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دعوة•للّنهوض•بسوّية•الّترجمة

رئيس التحرير

د طاهر بكفلوني د. جهاد حممَّ

افتتاحية

ال تغيُب الرّتجمة عن أدبنا العريّب قدميِِه وحديِثِه ليس كمصدر للفعل /ترجَم/؛ 

بل كحركٍة فكريٍّة لينبجس اإلبداُع من جنباتِها، ويتوزُّع رََشاُش ينبوِعها الّصايف 

مينًة ويرسًة، فإذا األرُض تنبُت من كّل زوٍج بهيٍج، وإذا العقل يشتاُر أطياَب تلك 

الّرياحني، قبل أن يقدم اللّسان عىل التلّذذ بطعوِمها.

/ يف  بواكريَه  الّدولة  سيف  جنى  الذي  الكبري  بالّنرص  يتغّنى  املتنبّي  نسمُع 

منّوهاً  الرّتجمة  إىل  يلتفُت  الّنشوة  حالة  إىل  يصَل  أن  وبعد  الحمراء/،  الحَدث 

بأهّميتها فيقول:

ويف أُُذِن الجوزاِء منُه زمازُِم خميٌس برشِق األرِض والغرِب زْحُفُه  

فام يُفِهُم الُحّداَث إالّ الرّتاِجُم تجّمـــَع فيـِه كلُّ لَْسـٍن وأُّمـــــــــٍة  
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رئيس التحرير: د. جهاد بكفلوني

يجد  فال  َهموَمُه؛  القلب  عن  يجلو  روٍض  اجتالء  إىل  املتنبّي  مقلتا  وتشتاق 

الّسلواَن إالّ يف شّد ركاِبِه إىل ِشْعب بّوان فيقول:

مبنزلِة الّربيعِ من الزّمـــاِن عِب ِطيباً يف املغاين    مغاين الشِّ

غريُب الوجِه واليِد واللّساِن ولكّن الفتى العريبَّ فيهـــــــا   

ثم تثُب مسألُة الرّتجمِة إىل ذْهِنِه الوقّاد فيقول:

ُسليمــاٌن لساَر برَتُْجمــــاِن مالِعــُب ِجّنٍة لو ســـاَر فيهـــا  

إنّنا نرتكُب خطأً كبرياً عندما يقرُّ يف أذهانِنا أّن الرّتجمة فعٌل آيلٌّ ِصٌْف يقوُم 

عىل نْقِل املعنى من لغٍة إىل لغٍة أُخرى.

القلُب  يبقى  الّدماغّي، قد  باملوت  املرتجِم  الّنّص  نحكُم عىل  الحالِة  يف هذه 

عمليّاً  تحّقَق  قد  املوت  لكّن  الزّمن،  من  أمداً  التّنّفِس  عمليّة  تستمرُّ  وقد  نابضاً، 

ونظريّاً.

تعوُد يب الّذاكرة إىل أمثال جّديت رحَمها الله، وأستعيُد حكاياتِها التي ال تفارُق الباَل.

وْضع  املصّور عن  عجِز  بل يف  التّصوير،  ليسْت يف  املشكلُة  تقوُل يل:  كانت 

الّروِح يف صورتِِه.

األزهار االصطناعيّة تحايك أزهار الطبيعة شكالً، أّما نْفُخها فال يلبّي دعوتَُه وال 

دعوتَنا بالحضور.

))هذا خلُْق الله فأروين ماذا خلَق الذين من دونه((.

أمتّنى عىل كلِّ مشتغٍل يف حقل الرّتجمة أالّ يغيَب عن ذهنه أّن من أهّم أدوات 

الّنجاِح يف هذا املضامر امتالك ناصيتْي اللّغتني املرتَجِم عنها واملرتَجِم إليها.

وما نالحظه يف عدٍد ال بأَس به من األعامل املرتَجمة أّن الّسادة الذين أقدموا 

ُه، وتعاملوا  مشكورين عىل نْقلِها إىل لسانِنا العريّب املبني مل يُْعطوا هذا اللّساَن حقَّ

مع هذه اللّغة الرّسيّة الّثيّة بيشٍء من الالّمباالة إن مل نقل االستخفاف. 

دعوٌة إىل الّنهوض بسويّة الرّتجمة ملا لها من مكانٍة يف حياتنا الفكريّة، وأمتّنى 

أّصوا  الذين  كأولئك  يكونوا  ال  وأن  أذانهم،  يف  أصابَعهم  سامعوها  يضَع  أالّ 

واستكربوا استكباراً.



د. عبد النيب اصطيف
باحث وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مهام كان منظور املرء إىل »األدب العاملي« Weltliteratur، ومهام اختلف فهمه 

بوصفها  الرتجمة،  مسألة  سيواجه  محالة  ال  فإنه  نظرائه،  فهم  عن  »املفهوم«  لهذا 

الوسيلة األكث أهمية يف استكشاف »آداب اآلخر«، إذ تستحيل اإلحاطة بهذه اآلداب، 

دي اللغة، دون االستعانة بالرتجمة. حتى عىل متعدِّ

هذا  نرش  عن  األبرز  املسؤول  وهو  بها،  غوتة  ينشغل  أن  الطبيعي  من  كان  ولذا 

املفهوم والرتويج له يف مختلف أنحاء أوربة، والحقاً يف مختلف أنحاء العامل، خالل 

القرنني املاضيني، وبخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية التي اتخذت من »األدب 

العاملي« أداة، بل نافذة يطل منها األمريكيون عىل عوامل »اآلخر«، وأدخلته دوائرُها 

الجامعية مقرراً مهامً من مقررات أقسام اآلداب واللغات يف أبرز جامعاتها.

غوته•..•والترجمة
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د. عبد النيب اصطيف

والحقيقة أن انشغال غوتة بالرتجمة متعدد الوجوه، فقد انشغل بها بوصفها:
• وسيلة للتعارف األديب بني متعلِّمي أوروبا، ولتوثيق الصالت الثقافية املتبادلة ما 
بني األمم والشعوب، فهي، مثل الدراسة والتعريف، من أهم أشكال التوّسط بني آداب 
األمم املختلفة. ذلك أن األدب العاملي، كام يفهمه غوته، من أنجع الوسائل يف التأسيس 
لتعارف حقيقي بني األمم والشعوب، خاصة وأن األدب القومي غالباً ما يفصح بصدق 

عن روح األمة، أو الشعب، أو القوم، املنتجني له.
ففي رسالة إىل توماس كاراليل صاحب كتاب »األبطال«، تعود إىل 1 كانون الثاين 

:Des Voeux 1827، يسأل غوته عن ترجمة إنكليزية ملرسحيته تاسو من جانب
»أود أن أعرف رأيك إىل أي مدى ميكن عّد تاسو )مرتجمة إىل اإلنكليزية( إنكليزية، 
ستجعلني ممتناً لك عىل نحو كبري بإعالمي عن هذه النقطة؛ ألن هذه الصلة ما بني 
األصل والرتجمة وحدها التي تعرب بأقىص درجات الوضوح عن الصلة ما بني أمة وأمة، 
والتي عىل املرء أن يعرفها، فوق كل يشء، إذا ما كان يرغب يف تشجيع أدب عاملي 

مشرتك يتجاوز التخوم القومية«.
ويف معرض الحديث عن الخدمة املزدوجة التي يقوم بها املرتجم: تجاه أمة اللغة 
املصدر من جانب، وتجاه أمة اللغة الهدف من جانب آخر، يشري غوته إىل أن املرتجم 
أبناء أمة أخرى  أدبية أو علمية أنتجها  آثاراً  يُيَرسِّ ألبنائها  ال يخدم أمته فقط عندما 
ويوطُِّنها يف ثقافة أمته لتزداد بها حيوية، وتغنى مبحتواها، ولكنه كذلك يخدم األمة 
التي يرُتجم آثارها عندما يلفت أنظار أبنائها إىل أهمية ما أنتجوه، وإىل وجوه يف هذا 
اإلنتاج غابت عنهم بسبب إلفتهم لها، وباتت جدَّ عادية ال تستحق االهتامم الواجب، يف 

حني تظفر بهذا االهتامم يف ثقافة الهدف التي ترجم ألبنائها هذا اإلنتاج.
ومالحظة غوته هذه جدُّ مهمة، واملتتبع لتاريخ العالقات األدبية بني األمم والشعوب 
يستطيع أن يتبنيَّ صدقها فيام ال يحىص من األمثلة. ولعل أبرز مثال عليها كتاب ألف 
ليلة وليلة، الذي مل ينل ما يستحقه من اهتامم يف الثقافة العربية، ومل يلتفت باحثو 
إال بعد ترجمته إىل  كونياً  العربية ونقاد أدبها إىل أهميته بوصفه رائعة عاملية وكتاباً 
الفرنسية عىل يد أنطوان غاالن، وانتشاره انتشار النار يف الهشيم يف أوروبا أوالً، ومن 

ثم يف مختلف بقاع العامل الحقاً. 
يكتب غوته لكاراليل يف رسالة أخرى تعود إىل )15 حزيران 1828(:

»نالحظ هنا شيئاً ما جديداً، رمبا نادراً ما لوحظ، ومل يعربَّ عنه من قبل: وهو أن 
املرتجم ال يعمل من أجل أمته وحدها، وإمنا كذلك لألمة التي يستمد من لغتها العمل. 
فقد يتفق، أكث مام نظن، أن أمة ما تستمد حيوية وقوة من عمل، وتستوعبه بكامله يف 
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والرتمجة  .. غوته 

حياتها الداخلية، حتى أنها ال تظفر بأية متعة منه، وال تحصل عىل أي انتعاش آخر منه. 
وهذه هي حال األملان بشكل خاص. إنهم ميالون إىل الحامس املرسف، وباإلعادات 
يروا  أن  لهم  الخري  من  فإنه  ولذا  بعض خصائصه.  يدمرون  يحبونه،  ليشء  املتكررة 

واحداً من أعاملهم األدبية يولد بالرتجمة من جديد، من خالل الرتجمة«.
• مامرسة محببة إىل نفسه انشغل بها عىل مدى سبعة عقود، كام يشري إىل ذلك 
الناقد املتعدد االهتاممات، والباحث املقارين البارز جورج شتايرن George Steiner يف 
فصله املعنون »حاشية سفلية لألدب العاملي«)1(، الذي ضمه كتاب »أسطورة إيتامبل« 
Le Mythe D’Etiemble. فقد كان غوته يرُتجم من مثاين عرشة لغة، وامتد نشاطه 
املعروفة،  الحقائق  بهذه  يذكّر  إمنا  أنه  شتايرن  ويؤكد  عاماً.  وسبعني  ثالثة  الرتجمي 
األدب  بياناته عن  تشكيل  غوته يف  النشاط من جانب  هذا  أّداه  الذي  الدور  د  ليحدِّ
العاملي التي بلغت واحداً وعرشين بياناً أدىل بها يف السنوات األربع األخرية من عمره. 
خاصة وأن الرجل، أي غوته، كان يرى »أن الجاهل باللغات األجنبية ال يعرف شيئاً عن 
لغته«. ويف معرض تذكريه بتفاصيل هذه الحقائق يشري شتايرن إىل اللغات: الفرنسية، 
واإليطالية، واإلنكليزية، والرصبيةـ  الكرواتية، ولغة هندية من الربازيل، وإىل اليونانية، 
واليونانية  القدمية،  والتشيكية  القدمية،  واإليرلندية  والصقلية،  والفنلندية،  والالتينية، 
والعربية،  الكالسيكية،  والصينية  والغالية،  الكالسيكية،  والعربية  والهولندية،  الحديثة، 
والفارسية؛ وإىل أن ترجامت غوته عن هذه اللغات كانت يف عدد من الحاالت عن 

طريق لغة وسيطة)2(. 
• عمالً نبيالً شجع عليه ودعا إليه معاصيه من األدباء والُكتّاب. ذلك أن الرتجمة، 
والتسامح،  والفهم،  املعرفة،  قيم  تعزيز  إىل  املؤدية  الوسائل  أهم  من  غوته،  رأي  يف 
والقبول، والحب آلداب الشعوب األخرى؛ وهي قيم تخدم العالقات التي تقوم عادة 
بني الشعوب واألمم واألقوام، وتؤسسها عىل مبدأ »التعارف«، واملعرفة هي من أنجع 
الوسائل املساعدة عىل تبديد العداوة، و«الناس أعداء ما جهلوا« كام يقول املثل العريب، 
يكتب يف  نراه  وهكذا  منشئها.  ذات  بحقيقة  معرفة صادقة تيش  واألدب يف جوهرة 
املجالت  انتشار  تعليقه عىل  »الفن واآلثار« Art and Antiquity يف معرض  مجلته 
التي تعنى بآداب األمم األخرى مثل مجلة إدنربه Edinburgh Review )تأسست عام 

1802(، ومجلة بالك وودMagazine Blackwood)تأسست عام 1817(:
»«ستسهم هذه املجالت، إذ تصل جمهوراً أوسع، عىل النحو األكث فاعلية يف األدب 
العاملي اإلنساين الذي نرجوه. ولكننا، نكرر، أنه ال ميكن أن تكون املسألة أن تفكر األمم 
عىل نحو متشابه. إن الغرض ببساطة هو أن يتنامى وعي إحداها باألخرى، وأن يتفهم 
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أن تحب األخرى،  إحداها غري قادرة عىل  تكون  البعض اآلخر، وحتى عندما  بعضها 
فإنها عىل األقل قد تتسامح معها«.

• و دوراً متميزاً خّص اللغة األملانية زاعامً أن لها قدرة عالية عىل التوسط بني أمم 
أوروبا وشعوبها. فعىل سبيل املثال يكتب غوته متحدثاً عن اللغة األملانية ودورها يف هذا 

التوسط:
األمم  توزِّع جميع  السوق حيث  نفسه يف  يجد  األملانية ويدرسها  اللغة  يفهم  »من 
من  فإن  وهكذا  نفسه.  الوقت  يف  ذاتَه  يُغني  بينام  املفرسِّ  دور  يؤدي  إنه  بضائعها، 
ويجعل  للثقافة،  العامة  التجارة  الوسيط يف هذه  بدور  يقوم  كل مرتجم  أن  الواضح 
املرء عن عدم  يقوله  أن  الشاغل. وبسبب ما ميكن  العام شغله  التبادل  لهذا  الرتويج 

كفاية الرتجمة فإنها تبقى أحد أهم النشاطات وأنبلها يف تجارة العامل«)3(. 
لعمل املرتجم قّدمه يف خامتة الديوان الرشقي للمؤلف الغريب،  • وتصّوراً خاصاً 

حمل عنوان »ترجامت«، كتب فيه:
فإننا  نوع  كل  من  الرتجامت  بفضل  الرشق  معرفة  يتقدمون يف  األملان  كان  »ملا 
مسوقون إىل إيراد بعض املالحظات التي وإن مل تكن جديدة فإن يف تكرارها فائدة 

دامئاً«)4(. 
وأول هذه املالحظات أنه توجد ثالثة أنواع من الرتجامت. 

• »األول يعرّفنا باألجنبي بحسب فهمنا نحن، وأفضل طريقة لهذا النوع هو الرتجمة 
نثاً. ذلك أنه ملا كان النث يلغي كل خصائص الشعر القومي ويسّوي يف نْفِسِه املستوى 
املشرتَك الحامسَة الشعرية، فإنه يف البداية يُسدي أََجلَّ الخدمات من حيث أنه يفاجئنا 
يف وسط حياتنا القومية وحياتنا الخاصة مبينا لنا املزايا البارزة لألجنبي ويوفّر لنا 

تنشئة حقيقية بأن يرفعنا فوق أنفسنا، دون أن ندري كيف تم هذا«)5(. 
• »وبعد ذلك يأيت عرص، فيه يحاول املرء أن يتكيف مع مظاهر الحياة األجنبية، 
لكنه يف الحق ال يسعى إال إىل اكتساب الروح األجنبية، لكن بنقلها إىل روحنا نحن، 
معانيه.  بأصفى  اللفظ  هذا  مستعمال   Perodistische املعارضة  مرحلة  املرحلة  وهذه 
ويف الغالب يكون ثَم أشخاص موهوبون لهذا اللون من العمل. والفرنسيون يستخدمون 
الكلامت  يكيّف  أنه  كام  والفرنيس،  الشعرية...  املؤلفات  كل  ترجمة  الطريقة يف  هذه 
األجنبية مع لهجته، يفعل اليشء نفسه بالنسبة إىل العواطف واألفكار وحتى املوضوع، 

ويطالب بأي مثن لكل مثرة أجنبية مبقابٍل منا يف تربته هو«)6(. 
• »لكن كام ال ميكن االستمرار يف الكامل وال يف الناقص، وأنه ال بد أن يتلو التحّول 
تحّول آخر، فقد وصلنا إىل مرحلة ثالثة ميكن أن تسمى املرحلة العليا واألخرية، تلك 
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التي ميكن فيها جعل الرتجمة مثل األصل بحيث ال تعرّب عنه فقط عىل نحو مقارب، بل 
وأيضاً أن تحّل محلّه«. 

