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َوْقَت تصحو السماء..

رئيس التحرير
بديــع صّقـــور

ـ 1 ـ 

/ستصحو السامء، وتتبدد الغيوم/..

السحب  تلك  رأى  العالية..  الزرقاء  السامء  يتأمل  راح  ظهره..  عىل  سقط  »عندما 

تتهادى متموجة«..

وارتدَّ طرف الريح..

ملَِّت الوردة عبق أنسامهم الغاربة..

 ***

ستصحو السامء..

مثة بوٌح ناي يراقص نجامً فوق تالل املََساْء..

مثة مواٌل معطر بندى الرباري، يسوق قطعان الغيوم إىل وطن الشمس.

 ***

وأتوق للهائم من أرواحهم فوق هضاب النجوم..

أتوق لحضِنك القمري، الناهد كثلج الجبال العالية العصيِّة عىل الريح..

و/ستصحو السامء/.

شــــرفات
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ـ 2 ـ 

أقوال:

ـ »مثة شمس ال تغيب يف كلِّ ما أكتب«

»البري كامو« 

هو الحبُّ يسكن قلب الحروف..

من  نبع  حروفك  بني  من  يفْض  مل  إذا 

.. الحبِّ

حقول  يف  وقتك  تضيع  ال  أن  حاول 

الكتابة..

ـ »بعد مويت، قد يذكرون يف الصحف 

أنني كنت كاتباً، ونلُْت جائزة »نوبل« لآلداب، 

ولكن إذا كان من املمكن أن يضيفوا إىل 

يف  ما  بشكل  ساهمُت  أين  املعلومة،  هذه 

تعزيز السالم.

»خوسيه ساراماغو« 

مىض عىل رحيلك يا »دون«  خوسيه عرش سنوات، وما من أحد أخذ بوصيتك.. 

مازالت الحروب تتواصل.. وكل سنة تزداد عن 

أنت  تنتظر  ال  والحروب..  القتل  سابقتها يف 

ومن سبقوك أن تشكل مساهامتكم قيد أمنله 

يف تعزيز السالم.. فاملتوحشون ال ينفكون عن 

إشعال الحروب..

سوى  الغزاة  من  تنتظر  ال  تنتظر..  ال 

الخراِب.. َومْلِء األرض بالقبور.

ـ »ما يكتب بالقلم، ال ميحى برضبة بلطة«

»مكسيم غوريك« 

الذي  أن  يظنون  الكلمة  وأعداء  القتلة 

بلطة..  برضبة  ميحوه  أن  ميكن  القلم  يكتبه 
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ما يكتبه القلم عن الحبِّ والحياة ليس شجرة 

ميكن قطعها برضبة بلطة.. لن تيبس حروف 

ال  ال   .. والحبِّ بالصدق  املجبولة  الكلامت 

تحاولوا أن متحوا ما يكتبه القلم برضبة بلطة 

يا أرشار العامل. 

ـ قال املنجم الجسور للخان جنكيز:

»سرتافقك غيمة ما، ما دمت قوياً، وحني 

تختفي سيزول مجدك«.

»جنكيز إيتامتوف« 

خان،  جنكيز  خالف  الجسور  املنجم  وألن 

يظلله  ما  بأنَّ  الطاغية  يقتنع  مل  شنقاً..  قتله 

أسوَد  دخان  من  داكنة  غيوٍم  سوى  ليست 

مقيٍت.. وحاملا سقط الخان جنكيز تالشت غيومه..

وما أكرث الذين تالشت وتتالىش غيوُمهم.. 

وكالعفن يسقطون يف مكبات التاريخ.

ـ »مل تكد سبع سنوات متيض من حكمي حتى استوى فيها الخادم باملخدوم، والعبد 

بسيده، وأمن الضعيف رشَّ القوي« 

»جوديا«    

أحبه الناس وتعلقوا به.. الصديق »جوديا«! 

يف الكثري من العصور، قلة ممن يشبهونك أيها 

امللوك  من  الكثريون  »جوديا«،  العزيز  امللك 

إىل  فتحولوا  الشعوب  أحرقته  حطباً  صاروا 

رماد.

ـ قال جورج بوش االبن، حينام غزا العراق: 

إنني أحارب يف العراق من أجل الله والصليب.

وردت عليه »هيلني توماس« : إنها حرب الشيطان وليست حرب الله.
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وقبل أن متوت تركت عبارتها التي كانت ممنوعة من النرش: 

اإلرسائيليني  بأن  أبداً..  عنه  أتراجع  لن  قلتُه  والذي  موقفي  أغري  ولن  سأموت  ـ 

يحتلون فلسطني.. هذه ليست بالدهم، فقولوا لهم: ارجعوا إىل بالدكم واتركوا فلسطني 

ألهلها.

فنخرب  »هيا..  الشيوخ:  ملجلس  جلسة  يف  »كاتون«،  الروماين  اإلمرباطور  قال 

قرطاجة.. وما إن أنهى اإلمرباطور خطبته يف دعوته لهم: »هيا.. فلنخرب قرطاجة«..

حتى اندفعوا كالوحوش الكارسة.. أحرقوا هدموا خربوا قتلوا وزرعوا أرضها ِملْحاً 

يك ال ينبت فيها بعد ذلك زرع..

مات »كاتون« وطواه الرتاب وقرطاجة بقيت لؤلؤة عىل صدر األبيض املتوسط..

منارة لهداية السفن واملبحرين والنوارس، ونبَت زرعها.. دامئاً الطغاة قبور دارسة 

تتفتح فوقها أزهار الشعوب.. ميوت الطغاة، وتبقى الشعوب.

ـ 3 ـ 

أسئلة:

ـ سألوا غاندي :

ـ متى يفقد اإلنسان رشفه؟

فأجاب: عندما يأكل اإلنسان من خريات بلده 

وينتمي إىل بلد آخر.

ال شك بأنك سيد غاندي تعرف قبل أن ترحل 

ممن  الكثريين  الكثريين..  بأن  العامل..  هذا  عن 

أكلوا من خريات بالدهم، وانتموا إىل بالد أخرى..

إنهم  أوطاننا..  يف  الرشف  فاقدي  أكرث  ما 

يتوالدون كجرذان األقبية. 

ـ تروي األسطورة الفرعونية:

يف  املتوفني  أحد  ملحاكمة  علنية  جلسة  يف 

محكمة األرواح، سأله القايض:

ـ هل كنت سبباً يف دموع إنسان؟
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ـ نعم.. أمي حني مرضت بني يديها..

ـ هل عذبت حيواناً؟

ـ كال.. ما عدا العصفور الذي حبْستُه ملدة يومني ثم أطلْقتُه..

ـ هل قتلت نباتاً أو زهوراً؟

ـ نعم.. حني اقتلعت زهرة لحبيبتي.

ـ هل رسقت ما ليس لك؟

ـ نعم... قلُب وحبُّ جرياين من غري ِملَّتي وديانتي..

ـ هل كذبت؟

ـ نعم.. عىل زوجتي يف مدح جاملها، وجودة طهيها.

ـ هل قبلت رشوة؟

ـ نعم.. كثرياً جداً.. قبالت من طفلتي لتلبية طلباتها الكثرية.

األرض  تزهر  وقت  الربيع،  مطالع  القادمة..  الجلسة  نتابعها يف  الجلسة..  ورفعت 

وتغرد الطيور، وتنفلت الينابيع، وتصحو السامء.

***

- ألبري كامو: فيلسوف وجودي وكاتب مرسحي وروايئ فرنيس. جزائري، ولد 1913 يف قرية الذرعان مبقاطعة 

قسنطينة الجزائر، وتويف عام 1960.

- خوسيه ساراماغو: روايئ برتغايل حاز عىل جائزة نوبل لآلداب 1998 ولد عام 1922، وتويف عام 2010.

- دون: سيد.

- مكسيم غوريك: أديب وناشط سيايس ماركيس رويس، مؤسس مدرسة الواقعية االشرتاكية، مواليد 1868 ـ 1936.

- جنكيز إيتامتوف: أديب فريغيزي ـ حاز عىل جائزيت لينني والدولة، مواليد 1928 فرغيزستان، تويف عام 2008.

- جوديا: ملك سومري يف مملكة »لكش«، عاش قبل امليالد 2060 عام، وما قاله وجد عىل نقش من نقوشه التي 

عرث عليها يف »لكش« التي تقع يف منطقة »تللو« شامل العراق.

- هيلني توماس: رئيسة نادي الصحافة األمريكية لسنني طويلة.. عارصت من جونسون وحتى بوش االبن، ورفضت قوله: 

إنني أحارب يف العراق من أجل الله والصليب، توفيت عن عمر ناهز الخامسة والتسعني، رحلت عام 2012.

- غاندي: مهامتا غاندي السيايس البارز والزعيم الروحي للهند خالل حركة استقالل الهند، ولد عام 1869، وتويف عام 

1948،  قاوم االستبداد واالستعامر من خالل العصيان املدين الشامل، حتى تحررت الهند من االستعامر الربيطاين.



ت: د. عادل داود

سيلفان بردوم

مرتجم وأستاذ جامعي من سورية

العلوم-  من  النفور  اعتادت  –التي  األدبية  للدراسات  املعرفية  العلوم  تطور  م  يقدِّ

– فيمكن  وطرائقه.  العلمي  املنهج  مع  عالقاتها  النظر يف  لتعيد  اليوَم،  مثينًة  فرصًة 

ه املعريف بعوٍن لها عىل صعيدين، هام: استيعاب فعل الكتابة أوالً،  نظرياً- أن يأيت التوجُّ

ومن ثم عملية القراءة. فيَحشد سري كلٍّ من هاتني العمليتني كفاءات خاصة، تقتيض 

امتالك  خاص-  –بوجه  املعريف  النفس  علم  شأن  من  الذهنية،  العمليات  من  سلسلة 

القدرة عىل الدأب يف وصفها. بيد أن التقّصيات التي أُجريت يف كال السبيلنَي تُظهر 

الحدود التي تَطعن يف مثرة استثامر من هذا النوع.

األدب والعلوم المعرفية
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املعرفية والعلوم  األدب 

م العمل الحديث اإلدراك واإلبداع، الذي نرُش تحت إرشاف )ماريو بوريرلّو(  ويقدِّ

توجه  وفق  املبِدعة  الذات  الستكشاف  السعي  عن  جيداً  مثاالً  غولِت(،  ماري  و)جان 

معريف، بهدف »الولوج إىل أعمق أعامق عملية إبداع العمل الفني، ووصفها، ورشحها 

يف إطار صالت عبّارة لالختصاصات، تجَمع –حول مفهوم التقدير الحسايب- فروعاً 

املعلوماتية  وأخرياً  واللغويات،  النفس،  وعلم  األعصاب،  علوم  مثل:  التنوع،  غاية  يف 

والرياضيات« .

ثم تعاقبت التحليالت. والحقُّ أنها كُرِّست تارًة لوصف املراحل املتتابعة من سري عملية 

التصّور، املُنمَذجة بصيغة سلسلة تصويبات، تُطبَّق عىل منوذج أويل بصورة تصاعدية؛ 

عرب املراوحة بني املخطط البدايئ والصور الذهنية. وانحدرت تارًة أخرى نحو مسائل 

عىل  اإللكرتوين  العون  ومسألة  اإلبداع،  تعليم  إمكانية  كمسألة  ة،  متامسَّ لكنها  مهمة، 

التصور؛ إذ ال تنحو نحو الشجب العقيم للمامنعات التي تالقيها وجهة النظر املعرفية 

يف كنف العامل الفني والنقدي .

الحقل  ويقترص  آن.  أيِّ  يف  األدب  استحضار  عدَم  الظاهرة  األعراض  وتُبدي 

املدروس يف الواقع عىل الفنون التشكيلية، وفن العامرة عىل نحو خاص، متوافقاً مع 

امليزة املمنوحة ضمنياً من علم النفس املعريف للناحية البرصية. ويعكس هذا السهو –

املقصود أو غري املقصود- صعوبَة تناول الحالة األدبية بأدوات الفنون الجميلة نفسها؛ 

–املُشاع  النامذج  يجعل  الذي  التعبريي  وزخمها  الكالمية،  البناء  مادة  بخصوصية  أي 

عموماً  تخترصها  إذ  الحقيقة؛  يف  باطلًة  اإلبداعية-  العملية  سري  لوصف  استعاملها 

أيضاً عن زخم املادة  إشكالياً  التعرُّف عىل األشكال وإنتاجها )مقيْمة سّداً  يف مشكلة 

الجدارية أو النحتية أو املعامرية؛ ولكنه قد يكون أقل ظهوراً لو ارتبط األمر باللغة(.

ومثة بالطبع عدة أمثلة عن الدراسات الرامية إىل االنطالق من النصوص قبل كل 

يشء، ومن املفردات بوجه خاص. وهذا –بال شك- طموح إحدى أكرث الدراسات املجدية، 

التي تكرِّسها )ماري توماس كران( للكاتب املرسحي شكسبري، بغية »اكتشاف شبكة من 

العريضة  خطوطها  يف  لتَعكس  مرسحية،  كل  يف  مكانية  باستعارات  املتصلة  األلفاظ 

 .» شكسبري  لدى  الذهنية  املفردات  يف  األساسية  والنقاط  البيانية  املخططات  بعض 

فنجد رسوخاً حقيقياً يف النص، يتيح للرهانات الجوهرية رؤيَة النور، وفهَم املرسحيات 

املدروسة. لكن النهج هنا ليس معرفياً إال باملعنى الحريف، من حيث استرشافه النص 
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عىل نحو إظهاٍر لذات متفردة، ميكن إعادة بناء عدد من سامتها املميزة النموذجية، 

وال  املعلوماتية،  للنمذجات  تأثري  أدىن  هنالك  يبقى  وال  االستقراء.  طريق  عن  وذلك 

ملجموع الكلامت واألدوات التصورية العزيزة عىل علم النفس املعريف؛ إذ نكون أمام نقِد 

إلهاٍم أديبٍّ أوالً، ينبغي باألحرى –إذا تعنيَّ تحديد موقعه بأي مثن- مقاربته من النقد 

الذي يطبِّقه )جان بيري ريشارد( يف كتابه: إحدى عرشة دراسة عن الشعر الحديث، وال 

صها لنظرة الشاعر )بونج( عن العامل، وتواتُِر املخطط  سيام يف الصفحات التي يخصِّ

الوصفي لعبارة »يف آن معاً« الواردة يف ديوان: التحيز إىل األشياء .

ننتهي إذاً إىل هذا الجدل، إذ تكاد املحاوالت األكرث إقناعاً من االستكشاف »املعريف« 

للنص األديب تتخىل –يف حقيقة األمر- عن كل لجوء مبارش إىل علم النفس املعريف. 

فهل يف ذلك مؤرش يدّل عىل قصور النموذج ذي التوجه املعريف حيال املادة األدبية؟ 

يبدو أّن الدراسات املكرَّسة للقراءة مؤكِّدة لذلك، وهي تصطدم أيضاً مبصاعب عديدة؛ 

فسواء أكانت تنحدر من علم النفس املعريف وتسعى جاهدة إىل وصف جزئيِة عمليات 

القارئ الذهنية، أم كانت ذات طبيعة داللية وتركِّز عىل النص والطريقة التي يُبنى فيه 

املعنى، فهي تحافظ حقيقًة عىل مستوى من العمومية، مينعها يف أقل تقدير من أن 

تتخذ مادًة لها االختالَف الخاص لهذا النص األديب املتفرد أو ذاك –إن مل يكن األدب 

بذاته املعروف واملختلف عليه-؛ وذلك باملقارنة مع نص آخر –أي مع طريقته الخاصة 

يف التعبري، وتأثريات القراءة املتفردة التي يُحِدثها-، ومن باب أوىل باملقارنة مع نص 

غري أديب.

وقد بدأ التوجه املعريف حديثاً بَهجر صعيد الكالم للنزول نحو تنّوع اللغات، بعد أن 

به زمناً طويالً وبصورة حرصية البحُث عن العنارص املشرتَكة عند البرش؛ وَمفاد  ترشَّ

ذلك أن دراسة تنوع النصوص –الذي ازداد غزارًة- بعيدة يف هذا الوقت عن هواجسها.

هذا  يف  األدب  مع  املعرفية  العلوم  تالقي  عدم  أسباب  عن  البحث  إذاً  يتعنّي  ال 

تقنية  إىل  ووصوالً  املتميزة  األدبية  األعامل  من  –ابتداًء  فقط  غالباً  املُدان  التحفظ 

 » اإلبداع  يف  الالهويت  للمفهوم  »قلٌْب  أنه  عى  يُدَّ ما  أمام  الرهبة  يف  وال  الكتابة-، 

الذي يفرتضه املنظور املعريف. ويعود أيضاً غياب االرتباط املْقِنع حقاً بني املجالني إىل 

لة يف التوجه املعريف الحايل، ال إىل الدرجة املرتفعة جداً من عمومية  الحدود املتأصِّ

العمليات التي تجعل منها غاية لها فحسب، بل إىل قصور آخر رمبا يكون أكرث عمقاً 
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املعرفية والعلوم  األدب 

الذي  واملعنى،  املعرفة  عن  تصّوره  يف  األدب،  مع  التفاهم  إمكان  جهة  من  وإقالقاً 

املعريف[  املنظور  ]يف  »املعرفة  يقول:  االنعكاس«  بـ«نظرية  راستيه(  )فرانسوا  يصفه 

عملية متسلسلة من التصور املدرَك عىل نحو ترجمة رمزية؛ فالعالَم يتكوَّن من األشياء 

وحاالت األشياء؛ واملعارف تصوراٌت رمزية عن تلك األشياء وحاالتها «. وينبع من ذلك 

د  تصوٌر يشري حرصياً إىل املعنى، فيوافق اليشُء أو حالتُه الرمَز. ومثة –باملقابل- توحُّ

يف املعنى مَينع حدوث أي خلل يف األمر. فليس هنالك أية حاجة إىل اإللحاح عىل عدم 

التوافق الجوهري يف معنى نهج كهذا مع املنهج األديب، الذي ما فتئ ينادي بأّن املجاز 

د املعنى سمتان مُتيّزان النص األديب، إن مل يكونا املعيار القيايس لكل َوسم أديب. وتعدُّ

غري أنه قد ال يجوز –يف نهاية املطاف- تقّفي أكرث اآلثار وضوحاً، التي يرتكها تأثري 

تشبيه العقل بالحاسوب، يف كنف الدراسات األدبية؛ بل يف مامرسات الكتابة ذاتها. 

فطوِّرت فعلياً من بني أنواع »الكتابة للشاشة« العديدة واملتعددة األشكال، الصادرة منذ 

عقد من الزمن، برامُج سعت يف الواقع –خالفاً للجزء الغالب من األدب االلكرتوين 

الذي ال تكون املعلوماتية فيه سوى أداٍة إلغناء أشكال التعبري وتجديدها- إىل استبدال 

www.charabia. موقع:  بزيارة  فتُكتشف  للنص.  آلية  مولِّدات  لتكون  بالكاتب؛  اآللة 

net الذي أنشأه )فرانسيسكو رايس( مختلُف املحركات القادرة عىل توليد ما نشاء من 

قصائد )هايكو( برتكيبتها الرصفة، من نحو: »شتائم عىل طريقة القبطان هاّدوك«، 

و»ُهراء فلسفي«.
مي الربامج بتجارب  وقد نخطئ مع ذلك يف تشبيه هذه األعامل اإلبداعية ملصمِّ
عىل  النصوص  مولِّدو  ويركّز  املعرفيون.  العلامء  يُجريها  التي  االصطناعية،  النمذجة 
محاكاٍة ملحصلِة عملية اإلنتاج، بعيداً عن السعي إىل إعادة توليد مختلف املراحل التي 
متر بها الذات املبدعة؛ وذلك بفضل طريقة تركيبيّة يكشف عنها )فرانسيسكو رايس( 
يف إحدى زوايا موقعه . وبعبارة أخرى، تُختزَل املشابَهة بني العقل والحاسوب يف أدىن 
لة. وال يكون الطموح علمياً البتة، إذ ال يرتبط  صيغها، فهي ال تتناول إال املخرَجات املُحصَّ
األمر باملعرفة وال بالفهم، وإمنا بإزالة الغموض، وبالهزل املرتافق مع إظهار أّن اآللة 
تعمل بطريقة حسنة تضاهي ما يفعله الكاتب، أو أنها تعمل أفضل منه؛ فجودة قصائد 
الهايكو مذهلة. هل ذاك إذاً ِفعٌل ال ينفع ما يعنينا هنا؟ ال مطلقاً! بل إنه برهان إضايف 
–إذا كانت هنالك حاجة إىل ذلك- ال يكون )أو ال يكون فقط( مرتبطاً بأسطورة اإلبداع 

الخالق الذي يستمر األدب والدراسات األدبية يف اسرتاقها من العلوم املعرفية.
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املتزامنة.  الجزئية  تفكيك سابقتها وإعادة تركيبها، بفضل سلسلة من االستبداالت  طريق 

اللغة  بُعد  باستعاملها  مذهل  نحو  حِذقة عىل  لكنها  ما،  نوعاً  سهلة  الطريقة  هذه  وتبدو 
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املصادر
 BORILLO Mario, GOULETTE Jean-Marie )dir.(, Cognition et création.  .1

.Explorations cognitives des processus de création, Bruxelles, Mardaga,2002

 CRANE Mary Thomas, Shakespeare’s Brain. Reading with Cognitive Theory,  .2

.Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2001

.MEYER Michel, Langage et littérature, Paris, Puf, coll. »Quadrige«, 2001  .3

 RASTIER François, Sémantique et sciences cognitives, Paris, Puf, coll. »Formes  .4

.sémiotiques«, 1991

.Arts et sciences du texte, Paris, Puf, coll. »Formes sémiotiques«, 2001 –  .5

REYES Francisco: www.charabia.net  .6

 RICHARD Jean-Pierre, Onze Études sur la poésie moderne, Paris, Seuil, coll.  .7

.»Points Essais«, 1964

 TAMAYA Meera, An Interpretation of Hamlet Based on Recent Developments  .8

.in Cognitive Studies, Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2001

 WIJSEN Louk M. P. T., Cognition and Image Formation in Litterature, Frankfurt  .9

.am Main, P. D. Lang, 1980



»أنطون بافلوفتش تشيخوف يف: املرسح الفني« 

ال أذكر أين ومتى تعرفت عىل أنطون بافلوفتش تشيخوف. حدث هذا عىل األرجح يف 

عام )..(18 )2(. 

كانت لقاءاتنا يف الفرتة األوىل من تعارفنا، أي قبل تأسيس »املرسح الفني« ال تحدث إالّ 

نادراً، وذلك يف أثناء املآدب الرسمية واملناسبات التذكارية يف املسارح.

تشيخوف
 في ذكريات

ستانيسالفسكي
)1 من 3(

عدنان جاموس
مرتجم وباحث من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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ومل ترتك هذه اللقاءات يف ذاكريت أي أثر باستثناء مرات ثالث: إذ ما زلت أذكر 

لقاءنا يف مكتبة أ.س. سوفورين يف موسكو. كان صاحب املكتبة، وهو نارش أعامل 

ِبحّدة، وكان يقف  ما  املحل ويذّم شخصاً  الوقت، يقف يف وسط  تشيخوف يف ذاك 

بالقرب منه باحرتام شديد شخٌص غري معروف، يعتمر قبعة أسطوانية، ويرتدي ممطراً، 

وقد أمسك بيده رزمة كتب اشرتاها للتو؛ وكان أنطون بافلوفتش يستند إىل منضدة 

البيع مستعرضاً أغلفة الكتب املوضوعة بالقرب منه، ويقاطع يف بعض األحيان حديث 

سوفورين بعبارات قصرية تثري قهقهات صاخبة. 

كان منظر السيد الذي يرتدي املمطر مضحكاً جداً؛ إذ إن موجة الضحك والجذل 

الشديد كانت تجعله يلقي برزمة الكتب عىل منضدة البيع، ثم ما يلبث أن يتناولها ثانية 

بهدوء عندما يعود إىل َسْمِته الجاد. 

ه أنطون بافلوفتش إيّل أيضاً مبزحة ترحيبية، ولكنني آنذاك مل أكن أعطي  وقد توجَّ

ها من التقدير. ويصعب عيّل اآلن أن أعرتف بأنني كنت يف ذاك  روح الفكاهة لديه حقَّ

الوقت قلاّم أستلطف أنطون بافلوفتش. 

كان يبدو يل آنذاك فخوراً بنفسه ومتكرباً، وال يخلو من املكر. هل السبب يا ترى هو 

أن عادته بأن يلقي برأسه إىل الخلف كانت تضفي عليه هذه السمة؟ لكن هذه العادة 

كن سببها هو أنه كان يعاين من قرص يف البرص، وترصفه هذا كان يسهل عليه النظر 

عرب البنسنيه*؛ أم إن السبب هو النظر إىل ما فوق محادثه؟ أم هو دأبه يف إصالح 

وضع البنسنيه فوق أنفه بني دقيقة وأخرى مام جعله يبدو يل متكرباً ومتصنعاً؟ بيد أن 

السبب الحقيقي لكل هذه الترصفات كان يعود إىل اتسامه باستحياء محبب مل يكن 

مبقدوري أن أتبيَّنه آنذاك. 

جرى  فقد  به،  تحتفظ  ذاكريت  زالت  ما  الذي  األهمية،  القليل  الثاين  اللقاء  أما 

يف موسكو مبرسح »كورش« خالل األمسية األدبية ـ املوسيقية التي أقيمت يف صالح 

فيها عىل خشبة مرسح  وقفت  التي  األوىل  املرة  هي  هذه  وكانت  األدباء)3(،  صندوق 

حقيقي، ولذا فقد كنت مهتامً بنفيس كثرياً. 

وقد تركت عن قصد معطفي يف املمر إىل الصالة خلف الكواليس، كام ينبغي أن 

يفعل املمثلون، وذلك بقصد أن أرتديه هنا عىل مرأى من الجمهور الفضويل، الذي كنت 

عازماً عىل إدهاشه؛ ولكن ما جرى يف الواقع جاء مخالفاً لذلك. وقد اضطررت إىل 
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)3 )1 من  ذكريات ستانسالفسكي  تشيخوف يف 

اإلرساع يك أغادر من دون أن يالحظني أحد. ويف هذه اللحظة الحرجة بالذات جرى 

لقايئ مع أنطون بافلوفتش. سار باتجاهي مبارشة وبادرين بالقول متهلالً: ـ يقولون 

إنك تؤدي مرسحيتي »الدب« بشكل رائع)4(؛ اسمع، تابع أداءها وأنا سأحرض ملشاهدتها، 

التعليق...  ثم أضاف: وسأقبض مكافأة  األداء... وصمَت لحظة  تعليقاً عىل  ثم سأكتب 

وصمت لحظة أخرى ثم أردف: ـ روبالً وخمسًة وعرشين كوبيكا. 

قليل.  قبل  أديته  الذي  الدور  ألنه مل ميتدحني عىل  آنذاك  زعلُت  بأنني  وأعرتف 

ولكنني اآلن أتذكر كلامته هذه بتأثر بالغ. 

كان أنطون بافلوفتش، عىل ما يبدو، يريد أن يشجعني بعد الشعور باإلخفاق الذي 

متلكني للتّو. 

أما ظروف لقائنا الثالث واألخري الذي بقي يف ذاكريت من فرتة تعارفنا األوىل 

املشهورة.  لرئيس تحرير إحدى املجالت  فيمكن وصفها كاآليت: مكتب صغري مزدحم 

املهندسني  وأحد  السجائر؛  بدخان  عابق  الغرفة  جو  أعرفهم.  ال  كثريون  أشخاص 

املعامريني املعروفني آنذاك، وهو صديق أنطون بافلوفتش يعرض مخطط بناٍء إلقامة 

ناٍد شعبي ومرشب شاي ومرسح)5(؛ وأنا أبدي اعرتاضايت بوجل فيام يتعلق باختصايص. 

كان الجميع يصغون بانتباه شديد، بينام كان أنطون بافلوفتش يذرع الغرفة ويضحك 

الجميع، وألقل برصاحة إنه كان يشوش عىل الجميع، كان يبدو يف تلك األمسية مبتهجاً 

للغاية: قامة كبرية ممتلئة، ومحيّا مورّد مبتسم. 

مل أكن أدرك آنذاك ما الذي يجعله مرسوراً هكذا، ولكنني اآلن أدرك. 

كان فرحاً بهذا األمر الجديد والجيد يف موسكو. كان سعيداً بهذا الشعاع الضئيل 

من النور الذي سينفذ إىل عامل الناس املعتم. وفيام بعد كان كل ما يجمل حياة البرش 

يشيع السعادة يف حياته كلها. كان يقول يف مثل هذه املناسبات: 

ـ اسمعوا! إن هذا أمر رائع. 

ثم يرشق محيّاه بابتسامة طفولية تجعله يبدو يف ريعان الشباب. 

أما الفرتة الثانية من تعارفنا فكانت غنية بذكريات غالية عىل قلبي. 

اجتذاب  وكان  للجميع.  املتاح  املوسكويف  الفني  املرسح  نشأ   1897 عام  ربيع  يف 

املساهمني يف إنشائه يجري بشق النفس، إذ مل تكن التنبؤات توحي بنجاح هذه املبادرة 

الجديدة. 
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بيد أن أنطون بافلوفتش استجاب عند أول دعوة، وانضم إىل املساهمني، وأخذ يهتم 

بكل دقائق عملنا التحضريي، ويرجو أن تكون رسائلنا إليه أكرث وأشمل. 

كان يتحرق للمجيء إىل موسكو، ولكن املرض كان يقيّده ومينعه من مغادرة يالطا 

التي كان يسميها جزيرة الشيطان، ويشبه نفسه بـ »دريفوس«)6(. 

ومل  القادم.  املرسح  )ريربتوار(  عروض  بربنامج  يهتم  ما  أكرث  يهتم  طبعاً،  وكان 

يوافق البتة عىل عرض مرسحيته »النورس«. فبعد عدم نجاحها يف بطرسبورغ أصبحت 

هذه املرسحية ابنه املريض، وتالياً املحبوب. 

ومع ذلك فقد أدرجت »النورس« يف آب عام 1898 يف برنامج عروض املرسح. وال 

أدري كيف متكن ف.أي.نيمريوفتش ـ دانتشنكو من تدبري هذا األمر)7(. 

وغادرت أنا إىل مقاطعة خاركوف لكتابة mise en scene )امليزانسني()8(. وكانت 

املهمة صعبة عيل، ألنني، واخجاله، مل أكن قد فهمت املرسحية. ولكن يف أثناء العمل، 

ومن دون أن أالحظ، اندمجت فيها وأحببتها من دون أن أعي ذلك. وهذه هي خاصية 

مرسحيات تشيخوف. فعندما تستسلم لجاذبيتها ترغب يف أن تستنشق أريجها. 

رسعان ما عرفت من املراسالت أن أنطون بافلوفتش مل يصمد وجاء إىل موسكو. 

وقد جاء، عىل ما يبدو، يك يتابع بروفات عرض »النورس« التي كانت آنذاك قد بدأت. 

وكان مضطرباً جداً. وعندما عدت إىل موسكو كان هو قد غادرها. إذ اضطره الطقس 

اليسء إىل العودة إىل يالطا. وتوقفت بروفات »النورس« مؤقتاً. 

وحانت الربهة املقلقة: أيام افتتاح »املرسح الفني« واألشهر األوىل لوجوده. وكانت 

أحواله آنذاك سيئة؛ فباستثناء مرسحية »فيودور يو آنوفتش« التي عاد عرضها بإيرادات 

كبرية، مل يجتذب الجمهور أُي عمل. وعلقت اآلمال كلها عىل مرسحية »هانيل« لِغرهارت 

هاوبتامن؛ بيد أن مطران موسكو فالدميري وجد أنها »مخالفة لألصول« وحذفها من 

برنامج عروض املرسح. 

أصبح وضعنا حرجاً، وخصوصاً ألننا مل نكن نعلق عىل مرسحية »النورس« آماالً مالية. 

ولكننا وجدنا أنفسنا مضطرين إىل عرضها، وكنا جميعنا ندرك أن مصري هذا املرسح 

رهن مبآل عرض هذه املرسحية. وكل هذا مل يكن سوى قليل من كثري. فباإلضافة إليه 

كانت هناك مسؤولية أكرب بكثري. إذ أتت إىل املرسح عشية العرض، وبعد االنتهاء من 

الربوفة العامة التي مل تكن ناجحة بالقدر املطلوب، شقيقة أنطون بافلوفتش: ماريا 



19 اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 2020

)3 )1 من  ذكريات ستانسالفسكي  تشيخوف يف 

بافلوفنا تشيخوفا*. وكانت قلقة جداً بسبب أخبار سيئة وصلت من يالطا. ففكرة عدم 

نجاح »النورس« مرة ثانية، وأثر ذلك عىل املريض يف حالته آنذاك كانت تجعلها تشعر 

بهلع شديد، ومل تستطع أن تتقبل املجازفة التي قررنا اإلقدام عليها. 

إغالق  يعني  ما  العرض،  إلغاء  نتحدث عن  بدأنا  أننا  أيضاً، حتى  نحن  وقد خفنا 

املرسح. وليس من السهل عىل املرء أن يوقع أمراً يقيض بتدمري كائن من صنع يديه 

سيقولون؟  ماذا  املساهمون..  هناك  ثم  بالجوع.  البرش  من  مجموعة  عىل  ويحكم 

فالتزاماتنا تجاههم أكرث من واضحة. 

يف الساعة الثامنة من مساء اليوم التايل رفعت الستارة. كان عدد املشاهدين قليالً؛ 

وال أدري كيف جرى عرض الفصل األول. كل ما أذكره أن رائحة قُطارة الفالرييانا**كانت 

تفوح من جميع املمثلني؛ كام أذكر أنني كنت أشعر بالرعب وأنا جالس يف الظلمة يف 

ملحوظ  نحو غري  عىل  للجمهور، وممسكاً  ظهري  مديراً  زاريتشنايا،  »مونولوج«  أثناء 

برجيل التي كانت ترتعش بسبب التوتر العصبي. 

بدا أننا قد أخفقنا، وأسدلت الستارة وسط صمت مطبق. وتالصق املمثلون بخوف 

وراحوا يصغون لرد فعل الجمهور. 

يصغون.  أيضاً  هم  وراحوا  الكواليس  خلف  من  رؤوسهم  الفنِّيون  مّد  تام.  هدوء 

)9( تكبت نحيبها الهستريي. وتحركنا 
واستمر الصمت. وبدأ شخص ما يبيك. وراحت كنيربِّ

نحن صامتني إىل خلف الكواليس. 

ر أنني الجمهور وتصفيقه، واندفع الفنيون لرفع الستارة.  ويف هذه اللحظة تفجَّ

يقولون إننا كنا نقف عىل الخشبة يف نصف استدارة نحو الجمهور، وإن وجوهنا 

األمر  بل وصل  الصالة،  باتجاه  ينحني  أن  له  يخطر  منا مل  أحداً  وإن  كانت مخيفة، 

بأحدنا إىل الجلوس عىل الخشبة، كان من الواضح أننا مل نكن نعي ما حصل. 

لقد كان نجاحنا لدى الجمهور عظيامً، أما عىل الخشبة فقد سادت أجواء عيد فصح 

حقيقي. تبادلنا القبل جميعاً حتى مع الغرباء، الذين اندفعوا إىل خلف الكواليس. وراح 

شخص ما يتمرغ عىل األرض بهستريية. ورشع كثريون، وأنا منهم، يرقصون من الفرح 

والهياج رقصاً وحشياً. 

ويف نهاية األمسية طالب الجمهور بإرسال برقية إىل الكاتب)10(. 

ومنذ تلك األمسية ربطتنا جميعاً بأنطون بافلوفتش أوارص تشبه صالت القرىب.... 
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انتهى املوسم األول، وحّل الربيع، وبدأت الخرضة تكسو األشجار؛ وعىل إثر طيور 

السنونو انتقل أنطون بافلوفتش أيضاً إىل الشامل. وسكن هناك يف شقة أخته، وهي 

شقة صغرية تقع يف حي ماليا دميرتوفكا، جادة ديكتيارين، بناء شيشكوف. 

طاولة بسيطة جداً يف وسط الغرفة، ومثلها يف البساطة دواة وريشة وقلم رصاص، 

ومقعد وثري، وبضعة كراٍس، وحقيبة فيها كتب ومذكرات؛ باختصار ال يوجد يف الغرفة 

سوى الرضوريات وال يشء أكرث. 

أثاث عادي للمكتب الذي ارتجله يف أثناء رحلته. ومع مرور الوقت أخذت الغرفة 

االتجاهات  لفنانني شبان، وجميعهم موهوبون من ذوي  الرسومات  بعدد من  تغتني 

بالبساطة. كام أن موضوعات هذه الرسومات كانت بغالبيتها يف  الجديدة ويتسمون 

غاية البساطة: املنظر الطبيعي الرويس الذي يذكرك بلوحات ليفيتان)11(: أشجار بتوال، 

وجدول ماء، وحقل، ودار مالك الضيعة وما شابه ذلك... 

مل يكن أنطون بافلوفتش يحب اإلطارات، ولذا فقد كانت هذه الرسومات تثبت عىل 

الجدار مبسامري كبس. ورسعان ما أخذت تظهر عىل طاولة الكتابة دفاتر رقيقة بأعداد 

املبكرة  أقاصيصه  تصحيح  عىل  عاكفاً  آنذاك  بافلوفتش  أنطون  كان  فقد  جداً،  كبرية 

األوىل التي كانت منسية، إذ كان يعد لنارش أعامله »ماركس« طبعة جديدة من قصصه 

القصرية، وعندما كان يقرؤها من جديد كان يقهقه بطيبة قلب، وترتدد أصداء ضحكته 

الرنانة يف جميع زوايا الشقة الصغرية. 

وغالباً ما كان يتعاىل صوت جيشان السامور املوضوع بجوار غرفته، ويتواىل الزّوار 

حول منضدة الشاي، كام تتعاقب األشكال يف منظار القطع الزجاجية امللونة: أشخاص 

يأتون، وآخرون يغادرون. 

الرسام الراحل ليفيتان، والشاعر بونني، و ف.اي. نيمريوفتش ـ دانتشنكو، واملمثل 

يف مرسحنا فيشنيفسيك، وسولريجيتسيك)12(، وكثريون غريهم غالباً ما كانوا يأتون إىل 

هنا ويجلسون طويالً. 

وكان يجلس عادة وسط هذه املجموعة شخص ما صامت، رجل أو امرأة، ال يعرفه 

أحد تقريباً، وهذا الشخص إما أن يكون إحدى املعجبات، أو أديباً من سيبرييا، أو أحد 

الجريان يف السكن، أو أحد زمالء الدراسة، أو واحداً من أصدقاء الطفولة الذين مل 

يعد املضيف نفسه يتذكرهم. 
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وكان هؤالء السادة يضايقون الجميع، وال سيام أنطون بافلوفتش نفسه، ولكنه كان 

يستخدم عىل نطاق واسع حقاً مكتسباً منحه لنفسه، هو حق التواري عن أعني الضيوف. 

وعندئذ كان يسمع من خلف الباب املغلق صوت سعاله وخطواته املنتظمة يف الغرفة. 

وقد اعتاد الجميع حاالت الغياب هذه، وكانوا يعرفون أنه إذا ما اجتمعت ثلة تالئم ذوقه 

فإنه، يف أكرث األحيان يظهر، بل ويجلس معهم، ناظراً بني فينة وأخرى عرب »البنسنيه« 

إىل الضيف املتطفل الصامت. 

هو شخصياً مل يكن مبقدوره االمتناع عن استقبال الزائر، بَلَه التلميح له إىل أنه 

أطال مدة جلوسه. واألكرث من ذلك أنه كان يغضب عندما يقوم آخرون بهذا نيابة عنه؛ 

ولكن كان يُبتسم بارتياح عندما يتدبر شخص ما أمر هذا الزائر بأسلوب مالئم. أما إذا 

غاىل الزائر املجهول يف إطالة مدة جلوسه فإن أنطون بافلوفتش كان أحياناً يوارب 

باب املكتب ويستدعي أحداً من األقارب، ويهمس يف أذنه بلهجة متشددة بعد أن يغلق 

الباب بإحكام: 

ـ اسمعني... قل له إنني ال أعرفه، وأنا مل أدرس قط يف أي مدرسة ثانوية. إنه يحمل 

يف جيبه قصة طويلة، أنا أعرف هذا، وسيبقى هنا ليتغدى ثم يبدأ بعد ذلك القراءة... 

هذا غري معقول، هل تسمع؟... 

عندما كان يرن الجرس الذي مل يكن أنطون بافلوفتش يحبه، كان يجلس برسعة 

عىل املقعد ويلتزم الهدوء، محاوالً أال يسعل. كل ما يف الشقة كان يهمد، وكان الضيوف 

يصمتون أو يختبئون يف الزوايا، حتى إذا فتح الباب ال يخطر يف بال القادم الجديد 

أن مثة أشخاصاً يف الشقة... 

 ***

تناهى إىل األسامع حفيف تنورة ماريا بافلوفنا*، ثم صليل سلسلة الباب، وحديٌث 

بني شخصني... 

هتف شخص مجهول متسائالً: ـ مشغول؟ 

وأعقب ذلك صمت طويل، ثم قال الشخص متصوراً أمراً ما: 

ـ آ... ها! 

وعاد الصمت، ثم تطايرت إىل األسامع كلامت متفرقة ال أكرث: ـ قادم من سفر.. 

دقيقتني فقط. 
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ورّدت ماريا بافلوفنا: ـ طيّب.. سأخربه. 

فقال الشخص املجهول محاوالً إقناعها: ـ قصة ليست طويلة... مرسحية... 

وّدعته ماريا بافلوفنا قائلة: ـ إىل اللقاء. 

ـ تحيايت واحرتامي العميق... إن رأياً يف صلب املوضوع من مثل هذا اإلنسان... 

ـ طيّب.. سأخربه.. 

أكدت ماريا بافلوفنا. 

ـ إن دعم املواهب الفتية... هو رعاية تنويرية بالتأكيد.. 

ـ حتامً.. إىل اللقاء. 

قالت ماريا بافلوفنا موّدعة بلهجة أكرث لطفاً من السابق.. 

ـ أوه.. أعتذر! 

وسمع يف هذه اللحظة صوت سقوط رزمة ما، وحفيف أوراق.. ثم انتعال الكالوش*، 

والقول مرة أخرى. 

ـ إىل اللقاء! احرتامي العميق وتقديري... أنا مفعم.. بلحظات الجاميل.. العميق.. 

مفعم حتى األعامق... 

عدة مخطوطات  الكتابة  طاولة  بافلوفنا عىل  ماريا  وتضع  الباب،  ينصفق  وأخرياً 

مشعثة ورباطاً مقطوعاً. فيقول أنطون بافلوفتش وهو ينظر إىل املخطوطات: 

ـ قويل لهم إنني مل أعد أكتب.. ال لزوم للكتابة. 

ومع  ذلك فإنه مل يكن يقرأ جميع هذه املخطوطات فحسب، بل كان يرد أيضاً عىل 

مرسليها. 

 ***

مفعامً  كان  سنوات)13(  بضع  غيابه  وبعد  »النورس«  نجاح  بعد  لقاءنا  أن  تظنوا  ال 

بالعواطف؛ إذ إنه اكتفى بأن شد عىل يدي بقوة تفوق املألوف وابتسم بتحبب. 

مل يكن يحب إظهار عواطف جياشة. أما أنا فكنت أشعر بالحاجة إىل ذلك، ألنني 

أصبحت آنذاك من أشد املعجبني مبوهبته، وأصبح يصعب عيل أن أنظر إليه ببساطة 

كام يف السابق، وغدوت أشعر بأنني صغري يف حرضة شخصية شهرية، كنت أرغب يف 

أن أكون أكرب وأذىك مام فطرين عليه الرب، ولذا فقد أخذت أنتقي الكلامت، وأجهد يف 

أن أتحدث عن أمور مهمة، مام جعلني أبدو شديد الشبه بفتاة مختلّة نفسياً يف حرضة 



23 اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 2020

)3 )1 من  ذكريات ستانسالفسكي  تشيخوف يف 

معشوقها املعبود. وقد الحظ أنطون بافلوفتش هذا وشعر بالحرج. وظللت سنني طويلة 

بعد ذلك غري قادر عىل أن أقيم معه عالقات تتسم بالبساطة، علامً بأن إقامة مثل هذه 

العالقات بالذات مع جميع الناس هي ما كان أنطون بافلوفتش يسعى إليه. 

الذي أحدثه  اللقاء أن أخفي االنطباع  وباإلضافة إىل ذلك مل أستطع خالل هذا 

لدي التغري املحتوم الذي أصابه، إذ فعل املرض فيه فعلته القاسية؛ ورمبا أحدثت تعابري 

بالخوف لدى أنطون بافلوفتش وأصبح من العسري علينا البقاء وحدنا  وجهي شعوراً 

نحن االثنني. 

ولحسن الحظ رسعان ما وصل نيمريوفتش ـ دانتشنكو، ورشعنا نتحدث عن العمل. 

كان املوضوع يتمحور حول رغبتنا يف الحصول عىل حق عرض مرسحيته »الخال فانيا«. 

قال معرباً عن رفضه: ـ ملاذا... اسمعا: هذا ال لزوم له... أنا لست كاتباً مرسحياً. 

وكان أسوأ ما يف األمر هو أن مرسح الـ«مايل«)14( اإلمرباطوري كان يسعى للهدف 

نفسه؛ وأ.إي. يوجني،)15( املتفاين يف حامية مصالح مرسحه، مل يكن غافياً. 

وكان أنطون بافلوفتش يختلق شتى األسباب التي متنعه من تقديم املرسحية ألي من 

املرسحني يك يتخلص من الرضورة املؤملة التي تحتم عليه إغضاب أحدنا برفضه طلبه. 

كان يقول ليوجني: ـ البد يل من إعادة كتابة املرسحية؛ 

ويقول لنا مؤكداً: ـ أنا ال أعرف مرسحكام، ومن الرضوري أن أرى كيف متثلون. 

ولكن املصادفة ساعدتنا؛ إذ دعا أحد موظفي املرسح اإلمرباطوري أنطون بافلوفتش 

للتفاوض معه، وطبعاً كان من األصح أن يكلف هذا املوظف نفسه ويأيت هو بنفسه إىل 

أنطون بافلوفتش. 

وقد بدأ حديثهام عىل نحو غريب جداً. فقد بادر املوظف إىل سؤال الكاتب املشهور: 

ـ ما هو عملكم؟ 

فأجابه أنطون بافلوفتش مندهشاً: ـ الكتابة. 

وعاد املوظف يسأل بارتباك: ـ يعني، طبعاً، أنا أعرف.. ولكن ماذا تكتبون؟ 

إىل  معاليه  سارع  وعندئذ  باملغادرة.  هاّماً  قبعته  نحو  يده  بافلوفتش  أنطون  فمد 

االنتقال مبارشة إىل صلب املوضوع فزاد الطني بلّة. إذ إن لجنة الربامج التي اطلعت 

عىل مرسحية »الخال فانيا« مل توافق عىل مشهد إطالق النار يف الفصل الثالث، وكان 

من الرضوري تعديل النهاية. وقد وردت يف التقرير املسوغات غري املفهومة بالصيغة 
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التالية تقريباً: ال يجوز السامح بإطالق النار من مسدس عىل أستاذ جامعي، شخص 

حائز عىل دبلوم. 

انحنى أنطون بافلوفتش مودعاً، وغادر بعد أن طلب بأن يرسلوا له نسخة من هذا 

التقرير الرائع. وقد أطلعنا عليه فيام بعد مبدياً استنكاره الرصيح له. 

بعد هذا الحادث الكوميدرامي ُحلّت املسألة تلقائياً؛ ومع ذلك ظل أنطون بافلوفتش 

يؤكد بإرصار: ـ ولكن أنا ال أعرف مرسحكم. 

كان هذا مجرد مكر، فهو ببساطة كان يرغب يف أن يشاهد »النورس« بأدائنا نحن. 

وقد أتحنا له هذه اإلمكانية. 

وكنا قد اتخذنا مرسح »نيكيتني« مقراً مؤقتاً لنا نظراً لعدم وجود مقٍر دائم ملرسحنا. 

جميع  العرض  مكان  إىل  ونقلنا  جمهور.  دون  من  املرسحية  عرض  عن  هناك  وأعلنا 

الديكورات. 

كان يبدو أن الوضع يف املرسح القذر، والفارغ، وغري املضاء، والرطب الذي أفرغ 

ومع  الوحيد؛  ومشاهدهم  املمثلني  لدى  املالئم  املزاج  يخلق  أن  األثاث، ال ميكن  من 

ذلك فإن العرض أمتع أنطون بافلوفتش، وأغلب الظن أنه كان يف شوق شديد للمرسح 

خالل فرتة وجوده »يف املنفى« أي يف »يالطا«. 

كان مفعامً ببهجة شديدة شبه طفولية وهو يسري عىل الخشبة، ويطوف عىل غرف 

أزياء املمثلني القذرة. كان يحب املرسح ال من جانبه الظاهر فقط، بل من باطنه أيضاً. 

أعجبه العرض، ولكنه دان أداء بعض املمثلني، ومنهم أنا يف دور تريغورن. قال يل: 

ـ أنت متثل بشكل رائع، ولكن ليس الشخص الذي قصدته، فأنا مل أكتب هذا. 

سألته: ما هي القضية؟ 

ـ إنه يرتدي بنطاالً ملوناً مبربعات )كارويات( وينتعل حذاء مثقباً. 

هذا كل ما أوضحه يل رداً عىل استفسارايت امللحة. وأضاف: 

ـ البنطال )كارويات(، وهو يدخن السيكار هكذا.. واستعاض عن الكلامت يف الرشح 

بحركة متثيلية غري بارعة.. ومل أستطع أن أحصل منه عىل أكرث من ذلك. 

كان دامئاً يعرب عن مالحظاته هكذا: تصويرياً وباختصار. 

وكانت مالحظاته تدهش وتنطبع بقوة يف الذاكرة، كان كأنه يلقي أحاجي ال ميكنك 

بعد ست سنوات،  إال  قبل أن تحزرها. وأنا مل أحزر األحجية  أن تتخلص منها ذهنياً 
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عندما استأنفنا ثانية عرض »النورس«*. 

وبالفعل، ملاذا أديت دور تريغورن بصفته غندوراً وسيامً يرتدي بنطاالً أبيض وينتعل 

للـ )bain de mer( **. أيعقل أن يكون السبب هو أنهن يعشقنه؟  حذاًء بلونه يصلح 

وهل هذا الزي هو الزي النمطي بالنسبة لألديب الرويس؟ القضية، بالطبع ليست يف 

قراءة  املثابرة عىل  زاريتشنايا  ونينا  والسيكار.  املخرق  والحذاء  »الكارويات«  البنطال 

قصص تريغورن القصرية الشائقة، ولكن شبه الفارغة، ال تقع يف غرامه هو، بل يف 

تكمن  وهنا  ناري.  بطلق  املقتول  النورس*  مأساة  تكمن  هذا  حلم صباها. ويف  غرام 

سخرية الحياة وفظاظتها. فالحب األول الذي تقع فيه فتاة ريفية ال يالحظ البنطال 

الحياة هذا  إذ إن قبح  الرائحة،  الكريه  السيكار  »الكارويات« وال الحذاء املثقب، وال 

ال يدرك إال يف وقت متأخر جداً، عندما تكون الحياة قد انكرست، والتضحيات قد 

أوهام جديدة، ألن  إىل  الحاجة  تربز  عندئذ  عادة.  إىل مجرد  الحب  وتحول  قُدمت، 

الحياة يجب أن تستمر... وتبحث نينا عنها يف اإلميان. 

ولكن أراين قد استطردت يف الحديث. 

التي يصعب  القسوة  أداء أحد األدوار بحزم يصل إىل حد  دان أنطون بافلوفتش 

افرتاض وجودها لدى شخص يتسم بتلك الدماثة االستثنائية. وطالب بإسناد الدور إىل 

ممثل آخر عىل الفور. مل يكن يقبل أي اعتذار، وكان يهدد بإيقاف عرض املرسحية. 

وعندما كان الحديث يدور عن األدوار األخرى مل يكن يرى غضاضة يف التهكم 

بأسلوب محبب عىل عيوب األداء، ولكن ما إن يبدأ الحديث عن أداء فاشل لدور ما 

حتى يغري أنطون بافلوفتش اللهجة ويوجه رضبات موجعة من دون شفقة، ويقول: 

ـ اسمعوا.. هذا ال يجوز، أنتم أمام قضية جدية. 

أجل، هذا كان السبب املوجب لعدم شفقته. وبهذه الكلامت نفسها كان يبني موقفه 

من مرسحنا. مل يكن ينطق بثناءات مجاملة، وال بنقد مفّصل، وال بعبارات تشجيع.

وقد أمىض أنطون بافلوفتش كل ذاك الربيع يف موسكو بفضل الطقس الدافئ، 

وكان يحرض يومياً الربوفات التي نجريها. 

مل يكن يتمعن يف تفاصيل عملنا، بل كان كل ما يريده هو الوجود يف أجواء الفن، 

والرثثرة مع املمثلني الظرفاء. كان يحب املرسح، ولكن مل يكن يطيق أي ابتذال فيه. 

الذي  املكان  من  يهرب  أو  شديد  بامتعاض  نفسه  عىل  ينطوي  يجعله  كان  فاالبتذال 
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يحدث فيه؛ يقول: 

ـ يجب أن أذهب، اسمحوا يل، هناك من ينتظرين... 

ثم يغادر إىل البيت ويجلس عىل املقعد، ويفكر... وبعد بضعة أيام كان يقول جملة 

ما تفاجئ الجميع، وكأنها رد فعل عفوي، يصف فيها بدقة ذاك االبتذال الذي سبب له 

الشعور باالمتعاض. 

قال ذات مرة عىل نحو مفاجئ: ـ مبدائياً أنا أختج.. ثم أغرب يف قهقهة طويلة، إذ 

تذكر يف تلك اللحظة خطبة طويلة إىل حد غري معقول ألقاها شخص ليس من أصل 

رويس متحدثاً عن الشعر يف القرية الروسية ومستعمالً هذه الكلامت يف خطبته... 

وكنا نحن، بالطبع، ننتهز كل فرصة مناسبة لنتحدث عن »الخال فانيا« ولكن أنطون 

بافلوفتش كان يجيب عن أسئلتنا باختصار: ـ كل يشء مكتوب هناك. 

إال أنه عرب عن رأيه ذات مرة عىل نحو محدد؛ كان أحدهم يتحدث عن مشاهدته 

بهيئة  الرئيس  الدور  أدى  الذي  املمثل  بدا  األرياف. وقد  مرسحية »الخال فانيا« يف 

مالك أراٍض ال يهتم بهندامه؛ ينتعل جزمة مطلية بالقار، ويرتدي قميصاً فالحياً، هكذا 

كانوا دامئاً يجسدون مالك األرايض الروس عىل خشبة املرسح آنذاك. 

يا إلهي ماذا جرى ألنطون بافلوفتش من هذا االبتذال! 

ـ اسمعوا، هذا ال يجوز أبداً. أنا كتبت: إنه يستعمل ربطات عنق رائعة! رائعة! افهموا.. 

إن مالك األرايض أكرث أناقة منا. 

وهنا مل تكن املسألة تتعلق بربطة العنق، بل بالفكرة الرئيسة يف املرسحية. فآسرتوف 

العصامي، والخال فانيا الذي يتسم بحنان شاعري يذبلنان يف تلك البقعة النائية، بينام 

الربوفيسور البليد ينعم بالحياة يف سانت بطرسبورغ ويحكم روسيا هو وأمثاله. ويف 

هذا بالذات يكمن مغزى اإلشارة إىل ربطة العنق. 

