأ آيات من كتاب الحكمة الديني ،كان يصدر ،من حني إىل حني،
تنهدات تنم عن كرب نفيس .كان يظن أن الطبيعة سوف تحرفه عن سواء السبيل،
فينظر من نافذة معتزله إىل الجبال الشامخة يف األفق البعيد تحت السامة ،عند املساء.
ومع ذلك كانت ظنونه هذه تتالىش كقطع سحاب .كان ينظر إىل القمر ،لكن أفكاره
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تظل تجول يف رأسه كام كانت من قبل .وعندما كان يعود ويقف أمام متثال بوذا بائساً
محاوالً استعادة طهر عقله وصفائه ،يرى وجه بوذا قد تحول إىل وجه السيدة التي
كانت يف العربة .لقد حرص عامله كله يف دائرة صغرية :يقف الكاهن العظيم يف طرف
منها ،واملحظية اإلمرباطورية العظيمة يف الطرف اآلخر.
** ** **
رسعان ما نسيت محظية كايوغوكو اإلمرباطورية العظيمة الكاهن الذي الحظت أنه
يحدق النظر فيها عند بحربة شيغا .وبعد حني طرقت مسامعها إشاعة ذكّرتها بالحادثة،
مفادها أن قروياً رأى باملصادفة الكاهن العظيم واقفاً يراقب اختفاء عربة السيدة عن
أنظاره ،فذكر األمر ألحد رجال البالط الذي كان يف زيارة إىل شيغا للتمتع مبشهد
الزهور ،وأضاف القروي قائالً :ومنذ ذلك الحني والكاهن يترصف كاملعتوه.
تظاهرت املحظية اإلمرباطورية العظيمة بعدم تصديق اإلشاعة .إذ كان هذا الكاهن
بالذات مشهورا ً بتقواه وفضيلته يف جميع أنحاء العاصمة ،وبالتايل فإن هذه الحادثة
ال بد وأن تغذي غرور السيدة.
كانت السيدة متعبة من الحب الذي يبديه لها رجال الدنيا .وكانت تدرك متاماً جاملها
بأي قوة أخرى كقوة الدين التي ترى جاملها
الصارخ .وكانت لديها رغبة يف أن تنجذب ِّ
ومكانتها املرموقة بوصفها أشياء ال قيمة لها .ومبا أنها سئمت الحياة الدنيا ،فقد آمنت
باألرض الطاهرة .كان ينبغي أن تتوجه بوذية جودو التي نبذت جامل العامل املريئ
وبهاءه الذي يعد يف نظرها قذرا ً ودنساً ،إىل شخص كاملحظية اإلمرباطورية التي
خدعت بألق حياة البالط الفائق ـ ذلك األلق الذي بدا وكأنه ينم عن األيام األخرية من
سيادة القانون واالنحالل.
كانت املحظية اإلمرباطورية ،من بني املهتمني بالحب ،مكرمة بصورة خاصة بوصفها
تجسيدا ً للتهذيب املليك الرفيع .ومام زاد من طيب سمعتها أنها مل تبادل حبها مع أي
رجل .ومع أنها كانت تقوم بواجباتها تجاه اإلمرباطور بلياقة تامة وذوق رفيع ،مل
يصدق أحد ،ولو للحظة واحدة ،أنها كانت تحبه من أعامق قلبها .لقد كانت املحظية
اإلمرباطورية العظيمة تحلم بعاطفة تقع عىل تخوم املستحيل.
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اشتهر الكاهن العظيم لهيكل شيغا بفضيلته ،بحيث أن ما من أحد يف العاصمة إال ويعلم
كيف تخىل هذا القس العجوز كلياً عن العامل الحايل .واألكرث غرابة وإذهاالً اإلشاعة
القائلة إنه ذهل مبفاتن املحظية اإلمرباطورية وضحى من أجلها بعامل املستقبل .ليست
هناك تضحية أعظم وال هدية أكرب من التخيل عن مباهج األرض الطاهرة التي كانت
بني يديه.
مل تكن املحظية اإلمرباطورية العظيمة تأبه مبفاتن الشباب الخليعني الذين كانوا
يتجمهرون حول البالط ،وال بالنبالء الوسيمني الذين كانوا يأتون يف طريقها .مل
تعد الصفات الجسدية للرجال تعني لها شيئاً .كان اهتاممها الوحيد هو أن تجد رجالً
مينحها أقوى وأعمق حب ممكن .إن امرأة مبثل هذه التطلعات تعد مخلوقاً مخيفاً حقاً.
فلو أنها مجرد محظية من محظيات البالط الكتفت بالرثوة الدنيوية .فقد كانت تتمتع
بكل ما ميكن أن تقدمه الدنيا من ثروة .أما الرجل الذي كانت تنتظره فهو ذاك الذي
يقدم لها ثروة عامل املستقبل.
انترشت يف البالط إشاعات افتتان الكاهن بها .وأخريا ً ،رويت حكاية افتتانه لإلمرباطور
نفسه عىل سبيل الفكاهة .مل ترق هذه الرثثرات الساخرة للمحظية اإلمرباطورية
العظيمة ،ولكنها احتفظت بربودها وتظاهرت بالالمباالة .كانت تعلم جيدا ً أن هناك
سببني يجعالن الناس ميزحون بشأن أمر محظور أساساً ،السبب األول هو ،أن اإلشارة
إىل حب الكاهن العظيم تتضمن إطراء بجاملها الذي جعل حتى رجل دين كهذا يتخىل
عن تأمالته الروحية ،أ ّما السبب الثاين فهو ،أن حب هذا العجوز لهذه املرأة النبيلة ال
ميكن أن ينىس.
ارتسمت صورة وجه الكاهن العظيم يف ذهن املحظية اإلمرباطورية العظيمة عندما
رأته من نافذة عربتها .ال يوجد أي تشابه بينه وبني وجه أي رجل من الرجال الذين
أحبوها حتى ذلك الحني .ومن الغريب أن ميأل الحب قلب رجل ليس فيه ما يجعله
محبوباً .تذكرت السيدة قول الشعراء واملستشعرين يف القرص «حبي يائس بال أمل»
عندما يريدون إثارة عواطف قلوب معشوقاتهم .باملقارنة مع الوضع اليائس الذي وجد
الكاهن نفسه فيه فإن أقل هؤالء املحبني حظاً يعد يف حالة يحسد عليها ،وغدت
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عباراتهم الشعرية يف نظرها اآلن مجرد زخارف عبث دنيوي مغرور ال عواطف فيها.
عند هذه النقطة ،ال بد من التوضيح للقارئ أن املحظية اإلمرباطورية العظيمة مل تكن،
كام كان شائعاً ،تشخيصاً وتجسيدا ً لألناقة امللكية ،بل كانت تلك املرأة التي اكتشفت
النكهة الحقيقية للحياة عندما يكون املرء محبوباً .فبالرغم من مكانتها العالية ،فهي،
قبل كل يشء ،امرأة تنظر إىل السلطة والقوة كلها يف العامل بوصفها أمرا ً فارغاً إن
جردتا من هذه املعرفة .فالرجال من حولها يك ّرسون أنفسهم للكفاح من أجل الوصول
إىل السلطة السياسية .أما هي ،فكانت تحلم بإخضاع العامل بوسائل مختلفة ،بوسائل
أنثوية خالصة .فهناك الكثريات من النساء الاليت عرفتهن قمن بحلق شعرهن واعتزال
الدنيا ،فكن يف نظرها مدعاة للسخرية .إذ مهام تقول املرأة عند اعتزالها الدنيا ،فمن
عم متلكه .الرجال وحدهم فقط هم القادرون عىل التخيل عام
املستحيل أن تتخىل ّ
ميلكون.
رساته
لقد تخىل ذلك الكاهن العجوز يف مرحلة من مراحل حياته عن العامل الطايف وم ّ
كلها .فكان يف نظر املحظية اإلمرباطورية أكرث رجولة من النبالء الذين عرفتهم يف
البالط .ولكنه ،كام تخىل عن هذا العامل العائم الحايل ذات يوم ،فهو اآلن عىل وشك
التخيل عن عامل املستقبل ،أيضاً ،من أجلها.
تذكرت املحظية اإلمرباطورية مفهوم زهرة اللوتس التي انطبعت يف ذهنها انطباعاً حياً
بفضل إميانها العميق .أخذت تفكر يف زهرة اللوتس الضخمة التي يبلغ عرضها مئتني
وخمسني يوجانا .كانت تلك النبتة الالمعقولة تالئم ذوقها أكرث من زهرات اللوتس الضئيلة
التي تطفو عىل سطح مياه األحواض املائية يف العاصمة .كان صوت الريح وهو ينئ عرب
أغصان الشجر يف حديقتها ليالً يبدو لها ،وهي تصغي إليه ،تافها ال نكهة فيه باملقارنة
مع املوسيقى الناعمة التي تعزفها الريح عىل أشجار الكنز املقدس يف األرض الطاهرة.
وعندما كانت تفكر يف اآلالت املوسيقية الغريبة املعلقة يف السامء والتي تعزف لوحدها
من غري أن ميسسها يشء ،تبدو لها أنغام القيثارة التي ترتدد أنغامها يف قاعات القرص
تقليدا ً سخيفا لتلك األنغام الساموية.
** ** **
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كان العظيم لهيكل شيغا يكافح من أجل تحقيق األمل الذي يراوده يف أن يكون من
ورثة عامل املستقبل .هذا األمل هو الذي منحه املقدرة والقوة يف حربه التي شنها
ضد الجسد يف شبابه .بيد أن هذا الكفاح اليائس يف شيخوخته قد ارتبط باإلحساس
بخسارة ال تع ّوض.
كانت استحالة استكامل حبه للمحظية اإلمرباطورية العظيمة واضحة وضوح الشمس
يف السامء .كام أدرك يف الوقت نفسه أن استحالة تقدمه نحو األرض الطاهرة طاملا
بقي أسريا ً لهذا الحب .لقد َّلف الظالم هذا الكاهن العظيم ،الذي عاش حالة ذهنية
ال مثيل لها ،يف ومضة برص ،فأصبح املستقبل لديه غامضاً متاماً .إن الشجاعة التي
رافقته يف كفاحه أيام الشباب ،رمبا تكون قد نشأت من ثقته بنفسه واعتزازه بحقيقة
أنه جرد نفسه طوعا من املرسات وامللذات التي كان ميكنه الحصول عليها فور طلبها.
استحوذ الخوف مرة أخرى عىل الكاهن العظيم .كان يعتقد ،إىل أن اقرتبت العربة
النبيلة من شاطئ بحرية شيغا ،أن ما ينتظره وشيكا ليس سوى انطالق السعادة القصوى
النهائية (النريفانا) .أما اآلن ،فقد استيقظ ليجد نفسه يف ظلمة العامل الحايل حيث من
املستحيل أن يرى املرء ما يكمن أمامه عىل بعد خطوة منه.
ذهبت التأمالت الدينية املختلفة سدى .جرب التأمل األقحواين ،وتأمل املشهد الكيل،
بأي من هذه التأمالت حتى تربز صورة املحظية
والتأمل الجزيئ ،ولكن ما إن كان يبدأ ّ
الجميلة أمام ناظريه .حتى التأمل املايئ مل يجد نفعاً ،ألن صورة وجهها الجميل كانت
تومض من تحت متوجات ماء البحرية وتطفو عىل السطح.
كان ذلك ،بال شك ،نتيجة طبيعية الفتتانه بها .ورسعان ما أدرك الكاهن أن الرتكيز
يؤذي أكرث مام ينفع .فصار يحاول أن يبلّد روحه بالتشتت وعدم الرتكيز .ومام أدهشه
هو ما ظهر له من تأثري متناقض ظاهريا ،إذ أن الرتكيز الروحي ينبغي أن يدفع به
إىل أعامق أوهامه ،ولكن تبني له أن اتباع أسلوب التشتيت الذهني املناقض يجعله يقبل
بهذا الوهم .ومبا أن روحه استسلمت تحت الضغط قرر أن يتخلص من معاناة التهرب
عن طريق تركيز أفكاره عمدا ً عىل املحظية اإلمرباطورية العظيمة ،بدالً من متابعة
الكفاح الذي ال طائل تحته.
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كان الكاهن العظيم يجد متعة يف عبادة صورة السيدة التي ترتاءى أمام عينيه بطرق
مختلفة ،كام لو كان يعبد متثال بوذا ذي اإلكليل الحريري املطرز واملوشح بالذهب.
وبذلك ح ّول موضوع حبه إىل كائن مستحيل الوجود ،يزداد باضطراد أناقة وبعدا ً،
األمر الذي جعله يشعر مبتعة خاصة .ولكن ملاذا؟ ألنه ،بالتأكيد ،خري له أن يتصور
املحظية اإلمرباطورية العظيمة امرأة عادية ماثلة أمامه فيها سامت الضعف البرشي
املألوفة .وهكذا يستطيع تحويلها إىل ميزة يف خياله ،عىل األقل.
وما أن أنعم النظر يف هذه املسألة حتى بدت له الحقيقة .تبني له أن ما كان يتصوره
يف املحظية اإلمرباطورية العظيمة ليس مخلوقاً من لحم ،وال هو مجرد رؤيا ،بل كان
رمزا ً للحقيقة والواقع ،بل رمزا ً لجوهر األشياء .وكان غريباً ،يف واقع األمر ،أن يتتبع
ذلك الجوهر يف هيئة امرأة .ومع ذلك مل يكن السبب بعيد املنال .إذ حتى عند وقوع
الكاهن العظيم لهيكل شيغا يف الحب ،فإنه مل يتخل عام ألفه من تدريب نفسه خالل
السنني الطويلة من تأمالته وسعيه لالقرتاب من جوهر األشياء بفضل التجريد املستمر.
أصبحت محظية كايوغوكو اإلمرباطورية العظيمة يف نظره متامثلة مع مشهد ورقة
اللوتس الضخمة التي يبلغ عرضها مئتني وخمسني يوجانا .كانت املحظية تبدو له لدى
تخيلها مستلقية عىل املاء تحملها أزهار اللوتس أكرب من جبل سومريو وأوسع من اململكة
كلها.
كلام ح ّول الكاهن العظيم حبه إىل أمر مستحيل ،ترسخت خيانته لبوذا أكرث .ألن استحالة
حبه أضحت مقرونة باستحالة الدخول إىل عامل التنوير .وكلام رأى أن حبه أصبح
ميؤوساً منه أكرث ،ازدادت أفكاره غري الطاهرة ترسخا يف ذهنه .وطاملا كان يعتقد أن
حبه غري معقول وبعيد املنال ،فقد رأى أن إقالة نفسه تعد احتامالً متناقضاً ظاهرياً ،أما
وقد تحولت املحظية العظيمة اآلن إىل مخلوق خرايف من املستحيل الحصول عليه ،فقد
تحول حب الكاهن إىل ما يشبه بحرية كبرية ساكنة آسنة تغطي سطح األرض كله بعناد.
أي حال ،كان يساور الكاهن أمالً يف أنه سريى وجه السيدة م ّرة أخرى ،ومع ذلك
عىل ِّ
كان يخىش أنه عندما يلتقيها سينكمش شكلها الذي يراه كورقة لوتس عمالقة ويتالىش
من دون أن يرتك أثرا ً .فإن حدث ذلك ،فإنه ،بال شك ،سينعم بالخالص .نعم ،عندئذ
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سيكون قد كتب عليه دخول عامل التنوير .لقد غمر هذا املشهد بالذات الكاهن العظيم
بالخوف والهلع.
أخذ حب الكاهن من طرف واحد يبتكر أفكارا ً ماكرة خادعة للنفس ،وعندما قرر أخريا ً
الذهاب إىل السيدة ورؤيتها ،كان يلفه وهم بالشفاء من املرض الذي أنهك جسده .لقد
خلط الكاهن بني البهجة التي رافقت قراره وبني نجاته يف النهاية من شباك حبه،
فلم يعد مييز أحدهام من اآلخر.
** ** **
مل يجد أي من الناس املحيطني باملحظية العظيمة شيئاً غريباً يف رؤيتهم كاهنا عجوزا ً
يقف صامتاً يف زاوية حديقة مسكنها متكئاً عىل عكازه محملقاً يف املسكن .فمن
املألوف أن يقف الزاهدون والسائلون خارج البيوت العظيمة يف العاصمة بانتظار
اإلحسان إليهم .لفتت إحدى الوصيفات نظر املحظية إىل وجود الكاهن يف الحديقة.
فاختلست املحظية اإلمرباطورية العظيمة النظر من وراء الستارة التي تفصل مكانها
عن الحديقة ،فرأت كاهنا عجوزا ً ذاوياً يف جلباب أسود كالح يقف مطأطئ الرأس.
أطالت قليالً النظر إليه ،وعندما تأكدت ،مبا ال يدع مجاالً للشك ،أنه هو الكاهن الذي
رأته عند بحرية شيغا ازداد وجهها الشاحب شحوباً .وبعد لحظات من الرتدد يف اتخاذ
قرار ،أمرت وصيفاتها بإهامل وجوده .انحنت الوصيفات تعبريا ً عن الطاعة .وانسحنب.
ألول مرة تقع السيدة فريسة القلق واالضطراب .لقد رأت يف حياتها الكثريين ممن
تخلوا عن الدنيا ولكنها مل تر أبدا ً من تخىل عن عامل املستقبل .كان املشهد مشؤوماً
ومخيفاً مبا ال يوصف .فتالشت ،مبثل ملح البرص ،املرسة كلها التي استحرضتها مخيلتها
من فكرة حب الكاهن .فبقدر ما تخىل الكاهن عن عامل املستقبل من أجلها ،فهي،
أيضا ،تأكدت أنها لن تنال ذلك العامل.
نظرت املحظية اإلمرباطورية العظيمة إىل ثيابها األنيقة ويديها الجميلتني ،ثم نظرت
عرب الحديقة إىل معامل الكاهن العجوز غري الوسيمة وإىل ثيابه الرثة ،فراعها أن يكون
أي صلة.
بني اإلثنني ُّ
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كم يختلف ذلك كله عن املشهد الجميل الرائع! يبدو الكاهن كأنه خارج من توه من
الجحيم .مل يبق من ذاك الرجل أي مظهر من مظاهر الفضيلة املتمثلة يف نور األرض
الطاهرة الساطع الذي كان يجره وراءه .لقد تالىش كلياً ذلك السطوع الذي كان يف
ذاته ويوحي ببهاء األرض الطاهرة .وعىل الرغم من أن هذا الرجل هو ذاته الذي كان
واقفاً بجانب البحرية ،إال أنه اآلن يبدو مختلفاً متاماً.
إن املحظية اإلمرباطورية العظيمة ،مثلها كمثل غالبية من هن يف بالط اإلمرباطور،
متيل إىل أن تكون حذرة من عواطفها ،خصوصاً ،عندما تواجه ما ميكن أن يؤثر عليها
تأثريا ً عميقاً .ولدى رؤيتها اآلن هذا الدليل يف حب الكاهن العظيم شعرت باإلحباط
خشية أن تأخذ العاطفة الكاملة التي كانت تحلم بها منذ سنني طويلة شكالً ال لون له.
وأخريا ً عندما دخل الكاهن العاصمة مرتنحاً متكئاً عىل عكازه نيس متاماً ما القاه من
تعب ،فشق طريقه إىل حدائق مسكن املحظية اإلمرباطورية العظيمة يف كايغوكو وألقى
نظرة عىل الحديقة .كان يعتقد أنه ال يجلس وراء تلك الستارة سوى السيدة التي أحب.
أما اآلن وقد اتخذت عبادته شكالً نقياً بدأ املستقبل يفرض سحره عىل الكاهن العظيم.
إذ مل ير ،من قبل أبدا ً ،األرض الطاهرة مبثل هذا الصفاء والتأثري يف املشاعر .وأصبح
شوقه إليها جسدياً وشهوانياً .مل يبق أمامه إال لقاء املحظية العظيمة ،وإعالن حبه لها،
وهكذا يخلّص نفسه إىل األبد من األفكار الفاسقة التي كانت تربطه بهذا العامل ومتنعه
من الحصول عىل األرض الطاهرة .ذلك هو كل ما تبقى له أن يفعل.
كان من املؤمل له أن يقف هناك داعامً جسده العجوز بعكازه .وكانت شمس مايو
الساطعة تنصب عىل رأسه الحليق عرب أوراق الشجر .وكان يشعر ،بني الحني والحني،
أنه فقد الوعي ،ولوال عكازه لسقط عىل األرض ..ليت السيدة تدرك حاله وتدعوه إىل
املثول بني يديها فينتهي ذلك اإلجراء .انتظر الكاهن العظيم ،داعامً تعبه املتزايد عىل
أي كلمة من
عكازه .وأخريا ً غطت غيوم املساء الشمس .وتكاثف الغسق .ومع ذلك مل ترد ُّ
املحظية اإلمرباطورية العظيمة.
مل تكن املحظية تعرف أن الكاهن كان ينظر من خاللها ومن ورائها إىل األرض
الطاهرة .فكانت تختلس النظر إليه من حني إىل حني عرب الستائر املسدلة كان واقفاً
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هناك ال يتحرك  .شق نور املساء طريقه إىل الحديقة ،وما زال واقفاً هناك.
شعرت املحظية اإلمرباطورية بالذعر .شعرت أن ما تراه يف الحديقة ليس سوى تجسيد
لذلك الوهم املتجذّر الذي قرأت عنه يف كتب الحكمة الدينية الهندوسية .غمرها الخوف
من أن تهوي إىل الجحيم .إذ إنها قد أضلّت كاهناً فاضالً ،فلم تكن األرض الطاهرة
هي التي تتطلع إليها ،بل جهنم ذاتها التي تعرف هي وغريها أهوالها بالتفصيل .لقد
مت ّزق الحب السامي الذي كانت تحلم به .فحبها بهذه الطريقة يعد بحد ذاته إدانة.
ويف حني كان الكاهن العظيم ينظر من ورائها إىل األرض الطاهرة ،كانت هي تنظر
من ورائه إىل ماملك جهنم املر ّوعة.
ومع ذلك كانت هذه املرأة الكابوغوكوية معت ّزة بنفسها جدا ً بحيث مل تستسلم ملخاوفها
من دون مقاومة ،فاستجمعت اآلن مصادر قسوتها الفطرية كلها .وقالت لنفسها :الكاهن
العظيم محكوم عليه باالنهيار عاجالً أم آجالً .نظرت من خالل الستارة ظانة أنها سرتاه
ملقياً عىل األرض .ولكنها رأته ما زال واقفاً ساكناً ،األمر الذي أزعجها.
حل الليل وما زال الكاهن باديا يف ضوء القمر كأنه كومة من العظام البيضاء
ّ
كالطباشري .مل تستطع السيدة النوم خوفاً .ومل تعد تجرؤ عىل النظر من خالل الستارة
إىل الحديقة .فأدارت ظهرها للحديقة .ومع ذلك ظلت تشعر أن نظرات الكاهن العظيم
تخرتق ظهرها .أدركت أن هذا ليس حباً عادياً مألوفاً .فانكبت املحظية اإلمرباطورية
العظيمة عىل الصالة بجدية أكرث من ذي قبل خوفاً من أن تكون معشوقة ،وخوفاً من
أن تهوي إىل جهنم .صلّت من أجل أرضها الطاهرة التي حاولت الحفاظ عليها سليمة
يف قلبها .إنها أرض تختلف عن أرض الكاهن الطاهرة وال صلة لها بحبه .ساورها شعور
بأنها إن باحت له بذلك فإنها سوف تتفكك عىل الفور.
قالت لنفسها إنها ال صلة لها بحب الكاهن ،فهو حب من جانب واحد وال دور ملشاعرها
فيه وليس هناك من سبب يدعوها للحط من قدر نفسها إن استقبلته يف أرضها
الطاهرة .حتى لو انهار الكاهن العظيم ومات فإنها لن تصاب بأذى .ومع ذلك أخذت
هذه الثقة تهجرها كلام ج ّن الليل .وعندما اختفى القمر وراء الغيوم بدا الكاهن كشجرة
عجوز غريبة الشكل كثرية العقد.
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قالت لنفسها متأملة« :ليس لذلك الشكل يف الخارج صلة يب» .وبدت الكلامت مدوية
يف قلبها« ،مل حصل ذلك كله ،بحق السامء؟»
من الغريب أن املحظية اإلمرباطورية العظيمة نسيت جاملها يف تلك اللحظة .أو رمبا،
وهو األصح ،إنها تناست جاملها .وأخريا ً بدأت تظهر آثار الضوء األبيض الخافت يف
السامء الحالكة ،وظهر الكاهن يف ضوء الشفق .ما زال واقفاً حيث هو .هزمت املحظية
اإلمرباطورية العظيمة .استدعت إحدى وصيفاتها وطلبت إليه استدعاء الكاهن من
الحديقة للدخول إىل مسكنها والركوع خارج الستارة.
كان الكاهن قد وصل إىل حافة النسيان عندما آل جسده لالنهيار .مل يعد يعرف إن
كان الذي ينتظره هو املحظية اإلمرباطورية العظيمة أم هو عامل املستقبل .وعىل الرغم
من أنه رأى الوصيفة قادمة من مسكن املحظية اإلمرباطورية العظيمة متجهة إىل
الحديقة املعتمة ،مل يخطر بباله أن ما كان ينتظره قد أصبح يف متناول اليد.
أوصلت الوصيفة رسالة سيدتها .وما أن أنجزت مهمتها حتى صدر عن الكاهن رصخة
ال برشية مرعبة .حاولت الوصيفة أن تقوده من يده ،لكنه سحب يده منها وسار خلفها
وحده نحو املسكن بخطوات رسيعة حازمة خيالية.
كان الظالم ما زال مخيامً عىل الجانب اآلخر من الستارة فكان من املستحيل رؤية شكل
السيدة .ركع الكاهن مغطياً وجهه بيديه باكياً .بقي هكذا مدة طويلة من غري أن ينبس
ببنت شفه .بدأ جسده يرتجف ارتجافاً تشنجياً.
امتدت يد بيضاء من وراء الستارة املسدلة بلطف أثناء ظلمة الفجر .أمسك بها كاهن
هيكل شيغا وضغطها عىل جبينه ووجنتيه .أحست محظية كاياغوكو بيد غريبة باردة
تلمس يدها .وأحست ،يف الوقت نفسه ،برطوبة دافئة .تبللت يدها بدموع شخص آخر.
ومع ذلك عندما رشعت أشعة نور الصباح الشاحبة باخرتاق الستارة ،أطلق إميانها
املتوقد يف نفسها إيحاء عجيبا جعلها تقتنع أن اليد املجهولة التي ملست يدها ليست
سوى يد بوذا.
ثم انبثق املشهد العظيم مجددا يف قلب السيدة :تراب األرض الطاهرة ،وماليني األبراج
السباعية املجوهرة ،واملالئكة التي تعزف املوسيقى ،والبحريات الذهبية املغطاة برمال
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فضية ،ونبات اللوتس الساطع ،وأصوات الكاالفينكا ( )kalavinkaالعذبة ـ كل ذلك تولّد
يف قلبها من جديد .فإن كانت هذه هي األرض الطاهرة التي سرتثها ـ والتي تعتقد
اآلن أنها سرتثها فعالً ـ فلم ال تقبل حب الكاهن العظيم؟
انتظرت من الرجل ذي يدي بوذا أن يطلب منها رفع الستارة التي تفصلها عنه .سوف
يطلب ذلك يف الحال ،وسوف ترفع الستارة ويبدو جسدها الجميل الذي ال يضاهيه
جامل فرياه كام ظهر له ذلك اليوم عند شاطئ بحرية شيغا ،وسوف تدعوه إىل الدخول.
انتظرت املحظية اإلمرباطورية العظيمة ،لكن كاهن هيكل شيغا العظيم مل ينطق بكلمة
واحدة .مل يطلب منها شيئاً .وبعد مدة قصرية ارتخت قبضته وسقطت يد السيدة البيضاء
يف ضوء الفجر .رحل الكاهن .حلّت الربودة يف قلب املحظية اإلمرباطورية العظيمة.
وبعد بضعة أيام ،رست شائعة يف البالط مفادها أن روح الكاهن قد حظيت بالحرية
النهائية يف معتزله يف شيغا .وعندما سمعت سيدة كاياغوكو هذه الشائعة ،رشعت بنسخ
كتاب الحكمة لفيفة بعد لفيفة بخط جميل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة الترجمة اإلنكليزية:

عىل الرغم من أن ميشيام يوكيو قد ولد يف العام ( 1955أي بعد  16سنة من ورود اسم
أي مؤلف يف هذه املجموعة) فهو يعد ،يف اليابان بصورة عامة ،كاتباً من الدرجة األوىل.
وبعد أن أنهى دراسته يف مدرسة بري( )Peerحيث أحرز مرتبة الرشف العليا يف صفه ،التحق
بجامعة طوكيو .تخ َّرج فيها يف العام  1947والتحق بوزارة املالية .ولكنه تخىل عن وظيفته
الحكومية بعد بضعة شهور وقرر أن يتفرغ كلياً للكتابة.
أول عمل نرش له كان يف العام  ،1944أي سنة التحاقه بالجامعة ،بعنوان «األيكة املزهرة» .
كشف هذا العمل عن نضج مذهل وموهبة أصيلة جدا ً .وتأكدت هاتان الصفتان يف روايته «
اعرتافات قناع» يف العام  1949والتي حظيت بتقريظ نقدي رفيع وشعبية واسعة ،خصوصاً
بني الشباب من القراء .إنها رواية تتميز بالرصاحة والتصوير الدقيق للوعي الجنيس لدى بطل
الرواية الذي اكتشف أنه مثيل وأن ذلك سوف يسبغ عىل حياته كلها سمة الشذوذ .ثم عمل
ميشيام ،يف روايتني الحقتني حظيتا بشعبية واسعة ،عىل استكشاف أوسع وسرب أعمق ملشكالت
الشذوذ الجنيس ( املثلية).
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تجاوزت كتابات ميشيام املدى املحدود ملثل هذه املوضوعات الخاصة فغطت مجاالً واسعاً
مذهالً .ففي روايته «التعطش للحب» ( )1951ركز عىل حياة امرأة عاطفية حساسة مكتئبة
تحاول العثور عىل دفء الحب يف بيت يفتقر إىل الحيوية واألخالق ،األمر الذي دفعها
الرتكاب جرمية قتل .أما رواية «صوت األمواج» فتشبه الحكايات الخرافية حول الجن
والعفاريت ،إذ تروي حكاية صياد سمك شاب وفتاة عىل جزيرة بعيدة عن الشاطئ الياباين.
لشمس شاب غري متوازن
وتعد رواية «هيكل الفسطاط الذهبي»( )1956وصفا شائقاً أخاذا ّ
شغل حياته كلها بجميكل الذي أشعل النار فيه أخريا ً تعبريا ً عن تح ّد وتح ّرر فائقني.
إن موهبة ميشيام وطاقته الكبرية مكّنتاه من إنتاج حجم مذهل من األعامل .ومل يكن تنوع
أعامله وموضوعاتها بأقل روعة من كرثتها .فقد نرش عرشات الروايات وأكرث من خمسني
مجلدا ً من القصص القصرية واملقاالت ،واملشاهد الكوميدية الصحفية واملرسحيات الكابوكية
( )Kabukiالتي مثّلت يف أنحاء مختلفة من البالد .كام مثّلت له مرسحيات حديثة يف طوكيو.
وأخريا ً جرى إنتاج نسخة حديثة من مرسحيات نوح( )Nohبنجاح كبري .إن كاتباً له مثل هذا
اإلنتاج الضخم يتعرض ،ال محالة ،إىل االتهام بالتكلف األديب والنمطية اآللية يف تعبرياته.
إال أن ميشيام قد تالىف مثل هذه املخاطر ،إجامالً ،ألنه أعد نفسه للبحث عن أفكار جديدة
وتعابري حديثة .ويف الوقت نفسه يتعرض غزيرو اإلنتاج من الكتّاب إىل الال توازن الشديد.
حتى إن أشد املعجبني مبيشيام اعرتفوا بأن كثريا ً من أعامله املنشورة مل تضف شيئاً إىل
شهرته األدبية.
يعد أسلوب ميشيام يف قصصه ورواياته من ّمقاً وغامضاً يف أغلب األحيان ،ويوشك عىل أن
يكون ذا قيمة عالية نادرة .وعىل الرغم من صعوبة ترجمة مثل هذا النمط من الكتابة فإنها
تحظى باجتذاب الشباب يف اليابان .ومن أسباب نجاح ميشيام أدبياً طريقته املؤثرة يف
وصف سلوك الجيل الضائع بعد الحرب اليابانية وأفكاره .فقد أثارت قصصه ورواياته حاالت
اليأس والفوىض واإلحساس بالفراغ التي شاعت بني الكثري من الشباب الياباين منذ الحرب.
وعىل الرغم من أن ميشيام قد اشتهر بدقة تصويره لشباب ما بعد الحرب ،فقد لجأ إىل
األدب الياباين الكاليس لينهل منه مادته .كان أكرث اهتامماً بتقاليد بلده الثقافية من غالبية
الكتاب الشباب يف مرحلة ما بعد الحرب .وقد ظهر هذا االهتامم يف عمله املتمثل يف
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«كابويك» ،ويف مرسحياته «نوح» حديثة األسلوب ،ويف قصصه كالقصة الحالية ،حيث يطبق
مقاربة سيكولوجية (نفسية) عىل دوافع شخصيات من التاريخ الياباين القديم.
نرشت قصته «الكاهن وحبه « ألول مرة يف العام  1954عندما كان الكاتب يف التاسعة
والعرشين من عمره .لقد بنى القصة عىل وصف موجز ورد يف املجلد  37من تاريخ حرب
القرن الرابع عرش الذي وضع له عنوان غري مالئم هو «وقائع تاريخ الحطم السلمي» .لقد
ركز ميشيام اهتاممه يف هذه القصة عىل الدافع النفيس لبطليها كنقطة انطالق أكرث من
تركيزه عىل األحداث ذاتها .إذ اهتم ،بوجه خاص ،بالرصاع الداخيل بني الحب الدنيوي
والحب الديني الذي يرى أنه موضوع شائع يف الغرب ولكنه نادر يف األدب الياباين .إن
العقيدة الدينية التي ترشب بها البطالن هي عقيدة «جودو» أو «األرض الطاهرة» فالعقيدة
البوذية التي أسسها هونني شونني يف القرن الثاين عرش هي عقيدة الخالص باإلميان
القامئة عىل عبادة أميتابها بوذا ( )Amitabha Buddhaإله النور الالمحدود .يقول ميشيام
يف املقدمة إن «بوذية جودو» ليست عقيدة كعقيدة اكتشاف العامل املتخ ّيل ...إذ إن حكاية
الحب بني الكاهن واملحظية اإلمرباطورية قد نشأت يف اللحظة الحرجة عندما كانت بنية
العامل املثايل الذي كانا يتصورانه يف خط التوازن بني االنهيار والبقاء.
إن بشري طائفة جودو العظيم هو إيشني (جينشني) الذي عاش من العام  942حتى العام
 .1017وكانت مبادئ الخالص (  ) Ojo Yoshuالتي ينادي بها تدعو إىل املوضوعات التي
جسدتها عقيدة طائفة الجودو .فالتنوير كام يقول إيشني يتم باإلميان البسيط املتمثل يف
ّ
دعوة اسم أميتابها بوذا ،إذ بفضل هذا الدعاء يولد املؤمن ثانية يف الفردوس الغريب ،أو
األرض الطاهرة .وتتميز مبادئ الخالص ،بوجه خاص ،بالوصف الحي للجنة وللجحيم .وقد
حظيت هذه العقيدة بشعبية هائلة منذ أواسط عهد هيان ( ،)Heianويعتقد أنها كانت أول
عقيدة تطبع يف كتاب يف اليابان.
رمبا تتطلب الدعوة إىل املقابلة من وراء ستار يف آخر القصة شيئاً من التوضيح .كانت العادة
يف زمن هيان ،كام يتذكر ق ّراء حكاية جينجي أن تحتجب النساء املاجدات وراء ستارة لدى
استقبالهن لزائرين ذكور .أما دعوة الرجل إىل ما وراء الستارة فتعني أن املرأة جاهزة لتقبل
مغازلتها والتودد إليها.
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تعد املرسات العرشة الواردة يف مبادئ إيشني للخالص نقطة يف محيط ،إذا ما قورنت،
مبرسات ومباهج األرض الطاهرة .فرتاب تلك األرض من زمرد ،وطرقها محفوفة بأطواق من
أي عوائق .ويف كل حي أو منطقة خمسة
حبال ذهبية .وسطح األرض مستو متاماً ويخلو من ِّ
عرش ألف مليون قاعة وبرجاً كلها مصنوعة من الذهب والفضة والالزورد ،والبلّوريات،
واملرجان ،والعقيق ،واللؤلؤ .وكل منصة مجوهرة مغطاة بكسوة رائعة .ويف كل قاعة وفوق
كل برج عدد من املالئكة يعزفون موسيقى مقدسة وينشدون مدائح لـ»تاثاغادا بوذا»
( .)Tathagada Buddhaويوجد يف الحدائق املحيطة بالقاعات واألبراج واألديرة بحريات
كبرية من الذهب والزمرد يتوضأ بها املؤمنون .ويحف بالبحريات الذهبية رمل فيض ،أما
البحريات الزمردية فيحف بها رمل بلوري ،والبحريات مغطاة بنباتات اللوتس املتأللئة بألوان
متنوعة مزركشة ،ويدغدغ النسيم سطح املاء يف البحريات وتتشابك فوقها أضواء رائعة
منطلقة يف االتجاهات كلها .أما الجو فهو يعج بأغاريد الطيور املتنوعة من كريك ،وإوز ،وبط
جميل ،وطواويس خالبة وببغاوات ،وأصوات الحوريات العذبة .إضافة إىل املئات من الطيور
املجوهرة التي تغرد وتهلل لبوذا ( .مهام كانت أصوات هذه الطيور عذبة فإن الحشد الهائل
من الطيور املغردة ال بد وأن يحدث نوعاً من الضجيج.
تحف البحريات وضفاف األنهار أيكات من أشجار ذات مثار مقدسة .سوق هذه األشجار
من ذهب وأغصانها من فضة وبراعمها من مرجان .تنعكس صورها البديعة عىل سطح املاء.
ويتدىل من فوقها حبال من جواهر يف نهاياتها أجراس مقدسة تقرع عازفة القانون األعىل
لبوذا ،بال انقطاع ،إضافة إىل اآلالت املوسيقية الغريبة التي تعزف وحدها من غري أن يلمسها
أحد ،فتنرش ألحاناً يف أعامق السامء الصافية.
أما إذا رغب املرء يف طعام ما تظهر عىل الفور أمام عينيه مائدة ذات سبع جوهرات وعىل
سطحها املشع سبع قصعات مصنوعة الجواهر مليئة بأشهى الطيبات من الطعام .بيد أنه ال
حاجة لتناول هذه األصناف ووضعها ،فكل ما يلزم هو النظر إىل ألوانها الجذابة والتمتع
بشذاها ،فتمتلئ املعدة وينتعش الجسد ،مع بقاء الشخص نقياً طاهرا ً جسدا ً وروحاً .وعندما
ينتهي املرء من وجبته ،من غري أن يأكل شيئاً ،تختفي املائدة والقصعات فورا ً.
وباملثل يكىس جسم املرء بالثياب من غري حاجة إىل خياطة أو غسيل ،أو كوي ،أو صباغة ،أو
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إصالح .وال حاجة للمصابيح أيضاً ألن السامء مضاءة بنور شامل دائم .فضالً عن أن األرض
الطاهرة تتميز مبناخ معتدل طوال العام فال حاجة إىل تربيد أو تدفئة .والجو مفعم بآالف
العطور األصيلة ،وتهطل بتالت اللوتس من الجو باستمرار.
يقال لنا عند بوابة التفتيش ،طاملا أن املرتادين األغرار ال يؤملون يف الدخول إىل أعامق
األرض الطاهرة ،فإن عليهم أن يركزوا أوالً عىل مقدرتهم عىل التخيل الخارجي وتنشيطها،
ثم الرتكيز عىل توسيع هذه املقدرة باستمرار .إذ إن املقدرة عىل التخيل تساعد عىل تقصري
الطريق إىل التخلص من معيقات الحياة الدنيوية ،وتيرس السبيل إىل رؤية بوذا .فإذا ما
وهبنا خياالً جامحاً غنياً فإننا نستطيع تركيز انتباهام عىل زهرة لوتس واحدة ومنها ننطلق
إىل آفاق ال حدود لها.
وبفضل املشاهدة املجهرية واإلسقاطات الفلكية ،ميكن أن تغدو زهرة اللوتس أساساً لنظرية
كونية كاملة ندرك بفضلها الحقيقة . .وأول ما ينبغي أن نعرفه هو أن كل بتلة لوتس مج ّزعة
بأربعة ومثانني ألف عرق ،وكل عرق يصدر أربعة ومثانني ألف شعاع من نور .علامً بأن قطر
أصغر زهرة لوتس يبلغ مئتني وخمسني يوجانا ،ومبا أن اليوجانا تساوي  75ميال فإن ورقة
اللوتس التي قطرها تسعة عرش ميالً تعد صغرية.
لكل زهرة لوتس أربع ومثانون بتلة ،كل بتلة تصدر ألف شعاع من نور .وفوق كل كئيس زهرة
من زهرات اللوتس أربعة أعمدة مجوهرة وكل عمود أكرب من جبل سومريو الواقع يف مركز
عامل بوذا مبئة مليون م ّرة .يتدىل من كل عمود ستائر كبرية يزين كالً منها خمسة آالف
مليون جوهرة يصدر عن كل منها أربعة ومثانون ألف شعاع من نور ،وكل شعاع مؤلف من
أربعة ومثانني ألف لون ذهبي يختلف كل منها عن اآلخر ،وكل لون يتحول ويتغري باستمرار
إىل ألوان متنوعة.
إن الرتكيز عىل مثل هذه الصور يعرف بـ»التفكري يف عرش اللوتس الذي يجلس عليه الرب
بوذا»  .لقد تم تخيل العامل املخيم عىل خلفية قصتنا هذه مبوجب هذا املعيار.
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سونغ بو ..وري رانغ
ت :صالح خضور
كاتب من سورية
املسمة «أريرانغ» ،هي أغنية مشهورة أح ّبها شعبنا ،وهي معروفة
األغنية الشعبية الكوريّة ّ
عاملياً عىل نطاقٍ واسع.
وقد بدأ ال ّناس ينشدونها يف منتصف حكم عائلة «يل» ،يف عهد النظام اإلقطاعي الذي قام
يف بالدنا يف الفرتة ما بني ( 1392ـ )1910م ،وقد شُ ِغ َف شعبنا بهذه األغنية ،أل ّن عاطفتها
الوطنية قوية ،وألنّها سهلة األداء.
معبة بشكلٍ أفضل ،عن مشاعرهم ،وهذا يفرس
وفيام بعد ،ح َّو َر ال ّناس كلامت األغنية ،لتأيت ِّ
قصص
لنا سبب التباين الذي طرأ عليها ،والذي يعكس حياة الناس املحلية ،حيث أدخلت فيها
ٌ
قصة «سونغ بو وري رانغ» .وقد كان «الد ري رانغ» و«الس سونغ بو» ،خادمني عند
منها َّ
إقطاعي يدعى «كيم ـ جو ـ سو» يف إقليم «كيونجي» ،وكالهام فقد والديه يف طفولتهام.
اإلقطاعي ،يساعدان بعضهام ،مام وطّد العالقة بينهام،
وكانا يف أَثنا ِء خدمتهام عند ذلك
ّ
الحب يف قلبيهام ،حيث ش ّدهام قدرهام القايس إىل بعضهام بق ّوة! ،ومع ذلك ،مل
وبرع َم ّ
يستطيعا أن يبوحا مبا يف قلب كل منهام نحو اآلخر ،ومل يكن مسموحاً لهام أن يتكّلام يف
الحب ،ألنَّهام مجرد خادمني!
ّ