»وهذه الطريقة تلقى أوالً أشد مقاومة؛ ألن املرتجم الذي يتابع األصل بدقة يتخىل 
عن أصالة أمته، وينشأ عن ذلك حد ثالث ينبغي عىل ذوق الجمهور أن يتكيف وإيّاه«. 
»وفوس Voss، وفضله ال يتسع له وصُف واصف، مل يستطع أول األمر إرضاء الجمهور 
إال بعد أن ألفت األذن شيئاً فشيئاً هذا األسلوب الجديد. لكن من يشمل اليوم بنظريته 
ماتم، وإىل أي حد من املرونة وصل األملان، وأي فوائد بالغية وإيقاعية ووزنية تتبدى 
اليوم  إلينا  مون  يقدَّ وكالدرون  وشكسبري  وتّسو  أريوستو  أن  وكيف  املوهوب  للشاب 
بشكلني أو ثالثة أشكال مختلفة، كأجانب وسموا بسمعة أملانية، ـ هذا الشخص له الحق 
يف أن يأمل أن التاريخ األديب يعلن بغري التواء عن اسم أول من شق هذا الطريق بني 

مختلف العقبات«)7(. 
»لكن ملاذا سمينا املرحلة الثالثة باألخرية، هذا ما سنشري إليه يف كلامت قليلة. إن 
الرتجمة التي تهدف إىل أن تكون هي كاألصل، تنحو إىل االقرتاب من الرتجمة بني 
النص  عنا إىل  أنفسنا وقد عدنا رغامً  فهم األصل، وبهذا نجد  السطور، وتسّهل جداً 
إىل  األجنبي  من  االنتقال  لها  وفقاً  يتم  التي  الدورة  النهاية  تتم يف  وهكذا  األصيل، 

الوطن، من املعروف إىل املجهول«)8(.
وقد كانت حصيلة هذا النشاط الرتجمي لغوته حصيلة غنية بأي مقياس من املقاييس، 
انرصف ثلثها للشعر وثلثاها املتبقيان للنرش، ومع تنامي نشاطه هذا مع استدارة القرن 
التاسع عرش، مل متض سنة واحدة من عمره مل ينشغل فيها، بل مل ينخرط فيها بكل 

ية، يف عملية الرتجمة عىل نحو أو آخر)9(. جدِّ
ومام يلفت نظر املرء يف تصّور غوته لعمل املرتجم تأكيده أن الرتجمة ينبغي أن 
تقوم عىل نوع من الرشاكة بني املؤلف واملرتجم. وهكذا فإنه يذكر يف ثنايا رسالته إىل 
سولبيز بواسرييه Sulpiz Boisserée، ترجمة دراساته النباتية األخرية إىل الفرنسية، 
وأن صديقه سوريت Soret، الذي قام بها مل يستطع فهم بعض املقاطع ذات األهمية 
لغته  له إىل  القيام برتجمتها  بأملانية غوته، مام اضطر هذا األخري إىل  الكربى فيها 

الفرنسية الخاصة به، ومن ثَمَّ أعاد سوريت كتابتها بفرنسيته الخاصة به، ويضيف: 
من  أكث  مفهومة  العموم  وجه  ستكون عىل  اللغة  تلك  أنها يف  مقتنع متاماً  »أنا 
األملانية، ويبدو أن سيدة فرنسية معينة قد فكرت يف استعامل هذا النظام لتّوها، فقد 
أمرت برتجمة األملانية لها ببساطة وحرْفية، وبعدها مضت إىل متكينها بالحسن الخاص 

بلغتها وجنسيها«.
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ومعنى هذا أن غوته، من خالل اإلشارة إىل هذا املظهر من مظاهر التعاون بينه، 
املؤلف  بني  الرشاكة  من  نوع  إىل  ضمناً  يدعو  كتبه،  مرتجمي  وبني  مؤلِّفاً،  بوصفه 

واملرتجم، ألن إنجاز الرتجمة العالية يقتيض العمل أحياناً عىل مرحلتني: 
• أوالهام الرتجمة الحرفية البسيطة للنص، وهذه ميكن أن تتم من جانب مختص 

باللغة ـ املصدر، أو املؤلف ذاته، 
قراءتها  ييرس  نحو  عىل  الهدف  ـ  باللغة  الرتجمة  هذه  كتابة  إعادة  • وثانيتهام 

واستيعابها ومتثلها من جانب قراء تلك اللغة.
وبني  بينه  التعاون  من  الرضب  بهذا  يكتف  مل  يبدو،  فيام  غوته،  أن  والحقيقة 
مرتجميه، بل مارسه يف كتابته اإلبداعية املستلَهمة من ترجامت غريه. فعىل سبيل املثال 
اعتمد الرجل يف تأليفه لقصائد الديوان الرشقي للمؤلف الغريب عىل ترجمة جوزيف 
هذه  عىل  تحّفظه  من  الرغم  وعىل  الشريازي.  حافظ  لديوان  بورغشتال  هامر  فون 
إىل محاولة املرتجم  الرشاقة، نظراً  الحظ من  له، »ضئيلة  الرتجمة ألنها، فيام بدت 
عندما  له  العظيم  بدينه  يقّر  فإنه  باألصل«)10(،  املوجودة  اللفظية  الصنعة  يقلّد  أن 
يكتب يف »تعليقات وأبحاث تعني عىل فهم »الديوان الرشقي«)11( عن »فون هّمر«: 
أن غوته قد  ويبدو  املمتاز«)12(.  الرجل  لهذا  أدين  كتايب هذا كم  أجزاء  »تشهد كل 
اتخذ من ترجمة فون هامر التي تعوزها الرشاقة أساساً إلعادة كتابة قصائد حافظ 
 Masoomeh الشريازي بأملانيته املتألقة، وهو ما تؤكده رسالة معصومة كالته سفاري
التي عنيت بدراسة »ترجمة جوزيف فون هامر بورغشتال لديوان   Kalatehseifary
حافظ الشريازي والديوان الرشقي للمؤلف الغريب غوته«، عندما تكتب مؤلِّفتها عن 

أستاذية غوته يف إعادة كتابته لرتجامت بورغشتال: 
»يركز الفصل الثالث >من الرسالة< عىل قصائد الديوان الرشقي ـ الغريب لغوته 
غوته يف  أستاذية  أن  كيف  ويظهر  لحافظ،  األصيل  والنص  هامر  ترجمة  عىل ضوء 
لشعر تلك الشخصية  نظم القصائد املستلَهمة من حافظ متنح الجمهور القارئ فهامً 
الفارسية الكالسية دون الحاجة إىل قراءة أو فهم النص األصيل، ويحاجج أن قصائد 
القراء  عقول  الحافظية يف  األدبية  األنساق  تحيي  الغريب  ـ  الرشقي  الديوان  ديوانه 
الذين يعرفون الشاعر الفاريس، وتجعلها مفهومة للغريب غري العارف. ويوضح التحليل 
كذلك كيف أن غوته يتجاوز الضعف يف نسخة هامر بورغشتال بإعادته إنشاء رسالة 

حافظ«)13(.
مبعظمها،  يقرأ  اللغات:  من  به  بأس  ال  بعدد  متفاوتة  معرفة  عىل  غوته  كان  وملا 
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ويرتجم عن بعضها، ويكتب ببعضها، ويتحدث ببعضها بطالقة، فقد كان عليه أن يواجه 
يف ترجامته مشكلة الرتجمة الصوتية ألسامء األعالم، واألماكن، وهو ما عرّب عنه بـ 
الالتينية. وهكذا  بالحروف  كتابتها  بعبارة أخرى  أو  الرشقية«،  »طريقة رسم األسامء 
نراه يكتب يف خامته »تعليقات وأبحاث تعني عىل فهم »الديوان الرشقي« يف معرض 

حديثه عن »األغالط املطبعية«: 
»ولنتحدث أوالً عن طريقة رسم األسامء الرشقية، وهذا أمر ال ميكن تقريباً الوصول 
فيه إىل اتفاق تام. إذ بسبب الفارق الكبري بني لغات الرشق ولغات الغرب، من العسري 
فإنه  ذلك  أبجدياتنا. وفضالً عن  يقابلها متاماً يف  ما  الرشق  لغات  نجد ألبجدية  أن 
أبجديتها  تعزو  الخاصة،  ولهجاتها  أصولها  اختالف  بسبب  األوربية،  اللغات  كانت  ملا 

الخاصة قيمة ومدلوالً مختلفني، فإن االتفاق أشد عرساً.«)14(.
الفرنيس  للدليل   Transliteration الصوتية  الرتجمة  ميدان  يف  بدينه  يقّر  وإذ 
العامل الفرنيس  وهو معجم هريبوليه Herbelit الذي قاده فيه، فإنه يذكِّر بأن هذا 
للنطق والحس السمعي عند  قد قام بتعديل الكلامت واألسامء الرشقية وتكييفها وفقاً 
مواطنه الفرنيس، وأن هذا التعديل قد انتقل بالتدريج إىل األملان. وتكرر األمر نفسه 
لدى اإلنكليز الذين أعطوا ألنفسهم مطلق الحرية يف نطق هذه األسامء ورسمها عىل 

طريقتهم، مام يوقع القارئ لكتاباتهم عن الرشق يف الشك والحرية.
أما األملان الذين يفخرون بأن لغتهم تُكتَب كام تُلَفظ، وأنهم يكتبون ما ينطقون، 
ومن ثَّم فإنهم يطاوعون عن طيب خاطر »األصوات والكم والنربات األجنبية«، فقد 
ببالغ  يتسم  ـ وكان عملهم  الصوتية  امليدان – ميدان الرتجمة  بالعمل يف هذا  أخذوا 
فإننا  ولذا  األجنبية،  األصوات  من  املتزايد  االقرتاب  إىل  دامئاً  سعوا  ألنهم  الجدية، 
نجد فوارق كبرية بني األعامل القدمية والحديثة، حتى أن املرء ال يجد نفسه مضطراً 

للخضوع لواحد من اجتهاداتهم.
ويبدو أن غوته، بتواضعه من جانب وتوخيه للدقة من جانب آخر، وحرصه عىل 
متثيل »اآلخر« أصدق متثيل، حتى يف نطق ما يتصل به من أسامء، فإنه كان يلجأ إىل 
سؤال املسترشقني عن كيفية نطق األسامء الرشقية، ويشري يف هذا السياق إىل دينه 
للمسترشق العامل املالطف ي، ج، ل، كوزيغارتن الذي حمل عنه عبء الرتجمة الصوتية.

رسم  دقة  عىل  بحرصه  املتصل  الرتجمي  عمله  من  الجانب  هذا  عن  غوته  يكتب 
األسامء الرشقية بغرض توخي نطقها عىل نحو سليم يراعي أصولها:

دليل فرنيس.  ـ إمنا قادنا يف هذه املناطق خصوصاً  ـ يقصد غوته نفسه  »ونحن 
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ذلك أن قاموس هريبوليه Herbelit هو الذي حقق أمانينا. لكن هذا العالِم الفرنيس 
ل الكلامت واألسامء الرشقية وفقاً للنطق والحّس السمعي عند  كان عليه أن يكيَّف ويُعدِّ
مواطنه، وهذا قد انتقل شيئاً فشيئاً إىل األملان. فمثالً نحن نقول دامئاً Hagire بدالً 

من Hedshra اتباعاً لحسن النطق وللعادة القدمية.
كذلك فعل اإلنجليز الكثري من جانبهم يف هذا املجال! فعىل الرغم من أنهم ليسوا 
عىل اتفاق فيام يتعلق بنطق لغتهم هم، فقد استخدموا ألنفسهم الحق يف نطق ورسم 

هذه األسامء عىل طريقتهم، وهذا يوقعنا من جديد يف الشك والحرية.
ويطاوعون  ينطقون  كام  الكتابة  السهولة يف  من  الناس حظاً  أكث  وهم  واألملان 
عن طيب خاطر األصوات والكّم والنربات األجنبية، قد أخذوا يف العمل بجّد يف هذا 
امليدان. ولكنهم ألنهم سعوا دامئاً إىل االقرتاب املتزياد من األصوات األجنبية، فإننا 
نجد فوارق كبرية بني األعامل القدمية والحديثة، بحيث ال يجد املرء مربراً للخضوع 

لسلطة جادة«)15(.
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ترجمة: عدنان جاموس

)3••مـن •3(

مرتجم وباحث من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

َحلَّت العطلة الصيفية، وسافر الجميع إىل نواح مختلفة؛ ومل تكن حالة املريضة)1( قد 

تحسنت، وما زال وضعها خطراً. 

مل أكن أشعر حتى ذاك الوقت، عىل رغم طول املدة التي مضت عىل بدء تعاريف مع 

أنطون بافلوفتش، أنني أترصف معه ببساطة ال تكلف فيها. مل أكن أستطيع أن أتعامل معه 

ببساطة؛ إذ كنت أتذكر دامئاً أنني يف حرضة إنسان مشهور، وأحرص عىل أن أبدو أكث ذكاء 

مام أنا عليه يف الواقع. وأظن أن هذه الالعفوية كانت تُحرج أنطون بافلوفتش، فهو مل يكن 

يحب سوى العالقات البسيطة. وكانت زوجتي التي استطاعت أن تقيم معه رأساً مثل هذه 

العالقات البسيطة، تشعر دامئاً أكث مني بحريّة الترصف معه؛ وليس لدّي القدرة عىل أن 

أصف عّم كانا يتحادثان، وكيف كانت هذه الثثرة الخفيفة الالمتكلّفة ترُِسُّ وتُسيّل أنطون 

بافلوفتش، الذي يتسم بطبيعة عفوية وبسيطة. 

تشيخوف
•في•ذكريات•

ستانيسالفسكي
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ومل يُتح يل أن أحوز للمرة األوىل هذه البساطة يف عالقتي به سوى خالل تلك 

األيام الطويلة التي قضيتها وأنا جالس معه يف غرفة واحدة قرب رسير املريضة. 

لقد قاربت تلك الفرتة بيننا إىل درجة أن أنطون بافلوفتش أصبح يتوجه إيل أحياناً 

بطلبات ذات طابع حميم، علامً بأنه كان شديد التدقيق يف مثل هذه الحاالت. فعندما 

علم مثالً أنني أستطيع الحقن بالزرنيخ ـ وكنت قد تباهيت أمامه ذات مرة مبهاريت يف 

هذه العمليةـ  طلب مني أن أقوم بحقنه؛ وراح يراقب باستحسان وهو يبتسم ما أقوم به 

من ترتيبات متهيدية إلجراء العملية، وأصبح مستعداً للوثوق مبهاريت وخربيت؛ بيد أنني 

كنت قد اعتدت القيام بالحقن بوساطة إبر جديدة حادة فقط، أما هنا فلم يكن يوجد 

سوى إبرة قد استعملت مرات عديدة من قبل. أدار ظهره يل وبارشت بإدخال اإلبرة، 

بالجنب  الشعور  رأساً  دهمني  الجلد.  اخرتاق  عن  كلياً  وعجزت  مثلومة  كانت  ولكنها 

ولكنني مل أستطع بحال من األحوال أن أعرتف بعدم مهاريت، وأخذت أضغط أكث 

فأكث، ويبدو أنني سببت له أملاً بالغاً؛ إال أن أنطون بافلوفتش حتى مل يرتعش، بل كل ما 

بدر منه أنه سعل سعلة قصرية، وأذكر أن هذه السعلة قتلتني؛ وبعد هذه السعلة أصبت 

بارتباك شديد، ورحت أفكر يف طريقة تنتشلني من هذا الوضع العصيب. ولكنني مل 

أهتِد إىل أي طريقة مناسبة. 

ضغطت عىل الجلد بنهاية املحقن، وأدرته قليالً إىل جانب ألخلق انطباعاً بأن اإلبرة 

قد انغرزت، ومل أستطع أن أفعل شيئاً أكث من دفع السائل إىل الخارج فسال ولّوث 

الثياب الداخلية. وعندما انتهت العملية، ووضعُت املحقن يف مكانه وأنا أشعر بالخجل 

واالرتباك؛ التفت أنطون بافلوفتش نحوي بوجه متهلل وقال: ـ رائع! 

ولكنه مل يتوجه إيّل بهذا الطلب بعد ذلك، مع أننا اتفقنا آنذاك عىل أنني سأقوم 

دامئاً بحقنه. 

وكان موضوع مرسحنا الجديد الذي يجري بناؤه يف جادة »كامريغريسيك« يشغل 

يرتك  أن  بوسعه  يكن  بافلوفتش مل  أنطون  أن  ومبا  آنذاك؛  أحاديثنا  كبرياً يف  حيزاً 

املريضة؛ فقد كانوا يجلبون له التصاميم واملخططات، وما شابه ذلك إىل البيت. 

وقد أنهكت قوى أنطون بافلوفتش يف أثناء مرض زوجته وضعفه هو نفسه. كانا 

يعيشان آنذاك يف بناء حاّممات سندونوفسيك، وكانت نوافذ املنزل تطل عىل الجادة، 

ويف حزيران كان الهواء كريهاً والجو مغرباً وخانقاً، ومل يكن باملستطاع التحرك إىل 

أي مكان. وقد سافر الجميع، ومل يبق بجانبه إال أنا وزوجتي وأ.ل. فيشنيفسيك. ولكن 
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أنا قد فاتت كل مواعيدي وبات من الرضوري أن أسافر إىل مكان االستشفاء باملياه 

املعدنية ألنهي دورة عالجي قبل بدء املوسم. 

وهكذا كان عىل املسكني أنطون بافلوفتش أن يبقى وحيداً. 

وقد قرر أ.ل. فيشنيفسيك، الذي كان مرتبطاً به بإخالص، أن يبقى بجانبه. وسافرت 

أنا وأرسيت إىل الخارج. 

وكان الشخص الوحيد الذي يرُّسي عن أنطون بافلوفتش خالل تلك الفرتة مشعوذ 

ماهر جداً يعرض ألعابه يف »األكواريوم«)2( ، ففي األوقات التي كانت املريضة تشعر 

فيها بالتحسن وميكن أن تظل وحدها كان أنطون بافلوفتش يذهب أحياناً إىل هناك 

ليوناردوفنا  أولغا  بأن  تقريباً  )يونيو(  حزيران  نهاية  وصلنا خرب يف  وأخرياً  للفرجة. 

أصبحت تخرج من املنزل، ولكن مع ذلك فإن مجرد الحديث عن انتقالها إىل يالطا غري 

جائز عىل اإلطالق، يف حني أن أنطون بافلوفتش كانت قد أضنته اإلقامة يف موسكو. 

وقد اقرتحنا عليه أن ينتقل هو واملريضة وأ.ل. فيشنيفسيك إىل جناحنا يف ضيعة 

من  القريبة  لوبيموفكا  الكسييفا  ضيعة  وهي  عادة،  الصيف  نقيض  كنا  حيث  والديت 

موسكو عىل خط السكة الحديدية الياروسالفية عند محطة تاراسوفكا. ورسعان ما انتقل 

إىل هناك كل من أنطون بافلوفتش وزوجته املريضة، وممرضتها وأ.ل. فيشنيفسيك. 

أّما كيف عاشوا هناك فال أعرف إال ما كان يخربين به اآلخرون. 

»بستان الكرز«

كان من حسن حظي أنني راقبت عن كثب سريورة تأليف تشيخوف ملرسحيته 

»بستان الكرز«. 

ذات مرة بينام كنت أتحادث معه عن صيد السمك شخَّص لنا املمثل يف مرسحنا 

أ.ر. أرتيوم كيف يعلقون الدودة بالشص، وكيف يلقون بالصنارة الغاطسة أو ذات الغاّمز 

املشاهد  من  وسواها  املشاهد  هذه  يؤدي  له  شبيه  ال  الذي  املمثل  هذا  وكان  العائم. 

املشابهة مبوهبة بالغة جعلت تشيخوف يعرب بصدق عن أسفه؛ ألن الجمهور العريض ال 

يرى هذه املشاهد عىل خشبة املرسح. 

وبعد هذه الحادثة مبدة قصرية شاهد تشيخوف كيف يغتسل ممثل آخر من ممثيل 

أرتيوم  يصيد  أن  يجب  مرسحيتي  يف  اسمعوا،  ـ  مبارشة:  وقرر  النهر،  يف  مرسحنا 

وهو  املاء  ويتخبط يف  االستحامم،  مكان  جانبه يف  إىل   )N )3 يغتسل  وأن  السمك، 

يرصخ، فيغضب عليه أرتيوم ألنه يخيف السمك. 
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كان أنطون بافلوفتش يتصورهام يف خياله وهام عىل خشبة املرسح: أحدهام يصيد 

السمك قرب حوض االستحامم يف النهر، واآلخر يغتسل فيه، أي خلف الخشبة. وبعد 

بضعة أيام أعلن لنا أنطون بافلوفتش بلهجة خطابية أن املستحم برتوا له يده، ولكنه 

رغم ذلك هو مولع جداً بلعبة البلياردو، وميارسها بيده الوحيدة. أما صياد السمك فهو 

خادم عجوز يحرص عىل جمع املال. 

وبعد وقت قصري أخذت ترتسم يف مخيلة تشيخوف نافذة يف منزل قديم ألرسة من 

ُمالّك األرايض، وتتسلّل عرب هذه النافذة إىل الغرفة أغصان أشجار، ثم تفتحت عىل 

هذه األغصان فيام بعد أزهار ذات لون أبيض كالثلج. ثم سكنت يف هذا البيت املاثل 

يف مخيلة تشيخوف سيدة ما. 

ـ ولكن ليس لديكم ممثلة كهذه.. اسمعوا ـ كان يقول لنا وهو يفكر ـ يلزمكم إيجاد 

عجوز ذات صفات خاصة، ال تنفك تهرع إىل الخادم الشيخ لتقرتض منه نقوداً. 

ثم ظهر إىل جانب العجوز شخص رمبا هو أخوها أو عمها، سيد بيد واحدة، مولع 

جداً بلعبة البلياردو. إنه طفل كبري ال ميكنه العيش بدون خادم. وذات مرة سافر الخادم 

من دون أن يُعدَّ البنطال لسيده، فبقي هذا طوال النهار مستلقياً يف رسيره. 

إننا اآلن نعرف ما الذي بقي يف املرسحية وما الذي سقط منها من دون أن يخلف 

أي أثر، أو أنه خلّف أثراً يكاد ال يُذكر. 

يف صيف عام 1902 عندما كان أنطون بافلوفتش يستعد لكتابة مرسحية »بستان 

، يف بيتنا الصغري  الكرز« كان يعيش مع زوجته، املمثلة املرسحية أو. ل. تشيخوفاـ كنيربِّ

يف ضيعة لوبيموفكا التي متلكها والديت. وكانت تعيش بالقرب منا مع أرسة جرياننا 

الفتيات  لها ضفريتان طويلتان كضفائر  إنكليزية، وهي مخلوقة ضئيلة نحيلة،  مربية 

وترتدي طقامً »رّجالياً«. 