لقد أحرز عرض »الخال فانيا« عندنا نجاحاً كبرياً. وكان الجمهور يف نهاية العرض 

يطالب بإرسال »برقية إىل تشيخوف«. 

تدل الرسائل عىل أن أنطون بافلوفتش كان طوال الشتاء يحلم باملجيء إىل موسكو. 

فقد ارتبط اآلن روحياً مبرسحنا الذي مل يره قط، إذا استثنينا عرض مرسحية »النورس« 

املرتجل. ورشع يفكر يف كتابة مرسحية لنا بالذات. »ولكن من أجل هذا من الرضوري 

أن أرى مرسحكم« كان يؤكد يف رسائله.
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وعندما أصبح من املعروف أن األطباء يحظرون عليه السفر يف الربيع إىل موسكو، 

لوازم  وجميع  بكاملها  الفرقة  مع  »يالطا«  إىل  الذهاب  وقررنا  تلميحاته  معنى  فهمنا 

العرض.

يف الـ... من نيسان عام 1900 غادرت موسكو إىل »سيفاستوبل«  الفرقة بكاملها 

من  بعض  بنا  ولحق  مرسحيات)16(.  أربع  لتقديم  وأثاثها  وديكوراتها  أرَُسِها  أفراد  مع 

الجمهور املتعصب لتشيخوف وملرسحنا، بل جاء معنا حتى أحُد النقاد املعروفني، وهو 

س. ف. فاسيلييف )فلريوف(، وذلك لهدف خاص به، وهو تقديم تقارير مفصلة عن 

عروضنا.

كان هذا املسري يشبه إحدى هجرات الشعوب الكربى، ومازلت أذكر، بصورة خاصة، 

يف هذه الرحلة »أ. ر. أرتيوم«  الذي كان يفارق زوجته للمرة األوىل يف حياته. وقد 

»الطاقة«  األخري  هذا  وأصبح  له،  »زوجة«  فيشنيفسيك«   ل.  »أ.  الطريق  يف  اختار 

و«اإلرادة« بالنسبة إليه. وعند اقرتابنا من سيفاستوبل راح أرتيوم يسأل الجميع: هل 

يوجد هناك عربات نقل؟ ألن نضطر إىل السري عىل األقدام يف الجبال؟ إلخ... 

ويف أحيان كثرية كان أ. ر أرتيوم، يف حالة غياب أ.ل. فيشنيفسيك مدة طويلة يرسل 

الكهل طوال الطريق يتحدث عن املوت  َمْن يطلب منه الحضور. وقد ظل الرجل  له 

ويبدو متجهامً جداً.

وعندما بدأت تتواىل يف ضواحي سيفاستوبل األنفاق والصخور واألماكن الجميلة 

أخذت الفرقة كلها تخرج إىل فسحات مداخل القطار، وخرج أيضاً للمرة األوىل طوال 

الرحلة أرتيوم املتجهم برفقة فيشنيفسيك؛ وراح هذا األخري الذي يتسم مبزاج حاميس 

يوايس أرتيوم بحرارة:

والبحر،  النوارس،  انظر:  أن متوت!  تريد  وملاذا   ! يا ساشا  لن متوت  إنك  »ال..  ـ 

والصخور.. ال.. إنك يا ساشا لن متوت!«.

أّما أرتيوم، الذي استيقظت فيه روح الفنان بتأثري منظر هذه الصخور، والبحر، 

اللوحات  هذه  إىل  ينظر  فكان  املرسع،  القطار  يجتازها  التي  الجميلة  واالنعطافات 

الفنية التي تحيط به، وفجأة هز رأسه والتفت إىل فيشنيفسيك غاضباً وقال له بخبث: ـ 

ما لََك تتحدث عن مويت! انظروا ماذا يريد! وأردف بانزعاج ُمشيحاً بوجهه:

ـ بئس ما تفكر فيه!

  ***
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استقبلنا القرم بتجهم. ريح صقيعية تهب من البحر، والسامء ملبدة بالغيوم، ومع أن 

الفنادق كانت ُمدفّأة، إالّ أننا كنا نشعر بالربد.

تقتلع  العاصفة  وكانت  الشتاء،  فصل  منذ  مسّمرة  بألواح  مغلقاً  املرسح  بقي  لقد 

إعالناتنا التي ال يقرؤها أحد؛ واستوىل علينا الشعور باالكتئاب.

ولكن هاهي الشمس ترشق، والبحر يبتسم، ونفوسنا تطفح بالرسور.

رة عن مدخل املرسح وفتحوا األبواب؛ ودخلنا..  جاء أشخاص ما ونزعوا األلواح املسمَّ

فإذا باملكان بارد وكأننا يف قبو؛ بل كان املكان قبواً حقيقياً ال ميكن تهويته حتى يف 

أسبوع، يف حني أن العرض يجب أن يبدأ بعد يومني أو ثالثة. وكان أكرث ما يقلقنا 

هو وضع أنطون بافلوفتش، وكيف ميكن أن يجلس هنا يف هذا الجو املشبع بالرطوبة 

ورائحة العفن.

لجلوس  مكان  أفضل  باختيار  النهار،  طوال  معنا،  كّن  اللوايت  السيدات،  انشغلت 

أنطون بافلوفتش، حيث تيار الهواء أضعف ما يكون. وأخذت مجموعتنا تتالقى أكرث 

فأكرث بجوار املرسح الذي بدأت املنطقة املحيطة به تضج بالحياة. 

ـ إنه موسمنا الثاين، وقد ارتدى  بالبهجة  غدا املزاج املسيطر يف أوساطنا مفعامً 

الجميع سرتات جديدة، واعتمروا قبعات جديدة، وبدا كل يشء يف ريعان الشباب، وكنا 

نترصف  أن  كنا حريصني عىل  نفسه  الوقت  ممثلون؛ ويف  بأننا  إعجاباً  نزهو  جميعاً 

مبنتهى اللياقة، وكأننا نريد أن نقول: ال تظنوا أن ما ترونه مرسحاً ما هزيالً، بل نحن 

فرقة قادمة من العاصمة.

وقد ظهرت أخرياً سيدة مفرطة يف األناقة، وأعلنت أنها أرستقراطية محلية، وأنها 

صديقة تشيخوف، وطلبت حجز مقصورة خاصة بها لجميع العروض. وجاء عىل إثرها 

املرسحيات  لعروض  البطاقات  نفدت  ما  ورسعان  غفري،  جمهور  التذاكر  شباك  إىل 

األربع املعلن عنها. 

، التي  ورحنا ننتظر قدوم أنطون بافلوفتش؛ وحتى ذاك الوقت مل تكن أو. ل. كنيربِّ

استأذنت يف الذهاب إىل يالطا، قد أرسلت لنا أي خرب من هناك؛ وكان هذا يثري قلقنا. 

وقد عادت يف سبت الشعانني بخرب مؤسف، هو أن أنطون بافلوفتش قد مرض، وعىل 

األرجح لن يستطيع املجيء إىل سيفاستوبل.

رَنا الخرب جميعاً، وعلمنا منها أيضاً أن الجو يف يالطا أدفأ من هنا بكثري )هذا  كدَّ
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الخرب كان يردنا من هناك دامئاً(، وأن أنطون بافلوفتش إنسان مدهش، وأنه قد اجتمع 

هناك ممثلو األدب الرويس كلهم تقريباً: غوريك، وماِمْن سيبريياك، وستانيوكوفتش، 

وبونني، ويلباتْييفسيك، ونايْد يونوف، وسكيتالِتْس. وقد زاد هذا من قلقنا. ويف ذاك 

الذي سيحتفلون به يف  القادم  العيد  اليوم ذهب الجميع لرشاء حلوى الفصح وكعك 

الغربة.

يف منتصف الليل رنّت النواقيس عىل نحو يختلف عن رنينها يف موسكو، واإلنشاد 

بنكهة راحة  يذكّر  كان طعمها  العيد فقد  الفصح وكعك  أّما حلوى  كان مختلفاً؛  أيضاً 

الحلقوم.

الفصح ال  أن عيد  ُمقرِّراً  بنقد ال مزيد عليه،  أرتيوم عىل سيفاستوبل  ر.  أ.  انهال 

ميكن االحتفال به إالّ يف الوطن؛ بيد أن التنزّه عىل الشاطئ بعد تناول طعام اإلفطار، 

والنسيم الصباحي الربيعي جعالنا ننىس أجواء الشامل. كانت األجواء هنا يف الفجر 

رائعة إىل حد دفعنا إىل الرتنّم بأغاٍن غجرية، وإنشاد أشعار عىل إيقاع صخب البحر. 

يف اليوم التايل لبثنا ننتظر عىل أحر من الجمر قدوم الباخرة التي من املفروض 

الخارجني من قاعة  شاهدناه. كان هو آخر  بافلوفتش. وأخرياً  أنطون  أن يأيت فيها 

الطعام واالسرتاحة يف الباخرة. وكان شاحباً ونحيالً، وقد متلكته نوبة سعال قوية.

عيناه كانتا حزينتني ومريضتني، ولكنه كان يحاول أن يرسم عىل محياه ابتسامة 

ترحيب.

داهمتني رغبة يف البكاء.. املصورون ـ الهواة ـ املرافقون لنا التقطوا صوراً له وهو 

عىل معرب الهبوط من الباخرة، وقد دخل مشهد التصوير هذا إىل نّص املرسحية الذي 

كان ينسج خيوطه يف ذهنه آنذاك »الشقيقات الثالث«.

وانهالت عليه، يف جوٍّ عام من عدم اللباقة، أسئلة عن صحته. وكان يجيب عنها 

الصحة. مل يكن يحب اهتامم اآلخرين بصحته، وليس  أنا يف متام  ـ ممتازة.  بقوله: 

الغرباء فقط بل القريبني منه أيضاً. وهو شخصياً مل يكن يشكو البتة مهام كان وضعه 

الصحي سيئاً.

ورسعان ما غادر إىل الفندق، ونحن مل نزعجه حتى اليوم التايل. كان قد نزل يف 

فندق )فيتسل(، وليس يف فندق )كيست( الذي كنا نقيم فيه، رمبا ألنه كان يخىش من 

اإلقامة قرب البحر.
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اختبار  أمام  وكّنا  الفني،  نشاطنا  بدأنا  الفصح،  اثنني  يف  أي  التايل،  اليوم  يف 

بالقلق  بافلوفتش، وأمام جمهور جديد. وكان نهارنا كله طافحاً  مزدوج: أمام أنطون 

داخل املرسح، وقد جاء لريى مقصورته،  أََر أنطون بافلوفتش إالّ ملحاً  واملشاغل. ومل 

مهتامً مبسألتني: هل سيحجبونه عن الجمهور؟ وأين ستجلس »األرستقراطية«؟ 

وكان يرتدي، بالرغم من الربد القارس، معطفاً خفيفاً، مام جعل اآلخرين يتحدثون 

كثرياً عن هذا األمر، أما هو فقد كان يكرر ثانية قوله: اسمعوا! إن صحتي جيدة! الجو 

يف املرسح كان صقيعياً، فاملبنى كان مليئاً بالشقوق، وغري مدفّأ. وكانوا يدفّئون غرف 

أزياء املمثلني مبصابيح الكريوسني، ولكن الريح كانت تطرد الدفء. 

يف املساء اجتمعنا كلنا من أجل القيام بعمليات املاكياج يف غرفة صغرية أدفأناها 

بحرارة أجسادنا، أما السيدات اللوايت كان عليهن أن يرفلن يف فساتني من الشاش 

فقد هرعن إىل الفندق املجاور حيث تدفأن وبّدلن مالبسهن. 

ويف الساعة الثامنة عال رننُي الجرس اليدوي الحاّد داعياً الجمهور لحضور العرض 

األول ملرسحية »الخال قانيا«. 

كان شخُص الكاتب املحاُط بالظلمة واملتواري خلف ظهَرْي ف. إي. نيمريوفتش ـ 

دانتشنكو وزوجته يف مقصورة اإلدارة يبعث يف نفوسنا القلق.

وقد استقبل الجمهور الفصل األول بربود. ولكن ما إن شارف العرض عىل النهاية 

. وطالب الجمهوُر برؤية الكاتب،  حتى كان النجاح قد تعاظم وتجّسد يف تصفيق مدوٍّ

ومع أنه كان يف حالة يأس، لكنه أىت إىل املنصة)17(.

مرض أ. ر. أرتيوم يف اليوم التايل من فرط االضطراب الذي عاناه وتغيب عن 

أفرحه خرب  املرىض فقد  معالجة  كان يحب جداً  بافلوفتش  أنطون  أن  الربوفا. ومبا 

وجود مريض يحتاج إىل عالج، وال سيام أن هذا املريض أ. ر. أرتيوم، الذي يكّن له 

نتابع ونتساءل:  محبة عميقة. وتوجه لتّوه مع تيخومريوف إىل املريض، ورحنا جميعاً 

كيف سيعالج أنطون بافلوفتش أ.ر. أرتيوم ومن الطريف أن أنطون بافلوفتش عّرج عىل 

مكان إقامته وهو يف طريقه إىل مريضه، وأخذ معه املطرقة الطبية والسامعة وقال 

باهتامم:

ـ اسمعوا! ال ميكنني أن أذهب هكذا، بدون أدوات.

وهناك تسّمع طويالً، ودّق باملطرقة كثرياً، وبعد ذلك أخذ يقنعنا بأن املريض ليس 
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بحاجة إىل عالج، وناوله سّكرة بنكهة النعناع، وقال له:

ـ اسمع خذ كُْل هذه!

وقد انتهى العالج بهذا فعالً، إذ إن أريتوم تعاىف يف اليوم التايل.

 ***

كان أنطون بافلوفتش يحب الحضور إىل املرسح يف أثناء الربوفات، ولكن مبا أن 

الجو يف املبنى بارد جداً، لذا فقد كان يكتفي باإلطالل إىل هناك بني فينة وأخرى، 

ويقيض معظم الوقت جالساً يف الفسحة املشمسة أمام املرسح حيث يتشمس املمثلون 

عادة طلباً للدفء. وكان يرثثر معهم مبرح، وال يفتأ يردد كل دقيقة:

ـ اسمعوا، هذا يشء رائع، يشء بديع فعالً، مرسحكم هذا. وميكن القول إن هذه 

الكلامت هي التي كانت ترتدد عىل شفتّي أنطون بافلوفتش يف ذاك الوقت. وكان ما 

يجري آنذاك هو التايل:

يجلس هو يف الفسحة منتعشاً، مرحاً، يرثثر مع املمثلني واملمثالت، وخاصة مع كنيربِّ 

وأندرييفا ، اللتني كان آنذاك يغازلهام؛ وينتهز كل فرصة مناسبة ليشتم يالطا، وال تلبث 

أن تنطلق للتو عبارات ذات نغمة مأساوية: 

ـ هذا البحر يف الشتاء أسود كالحرب...

وأذكر  العميقني.  واألىس  الحرسة  عن  تنم  عبارات  فجأة  تندفع  كانت  ما  ونادراً 

أنه كان يقيض هنا عدة ساعات وهو منهمك يف تعليم النجار املرسحي كيفية »أداء« 

الجندب كان يقول له وهو يصدر رصيراً ـ هكذا هو يصبح...

ثم يصمت بضع ثوان ويكرر ثانية: »تيك ـ تاك«.

األدب  عن  يتحدث  ويبدأ   NN السيد  معينة  ساعة  يف  الفسحة  عىل  يرتدد  وكان 

حديثاً ال يتناسب مع املوضوع عىل اإلطالق؛ فينسّل أنطون بافلوفتش خلسة عىل الفور، 

ويتوارى عن األنظار يف مكان ما.

وقد قال يل يف اليوم التايل لعرضنا مرسحية »الوحيدان«  التي أحدثت يف نفسه 

انطباعاً بالغ الشدة: 

ـ أية مرسحية رائعة هذه!.

له.  الكتابة  الحياة، ويجب حتامً  إن املرسح عموماً يشء هام جداً يف  يقول  كان 

وكانت أول مرة قال فيها هذا، حسبام أذكر، بعد مشاهدته مرسحية »الوحيدان«.
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وقد تطرّق، وسط تلك األحاديث التي كانت تدور يف الفسحة، إىل الحديث عن 

مبالحظة  إيّل  وتوّجه  فيها،  املشاركني  جميع  كثرياً  وامتدح  فانيا«،  »الخال  مرسحية 

واحدة عن أدايئ شخصية »آسرتوف« يف الفصل األخري:

ر. الخال فانيا ينئ متشكِّياً، أما هو فيصّفر. ـ اسمع، إنه يُصفِّ

ومل يكن مبقدوري آنذاك، بحكم نظريت الوحيدة االتجاه إىل العامل، أن أوافق عىل 

ذلك بأي حال من األحوال؛ إذ كيف ميكن لشخص يف مثل هذا املوقف الدرامي أن 

يصّفر! 

كان أنطون بافلوفتش يأيت إىل املرسح دامئاً قبل بدء العرض بربهة طويلة، إذ كان 

يحّب أن يقف عىل املنصة ويرى كيف يضعون الديكور، ويف أثناء الفواصل كان يطوف 

عىل غرف املمثلني ويتحدث معهم عن أمور ال قيمة لها. كانت لديه دامئاً رغبة جارفة 

يف أن يتعرف عىل شؤون املرسح الصغرية: كيف ينصبون الديكورات، كيف يجهزون 

اإلضاءة، وعندما كانوا يتحدثون عن هذه األمور يف حضوره يقف ويبتسم.

عندما كنا نعرض مرسحية »إيّدا )غيّدا( غابلر« غالباً ما كان يعّرج يف أثناء الفاصل 

عىل غرف املمثلني ويظل جالساً هناك بعد بدء الفصل الثاين. وكان هذا يربكنا؛ إذ كنا 

نظن أن األداء مل يعجبه مادام مل يرسع إىل الصالة. 

وعندما سألناه عن السبب أجابنا بردٍّ مل نكن نتوقعه البتة: 

ـ اسمعوا. إن إبسن ليس كاتباً مرسحياً!

مل يشاهد أنطون بافلوفتش مرسحية »النورس« عند عرضها يف »سيفاستوبل«، بل 

الرياح والعواصف، وساء  الطقس، وبدأ هبوب  أما هنا فقد تغري  شاهدها قبل ذلك، 

وضعه الصحي، ما اضطره إىل املغادرة.

جرى عرض »النورس« يف ظروف فظيعة. كانت الريح تعوي إىل الحد الذي يجعل 

من الرضوري أن يقف عامل فني بجانب كل كوليس لإلمساك به وتثبيته كيال يقع عىل 

الجمهور عند عصف الريح، وكان يتناهى إىل األسامع من جهة البحر طوال الوقت 

التي  الريح  بفعل  تهتز  مالبسنا  وكانت  اإلنذار.  زمامري  وزعيق  املقلق  البواخر  صفري 

تجول عىل الخشبة، واملطر ال ينفك يهطل.

أضف إىل كل ذلك الحادثة اآلتية: كان من الرضوري أن نسلط الضوء بقدر معني 

نصف  بحرمان  إالّ  ممكناً  يكن  مل  ذلك  تحقيق  ولكن  األمر؛  كلّف  مهام  الخشبة  عىل 
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حديقة املدينة من اإلنارة. وبدا لنا أنه ال ميكن البتة االستغناء عن ذلك إلحداث التأثري 

املطلوب. وكان لدى فالدميري إيفانوفتش نيمريوفتش ـ دانتشنكو القدرة عىل الترصف 

يف اللحظات الحاسمة: إذ أوعز من دون تردد بقطع الكهرباء عن نصف حديقة املدينة.

وقد أحرز عرض مرسحية »النورس« نجاحاً هائالً. واحتشد الجمهور بعد العرض؛ 

وما إن وضعت قدمي عىل أحد األدراج وأنا ممسك مبظلة حتى شعرت بأن بعضهم 

ميسك يب، ويبدو أنهم من كانوا من تالميذ املدارس، ولكنهم مل يستطيعوا التغلب عيّل. 

وأصبحت يف وضع يرىث له فعالً: التالميذ يهتفون، وقد رفعوا إحدى رجيّل، وأنا رحت 

ما،  مكان  إىل  املظلة  وطارت  األمام،  إىل  ساروا يب  ألنهم  األخرى  القدم  عىل  أقفز 

واملطر مازال ينهمر، ومل يكن مبقدوري أن أتفاهم معهم ألنهم كانوا جميعاً يهتفون 

بأذى.  من إصابتي  القلق خوفاً  بها  استبد  . وكانت زوجتي تركض خلفنا وقد  »أورا« 

حتى  الوصول  من  بحيث متكنت  وأفلتوين،  قواهم  خارت  ما  الحظ رسعان  ولحسن 

مدخل الفندق سائراً عىل كلتا قدمّي. ولكنهم عند املدخل بالذات أرادوا أن يفعلوا شيئاً 

ما آخر مام أّدى إىل سقوطي عىل الدرجات املوحلة، فخرج البواب وأخذ ميسح ثيايب، 

فيام ظل التالميذ طويالً يلهثون مهتاجني ويتجادلون حول األسباب التي أدت إىل هذا 

الوضع...

)البقية تتبع(
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الهوامش:
)1( قسطنطني )كَْنْستَْنتني( سريغييفتش ستانيسالفسيك:

الفني  »املرسح  ومديري  مؤسيس  وأحد  مرسحي،  وُمنظِّر  ومخرج  ممثل   )1938 ـ   1863(
املوسكويف«. عضو  فخري يف أكادميية العلوم البطرسبورغية )عام 1917(. حاز عىل لقب »فنان 

الشعب يف االتحاد السوفييتي« عام 1936.
)يف  وآسرتوف  »النورس«(،  )يف  ترسغوِرن  اآلتية:  األدوار  تشيخوف  مرسحيات  يف  أّدى 
»الخال فانيا«(، فريشينني )يف »الشقيقات الثالث«(، غايف )يف »بستان الكرز«(، شابيلسيك )يف 

»إيفانوف«(. 
نرُشت نصوٌص لذكريات ستانيسالفسيك عن تشيخوف يف بعض الصحف مكتوبة بأقالم كتاب 
آخرين، نقالً عن روايات شفهية كان قد أدىل بها يف أوقات مختلفة؛ أما الذكريات املنشورة هنا فقد 
كتبها ستانيسالفسيك نفسه، وأُدرجت يف املجلد الخامس من أعامله املختارة الصادرة يف موسكو 
عام 1958، وأضيف إليها بعض صفحات مختارة من الفصل املوسوم بعنوان »بستان الكرز« واملدرج 

يف كتابه »حيايت يف الفن«.)النارش(
)2( جرى التعارف بني ستانيسالفسيك وتشيخوف، عىل األرجح، يف الثالث من ترشين الثاين 

عام 1888 يف موسكو، إبّان افتتاح »جمعية الفن واألدب«. )النارش(.
15 شباط عام 1897 يف صالح طالب  )3( األرجح أن املقصود هو األمسية التي أقيمت يف 
جامعة موسكو املعوزين، وقد ألقى ستانيسالفسيك خاللها فصل »يف القبو« من مرسحية »الفارس 

البخيل« )وهي إحدى »املآيس الصغرية« التي كتبها بوشكني()النارش(.
)4( عرضت مرسحية تشيخوف ذات الفصل الواحد »الدب« يف جمعية الفن واألدب يف نيسان 
عام 1895؛ ثم استؤنف عرضها بعد توقف طويل يف كانون الثاين عام 1897، أي قبل مدة قصرية 
من لقاء ستانيسالفسيك وتشيخوف يف مرسح »كورش«. وقد أدى ستانيسالفسيك يف املرسحية دور 

»سمرينوف«. )النارش(
)5( جرى هذا اللقاء يف 16 شباط عام 1897 يف مكتب رئيس تحرير »الفكر الرويس«، حيث 
كان الحارضون يناقشون يف تلك األمسية مخطط »قرص الشعب«، الذي وضعه املهندس املعامري 

ف. أو. شيختيل، وتم تصميم بنائه بجهود جمعية خريية. )النارش(.
)6( ألفريد دريفوس: ضابط يهودي يف األركان العامة الفرنسية لفقت له تهمة التجسس لصالح 

أملانيا يف عام 1894 وُحكم عليه بالنفي إىل »جزيرة الشيطان«. )النارش(
)7( تم ذلك بسبب إرصار فالدميري إيفانوفتش نيمريوفتش ـ دانتشنكو، )1858 ـ 1943( )وهو 
ممثل ومخرج وناقد مرسحي، وزميل ستانيسالفسيك يف تأسيس وإدارة املرسح الفني املوسكويف( 
أشري  أن  هو  هدفاً،  عيني  نصب  وضعُت  »لقد   :1898 عام  نيسان   25 يف  لتشيخوف  كتب  فقد 
إىل التصوير املدهش، يف رأيي، للحياة والنفس البرشية يف مرسحيتيك »إيفانوف« و«النورس«، 
واألخرية بالذات تستحوذ عيّل. وأنا مستعد لتحمل أية مسؤولية عن رأيي يف أن تلك الخصائص 
باقتدار  دْت  ُجسِّ إذا هي  املكنونة يف كل شخصية من شخصيات املرسحية،  الدرامية والرتاجيدية 
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املعرفية والعلوم  األدب 

ولكن  أيضاً...«.  الصالة  عىل  تستحوذ  سوف  املبتذلة،  املعتادة  بالطريقة  وليس  صادق،  وإتقان 
تشيخوف مل يوافق عىل العرض، متعلالً بأنه غري قادر عىل أن يعاين املزيد من القلق بسبب املرسح. 
ومل يظفر نيمريوفتش ـ دانتشنكو مبوافقة تشيخوف إالّ بعد أن رجاه ثانية يف رسالته املؤرخة يف 
12 أيار عام 1898، والتي يقول له فيها: »إذا مل توافق ستذبحني... ألن »النورس« هي املرسحية 
الذي يشكل  الوحيد  الكاتب املعارص  التي تأرسين بصفتي مخرجاً، وألنك أنت  الوحيدة  املعارصة 

أهمية كبرية ملرسح ذي برنامِج عرٍض أمنوذجي. )النارش(.
)8( ذكر نيمريوفتش ـ دانتشنكو يف كتابه »من املايض« الذي صدر يف موسكو عام 1934: 

»امليزانسني كان جريئاً وغري مألوف لدى الجمهور العادي، ولكنه حيايت جداً«. )النارش(
)9( أولغا ليوناردوفنا كنيربِّ )1870 ـ 1959( )يف بعض املراجع: عام ميالدها هو: 1868( ممثلة 
يف املرسح الفني منذ عام 1898. التقاها تشيخوف أول مرة يف أيلول 1898 وتزوجا يف أيار 1899. 

)املرتجم(
يف  مرة  أول  املوسكويف«  الفني  »املرسح  خشبة  عىل  »النورس«  مرسحية  ُعرضت   )10(
للتو  »قدمنا  اآلتية:  الربقية  لتشيخوف  دانتشنكو  ـ  نيمريوفتش  إي.  ف.  وكتب   .1898/12/17
»النورس« نجاح كاسح. منذ الفصل األول استحوذت املرسحية عىل مشاعر الجمهور ثم تال ذلك 
عدد من االنتصارات. واستدعانا الجمهور إىل الخشبة مرات ال تحىص. وعندما أعلنُت بعد الفصل 
الثالث أن الكاتب غري موجود يف املرسح طالب الجمهور بإرسال برقية منه إليك. نحن سعداء إىل 

حد الجنون«)النارش(.
)11( اسحق ليفيتان )1860 ـ 1900( رسام رويس معروف، اشتهر بأنه مبدع »املنظر الطبيعي 

املزاجي« الذي يتسم بغنى التداعيات الشاعرية املُبهجة. )املرتجم(.
ـ 1916( أديب ورسام، عمل منذ عام 1905  )12( ليوبولد أنتونوفتش سولريجيتسيك: )1872 

مخرجاً يف املرسح الفني املوسكويف ومدرّساً مرسحياً. )النارش(.
)13( من الواضح أن مثة خطأ كتابياً يف مخطوطة ستانيسالفسيك، فمدة الغياب مل تكن »بضع 

سنوات« بل »بضعة شهور«. )النارش(
)14( كلمة »مايل« الروسية تعني »الصغري«، وهي اسم مرسح موسكويف يقع بجوار مرسح الـ 

»بولشوي« أي »الكبري« املرتجم.
)15( الكسندر إيفانوفتش يوجني )1857 ـ 1927( ممثل وكاتب مرسحي، ومخرج ومدير فرقة 

مرسحية، وقد توىل بعد ثورة اكتوبر عام 1917 منصب مدير مرسح الـ »مايل« )النارش(.
)16( غادرت فرقة »املرسح الفني« موسكو متوجهًة إىل القرم يف 10 نيسان عام 1900 لتقديم 
أربع مرسحيات يف سيفاستوبل ويالطا، وهي »النورس« و«الخال فانيا« لتشيخوف، و«الوحيدان« 

لغاوبتامن ـ و«إيّدا )غيّدا( غابلري« إلبسن. )النارش(.
)17( كتب ستانيسالفسيك يف دفرت مالحظاته وصفاً أكرث تفصيالً ملا جرى آنذاك، وذكر فيام 

ذكره أن ظهور الكاتب عىل الخشبة أثار عاصفة من التصفيق الذي استمر طويالً.
وقد وقف تشيخوف يف وسط املنصة مرتبكاً ولكن باعتزاز، وأخذ بني حني وآخر يحيي الجمهور 
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ت: د. عادل داود

بانحناءات رسيعة وقصرية. وقد عمد العاملون عن قصد إىل إبقاء الستارة مرفوعة مدة طويلة، مام 
زاد من حامسة الجمهور وهديره...

وعندما أسدلت الستارة التفت أنطون بافلوفتش إلينا بوجه يشبه وجه شخص خارج من تحت 
دوش بارد وقال: ـ اسمعوا! ملاذا مل تسدلوا الستارة؟ إنهم هكذا سيقتلونني...

وقد ساد جو من البهجة عىل املنصة، والسيام عندما بدت عالئم االنرشاح عىل محيّا أنطون 
بافلوفتش وتوردت وجنتاه؛ وبقي علينا اآلن أن نخرجه من املرسح من دون أن يلمحه الجمهور، 
وإالّ فإنهم سوف يحملونه عىل األكُّف مام سيسبب له إصابة، وسيصاب بالرشح. ولذلك اضطر إىل 

االنتظار يف أدفأ غرفة من غرف أزياء املمثلني. وهنا فقط أبدى رأيه للمرة األوىل يف العرض: 
ـ اسمعوا! هذا رائع! عندكم أشخاص موهوبون ومثقفون«. )مجموعة األعامل. املجلد الخامس 

موسكو 1958 ص 618( )النارش(.

حوايش
* البنسنيه: نظارة ليس لها أذنيتان، بل تثبّت بنابض عىل األنف )املرتجم(. 

* تنفي ماريا تشيخوفا هذه الواقعة. )النارش( 
لتهدئة األعصاب.  ** الفالرييانا: نبات عشبي يستعمل نقيع جذوره ألغراض طبية، وخصوصاً 

)املرتجم(. 
* شقيقة أنطون تشيخوف. 

* نعل مطاطي يلبس فوق الحذاء لحاميته من الرطوبة والتلوث. 
* أعاد »املرسح الفني« عرض »النورس« يف عام 1905 )النارش(. 

** االستحامم يف البحر )بالفرنسية( )النارش(. 
* كلمة »النورس« باللغة الروسية مؤنثة.

  ميناء يف شبه جزيرة القرم.
  الكنسندر روديونوفتش )1842 ـ 1914( ممثل يف املرسح الفني املوسكويف )النارش(.
  ألكسندر ليونيدوفتش )1861 ـ 1943( ممثل يف املرسح الفني املوسكويف )النارش(.

  تصغري اسم الكسندر.
  ماريا فيودوروفنا أندرييفا )1872 ـ 1953( ممثلة يف املرسح الفني آنذاك.

  مرسحية للكاتب األملاين غري هارت هاوبتامن )1862 ـ 1946( )املرتجم(.
  أورا« أو »أُرا«: صيحة يطلقها الروس للتعبري عن اإلعجاب الشديد أو لالحتفاء بظاهرة سارة، 

أو عند الهجوم الحاسم يف املعركة أو للتعبري عن االبتهاج بالنرص... الخ... )املرتجم(.



 شـراكسـة

عدنان قربطاي

باحث من سورية ـ 

عضو اتحاد الكتاب العرب

جمهورية  عاصمة  نالشك  مدينة  يف  /1930م/  عام  يف  األبحاث  معهد  تأسس  عندما 

قربدينا – بلقاريا الحالية يف االتحاد الرويس، كان من اهتامماته الرتاث الثقايف والفلكلور 

األديغي الرشكيس، لذا بدأ بجمع هذا الرتاث من الرواة الذين يحفظونها مشافهة أو مكتوبة 

مثل: )املالحم – األخبار – األغاين – الحكايات الشعبية – الخوخوه  – الحكم – واألقوال 

املأثورة – القوجح  - األمثال الشعبية...( وأصدر املعهد عام /1936م/ كتاباً احتوى عىل مناذج 

التي جمعها  الرتاثية  األدبية  النصوص  وبلغ عدد  القربدي(  )فلكلور  باسم  الرتاث  من هذا 

معهد أبحاث القربدي حتى الحرب العاملية الثانية /500/ نص ضاعت يف حريق املعهد عندما 

استوىل األملان عىل مدينة نالشيك. 

أدبـاء وشعـراء

وصلوا إلى ما يشبه العالمية
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عدنان قربطاي

بجمع  )القربطاي(  القربدي  األبحاث يف جمهورية  معهد  بدأ  /1949م/  ويف عام 

الرتاث الثقايف ضمن حملة منظمة، حيث زارت لجان الجمع القرى واملدن الرشكسية 

يف القفقاس الشاميل، بداية من مدينة مزدوك  وحتى سواحل البحر األسود يف الغرب 

من شامل القفقاس، وبذلك تم تسجيل األغاين عىل املسجلة وكتابة النصوص األدبية. 

وبعد التدقيق واملقارنة بني النصوص وتحقيقها /أصدر املعهد )مالحم النارتيني( باللغة 

صفحة/،   550/ صفحاته  عدد  واحد  مجلد  يف  /1951م/  عام  يف  الرشكسية  األديغية 

ترجم عام /1957م/ إىل اللغة الروسية، وترجم إىل اللغة األملانية وصدر يف برلني عام 

/1958م/، ثم ترجم إىل اللغة الفرنسية. وهناك ترجمة إىل اللغة العربية لبعض تلك 

األساطري  .

و)األمثال(  املأثورة(  الكلامت  )كتايب  /1967م/  عام  حتى  نفسه  املعهد  أصدر  كام 

للكاتبني – قردن غوشأه زراموق - غوكه موخه أبو بكر- عدد صفحات كل كتاب/ 250/ 

صفحة.

مواضيع  الرشاكسة يف  األديغه  أخبار  عن  مجلداً  املعهد  أصدر  /1963م/  عام  يف 

والشابسوغ  البجدوغ  قبيلتي  بلهجة  النارتية  املالحم  من  ومقاطع  والخوخه  )اآللهة 

الرشكسيتان – يف /338/ صفحة، ويف عام /1969م/ أصدر املجلد الثاين من أخبار 

األديغه )الرشاكسة( يف العرص الحديث حتى القرن السابع عرش امليالدي – األبطال 

واملعارك، مع أسامء الرواة – يف /410/ صفحات. 

ويف عام /1990م/ أكمل املعهد إصدار /5/ مجلدات من القطع الكبري عن األغاين 

الرشكسية كلامت ولحناً باللغتني األديغية الرشكسية وبالروسية من قبل )قردن غوشأه 

زراموق برغون( هذا عدا عرشات الكتب حول األخبار والقصص والحكايات.. وقد قال 

نالو زاور ، بأن أرشيف املعهد يحوي حوايل /7500/ نص أديب. ويف عام /1995م/ أعيد 

طبع مجلد )مالحم النارتيني( الذي صدر عام /1951م/ كام هو.

ومن الذين عملوا يف دراسة هذا الرتاث األديغي الرشكيس جمعاً وحفظاً وتوثيقاً 

)له  يلبد حسن   – زراموق  غوشأه  قردن   – أسكر يب  السادة: شورتن  من  كل  ونرشاً، 

 – زاور  نالو   – آدم  تسوك  بيتال شوجن   - كواشه  معز   - أبتأه  قاوفه   – مؤلفاً(   /70/

كراشه تيمبوت شوجن – حزيشه جامنرزه – سفيان البتش – أويس أقمرز املخان – 

وغريهم كثري.. وقد كرم رئيس جمهورية قربدينا بلقاريا – السابق السيد فالريى كوكه 
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العاملية يشبه  ما  إىل  وصلوا  شراكسة  وشعراء  أدباء 

وأدباء الجمهورية وجمع غفري من املهتمني واملدعوين- املتميّز يف مجال حفظ الرتاث 

الرشكيس السيد – قردن غوشأه زراموق - الذي حفظ الكثري جداً من املوروث الثقايف 

الرشكيس الشفهي يف جمهورية – قربدينا – بلقاريا – الرشكسية يف االتحاد الرويس، 

وكتب ستة مجلدات كبرية ال تقدر بثمن وكان يغّنيها شخصياً باللغة الرشكسية كام كانت 

تغنى يف املايض البعيد مع املوسيقى األديغية الرشكسية العريقة..

والجامعات يف نالشيك اليوم تدرّس أبناء الرشكس مختلف العلوم العرصية، وهي 

تستقبل اليوم أبناء مختلف القوميات األخرى من مختلف البلدان يف العامل وخاصة 

العربية، حيث تخّرج منها حتى اآلن أكرث من /500/  العربية ومنهم رشاكسة سورية 

مكتباتها  وتزخر  واألدبية..  العلمية  االختصاصات  مختلف  يف  سوري،  رشكيس  خريج 

حيث  العربية  الكتب  أمهات  من  مئات  )ومنها  واملؤلفات  الكتب  من  اآلالف  بعرشات 

األخري من  العقد  الحكومية يف  نالشيك  علمية من جامعة  بعثة  مع  ساهمت شخصياً 

عن  تتحدث  التي  العربية،  الكتب  لرشاء  دمشق  إىل  أوفدتهم  التي  العرشين،  القرن 

شامل القفقاس وتاريخ األمة الرشكسية من خالل كتاب العرب القدماء وهم كرث.. كام 

حصلوا عىل بعض أفالم امليكرو فلم من مكتبة األسد الوطنية يف دمشق  ..(. ويف عام 

البحوث والدراسات واملتحف وغريهام يف كل من جمهورية  /2018م/ أهديت معهد 

قربدينا – بلقاريا وجمهورية األديغيه /35/ عنواناً من كتبي لكل جمهورية، التي صدرت 

يف سورية والتي يبحث كثري منها عن منجزات رشاكسة الشتات يف سورية والعامل  ..

والروايات  واألشعار  واملصورة،  املطبوعة  الحكاية  انتشار  مد هائل يف  كان هناك 

الرشكسية.. وتألّقت أيام الحقبة السوفيتية، فالدولة رعت الكتّاب والكتاب، وبلغ عدد 

املطبوعة الواحدة أحيانا أكرث من /100000/ نسخة. وعىل سبيل املثال بلغ عدد نسخ 

إصدار عام 1980م لكتاب حكايات شعبيه قربدينية /200000/ نسخة. وخالصة األمر 

برز كثري من األدباء والشعراء األديغيني الرشاكسة يف القفقاس الشاميل نختار بعضهم 

عىل سبيل املثال ال الحرص: 
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عدنان قربطاي

األديب والشاعر عليم كوشقوه:
حياته: ولد عليم كوشقوه يف عام/ 1914م/ يف قرية )شحلقوه( قرب مدينة نالتشك 

عاصمة جمهورية )قباردا - بلقاريا  ( ضمن روسيا االتحادية يف أرسة فالحية، والده 

)شوو ماهو( كان يقرأ القرآن الكريم، ويحب العلم لذلك حرص أن يتابع أبناؤه السبعة 

وبعض  الكريم  القرآن  القرية  مدرسة  يف  عليم  درس  بنات(  وخمس  )شابان  التعلم 

املدرسة  ثم دخل   ، العربية   باألبجدية  تكتب  كانت  التي  بالرشكسية  العامة  املعلومات 

الرسمية يف مدينة نالتشك التي كانت تعلّم باللغة الروسية والقربدينيه .

يف هذه املرحلة من طفولته، تعرّف عليم عىل ثقافة شعبه الرشكيس، مثل الطقوس 

التي كانت متارس أثناء االحتفال باألعياد التي منها: )رأس السنة الجديدة ـ عيد الشكر 

يوم الخروج إىل فالحة األرض ـ يوم العودة من الفالحة ـ األعراس واملآتم االستامع 

إىل القصص والحكايات التي كانت تروى يف املضافات ـ كلامت الخوخوه  التي كان 

يتبادلها الناس أثناء املأدبة.( ..

وخاصة عندما يكون نجم هذه املناسبات واالحتفاالت )الجكواكوه ( 

كان عليم يصغي بكل جوارحه، وينىس وجوده عىل األرض، ويحلق بعيداً يف سفر 

التاريخ، لقد ارتوت روحه بتلك األلحان العذبة، والكلامت البليغة واألحداث الدرامية 

وعششت يف ذاكرته القومية..

كام كان يعيش األحداث الدراماتيكية، التي كانت تجري يف القرية يف تلك املرحلة، 

كآميس الحرب العاملية األوىل وأحداث ثورة أكتوبر االشرتاكية، وانعكاسها عىل حياته 

ملشاعر  انعكاساً  كانت  أحاسيسه ومشاعره  ولكن  كنهها،  يدرك  أن  دون  وحياة أرسته، 

والدته التي كانت قلقة تبحث عن السكينة واالطمئنان.

يف أواخر العرشينات تعرّف عليم عىل أشعار الشاعر األملعي) شوجنتسكو عيل(، التي 

كانت تنرش يف جريدة )أديغه ماق( وسمع بأخبار عصبة باخسان بزعامة )تساغونوري 

( التي تدعو لنهضة ثقافية رشكسية، والتي اندمجت فيام بعد مع مبادئ ثورة أكتوبر.. 

أعجب بأفكارهم وخاصة بعد أن التقى الشاعر )شوجنتسكو(، وأصبح تلميذاً له، وفيام 

وحياة  قومية،  ثقافية  نهضة  إىل  الداعية  الجديدة  بأفكاره  مؤمناً  حميامً  صديقاً  بعد 

عرصية حديثة. ومنذ عام 1931م بدأ عليم ينرش قصائده يف الصحف )عند الشاعر ـ 
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عرصنا الفتي ـ أفكار عزيزة. أنا أسري قصائدي( وتنبأ الشاعر شوجنتسكو بأن الشاب 

عليم لديه موهبة شعرية واعدة، لذا تعهده بالرعاية والنصح، ودفعه نحو العلم والتعلم.. 

وبعد أن أنهى تعليمه يف مدينة نالتشك، أُرسل إىل موسكو إلكامل دراسته الجامعية، 

وهنا سنحت له الفرصة، لالطالع عىل األدب الرويس العريق واألدب العاملي، والدراسة 

األكادميية اللتني ساهمتا يف صقل مواهبه الفطرية، وأغنتا تجربته األدبية من حيث 

أدهشت  التي  الجبال(  سفوح  )عند  قصيدته  نضوجه  أظهرت  وقد  والشكل.  املضمون 

الناس واألوساط األدبية يف عام 1941م. 

ومع بدايات الحرب العاملية الثانية دعي عليم إىل الجيش للدفاع عن الوطن ضد 

النازية البغيضة. وعندما علم بأن أستاذه وصديقه الشاعر العظيم - شوجنتسكو عيل- قد 

استشهد يف جبهة القتال، حزن حزناً شديداً عىل مصري رائد الشعر الحديث يف بالده 

ورثاه رثاًء حاراً، ويقول النقاد بأن هذه الحادثة كانت لها تأثري كبري وتحول يف طبيعة 

قصائده، حيث أصبحت أكرث حامسة وحميمية وحقداً عىل األعداء، حتى كأنك ترى 

دموعه من خالل أبياته الشعرية، داعياً للثأر مستلهامً تاريخ شعبه يف البطولة والعزمية 

لالستشفاء،  موطنه  إىل  عاد  الحرب  وعندما جرح يف  األدباء.  تراث  عن  الدفاع  يف 

ولكن بعد فرتة وجيزة، عاد إىل الجيش كقائد لفصيلة هاون، يف الفيلق القفقايس الذي 

شّكل عىل عجل، للدفاع عن منطقة القفقاس، وهنا أظهر املآثر البطولية يف الدفاع عن 

الوطن وأعطي األوسمة العديدة تقديراً لدوره يف القتال والتعبئة الفكرية من خالل 

قصائده التي كان ينرشها إىل أن انتهت الحرب باالنتصار، حيث عاد إىل بالده ونرش 

ديوانه الشعري األول عام 1946م بعنوان )طريق الفارس( الذي استقبل من الجميع 

برتحاب منقطع النظري يف عموم االتحاد السوفيايت، ويف بالده - قباردا - أيقن الجميع 

بأن راية الشعر الحديث يف رشكيسيا أصبحت بأيد أمينة، وصار يلقب عليم كوشقوه 

بحامل راية الشعر الحديث بعد استشهاد حاملها ومؤسسها الشاعر العظيم - شوجنتسكو 

41 سنة واعترب خسارة عظيمة لألمة الرشكسية بل لالتحاد  عيل - ومل يتجاوز عمره 

السوفيتي.

يف الخمسينات أصدر عدة دواوين شعرية، القت جميعها الرتحيب من القراء.

وعمل أيضاً يف معهد أبحاث األدب واللغة واملجلة األدبية )اواشحه ماهو( وانتخب 

نائباً يف برملان بالده، ورئيساً التحاد الكتاب يف قباردا، ويف هذا املجال بذل جهداً كبرياً 
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لتنظيم هذا االتحاد ودفع الحركة األدبية يف بالده إىل األمام، وخاصة بعد أن أصبح 

نائباً لرئيس وزراء الجمهورية للشؤون الثقافية، حيث مّكنته هذه الوظيفة أن يعمل عىل 

تطوير الحياة الثقافية، ورعاية األنشطة األدبية وتأمني الكوادر الالزمة لهذه النهضة 

الثقافية. ويف بداية الستينات أصبح سكرترياً التحاد كتاب جمهورية روسيا االتحادية، 

وبعد سنوات أصبح رئيساً لهذا االتحاد، وسكرترياً التحاد كتاب االتحاد السوفيايت، وهنا 

سنحت له الفرصة، ملساعدة القوميات الصغرية يف االتحاد السوفيايت لتنشيط حياتها 

الثقافية وتطوير آدابها نحو األمام.

يف  قيادياً  عضواً  وأصبح  األعىل،  السوفييت  مجلس  يف  عضواً  انتخب  بعد  وفيام 

منظمة التضامن اآلسيوية اإلفريقية، هذه املناصب القيادية الرفيعة هيّأت له الفرصة 

للقيام بزيارات عديدة ملختلف بلدان العامل وعواصمها، حيث كان االتحاد السوفيايت 

بلدان  العالقات مع مختف  يف أوج قوته وازدهاره كقوة عاملية كبرية، وله شبكة من 

العامل ومن ضمنها العالقات الثقافية مع البلدان العربية )مرص ـ سورية ـ الجزائر ـ 

العراق ـ املغرب ـ تونس ـ األردن ..(، وكذلك الدول األفريقية املستقلة حديثاً و ـ الصني 

ـ فيتنام ـ الهند ـ كوريا، ودول أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية.

لقد زار هذه البلدان كممثل لدولة كبرية فّعالة عىل الساحة العاملية، وأديباً مرموقاً 

وخاصة بعد أن ترجمت مؤلفاته إىل العديد من اللغات الحية )اإلنكليزية ـ االسبانية 

االتحاد  يف  القومية  واللغات  االشرتايك  املعسكر  دول  ولغات  األملانية..  ـ  العربية  ـ 

السوفيايت(. نجح عليم كوشقوه يف إقامة عالقات حميمية مع أدباء العديد من بلدان 

العامل، وأبدع الكثري من القصائد التي يتغنى فيها بحضارات هذه الشعوب وثقافتها 

العامل ( والقاهرة  وآثارها مثل قصائده عن مدينة دمشق )أقدم عاصمة مأهولة يف 

ودلهي حيث كرمته أنديرا غاندي بأرفع وسام لبالدها. ولقد أثبت عليم كوشقوه خالل 

وزمالئه  مرؤوسيه  مع  التعامل  يف  عالية  بأخالقية  يتمتع  أنه  املناصب،  هذه  تسلّمه 

وأصدقائه، بكل صدق وأمانة واحرتام لذواتهم وأعاملهم، ودماثته، وترفعه عن الصغائر. 

وأصبح شخصية اجتامعية وسياسية مرموقة، ومحببة لجامهري الناس، تتهافت أجهزة 

اإلعالم، واملنتديات األدبية الستضافته يف برامجها اإلعالمية، وكان يحب أن يظهر يف 

هذه املناسبات االحتفالية بزيه القومي الرشكيس )الفاشه  ( ولقب بالنرس القوقازي 

والفارس الرشكيس.
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لقد كان عليم كوشقوه يعتز ويفتخر بوطنه القفقاس الشاميل وبقمة الربوز )أواشحه 

بلغة األجداد وأساطريهم ومالحمهم  يعتز  إليها ماشياً عىل قدميه،  ( والصعود  ماهو 

)أنا ال  الرماد( ويقول:  الجمر وليس  )املهم منها هو  أن  وبعاداتهم وتقاليدهم مذكّراً 

أنىس أبداً بأن سورسوقوه  هو أخي بالدم(.

تقديراً   )60( ميالده  عيد  1974م يف  عام  أكتوبر  ثورة  وسام  كشوقوه  عليم  منح 

ألعامله الوطنية. ويف عام 1984م ومبناسبة بلوغه الـ )70( من عمره منح وسام لينني 

وهو أرفع وسام يف االتحاد السوفيايت تقديراً إلنجازاته األدبية.

ميالد  بعيد  وشعباً  حكومة  بلقاريا  ـ  قباردا  جمهورية  احتفلت  1994م  عام  ويف 

)بطل  لقب  عليم  مبنح  قراراً  الجمهورية  برملان  اتخذ  حيث   .)80( الـ  كوشوقه  عليم 

العمل الوطني( وقدم له رئيس الجمهورية - فالريي كوكؤه- فرساً قربديًة أصيلة بكامل 

تجهيزاتها قائالً: )أيها البطل الوطني العظيم كوشقوه عليم بن شوو ماهو، مل ننىس 

ولن ننس أبداً، أنك أخ لسورسوقوه بالدم، يا فارس الخري . أرجو أن تكون هذه الفرس 

التي تعرفها جيداً وتعرفك هي أيضاً جيداً، عوناً لك يف تجوالك عىل قرى بالدك، يا 

قائد فرسان الشعر واألدب إننا جميعاً نرنو إىل ذلك اليوم الذي سنحتفل بك يف يوم 

عيد ميالدك الـ )100( وأنت ترفل بنعيم الصحة والعافية(. وتجول عليم كوشقوه، يف 

قرى بالده، التي كانت تحتفي بابنها البار عىل الطريقة الرشكسية.

يقول الربوفسور أباجه محمد: إن جميع مؤلفات كوشقوه عليم مفعمة بروح الوطنية 

الصادقة الواعية، واألفكار النرّية، والثقة باملستقبل الواعد، والقدرة عىل تحقيق األحالم، 

بالعمل والعلم، ويصور حياة شعبه بصدق وأمانة داعياً إىل نبذ العادات التي صدئت، 

والتمسك بالقيم والعادات التي تساير العرص. 

يتمتع عليم بقدرة فائقة عىل إبداع صور شعرية متألقة، مفعمة باملعاين العميقة كل 

ذلك بلغة أنيقة بليغة سلسة تظهر عمق معرفته بلغته الرشكسية، وقدرته الخالقة عىل 

تطويرها.

مؤلفاته:

2001م بضع عرشات  1931م وحتى وفاته يف عام  أبدع كوشقوه عليم منذ عام 

من املؤلفات الشعرية، وسبع روايات. ومئات من املقاالت األدبية، وعدة سيناريوهات 

وآخر  1946م  الفارس( عام  ديوان )طريق  قلنا هو  له كام  كتاب صدر  أول  لألفالم. 
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كتاب ظهر حتى اآلن هو )أخبار املغرتبني( تحت الطبع يتحدث فيها عن أخبار أبناء 

شعبه املنترشين يف العامل  . هو غزير اإلنتاج حتى يف األيام التي كان مثقالً مبهامه 

الوظيفية، يتجدد مع تجدد وجه الحياة، ال يسمح للصدأ أن يعلق به. األم والوطن عنده 

توأمان األم بعطفها وحنانها ولغتها، والوطن بأرضه وشعبه وتراثه الثقايف، بقي طوال 

حياته أميناً لهذه الفكرة وعرّب عنها يف جميع مؤلفاته.

كان يعشق لغة آبائه وأجداده القدمية قدم التاريخ ويقول: اللغة هي األم هي الوطن 

هي التاريخ هي الروح لألمة. املرأة هي األساس يف بناء األرسة واألمة، إذا صلح حالها 

صلحت أحوال األمة بأرسها .

الفارس  حياة  يف  عميق  أثر  للحصان  ألن  رواياته  يف  هامة  شخصية  الحصان 

الرشكيس باملعنى الثقايف العميق. كان الحصان أداة يف زمن ما، وكل أداة اآلن هي 

والعمل.  القول  يف  والصدق  واملروءة  الشجاعة  لديه  تعني  فارس  وكلمة  كالحصان.. 

وإنجازات عظيمة.

1 ـ رواية بانتظار الفجر:

ثورة  رافقت  التي  األحداث  الرواية،  هذه  تسجل  الستينات،  أوائل  جزءان صدرت 

أكتوبر عام 1917 يف قباردا الرشكسية، مركّزة عىل قرية )شحلوقه( تصور حياة الناس، 

ومواقفهم من األحداث، كأنها فيلم وثائقي متقن، تسلط األضواء عىل جميع زوايا البيئة 

واملجتمع يف تلك املرحلة، وتركز عىل الشخصيات األساسية التي كانت فّعالة يف هذه 

األحداث كام هي عليه بصدق وأمانة.

استقبلت هذه الرواية من القراء واألوساط األدبية والسياسية بإعجاب كبري والقت 

شهرة واسعة. ترجمت يف حينها إىل/ 18/ لغة مبا فيها اإلنكليزية واإلسبانية واألملانية 

– والعربية  -..

2 ـ رواية الهالل األخرض: 

جزءان صدرت عام 1966، هذه الرواية هي تتمة لرواية بانتظار الفجر، حيث تتطور 

األحداث يف روسيا نتيجة مقاومة القوى املضادة لثورة أكتوبر، وتّدخل الدول األجنبية 

يف روسيا نتيجة مقاومة القوى املضادة لثورة أكتوبر، وتّدخل الدول األجنبية الغربية 

لدعمها، وتنشب الحرب األهلية. وتسجل هذه الرواية األحداث يف قباردا حيث يتعاقب 

عىل السلطة البيض  والبالشفة، وتتعقد حياة الناس، وتقاذفهم األهواء واملصائب..
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3 ـ رواية الحدوه املكسورة:

ثالثة أجزاء صدرت عام 1973، وهي تسجل األحداث التي وقعت يف الحرب العاملية 

الثانية، عندما اقرتبت الجيوش األملانية من القفقاس الشاميل عام 1942م، واستولت 

عىل معظم مناطق قباردا، وتروي مآثر الفيلق القوقازي، الذي ُشكل عىل عجل، دون 

أن تتوفر له، الفرتة الكافية من التدريب، وخرج كل قادر عىل حمل السالح إىل الجبهة. 