ترمجة :صالح ّ
خضور

اإلقطاعي اللّعني،
السنني ،تع ّرضت البالد ملجاع ٍة مخيفة ،فام كان من
ويف إحدى ّ
ّ
إرضاب املزارعني يف أرضه عن الطّعام ،وحرمهم جميعاً
استغل
َّ
عديم ال َّرأفة ،إالَّ أن
َ
مم أغضب «ري رانغ» عىل اإلقطاعي،
من ِح َصصهم الغذائية ،وأخمد إرضابهم بالق ّوةّ ،
وأثار حنقه ونقمته عليه.
اإلقطاعي ،واستولوا عىل مكتب الحاكم
وذات ليلة ،..ثار الفالّحون والخدم ،وطردوا
ّ
يل يف اإلقليم ،وطردوا ّكل املوظّفني األرشار ،واندفعوا داخل مستودعات األرزّ،
املح ّ
يل يف ّر يف حال ٍة من الذّعر
وقاموا بتوزيع األر ّز عىل املواطننيّ ،..
مم جعل الحاكم املح ّ
والهياج ،ويلجأ إىل حاكم املقاطعة املجاورة ،طالباً نجدته ،وإعالم امللك «رندلك» عىل
الحكومي بأقىص رسعة ،حيث قام هذا
الفور! فام كان من امللك إالَّ أن أرسل الجيش
ّ
رضجني بال ّدماء!
الجيش بتطويق الث َّوار الذين سقط الكثريون منهم م َ
وقد قاتل «راي رانغ» يف تلك املعركة يف مقدمة الثَّوار ،وتأمل كثريا ً عىل رفاقه الذّين
استشهدوا ،واضط ّر للفرار مع رفيقته «سونغ بو» ،إىل عمق مقاطعة «سوراك» ،عازماً
عىل ال ّنهوض من جديد ،واالنتقام من الحكّام الظاملني..
وقد تز َّوج ري رانغ وسونغ بو ،وبنيا كوخاً يف بقع ٍة مشمس ٍة ،وعاشا بسعادة ،متعاونني
عىل شظف الحياة وقسوتها!
السالح الذّين سقطوا يف التم ُّرد
ينس ،ولو للحظ ٍة واحدة ،رفاق ّ
ولك ّن ري رانغ ،مل َ
الذي حصل .ويف أحد األيّام ،قال لسونغ بو أنه يجب أن يذهب ليثأر ألصدقائه من
األعداء! ،ومل تجرؤ سونغ بو أن ترصفه عن عزمه ألنَّها تعرف تصميمه عىل االنتقام.
لقد ص ّمم أن يقود رفاقه من جديد لتحرير الوطن ،وتخليص الشعب من الطغمة
الحاكمة املستبدة.
و ّدعته سونغ بو ،مغتصبة ابتسامة ،بينام دموع الحزن والخوف تتساقط مدرارة فوق
وجنتيها عىل ال ّرغم منها ،..وقد تناهى صوتها إىل مسمعه ،وهو يغ ّذ السري عرب امل ّر
تنشج وتغني:
يل ،وهي ُ
الجب ّ
«أريرانغ ،أريرانغ ،أنا تريو» ،..إىل آخر األغنية الحزينة التّي تقول:
«آ ٍه ،..ري رانغ مييض عرب املم ّر
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كم أنا حزينة لفراقك
أيّها الحبيب
إنّك متيض بعيدا ً ج ّدا ً
إىل ٍ
أرض ال أعرف قرارها»...
لقد قَ َر َع صوتها املمتزج بال ِّدموع قلبه.
قوي صابر ،..بينام كان ال َّزمن مي ّر
وبانتظار زوجها ،عاشت سونغ بو يف الجبالٍ ،
بقلب ّ
ِ
وكست الثلوج الجبل بكامله.
برسعة! .وأىت الشّ تاء،
اإلقطاعيي ،ويدعى «بيك سانغ دو» ،والذّي يسكن قرب الجبل،
وذات يوم ،أىت أحد
ّ
لالصطياد فيه ،ويف طريق عودته إىل بيته مع ما اصطاده من أرانب ،تصادف له أن
بانجذاب نحوها ،وصار منذ ذلك اليوم ،يرت ّدد إليها يوم ّياً،
شاهدها من بعيد ،وشعر
ٍ
وكان يراودها حيناً لكسب ُو ِّدها ،ويتو ّعدها حيناً آخر من أجل الرضوخ لرغباته الخبيثة،
ِ
زوجك قتلته الحكومة منذ فرتة بعيدة،
ولكن دون جدوى .ويف أحد األيّام قال لها:
ِ
ض يف انتظار إنسانٍ لن يعود أبدا ً ،وأدركت أنّه كان
وال يجوز أن تض ّيعي
شبابك ال َّن ِ ْ
يكذب عليها ،وقالت متاطله :لنكسب مزيدا ً من الوقت ،إذا ً ..،دعني أنتظر حتى الذّكرى
السنويّة لغيابه! والذّكرى السنويَّة كانت تعني لها :التَّاريخ الذَّي تعاهدت فيه مع زوجها
وحبيبها «ري رانغ» ،عىل اللِّقاء من جديد..
وأخريا ً ،..أىت ذلك اليوم ،..وتناهى إىل سمعها وق ُع خطواته املألوفة ،وظهر ري رانغ
أمامها ،فاندفعت من الكوخ نحوه ،جذل ًة ،ال تلوي عىل يشء ،وغمرتها فرحة اللّقاء،
وخطر لها أن تسأله عن رحلته ،وعن صحته ،ولك ّنها ،قبل ذلك،ـ انهمكت يف إعداد
اإلقطاعي «بيك سانغ» فجأةً ،يف الفناء ،وصاح« :هل سونغ
العشاء له ،بينام ظهر
ّ
بو يف البيت؟» ،وعندما وقع نظرها عليه ،ارتجفت شفتاها غضباً ،بينام كانت عينا
ري رانغ ،تقدحان رشرا ً ،..ورماهام بنظر ًة مح ِّدقة ،وأجال برصه فيام بينهام ،ث ّم قال
لزوجته:
«مل ِ
وانطلق عرب امل ّمر ،دون أن مينحها
اإلقطاعي!»،
تستطعي انتظاري ،وخنتني مع
َ
ّ
الصاعقة ،وانهمرت دموعها فوق
فرص ًة لل ُّنطق بكلم ٍة واحدة ،..ونزل ذلك عليها نزول َّ
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ترمجة :صالح ّ
خضور

وجنتيها ،وتح ّول نشيجها الكسري ،إىل أغني ٍة حزينة ،..ث ّم توقّف غناؤها عند الفجر،..
قتلت نفسها بأن غرست خنجرا ً يف صدرها ،أ ّما ري رانغ ،فقد هدأ هياج صدره
لقد ْ
رصف
يف اليوم التّايل ،وقلّب األمر ثانية ،فاقتنع بأن زوجته ال ميكن أن تخونه ،وأنّه ت ّ
فقفل راجعاً ،..وعند مدخل الكوخ ،توقّف قليالً ،.لقد رآها مستلقية عىل األرض
برعونةَ ،
دون حراك ،وسط بركة من ال ّدماء! ،فاندفع نحو جسدها املس ّجى ،وهتف باسمها
صارخاً« :سونغ بو» ،..ث ّم رفعها بني يديه ،بينام صدى رصاخه املفجع ،يرت ّدد عرب
الجبل! ،ولك ْن ،..ال البكا ُء فوق جثتها ،..وال الرصاخ والعويل ،سيفيدانه بيشء ،أو يعيدان
الحياة إليها!
بقلب ميل ٍء بالحقد
وبعد أن قام «ري رانغ» ،بدفن حبيبته ،مىض ثانية يف عمق الجبلٍ ،
عىل مجتمع االستغالل ،وبأفكا ٍر تش ُّع باالنتقام!
ومنذ ذلك الوقت ،وال ّناس يس ّمون ذلك املم ّر «م ّمر أريرانج» ،ويس ّمون تلك األغنية
«أغنية سونغ بو» ،الحبيبة املشتاقة التّي تح ّن إىل عودة حبيبها «ري رانغ»!

***
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مام الشك فيه أن الكاتب األسباين ميجل دي رسفانتس هو واحد من أهم الروائيني
الذين أسسوا لفن الرواية يف العامل من خالل روايته الخالدة (دونكيشوت) التي
شابهت يف تأثريها الواسع تأثري (ألف ليلة وليلة) ،و(الكوميديا اإللهية) ،و(فاوست)،
يف اآلداب العاملية ال بل وقفت يف موقف املنافسة لألساطري اإلغريقية ملا اشتملت
عليه من عوامل واقعية وخيالية ،ومن تعددية لجوالن الذات البرشية الباحثة عن أرسار
السعادة والخلود تقلباً ما بني ضفتي النوال والخيبة ،والحزن والفرح ،والسخط والرضا.