وبسبب هذا الخلط ال ميكنك أن متيز عىل الفور جنسها ومنشأها وسنها. وكانت 

تتعامل مع أنطون بافلوفتش بتباسط شديد، مام كان يحظى بإعجابه البالغ. وملّا كانا 

يتقابالن يومياً، فقد كانا يتبادالن أحاديث يف منتهى السخافة؛ ومن ذلك، عىل سبيل 

املثال، أن تشيخوف كان يؤكد للمربية اإلنكليزية أنه كان يف شبابه تركياً، وكان عنده 

إليه خطياً؛  باشا، وعندئذ سيستدعيها  إىل وطنه ويصبح  »حريم«، وهو سيعود قريباً 

وكانت اإلنكليزية البارعة يف الجمباز تعرب عن شكرها املزعوم له بالقفز عىل ظهره، 

والجلوس عىل كتفيه، وانتزاع قبعته عن رأسه واالنحناء بها لتبادل التحية عنه مع جميع 
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املارين بهام وهي ترطن بلغة روسية مكرسة ونربة كوميدية تهريجية: ـ ملخبا! ملخبا! 

ملخبا! 

وكانت يف أثناء ذلك تحني رأس تشيخوف للتعبري عن التحية. 

الفريدة  الشخصية  ذات  املخلوقة  هذه  يتعرف يف  الكرز«  »بستان  شاهد  من  إن 

النموذج األصيل لشخصية »شارلوتا«. 

وأنا عندما قرأت املرسحية أدركت عىل الفور كل يشء، وكتبت إىل تشيخوف عن 

بأن شارلوتا  بقوة  يقنعني  أخذ  لقد  الذي متلكه!  ويالشّدة االضطراب  البالغ؛  إعجايب 

يجب من كل بد أن تكون أملانية، وحتامً يجب أن تكون نحيلة وكبرية الِجرم مثل املمثلة 

موراتوفا، وال تشبه البتة املرأة اإلنكليزية التي نقلت عنها شخصية شارلوتا. 

أما دور يبيخودوف فقد تكّون من عدة شخصيات)4(، وأُِخذت سامته األساسية من 

شخصية املستخدم الذي كان يعيش يف الدارة الصيفية ويعتني بأنطون بافلوفتش. 

وكان تشيخوف غالباً ما يتحّدث إليه، ويقنعه برضورة الدراسة وبأن يكون إنساناً 

متعلامً ومثقفاً، وليك يصبح كذلك قام النموذج األصيل لشخصية يبيخودوف قبل كل 

أنطون  أيّة سبل سلك  أدري  وال  الفرنسية.  تعلم  وأراد  أحمر،  عنق  رباط  يشء برشاء 

بافلوفتش حتى وصل، انطالقاً من املستخدم، إىل شخصية يبيخودوف السمني إىل حد 

ما والذي تجاوز سن الشباب، كام صّوره يف الصياغة األوىل للمرسحية. 

ولكن مل يكن لدينا ممثل مناسب من حيث املظهر الخارجي، ويف الوقت نفسه مل 

يكن من الجائز أالّ نسند دوراً يف املرسحية للممثل املوهوب أي. م. موسكفني، األثري 

إليه  أسندنا  وقد  ونحيالً.  فتياً  الوقت  ذاك  يف  كان  والذي  بافلوفتش،  أنطون  لدى 

هذا الدور، فكيّفه املمثل الشاب وفقاً ملعطياته، مستفيداً يف أثناء ذلك من ارتجاالته 

يف عرض أّول »ملفوفيّة«)5(، وسنتطرق إىل الحديث عن هذا العرض الحقاً. وظننا 

يغرب يف  كان  ولكنه  الشخيص،  الترصف  هذا  بسبب  سيغضب  بافلوفتش  أنطون  أن 

بالذات.  هكذا  الكتابة  أريد  كنت  أنا  ـ  الربوفا:  انتهاء  عند  ملوسكفني  وقال  الضحك. 

اسمع، إن هذا بديع!. 

وأذكر أن تشيخوف أكمل كتابة الدور وفق الخطوط التي ارتسمت من خالل أداء 

موسكفني. 

كام أن دور الطالب تروفيموف قد أخذ من شخصية أحد سكان ضيعة لوبيموفكا 

آنذاك)6(. 



اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 202021

ت: عدنان جاموس

ويف خريف عام 1903 قدم تشيخوف إىل موسكو منهكاً من املرض؛ بيد أن هذا مل 

مينعه من حضور العروض التّجريبية لربوفات مرسحيته الجديدة كلها تقريباً. ومل يكن 

حتى ذاك الوقت قد استطاع أن يحدد عنوانها النهايئ. 

العمل  ما، فرتكت  أزوره ألمر  أن  يرجو  تشيخوف  أن  هاتفياً  أبلغوين  مساء  وذات 

وأرسعت إليه، ووجدته منتعشاً عىل الرغم من املرض. ويبدو أنه آثر االحتفاظ بالحديث 

عن العمل إىل الختام، كام يحتفظ األطفال بالكعكة اللذيذة. وكنا، حتى ذاك الحني، 

نجلس إىل مائدة الشاي ونضحك، ألن املكان الذي يوجد فيه تشيخوف ال ميكن أن 

تشعر فيه بامللل. وبعد أن انتهى الشاي اصطحبني إىل مكتبه؛ فتح الباب واتخذ مجلسه 

التقليدي يف زاوية املقعد، وأجلسني قبالته وراح يُْقنُعني للمرة املئة بأن أستبدل بعض 

املمثلني يف مرسحيته الجديدة، ألنهم حسب رأيه، غري مالمئني؛ ثم سارع إىل القول 

لتخفيف الحكم عليهم: »إنهم ممثلون ممتازون«. 

ولذلك  الرئييس،  للموضوع  مقدمة  مجرد  هي  األحاديث  هذه  أن  أعرف  وكنت 

أمسكت عن الجدال. ووصلنا يف نهاية املطاف إىل املوضوع. صمت تشيخوف للحظات 

محاوالً أن يكون جدياً، ولكنه مل ينجح يف هذا.. إذ تسللْت ابتسامة ظافرة من باطنه 

وتجلّت عىل محياه. قال وهو يوّجه إيّل نظرة ثابتة: ـ اسمع.. لقد وجدت عنواناً بديعاً 

للمرسحية، بديعاً! 

سألته بانفعال: ـ ما هو؟ 

فأجاب: ـ بستان الكريز)7(.. 

ثم استغرق يف ضحك يفيض بالبهجة. 

أزعله  ال  ليك  ولكن  العنوان.  يف  متميزاً  شيئاً  أجد  ومل  ابتهاجه،  سبب  أدرك  مل 

يثري  الذي  ما  تُرى  لدي.  انطباعاً  أحدث  قد  اكتشافه  بأن  التظاهر  إىل  اضطررت 

مشاعره يف هذا العنوان الجديد للمرسحية؟ بدأت أستفرس منه بأسئلة حذرة، ولكنني 

اصطدمت مرة أخرى بتلك الخاصية الغريبة التي يتسم بها تشيخوف، وهي عدم قدرته 

عىل التحدث عن إبداعاته. وبدالً من التفسري أخذ أنطون بافلوفتش يكرر بإيقاعات 

مختلفة ونربات متنوعة وتلوينات صوتية: بستان الكريز! بستان الكريز! الكريز! 

ومل أكن أفهم من هذا سوى أن الحديث يجري عن يشء ما رائع ومحبب جداً 

الكلامت، بل يف نربة صوت أنطون  العنوان ال تتجسد يف  القلب؛ وكانت ظرافة  إىل 

رَتْه مالحظتي، وزالت ابتسامة الظفر  بافلوفتش ذاتها. وقد ملّحُت له إىل هذا بحذر، فكدَّ
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عن محياه، وفقد الحديث بيننا السالسة واالنسجام، وهيمنْت برهُة صمٍت محرجة... 

املالبس  غرفة  فجأة عىل  تشيخوف  عّرج  بأسبوع،  أو  أيام  ببضعة  اللقاء  هذا  بعد 

الخاصة يب يف أثناء عرض املرسحية، وجلس إىل طاولتي وهو يبتسم ابتسامته الظافرة. 

وكان يحب أن يرى كيف نُعد أنفسنا للعرض، ويراقب بانتباه عملية املكياج، بحيث أنك 

تستطيع أن تخّمن، بناًء عىل التعبري املرتسم عىل وجهه، هل األصباغ التي تضعها عىل 

وجهك مالءمة أو ال. 

قال يل: اسمع! ليس »بستان الكريز ]ڤيْشِنفي[، بل »بستان الكرز« ]ِڤْشْنيويف[! 

ثم استغرق يف الضحك. 

مل أفهم ألول وهلة َعمَّ يجري الحديث، ولكن أنطون بافلوفتش استمر يف التمطّق 

بعنوان املرسحية، ضاغطاً بلطف عىل حريّفْ »يو« يف كلمة » ِڤْشْنيويف«، وكأنه يحاول 

بهذا أن يالطف الحياة السابقة الجميلة، ولكن التي أصبحت اآلن ال لزوم لها، والتي 

حطمها يف مرسحيته ودمعه يذرف. وقد أدركت يف هذه املرة املغزى الدقيق: فـ«بستان 

البستان هو  هذا  ومثل  َدْخالً،  يعطي  تجاري،  تعاُميل،  بستان  هو  ]ڤيشِنفي[  الكريز« 

املطلوب اآلن. أما »بستان الكرز« ]ِڤْشنيويف[ فهو بستان ال يعطي دخالً، بل يحتفظ يف 

داخله ويف بياض أزهاره بشاعرية حياة األسياد السابقة. مثل هذا البستان ينمو ويزهر 

من أجل املزاج، من أجل عيون عشاق الجامل الظاهري املدلَّلني. إن إتالفه أمر مؤسف، 

ولكنه رضورّي، ألن سريورة تطوير البالد اقتصادياً تتطلب ذلك. 

وكام يف السابق، كذلك يف هذه املرة كّنا مضطرين يف أثناء الربوفات إىل سحب 

املالحظات والنصائح من أنطون بافلوفتش حول مرسحيته كام لو بكاّمشة. 

وكانت أجوبته تشبه األحاجي التي تحتاج إىل حلول؛ فقد كان يتهرب لينقذ نفسه 

من إلحاح املخرجني. وإذا ما شاهد أحد ما أنطون بافلوفتش وهو جالس بتواضع يف 

مكان ما يف الصفوف الخلفية عند إجراء الربوفات ما كان ليصدق أن هذا الشخص 

اإلخراج  طاولة  إىل  ينتقل  لجعله  نبذلها  التي  جهودنا  كل  وكانت  املرسحية.  كاتب  هو 

تذهب أدراج الرياح. وإذا ما نجحنا يف إجالسه هناك يأخذ يضحك؛ وال ميكنك أن 

تعرف ما الذي يضحكه: هل ألنه أصبح مخرجاً، وجلس إىل طاولة مهمة، أم ألنه كان 

يرى أن طاولة اإلخراج نفسها ال لزوم لها، أم ألنه يفكر يف طريقة لخداعنا واالختباء 

يف مكمنه. كان يقول آنذاك: 

ـ لقد كتبُت كل يشء، وأنا لست مخرجاً، أنا طبيب. 
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وعندما تقارن بني ترصفات تشيخوف يف أثناء الربوفات وترصفات كُتّاب آخرين، 

تدهش من التواضع غري العادي الذي يتسم به إنسان كبري، واالعتداد الزائد بالنفس 

لدى كتّاب آخرين، أقل أهمية بكثري... فعندما اقرتحت عىل أحدهم، عىل سبيل املثال، 

اختصار مونولوج يف مرسحيته فيه إطناب وتكلف وتزويق زائد قال يل مبرارة تنّم عىل 

االستياء: ـ اخترص، ولكن ال تنَس أنك مسؤول عن هذا أمام التاريخ. 

وبالعكس، عندما تجرأنا عىل أن نقرتح عىل أنطون بافلوفتش حذف مشهد كامل 

وشحب  عميق،  أىًس  عليه  بدا  الكرز«  »بستان  الثاين يف مرسحية  الفصل  نهاية  من 

من األمل الذي سببّناه له آنذاك، ولكنه قال لنا بعد أن فّكر قليالً وعاد إىل طبيعته: ـ 

احذفوه! 

ومل يتوجه إلينا بعد ذلك بأي كلمة لوم عىل اإلطالق حول هذا املوضوع. 

لن أصف عروض مرسحية »بستان الكرز« التي قدمناها مرات عديدة يف موسكو 

وأوروبا وأمريكا، بل سأكتفي بذكر الوقائع والظروف التي صاحبت هذه العروض. 

مل ينتظم العرض إال بصعوبة؛ وال عجب يف هذا: فاملرسحية صعبة جداً، وسحرها 

يكمن يف شذاها املختبئ عميقاً، والذي يصعب الوصول إليه. وليك تحس به ينبغي أن 

تفتح، إذا جاز القول، برعم الزهرة وتجعلها تنرش بتالتها. بيد أن هذا يجب أن يحدث 

تلقائياً، من دون قرس، وإالّ فإنك ستغّضن الزهرة الرقيقة، وتحكم عليها بالذبول. 

ويف ذاك الوقت كانت تقنيتنا الداخلية وقدرتنا عىل التأثري يف الروح اإلبداعية 

لدى املمثلني ما زالتا كالسابق بدائيتني. ومل نكن آنذاك قد متكنا من التحديد الدقيق 

للممرات الرسية التي توصل إىل أعامق األعامل اإلبداعية. وليك نساعد املمثلني عىل 

أن  حاولنا  االستباقية،  اإلبداعية  الرؤى  روح  فيهم  ونبث  االنفعالية،  ذاكرتهم  إنعاش 

هذا  وكان  والصوت.  الضوء  ولعبة  الديكورات  بوساطة  وهمياً  كياناً  أجلهم  من  ننشئ 

اإلجراء يساعدنا أحياناً، وقد اعتدُت أنا املغاالة إىل حد الشطط يف استعامل الوسائل 

الضوئية والسمعية عىل الخشبة. وذات مرة سمعُت تشيخوف يقول ألحدهم ويتقصد أن 

أسمع: ـ اسمع، سأكتب مرسحية جديدة، وستكون بدايتها هكذا: »يا للروعة، ويا للهدوء! 

ال تُسمع أصوات طيور، وال كالب، وال وقاوق، وال بومة، وال عندليب، وال ساعات، وال 

أجراس، وال صير أي ُجْدُجد«. وكان هذا تلميحاً واخزاً موجهاً إيّل، طبعاً.

***
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األول  العرُض  صادف  تشيخوف  مرسحيات  عروض  بدأنا  أن  منذ  األوىل  للمرة 

ملرسحيته وجوَده شخصياً يف موسكو. وأوحت لنا هذه املصادفة أن نقوم بتكريم كاتبنا 

املحبوب)8(؛ إالّ أن تشيخوف رفض هذا األمر بعناد شديد، وهّدد بأنه سيبقى يف البيت 

ولن يحرض إىل املرسح. بيد أن الفكرة بالنسبة إلينا كانت مغرية جداً، وأصرنا عىل 

تنفيذها، وخصوصاً ألن العرض األول يصادف يوَم عيد شفيع أنطون بافلوفتش )30/17 

كانون الثاين )يناير(()9(. وكان املوعد املحدد قد اقرتب، مام يستدعي منا التفكري يف 

إجراءات التكريم نفسه والهدايا التي ستُقّدم ألنطون بافلوفتش. مسألة صعبة. طفُت 

عىل جميع محالّت األثريّات علّني أقع عىل يشء مناسب، ولكني مل أعث سوى عىل 

قامشة متحفية مطرزة رائعة، وإذ مل أجد شيئاً أحسن، اضطررت إىل تزيني إكليل الزهر 

بها وتقدميه إليه بهذا الشكل، قائالً يف رّسي: »عىل األقل سنكون قد قّدمنا شيئاً فنياً«.

ولكنني مل أنُْج من لوم أنطون بافلوفتش يل بسبب القيمة العالية للهدية. فقد قال 

يل المئاً بعد االحتفال: ـ اسمع إنها يشء رائع.. إنها يجب أن توضع يف متحف.

فسألته مربراً فعلتي:ـ  طيب أرشدين، يا أنطون بافلوفتش، ماذا كان يجب أن أقدم لك؟

ففكر قليالً ثم أجاب بلهجة جدية: ـ مصيدة فرئان.. اسمع، الفرئان يجب إبادتها..

ثم أردف وهو يقهقه: ـ الرسام كوروفني أرسل يل هدية رائعة! رائعة!

فسألته باهتامم: ـ ما هي؟

ـ صّنارة صيد.

ومل تنل رضاه جميع الهدايا األخرى التي قدمت له، بل إن بعضها أغضبه بسبب ابتذاله.

ـ اسمع، ال يجوز أن تهدي إىل كاتب ريشة فضية ودواة أثرية.

ـ وماذا إذاً يجب أن تهديه إليه؟

ـ أنبوبة محقنة رشجية.. فأنا طبيب، أو جوارب، فزوجتي ال تعتني يب. إنها ممثلة، 

وأنا أسري بجوارب مثقوبة. أقول لها، اسمعي، يا روحي، إصبعي يف القدم اليمنى يخرج 

من الجورب؛ فتقول يل: البسه يف القدم اليرسى. وتابع أنطون بافلوفتش مزاحه قائالً: 

ـ أنا ال ميكنني أن أعيش هكذا..

ثم استغرق من جديد يف ضحك مرح.

بيد أنه يف االحتفال نفسه مل يكن مرحاً، وكأنه كان يشعر مسبقاً بدنو أجله. وكنا، 

طوال الوقت الذي وقف خالله يف مقدمة الخشبة، بعد الفصل الثالث، نحيالً وشاحباً 

شحوب األموات، يتلّقى التحيات والتهاين بالكلامت والهدايا، كنا نشعر بانقباض مؤمل 
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يف قلوبنا، كانوا يصيحون من الصالة داعني إياه إىل الجلوس، بيد أنه واَصَل الوقوف 

عابساً طوال وقت االحتفال الطويل واملرهق، والذي كان يضحك منه بطيبة نفس يف 

أعامله. ولكنه حتى هنا مل يتاملك عن االبتسام، إذ إن أحد األدباء بدأ خطبته بالكلامت 

وان القديم يف الفصل األول من املرسحية: نفسها تقريباً التي يحيّي بها »غايف« الصِّ

ـ ... العزيز املوقر )وبدالً من كلمة »الصوان« وضع األديب اسم أنطون بافلوفتش!( 

إنني أحييك.. إلخ...

يف  »غايف«  دور  أؤدي  كنت  إنني  إذ  عينه  بطرف  بافلوفتش  أنطون  إيل  فنظر 

املرسحية ـ وارمتست ابتسامة رسيعة ماكرة عىل شفتيه.

االحتفال كان مهيباً، ولكنه خلّف انطباعاً ثقيل الوطأة، إذ كانت تنبعث منه رائحة 

الجنازة. وكانت النفس مألى بوحشة الحنني.

أما العرض نفسه فلم يحظ سوى بنجاح متوسط، ونحن أنحينا عىل أنفسنا بالالمئة، 

يف  وقيمة  وروعة  أهمية  األكث  الجوهر  األوىل  املرة  من  نظهر  أن  نستطع  مل  ألننا 

املرسحي.

األخري  لعمله  الحقيقي  النجاح  يرى  أن  قبل  مبكراً  بافلوفتش  أنطون  وهكذا رحل 

العابق بالطيب.

ممثيل  من  الكثريون  أظهر  النضج،  مرحلة  العرض  بلغ  عندما  الوقت،  مرور  ومع 

كانت  التي  أو.ل.كنيرّب  من:  كلٌّ  مقدمتهم  ويف  الكبرية،  مواهبهم  أخرى  مرًة  فرقتنا 

يبيخودوف،  دور  يف  وموسكفني  رانيفسكايا،  شخصية  متقمصة  الرئيس  الدور  تؤدي 

دور  لوباخني، وغريبونني يف  دور  وليونيدوف يف  تروفيموف،  دور  وكاتشالوف يف 

بيشيك، وأرتيوم يف دور فريس، وموراتوفا يف دور شارلوتا. وأنا أيضاً أحرزت نجاحاً 

يف دور غايف، وحظيت بثناء أنطون بافلوفتش نفسه يف الربوفا عن أدايئ عند املغادرة 

األخرية، الختامية يف الفصل الرابع.