أما األطفال والنساء وكبار السن فقد خرجوا إىل العمل يف الحقول واملعامل واملراعي، 

من أجل تأمني خبز الحياة. يصور عليم كوشقوه بحرفيّة عالية الحياة يف تلك املرحلة 

القاسية، واملآثر التي حققها الجنود، واملآثر البطولية التي أنجزتها األمهات والفتيات 

واألطفال، واملآيس التي غرقوا فيها، كام يسلط األضواء عىل الشخصيات األساسية يف 

الرواية، ويظهرها عىل حقيقتها بصدق وأمانة.

األدبية،  واألوساط  الناس  قبل جامهري  من  واسع  برتحيب  الرواية  هذه  استقبلت 

واعتربت من عيون األدب السوفييتي، وترجمت إىل /24/ لغة يف العامل منها العربية يف 

عام /1979م/ ترجمها إىل العربية الدكتور فوزي عطية، كام أخرجت كفيلم سيناميئ، 

وشعوب القفقاس يقدرون عالياً هذه الرواية ومؤلفها تقديراً كبرياً ألنها سفر مؤمل يف 

التي  واملصائب  معاركها،  استشهدوا يف  الذين  باألحباب  يذكرهم  وتاريخهم،  حياتهم 

حلّت بهم نتيجة الوحشية النازية التي دمرت كل يشء.. )بلغ عدد من استشهد يف هذه 

املعارك يف قياردا - بلقاريا )38000( شهيد.

4 ـ رواية خنجر األمري:

صدر بالرشكسية عام/ 1981م/ وبالروسية عام 1986 يف هذه الرواية، يتابع عليم 

كوشقو أحداث ثورة أكتوبر والثورة املضادة يف قباردا، 

5 ـ رواية الجذور:

الجذور  استقصاء  الرواية، منطق  املؤلف يف هذه  يستخدم  /1994م/  نرشت عام 

القرم  تتار  ))غزوات  منها:  التي  الرشكسية  باألمة  حلت  التي  املأساة  أسباب  لتحليل 

والعثامنيني لبالد القفقاس وما نتج عنها من سبي لألطفال، ونهب للرثوات، والحرب 

الروسية الرشكسية وما نتج عنها من تدمري للبالد وإبادة للشعب، ثم اتفاق الجميع مبا 

فيهم دول الغرب عىل ارتكاب أقذر عملية وهي )مأساة التهجري ( كل ذلك من خالل 
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ذكريات امرأة طاعنة يف السن، تعرف أرسار النباتات الطبية.. والتي قامت بالحج إىل 

مكة املكرمة، وتعرفت عىل أحوال شعبها يف املهاجر((.

6 ـ رواية بزوغ القمر 1978م

وهي رواية مكرسة للقضية الفلسطينية، ونضال الشعوب العربية من أجل الحرية 

والتقدم يعرّب فيها املؤلف عن احرتامه وإعجابه بالحضارة العربية، وقد القت رواجاً 

كبرياً من القراء أعيد طبعها ثالث مرات مبئات اآلالف من النسخ.

7 ـ املغرتبون: 

يتحدث فيها عليم كوشقوه عن أخبار األهل يف القرية )وهي تحت الطبع( ..

اللغة  أبحاث  معهد  عمل  الرويس،  االتحاد  يف  الرشكسية  األدغيه  جمهورية  -ويف 

والتاريخ عىل جمع الرتاث الثقايف الرشكيس األديغي أيضاً.

فعىل سبيل املثال ال الحرص إذا علمنا أن معهد األبحاث الفلكلورية األديغية الرشكسية، 

قد جمع أكرث من مثانية آالف حكاية فلنا أن ندرك مدى ثراء املكتبة الرشكسية. لقد 

تضافرت الجهود الحثيثة يف جمع هذا الرتاث بدءاً من العاملقة أمثال - سلطان غريي- 

وشورى نوغومو - حاتخوشقوه غازي- والرويس بارانوف - وبوالفني – وماكسيموف –

واألديب األديغي الدكتور حداغالئه عسكر:/ 2291-9002/م:	 

وأصولها(  البطولية  املالحم  )النارتيون  باسم  كتاباً  /1967م/  عام  أصدر  الذي 

مالحم  )النارتيون  الثاين  كتابه  أصدر  ثم   – كراسنودار  مدينة  يف  الروسية  باللغة 

األديغه البطولية( يف مايكوب عاصمة جمهورية األديغي الرشكسية ذات الحكم الذايت 

اللهجات  بكل  النارتية  الروايات  جمع  1977م/،   1968/ عامي  السوفيتي  االتحاد  يف 

الرشكسية يف سبعة مجلدات..  وهو عامل أساطري واكادميي رشكيس, ودكتور يف األدب, 

كاتب وشاعر, جامع ومنسق ومدقق وأول نارش ألسطورة نارت الرشكسية املؤلفة من 

سبعة مجلدات باللغة األديغية والروسية.

رئيس املنتدى العاملي للغة والرتاث القفقايس, عميد كلية األساطري يف املعهد العايل 

االتحاد  يف  االتحادية  /الرشكسية/  األديغيه  جمهورية  )عاصمة  يكوب  ما  يف  للرتاث 

الرويس حالياً( حتى وفاته يف 2009/9/1م/((.
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-وال ننىس األديب األديغي )الرشكيس( الكبري- اسحق شومان ماشباش - نائب رئيس 

اتحاد الكتاب يف روسيا االتحادية وهو شاعر وروايئ متخرج من املعهد العايل لآلداب 

يف موسكو عام 1956م، ولد الكاتب اسحق شومان ماشباش يف 28 أيار 1931م يف 

قرية أوروبسك يف منطقة أوسبني التابعة ملحافظة كرسندار.

حيث أنهى دراسته الجامعية عام 1956م يف معهد اآلداب يف موسكو كام أنه أنهى 

دراسته يف معهد الصحافة عام 1962م.

عمل عىل إصدار جريدة أديغيا االشرتاكية وكان رئيساً لتحرير مجلة الصداقة، كام 

شغل منصب رئيس اتحاد كتاب األديغه.

اختري عام 1989م/ نائباً يف برملان االتحاد السوفيتي.

جرى تكرميه بوسام الصداقة بني الشعوب ووسام امليدالية الذهبية كمحارب من 

أجل السالم.. وهو مواطن رشف يف مدينة ما يكوب.

االتحاد  يف  الثالث    االتحادية  الرشكسية  الجمهوريات  يف  الشعب  بكاتب  سمي 

تلقى  لآلداب.  األديغية  األكادميية  وجائزة   – شولوخوف   – جائزة  عىل  حاز  الرويس 

الرويس،  األدب  إلغناء  الشعوب  بني  الصداقة  ووسام  الدولة،  قبل  من  األدب  وسام 

وألفكاره التي تدعو إىل الصداقة، له أكرث من ستني كتاباً، وديوان شعر وكتب بالروسية 

كتبه  ومن  عنها،  قصيدة  كتب  بدمشق،  الحميدية  لسوق  مشاهدته  وبعد  والرشكسية، 

 - الرحى(  العربية رواية )حرب بزيقوه( يف جزئني، و)حجر  الرشكسية املرتجمة إىل 

الفارس  الفيض-  املطر  العاصفة-  اللحن-  الجديدة-  األغنية  عاملي-  األقوياء-  الرجال 

الناري- ضياء النجم العايل-– األسريان – الجاسوس - و)رشق غرب( و )املطرودون( 

وخان جري..

ومن مؤلفاته باللغة الروسية )الصيادون الثالثة، أغّني من أجلك، دفء يديك، كريت 

األرضية، األوتار الذهبية(، له مؤلفات عديدة باللغة الرشكسية منها الرجال األقوياء، 

عاملي، األغنية الجديدة، اللحن، العاصفة، املطر الفيض، الفارس الناري، ضياء النجم 

التي  الرتجامت  من  الكثري  وله  غريي..  وخان  بزيقوه،  حرب  الرحى،  حجر  العايل، 

قدمها إسحق إىل اللغة األديغية..

السابق أصالن جارمه  الرئيس  الرفيع من  العمل  إسحاق ماشباش وسام  نال  كام 

رئيس جمهورية األديغي الذي أصدر قراراً مبنح الكاتب القومي الشهري أسمى وسام 
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يف جمهوريته األديغي مبناسبة بلوغه السبعني من العمر وذلك لألعامل الجليلة التي 

قام بها ولخدماته الكبرية. حيث سّخر إسحق قلمه وعصارة فكره من أجل إغناء األدب 

تعميق  يف  ساهم  كام  وتراثه.  ثقافته  ونرش  تاريخه  إبراز  وكذلك  الرشكيس،  القومي 

التفاهم واإلخاء بني كافة القوميات التي تعيش عىل أرض جمهورية األديغي يف روسيا 

االتحادية الصديقة لسورية العربية.

الحواشي:
 - عادة قدمية رشكسية يقال فيها )األمنيات الطيبة( وهي كلامت تقال عند البدء بالطعام 

أو الرشاب واثنائها )رفع األنخاب( ولها عند الرشاكسة طقوس معينة.

  - الحزازير.

  - كانت يف أقىص الرشق ضمن بالد القربدي يف تلك األيام.

  - ترجمها األستاذ ممدوح قمق من الجوالن العريب السوري يف كتاب واحد.

  - من أشهر كتاب القربدي يف جمهورية كربدينا – بلقاريا االتحادية يف االتحاد الرويس.

  - عدنان قربطاي.

  - عدنان قربطاي.

  - جمهورية كربدينا – بلكاريا: هي حالياً جمهورية اتحادية يف االتحاد الرويس.

  - ظل الرشاكسة يكتبون باألحرف العربية حتى بداية أربعينات القرن املايض. ثم تم 

تحويلهم إىل األبجدية الكرييلية )الروسية(.

  - لهجة يف اللغة الرشكسية.

  - عادة قدمية يقال فيها )األمنيات الطيبة( وهي كلامت تقال عند البدء بالطعام أو 

الرشاب و أثناها ولها عند الرشاكسة طقوس معينة.

  - شاعر شعبي كان ينشد األغاين ومالحم أبطال النارتيني مبصاحبة آلة )الشكأ بشنة 

التي  التاريخ،  معبد  أمام  صالة  ترانيم  كأنها  تقريباً(،  العربية  الربابة  تشبه  التي  بوترين، 

تعتّقت يوماً بعد يوم يف الرشايني وذاكرة األجيال.

إىل  غادرها  ثم  السوري،  العريب  الجوالن  يف  الرشكسية  عجم  برئ  قرية  يف  ولد   -   

األستانة ودرس فيها وأصبح أميناً لرس أول جمعية رشكسية يف استانبول إذ غادرها عائداً إىل 

وطنه قربدينا بشامل القفقاس عام/ 1913م/ حيث أضحى رمزاً ورائداً للنهضة التعليمية يف 

القفقاس الشاميل..
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  - التي سامها )مآذن دمشق( .

السميك  بنوعيه  القميص  ثم  الخارجي  الرداء  من  يتألف  الرشكيس:  الرجايل  الزي   -   

والرقيق والرسوال وقبعة الرأس )القلبق( والزنار مع الخنجر) القاما( والحذاء الجلدي ذي 

كان  الذي  )الباشلق(  الربنس  الرأس  غطاء  ذلك  إىل  ويضاف  القصرية  أو  الطويلة  الرقبة 

يرتديه كبار السن عىل الغالب والشاكوه. وكان عليم يرتدي )الرداء األسود ـ الربنس األبيض 

ـ والقلبق الرمادي (..وأطلق الروس منذ القدم عىل هذ الزي الرشكيس تسمية )رشكيسك (.

  - أعىل قمة يف أوربا ويبلغ ارتفاعها/ 5652/ مرت فوق سطح البحر . والجدير بالذكر 

أواخر  حتى  حالياً/  السوري  العريب  التلفزيون  هوايئ  مكان  قاسيون/  قمة  عىل  كان  أنه 

الحرب العاملية األوىل نصب تذكاري لقمتي الربوز التي تشبه رسج الحصان، وذلك مبناسبة 

بالعمق  العثامنية  الدولة  من  املدعوم  سوار  شاه  عىل  قايتباي  الرشكيس  السلطان  انتصار 

الرتيك الحايل والتي كانت تتبع لدولة سالطني الرشاكسة .

  - بطل أسطوري يف مالحم النارتيني األديغية )الرشكسية( التي جمعها )األديب الرشكيس 

إسحاق ماشباش من جمهورية األديغي الرشكسية االتحادية يف االتحاد الرويس .( يف سبع 

مجلدات كبرية .

  - )شووماهو،( تعني بالرشكسية فارس الخري.

  - بسبب التهجري القرسي من قبل القيرصية، الذي حصل منذ عام/ 1860 – 1878م/ 

إىل الدولة العثامنية ..

  - من قبل األستاذ ممدوح قوموق عام 1979 م إصدار الفارايب 506-/ صفحة.( 

  - املناشفة .

  - فيام ييل نص برقية الرئيس الرويس السابق بوريس يلتسني حول موضوع التهجري 

املرسلة إىل اجتامع الجمعية العاملية الرشكسية مبناسبة ذكرى مرور/ 130سنة/ عىل تهجري 

زهدي  الدكتور  الروسية  عن  ترجمه   – القفقاس  شامل  يف  األزلية  بالدهم  من  الرشاكسة 

سطاس 

شعوب  إىل  )الروسية(  القفقاسية   الحرب  انتهاء  عىل  سنة   /130 ُميض/  حول  نداء   [

شامل القفقاس. أيها املواطنون املحرتمون :«تعيدنا األحداث القدمية التي تعود إىل أكرث من 

قرن، إىل سنوات النضال من أجل القفقاس والرصاع بني مصالح اإلمرباطورية الروسية، 

املعنوية  املسؤولية  من  نصيبها  منها  كل  تتحمل  والتي  وتركيا،  وإيران،  وفرنسا،  وبريطانيا، 

ملعاناة الشعوب الجبلية – »الرشكسية«. أيها املواطنون إن نتائج الحرب القفقاسية الروسية 
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قلوب  يف  األمل  تسبب  اآلن  إىل  تزال  ال  مادية  وخسائر  كثرية  برشية  ضحايا  سببت  التي 

الكثريين من الروس. لتكن األرض فداء ملن سقط عىل أرض املعركة، وفقد حياته من قسوة 

الحرب، وملن غادر وطنه ومات يف الغربة وهو يعاين مرارة فقدان الوطن. لتحفظ الذكرى 

عن األحداث الحزينة القدمية يف قلوب األحفاد لتخدمنا جميعاً وتبعدنا عن مآيس جديدة.

لقد قُيمت الحرب القفقاسية الروسية بأشكال مختلفة حسب التوجهات السياسية للفرتات 

بكل ما هو مثني لإلنسانية  تبني دولة حقوقية، تعرتف  واليوم وروسيا  املختلفة،  التاريخية 

جمعاء وتظهر إمكانية لنظرة موضوعية جديدة ألحداث الحرب القفقاسية، كنضال بطويل 

قامت به شعوب شامل القفقاس ليس فقط من أجل الحفاظ عىل أرضها، إمنا أيضاً من أجل 

الحفاظ عىل الثقافة الوطنية أفضل مزايا الطابع القومي. إن املشاكل التي وصلتنا كنتيجة 

الوطن  إىل  املهاجرين  القفقاسيني  أحفاد  عودة  مشكلة  األخص  وعىل  القفقاسية،  للحرب 

التاريخي، يجب أن تُحل عىل املستوى الدويل بطريق املحادثات باشرتاك كل الجهات املهتمة  

. أيها املواطنون األعزاء: يف وعينا ان القفقاس وروسيا أصبحا مفهومني مرتابطني بشدة وال 

ميكن تصور احدهام دون اآلخر وأنا متأكد بأن انتشار بناء الدول الدميقراطية واالتفاق بني 

الشعوب كفيل بأن يحقق أفضل األحالم من رفاهية وازدهار الشعوب التي تسكن بالدنا .[.

  - عدنان قربطاي: قصة كتابة اللغة األديغية الرشكسية.

  - جمهورية قربدينا – بلقاريا، جمهورية قرشاي رشكيس، جمهورية األديغي.

المراجع:	 
1 ـ الروايات املذكورة يف هذه املقالة.

2 ـ أعداد عن مجلة أواشحة ماهو وخاصة )العدد )2( 1997 ـ العدد )4( 1999( وغريها.

3 ـ مجلة اآلداب األجنبية العدد 91 عام 1997م.

4 ـ أعداد من جريدة أديغة بساله.

5 – كتاب لسان الرشكس، لشفيق اسامعيل –

6 - مقالة لغسان نوح شورهي يف مجلة ألربوز.

7 - عدنان قربطاي: قصة كتابة اللغة األديغية الرشكسية.

8 – سلسلة كتب )قبسات ومفردات رشكسية من الرتاث املادي وغري املادي( عرشة أجزاء 

لعدنان قربطاي..

9 – وثيقة من الجمعية العاملية الرشكسية.



مقدمة	 
دة يرتكَّز  نظرنا، ضمن مشاهد محدَّ الرواية فقط، من وجهة  د شخصية  تتجسَّ ال 

فيها  تندرج  التي  الطريقة  عرب  أيضاً  د  تتجسَّ إنها  الشخصية.  فيها عىل  كله  االهتامم 

عىل محور الزمن الروايئ، وكذلك عرب التجربة الذاتية مع الزمن. يرتافق هذا اإلدراج 

للرسد،  الخطي  الخيط  تغذية  مع  وطبعها،  الشخصية  قَدر  يف  بتطور  الزمن  ضمن 

التي تتطور عادة عىل مدى  والعكس بالعكس. يغتني إدراك الشخصية خالل الحبكة 

مئات الصفحات، وهذا يقود القارئ إىل أن يقوم هو نفسه بتجربة خاصة للزمن.

الشخصية الروائية
وتجربة الزمن
لور هيلم
ترجمة: د. غسان السيد
مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية من سورية ـ عضو اتحاد الُكتَّاب العرب
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ت: د. غسان السيد

1 – رواية، شخصية، قَدر	 
ترتكز املأساة الكالسيكية عىل مسلَّمة أن معنى الوجود ميكن أن ينكشف بصورة كاملة 

م  يف يوم واحد، مثلام ميكن أن ينكشف خالل حياة كاملة، يف حني أن الرواية تُقدِّ

شخصياتها ضمن فرتة زمنية أطول، وتقيسها بدقة عادة، عرب حساب مرور الزمن سنة 

بعد سنة، ويوماً بعد يوم، وأحياناً دقيقة بعد دقيقة. هكذا تتثبَّت الشخصيات والعالقات 

د كثرياً  التي تقيمها ضمن زمن مادي، ميكن أن يتغّذى هو نفسه عىل زمن تاريخي محدَّ

أو قليالً. يف بعض الحاالت، يختلط زمن القصة املروية باكتامل القَدر الكامل لشخصية 

موضوعة يف مركز الرسد.

رواية حياة	 
حتى وإن مل يكن تطور الرسد خطيَّاً بصورة كاملة، فإنه يتبع املراحل الرئيسية لحياة 

الشخصية، التي هي غالباً الشخصية املسامة الرواية باسمها. وهكذا، وكام يشري عنوانها 

 –  1715 نرُِشت بني عامي  والتي  دو سانتيان،  تاريخ جيل بالس  رواية  فإن  الكامل، 

ث عن وجود جيل بالس املضطرب، والذي هو ابن فارس من خادمة. إن  1735، تتحدَّ

ث عن الشباب  عمل ليساج Lesage، والذي يقع يف إسبانيا يف العرص الذهبي، يتحدَّ

الفقري للشخصية، وسفره إىل جامعة ساالمنك، ثم األحداث املفاجئة التي حولته إىل 

جوَّالة  فرقة  وممثالً يف  مبتدئاً  وطبيباً  قاطع طريق وسجيناً  التوايل،  يكون، عىل  أن 

وخادماً يف خدمة برجوازي، ثم أصبح نبيالً... هكذا يتتبَّع القارئ مراحل حياة مطبوعة 

باملصادفات، وتقلُّبات الوضع، خالل رسد يسري برسعة. 

يختلط قَدر الشخصية، يف النهاية، باكتامل الصعود االجتامعي الرسيع، غري املقبول 

كثرياً يف هذا العرص: جيل بالس، الذي ترك والديه عىل ظهر بغلة، أصبح، يف النهاية، 

شخصية قوية ميكنه أن يعتمد عىل دعم القرص، قبل أن ينسحب، يف النهاية، إىل أراضيه 

يك يستفيد من الرثوة التي نجح يف جمعها. إن الرسد املاضوي لهذا الحديث، الذي 

يقوم به جيل بالس نفسه، بضمري الشخص األول املفرد، يغطي فرتة زمنية مهمة، وهذا 

يسمح للروايئ بسرب وجوه متعددة لشخصيته البيكارسكية picaro واإلشارة إىل مرونتها: 

يف القسم األول من الرواية التي صدرت عام 1715، تبدو الشخصية ساذجة وبسيطة، 

لكنها تصبح رجالً شاباً طموحاً عديم الذمة يف الكتب التالية )الجزء الثاين الصادر عام 
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1724(. يف النهاية، يف الكتب األخرى التي اختتمت هذه املجموعة الروائية )1735(، 

يصل جيل بالس إىل نوع من النضج؛ ميكنه أن ينسحب إىل قرصه لريياس مع نساء 

والتجربة  التطور  هذا  من  الرغم  عىل  الرثوة.  لعبة  يكون  أن  عن  ويتوقف  وأطفال، 

املكتسبة، تبدو شخصية ليساج يف مجموعها غري واعية كثرياً لقدرها: جرى اختطافه 

وُسِجن وخدم أسياداً متتابعني... دون تطوير أي اسرتاتيجية أو استخدام طاقة بطل 

ق يف الحياة النفسية للشخصية؛  تقليدي. هكذا، فإن وظيفة مرور الوقت هنا ليست التعمُّ

األحداث  من  اإلكثار مبهارة  مع   ، املتغريِّ طبعها  إىل  باإلشارة  لليساج  غالباً  يسمح  إنه 

املفاجئة، وذلك من أجل أكرب متعة ممكنة للقارئ.

منظور رواية التأهيل مختلف جداً، وهي تُسمى أحياناً رواية التعلُّم التي برزت يف 

أملانيا يف نهاية القرن الثامن عرش، مع إصدار سنوات تعلُّم فيلهلم مايسرت لغوته عام 

1795. هذا النوع من الروايات، الذي يغطي أيضاً فرتة زمنية طويلة، يساعد القارئ 

عىل متابعة شخصية ما بدءاً من شبابه األول حتى مرحلة النضج. يُظهر الروايئ بذلك 

لعقبات  مواجهته  العامل، عرب  متامسكة عن  رؤية  بالتدريج  الذي ميتلك  بطله،  تطور 

مختلفة، واكتشافه لألوساط االجتامعية.

تتغذى رواية األحمر واألسود عىل هذا التقليد من الرواية التعليمية، مع يشء من 

التعديل. يف الحقيقة، يتتبع ستاندال مسار جوليان، وذهابه إىل الريف ثم إىل باريس. 

س لنفسه  ار املوهوب يف الدراسة، واستطاع أن يؤسِّ يدفعه طموح شديد، هذا االبن لنجَّ

مكانة معتمداً عىل قدراته يف املالحظة، وكذلك عىل قدراته يف إغواء النساء.

مع ذلك، ال تصل الشخصية إىل نهاية هذا النجاح، ويف الوقت الذي كان ينتظره 

افرتائية  رسالة  من  االنتقام  أجل  من  فرييري  إىل  العودة  فجأة  يقرر  واعد،  مستقبل 

كتبتها مدام دو رينال، أمالها عليها الكاهن الذي اعرتفت أمامه. إن الطلقات النارية 

غري املتوقعة التي أطلقها جوليان داخل كنيسة فرييري وضعت نهاية مفاجئة لطموحاته: 

بت بصورة حقيقية بفعل  الطبيعة األوىل، »روح النار« للشخصية مل تختِف، وال حتى تهذَّ

سنوات التعلُّم التي أصبحت وراءه... يبقى جوليان »حبيس طبعه الجامح«، وروحاً قوية 

»هائجة داخل نفسه »، وكربياؤه لن يتكيَّف أبداً مع سفاالت العامل... إذا كان ستاندال 

القارئ  توقعات  إحباط  أجل  من  فذلك  التعليم،  رواية  قوانني  يستعيد  بأنه  يتظاهر 

بصورة أفضل. هكذا ميكن للروايئ ميشيل تورنييه Michel Tournier أن يكتب بهذا 
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الخصوص: 

م بوصفها رواية تعليمية، يف حني أن  إن أحد تناقضات األحمر واألسود، هو أنها تُقدَّ

ار فرييري كان يتعلَّم دون توقف  بطلها هو، يف الواقع، غري قابل للتعلُّم. يبدو أن ابن نجَّ

– حتى مع كل حامسة مستجدة طموح- أوالً يف الريف لدى رينال، ثم يف إكلرييكية 

بيزانسون الكربى، وأخرياً يف باريس لدى مول. يف الحقيقة، هذه التجارب كلها تنزلق 

فوقه دون أن تحوِّله، وسيعود رأسه يف الفصل األخري كام كان يف الفصل األول. 

إىل  م  تقدِّ الرواية  فإن  مبكِّر،  وقت  تتوقف يف  حياة جوليان  أن  الرغم من  عىل 

من  الوقائعي  القسم  عىل  الرتكيز  من  وبدالً  لكن  ودائري.  كامل  قدر  نهاية  القارئ 

الحبكة، مثلام فعل ليساج، فإن ستاندال يركز عىل دخيلة شخصيته، مع إفساح مجال 

بتحليل مواقف الشخصيات املحيطة به  الداخيل لجوليان، املهتم دامئاً  كبري للخطاب 

وترصفاتها، وكذلك أفكاره الخاصة. 

يف الصفحات األخرية من الرواية، وحني يكون جوليان يف انتظار إعدامه ومل يعد 

بإمكانه التفكري بأي مستقبل، تصل الشخصية إىل حالة من الصفاء والحكمة الجديدين. 

يعرتف، وهو يستعرض ماضيه، بصدق حب مدام دو رينال تجاهه، يف حني ارتباطه 

مباتيلد يبدو له أنه كان سطحياً: 

ل غالباً، ووجد، لدى إحساسه  اكتشف، يف النهاية، أن مشاريع اآلنسة دو ال مول تتبدَّ

لقد كان متقلباً. بني هذه  له:  املُتعب  اللوم عىل طبعه  بالراحة، كلمة يك يضع  الكبري 

الصفة، وصفة الرأس السيئ، التي هي لعنة كبرية يف الريف، ال يوجد إالَّ خطوة.

من  ماتيلد  فيه  الذي خرجت  اليوم  ذلك  مميَّزاً  يوماً  كان  لنفسه:  جوليان  »يقول 

سجنها، والذي وقعُت فيه بهوى عنيف تركني مشلوالً إىل حد كبري! وأنا أعشقها منذ 

أن االقرتاب من املوت يجعل الشخص ال يهتم بيشء، لكن من  شهرين! قرأت جيداً 

. هل أنا، إذاً، أناين؟« املرعب اإلحساس بالعجز وعدم القدرة عىل التغريُّ

ه إىل نفسه، بهذا الخصوص، اللوم األكرث إذالالً. وجَّ

ه تأنيب الضمري  كان الطموح قد مات يف قلبه، وخرج هوى آخر من رماده؛ سامَّ

لقتله مدام دو رينال.

يف الواقع، كان عاشقاً لها بجنون. وجد سعادة خاصة حني تُرِك وحيداً ودون خوف 

غ بصورة كاملة لذكرى األيام السعيدة التي أمضاها  من أن يُقاطَع واستطاع أن يتفرَّ
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سابقاً يف فرييري أو يف فريجي. إن أقل حادث يف هذه األوقات التي تتالىش برسعة 

كبرية كان له، بالنسبة إليه، سحر ونداوة ال يقاومان. )الكتاب الثاين، الفصل التاسع 

والثالثون(

ضمن هذا الفضاء - الزمن الخاص الذي متثّله اإلقامة يف السجن، استطاع جوليان 

التحرر من طموح قاده إىل أن يندفع دامئاً ليحاول أن يسبق حياته الخاصة. ألول مرة 

يف الرواية يكون لدى الشخصية الوقت للتذكُّر، ومل يكن هذا االستذكار مؤملاً، بل جلب 

له إحساساً من الراحة غري معروفة املصدر. متنح تجربة الزمن الخاصة هذه الشخصية 

عمقاً جديداً، عىل الرغم من أنه مل يعد لديه وقت يك يعيد توجيه مسار قدره...

رواية خيبة األمل	 
ميكن الكتامل قدر الشخصية أيضاً أن يختلط بتتابع حاالت الفشل وخيبات األمل 

املرّة. إن التجربة التي يحصل عليها من التقدم الزمني هي، إذاً، مؤملة جداً: بدالً من 

أن يرتافق باالغتناء واالكتشافات، فإن مرور الزمن يصبح، بالنسبة إليه، مرادفاً لزوال 

الحيازة. يحرض القارئ تفككاً بطيئاً لحياة، وبصورة متناقضة، ال تغتني الشخصية إالَّ 

عرب سلسلة من الخسارات، والرتاجعات. وبعكس املنحنى الصاعد الذي تتبعه روايات 

التعليم والغزو، فإن روايات خيبات األمل تُخضع شخصياتها لحركة سقوط خالل رسد 

يشري عادة إىل رتابة هذه التجارب وتكرارها.

املتتابعة المرأة مبزاج رومانيس مفرط.  األمل  بوفاري خيبات  ل رواية مدام  تفصِّ

إن الكتب السيئة التي »لوثَّت يديها بها« بعمر الخمسة عرش عاماً، خالل إقامتها يف 

الدير، طوَّرت يف داخلها رؤيا خاطئة متاماً عن الحب، وتُضمر إميا توقعات ال ميكن 

ليشء أن يأيت ليحققها. ال يستطيع شارل، الذي محادثته »مسطَّحة مثل رصيف شارع«، 

وال رودولف وال ليون، إشباع الطموحات العاطفية للبطلة. يف هذا »العمل االنتقادي، 

أو بصورة أدق التحلييل«، الذي كتبه فلوبري »تتوجه األنظار نحو زبد عفونة الروح« 

)رسالة إىل لويز كوليه، 8/ 2/ 1852(، يحلِّل الراوي بدقة حاالت فشل شخصيته، التي 

أُرغمت عىل االنتحار يف النهاية. 

يُضاف إىل ذلك أن إميا استهلَكت طاقة ذكورية  يف بحثها املجنون والعبثي عن 

مطلق الرغبة؛ فريدريك يف التثقيف العاطفي، من جهته، بطل ضعيف اإلرادة، مل يعد 
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لديه إالَّ طموحات غرامية غامضة، ومرشوعات مستقبلية أكرث ضبابية أيضاً. تقتفي هذه 

الرواية الجديدة بال هوادة رتابة وجود ال يكتمل فيه يشء بصورة فعلية: جرى إجهاض 

حب فريدريك، مثل طموحات تغيري الثوار، يف النهاية.

أيضاً  وضيعة«  »حقيقة  فرعياً  عنواناً  موباسان  أعطاها  التي  حياة،  رواية  تندرج 

ضمن هذا املنظور. يف الحقيقة، تقتفي الرواية، عىل مدى ثالثني سنة، أثر وجود مفجع 

لجان، التي حبسها والدها يف الدير حتى عمر السابعة عرشة. حني خروجها من السكن 

الديني، مل يكن لدى املرأة الشابة إالَّ أسابيع قليلة يك تحلم بحب، وتتخيَّل سامت زوجها 

املستقبيل )»كيف سيكون؟ هي ال تعرف ذلك بدقة وحتى ال تطلبه. إنه سيكون هو، هذا 

كل يشء«...(، وهكذا تزوَّجت أول شاب جميل يأتيها. نتج عن ذلك خيبات أمل كثرية، 

وتخل تدريجي عن السعادة. متتزج الشخصية مبجموعة من حاالت الفشل، مع بؤس 

ظهر أيضاً مع استعادة مشاهد مامثلة، يف رواية تُكرِث من اللوحات الفنية الثنائية وآثار 

الصدى. تشري املعامل الزمنية، التي تسمح بتتبع تطور الحبكة، خاصة باإلحالة إىل عمر 

الشخصيات أو دورة الفصول، إىل القوى التدمريية للزمن.

2 – الشخصية في زمن األزمة	 
ميكن للروايئ أيضاً أن يختار الرتكيز عىل لحظة خاصة من حياة الشخصية، تتطابق 

مع لحظة أزمة، وحتى مع نقطة انقالب يف وجوده. يكون زمن القصة املروية حينها 

محدوداً جداً: ساعات قليلة يف رواية التعديل، ويوم يف السيد دالوي، وهي رواية كان 

عنوانها األويل الساعات، وبضعة أسابيع يف بيري وجان وحب سوان. يجهد الروايئ يف 

هذه الحالة، بأكرب دقة ممكنة، إلظهار كيف ميكن لحدث خارجي، غري متوقع بطبيعته، 

)مرياث، لقاء...( أن يغريِّ الحياة اليومية لشخصية، وبالتايل، وجودها نفسه.

غيرة مدمِّرة	 
تركِّز رواية بيري وجان عىل مأساة فردية، وأزمة حاسمة يف حياة بيري روالن الذي 

ال  والتي  القصرية،  الرواية  هذه  للعمل. يف  ينفتح  كطبيب شاب حني  لإلقامة  يستعد 

تغطي إالَّ فرتة شهرين، يحلِّل الروايئ نتائج مرياث غري متوقع، يجب أن يعود إىل االبن 

الثاين لعائلة روالن، والتي يضعها موباسان ضمن برجوازية تجارية صغرية يف مدينة 
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الهافر. يف الحقيقة، يقرر صديق للعائلة، أُعلِنت وفاته يف بداية العمل، التوصية برثوته 

كلها إىل جان، دون أن يرتك شيئاً لبيري الذي يعرفه، مع ذلك، بشكل جيد. يعاين بيري 

من إحساس غامض بالغرية تجاه أخيه الثاين، ويفهم أن هذه الغرية ال تقترص فقط 

عىل امليل وحده. تتبَّع الفصول األوىل من الرواية بدقة البحث الذي تقوم به الشخصية 

الرئيسية التي لوجهة نظرها األفضلية. يسمح زمن الرواية البطيء للراوي باإلشارة إىل 

ق عرب  تطور الشك الذي يتحكم بالشخصية التي مل تتأخر غريتها يف االنتقال والتعمُّ

استحضار الصورة األمومية التي جرى التكهُّن بارتكابها الخيانة الزوجية.

»مثل كلب يتتبع أثراً يتالىش«، يجهد بيري للعثور عىل أثر ماض ينتهي دامئاً باإلفالت 

منه، عرب ليال طوال من األرق أو التجّول وحده. إن حرص الرواية يف مدة محدودة 

ر  مدمِّ هو  حد  أي  إىل  وإظهار  الغرية،  شعور  تحليل  لتعميق  الفرصة  ملوباسان  يعطي 

بالنسبة إىل من يشعر به، يف حني أنه يف حالة بيري، ال يؤدي البحث الدقيق إىل أي 

يشء موثوق، أو أي تفسري مرض. إن العودة إىل املايض األمومي أقنع، فقط، الشخصية 

بكلية وجود الكذب والهرطقة داخل العالقات العائلية، لكن هذا الوعي ال يقاسمه فيه 

أحد، بل بالعكس أدى إىل عزلة كاملة للشخصية، عانت منها كثرياً: 

أصابه حزن جديد  الشارع،  نفسه يف  الثانوية، ووجد  بيري مدرسته  ... حني ترك 

وجعله مثل هذا الضباب الذي يلف البحر، واآليت من نهاية العامل والذي يحمل يف 

كثافته، التي ال ميكن اإلمساك بها، شيئاً من الغموض والكدر وكأنه نفث طاعوين من 

أراٍض بعيدة ومؤذية.

مل يشعر قط، وخالل ساعاته األكرث أملاً، بأنه غارق يف مثل هذا الوضع البائس. هذا 

الذي فعله فيه التمزُّق األخري؛ مل يعد يهتم بيشء. حني اقتلع من قلبه جذور عواطفه 

كلها، كان قد توقف عن الشعور بهذا البؤس الذي يشبه بؤس كلب شارد، والذي عاد 

ميسك به فجأة. )الفصل التاسع(

بعد عقود عديدة، تركِّز رواية حب سوان، التي تشكِّل الجزء الثاين من بجانب سوان 

)1913(، عىل العاطفة الكبرية التي يكّنها شارل سوان تجاه نصف املتمدنة أوديت دو 

كرييس. مل يكن سوان يحب بعمق هذه املرأة الشابة، التي بدت له يف البداية »جميلة 

إىل حد ما، لكن من نوع الجامل الذي مل يكن يلفت نظره، وال يوحي إليه بأي رغبة«، 

حياتها، يك  عن  التفاصيل  أدق  إىل  التعرُّف  ورغب يف  بالتدريج،  بها  يهتم  بدأ  لكنه 
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يحاول السيطرة عىل مسارها. لكن سوان وجد نفسه حينها يف مواجهة أكاذيب أو نصف 

اعرتاف من عشيقته، وهذا جعل إعادة تأسيس الحقيقة أمراً مستحيالً. يوحي بروست 

بذلك وإىل حد كبري بأن الكائن العميق، وشخصية الكائن املحبوب نفسها تبدو صعبة 

املراس: أوديت، مثل ألربتني يف السجينة، هي »كائن هروب« لن يستطيع سوان أبداً 

اإلمساك مبفتاحه.

مينح  حادة،  أزمة  لحظة  مع  يتطابق  محدود،  زمن  عىل  تركيزه  وعرب  أيضاً،  هنا 

ل التبئري الداخيل، وإعادة ترميم  الروايئ عمقاً كبرياً لشخصيته. إن الروايئ، وهو يفضِّ

م  الخطاب الداخيل لسوان، فإنه يتابع التطورات البطيئة للغرية يف روح العاشق. تُقدَّ

هذه الغرية أوالً بوصفها »أزمة انفعالية بسيطة قلام ترتكه«، ثم أصبحت »ظل الحب« 

والزمته إىل حد أنها أفسدت اللحظات التي ميضيها مع أوديت كلها. ويف النهاية، حني 

يجتمع شك الشخصية مع لحظات صمت أوديت، أو هفوات استخدامها للزمن، فإن 

غرية سوان تتحول إىل هوس مريض:

ارتبطت غريته بقوة، مثل أخطبوط يرمي ذراعه األوىل ثم الثانية ثم الثالثة، بلحظة 

الساعة الخامسة مساًء، ثم بلحظة أخرى، ثم بلحظة ثالثة.

من املؤكَّد أن هذه الغرية املستمرة التي تلتصق بالشخصية تبعده أكرث عن الحقيقة، 

وانتهى سوان إىل فقدان أي بريق أمل. متتزج الشخصية إذاً بصورة كاملة بهذا املرض 

الذي أصبح حبه الذي نخره، مثل رسطان، من الداخل:

ع هذا املرض الذي كان حب سوان إىل حد كبري، واختلط بشدة بعادات سوان  تنوَّ

كلها وأفعاله كلها وفكره وصحته ونومه وحياته، حتى إنه اختلط مبا يرغبه بعد موته. 

ر هو نفسه بصورة  لقد صار جزءاً ال يتجزَّأ منه وال ميكن اقتالعه منه دون أن يتدمَّ

كاملة تقريباً: وكام يُقال يف علم الجراحة، مل يعد حبه قابالً للعملية الجراحية.

يظهر هذان املثاالن من بيري وجان وحب سوان أن تجربة الزمن الكثيف بصورة 

خاصة التي ميكن للشخصية أن تتحكَّم بها خالل فرتة األزمة تساعد الروايئ عىل تعميق 

دراسة طبعها، وعىل منحها عمقاً أكرب يف عيني القارئ، الذي ال يطَّلع، مع ذلك، إالَّ عىل 

زمن محدود من وجودها.
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3 – بؤرة إدراك جريان الزمن	 
يستطيع الروايئ، من خالل الشخصية أيضاً، أن يجعل مرور زمن الحبكة محسوساً، 

وأن يقّوي بذلك محاكاة رسده للواقع. ضمن هذا الهدف، تجد الشخصية نفسها متتلك 

قابلية للتأثُّر خاصة مبرور الزمن، ال سيام بالزمن الدائري للطبيعة. ميكن خاصة أن 

تبدو يقظة تجاه إيقاع النهار والليل، أو تجاه دورة الفصول، ناظرة حيناً إىل هذه الدورة 

بوصفها عامالً ديناميكياً )الربيع والتجديد الذي يرمز إليه تقليدياً(، وحيناً آخر بوصفها 

مصدر السوداوية )يف وقت عودة الخريف...(. إن ربط الروايئ هذا الجريان الطبيعي 

دة، يغني طبيعة شخصيته وحساسيتها، يف حني  للزمن بتصورات حواسية وعاطفية محدَّ

أن هذه الشخصية تعطي قليالً من »جوهرها« إىل الزمن الروايئ.

الزمن الذي يفعل	 
إن الزمن الذي يفعل، والبعيد عن أن يكون فقط مصدر نقاشات ُمتفق عليها ومملة، 

هو وسيلة إلعطاء قيمة للتصورات الخاصة للشخصيات، وأحياناً مللذاتها. تبدو شخصيات 

عديدة، يف روايات موباسان، حّساسة بصورة خاصة تجاه التغريات الفصلية. متثِّل جان 

يف رواية حياة مثاالً جيداً عن ذلك: بعد وقت قصري من زواجها، يبدو لها الخريف 

بصورة منطقية كفصل تحلُّل الطبيعة، والذي تربطه بتعاستها وتقززها من الحياة. إن 

موباسان وهو يستعيد صور السوداوية التي تقرتن عادة بهذه الفرتة من السنة فإنه 

يجددها من خالل الرتكيز عىل بعض التفصيالت املحددة، مثل تفصيل سقوط أوراق 

الخريف األخرية، التي تشبه »تناثر أوراق من الذهب«:

ات مطر الخريف املستمرة متتد، وهي مغطاة بسجادة  الشوارع العريضة املبلَّلة بزخَّ

سميكة من األوراق امليتة تحت أشجار الحور العارية تقريباً. تسقط األغصان اليابسة 

توقف،  ودون  الفضاء.  يف  وتتساقط  الباقية  األوراق  بعض  تحرك  التي  الريح  بفعل 

األوراق  هذه  فإن  البكاء،  إىل  يدفع  وحزين  مستمر  مطر  ومثل  كله،  النهار  وخالل 

تتطاير وتدور بحركة  الذهب وهي  أوراق  تشبه  اآلن،  كاملة  املصفرَّة بصورة  األخرية، 

بهلوانية قبل أن تسقط عىل األرض. )الفصل السادس(

ينتظم الوصف يف هذا املقطع حول التصورات التي يعطيها الراوي لشخصية جان، 

ل هذا املنظر املُحزِن والتي ينتابها إحساس سلبي حول مستقبلها:  التي تتأمَّ
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كانت جان تذهب وتعود بخطوات بطيئة يف شارع األم الصغرية العريض... يشء 

ما جعلها بليدة، مثل إحساس داخيل مبلل طويل من حياة رتيبة كانت قد بدأت. )الفصل 

السادس(

كان الخريف سبب السعادة كلها التي وعدت فيها الفتاة الشابة نفسها حني وصولها 

إىل بوبل،  ومل يستطيع أي من »جهودها القلبية« أن يداويها هناك. يجب التخلُّص من 

هذا البؤس متاماً. انتابها إحساس من الالمباالة التدريجية التي تُضجر أي حياة وأي 

رغبة عرب إفراز ُسم الضجر.  يجد هذا الفصل االكتئايب بصورة خاصة نقيضه الطبيعي 

يف ربيع مرشق. هكذا تبدأ رواية حياة بالحديث عن هذه الفرتة من السنة التي تعيشها 

جان بشدة. تشري عالمات عديدة إىل هذا االندماج السعيد، عرب تفضيل وجهة النظر 

الذاتية للشخصية هنا:

الوديان الصغرية املتعرِّجة،  بدأت حياة رائعة وحرَّة بالنسبة إىل جان... نزلت وثباً 

اً من أزهار الجولَق . رائحتها قوية ولطيفة،  تحمل عىل جنباتها، كرداء من ذهب، صفَّ

زادتها الحرارة املرتفعة، ونرشتها بطريقة النبيذ املعطَّر؛ وضجيج بعيد ألمواج تنسحب 

عىل الشاطئ، وموجة منها اخرتقت روحها. )الفصل الثاين(

د التلقايئ مع الطبيعة التي أخذتها  كان هذا الربيع األول من الحرية فرصة للتوحُّ

الكتابة يف الحسبان عرب نرث لطيف تتتابع فيه العالمات الحواسية والعنارص الوصفية. 

التي صورها  الطبيعة  يتناقض مع جنسانية  الساذج  الضوء عىل طبع جان  إن تسليط 

ة،  الراوي: بهذه الطريقة يشري موباسان إىل أي حد كانت هذه السعادة عابرة وهشَّ

وتجعل القارئ يتوقع التتمة املظلمة للرواية...

زمن الساعات	 
ميكن لهذا االهتامم الخاص مبرور الزمن، لدى الشخصية، أن يُشار إليه أيضاً عرب 

املكانة الخاصة التي يحتفظ بها الروايئ يف رسده للمواد املنقولة عىل مقاس الزمن. 

د الروايات الواقعية عادة مكان الساعات الجدارية أو الساعات الدقَّاقة التي  هكذا تحدِّ

تزيِّن دواخل شخصياتها الغنية إىل حد ما. تخربنا هذه »االختصارات الرمزية للتدجني 

»، ليس فقط عن االنتامء االجتامعي للشخصيات، لكنها تخربنا أيضاً عن العالقة التي 

اخرتاع  متزايدة يف عرص  بدقة  يُضبط  الذي  للساعات  امليكانييك  الزمن  مع  تقيمها 
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سكك الحديد هذا، والذي ينكّب عىل توحيد بيان الساعة. إن الساعة هي خاصة أحد 

الرموز األساسية لجورج دوروي يف الصديق الجميل. مل يعد األمر يتعلق بتحفة غري 

مفيدة، برمز االنتامء األرستقراطي، القادم من القرن السابق، لكن األمر يتعلق بساعة 

الساعات  إىل  اللجوء  تقريباً، عرب  قليلة  بدقائق  وقتها  بدقة، وميكن ضبط  مضبوطة 

الكبرية العامة. هكذا ينتظر دوروي مدام دو فالرت، وساعته يف يده، يف الساعة الثالثة 

والنصف يف يوم من أيام شهر متوز عام 1882، ثم سوزان بعد أشهر قليلة يف منتصف 

الليل متاماً. هذا االهتامم الخاص للشخصية بالكشف الدقيق عن الزمن يشري بوضوح 

إىل طموحها الشديد ورغبتها يف السيطرة عىل الظروف بأي مثن. 

امليكانييك  الزمن  مع  أكرث ضبابية  عالقة  حياة،  رواية  جهتها، يف  من  جان  تقيم 

بالنحلة  الثقة  بالتأكيد،  تختار،  هي  الكبرية.  الجدارية  والساعات  الدقَّاقة  للساعات 

الصغرية التي تزِين رقَّاص ساعتها الدقَّاقة اإلمرباطورية، يف غرفة نومها، لكن الغرض 

عىل  يرحم  ال  الذي  الشاهد  فقط  يصبح  إنه  استخدامه.  وظيفة  الطريقة  بهذه  يفقد 

التدهور البطيء لحياة املرأة الشابة...

بعض اللحظات المعلَّقة...	 
اللحظة  خصوصية  تجاه  اساً  حسَّ يكون  أن  النهاية،  يف  الرواية،  لشخصية  ميكن 

دعم  إىل  بالتغريُّ  للشخصية  الخاص  االهتامم  وهذا  القابلية  هذه  تؤدي  الحارضة، 

مصداقيته يف روح القارئ. تكون هذه الفرص نادرة يف الروايات الواقعية والطبيعية، 

الشخصية،  بالنسبة إىل  الزمن غالباً،  م  تقدُّ الحتميَّة: يختلط  روايات  أساساً  التي هي 

ومنحنى  واضحاً،  مساراً  وموباسان  زوال  روايات  تتَّبع  دامئاً.  سلبية  صريورة  بكامل 

مربمجاً مسبقاً، وهي بذلك تسلِّط الضوء عىل ثقل الحتمية التي تقوم عىل مرياث عائيل 

القدرية  هذه  لثقل  الخاضع  الشخصيات،  قَدر  إن  االجتامعي.  الوسط  تأثري  عىل  أو 

املزدوجة، تسيطر عليه مجموعة من القوانني الخارجية إىل حد كبري. تبدو الشخصيات، 

دة للتقليد والتكرار. التي تعيد إنتاج قدرية خارجية وتسري فيها، ضحايا محدَّ

فإنه  نفسها،  بالعودة  بقوة  مطبوعة  الزمنية  هذه  أن  من  الرغم  وعىل  ذلك،  مع 

يحدث أن يجعل الروايئ شخصيته تواجه غري املتوقع والظريف، وهذا يسمح له بتجاوز 

نظام الزمن بصورة مؤقتة. وهكذا حني تلتقي الشخصية مصادفًة بالجامل، يف منظر 
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طبيعي، أو يف عمل فني، أو لدى كائن خيايل آخر، فإنه مير بتجربة خاصة من تعليق 

الزمن تتميَّز بالكشف الجاميل. إن تحليل اإلثارة الحواسية والعاطفية التي متيِّز هذه 

اللحظات السامية تسمح للروايئ باإلضاءة، يف ظل نهار جديد، عىل حساسية شخصيته، 

ومنحها عمقاً خاصاً.

هذه هي خاصة حالة أندريه، يف رواية قلبنا، وهي الرواية األخرية ملوباسان. هذا 

به  تتالعب  العاطفي،  التثقيف  فريدريك يف  سلبيته، من  يقرتب، عرب  الذي  الهاوي، 

سيدة باردة خالل شهور عديدة. تعب من باريس، فلجأ إىل آفرانش حيث وجد عشيقته 

التي كانت تنتظره بحسب عادتها. كان متملمالً وعصبياً، »القلب مخنوق«، وال يوجد 

يشء ميكن أن يجعل أندريه يلتفت إىل املناظر الطبيعية التي تحيط به. ومع ذلك، كان 

يف انتظاره مفاجأة عند منعطف أحد املمرات:

ماريول، القلب يخفق ومييش أمامه، وهو يتفحَّص الطرقات... فجأة، وهو يقرتب 

من رشفة مطلة عىل األفق، ألقى نظرة رسيعة عىل التي جعلته يأيت إىل هذا املكان.

من أسفل املنحدر الذي كان واقفاً عليه خرجت كتلة كبرية من الرمل التي اختلطت، 

يف البعيد، مع البحر والسامء. نهر يتابع مسريه، وتحت زرقة الشمس امللتهبة، برك من 

املاء ترقِّط لوحات مضيئة تبدو وكأنها ثقوب مفتوحة نحو سامء داخلية أخرى. 

الوحدة  هذه  جانب  إىل  اليمني،  نحو  األفق  دورة  تتابع  وهي  العني،  وتكتشف   ...

تبدو  التي  باألشجار  املغطاة  النورماندي،  ملنطقة  الواسع  املدى األخرض  الرمل،  كثرية 

له غابة ال حدود لها. إنها الطبيعة كلها التي ظهرت أمامه فجأة، ويف مكان واحد، يف 

عظمتها، وقدرتها، وسحرها وفضيلتها؛ وانتقل البرص من هذه الرؤيا للغابات إىل هذا 

الظهور لجبل من الغرانيت املسكون فقط بالرمل، والذي ينصب فوق الساحل الرميل 

الالمحدود ذي الصورة القوطية الغريبة. )القسم الثاين، الفصل األول(

يسمح  الجامل،  لتقديس  ص  املخصَّ املقطع  هذا  يف  الداخيل،  التبئري  اختيار  إن 

باإلشارة إىل حركة النشوة الروحية التي ترافق، لدى الشخصية، االلتقاء مبنظر طبيعي 

وبروز جبل سان ميشيل. للمرة األوىل يف الرواية ينشغل أندريه بجامل الطبيعة والتمتع 

أندريه، يف  يعرث  الرائع  الديكور  لهذا  الخلفية  الستارة  هذه  عىل  الحارضة.  باللحظة 

م النص من جديد، وبطريقة شعرية خاصة، بعض التفصيالت:  النهاية، عىل حبيبته. يقدِّ

إن اهتزاز صوت الجرس مينح الشاب األمل بالعثور عىل ميشيل، التي مل يلحظ منها 
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يف البداية سوى »مظلة زرقاء، وال يشء غري قبِة شمسيٍة«، منزلقة فوق مجموعات من 

الزهور... يف الظاهر، السحر يستمر، والنشوة الحواسية أمام منظر طبيعي تتحول إىل 

عشق لصورة املحبوب:

الذي مرَّ إىل جانبه مغطى  املعشوق  األبيض  الوجه  إالَّ إىل  ينظر  يعد ماريول  مل 

ت لكنه ال  بغيمة زرقاء. مل يرها قط بهذه الصورة الرائعة من قبل. بدت له أنها تغريَّ

يعرف كيف، لها رونق غري منظور ينبعث من جسدها، ومن عينيها وشعرها ومن روحها 

أيضاً، إنه رونق جاء من هذا البلد، ومن هذه السامء وهذا الضوء وهذه الخرضة. إنه 

مل يعرفها قط ومل يحبها كام هي الحال اليوم. )املرجع السابق(

بلحظة من  اليوم«: يشعر ماريول  الحال  يعرفها قط ومل يحبها كام هي  »إنه مل 

إىل  يصل  إنه  لآلمال.  مخيّبة  تبقى  التي  الواقعية  املتعة  سبقت  التي  الخالصة،  املتعة 

جامل العامل وإشباع الرغبة بفضل هذا الظرف االستثنايئ. لكن املتعة قصرية األمد، 

وهي بالتأكيد، منفردة، ألن املرأة الشابة بعيدة عن تقاسم هذا اإلحساس. إن اإلدراكات 

التي تكون كثيفة جداً أحياناً ومرهفة والتي مينحها الروايئ إىل شخصياته تعطيها، إذاً، 

متاسكاً وكثافة أكرب يف عيني القارئ.

رواية فيض الوعي...	 
بعد عقود عديدة من ذلك، إن روايات فيض الوعي تسمح بإعطاء مكانة أكرب أيضاً 

لهذا اإلمساك باللحظة، ويف الوقت نفسه، لهذه الحياة النفسية والحواسية للشخصية. 

يجهد فالريي الربو Valery Larbaud، مرتجم أوليس لجويس Joyce، لالهتامم، 

املجردة  حالتها  زمنية يف  مدة  م  وتقدُّ الحارض،  الزمن  شخصياته، مبرور  خالل  من 

 courant بشكل من األشكال. يجري الرتكيز، إذاً، عىل ما يسميه اإلنكليز تيار الوعي

de conscience: إن األحاسيس العابرة والذكريات واألفكار التي تؤثِّر يف الشخصية 

دون أن تستطيع فعالً السيطرة عليها، يجري تقدميها عرب األسلوب الحر غري املبارش 

الحقيقة،  يف  الداخيل.  املونولوج  عرب  كامالً  أكرث  بصورة  أو   ،style indirect libre

يسمح األسلوب الحر غري املبارش بإزالة الحدود بني صوت الراوي وتفكري الشخصية، 

واالنتقال بسهولة من الرسد إىل دخيلة الكائن الخيايل. املونولوج الداخيل، من جهته، 

م هذا اإلجراء عرب توسيعه، أحياناً، إىل مجموع القصة أو الرواية. هدف الروايئ،  يضخِّ
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إذاً، هو تتبُّع أفكار شخصيته املتواصلة عن قرب: تُدرك الشخصية عرب تتابع االنطباعات 

واألحاسيس التي تكون غري منتظمة أحياناً، وتعكس بذلك )نظرياً عىل األقل...( عشوائية 

تداعيات األفكار.