د .حسن محيد

والحق أن رواية (دونكشيوت) حافلة بالغرائبية ،واملتاعب،
واملكابدات ،واآلالم ،واألحالم العصية ،وعقبات الواقع
الكأداء ،ولكنها هي الرواية التي تولّد اآلمال من
عامل ميوج بالخيبات ،والرواية ال تعرتف
بالهزمية أو االنكسار ،وهي ال يشبهها يف
غرائبيتها ،وأحوالها ،وتقلباتها سوى حياة
مؤلفها ميجل دي رسفانتس التي هي حياة
عجيبة ،تكاد تكون مصنوعة من جزر مختلفة ومتعددة
ومتناقضة إىل حد العجب ،فالنجاح يجاور اإلخفاق وبرضا تام ،والنذالة تجاور النبل
وبرضا تام ،والسفاهة تجاور العقالنية وبرضا تام أيضاً ،فالرواية (دونكيشوت) وحياة
كاتبها رسفانتس متشابهتان إىل ح ّد التوءمة.
فمثلام هي رواية (دونكيشوت) متيش يف غابة من الحكايات التي تبدو خالية من
التنظيم والضبط ،وأن الفوىض تعبث بها مثلام تعبث الرياح يف حقل ذرة ،بدت حياة
رسفانتس عاملاً من الفوىض ،فهو ابن طبيب ج ّوال ،يدور يف األرياف باحثاً عن مرضاه
الذين كانوا عرضة لكل أنواع الجهل يف علوم الطبابة ،وعرضة لكل أنواع التجريب،
ألن الوالد الطبيب مل يكن من الدارسني لعلوم الطب يف الجامعات ،وإمنا تعلم بعض
أرسار مهنة الطب من اآلخرين ،وحاز بعض الخربة من عمله عند أحد األطباء ،لذلك
مل تكن سمعة الوالد الطبية سمعة جيدة ،كام مل تكن سمعته األُرسية سمعة تكفل
لها القدوة أو لفت االنتباه ،فولده ميجل دي رسفانتس مل يتعلم إال علوماً أولية ،ومل
ينخرط يف دراسة أكادميية يف الجامعة بسبب ظروف والده املالية ،لذلك التحق بوالده
مساعدا ً له يف أعامله وطوافه يف األرياف ملتمسني رزقهام ،وقد سجن الوالد مرات،
وأطلق رساحه مرات بسبب سوء السلوك ،وكرثة الشاكايات املرفوعة ضده ،ولهذا األمر
أُفسدت حياة ولده ميجل سريفانتس ،فالتحق مبجموعة من الشبان عرفت كل أشكال
السلوك املستهجن من سهر ورشاب ،ومالحقة للفتيات ،ورسقة ،وما أ ّدى إليه هذا
السلوك من سجن ،وفقر ،وحرمان ،ونوازع حاقدة ،وطموحات شائنة؛ لكل هذا ،فإن
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رسفانتس عاش حيا ًة أشبه بحياة (املطاريد) املنبوذين اجتامعياً لذلك آخى السفر،
وعرفه مبكرا ً حني مىض ،وهو ابن عرشين سنة ،إىل إيطاليا باحثاً عن عمل ومكانة
وخالص له من سمعة سيئة ُعرف بها يف إسبانيا.
***
ولد رسفانتس سنة  ،1547وعاش طفولة مل يذكر منها سوى حاالت الحرمان ،والفقر،
وكرثة السؤال وتكراره :ملاذا مل يخلق يف أرسة كثرية الطعام ،كثرية الثياب ،كثرية الدفء،
كثرية املال؟! وملاذا انتسب إىل والد يعرف بعض أنواع األدوية ،وبعض وجوه الخربة يف
خياطة الجروح ،فا ّدعى أنه طبيب ،فص ّدقه فقراء األرياف؟! وملاذا مل يتعلم مثلام تعلم
أوالد النبالء ،وملاذا ال يرتاد األمكنة التي يرتادونها ،وملاذا جيوبه خاوية فارغة؟ وملاذا
يعض أصابع يديه ندماً ألنه جاء إىل الحياة؟!
عاش رسفانتس حياة صعبة يف تجواله مع والده يف قرى الريف اإلسباين ،فأحس أن
عمره يتبدد من دون جدوى ،لذلك حاول أن يعمل يف مهن كثرية بعيدا ً عن والده،
لكن مل يوفق ألن كل ما كان يقبضه من مال ينفقه عىل امللذات واللهو بعدما التحق
مبجموعة من الشبان الذين مل يعرفوا طرق الحياة النبيلة ،لذلك سجن مرات حتى
باتت سمعته السيئة طاردا ً له من إسبانيا ،فذهب إىل إيطاليا ،وهناك التحق بخدمة أحد
املشاهري يف إيطاليا من رجال الدين ،لكن ترك تلك الخدمة بسبب رتابتها ،والحق أنه
تركها ألنها مل توافق طموحاته ،فهو وعىل الرغم
من تحصيله العلمي والثقايف القليلني ،كان قارئاً
يف بيت الكاردينال اإليطايل ،مثلام كان متطلعاً
وبشغف ليك يكون له اسمه املفرد الكامل ال اسمه
امللحق باآلخرين ،لذلك التحق بالجندية العسكرية
لعله يجد فيها مبتغاه ،ويحقق يف رحابها شيئاً
من طموحه ،وألنه يحب البحر ،وجد نفسه بحارا ً
يف األسطول اإليطايل ،لقد ترك عمله يف بيت
الكاردينال والتحق باألسطول اإليطايل املوجود
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يف البحر األبيض املتوسط ،وقد غدا من أصحاب الخربة يف عامل البحار ،لكن ظروفه
السيئة كانت تلحق به أينام ذهب ،فقد وقع أسريا ً بأيدي بحارة األسطول العثامين
يف إحدى املواجهات بني األسطولني العثامين واإليطايل ،واقتيد أسريا ً إىل الجزائر،
وهناك سجن خمس سنوات ،عارش خاللها شذاذ اآلفاق يف عامل القرصنة والجرمية،
ومل يخرج من السجن إال بفدية.
حاول جاهدا ً أن يكون شاعرا ً يكسب رزقه من وراء قصائده ،لكن أخفق متاماً ،فقد قال
قراء قصائده إنه أسوأ شاعر عرفه األدب اإلسباين ،فرتك الشعر ،وبات يكتب أي نوع
من الكتابة ليك يعيش ،ثم انعطف نحو املرسح فكتب مرسحيات كثرية ،وصل عددها
إىل أربعني مرسحية وأزيد ،ولكنها القت إخفاقاً عجيباً ،لذلك قيل عنه أيضاً إنه أسوأ
كاتب مرسح عرفه املرسح األسباين ،ولهذا كان اإلخفاق رفيقاً له يف مسرية حياته التي
عاشها ،وبسبب هذا اإلخفاق هجر األدب والتحق بوظيفة جامع رضائب ،وهنا أيضاً
كان حظه اليسء يرتصده ،فقد نقصت أموال الرضائب التي جمعها بسبب إهامله أو
تقصريه أو بسبب رسقتها وإنفاقها عىل النساء ،والرشاب يف دور اللهو والسلوى.
وحني تزوج ،تزوج بفتاة تصغره بثامنية عرش عاماً ،ومعها عرف ألواناً جديدة من
العذاب ،ولذلك ح ّيدها وعاش عالقة عشق مع إحدى معجباته التي أنجبت له ابنة
من زواج غري رشعي ،وقد صارت هذه االبنة عقدته يف الحياة ،وسبباً من أسباب
ندمه املتكاثر ،وسؤاله العميم :ملاذا جاء إىل الدنيا؟! أمن أجل أن يكون مثاالً لإلخفاق
والهزمية والحظ العاثر ،وباإلضافة إلعالته البنته غري الرشعية وزوجته غري الرشعية،
فإنه كان يعيل زوجته الرشعية ،وأمه ،وأختيه وعمته ،لذلك كان يبحث عن املوارد
ويطاردها ،وقد كان عىل قناعة بأن الرثوة أو الغنى لها طريقان أوالهام طريق األدب،
والثانية هي طريق السالح ،وقد ج ّرب الطريقني وأخفق ،وقد عرف جروح الحرب يف
البحر حني برتت كفه اليرسى ،وعاىن من جروح أخرى ،مثلام عرف جروح األدب التي
م ّزقت روحه ،لذلك عاد وعمل يف املجال العسكري يف الحرب األسبانية (األرمادا)
بوظيفة مأمور /مراقب ،لكنه ترك هذه الوظيفة عندما هزمت أسبانيا أمام بريطانيا؛
وألن األموال التي جباها مل يسلمها للدولة اإلسبانية ،فقد أودع السجن ،قيل إنه وضعها
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لدى أحد الصيارفة ،لكن الصرييف أفلس ،ونكر معرفته بها ،واملفاجأة هي أنه وحني
دخل السجن رشع يكتب كتابه الخالد (دونكيشوت) وحني غادر السجن سنة  ،1603كان
عمره ستاً وخمسني سنة ،وقد عاد إىل السجن مرة أخرى بسبب إدعاءات جديدة رفعت
ضده سنة  ،1605أي يف الوقت الذي نرش فيه الجزء األول من (دونكشوت) ويا لحظ
رسفانتس النكد ،فهو ومن خالل روايته العظيمة هذه ،بدالً من أن تقف إسبانيا كلها
وبكامل قامتها لتصفق له مهنئة له عىل إبداعه الرائع ،يقتاد رسفانتس إىل السجن ،وهو
يف عمر الثامنة والخمسني ،ومع أن الرواية (دونكيشوت) قُرئت والقت قبوالً من قرائها
إال أن رسفانتس مل يعرف طعوم الشهرة ،بل مل يعرف أهمية ما كتبه هو نفسه ،ألن
النقاد صمتوا عن الرواية بعدما خربوا سابقاً ضحالة إبداع رسفانتس يف شعره الهزيل،
ومرسحه عديم القيمة ،ومع ذلك واصل رسفانتس كفاحه األديب ليعيش وأفراد أرسته،
فكتب روايات ذات حس تربوي ووعظي مل تالق نجاحاً ،كام كتب مرسحيات لبعض
الفرق املرسحية الج ّوالة ،هي األخرى مل تأخذه إىل عامل الشهرة ،ثم عكف عىل كتابة
الجزء الثاين من روايته (دونكيشوت) بعدما قرأ مقالة نقدية صغرية نرشت يف مجلة
صغرية ،أثنت عىل الرواية ،وابتهج عندما قرأ جملة الناقد القائلة إن رسفانتس ،وهو
يف خريف عمره ،بدأ ميسك بدرب شهرته الذي رمبا يقوده إىل عامل الخلود يف األدب!
أطربته تلك الجملة الطويلة املبهجة ،فرشع يكتب الجزء الثاين من رائعته (دونكيشوت)
الذي مل ينته منه إال بعد مرور عرش سنوات عىل طباعة الجزء األول.
لقد صدر الجزء الثاين من الرواية سنة  ،1615وموضوعها الجيل ،يف كليتها ،هو عامل
الفروسية ،فقد تأمل رسفانتس وهو يرى قيم الفروسية والنبالة تنحدر إىل حد اللصوصية
والفساد واإلفساد ،فأراد أن يعيد للفروسية مجدها وبريقها وقيمتها أيضاً .بطال الرواية
الظاهران هام الفارس الحزين ،النحيل (دونكيشوت) ،وتابعه القروي القصري البطني
(ألونسو) وقد خرجا معاً تاركني أرستيهام ،من أجل نرصة املظلوم يف الطرق ،والقرى،
والسهول ،فيرضبان يف األرض ،ويواجهان معاً أعداء حقيقيني ،وأعداء وهميني ،عىل
الرغم من حال التضاد والتناقض يف رؤيتهام للحياة فـ(دونكيشوت) فارس حامل،
ال يعرف ثقافة سوى ثقافة الحلم واالنتصار ،و(ألونسو) رجل واقعي يسمي األشياء
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بأسامئها ،ويصف الوقائع كام هي ،وهنا جوهر الخالف بينهام؛ (دونكيشوت) يطارد
املجد ،و(ألونسو) يطارد حلمه الواقعي بأن يصبح حاكامً أو مالكاً لجزيرة سيهبه إياها
الفارس ذو الطلعة الحزينة (دونكيشوت).
إن الرصاع الحقيقي القائم يف رواية (دونكيشوت) تتبدى جوالته مرات ومرات ما
بني النظرة الحاملة والنظرة الواقعية ،وعىل الرغم من انهزام الحلم مرات ،لكن ثقافة
االنتصار ال تنهزم ،فاألكواخ الفقرية الواطئة تظل يف نظر (دونكيشوت) قصورا ً منيفات،
وطواحني الهواء عىل الرغم من أنها وجه من وجوه التطور والتقدم ،تظل يف نظره
حالة استالب إلنسانية اإلنسان ،إنها طواحني أشبه بالسحر الذي سينقلب عىل ساحره
(اإلنسان) ،أي أنها ستكون السيد عىل اإلنسان.
ورواية (دونكيشوت) وهي رواية من روايات الفروسية ،متجد الحب والعشق ،فكل
انتصارات (دونكيشوت) الحقيقية والوهمية هي أشبه بكلمة الشكر املرفوعة إىل عشيقته
(دوليسينيا) كيام ترىض عنه ،هذه العشيقة التي نصفها حقيقة ونصفها اآلخر وهم..
ستكون مبنزلة العامل املرآة اللذين ال تروق يف عينيهام سوى األعامل النبيلة ،واألفعال
الكامالت.
بعد سنة واحدة من صدور الجزء الثاين من رواية (دونكيشوت) رحل رسفانتس سنة
 ،1616فقريا ً محموماً بالشكوى ،مطفأ ب ّ
ِذل السؤال ،فهو وعىل الرغم من كرثة كتاباته،
شعرا ً ورواية ومرسحاً ،مل يذق طعوم الشهرة ،مع أنه كتب أهم رواية عرفها العامل،
رواية متجد النبل ،واإلنسانية ،واملحبة ،وتعزز ثقافة الحلم!

مراجعـات

زوربا اليوناني..
مرة ثانية وثالثة

سهيل الذيب
قاص وروايئ وكاتب صحفي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

الشك عندي أن الحضارة اإلنسانية ،التي بزغت يف بالد اإلغريق منذ القرن التاسع قبل
امليالد عىل يد الشاعر األعمى هومريوس يف ملحمتيه الخالدتني اإللياذة واألوديسة،
وعىل يد الفالسفة العظام الذين مازلنا منتح من فكرهم وفلسفتهم حتى يومنا هذا،
والس ّيام سقراط وأفالطون وأرسطو ،ما زالت مت ُّد الفكر اإلنساين والثقافة االنسانية
بعظيم مبدعيها ،ومنهم الخالد نيكوس كازانتزاكس ،الذي ا ّدعى أنه اقتفى أثر ج ّده
األعظم سقراط ،الذي اعتاد القول :إن العيش يف الفضائل أهم من عبادة اآللهة،
فات ُهم بإفساد الشباب ،وبالكفر ،ف ُحكم عليه باإلعدام بسائل سام يدعى الشوكران
األبقع ،وكذا فقد اتهم كازانتزاكس باإللحاد ،تلك التهمة الجاهزة ملن يخرج عن منط
القطيع ،ف ُمنعت كتبه ،و ُمنعت الصالة عىل روحه حتى تويف.

سهيل الذيب

لقد عدت إىل «زوربا اليوناين» بعد أن
قرأتها يف يفاعتي حني اشرتيتها من
الرصيف يف سوق رسسق البريويت،
ورمبا كانت من أهم ما حدث يل يف
تلك الفرتة ،إذ ساهمت مساهمة غري
قليلة يف تغيري مجرى فكري ،ونظريت
للحياة ،لقد بكيت حني مات زوربا،
الذي أصبح عجوزا ً ،وتزوج من ثرية من
بالد الرصب ،وكنت كباسيل ،أو ألكسيس
كازانتزاكس بطل الرواية وكاتبها ،الذي
شعر من بعد آالف األميال أن صاحبه
يحترض ،فقال ،وقلت :أشعر أن روحه
امتزجت بروحي ،ومن غري املعقول
أن تتالىش واحدة من دون أن ترتعش
األخرى.
•ألكسيس كازانتزاكس

ولد الفيلسوف والكاتب ألكسيس كازانتزاكس يف  18شباط عام  ،1883وتويف يف 26
ترشين األول يف جزيرة كريت اليونانية  .1957حصل عىل الدكتوراه يف القانون ،لكن
اختار الرواية والشعر ،وكان فيلسوفاً ومفكرا ً ،والس ّيام حني تعرف إىل نيتشه ،الذي
أذهله فكره وفلسفته للحياة ،قال فيه :ما الذي قام به هذا النبي؟ طلب م ّنا أن نرفض
العزاءات كلها :اآللهة ،واألوطان ،واألخالق ،والحقائق ،وأن نظل منعزلني من دون
أصحاب ورفاق ،وأن ال نستعمل ّإل قوتنا ،وأن نبدأ يف صياغة عامل ال يخجل قلوبنا.
كتب كازانتزاكس األوديسة يف ملحمة من  33333بيتاً من الشعر مقتفياً آثار جده
140

اآلداب العاملية ـ العدد  177ـ شتاء 2019

زوربا اليوناني ..مرة ثانية وثالثة

هومريوس من حيث انتهى .وكتب «الثعبان
والزنبقة» و»الحرية أو املوت» و»فقري
أسيزي» و»املسيح يصلب من جديد» ،وكذلك
«اإلغواء األخري للمسيح» ،الذي منعته
الكنيسة الكاثوليكية عام  ،1951ولذلك تحول
إىل فيلم ،كزوربا ،أخرجه مارتن سكور سيزي
األمرييك عام .1988
كان همه كشف الحقيقة ،حتى لو كانت قاسية ومدمرة ،وهذا دور الفن األول واألخري،
وألنه سعى هذا املسعى طول حياته ،فحني تويف يف أملانيا عن أربعة وسبعني عاماً ونقل
منعت الكنيسة األرثوذوكسية تشييعه هناك ،فنقل إىل كريت ،وكتب عىل
جثامنه إىل أثينا ْ
شاهدة رضيحه بناء عىل طلبه :ال أمل يف يشء ،ال أخىش شيئاً ،أنا حر.
الرواية:

إن مل يضع الكاتب بصمته عىل خاليا الروح ،وزوايا الحياة وكينونة الوجود وفلسفته ،فال
يغي مجرى الحياة برمتها ،فليجلس يف بيته ،وهو يسحب الدخان
سبب لكتابته ،وإن مل ّ
من نرجيلته خري له من أن يسفح حربه التافه عىل ورق تافه.
حني خاطبه صاحبه بتسميته «عث الكتب» أدرك باسيل أحد بطيل الرواية ،ومؤلفها أن
سبب تعاسته وحزنه وشقائه كانت الكتب ،لذلك استأجر منجامً يف جزيرة كريت ،وأراد
تغيري حياته كلها يف اللحظة التي جاءه فيها ،وهو يجلس يف املقهى ،رجل يبلغ من العمر
رصة صغرية تحت
ستني عاماً ،طويل القامة ،نحيف الجسم ،عيناه جاحظتان ،ويحمل ّ
وطلب منه أن يأخذه معه إىل كريت ،وإذ سأله :ملاذا؟ ،أجاب :لاليشء ،ألن املرء
ذراعه،
َ
يريد ذلك ،خذين معك كطباخ.
أعجبه الجواب ،وضحك ،وقرر أخذه معه ،فقد بدا كأنه جاب البحار كثريا ً ،فهو أشبه
بالسندباد البحري ،وهو كذلك خبري يف عمل املناجم ،ويف املعادن ،ويعرف كيف يجد
رصته قال إنها السانتوري ،التي يعزف عليها
عروقها ،ويحفر األنفاق ،وحني سأله ّ
عم يف ّ
يف الحانات عندما يكون مفلساً ،ويغني بعض األغاين املقدونية القدمية ،فيجمع منها
املال يف قبعته.
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سهيل الذيب