وظهرت  سوءاً.  تزداد  بافلوفتش  أنطون  صحة  وكانت   ،1904 عام  ربيع  اقرتب 

مؤمتر  وقرر  بالسل.  األمعاء  إصابة  إىل  يشري  مام  املعدة،  محيط  مقلقة يف  عوارض 

للسفر  االستعدادات  وبدأت  باِدنْفيلِر.  مدينة  إىل  تشيخوف  إرسال  التشاوري  األطباء 

إىل الخارج. وكنا جميعاً، أنا واآلخرون، نشعر بالحاجة إىل أن نكث من زياراتنا لرؤية 

ال  الحيان  من  كثري  يف  كانت  الصحية  حالته  ولكن  النهاية،  قُبَيْل  بافلوفتش  أنطون 

تسمح له باستقبالنا. إالّ أن إقباله عىل الحياة مل يفارقه عىل الرغم من مرضه. فقد 
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كان يسأل باهتامم عن عرض أعامل »ميتريلينك)10(، الذي كنا آنذاك منهمكني يف 

نريه مجسامت  وأن  أعاملنا،  نخربه مبسار  أن  علينا  وكان  التّجريبيّة،  عروضه  إجراء 

الديكورات، ونرشح له امليزانسني عىل الخشبة.

كان  وبالفعل  إليه.  بالنسبة  متاماً  جديد  باتجاه  مرسحية  بكتابة  يحلم  هو  وكان 

موضوع املرسحية الذي يفكر فيه يبدو وكأنه ليس »تشيخوفياً«.

الشباب يحبان امرأة واحدة، وينشأ عن هذا  بأنفسكم: صديقان يف سن  احكموا 

بعثة  يف  االثنان  يسافر  النهاية  ويف  بينهام.  معقدة  عالقات  والغرية  املشرتك  الحب 

ضخمة  سفينًة  األخري  الفصل  ديكورات  د  وتُجسِّ الشاميّل.  القطب  إىل  استكشافية 

محاصة بكتل جليد عامئة. 

وتُختتم املرسحية مبشهد الصديقني وهام يريان شبحاً أبيض ينزلق عىل الثلج. إنه، 

عىل ما يبدو، طيف أو روح املرأة التي يحبانها وهي تقيض نَْحبَها يف الوطن البعيد. 

وهذا كل ما كان ميكن أن نعرفه من أنطون بافلوفتش عن مرسحيته الجديدة التي 

يفكر فيها. وقد حدثتنا أو.ل.كنيرّب ـ تشيخوفا عن أن أنطون بافلوفتش كان يف أثناء 

وجودهام يف الخارج يتمتع باالطالع عىل الحياة الثقافية يف أوروبا. وكان يف أثناء 

الربيد  قسم  يف  يجري  الذي  العمل  يراقب  بادنفيلر  يف  شقتهام  رشفة  يف  جلوسه 

أفكارهم  الجهات حاملني  يؤّمونه من جميع  الناس  كان  والذي  قبالة غرفته،  الواقع 

التي تحتويها رسائلهم، ومنه تُنقل هذه األفكار إىل جميع أنحاء العامل. كان يهتف: ـ 

هذا رائع!

يف صيف عام 1904 وصل النبأ الحزين من بادنفيلر عن وفاة أنطون بافلوفتش ـ 

كانت آخر كلامته هي: ”Ich sterbe”)11(. كان موته جميالً، هادئاً، ومهيباً. 

مات تشيخوف وأصبح بعد موته محبوباً أكث يف وطنه، ويف أوروبا وأمريكا. ولكنه، 

ر حق قدره،  عىل الرغم من نجاحه وشعبيته، ظل بالنسبة لكثريين غري مفهوم وغري مقدَّ

وسأقول، بدالً من أن أرثيه، بعضاً من أفكاري عنه.

العادية  اليومية  الحياة  إن تشيخوف هو شاعر  يقول:  ما زال مثة حتى اآلن رأي 

الروسية، وهي شاهدة  للحياة  الرماديني، وإن مرسحياته هي صفحة حزينة  والناس 

عىل خمول البالد روحياً.. أما موضوعات أعامله املرسحية فهي: عدُم الرضا الذي يشّل 

الكآبة  لتعاظم  الرحب  واملجاُل  الحيوية،  الطاقة  يقتل  الذي  واليأُس  املبادرات،  جميَع 

السالفية املتأصلة جميَعها.
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ولكن ملاذا يتناقض هذا التوصيف لتشيخوف مع تصورايت وذكريايت عن املرحوم؟ 

فأنا أراه نشطاً ومبتسامً أكث بكثري منه عابساً، عىل الرغم من أنني عرفته يف أوقات 

سيئة من مرضه. فحيثام كان يحرض تشيخوف املريض كان يسود يف األغلب األعم 

املزاُح واللوذعية والضحك، وحتى الهزل العابث. فََمْن الذي كان يستطيع أن يبزَّه يف 

اإلضحاك أو قول سخافات وعالئم الجدية ترتسم عىل وجهه؟ ومن الذي كان أكث منه 

كرهاً للجهل، والفظاظة، والنّق، والنميمة، وضيق األفق، ورشب الشاي باستمرار؟ ومن 

الذي كان أكث منه توقاً إىل الحياة، والثقافة، أياً كان ما تتجليان فيه، وكيفام كان هذا 

التجيل؟ كانت كل مبادرة جديدة ومفيدة ـ كنشوء جمعية علمية أو مرشوع مرسح جديد 

أو مكتبة أو متحف ـ هي بالنسبة إليه حدثاً حقيقياً، بل إن أي تجميل إضايف للحياة، 

حتى لو كان بسيطاً، كان يبعث يف نفسه الحيوية،ويثريه عىل نحٍو غري عادي. أذكر، 

عىل سبيل املثال، فرحه الطفويل عندما حدثته ذات مرة عن البناء الكبري الذي يجري 

إنشاؤه قرب »البوابة الحمراء« )كراسنييه فوروتا( يف موسكو يف مكان الفيالّ السيئة 

ذات الطابق الواحد، التي متت إزالتها. وقد ظل أنطون بافلوفتش مدة طويلة بعد ذلك 

يروي هذه الحادثة بابتهاج لكل من يعوده يف منزله: إذ إنه كان يبحث بلهفة يف كل 

ظاهرة عن بشائر الثقافة الروسية واإلنسانية العامة القادمة، ال الروحية فحسب، بل 

الخارجية أيضاً.

الثامنينيات  السائد يف  املطبق  اليأس  فوسط  يتجىل يف مرسحياته:  نفسه  واألمر 

عن  الهمم  تستنهض  وتنبؤات  نرّية،  أحالم  وآخر  بني حني  فيها  تومض  والتسعينيات 

الحياة بعد مئتني أو ثالمثئة أو ألف سنة، ومن أجلها يجب علينا جميعاً أن نعاين اآلن، 

وعن االخرتاعات الجديدة، التي بفضلها سيطريون يف الجو، وعن اكتشاف الحاّسة 

السادسة.

املرسح عند عرض  الضحك يف صالة  يدوي  أن  كثرياً  يحدث  كيف  وهل الحظتم 

مرسحيات تشيخوف، وهو ضحك رنان مرح ال نسمع مثله يف أثناء العروض األخرى؟

إذ عندما يعمد تشيخوف إىل أسلوب الفودفيل فإنه يصل بالنكتة إىل حدود األهروجة 

التي تثري القهقهة.

األىس  اإلحساس مبسحة  طبعاً،  يفوتني،  ال  أقرؤها  إنني حني  رسائله؟  وماذا عن 

األفق  عىل صفحة  تومض مبرح  كنجوم  تلتمع،  األىس  هذا  خلفية  عىل  ولكن  العامة. 

الليلية، كلامٌت لوذعية، وتشابيه مضحكة، وتوصيفات تأملية، وال يندر أن يبلغ األمر حد 
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املعابثة والتنكيت واملزاح لشخص فُطر عىل املرح والفكاهة ونُزِّه عن الكآبة، كان يعيش 

يف روح أنتوشا تشيخونته)12(، ثم فيام بعد يف روح تشيخوف املريض الواهن.

عندما يشعر الشخص السليم املعاىف بالنشاط واملرحـ  يكون األمر طبيعياً وسويّاً. أما 

عندما يكون الشخص مريضاً ويعرف أن مرضه سينتهي حكامً باملوت )إذ إن تشيخوف 

طبيب(، وهو مقيد كالسجني يف مكان يكرهه، بعيداً عن األقرباء واألصدقاء، ال يرى 

أي بارقة أمل يف األفق بالنسبة إليه، ومع ذلك فهو قادر عىل أن يضحك وأن يعيش مع 

أحالم نرّية وإميان باملستقبل، وهو يجمع بعناية الثوات الثقافية لألجيال القادمة... 

خارق  أمٌر  عليها  والقدرة  الحياة  عىل  اإلقبال  هذا  مثل  بأن  نعرتف  أن  يجب  عندئذ 

واستثنايّئ، وأعىل من الطبيعي بكثري.

واليشء الذي يستعيص أكث عىل فهمي هو سبُب النظر إىل تشيخوف عىل أنه بات 

قدمياً بالنسبة إىل عرصنا، وسبُب وجود رأي يقول إنه مل يكن ليستطيع أن يفهم الثورة 

والحياة الجديدة التي تبنيها؟ 

سيكون من املضحك، طبعاً، إنكارنا أن عرص تشيخوف جدُّ بعيد من حيث األمزجة 

السائدة عن عرصنا الراهن، وعن األجيال الجديدة التي ربَّتْها الثورة، بل هام حتى 

عرصان متضادان متاماً يف الكثري من النواحي. ومن املفهوم أيضاً أن روسيا املعاصة، 

الثورية، بفعاليتها وحامستها يف تحطيم األركان القدمية للحياة، وإقامة أركان جديدة 

ال تقبل، بل حتى ال تفهم، خمول الثامنينيات، وما اتسمت به من معاناة سلبية مرتقّبة.

آنذاك مل يكن مثة تربة للنهوض الثوري يف جو الجمود الخانق... لقد كان يف أماكن 

ما فقط تحت األرض من يُعّد ويجمع القوى يف ظروف العمل الرسي لتوجيه رضبات 

عنيفة. وكان نشاط األشخاص التقدميني ينحرص يف تهيئة املزاج العام واإليحاء بأفكار 

جديدة من خالل تبيان تهافت الحياة القدمية. وكان تشيخوف يف عداد أولئك الذين 

أن يصور  قليلني،  التمهيدي. وقد استطاع، كام مل يستطع سوى  العمل  بهذا  يقومون 

أجواء الجمود الذي ال يطاق، وأن يسخر من وضاعة الحياة التي يُولِّدها.

وكان الوقت مير، ومل يكن بوسع تشيخوف الساعي باستمرار إىل األمام أن يتوقف 

يف مكانه، بل كان بالعكس، يتطور مع الحياة والعرص.

وبقدر ما كانت األجواء تتوتر واألوضاع تقرتب من الثورة، كان تشيخوف يزداد حزماً 

أكث فأكث. ويخطئ من يظنه واهن اإلرادة أو خائر العزمية ككثري من الشخصيات 

التي صورها. ولقد ذكرت آنفاً كيف أدهشنا غري مرة بصالبته ووضوح موقفه وحزمه. 
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وعندما فاحت يف روسيا رائحة البارود قال يل تشيخوف بانفعال، ولكن بصالبة وثقة:

ـ هذا فظيّع! ولكن ال مناص منه. فليحركنا اليابانيون من مكاننا)13(.

***

يف األدب اإلبداعّي الذي ظهر يف نهاية القرن املايض وبداية القرن الحايل كان 

تشيخوف من أوائل من أحس بحتمية الثورة، وهي ما زالت بعد جنيناً، وكان املجتمع 

الراقي آنئذ ما زال غارقاً يف ترف الكامليات. لقد كان تشيخوف من أوائل من قرع 

جرس اإلنذار. وَمْن غريُه راح يقطع أشجار »بستان الكرز« الرائع املزهر ُمْدركاً أن أوانه 

قد فات، وأن الحياة القدمية محكوم عليها حكامً مربماً بالبرت.

إن الشخص الذي أحسن قبل وقت طويل بالكثري مام قد تحقق اآلن كان قادراً عىل 

أن يقبل بكل ما تنبأ به مسبقاً...

»من كتاب أ.ب.تشيخوف يف ذكريات معاصيه. موسكو ـ 1960«

الهوامش:

)1( املريضة: هي املمثلة يف املرسح الفني املوسكويف أولغا ليوناردوفنا كنيربِّ )زوجة تشيخوف(. 
)2( مؤسسة لعرض الحيوانات والنباتات املائية. 

)3( املقصود أ.ل. فيشنيفسيك. 
)4( كان ستانيسالفسيك يرى أن شخصية »يبيخودوف« تكوَّنت من مراقبة سلوك الخادم 
لدى  تخلفها  التي  االنطباعات  من  وجزئياً  البليد،  والذهن  الخرقاء  الحركات  ذي  »يغور« 
وكان  مولعاً مبشاهدتها.  تشيخوف  وكان  يوم«،  »األكوار  »املشعوذ« يف  املشاهدين عروض 
»املشعوذ«، يف أثناء تقدميه ألعاب الخفة، يؤدي بطريقة مضحكة جداً دور الشخص املنحوس 

الذي أصيب »باثنتني وعرشين مصيبة«. )النارش(.
مالحظة: لقب يبيخودوف يف ترجمة د.أيب بكر يوسف للمرسحية هو »عرشون مصيبة«، 

بينام هو يف األصل الرويس »اثنتان وعرشون مصيبة« )املرتجم(.
)5( »امللفوفية«: عرض مرسحي يتألف من منوعات ومشاهد فكاهية حول مسائل راهنة 
ة، كان يقدم، بصورة رئيسية، يف أيام »الصوم الكبري«، ومن هنا جاءت التسمية، إذ إن  ملحِّ
الطبق التقليدي الذي يوضع عىل املائدة يف وقت الصوم كان يَُعّد من امللفوف مبختلف أشكاله. 

م أحدهذه العروض يف املرسح الفّني بتاريخ 1903/12/31. عشية راس السنة. وقد قُدِّ
)النارش + املرتجم(.
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النموذج  أن   :1914 لعام  »ريتش«  مجلة  من   177 العدد  يف  ستانيسالفسيك  يذكر   )6(
األصيل لشخصية تروفيموف هو: »ابن خادمة الغرف الذي كان يعمل يف »مكتب التسجيل« 
امتحان  لتقديم  ويُعّد نفسه  املكتب  بأن يرتك  يقنعه  بافلوفتش  أنطون  للضيعة، وكان  التابع 
الشهادة الثانوية وااللتحاق بالجامعة، ويقول: إن هذا الفتى سيصبح يف املستقبل بروفيسوراً 
من كل بد. وقد عمل الفتى فعالً بنصيحة تشيخوف، وأخذ يدرس، ونجح يف امتحان الثانوية، 
ثم التحق بالجامعة، ورمبا سيصبح يوماً ما بروفيسوراً؛ وأذكر باملناسبة أن بعض سامت هذا 
الفتى، مثل حّدة الطبع، واملظهر الكالح لـ«السيد الباهت«، أضفاها تشيخوف فيام بعد عىل 

شخصية بيتيا تروفيموف«.
)7( »بستان الكريز« تسمية مؤقتة اعتمدتُها متاشياً مع النص الرويس، إذ إن تشيخوف 
يستعمل هنا كلمة روسية محرّفة بعض اليشء هي » ڤيْشِنفي« ثم يستبدل بها فيام بعد كلمة 
»كرز« بصيغتها املتداولة »ِفشنيو ڤي«. وتسمية املرسحية يُعربَّ عنها بالروسية بصيغة الصفة 
واملوصوف: أي »البستان الكرزي« )ِڤشنيوڤي ساْد(، وليس بصيغة املضاف واملضاف إليه كام 
يف العربية؛ علامً بأن كلمة »كريز« العربية تُطلق أيضاً عىل الكرز كام يقرر املعجم الوسيط.

)املرتجم(.
األديب.  نشاطه  تشيخوف  لبدء  والعرشين  الخامسة  الذكرى   1904 عام  يصادف   )8(

)النارش(.
)9( )17 كانون الثاين حسب التقويم القديم )اليوليويس( يقابل 30 كانون الثاين حسب 

التقويم الجديد )الغريغوري(،وهو يوم عيد القديس »أنطونيوس الكبري«.
)10( املقصود: عرض بعض منمنامت م.ميتريلينك: »العميان«، »املتطفلة«، »هناك يف 
الداخل«. وقد جرى عرضها يف املرسح الفني أول مرة يف 1904/10/2 )النارش( وموريس 
ميتريلينك كاتب مرسحي وشاعر بلجييك )1862 ـ 1949( تتسم أعامله بالشعرية الرمزية، 

ُمنح جائزة نوبل يف عام 1911. )املرتجم(.
)11( »إين أموت« )باألملانية(.

)12( أنتوشا تشيخونته: أشهر األسامء املستعارة التي كان تشيخوف يوقّع بها أقاصيصه 
الفكاهية املبكرة يف فتوته. )املرتجم(.

)13( إشارة إىل توقع نشوب الحرب الروسية ـ اليابانية )1904 ـ 1905(.



د. غسان السيد
مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

يبدو القرن الثامن عرش، الذي هو قرن الحرية، عصياً عىل أي محاولة تصنيفية، 
أو حتى مجرد تقريب بني أفراد قادرين عىل تشكيل مدرسة أو حركة أدبية. إن 
العبقريات العظيمة التي جَسدت القرن، مثل مونتيسكيو Montesquieu، وفولتري 
Voltaire، وديدرو Dederot، وروسو Rousseau هذا إذا مل نذكر إاّل العظامء، 
أقامت أحياناً عالقات فيام بينها، لكنها نادراً ما أقامت صداقات دامئة، وتوافقات 
الذي  الجامعي  االلتزام  يف  الذوق  هذا  متتلك  تكن  ومل  وأيديولوجية،  جاملية 

يساعد عىل توّحدهم من أجل مغامرة جاملية مشرتكة.