 Edouard Dujardin تُرِجمت هذه التقنية املبتكرة، التي أوجدها إدوار دوجاردان

يف الغار قُِطع عام 1887، عرب تبني إيقاع قويل خاص، من السهل كشفه: تشارك الجمل 

دون فعل، وهناك انقطاعات يف البنى اللغوية ، ونوع من »التفكُّك« يف األلفاظ، ضمن 

إطار الخداع لإلحساس املبارش للشخصية، التي تختلط بصورة كاملة بالخطاب الذي 

اق، العشاق السعداء لالربو، فإنها  يخرتقها. وكام يظهرها هذا املقطع الذي يفتتح العشَّ

تصبح، بالنسبة إىل القارئ، مجرد كائن من كلامت:

من فندق باالفاس يل فلوت تظهر الشمس التي ترشق مبارشة عرب رقائق النافذة 

الخارجية؛ من الجيد القدرة عىل ترك النافذة مفتوحة الليل كله، يف بداية شهر ترشين 

الثاين. الزجاجات والكؤوس عىل الطاولة وعىل الطاولة املستديرة، ال تزال الزجاجة 

مسدودة يف سطل الثلج؛ إنها الفوىض. الباب مفتوح، وهو الذي بقي كل هذه األيام 

األخرية مرتجاً. كنَّ ال زلَن نامئات. من حسن الحظ. أحب أن أكون وحيداً يف هذه 

الساعة األكرث نداوة واألكرث تفرّداً؛ إنها األكرث صفاء بني الساعات كلها. إنها تعيد هذه 

القصص كلها إىل حجمها الحقيقي... من الجيد االنفراد مع الذات، حيث الروح تكون 

واضحة وهادئة، وقد خاب أملها بعد البلبلة والهذيان. ال تتحرك. لكن ال. سأذهب. أنظر 

إليهنَّ وهنَّ نامئات. بلطف؛ يك ال يبدأ كلب سريي بالنباح. زيتو، زيتو. لقد رآين وبقي 

نامئاً عىل الكنبة.

للكالم  والتي ترتك مكانة هامة  للروائيني،  الخاصة  الرسدية  التقنية  سمحت هذه 

عىل  باالعتامد  الحالة  هذه  يف  تنبني  التي  الشخصية،  مقاربة  بتجديد  الداخيل، 

أحاسيسها، وأفكارها العابرة، ونظرتها نحو العامل.

4 – ذاكرة الشخصية الروائية	 
ميكن للروايئ أيضاً أن يغني الحياة النفسية لشخصيته عرب تزويدها بنشاط تذكّري 

هام. إن تقديم الروايئ الرسد عرب ذاكرة الشخصية أو الشخصيات، يساعد القارئ عىل 

م  إدراج إدراك شخصية خيالية ضمن زمنية مركَّبة، وهذا ال يقترص بالرضورة عىل تقدُّ
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الحبكة. يف الحقيقة، ميكن للشخصية أن تتذكَّر زمناً سابقاً لبداية القصة املروية: بفضل 

اسرتجاع analepse خارجي، يغتني عرض السرية الذاتية الخيالية. 

قدرة الذكرى	 
يف  للذكرى  تعطيها  التي  واملكانة  الشخصية،  لذاكرة  الخاصة  العمل  آلية  تخربنا 

»أصول«  رواية  هي  التي  روغون،  آل  ثروة  يف  طبعها.  عن  أيضاً  »الحالية«،  حياتها 

م زوال شخصية أديليد فوك، التي هي يف أساس  تَفتتح حلقَة آل روغون ماكارت، يقدِّ

الساللة العائلية املزدوجة، عرب االندفاعات التذكارية املفاجئة التي تأتيه. »خالة ديد«، 

كام يلقبها ابن أختها سيلفري، هي كانت امرأة متقدمة يف العمر حني بدأت الرواية، 

وفقدت زوجها، عامَل الحديقة روغون، منذ عقود عديدة، كام فقدت عشيقها الصيَّاد 

الذاكرة  يوجد يف مترين  ال  الهش،  العقل  ذات  الجدة  الشخصية  لدى هذه  ماكارت. 

أي وضوح. يف الحقيقة، إن املايض ينبعث لديها عرب الصور والرؤيا املفاجئة بصورة 

أساسية، فتستعيد العواطف الحارة جداً التي كانت قدمياً، حني ال تكون ذكرى املشاهد 

املؤملة حارضة مثل موت ماكارت. يف املقطع التايل، يوقظ باب فتحه سيلفري، يف عمق 

الحديقة العائلية الصغرية، ذكرى انجذابها الجنيس القديم تجاه الصيَّاد، الذي التقته 

يف صباح أحد األيام يف امللكية املجاورة:

البيضاء  الثغرة  القديم،  السور األسود  البرئ. رأت، يف  الجدة مصادفة إىل  جاءت 

للباب الذي كان  سيلفري قد فتحه بصورة كاملة، فتلقَّت يف القلب رضبة عنيفة. بدت 

لها هذه الثغرة البيضاء نقطة ضوء ُحِفرت فجأة يف ماضيها. استعادت حياتها يف وسط 

إرشاقات الصباح، وهي تعرب العتبة مع كل حدة حبها العصبي. وماكارت كان ينتظرها 

هنا. كانت تتعلَّق برقبته، وتبقى عىل صدره، حني كانت الشمس ترشق، وتدخل معها إىل 

الساحة عرب الباب الذي مل يكن لديها الوقت لتغلقه، وكانت الشمس تغمرهام بأشعتها 

املنكرسة. إنها رؤيا سحبت النعاس من كهولتها، وكأنها عقوبة قصوى، بعد أن أيقظت 

يف داخلها آالم الذكرى الحارقة. )الفصل الخامس(

إن االنبثاق الالواعي للذكرى، لدى الخالة ديد، يُخرب القارئ عن مايض الشخصية، 

وكذلك وبصورة أعمق، عن آلية عمل العصاب الذي أصاب املرأة العجوز منذ شبابها. 

تبدو شخصية جان يف رواية حياة أكرث توازناً بالنسبة إىل القارئ، عىل األقل يف 
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بداية هذه الرواية األوىل ملوباسان. مع ذلك، ومع تقدم الرسد، وحلول املصائب فوق 

واللحظات  املايض  تجرتّ  نفسها  تتقوقع عىل  أيضاً  فإن جان هي  الشابة،  املرأة  رأس 

النادرة التي عرفت فيها السعادة. أصبحت جان، شيئاً فشيئاً، وحيدة وهجرها الجميع، 

وتحوَّلت إىل »مريضة ذاكرة »، ووصلت إىل حد الجنون. هكذا، وحني أصبحت جان 

مضطرة لبيع امللكية العائلية، فإنها كانت تستسلم، طيلة أيام كاملة، لحالة من استعادة 

بنسيان  لديها  نهايئ  بشكل  ضاع  ماض  عن  البحث  هذا  يرتافق  البعيدة.  الذكريات 

الحارض الذي أصبح، شيئاً فشيئاً، مقلقاً.

حياتها  من  األوىل  باألزمنة  مسكونة  البعيد،  املايض  ويف  املايض،  تعيش يف  إنها 

انبثقت مناظر هذه الجزيرة فجأة  العسل إىل هناك إىل كورسيكا.  ورحلتها يف شهر 

أمامها يف جمرات موقدتها، وهي التي كانت قد نُسيت منذ زمن بعيد؛ لقد استعادت 

التفصيالت كلها، واألحداث الصغرية، والوجوه كلها التي صادفتها هناك؛ وجه الدليل 

الرابع  )الفصل  أنها تسمع صوته.  أحياناً  تعتقد  السياحي جان رافويل يالحقها؛ وهي 

عرش(

وتفصيلية،  دة  محدَّ رؤيا  شكل  عىل  بسهولة،  الظاهر،  يف  إليها،  تعود  الذكريات 

مستجيبة لدعوة الذاكرة. لكن هذا االنبثاق، وبسبب طابعها الجزيئ واملتقطِّع، ال يسمح 

بأي انبعاث للاميض. تستعيد ذاكرة جان املناظر الطبيعية و«األحداث الصغرية« دون 

املفقود  الزمن  تاريخ منسجم. وهذه األجزاء من  القدرة عىل ربطها وإدراجها ضمن 

معرضة دامئاً لخطر أن تتحوَّل إىل هواجس، وإىل هوس مالزم، مثل هذا الوجه للدليل 

الشخصية كانت ترسم، بشكل  أن  الذي يالحق جان بطريقة هوسية. كام  الكورسييك 

متقطِّع، الحروف التي تشكِّل اسم الولد يف الفراغ، بيد مرتجفة، عىل أمل مجنون أن 

هذا الشكل الخاص من االستدعاء يؤدي إىل ظهور الشخص املحبوب:

شفتاها تهمسان بصوت خفيض: »بويل، يا بويل الصغري«، كام لو أنها كانت تكلمه، 

ويتوقف حلم يقظتها عند هذه الكلمة، حاولت أحياناً، ولساعات، كتابة الحروف التي 

تشكِّل االسم يف الفراغ وبأصابع متوترة. إنها ترسمها ببطء، أمام النار، متخيّلة رؤيتها، 

ثم تعتقد أنها أخطأت فتعود لتكتب الحرف بيد مرتجفة من التعب، وتحاول أن ترسم 

االسم حتى النهاية؛ ثم حني تنتهي، تعود من جديد. )املرجع السابق(

أحد  إالَّ  ليس  املؤثِّر  االستئناف  هذا  الغياب...  تأثري  تفسري  الصعوبة  من  ليس 
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األعراض الظاهرة الختالل التوازن الذي أصاب جان: »يف النهاية، هي مل تعد تستطيع 

العقل  هذا  الجنون.«  حد  إىل  فتوترت  يشء،  كل  تخلط  وهي  أخرى  كلامت  صياغة 

د، شيئاً فشيئاً، بتشوه نهايئ يف الذاكرة، والهلوسة  الهش، »الرأس املريض« الفقري، مهدَّ

املاضوية. هكذا، ولدى زيارتها األخرية لقرص دي بوبل، فإن تراكم الذكريات املستعادة، 

التي انتىش بها دماغ جان، أثار رؤية تدمريية:

املقعدين.  وتثبِّت عينيها عىل  نفسه هذا،  املايض  تستعيد  تلهث، وهي  تزال  إنها ال 

وفجأة، ومع هذه الهلوسة التي ولَّدت لديها هاجساً، اعتقدت أنها ترى والدها وأمها 

النار.  من  بالقرب  أقدامهام  يُدفئان  وهام  سابقاً  تراهام  كانت  كام  معهام،  وتعيش 

)املرجع السابق(

د ذلك بوضوح: ليست الذاكرة هي تتسبب بالرؤيا الهلوسية، لكن الذي  النص يحدِّ

يتسبب بها هو أحد التشّوهات املرضية، وهو الهاجس. وعليه، فإن الهلوسة واستعادة 

من  انطالقاً  دامئاً  يؤثِّر  املايض  استعادة  أن  ففي حني  يختلطا:  أن  ال ميكن  املايض 

الحارض، وتُدِخل بذلك بُعداً تصالحياً مع املايض املنرصم، والذي يُستعاد بصورة تلقائية، 

يغيِّب  خطراً  بوصفها  بالعكس،  م،  تُقدَّ الزمني،  البعد  هذا  تستبعد  التي  الهلوسة،  فإن 

بصورة  الزمنية  العالمات  إزالة  يجري  قليلة،  لحظات  وخالل  املايض.  عرب  الحارض 

إالَّ أن يثري األمل والرعب،  الالواعي للاميض، والذي ال ميكن  كاملة، وهذا االنبعاث 

يرمز إىل فشل نهايئ لذاكرة الشخصية.

هكذا، فإن عمل الذاكرة، يف مثل هذا النوع من الروايات، نادراً ما يكون سعيداً: 

من املؤكَّد أنه يسمح للشخصية بوعي مدى الخسارة الكبرية التي أصابتها يف حياتها.

ر الماضي	  فن تذكُّ
يشري بروست، مع ذلك، إىل أنه يوجد شكل آخر من الذاكرة، أكرث خصوبة وسعادة. 

التذكُّر  عملية  فإن  لآلمال،  ومخيّبة  ناقصة  دامئاً  تبدو  التي  املعتادة  الذاكرة  وبعكس 

قة. وهكذا  تسمح، من وجهة نظره، بإعادة فتح أبواب عامل قديم قابل إلعادة تفسري خالَّ

فإن بحث الشخصية الرئيسية يف مايض أوديت، يف رواية حب سوان، كان محكوماً 

عليه بالفشل بالرضورة، يف حني أن التذكُّر الذي أصاب سوان حينام كان يستمع إىل 

قطعة موسيقية كان مثمراً جداً.
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 ،Vinteuil يف الحقيقة، إن سوان، وهو يتعرَّف عىل جملة قصرية من سونيتة فينتويل

ل يف  حتى دون أن يبحث عن ذلك، وصل إىل شعور من الراحة الذي قاده إىل التأمُّ

معنى وجوده كله. شعر بحالة من اللذة السامية حني استطاعت ذاكرته العثور، بصورة 

تلقائية، عىل تصميم هذه القطعة املوسيقية، والتقاط جوهرها. فهم سوان يف نهاية 

الرواية، انطالقاً من هذه الذكرى الالإرادية، أنه من الرضوري، بالنسبة إليه، تكريس 

أبعده عنه عشقه  الذي  الرسم خاصة،  أعامله حول  الفن، واستعادة  ل يف  للتأمُّ نفسه 

املجدب ألوديت.

وبطريقة مشابهة، فإن الراوي، يف الزمن املستعاد، وعرب تتابع ذكريات ال إرادية، 

يفهم يف النهاية أن معنى حياته ال يكمن يف ارتياد العامل الخارجي، لكنه يكمن يف 

له  والكتابة سيسمح  الرموز  قراءة  وأن عمالً طويالً من  ماضيه،  داخله، ال سيام يف 

بتحقيق ذاته. إن القصة الشهرية لحلوى مادلني ليست إالَّ اللحظة األكرث بروزاً من هذه 

اللحظات التي أيقظ فيها عنرص مادي، يكون أحياناً مبتذالً جداً، سلسلة من الذكريات 

البعيدة، لدى الراوي، التي حرَّكت ذاكرة مل تكن تنتظر إالَّ إشارة يك تستيقظ. يف نهاية 

الزمن املستعاد، يشري الراوي إىل هذه الخصوبة للذاكرة الالإرادية القادرة عىل وضع 

الشخصية عىل طريق الحقيقة:

مع ذلك، انتبهت بعد وقت قصري، وبعد أن فكَّرت يف هذه االنبعاثات للذاكرة، إىل 

أن بعض االنطباعات الغامضة كانت أحياناً، سابقاً يف كومربي بالقرب من غريمانت، 

تشغل تفكريي، عىل شكل استدعاءات، لكنها تخفي ليس اإلثارة القدمية، لكن الحقيقة 

الجديدة، وصورة مثينة كنت أبحث عن الوصول إليها عرب جهود مامثلة للجهود التي 

بُِذلَت لتذكُّر يشء معني، كام لو أن أجمل أفكارنا كانت كأنغام موسيقية تأتينا دون أن 

نكون قد سمعناها من قبل قط، ونحاول سامعها ومتثّلها. إنني أتذكَّر مبتعة، ألن هذا 

أنا نفيس سابقاً، وأن هذا ينسجم مع سمة أساسية يف طبيعتي،  أظهر يل أنني كنت 

م قط، وأنني سابقاً يف  أتقدَّ الوقت مل  أنني منذ ذلك  أفكِّر  أيضاً حني  ولكن بحزن 

إليها،  ثبَّت باهتامم أمام روحي صورة معينة كانت قد أجربتني عىل النظر  كومربي 

غيمة، مثلث، قبة جرس، زهرة، حجرة، وأنا أشعر أنه رمبا يوجد تحت هذه العالمات 

يشء ما مختلف متاماً عامَّ يجب عيّل أن أبحث عن اكتشافه، وفكر يرتجمها عىل طريقة 

هذه الحروف الهريوغليفية التي نعتقد أنها متثِّل فقط موضوعات مادية. مام ال شك 
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الحقائق لقراءتها.  لكنها وحدها تقدم بعض  الرموز هذه كانت صعبة،  فيه أن قراءة 

ألن الحقائق التي يلتقطها العقل مبارشة، بطريق واضح، يف عامل الضوء الكامل، فيها 

التي تزودنا بها الحياة، رغامً  بعض األشياء األقل عمقاً، واألقل رضورة من الحقائق 

عنَّا، عرب انطباع مادي ألنه يدخل يف أحاسيسنا لكن ميكن أن نستخلص الروح منه. يف 

املجمل، ويف هذه الحالة، كام يف غريها، سواء تعلَّق األمر بانطباعات مثل االنطباعات 

التي أعطتني إياها رؤية قبب أجراس مارتينفيل، أو تعلَّق األمر بذكريات مثل ذكرى 

عدم التساوي بني مسعيني أو تذّوق حلوى مادلني، فإنه كان يجب العمل عىل تفسري 

اإلحساسات بوصفها عالمات أكرث مام هي قوانني وأفكار، عرب محاولة التفكري، أي 

إخراج الذي أشعر فيه من الظل، وتحويله إىل مواز روحي. وعليه، هل هذه الوسيلة 

التي بدت يل الوحيدة هي يشء آخر غري صنع عمل فني؟

الراوي، يف هذا املقطع، يعارض بوضوح بني آلية عمل الذاكرة اإلرادية، املرتبط 

زها  يحفِّ التي  الالإرادية،  الذاكرة  عمل  آلية  وبني  التجريد،  إىل  مييل  ذكاء  بتمرين 

الذاكرة  من  األخري  الشكل  هذا  بها  يتسبب  التي  الذكريات  إن  واإلحساس.  االنطباع 

يجب أن تكون، مع ذلك، موضوع عمل صبور لقراءة الرموز التي هي وحدها القادرة 

عىل إعطاء شكل وحياة لهذه العالمات القدمية الغامضة. عرب هذا الجهد التفسريي، 

املدعوم من االهتامم الدقيق بتفصيل العامل املحسوس، يجري بناء الشخصية بالتدريج.

5 – اإلسقاطات واالستباقات	 
 ميكن للشخصية يف الرواية، أخرياً، أن تأخذ متاسكها يف عيني القارئ عرب إسقاط 

نفسها عقلياً يف املستقبل. وسواء بدا لها هذا املستقبل، يف يوم من األيام، سعيداً أم 

مقلقاً، وحتى بدا لها بعمق أنه يثري االكتئاب، فإن الطريقة التي تستبق فيها الشخصية 

الزمن القادم غنية باملعلومات بالنسبة إىل من يسعى إىل اإلمساك بحياتها النفسية.

ل، عرب  هكذا، وبعد وقت قصري من وصول ابن عمها، كانت أوجيني غرانديه تتأمَّ

اآلمال«،  من  ساموية  »إشعاعات  فانتابتها  العائيل،  للبيت  الضيّقة  الحديقة  نافذتها، 

عىل  تزال  ال  »إنها  البلزايك:  الراوي  يقول  تحديدها:  ذلك، يف  مع  ووجدت صعوبة، 

تعرفها  مل  مبتعة  األقحوان  وتجمع  الطفولية،  األوهام  تزدهر  حيث  الحياة  شاطئ 

املوت، وصلت، من جهتها، إىل عمر كان  آن دو غويروي، يف قوي مثل  بعد ذلك«. 
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الجسدي. حلَّت محلها يف قلب  للقلق، ال سيام يف ظل الرتاجع  فيه املستقبل مرادفاً 

ل يف صورتها يف املرايا كلها التي  حبيبها ابنتها آنيت شيئاً فشيئاً، ومل تتوقف عن التأمُّ

تصادفها، ومواجهة تقدمها الواضح يف العمر. كان التقدم يف العمر رسيعاً إىل حد 

أن الشخصية انتابها إحساس مريض شديد من هذا التطور، الذي تشبِّهه بـ«سباق غري 

مريئ ومرعب... إنه عرض ال ينتهي للحظات صغرية تستنزف أجساد البرش وحيواتهم«. 

تكون الشخصيات من هذا النوع عرضة لغرية استباقية تدفعها إىل تخيُّل أنها ُخِدَعت 

ى هذا الشكل من الغرية عىل فرضيات تكون  حتى قبل أن تُخَدع بصورة فعلية. يتغذَّ

أحياناً هذيانية، ويكون مدمراً بصورة خاصة، ويبدو فيه دور الخيال بوضوح... هكذا، 

ب الرسام بريتان، األكرب عمراً من كونتيسة دو غويروي، روحه وجسده حني يتخيَّل  يعذِّ

عشاق آنيت املستقبليني، والذين لن تفوت الفرصة يف التعرّف إليهم، بحسب رأيه:

هكذا، سيعاين، شيئاً فشيئاً، دون أن ينتظر شيئاً. سيتجاوز أياماً فارغة، يوماً بعد 

يوم، وهو ينظر إليها تعيش من بعيد، وتكون سعيدة، ومحبوبة، وتحب أيضاً دو شك. 

حبيب! رمبا سيكون لديها حبيب، كام كان لدى أمها حبيب سابقاً. إنه يشعر يف داخله 

دة، ويشعر بهذا الدفق من البؤس، والتمزُّق الحتمي، إنه  مبنابع أمل كثرية ومتنوعة ومعقَّ

يشعر بالضياع فعالً، وقد دخل من اآلن يف حالة احتضار ال ميكن تخيلها، وال ميكن أن 

يخّمنها إالَّ شخص عاىن مثله. )القسم الثاين، الفصل السادس(

اللذان يشغالن بال  رة، هام  إذاً، والقلق من غرية مدمِّ القادمة،  إن استباق اآلالم 

يف  اإلسقاط  إن  آنيت.  ابتعاد  أمام  منه  يعاين  الذي  الحايل  األمل  من  أكرث  بريتان، 

املستقبل، لدى الشخصيات الروائية، ميكن أن يأخذ أشكاالً متعددة: إنه يلتقي مع ميل 

الة إلعطاء مخلوقه الخيايل  طبيعي لدى القارئ، ويشكِّل، بالنسبة إىل املؤلف، طريقة فعَّ

»ثقالً برشياً« ال ميكن إنكاره. 

بتوقف الروايئ عند الطريقة التي تندرج فيها الشخصية ضمن الحارض، وجعلها 

اسة تجاه متيُّز اللحظة، لتعود إىل املايض أو تسقط نفسها يف املستقبل، فإنه يتابع  حسَّ

Paul Ricoeur عىل  ريكور  بول  بحسب  يقوم  الذي  الزمن  املبارش يف  التفكري غري 

محاكاة mimesis إبداعية . القارئ، من جهته، مدعو إىل تعميق هذا التفكري خالل 

وراء سطر، وصفحة  تجربة زمن خاصة تقوده إىل اكتشاف قَدر الشخصيات، سطراً 

وراء صفحة. وكام يشري بفكاهة جان جيونو Jean Giono يف رواية نوح، فإن الروايئ، 
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ام الذي ميكن أن يجعلنا نرى مشاهد متعددة يف اللحظة نفسها، خاضع،  وبعكس الرسَّ

نظام  االنقالبات يف  الرغم من  والجمل، عىل  الكلامت  تتابع  لنظام من  الواقع،  يف 

الزمن التي ميكنه إدخالها يف الرسد:

نحن مجربون عىل الرواية عىل طريقة الصف الواحد وراء اآلخر؛ تُكتَب الكلامت 

بعضها وراء بعض، وما ميكن فعله، بالنسبة إىل التواريخ هو جعلها متسلسلة بعضها وراء 

بعض. يف الوقت الذي كان فيه بروغيل يقتل خنزيراً يف الزاوية اليرسى، كان ينتف 

فيه ريش وزَّة يف مكان أعىل قليالً، وميرر يداً خبيثة تحت نهدي املرأة ذات اللباس 

األحمر، ويف األعىل عىل اليمني، كان يجلس عىل برميل وهو يرفع صنَّارة تخرتق صفاً 

من ست سمكات مريالن الزرقاء.

خاتمة	 
تأخذ شخصية الرواية متاسكها من خالل إدراجها ضمن زمن روايئ. ميكن أن ميتد 

هذا الزمن إىل عقود أو ساعات عديدة، عرب تبني قياس وإيقاع لهام تأثري كبري يف 

بناء هذا الكائن الخيايل. تشارك تجربة الزمن التي يجعل الروايئ الشخصية تعيشها 

أيضاً يف هذا املسار من التأليف؛ وهكذا فإن الذكريات التي تخرتقها، وطريقتها يف 

إسقاط نفسها يف املستقبل، أو يف التخيل عن خصوصية اللحظة تجعل منها كائناً ينظر 

إليه القارئ بوصفه كالً متكامالً.

الحواشي:	 
 - آالن، ستاندال ونصوص أخرى، 1933.

اص الدماء، باريس، غاليامر،    - ميشيل تورنييه، األحمر واألسود، رواية املواجهة، رسقة مصَّ

 .1994

  - هكذا يشري بودلري يف مقالة خصصها للرواية يف عدد الفنان يف 18/ 10/ 1857.

  - الجولق: جنس نباتات شائكة من القرنيات الفراشية لها زهر أصفر. املرتجم

  - جان بودريار، نظام املواد، باريس، غاليامر، 1968. 

  - انظر عمل تيودول ريبو، أمراض الذاكرة، 1881، أي قبل سنتني من صدور رواية حياة.

  - حول هذا املوضوع، انظر بول ريكور، الزمن والرسد، 1985. 



ملخص	 
 تعد الرتجمة للمرسح من أكرث املجاالت إهامالً، وتختلف عن ترجمة األنواع األدبية األخرى 

مثل الرواية والشعر، ألسباب عدة منها أن النص املرسحي يتميز بأنه نص »ناقص«، ألنه كتب ليمثل 

وليعرض عىل خشبة املرسح. ويستحيل بالتايل فصل النص املرسحي عن العرض، ألن املرسح عالقة 

جدلية بني االثنني. وليست هناك طريقة واحدة لقراءة النص املرسحي وترجمته، ومن ثم أدائه عىل 

خشبة املرسح. وينبغي عىل مرتجم النصوص املرسحية أن يسمع دامئاً القول والصوت الذي ينطق 

وطبقاته، وأن ينقل حركة املمثلني، وأن يأخذ بعني االعتبار »إمياءة« اللغة، ونغمة اإليقاع، والتوقفات. 

وينبغي عليه أيضاً أن يضع يف اعتباره وظيفة النص املرسحي باعتبارها عنرصاً من العرض وألجله. 

ونظريات الترجمة
الترجمة للمسرح

د. محمد أحمد طجو

مرتجم وباحث وأستاذ جامعي من سورية
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ونستعرض يف السطور التالية تعريف الرتجمة املرسحية انطالقاً من وجهات نظر بعض املرتجمني 

والباحثني، ونتناول موضوع تأخر التنظري للرتجمة املرسحية يف النقاش النظري، وبداياته انطالقاً 

من متييز كري إيالم Keir Elam، املنظر السيميايئ اإلنجليزي للمرسح، بني النص الدرامي ونص 

العرض، وهو متييز أدى إىل تصنيف فابيو ريغاتان Fabio Regattin  الرباعي، الذي سوف نتوقف 

عنده بيشء من التفصيل، والذي أشار إىل نظرية الغرض، ومن ممثليها سوزان باسنت.

كلامت مفتاحية: الرتجمة للمرسح، نظريات الرتجمة األدبية، العرض، اإلخراج، التعاون، التأويل، 

الغرض، الوظيفة.

مقدمة	 

املعد  للقراءة والنص املرسحي  املعد  النص املرسحي  التالية بني  منيز يف السطور 

أبعاد  الثاين فهو نص حيوي وعضوي تتجىل عضويته يف  النوع  للعرض، ونركز عىل 

عدة... وتختلف ترجمته عن األنواع األدبية األخرى، إذ  تتطلب إبداعاً وتعاوناً وعمالً 

جامعياً وإعادة الرتجمة أو إعادة الكتابة باستمرار. ويصعب علينا هنا اإلحاطة بجميع 

هذه الجوانب، لذلك فإننا سوف نتناول موضوع الرتجمة للمرسح من خالل محورين 

رئيسني، وسوف نرى فيهام إشارة إىل معظم خصائص النص املعد للعرض وترجمته. 

املرتجمني  بعض  نظر  وجهات  من  انطالقاً  الرتجمة  تعريف  عىل  األول  املحور  يقوم 

والباحثني. ويتناول املحور الثاين تأخر التنظري للرتجمة املرسحية يف النقاش النظري، 

ومن ثم بداياته انطالقاً من متييز كري إيالم Keir Elam، املنظر السيميايئ اإلنجليزي 

للمرسح، بني النص الدرامي ونص العرض، وهو متييز أدى إىل تصنيف فابيو ريغاتان 

Fabio Regattin  الرباعي، الذي سوف نتوقف عنده بيشء من التفصيل.
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د. حممد أمحد طجو

-1تعريف الترجمة المسرحية	 

 	 J. –M. Déprats 1--1جان-ميشيل ديبرا

  Michel Corvinيقرتح ديربا يف القاموس املوسوعي للمرسح بقلم ميشيل كورفان

للرتجمة املرسحية يقوم عىل ثالث نقاط: »ليست الرتجمة اقتباساً«، و«إيجاد  تعريفاً 

كلامت تكون مبثابة حركات«، و«عملية متجددة باستمرار«1. ينطوي هذا التعريف عىل 

النص  ونقل  واالقتباس؛  الرتجمة  بني  واألخالقي  اللغوي  التمييز  نظر:  وجهات  ثالث 

التعقيدات،  املرسحي للحركة؛ وإعادة الرتجمة. ويقدم ديربا، قبل الدخول يف جوهر 

تعريفاً واضحاً وعاماً: »انتقال نص من لغة إىل لغة أخرى«. وتأخذ الرتجمة للمرسح 

يف  ورسمه  التمثييل،  ومصريه  ترجمته  املراد  للنص  املرسحي  الطابع  االعتبار  بعني 

جسد املمثل وصوته. وهدفها هو الدقة واألمانة. وبصفتها تلك، »تقابل الرتجمة دامئاً 

االقتباس باعتباره دامئاً تحويالً وتغيرياً«. 

لغة أخرى، وهي بهذا  لغة إىل  أو تعرب من  تنتقل  اللغة  الرتجمة عملية لغوية ألن 

والنص  الثقافات.  بني  للعبور  أو جرساً  انتقاالً  الرتجمة  ترى يف  لفكرة  تكرار  املعنى 

املرسحي نوعي ألنه ينطوي عىل مرشوع تجسيده أو أدائه عىل خشبة املرسح. فالرتجمة 

وال  أخرى،  إىل  لغة  من  املرسحي  العمل  ينقل  الذي  االقتباس  عن  تختلف  املرسحية 

يحرص عىل األمانة لألصل، ويضيف ويحذف بهدف التكيف مع اللغة والثقافة الهدف. 

األجنبية  النصوص  كانت  الزمن  طويالً من  استمر ردحاً  االقتباس  أن  ويالحظ ديربا 

تصل فيه مقلدة وغري أمينة. وقد تغري الوضع منذ سنوات عدة، إذ يتم: » تقدير الرتجمة 

املرسحية من خالل الرغبة يف »)إعادة( اكتشاف ]املرسحيات األجنبية[ يف تفرد كتابتها 

وفنها املرسحي«.

وميثل ذلك عالقة جديدة مع النص األجنبي ال تقوم عىل املالءمة مع البيئة املحلية 

والعرص، وإمنا عىل رغبة يف االنفتاح عىل اآلخر وضيافته واكتشافه، وهي أمور توجه 

الرتجمة، وتجعلها مختلفة عن االقتباس. 

ومع ذلك، ينبغي للرتجمة املرسحية أال تتيح لنا أن نفهم فحسب، بل أن نرى وأن 
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نسمع؛ فالكلامت التي تنطق عىل خشبة املرسح تدغدغ مخيلتنا وتداعب أحاسيسنا فتنقلنا 

إىل عامل محسوس. يؤكد ديربا أن: »جميع النصوص املرسحية تشرتك يف قصدية مثينة: 

أن تكون جسامً وصوتاً يف الفضاء وعرضاً حركياً، بحيث أن الرتجمة املرسحية نشاط 

درامي أكرث منه لغوي«.

يرى  ديربا  وإن  وصوتاً.  جسامً  يصبح  أن  أي  التمثيل،  املرسحي  النص  مصري  إن 

ثالثة تتدخل بني لغة االنطالق ولغة الوصول. فالنص املرسحي يقوم  يف املرسح لغة 

عىل مادة مرسحية، ويأخذ املرتجم بعني االعتبار لغة املرسح التي تتكون من ترتيب 

الكلامت وعددها، ووقفاتها، ولحنها، أو جرسها، وهي أمور تدعم أو توجه حركة الجسم 

والتغري يف مقام الصوت. فاملرسح ال يقوم عىل الجانب الشفهي فحسب، بل أيضاً عىل 

الجانب الجسدي والحريك، إذ يستدعي كل نص مرسحي حضوره الحي يف: »الجسم، 

والصوت، ومتثيل املمثل. ليك يفهم املشاهد الكلمة امللفوظة، ينبغي أن يفك جسم املمثل 

شفرتها. فال يكفي نطق الكلمة، وينبغي أن يشارك الجسم كله يف الفعل الكالمي. لكن 

جسامنية النص هذه التي يسميها اإلنجليز physicality، متلكها اللغة الشكسبريية بأعىل 

درجاتها«2. 

ويرى ديربا أن النص الشكسبريي يتطلب حركة الجسم لكنه ال يفرض حركة بعينها، 

وال يحدد حركة وحيدة للجسم ومقاماً واحداً للصوت. فالنص ال يقول كل يشء، وال يحل 

بالزيادة، ألن« عالقة  بالنقصان عىل الرتجمة  كل يشء. ولذلك فإنه يفضل الرتجمة 

الكلمة بالحركة والحركة بالكلمة عالقة جدلية، ومفتوحة«. 

باملفردات  تعلق األمر  إمكانية مرسحية سواء  النص املرسحي عىل  وهكذا، ينطوي 

أن نص شكسبري  ديربا  يعترب   .rythme بإيقاعها أم  ثقيلة-  أو  -خفيفة  الجملة  ووزن 

نص مرسحي أوال باملعنى الذي يدعو فيه إىل النطق، فهو نص حي تتجىل حيويته يف 

»تنفس، وتفعيلة، وإيقاع. ترجمة شكسبري للمرسح هي يف املقام األول سامع أصوت 

تنطق«3. 

إيجاد  القيود هو: سامع صوت يسعى إىل  وما يوجه املرتجم املرسحي يف متاهة 

الفرنيس هرني  والناقد  للشاعر  وفقا  ألنه  اإليقاع،  برتجمة  مطالب  فاملرتجم  مقامه. 

ميشونيك Henri Meschonnic، محتضن وحامل للمعنى«4. فعملية البحث عن معنى 

النص املراد ترجمته وإيجاده »هي دامئا عملية البحث عن املعنى«5. 
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تجدر اإلشارة إىل أن ديربا يستخدم مفهوم الرتجمة مبعناه الواسع، ويرى أن املخرج 

ميلك دامئاً عدداً كبرياً من العنارص غري الكالمية )الديكور، واللباس، والحركة( التي ال 

تظهر يف الرتجمة. فاملرتجم يقدم ترجمة أوىل غري كالمية، يف حني أن اإلخراج يرتجم 

دالالت أخرى. لذلك يشري ديربا إىل إعادة الرتجمة. إن الرتجمة، مثل اإلخراج، هي 

فن التغري. وإن األعامل العظيمة ال ينفد ثراؤها، وتتطلب إعادة الرتجمة، ألن الرتجمة 

بذلك فرصة  الرتجمة  نفسها، ومتثل  الرتجمة  كل عرص  ويحدد  للعصور.  وفقاً  تتطور 

لعالقة جديدة وحية مع العمل املرسحي. 

الشعر،  ترجمة  املرسحية:  الرتجمة  تثريها  التي  الصعوبات  بعض  ديربا  ويذكر   

مثل  موحدة  لغة  إىل  محلية  لغة  وترجمة  العرصنة،  أو  والتأريخ  اللغوية،  واملستويات 

اللغة الفرنسية. ويشدد مرة أخرى عىل االختالف بني االقتباس والرتجمة، ويدعو إىل 

اآلخر.  تجاه  بادرة  الرتجمة  أن  حني  يف  الذات  تجاه  بادرة  االقتباس  ألن  الرتجمة، 

وقد أشار العديد من الباحثني إىل هذه الصعوبات وغريها. نذكر هنا منتجب صقر 

الذي يرى أن ترجمة العمل املرسحي أصعب كثرياً من الرتجمة العلمية، »إذ تحتاج إىل 

التأنق ومزج روح املرتجم بروح املؤلف. وهي تحتاج أيضاً إىل دراية عميقة باملوضوع 

وباللغة املنقول منها«6. وترى إميان محمد سعيد تونيس أن اختالف الكتاب املرسحيني 

التي  املختلفة  باملدارس  »اإلملام  املرتجم  »يفرض عىل  واختالف مشاربهم ومناهجهم 

عارصها املرسح عرب العصور واألزمان«7. 

وتهتم بعض الدراسات بالبعد الجمعي يف الرتجمة للمرسح التي ينظر إليها عىل أنها 

»مجتمع تجريبي«، وبالتايل مجتمع يفضل الحوار بني املهنيني يف املرسح والباحثني 

املامرسني للرتجمة: »انطالقاً من مجتمع تجريبي، ناتج عن الحوار مع مختلف الهيئات 

والشخصيات املعنية الفاعلة، ينبغي سؤال الرتجمة املرسحية يف بعدها التعاوين«8. 

 	 Patrice Pavis1--2 باتريس بافي

الرتجمة  عملية  لفهم  ينبغي،  أنه  ورأى  التعاوين.  البعد  عىل  أيضا،  هو  بايف،  ركز 

املرسحية، استنطاق ُمنظِّر الرتجمة واملخرج أو املمثل، والتأكد من تعاونهم، ودمج عملية 

الرتجمة بالنقل األوسع كثرياً، أال وهو اإلخراج. واعترب أنه من الرضوري أن نأخذ بعني 
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االعتبار النقطتني التاليتني: »أوالً، متر الرتجمة يف املرسح من خالل أجسام املمثلني 

نواجه وننقل  بل  لغة أخرى،  من  ببساطة ال نرتجم نصاً  إننا  ثانياً،  املشاهدين؛  وآذان 

مواقف ملفوظية وثقافات متنوعة، منفصلة يف الزمان واملكان«9.

عرب  متر  التي  املرسحية  الرتجمة  لجسامنية  املزدوج  الطابع  إىل  هنا  بايف  يشري 

ويعني  إليها.  واإلصغاء  الرتجمة  متثيل  ذلك  يعني  املشاهدين.  وآذان  املمثلني  أجسام 

ذلك أيضاً أن ملفوظية املؤلف يتبعها ملفوظية الشخصيات /املمثلني واملخرجني، إذ ال 

ميكن اختزال املؤلف إىل صوت واحد أو خطاب متسق وموحد. فامللفوظية يف املرسح 

متعددة: يكتب املؤلف مرسحيته ويجعل الشخصيات تتكلم، ولهذه الشخصيات صوت: 

يعطي املمثل صوته لصوت الشخصية، ويعطي املخرج صوته لصوت النص. وأما املرتجم 

فينبغي عليه أن يضمن التواصل بني املواقف التي يعرضها النص واملواقف التي يقدمها 

املخرجون، وكذا التواصل بني الثقافات. وينبغي عليه أيضاً أن يلجأ إىل خيارات تتيح 

للنص األصل االنتقال إىل لغة أخرى واملحافظة يف الوقت نفسه عىل مضمونه، فهو 

يقف ونص ترجمته عند تقاطع طرق بني مجموعتني ينتميان إليهام بدرجات مختلفة: 

النص املرتجم جزء من النص والثقافة املصدر والنص والثقافة الهدف يف آن واحد، 

باعتبار أن النقل يتعلق بالنص املصدر من حيث دالئل ألفاظه وبعده اإليقاعي والسمعي 

والتلميحي، وبالنص الهدف باألبعاد ذاتها املتكيفة بالرضورة مع اللغة والثقافة الهدف. 

وفضالً عن ذلك، هناك عالقة املواقف امللفوظة، وهي ظاهرية غالباً، باعتبار أن 

املرتجم ينطلق يف أغلب األوقات من نص مكتوب، وأحياناً أو نادراً من خالل إخراج 

محدد، أي محاطاً مبوقف ملفوظي منفذ. لكن املرتجم يعرف، حتى يف الحالة الثانية، 

أن ترجمته لن تحافظ عىل املوقف امللفوظي األسايس، وأن مصريها مرتبط مبوقف 

ملفوظي مستقبيل، ال يعرفه بعد، أو ليس جيداً. ففي حالة اإلخراج املحدد للنص املرتجم، 

سنكتشف متاماً املوقف امللفوظي يف اللغة والثقافة الهدف. ولكن املوقف، بالنسبة إىل 

ينبغي عليه حني يرتجم تكييف موقف ملفوظي ظاهري،  املرتجم، أصعب بكثري ألنه 

لكنه ماض، ال يعرفه أو مل يعرفه بعد مع: »موقف ملفوظي حايل، لكنه ال يعرفه، أو 

ليس بعد«10. 

بناًء عىل ما سبق، ميكننا طرح السؤال التايل: هل يشكل املرتجم جرساً بني ثقافتني 

عندما يبدع املؤلف كمونا يجعله املخرج حالياً؟  يظهر، هنا أيضاً، خط يتداخل فيه فن 



اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 782020

د. حممد أمحد طجو

املرسحة والرتجمة. فاملرتجم الذي يعمل عىل ترجمة لصالح املخرج مييل، من وجهة 

نظر بايف إىل تفضيل الهدف أكرث من األصل: الهدف املتمثل يف ثقافة الوصول ولكن 

أيضاً الهدف املتمثل يف العرض عىل خشبة املرسح. 

الواقع أن الرتجمة عمل تأوييل يتطلب استخالص بعض الخطوط  يرى بايف يف 

املصدر  »appropriationللنص   « متلك  وعملية  أخرى،  لغة  إىل  املرتجمة  العريضة 

الرتجمة )ن1(، والنص  البداية )ن0(، ونص  التجسيدات: نص  تتحقق يف سلسلة من 

املرسحي )ن2(، ونص العرض )ن3( الذي ذكره لدى ريغاتان )انظر الحقا(. ومع ذلك، 

مل تنته سلسلة التجسيدات بعد، فهناك مرحلة رابعة أو تجسيد رابع، إذ ينبغي أن يتلقى 

املشاهد التجسيد )ن3(، وأن ميتلكه بدوره. يتعلق األمر بتلقي التجسيد أو امللفوظ، إذ 

الهدف:  املتلقني  إىل  يتوجه  ملموس،  إخراج  من خالل  األصل  النص  أهداف  تتحقق 

الثقافة واملشاهد. 

فكريتني  مدرستني  بني  فيميز  واإلخراج  الرتجمة  بني  العالقة  بايف  ويوضح 

متقابلتني: مدرسة املرتجمني الذين يحرصون عىل استقالليتهم، والذين يعتربون أن 

عملهم ال يتعلق بإخراج معني، إذ ال تحدد الرتجمة بالرضورة اإلخراج كلياً، بل ترتك 

الثانية  املدرسة  وأما  ديربا.  موقف  هو  وهذا  املستقبليني.  للمخرجني  املطلقة  الحرية 

به.  فرتى أن الرتجمة ترتبط باإلخراج، وأن النص املرتجم يتضمن إخراجه ويطالب 

ينبغي عىل املرتجم  إذ  الفعل-الجسد«،  بتقديم نظرية يسميها »نظرية  تعريفه  ويختم 

أن يبحث عن فعل-جسد معادل ومطابق للغة –الهدف: »نطلق عىل الفعل-الجسد اسم 

الجمع بني الحركة والكلمة ]...[ املقصود فهم الطريقة التي يربط بها النص املصدر ثم 

التنفيذ-املصدر منطاً من امللفوظية الحركية واإليقاعية بنص ما؛ ثم نبحث بعد ذلك عن 

فعل-جسد معادل ومطابق للغة الهدف«11.   

إن الجسد موجود يف الكالم، وإن اإليقاع الجسدي موجود فعالً يف النص. وينبغي 

أن يلتقي الفعل-الجسد املصدر مع فعل-جسد النص الهدف، وأن يقوم املرتجم بنقل 

يشدد عىل مختلف جوانب  بايف  أن  رأينا  وقد  النص.  املوجودة يف  الجسدية  الطاقة 

الرتجمة التي تنطوي عىل مجموعة من املطابقات والتجسيدات التي متر بأربع مراحل، 

والتي تنتهي بتلقي املشاهد:« ال نبالغ إن قلنا إن الرتجمة هي يف الوقت نفسه تحليل 

يتجاهل  الجمهور )ن4(، وهي عنارص  مرسحي)ن-1ن2(، وإخراج )ن3(، وتوجه إىل 
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بعضها البعض اآلخر« 12.

ونشري هنا رسيعاً إىل أوجه الشبه بني الرتجمة وفن املرسح، ال سيام إىل الفضاء 

الذي تقعان فيه، وهو فضاء تتقاطع وتشرتك فيه لغتان، إذ سبق أن رأينا أن ديربا عرف 

الرتجمة املرسحية بأنها »انتقال نص من لغة إىل لغة أخرى«، وهو تعريف ال يختلف عن 

تعريف دانان: »فكرة انتقال النصوص املرسحية إىل املرسح«.13  

يتعلق األمر يف الحالتني بتنفيذ االنتقال. الرتجمة يف الحالة األوىل هي االنتقال، 

هو  الثانية  الحالة  يف  املرسحة  فن  أن  حني  يف  أخرى،  إىل  لغة  من  نص  نقل  أي 

فكرة االنتقال. فالرتجمة وفن املرسحة يواجهان فضاًء كامناً، وفضاًء من االحتامالت 

والخيارات، إذ يقعان عىل الحدود، ويالقيان مساميات متشابهة، مثل التأويل. فالتأويل 

يالمس الرتجمة، ويهددها أحياناً، يف حني أن فن املرسحة يسعى إىل عرض مجموعة 

يف  أحياناً  املرسحي  والكاتب  املرتجم  يلتقي  االنتقال،  إىل  إضافة  املمكنة.  التأويالت 

موقف الضامن للنص: »لقد أجبت عن األسئلة عندما كان األمر يتعلق بتأويالت محددة 

حول وجهات نظر تفصيلية. وغضبت، عالنية، عندما كنت أرى العرض يطول. وقد كنت 

مبثابة الضامن النظري، ال بل األيديولوجي، وكان هذا أحد أدواري«14. 

يعني ذلك أن دانان كان حارساً يحافظ عىل االتساق بني خيارات اإلخراج، ومتثيل 

املرسحي  فالنص  بالنص.  التقيد  عىل  يحافظ  أنه  أيضا  ذلك  ويعني  والنص.  املمثلني 

يتيح املجال لقراءات وتأويالت مختلفة، لكن ينبغي أال يسري اإلخراج يف اتجاه معاكس 

واملرسح،  النص  بني  العالقات  دانان  ينظم  مرسحياً،  كاتباً  وبصفته  النظري.  للمعنى 

ويتصور االنتقال يف االتجاهني، من النص إىل املرسح ومن املرسح إىل النص.

-2 نظريات الترجمة األدبية	 

نتناول يف هذا الجزء تأخر التنظري للرتجمة املرسحية يف النقاش النظري، ومن ثم 

بداياته انطالقاً من متييز كري إيالم Keir Elam، املنظر السيميايئ اإلنجليزي للمرسح، 

لنظريات  رباعي  تصنيف  إىل  أدى  متييز  وهو  العرض،  ونص  الدرامي  النص  بني 

الرتجمة املرسحية. 
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2--1 تأخر التنظير للترجمة المسرحية في النقاش النظري	 

 Susan تُعد الرتجمة للمرسح من أكرث املجاالت إهامالً. وقد أشارت سوزان باسنت

أن  ترى  إذ   ،Translation Studies الرتجمة  دراسات  كتابها  ذلك يف  إىل   Basnett

عملية  يف  املستخدمة  »املنهجية  أن  إىل  تلمح  ما  غالبا  املرسح  مرتجمي  ترصيحات 

الرتجمة هي نفسها التي تستخدم لدى تناول النصوص الروائية«15. بيد أننا نرى أن 

النص املرسحي ال يرتجم بالطريقة نفسها التي يرتجم بها النص النرثي ألسباب عدة. 

ويؤكد فابيو ريغاتان Fabio Regattin هذا اإلهامل والتأخر يف االهتامم بالرتجمة 

املرسحية، إذ يعترب أن الدارسني يجمعون عىل أن التنظري للرتجمة املرسحية قد تأخر 

كثرياً، وبقي يف الظل ردحاً طويالً من الزمن. ويالحظ أن الرتجمة األدبية أسالت حرباً 

بهذا  االهتامم  غياب  التأسف عىل  الباحثني يف  معظم  »يستمر  ألن:  ويتحرس  كثرياً، 

املجال«16 .

ويعرض ريغاتان تاريخه لقضية مكانة خصوصية املرسح يف الرتجمة فيشري أوالً 

إىل جورج مونان Georges Mounin، ومن ثم إىل مجلة بابل Babel يف الستينيات. 

وقد طرح املشكلة طرحاً فعلياً يف الثامنينيات باحثون إنجليزيون مثل سوزان باسنت 

Susan Basnett. وأما يف فرنسا فقد ظهر التنظري األول للرتجمة املرسحية يف عام 

عن  خاصاً  عدداً  أصدرت  التي   Théâtre/Public مرسح/جمهور  مجلة  يف   1982

الرتجمة. ويوضح ريغاتان النقاش الدائر آنذاك انطالقاً من متييز كري إيالم بني النص 

 Texte أو نص العرض( performance texte ونص األداء texte dramatiqueالدرامي

spectaculaire الحقاً(. فالنص الدرامي هو النص املكتوب، وهو منطلق للوصول إىل 

نص األداء أو نص العرض. وأما النص املرسحي فهو »محصلة النص الدرامي ونص 

العرض«17.

ينتج عن التمييز السابق أن النص املكتوب »ناقص«، وهو ما تؤكده كل من الناقدة 

سوزان  اإلنجليزية  والباحثة   )Anne Ubersfeld )1982 أوبرسفيلد  آن  الفرنسية 

باسنيت Susan Basnett، ألنه يشء غري مكتمل أو غري متكامل، فنحن ال نتمكن من 

إدراك إمكانات النص كاملة إال يف أثناء العرض: »أشارت آن أوبريسفيلد، عىل سبيل 

املثال، إىل استحالة فصل النص عن العرض، ذلك ألن املرسح هو عالقة جدلية بني 
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االثنني«18. وإننا نرى أن العرض املتكامل ال بد أن يأخذ بعني االعتبار خصائص النص 

املعد للعرض؛ فهو نص تتجىل عضويته يف أبعاد عدة: الشفاهي والجسامين والحريك 

إىل  موران19  آن  الباحثة  أشارت  وقد  والرتجمي.  واإلخراجي  واملوسيقي  واإليقاعي 

هذه الجوانب كلها، وعرضت أمبارو أورتادو أمبري20  مجموعة من سامت النصوص 

واملرسح  والشفاهية،  واإلطار،  والحوار  متثييل،  وكنص  أديب  كنص  املرسح  املرسحية: 

العمل  نقل  من  جزءاً  بوصفها  والرتجمة  الرتجمة،  وغايات  حقيقية،  ترجمة  بوصفه 

أورتادو  أمبارو  وختمت  والرتجمة.  النص  بني  الحميمة  العالقة  وبالتايل  املرسحي، 

أمبري بتعداد مجموعة من املشكالت النوعية املتعلقة برتجمة األعامل املرسحية، نذكرها 

أو طبيعتها، وسامت كل صنف من األصناف  اللغة املرسحية  بإيجاز ألهميتها: سامت 

النصية )نص كالسييك، ونص معارص، ونص تراجيدي، ونص فكاهي، ونص شعري أو 

نرثي(، ومنطية النقل املرسحي. 

نعود إىل تصنيف ريغاتان الذي يشري إىل أربعة توجهات أو فئات وفقاً للعالقة بني 

النص والعرض لنعرضها بإيجاز، وهي: 

2--2النظريات األدبية	 

خاصة  ليست  الشخصية  ووصف  واإليقاع  الشفاهية  أن  األدبية  النظريات  تؤكد   

بالنص املرسحي ألنها جوانب نصية ميكن أن نجدها يف حوارات النص الروايئ، وال 

كاردو فريناندير  ماريا  خوسيه  ريغاتان  يذكر  مطلقة.  مرسحية  خصوصية  عىل  تدل 

واملرتجم  املرسحي  املرتجم  مهمة  أن  يرى  الذي   José Maria Fernandez Cardo

الروايئ هي نفسها. ويذكر ريغاتان عدداً خاصاً من مجلة اللعبJeu  صدر يف عام 

1990، ويشري يف الهامش إىل حالة روزماري بيليل Rosemarie Bélisle التي: »تزعم 

ألرنست  حكاية  من  نفسه  الوقت  يف  أمثلتها  وتستمد  املرسحية  الرتجمة  عىل  الكالم 

همنغواي«21. 

ويتطرق ريغاتان إىل مقاالت أخرى، منها مقال ديرباDéprats  يف مجلة دفاتر 

الكوميديا- الفرنسية Cahiers de la Comédie-Française الذي يشري فيه إىل أولوية 

بأن  نفسه  الوقت  ويذكر يف  املكتوب،  النص  إىل  بالنسبة  املرسحي  العمل  الكالم يف 
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الصوتية  العثور عىل  »ميكن  وثيقاً:  ارتباطاً  اليوم  يرتبطان  والخيال  املرسحية  الكتابة 

والجسامنية يف نصوص أخرى غري النصوص املرسحية، أي يف النصوص الروائية، ويف 

أي نص حجاجي، ]...[ ويف كل نص حيث أن التنفس ]...[ واإليقاع ال يقالن أهمية عن 

املنطق الفكري«

بناء عىل ما سبق، يفقد التمييز بني الرتجمة األدبية والرتجمة املرسحية داللته، ألن 

سامت النص - اإليقاع، واألسلوب، والشكل، تشكل جسم الحالة املرسحية نفسها.

النص  قابلية  يف  وتتمثل  الباحثني،  من  العديد  اهتامم  أثارت  ثالثة  نقطة  ومثة 

املرسحي للتمثيل. فهو نص كتب ليمثله املمثلون ويلقونه عىل خشبة املرسح، لذلك يرى 

مونان أنه ينبغي املحافظة عىل طابعه الشفهي، إذ أنه يخرج من الفم ويتضمن جانباً 

موسيقياً. 