إنه ألكسيس زوربا ،الذي يدعى أحياناً «مجرفة الفران» ألنه طويل القامة وجمجمته
مسطحة مثل الكعكة ،كام يدعى «مضيع الوقت» ألنه كان يبيع البزر املحمص ،وكذلك
يدعى «املعفن» ألنه يسبب املشكالت أينام حل ،وقد تعلم عزف السانتوري عىل يد رجل
تريك من دون مقابل ألنه ال ميلك املال ،وأضاف زوربا :الب ّد أنه مات رحمه الله ،فإذا
كان الله يسمح بدخول الكالب إىل جناته ،فلعله يفتح أبواب الجنة لرستب أفندي.»...
كان يعزف عندما يشعر بالحزن ،أو يكون مفلساً ،فيشعر بالسعادة .وهو الرجل الذي
ينشده باسيل ،قلب حي ،وفم ضخم ،ونفس كبرية قاسية .إن كلامت الفن والحب
والطهارة والعاطفة رآها يف هذا الرجل .وكانت يداه متحجرتني ،مشققتني ،مشوهتني
تستطيعان اإلمساك باملعول والسانتوري .كان زوربا حيواناً وحشياً مطيعاً طول املدة
التي قضياها معاً يف كريت ،حيث ع ّينه مسؤوالً عن املنجم.
ظل حرا ً وبحاجة دامئة إىل الحرية ،لذلك كان يعزف متى يريد ،وليس متى يطلب منه،
وكان يرقص «الزميبا كيلو» و»الهاسابيكو» و»البنتوزايل» وانتبه باسيل إىل أن نصف
باهم يده اليرسى مقطوع ،وقد قطعه بنفسه ألنه كان يراها معيقة لعمله ،الذي عشقه
حينام كان يصنع الفخار.
يف هذه الرحلة الطويلة ،التي قضياها معاً تعلم باسيل من زوربا حب الحياة وفلسفتها،
بل تعلم كيف ميكن أن يعيش ،علامً أنه ظل متقوقعاً عىل نفسه ،ال يجرؤ عىل االقرتاب
من امرأة ،ولو نادته ،بعكس زوربا ،الذي استمر يف عشقه للنساء ،والرقص والطعام،
والعمل الطويل املضني ،ويف فلسفته للحياة.
كان زوربا يصل إىل عمق الجوهر ،عن طريق تحطيم املنطق واألخالق ،فقد اعتقد أنه
تخش شيئاً عندما تقرر شيئاً» وأغرم بالوطن حد
دخل الجنة ،وهو حي ،ومن مبادئه «ال َ
الثاملة ،فتقيأه وتخلص منه تبعاً لفلسفة شيلر .أذهل صديقه باسيل بترصفاته ،التي ال
تحسب حساباً ليشء ،ورأى أن كل يشء جميل يف هذه الدنيا خلقه ق ّوة وهمية كالفتيات
الجميالت ،والربيع والخمر ،أما الرب ،فقد أوجد الصوم والكهنة والفتيات القبيحات،
واعترب أن الله العظيم ال تستطيع الساموات واألرض أن تسعه ،لكن قلب اإلنسان يسعه،
لذا ،فاحذر هذا القلب.
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وكان يرى ،يف عالقاته التي مل تتوقف مطلقاً مع النساء ،أن الحب أعظم وأقوى من
املوت ،واملرأة نبع ال ينضب من اللذة ،وكان يعتقد اعتقادا ً راسخاً أنه إذا نامت املرأة
وحيدة ،فهذا ذنب الرجال وسيحاسبون يف يوم الحساب عليه ،فالرب ،كام يرى ،يغفر
كل الذنوب إال هذا الذنب ،وهو إىل ذلك رأى أن الذين هربوا من طريق مامرسة
الجنس سريجعون إىل األرض بشكل بغال،
ويتساءل منذهالً :يا لهذا اللغز! ما رس املرأة؟
ملاذا تدير رؤوسنا؟ لقد أنطقه الكاتب بفلسفته
الحياتية وتطلعاته ،التي يرى أنها الحقيقة
«يا لهؤالء الساقطات ،فليباركهن الرب» .ويف
مكان آخر أيقن أن الخصيان ال يدخلون ملكوت
الله.
كان زوربا يكره العجزة الذين يضعفون أمام
املصائب وأمام الحياة ،ويود لو استطاع تحطيمهم،
فاملوت لديه ليس شيئاً ،وإمنا الشيخوخة هي عار ما
بعده عار ،ويف مامرساته الغرامية أيضاً مع تلك املرأة
املسنة ،التي حمل لها الزهور ،ووعدها بالزواج ،وهي
عىل فراش املوت ،وتساءل كيف تستطيع الزهرة أن
متوت وسط السامد..
األقذار هي اإلنسان ،والزهرة هي الحرية ،وحني
طلب منه أن يكون عادالً يف حكمه عىل الناس،
قال :عىل املرء يك يفكر بدقة وعدل أن يكون هادئاً
مسناً ومن دون أسنان .وحول الحياة التي عاشها بكل
أحاسيسه ،ووجدانه راقصاً ومغنياً ومرتنحاً سكرا ً ،رأى أن العامل غامض جدا ً واإلنسان
وحش كارس ،والحياة مملوءة عهرا ً .ومن حكمه الرهيبة :كلام ارتفع الرمز طال حبل
العبودية .أما الراوي فقد كان نقيضه ،وعكسه متاماً ،لكنه كان يحبه ألنه يتمنى أن
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يكون مثله ،لكنه مل يستطع أبدا ً ،فقد احتقر ملذات الجسد ،ولو أمكنه ألكل يف الخفاء.
مل يؤمن قط باإلنسان ولو أمكنه ذلك آلمن بالدين ،ورأى أن اإلنسان بهيمة ،فإن
قسوت عليه ،فسوف يخافك ،ويحرتمك ،وإن كنت لطيفاً معه ،فسوف ينزع عيونك،
ويرى يف كثري من التشاؤم :ال تفتح عيونهم دعها مغلقة ،وإلّ سريون بؤسهم ..دعهم
يغرقون يف أحالمهم.
زوربا اليوناين وتد من أوتاد الثقافة والفكر اإلنساين .كتبها كازانتزاكس  1946يف
ثالمثئة صفحة من القطع الكبري ،ومثلت يف السينام وأدهشت املاليني يف كل مكان،
وظلت رقصة زوربا عالمة مضيئة يف تاريخ السينام والفن والثقافة ملا لها من خصوصية
ّقل نظريها إن كان عىل الصعيد املوسيقي ،أو يف حركات الرقص املذهلة للعبقري
أنتوين كوين.

مراجعـات

توني موريسون:

«أكثر العيون زرقة»
شفافية الحلم … قتامة الواقع

نذير جعفر
روايئ وناقد من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

بعيدا عن بريق جائزة «نوبل» التي نالتها «توين موريسون» كأفضل روائية يف أمريكا،
فإن أعامل هذه الكاتبة جديرة باالهتامم ،وتستحق أكرث من وقفة لدى القارئ العريب
نظرا ملا تصوره من عوامل خفية ومجهولة عن حياة السود كجامعة (أثنو ـ ثقافية) تشكل
( )% 12من املجتمع األمرييك ،وملا تتمتع به هذه األعامل من سحر املخيلة ،وشاعرية
الروح ،وتنوع الرؤى الرسدية ،والقدرة عىل اخرتاق الحدود الجغرافية والقومية لتصب
يف الهم اإلنساين الذي يتشابك بهذا القدر أو ذاك مع همومنا وتطلعاتنا.
ولعل هذا ما حدا باألستاذ كامل يوسف حسني لاللتفات إىل موريسون وترجمة
عملها األول« :أكرث العيون زرقة» الذي صدر عن دار اآلداب  1995بعد أن عرف القارئ
العريب روايتها األخرية واألشهر« :جاز».

نذير جعفر

كتبت موريسون هذه الرواية وهي يف األربعني من عمرها وقد صدرت يف أمريكا
عام  / 1970 /وهي ذات طابع بيوغرايف تحتل فيها السرية الذاتية تالفيف الربنامج
الرسدي برمته ،وتكشف عن موهبة أصيلة يف توظيف عالقات الزمان/املكان ،وإضاءة
عامل الدوافع ،والعناية بالتفاصيل الصغرية واأللوان ودالالتها ،والحرص عىل تحقق
الحوارية عرب تعدد األصوات واللهجات وتباين املواقع واألدوار.
ينهض الرسد يف هذه الرواية عرب ضمري املتكلم (كلوديا) بصيغة (األنا املشارك)
التي يكون فيها الراوي شخصية مركزية نرى من خاللها الشخصيات األخرى( :بيكوال ـ
مورين ـ تشوليل ـ فريدا ـ السيدة بريدلوف) ومعها نعيش األحداث املروية التي تستغرق
سنوات عديدة متثل زمن املنت الحكايئ الفعيل ،الذي يتم تخطيـبه عرب تناوب الحارض
واملايض ،وتقنيات الحذف ،والتلخيص ،وما يتخللهام من استباقات ،واسرتجاعات ،عىل
مدار سنة واحدة تؤرخها الكاتبة يف مطلع روايتها بعام  / 1941 /وتتوزع عىل أربعة
فصول  /عناوين تبدأ بـ «الخريف» وتنتهي بـ «الصيف» داللة عىل تكامل دورة الحياة
التي تعيشها الشخصيات .وهنا ال نستبعد تطابق شخصية الراوي  /املؤلف االصطالحي
مع شخصية الكاتبة ،إذا علمنا أنها تستعيد تلك املرحلة من خالل شخصية «كلوديا»
التي كانت يف التاسعة من عمرها عام  / 1941/وهو ما مياثل عمر موريسون متاما
يف تلك اآلونة.
تستهل الكاتبة روايتها مبطلع من اثني عرش سطرا وتكرره ثالث مرات بتوزيع
خطي متباين تستخدم فيه البنط العادي والبنط النافر ثم الكلامت املتصلة ببعضها،
وسيتحول هذا املقطع إىل تيمة أساسية تقتحم العامل الرسدي بني مسافة وأخرى ،مام
يجعلها املفتاح الرئيس للدخول يف عالقة حوار مع األطروحة التي تحاول موريسون أن
تفصح عنها للقارئ.
يقول املطلع الذي رمبا كان مقتطعا من إحدى قصص األطفال« :ها هي الدار،
خرضاء وبيضاء ،ولها باب أحمر ،وجميلة للغاية .ها هي األرسة .األم ،واألب الذي يدعى
ديك ،وجني يقيمون يف الدار .إنهم سعداء للغاية ….»..
إن اإلحساس بالجامل واألمان والسعادة الذي ييش به املطلع السابق سيكون نقيضا
حادا للعامل الكابويس الذي تعيشه شخصيات الرواية .ومع تكرار املطلع بني مشهد
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وآخر إال للتذكري بالهوة العميقة التي تفصل بني حلم «كلوديا» و «بيكوال» و «فريدا»
بحياة آمنة وسعيدة وواقعهم املر الذي يضغط عىل رؤوسهم وأرواحهم ويودي بهم إىل
الضياع والحرمان والشقاء األبدي.
وهكذا ،بني توقد الروح وحطام الجسد  ،بني قسوة الحياة وإرادة االستمرار ،بني
قدرية املصري والتوق إىل االنعتاق ،تدفعنا موريسون منذ الصفحة األوىل لنتساءل معها:
«ملاذا ؟» وألنها تدرك متاما أنها غري معنية بتقديم إجابات جاهزة فرسعان ما تنتقل
إىل عامل روايتها لتصور لنا برؤيتها النافذة كيف حدث ويحدث ذلك يف زماننا هذا.
املقطع الذي يعقب املطلع السابق يشكل استباقا رسديا يلخص املصري املأساوي الذي
آلت إليه الشخصيات« :مل تبق إال بيكوال والرتبة املجدبة .لقد مات تشوليل بريدلوف،
وكذلك براءتنا .وذوت البذور وماتت  ،وكذلك وليدها أيضا ص  .»19ومن هذه النقطة،
نقطة النهاية  ،تبدأ الرواية بنسق زمني هابط لتعود بنا إىل البداية ،بداية األحداث
وبداية األسئلة/األطروحات :هل تنبت البذور يف غري تربتها؟ وبتعبري مبارش :هل
ميكن للسود األفارقة أن يعيشوا يف أمريكا كمواطنني دون متييز؟ وهل كان حلم
«بيكوال» السوداء بـ «أكرث العيون زرقة» تعبريا عن اإلحساس بالقهر العرقي والرغبة
يف االنعتاق؟ أم تجسيدا لحالة فصامية يتامهى فيها الضحية بالجالد كأوالية دفاعية
عن العجز املطبق؟ ويف النهاية هل السواد لعنة أم هوية؟
مثل هذه األسئلة وسواها كثري ما تتوارد إىل الذهن وأنت تقرأ وتتوغل يف عامل
موريسون الروايئ الغني مبكوناته من برش ،وأمكنة ،ومواقف ،وعالقات ،ورصاعات
خفية ومعلنة بني إرادات مختلفة .وميكننا اإلملام بجوانب هذا العامل من خالل تحليلنا
ملجموعة من العنارص املتشابكة التي تكون النسيج الفني لهذه الرواية.
1ـ بنية الشخصية ودالالتها:
يبدأ زمن الرواية يف هذا املنت والشخصية املركزية «كلوديا» يف التاسعة من عمرها،
بينام شقيقتها «فريدا» يف العارشة ،وصديقتهام «بيكوال» يف الحادية عرشة .وملا كان
«كلوديا» فإن شخصيتها ستكون
الرسد يتواىل غالبا بضمري املتكلم عىل لسان
املحرق الذي تنطلق منه كل اإلشاعات التي تيضء لنا العوامل الجوانية للشخصيات
األخرى.
اآلداب العاملية ـ العدد  177ـ شتاء 2019

147

نذير جعفر

وإذا كانت الصديقات الثالث يشكلن عامل الرباءة والوداعة واألحالم فإن عاملا
آخر ينهض جوارهن ويقوض كل آمالهن هو عامل الكبار بتعقيداته ورشاسته وكابوسيته.
ونتعرف إليه أيضا من خالل الراوي «كلوديا» أو من خالل التداعيات واملنولوجات
التي غالبا ما تقتحم السياق الرسدي بخط نافر تعبريا عن انفتاح موقع الراوي الكيل
املعرفة عىل الكالم املؤسلب للرواة اآلخرين من ناحية ،ولتكرس رتابة الرسد األحادي
وتنوع يف إيقاعاته من ناحية ثانية .وإىل جانب عامل الصغار وعامل الكبار هناك عامل
السكان البيض الذي يظل عىل الرغم من هامشية وجوده يف املشهد ذا حضور وتأثري
يف وعي الشخصيات ومصائرها.
وميكننا تقسيم الشخصيات إىل شخصيات رئيسة تنتظم األحداث حولها« :كلوديا ـ
فريدا ـ بيكوال ـ تشوليل ـ السيدة بريدلوف» وشخصيات خيطية رابطة للعامل الرسدي
والداليل ومتممة له« :مورين بيل ـ هرني ـ سامي ـ سوبهيد تشريش ـ ماري ـ تشاينا
ـ بوالند».
ويتم تقديم هذه الشخصيات إما عرب مظهرها «الفيزيقي» أو صفة من صفاتها،
أو أحد ألقابها .ويف الحاالت الثالث يكون لهذا التقديم وظيفة مقصدية ،إيحائية
تكشف عن الطابع املميز لهذه الشخصية أو تلك .فامري تقدم عرب لقبها « خط ماجينو
« ومورين بيل تنادي بـ «مرنج باي» أي املدللة إىل أبعد حدود الرتف وهو ما يعد
شتيمة لها .وتربع موريسون يف ابتكار األسامء واأللقاب ذات الوقع الخاص مثل« :يا
رأس الرصاصة» أو «يا ذات األصابع الستة والناب البارز» وال تخفى عىل القارئ روح
السخرية والتهكم واللعب باللغة التي تتمتع بها الكاتبة.
إن متايز الشخصيات ال يتم عرب متايز أسامئها وألقابها وصفاتها ومظهرها
الخارجي فحسب ،وإمنا عرب تنوع أصواتها ونرباتها وعاملها البسيكولوجي الذي يكشف
بهذا القدر أو ذاك عن دوافعها ويحدد مصريها .ومن هنا نرى أن إحساس «بيكوال»
الطاغي بالقبح هو ما يدفعها للتفكري باستمرار بالعيون الزرق النجالء التي متتلك فعل
السحر ،السحر الذي سيخلصها من كل عذاباتها لو أنها امتلكت مثل تلك العيون .وألن
«كلوديا» هي األخرى تغار من جامل البيضاوات نراها تندفع لتحطيم دميتها الجديدة
ذات العيون الزرقاء والبرشة البيضاء.
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ثم أليس اإلحساس بالقبح هو ما يدفع اإلنسان أحيانا ألن يكون مضحيا أو مجرما
ليعوض بطريقة ما عن نقصه؟ ولعل هذا ما دفع « تشوليل « إىل الجرمية يف الوقت
الذي دفع فيه زوجته إىل التضحية حد االستشهاد من أجل بيتها.
إن القبح عندما يتالزم مع الفقر والبؤس ال ميكن إال أن يفعل فعله يف تدمري كثري
من املشاعر واألحاسيس النبيلة إن مل يطلق العنان لكل ما هو وحيش ووضيع .ورمبا
هذا ما أرادت أن تقوله موريسون من خالل رصدها لتلك الشخصيات املقهورة.
 2ـ املكان ودالالته:
يأيت املكان يف هذه الرواية ليعزز مناخ البؤس الذي يخيم عىل تجمعات السود
األمريكيني ،وليكشف يف الوقت نفسه عن التفاوت بني املالك واملستأجرين السود من
جهة ،وبني السود والبيض من جهة أخرى ،ومدى انعكاس ذلك عىل سلوك اإلنسان
وأفعاله.
وعرب مشاهد الوصف الوصف البانورامي الذي يربز أدق التفاصيل نتعرف إىل
البيئة املكانية /االجتامعية التي تحتضن كال من أرسة كلوديا وأرسة زميلتها بيكوال التي
تدعى بآل برديلوف.
فكلوديا تصف الدار التي تعيش فيها بقولها« :دارنا عتيقة ،وباردة ،وخرضاء اللون.
يف الليل ييضء مصباح كريوسني غرفة واحدة رحبة ،أما الغرف األخرى فيحكم الظالم
قبضته عليها ،وتسكنها الرصاصري والفرئان ص  .»24ثم تنتقل لوصف منزل «بيكوال»
بقولها« :كانوا ينزلقون داخلني وخارجني من هذه العلبة الرمادية املقرشة دون أن
يختلج لهم جفن أحد من الجريان ص »56وعن النساء املرشدات تقول« :العشب لن
ينمو حيث يقمن ،والزهور متوت ،والظالم ترتامى .وتزدهر علب الصفيح واإلطارات
حيث يسك ّن ص .»129
وبني مشهد وآخر من هذه املشاهد يتكرر مطلع الرواية« :ها هي الدار خرضاء
وبيضاء ،ولها باب أحمر ،وجميلة للغاية »..وهذا التكرار املقصود ال يخلو من وظيفة
داللية إيحائية تعمق اإلحساس مبدى اغرتاب الشخصيات وبالبؤس املادي الذي يطبق
عىل أوراقها ،وبالتناقض الحاد بني ما تعيشه وما تحلم به ،بني عامل البيض وعامل
السود.
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إن الغرف التي يحكم الظالم قبضتة عليها ،والعلب الرمادية املقرشة وعلب الصفيح
واإلطارات املزدهرة  ،هي ما يفقد املكان هنا ألفته ووداعتة ويجعل منه محفزا عىل
الجنون ،والترشد ،والجرمية ،وهي املصائر التي انتهى إليها كل من بيكوال ،وسامي ،
واألب تشوليل عىل التوايل.
 3ـ شاعرية اللغة:
إن الحوارية املتولدة عن تعدد األصوات وتباينها كشفت عن جانب هام يف شخصية
موريسون ويف موهبتها تجىل يف قدرتها عىل تصوير شخصياتها بتنوعها الكالمي دون
اقتحام مبارش للسياق الرسدي أو طغيان لصوتها الذايت عىل أصوات أبطالها .ومن هنا
كان حديث األم مختلفا بنربته ومعجمه عن حديث االبنة ،وحديث السيدة برديلوف شبه
األمية مختلفا عن حديث سوبهيد تشريش املثقف املعتزل .واختالف اللهجات والنربات
يف العمل الروايئ رشط جوهري للكشف عن تباين الرؤى وتعدد املواقع واألدوار ،وهو
ما يعد املقدمة األوىل للجنس الروايئ.
وأمام هذا التنوع ،ميكننا أن نلمس شاعرية اللغة عند موريسون الناجمة عن
املستوى الكنايئ /االستعاري الذي يظلل بغاللته كثريا من مشاهد الوصف والتداعيات،
وغالبا ما يربز الجانب الحيس يف املستوى من الصور الفنية« :كانت عيناها صافيتني
كاملطر»« ،وهزات جذعها الهائل ،تاركة الضحك ينهل وكأنه دفق من وريقات األشجار
الحمراء حولنا».
وكام أشار املرتجم يف مقدمته نرى أن عامل موريسون مشبع بكثري من املواقف
التي عىل روايتها نزعة واقعية سحرية ليس أقلها ذلك املشهد الذي تتمنى فيه بيكوال
أن تختفي فتبدأ أجزاء صغرية من جسمها بالتاليش إىل أن تتالىش كلها عدا عينيها
املغمضتني اللتني تبقيان عىل الدوام.
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ترجمةوإعداد :منري الرفاعي
 غ ّيوم أبولونري يف الذكرى املئوية الثانية لرحيله -أديبات عامليات بأسامء مستعارة