األنـــوار..
أهو•تيار•أدبي•أم•حركة•فلسفية؟•

إيف•ستالوني
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أم حركة فلسفية؟ أدبي  تيار  أهو   .. األنوار 

ميكن هنا اقرتاح فصل يحمل عنوان »األنوار« من باب السهولة العملية، وقليل من 
التعسف يف اللغة. ألن هذه التسمية مناسبة جداً من أجل تغطية تيار فكري وفلسفي 
يغطي قسامً كبرياً من القرن الثامن عرش، وبصورة أوضح بني عامي 1715 ـ 1789، 
ومل تأخذ هذه التسمية رشعيتها إاّل منذ وقت قريب )منذ أقل من خمسني سنة(، وهي 
تدل عىل حركة تتجاوز، إىل حد كبري، الحدود الفرنسية، وتتعلق بتاريخ األفكار أكث 
د، أخرياً، من خالل مجموعة من األهداف أو  مام تتعلق باألعامل األدبية، وهي تتحدَّ
املوضوعات ـ تقديس العقل، والثقة بالتطور، ونقد التعّسف واألحكام املسبقة ـ أكث مام 

تتحدد من خالل لقاء متفق عليه حول مبادئ نظرية جامعة ملبدعني متضامنني.
مع ذلك، يجب أاّل متنعنا هذه التحفظات من إلحاق عمل األنوار باألدب ألن اإلرادة 
الفلسفية التي تحرك مؤلِّفني اختاروا، من أجل التعبري عن أنفسهم، أشكاالً أو أجناساً، 
تنتمي بشكل دقيق إىل املجال األديب. سنستشهد، حول هذه النقطة، برشح جان ماري 
غوليمو Jeanـ  Marie Goulemot الذي يشري إىل التداخل الكبري بني الفلسفة واألدب:

»مثة اتجاه، إذن، لعد كل يشء أدباً يف عرص األنوار: من القواميس إىل الروايات، 
من دون نسيان الخطابات أو الحوارات... قدمت األنوار، إذن، أدباً خاصاً بها بدءاً من 
ضم األشكال األدبية. وهكذا، فالفلسفة يف كل مكان: إنها تحتل الرواية، وتغلغلت يف 

املرسح، واستقرت حتى يف االشعر«)1(. 
الدور  هذا  يف  يُختزل  أن  »ميكن  األدب  أن  نعتقد  التحليل  هذا  يجعلنا  أاّل  يجب 
الناقد »األدب  أيضاً،  يقول،  السابق(. ألنه، مثلام  )املرجع  الفلسفة«  نقل  املتواضع يف 
ال يجعل من الفلسفة شيئاً محبباً: إنه يحولها، دون التوقف، مع ذلك، عن تجميلها.« 
أن  تحديد  ذلك،  مع  يجب،  فإنه  أدبياً،  تياراً  األنوار  جعل  رشعية،  بصورة  أمكن،  إذا 
األعامل التي تنتمي إليها، وكذلك كتَابها، ال يخضعون لتصنيفاتنا. األدب، باملعنى الحايل 
للكلمة، هو مفهوم كان مجهوالً أو عىل األقل غري ثابت، وتَم استبداله باألنواع املوروثة 
بالنسبة إىل األديب سابقاً، املشبع  الشعر، املرسح وامللحمة. وكذلك األمر  من أرسطو: 
باإلنسانية، واملهتم بلغة جميلة، الذي تحَول إىل إنسان فكر يف خدمة العقل. هذه الروح 
توسيع حقل  املوسوعي، عىل  مثالها  فيلسوفاً، ستعمل، من خالل  تسمى  التي  الكونية 

األدب.
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ما األنوار؟	 
هذا  استعري  ومفهوم.  كلمة  توضيح  أجل  من   Kant كانط  من  العنوان  هذا  أُِخذ 
و اإللهي«  »النور   Lumen الالتينية  اللغة  من  الديني  املعجم  من  »األنوار«  التعبري 
luminaria«املنارة«. دخلت الكلمة يف اللغة الفرنسية يف القرن الثاين عرش وأخذت 
يتجاهل  مرئية«.  الظلامت  يجعل  ما  وهذا  ويوجهها،  الروح  ينري  »الذي  رمزياً  معنى 
نراه،  الذي  الجمعي  االستخدام  التعريف،  بهذا  له  ندين  الذي  )ليرتي(،  القاموس 
يف املقابل، يظهر يف قاموس )روبري( األحدث: »األنوار، القدرة العقلية الطبيعية أو 
املكتسبة«، وينتج عن هذا التحديد: »بلغ هذا االستخدام أوجه يف القرن الثامن عرش، 
ومل يعد يستخدم إاّل حني اإلشارة إىل هذا العرص.« هناك مقبوس لتني Taine يوضح 

هذا املعنى:
»حني اقرتاب عام 1789، كان الناس مقتنعني أنهم يعيشون يف عرص األنوار، ويف 
عرص العقل، يف حني أن الجنس البرشي كان يعيش سابقاً يف مرحلة طفولة، وأصبح 

اليوم راشداً«. )أصول فرنسا املعاصة، 1875 ـ 1893.(
ضمن هذا القبول املجازي، أصبحت الكلمة حارضة منذ القرن السابع عرش، ونجدها 
بهفواتنا؟«)  دامئاً،  نحتفظ،  كنا  إذا  األنوار،  تفيدنا  »ماذا  يتساءل:  الذي  فولتري  لدى 
القاموس الفلسفي(، مدشناً طريقة معجمية كاشفة عن حالة من الروح محددة جيداً 

من خالل باحث:
»هذا املجاز يسيطر عىل العرص كله، وانترش مبقدار ما تسمح به لعبة املرتادفات: 
تتناقض كلامت الوضوح، والنور، وعالنية مع كلامت الظل، والليل، والظلمة، والظلامت؛ 
الناس عميان أو متنورون؛ يجب رفع الحجاب، ونزع العصبة التي تخفي الحقيقي... 
وهو أيضاً الشعار، أو الحشد يف املعركة الكبرية، حتى صخة النرص، ألن األنوار، كام 

يعتقد، يف طريقها إىل الفوز. يوجد يشء من الفرح يف هذه الكلمة«)2(.
 Aufklarung عالوة عىل ذلك، مثة اتفاق عىل مقارنة الكلمة مبثيلتها يف اللغة األملانية
de aufklaren( أضاء( التي فرضت نفسها يف نهاية القرن الثامن عرش، التي ستمنح 

كانط الفرصة لقول مشهور:
»ما األنوار؟ خروج اإلنسان من أقلية ال تنتمي إاّل إليه. األقلية، هي عدم القدرة 
عىل اإلفادة من فهمها دون وصاية فهم آخر... والفهم: هو، إذن، شعار األنوار«. )ما 

األنوار؟ 1784(
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وتدل  أخرى: Enlightenment, Illuminismo؛  أوروبية  لغات  التعبري يف  يوجد 
دامئاً عىل هذا اإلميان بالعقل، والذكاء الذي تحدثت عنه الفلسفة األملانية، دون أن 

تغطي، مع ذلك، التيار الفرنيس بشكل كامل:
»هل ينطبق هذا التفسري عىل األنوار الفرنسية؟ يبدو أن األمر ليس كذلك متاماً. 
إن الفلسفة الفرنسية يف القرن الثامن عرش أقل عقالنية بكثري من الفلسفة األملانية 

املعاصة لها«)3(. 
يوجد اختالف بسيط ال يؤثّر يف املعنى العام لهذا التيار الراسخ عىل الرغم من 

عدم وجود تنظري له، يتناسب مع الروح االنقالبية التي تحركه:
»إن وحدة األنوار تكون، بذلك وقبل أي يشء، يف روح مشرتكة، ويف دافع مشرتك 

من أجل التخلص من أي وصاية تّدعي السلطة املطلقة التي ال تناقش«)4(.

الظرف التاريخي والثقافي	 
عصر التحَول	 

ميكن حرص املجال الذي نسّميه »األنوار«، من خالل أكث التحليالت، بني تاريخني: 
عام 1715، نهاية عهد لويس الرابع عرش، وعام 1789، بداية الثورة الفرنسية. بني زوال 
امللك الشمس وانهيار النظام القديم، أو أيضاً من نهاية الهيمنة الكالسيكية إىل ظهور 
الحساسية »ما قبل الرومانسية«. إنها مرحلة انتقالية، إذن، لكنها، أيضاً، مرحلة غنية 
وخصبة بالتغريات. بعد موت لويس الرابع عرش، أُعلِن حفيده األخري لويس الخامس 
عرش ملكاً، وأصبح دوق أورليان وصياً عىل العرش. أدخلت مثاين سنوات من الحكم 
تغرياً جذرياً يف الحياة السياسية واالجتامعية. حكم فيليب دو أورليان بطريقة أكث 
األخالق  من  التحُرر  عىل  شَجع  بل  وتسامح  الربملان،  صالحيات  من  وزاد  انفتاحاً، 
السائدة. أصبح لويس الخامس عرش الذي حكم البلد أكث من خمسني سنة )1723 ـ 
1774(، محبوباً كثرياً من الشعب يف البداية، لكنه فقد بالتدريج تقدير مواطنيه من 
خالل خيارات غري موفقة يف املجاالت السياسية واالجتامعية واأليديولوجية. إن منع 
حرب  إىل  باإلضافة   ،1762 عام  كاالس  الربوتستانتي  وإعدام   ،1751 عام  املوسوعة 
السنوات السبع بني عامي 1756 ـ 1763، ومشكلة الربملان )إصالح طعنت فيه محكمة 
العدل(، أو املكانة املزعجة للمقربني مثل السيدتني دو باري، ودو بومبادور، هذا كلّه 
شوَّه صورة الحكم، وخلق روح التمرد. حني وصوله إىل العرش، ورث لويس السادس 

عرش وضعاً مضطرباً، ومعارضة متطرفة مل يستطع السيطرة عليها.
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ازدهار الكتاب	 
القرن الثامن عرش، هو، بصورة عامة، قرن طفرة أدبية متميزة مرتبطة مبا ميكن 
أن يسمى »دمقرطة« الكتاب. إن الرتاجع النسبي لألمية، وتطور الطباعة، ونرش الكتب، 
الربجوازيون  األرستقراطيون،  يكتب:  كان  الكل  املعرفة.  بنرش  سمح  كله  هذا  خاصة، 
وتنتظر  تقرأ،  كانت  الناس  أن  ذلك  من  واألكث  والنساء.  الرجال  من  الشعب  وأبناء 
من الكتاب التسلية واملعلومة والتثقيف يف وقت واحد. ولكن، وعىل الرغم من األدب 
املتجّول، بقي الشعب والريف، غالباً، بعيدين عن الحياة الثقافية، إاّل أن الزيادة يف 
ر العدد بخمسمئة ألف قارئ(؛ وازداد عدد  عدد القراء املحتملني كانت كبرية جداً )يُقدَّ
الدوريات، وكانت بعض الصحف االختصاصية تتلقى، أحياناً، إسهامات كتاب مشهورين 

.)...Diderot وديدرو Vltaire فولتري ،Marivaux ماريفو ،Prevost مثل )بريفوست
يف موازاة هذا التطور، تغرّي وضع الكاتب. أصبح مؤلف الكتاب مقتنعاً باستقالله 
)مل يعد شخصاً متملقاً مأجوراً لصالح أحد مناصي األدب(، وبحقه يف القول الحر، 
وبرسالته يف نرش األنوار، ومل يعد يرتاجع أمام أي موضوع، ويتحدى الرقابة بجرأته، 
األمنوذج  دفع  الثقايف.  االجتامعي  املشهد  يف  مهامً  العباً  بوصفه  نفسه  ويفرض 
اإلنكليزي، املؤثّر جداً، رجال القلم إىل املطالبة بحقهم يف االحرتام، الذي كان ممنوعاً 
عليهم حتى هذا الوقت، مثلام فعل فولتري يف مقالة بعنوان )اآلداب، رجال األدب أو 
املثقفون( يف القاموس الفلسفي، حتى إىل تنظيم أنفسهم، يف نهاية القرن تقريباً، من 

أجل الحصول عىل ترشيع يف مجال امللكية األدبية.

حياة الروح	 
مثة أربعة أماكن خاصة شكلت قفزة يف نرش األفكار واألذواق؛ وهي الصالونات، 
املقاهي، النوادي واألكادمييات. كانت الصالونات تديرها حرصياً نساء مثل )دوقة دو 
مني، السيدة دو المبري، السيدة دو تانسني، السيدة دو ديفاند، السيدة جيوفران، اآلنسة 
كانوا  الذين  العرص  مفكري  كبار  جمع  عملن عىل  وقد  نيكري...(،  والسيدة  ليسبيناس 
يأتون، بكل اندفاع وحيوية، من أجل البحث عن الدعم الذي منعه عنهم القرص. ولد 
كثري من األفكار، أو األعامل األدبية يف هذه الفنادق الفخمة التي تجمع بني أخبار 
أبدع فيه مونتسكيو  الذي   Laurent املقاهي مثل مقهى لوران التمرد.  املجتمع وروح 
 La Regence أو مقهى ال ريجنس ،)XXXVI ،روائعه )رسائل فارسية Montesquieu
 ،Le Procope الذي كان يرتاده بطل ديدرو، وابن أخ رامو، أو أيضاً مقهى لو بروكوب
األمر  الفكري. وكذلك  للنشاط  أماكن أخرى  املقاهي  كانت هذه   ،Gradot أو غرادو 
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بالنسبة إىل النوادي، وإن كان بدرجة أقل، وقد استنسخت من إنكلرتا حيث كان يتم 
النقاش الفكري والجدال واملعارضة...

وعرشون  مثان  تأسست  الروحية.  الحياة  تغذية  يف  األكادمييات  أسهمت  وأخرياً، 
أكادميية يف األقاليم بني عامي 1715 ـ       1789)جمعت زهاء ستة آالف أكادميي(، 
وكانت وظيفتها منح الجوائز، وتشجيع األعامل العلمية، ودعم التفكري يف موضوعات 
فلسفية وأخالقية وتاريخية أو أدبية. املسابقتان اللتان جرتا يف أكادميية ديجون عام 
مجال  يف  مشهوراً  اسامً  يصبح  بأن   Rousseau لروسو  سمحتا   1753 وعام   ،1749
األدب. شَجع القرن عىل الحوار سواء بالطريقة الشكلية يف األكادمييات، أم بطريقة 

أكث تحرراً يف الصالونات، أم يف املقاهي:
»إنه فن فَصلت فيه الروايات القواعد، ووصفت كل تفصيل صغري: مثل الطرف، 
وكلامت الروح، واملحاججة الرسيعة، وانتهاز الفرص، واللطف، ودرجة ال متناهية من 

اللياقة والوقاحة«)5(.

 توسيع العالم	 
من سامت العرص، التي هي عنرص متميّز لروح األنوار، السمة التي أمكن تسميتها 
املكان  يف  بطريقتني:  نفسه  عن  يعرّب  العامل  عىل  االنفتاح  هذا  العاملية«.  »املواطنة 
األول، دفع الفضول املفكرين والفالسفة إىل االستعارة من الجريان أو تجاوز الحدود. 
كان التأثري اإلنكليزي يف مجال التفكري العلمي والسيايس جوهرياً، ويشهد عىل ذلك، 
مثالً، )الرسائل اإلنكليزية أو الفلسفية( لفولتري، ونرش أطروحات لوك Locke، ونيوتن 
Newton يف فرنسا. يف موازاة ذلك دعا فريدريك الثاين دو بروس مؤلف )كانديد 
Candide(، ودعت كاترين روسيا ديدرو. يف النهاية، استخدم الكتّاب اللغات األجنبية، 

وكانت اللغة الفرنسية تُقرأ يف مناطق أوروبا كلها. 
مثة طريقة أخرى لالنفتاح عىل العامل تتجىَل بالشغف بالرحالت الطويلة، وما ينتج 
معهم  وجلبوا  العامل،  واملغامرون  والعلامء  الدبلوماسيون  بالغرابة. جال  ولع  عنها من 
حكايات غّذت الخيال، أو الفنتازيا، ويف الوقت نفسه، فتحت املجال أمام التفكري يف 
 La Hontan املركزية العرقية. يشهد عىل ذلك، من بداية القرن، نص بارون ال هونتان
)حوارات فضولية بني املؤلف وبربري له حس سليم كان قد ارتحل، 1703(، ثم الرواية 
بوغينفيل،  برحلة  )ملحق  أو قصة ديدرو   ،)1721 ملونتسكيو )رسائل فارسية،  املشهورة 
1773(. أدى هذا الفضول إىل والدة الحكاية الغزلية الرشقية )التي ترتكز عىل األدب 
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املاجن(، كام أدى، يف الوقت نفسه، إىل التساؤل عن »الرببري الجيد«، وهي الفكرة 
التي اختلف حولها كل من روسو وفولتري، أو أيضاً األدب الطوباوي الذي يختلق عوامل 

غري معروفة.

روح األنوار	 
رمز الفيلسوف	 

كثرياً  استخدمت  التي  »فيلسوف«،  كلمة  إن  فهم.  سوء  أي  البداية،  يف  لنتجنب، 
إبان هذه الحقبة، ال تشتمل، متاماً، عىل املعنى الحديث، لكنها تشري، غالباً، إىل إنسان 
يستفيد من قلمه يك يدافع عن أفكار جريئة، وكاتب معارض يرفض األحكام املسبقة، 

وروح كونية مغرمة بالعلم، ولكنها مغرمة أيضاً باألدب:
»يصوغ الفيلسوف مبادئه باالستناد إىل مالحظات خاصة... الحقيقة، عند الفيلسوف، 
ليست عشيقة تفسد خياله، التي يعتقد أنه يجدها يف كل مكان؛ إنه يكتفي بالقدرة عىل 
التقاطها حيث يستطيع رؤيتها... الروح الفلسفية، إذن، هي روح مالحظة ودقة يطبقها 
عىل مبادئه الحقيقية كلها... الفيلسوف، إذن، رجل فاضل يترصف، دامئاً، بعقل، ويجمع 
فلسفة،  فن،  )دومارسيس،  االجتامعية«.  والصفات  األخالق  والدقة،  التأمل  روح  إىل 

موسوعة.(
تجب العودة إىل العناص املختلفة لهذا التعريف، لكننا سنتوقف، حالياً، عند الوظيفة 
االجتامعية للفيلسوف، التي تضاف إىل مهمته الفكرية الطبيعية. يجب عليه، بوصفه 
الدجل  التطور والحكمة، ويرفض، خاصة،  الناس إىل طريق  يقود  للمعرفة، أن  مالكاً 
وينتقد االستبداد. إنه محارب من أجل الحقيقة، وكام كتب ديدرو »عليه أن يدقق يف 
كل يشء، وأن يخلخل كل يشء دون استثناء، ودون محاباة« )فن، املوسوعة(. يجب 
النقدية. وهو بذلك يشّكل صورة  أاّل تفلت الخرافات والتطرف والعقائدية من روحه 

»املثقف امللتزم« يف القرن العرشين.

الموسوعية	 
اإلنسانية  املثل  الفالسفة  تبَنى  الشاملة.  باملعرفة  اإلميان  عرص  هو  األنوار  عرص 
العليا لعرص النهضة، وعملوا عىل فهم الكون وتفسريه بفضل عمل دقيق من املالحظة 

والتحليل:
»يف القسم األول من القرن شكلت املالحظة والبحث والتصنيف النشاطات ذات 

األفضلية األوىل... يتطلب تعقيد الطبيعة، أوالً، املالحظات املنهجية والعلمية«)6(. 
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يف عرص مل تكن فيه املعارف قد تم تقسيمها كام هي الحال عليه اليوم )كانت 
والتاريخ  الطب،  عن  كثرياً  بعيدة  غري  نفسها  وهي  الرياضيات،  من  قريبة  الفلسفة 
الطبيعي، أو عن االقتصاد السيايس(، كان رجل الفكر يحلم باإلحاطة بحقول املعرفة 
املختلفة. كان الكتَاب األكث شهرة مولعني بالرياضيات والفيزياء وعلم األحياء وعلم 
النبات، ويف املقابل، استطاع علامء مختصون، من خالل مواهبهم العامة، إبداع عمل 
Alembert، وهولباش Holbach، وكوندورسيه  وآملبري   ،BuffonK بوفون( أديب مثل 

.)....Condorcet
هذه اإلرادة الطموح تجلت، مثالً، يف عمل عامل الطبيعيات بوفون )1707 ـ 1788( 
ثالثني  من  يتألف  موسوعي  عمل  هو  الذي  والخاص(،  العام  الطبيعي  )التاريخ  يف 
جزءاً تقريباً، الذي بدأ يظهر منذ عام 1749. املرشوع اآلخر الذي دّشن بعد سنتني 
هو )املوسوعة( الذي أداره ديدرو، وكان العنوان الفرعي )القاموس االستداليل للعلوم 
والفنون واملهن(، وهو مرشوع يدل عىل طموح شامل. من أجل تشجيع التقّدم، وجعل 

اإلنسان سعيداً يجب عىل املوسوعي أن يجعل املعرفة الشاملة يف متناول الجميع:
»هدف أي موسوعة هو جمع املعارف املبعثة عىل سطح األرض؛ وعرض نظامها 
العام أمام الناس الذين نعيش معهم، ونقلها إىل البرش الذين سيأتون بعدنا«.)ديدرو، 

فن، »موسوعة«، موسوعة.(
إن عمل ديدرو هو أكث عمل منشور أهمية )سبعة عرش مجلداً، باإلضافة إىل أحد 
عرش مجلداً من اللوحات، وخمسة مجلدات إضافات، ومجلدين للفهارس(؛ وقد أخذ 
أهم  بينهم  مختصاً،  مئة وخمسني  مع  بالتعاون  العمل  من  سنة  إحدى وعرشين  منه 
 Charles Panckouke أسامء العرص. بعد ثالثني سنة، رشع رجل األدب شارل بانكوك
1832. إن ذوق  إاّل عام  ) يف املوسوعة املنهجية( وهي، أيضاً، عمل ضخم مل يكتمل 

املعرفة الواسعة قد انطلق بشكل نهايئ.