2--3النظريات المرتكزة على النص الدرامي	 

ينطوي النص املرسحي، وفقا للنظريات املرتكزة عىل النص الدرامي، عىل سامت 

الوحيد  الجانب اإلشكايل  املمثلني واملمرسحة، ألن  إجابات  العالقة بني  أولها  خاصة، 

ببساطة  »للممرسحة  أن:  يف   Laurie Andersonأندرسن لوريا  بحسب  عادة،  يتمثل 

املرتجم«  إىل  بالنسبة  خاصة  مشكلة  أية  عىل  تنطوي  ال  ]و[  وصفية-فرضية  وظيفة 

)ترجمتنا( 

وأما الجانب الثاين املهم فهو فورية الخطاب املرسحي الذي يتم متثيله وسامعه، 

خالفاً للرواية أو الشعر، ويتحقق فورا يف التمثيل، ويفهمه املشاهد يف الحال فيرتك 

لديه صدى مبارشاً. ويذكر ريغاتان رأي جورج مونان يف ترجمة العمل املرسحي التي 

تتغلب عىل كل مقاومة تبديها ثقافة ما لتغلغل ثقافة أخرى، والتي تؤكد أنه ال رجوع 

فيها. ويتبنى رأي مونان هذا املمثل ستيوارت سيدStuart Seide بقوله: »أقدم ترجامت 

لتكون منطوقة ومسموعة، انطالقاً من خشبة املرسح، وليس لتكون مقروءة؛ ترجامت ال 

يكون الرجوع فيها ممكناً«22. 
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2-4 النظريات المرتكزة على نص العرض	 

تجمع النظريات املرتكزة عىل نص العرض أفكاراً مختلفة ميثلها منظرو السيميولوجيا 

املرسحية ومنهم آن أوبرسفيلد، والباحثون الذين يعتربون أن األولوية للتمثيل. ويذكر 

املرسح  يف  الرتجمة  عملية  أن  تؤكد  التي   Lili Denis دوين  لييل  املرتجمة  ريغاتان 

هو  األجنبي  املرسحي  للنص  الجيد  فالشاهد  لغوية.  ترجمة  منها  أكرث  موقف  ترجمة 

الذي ال يرتجم الكلامت وإمنا املواقف situations، وهو الذي يشهد أنه »رأى وسمع«. 

إنه يرى ويسمع موقفا يرتجمه. وتنتمي إىل هذه الفئة من النظريات مدرسة فيينا التي 

تدعو إىل التعاون بني املخرج واملمثلني واملرتجم. ينبغي عىل املرتجم أن يحرض تجارب 

العرض، وأن يكون مستعداً لتعديل نصه وفقاً ملتطلبات املرسح، وهو مبدأ تبنته مدرسة 

التعاون يف فريق مع املمثلني واملنتجني قبل  فيينا: »ينبغي عىل املرتجم أو املرتجمة 

وأثناء التجارب؛ مبعنى آخر، القيام بدور فعال يف اإلنتاج املعني«. 

إذ تشري إىل أهمية حضور املرتجم  التعاون،  وتوضح مارغريت تومارشيو23 عقد 

حرصاً عىل التقيد باألمانة التي سعى إليها يف ترجمته من جهة، وتحقيقاً لكل اإلمكانيات 

املرسحية للنص بالتعاون مع املخرج واملمثلني من جهة أخرى. فحضور املرتجم ضمن 

فريق العمل املرسحي مرشوع لسببني: ضامن التقيد بالنص واكتشاف كل »إمكانيات 

تجربة  وعرضت  واملؤلف،  املرتجم  بني  التعاون  إىل  موران  أشارت  وقد  النص«24. 

املرتجمة سيفريين ماغوا Séverine  Magois  التي ترتجم ملؤلفني عىل قيد الحياة، 

األمر الذي يحث عىل عالقة خاصة معهم تقوم عىل التبادل. وقد ذكرت املرتجمة أنها 

ترتجم عىل ثالث مراحل: تسمى املرحلة األوىل »ورشة« وهي املحاولة األولية للرتجمة، 

واملرحلة الثانية » قبل الطبع« وهي فرز لنسخة »الورشة« وتشاور مع املؤلف، واملرحلة 

أخالقيات  موران  وتذكر  النهائية.  النسخة  إىل  االنتقال  أي   ،tirage »الطبع«  الثالثة 

تذكر  كام  الوصول،  لغة  يف  الغريب  استضافة  عىل  تقوم  التي  ماغوا  لدى  الرتجمة 

املؤلف نفسها،  يتمثل يف متابعة منحنيات كتابة  الذي يواجه املرتجم والذي  التحدي 

 )Blood is thiker than wateer( ومثال ذلك االحتفاظ باالستعارة اإلنجليزية األصل

يف مرسحية »صمت رشيك«Silence complice لدانييل كني Daniel Keene، وعدم 

ترجمتها بناء عىل نصيحة املخرج جاك نيشيه Jacques Nichet. وترى ماغوا أن عمل 
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املرتجم امتداد لعمل املؤلف، ويطرح عليه أحياناً بعض األسئلة، وتؤيد التعديل، وتعترب 

إليه  التأثري ايل يسعى  مع  لكنه أكرث توافقاً  أنه ال يجعل الرتجمة أكرث سهولة دامئاً، 

 .25)76-Maurin, 2013: 75( املؤلف

ويرى ريغاتان أن نظريات نص العرض تفضل التمثيل عىل حساب النص الدرامي، 

ويذكر أنطونان آرتو Antonin Artaud الذي أكد أن »اإلخراج هو املرسح أكرث بكثري 

من النص املكتوب أو املنطوق«، وجاك السال Jacques Lasalle الذي يعترب الرتجمة 

شكالً من اإلخراج يحد من إمكانيات النص املرسحي، والذي يقرتح رشاكة ثابتة تقدم 

ترجمة من أجل اإلخراج: »إن كان بوسع النص األصل توليد عدة عروض مختلفة، فإن 

هذا ليس صحيحاً يف أي ترجمة ]...[ فكل ترجمة تقدم الفرصة التي أوجدتها: يشبه 

مصريها إىل حد كبري مصري اإلخراج«.

ميكن القول، انطالقاً من رأي السال، إن أي ترجمة ال ميكن متثيلها مرات عدة، 

األخرى،  النص  انفتاحات  أمام  املجال  وتغلق  وحيد،  تأوييل  مسار  عىل  تنطوي  فهي 

أخرى  إلمكانيات  املجال  أخرى  ترجمة  أي  وتفتح  وحيد.  إخراج  إىل  بالتايل  وتؤدي 

للعرض. وقد أكد السال االرتباط الكبري بني اإلخراج والرتجمة. 

2--5النظريات األدبية الجديدة	 

تأخذ النظريات األدبية الجديدة بعني االعتبار تعقد مهمة املرتجم املرسحي. ومن 

ممثيل هذه النظريات سوزان باسنت التي ترى أن ترجمة العمل املرسحي ينبغي أن 

الرتجمة  تبنتها  التي  االسرتاتيجيات  تستخدم  وأن  األصل،  النص  مثل  منفتحة  تبقى 

األدبية. بيد أن باسنت مل تتخل عن التعاون بني املرتجم واملخرج 26. تؤيد باسنت يف 

الواقع الرتجمة التي تتقيد بالصعوبات وااللتباسات يف النص األصل التي تتيح املجال 

تتخذ قراراً  وال  معيناً  فرضياً إلخراج غري محدود عددياً. فالرتجمة ال تختار إخراجاً 

بشأن النص املرسحي، وال تغلقه. فالنص املرسحي ال يُقرأ عىل أنه وحدة متكاملة، بل 

عىل أنه يشء ناقص وغري مكتمل، إذ إننا نتمكن من إدراك إمكانات النص كاملة يف 

أثناء العرض فقط 27.
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تركز باسنت يف الواقع عىل العرض والجمهور، وعىل وظيفة النص املرسحي. وتقارن 

للمشهد   Tony Harrison هاريسون  توين  ترجمة  بني  الرتجمة  دراسات  كتابها  يف 

الربيطانية فيدرا  بعنوان   Racine لراسني    Phèdre فيدر«   « مرسحية  من  األخري 

 Lowell التي أنتجت يف عام 1976 مع ترجمة روبرت لويل  Phaedra Brittanica

للمشهد،  األساسية  الحركة  عىل  حافظ  هاريسون  أن  وترى  نفسه.  للمشهد   Robert

واألحاديث الحزينة املخترصة للسيدة، وإرصار الخادمة اليائس الذي يقود إىل ذروة 

املفاجأة، ولكنه استبدل بالخلفية اليونانية نظاماً مرجعياً آخر، كام زاد من كالم فيدر 

ليجعل املعنى أكرث وضوحاً. كام تم تغيري دالالت عاطفة السيدة غري املرشوعة أيضاً؛ 

فاليشء املحرم الذي تنتهكه السيدة يف مرسحية هاريسون هو الحدود العنرصية بني 

الطبقات االجتامعية، ال سفاح القرىب. ورغم ذلك تم احتواء الرتجمة يف إطار بناء 

شعري محكم يستخدم شكالً يذكرنا بدرايدن Driden، أكرث من الشعر الحر العادي: 

»حني نقارن ترجمة هاريسون برتجمة لويل التي تستخدم الشكل نفسه لكن مبرونة 

أقل، ميكن إدراك الهوة بصورة أوضح بني الرتجمة املوجهة إىل العرض املرسحي وبني 

الرتجمة املوجهة إىل القارئ بصورة أوضح.

وترى باسنت أن لويل يتوسع يف نص راسني بتفسريات الخلفية األسطورية التي 

رمبا تكون غري واضحة لقراء القرن العرشين. ويضع عىل لسان فيدرا، من أجل توازن 

املشهد عىل نحو ذي مغزى، سلسلة من األحاديث تم الرتكيز فيها بشدة عىل »األنا« يف 

حالة التوكيد، يف حني أن هاريسون اتبع خطا راسني يف جعل كالم السيدة مجموعة 

من خطابات مبارشة ملرافقتها، وأفكاراً تفصح عنها بصوت عال. حتى إن لويل تخطى 

ذلك، حيث أضاف إىل كالم فيدرا جملتني هام« سأخربك« و«أنا أحب«: »باختصار، 

مع أنه يرتاءى لنا من النظرة األوىل أن لويل اتبع نص راسني فيام يتعلق باملضمون 

املرتجم، نجد أن هاريسون هو الذي كان أقرب يف ترجمته لتغيريات الحركة يف املشهد 

عىل الرغم من االختالفات الواضحة يف اللغة«28.

وتخلص باسنت إىل أن القضية الرئيسة هي وظيفة النص املراد ترجمته. فإحدى 

وظائف املرسح هي العمل عىل مستويات أخرى غري لغوية، ومراعاة الجانب األدايئ 

أمربوس  أدخلها  التي  النوعية  التغيريات  يسوغ  ال  وهذا  بالجمهور،  وعالقته  للنص 
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د. حممد أمحد طجو

أو هاريسون    Andromaque أندروماك Ambrose Philips عىل مرسحية  فيليبس 

عىل مرسحية فيدر فحسب، بل يجعلها تقرتح عىل املرتجم أن »يضع يف حسبانه وظيفة 

النص بوصفها عنرصاً من العرض وألجل العرض املرسحي«29. 

خاتمة 	 

وعىل  للعرض،  املعد  املرسحي  النص  خصائص  عىل  السابقة  السطور  يف  ركزنا 

ترجمته، ورأينا أنه ليست هناك منهجية واحدة أو مقاربة واحدة لقراءة النص املرسحي 

يفضل مقاربة عىل  أن  للمرتجم  أدائه عىل خشبة املرسح. وميكن  ثم  وترجمته، ومن 

أخرى أو أن يجمع بني مقاربات عدة وفقا لألهداف التي قد تختلف بحسب التوجهات، 

األمر الذي يتيح لكل منهجية التكيف مع رضورة محددة«. ونشري يف هذا السياق إىل 

نظريات معارصة أخرى، مثل نظرية الغرض أو النظرية التأويلية يف الرتجمة، ميكن 

للمرتجم أن يطلع عليها ويستفيد منها. وينبغي عىل مرتجم النصوص املرسحية يف جميع 

األحوال أن يُسمع دامئاً القول والصوت الذي يُنطق وطبقاته، وأن ينقل حركة املمثلني، 

وأن يأخذ بعني االعتبار »إمياءة« اللغة، ونغمة اإليقاع، والتوقفات، وباختصار أن يكون 

مبدعاً وأديباً ومتعاوناً مع فريق العمل املرسحي. 
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اغستان من  شعراء 
العدد ملف 

ترجمة وإعداد:د. إبراهيم إستنبويل
مرتجم وطبيب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مارينا أناتولييفنا أحميدوفا – كاليوباكينا 	 

محمد أحميدوف  	 

شيعيت – خانوم أرسالن ألييفنا أليشيفا 	 

أمينة عبدول املنابوفا	 

مراد محمدوفيتش أحميدوف	 

صبيحة عثامنوفنا محميدوفا 	 

ظَلْمو  باتريوفا	 
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ال يعرف الشعراُء نوًعا سيئًا من الوقت...

وكلام كان الوقت أسوأ، كانت األشعار أفضل، 

ألّن الحكَم الوحيد بالنسبة لهم هو وحده

ذاك الذي ينتظرهم عند عتبة املوت. 

مارينا أحميدوفا - شاعرة وكاتبة ومرتجمة. وتُعدَّ أحد أبرز شعراء روسيا املعارصة 

الشعرية  الدواوين  من  كبري  عدد  لها  صدر  داغستان.  جمهورية  يف  أدبية  وأيقونة 

والدراسات النقدية تأليًفا وترجمة. وقد عرفت بأشعارها التي تحاول الغوص يف أعامق 

ولكنها  الوجودية،  األسئلة  من  الكثري  قصائدها  يف  تطرح  أنها  كام  البرشية.  النفس 

د عىل الجانب الروحي والجميل يف اإلنسان... كام عرفت برتجمتها ألشعار رسول  تشدِّ

الروسية.  إىل  األفارية   – األم  اللغة  من  داغستان  شعراء  من  كبري  وعدد  حمزاتوف 

كام وترجمت أشعار الكثريين من شعراء شعوب أخرى يف روسيا االتحادية إىل اللغة 

أحميدوفا  أناتولييفنا  مارينا  نالت  اإلبداعية.  أعاملهم  انتشار  يف  ساعد  ما  الروسية 

روسيا  مستوى  عىل  سواء  التقدير  وشهادات  وامليداليات  األدبية  الجوائز  من  الكثري 

ويف العديد من البلدان األجنبية. كام أنها حائزة عىل شهادة تقدير من حكومة روسيا 

االتحادية وعىل لقب شاعر الشعب يف جمهورية داغستان. تشغل اآلن منصب سكرتري 

اتحاد كتاب داغستان.     

مارينا أناتولييفنا أحميدوفا – كاليوباكينا 	 
Marina Ahmedova - Kalubakina
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ترمجة وإعداد: د. إبراهيم إستنبولي

 	1

اَعِة فاََل مَترَْتُنَّ ِبَها َواتَِّبُعوِن! هذا رِصَاٌط ُمْستَِقيٌم َوإِنَُّه لَِعلٌْم لِلسَّ

)قرآن كريم - سورة الزخرف؛ آية 61( 

كيف العثور عىل الدرب يف هذه الفوىض، 

حيث الطريق بال بداية وال نهاية؟.. 

رصُت اآلن أعرف الجواب عىل السؤال – 

ل حتى البكاء، فهو يف ذلك املعبد املبجَّ

حيث يختبئ يسوع تحت طبقة كلسية... 

ليك تعرف املسيح وسط األنبياء الدجالني،

يجب أن تذهب إىل مكة، 

بل وأن تصل إىل النارصة؟.. 

عندما ينشدون اآلذان عند الفجر، 

تطفو األعني عىل الجدار األبيض، 

ويُسَمع تأّوه املصلنّي: يا عيىس...  

عندما يضيئ الهالل فوق الصليب، 

ويتحّدث العيلُّ بصمٍت مع األرض،

يرشق نجم يف املرشق من جديد، 

ترنو إليه كافة الشعوب،

مثلام يتطلع املجوس إىل املهد،
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داغستان من  شعراء  العدد:  ملف 

إذ إنه الدليل – العالمة. 

ويف املدينة األبدية سوف يعرُب

النبيٌّ الخالد عتبة غري مرئية،

وسيدخل بخطوات رشيقة إىل ذلك املعبد،

حيث تنظر لوحات متناظرة 

مزخرفة بالخزامى إىل الربِّ 

من شتى الزوايا... 

سيتالىش الظالم الكوين عىل الفور،

مثل تنهيدِة ارتياح نطلقها: يا الله...  

 	2

بلد هو األكرث رشًّا 

مع حرية مصلوبة،

بجوهرك املزدوج 

تسفكني الدماء وظاملة... 

تزرعني الِشقاق 

بني أبناء الشعوب الواحدة،

وتعبّدين دربك الفظيع

عىل أنقاض قبورهم... 

بالد متغطرسة،

حيث البيع والرشاء
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كام يف عصور بائدة – 

هي عقيدتك الوحيدة... 

بيَد أنَّ الربَّ يرى كلَّ يشء،

وال بدَّ سيتصّدع من تحتك

أساس التعجرف والغطرسة

حتى من دون أن تشعري!..  

 	3
الحرب األهلية

أنا لسُت مع أولئك وال مع هؤالء،

الذين يزدادون يف مناصبهم ثراء... 

أنا مع الضعفاء،

مع الفئة الثالثة، 

التي يُحَكم عليها بالشقاء,

أنا لسُت مع أمريكا النذلة،

وال مع أوروبا الحاقدة... 

بل أنا مع وطني، 

حيث الجنود يتجمدون من الربد 

يف الخنادق. 

لسُت مع البيض وال مع الحمر،

ال مع الزرق وال مع الصفر، 

وإمنا أنا مع أولئك الذين
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داغستان من  شعراء  العدد:  ملف 

ميوتون عبثًا يف دبابات تحرتق. 

أتأمل من أعامق قلبي، 

ال ألجل اليمني أو اليسار، 

وإمنا ألجل تلك األمِّ 

التي تنزع عن جثامن ابنها

الصليب امللطخ بالدماء. 

ألجل أوالء النساء العجائز من الفقراء 

الاليت وهنَّ يف املستشفى

يتوسلَن الربَّ بخشوع

أن يؤِجل موتهنَّ حتى طلوع الفجر. 

ألجل هرّة بائسة بال مأوى،

وألجل أولئك األطفال الصغار 

يك يسعفهم الوقت أثناء القصف،

وأن يختبئوا يف املالجئ. 

 	4

كم أحب النساء البسيطات:

يف مناديلهن، ويف قبعات،

بدينات، ونحيفات – 

ويف أعينهنَّ طول الصرب، 

ورحابة الصدر، 

دمثات، 
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ولديهنَّ أياٍد عامالت،

دامئًا يهتفَن:

يا إلهي! 

يا الله! 

كام لو أنّهَن من عجينة واحدة،

يجدَن لكلِّ شخص مكانًا يف القلب – 

للعجوز، وللطفل، وللحيوان... 

يعْشَن يف شقق صغرية مزدحمة، 

كام لو أنهن يسكنَّ القصور، 

دون أن يشعرَن بالضيق، 

عىل الرغم من أنَّ حياتهن 

كثريًا ما تكون مريرة. 

ولكنك لن ترى وجوههَن عابسة

أو غاضبات... 

لديهن أرواح مفتوحة،  

أشبه بأبواب األديرة – 

وهناك كام يجب أن يكون – 

ضياء ونور... 

وقد تكون صلواتهن البسيطة

هي التي تطرد الرشَّ من الكون. 
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 	5

كيف ستعيشون بعد هذي الحرب؟ 

عىل أنقاض البالد،

مع إحساس بالذنب؟.. 

كيف سيكون بإمكانكم أن تناموا، 

عندما سيطرق أحالمكم 

جميع أولئك الذين تمَّ قتلهم بالرصاص

أو إحراقهم؟ 

كيف ستكفّرون عن ذنبكم 

يف اقتتال األخوة، 

بعد أن تترصفوا بوحشية وتدركوا 

أنكم مجرّد أحجار يف اللعبة؟..

كيف ستتخلصون من هذيان 

هذا العرص املجنون،  

ليك تواجهوا الربَّ وأنتم عىل فراش املوت؟  
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 	6

مقتطفات من القصيدة الطويلة بعنوان )إنسان مسالم(	 

)مذكرات الجئ(

 	1
أنا – الجئ يف بالدي،

داخل وخارج

حدودها... 

وأشعر بالرعب فيها دامئًا،

مثل قمر يصبح شاحبًا من الخوف. 

أنا – الجئ يف ذايت بالذات، 

داخل وخارج جسدي 

الفارغ... 

أشعر بالرعب يف داخله دامئًا، 

كام لو أنني يف الحرب، 

حيث ال توجد خطوط جبهٍة،

وإمنا مجرّد آثار للتعّسف. 

 	 2 
أميش عىل الحىص الناعم

الذي يخشخش كام لو أنه قطن،

امتصَّ دماَء الناس الذين قُتلوا،
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وذنبهم هو أنهم 

أصبحوا أرسى أفكار غريبة. 

سقطت قنبلة يف بيت متوازي السطوح

ومل تنفجر... 

سوف أعيش اآلن محتضًنا إياها، 

مثل أمري من كييف، 

ليكن فالدميري أو مستيسالفيتش... 

كال، فاألفضل – ياروسالف...

وأّما يف الشّقة املجاورة فقد 

ماتت للتو امرأة عجوز... 

،iومل متت بفأس راسكولنيكوف

وإمنا بسبب الجوع... 

لكن العامل ال يحتاج لهذا الكالم الفارغ،

وهو ال يشعر باألسف عىل العجوز... 

كام أنه حان الوقت يل أيًضا

ليك أهرب إىل القبو... 

فالحياة – إما لعبٌّ 

أو جحٌر

ال يحتاج لتسجيل اإلقامة. 
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 	 3

مل تعد تبيك تلك البنيّة

صاحبة الجديلة الشبيهة بذيل فأر... 

ففي يوم أمس قُتلت شقيقتها

بشظيّة طائشة... 

وضعوها يف تابوت من خشب الصنوبر، 

تابوت جديد، 

يشبه كثريًا اللعبة... 

وقد رقدت فيه بوجه صغري

صارم، 

عاقدًة يديها 

عىل طريقة امرأة عجوز..  

 

محمد أحميدوف	 
Mohamed Ahmedov 

الروسية  باللغتني  يكتب  وروسيا،  داغستان  يف  معروف  ومرتجم،  وكاتب  شاعر 

والروسية  األفارية  باللغات  وترجمة،  تأليًفا  الكتب  من  كبري  عدد  له  واألفارية، صدر 

ولغات عدد من شعوب روسيا وبلدان رابطة الدول املستقلة. وهو رئيس اتحاد الكتاب 

يف جمهورية داغستان. حائز عىل الجائزة األدبية الكربى يف روسيا، والجائزة األدبية 

ملؤسسة رسول حمزاتوف الدولية، وجائزة الدولة يف جمهورية داغستان، كام نال جوائز 

نيكوالي  وجائزة  وللوطن«،  للكلمة  »الوفاء  ديلفيغ  أنطون  أخرى عديدة: جائزة  أدبية 

ليسكوف وجائزة ميخائيل لريمنتوف وغريها. 



99 اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 2020

داغستان من  شعراء  العدد:  ملف 

 	I
رحمُة اهلِل

لقد خلَق اللُه داغستاين 

ة.  ونَفَخ يفَّ املحبَّة والقوَّ

كل ما أعطاه الله يل

يف الحياة

لن أحمله معي إىل اآلخرة. 

لقد وهبني كلَّ يشء. 

ومل يكن ِمن حّقي 

أن أرفض شيئًا قط. 

وبفضله سبحانه أنا ُولِدُت 

يف هذا العامل »أفاريًا«. 

عندما سأرحل إىل الظالم 

األبدي،

سأْوِدُع محبَّتي، وبالدي،

وقبعتي الصوفية العالية إىل ابني، 

فهو أيًضا من فضِل الله! 

 	II
من سلسة أزهار جبلية

، »iiأبدأ عامي مرًَّة أخرى ب«سونيت

وأعرُص روحي، متاًما مثل رمانة. 

لغتي العزيزة! أنا جاهز ألْن أصغي إليك: 

يا لروعة السكينة يف الجبال الغالية!
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لغتي األفارية! الشاعر بالنسبة لك،

ا – هبة إلهية!  مثل تلك السكينة، حقًّ

أن تبني بيتًا من كلامت لطيفة - 

بيتًا ال يوجد أكرث متانة منه -  

سوف يساعدك الله يف ذلك!  

ترشق السونيت من جديد، مثل القمر،

فوق الجبال الشاهقة الراسخة،

يك تتحوَّل األشعاُر اليوَم بفعل 

السحر العجيب إىل أزهار جبلية!

أواه، أيها السونيت – يا مرآة روحي،

هل ستعكسني ذلك النور الجبيل للكالم؟  

  

الطريق نحو املايض مسدود،

وآفاق املستقبل غري واضحة اآلن.

وحدها الجبال راسخة يف مكانها،

دون أن تخون أحًدا مّنا أو ذاتها. 

يا لها من أزهار جبلية فريدة،

تلك التي تحيا عىل طاقِة الخريِ 

واالعتداد.

تغريُد الطيوِر هنا ساحٌر وبديع،

وقد فنَت قلَب الجبيلِّ إىل األبد!  

حبيبتي ذات زمن بعيد، وبعد أن 

أصغت لألشعار وللروائح الفواحة، 
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لغناء تلك الطيور، قالت يل: 

»نعم! أنا موافقة«، 

أنا العاشق الذي كان يحرقُه الشوُق

ذات يوم. 

لقد جمعِت األزهاُر الجبليُة 

أحالَم املستقبل مع املايض. 

 	III
مساء مليء بالنجوم

ومن جديٍد يفيُض نهُر الكفِر

الدنيوي إىل خارج الشطآن. 

أواه، يا حامقة البرش املتوحشة،

إنك عتيٌِّة عىل مشيئة اآللهة!  

ال تدوم الحياة الدنيوية إىل األبد. 

بل سوف يأيت يوم الحساب.

أواه، يا قسوة القلب عند البرش،

إنك تطغني عىل وهج النجوم.

كثريًا ما تخيّلُت يف صورة املوقد

الذي أرضم عىل جانب الطريق

كيف إّن اآللهة تفكِّر بنا بأىس

وقد اجتمعت بقرب كوكب الشمس!
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 	IV
موتسارت وسالييري

وأين، تتسكع، أيها الصديق القديم ساليريي؟

ما بالك، يبدو منظرك كئيبًا؟

هيا، اِبتِهْج! 

فاليوَم تصدح يف العرِض األّوِل

موسيقى إلهية!

»اِبتهج؟ أوه، يا موتسارت، 

هل يجب عيلَّ اآلن أن أصرَب 

عذاب الجحيم بأكمله طوال املساء؟ 

أنَت املذنب ألنك قتلَت املوسيقى اإللهية!

» بحسِدك، كام لو أنه سمُّ

مضِت السنني، والقرون، 

وحدث ما حدث من خرسان واكتشافات،

وصفٌّ مل يكتمل من شواهد القبور... 

ومن جديد عاد ساليريي – صديًقا ملوتسارت، 

ومن جديد عاد ساليريي فريسًة للحسد... 
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شيعيت – خانوم أرسالن ألييفنا أليشيفا 	 
Sheyit - Hanum Alisheva

حائزة عىل لقب شاعر الشعب يف جمهورية داغستان، كاتبة ومرتجمة. صدرت أوىل 

قصائدها  عام 1961 يف جريدة »درب لينني« التي كانت تصدر باللغة الكوميكسكية 

وهي إحدى اللغات القومية يف داغستان. تخرجت من معهد غوريك لآلداب يف موسكو 

وعملت منذ عام 1968 ولغاية عام 1973 مرتجمة يف مؤسسة »موسفيلم« للسينام. كام 

عملت محررة يف عدد من الصحف واملجالت املحلية. تشغل حاليًا منصب سكرتري اتحاد 

الكتاب يف جمهورية داغستان. وترتأس قسم الكتّاب من األقلية القوميكسكية. 

الصحفيني  اتحاد  1982. وعضو يف  منذ عام  السوفييت  الكتاب  اتحاد  عضو يف 

الروس منذ عام 1992. تُرِجمت أشعارها إىل الكثري من اللغات األجنبية، ومنها اللغة 

الهولندية والرتكية وغريهام(. 

الدولية لشعراء الشعوب من أصول تركامنية: يف  شاركت يف عدد من املؤمترات 

قازان )عام 1990( ويف أنقرة )عام 1993( ويف سرتاسبورغ )عام 2003(. 

هنا ترجمة لبعض القصائد من ديوان »ذاكرة الطني« 

 	1
فراشة

تطرُد الريُح فراشًة

كام لو أنها ُمطاردة.

رفعْت شجرُة صفصاٍف

طرَف فستانِها، 

فتحْت أحضاَن أغصانها:

- هيا، اختبئي برسعة، أيتها الفراشة! 
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وأصبحِت الفراشُة بني األغصان واألوراق 

بلوِن رشيٍط ورديٍّ للصفحات – 

يف كتاٍب أخرَض اللون 

وُمغلق!

 	 2
لسُت بحاجة ملنّصة... 

وليكن ذلك غري الئق،

لكني سوف أقرأُ عليكم أشعاًرا 

من مكاين ألقوَل

كم إيّن بهذه الجبال مغرمة... 

النوُر – ال يعني األضواَء عىل املرسح،

وإمنا ما لن يخونَنا أبًدا،

وهو ييضء يف األيام الحالكة. 

ذاك النور يشعُّ من جبني الشعوب، 

ومن واجبي اليوَم أن أخربكم عنها 

شعرًا بكلِّ فخر وأمانة! 

  *****

 	3
حني أجمع ِقطَع اإلبريق 

القديم املكسور، 

فأنا أجمع ِقطَع الذاكرة،

وأحسُّ من خالل دفِء يديَّ 
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بأنفاس الطني تنادي. 

أواه، كم مثَِل الطنُي بأكمله

من ملساتك الذهبية، أيها الخزّاف،

واستحال بلمح البرص 

تارة إىل إبريق، وتارة إىل آيل. 

لقد رأيُت: كنَت تعاِمُل الطنَي كصديق،

وقد أنعشَت جسَدُه بالدموع، 

فتألّق سحُر البديع املُطلق  

مكتماًل حتى النهاية. 

أخرجوا اإلبريق من النار من »يِده«،

وراحوا يجّسون النبض فيه 

ويسمعون كيف إنه يخفق،

راح الخزّاف يلوِّح بالكأس لثالثة أيام،

ومن ثم صاح قرب النار املتقدة:

»لن ينكرس أبَد الدهر!«

أنا أشعُر: لطاملا أحبَِّت املرأُة

أْن تحملَه بيديها. بينام راح الرجل

يتوُق ليك يلمَس ذلك اإلبريق

وقد ارتسمت عىل شفتيه 

ابتسامٌة مَثِلة. 

، َصرَب اإلبريُق عىل الربِْد وعىل الَحرِّ

وحمل أيَّ ثقٍل بكلِّ محبّة! 

كان يضطرب بكّل كيانه وهو يخطو 



اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 1062020

ترمجة وإعداد: د. إبراهيم إستنبولي

من النبع كّل صباح! 

قاموا بوضِعه يف صفٍّ من األباريق،

فقرَّر أْن يقف بكلِّ بساطة وبتواضع،

لكنه أحسَّ فجأة: 

كام لو أنّه مكسور،

أنَّ جنبيَه يحرتقان،

، فَأدرَك: إنهم يضعون فيه ُسامًّ

كثيًفا مثل العسل،

لكنه أسوٌد، أسَود، شديد السواد! 

، وهوى إىل األسفل –  اندفع عن الرفِّ

كام لو من أعىل الجبل،

فلم يبَق منه سوى الشظايا! 

عندما أجمع شظايا 

اإلبريق العتيق املكسور، 

فأنا أجمع بقايا الذاكرة،

أنا أستعيد ذاكرة الطني! 

  *****

 	4
عند الفجر

اآلوُلiii  – بالٌد ساحرة،

حيث تتألأل القمم الثلجية،

وعىل الثلج يستلقي القمر،

كام لو أنَّ القمَم كراٍت من ثلج 
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يف راحِة اليد. 

وهناك حفيٌف ناعٌم للغيوم،

حيث يرشُق ِقرُص الشمس األحمر – 

وتطري من الفِم املتقد

أشّعٌة من نار. 

تعدو قطعان الضباب 

من هذي البالد املشمسة – 

تطردها الريح بالسوط.

تطري الغرانيق، وتطري،

تتألأل األشعة عىل األجنحة – 

بهذا الشكل توسمها السامء! 

أزهاُر املرِج مستلقية،

يرتجف نبات »السداةiv« الدقيق،

كام لو أنه رموش طويلة. 

وإذ متسُّ الجذَع برِجلك – 

يتساقط مطر أزرق

وسيبقى يهطل لربهة.  

يتأرجح اإلكليل الجبيل،

ويشتعل برشارة خرضاء 

عندما أسوق إليه األغنام! 

ويف البعيد – تتألأل القمة.

فقد ذاب القمر 

وبدأ قرص الشمس األحمر
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يطلق األبخرة! 

  ******

 	5
القواعد النحوية للِشجار

أفعال آِمرة، 

أوامُر الكالِم العارية – 

هات! خْذ! اِخرْس! – 

ترضُب األرَض بأقداِمها غاضبة، 

تلمُع أعيُنها متوعِّدة، 

وهي تسحُب السيَف من غمده.

السيّد من فئة النخبة،

يصعد درجات السلّم مبفرده – 

إىل األعىل، إىل األعىل، إىل األعىل!

فخامتكم! 

جاللتكم األرفع!

أعظم من اآلخرين! 

أدوات اإلخضاع 

تشبه غرز الدبابيس يفَّ،

أدوات اإلكراه 

كام لو أنَّ أحًدا يضع عىل جسدي

علًقا ميص دمي – 

دون أن أمتكن من انتزاعه!

ومبجرّد أن تركل تلك األدوات مثل كلب،
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ومبجرّد أن تطردها مثل كلب،

تظهر عندها عىل الفور عالمة استفهام! 

مونولوجك، يف نهاية املطاف

أشبه باملعركة.

كام لو أنهم يحطمون الكرايس، 

يكرّسون املرايا، والزجاج. 

معك جميع أداوت األمر 

واإلرغام،

بيَد أين أنا أيًضا لسُت ُمفرًدا. 

لديَّ أداة االعرتاض »ولكن«،

ولديَّ حرف التمييز »إّما و أو«.

ال تحاول رْصَف اسمي... 

ألنَّ اسمي ممنوٌع من الرصف. 
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أمينة عبدول المنابوفا	 
Aminat AbdulManapova

أيًضا، وقد صدر  الدارغينسكية، وهي مرتجم  القومية  وكاتبة معروفة من  شاعرة 

كبري من  عدٍد  وألّفت نصوص  والروسية،  الدارغينسكية  باللغتني  الكتب  لها عدد من 

األغاين. تحمل لقب شاعر الشعب يف جمهورية داغستان. نالت الجائزة األدبية ملؤسسة 

رسول حمزاتوف الدولية، والجائزة األدبية الدولية »فيالنرتوب«، وجوائز أدبية روسية 

مختلفة: جائزة »الكساندر غريبوييدوف« وجائزة »النرس الذهبي«. وهي رئيس تحرير 

مجلة »صوكوليونوك – فرخ النرس«. 

 	1
بشر

روحي املجنحة تُغّني،

ال متيُّز بني أعياٍد وأيام عادية،

بنفِس الطريقة، وبعد طول انتظار، 

تجلُب طيوُر الجّنة الفرَح

والقلَق للناس. 

هكذا يعمل قانوُن الخريِ األبدي،

بالرغم من عواصِف الحياة العاتية،

تغرِّد الروُح بال كلل،

  vكام لو أنها أوتار آللة تشونغور

غري مرئية.  
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فأنا أجمُع كلامت الربيع 

املنشودَة يف سطوٍر مرتعشة. 

دِع األقاويل تتناقلها كام تشاء، 

دْع طيوَر العقعِق ترّددها فيام بعد!

لن أعّكر الجدوَل املقّدس

للكلمة النابعة من القلب،

مبياه السعادة املنعشة، 

طاملا أنني مستعّدة ألن 

أتقاسمها بكل سخاء. 

أنا واثقة، سوف يسمع الله 

أغنيَة املرأة الجبلية 

بني ليلٍة وضحاها مثَل صالة: 

»لتبَق املوّدة، أيها الناس، قامئَة بينكم

  »!viيف األفكار واألفعال

أواه، أيتها اإلنسانية!- أنا ال أعرف 

يف هذه الدنيا الواسعة سنًدا أكرث متانة،

بعد أن اكتشفُت منذ زمن بعيد 

قانونًا واحًدا بسيطًا:

إّن رقّة اإلنسان – هي املحور  

الذي تدور من حوله األرض! 
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 	2
شكًرا، أبي...

أيب! أنا من جديٍد أقُف قُرَب قرْبِك

ُمكلّلًة ِبغمٍّ ال مفرَّ منه. 

أنا أحزُن من جديد وأفتخر

إذ أتذكَُّر حياتك.

يحدث أّن أكرثَ الجياد رسعًة

قد يتعرّث يف الطريق. 

أيب، كيف استطعَت أن تجتاز

دروبك الوعرة من دون زاّلت؟

وقد تحُدُث عرثات، وهذا معروف،

حتى يف غناء البلبل. 

أيب، لقد أنشدَت أغنية الحياة

الرشيفة، بال كذب أو نفاق! 

سطّرَت صفحاِت املصري العزيزة

ناصعَة البياض دامئًا. 

وأنا بحاجة ألن أتعلّم هكذا مثلك،

أن أمأل حيايت بالعمل!  

أيب، أنت مل تجمع ثروًة،

وكنت تؤمن أنه ال يوجد 

ولن يكون مثة فكرة أفضل 

للناس من قضيّة األخّوة.  
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وأنه ما ِمن ِقسمٍة أجمل 

من أن تحمل الخرَي لآلخرين. 

وهذا ما جعل هذه الدنيا املنرية

أشدَّ ضياًء مع وجود اسمك!

أنا أقف مرًّة تِلَو مرّة  

قرب بالطِة القرب العزيزة. 

شكرًا، يا أيب الغايل،

عىل اعتزازي وحزين... 

 	3
أشعاري

»ذروة الحياة – مائدة صاخبة،

حيث املرء مثٌل وشبٌع

دامئًا وكلَّ يوم! 

وأّما العيش – مجرّد فسحة للتبّجح! 

أواه، كم إنَّ النوم العميق لذيذ!«

هكذا يرى البعض سعادته،

ولكلِّ امرٍئ حلُمه العزيز. 

أما أنا فال أرى أجمل ِمن لحظِة 

أن أكون مع أشعاري عىل انفراد. 

غرنوق يف السامء، وعصفور يف اليد – 

الكلُّ يحيا يف القلب بسعادة!
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ولهذا تطول تلك اللحظة طيلة الليل

والنهار، بل وليوم كامل بأكمله!

أنا ال أغار من األلقاب واألمجاد،

وليس عندي شغف ِبكنز املال. 

أحلُم بأمر واحد: أال يتخىّل عّني

نوُر الشعر املنشود! 

إنه ثروة وقّوة، فرٌح وعزاء. 

والشعر – سعادٌة! إنه جوهر الحياة! 

ال داعي لرفيق آخر يف درب املصري،

فأنا سأتقاسم معك دريب العسري!

،viiخذين يف دروب بوشكني وبلوك

وال ترتكني يف زحمة الهموم الدنيوية،

لن أشعر أبََد الدهِر بالوحشة 

عىل طريق الشعر الجبلية! 

الشعر - شقيٌق للوطن الغايل،

حافٌظ للسلم والدفء! 

أنا عىل استعداد، أيها الشعر 

م ألجلك مائة حياة،  أن أقدِّ

وليس حياة واحدة فحسب! 
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 	4
أتمنى...

أمتنى وأنا يف الطريق املنشود

حيث يتنزّه أيٌل ِبُحريّة،

أن ألتصَق بك، يا حبيبي،

فهيا تعال، أيها اليوم السعيد

من قدري املعلوم. 

لو أين كنت أملُك سلطة كافية –

كنُت شيّدُت بيتًا يف أعىل الجبل،

وكنُت رويُت شغفي وإياك... 

كنت تلّذذت باحتضانك عند الفجر

كام لو أنني أتذّوق العسل! 

أواه، لو أنها كانت لدينا أجنحة،

كنا سلكنا حينئذ أنا وإياك

سبياًل سامويًا إىل الحّب. 

... فاألزهار الربيّة، كام تعلم،

ال تحبُّ أن تنمو يف أصيص. 
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مراد محمدوفيتش أحميدوف	 
Murad Ahmedov

شاعر ومرتجم وإعالمي، عضو اتحاد الكتاب الروس واتحاد الصحفيني يف روسيا...

هنا ترجم لبعض القصائد من ديوانه بعنوان »الزمن املمزّق«.  

 	 1
سوريا – يتيمة، بائسة، 

سوريا – ضعيفة عاجزة. 

كيف ميكننا أن نشاطرك آالمك

أن نخّففها عنك؟

لقد كنِت دولة قوية عىل مدى عقود...

واآلن – مجرّد حطام ورماد... 

يا سوريا املجيدة، يا سوريا الصامدة،

كيف ميكن أن نصالح بني شعوبك؟..

أبناؤك وبناتك منسيون،

وقد أصابتهم سهام العداوة الغبية... 

أطفالك مصابون بالذعر، 

واألرواح معّذبة... 

لقد مأل الرعب قلوب البرش.

سوريا – جرح املنبوذين ومملكة لهم،

هاِت ألمسح الدموع عن وجهك.. 

سوريا، أنا واثق، أنِك لن تهزمي،

وأنك ستجتازين درب اآلالم حتى النهاية. 
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لتتحقق جميع تلك النذور 

م باسم الله العظيم.  التي تقدَّ

 	2
أنا ال أثق يف هذا العامل بأحد...

وكلُّ ُحلفان – مجرّد خّط ُمنّقط،

خّط متقطّع، دقيق وأرقْط... 

مجرّد سؤال معّقد 

من دون جواب... 

وخلف صخب الكالم – زمن ممزّق، 

لحظات نقضيها مع َمن ال نريد،

قوائم السنني استحالت ببساطة إىل غبار

والقّوة تحولت إىل نوع من العجز... 

ومع ذلك ال بّد لنا من اإلميان – 

للحامية من املُخاتِل واملنافق،

يك نتلّمس دربَنا يف هذي الحياة، 

دون أن نلوم أنفسنا إىل األبد.  

 	3
أفكارنا – أشبه بهروب الروح

من واقعٍ مرير وكاذب،

نحن نقرأ مصرينا بني السطور،

مع أنَّنا ال نعرف النتيجة بعد. 
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ها هي األحالم تصبح حقيقة من جديد،

تؤملنا الجروح من شظايا الذنب.

وهناك، حيث تلتقي الريح مع العتمة،

تبدو السعادة لنا مجرّد لعب. 

خيط األمل دقيق إىل أبعد حّد، 

ا..  فقد جعلته القرون هشًّ

ولكنك إذا ما انطلقت يف الطريق

فال تنَس أن تتمسك بطرف ذلك الخيط - 

خيط األمل. 

 	 4
أحبِّك كام أحبُّ الطقَس اليّسء، 

وأحبِّك كام أحّب اليوَم الجميل. 

أحبّك يف أيِّ وقٍت من أوقات السنة،

وأحبّك كام أحبُّ الشمَس والظّل... 

أحبّك حني تغضبني،

عندما ال تكونني صادقة. 

أحبّك حني تلوذين يب،  

وحني مني تهربني. 

أحبّك من بعيد، 

وأحبّك أكرث عندما تكونني قريبة. 

نورك أشبه بالضياء الخالد، 

ونظرتُك – مثل البحر للسفينة. 
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حتى أنني أكره نفيس بعض حني

عىل مثل هذا الحّب العجيب... 

ولكني ال أتصوَّر نفيس من دونه

عندما ألقي بنفيس إىل ذلك النري

من جديد.  

 

صبيحة عثمانوفنا محميدوفا 	 
Sabihat Mohamedova

التقدير من قبل وزارة  شاعرة وكاتبة من جمهورية داغستان، حائزة عىل شهادة 

الثقافة يف الجمهورية. عضو يف اتحاد الكتاب الروس منذ عام 2000. 

داغستان.  جمهورية  من  تسومادينسك  ملنطقة  التابعة  إنخوقفاري  بلدة  ولدت يف 

الحايل  الوقت  ويف  املكتبات.  قسم  يف  عملت  ثم  الحكومية  داغستان  جامعة  أنهت 

تعمل رئيًسا لقسم الشباب يف املكتبة الوطنية التي تحمل اسم الشاعر الرويس الكبري 

الكساندر بوشكني. يف مدينة محج قلعة. 

1979 يف  لها يف عام  الشعر يف وقت مبكر، ونرشت أوىل قصائد  بكتابة  بدأت 

ثم بدأت تظهر أشعارها يف  التي ولدت فيها.  البلدة  جريدة محلية كانت تصدر يف 

الحمراء«  »الراية  مجلة  والحًقا يف  داغستان،  جمهورية  مستوى  عىل  مركزية  جرائد 

أوقات مختلفة  أكرث من عرشة دواوين شعرية يف  لها  و«الصداقة« وغريهام. صدر 

للرتجمة  القصائد  من  عددا  منها  نختار  التي  الشعرية  واملجموعة  األفارية.  باللغة 

بني  من  السابعة  وهي  األرض«  هذي  كالظلِّ عىل  »عشُت  عنوان  تحمل  العربية  إىل 

املجموعات التي متت ترجمتها إىل اللغة الروسية. 
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 	1
شكًرا للشاعر

أنا أشكرك، أيها الشاعر

عىل أشعارك األخرية.

ثْق، أنا أقول لك شكرًا من القلب، 

عىل الرغم من أن كلاميت اآلن 

تبدو هادئة.

لقد دعوَت تلك املنسيَة حبيبتي،

وناديَت الغريبَة من قبل بالعزيزة. 

وأما تلك التي كنت تحتضنها 

يف الحلم وحسب، 

فقد ضمْمتَها إىل صدرك بلهفة ملتهبة. 

مرّة أخرى تبحث عن سعادة جديدة 

عىل تلك الدروب، حيث ال يشء فيها 

سوى الثلج،

وترتعش ألنك تنتظرها. 

ولكن القصيدة ال تعفيك من االرتعاش.

ومن جديد تصبح األغنية ِقسْمًة،

عىل الرغم من أّن الحبيبة 

ما تزال بعيدة، كام من قبل – 

فهي تُقلِق راحتك يف الحلِم 

وقد أمسكْت يف يِدها وردًة حمراء. 

   *****
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 	 2
الشاعُر واملاُل – نقيضان،

مثلهام مثل النار واملاء. 

مثة الكثري من الحبِّ يف قصيدته،

وفيها الكثري من الغضب والحياء. 

ق  كلَّ ابتسامة صادقة،  يصدِّ

ويخاف من الكالم الفارغ... 

متهّور يف مشاعره أبَد الدهر،

وأيًضا يف موقفه من األعداء. 

إنه يسمع هدير البالد 

يف أعىل السامء، 

لكنه ال يسمع رنني الفلوس. 

وهو دامئًا وحيد، 

ودامئًا عىل حافة الهاوية – 

هكذا هو الشاعر! 

 *****

 	  3
أنا عشُت يف هذه األرِض 

 ، كالظلِّ

والله سبحانه يعلم أنني

أحببتَُك وانتظرتَُك، 

لكنك مل تستطْع أْن 

 ... تعرث عيلَّ
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وأنَّ ذلك املنديل الذي مل يصبح

عرائسيًا، 

مل يحِمني من املصائب.

يا لها من قاسية رياح الخريف...

وليس مثّة يف الدنيا أكرث حزنًا 

من رياح القدر.  

   *****

 	4
ال تطلقوا النار، أيها الناس!

ال تطلقوا النار، أيها الناس،

ال تطلقوا، أرجوكم! 

ال ترتكوا آثاًرا لدماء اآلخرين

عىل أيديكم! 

ال تزيدوا الرشِّ يف هذه الدنيا، 

سوف يرتدُّ الثأر إليكم 

مع إضافة زائدة! 

توقّفوا، أيها القتلة! 

سوف تختنقون بالدم،

بدماء أبناء وبنات اآلخرين!

ستغرقون والعار يالحقكم

يف أنهٍر من دموع أمهات 

راحت تقتلهنَّ املصيبة!
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وسوف يطالكم إمثكم القاتل،

مهام طال الزمن، يف لحظة غادرة. 

عندئذ سوف ينالكم عقاب قاس

بلمح البرص، سينال منكم، سينال منكم!                                                               

 

َظْلمو  باتيروفا	 
Zalmu Batirova

شاعرة أفارية معروفة يف داغستان وروسيا، تحمل لقب شاعر الشعب يف جمهورية 

والروسية. حازت  األفارية  باللغتني  الشعرية  الدواوين  العديد من  داغستان، أصدرت 

عىل الجائزة األدبية ملؤسسة رسول حمزاتوف الدولية »الغرانيق البيض«. كام أنها نالت 

امليدالية الذهبية ملؤسسة شاِمل.  

 	1
سوف آيت يوًما ما إىل البحر 

األزرق، مع أصدقايئ،

حيث كانت شعلة الشباب

تقيض عىل أية مصيبة. 

وسوف نسمع حينئذ من جديد

أناشيد املوجة الصباحية. 

سوف نزيح ستار الذاكرة

يك نستعيد من أعامق القلب

ما سبق وقلناه لبعضنا البعض 

قبل سنوات كثرية. 
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بالعيون، وليس بالكلامت وحسب:

فالنظرات أيًضا تتكلّم! 

سوف نتحّدث بصوت عاٍل – 

عن األوالد وعن األحفاد،

وعن الوظيفة واألشغال من جديد. 

ياه، يا لتلك العادة عند الكبار – 

أن نصمَت عامَّ هو أكرث أهمية! 

سيكشف أمام ناظرنا الزمن 

عن حقبة األيام املاضية. 

سآيت يوًما ما إىل البحر األزرق

مع أصدقايئ السابقني... 

 	  2
ال تلوموا القدَر سدًى

ألنه يستعجلكم من جديد.

ليك يحظى املرُء بدرب السعادِة،

يجب عليه أن يَطرَُق دروبًا كثرية. 

فالدروب نحو املستقبل غامضة،

وقد يكون الطريق خلف املنعطف مسدوًدا. 

أواه، كم من الصعب اكتساب األمل!

وكم من السهل خسارة األمل يف لحظة! 

نحن منيض يف دروب شائكة، 

ونخوُض يف نهر املعاناة عابرين. 
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تقودنا عىل الطريق بني الخري والرش 

قّوٌة غري مرئية، كام لو أنها تقودنا 

بني الصخور. 

مشيئة الله – هو ذا القانون املقّدس! 

وفيه مالذ للروِح ونجاة! 

منيض يف هذي الحياة، مرسعني 

خلف الحلم، مبشيئة الخالق

ويوًما بعد يوم!

! سوف أنهض،  أيها العيلُّ

إذا ما حدث وسقطُت قبل األوان،

ألنَّ يَدك قويّة! 

ال تنطفئي، أيتها النجمة العالية،

وليبَق نور الله ينري دريب

دامئًا! 

 - بطل رواية الكاتب الرويس العظيم دستييفسيك »الجرمية والعقاب«. 

 - السونيت هي قصيدة من 14 بيتًا. املرتجم 

 - القرية يف جبال داغستان... 

 - مفردها سداة وجمعها أسدية - يتبع جنس الثمد من الفصيلة النجيلية. املرتجم 

 - آلة موسيقية وتريّة تتشارك فيها مختلف الثقافات يف رشق البحر األبيض املتوسط، والرشق 

األدىن، ومنطقة آسيا الوسطى. 

تستخدم  مجموعة(،  أو  طقم  يعني  وهذا  الفاريس،  ساز  )من  الساز  باسم  احيانا  اليها  يشار 

يف املوسيقى الكالسيكية العثامنية واملوسيقى الرتكية الشعبية واملوسيقى اآلذرية، املوسيقى الكردية 

واآلشورية، واملوسيقى األرمنية ، وأجزاء من سوريا والعراق ودول البلقان. 

 - تريد الشاعرة أن تقول هنا أنها تستشهد بالقرآن الكريم: »واعتصموا بحبل الله...؟«

 - الكساندر بوشكني شاعر روسيا القومي والكساندر بلوك – أحد أهم شعراء الحداثة الشعرية 

يف بدايات القرن العرشين... املرتجم 



هدية المجوس
أو. هنري

جهاد األحمدية

ترجمة:

د. حكمت األحمدية

مرتجم وشاعر من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مرتجم من سورية

أو. هنري:	 
مدينة  1862 يف  سبتمرب   11 بورتر يف  سيدين  ويليام  اسم  تحت  ُولد  أمرييك  قاص   

جرينزبورو بوالية نورث كارولينا حيث أمىض سنوات طفولته. اتصف هرني بغزارة اإلنتاج، 

هذه  عرَّفت  قصرية.  قصة   600 وحوايل  قصصية  مجموعات  عرش  حياته  خالل  نرش  إذ 

القصص فعلياً فن القصة القصرية باعتباره شكالً أدبياً مستقالً، وال يزال التالميذ يطالعونها 

يف املدارس األمريكية ويرتجمها املرتجمون يف العالَم أجمع إىل جميع اللغات الحية. تخلل 

إدمان الخمور واعتالل الصحة واملشاكل املادية سنوات هرني األخرية. تويف من جراء التليف 

الكبدي ومضاعفات مرض السكر وتضخم القلب مبدينة نيويورك يف 5 يونيه 1910. أقيمت 

جنازته يف مدينة نيويورك غري أنه اندفن يف مدينة آشفيل بوالية نورث كارولينا.

برع  فقد  موباسان.«  دو  لجي  األمرييك  »املرادف  لقب  هرني  أو.  عىل  النقاد  أطلق 

كال الكاتبان يف نسج النهايات املفاجئة بيد أن قصص هرني اصطبغت باملزيد من الهزل 

إنه أستاذ من أساتذة املغامرات العظيمة والقصص الرومانسية املثرية والتشويق  والتفاؤل. 

اآلرس، متمكن من الرسد البارع، صاحب نهايات مدهشة ال تخفق يف مباغتة القارئ.
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ـ أو. هنري هدية اجملوس 

ٌ معدنيَّة من فئة  دوالٌر واحٌد وسبعٌة ومثانون سنتاً، هذا كلُّ يشء، ستُّون منها نقود 

السنت الواحد وفَّرتها ديلال بالسنِت أو السنني يف كل مرة بعد مجادلة حادة مع البقال 

بالبخِل  لها  الصامت  اتهامهم  من  خجالً  الخدود  لتحمر  حتى  الخضار  وبائع  والجزار 

الشديد يف هكذا صفقة. لثالِث مراٍت عدت ديلال النقود، إنها دوالٌر واحد وسبعة ومثانون 

سنتاً، وغداً عيد امليالد.

مل يكن أمامها ما تفعله سوى االسرتخاء عىل األريكة الرثَّة والبكاء، وهذا ما قامت به 

ديلال، وهو الذي حفز لديها التفكري يف املقولة الفلسفية أن الحياة مزيج من الحاالت، 

منها النشيج والتنهدات واالبتسامات، مع األرجحية للتنهدات.

بينام تتدرج سيدة املنزل من الحالِة األوىل إىل الثانية، دعونا نلقي نظرة عىل البيت؛ 

شقة مفروشة بثامنية دوالرات يف األسبوع، ال ميكن وصفها متاماً بالفقر املدقع مع أنها 

تستحق هذه الكلمة إذا نظرنا إىل رشذمة الشحاذين.

لتدخله رسالة واحدة، وزر  تكن  للرسائل مل  املدخِل يف األسفل صندوق  هنالك عند 

لوحة  ليد برشية يستطيع أن ينتزَع منه رنًة. وهنالك أيضاً  كهربايئ ال نتخيل أن إصبعاً 

اسمية تحمل اسم السيد )جيمس ديلينغهام يونغ(.