 خورخي إدواردز ..الكاتب التشييل الذي أغضب الجميع ت .س .إليوت يرفض نرش رواية جورج أورويل -توتا كانيكو ..شاعر الهايكو األكرب

نوافذ على األدب والثقافة في العالم

ترجمة وإعداد:

من ــير الرفـ ــاعي

مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

•في الذكرى المئوية الثانية لرحيل غيّوم أبولونير Guillaume Apollinaire
رسائل «حُ بّه» إلى مادلين «الجزائرية».
•خورخي إدواردز فالديس  Jorge Edwards Valdesالذي أغضب الجميع.
•توتا كانيكو  Tota Kanekoشاعر الهايكو األكبر.
•أديبات عالميات بأسماء ذكورية ..أشهر األسماء المستعارة في األدب العالمي.

•ت .س .إليوت يرفض نشر رواية «مزرعة الحيوان» لجورج أورويل.

ترمجة وإعداد :منــري الرفــاعي

في الذكرى المئوية الثانية
لرحيل

غ ّيوم أبولونير Guillaume Apollinaire

حبّه» إلى مادلين «الجزائرية»
رسائل « ُ

غيوم أبولينري  26آب  1880ـ  9ترشين الثاين :)1918
الذي ولد باسم (فيلهلم ألربت فالدميري أبوليناري
كوسرتوفيسيك) هو شاعر وقاص وكاتب مرسحي
وروايئ وناقد فني فرنيس ،من أصل بولندي.
ولد فيلهيلم يف روما .كانت أمه «أنجيليكا
كوسرتوفيسكا» سليلة أرسة من نبالء بولندا ،وكان
جرنال يف جيش روسيا القيرصية لقي حتفه يف حرب القرم .أما والد أبولينري
ً
جده ألمه
فال يُعرف عنه يشء ،وإن كان يُظن أنه أحد نبالء غراوبوندن .نشأ كوسرتوفيسيك
متحدث ًا ثالث لغات ،هي الفرنسية واإليطالية والبولندية .ويف أواخر مراهقته هاجر إىل
فرنسا واتخذ لنفسه اسم «غيوم أبولينري» ،وكان جده من جهة أمه اسمه (أبوليناروس)
وهو اسم مشتق من اسم أله الشعر أبولون.
يعد أبولينري واح ًدا من أبرز شعراء مطلع القرن العرشين ،كام يعد من رواد الرسيالية،
عمل يعد من بواكري األعامل املرسحية
وهو أول من نحت كلمة «رسيالية» ،وكتب ً
الرسيالية ،وهي مرسحية «أثداء تريسياس».
تعرف يف باريس عام  1907عىل الرسامة ماري لورنسن  Marie Laurencinوعاش
معها عالقة مضطربة .وبدأ يف تلك الفرتة يعيش من وارد كتاباته .من قصائده الشهرية
قصيدة (جرس مريابو  )Le Pont Mirabeauالتي نرشت ألول مرة عام  1912ثم
ظهرت يف مجموعته الشعرية كحول  Alcoolsوفيها يتكلم عن انطفاء الحب مبرور
الزمن ،حيث يصف مرور ماء نهر السني يف باريس من تحت جرس مريابو الشهري
هناك يف باريس ،وكأنه يشبه ذلك مبرور الزمن.
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وكان قد صاغ مصطلح كاليغرام  Calligrammeالذي يصف فيه طريقته التي ابتدعها
يف كتابة بعض القصائد بحيث تشكل كلامت القصيدة رسامً ما .كان أبولينري قريباً
من الفنانني التكعيبيني والسورياليني من أمثال بابلو بيكاسو وهرني روسو الجمريك،
وكتب عدد من مقاالت النقد يف الفن التشكييل وصار يع ّد أحد النقاد الذين نظروا
لحركة الفن التشكييل املعارص.
تطوع يف الجيش الفرنيس بعد يومني من إعالن الحرب العاملية األوىل ويبدو أنه كان
يحب الحرب فقد كتب يف إحدى قصائده بأن الحرب جميلة ،وهو اليشء الذي مل
يغفره له بعض الفنانني الذين ال يحبون الحرب بطبيعتهم مثل لويس أراغون.
ُجرح يف الحرب العاملية األوىل ،ولكنه عاش حتى عام  ،1918حيث تويف من جراء وباء
اإلنفلونزا اإلسبانية عن عمر يناهز  38عاماً.
ومبناسبة مرور مئة عام عىل رحيل الشاعر الكبري غيوم أبولينري صدرت ،يف كتاب
جيب ،الرسائل التي كان قد بعث بها إىل (مادلني باجيس) الفتاة التي كان قد التقاها
يف القطار يف الثاين من شهر كانون الثاين  1915وهو يف طريقه اىل الجبهة .وكانت
مادلني باجيس تعيش يف مدينة وهران الجزائرية .ويف مطلع سنة  ، 1916زار أبولينري
حبيبته يف وهران ،واتفق معها عىل الزواج حال انتهاء الحرب .لكن وفاته بسبب جرح
يف الرأس ،يف التاسع من شهر ترشين الثاين  1918حالت دون ذلك.
كان يرسل ملادلني ،املغرمة بالشعر والشعراء ،رسائل من جبهة القتال يصور فيها
أوضاعه النفسية هناك ،ويكشف عن آرائه يف العديد من القضايا املتصلة بالشعر،
واألدب ،والجامل ،والحياة بصفة عامة .كام كان يرسل لها قصائد تعكس حبه لها:
أحتضن ذكراك مثلام أحتضن جسدا ً حقيقياً
وما ميكن أن تلمسه يداي من جاملك
وما ميكن ن تلمسه يداي ذات يوم هل سيكون أكرث واقعية؟
إذ من ذا الذي ميكنه أن ميسك بسحر الربيع؟ وما ميكن أن نحصل عليه أال يكون أقل
واقعية وأشد زواالً من الذكرى؟
وتروي مادلني أنها كانت قد ركبت القطار يف محطة مدينة نيس متوجهة إىل مارسيليا،
ومنها بالباخرة إىل الجزائر ،مل َّا صعد إىل العربة جندي ،وراح يتحدث إىل سيدة .يف
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البداية فكرت يف مغادرة العربة ألنها ستُحرم من الخلوة بنفسها كام كانت تأمل .إالّ
أنها عدلت عن ذلك ملا سمعت الشاب يسأل السيدة التي ترافقه قائالً« :إن ِ
كنت
ترغبني يف قراءة قصائد شعرية ...فغليك بـ»أزهار الرش» لبودلري ،ثم و َّدع الجندي
السيدة التي كان يبدو عليها بعض التعب .بعد أن انطلق القطار ،أخذت تسرتجع
ذكريات طفولتها السعيدة عىل شاطئ نيس وهي تلعب عىل رمال الشاطئ برفقة
أخوتها .ويف لحظة ما رشع الجندي يحدثها عن نيس لتكتشف أنه يعرفها ،وأنه عامل
بأرسارها وخفاياها أكرث منها .وأعلمته هي أنها تجد وهران ومدينة الجزائر وعنابة
أكرث حيوية وجامالً من املدن الفرنسية التي تطل عىل املتوسط .بعدها تحادثا عن
الشعر والشعراء لتجده معجباً مثلها ببودلري ،وبفرانسوا فيون ،وأنه يحفظ غيباً العديد
من قصائدهام .وملا علمت أنه شاعر ،وأنه يوقِّع قصائده باسم غيوم أبولينري ،كادت
تقفز لتحتضنه وتقبله من فرط السعادة بلقائه.
يف رسالته األوىل بتاريخ  16نيسان  ،1915كتب أبولينري إىل مادلني يقول:
مادموازيل :مل أمتكن من أن أرسل إليك كتاب الشعري ،ألن نارشي يف الجبهة مثيل،
وألن داره مغلقة .سوف أرسله إليك حاملا أمتكن من ذلك .هل تتذكرينني بني نيس
ومرسيليا يف أول شهر كانون الثاين؟ مع احرتامي وتقديري ،أقبل يدك.
ويف رسالة بتاريخ  11آذار  ،1915كتب لها يقول:
( )...اكتبي يل مطوالً أيتها الروح الجميلة .أنا ال أجرؤ عىل أن أطلب منك صورة ،لكن
إذا ما كنت تعلمني كم سأكون سعيدا ً بها ،فلعل ذلك يجعلك تقررين تجاوز بعض
االعتبارات ( .)...ستكون صورتك يف الجيب الداخيل لسرتيت ،من الجانب األيرس ،أي
يف نفس الجانب الذي به املسدس والسيف .وعىل قلب شاعرك ،ميكن لصورتك أن
ترثثر مع األسلحة وتكون لها خري رفيق.
ويف رسالة بتاريخ  14متوز  ،1915كتب لها يقول:
أنت عزيزيت ،وأنت الفتاة العذبة والجنية دامئة االنتباه ،ألنك حدست ما ميكن أن
يسعدين أكرث ،ذاك العطر الذي أنتظره مثلام أنتظر نضارتك نفسها .أنا أغضب بعد أن
أصبحت يل وحدي ،هذا مستحيل .لن أغضب أبدا .بل بالعكس ،أنا أق ّبل جبهتك ،وأيضاً
قدمك ،وأنت كلك كام يف رسالتك الجميلة .من جانبي ،أرسل إليك قلامً وخامتاً (.)...
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تخ ّييل كم أنا سعيد بعد قراءيت لرسائلك .أود أن أقول لك ذلك وأن أ ْمطرك مبداعبات
ناعمة تنسيك ذكرى كل يشء يف هذا العامل .عزيزيت الساحرة الجميلة ،ليس هناك أبدا ً
ما هو دينء يف رسائيل .أمتنى لك عيدا ً سعيدا ً .وأظن أن رسالتي ستصل يف الوقت
املحدد .فإن وصلت قبل ذلك ،يكون األمر أفضل .حدثيني عن نفسك ،هذا ما يهمني
بالدرجة األوىل ،بل لعله املوضوع الذي يهمني أكرث من غريه .أنت يل إذن يا عزيزيت
وأنا لك أيضاً(. )...
لقد حدثتني مؤخرا ً عن كلوديل (يقصد الشاعر بول كلوديل الذي كان معارصا ً له) .هذا
الكاتب املوهوب هو ما أفضت إليه الرمزية .هو ميثل بطريقة رجعية وعسرية العملة
النحاسية لرامبو .هذا األخري كان القطعة الذهبية أما هو فنحاسها .كلوديل صاحب
موهبة مل يفعل شيئاً سوى أشياء سهلة يف العظمة والسمو .يف عرص مل تعد فيه قواعد
أدبية ،يكون من السهل أن نفرض مثل هذه األشياء .وهو مل ميتلك الشجاعة ليك يتجاوز
نفسه ،خصوصاً تجاوز أدب الصور الذي أصبح اليوم سهالً .نحن متعودون عىل الصور،
ومل يعد منها ما ميكن أن يكون غري مقبول ،وكل يشء ميكن أن يرمز له بأي يشء.
إن األدب املصنوع من صور متتابعة مثل حبات املسبحة ال يكون جيدا ً إالّ للمصايني
بالسنوبيزم واملفتونني بالصوفية املزيفة(. )...
ويف رسالة بتاريخ  15متوز  ،1915كتب لها يقول:
جنيتي الصغرية املعبودة ،بإمكانك اآلن أن تكتبي يل كام تشائني ألنك أصبحت يل وأنا
أصبحت شاعرك ( )...أنا ،كام تعلمني ،سلطوي وأريد أن يكون لكل يشء يأيت مني
لذة بالنسبة إليك .وأريد أن تكوين يل وحدي روحاً وجسدا ً ألنني سيدك ،يا عزيزيت،
وسيدك عىل أية حال .أريد إذن أن تكوين يل مطيعة يف كل يشء ،وأن تنيس كل يشء
إال ما أنا راض عنه .ليست هناك تربية فاضلة ،وال يشء آخر ميكن أن مينع من أن
تكوين أَ َمتي املطيعة .ويف املقابل أنا أوفر لك كل ما باستطاعتي أن أوفره إلسعادك.
وعليك أن تتقبليه حتى ولو كان مؤملاً .عندئذ سيكون حبنا رائعاً .ويف الحقيقة ،هذا ما
ينسجم مع رغبات الطبيعة ،والرجل األول الذي تعرف عىل امرأة ،أمل يؤملها؟(. )...
ويف رسالة بتاريخ  9ترشين األول  ، 1915كتب لها يقول:
اآلداب العاملية ـ العدد  177ـ شتاء 2019

157

ترمجة وإعداد :منــري الرفــاعي

حبي ،أبعث لك بجناح فراشة أمسكت بها اليوم .الفراشات لها أسامء جميلة إالّ أنني
أجهلها .أسامء أسطورية جميلة .فلتبح لك تلوينات هذا الخريف بالتلوينات األكرث نعومة
لحبي لك.
قرأت اليوم أشياء لداونيزيو (يقصد الكاتب االيطايل غابريال داونيزيو الذي ساند
الفاشية يف بداياتها) .وهو بالتأكيد كاتب متص ّنع.
اليوم ال رسائل من مادلني .الطقس جميل وبارد .حبيبتي ،أرجو أن تردي دامئاً عىل
رسائيل ،حتى ولو اضطررت إىل تكرار السؤال ليك أجيبك .فكري يف أن جواباً عىل
سؤال يتطلب نصف شهر ليك يصلني (.)...
أنا أعبدك يا حبيبتي ،وأق ّبل شفتيك .أقبل أيضاً نهديك(. )...
ويف رسالة بتاريخ 15-آذار -1916كتب لها يقول:
حبيبتي ،مل أنم البارحة .ليس هناك وصف محتمل .وهذا أمر ال يتصور .لكن الطقس
جميل .أفكر فيك .نحن ننام مبكرين تحت النجوم .واليوم صباحاً شاهدت سنجاباً
يتسلق ،يتسلق .أنا متعب ومبتهج يف الوقت نفسه .فمي مملوء بالرتاب .ال أدري إن كنت
سأتلقى رسائلك هذا املساء .أمتنى ذلك.
ويف رسالة بتاريخ  18آذار  ،1916كتب لها يقول:
حبيبتي ،لقد أصبت أمس بجرح يف الرأس جراء قذيفة ثقبت القبعة ودخلت إىل رأيس.
لكن القبعة أنقذت حيايت .إنني أتلقى عالجاً ممتازا ً ،وأعتقد أن الجرح ليس خطريا ً.
سأكتب لك عندما يكون باستطاعتي ذلك.
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خورخي إدواردز فالديس
… Jorge Edwards Valdes
الكاتب التشيلي