األسس المفهومية لألنوار	 
ليس من السهل استخالص عناص جاملية معينة من حركة فكرية مثل حركة األنوار. 
هذه  تسهم يف متييز  التي  العقلية  األسس  من  أفضل،  بصورة  املفهوم،  تحديد  ميكن 

الروح الخاصة. سنتوقف عند خمسة مبادئ أساسية لفكر األنوار:
للعصور  الصحيحة  غري  واملعرفة  املسبقة  األحكام  من  التخلص  أجل  من  العقل:   -
السابقة، أراد الفالسفة االستناد إىل العقل يف تفكريهم ويف كتاباتهم، وهو سالح النقد 
والحقيقة. وبوصف العقل وسيلة للوصول إىل الحكمة فإنه هو مصدر التحرر والسعادة 
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ألنه يحرّض عىل رفض كّل ميتافيزيقيا.
التجربة: يجب عىل الفكر، ضمن منظور مشابه، أن يتقدم بحذر وحامس علميني،   -
الكربى  الفلسفية  التوجهات  كانت  والتجريب.  باملالحظة  منهجياً  االستعانة  من خالل 
)املذهب التجريبي، واملذهب الحيس)7(( متتلك هذه الرغبة يف إخضاع الكون لفحص 
نقدي مستوحى من العلوم الدقيقة. هذه الروح اإليجابية أرادت تجاوز ديكارت )الذي 
كان يعّد العقل شيئاً مجرداً وفطرياً(، وقد ورثت الفكر العقالين يف القرنني التاسع 

عرش والعرشين.
تارة  تندمج  د.  متعدِّ تغطيه  الذي  والواقع  كبري،  حد  إىل  شاعت  الكلمة  الطبيعة:   -
ريفي،  بإطار  ثالثة  وتارة  ومجرد،  عام  مببدأ  أخرى،  تارة  وتندمج،  الواقع،  بعناص 
وفهم  الكون،  تسويغ مرشوع وصف  يراد  عندما  الرضورية  املرجعية  الطبيعة  وتصبح 
االتصال مبشهد  الحساسية حني  وتنمية  الدين،  إىل  العودة  دون  البرشية  الترصفات 

محّمل بالعواطف.
النقدية«، شهد  بفعل »العقالنية  التي شاعت  الجدية  الحساسية: إىل جانب روح   -
أعاد  تيار  تطور   ،1750 عام  من  بدءاً  خاصة  وبصورة  األوىل،  عقوده  منذ  القرن، 
االعتبار إىل العاطفة والحس. »كتب ماريفو: ال يوجد إاّل اإلحساس يستطيع أن يعطي 
أخباراً موثوقة إىل حد ما عَنا« )مكتب الفيلسوف، 1730(. إذا أخذنا بأطروحات لوك 
أنهم سحبوا  أو ديدرو فإننا سنجد   ،Helvetius وهيلفيتيوس Condillac وكونديالك
الحساسية نحو املادية. كان روسو أكثمثالية، وجعل من الحساسية تعبرياً عن الفضيلة 

وحقيقة الكائن.
السعادة: يعطي فكر األنوار لكلمة السعادة معنى علامنياً ميكن تقريبه من املتعة، 
وهذا ما يدعو إليه روسو وهو يصف »الساعة الكاملة« التي عاشتها جويل: »اإلحساس 
والتمتع هام، بالنسبة إيَل، يشء واحد، إنني أعيش مع كل ما أحب، وأشبع نفيس سعادة 
وحياة« )هيلويز الجديدة، الرسالة الثامنة()8(. إن البحث عن السعادة هو يف أصل 
الذات. يسعى  املعرفة والتثقيف والتطور والسيطرة عىل  الباحث عن  الفلسفي  السعي 
 .)Le Mondain()9 ،الناس إىل العيش بصورة أفضل يف »الكامل... والرخاء« )فولتري
السعادة تقدمها الطبيعة والحساسية، ويبدو أنها ال تنفصل عن الفضيلة التي هي القيمة 

املميزة األخرى للعرص.
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عمل األنوار	 
أدوات المعركة	 

يجب عىل األدب، املمزوج بالفلسفة، أن يخدم الفكر ومحاربة الظالمية، بالنسبة إىل 
األنوار. تستهدف هذه الروح األدبية املقاتلة، بصورة أساسية، مجالني: الدين والسياسة. 
يف املوضوع الديني، رفضت األنوار، باسم العقل، العقائد الالهوتية التي يعتقد أنها 
امليتافيزيقي عقيامً، وتالعب  النقاش  يبدو  والتطرف.  التسامح،  الخرافة، وعدم  أصل 
رجل دين فاسد باملبادئ املسيحية. وحلَت محل فكرة اإلله ذي القدرة الكلية والفادي، 
صورة اإلله الخالق البسيط »ساعايت«، أو »املعامري« للكون، أو أنه تم نفي وجوده 
بصورة كاملة من اإللحادية العلمية لبعض املاديني مثل ديدرو. كانت املعركة السياسية، 
للحق اإللهي،  املليك  الفالسفة األمنوذج  السابقة، أكث أهمية. رفض  باملعركة  املرتبطة 
شاكلة  مؤسساتية عىل  طبيعة  ذات  متنورة،  بحكومة  ذلك  استبدال  يتَم  أن  وأملوا يف 
يبتعد  الذي  امللك  هو  املثايل  اإلصالحي  امللك  سيكون  إنكلرتا.  عرفتها  التي  الحكومة 
عن االستبداد وعدم التسامح، الذي ينفتح عىل اتجاه الحرية )يف الفكر والتعبري ويف 
إدارة  يف  الشعب  يرشك  روسو،  يرشح  مثلام  الذي،  مثالً(،  االقتصادي  العمل  مجال 
الدولة ضمن شكل من العقد. إذا كان فالسفة األنوار يرفضون االمتيازات، ويطالبون 
النظام، وإقامة مجتمع املساواة. إن  العبودية، فإنهم مل يكونوا يطالبون بقلب  بإلغاء 

قرَاءهم هم من وجد يف فكرهم بذور ثورة اجتامعية وسياسية.

األشكال األدبية	 
إن روح املعارضة التي متيّز األنوار غزت مختلف األجناس األدبية، كام أنها دخلت 
ـ  املواجهة  أغنته مبوضوعات جدالية. إىل جانب أعامل فعلية يف نظرية  خفيفاً  أدباً 
أنيق  بنث  غالباً  كتبت  التي  ـ  الهجاء  ورسائل  مذكرات  قواميس،  خطابات،  دراسات، 
وسهل الفهم مثل )روح القوانني ملونتسكيو عام 1748، والعقد االجتامعي لروسو عام 
1762، ودراسة يف التسامح لفولتري، عام 1763، وحلم دو آملبري لديدرو، عام 1769، 
إلخ( تطور أدب هجايئ أو انقاليب أخذ طرقاً مرتبطة، تقليدياً، باألدب. هذه هي حالة 
»الحكاية الفلسفية«، التي هي قصة خيالية قصرية إىل حد ما تهدف إىل نرش رسالة 
أخالقية أو فلسفية. كتب فولتري، خاصة، وكذلك ديدرو أيضاً يف هذا الجنس من خالل 
املستوحاة من  الرتاسلية«  حالة »الرواية  أيضاً  استلهام األمنوذج الرشقي. وهذه هي 
اإلنكليزي ريشاردسون Richardson، واألمنوذج الذي ميثلها إىل حد كبري )الرسائل 
الفارسية( ملونتسكيو عام 1721 إذ يستفيد النقد من سالح »النظرة الجديدة«، أو أيضاً 
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رامو(،  أخ  وابن  وسيده،  القدري  )جاك  ديدرو  بها  اختَص  التي  الحوارية«  »الرواية 
والتي انحرفت عن القوانني الروائية، وتدعو إىل التفكري. يسمح اإلبداع الروايئ، أيضاً، 
)مانون  العامل  للمواجهة مع  املؤملة  الرتجمة  الحساسية، سواء من خالل  بالتعبري عن 
ليسكوت، لألب بريفوست، 1731؛ وحياة ماريان، ملاريفو، 1731 ـ 1741(، أم من خالل 
تعبريها عن آالم القلب )هيلواز الجديدة، 1761(، أم من خالل وصفها للتالعب البارد 
بالشعور )عند كريبيلون، والكلوس أو ساد(. من خالل هذا اإللهام »الحَساس« ميكن 

مقاربة »الكتابة الجديدة عن الذات« التي ميثلها بشكل رائع )االعرتافات( لروسو.
يف الحقيقة، إن روح األنوار غزت أرايض األدب كلها، ألن الشعر، الذي كان يف حالة 
تراجع يف هذه الحقبة، سمح، من فولتري إىل شينيه Chenier، بالتعبري عن االنفعاالت 
العاطفية، مبقدار التعبري عن القناعات الفلسفية؛ واملرسح أيضاً له عالقة: جنس كان 
الوقوف، بني  الكوميديا، حيث ميكن  العرص، ال سيام عىل شكل  نشطاً جداً يف هذا 
آالف املؤلفني، عند أسامء ليساج Lesage، ماريفو وديدرو، وبشكل خاص عند بومارشيه 
Beaumarchais، أفضل ممثل للمعارضة الساخرة يف املرسح. نضيف، يف النهاية، أنه 
مهام كان الشكل األديب املختار، مثة صوت خاص يتناسب مع الرغبة التحررية للعرص: 
هو صوت السخرية. أصبحت الكتابة الساخرة، سواء كانت عىل شكل تهّكم، أم مفارقة، 
أم دعابة، أم معارضة ساخرة، رمز التمرّد والحرية. إن مرشوع األنوار، الذي أدخل 
تأثرياً محدداً يف اإلبداع األديب للعصور التالية، أورث املستقبل حالة من الروح هي 
حالة االنعتاق والنقد، ونربة هي نربة خفة الذعة، وموقفاً هو موقف إسهام رجل الفكر 

يف معارك عرصه.

الهوامش:
)1( ـ أدب األنوار، بورداس، يف اآلداب كلها، 1989، ص. 4 ـ 5.

)2( ـ جان رينو، األدب الفرنيس يف القرن السابع عرش، آرمان كوالن، سلسلة كورسوس، 1994، ص. 14.
)3(ـ  جان دوفيغوري، تاريخ األنوار وقاموسها، روبري الفون، بوكينس، 1995، ص. 1138.

.XII .4(ـ  جان جاك تاتان غورييه، قراءة يف األنوار، آرمان كوالن، 2005، ص(
)5(ـ  جان رينو، مرجع سابق، ص. 45.

)6(ـ  جان جاك تاتان غورييه، قراءة يف األنوار، مرجع سابق، ص. 13.
)7(ـ  املذهب الحيس: مذهب القائلني إن مصدر املعرفة هو الحواس وحدها وأنها هي الحكم الوحيد يف قيمة هذه 

املعرفة. »املرتجم«
)8( ـ جويل أو نيو هيلويز هي رواية كتبها جان جاك روسو، ونرشها مارك ميشيل ري يف أمسرتدام عام 1761« 

املرتجم«.
)9(ـ  لو موندان قصيدة فلسفية كتبها كاتب وفيلسوف التنوير الفرنيس فولتري عام 1736. وهي تهيمن عىل الصور 
املسيحية، مبا يف ذلك قصة آدم وحواء، للدفاع عن أسلوب حياة يركِز عىل املتعة الدنيوية بدالً من اللذة املوعودة للحياة 

اآلخرة للدين. »املرتجم«.
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مرتجم وأستاذ جامعي من سورية 

يغطي الفصل األول من هذا الكتاب مساراً نظرياً مزدوجاً يبدأ من الرتجمة 

الصحفية، ويعرض نظريات الرتجمة األكث عمومية، لينتهي عند نظريات القضية 

الصعوبات  عىل  الضوء  الصحفية  الرتجمة  أدبيات  حالة  تلقي  فبينام  العامة. 

التي نواجهها يف البحوث الحالية، يستكشف الفصل الرتجمي مختلف املقاربات 

التعريفية للرتجمة، ويقدم الفصل األخري وجهة نظر جديدة حول العالقات بني 

نقدية  نظرة  النظري عىل  اإلطار  وينطوي هذا  اإلعالم.  واللغة ووسائل  التجربة 

بناء جسور بني اختصاصات تكمل بال  يتناولها، ويحاول  التي  املقاربات  ملختلف 

شك ولكن يتجاهل بعضها البعض اآلخر نوعا ما حتى اآلن.

البون•الشاسع•

علم•الترجمة
ونظريات•التواصل:•
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1 ـ 1 ـ عقد من الترجمة الصحفية	 
ال ينبع اهتامم الباحثني بالرتجمة)3( الصحفية من أهمية هذا املجال بالنسبة إىل 

املرتجمني  عمل  يف  ثانوياً  جانباً  النشاط  هذا  ميثل  الواقع،  يف  املهنيني.  املرتجمني 

 Olléon ـ   Élisabeth Lavault أوليون  ـ  الفو  إليزابيت  ذلك  تالحظ  كام  املهنيني، 

 :Véronique Sauron وفريونيك سورون

»يقدم مسح قصري غري رسمي لرأي مرتجمني يتمتعون بأوضاع متنوعة االتجاهات 

التالية: مقاالت صحفية عامة: من صفر إىل ٪1من النشاط الرتجمي؛ مقاالت صحفية 

متخصصة بني صفر و٪5، باستثناء بعض املرتجمني املتخصصني جداً الذي يستطيعون 

ترجمة حتى ٪50 ملجالت تقنية« )2009:3(.

ال متثل مامرسة ترجمة النصوص الصحفية مهنة املرتجمني ألن الرشكات اإلعالمية 

 Yves غامبييه  إيف  ذلك  يالحظ  كام  الرتجمة،  مبهام  الصحفيني  تكلف  ما  غالباً 

Gambier )2010: 26(. فقضايا التدريب عىل الرتجمة وتعريفها ودورها يف تدفقات 

ثريا  دراسياً  مجاال  الصحفية  الرتجمة  من  تجعل  التي  باألحرى  هي  العاملية  األخبار 

للغاية. 

وقت  يف  للدخول  تفادياً  عميّل،  بتعريف  أوىل،  مرحلة  يف  الكتاب،  هذا  يستعني 

واحد يف نقاش معقد وغامض: تغطي »الرتجمة الصحفية« مجمل مامرسات النقل بني 

اللغات التي تقوم بها وسائل اإلعالم، والتي ينفذها مرتجمون أو صحفيون.

سياقات الترجمة الصحفية	   -1-1-1
دورية  مجالت  يف  أوال  التفكري  الصفحية،  الرتجمة  ذكر  عند  املألوف،  ملن  إنه 

الدولية، مثل صحيفة أنرتناسيونايل  بتقديم أقوال الصحف  تقوم من خالل الرتجمة 

 Courrier International اإليطالية، وصحيفة كورييه أنرتناسيونال Internationale

الفرنسية. 

مام  أهمية  أكث  األصلية  املقاالت  واملحررين يف  املرتجمني  تدخل  إن  ذلك،  ومع 

ففي  ترجامت.  تنرش  أنها  تؤكد  املجالت  هذه  أن  من  الرغم  عىل  وهلة،  ألول  يعتقد 

2006 وبعدها، تشري لني  لبنان يف  العربية قبل حرب  تحليلها لنصوص مرتجمة من 

فرنجية )2009( إىل أن اسرتاتيجيات التكييف )أوالتقريب( التي تنفذها صحيفة كورييه 
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فقرات طويلة  حذف  أحياناً  يتم  أنه  وتالحظ  أحياناً.  جداً  بعيداً  تذهب  أنرتناسيونال 

من دون اإلشارة إىل ذلك )فرنجية 2009: 70 ـ 71(، يف حني أنه يتم تقديم املقاالت 

تبدو  يثبت حتى يف حاالت  أُخذ من بحث حديث  الذي  املثال  أنها كاملة. فهذا  عىل 

للجمهور  ليس  جيداً،  تعريفاً  يُعرف  ألنه مل  إشكاالً  يثري  الرتجمة  مفهوم  أن  واضحة، 

الواسع فحسب، وإمنا أيضاً للعديد من املؤلفني الذين ميارسون الرتجمة، حتى وإن مل 

يذكروها صاحة. 

وأما الحالة الثانية التي تخطر يف بالنا عند ذكر مفهوم »الرتجمة الصحفية« فهي 

ترجمة مقاالت صحفية يف صحف يومية أو مجالت إخبارية. وباملقابل، إنه ملن الصعب 

جداً مالحظة هذه املامرسة بشكل مبارش، ألنها ليست متكررة جًد يف الرشكات الصحفية، 

وأنها تختفي ضمن مجمل مامرسات التحرير األخرى التي يقوم بها الصحفيون. ومل 

يقم أي باحث حتى اآلن، عىل حد علمي، بإجراء بحث ميداين يف إحدى الصحف، 

 María josé Hernández ومن منظور ترجمي. وتقر ماريا خوسيه هرنانديذ غرييرو

Guerrrro أن البحوث يف هذا املجال ما تزال غري كافية إلدراك دقائق الرتجمة يف 

الرشكات الصحفية: 

»متنع ندرة البيانات التي يتم جمعها حول اللجوء إىل الرتجمة يف وسائل اإلعالم 

قبل  املرتجمة  واألنواع  معينة،  إعالمية  وسيلة  يف  املرتجمة  النصوص  )حجم  املكتوبة 

الوسائط  الرتجمة يف هذه  به  تقوم  الذي  الدور  تحليل  إلخ(  املصدر،  ولغات  غريها، 

غرييرو  )هرنانديذ  بالغة)4(«  أهمية  ذلك  مع  يكتسب  الذي  األمر  موضوعياً،  تحليال 

.)58 :2010

هناك أيضاً عدد كبري من املجالت التي تنرش طبعات يف مختلف الدول. وقد أعد 

إيف غامبييه قامئة جزئية«: التايم Time )اإلنجليزية، اإلسبانية والربتغالية(، ونيوزويك 

Newsweek )اإلنجليزية والبولندية(، وفاينشال تاميز Financail Times )اإلنجليزية 

لغة   19 و  )الفرنسية   Le Monde Diplomatique ديبلوماتيك  ولوموند   ،) واألملانية 

أخرى، سواء عىل شكل ملحق شهرّي أم موقع ويب، أم طبعة مستقلة()5(، وناشونال 

أمريكان  وساينتفيك  والفرنسية(،  )اإلنجليزية   National Geographicجيوغرافيك

الفرنسية   Elleإل ومجلة  دولية()6(،  طبعة  و14  )اإلنجليزية   Scientific Americain

)الفرنسية و44 طبعة دولية()7(، وكوزموبوليتانCosmopolitan )اإلنجليزية و61 طبعة 
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دولية()8(، وعدداً آخر من املجالت أيضاً )غامبييه: 2010: 16(. ومع ذلك، ال متارس كل 

الطبعات املحلية التي تباع دولياً النمط نفسه من النقل بني اللغات. وإن كان باإلمكان 

اعتبار بعضها ترجامت كاملة، فإن بعضها اآلخر توطني كيّل للغاية؛ بحيث متت مراجعة 

املحتوى إلنشاء طبعة شبه مستقلة عن الطبعات األخرى. 