كانت شقة »ديلينغهام« خالل فرتة الرخاء يف أوجها عندما كان صاحبها يقبض 30 

كلمة  بدت حروف  أسبوعياً  دوالراً   20 إىل  دخله  تقلص  واآلن حني  األسبوع  دوالرا يف 

»ديلينغهام« ضبابيَّة وكأنها تفكر جدياً بأن تتقلص إىل الحرف )د( املتواضع غري املتباهي. 

لكن السيد )جيمس ديلينغهام يونغ( ما زال كلام عاد إىل بيته وصعد إىل شقته كانت السيدة 

جيمس ديلينغهام يونغ التي قدمتها لكم باسم ديلال كعادتها تناديه »جيم« وتعانقه بحرارة. 

إذ أن كل يشء ما زال عىل ما يرام.

أنهت ديلال بكاءها وانربت إىل خدودها بخرقة املسحوق. وقفت إىل النافذة وببالدة 

راحت تراقب قطة رمادية تسري عىل سور رمادي يف فناٍء خلفي رمادي. غداً عيد امليالد 

ولديها 1.87 $، فقط دوالر واحد وسبعة ومثانون سنتاً لتشرتي بها هدية لجيم. لقد وفرت 

كل سنت متكنت من توفريه لشهور عدة وهذا ما حصلت عليه. عرشون دوالرا يف األسبوع 

ال تصمد طويالً، فاملصاريف فاقت كل حساباتها. دامئاً، هي 1.87 $، فقط دوالر واحد 

وسبعة ومثانون سنتاً لرشاء هدية لجيم! جيمها هي! فكم من الساعات التي قضتها سعيدة 

تخطط لرشاء يشء جميل له، فاخر ونادر، ومثني وميتاز بقليل من الجدارة لينال رشف 

أن يكون من ممتلكات جيم.
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هنالك يف الغرفة بني النافذتني مرآة جدارية. رمبا تسنَّى لكم رؤيُة مرآة كهذه يف 

شقة بـ 8 دوالرات! قد يستطيُع الناظُر إىل تلك املرآة الضيقة، إذا كان نحيفاً جداً ورشيقاً 

انعكاسات الرشائط الطولية  النظر إىل  َن فكرة دقيقة عن شكله من خالل  أن يكوِّ جداً 

املتتالية. وحيث أن ديلال نحيلة فقد أتقنت هذا الفن.

مرشقتني  عيناها  كانت  املرآة،  أمام  ووقفت  النافذة  عن  مبتعدة  استدارت  وفجأة 

المعتني، بينام وجهها غاب منه اللون عرشين ثانية، وبرسعة فردت شعرها وأرخته ليأخذ 

طوله الكامل.

اآلن، شيئان متلكهام عائلة »جيمس ويلينغهام يونغز« تفتخر بهام كل الفخر: أحدهام 

ساعة جيم الذهبية التي كانت ألبيه ولجده. وثانيهام شعر ديلال. فلو كانت ملكة سبأ تسكن 

يف الشقة املقابلة لكانت ديلال أسدلت شعرها من النافذة ذات يوم تنشفه فقط لتبخس 

قيمة مجوهرات امللكة وهداياها. ولو كان امللك سليامن بواباً ورغم كل كنوزه املكدسة يف 

القبو لكان جيم أخرج ساعته يف كل مرة مير به فقط لرياه وهو ينتف لحيته من الحسد.

ها هو اآلن شعر ديلال يتاموج المعاً وكأنه شالل ماء عسيل. ينسدُل إىل ما تحت ركبتها 

ويلتف عليها كثوبها. ها هي ترفعه ثانية برسعة وعصبية. للحظة يختل توازنها ثم تتسمر 

يف مكانها. تنهمر من عينيها دمعة أو دمعتان عىل السجادة البالية الحمراء.

بتنورتها  دائرية  بحركة  العتيقة.  البنية  قبعتها  واعتمرت  العتيق  البني  معطفها  ارتدت 

ومبا تبقى من بريق متألق يف عينيها رفرفت خارجة من الباب ونزلت باتجاه الشارع. 

توقفت عند إشارة كتب عليها »مدام سوفروين – جميع مستلزمات الشعر«. واحد مثانية 

هرعت ديلال إىل الطابق العلوي الهثة. استجمعت قواها. بالكاد استطاعت رؤية السيدة 

الضخمة، شديدة البياض الباردة »سوفروين«

»هل تشرتين شعري؟« سألت ديلال.  -

»نعم، أنا أشرتي شعر« قالت السيدة »انزعي قبعتك ودعينا نلقي عليه نظرة«  -

انهمر ذاك الشالل العسيل متاموجاً

»عرشون دوالراً« قالت السيدة متلمسة الشعر بيدها الخبرية.  -

»اعطنيها برسعة« قالت ديلال.  -

االستعارة  هذه  لننَس   - وردية.  أجنحة  عىل  محلقة  وديلال  التاليتان  الساعتان  ومرَّت 

املستهلكة. لقد عاثت يف املتاجر تنكيشاً باحثًة عن هدية لجيم.

ال  سواه.  ألحد  ال  وحده  له  لجيم،  خصيصاً  صنعت  أنها  املؤكد  من  وجَدتْها،  وأخرياً 
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يوجد مثيل لها يف أي متجر آخر، لقد فتَشتْها جميَعها وقلبت محتوياتها رأساً عىل عقب. 

سلسلة من البالتني لساعة الجيب كانت الهدية، بسيطة متواضعة التصميم. تكمن قيمتها 

يف مادتها فقط وليس يف زخرفتها الرباقة. متاماً كام يجب أن تكون كل األشياء الجيدة. 

حتى أنها فعالً جديرة بساعة جيم. حاملا رأتها أدركت أنها يجب أن تكون لجيم، فهي مثله، 

ديلال مثناً  دفعتها  دوالراً،  واحد وعرشون  بهام كالهام.  واألهمية صفتان ميتاز  السكينة 

للهدية وسارعت نحو املنزل ومعها 87 سنتا. بهذه السلسلة عىل ساعته يجب أن يكون جيم 

قلقاً عىل الوقت يف أي مجتمعٍ كان. مع أنه عظيم كام تلك الساعة، كان يف بعض األحيان 

ينظر إليها خلسة بسبب ذلك الحزام الجلدي القديم الذي كان يستعمله بدالً من السلسلة.

عندما وصلت ديلال إىل املنزل، أفردت نشوتُها حيزاً صغرياً للعقل واملنطق.  أحرضت 

لفافات الشعر وأضاءت الغاز ومضت يف إصالح الخراب الذي أحدثه السخاء املسبوغ 

عىل الحب، إنها مهمة عظيمة يا أصدقايئ األعزاء – مهمة ماموثية.

أربعني دقيقة وكان رأسها مغطى بتجعيدات شعر صغرية ومتالصقة جعلتها تبدو بديعة 

النظر إىل نفسها يف املرآة بعينني فاحصتني  كتلميذ كسول متغيب عن املدرسة. أطالت 

منتقدتني.

»إذا مل يقتـلني جيم« قالـت يف نفِسـها » قبل أن يعاود النظر إيل ثانية سـيعتقُد أنني 

فتاة يف كورس كوين آيالند ) (. ولكن ماذا عساي أفعل - أووه! ماذا كان بوسعي أن أفعله 

بدوالر وسبعة ومثانني سنتاً؟«

يف السابعة متاماً كانت القهوة جاهزة واملقالة عىل املوقد ساخنة وجاهزة لطبخ قطع 

اللحم.

مل يكن جيم يتأخر عن موعده قط. طوت ديلال السلسلة يف يدها وجلست عند زاوية 

الطاولة بالقرب من الباب الذي يدخل منه دامئا. سمعت وقع خطواته يف أسفل الدرج 

عند الطابق األول، انتابها الشحوب للحظة. كانت من عاداتها تالوُة صلوات قصرية صامتة 

عند أبسط األمور اليومية وها هي اآلن تتمتم »أرجوك يا إلهي، اجعله يراين جميلة كام 

كنت.«

فُِتح الباب، دخل جيم ثم أغلقه وراءه. نحيفاً كان ورزيناً. مسكني هذا الرجل، كان عليه 

وهو يف الثانية والعرشين من عمره أن يتحمل مسؤولية عائلة بكل أعبائها! كان بحاجة إىل 

معطف شتوي جديد، وكان أيضاً بدون قفازات.

ن. تسمرت عيناه  دلف جيم من الباب يتهبص مثل كلب صيد حني يشم رائحة السامَّ
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عىل ديلال وفيهام تعبري مل تستطع قراءته، فأفزعها. مل يكن غضباً وال اندهاشاً، مل يكن 

عدم رىض وال رعباً. مل يكن أياً من املشاعر التي أعدت نفسها لها. بكل بساطة كان يحدق 

إليها وذلك التعبري الصادم عىل وجهه.

متلملت ديلال بعيداً عن الطاولة وتوجهت إليه.

» جيم، حبيبي« رصخت »ال تنظر إيل هكذا. لقد قصصُت شعري وبعته ألنني مل أكن 

ألقبل أن أميض عيد امليالد دون تقديم هدية لك. شعري سينمو من جديد، إنك لن متانع، 

أليس كذلك؟ مل يكن أمامي غرُي ذلك، شعري ينمو برسعة مذهلة. قل يل - ميالد سعيد، 

جيم وهيا بنا نفرح. ال ميكنك أن تتخيل أية روعة – أية هدية جميلة ورائعة جلبتها لك.«

هذه  إىل  يخلص  مل  أنه  لو  كام  جهيد  جهد  بعد  جيم  سأل  إذاً؟«  شعرك  »قصصت 

الحقيقة إال بعد عناء التفكري.

»نعم، لقد قصصته وبعته« قالت ديلال. »أال تحبني كام أنا عىل أية حال؟ أنا أنا بشعري 

ومن دونه، أليس كذلك؟«

وبشكل فضويل جال جيم ببرصه يف الغرفة.

»تقولني بأن شعرك مل يعد موجوداً؟« سأل جيم مبسحة من البالهة.

»ال رضورة للبحث عنه« قالت ديلال »لقد بعته، قلت لك، ومل يعد موجوداً أيضاً. إنها 

عشية عيد امليالد، يا صبي، كن لطيفاً معي، ألنه بيع من أجلك. ميكن لشعرات رأيس أن 

تُعد،« أردفت ديلال بعذوبة جادة مفاجئة »ولكن أحداً ال يستطيع أن يحيص مقدار حبي 

لك، هل أضع رشائح اللحم يف املقالة، جيم؟«.

بدا جيم كمن صحا برسعٍة من غفوته، وغمر ديلاله. لعرش ثوان فقط دعونا ننظر 

لها يف املوضوع.  اتجاه آخر وال عالقة  التدقيق والتمحيص إىل أمور يف  بتحفظ بعني 

مثانية دوالرات يف األسبوع أو مليون يف السنًة، ما هو الفرق؟ متخصص يف الرياضيات 

أو شخص ضليع يف الحساب قد يعطيانكم إجابة خاطئة. جلب املجوس هدايا قيمة، لكن 

هذه الهدية مل تكن بينها، سيتم إيضاح هذه الدوافع الغامضة الحقاً.

سحب جيم لفافة من جيب معطفه وألقاها عىل الطاولة.

»ال تسيئي فهمي، ديل،« قال »بالنسبة يل، أنا ال أعتقد أن شيئاً كقصة شعر أو حالقته 

أو شامبو ميكن له أن ينتقص من حبي لفتايت، لكنك عندما تفتحني هذه اللفافة ستعرفني 

سبب ذهويل يف بادئ األمر.«

واالبتهاج،  النشوة  من  رصخة  الورقة.  وفتحت  الرشيط  فكت  رشيقة  بيضاء  بأصابع 
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ثم وا حرستاه! تحول أنثوي رسيع إىل الدموع الهستريية والنحيب ما استدعى التدخل 

الرسيع من رب املنزل وتوظيف كل القدرات الالزمة من أجل التلطيف والتهدئة.

فهنالك عىل الطاولة كانت مشابك الشعر تلك -- طقم من املشابك، للجنب والخلف، 

للحصول عليه كلام شاهدته يف إحدى واجهات »برودواي«.  لطاملا عبدته ديلال وتاقت 

كأنها  بالجواهر، متاماً  مع حواف مرصعة  الخالص  السلحفاة  مشابك جميلة، من عظم 

أجمل ما ميكن وضعه عىل الشعر الجميل املتاليش. هذه األشياء غالية الثمن، هي تعرف 

ذلك، وكم كانت رغبتها عارمة يف امتالكها، ومل يكن لديها بصيص أمل يف ذلك. واآلن 

إنها لها، لكن الضفائر التي كان يجب أن تزينها هذه الجواهر املشتهاة قد اختفت؟!.

باهتتني  بعينني  تنظر  أن  بعدها  استطاعت  ملدة  إىل صدرها  فقد ضمتها  ذلك  ومع 

وتبتسم  قائلة: »إن شعري ينمو برسعة، جيم«

ثم قفزت كقطة صغرية محروقة وتأوهت، »أووه أووه«

مل يكن جيم قد رأى هديتها الجميلة بعد. وضعتها بحامس يف راحة يدها املبسوطة، 

بدا املعدن الخافت النفيس وكأنه يومض بانعكاسات روحها النقية واملفعمة بالحب.

»أليست رائعة، يا جيم؟« لقد قلبت املدينة كلها حتى عرثت عليها، من اآلن فصاعداً 

تستطيع أن تستطلع الوقت مائة مرة يف اليوم،. هيا اعطني ساعتك أريد أن أرى كيف 

تبدو عليها السلسلة.«

مل ميتثل جيم لطلبها بل هوى عىل األريكة ووضع يديه خلف رأسه وابتسم.

»ديلال،« قال »دعينا نضع هديتي عيد امليالد جانباً ونحتفظ بهام إىل حني، إنهام أروع 

من أن يستخدما يف الوقت الحارض. لقد بعت الساعة للحصول عىل نقود تكفي لرشاء 

مشابك شعرك. وأعتقد اآلن أنه من األفضل أن نضع رشائح اللحم عىل النار.«

املجوس كام تعلمون كانوا حكامء - حكامء بشكل مذهل - فهم الذين جلبوا الهدايا إىل 

الطفل يسوع يف مهده. وهم الذين ابتدعوا فن تبادل هدايا امليالد. وحيث أنهم حكامء 

فإن هداياهم حكيمة بال شك، مع إمكانية التبديل يف حال تكرار الهدية ذاتها. وها أنذا 

قد رويت لكم حدثاً نادر الحدوث لطفلني أبلهني يف شقة، هام عىل األغلب بال حكمة 

قد ضحيا من أجل بعضهام بأغىل كنزين يف منزلهام. ولكن، وبكلمة أخرية لحكامء هذه 

األيام، نقول إن هذين الشخصني هام األكرث حكمة بني من يقدمون الهدايا، بل بني من 

يعطون الهدايا ومن يتلقونها كام لو انهام األكرث حكمة. يف كل مكان هام األكرث حكمة. 

إنهام املجوسيان.



االنفعالي والهاديء
نيكوالي كارامزين

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

1826- 1766

كتب نيكوالي كارمزين هذه القصة عام 1803 وهو شاعر وقاص ومرتجم ولكنَّه 

التي  الروسية«،  الدولة  »تاريخ  بعنوان  مجلدات  مثانية  فألف  مؤرخاً  بصفته  مشهور 

صدرت عام 1818، وهو من أصدقاء بوشكني وأرسته. ويف هذه الفرتة مل يكن األدب 

علم  املقال يف  من  قريبًة  القصة  جاءت  ولذلك  مجده.  ذروة  إىل  قد وصل  الرويس 

النفس.
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وهكذا  غبيٍة.  بل  ال  غريبٍة،  أموٍر  تأكيد  عىل  العقالَء  الناَس  النظاِم  جوهُر  يجرب 

ومواهبهم  الناس  إمكانيات  أنَّ  عىل  الرباهني  وقّدموا  الكتاب  من  الكثري  كتب  فلقد 

اللذين ليس فقط يشكالن مواهب  متساوية. ولكن الفرق يف الظروف ويف الرتبية، 

لو كان  اإلنسان وعقله ومواهبه. مثالً:  يشكالن طبع  أيضاً  ا  اإلنسان ويطورانها، وإمنَّ

االسكندر يف ظروف أخرى لكان محباً للسالم ومتطرفاً يف حبِّه للسالم، ولكان إفكليد 

مؤلفاً لروايات عاطفيٍة، ولكان عطيل راعياً رقيقاً. ولكان القيرص بطرس األول إنساناً 

عادياً! إذا كان من الرضوري دحض مثل هذه الفرضية، نستطيع تقديم العرشات من 

األمثلة عن الناس الذين توفرت لهم الظروف الجيدة ولديهم كلُّ يشء ما عدا املوهبة 

ا الثقافة والرتبية فتقومان  والعقل.... ال ال املوهبة والعقل الراجح يولدان مع اإلنسان أمَّ

ا الرتبية والثقافة فتقومان بسقاية  بصقل هذه املوهبة وتهذيبها. املوهبة بذرة تُزرع، أمَّ

البذرة ليك تنمو وتتفتح عىل أكمل وجه. وهكذا فإنَّ الذكاء والطبع يولدان مع اإلنسان، 

وبعد ذلك يأيت دور الوالدين واملدرسة واملجتمع يف تنمية الذكاء وتهذيب الطبع. ولكن 

الظروف ال ميكنها من تغيري اإلمكانيات العقلية وتحسني الطبع تحسيناً جذرياً، تحّسن 

الظروف اإلمكانيات الجسمية لكن إىل حدٍّ ما وليس أكرث. وإذا قّدم بعض العلامء أفكاراً 

ونظرياٍت مغايرة لرأينا فستكون هذه النظريات بعيدًة عن الواقع ومن صنع خيالهم. 

يرى أحد العلامء املحرتمني والذي درس خواص املادة الصلبة واملادة السائلة، والذي 

درس أسباب السعادة والشقاء يف الحياة، وكيفية خلق جيل يتصف باألخالق أو قلتها، 

بالكآبة أو املرح، مل يجرؤ عىل تقديم اقرتاح برشاء أدوية معينة يف الصيدلية تساعد 

عىل صنع إنساٍن عبقري أو عامل رياضيات أو فيلسوف أو شاعر أو رشير أو محسٍن.

نرى خالل حياتنا أناساً طيبني وأذكياء ومرهفي الحساسية، ونرى أيضاً أناساً أذكياء 

ولكنَّهم قليلو الحساسية. وكام تقول الحكمة الروسية: اإلرادة ال تستطيع تقييد األخالق، 

تتبدل املعتقدات واألفكار كام يشاء الطبع. وكام يقول األديب الفرنيس الفونتني: 

نحن مقيدون بأحكام طبعنا من الوالدة حتَّى املوت، إذا طردنا الطبع من الباب، 

فسيدخل إلينا ثانية من النافذة.

ا  الحقيقة إنَّ الذين يتمتعون بالحس املرهف وحدهم يتحسسون تقييد الحرية، أمَّ

الالمبالون فإنَّهم معجبون بأنفسهم وال يرغبون يف التغيري. ومع ذلك فإنَّ هذه املالحظة 

أال تدلُّ عىل أنهم يحصلون عىل السعادة ويحققون مصالحهم؟ الفئة األوىل، بال شك، 
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الفرح. ويتحسس اإلنسان يف حياته  الحياة األمل أكرث بكثري من  يتلذذون، ولكن يف 

ال  »اآللهة  اإلغريق:  الفالسفة  أحد  قال  وابتسامة.  دمعة  الحياة  ففي  واآلالم،  اللذات 

ا تبيعها«. وميكن أْن نضيف للقول السابق: إنَّ اآللهة تبيعنا السعادة  تعطي السعادة وإمنَّ

بسعر غاٍل. ومرهف اإلحساس عادة يكون مبذراً. يرى خسارته ويكافح لينترص عىل ذاته 

ويحاول رشاء السعادة.  

الالمبالون  يترصف  عادًة  النمطني.  من  كلٍّ  ميزات  نالحظ  أْن  العدل،  ويقيض 

املصائب  يفتعلون  وال  بتواضع  يعيشون  والحكمة.  التعقل  من  بكثري  والهادئون 

املبالون واالنفعاليون فيقدمون  ا  أمَّ واملشاكل. وقلاّم يزعزعون االنسجام يف املجتمع. 

التضحيات الكربى، ويدهشون العامل بإنجازاتهم العظيمة. وكام يقول الكاتب الفرنيس 

والعبقرية  الغرائبية  من  عجيبة  خلطة  عىل  الحصول  »يجب  مونتني)1592-1533(: 

والذكاء والقدرة عىل جامل التعبري«. ذوي األعصاب الباردة والهادئة ميكن أن يدرسوا 

الرياضيات والفلسفة والعلوم الطبيعية والجغرافيا واآلثار والتحف النادرة.

ولقد شاءت الصدفة أْن تعرفنا إىل هذين النمطني من الناس، إىل هذين الطبعني 

املتناقضني.   

حميمني  وأصبحا صديقني  واحدٍة،  داخلية  مدرسة  وليونيد يف  إراست  درس  لقد 

ا الثاين فكان يثري اهتامم أناس مبحياه الذي يدلُّ  مبارشًة. كان األول جميل الطلعة، أمَّ

عىل الذكاء. كان إراست منذ طفولته شديد الحساسية، وكان ليونيد منذ نعومة أظفاره 

ا ليونيد بقدرته عىل  هادئا وعاقالً. أثار إراست إعجاب الناس بقدرته عىل الفهم، أمَّ

ا  ا يتذكر أشياء تعلّمها سابقاً. أمَّ االجتهاد. للوهلة األوىل، يبدو إراست كأنَّه ال يتعلم وإمنَّ

ليونيد فال ينىس أبداً أشياء تعلّمها ذات مرة. يحب ُّ إراست تأجيل أعامله إىل آخر لحظة 

وذلك بسبب ثقته بنفسه املفرطة، وال يقوم بحفظ دروسه، يف حني يقوم ليونيد بتكرار 

حفظ دروسه مرًة تلو املرة ألنَّه ال يثق بذاكرته. كان إراست أحياناً يشاغب، يتشاجر مع 

يُعاقب. ومع ذلك كان الجميع يحبونه. وكان سلوك ليونيد هادئاً، وال  زمالئه، ولذلك 

يسبب اإلهانة ألحد. ولذلك كان الجميع ميدحونه. اعتربوا األول صادقاً وطيباً: وهو 

كان بالفعل هكذا. واتهموا ليونيد بالخبث واالحتيال. علامً بأنَّه كان فقط حذراً: بدت 

صداقتهام غريبًة، نظراً لتناقض طبعهام. ولكن الصداقة بينهام قامت بسبب اختالف 

أفكاٍر  بحاجِة  وليونيد  الهدوء،  بحاجة  إراست  اآلخر،  إىل  بحاجٍة  منهام  كلٌّ  طبعهام، 
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نشيطٍة تشده إليها. احتاجت انفعالية إراست إىل التواصل مع اآلخرين، واحتاجت برودة 

ليونيد إىل النشاط. 

يتوقف  وعندما  الكالم.  إىل  يحتاج  آنذاك  وخياله  اإلنسان  مشاعر  تلتهب  عندما   

املرء عن العمل والنشاط يصبح بحاجٍة إىل اإلصغاء واالستامع، كان إراست منذ نعومة 

أظفاره يحب األدب وال سيام قراءة الروايات والشعر الذي يشيد بالبطوالت والتضحيات 

ا ليونيد فلم يفهم كيف ميكن لإلنسان أْن يضيع وقته يف قراءة  أمَّ النبيلة.  واألعامل 

الروايات والشعر، واعترب نظم الشعر تسلية عقلية عدمية الفائدة وصعبة، واعترب الشعراء 

ناساً يحبون الركض بعد أْن يكبلوا أرجلهم بالقيود. قرأ ليونيد التاريخ بشغٍف، فقط من 

القواعد.  عىل  اإلنسان  يتعرف  كام  عليه  وتعرف  التاريخ  قرأ  خباياه،  يعرف  أْن  أجل 

ألكسندر  إراست بطوالت  األبطال. رفع  آراء متناقضة حول  ويستغرب كيف ألصدقائه 

عن  األول  قال  متهوراً.  فاعتربه شجاعاً  ليونيد  ا  أمَّ السامء.  إىل  الدرجات،  أعىل  إىل 

ألكسندر: »إنَّه انترص عىل العامل كلِّه«. وأجاب الثاين: »من دون أْن يعرف ملاذا«. أحبَّ 

ا  إراست شخصاً اسمه كاتون لدرجة العبادة، ألنَّه ضحى بحياته من أجل اآلخرين. أمَّ

ليونيد فاعتربه فخوراً بذاته لدرجة الجنون. أُعجب إراست بالحرية يف زمن اإلغريق 

والرومان. واعترب ليونيد الحرية رشاً مطلقاً، ألنَّها تحرم الناس من االستقرار والراحة 

والهدوء. آمن إراست بالخوارق، أّما ليونيد فيبدي شكه يف كلِّ ما ليس عادياً. يتساءل 

إراست بخياٍل متوقٍد، يف حني يتساءل ليونيد بربودٍة. 

كانت ترصفاتهام مختلفًة. عندما  مل تكن آراء صديقينا مختلفًة فحسب، بل أيضاً 

احرتق املبنى الذي عاشا ودرسا فيه يف إحدى الليايل. آنذاك قفز إراست من فراشه، 

وأيقظ زميله ليونيد واآلخرين، وأنقذ أغراض أستاذهم الثمينة من الحريق، من دون أْن 

يفكر بأشيائه، وأخمد الحريق. وضم صديقه وقال له مفتخراً: »احرتق املبنى، وخرست 

كلَّ يشء، عندما تحل مصيبة عامة، من األفضل أْن ننىس أنفسنا«. أجاب ليونيد بربودة 

أعصاب: »ترصفَت بغباء، ألنَّ اإلنسان يجب أْن يفكر أوالً بنفسه وبعد ذلك باآلخرين. 

جيد أنَّني استطعت التخفيف من أرضار ترصفك، جيد أنَّني استطعت إنقاذ أغرايض 

وأغراضك مبا يف ذلك الصناديق والكتب«. هكذا فكر وترصف ليونيد وهو يف سن 

مع صديقه  ليونيد  يتمىش  كان  عندما  املرات  إحدى  عمره. ويف  من  السادسة عرشة 

إراست عىل شاطئ النهر شاهدا وقوع صبي من عىل الجرس، تأوه إراست ورمى بنفسه 
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إىل املاء، حاول ليونيد منعه فلم يستطع. ولكنَّه مل يرصخ، ومل يفقد وعيه، وهرع بكلِّ ما 

استطاع إىل صيادي السمك الذين رموا شباكهم يف املاء، وقّدم لهم روبالً، ليك ينقذوا 

إراست الذي كاد أن يغرق. وبعد مرور دقائق خمٍس انتشل الصيادون إراست والصبي، 

وقام ليونيد بتوبيخ إراست عىل ترسعه واتهمه بالغباء والجنون وبىك، مع أنَّه من الناس 

ا صديقي  الهادئني. قبّل إراست صديقه ورصخ: »ضحيت بحيايت من أجل إنقاذ طفٍل أمَّ

فلقد أنقذين، يا لها من سعادٍة!«  

تركا معاً املدرسة الداخلية، وانخرطا يف صفوف الجيش. أكّد إراست: »يجب البحث 

ا ليونيد فقال: »يجب علينا خدمة النبالء«. كان إراست  عن املجد والحصول عليه«. أمَّ

يرمي بنفسه يف املخاطر, يف حني كان ليونيد يذهب إىل حيث يرسلونه. وقع إراست 

فخدم  ليونيد  ا  أمَّ الوطن،  أعداء  عند  أسرياً  فرط حامسه  بسبب  قصريٍة  فرتة  خالل 

وسام  عىل  أوزارها  الحرب  حطت  أْن  وبعد  الخدمة  نهاية  وحصل يف  هادئاً  ضابطاً 

الصليب الذي يحمل اسم القديس غيورغي. وحصل إراست عىل الحرية. فرح إراست 

ليونيد سبقه  الحسد ألنَّ  يراوده شعور  ترقية، ومل  ليونيد عىل  لحصول صديقه  كثرياً 

يف الرتقية العسكرية. ومل يعكر مزاجه وطيبة قلبه أيُّ شعوٍر بالحسد، حتَّى يف أدىن 

درجاته. بعد انتهاء الخدمة العسكرية، بدأ كالهام العمل يف الوظيفة املدنية. بدأ ليونيد 

ا إراست فعمل يف مكتب أحد رجال  عمالً صعباً وال يحصل من خالله عىل الشهرة. أمَّ

رضائه،  حصول  عىل  وأمل  وتفاٍن،  بإخالص  بواجبه  وقام  األرستقراطيني،  األعامل 

وانتظر من خالل تفانيه يف العمل الحصول عىل مركٍز حكومي. ولكن ليك يتوفق يف 

الصفات الرضورية  املستمر. وهذه  املرونة والصرب والهدوء  بدَّ من قدر من  عمله ال 

غري متوفرة يف شخصية إراست. وكتب بشكٍل جيٍد ولكن عندما سلّم الوزير طلبه، مل 

يسلّمه بذٍل من أجل الحصول عىل املوافقة. وطلب الثناء ألنَّ ذلك من حقه. مل يخف 

إراست غضب الوزير ولكنَّه خيش اإلذالل. وقال لصديقه ليونيد: »يجب عىل الوزير أْن 

ا أعمل لدى الدولة. وأنا موافق ملدٍة معينٍة أْن أخدم جندياً  يعلم أنّني ال أعمل لديه وإمنَّ

مجهوالً، ليك أحصل فيام بعد عىل املجد يف وطني«. فأجابه ليونيد: »صديقي العزيز! 

املوهبة ال تصنع العز لإلنسان يف الدولة من دون الحصول عىل إرضاء املواطنني، إْن 

مل تخدم الناس فلن تستطيع خدمة الوطن. ال تحتقر الدرجات السفىل من الدرج، ألنها 

ا دامئاً  تقودك إىل الدرجات العليا. ال ينظر اإلنسان املاهر إىل األهداف البعيدة، وإمنَّ
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أْن تزل قدمه«.  ينظر إىل األسفل، إىل موطئ قدمه. ليك يسري إىل هدفه من دون 

هذا السري البطيء واملتأين مل يُعجب إراست املتوقد الذهن. وكان يعمل دون كلٍل أو 

ملٍل. وكان يحاول أحياناً الحصول عىل الراحة من تعب العمل. وبالتدريج أصبح يفضل 

التمتع  يف  بحقه  وشعر  حياته.  يف  الرئيس  األمر  الحبُّ  وأصبح  العمل،  عىل  الراحة 

بشبابه, كان إراست يف سن الشباب وذكياً ورائعاً وغنياً, ولذلك الطفته النساء, وجامله 

الرجال وشعروا بالحسد تجاهه. وكلُّ هذا كان يدغدغ مشاعره وعواطفه. فأخذ يخترص 

ساعات العمل ليطيل ساعات التسلية. فوجد ابتسامات النساء الجميالت أقرب إىل قلبه 

من ابتسامة الوزير التي تعرب عن تقديره ألتعاب إراست. ولكن يجب أْن ننصفه، فهو 

كان يشعر بالخجل ألنَّه يقرص يف عمله. وليك يتجنب أْن توجه إليه أية مالحظة كان 

يطلب إعفاءه من وظيفته. وكان الوزير ذكياً وعاقالً ولذلك تريث، وأخرياً وافق عىل 

إقالة إراست من وظيفته بعد أْن فرغ صربه. فأصبح إراست حراً وعاطالً عن العمل. 

هرع إراست إىل مكتب صديقه ليونيد وقال له: »هنئني لقد تخلصت من الوظيفة, 

ليونيد  هزَّ  السعادة«.  من  يستطيعون حرماين  ال  ولكنهم  الدولة,  من خدمة  حرموين 

كتفيه وقال بربودٍة: »أعرب عن أسفي، ال يجوز أْن تكون عاطالً عن العمل وأنت يف 

ريعان الشباب، ال يجوز العيش للملذات فقط«. 

حصل إراست عىل االستقالة، وبدأ يعيش لتلبية رغباته، وشعر بسعادة كبرية للحياة 

الجديدة التي أخذ يعيشها، ولذلك هرع إىل صديقه ليونيد ليخربه عن سعادته. استمع 

ليونيد أخبار صديقه إراست، وترك األوراق الحكومية التي كانت بني يديه. واتكأ إراست 

عىل املوقد وبربودٍة أصغى لصديقه ومل تعجبه أخبار إراست الغرامية، ووجد أنَّ أخبار 

كلِّ العشاق متشابهة. واعترب كلُّ واحٍد اآلخر عىل خطأ، فاعترب إراست صديقه ليونيد 

قطعة من صخر، عدمية اإلحساس. أّمأ ليونيد فرأى أنَّ من واجب اإلنسان العمل من 

أجل نفسه ومن أجل اآلخرين، وليس قضاء وقته بالتسلية. استمر النقاش العبثي دون 

جدوى، وكان إراست أحياناً يتخىل عن عشيقته ليخرب صديقه ليونيد عن سعادته يف 

إراست  الفيلسوف. وكان  بابتسامة  إراست  أخبار  ليونيد  الغرامية، ويستقبل  املغامرات 

يشعر مبكانته عند عشيقاته ويتغلب يف معظم الحاالت عىل منافسيه. منذ القدم شبّه 

الطيبة ومبنظرها، ولكنها  برائحتها  التي تأرس من يقرتب منها  بالوردة  الحبَّ  الناس 

تجرح يديه بأشواكها. ومن سوء الحظ أنَّ األشواك طويلة العمر، ولون الوردة الجميل 
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ال  وكن  أحياناً،  لعشيقاته  ويشتاق  أحياناً  يتلذذ  إراست  وكان  األشواك.  من  عمراً  أقل 

يرغنب يف التخيل عنه أحياناً أخرى. تأمل لخيانة عشيقاته، وتقلباتهن. يجب مالحظة 

أنَّ بعض الشبان وهم يف ريعان شبابهم يرتبطون بعالقات مع نساء خفيفات ومتقلبات 

وال يعرفن اإلخالص. من الغرابة أنَّ بعضهن وإْن أحبَّ فال يخطر بباله اإلخالص أو 

الثبات عىل موقٍف واحٍد. وكثرياً ما كان إراست يهرع إىل صديقه املخلص ليونيد ليشكو 

له آالمه من النساء املخادعات، وكان ليونيد يترصف بنبٍل، فال يسخر من صديقه، بل 

يهدئه ويضّمه إىل صدره وال يسخر منه ومن آالم عشقه. ولكنَّ إراست نفسه كان ينتقد 

ترصفاته، ويلعن ضياعه، وهرولته وراء الشهوات، ويكتب هجاء عن النساء الخفيفات، 

ويقرأ الهجاء عىل صديقه ليونيد، وبعد ذلك يقرؤه عىل بعض عشيقاته ومن ثمَّ يلقي 

به يف النار. ومن جديد يقع يف غرام إحدى النساء ويف البداية يسميها مالكاً, ألنَّه يف 

بداية عالقته بأيِّ امرأة يسميها مالكاً هبط إليه من السامء, وهي عادًة تقنعه بحبها 

له, ويذهب إراست إىل صديقه ليونيد ليصف جاملها وأخالقها الرفيعة, ويضطر ليونيد 

ا بحبٍّ جديٍد, أو بخيبة أمله يف  لإلصغاء إليه. وبكلمٍة واحدٍة كان إراست دائم التوتر إمَّ

ا ليونيد فكان بعيداً عن كلِّ هذه األجواء ويعيش حياًة هادئًة، وال  العالقة الجديدة. وأمَّ

يشعر بفرٍح يف حبٍّ جديٍد وال يتأمل لخيبة أمل، ألنَّه أصالً ال يقيم عالقات مع النساء وال 

يشعر بحاجة ملثل تلك العالقات. ال يستطيع إراست أْن يعيش وحده، وهو مرتبط دامئاً 

ا ليونيد فيشعر بالراحة البتعاده عن املشاكل التي هو بغنى  بعالقات مع اآلخرين. أمَّ

عنها. حسد إراست هدوء ليونيد، الذي كان يأسف لتوقد طبع صديقه إراست.  

سافر إراست من مدينة بطرسربج إىل مدينة موسكو، ليزور إحدى الجميالت، تاركاً 

صديقه ليونيد يتقلب بسبب مرضه، وفكر إراست عرشات املرات بالعودة إىل بطرسربج 

لشعوره بالخيانة تجاه صديقه، ولكنه بعد أيام معدودٍة يخرب صديقه بنيته عىل الزواج. 

كتب إراست لصديقه ليونيد: »بشكٍل مؤكد أكتب لك، بعد الخربة الطويلة واملتعددة مع 

الكثري من النساء، وجدت أنَّ العالقات العابرة ال تدوم طويالً، ألنَّ الهدف منها هو 

الرباط املقدس،  القلب، ولذلك لجأت إىل  أثراً حزيناً يف  اللذة، وترتك  الوصول إىل 

أمام الله والناس والقانون، الذي يشدين إىل االستقرار«. طلب ليونيد لصديقه التوفيق 

يف حياته الجديدة، وزاره يف موسكو. وتعانقا بحرارٍة. قال إراست: »اآلن أرى إخالصك 

يف الصداقة«. وأجابه ليونيد بهدوء: »أخذت إجازة ألذهب إىل القرية عرب موسكو«. 
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وبالفعل مل ميكث ليونيد عند صديقه أكرث من يومني وسافر إىل قريته. 

شعر إراست بسعادته، وكذلك شعر اآلخرون بذلك. كانت زوجته نينا رائعًة ورقيقًة. 

وتلذذ معها بالحبِّ والهدوء. ولكنَّه بعد مرور فرتٍة قصريٍة، الحظ يف نفسه ميالً غريباً 

إىل السوداوية، أصبح يرشد ويتكاسل ويشعر برسور عندما يستطيع البكاء. أقلقته فكرة 

أْن يخىش  الدنيا, وعليه فقط  أمنيات يف  لديه  تعد  أنَّه ولألبد قد تقرر مصريه, ومل 

فقدان الوضع الذي هو فيه. نحن ال نستطيع أبداً رشح الحالة التي يعاين منها إراست 

للناس الهادئني, ألنَّها تبدو لهم حالة جنونية, تحول الناس السعداء إىل ناٍس أشقياء. مل 

يعد يبحث عن سعادة وهميٍة. وأخذ يتوق إىل حياته املاضية التي قضاها من دون عمل، 

وتتولد يف مخيلته أشباح حزينة.

عندما عاد ليونيد من قريته عرج عىل موسكو، ونزل ضيفاً عند صديقه إراست, 

ووجده يف هذه الحالة التشاؤمية, ولذلك قرر البقاء عنده بعض الوقت. وبدا عىل وجه 

نينا عالمات اللطف، وقام إراست عن غري قصد مبدح ليونيد. وأخذ األصدقاء يالطفون 

زوجة إراست. كان ليونيد يترصف بهدوء كعادته، ويجد دامئاً مادة للحديث املفيد يف 

النساء أحياناً  الهادئني يحصلون عىل إعجاب  الناس  أنَّ  الفراغ. ولقد الحظنا  أوقات 

أكرث من الناس االنفعاليني، ألنَّ االنفعاليني بسبب ترسعهم املفرط يكونون مكشوفني 

القلب  فضول  يثريون  وبذلك  الهدوء  قناع  وراء  فيتنكرون  الهادئون  ا  أمَّ وواضحني، 

يودع صديقه وزوجة  أْن  ليونيد إىل مدينة بطرسربج من دون  النسايئ. وفجأًة رحل 

صديقه. 

انتزع  ولكنه  رسالٍة,  إخفاء  وحاولت  بكت  التي  زوجته  إىل  وأرّس  إراست  استغرب 

الرسالة من بني يديها, الزوج الطيب, إال أنَّه اكتشف أنَّ زوجته وقعت يف حبِّ ليونيد 

إىل حد العبادة, الذي رفض خيانة الصداقة ولذلك ابتعد. وكتبت نينا يف رسالتها إىل 

ليونيد تطالبه بالعودة وإال فإنَّها ستنتحر بالسم. تجمد إراست, وارمتت زوجته اآلمثة 

تحت قدميه تطلب املغفرة. وعندما رأى إراست شحوبها واصفرار وجهها، نيس كلَّ يشء 

وفكر فقط بإعادة الوعي إليها. فتّحت نينا عينها وعاد إليها الوعي ورصخ إراست وهو 

يضّمها: »يا لك من مالك، سأنىس كلَّ يشء، سنكون سعداء«. وكتب مبارشًة لصديقه 

ليونيد: »أيها الصديق املخلص والغايل جداً، فاق ترصفك النبيل كلَّ التصورات، ولكنَّني 

أجرؤ عىل القول بأنّني سأترصف مثلك فيام لو حدثت يل تجربة مامثلة«. وعرّب ليونيد 
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يف جوابه عن أسفه ألنه أحدث بلبلة يف أرسة صديقه. وكتب: »النساء رقيقات وطيبات 

وضعيفات مثل األطفال، ولكن من هو هذا الصديق الذي يضحي بالصداقة من أجل 

تلبية شهوة أو تحقيق لذة قصرية عابرة؟« 

ألنهم  بسعادة  ويشعرون  والتسامح،  املغفرة  عىل  الطيبة  القلوب  أصحاب  يستطيع 

حصلوا عىل حبِّ الذين أساؤوا إليهم، ولكن شعور التسامح ال يصمد طويالً أمام الزمن، 

إنَّه مثل صوت أوتار اآللة املوسيقية يخفت ويتضاءل مع مرور الزمن، وهذا ما حدث 

مع إراست, فلقد أقدم عىل الطالق من زوجته نينا, ألنَّه أخذ يشك يف إخالصها, فليس 

كلُّ األصدقاء مثل ليونيد ينقذون أنفسهم بالهروب من إغراءات نينا. 

اعتدنا عىل رؤية األزواج املخدوعني ونتعاطف معهم أحياناً ونأسف أحياناً أخرى 

عىل ترصفهم االنفعايل، حتى أوضاع األزواج األرامل، الذين أخذ املوت منهم زوجاتهم، 

أكرث رحمة من األزواج الذين طلقوا زوجاتهم واحتقروهن، لقد احتقر إراست النساء 

أنَّني  النتيجة  بوجه عام وقال: »لقد كنت مخلصاً ورشيفا حتَّى مع عشيقايت، وكانت 

األرايض  وتسكع يف  أسبوعني،  مدة  مراً  بكاًء  إراست  بىك  مخدوعاً«.  زوجاً  أصبحت 

الروسية مدة أسبوعني. وليك ينىس مصابه فكر بالكتابة. 

يشكل القلب املرهف الحس منبعاً لإلبداع، والسيام إذا كان صاحبه ذا ذوق سليٍم. 

مؤلفاته  يف  ووصف  الناس،  اهتامم  وأثار  اآلخرين،  عن  منعزلًة  حياًة  إراست  عاش 

يحّدث  وأخذ  إليه,  واملجد  الشهرة  باقرتاب  ويشعر  الطيبني.  والناس  النبيلة  األخالق 

ساحات  يف  األعداء  مع  الدموية  املعارك  يف  طويالً  املجد  أيها  عنك  »بحثت  نفسه: 

ا اآلن فأبحث عنك يف مكتب صغري هادئ وأكرس ما تبقى من حيايت لك,  الرشف, وأمَّ

مل أستطع الحصول عىل السعادة ولكنَّني سأحصل عىل إكليل املجد الذي لن يذبل حتَّى 

بعد الوفاة ,ألنَّ األكاليل األخرى تذبل يف الحياة الدنيا.....« 

استبدل إراست بحلمه القديم حلامً جديداً، وكانت مفاجأة بالنسبة للقراء ومل تكن 

حسده  فلقد  إبداعه،  عىل  إراست  يحسدون  أخذوا  الذين  للمبدعني،  بالنسبة  مفاجأة 

عنه  الحاسدون  ألف  فلقد  يعرفهم.  ومل  يرهم  مل  أنَّه  مع  نجاحاته،  عىل  املبدعون 

األهاجي ونرشوا األكاذيب وكانوا عىل استعداد لقتله بسبب شدة الغرية والحسد. علامً 

بأنَّ إراست مل يسبب لهم األذى ال بالقول وال بالفكر وال بالعمل. وكان رده عليهم بأْن 

يكتبوا أفضل منه. ولكنَّهم مل يستطيعوا مجاراته يف املوهبة اإلبداعية، ويستطيعون فقط 
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تسميم حياته. وغمرت حياته الكآبة، ولذلك كتب لصديقه ليونيد: »عانيت كثرياً من خفة 

النساء، واآلن أعاين من حقد الرجال، النساء يسبنب األمل مع اللذة، ويسبب الرجال 

األذى لآلخرين من دون أْن يستفيدوا شيئاً«. 

أجابه ليونيد: »إذا تعرضت للحسد فهذا برهان عىل نجاحك، والنقود رضورية لتلبية 

ا  الحاجات، والخدمة يف دوائر الدولة رضورية أيضاً للحصول عىل احرتام الناس، أمَّ

املنصب فهو العملة التي تيرس أمور صاحبها، املجد غاٍل، ولكن ليس كلُّ الناس يقدرونه. 

املجد ليس قطعًة نقديًة بل هو ميدالية، وأحياناً هو بديل عن النقود، الحسد موجود 

املثمرة  الشجرة  بالرسور، ألنَّ  يتحسس  أْن  يجب  واملحسود  الحاسدين.  احتقار  ويجب 

هي التي تُرمى بالحجارة، وأختم رسالتي بإبالغك بنيتي عىل الزواج يف الشهر القادم، 

وذلك ليك أتخلص من األعامل املنزلية، واملرأة تستطيع حل هذه املسألة يف ترتيب أمور 

املنزل.«

مدينة  يف  صديقه  عرس  يف  املشاركة  وقرر  كلَّها  اإلبداعية  أعامله  إراست  نيس 

زوجته  وأبلغ  ليونيد،  وتزوج  الوجه،  واصفرار  الشحوب  من  إراست  عاىن  بطرسربج، 

بربنامجه: يوم يف األسبوع للسفر، وآخر الستقبال الضيوف، يُسمح لربة املنزل بدخول 

متبعًة  زوجها،  الزوجة عىل رشوط  وافقت  دقائق.  وملدة خمس  اليوم  مرَة يف  مكتبه 

نصيحة والدها. عاش معهام إراست وجلس مع الزوجة قرب املدفأة وقرأ لها الروايات 

اآلخر.  عىل  منهام  كلٌّ  واعتاد  وتصادقا،  صديقه  زوجة  وبكت  إراست  بىك  الفرنسية، 

باهتامم  زوجها  صديق  لكلامت  الزوجة  واستمعت  املصارحة،  كانت  األوىل  والخطوة 

كبريٍ ومبتعة ال مثيل لها، واشتكت يف إحدى املرات عىل زوجها ليونيد لصديقه إراست, 

وقالت عنه, إنَّه هادئ جداً وغري مباٍل, وقالت إلراست: »يا لها من غبية زوجتك نينا! 

كيف مل تكن سعيدة معك....؟«  

وهكذا فإنَّها عرّبت إلراست عن حبها له من دون أْن تعرب عن الحبِّ بالكلامت، 

ليونيد ليك  بيت صديقه  االبتعاد عن  إراست  بنظراتها وبترصفاتها، وكان عىل  عرّبت 

يعيش األخري بطأمنينة مع زوجته, أراد إراست االبتعاد ولكّنه مل يستطع, وكان مع زوجة 

صديقه منذ الصباح الباكر حتَّى املساء, وارتعب أمام فكرة الخيانة. يف أثناء ذلك كان 

ليونيد يقوم بأعامله اإلدارية, ويغض الطرف عن حركات زوجته, ولكنه ليس أعمى, 

ويف أحد األيام أبلغوا إراست بأنّه يستطيع تحمل مسؤولية صاحب البيت, ألنَّ ليونيد 
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سافر مع زوجته يف العربة من مدينة بطرسربج تاركاً له البيت بعد أْن كتب له رسالًة: 

»أنت ستبقى طفالً لألبد, وزوجتي ستبقى امرأًة, أعرفك معرفًة جيدة, وأردت تخليصك 

وختم  بعيدٍة  منطقٍة  يف  الحكومية  األعامل  بعض  بإنهاء  كلفوين  الضمري.  توبيخ  من 

رسالته بكلمة صديقك املخلص لألبد«. ويتوقع القارئ توبيخ الضمري الذي عاىن منه 

إراست وهو مرهف اإلحساس، الذي أخذ يعاتب نفسه, ألنه كاد أْن يغوي زوجة صديقه 

املخلص, الذي ابتعد يف املايض عن إغواء زوجة إراست, ومل يرضخ لحالة الضعف التي 

مرت بها نينا. يا للعار! يا للخزي! هذه مكافأة اإلخالص والصدق.

ومن حسن حظ إراست أنه استطاع التعويض عن عيبه بأْن قّدم خدمًة لوالد زوجة 

صديقه، إذ قّدم له مبلغاً من النقود، كان بأمس الحاجة إليها، وإال فإنّه سيفقد أمالكه، 

هو كان مرتدداً يف عالقته مع زوجة صديقه، من ناحية أراد اإلخالص لصديقه، ومن 

ناحيٍة أخرى مل يرغب يف إهانة الزوجة التي نسيت أنَّها متزوجة وأحبّت إراست.  

ولكنَّه  الرحالت,  طريق  عن  إليها  نفسه  أوصل  التي  الحالة  نسيان  إراست  حاول 

رأى يف حياته املر والحلو ولذلك مل يستمتع بأيِّ يشء, عرف املجد والشهرة وعذاب 

الحب واإلحباط والفراغ الروحي. مل يعرف قلب إراست الحسد. كان ينظر إىل القصور 

املدارس  أنَّ  ويرى  األكواخ.  سكان  من  سعادًة  أكرث  ليسوا  القصور  سكان  أنَّ  ويعلن 

املكاسب.  عىل  والحصول  الشخصية  األمور  تدبري  عدا  ما  يشء  كلَّ  تعلّم  والجامعات 

وينظر إىل الشاب ذي الطلعة الجميلة والوجه الحسن والصحة القوية ويرى أنَّ هذا 

الشاب سيدفع مثن مغامراته. أصبحت مشاعره بليدًة، هذا يحدث معه ومع غريه من 

االنفعالني بعد أْن تحل بهم مصيبٌة، وحاول مساعدة الفقراء، ولكنَّه بقي يستمتع لسامع 

املوسيقا واالستمرار يف اإلبداع األديب. 

عاد إراست إىل أراضيه لكيال تُدفن عظامه يف أرٍض غريبٍة ألن صحته كانت يف 

أسوأ حاٍل. اشتاق جداً لرؤية صديقه ليونيد، ولكنَّه ال يستطيع النظر يف عينيه بعد ما 

حصل. وعندما التقيا رُسَّ كثرياً ليونيد الذي وصل منصباً مرموقاً يف السلم الوظيفي 

يف الدولة، وعرفه عىل زوجته الثانية الشابة، ألنَّ األوىل انتقلت إىل رحمة الله، وبعد 

وفاتها مبارشًة تكلّم ليونيد مع أهل فتاٍة وبعد مرور عام عىل وفاة زوجته عقد قرانه 

عىل الزوجة الشابة الجميلة. مل يجرؤ إراست عىل البكاء بحضور ليونيد عىل رحيل تلك 

املرأة التي أحبته، ولكنَّه حزن حزناً شديداً عىل فقدان كاليستا. الطف ليونيد صديقه 
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االنفعالي واهلاديء ـ كارامزين

ولكنَّه مل يدُعُه للبقاء يف بيته. 

قرر إراست تكريس ما تبقى من حياته للعزلة واألدب، ولكن تجري الرياح مبا ال 

تشتهي السفن، فلقد قّدموا له رسالة من كاليستا كتبتها قبل ستة أيام من رحيلها عن 

هذا العامل، ومع الرسالة خصلة من شعرها، فتأكد من حبها الصادق واملتفاين له، ولعل 

هذا الحب سبب موتها املبكر، جعلته هذه الرسالة يعاين من السوداوية والتشاؤم. من 

األفضل لو أنَّني كنت عشيقاً مخدوعاً، من أْن أسبب املوت إلنسانة صادقٍة، أخذ إراست 

يزور قربها ويبيك بكاًء مراً، ويلوم نفسه، ومع هذا فكان أحياناً يشعر باملتعة ألنَّ إنسانًة 

أحبَّه كلَّ هذا الحبِّ بكلِّ جوارحها وبحرارة ال توصف.  

نينا تعاين من ضائقٍة  السابقة  أخذ إراست يشعر بسوء صحته، وسمع بأنَّ زوجته 

ماديٍة، التي عاقبها القدر عىل خيانتها، فأعطاها إراست نصف ممتلكاته مام يدل عىل 

شهامته ونبله، فام كان منها إال أْن ركعت عىل ركبتيها أمامه. مات إراست وكانت نينا 

بقربه، وكان يتمتم اسمي نينا وكاليستا وهو يلفظ أنفاسه األخرية. سامح إراست جميع 

النساء، ولكنَّه بقي يشكو من سوء حظه وقدره. مل يزر ليونيد صديقه إراست يف أثناء 

مرضه، ألنَّ األطباء وصفوا مرضه بانَّه معٍد، ومل يشارك يف الجنازة، معلالً ترصفه بأنّه 

نينا  السابقة  اثنان زوجته  فيه. رافقه إىل مثواه األخري  يريد رؤية جثامن ال روح  ال 

وخادمه، اللذان ذرفا دموعاً سخية عىل موته.

عاش ليونيد حياًة طويلًة ومحرتمًة، احرتمه القيرص والحكومة عىل خدماته للدولة 

ورجاحة العقل واإلخالص وطهارة الكف قام بأعامٍل خرييٍة كثريٍة، ولكن من دون أْن 

يشعر مبتعة ذلك. مل يحرتم اآلخرين ولكنَّه كان يتجنبهم. مل يبحث عن املتعة، وُحرم 

من األطفال ومن الزوجة وحاول نسيان ذلك. متنى أْن يعيش حياًة ثانية ونام مساًء ومل 

يستيقظ صباحاً. هكذا مات كأنَّه نام كام ينام يف كلِّ يوٍم.



األشياء المشاركة في التمثيل: 	 
ـ منفضة سجائر فارغة. 

ـ وردة ورقية. 

ـ كتاٌب سميك. 

ـ مفتاح للسدادات. 

ـ مسامٌر فتّي. 

ـ جوزة. 

ـ صّبار. 
تجري األحداث في غرفة مدخل، تطّل نافذتها الصغيرة على الفناء. 	 

فضالً عن األشياء الرضورية كاملشجب واملرآة والطربيزة، مثة فوق منضدة صغرية 

عرجاء ـ منفضة سجائر قدمية فارغة تخّص شخصاً قد هجر التدخني، ووردة ورقية 

غرباء، ال يُعرف كيف وقعت ها هنا، وأشياء أخرى ستتعرفون عليها أثناء عرض املرسحية. 

الوردة الورقية
حكاية في مسرحية

ف. د. كريفين 
ترجمة: أحمد نارص
مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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ـ  ف. د. كريفني الورقية  الوردة  حكاية يف مسرحية: 

- عتبة –	 
نافذة. عىل طنفها ينتصب صبّار قديم غري حليق، يتطلّع إىل املدخل، الذي يقع يف منطقة 

جانبية. 

يشعر الصبّار بامللل، فيتثاءب باستمرار، رمبا، عىل ما يبدو، ألنه يرى كل يوم األشياَء 

ذاتها.

ومن الشارع تتناهى من مكان علوي أصوات أغنية: 

عملنا ليس عيباً، 

الشغل نافٌع ولذيذ. 