الذي أغضب الجميع
ولد خورخي يف  29حزيران ،1931
روايئ وصحفي ودبلومايس تشييل.
حصل عىل جائزة ثريبانتس عام ،1999
ومنحه ملك إسبانيا خوان كارلوس
املواطنة اإلسبانية عام  .2010عمل سفريا ً لتشييل يف فرنسا.
السرية الذاتية يف أمريكا
يقول ماريو فارغاس يوسا« :يُعد إدواردز من أبرز كتّاب ّ
الالتينية ،وبرز يف ذلك بجدارة يف روايته «شخص غري مرغوب فيه» ،الذي يحيك
فيها تجاربَه الشخصية خالل وجوده يف كوبا ممثالً دبلوماسياً لبلده ،كام يظهر ذلك يف
الصادر مؤخرا ً يف مدريد «عبيد الشّ عار» من
كتابه «الدوائر األرجوانية» ،ويع ّد كتابه ّ
هذه املذكرات ،وهو كتاب يحيك لنا فيه عن أيام تكوينه يف تشييل ،ويستعرض العديد
دونوسو ،ووليم
وخوسيه
من األسامء األدبية الالّمعة مثل بابلو نريودا ،ونيكانور با ّرا،
ُ
ّ
فولكرن وسواهم ،فضالً عن انتقاده للمظاهر واملذاهب السياسية التي كانت سائدة يف
شبابه ،إنه يق ّدم لنا عرضاً رصيناً عن حياته التي وهبها لألدب وللدبلوماسية».
بعد صدور الكتاب األ ّول من مذكرات الكاتب التشييل خورخي إدواردز الذي كان يحمل
الصادر عام  ،1973وبعد صدور كتابه الثاين «الدوائر
عنوان «شخص غري مرغوب فيه» ّ
األرجوان ّية» عام  ،2012صدر كتابه الجديد يف  2018تحت عنوان «عبيد الشّ عار» .نرش
إدواردز هذه املذكرات (التي ميتزج فيها الخيال بالواقع) بعد أن جعلت كوبا منه بالفعل
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مرغوب فيه يف هذه الجزيرة ،بل
ري
ٍ
شخصاً غ َ
صيه هذا الكتاب شخصاً ممقوتاً من طرف
ّ
ُحكّام كوبا ،ويف طليعتهم فيديل كاسرتو ،وكان
صديق إدواردز الشاعر بابلو نريودا قد نصحه
بعدم نرش هذا الكتاب ،وأ ْن يحفظه لوقت
آخر ،يقول إدواردز «لو كان نريودا ما زال
عىل قيد الحياة لطلب منه اليشء نفسه».
صب جا ّم غضبه عىل إدواردز بسبب
كان نريودا قد ّ
نرشه هذا الكتاب الذي يكيل فيه انتقادات الذعة للنظام
الشيوعي يف جزيرة كوبَا ،التي كان يحلو
له نعتها باملنكوبَة! وكان صديقه الكاتب
رصح هو اآلخر
األرجنتيني خوليو كورتاثر قد ّ
الصحافيني ،بعد صدور كتاب إدواردز ،بأنه يفضّ ل أالّ يراه ،وأن ال يلتقي به
ألحد ّ
بعد اليوم .من بني العديد من املواضيع التي يعالجها هذا الكتاب نجد قصة أحد
الكوبيي ،وهو هيبريتو بادييّا الذي كان النظام الكويب قد سجنه ،ما سبّب يف
الشعراء
ّ
احتجاجات واسعة النطاق من طرف مختلف املثقفني يف العديد من البلدان األمريكية
واألوروبية عىل ح ٍّد سواء ،حدث هذا عندما كان خورخي إدواردز قامئاً بأعامل سفارة
بالده يف هذه الجزيرة عىل عهد حكومة أليندي.
ولد خورخي إدواردز يف تشييل عام  ،1931واجه العقوبات التي كانت قد فرضتها
عليه الثورة الكوبية ،فكتب عن ذلك الكثري وهذا ما جعله – حسب النقاد – يحصل عىل
جائرة سريفانتس يف اآلداب اإلسبانية عام  ،1999وعن هذه الذكريات أشار قائالً:
«إن قراءاته األوىل كانت ت ُف َرض عليه من طرف رجال ال ّدين اليسوعيني الذين كانوا
يق ّدمون له َّكل ما هو رديء ،ويحظرون عليه الكتب األخرى من اختياره… كنا نعيش
أرسى يف أجسامنا وعقولنا ،إذ من بني الكتّاب الذين كان محظورا ً علينا قراءتهم
غيي ُمو كابريرا إنفانتي ،والبريويف ماريو فارغاس يوسا،
كذلك يف ذلك الوقت الكويب ّ
وكنا شغوفني كذلك ببابلو نريودا الذي كان ينصحني ويقول يل :ال تكتب ذلك الكتاب
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عن كوبا ،وأنا سأخربك متى ميكنك إصداره ،وسوف أعلّم بقلم ال ّرصاص األحمر
الفقرات التي عليك حذفها منه» ،كان «شعارا ً» إىل جانب سائر أفراد التنظيم .إالّ أنني
رشه ،حيث قال يل بالحرف
مل أسلمه َّ
نص الكتاب ألنني كنت أعلم أنه لن يرتكني أن َ
الواحد :إن هذا الكتاب خطري ج ّدا ً وعليه أن ينتظر .وبعد صدور الكتاب يف مدينة
برشلونة قذفوين بالبيض ،والطامطم العفنة ،وهاجموين من جميع النواحي ،نريودا
كان قد مات ولكن أرملته ماتيلدي أو ّروتيا كان لها رأي آخر يف ذلك ،حيث قالت يل
الحق يف نرش كتبه».
إن الكاتب له ّكل ّ
ويحيك لنا خورخي أدواردز أن بابلو نريودا كان خصامً عنيدا ً ألوكتافيو باث ،وعندما
علم بصدور كتابه قال باث لبارغاس يوسا :إنه ال يعرف أحدا ً غري مرغوب فيه ،ميكن
ٍ
عندئذ
أن يكتب كتاباً مثل الذي وضعه أدواردز ،ونرش ذلك يف مجلته األدبية «العودة»،
الصدف أن يكون نريودا يف لندن
تأكد يل تغيري موقف نريودا من باث ،إذ شاءت ّ
مع زوجته ماتيلدي وهي التي حكت لنا الحكاية قالت« :فجأة ظهر هناك باث يف
القاعة التي كان بابلو يلقي أشعا َره فيها ويجيب عن أسئلة الحارضين ،وعندما رأى
باث قام من مكانه وتقدم إليه ليعانقه عىل الطريقة التشيلية ،التي ال تخلو من قُبالت
حا ّرة ومبالغات ،وبعد هذا اللقاء أخربين باث يف
الهاتف أنه قرأ ّكل أشعار نريودا ،فاكتشف
أنه أحسن بكثري من جميع شعراء الجيل
وتبي له يف ما بعد
اإلسباين الشهري ّ ،1927
أن الخطأ األكرب الذي ارتكبه هو ارمتاؤه يف
أحضان السياسة.
وعن لقاء أدواردز بخوليو كورتاثار
يقول :كان كورتاثار قد قال ألحد
الصحافيي إنه كانت تربطه به
ّ
صداقة متينة إالّ أنه منذ أن نرش كتابه
«شخص غري مرغوب فيه» فضّ ل أن ال
التقيت يف باريس مع أرملته
يراه .وبعد سنوات
ُ
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أو ُرو َرا برينانديث فقالت له بأنه أكرب مفكر سيايس يف
أمريكا الالتينية فقال لها وخوليو؟ فقالت« :خوليو
يف آخر أيامه كان يجتاز ظروفاً صعبة ويعاين
من ضغوطات سيئة» .وعن ته ّجم نيكانور با ّرا
عليه ،بأنه أضاع وقته مع نريودا ،قال :فعالً إنه
كان يقول يل ذلك دامئاً فهو يعرف أ ّن نريودا مل
كنت صديقاً لبورخيس
يكن شغوفاً بالكتب ،فلو ُ
لعلمت أشيا َء كثرية أكرث عن شوبنهاور ونيتشه ،إالّ
ُ
أنه كان صديقاً لنريودا ،وقال ذات م ّرة لصديقٍ له
فيلسوف وهو لويس أوجارثون« :أعتقد أن الفلسفة
الحقيقية هي أن يكون لدى كل إنسان يف العامل
زوجاً من األحذية ورشيحة لحم بقري ،فصار
يضحك»! وعندما أخربه نريودا بأنه ستقع
له أشياء سيّئة بعد نرشه لكتابه «شخص غري
مرغوب فيه» قال :الواقع أن الكتاب قرأه أناس كثريون ،وما زال يُقرا ً حتى اليومّ ،إل
يل كثريا ً ،وخضعت كتابايت بعد ذلك لرقابة
أ ّن نريودا كان عىل صواب فقد ته ّجموا ع ّ
ُمشددة ،وباختصار جعلوا حيايت مستحيلة ،فقد كانت تلك األوقات أزمنة الشّ عارات.
عندما حصل أدواردز عىل جائزة سريفانتس يف اآلداب عام  1999قال إنه وجد يف
أي كاتب آخر ال دانتي ،وال رابياليس ،وال موليري ،وال حتى
سريفانيس ما مل يجده لدى ّ
خاصة يف رائعته «دون كيشوت»
عند غوته ،قال« :لقد
ُ
ألفيت يف أعامل سريفانيس ّ
شيئاً رمبا كان يشاركه فيه شكسبري وحده ،إذ شاءت األقدار أنه يف  23نيسان من عام
 1616تويف اثنان من أعظم الكتّاب يف عامل األدب ،وهام سريفانيس وشكسبري ولهذا
يُع ّد هذا اليوم يوماً عظيامً يف تاريخ اآلداب العاملية».
وأشار إدواردز أنه مل يكن عىل علم قط منذ نعومة أظفاره وهو يكتب أبياتاً شعرية
بسيطة وفقرات أدبية متعرثة عىل دفاتر مدرسية أنه سيأيت يوم يحصل فيه عىل أكرب
جائزة يف األدب اإلسباين وهي جائزة سريفاتس.
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معروف عن إدواردز دفاعه املستميت عن الحريّات الفردية والجامعية يف األدب
رث اتساعاً باللغة
والحياة وهو يقول :إن الكتّاب العظام يعملون عىل جعل العامل أك َ
واألدب وسريفانتس بروايته «دون كيشوت» فتح عوامل واسعة وفسيحة أمام القراء،
لكل
وقد أصبحت هذه الرواية مبفردها وكأنّها فضاء من الحرية» ،وهكذا فإنه بالنسبة ٍّ
من سريفانتس وإدواردز فإن األدب هو كذلك فضاء من الحرية ،ومهمة األديب العمل
عىل زيادة توسيع حدود هذه الحرية ،بل والعمل عىل تحطيم وتدمري ،أو عىل األقل
تقريب جدران زمانه ،وهذا ما قام به أدواردز يف روايتيْه «حلم التاريخ» و«الضّ يف»
منذ سنوات عديدة قبل أن يسقط جدار برلني الذي أصبح رمزا ً و َعلامً يف القرن
العرشين لفتح نوافذ ُمرشعة ميكن من خاللها رؤية آفاق جديدة ال حدود لها .إ ّن
إدواردز يف كتاباته إنّ ا يتق ّمص دور املحارب الذي ال يهدأ له بال حتى تتساقط،
الصمت ،وجدار ال ّرقابة ،وأخريا ً جدار الحريّة.
وتتهاوى ّكل الجدران ،أ ّولها جدار ّ
إ ّن الكتّاب الذين ينتمون لجيله الذي يُعرف بجيل الخمسني راهنوا عىل الحرية ُمض ّحني
رصح إدواردز ذات مرة يف هذا القبيل أن
بكل غا ٍل ونفيس ،وقد ّ
ودم .إن حرية التعبري
ّشخصيات رواياته هي أشباح من ٍ
لحم ٍ
بالنسبة إليه توازي عنده يف األهمية حرية الضمري ،ذلك
أنه كاتب شاهد عىل عرصه يف ال ّربع األخري من القرن
يجسد
الفائت ّ
خاصة يف بلده ،ويف كوبا وأوروبّا ،إنه ّ
الصاع الدائر بني
يف حياته ويف أعامله اإلبداعية ّ
التعسفي،
العقل الشّ عري املتسامح ،والعقل الجائر ّ
بني اإلرادة اآلمرة ،والحرية والضمري.
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توتا كانيكو
Tota Kaneko
شاعر
الهايكو
األكبر
يف العرشين من شهر شباط  ،2018تويف يف العاصمة اليابانية طوكيو ،شاعر الهايكو
األكرب ،توتا كانيكو عن عمر يناهز  98عاماً .وصدرت ومؤخرا ً عن دار «بيبا» ترجمة
فرنسية لسريته التي كانت قد صدرت يف لغته األم عام . 2016
ولد توتا كانيكو عام  1919يف منطقة» شيشيبو» الجبلية الواقعة عىل بعد مئة كم
شامل طوكيو .وكان والده طبيبا فقريا ُمغرماً بكتابة الهايكو لكن من دون أن يزعم أنه
شاعر باملعنى الحقيقي للكلمة .وبسبب الفقر الذي كانت تعاين منه تلك املنطقة الجبلية،
كان يقبل بأن يعالج املرىض مقابل مبالغ تافهة ،وأحياناً مقابل دجاجة ،أو أرنب بري
اصطيد يف الجبل.
ويف املعهد الثانوي ،رشع توتا كانيكو يف كتابة أشعار الهايكو .وكان ينرش قصائده يف
مجلة مدرسية تحتضن انتاج أحباء الشعر يف أوساط الشباب املدريس .وكان الشاعر
سايهو شيامدا الذي كان معروفاً يف األوساط األدبية والثقافية مرشفاً عىل املجلة
املذكورة .ومنذ البداية تأثر به الشاعر الشاب الذي هو توتا كانيكو ،ورشع يرتدد عىل
مجالسه الخاصة بغرض االستفادة منه.
ويف فرتة الثالثينيات ،تزامناً مع صعود املد النازي يف أملانيا ،برزت النزعة العسكرية
يف السياسة اليابانية الرسمية .وقد استغلت الطبقات الرجعية واملحافظة تلك النزعة
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لدعم نفوذها ،ونرش أفكارها الشوفينية يف كامل أنحاء البالد .وبتلك األفكار ،تأثر
توتا كانيكو يف مطلع شبابه ،ظناً منه أن النزعة العسكرية ميكن أن تحقق لبالده
التقدم والرقي ،وتساعدها عىل أن تصبح دولة عظمى مثل بريطانيا وفرنسا والواليات
املتحدة األمريكية .لذلك مل يرتدد يف االلتحاق بالجيش ل»الدفاع عن األمة اليابانية
العظيمة» .ويف سريته يعرتف توتا كانيكو أنه كان معادياً للدميقراطية .وكان يرى
الداعني لها ،وأيضا الداعني لالشرتاكية ،أعداء لوطنه.
وبعد اندالع الحرب الكونية الثانية ،وتحديدا ً عام  ،1941قامت السلطات العسكرية
اليابانية باعتقال الشاعر سايهو شيامدا بسبب رفضه النزعة العسكرية ،ولألفكار
املحافظة والشوفينية .ويف السجن قامت الرشطة بتعذيبه بطريقة وحشية أدت إىل
وفاته بعد إطالق رساحه بفرتة قصرية .كام اعتقلت وعذبت أيضاً الشاعر هايجني
هاكسون واتانبي الذي كان من ابرز وجوه الحركة الشعرية الجديدة يف مدينة كيوتو.
وقد اشتهر يف تلك الفرتة بقصيدة يقول فيها« :الحرب كانت هناك منتصبة عند نهاية
الرواق» .ومل تكتفي الرشطة بذلك ،بل زجت يف السجن بشعراء آخرين بينهم شاعرة
شابة كتبت قصيدة فيها تقول  »:تحت سامء من الرياح املوسمية ،نساء يرددن خالل
املظاهرة :تحية للبنود الرافضة للحرب يف الدستور» .مع ذلك واصل توتا تانيكو القتال
عىل جبهات متعددة ليعيش أهوالها وفظائعها .ويف فرتات الهدوء ،كان يكتب قصائد
يصور فيها الحظة  »:قصف! وقلمي مشحوذ جيدا للكتابة» .و يف قصيدة أخرى كتب
يقول  »:هضبة من جوز الهند والشمس تسطع كل صباح عىل هذه املجزرة يف الوحل».
عش فقط».
أو  »:أيتها السحب الزرقاء فوق البحر – وأنت ليس عليك أن تطرح أسئلةْ :
عند نهاية الحرب ،انترشت املجاعة يف اليابان لتحصد أرواح الكثريين .وكان عىل
توتا كانيكو أن يقتات مع رفقاه الجنود املهزومني من األعشاب الربية ،ومن الضفادع
والثعابني خشية املوت جوعا .وواصفا تلك األوضاع العسرية ،كتب يقول  »:مالحظة
يل حني أتذكر ذلك اآلن ،تجربة مريعة .لكن يف الوقت
املوت عن قرب ،كانت بالنسبة إ َّ
ذاته ،كُ َّنا نشعر بأننا نعيش يف عامل مجهول ،وأننا نجد أنفسنا يف وضع ال ميكن تصوره.
أما يف مجتمعاتنا املعارصة فإن الفرصة ال تتوافر لنا ليك نعيش تجربة مواجه املوت
وجهاً لوجه».
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وقد ض َّمت مجموعته الشعرية األوىل قصائد تعكس التجارب املريرة التي عاشها خالل
الحرب الكونية الثانية ،أي عندما كان يعيش املوت يومياً ،بل يف كل لحظة ويف كل
ساعة .فمرة هو يف غابات كثيفة جعلتها الغربان تبدو سوداء مع أن الربيع يف منتصفه.
وهو منحن يستمتع بنور البحر منعكساً عىل ظهره ،وأمامه الزهور وقد جفَّت .قبالة
نصب تذكاري تخليدا ً للفنانني الذين استشهدوا عىل جبهات القتال ،يتذكر أن أغلب
هؤالء قضوا يف املستنقعات ويف الغابات الكثيفة .كام يتذكر فناناً رسم صورة لزوجته،
ولكفها املثري ،ثم انطلق ليموت عىل جبهة القتال .وبينام يهيم الجنود املهزومون عىل
وجوههم ،ينضج الرز ،وتكرب أشجار الخايك.