وأما القنوات التلفزيونية العابرة للحدود الوطنية، فإنها تلجأ أيضاً إىل الرتجمة لبث 

أخبارها خارج دائرتها اللغوية والثقافية. وهذه بعض األمثلة عليها: أريت Arte )األملانية 

واإلنجليزية،  )الفرنسية،  وفرانس24  واإلنجليزية(،  )العربية  والجزيرة  واإلنجليزية(، 

واإلسبانية،  والعربية،  واإلنجليزية،  )األملانية،   Euronews يورونيوز  أو  والعربية( 

والربتغالية،  والبولندية،  والفارسية،  واإليطالية،  واملجرية،  واليونانية،  والفرنسية، 

والروسية، والرتكية، واألوكرانية(. وقد نجح بعض الباحثني يف التغلغل يف هذه العوامل 

متعددة  القنوات  هذه  فهم عمل  بذلك  لنا  فأتاحوا  بعناية قصوى  تتم حراستها  التي 

 Claire Tsai اللغات فهام أفضل. وأشري، من جملة حاالت أخرى، إىل حالة كلري تساي

 ،)Formoza TV ) 2006، 2010 التي قام بحثها عىل القناة التايوانية فورموزا يت يف

وحالة رفائيال مارا Raffaella Marraيف بحثها الذي يستكشف ترجمة نرشات األخبار 

التلفزيونية يف قناة آريت )2008(. 

ليست حالة مواقع الويب متعددة اللغات الخاصة بالرشكات الصحفية واضحة جداً: 

هل ينبغي اعتبار هذا العمل ترجمة أم توطيناً localisation؟ عىل أية حال، لقد عكف 

شاملة  فكرة   )28  :2010( غامبييه  إيف  األقل: عرض  باحثان عىل  القضية  هذه  عىل 

 Valdeón Roberto Antonioفالديون أنطونيو  روبرتو  درس  بينام  القضية،  حول 

اسرتاتيجيات ترجمة موقعي ويب إعالميني خاصني بقنوات عابرة للحدود إىل اللغة 

اإلسبانية: BBC Mundo )2007(، ويس إن إن باإلسبانية )2005، 2007(. يرى إيف 

غامبييه أن األمر يتعلق بورشة مستقبلية بالنظر إىل »كّم األخبار واملعلومات« الواردة 

إىل املواقع، ومعايري النجاح الجديدة املرتبطة بها )2010:28(. ويضيف أنه من املفروض 

أن يتم تقييم هذ املواقع وفقا إلمكانية رؤيتها، وقراءتها، والوصول إليها )املرجع نفسه(. 

بينية، وأن يستعني مبناهج  التحليل مقاربة  النوع من  أنه ينبغي أن يتبنى هذا  وأرى 

طورتها علوم اإلعالم واالتصال. 

 Susan Bassnett وسوزان باسنيت Esperança Bielsa ثم تساءلت إسبريانسا بيلسا
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حول النقل اللغوي يف وكالة األنباء يف إطار مرشوع »الرتجمة يف األخبار العاملية«)9(. 

وهذا هو املجال الذي أهتم به بشكل خاص، ال سيام بسبب التأثري الهائل الذي ميكن 

أن تحدثه عملية ترجمة )وبالتايل عملية اختيار( تنجزها وسيلة إعالمية تزود وسائل 

اإلعالم األخرى باألخبار )بيلسا وباسنيت 2009: 7(.

بحسب  املرتجمني  لدى  شهرة  األكث  الصحفي  النص  منط  تناول  ينبغي  وأخريا، 

فالبيانات  الصحفية.  البيانات   :)3  :2009( أوليون وفريونيك سورون  ـ  إليزابيت الفو 

الصحفية نصوص إعالمية موجزة مبا يكفي تذيعها منظامت وجمعيات أو رشكات عىل 

وسائل اإلعالم )ومنها وكاالت الصحافة( بهدف إعالم الجمهور الواسع بحدث ميس 

مؤسستهم )جاكوبس 1999(. وال يختلف أسلوب البيانات الصحفية كثرياً عن الخطاب 

تعترب »مصوغة مسبقاً«  ألنها  الصحفيني، نظراً  إنتاج  تكن من  لو مل  الصحفي حتى 

الصحفية  الكتابة  بقواعد  بالتقيد  الحاالت  أفضل  يف  تحرر  أنها  أي  نفسه(،  )املرجع 

التعديالت. ومن جهة  بأقل قدر ممكن من  بها يف وسائل اإلعالم  بهدف االستشهاد 

أخرى، تهتم وين تسور Tesseur Wine بالتواصل متعدد اللغات ملنظمة العفو الدولية، 

ال سيام من خالل بياناتها. 

يبدو أن الرتجمة متارس يف أغلبية الوسائل اإلعالمية، وكذا يف الرشكات واملنظامت. 

ومع ذلك، مثة أسئلة جوهرية تبقى اإلجابة عنها غري معروفة: إىل أي حد متارس؟ وهل 

ميكن الكالم عىل »ترجمة يف كل الحاالت؟ وإن مل يكن األمر كذلك، ما هي النشاطات 

متعددة اللغات التي ميكن مالحظتها؟

1 ـ 1 ـ 2 ـ الترجمة في وكالة األنباء 	 
إنني اهتم عىل وجه الخصوص يف إطار هذه الدراسة، ويف عداد مختلف أماكن 

يف  متارس  التي  الرتجمة  تنطوي  هل  األنباء.  بوكاالت  الصحفية،  الرتجمة  مامرسة 

وكاالت األنباء عىل مميزات خاصة؟ وما هم الدور املناط بالرتجمة يف صاالت التحرير 

وما هي  فيها؟  العاملني  عمل  بظروف  الدور  هذا  يتأثر  وكيف  هذه؟  اللغات  متعددة 

معايري التحرير املعمول بها؟

تقوم الرتجمة، حتى لو مل يتم تسليط الضوء كثرياً عليها، بدور يف غاية األهمية يف 

وكاالت األنباء، كام تشري إىل ذلك إسبريانسا بيلسا وسوزان باسنيت: »ميكن النظر إىل 
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وكاالت األنباء عىل أنها وكاالت كبرية للرتجمة، تم تصميمها هيكلياً« إلنجاز ترجامت 

رسيعة وموثوقة لكميات كبرية من املعلومات« )2009: 56(. وإن كانت األخبار متيل 

للتدويل، فإن وكاالت األنباء تنزع منذ تأسيسها إىل إذاعة أخبار تتجاوز حدود دولة 

واحدة. فإنتاج األنباء التي تنرش لعامل متعدد اللغات )حيث يتعايش مستخدمون لوسائل 

إعالم من بينهم أحاديو اللغة( متعدد اللغات بالرضورة. وتتيح الرتجمة للوكاالت تزويد 

زبائنها باألخبار باللغة التي يختارونها، ويف الوقت نفسه تبادل البحث عن عنها )بيلسا 

وباسنيت 2009: 113(: يربر اللجوء إىل الرتجمة إذن بأسباب تتعلق باملردوية.

وفضال عن ذلك، تقوم وكاالت األنباء بدور أسايس لغوياً: إنها متارس تأثرياً يف 

غاية األهمية يف وسائل اإلعالم األخرى ألنه يحق لها زمنياً تسمية الظواهر الجديدة 

التي سوف ترويها الحقاً وسائل إعالمية أخرى )بيلسا 2010: 32(، وألنها توفر لها املواد 

التي  االخبار  الوكاالت  )تنتقي   gatekeeper البوابة  أو حارس  البواب  األولية. فوضع 

ترى أنها مالمئة( جوهري السيام أن وكاالت الدول األقل ثراء مثل األورغواي ترتبط 

ارتباطاً قوياً بوكاالت األنباء لتغطية أخبارها الدولية )بيلسا 2010: 38(. وهكذا، عندما 

يحمله  الذي سوف  االسم  جزئياً  يحدد  فإنه  إىل حدث،  لإلشارة  كلمة  يختار صحفي 

هذا الحدث يف وكاالت العديد من الدول، وبشكل رئيس الدول التي ال ميكن لوسائل 

إعالمها متويل مراسلني أجانب أو وكاالت أنباء كبرية. 

ومع ذلك، ال ميارس هذا الدور باتجاه واحد: » وكاالت االنباء ملزمة أيضاً يف الوقت 

نفسه، مع ذلك، بالرشوط والصيغ السائدة يف وسائل اإلعالم االخرى، وقد تحتاج إىل 

تعديل استخداماتها وفقاً لذلك«)بيلسا وباسنيت 2009: 90(. وإنه ملن الرضوري التسليم 

بأن وكاالت االنباء ليست سوى أحد الفاعلني الرئيسني املشاركني يف تكوين الوقائع 

التي يأيت  املقوالت والكلامت  إنها تردد أيضاً  العام.  التي تظهر يف الفضاء  الجديدة 

بها الفاعلون اآلخرون العديدون الذين يتشاركون الفضاء العام: الشخصيات السياسية، 

وممثلو املنظامت والجمعيات، والناطقون باسم السلطات، واملدونون النشطون يف إنتاج 

األخبار، إلخ. 

إنتاج األخبار بلغات عدة.  تتناقض اختفائية الرتجمة مع الوضع الخاص هذا يف 

وهذه االختفائية يف إنتاج وكاالت األنباء ذات مغزى لدرجة أنها سائدة يف وسط الرشكة 

نفسها. إنه ملن املدهش، عىل سبيل املثال، يف كتب التحرير الوجيزة التي يفرتض أنها 
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تعكس املبادئ التوجيهية للوكالة يف املجال اللغوية، عدم »اإلشارة إىل الرتجمة إال نادراً 

ففي   .)18  :2010 )غامبييه  الصحفي«  مهام  يف  مدرجة ضمنياً  مادامت  عرضياً،  أو 

الظروف الراهنة، ال تستطيع الوكاالت النظر يف املشكالت التي تثريها الرتجمة ألنها 

تعترب أن هذه العملية ال تتميز عن التحرير بلغة واحدة.

وفضال عن ذلك، ال توظف معظم وكاالت األنباء مرتجمني مهنيني. إنهم والحالة 

املهنية(،  بأصحاب  الخاصة  )باللغة  الوكالة«  يف  »املوظفون  »املحررون«،  هذه 

و«الصحفيون ـ املرتجمون« )يف اللغة غري املتخصصة( أو journalators باإلنجليزية 

قرار  أن  وباسنيت  بيلسا  ترى  بالرتجمة)10(.  يكلفون  الذين   )2012 دورسالير  )فان 

التخيل عن املرتجمني املهنيني يُفرس بأن الرتجمة تعترب مهمة من جملة مهام التحرير 

توظيف  عىل  الوكاالت  تحرص  ذلك،  ومع   .)56:2009( والنرش  الكتابة  مثل  األخرى، 

صحفيني يتقنون لغة أجنبية عىل األقل. فاملهارة اللغوية يتم تقييمها والحالة هذه من 

خالل اختبار يسبق مقابلة التوظيف: »وعالوة عىل ذلك، هناك يف كل من وكاله األنباء 

الفرنسية AFP ورويرتز Reuters اختبار واحد للعمل كمحرر لألخبار يقوم عىل ترجمة 

مقتطف من األخبار« )بيلسا وباسنيت 2009: 58(. 

املحتوى  إىل  بالنسبة  عملهم  يف  كبرية  بحرية  يتمتعون  الوكاالت  موظفي  إن  ثم 

تحويل  من  قدر  األخبار عىل  ترجمة  تنطوي   « الهدف:  لغتهم  إىل  نقله  ينبغي  الذي 

الهدف«  النص  عن  كبرياً  اختالفاً  يختلف  مضمون  عنه  ينتج  الذي  املصدر  النص 

)بيلسا وباسنيت:63:2009(. ويبدو أن هذا التحويل يدخل يف عداد منط النرش، الذي 

يقوم فيه الصحفيون بالتحقق من نص وتنميقه بهدف نرشه )املرجع نفسه(. وتوضح 

الباحثتان مع ذلك أن مهامت النرش ميكن أن تتجاوز نشاطات تحسني النص هذه، وأن 

تتضمن مامرسات التحرير الصحفي )اختيار األخبار، والتحقق، واإلضافات، والعرض 

عميقاً  تعديالً  تعدل  التدخالت  هذه  ألن  ونظراً  نفسه(.  )املرجع  الشامل(  العرض  أو 

مضمون النص األصل، فإنه ملن املفهوم أن الصحفيني وبعض الباحثني يطرحون »سمة 

»ترجمة« للبحث ثانية لوصف هذا النمط بالنقل. 

لقد سجلت بيلسا وباسنيت من خالل دراسة ميدانية متت يف املواقع الرئيسة لوكالة 

األنباء الفرنسية ووكالة إنرتبرس سريفيس IPS)11( وجود مامرسات مختلفة، وتوصلتا 

إىل استنتاج منوذجني متباعدين للنقل اللغوي: النموذج السائد )باألحرى لدى وكالة 
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إنرتبرس  وكالة  باألحرى  تطبقه  )الذي  البديل  والنموذج  ورويرتز(  الفرنسية  األنباء 

تداخل كامل ملهمتي  السائد ينطوي عىل  النموذج  أن  التمييز  سريفيس(. ولخص هذا 

التحرير والرتجمة )بيلسا وباسنيت 2009: 81(. ينتج عن ذلك أن الوكاالت التي ميكن 

لبيلسا  وفقاً  هي،  هذه  مدربني.  توظف مرتجمني  ال  السائد  النموذج  تصنيفها ضمن 

البديل  النموذج  أن  املؤلفتان  وترى  الفرنسية.  األنباء  ووكالة  رويرتز  حالة  وباسنيت، 

ال يستخدم يف وكاالت األنباء العاملية. ففي هذا النموذج ال يتم بأي وجه من الوجوه 

محرر«،  ـ  »مرتجم  بصفة  املدربني  املرتجمني  تعيني  وميكن  الرتجمة،  صورة  تشويه 

باإلضافة إىل املحررين اآلخرين )بيلسا وباسنيت 2009: 82(. وهذه هي حالة مكتب 

وكالة اإلنرتبرس سريفيس الناطق باإلسبانية يف مونتفيديو يف )األورغواي(.

الوكالة فحسب، ولكنهام ينطويان  النموذجان وضع املوظفني يف  ال يصف هذان 

أيضاً عىل نتائج عىل النصوص. سجلت بيلسا وباسنيت يف بحثهام امليداين أن الزمن 

املخصص لرتجمة خرب عاجل يف وكالة اإلنرتبرس سريفيس ميكن أن يصل إىل ساعتني 

يف مقابل 30 دقيقة كحد أقىص يف وكالة األنباء الفرنسية. وفضال عن ذلك، تشدد 

الباحثتان عىل أن املوظف يف وكالة األنباء يستطيع أن »يرتجم« 30 إىل 40 خرباً عاجال 

يومياً )بيلسا وباسنيت، 2009: 82(. فإذا طبقُت هذين النموذجني عىل بحثي امليداين، 

فال بد من االعرتاف أن النموذج السائد يطبق يف مكتب وكالة األنباء الفرنسية يف 

جنيف، وكذلك يف مقر وكالة األنباء السويرسية ATS: الوقت املخصص للرتجمة محدود 

جداً أيضاً، واملوظفون الذين يتم اختيارهم صحفيون وليسوا مرتجمني. 

ينفذها  التي  الرتجامت  تحليل  من  املطاف  نهاية  يف  أمتكن  حتى  املهم،  ملن  إنه 

موظفو الوكاالت، تحديد املعايري التي تحكم اختيار األخبار والتحرير. وهكذا، سوف 

يكون أكث سهولة فهم بعض خيارات التحرير. فالقيود املفروضة عىل موظفي الوكاالت 

صارمة: ينبغي أن تكون األخبار املذاعة موثوقة للغاية )غارسيا سواريز 2005: 175(، 

وأن تنرش األخبار العاجلة يف مهل قصرية جدا )شافرن وباسنيت 2010: 9( ويف حيز 

العاجلة  ينبغي أن تصاغ األخبار  الحروف. وفضال عن ذلك،  بعدد دقيق من  محدود 

بطريقة تلبي رغبات الزبائن، وأن تكون مفهومة دون عناء. فال فائدة من انتقاد نظام 

رأساميل لألنباء ترض فيه رسعة اإلنتاج بشكل مؤكد بالجودة )أورينغو 2005: 171(: 

يبدو أكث إيجابية أخذ هذه املعايري بعني االعتبار، ودراسة انعكاساتها عىل التحرير 
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والرتجمة عىل وجه الخصوص.

ينبغي عىل صحفيي الوكالة، رغم أنه يجب عليهم العمل برسعة كبرية، أن يجعلوا 

الصحفيون  ثقايف جديد: » يضطلع  ـ  لغوي  للقبول يف سياق  قابلة  العاجلة  أخبارهم 

مناسبة  لجعلها  األخبار  كتابة نصوص  إعادة  لألخبار –مبهمة  باعتبارهم مرتجمني   –

ملختلف السياقات اللغوية والثقافية والجغرافية« )بيلسا وباسنيت 2009: 73(. وينبغي 

عليهم، لتحقيق هذه الغاية، تصور معرفة الجمهور الهدف املتخيل وتوقعاته )غامبييه 

2010: 17(. يضاف إىل هذا أن مسألة التكيف مع جمهور هدف مختلف ليست ثانوية، 

وباسنيت  )بيلسا  الدولية  األحداث  يف  الوطنية  النظر  وجهات  نقل  يف  تساهم  ألنها 

2009: 72(. ويشارك هذا التكييف يف بناء خرب راسخ محلياً )عىل األقل عىل املستوى 

مراجع  جملة  من  )انظر  للحدود  العابرة  الكبرية  األحداث  حالة  وحتى يف  الوطني(، 

أخرى: أركينبورغ 2006(.

***

أظهر هذا الباب املخصص لوكاالت األنباء أن بعض اإلشكاليات كانت خاصة باإلطار 

التحلييل )عىل سبيل املثال قيود الشكل/ التنسيق format الخاصة بالوكاالت(، يف حني 

إّن إشكاليات أخرى ميكن تناولها من وجهة نظر أكث عمومية يف الرتجمة الصحفية 

)مثال ذلك أهمية الجمهور الهدف، مشكلة االستشهادات، إلخ.(.

1 ـ 1 ـ 3 ـ تحديات الترجمة الصحفية	 
تنطوي الرتجمة الصحفية، حتى لو كانت أكث حضوراً يف مامرسة الصحفيني من 

التالية:  املستويات  عىل  الرتجمة  علم  إىل  بالنسبة  تحديات  عىل  املرتجمني،  مامرسة 

التعليمي والنظري واإلعالمي. 

بفائدته  الصحفية  بالرتجمة  مؤخراً  الباحثون  أبداه  الذي  االهتامم  يفرس  أوال، 

تُستخدم غالباً يف تدريب طالب الرتجمة األسايس عىل  الرتبوية. فمقاالت الصحف 

مشكالت النحو واألسلوب و«الجوانب الثقافية الخاصة« التي تنطوي عليها، كام تقر 

2(. ونظرا لوجود النصوص  بذلك إليزابيت الفو ـ أوليون وفريونيك سورون )2009: 

الصحفية القوي يف تدريبات املرتجمني، فإنه ملن املهم تنظري هذه املامرسة يف منظور 

يف  وهم  املجال،  هذا  يف  املهنيني  مامرسة  مالحظة  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  تعليمي، 
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معظمهم من الصحفيني. وتقرتح ديفنج يل Deveng Li )2006(، من جملة أمور أخرى، 

دمج واقع الرتجمة الصحفية دمجاً أفضل يف املسار التقليدي للمرتجمني استناداً إىل 

منوذج هونغ كونغ. وأما إليزابيت الفو ـ أوليون وفريونيك سورون )2009: 2( فتعتربان 

أنه رمبا يكون من املفيد تصور دروس تهدف إىل »إذكاء وعي صحفيي املستقبل بقضايا 

الرتجمة«، وهو أمر ال يتوفر حالياً وفقاً ملالحظات بيلسا وباسنيت )2009(، التي قمت 

بتأكيدها يف هذا العمل. 