أنا جوزة مرتّبة،

أحبُّ النظام. 

االرتفاع ال يعنيني، 

انحدر نحو األسفل، 

إذا ما رأيُت وحالً وغباراً...

تنظر الجوزة من النافذة. تقبع عىل غصٍن، وبغصٍن آخر متسح الغبار عن جدار البيت.

تقول الجوزة للصبّار:

ـ مرحباً، ماذا تعملون هنا؟ 

أنا أدرس هذه  ببساطة( ها  يعمل شيئاً، إمنا ال ميكنه أن يجيب هكذا  الصبّار: )هو ال 

الطاولة الصغرية. 

الجوزة: وهل يف هذا يشء من املتعة؟ 

الصبّار: )هو ال يرى شيئاً من املتعة، لكن عليك أن تُضفي عىل ما تقوم به معنًى ـ ما( 

نعم، مثة متعة.

الجوزة: إذا مل تعارض، أنا أيضاً أمارس املراقبة، والسيام أن لدّي قليالً من الفراغ. 

الصبّار: اجليس، ماذا هناك؟ 

جلست الجوزة بجانبه، وراحا يتطلّعان معاً إىل املدخل. 

الفصل األول	 
طاولة صغرية يف املدخل املريئ من قبل الصبّار والجوزة. فوق الطاولة منفضة قدمية 

فارغة، ووردة ورقية، وكتاب سميك ومسامر شاب. وغري بعيٍد عن الطاولة؛ شقٌّ ضيّق يف 
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ت: أمحد ناصر

الباب، بحيث يستطيع قاطنو املدخل رؤية كّل ما يجري يف الغرفة.

الوردة الورقية: قد حلمت أنني أسافر إىل مكاٍن ـ ما. ..

املنفضة الفارغة: يا إلهي مرة أخرى هذه األحالم! أنا التي لها ماٍض عريق، ال تعرتيني 

الكتاب السميك( قولوا، هل تعريون  أما أنت... ما سبب ذلك؟ )توّجه كالمها إىل  األحالم، 

األحالَم أهميّة ـ ما؟ 

يصمت الكتاب السميك. 

املنفضة الفارغة: أنا، مثالً، ال أعريها اهتامماً قط. أذكر، أياٍم يف شبايب، حلمُت بجبل 

»كازبيك«. انتظرُت وانتظرت، ثم بعد ذلك حلمت ببحر »البيلومور« *، واألمر أيضاً مل يتّم. 

ال، األحالم مجرد هراء. )توّجه كالمها إىل الكتاب السميك(، أليس حقاً؟ 

يصمت الكتاب السميك. 

املنفضة الفارغة: هراء موصوف. يف اآلونة األخرية مل تعد تراودين األحالم. إنه جهٌل 

مطبق. )تصمت قليالً ثم تتوّجه إىل الوردة الورقية( هل حلمِت يوماً بالسفر إىل مكاٍن ـ ما؟ 

* البيلومور: البحر األبيض، يف الشامل الرويس، مساحته 80000 كم2، تربطه قناة ببحر 

البلطيق ـ املرتجم.

تومئ الوردة الورقية إيجاباً. 

املنفضة الفارغة: مع َمن، إذا مل يكن األمر رّساً؟ 

الوردة الورقية: آٍه! ليس لهذا من أهمية. 

املنفضة الفارغة: أجل، طبعاً. وردتنا مرًة أخرى يبست يف سبيل أحٍد ـ ما. كم مرة قلُت لِك 

يا حبيبتي، أنه من الرضوري أن نتعلّق بالحياة بيرٍس وبساطة. ثقي بتجربتي، كان لدّي عدٌد 

كاٍف من أعقاب السجائر. كانوا يحرتقون، بينام كنُت باردة، احرتقوا متاماً، وها أنا ذا سليمة، 

كام ترين. الحبُّ يا له من مسألة! يجب أن يحب اإلنسان بكلّيته، ومبهارة. 

الوردة الورقية: مثل هذه املحاكامت العقلية غري مفهومة عندي. 

املنفضة الفارغة: ال بأس ستتفّهمني، مجرد أنك تفتقرين إىل التجربة. 

الوردة الورقية: هناك يف الغرفة ـ الحياة الحقيقية. 

املنفضة الفارغة: ما هو اليشء الحسن الذي وجْدتِه يف الغرفة؟ 

الوردة الورقية: حسٌن، انظري بنفسك، هاك، أترين طاولة املكتب؟ كّل يوٍم متور حركًة: 

ـ كلّها منهمكة  الورقة واملسطرة والبيكار  أقالم الرصاص وأقالم الحرب تكتب أشياء معيّنة، 
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ـ  ف. د. كريفني الورقية  الوردة  حكاية يف مسرحية: 

بأعامٍل طريفٍة، مهمة. 

املنفضة الفارغة: يف رأيي عندنا أكرث هدوءاً مام هم فيه. 

الوردة الورقية: أو هناك، مثالً، منضدة املائدة، حولها يجتمع الكثري من الناس، وغالباً ما 

تكون الصحاف والفناجني، املالعق والشوكات ـ مبزاٍج مرح، رائق جداً. 

املنفضة الفارغة: مرٌح رائع!

الوردة الورقية: واألريكة! انظري إىل تلك األريكة! أّي طنافس جميلة عليها! آٍه، كم أود 

الجلوس عىل هذه األريكة!

املنفضة الفارغة: هذه فلسفة غري مفهومة بالنسبة إيّل. )توّجه كالمها إىل الكتاب السميك( 

وبالنسبة إليك؟ أنت، أيها الكتاب الحكيم، العارف، هل تفهم هذه الفلسفة؟ 

يصمت الكتاب السميك. 

املنفضة الفارغة )للوردة (: أنِت تعرّبين عن الفكرة بصورة غامضة. 

املسامر الفتّي: ال يشء غامضاً البتة. الوردة محقة: أّي حياة عندكم عىل الطاولة؟ رتابٌة 

متواصلة. 

املنفضة الفارغة: )تلتفت إليه( أيها الفتّي، من أين ظهرَت فجأًة؟ 

املسامر الفتي: لقد جئت من ورشة النجارة. 

املنفضة الفارغة: أّي قاطٍن جديد هذا؟ 

املسامر الفتّي: )ينتعش( أنِت، أ مل تسمعي شيئاً عن ورشتنا؟ 

املنفضة الفارغة: )بيشء من التسامح( أيها العزيز، لدينا ما يكفينا لنسمع عنه. 

جداً.  رائٌع  مكان  إنها  تدرون...  عنها.  سأحدثكم  كذلك،  األمر  دام  ما  الفتّي:  املسامر 

مسحجنا )الفارة( أ ال تعرفونه؟

املنفضة الفارغة: أّول مرة أسمع عنه. 

املسامر الفتّي: إذاً، لقد نّجر مسحجنا منذ مدٍة غري بعيدة ألفاً من الرشائح، ولذا أدرجوا 

اسمه يف لوحة الرشف. 

املنفضة الفارغة: لوحة الرشف؟ وما هي؟ 

املسامر الفتّي: حسٌن، كيف هذا! أنِت مل تسمعي عن لوحة الرشف؟ يسجلون أسامء أفضل 

العامل الذين تفّوقوا يف عملهم. 

املنفضة الفارغة: أّي هذياٍن هذا!

املسامر الفتّي: ملاذا هذيان؟ ها كم مثالً: املطرقة، إنها أفضل الطارقني. 



اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 1482020

ت: أمحد ناصر

املنفضة الفارغة: أيها الفتّي، أصدقاؤك األجالف قلاّم يثريون اهتاممنا. باملناسبة، يبدو 

كأنك قد هربَت منهم.

فأبديُت  مسامري،  إىل  تحتاج  الغرفة  أن  يل،  قالوا  لقد  أهرب،  مل  أنا  الفتّي:  املسامر 

موافقتي. والغرفة هي وجهتي.

الوردة الورقية: )بحيوية( أنت تسافر إىل الغرفة؟ آٍه، كم أود لو كنت مكانك!

املسامر الفتّي: ملاذا مكاين؟ أستطيع اصطحابك معي ببساطة. طبعاً، إذا ما وافقِت. 

املنفضة الفارغة: إىل أين يرسلونك؟ 

املسامر الفتّي: إىل الجدار. 

املنفضة الفارغة: أ إىل مكاٍن عاٍل؟ 

املسامر الفتّي: ليس كثرياً. 

الوردة(  )تتوجه إىل  الصغرية.  اللقاء عىل طاولتنا  يكفينا  ـ  ليس كثرياً  الفارغة:  املنفضة 

سيكون هذا جنوناً إذا ما وافقِت.

املسامر الفتّي: )للوردة( قيل يل أن الجدار فارٌغ، وال يشء مطلقاً هناك. بدايًة سيكون 

األمر موحشاً قليالً، لكن ال بّد من أن يأيت أحٌد ـ ما إىل املكان الفارغ. 

املنفضة الفارغة: هل سمعتم، جداٌر فارغ!

الوردة الورقية: أجل، فعالً، األمر غري مريح. أما كان بإمكانهم أن يرسلوك إىل األريكة؟

املسامر الفتّي: ال، األريكة ال تحتاج إىل املسامري. مسامريها تكفيها. 

الوردة الورقية: رمبا عىل طاولة املكتب؟  أو عىل »حاملة الكتب«؟

املسامر الفتّي: ال، هناك، أيضاً، ال شغل يل. 

الوردة الورقية: آه، كم أنا آسفة، ألنهم مل يرسلوك إىل األريكة! مثة طنافس جميلة جداً!

املسامر الفتّي: أؤكد لكم أننا لن نكون يف حاٍل سيئة عىل الجدار. سنكون نحن األوائل، 

وبعدئٍذ سيلحق بنا آخرون. ال بّد من أن يكون البعض أوائل البادئني. 

املنفضة الفارغة: أحٌد ما ـ وهذا ال يعنينا. أحٌد ـ ما، هذا ال يعني أن نكون نحن بالرضورة. 

تستطيع، أنت نفسك، أن تكرس رأسك، لكن ما من رضورة لإلمضاء عن اآلخرين. 

املسامر الفتّي: اعذروين، ما تقولونه هراء. )للوردة( فلنمِض، ستكونني يف حاٍل جيدة، 

سرتين. 

الوردة الورقية: للحق، أشعر بيشء من الرهبة...

وافقِت  إن  بعد،  وفيام  الجديد،  مكاين  سأستقّر يف  فّكري.  جميل.  أمٌر  الفتّي:  املسامر 
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ـ  ف. د. كريفني الورقية  الوردة  حكاية يف مسرحية: 

أخذتك، اتفقنا؟ 

الوردة الورقية: اتفقنا. 

املنفضة الفارغة: هذه األيام ترعرعت شبيبة متهّورة. )توّجه كالمها إىل الكتاب( ماذا تعّد 

هذا؟ 

يصمت الكتاب السميك. 
ستارة

الفصل الثاني
الطاولة الصغرية ذاتها. عليها املنفضة، الوردة الورقية، الكتاب السميك ومفتاح للسدادات. 

مفتاح السدادات: )ملنفضة السجائر( آ، مرحباً أيتها العجوز، مل أتوقّع أن ألتقي بك ها 

هنا !

اعتمده  الذي  الكلفة  رفع  يعجبها  ال  وقورة،  رصينًة،  اآلن  )أصبحت  السجائر:  منفضة 

املفتاح( أنا ال أعرفك.

مفتاح السدادات: ال تعرفينني؟ أما أنا فأعرفك جيداً!

املنفضة الفارغة: كفَّ عن هذا أيها الوقح!

مفتاح السدادات: ال تنديّس يف الزجاجة )ال تجاديل ملجرد الجدال ـ م. ( أحتاج إليك 

يف أمر.

املنفضة الفارغة: وأّي أمٍر هذا؟ 

مفتاح السدادات: كيف سأفتل هذه الوردة الورقية؟ أنا معجب بها إيجابياً.

املنفضة الفارغة: الفتل، مرًّة أخرى؟ أ مل تشبع فتالً للسدادات كلّها؟ 

املفتاح: دعك من هذا، أيتها العجوز! أنا ال أحيص عليك أعقاب سجائرك. 

املنفضة الفارغة: انس موضوع األعقاب. أما فيام يخّص الوردة فلن تفيض عالقتك بها 

إىل يشء، لديها خطيبها ـ املسامر الفتّي. 

املفتاح: املسامر؟ ذاك الذي تلّقى صفعة منذ أمٍد قريب؟ 

املنفضة الفارغة: صفعوه؟ أ متأكٌد من ذلك؟ وملاذا؟ 

أال  قال(  ثم  لذا صفعوه. )صمت  املناسب.  املكان غري  أنفه يف  دّس  استحّقها.  املفتاح: 

تعرّفينني عىل الوردة؟ 

املنفضة الفارغة: يا له من لجوج! حسٌن، تعرّف! )إىل الوردة( عزيزيت، اسمحي يل أن 

أعرفك عىل زمييل القديم.
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املفتاح: )بصوٍت خافت( ميكنك أالّ تنرشي األحاديث عن السن. )إىل الوردة( يف عليّة 

املجتمع ال مُيكن إيجاد مثلك أيتها الفاتنة!

الوردة الورقية: )بدالل( وهل تدرون ما قد تجدونه يف املقامات االجتامعية العليا؟ 

املفتاح: كيف ال! أعرف. قيّض يل أن أفتل...

املنفضة الفارغة: يا للعجب، مجتمع! مجتمعنا أيضاً ليس سيئاً. بل لدينا كتاب، هو ذا عايل 

الثقافة. 

الوردة الورقية: )للمفتاح( هل تسّنى لك املكوث عىل الجدار يف الغرفة؟ 

املفتاح: ما الجدار! مكاٌن فارغ. لقد عرفُت السدادات، التي طارت إليه، وصدمته مبارشة. 

ال يشء مميزاً يف هذا، بدهي، مل يحصل ذلك. 

املنفضة الفارغة: أرأيتم، قد قلُت لكم! )تتوّجه إىل الكتاب( ها، أنتم أكّدوا أنني أفصحُت 

عن الفكرة ذاتها. 

يصمت الكتاب السميك. 

املفتاح: )للوردة( وهل لديك أحٌد عىل الجدار؟ 

الوردة الورقية: )محرجة( أجل، مثة املسامر، أحد معاريف. 

املنفضة الفارغة: خطيبها. هو ذاته؛ َمن تلّقى الصفعة، كام أكّدتم. 

الوردة الورقية: )بذعر( ماذا تقولون؟!

املنفضة الفارغة: عليك أن تفّكري جيّداً قبل أن تربطي مصريك مع مسامر مشبوه. لو 

كنت مكانك لفعلت!

املفتاح: نعم، يف االرتباط معه اآلن خطورة. اآلن قد صدحت أغنيته. 

الوردة الورقية: )بحرية( كيف حصل هذا؟ لقد كان طيّباً، مسامراً مستقيامً. عالَم صفعوه؟.

املفتاح: بسبب تلك االستقامة، بالذات. االستقامة ال تفيض إىل الخري.

الوردة الورقية: ماذا بوسعي أن أفعل اآلن؟ كنت أنتظر أن يهيئ نفسه، ويدعوين إليه...

املفتاح: وكنِت ستسافرين إليه؟ إىل الحائط؟ أنت حمقاء. 

املنفضة الفارغة: طبعاً حمقاء! أن تهجري طاولتنا الصغرية املريحة، وتندفعي إىل جداٍر 

مجهول ـ هذا، يف أفضل تقدير، طيش. 

املفتاح: نتيجة امللل لن تزحفي إىل الحائط، فحسب وهل مثة حياة لديكم؟ 

الوردة الورقية: كم أنت محق، كم أنت عىل حق! لََكم أحلم بالسفر من هنا إىل الغرفة!

املفتاح: أستطيع أن أقدم، بهذا الصدد، خدمايت. 
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ـ  ف. د. كريفني الورقية  الوردة  حكاية يف مسرحية: 

الوردة الورقية: وهل بإمكانكم الوصول إىل الغرفة؟ 

املفتاح: هذا أمٌر ميسور بالنسبة إيّل.

الوردة الورقية: لعل بإمكانك االستقرار عىل األريكة؟ 

املفتاح: طبعاً، عىل األريكة! هذا أمٌر مفروغ منه!

الوردة الورقية: آٍه! خذين، خذين، أنا طوال عمري أحلم بتلك األريكة. 

املفتاح: بكّل رسور! يا صغرييت. أنا جاهز للقيام بأي يشء يف سبيلك !

ستارة

الفصل الثالث
الطاولة الصغرية ذاتها. عليها ـ املنفضة الفارغة والوردة الورقية والكتاب السميك. 

الوردة الورقية: لقد حلمت من جديد أنني أسافر إىل مكاٍن ـ ما. 

ـ فالفرص السانحة، عىل ما  املنفضة الفارغة: أسافر، أسافر... كان عليك أن تسافري 

يبدو، قد تيرّست بصورة وافية.

الوردة الورقية: مل أحزم أمري. كنت دامئاً أخىش أمراً ـ ما. 

املنفضة الفارغة: أّما أنا فلم أخش شيئاً أيام زماين. 

الوردة الورقية: أنت ـ شأٌن آخر. طباعك مختلفة عني متاماً. 

املنفضة الفارغة: وما شأن الطبع يف هذا؟ مجرد أن عىل الفرد أن يعرف كيف يعيش. 

)تصمت( واملفتاح ما يزال منهمكاً يف مالّذه مع سدادات جديدة. أنا مل أثق أبداً باستقامته!

الوردة الورقية: )بحزن( أّما أنا فوثقت.

املنفضة الفارغة: طبعاً! وهل أنت تفقهني شيئاً يف حياتك؟ هاِك مثالً، مل تثقي باملسامر، 

وها هو اآلن ـ أ مل تسمعي؟  أّي منصٍب عال تسّنم يف الغرفة؟

الوردة الورقية: قد كّررِت عيّل هذا أكرث من عرشين مرة. 

املنفضة الفارغة: وسأقول هذا مئة مرة أخرى. لقد أضعِت سعادتك بيديك. املسامر، ذاك 

الجميل، مسامٌر مستقيم! وذلك املفتاح األحمق روى أنّهم صفعوه. 

الوردة الورقية: ما من رضورة لنتذكّر املسامر.

املنفضة الفارغة: كيف ال رضورة؟ فهو بطل! أ مل يأِت إىل جداٍر فارغ، واآلن تحيط به 

اللوحات وصور املشاهري ومذكّرة التقويم. وهو نفسه يحمل لوحة بديعة؛ قرًّة للعني. ال، يجلس 

املسامر مبتانة، سأقول برصاحة ـ أنا فرحة من كّل قلبي، إذ استقّر يف األعايل. أّما أنا، فأذكر 
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أن عقب سيجارة كان لدّي...

الوردة الورقية: املسامر، مسامٌر خرّيٌ، طيّب! أنا نفيس ال أدري كيف استطاع املفتاح أن 

يفتل رأيس. 

املنفضة الفارغة: اغرترِت بخصالت شعرك يا عزيزيت. أمٌر عادي، أنثوي محض. واآلن 

تأميل املسألة واستخليص منها العرب.

الوردة الورقية: لكن، أنت نفسك قلِت أن املسامر مستقيم أكرث من املعتاد.

املنفضة الفارغة: يعني، ليس مستقيم كثرياً، بل إىل أبعد حّد. ما من رضورة للمامحكة 

يف الكالم. 

الوردة الورقية: وأنِت أطنبت يف مديح املفتاح وخصالت شعره. أ ليست هي الحقيقة؟ 

املنفضة الفارغة: إنها الحقيقة، الحقيقة الجوهرية. يف ذلك الزمن كانت خصالت شعر 

املفتاح تنفعه، فهو يتعامل مع السدادات فحسب، يف حني كان ال بّد للمسامر من التغلب عىل 

الجدار الحجري، واالستقامة رضورية له. أتذكّر كان لدّي عقب سيجارة. ..

الوردة الورقية: حسٌن، قويل يل: ماذا عيّل أن أفعل اآلن؟ 

املنفضة الفارغة: عالم تسألينني؟ أنا لن أساعدك يف يشء. اسأيل الكتاب ـ فهو حكيم، 

تحصيله العلمي رفيع املستوى.

الوردة الورقية: )تتوّجه إىل الكتاب( انصحني، أيها الكتاب، ماذا عيّل أن أفعل؟ 

يصمت الكتاب السميك. 

املنفضة الفارغة: هيّا قولوا لها، فأنت تعلم، أنت ذيك. 

الكتاب السميك: )يبادر أّول مرة إىل الكالم( ارِم الرزَّ يف املاء الغايل، دعيه يغيل جيّداً 

واطبخيه مدة عرشين دقيقة...

ستارة

فصل الختام
النافذة. عىل رفّها يجلس الصبّار والجوزة، ويتطلّعان إىل املدخل.

الجوزة: يا لها من قصة !

الصبّار: )يتثاءب( أّي قصة؟ 

الجوزة: قصة هذه الوردة الورقية. 

الصبّار: تلك الوردة التي عىل الطاولة؟ إنها تجلس، كام كانت. 
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ـ  ف. د. كريفني الورقية  الوردة  حكاية يف مسرحية: 

الجوزة: وأنت مل تَر شيئاً؟ 

الصبّار: )يستدرك( كيف ال، رأيت، رأيت. 

الجوزة: املسامر فتّي مقدام. لقد أنجز عمله بصورة رائعة، إذ صعد عىل الجدار. 

الصبّار: ملاذا صعد؟  مجرد أنهم أخذوه وغرزوه. 

الجوزة: ما لك! أ مل تسمع ما قال؟ 

الصبّار: )عىل عجل( سمعت، طبعاً سمعت. 

الجوزة: املصيبة كلّها يف أن الوردة ورقيٌة. مثل هذا ال يحدث مع وردٍة حقيقية. هل رأيت 

وردًة حقيقية؟ 

الصبّار: )قد أمىض حياته كلَّها يف التطلع إىل املدخل فقط، لكنه مع ذلك قال( رأيت، 

كيف ال. 

الجوزة: حسٌن، أمتنى لك كّل الخري. سأميض، العمل ينتظرين. 

الصبّار: إىل اللقاء!

تصعد الجوزة إىل غصنها، وتختفي خلف النافذة. يتناهى صوت أغنيتها: 

عملنا ليس عيباً، 

الشغل نافٌع ولذيذ. 

أنا جوزٌة مرتّبة، 

أحب النظام. 

االرتفاع ال يعنيني، 

انحدر نحو األسفل، 

إذا ما رأيُت وحالً وغباراً عىل الجدار. 

يقف الصبّار عىل النافذة، ويتطلّع إىل املدخل بثبات. يريد أن يرى ما رأته الجوزة، لكن 

بعد دقيقة غدت نظرته ساهية، ال مبالية. الصبّار يتثاءب. 

ستارة



بيغن وشارون
جائزة نوبل للموت
غابرييل غارسيا ماركيز

ت: بديع صقور

شاعر من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

ولكن  ـ  للسالم  نوبل  جائزة  نال  بيجن  مناحيم  أن  العجائب  أعجب  من 
ليس له دواء ـ يصعب علينا أن نصدق منذ أن نال الجائزة عام 1978، يف 
نفس الوقت نالها أنور السادات رئيس جمهورية مرص، ألجل اتفاقية سالم 
يف كامب ديفيد. هذه االتفاقية كان مثنها نفور العامل العريب من السادات، 
وبعد ذلك كانت سبباً يف قتله، أما بيجن فقد سمحت له أن ينفذ مرشوعاته 
يف  السبب  كان  قليلة  أيام  منذ  ولكن  بعد،  يكملها  مل  والتي  االسرتاتيجية، 

املذابح الوحشية آلالف الالجئني الفلسطينيني يف مخيامت بريوت.
لو كان يوجد جائزة نوبل للموت هذا العام لنالها بكل ضامن وبغري منافس 

/مناحيم بيجن/ نفسه واملجرم املحرتف الجرنال /أرئيل شارون/.
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ماركيز غارسيا  غابرييل  ـ  للموت  نوبل  جائزة  وشارون..  بيغن 

وهكذا نرى اآلن أن اتفاقيات كامب ديفيد مل تكن سوى صور، ليس لها مزية إال 

حامية ظهر إرسائيل، ولتقيض أوالً عىل منظمة التحرير الفلسطينية وتركيز مستوطنني 

جدد. 

للذين لديهم عمر طويل، ليتذكروا منشورات النازيني التي متاثل أغراض بيجن يف 

التوسع مثلام فعل /هتلر/ وأراد أن يوسع إمرباطوريته يف منتصف العامل.

وهو نفسه قال أنها الحل األخري للمسألة اليهودية، ودفع إىل إبادة 6 ماليني روح 

نائل جائزة  يراها  فلسطني كام  ملسألة  األخري  والحل  اإلرسائيلية  الدولة  توسع  بريئة. 

العسكرية  بالقوة  لبنان  باكتساح  املايض  5 حزيران  ابتدأت يف   /1978/ للسالم  نوبل 

اإلرسائيلية املدربة يف علم التخريب والدمار. مناحيم بيجن أراد أن يربر هذا االكتساح 

الدموي بحجتني كاذبتني، األوىل: حجة اغتيال السفري اإلرسائييل يف لندن/ شلومو 

أرجوف/ يف أواخر أيار.

والثانية: حجة رضب منطقة الجليل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية املتواجدة 

يف لبنان.

بيجن اتهم املقاومة الفلسطينية باغتيال السفري اإلرسائييل، وهدد بأخذ الثأر يف 

نفس الوقت، ولكن الرشطة اإلنكليزية بينت أن الفاعلني الحقيقيني هم من جامعة أبو 

نضال، الذين كانوا يف األشهر املاضية قد قتلوا بعض أعضاء منظمة التحرير، ويف ثاين 

حجة أثبت حاالً أن الفدائيني أطلقوا النار مرتني أو ثالثة عىل الجليل وقتلوا شخصاً 

واحداً، والقذائف اإلرسائيلية التي أسقطوها ألخذ الثأر ضد املخيامت الفلسطينية التي 

قتلت املئات من املدنيني.

يف الحقيقة أن الحرب التي أعلنها بيجن عىل أساس هاتني الحجتني، مل تكن شيئاً 

جديداً لقراء الجريدة األسبوعية اإلرسائيلية /عل همشامر/ التي أعلن فيها منذ شهر 

أحداً/  املعلنة ال متيت  الحرب  /أن  قائالً:  قبالً،  أشهر  تسعة  أعني   /1981/ عام  أيلول 

والجيش اإلرسائييل املعترب، واملدرب، األكرث سالحاً يف العامل قىض عىل 30 ألف مدين 

ال  املدة  مدينة، وخسائرهم يف هذه  ودمر نصف  أسبوعني،  ولبناين خالل  فلسطيني 

تزيد عىل 300 شخص. 



اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 1562020

ت: بديع صقور

اآلن اسرتاتيجية بيجن واضحة جداً: إبادة منظمة التحرير الفلسطينية.

حاول حذف املُطالب الوحيد بحقوق الفلسطينيني ـ القادر عىل املفاوضة من أجل 

السالم واملبنية عىل إقامة دولة فلسطني حرة يف الضفة وغزة، وحيث نفس بيجن أعلنها 

أرايض أجداده وأجداد الشعب اليهودي.. هذا االتفاق كان قريباً من 4 متوز املايض 

بالدولة  االعرتاف  قبل مببدأ  الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  يارس عرفات  عندما 

الفلسطينية ألن يف لقاء معه لصحيفة /لومون/ الفرنسية يف باريس، ولكن بيجن أهمل 

ذلك االعرتاف ألنه يعرقل مشاريعه التوسعية القامئة عىل قدم وساق، وتابع حديثه بأن 

يقيم منطقة ضامن حول إرسائيل، وتغيري موقف حكومة سوريا، لتكون الخطوة التابعة 

للتوسع يف حالة حرب دامئة بال توقف، ونتيجتها األخرية البد منها.

لبنان  تكتسح  اإلرسائيلية  القوات  كانت  ملا  املايض  حزيران  باريس،  يف  كنت  أنا 

وبالصدفة كنت كذلك يف العام املايض ملا كان القائد البولوين /خاروسيلسيك/ قد أقام 

الحكم العسكري يف بولنيا ضد إرادة األكرثية لشعب بولنيا.. كذلك كنت بالصدفة يف 

باريس عندما القوات األرجنتينية استولت عىل جزر ماليفينا، رد الفعل لهذه الحوادث 

مثري،  درس  مبثابة  يل  كانت  العام  والرأي  واألدبية  الصحفية  األوساط  يف  الثالث 

يل  وأعطيت  االجتامعية،  األوساط  يف  فعل  رد  وحدث  أوروبا  يف  أثرت  بولنيا  أزمة 

الفرصة إلضافة إمضايئ بني املختارين واملفكرين والفنانني الذين أرادوا أن يقيموا 

حفلة تكرميية لبطولة الشعب البولوين يف مرسح األوبرا بباريس بحضور وزير الثقافة 

الفرنيس، ومع ذلك بعض الصناعيني الذين ضد الشيوعيني اتهموين علناً بان معارضتي 

ليست تاريخية مثلهم /ألنهم بولونيّون وأنت ماذا يهمك؟/ يف هذا الجو العاطفي إن مل 

تظهر بشكل علني تكن خامالً.

وبالعكس ملا اكتسحت القوات اإلرسائيلية لبنان بشكل دموي كان السكون عاماً حتى 

بني األكرث تعصباً /جريميس البولوين/ مع أن عدد األموات والدمار ال يوجد نسبة بينهام 

عىل  األرجنتني  استولت  التاريخ  نفس  أنه يف  ذلك  إىل  أضف  البلدين،  مأساة  وبني 

جزر مالفينا ومجلس األمن لألمم املتحدة مل ينتظر 48 ساعة ليعطي األمر باالنسحاب 

للقوات األرجنتينية.



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

ناثانيال هوثورن
الخطيئة.. ماشتني مثل الدروب

د. حسن حميد

يف  فجاورته  البحر  عشقت  أرسة  من  هوثورن  ناثانيال  األمرييك  الكاتب  ينحدر 

للبحر بالوراثة، فكان يكتب  حياتها وأعاملها سنوات طواالً، وقد غدا هورثون عاشقاً 

ويرسم عىل الشواطئ ما يعن له من أقوال وأشكال، ويراقب اندفاعات األمواج وهي 

تأيت عىل أسطره الرملية فتمحوها، فيقدر أن األمواج متتلك قوة تدمريية ال يستطيع 

أراد أن يكون كاألمواج قوَة ال أحد يقف يف  أو مواجهتها، وقد  الرمل اإلفالت منها 

وجهها يف كّل مغامراته وألعابه، 
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وقد ميّز نفسه من أترابه حني أقلع عن الكتابة عىل الرمال واكتفى بلعب الدور 

الذي تقوم به األمواج، فكان يأيت عىل أفعال أترابه فيمحوها، وقد ظلت رغبته هذه 

هدفاً من أهداف حياته يف بحثه عن الدور األكرث تاثرياً ودميومة يف الحياة، وبذلك 

مل يعد فعله هذا عبثاً طفلياً، بقدر ما صار منهجاً لحياته يف كتابته ومعاشه معاً، ولكم 

كان يف طفولته، وبعد انفضاض جوالت اللعب مع أصدقائه، يعود إىل الشاطئ وحيداً 

ليك يرى ما الذي تبّقى من تلك األشكال التي صنعوها أو تلك الكتابات التي خطّوها 

كتبه مرات  لقراءة ما  به  يقوم  للمراجعة  العادة فعالً  الرمال.. وقد صارت هذه  عىل 

الشواطئ  أمواج  يشبه  عليهام مبوج  يأيت  فإنه  وإال  أبقاها،  عنها  فإن ريض  ومرات، 

فيمحوه محواً كامالً.

وحني كرب وتكامل وعيه رأى أن الحياة هي التي متثل األمواج البحرية ألنها متحو 

األسامء واألفعال العجىل التي تشبه الكتابات العجىل عىل أرض ال عمق لها كالرمال، 

وقد شخص أن أهل السياسة أسامًء وأفعاالً هم األكرث تأثراً بأمواج الحياة التي تأيت 

وعلة  التأثري  لفقدها  الناس  ذواكر  يف  عميقاً  تحفر  ال  ألنها  أفعالهم  وعىل  عليهم 

الدميومة والبقاء، وكذلك هم األدباء والشعراء الذين يكتبون السطحي والهاميش من 

أجل إرضاء غايات هي األخرى سطحية وهامشية ال لباب لها أو جوهر.

إن روح املغامرة التي هي ابنة رشعية للبحر قادت هوثورن إىل عامل الكتابة ألن 

املجتمع  ألن  املجتمع؟  داخل  طيبة  سمعة  أو  نفع  أو  مردود  ذات  تكن  مل  املهنة  هذه 

)كتابة  واملرسح  والشعر  األدب  إىل  نظرت  القيم  من  جملة  آنذاك  عرف  األمرييك 

ومتثيالً( باستخفاف شديد، وحملت عىل الفنون عامة سيف الرقابة ألنها عّدتها شكالً 

من األشكال املشجعة عىل انحدار األخالق العامة، وعبثية السلوك، وتهافت املعاين.

أن اختياره درب األدب ال يعني املغامرة بسمعته  ومع أن هوثورن كان يعي جيداً 

فقط، وإمنا يعني اختياره عامل الفقر والعوز، ألن الكتابة ما كان مقدراً لها آنذاك أن 

تعود مبكسب مادي يتيح للكاتب أن يعيش بيرس وهناءة.. فقد مىض )هوثورن( يف درب 

األدب حتى جعله حياته كلها.

ليحسب هوثورن  يطول حتى  غيابه  كان  بّحار،  1804 ألب  عام  ولد هوثورن يف 

وأختاه أن أرسته مؤلفة من أمه وأختيه ألن حضور األب كان أشبه بالومض يف ليل 

مدلهم العتمة، وقد ارتحل والده وهو مل يزل طفالً.
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متأثرة جداً  كانت  )التي  الوالدة  لكن  الحال،  مادية متوسطة  عاشت األرسة حياة 

بنظامه وعزلته، حتى إن أوالدها  البيت ديراً  برحيل زوجها( سعت إىل أن تجعل من 

الثالثة عاشوا يف عزلة داخل غرفهم، وهم يف رحابة البيت، لذلك اشتق كلُّ واحد منهم 

طريقة للحوار والتواصل مع اآلخرين، إحدى األختني كانت تغني، والثانية كانت تصنع 

الدمى وتتحاور معها، وهوثورن آخى خياله يف الحوار واملحادثة واإللهام.

كانت األرسة تعيش يف ميناء )سامل( حيث هي البواخر، وأرصفة امليناء، والغرباء، 

والعامل، والضجيج، لذلك أرادت األم أن تحرس أوالدها بعزلة وهدوء وتربية، حاميًة 

من غواية البحر يك ال مييش أحد منهم يف طريق األب الذي مات يف البحر بعدما 

عشق حياة البحر، واكتوى بأرساره ومفاجأته.

مل يحصل هوثورن عىل تعليم يوايف طموحه، لكنه عمق ثقافته عن طريق مطالعاته 

الشخصية، ومل يكن مجتهداً، كام ينبغي، ليك يتفوق عىل أقرانه كام قال عنه أساتذته، 

وإمنا كان هادئاً مياالً لعزلة، يقوم بواجباته املدرسية التي تؤهله للنجاح فحسب، ومل 

التحق  الثانوية  املدرسة  بعد  طفولته؛  سني  كل  أترابه يف  مع  ألعابه  يف  يكن صاخباً 

هوثورن بكلية بودوان دارساً للحقوق التي أبدى فيها تفوقاً يف حيازة علومها، مثلام 

التي كتب فيها، وكلها موضوعات تخص قضايا  نباهة يف اختياره املوضوعات  أبدى 

الحقوق، والقانون الدويل.

للواليات  رئيساً  غدا  الذي  بريس  فرانكلني  هوثورن صديقه  زامل  الكلية  هذه  يف 

املتحدة األمريكية، وبسبب صداقتهام املتينة، وثقة أحدهام باآلخر، انتسب هوثورن إىل 

الحزب الدميقراطي، وعمل يف مستهل حياته موظفاً يف الجامرك، وهناك أتاحت له 

الظروف بعض الوقت ليكتب بعض أعامله األدبية التي القت صدى طيباً يف الصحف 

واملجالت التي نرشت فيها، وحني تسلم صديقه فرانكلني بريس مهامه كرئيس للواليات 

املتحدة أدخله إىل السلك الدبلومايس، فغدا قنصالً دبلوماسياً يف بريطانيا وإيطاليا.

يف تلك الفرتة أي يف مرحلة الدبلوماسية تزوج هوثورن من صديقته صوفيا بيودي 

سابقاً،  عاشها  التي  العزلة  حياة  من  لنقل  أو  العزلة،  عامل  من  نهائياً  أخرجته  التي 

وشجعته كثرياً أن يصبح كاتباً أمريكياً مشهوراً، وقد اعرتف هوثورن أن صوفيا بيودي 

التأليف  عامل  يف  بعيداً  يغّور  جعله  الذي  الجوهري  السبب  هي  والحبيبة(  )الزوجة 

الذي أشار إىل  الذي امتدح كتابته، والناقد األول  القارئ األول  واإلبداع، وأنها هي 
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بيودي  لوال صوفيا  إنه  أيضاً:  وقال  أخرى،  جهة  من  براعاته  وإىل  جهة  من  هفواته 

فقد  واإلبداع،  والكتابة  الثقافة  عوامل  عن  بعيداً  به  وطّوحت  السياسة  عوامل  ألخذته 

كانت عوامل السياسة مغرية وغاوية بحق، وجاذبة إىل حّد العامء بحق أيضاً، وغريعوامل 

السياسة التي كادت تختطفه، كانت النريان تختطف الكثري من كتاباته أيضاً، فقد كان 

يقرأ كتاباته بالقرب من نريان املوقد، وقد راح يرمي إليها كل ما ال يعجبه منها، وهنا 

السياسة  كتاباته من غواية  أنقذت  بيودي  الذاتية إن زوجته صوفيا  يقول يف سريته 

وألسنة النريان الالهبة.

ومن طقوسه الكتابية أنه كان يقرأ يف الصباح، ويكتب بعد الظهرية، ويخرج للتنزه 

ليالً، فهو يلجأ إىل عزلته مع الكتاب يف وقت خروج الناس وانتشارهم، ويجالس ورقه 

بكامل يقظته يف الوقت الذي يذهب الناس فيه إىل القيلولة، وينترش يف العلن، وسط 

الطبيعة، حني يأوي اآلخرون إىل بيوتهم وفرشهم.

أوقات  فإنه عاش اضطراباً يف  السياسة وخالفاته،  بقضايا  انشغل  وألن هوثورن 

العمل، لقد عمل يف الجامرك حني كان الدميقراطيون يف الحكم، وفصل من العمل 

حني عاد الجمهوريون إىل الحكم، لهذا تقلبت الحياة بـ هوثورن وفق تقلبات السياسة، 

املتحدة  الواليات  اللذين يحكامن يف  الحزبني  يفقد موظفو أي حزب من  ما  )عادًة 

األمريكية ـ الدميقراطي والجمهوري ـ وظائفهم حني يتبادل الحزبان أدوار الحكم تبعاً 

لنتائج االنتخابات( يف أوقات انقطاعه عن العمل الوظيفي كان يعمل مستشاراً مالياً، 

يف املقاطعة التعاونية )بروك فارم( التي تبنت األفكار االشرتاكية، ويف فرتات انقطاعه 

عن العمل الوظيفي أيضاً كان ينكب عىل كتابة القصص والروايات التي وفّرت له دخالً 

مالياً أعانه عىل قضاء شؤون حياته.

يف عام 1846، وحني استلم الدميقراطيون الحكم، عني هوثورن مرشفاً عاماً عىل 

جامرك ميناء )سامل(، وكان يتقاىض راتباً سنوياً مقداره 1200 دوالر يف السنة، وهذا 

راتب خرايف آنذاك.

لكنه وبعد سنوات أربع فصل من عمله مع عودة الجمهوريني إىل الحكم، ومل تنقذه 

من الضائقة املادية سوى جهات ثالث هي: كتاباته، وإعانة أصدقائه، وحكمة زوجته 

التي غدت أماً لطفلني، ولكم كانت تفرح حني يتاح له الوقت بعيداً عن أعباء الوظيفة 

يك يخلو إىل أفكاره وأقالمه وأوراقه، ولكم كانت تدخر من مال الوظيفة بعيداً عن 
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أنظاره من أجل أوقات االنقطاع عنها )أعني الوظيفة(، ولكم أعانه األصدقاء وأمدوه 

باملال تقديراً ألدبه، مثلام أعانته كتاباته عىل استجرار املال والشهرة.

أدبه:

كانت بدايات هوثورن األدبية يف النرش مع روايته )فانشو( سنة 1828، وفيها يصّور 

جامل العزلة، وعدم مخالطة اآلخرين يك ال تكون املخالطة مجاالً للخطيئة، ومن بعد 

تغدو الخطيئة مقدمة لعذاب قادم، ومل تالق هذه الرواية أي اهتامم من القراء أو 

النقاد، ومل تعد عىل هوثورن بأية مكاسب مالية، بل فرّخت أسئلة ثقيلة وموجعة دارت 

حول جدوى الكتابة.

الرواية كتب مجموعة من القصص ظهرت يف أربعة أجزاء متتالية يف  بعد هذه 

خمسة عرش عاماً، وكانت تحت عنوان )قصص رويت مرتني( وقد حملت بعض أجزائها 

عناوين فرعية، و حققت له  حضوراً وافراً يف املشهد الثقايف األمرييك آنذاك، لقد بدأ 

بإصدار الجزء األول منها سنة 1837، ]وللقارئ الكريم أن يلحظ كيف مرت سنوات 

طوال عىل صدور عمله الروايئ األول ـ فاشيو ـ ومعاودة الكتابة، ألن إخفاق روايته 

والثالث سنة   ،1842 والثاين كان  األدبية[  السنوات ملحو خيبته  تلك  احتاجت إىل كل 

1846، والرابع سنة 1852، وتنظم القصص روٌح متجد السامء من دون أن تتخىل عن 

اآلثام التي تلف الناس عىل األرض، إنها قصص تعرب عن توجه هوثورن الحميم يف 

معالجة القضية التي رهن حياته من أجل الكشف عنها، وهي املتمثلة مبعادلة الخطيئة 

والعذاب، أو الخطيئة والعقاب، وما هو بينهام من اعرتاف، وفيها انتقال من الواقع إىل 

الخيال، مثلام فيها املزج بني الواقع والخيال ألن يف الواقع خياالً، ويف الخيال واقعاً، 

وألن هذه الثنائية هي عامد الحياة، عليها تنهض، وبها تُقـيّـم.

ولعل العمل األديب الذي يجلو هذه القضية ويبدي جوهرها وتأثريها يف النفوس 

هي روايته )الحرف القرمزي( التي صورت الحب الظليل الذي يقع بني امرأة جميلة 

جداً هي )هسرت برن( وشاب قسيس جميل جداً أيضاً هو )آرثر دميسدال(، واملشكلة هنا 

ال تكمن يف عمل القس فحسب، وإمنا هي كامنة يف أن املرأة )هسرت( متزوجة من 

الطبيب )روجر شيلنجوبرث( الذي غاب عن زوجته سنوات عدة، ثم يعود ليجد زوجته 

أماً لطفلة صغرية اسمها )بريل(، وتنعقد جدلية رصاع هذه الرواية من هذه العالقة بني 
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)شيلنجو  الطبيب  والزوج  )هسرت(  واملرأة  )دميسدال(  القس  األربع:  الشخصيات  هذه 

برث(، والطفلة )بريل(.

املرأة تعرتف بالخطيئة، والقس يطالبها باالعرتاف، أي أن تذكر اسم عشيقها والد 

الفتاة، والزوج الطبيب ينتظر النتيجة، والطفلة تلعب دور األمل الجديد لحياة اخرتقتها 

للحب،  والعطش  الروح،  ونداءات  الجسد،  ونداءات  الغياب،  وقسوة  الظروف،  قسوة 

وأسئلة الفرح، وأدعية الليل الخافقة إىل حّد الهمس.. حتى أنهكتها تعباً وشكوى وأسئلة 

ُمرة.

الرواية  الشهرة، وهي  التي منحت هوثورن  القرمزي( هي  )الحرف  الرواية  هذه 

التي مل يكن راغباً بنرشها لعدم قناعته بها، ولعدم استطاعته تقبل خيبات أدبية جديدة، 

تبناها،  قرأها  وحني  الرواية،  مخطوطة  أخذ  فيلدز(  ت.  )جيمس.  أعامله  نارش  لكن 

وخاطب هوثورن قائالً إنه كتب الرواية التي ستخلد اسمه، وهكذا كان فعالً، أما عنوان 

الرواية فيشري إىل حرف )ز( أول حروف كلمة )زانية( التي طبعته )هسرت( عىل ثوبها 

وعىل نحو ظاهر معرتفة بخطيئتها، يف حني طبعه القس دميسدال )الذي راوغ كثرياً 

يك ال يعرتف( عىل جلده وأخفاه تحت ثوبه الطويل.. لكن اعرتافه أخرياً، جعله ميزق 

الثوب يك يبدو حرف )ز( أول حروف كلمة زاٍن، جلياً ظاهراً أيضاً، القرمزية هنا عند 

القس وعىل جلده نصف، والقرمزية هناك عىل ثوب )هسرت( نصف آخر، وباجتامعهام 

تبدو الخطيئة.. التي انتظر )شيلبنجوبرث( اإلفصاح عنها طيَّ مكابدات وآالم وهواجس 

كادت تقيض عليه.

بعد هذه الرواية )الحرف القرمزي( كتب هوثورن رواية عنوانها )املنزل ذو القبب 

السبع(، وهي مثقلة بالخطيئة أيضاً، وتتعاورها وخزات الضمري من كل الجوانب، والندم 

يعصف بها وتجلوها تحت وابل من األحزان املطرية، ثم كتب روايات أخرى من أبرزها 

بينهام  وما  والعقاب  الخطيئة  موضوع  تعالج  للحقول(،  مرمري..  )إله  عنوانها  رواية 

من اعرتاف أيضاً. لقد أراد هوثورن أن يقول: إن املجتمع ظامل ولكن ال بّد منه، وأن 

الخطيئة عار، ومكابدات، وندم.. ولكن ال بّد منها، وال خالص إال بالرضا!



منـــير  الرفــــاعيترجمة واختيار وإعداد:
مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

نوافذ 
على األدب والثقافة في العالم

جائزتا نوبل لآلداب 2018 و2019 لـ بولندية ومنساوي. 	 

أولغا توكارتشوك البولندية املثرية للجدل... 	 

توجت بنوبل عن خيالها الرسدي املوسوعي.  

بيرت هاندكه.. وشاعرية التكثيف وااليجاز.	 

السطو عىل جائزة نوبل؟	 

ملاذا منحت السويد نوبل اآلداب لصديق مجرمي الحرب!	 
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جائزتا نوبل لآلداب 2018 و2019

بولندية ونمساوي 

توجت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك بجائزة نوبل لآلداب لسنة 2018 بعد إرجائها 

السنة املاضية بسبب فضيحة جنسية. ونال النمساوي بيرت هاندكه جائزة 2019، حسبام أعلن 

األمني العام الدائم لألكادميية السويدية املانحة للجائزة ماتس مامل.

أولغا  أن  مامل  ماتس  للجائزة  املانحة  السويدية  لألكادميية  الدائم  العام  األمني  وأعلن 

توكارتشوك كوفئت »عىل خيالها الرسدي الذي يرمز من خالل شغف موسوعي إىل تجاوز 

الحدود كشكل من أشكال الحياة«.

فيام كوفئ بيرت هاندكه عىل أعامله »التي غاصت يف فرادة التجربة البرشية، مدعومة 

برباعة لغوية«.

وألفت أولغا توكارتشوك )57 عاماً( حواىل 12 عمالً وتعد أملع روائيي جيلها يف بولندا. 

وترتاوح أعاملها املتنوعة جدا بني القصة الخيالية الفلسفية )األطفال الخرض 2016( والرواية 

البوليسية البيئية امللتزمة وامليتافيزيقية )عىل عظام املوىت 2010( وصوالً إىل الرواية التاريخية 

الواقعة يف 900 صفحة )كتب يعقوب 2014(. وقد ترجمت أعاملها إىل أكرث من 25 لغة.

الحالية  الحكومة  سياسة  انتقاد  يف  وبيئياً  سياسياً  امللتزمة  اليسارية  الكاتبة  ترتدد  وال 

املحافظة والقومية يف بالدها. كام أنها نباتية وتتميز بترسيحة شعر بضفائر إفريقية.

باللغة  الكتاب  أحد  فهو  عمالً   80 من  أكرث  عاماً(   76( هاندكه  بيرت  أصدر  جهته،  من 

األملانية الذين يتمتعون بأكرب نسبة قراءة. وحولت الكثري من أعامله إىل مرسحيات.

وقد أصدر أول عمل له بعنوان »الزنابري« سنة 1966 قبل أن يشتهر مع »توتر حارس 

املرمى خالل ركلة الجزاء« يف العام 1970 ومن ثم »املصيبة الالمبالية« )1972( الذي يريث 

فيه والدته بشكل مؤثر.

وبرغم تتويجه، فهو من الشخصيات التي ترى أنه ينبغي إلغاء جائزة نوبل اآلداب »فهي 

شكل من أشكال التقديس الزائف الذي ال يفيد القارئ بيشء«.
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أولغا توكارتشوك 
البولندية المثيرة للجدل

توجت بنوبل عن خيالها السردي الموسوعي..

تُعد أولغا )57 عاماً( أديبة مجهولة يف منطقتنا العربية، ورمبا نيلها جائزة البوكر 

املعروفة يف العام املايض )2018( كان سيُعّجل برتجمتها إىل العربية، وخاصة روايتها 

»رحالت« الفائزة آنذاك، ولكن مل مُتهل األيام املرتجمني، فرسعان ما نالت جائزة نوبل 

لآلداب يوم أمس لعام 2018، وهذا ما يُرّسخ الوصف الذي أطلقه النقاد عليها بأنها 

»أنجح كاتبة أوروبية« بنيلها جائزتني عظيمتني يف عام واحد.
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ووفق ما قاله اإلعالم -بعد نيلها جائزة نوبل لعام -2018 فإّن أولغا تُعد من »أنجح 

ُكتاب جيلها شهرة ورواجاً حتى قبل حصولها عىل نوبل، ورمّبا جاءت الجائزة متعّجلة 

أعوام  لعّدة  تنتظر  أن  املمكن  من  كان  الكربى  الجائزة  أن  ذلك  يعني  ورمّبا  إليها«. 

أخرى، طاملا أنها نالت »املان بوكر« يف العام املايض، وأدى ذلك إىل انتشارها عاملياً 

من خالل استعادة ترجمة رواياتها السابقة، مثل رواية »اضطراب«. 

من جهة أخرى، رأى بعض النقاد أن نيل أولغا لجائزة نوبل يعني أنها تستحقها ليس 

لكونها كاتبة فقط، خاصة مع وجود كاتبات مخرضمات وشهريات مثل مارغريت أتوود 

)1939( وماريز كوندي )1937( ولودميال أوليتسكايا )1943(، وبالتايل انحيازا لقيمتها 

يف الكتابة أكرث من كونها امرأة كان ال بّد من اختيارها بني عدد آخر من األديبات. 

»رحالت« تاريخية تقودها للعالمية
بدأت أولغا عاملها األديّب مع نرش مجموعة شعريّة »مدينة يف مرايا« )1989( وهي 

يف السابعة والعرشين من عمرها. ثم أتبعت ذلك بروايتها األوىل »رحلة كتاب البرش«، 

الحياة  للبحث عن  الكتب«، وهي إشارة رمزيّة  للبحث عن »رس  وهي رحلة عاشقني 

نفسها. يجري الكتاب يف فرنسا القرن السابع عرش حتى نرش الرواية يف عام 1993، 

التي حّققت للكاتبة شعبيّة كبرية سواء لدى القرّاء أو النّقاد.

بعدها بثالثة أعوام نرشت تتمة الرواية تحت عنوان EE، وهو األحرف األوىل من 

اسم بطلته Erna Eltzner وهي فتاة نشأت يف عائلة بورجوازيّة أملانيّة بولنديّة طّورت 

قدراتها بشكل خارق. 

أيضاً يف عام 1996 نرشت أولغا روايتها الثالثة بعنوان »أور وأزمنة أخرى« وهي 

روايتها التي ما زالت تصدر يف طبعات جديدة، وتحقق لها نجاحاً مستمراً أدبياً وتجارياً، 

وتدور يف مدينة »أور« املتخيّلة يف رشق بولندا، الذي يسكنه املحاربون القدامى غريبو 

األطوار.

أولغا تروي حياة سكان تلك املدينة خالل مثانية عقود، أي منذ عام 1914. املدينة 

التي تكون تحت حامية أربعة مالئكة هم رفائيل وأوريل وغابرييل ومايكل، وتروي أولغا 

بالتوازي التاريخ البولندي املختلف واملتنوع، مع حكايا ومصائر الناس، مع ما يتلقونه 

من أفراح وعذابات، بذلك األسلوب التي تبدو فيه »أور« كأنّها منظورة من خالل زجاج 

محرتق!



167 اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 2020

العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

رسعان ما تُرجمت هذه الرواية إىل كثري من اللغات، من بينها األملانيّة، ومن وقتها 

البولندي، وكانت  أنّها من أفضل أصوات الرسد  صار يُنظر إىل أولغا توكاركوك عىل 

وقتها يف الرابعة والثالثني من عمرها.

التي اشتهرت  للرواية  الشكل املعروف  أولغا عن  ابتعدت  الكبري  بعد هذا االحتفاء 

وهو   ،)1997( »خزانة مالبس«  كتابها  ليصدر  نرثية،  ومقاالت  كتابة نصوص  إىل  به 

عبارة عن ثالثة نصوص قصرية تحت عناوين )نهار منزل. ليلة منزل. 1998(. صحيح 

أنه صدر رواية، كام يظهر عىل غالفه، غري أنه كان مزيجا من نصوص تبدو مثل رقع 

عىل سجادة واسعة. رسومات ومقاالت نرثية حول املايض والحارض يف مسقط رأس 

الكاتبة عىل الحدود البولنديّة التشيكيّة. عىل الرغم من أنه كان الكتاب األكرث صعوبة، 

عىل األقل بالنسبة ألولئك األقل دراية بتاريخ أوروبا الوسطى، فإنه كان الكتاب الوحيد، 

حتى ذلك الوقت، الذي تُرجم لها إىل اإلنجليزية. 

منذ ذلك الوقت نرشت أولغا مجموعتني من القصص القصرية »الدمية واللؤلؤة« 

)2000( و«العزف عىل طبول كثرية« )2001(، وشاركت مع اثنني من القاصني املجايلني 

لها وذوي الشعبيّة مثلها )جريزي بلش وأندريه ستاسيوك( يف إصدار كتاب قصيص من 

وحي أعياد امليالد. 

الروايات الضخمة، بأزمنتها الطويلة، وشخصيّاتها  بعد ذلك عادت إىل كتابة تلك 

واألملاين، وكذلك  البولندي  التاريخني  نهائيّة، ضمن  تبدو ال  التي  الكثرية، وحكاياتها 

األورويب، الذي يبدو وكأنّه ال ينتهي بني يدي أولغا، فأصدرت روايتها »اضطراب« التي 

تُرجمت مبارشة إىل كثري من اللغات األوروبيّة، ولتنهال عليها الجوائز واملنح والطبعات 

واألرباح، لحني صدور روايتها األشهر »رحالت« التي حازت عىل جائزة املان بوكر.