أديبات عالميات بأسماء ذكورية
أشهر األسماء المستعارة في األدب النسوي العالمي

أديبات عامليات عديدات ،قدم َّن أنفسهن إىل الق ّراء بأسامء ذكورية وهمية ،ومل يكن
هذا األمر دامئاً هو خيار األديبة ورغبتها وإمنا هو خوف من رفض املجتمع لعمل أديب
تكتبه امرأة .إذا كانت النظرة العامة يف القرن التاسع عرش لألعامل األدبية النسائية
بأنها محض ت ّرهات ،وقصص رومانسية ال تصلح للنرش أو القراءة .ومن هنا لجأن لتبني
أسامء أدبية تكون حاجز األمان بينهن وبني املجتمع.
افرتضت الكاتبة اإلنكليزية (فريجينيا وولف) بأن هذه الظاهرة نتجت من رصاع
داخيل عانت منه املرأة الطموحة يف مجتمع ذكوري ال يأخذ إنجازات النساء عىل محمل
الجد ،فلجأت املرأة إىل االحتجاب وراء اسم ذكوري ،مستبعد ًة بذلك هويتها الحقيقية
عىل الساحة األدبية.
نجحت أسامء عديدة بفرض وجودها ،و ُخلدت أعامل أدبية عديدة وحولت كثري منها
إىل مرسحيات وأفالم .وحتّى بعد أن تكشفّت الهوية النسائية الحقيقية التي كانت تقف
وراء هذه االعامل ،إال أن أغلبهن ال زلن يعرفن بأسامئهن املستعارة ومنهن:
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لويزا ماي ألكوت “:)1832 – 1888( ”Louisa May Alcott

واحدة من أشهر أدباء القرن التاسع عرش ،بدأت مسريتها
األدبية باسم“ :ا.م .بارنرد” بعد أن فكرت بنرش أعاملها تحت
اسم مجهول ،وذلك ملا كانت تتوقعه من ردة فعل املجتمع
األمرييك يف ذلك الوقت تجاه عمل روايئ نسايئ .نَرشت
ألكوت مجموعة من القصص يف الجرائد تحت اسم ” بارنرد”.
وبعد ذلك نرشت أشهر أعاملها األدبية “نساء صغريات” باسمها
الحقيقي“ :لويزا ألكوت” .عكست ألكوت معاناة املرأة والطفل،
وتط َّرقت إىل حقوق املدنيني يف العديد من أعاملها.
ماري آن إيفانس ): Mary Ann (Marian) Evans “ (1819-1880

روائية إنكليزية ،وواحدة من أشهر الكتّاب واألدباء يف العرص الفيكتوري .دخلت
عامل األدب باسم “جورج إليوت .اختارت إيفانس اسامً ذكورياً لتؤخذ أعاملها عىل
محمل الجد ،ولتبعد نفسها وأعاملها األدبية عن األحكام التي
تطلق اعتامدا ً عىل جنس املؤلف .وبعد أن نُرشت رواياتها ”آدم
بيد” عام  1859ونالت الرواية إعجاب النقاد وأُمطرت الرواية
ومؤلفها” جورج إليوت” باملدح والثناء ،كشفت إيفانس عن
هويتها الحقيقية ،ولكنها استمرت بعد ذلك بنرش أعاملها األدبية
تحت إسمها املستعار“ :جورج إليوت.
شارلوت برونتي “:)1816-1855(”Charlotte Bronte

الروائية والشاعرة اإلنكليزية تشارلوت برونتي ،مؤلفة “جني آير“ ،واحدة من أكرث
الروائيات شهرة يف التاريخ ،كتبت أعاملها األدبية باسم “كيور
بيل” ،اختارت هذا االسم ألنها وجدت فيه الهوية الالزمة للنجاح
يف ذلك الوقت .وقد سمح هذا االسم ألعامل برونتي بأن تحصل
عىل التقدير والنرش .وتُعد رواية تشارلوت برونتي «جني آير»
واحدة من أكرث األعامل األدبية تأثريا ً يف التاريخ ،ونُرشت هذه
الرواية فيام بعد بإسم “شارلوت برونتي.
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إيميلي برونتي (Emily Bronte )1848-1818

اختارت الكاتبة إميييل برونتي ،صاحبة رواية مرتفعات ويذيرنغ ،اسم “إليس بيل”
لتقدم عملها الروايئ الوحيد”مرتفعات وذيرنج” من خالله .اختارت إميييل برونتي
هذا االسم لتمنع التحيز للجنس بأن يكون هو الحكم عىل عملها
الروايئ .وبعد وفاة إميييل برونتي قامت أختها تشارلوت برونتي
بتحرير روايتها ونرشها مجددا ً باسمها الحقيقي “إميييل برونتي”.
واآلن ت ُعد رواية “مرتفعات ويذيرنغ” من أشهر كالسيكيات األدب
اإلنكليزي.
أمانتين أورو لوسيل دوبين (:Amantine Aurore Lucile Dupin )1876-1804

كتبت الروائية الفرنسية أمانتني أعاملها الروائية باسم “جورج صاند” .أمانتني ،ابنة
العائلة الفرنسية األرستقراطية ،كتبت إىل جانب الروايات عددا ً من املقاالت النقدية
والسياسية ،وكانت ناشطة يف مجال الحركات النسائية .وعىل
الرغم من استمرارها يف نرش أعاملها األدبية باسمها املستعار إال
أن هويتها النسائية كانت ظاهرة ومعروفة للق ّراء .أمانتني دوبني،
ابنة الثورة الفرنسية ،كانت متثل لكتّاب عرصها الثورة والتجديد
واالستبشار.
نيللي هاربر لي (:Nelle Harper Lee )2016-1926

األمريكية نيييل هاربر يل ،اختارت أن تكتب باسم “هاربر يل” متجاهلة اسمها األول؛
لتعطي قدرا ً أكرب من األهمية والثقل لعملها الروايئ الوحيد ” أن تقتل طائرا ً بريئاً“،
تسلط نيليل هاربر يل الضوء يف هذه الرواية عىل قضية
التمييز العنرصي يف إحدى املدن األمريكية الصغرية .حصلت
الرواية عىل جائزة البوليتزر األدبية .وتعد من أنجح روايات
األدب األمرييك.
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أليس شيلدون (:Alice Sheldon )1987-1915

كتبت أليس شلدون أعامل الخيال العلمي تحت اسم“ :جيمس تبرتي” إلخفاء هويتها،
ومع مرور الوقت تبني أن هذا االسم “جيمس تبرتي” هو اسم مستعار .ورأى بعض
النقاد بأن من يقف وراء هذا االسم هي امراة ،و أرص آخرون عىل أن الكاتب رجل
يخفي اسمه الحقيقي؛ ألنه ضابط يف املخابرات العامة وعليه أن يخفي هويته عن
جمهور الق ّراء.
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ت .س .إليوت
يرفض نشر رواية «مزرعة الحيوان»
لجورج أورويل
يف الرسالة التي يرفض بها ت .س .إليوت نرش رواية جورج
قائل« :ليس
أورويل الرمزية «مزرعة الحيوان» يربر ً
لدينا قناعة ،بأن هذه هي وجهة النظر الصحيحة
النتقاد الوضع السيايس».
نرشت هذه الرسالة إلكرتونياً أول مرة عىل موقع
املكتبة الربيطانية ،إىل جانب العديد من الوثائق
التي تتعلق بكتاب القرن العرشين.
رسالة إليوت التي بدأها بـ «عزيزي أورويل»
يف  13متوز  1944عندما كان مدي ًرا لدار النرش
«فيرب وفيرب» التي رفضت نرش رواية «مزرعة
الحيوان» ،وصف فيها إليوت نقاط قوة الرواية بقوله:
«نحن متفقون عىل أن الرواية قطعة مميزة من الكتابة،
وأنه قد تم التعامل مع القصة بشكل بارع ،وأن الرسد يحافظ عىل اهتامم
القارئ؛ وهذا يشء استطاع القليل من الكتاب تحقيقه منذ غوليفر».
«مزرعة الحيوان» ،قصة هجت الستالينية وأظهرت ستالني خائناً ،رفضها أربعة
نارشين عىل األقل ،وكان أكرثهم يتفق مع إليوت بأنها جدلية ج ًدا يف وقت كانت فيه
اململكة املتحدة يف تحالف مع االتحاد السوفيايت ضد أملانيا.
«أظن أن عدم رضاي الشخيص عن القصة الرمزية هو أن أثرها سلبي .يجب عليها أن
تحفز بعض التعاطف مع ما يريده الكاتب ،باإلضافة إىل التعاطف مع اعرتاضاته عىل
يشء معني :ووجهة النظر اإليجابية ،التي أفهم أنها تروتسكية ،ليست مقنعة».
«رغم ذلك ،فإن خنازيرك أكرث ذكاء من بقية الحيوانات ،ولهذا فإنها األكرث أهلية
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إلدارة املزرعة ،يف الحقيقة ،ما كان ملزرعة الحيوان أن
تكون لوالها؛ لذلك ميكن املجادلة بأن املزرعة
مل تكن بحاجة للشيوعية ،بل إىل املزيد من
الخنازير شديدة الحب للعمل» .يقول إليوت.
نرشت دار «سيكر وواربرغ» رواية «مزرعة
الحيوان» يف آب  .1945كتب أورويل يف
مقدمة الكتاب الذي مل يطبع حتى عام  1972أنه
«كان من الواضح عند كتابة الرواية يف عام 1943
أن نرش الكتاب سيكون يشء صعب» .يكمل أورويل:
«إذا حاول النارشون واملحررون إبقاء
بعض املواضيع غري مطبوعة فإن هذا
ليس لخوفهم من املحاكمة بل من الرأي
العام .يف هذا البلد ،الجنب الثقايف هو
أكرب عدو ألي كاتب أو صحايف ،وال
أظن أن هذه النقطة متت مناقشتها كفاية».
«يف هذه األيام ،املطلوب هو اإلعجاب غري الناقد لروسيا السوفييتية .الكل يعرف هذا،
وتقري ًبا الكل يترصف تب ًعا له .أي انتقاد جدي للنظام السوفيايت ،إي إفصاح عن وقائع
تود الحكومة السوفيتية إخفائها ،ال يتم طبعه».
رسالة إليوت هي واحدة من  300وثيقة تم حفظتها املكتبة الربيطانية إلكرتونياً ،مزيج
من املسودات ،املذكرات ،الرسائل والدفاتر لكتَّاب من فريجينيا وولف إىل أنجيال كارتر
وتيد هيوز.
األرشيف األديب يكشف أن أورويل مل يكن الكاتب الوحيد الذي تعرض لسلسة من
الرفض ،فاملكتبة أيضاً حفظت مجموعة رسائل رفض لرواية جيمس جويس «صورة
الفنان يف شبابه» ،وتظهر كيف حاولت راعيته هارييت شو ويفر البحث عن مطبعة
للرواية التي نرشتها عىل شكل سلسلة يف مجلة .The Egoist
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إحدى املطابع أخربت ويفر أنهم «لن يتحملوا مسؤولية أي عمل مشكوكاً فيه حتى
لو كان كالسيكياً» وطلبت أخرى «حذف بعض الفقرات التي اعرتض عليها البعض».
القانون الربيطاين حمل املطبعة مسؤولية طباعة أي كتاب اعرتضت عليه الحكومة،
ريا عىل طباعة رواية جويس.
لكن النارش األمرييك ب .و .هيوبش وافق أخ ً
األرشيف يحتوي أيضاً عىل رسالة من وولف يف عام  ،1918ترفض فيها نرش «عوليس».
وولف تخرب ويفر أن طول الرواية هو السبب ،وتقول« :ال نستطيع إيجاد أحد ليساعدنا،
وباملعدل الذي نعمل به ،فإن كتاباً مكوناً من  300صفحة سيحتاج إىل سنتني إلنتاجه،
وهذا بالطبع يشء غري مقبول لك أو للسيد جويس».
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النافذة األخرية
 -بحرية وسط الضباب

 -د .طالب عمران

النافذة األخيرة

حبرية وسط الضباب
د .طالب عمران

روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تحرك بنا الباص يف الثامنة صباحاً 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 ،ال يعنيهام تواجدهام بني
جمع كبري رمبا حوى بعض الفضوليني ،وهذا مشهد مألوف يف الهند.

د .طالب عمران

العشاق يترصفون بحرية ..ينترشون يف الحدائق وهي كثرية ،ويف املناطق السياحية
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 التجد سوى الفقراء واملنبوذين والطبقات الدنيا. وهنا أيضاً طبقات ثرية ثراء فاحشاً تعيش – وهي قليلة العدد – عىل حسابماليني الفقراء والجائعني ...متاماً كام يف أمريكا ،بل أن أمريكا – عىل الرغم من
طاقتها وثروتها -تحوي ماليني املضطهدين واملفجوعني .إضافة إىل القمع والجشع
واالستغالل ومد األيدي األخطبوط ّية 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 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.
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وأحياناً يدفع مر ِّوجو الفتنة (من جامعة  .R . S . S .وهو جناح 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 سقوط 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 إبّان
حكم (الجاناتا) – وكان ((موارجي ديساي)) رئيساً للوزراء آنذاك  ،-ومثل هذا االقتتال
أدى إىل انفصال الباكستان عن الهند يف أواخر األربعينيات .ولو بحثت عن السبب
لوجدت األيدي املحرضة الخارجية ،التي توقد نار الفتنة وتساهم يف تغذيتها حتى
تستنفد الهند طاقاتها.
يف املرتفعات املطلة عىل مدينة (بانتنا غار) 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 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..
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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 ما بدأناه هو البحث عن غرفة جديدة متكنا من العثور عليها بعد
ألي مبساعدة فتاة هندية من املدينة.

***

كانت (بارميشواري) وهو اسم الفتاة قصرية القامة ،تبدو كالطفلة مع أنها نيفت
عىل الخامسة والعرشين ، ،وهي ابنة ألحد املزارعني العاملني يف نينيتال ،يف زيارة
ألهلها خالل إجازة طويلة من عملها يف دلهي وهي تعمل يف وزارة الرتبية الهنديّة
وأ ّمنت لرفيق رحلتي العراقي منحة من الحكومة الهنديّة وقد ق ّدم طلباً يحيك فيه عن
معاناته يف دراسته .لذلك كان عليها وهي ابنة نينيتال أن تساعدنا يف البحث عن
غرفة يف فندق .كانت ترتدي (الساري) اللباس الهندي املشهور الذي يكشف قسامً
كبريا ً من جسم املرأة من ناحية البطن والظهر .وهو قطعة طويلة من القامش بطول
ستة أمتار ..يطوى فوق بعضه طيات ع ّدة حول جسد املرأة .ومع الساري ترتدي املرأة
الهندية(بلوزة) قصرية وتنورة مشدودة مبطاط ،تضع تحته طيات الساري.
ويع ُّد الهنود الرسة والظهر من مفاتن املرأة التي ال حرج عليها إن 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 تُع ُّد من أشهر املصايف الهندية ويقصدها
السياح واملصطافون من أغنى طبقات الهند .فتيات جميالت من أرس متحررة ،أزواج،
عشاق يقطعون الطريق حول البحرية يركبون الزوارق ويجذِّفون ..يحركون األرشعة،
يركبون الخيول التي خصص لها نصف الطريق حول البحرية .كنت ترى باستمرار
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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 أكتوبر) 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 كالكوتا ومومباي 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 ويغلّفها
الضباب يف أغلب أشهر الخريف والشتاء والربيع.
يف الشارع الرئيس حول البحرية ميكن للسيارات أن تتحرك ،أما يف املناطق األخرى
فنادرا ً ما ترى 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 إنه كان ملكاً ظاملاً
انترص عليه اإلله يف مثل هذا اليوم قبل آالف األعوام .يف ( الدو شارا) 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 (الدو شارا) يحرق الهندوس يف احتفاالتهم ثالثة متاثيل :متثاالً للملك (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 للمشاركة
يف االحتفال .يف بعض األمكنة كان بعض الرجال املزودين ببنادق الضغط ،يسلمون
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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 البحرية ،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 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 اليدوية 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 (التبت)،
حيث البوذيون ميتلكون العامل بروحانيتهم ونظرتهم إىل الدنيا ،يقودهم (الداالي الما
األعظم) الذي يتقن لغات عاملية عدة وهم يجلّونه ويقدسون تعاليمه يف كل بلدان
الرشق األقىص.
كثري من أهل التبت يؤمون نينيتال حيث يبيعون سلعهم املكونة من األقمشة املصنوعة
من التيل والقطن والنايلون ،وبعض الصوف واألقمشة امللونة التي تسرتعي زخرفتها
انتباه السياح .وهم وديعون ببساطة القرويني ،تحس فيهم رجولة الرجل العميقة،
180

اآلداب العاملية ـ العدد  177ـ شتاء 2019

النافــذة األخــرية

ودفء املرأة وحنانها.
القرويون يف املناطق املحيطة بنينيتال يستفيدون من أشهر االصطياف هذه فيصطحب
أغلبهم الخيول إىل نينيتال ليؤجروها للمصطافني يف الشوارع الرئيسة 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 (أكتوبر) بأصوات بديعة تحمل براءة
الطفولة وجاملها .أطفال من مختلف األعامر (ذكور وإناث) بأزياء املدارس مختلفة
األلوان ،يهتفون ملء حناجرهم يف ذكرى ميالد زعيمهم الذي أعاد للهند حريتها
املقدسة دون إراقة قطرة دم واحدة .هذا الزعيم 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 بإنكليزية سليمة ،هي لغة أبناء الجنوب،
حيث يتعلمها الصغار منذ أن يبدأوا الكالم ،عىل عكس الشامل حيث الغالبية تكاد ال
تتكلم إال الهندية حتى يف دلهي وأغرا ومدن البنجاب...
خرجنا من املطعم نقصد الهضاب الغربية املحيطة باملدينة ،وقررنا صعود أعىل 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 عن املهامتا غاندي ،اجتزنا امللعب وبدأنا نصعد يف طريق مرصوف بالحجارة،
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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 الرئيس 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 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 املغني 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.
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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 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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