إثارة الجدل
املرتجم  وتعيش مع رشيكها  نباتية،  نسوية  فأولغا هي  الغارديان  وبحسب صحيفة 

وكالبها يف منطقة ريفية يف سيليزيا السفىل التي أصبحت جزًءا من بولندا فقط بعد 

الحرب العاملية الثانية.

وكان عمل أولغا »قد محراثك عىل عظام املوىت« قد مىض عليه عرشة أعوام عندما 

ترجم إىل اإلنكليزية، ويدور عن حكاية امرأة عجوز غريبة األطوار تحقق يف جرائم 

قتل البرش والحيوانات يف مجتمع الغابات النائية، وتتعرض للتحالف بني القوة واملال 

والبطريركية حتى نهايتها املأساوية.
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وبدا العمل متسقا متاًما مع أزمتنا السياسية والبيئية الحالية، وعندما تحولت الرواية 

بولندية  إعالم  وسائل  به  نددت   2018 عام  السيناميئ  برلني  مهرجان  فيلم يف  إىل 

ووصفته بأنه »عمل معاد للمسيحية بشدة ويشجع اإلرهاب البيئي«.

يف املقابل ردت أولغا بالقول ‹‹كنت ساذجة جداً إذ اعتقدت أن بولندا ستكون قادرة 

عىل مناقشة املناطق املظلمة يف تاريخنا«.

الثامن عرش  القرن  وتحيك روايتها األخرية »كتاب يعقوب« قصة زعيم ديني يف 

يدعى يعقوب فرانك، قاد عملية التحول القرسي ألتباعه اليهود إىل اإلسالم والكاثوليكية 

يف مراحل مختلفة، وتتناول الرواية حلقة مهمة من التاريخ اليهودي.

2014، تم استنكارها واعتبارها خيانة وطنية لجرأتها  وعندما نرُشت الرواية عام 

بل مارست اضطهاداً  ناٍج شجاع من االضطهاد  تكن مجرد  بولندا مل  إن  القول  عىل 

مروعاً للغاية كذلك يف بعض األحيان من تاريخها.

وعىل الرغم من أن الرواية مست االنقسامات التاريخية واأليديولجية يف األدب 

نالت  فإنها  البولندية،  القومية  األوساط  يف  عدائية  بطريقة  واستقبلت  البولندي 

استحسان النقاد والقراء، وبسبب أجواء من الشحن والكراهية كان عىل نارش الرواية 

استئجار حراس شخصيني لها، ومع ذلك قرئت الرواية من قبل عرشات اآلالف وفازت 

بأكرب جائزة أدبية يف البالد ويجري ترجمتها لإلنكليزية حالياً.

خيال سردي موسوعي
لقد كان توصيفاً صحيحاً من لجنة نوبل بأّن أولغا توكارتشوك متلك »خياالً رسدياً 

ميثّل بخوالج موسوعية عبور الحدود، باعتباره أسلوب حياة« وبأنّها »تبني روايتها ضمن 

الجنون،  مقابل  والعقل  الثقافة،  مقابل  الطبيعة  الثقافيّة:  األضداد  بني  التوتر  مجال 

والرجل مقابل املرأة، والوطن مقابل االغرتاب«.

أولغا التي استعملت خرباتها يف الطب النفيس لبناء دواخل شخصيّاتها من جهة، 

وكذلك لفضح الجرائم التي ارتكبها رجال من السلطة عرب تاريخ بولندا، تلقت تهديدات 

وصلت إىل القتل، ستشهد رواياتها ترجامت كثرية، وخاصة إىل اللغات التي مل تسبق 

الرتجمة إليها، ومنها اللغة العربية.
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بيتر هاندكه
وشاعرية التكثيف وااليجاز
»الشقاء العادي«، الرواية التي يروي فيها انتحار والدته، وشيئاً من شقاء طفولته، 

ويف  و«التعب«...  الجزاء«،  لحظة رضبة  املرمى  حارس  و«خوف  العرساء«،  و«املرأة 

جميع هذه الروايات يتميز بيرت هاندكه يتميز بشاعرية التكثيف وااليجاز لتكون رواياته 

شبيهة بقصائد موجعة وحزينة. ولعله عرب عن ذلك قائالً: »األدب هو اللغة التي أصبحت 

لغة. اللغة التي تتجّسد. أكتب باألنفاس ليك أكتشف املقدس. مقدس الحياة. أعتقد أنني 

رومانيس يعيد االعتبار للذاكرة«.



اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 1702020

ترمجة وإعداد: منــري الرفــاعي

1942 إىل طفولته عىل  املولود عام  بيرت هاندكه  يعود  »العاصفة«،  ويف مرسحية 

الحدود الفاصلة بني النمسا ويوغسالفيا ليغوص يف تاريخ عائلته امللحمي والدرامي. 

والبطل يف هذه املرسحية هو بيرت هاندكه نفسه وقد شاخ وتعب. وها هو جالس عىل 

كريّس يستعرض مالمح من حياة عائلته يف الفرتة الفاصلة بني عام1936 وعام1955. 

ومن املايض البعيد تربز وجوه األجداد والجدات، واألعامم والعاّمت. كام تربز صورة 

كتايب  منذ  يشغلني  »بهدوء غصت يف موضوع  هاندكه:  بيرت  ويقول  املرعبة.  الحرب 

األول. إنه حقل السالم بالنسبة إيل. وهو حلم، أو هو باألحرى لعبة حلم مثلام هو الحال 

مع سرتاندبارغ. يف الوقت نفسه هو يومي ودقيق إذ إن األمر يتعلُّق بتاريخ السلوفينيني 

اختفى يف  إنه  قيل  عّم  »كان يل   : قائالً  هاندكه حديثه  بيرت  ويواصل  كورنثيا«.  يف 

أمريكا مثل كارل روسامن يف رواية كافكا. وعندما كنت طفالً، كنت دامئاً أتصور أنه 

سيعود إالّ أنه مل يعد أبداً. ويف املرسحية، يعود األموات ليزوروا األحياء«. غري أن بيرت 

هاندكه ال يكتب األحداث مثلام وقعت، بل يحدث فيها الكثري من التغيريات ألن األدب 

هو الخيال بامتياز بحسب رأيه. ومن بني ابتكاراته الخيالية مثالً أن غريغور، أخ والدته 

للنازية يف حني أنه قُتل عىل الجبهة الروسية بزّي جندّي أملاين. يعني  يكون مقاوماً 

أنه مل يكن مقاوماً. ويعلق بيرت هاندكه عىل ذلك قائالً: »واقع األدب أوسع ما ميكن أن 

يكون. وهو أحياناً أكرث واقعيّة من الواقع نفسه. واملقاومة يف كورنثيا حيث ُولدتُّ كانت 

املقاومة املسلحة الوحيدة عىل أرض الرايخ الثالث. كثري من الشبان غادروا بلداتهم، 

وانطلقوا إىل الجبال والغابات، وكانوا سلوفينيني«. ويف مرسحيته، ال يروي بيرت هاندكه 

األحداث بطرق مأساوية، بل بكثري من البهجة، والسخرية. لذا تحرض الدعابة، والطرفة 

الخفيفة. كام يحرض الرقص.

يلهمه،  السفر  لذا فهو ال يتوقف عن ذلك ألن  وبيرت هاندكه من عشاق األسفار. 

ويعيد له الحيوية يف كل مرة يشعر فيها بالفراغ والتعب. وأكرث من مرة اختار العيش 

خارج وطنه، النمسا. واآلن هو يقيم يف ضاحية من ضواحي باريس. وكانت الصحفيّة 

بيته يف خريف عام2012. ومن وحي  أّدت زيارة إىل  الفرنسية كريتسن لوسيف قد 

تلك الزيارة، نرشت مقاالً يف جريدة لوموند يف عددها الصادر يف التاسع من شهر 

ترشين الثاين من العام املذكور. ويف مطلع كتبت تقول: » تهّب الريح. نحن يف ضاحية 

الجنوب الغريب عىل بعد عرشين كيلومرتاً من باريس. هاندكه عائد تواً من جولة يف 

الغابة. باب البيت مفتوح قليالً. وبيرت هاندكه الذي أدرك السبعني من عمره من دون 
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أن يفقد مالمح طفولته، يبدو شارد الذهن وهو يتأمل الكأمة، والقواقع، ومثار القسطل 

التي وضعها عىل الطاولة يف الحديقة«.

وخالل اللقاء، قال بيرت هاندكه إنه ال يزال يستعمل الورقة والقلم يف الكتابة. ويف 

الليل، ويف النهار، يُدّوُن عىل دفاتره خواطر وأفكار وهواجس، وكل ما يعيشه من أحالم 

يف أوقات اليقظة أو املنام. وأضاف هاندكه قائالً: » كافكا غرّي أحالمه. ولو مل يفعل 

ذلك، لكان سخيفاً وسطحيّاً. لذا كانت أحالمه من األدب العظيم. أنا أسمع أصواتاً يف 

أحالمي، وأنا ال أدري من أين تأيت، وال أدري من يتكلم. أنا باألحرى ُمَدّوُن أحالم. وأنا 

كائن قادم من الحلم«.

ويف نهاية اللقاء، قال بيرت هاندكه لكريستني لوسيف: »عندما كنت صغرياً، تركت 

البيت وركضت إىل الغابة ليك أسمع صوت الريح. وتلك كانت قفزيت األوىل يف الحياة. 

أنا أحب كلمة »الريح« يف اللغة العربية ألنها تجعلنا نسمع صوت الريح وهي تعصف، 

والعاصفة وهي متر«.
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منذ أُعلِن يف العارش من ترشين األول لهذا العام )2019( عن منح جائزة نوبل 

ونقاد  كتاب  ِقبل  تهدأ من  بيرت هاندكه، واالحتجاجات مل  النمساوي  للروايئ  لآلداب 

وسياسيني ومهتمني بالثقافة وحقوق اإلنسان يف مختلف أنحاء العامل، وقد تجاوز عدد 

املوقعني عىل عرائض تطلب سحب الجائزة منه أكرث من 38 ألفاً، وذلك عىل خلفية 

موقفه من حرب البلقان يف تسعينيات القرن املايض ودعمه للرئيس الرصيب سلوبودان 

بارتكاب جرائم حرب   2004 عام  الدولية  الجنايات  املدان من محكمة  ميلوسوفيتش 

التحيز خاصة يف  العقود األخرية من  الجائزة مل تسلم يف  ضد اإلنسانية، ورغم أن 

ميداين األدب والسالم، َوُوجهت لها عدة مرات انتقادات لخضوعها لتأثريات سياسة 

وإيديولوجية، فإنها مل تجرؤ من قبل عىل اختياِر داعٍم ملجرم حرب مدان دولياً بهذه 

الرصاحة والتحدي لقيم الدميقراطية والعدالة اإلنسانية، معللة اختيارها له بجامليات 

اليمني  األخالق وصعود  األدب عن  انفصال  النقاش حول قضيتي  عنده، مثرية  اللغة 

املتطرف، ومعيدة إىل الواجهة مواقف هاندكه املستفزة خالل مسرية حياته.

السطو  على جائزة نوبل؟
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الكاتب المثير للجدل ومسيرة حياة شاقة مشبعة بالعنصرية ومسّورة بالعناد:
ُولد بيرت هاندكه عام 1942 يف قرية غريفن األملانية ألب منساوي وأم سلوفانية، 

عاىن من تعنيف زوج والدته مدمن الكحول، ومل يكن يعرف أنه ليس والده الحقيقي 

كبري،  أثٌر  عمره  من  العرشينيات  أواخر  والدته  النتحار  كان  ثم  املراهقة،  حتى فرتة 

تناوله يف كتاب )الحزن وراء األحالم(.

وقد متكن خالل  واملقال،  والرتجمة  والشعر  واملرسح  الرواية  عديدة يف  كتب  له 

خمسني سنة من تجربته أن يصبح واحداً من أهم من كتب باللغة األملانية منذ النصف 

الثاين للقرن العرشين، ومن كتبه التي تحولت إىل أفالم سينامئية: خوف حارس املرمى 

من رضبة الجزاء، املرأة العرساء، أجنحة الرغبة.

مل تكن حياته سهلة، إذ برز هاندكه ككاتب إشكايل ومثري للجدل منذ بداياته، وعّده 

وإبسن،  كافكا  منها  مرموقة  جوائز  عدة  نال  وقد  املرسح،  بريخت يف  خليفة  النقاد 

أثارا  ميلوسوفيتش  السابق  الرصيب  للرئيس  وصداقته  البلقان  من حرب  موقفه  لكن 

انتقاداٍت واسعة له، إذ زاَر رصبيا بعد مجزرة رسبرينتسا التي قتل بها 8000 بوسني 

مسلم، ونرش كتاب )رحلة إىل األنهار: العدالة لرصبيا( عام 1996 أنكر فيه املجزرة التي 

وثقها اإلعالم الغريب حينها مبا اليدع مجاالً للشك، فنعته الكاتب سلامن رشدي »مبعتوه 

العام«، وكذلك الكاتب ديفيد ريف الذي أعّد دراسة عن كتابه قائالً: »إنه اليعرف عام 

يتحدث، وقد جاء إىل رصبيا وهو اليعرف شيئاً عن السياسات املعقدة وغادرها وهو 

اليعرف شيئاً«، وتضاعف االنتقاد له خاصة بعد إدانة ميلوسوفيتش من قبل املحكمة 

الجنائية الدولية، لكنه مل يرتاجع، بل راح يوجه نداءات للدفاع عنه، وقام بزيارته يف 

سجنه بالهاي، وظهر عىل التلفزيون الرصيب عام 1999 قائالً: »أمتنى لو كنت راهباً 

أرثوذكسيا رصبياً أحارب من أجل كوسوفو«، بحسب الواشنطن بوست، وظّل هاندكه 

مرصاً عىل موقفه رغم ابتعاد الجوائز األدبية عنه، واحتجاب جائزة هايرنش هاينه بعد 

أن أبلغ بها شفوياً، وذلك عىل أثر مشاركته يف جنازة الرئيس الذي مات يف السجن 

أمام قربه بحضور أنصاره، وقد فرّسَ فْعلَه ذاك يف حوار  عام 2006 وإلقائه خطاباً 

ليس  يوغسالفيا،  أعشق  قاضياً،  ولست  كاتب  »أنا  قائالً:  تاميز  النيويورك  معه  أجرته 

بنفس الدرجة رصبيا، بل يوغسالفيا، وأردت أن أكون إىل جانب البلد األوريب املفضل 

لدّي لحظة سقوطه، وهذا مادفعني لحضور الجنازة«. ويف متاٍه مع موقفه املتطرف 
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عىل  احتجاجاً  سابقاً  نالها  التي  بوشرن  لجائزة  املالية  القيمة  إعادة  عن  بدوره  أعلن 

موقف الكتّاب األملان من حرب البلقان.

ردود الفعل على الجائزة وغضب عارم وتخوف من العنصرية الصاعدة:
أشار الكاتب األملاين البوسني األصل ساسا ستانينسك إىل أّن كتاب هاندكة )رحلة 

إىل األنهار: العدالة لرصبيا( والذي عّده صاحبه مبثابة كشف لحقيقة الحرب، مل يصف 

مافعله الجيش الرصيب وقائده، كذلك تجاهل الضحايا، منكراً اإلبادة الجامعية، وقال 

ستانينسك يف خطابه وهو يستلم جائزة الكتاب األملاين قبل أيام: »أنا كنت محظوظاً 

بسبب  هنا  وأنا  كتابه،  هاندكة يف  أنكرها  التي  املجازر  من  الفرار  من  ألين متكنت 

الحقيقة التي فشل هاندكه بقبولها« وذلك بحسب الغادريان.

أما الكاتب األمرييك البوسني ألكسندر هيامن فقد كتب مقاالً يف النيويورك تاميز 

وّضح فيه تزوير هاندكه للحقائق التاريخية حيث اعترب الرصب ضحايا الحرب، بينام 

الدول  عىل  الحرب  أعلنوا  من  ويوغسالفيها  هم  أنهم  الغريب  اإلعالم  يف  معروف 

والهرسك، وعرّب هيامن عن  البوسنة  ثم  وكرواتيا  لالنفصال حينها سلوفانيا  الساعية 

يعبد  جعله  »مالذي  وتساءل:  سلوفانية،  أّم  من  املنحدر  هاندكه  موقف  من  استغرابه 

وحشاً؟« ويبدو أّن التفسري الوحيد املمكن تجىل يف رؤية هانكه العنرصية، إذ يرى أن 

العرق األوريب النقي اليوجد إال يف رصبيا، وكأنّه يرّبر قتل اآلخرين للحفاظ عىل هذا 

النقاء. وحول إنكار هاندكه لإلبادة والتطهري العرقي يقول: »كيف يعتقد أّن البوسنيني 

ضخمة  مجازر  يف  أنفسهم  قتلوا  العرقيات  املتعددة  رساييفو  يف  املقيمني  املسلمني 

ليتهموا الرصب بها؟!«، ويسخر من تقدير لجنة الجائزة لجامليات اللغة عند هاندكه 

قائالً: »إن املجازر تأيت وتذهب، لكن األدب باٍق بالنسبة لهم، وإن صفحة من كتابات 

هاندكه تستحق حياة ألف بوسني مسلم«، وبنّيَ أّن أوهام هاندكه الال أخالقية لها صلة 

بكتاباته التي تعتمد اللعب باللغة حيث يبدو الصح والخطأ متساويني متاماً، وأضاف » 

إّن أي بوسنّي نجا من اإلبادة سيخربك أّن إنكار ماحصل لهم من معاناة هو استمرار 

بإبادتهم، ودفاع هاندكه عن هذا ميّهد ملجازر قادمة«

ومن الكتاب والشخصيات املعروفة التي انتقدت الجائزة الصحفي األمرييك بيرت 

ماس الذي غطّى حرب البلقان للواشنطن بوست، وكتب مقاالً يف االنرتسبت علّق فيه 

عىل الجائزة: »لقد رأيت معسكرات االعتقال التي أنكر وجودها هاندكه، وإنكاره هذا 
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إد فوليامي قضية استقالل األدب  الكاتب  السابع ناقش  اليوم  للتاريخ«. وعن  تزوير 

عن السياسة واألخالق مؤكداً أّن الجائزة ليست أدبية فقط بل لها ذرائع أخالقية، وقد 

ُحجبت مراراً وُحرم منها كتاب كبار بسبب فاشيتهم أو معاداتهم للسامية كعزرا باوند. 

أّما السفري الكوسويف فلورا سيتاكو فقد نرشت صورة هاندكه يف جنازة ميلوسوفيتش 

وعلقت عىل فضيحة الجائزة: » هاندكه مروج العنف والكره الطائفي«، بينام كتب املؤرخ 

أورالند فيجز أنه ُصدم بالجائزة ووصفه: »مدافع يسء السمعة عن نظام ميلوسوفيتش 

املجرم« )الواشنطن بوست(، كام أعلن االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب بياناً ينّدد 

فيه مبنح جائزة نوبل لهاندكه.

ال يب يب يس بدورها ذكرت أّن هاندكة يف لقاء تلفزيوين يف عام 1999 قارن 

بني مصري الرصب واليهود الذين تعرضوا للهولوكوست، ثم عاد واعتذر عن االحتجاج 

بالهولوكست معترباً أنها زلة لسان.

دفاع األكاديمية عن اختيارها وفصل األدب عن السياسة واألخالق:
أوضحت األكادميية السويدية لجائزة نوبل »أنّها منحت الجائزة لهاندكه عن أعامله 

التجربة  وخصوصية  محيط  تستكشف  لغوية،  براعة  عىل  انطوت  التي  املؤثرة  األدبية 

بأنه مناهض للحروب  اإلنسانية«، ووصفه هرنيك بيرتسون عضو لجنة نوبل لآلداب 

والقوميات، وليس سياسياً يف كتاباته، وأّن دعمه للرصب كان غرَي مفهوٍم، بينام أشارت 

املجتمع  نظر  وجهة  صياغة  وإعادة  تأكيد  تتجاوز  األدب  مهمة  أّن  إىل  كاردي  ربيكا 

األخالقية، لكنها أضافت: »الأريد االعتذار عام قاله هاندكه وفعله من أشياء صادمة، 

فاألكادميية قررت أنّه يستحق الجائزة«. عضوان آخران يف األكادميية هام ماتس مامل 

و إريك رونسون أقرّا أّن هاندكه » أدىل بترصيحات مستفزة وغري مالمئة أو واضحة 

تقصد  األكادميية مل  أّن  أضافا  لكنهام  ال ب ب يس،  بشأن قضايا سياسية« بحسب 

أن تكافئ مجرم حرب أو من ينكر جرائم الحرب واإلبادة رغم أن اإلعالم ييش بهذا 

االنطباع، وأضافا أن » األكادميية مل تجد يف كتاباته أي هجوم عىل املجتمع املدين أو 

انتهاك قيم املساواة بني جميع الناس:، وتساءال عن املصادر التي اعتمد عليها النقاد 

يف حكمهم، كام اقتبسا قوالً من مقال له عام 2006 يعرتف فيه بأن مجزرة رسبرينتسا 

هي األسوأ يف أوروبا منذ الحرب العاملية الثانية، ومل يذكر أحد من الصحفيني هذا 

املقال.



اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 1762020

ترمجة وإعداد: منــري الرفــاعي

موقف هاندكة من اإلعالميين والنقاد واستمراء التحدي:
إبسن  جائزة  الرنويج  منحته  فعندما  والتحدي،  االستفزاز  حب  هانكة  عن  ُعرف 

احتجاج  مظاهرات  يف  هناك  يقيمون  الذين  واأللبان  البوسنيون  وخرج   2014 عام 

مل يتجاهلهم وأرّص عىل الذهاب »لينظر يف عيونهم«، كام قال لوكاالت األنباء، ثم 

شئتم،  فكروا كام  أنا.  كام  »أنا  وكتب:  الرصبية.  القرى  إىل  الجائزة  قيمة  تنازل عن 

إزاءكم.  حريتي  ازدادت  عني  الحديث  عىل  قدرة  أكرث  أصبحتم  أنكم  ظننتم  وكلام 

وعن تعلّقه العاطفي برصبيا كثقافة، يقول: »ألّن هناك بقايا من أفالطون، سقراط، 

سوفوكليس، وهومريوس، والتقاليد التي خلفوها محبوبة، ليس فقط يف رصبيا، ولكن 

أيضا يف جمهورية رصبيسكا. هناك نقاء يبلغ ألفي عام، وهذا النقاء غري موجود يف 

فرنسا أو أملانيا، قد يتواجد هناك، لكنه اليعيش، فهو اليتنفس«، وهذا التعلق هو الذي 

جعل هاندكه يغض الطرف متاماً عن سياسة رصبيا ميلوشيفيتش التي تسببت مبقتل 

مائة ألف وترشيد مليونني )مريم تولتش(. عندما تلقى الجائزة قال أنا كاتب ولست 

قاضياً، واتهم الصحفيني الذين جاؤوا ملحاورته بأّن ال أحد منهم قرأ كتاباً واحداً له 

وجاؤوا يحاكمونه عن مواقفه السياسية، ولذلك أعلن أنه لن يتحدث ثانية عن السياسة 

)الغارديان(.

هاندكه ونوبل في الميزان:
تقّدُم األكادميية مربرات أدبية خالصة الختيارها هاندكه، وهو حقيقة يتمتع بأسلوب 

فريد، فرتاه يف رواياته يسحب قارئه بهدوء من سطر إىل آخر دون أن يشعر بثقل 

أنفاسه واضطرابه أمام األحداث املربكة التي يورطه بها، وكأنه ميّد له ضفائر الجميلة 

العميقة  تأمالته  إىل  يهبَط  ثم  بأماٍن  اإلنسانية  التجربة  ذروة  إىل  ليصعَد  »رابنزل« 

رافالً بالطأمنينة والسكينة، ولعّل مايحتاجه القارئ املرهق اليوم، أن يجد كتابا ينعشه 

ويهدهده كأرجوحة يف قلب الغابة، وهذا رمبا ما جعل الروايئ الرصيب املقيم بأملانيا 

بورا تشوسيتش يعلّق عىل طريقة هاندكه الجاملية: »هذا الكاتب النمساوي لديه أسلوبه 

الشخيص للغاية، يذكر أسوأ الجرائم بلطف، وهكذا ينىس القارئ متاماً أننا نتعامل مع 

الجرائم«، نقالً عن مريم تولتش.

ميزج هاندكه يف كتاباته بني الفنون بشكل بارع، ويتحّسس من األصوات األكرث 

ويقرأ  الفصحى  العربية  يتعلّم  أن  اللغة  بإيقاعات  اهتاممه  ويبلغ  لنصوصه،  مالءمة 



177 اآلداب العاملية ـ العدد 181 ـ شتاء 2020

العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

مؤكّدا  تقرأه مرتجامً  عربية  مسلمة غري  من شعوب  استغرابه  عن  معرّباً  بها،  القرآن 

أن لغة القرآن ال تنفصل عن إيقاعاته، »يرى أن القرآن الكتاب الوحيد الذي ال ميكن 

ترجمته عىل وجه اإلطالق إىل أي لغة يف العامل. أتساءل ماذا يفعل اإليرانيون؟ القرآن 

مرتبط بالصوتيات العربية باملعنى املطلق املرتبط مبوسيقاه«، بحسب حوار له مرتجم 

يف صحيفة االتحاد يف 2014، وهكذا من يقرأ بعضا من إبداع هاندكه سيتفهم إىل 

كاردي  ربيكا  السيدة  كالم  أّما  عنده،  اللغة  بجامليات  الجائزة  لجنة  تأثر  كبري  حد 

عضو األكادميية أنه ليس من مهمة األدب توكيد أو إعادة صياغة وجهة نظر املجتمع 

بالدرجة  أخالقية  تكون  أن  يف  وغاياتها  نوبل  جائزة  مهمة  يناقض  فإنّه  األخالقية، 

اإلنسانية  له مساهامت يف خدمة  بأن » متنح ملن  ينسف وصية صاحبها  بل  األوىل، 

بالشكل األمثل«. وال شك أّن إدراك الجامل وتذوقه ونرشه أمر إنساين، وظهور مناهج 

النقد البنيوية والشكلية املنصبة عىل دراسة اللغة يف العمل األديب من دون النظر إىل 

ما يحيط به، ساهم يف تطور األدب وإثرائه وإعالء القيم الفنية للنص، لكن العمل الذي 

يستحق متجيد اللغويني والشكليني ليس بالرضورة أن يستحق جائزة نوبل، وذلك بسبب 

املعيار اإلنساين املثايل الذي أقرّته الوصية، ومل تهتَم به النظريات اللغوية واألسلوبية. 

كان هاندكه يستحق نوبل لوال موقفه الال إنساين من التطهري العرقي، وعىل املؤمنني 

بالنظريات اللغوية إيجاد جوائز خاصة متلك ذات نظرتهم، وإال فإنهم يُعّدون قد سطوا 

عىل جائزة نوبل ورسقوها بكل معنى الكلمة.

وهذا ما أشارت إليه الكاتبة البوسنية التي تكتب بالعربية مريم تولتش يف إضاءات: 

»كانت األكادميية السويدية قد استبعدت اسمه طوال سنوات، فام الذي استجد اآلن 

ليجعلها تغري موقفها، وهل ميكن أن يكون هذا االختيار أحد تداعيات صعود اليمني 

املتطرف يف أوروبا؟«.

إّن صّح هذا فهو يعني أّن اختيار األكادميية لهاندكه مل يكن فقط ألسباب جاملية 

كام اّدعت، بل ألنها تراه ميثل العنرصية املسترتة داخل كل فرد منهم بجرأة وعناد وتحدٍّ 

وكربياء وصلف. إنه الوجه األجمل لتفوق العرق األبيض املسيحي، وهو قادر عىل ملء 

النقاء  كفة امليزان بخياالت االمرباطوريات السالفة املتعالية وإحياء الشغف بأسطورة 

تتخاذل  وبدأت  فجأة  هرمت  التي  الدميقراطية  املجتمع  قيم  مقابل  املقدس  العرقي 

وترجع إىل الصفوف الخلفية تاركة قيادة العامل الغريب للفاشيات الجديدة النشطة.
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منحها  ترحيل  وتم  املايض،  العام  حجبت  نوبل  جائزة  أن  كثريون  يهتم  مل  رمبا 

عن تلك السنة إىل هذا العام، بسبب فضيحة هزت أركان األكادميية السويدية تتعلق 

باتهامات اغتصاب وجهت إىل املصور السويدي الفرنيس جان كلود أرنو، صدر حكم 

بإدانته الحقاً، وهو متزوج من عضو يف األكادميية أصبحت عضو سابق بعد استقالتها 

إثر الفضيحة. ويرتبط املتهم الذي أصبح مداناً بعالقات شخصية ومهنية مع أعضاء 

أيضاً  له  ووجهت  ذاتها،  األكادميية  مع  مالية  بعالقات  اتهامات  هناك  بل  آخرين، 

لماذا منحت السويد

 نوبل اآلداب 
لصديق مجرمي الحرب!
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اتهامات بترسيب أسامء الفائزين بجائزة نوبل اآلداب، وهو ما أدى إىل استقالة رئيسة 

األكادميية وأربعة أعضاء آخرين إضافة لزوجته، فتم ترحيل جائزة العام املايض لتمنح 

هذا العام، حيث حصلت عليها عن عام 2018 الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك، بينام 

منحت جائزة العام 2019 للكاتب النمساوي بيرت هاندكه.

السويدية  األكادميية  إن  القول  األوىل:  مسألتني،  الرسدية  هذه  إعادة  من  الغاية 

مانحة الجائزة ليست محصنة من الفساد الفاقع، وهو فساد يتعلق باألخالقيات العاملية 

التواصل  املستقرة لهكذا مؤسسات، والثانية: أن فضيحة بهذا الحجم كشفتها شبكات 

االجتامعية يف إطار حملة »مي تو« العاملية، وليس اإلعالم السويدي املتكتم عىل كل ما 

من شأنه هز صورة البالد، يف أداء يذكر بإعالم النظم الشمولية.

املؤرش الثاين الذي ميكن ربطه بجائزة نوبل لآلداب هو نتائج االنتخابات الربملانية 

يف السويد لعام 2018 التي أعطت حزب دميوقراطيو السويد اليميني املتطرف املعادي 

لألجانب نسبة 17.6 ٪ حيث حل ثالثاً بفارق ضئيل عن حزب املحافظني غري املرحب 

باألجانب، وبإضافة الحزب الدميوقراطي املسيحي، تشكلت كتلة برملانية ميينية متتلك 

عدد مقاعد أكرب من تحالف »خرض-حمر« الذي يضم أحزاب االشرتايك الدميوقراطي، 

تشكيل  حسم  يف  القبان  بيضة  هم  والليربايل  الوسط  حزيب  ليصبح  والبيئة،  اليسار 

الحكومة.

إذا تعكس االنتخابات األخرية مناخاً عاماً يف السويد أصبح معادياً لالجئني واألجانب 

عموماً، واألكادميية السويدية جزءاً من هذا املناخ العام، فأعضاؤها جزء من املجتمع 

السويدي وليسوا قادمني من كوكب املريخ. إضافة لذلك، هناك بحث أكادميي عىل 

األقل، يربط بني صعود العنرصية يف السويد يف السنوات األخرية والنخبة اإلعالمية 

والفكرية السويدية، فبعكس أحزاب أوروبية ميينية، حزب دميوقراطيو السويد اليميني 

املعادي لألجانب، ذو الطروحات العنرصية هو حزب النخبة الفكرية السويدية وليس 

حزب العوام الشعبويون.

عىل هذه الخلفية ميكن فهم وتفسري أسباب منح جائزة نوبل لآلداب لكاتب منساوي 

كان صديقاً ملجرم الحرب سلوبودان ميلوسيفيتش، وخطيباً مفوهاً يف جنازته، ومنكراً 

أرثوذكسيا رصبياً  لو كان راهباً  ملجزرة رسيربينيتسا بالغة الوضوح والتوثيق، ومتمنياً 

يحارب ضد كوسوفو.

لقد  كان منح نوبل لآلداب لصديق مجرمي حرب، أدانتهم محاكم دولية، ومربر 
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السويدية  فاألكادميية  صدفة،  يأت  مل  ممنهج،  قرار  هو  مذابحهم  ومنكر  أفعالهم، 

تعرف بدقة شديدة، أكرث من كل ناقديها، وأكرث من كل ناقدي الكاتب النمساوي، كل 

التفاصيل املتعلقة بهذا الكاتب، ليس بكتبه ومقاالته ومقابالته وآرائه، بل كل تفاصيل 

حياته الشخصية. كام أنها تعي مسبقا الجدل الذي سيثريه قراراها، ومع ذلك منحته 

تلك الجائزة الرفيعة التي تحظى بتغطية إعالمية عاملية هائلة!

إذاً عىل خلفية صعود العنرصية يف السويد التي قادتها النخبة الفكرية السويدية 

وإعالمها، يأيت هذا املنح مكافأة للتيار العنرصي واليميني يف السويد أوالً ويف أوروبا 

ثانياً والعامل ثالثاً، ودفعة له للصعود درجات أعىل يف خطابه طاملا أصبح ذلك ليس 

مداناً، بل مكافأً من أرفع الجوائز العاملية.

بحكم  واملثبتة  املوثقة  الجامعية  االبادة  مسألة  السويدية  األكادميية  جعلت  فقد 

محكمة دولية، مجرد وجهة نظر قابلة لألخذ والرد والنقاش. إنه دعم لصعود الفاشيات 

اللعبة  متارس  أحزاب  مجرد  املتطرف  والعاملي  األوريب  اليمني  ليصبح  أخرى،  مرة 

مكافأة  أمام  اإلبادة،  تربير  عىل  تجرؤ  ال  فهي  أيضاً  إنسانية  بل  ال  الدميوقراطية، 

مروجي اإلبادة وجرائم الحرب ومربريها.

خططت األكادميية السويدية عرب نوبل عمداً وبعناية، فال يشء يحدث صدفة يف 

السويد، إلعادة طرح قضية اإلبادة للنقاش والجدل مرة أخرى، وإعادتها من مربع عليه 

عالمة »حسم« لصالح حقوق االنسان وحقوق الشعوب الضعيفة، إىل مجرد جدل بني 

وجهات نظر مختلفة.

ففي  واهية،  مهنية  بذرائع  قرارها  السويدية  األكادميية  أسندت  كهذا،  مناخ  ويف 

األدب تظل املعايري مطاطة وتخضع لوجهات نظر ومدارس نقدية وهو ما يعفيها من 

هاندكه،  بيرت  كتبه  ما  بقيمة  متعلقاً  ليس  تحليال،  املنح،  قرار  لكن  القانونية.  املساءلة 

للمساهمة  بل  كتبه،  مام  وسمواً  قيمة  أكرث  هو  ما  كتبوا  العامل  حول  كثريون  فهناك 

يف غسل الفاشيات اإلجرامية، وإطالق موجة جديدة من العنرصية ضد الالجئني أو 

السويديني من أصول الجئة الذي يشكل البوسنيون نسبة جيدة منهم.



د. طالب عمران
روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

الراميانا
قصيدة بـ)43( ألف بيت مزدوج

تعد ))الراميانا(( من أشهر املالحم الهندية وأكرثها غنى وقدسية عند الهندوس.. 

مزدوج  بيت  ألف   )43( البالغة  أبياتها  ويتناقلون  واملناسبات  املعابد  يف  ينشدونها 

عىل  قرون،  بثالثة  امليالد  قبل  صيغت  الراميانا  ان  ويقال  وعباداتهم.  طقوسهم  يف 

القديسني عىل شكل حكاية فصاغها شعراً جميالً  ))فيلمييك(( سمعها من أحد  لسان 

بأفئدتهم  الناس فتأخذ  العصور ينشدونها عىل  املنشدون عرب  بالسنسكريتية. وتناقلها 

ويأرسهم سحر أحداثها وجامل شعرها.
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الراميانا،  ملحمة  من صلب  دينيتني  الهندوس مبناسبتني  يحتفل  عام  كل    ويف 

الديوايل((  ))عيد  والثاين  األول،  ترشين  شهر  أوائل  الدوشاري(( يف  ))عيد  األوىل، 

الذي يتلوه بنحو ثالثة أسابيع حسب التاريخ الهندي.

   فام قصة هذه امللحمة الخالدة؟ وملاذا ماتزال حية يف أفئدة املاليني يف عرص 

اآللة والتقنية والتطور العلمي، البعيد عن الغيبيات والخرافات؟؟ 

   مل ينجب امللك ))داشاراز(( أوالداً عىل الرغم من أنه تزوج ثالث مرات.. خرج 

يوماً إىل ضفة النهر وحيداً حزيناً فتبدى له االله )) فشنو(( – وهو الحامي يف الثالث 

الثالوث الهندوس أما اآلخران فهام )) براهام(( الخالق و ))شيفا(( املدمر – أعطى 

فشنو للملك رشاباً إلهياً وقال له ))ساتبدى يف صورة أحد أبنائك(( كان امللك مذهوالً 

نصفه  وأعطى  البيت  إىل  به  أرسع  حيث  اإلله،  يد  من  الرشاب  يتناول  وهو  خاشعاً 

لزوجته األوىل )) كوشالت(( ثم قسم النصف الباقي بني زوجته الثانية ))سوميرتا(( 

والثالثة ))كسيكايئ(( .

  ولدت ))كوشالت(( راما ابن امللك البكر، كام ولدت سوميرتا ))توأمني(( شاتروغان 

والكشامن، وولدت كسيكايئ ))بارات(( كانوا جميعاً متفوقني تلقوا قدراً كبرياً من العلم 

واملعرفة والفروسية عىل أيدي الكهنة والفقهاء واملدربني. تألق نجم ))راما(( بني أخوته 

واستبانت فيه املقدرة الخارقة وهو ))فشنو(( نفسه الذي قمص شخصية برشية. ))ومن 

الجدير بالذكر أن اإلله فشنو قد هبط األرض متقمصاً شخصيات برشية عرش مرات 

ومن أشهر شخصياته راما وكرشنا الذي صيغت حوله ملحمة املهارباتا ذات الـ )106( 

آالف بيت مزدوج((.

  متكن راما، ومل يبلغ السادسة عرشة بعد، من قتل ))راكشاسا(( الظامل املتجرب 

الذي يبطش بالناس وكان حاكامً مستبداً اليشق له غبار.. ويف اململكة املجاورة عاش 

امللك الزاهد ))راجاجاناك(( دجون أوالد وقد عرث يوماً، وهو يحرث األرض مبحراثه 

))ابنة  فيه طفلة صغرية  فتحه فوجد  الحراسة،  الرعية، عىل صندوق يف سكة  كبقية 

األرض(( – سيتا – ففرح بها وقد أيقن أن اآللهة استجابت لصلواته فأرسلتها إليه.

  عاشت سيتا يف كنف ))جاناك(( العادل، وتوضحت قوتها وجاملها وقد اشرتط 

امللك ))جاناك(( بعد أن أصبحت سيتا صبية تبهر العني.. عىل أن من يتزوجها يجب 

عليه أن يحمل بيده قوس شيفا وهو قوس حديدي هائل الحجم ثقيل الوزن.. 
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نتيجة..  دون  الجميلة  بسيتا  الفوز  يحاولون  املاملك  كافة  من  األمراء  فتسابق     

كان القوس أقوى من أن يزحزحه أي منهم.. ولكن راما ابن امللك ))داشارازا(( رفع 

القوس بسهولة وكرسه بقوته الجبارة، فسمع صوت رهيب كالصاعقة، تأكد امللك بعده 

أن ))راما(( ليس من البرش..

استقبال  أبيه  مملكة  فاستقبل يف  له  زوجة  الجميلة  بسيتا  ))راما((  عاد  وهكذا    

األبطال.

  قرر امللك بعد فرتة وقد تقدم به العمر أن ينصب راما ملكاً، فأبلغ البالط املليك 

بقراره، ووصل خرب ذلك إىل الناس الذين أحبّوا راما وتعلقوا به ففرحوا بالخري وأقاموا 

املهرجانات احتفاالً بذلك..

  ولكن مربية ))بارات(( توغر صدر كيسكايئ عىل ))راما((. )عندما يصبح راما ملكاً 

فسوف يزدري ولدك ولن يرتك له شيئاً من الحرية.. ملاذا اليصبح بارات نفسه ملكاً بدالً 

من راما؟( فتجيبها كيسكايئ:)) راما ولد محب سوف يكون عادالً مع اخوته(( فتقول 

املربية: من قال لك أنه لن يتغري بعد أن يصبح ملكاً .

امللك  إىل  فترسع  غضبها  ينفجر  حتى  راما،  عىل  صدرها  توغر  املربية  وتظل    

وتقول له: أتتذكر وعدك يل وقد أنقذتك من املوت يف رحلة صيدك البعيدة. فيجيب 

امللك: نعم.. يازوجتي الحبيبة واجلت طلبك.. ماذا أترغبني أن أيف بوعدي لك اطلبي 

ماتشائني، كام قلت لك من قبل سأنفذ لك أمرين تطلبينهام مهام كانا(( فتنظر إليه 

بحدة وتقول: ))حسناً أريد أن تنصب بارات ملكاً وأن تنفي راما إىل الغابة ملدة )14( 

عاماً((.

ينهار  سمعت((  ))ما  تجيب:  ياكسيكايئ((  تقولني  ))ماذا  امللك:  الذهول  يصيب    

للمأل  تنفذ وعدك وأنت ملك سقول  ))أال تريد أن  .. مستحيل. تقول:  امللك: مستحيل 

تشائني  ))كام  يقول حزيناً:  ياللعار((  وعده..  تنفيذ  عاجز عن  ))داشارازا((  امللك  أن 

سأنصب بارات ملكاً ولكن اطلبي أي يشء الأريد أن يبتعد عني ولدي الحبيب((. 

  ولكن كسيكايئ ترص عىل ذلك.. فيصاب امللك باإلغامء.. ويهرع راما إليه وقد بلغه 

لها.. يطرق راما  بوعده  امله، فتخربه كسيكايئ  مصابه.. يستفرس منه عن حزنه وعن 

قليالً ثم يقول بهدوء: وملاذا أنت حزين ياأيب بارات أخي وسيكون ملكاً صالحاً كام 

أنني سأجهز نفيس للرحيل إىل الغابة كام تريد األم كسيكايئ.. يرجوه أبوه وهو يبيك 
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ولكنه يرص عىل قراره:  )) كيف أتراجع عن تنفيذ وعد قطعته ياأيب الأريد أن تحنث 

بوعدك((

   يشد ))راما(( الرحال إىل الغابة بعد أن ودع والده وأمه كوشالت وزوجتي أبيه 

تقول  قاسية((.  حياة خشنة  عليك،  الغابة صعبة  حياة   (( لها:   يقول  سيتا،  به  وتتعلق 

))الحياة الخشنة القاسية معك ياراما أحب إيل من الرفاه والقصور ياأمريي الحبيب(( 

وترحل معه، ويرافقهام بإرصار أخوه الكشامن.. يتجمع الناس من كل حدب وصوب 

التسلل منهم  يتمكن من  ))راما(( ولكنه  املحبوب  الذهاب مع أمريهم  مصممني عىل 

وقد قطعوا أمياالً كثرية بعيداً عن املدينة.. يذهب إىل طرف النهر اآلخر يف طريقه 

إىل الجنوب حيث يستقر يف أعامق الغابة بعد أن يبني مبساعدة الكشامن كوخاً قرب 

النهر..

  ويف أثناء ذلك يعود )) بارات(( و ))شاتروغان(( من رحلتهام إىل مملكة والد 

كسيكايئ، فيفاجأ بارات بقرار تنصيبه ملكاً ونفي راما، ويعلم بارات أن القرار اتخذ 

بتأثري والدته، فتثور ثائرته ويصب جام غضبه عليها ويرفض أن يكون ملكاً فكيف يغدر 

بأخيه الحبيب؟ يرحل مع أخيه شاتروغان وجموع كثرية للبحث عن ))راما(( وإعادته 

وقد ارتدى ثياباً خشنة مصمامً إعادة ))راما(( أو البقاء معه.. تصل الجموع إىل حيث 

راما ويركع ))بارات(( بني يديه طالباً الصفح، يسأله العودة ولكن ))راما(( يرص عىل 

البقاء ))كيف الأنفذ وعداً قطعه أيب لألم كسيكايئ، عد إىل مملكتك ياأخي الحبيب وكن 

عادالً مع شعبك(( يبيك بارات، وقد الح راما عليه بالعودة فيقول له بارات وهو يرصخ: 

))راما((  يعده  بالنار((  بنفيس  فسألقي  تعد،  ومل  األربع عرشة  السنوات  انتهت  ))إذا 

بالعودة، ويودعه مع صحبه حتى أطراف الغابة ويعود والكشامن وسيتا إىل حياتهم يف 

الغابة.

   يتعود راما عىل حياة الغابة ويصادق الحيوانات، ومتيض األيام وهو سعيد مع 

سيتا والكشامن.. وذات يوم كانت األمرية ))سوربا(( أخت امللك ))راوان(( ملك النكا 

يف رحلة صيد بالغابة فتشاهد ))راما(( وتقع يف حبه.. وأهل مملكة النكا لهم قدرة عىل 

تغيري أشكالهم و ))سوربا(( نفسها قبيحة الشكل ولكنها تتقمص هيئة جميلة، وتحاول 

إغراء ))راما((: ))اترك هذه املتسولة – تقصد سيتا – وتعال معي إىل القصور والرفاه 

وامللك ستكون سيد العامل معي((. 
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  ولكن ))راما(( يرفضها بأدب. تعود من جديد فينهرها الكشامن ثم يقطع أذنيها 

راما  الثأرولكن  منهم  تطلب  األربعني  أخوتها  إىل  وتهرع  البشع  شكلها  إىل  فتعود 

والكشامن يتصديان للفرسان القادمني ويقتلون منهم أعداداً كبرية.. فتهرع ))سوربا(( 

إىل أخيها امللك تخربه مبا جرى ومتتدح له جامل سيتا املذهل، فتميل نفسه إليها وهو 

الطامع بامتالك الحسان.. ويفكر يف األمر فيعرف أن العملية ليست سهلة والبد من 

مساعدة ساحر الغابة الشهري فريفض هذا يف البداية وهو يعلم أن راما ليس سوى 

وينفذ خطته  له  فيستجيب  يهدده  ))راوان((  ولكن  ))فشنو((  شخصية من شخصيات 

املاكر إلبعاد ))راما(( و))الكشامن(( عن الكوخ لتظل سيتا وحدها فيسهل خطفها.

  ومرة يرى ))راما(( غزاالً جميالً يعطو يف الدخل بلونه املذهب، فتطلب منه سيتا 

اصطياده..

  يقول راما: ليس غزاالً حقيقياً، هو ساحر تقمص هذه الشخصية ألمر ام، فتلح سيتا 

عليه ليطاره.. وبينام سيتا والكشامن ينتظران عودة راما إذ بهام يسمعان صوتاً كصوته 

يرصخ: ))النجدة ياالكشامن ساعدين((.

  تفزع سيتا إىل الكشامن: ))اذهب وساعد راما هو يف محنة(( ولكن الكشامن 

يصيح ليس الصوت صوت راما، هي لعبة من الشيطان.

  ولكن سيتا تلح وهي تبيك:  إن مل تذهب سأقتل نفيس، وهكذا يبتعد الكشامن 

تلتفت إىل مصدر  الطعام  يطلب  فتسمع صوتاً  وتبقى سيتا وحدها،  راما..  عن  باحثاً 

الصوت فتجد متسوالً فقرياً محني الظهر يطلب الطعام، وميد يده نحوها، تدخل إىل 

الكوخ لتحرض له مايقتات به وحني تعود وتقرتب منه يجذبها إليه وينزع تنكره ليظهر 

بشخصيته كراوان ملك النكا..

  وهكذا يخطف ))راوان(( سيتا ويحملها عىل عربته الطائرة ذات الخيول املجنحة. 

لتأخريها حتى يحرض راما.. فيقذفه راوان  العربة عقاب ضخم يف محاولة  يعرتض 

بسهم يخرتق أحشائه فيسقط جريحاً عىل األرض.

   كان راوان فيام مىض ملكاً عظيامً طويل الباع يف عمله وحكمته وتدينه حتى 

ليقال بأن رأسه املليئة بالحكمة تعادل عرشة رؤوس.. وهو ميثل يف متاثيله وصوره برجل 

ضخم ممتلئ له عرشة رؤوس.. وكان شعبه يحبه لعدله وبساطته.

وأصبح  نزواته  ليالحق  القومية  الغرور فخرج عن شخصيته  أصابه  الزمن  ومع    
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رشيراً كبرياً بعد أن كان يرضب به املثل بالعدل والحكمة..

  حمل راوان سيتا إىل بالطه وطلب أن يتزوجها فرفضت فسجنها يف قرصه وأمهلها 

شهراً واحداً لتوافق وإال قتلها..

  لدى عودة راما والكشامن إىل الكوخ وقد رأى راما بنفسه ان الغزال يعود إىل 

هيئته البرشية بعد أن أوتر يف صدره سهامً.. وعرف انها حيلة أريد بها أبعاده والكشامن 

بحث عن سيتا يف كل مكان فلم يجدها ورأى العقاب الجريح الذي أخربه أن سيتا 

خطفت من قبل راوان ملك ))النكا((.

المير  خرافية  كائنة  تحرسه  بحر  النكا  وبني  وبينه  سيتا  إىل  يصل  كيف  ولكن    

النساك باللجوء إىل مملكة القرد حيث يعيش هانومان القرد  منه أحد.. ينصحه أحد 

به  والطريان  رفع جبل  بإمكانه  قدرات خارقة حيث  الذي ميتلك  املقدس  األسطوري 

وبإمكانه تصغري حجمه أو تكبريه حسبام يريد..

سيتا  ويرى  راوان،  قرص  إىل  ويتسلل  البحر  الخارقة،  بقدرته  هانومان  ويعرب    

ويخربها أنه رسول من راما القادم إلنقاذها ويعطيها خاتم راما لتطمنئ، فتقول له 

وهي تسلمه سوارها ليوصله إىل راما: ))قل له إن سيتا مازالت عىل عهدها زوجة وفية 

لك إىل األبد((.

  يعود هانومان ويبدأ راما بتجميع جيشه املكون بغالبيته من القردة.. ويصل راما 

وجيشه إىل مشارف النكا فيأىب أهلها قتاله وقد علموا أنه إله وقالوا لراوان: ))حينام 

يأيت املوت الأحد يتمكن من إيقافه.. لن نقاتل اإلله راما((.

  ويبدأ القتال عىل شكل مبارزة يطلب راما من راوان أن ينازله فريسل له أخاه 

براوان  الغضب  يستبد  عمه..  مصري  فيلقى  راوان  ابن  ميغنات  يربز  ثم  راما  فيقتله 

راوان  مصري  ألن  بحزن،  القتال  تراقب  راوان  ورعية  طويالً  ويتعاركان  راما  فيبارز 

أصبح معروفاً، والبد من انتصار راما، كانوا يحبون ملكهم ملاضيه العريق يف العدل 

والحكمة حتى أن اإلله األكرب حباه برشاب اآللهة فال يقتله أحد إال إذا أصاب موضعاً 

صغرياً يف بطنه. تغلب راما عليه مراراً وكلام قطع له رأس ينبت له رأس جديد وكذلك 

بالنسبة لبقية أعضائه. ويف الليل تسلل األخ الصغري لراوان إىل خيمة راما وسجد بني 

يديه وهو يقول: اعلم أنك إله لذلك سأخربك برّس بقاء أخي حيّاً.

  ويف اليوم التايل يقتل راما خصمه.. ونادى راما الكشامن وقال له: ))خذ منه 
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بعض الحكمة قبل أن تخرج روحه(( ويشتهر الكشامن فيام بعد كحكيم عارف.. وقبل 

كوخه  إىل  بسيتا  عائداً  ويتجه  ملكاً  األصغر  راوان  أخ  راما،  ينّصب  النكا  يغادروا  أن 

القديم ليكمل أيام نفيه الباقية، ومل تكن تزيد عىل ثالثة أسابيع.. فيعود بعد انتهاء هذه 

األسابيع الثالثة إىل مملكة أبيه ليتّوج ملكاً عوضاً عن ))بارات(( كام وعد.. ويستقبله 

الناس استقباالً منقطع النظري وتصفو له األيام مع سيتا..

الهند  أنحاء  كل  يف  الهنود  يحتفل  ))راوان((  عىل  ))راما((  انتصار  ذكرى  يف    

بعيد ))الدوشارا(( ويحرقون فيه متاثيل راوان وابنه وأخيه.. متتد التامثيل الثالثة يف 

اآلخران.  التمثاالن  ويساره  الوسط وعىل ميينه  العرش رؤوس يف  ذو  راوان  امليادين: 

 – باملفرقعات  ملؤوها  وقد   – النار  فيها  ابتهاج يرضمون  الناس يف  يتجمع  أن  وبعد 

فتلتهب النار وأصوات االنفجارات واألسهم يف كل مكان.. ويصادف ذلك األيام األوىل 

من شهر ترشين أول كل عام.

من  راما  عودة  ذكرى  ))الديوايل((  بأعياد  احتفاالتهم  تبدأ  يوماً  وبعد عرشين    

نفيه إىل شعبه.. احتفاالت تقام يف كل مكان.. الفرق بني غني وفقري. الكل يحتفل وان 

النارية وتضاء  الغنية يف املدن تقام األلعاب  تباينت مظاهر االحتفال.. ففي األحياء 

مصابيح الكهرباء بسالسل طويلة حول املنازل، وتكون التامثيل أكرب وأكرث أناقة.. بينام 

قد يكتفي الفقراء بالشموع واملفرقعات.. وتوزع الحلوى وتزار املعابد، ويرتدي األطفال 

املالبس الجديدة، وتتزاور العائالت.. وتحرض الحناء من املعابد لتزين مفارق الشعر 

))عند الرجل واملرأة(( أو توضع كخطوط أفقية عىل الجبني.

ربة  ))الكشمي((  فيها  يتعبدون  الهندوس،  عند  الجديدة  السنة  بداية  والديوايل    

))الرثوة والعمران(( يف الليل حيث تضاء املصابيح والشموع استعداداً لزيارة متوقعة 

الربّة الكشمي وبالتايل عون ومساعدة املحتاج وإسعاده بالرثوة والجاه.  وضوء  من 

الهند  يف  الجهل،  ظالم  يطرد  الذي  املعرفة  نور  إىل  يرمز  أيضاً  واملصابيح  الشموع 

الرشقية، غرب البنغال ويف معبد كايل ربة القوة وتدمري الرش يقبل الناس عىل العبادة 

والدعاء لآللهة.

حمالت  الناس  يجري  حيث  الشتاء  قدوم  مع  يرتافق  عام  كل  الديوايل  مجيء    

إله  كنيش  وصور  الكشمي  وصور  املنوعة  الحلويات  التجار  ويعرض  لبيوتهم  تنظيف 

الحظ.. وتتصافة القلوب وتتوطد الصداقات بني الناس.. متتد االحتفاالت بالديوايل 
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لعدة أيام وتبلغ ذروتها يف ذكرى اليوم الذي عاد به ))راما(( من نفيه الطوعي يف 

الغابة.

   إن ملحمة الراميانا ، التزال تعيش يف وجدان الشعب الهندي، قد يستغرق نشيد 

أبياتها يف املعابد ستة أيام، ومتثلها الفرق املرسحية الخاصة يف أمكنة مفتوحة يتدفق 

الناس ملشاهدتها من كل صوب.

  وقد صدرت عنها مؤلفات كثرية، وكتب عنها الكثري.. وظل شعرها محافظاً عىل 

سحره رغم القرون التي مرت.. وانتجت السينام عنها أفالماً عديدة.. بديكورات ضخمة 

وخدع متقنة.
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