ثانياً، وهذا هو عىل وجه الخصوص سبب اهتاممي بهذا املوضوع، تثري الرتجمة 

تحديات نظرية. فمامرسة الرتجمة الصحفية تسلط الضوء عىل جميع ثغرات تعريف 

نظرياً  تحدياً  األمر  ال ميثل  ذلك،  ومع  للكلمة(.  عمومية  األكث  )باملفهوم  »الرتجمة« 

بحتاً: يف غياب تعريف واضح، تنترش املامرسات بكثة، وتتشابه جميعاً، وتتباعد جميعاً، 

فاملفاهيم   .)2009 وباسنيت  )بيلسا  محدد  منهج  دون  من  آلخر  مامرس  من  وتنتقل 

الذاتية للرتجمة )املامرسني(، واألخالقية )الباحثني(، تتباين فضالً عن ذلك تبايناً كلياً 

هذا  الباحثني  من  كثة  وتعزو  الرتجمة.  وعلامء  والصحفيني  املرتجمني،  أوساط  يف 

اللبس املصطلحي إىل ذوبان مفهوم النص األصل يف السياق الصحفي )بيلسا وباسنيت 

.)b20102009؛ بيلسا 2010؛ غامبييه 2010؛ شافرن وباسنيت 2010؛ فان دوسالير

ثالثا، تقوم الرتجمة ـ يف عرص تجول فيه تدفقات األخبار بسهولة حول العامل ـ 

بدور رئيس يف تكوين األخبار. فأقوال شخصية سياسية تطوف حول العامل، كام بينت 

ذلك سوزان باسنيت من خالل مثال محاكمة صدام حسني )2005(؛ وأخبار الوكاالت 

العاجلة التي كانت غالباً نقالً لغوياً ميكن أن تتناولها ثانية بعض الصحف، ومحطات 

اإلذاعة، ومواقع األنرتنت )الفو ـ أوليون وسورون 2009: 4(. وتكمن املفارقة يف هذه 

الحالة، كام تشدد عىل ذلك كريستينا شافرن وسوزان باسنيت، يف أن معظم القراء ال 

يدركون عىل األرجح الدور الذي تقوم به الرتجمة يف اإلنتاج الدويل لألخبار )2010: 2(.

ومع ذلك، تواجه الرتجمة تحديات هائلة. يشتيك عدد كبري من املرتجمني من هيمنة 

اللغة اإلنجليزية يف التبادل الدويل، ال سيام من سيطرتها يف وسائل اإلعالم يف وقت 

متارس فيه الرتجمة عىل نطاق واسع جداً يف وكاالت األنباء، التي تزود وسائل اإلعالم 

اللغة  ولتفوق  العوملة،  ملقاومة  طريقة  املطاف  نهاية  يف  فالرتجمة  باألخبار.  األخرى 

اإلنجليزية )كرونان 2005: 111(.
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إىل  بالنسبة  أسايس  هذه  والحال  الصحفية  الرتجمة  تواجهه  الذي  التحدي  إن 

التدريب ـ سواء تعلق األمر باملرتجمني أم بالصحفيني ـ بسبب الحضور القوي للرتجمة 

يف كلّها أمناط وسائل اإلعالم، والقضايا املعرفية التي تثريها يف علم الرتجمة.

1 ـ 1 ـ 4 ـ المقاربات المختلفة للبحث في الترجمة الصحفية	 
يبدأ  مل  لو  حتى  املنشورة،  الدراسات  يف  االتجاهات  بعض  مالحظة  حالياً  ميكن 

البحث يف الرتجمة الصحفية يف تنظيم نفسه إال منذ عام 2006، من خالل مؤمتر 

»الرتجمة يف االخبار العاملية« الذي عقد يف جامعة واريك )كونواي وباسنيت 2006(. 

بهذه  الذين اهتموا  للباحثني  باملرتكز املؤسيس  وتبدو هذه االتجاهات محددة جزئياً 

القضية. 

أوالً، لقد دخل عدد قليل من الباحثني مجال الرتجمة الصحفية عن طريق تعليم 

اللغات والرتجمة. وميكن وصف مقاربتهم بأنها تعليمية، حتى وإن تنوعت أهدافهم. فمن 

جهة، حرر مؤلفون فرنسيون ينتسبون إىل أقسام اللغة واألدب كتباً وجيزة تهدف إىل 

إعداد الطالب الختبارات لغوية تتضمن متارين ترجمة )الرويل 1989؛ شارتييه 2000(. 

ويعد عملهم يف إطار هذا املنطق معيارياً ومتأثراً باللسانيات التقابلية )انظر من جملة 

مراجع أخرى: فيني وداربلنت 1977 ]1958[؛ غيلامن ـ فليرش 1986 ]1981[(. وتقوم 

الصحفية،  املقاالت  ترجمة  تتم مصادفتها يف  التي  اللغوية  املشكالت  تحليالتهم عىل 

وعىل املختلفة أمناط النصوص املوجودة. ومن جهة أخرى، فكر باحثون فاعلون يف 

أقسام الرتجمة يف مكانة الرتجمة يف هذه املناهج الدراسية )يل 2006؛ الفو ـ أوليون 

وسورون 2009(. وتعد دراساتهم وصفية وقامئة عىل متون من الرتجامت الصحفية. 

فهامً  امليدانية  التوقعات  لفهم  صحفيني  مع  مبقابالت  العمل  هذا  يل  ديفنج  وتكمل 

أفضل.

الصحفية، ألنهم  للرتجمة  لسانية  الباحثني يف مقاربة  بعض  ثانياً، ميكن تصنيف 

املنشورة عىل مشكالت  اللغة واألدب. فهم يركزون يف أعاملهم  يرتكزون عىل أقسام 

)غاليغو  املطلقة  والصياغات   ،)1998 )سيديروبولو  الكم  عن  التعبري  مثل  لسانية 

هرنانديز 2010( أو التطور التعاقبي للمفردات )ماكلوغني 2015(. ويستعينون مبتون 

تحليالت  ويجرون  الجيدة،  الصحافة  ويشتغلون عىل  والرتجمة(،  األصل  )أي  متوازية 
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خطية ومنهجية )انظر من جملة مراجع اخرى: كورتيس زابوراس وهرنانديز غويريرو 

.)2005

ثالثا، مثة باحثون آخرون يجمعون بني اللسانيات واألدب والرتجمة فيتبنون مقاربة 

 .)2009 فالديون  غويريرو2008؛  هرنانديز  ،2007؛   2005 )فالديون  وترجمية  لسانية 

وتفحص هذه املقاربة ميزات الرتجمة الصحفية فيميز الباحثون عىل سبيل املثال بني 

النقل الكامل والجزيئ للمضمون )يل 2006؛ هرنانديز غويررو 2008(، أو األصل الراسخ 

وغري الراسخ )بيم 2004؛ هرنانديز غويريرو 2010(. فهم يعتربون أن األصل الراسخ 

أو الرائع يحث عىل اسرتاتيجيات ترجمية أكث كامالً بينام ميكن أن يؤدي األصل غري 

الراسخ إىل عمليات إعادة كتابة مهمة. فكل هؤالء املؤلفني يستعينون مبتون متوازية وقابلة 

للتقابل، عىل سبيل املثال، النسخ اإلنجليزية واإلسبانية للمقاالت املنشورة يف موقع يس إن 

إن )فالديون 2005( أو املقاالت املنشورة بالفرنسية يف صحيفة لوموند Le Monde تحت 

 El املجلة الثقافية يف صحيفة إلبايس ،Babelia عنوان عامل الكتب وباإلسبانية يف بابليا

País اإلسبانية )كورتيس زابوراس 2005(. وتتضمن املقاربات املنهجية لهؤالء الباحثني 

 van Dijk تحليالت لألجناس النصية )عىل سبيل املثال فالديون 2007( يف تقليد فان ديك

)من جملة املراجع األخرى: 1985؛1988( وفريكلوخ Faircloug )عىل سبيل املثال 1995( 

أو تتناول املوضوع باعتباره توطيناً )أورينغو 2005(.

الصحفية  بالرتجمة  الدراسات  بعض  تهتم  بقليل،  حداثة  أكث  اتجاه  وهذا  رابعاً، 

روين  فان  2009؛  وباسنيت  بيلسا  2005؛  سواريز  )غارسيا  إتنوغرايف  منظور  من 

2011؛ تساي 2012؛ تسور 2013؛ دافييه 2014(. ويسعى مؤلفو هذه الدراسات، سواء 

كانوا باحثني أم مامرسني للرتجمة، إىل فهم ظاهرة الرتجمة يف عامل وسائل اإلعالم 

اإلعالم،  وسائل  أمناط  مختلف  ميدانية يف  تحقيقات  ويجرون  سياقها.  ووضعها يف 

مثل وكاالت األنباء )بيلسا وباسنيت 2009(، واإلذاعة، )فان روين 2011(، والتلفزيون 

)تساي 2012( أو املكتب الصحفي يف منظمة غري حكومية )تسور 2013(. وغالباً ما يتم 

إكامل هذا العمل امليداين بدراسة متون قابلة للمقارنة، مثل األخبار العاجلة باإلسبانية 

الدولية  العفو  منظمة  بيانات  أو   ،)2009 وباسنيت  )بيلسا  رويرتز  من  واإلنجليزية 

باإلنجليزية والهولندية )تسور2013(. يتعلق األمر مبتون قابلة للمقارنة وغري متوازية، 

ألن النصوص التي ينتجها الصحفيون غالباً ما تكون قابلة للتقابل جملة جملة أو فقرة 
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فقرة )انظر »2 ـ 2 منت األخبار العاجلة القابل للمقارنة«(.

)بيلسا  التعريفية  املقاربات  فئة  يف  املنشورة  األعامل  بعض  جمع  ميكن  خامساً، 

فاندورسالير  2012؛  شافرن  2011؛  كونوي  c2010؛  دورسالير  فان  2009؛  وباسنيت 

اإلعالم.  وسائل  يف  وتعريفها  الرتجمة  ظاهرة  بوصف  األعامل  هذه  وتتعلق   .)2012

وترتبط البيانات التي يتم تحليلها هنا باملادة املتاحة يف امليدان: متون من كل األمناط، 

وأصول سمعية برصية، وبيات، ومذكرات ميدانية، وتدوين ملقابالت. وال جرم أنه يتم 

استخدام األطر النظرية لعلم الرتجمة )الثنائيات التقليدية، التعادل والوظيفية(، لكن 

للرتجمة  التقليدّي  املفهوم  أن  يشددون عىل حدودها. ويرشحون  املشاركني  الباحثني 

مطروح للبحث ثانية بسبب ذوبان مفاهيم أساسية يف الرتجمة حتى اليوم، مثل مفهوم 

النص األصل أو املؤلف.

يظهر االستعراض العام للبحوث يف الرتجمة الصحفية التي أجريت يف السنوات 

األخرية الغياب شبه التام للبحوث املنشورة حول املوضوع يف فرنسا، ومقاربة لسانية 

باألحرى للقضية يف إسبانيا. ومن السذاجة بطبيعة الحال االعتقاد أن هذه الخصوصيات 

وطنية محضة، ولكن ميكن أن تكون مرتبطة بقيود مؤسسية، مثل التحاق الباحثني يف 

الرتجمة بأقسام األدب أو اللسانيات، وليس بأقسام الرتجمة.

1 ـ 1 ـ 5 ـ المشكالت المستمرة	 
الرتجمة.  تعريف  قضية  الصحفي  املجال  اللغوي يف  النقل  تنوع مامرسات  يثري   

يف أية حاالت نواجه ترجمة بحرص املعنى؟ إىل أي مدى يالئم مفهوم الرتجمة وصف 

الوقائع التي نالحظها؟ كيف يعرف الصحفيون نشاطهم الخاص بهم؟ هل تقدم نظريات 

الرتجمة التقليدية عناص تعريفية ميكن استغاللها؟ كيف يرتدد صدى إشكاليات النص 

األصل ومؤلفه عرب عملية الرتجمة؟ 

هل هناك أفضل من البدء بسؤال املامرسني لوصف الرتجمة الصحفية وتعريفها؟ 

إىل  فتوصلوا  القضيتني  هاتني  دراسة  عىل  املشارب  مختلف  من  باحثون  عكف  لقد 

مسبق  حكم   mot mot à»و«حرفية »ترجمة«  بني  الربط  أن  يبدو  متشابهة:  نتيجة 

يصعب التخلص منه يف عامل الصحافة )غامبييه 2010 : 16(. ومع ذلك، ال تساعد هذه 

املعلومات التي تحمل عنوان »تحقيقات ميدانية« عىل فهم أصل هذه األفكار املكونة 
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مسبقاً ونتائجها. فاإلشارة الوحيدة التي تقدمها لنا تتمثل يف وجود مشكلة يف تعريف 

املوضوع. فإذا كانت كلمة »ترجمة« ال تحيل إىل املامرسة نفسها يف نظر املرتجمني 

والصحفيني، فال عجب إن بدت املامرستان متناقضتان. 

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ فشل المفاهيم التقليدية	 
يرجع معظم الباحثني يف الرتجمة الصحفية يف أعاملهم إىل مفاهيم علم الرتجمة 

التقليدي: نظرية املعنى، التعادل )ال بل األمانة( والسكوبوس skopos أو نظرية الغرض. 

ومع ذلك، إن كان أيٌّ منهم مل يبحث عن بديل نظرّي حقيقّي، فإن جميعهم يوضح 

حدود هذه النظريات.

املرتجمني  عمل  ومنهج  الصحفيني  ترجمة  طريقة  بني  باسنيت  سوزان  تقارن 

الفوريني )2005:125(. وتلمح إىل نظرية املعنى التي يدافع عنها منظرو مدرسة باريس 

وباملقابل،   .)]2006  ،2002[  2002 لوديرير  ]1984[؛   2001 ولوديرير  )سيليسكوفتش 

ترى كريستينا شافرن وسوزان باسنيت أن هدف عملية التفاوض transaction أكث 

أهمية من أي مفهوم للتعادل )2010: 9(. والحال أن نظرية املعنى تقوم بالضبط عىل 

مفهوم التعادل. تبقى املشكلة النظرية إذن بال تغيري. 

تقر ماريا خوسيه هرناديز غويريرو )2010: 9( أن التالعب والتعديل الحاصلني يف 

أثناء عملية النقل اللغوي مهامن مبا يكفي لتتجاوز العملية حدود الرتجمة بحرص املعنى. 

وعىل الرغم من تأكيدها أن املفاهيم التقليدية مثل التعادل واألمانة أو الواقع الذايت 

تتفكك يف املواجهة مع مامرسة الرتجمة الصحفية )هرناديز غويريرو 2010: 70(، فإن 

الباحثة اإلسبانية ال تقرتح مفاهيم جديدة.

وأما بيلسا وباسنيت فتتمسكان أيضاً مبفهوم التعادل يف دراستهام األحادية حول 

وكاالت األنباء، وتقران بأنه املالذ األخري:

» تأثري التعادل هو أفضل ما نأمل به عىل األرجح يف معظم الرتجامت، عندما نفكر 

مبا يحصل يف الرتجمة من قراءة للنص وفك رموزه وإعادة صياغته باللغة الهدف، ومن 

استيعاب لالختالفات األسلوبية والبنيوية والسياقية ولتوقعات الجمهور )2009: 8(.

وترتاجع الباحثتان عن موقفهام وتعرتفان، عىل الرغم االنتقادات املوجهة ملفهوم 



55 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

الشاسع  البون  التواصل:  ونظريات  الرتمجة  علم 

التعادل خالل العقدين االخريين، بأنهام ال تعرفان مقاربة نظرية أكث أهمية لوصف 

الرتجمة التي متارس يف وكاالت األنباء. تسعى بيلسا وباسنيت )2009: 8( إىل حل لهذا 

العمل النظري الصعب من خالل نظرية السكوبوس )انظر من جملة مراجع أخرى: 

مفهوم  إىل  السكوبوس،  مفهوم  خالل  من  تعودان،  إنهام  ذلك  ومع   .)1996 فريمري 

التعادل الغامض الذي ال يساعد عىل تحديد مامرسة الرتجمة يف وسائل اإلعالم. فال 

عجب إطالقاً والحالة هذه إن استنتجتا عدم فعاليته )بيلسا وباسنيت 2009: 8(. ونظرا 

فإنه يصعب  كافية،  لهام غري  تبدو  التي  النظرية  بالتفصيل جواب  تقدمان  ألنهام ال 

بعض  تعريف  عىل  يساعدهام  ال  السكوبوس  أن  اعتبار  إىل  دفعهام  الذي  ما  معرفة 

جوانب التالعب بالنص.

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ محاوالت تصنيف جديدة	 
إذا مل يساعد علم الرتجمة التقليدي الباحثني بشكل جيل عىل اإلحاطة باإلشكاليات 

املامرسة  لهذه  بعضهم عكف عىل تصنيف جديد  فإن  الصحفية،  الرتجمة  تثريها  التي 

بناء عىل مالحظاتهم الشخصية. ترى ديفنج يل أن هناك ثالثة أمناط من النقل بني 

اللغات: الرتجمة الكاملة، والرتجمة االنتقائية، والتلخيص )2006(. تطابق الرتجمة الكاملة 

النقل الكامل ملضمون النص األصل إىل لغة هدف. فلم يتم تعريف »الرتجمة ـ التكييف« 

بالتفصيل، ولكن القارئ يدرك أن األمر يتعلق بنقل لغوي تم حذف بعض العناص وتعديلها 

)يتم تحديد هذه الرتجامت عىل هذا النحو يف الصحف(. ورغم املعلومات القليلة التي 

يوفرها مقال يل للقارئ فإنه يستطيع التنبؤ بأن »التلخيص« يغطي املقاالت التي ترُتجم 

وتُكيف من دون اإلشارة إىل أصل املؤلف واسمه. 

كلية،  نصية  اسرتاتيجيات  جهتها  من  غويريرو  هرنانديز  خوسيه  ماريا  وتستكشف 

متشابهة جزئياً، عىل أساس مالحظاتها عىل ترجامت أنجزت لصالح صحيفة إل موندو 

El Mundo: النقل الكامل، والنقل الجزيئ، وإعادة الكتابة )2010(. وتطلق املؤلفة اسم 

»الرتجمة الكاملة« عىل الرتجامت التي تنقل املضمون الكيل للعمل األصل وتكيفه ليوافق 

الدليل األسلويب للصحيفة )هرنانديز غويريرو 2010: 60(. وقد الحظت الباحثة يف املنت 

الذي اختارته من صحيفة إل موندو استخداماً أكث شيوعاً السرتاتيجية نصية كلية: النقل 

الجزيئ. ويربر هذا النمط من الرتجمة بشكل عام بحيز محدود يف وعاء النرش الهدف.



اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 562021

ت: د. حممد أمحد طجو

تجدر اإلشارة إىل توصل املؤلفني إىل نتائج متشابهة رغم أن تصنيفهام قام عىل 

مناهج مختلفة )استندت ديفنج يل إىل تعريف الرتجمة الذي نرشه الصحفيون، واستندت 

مثل   ،)2006( اكتشفت يل  املقارنة(:  الدراسة  هرنانديز غويريرو إىل مالحظاتها يف 

هرنانديز غويريرو )2010(، أن االسرتاتيجية الكلية األكث استخداماً لدى الصحفيني 

هي الرتجمة الجزئية باستخدام التكييف والتوطني.

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ مشكلة مفهومي النص األصل والمؤلف	 
يعود فشل معظم األطر النظرية التقليدية عىل األرجح إىل زعزعة مفهومني رئيسني 

يف الرتجمة: مفهوم النص األصل ومفهوم املؤلف الذي يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. وترى 

كلري تساي أن هذه التغريات نتيجة لتطور مهنة الصحفي ـ املرتجم )2010: 181(.

أوالً، الحظ عدد من املؤلفني أن فشل األطر النظرية لعلم الرتجمة رمبا كان مرتبطاً 

هرنانديز  وتتكلم  األديب.  النقد  من  املستمد  النص  ملفهوم  النقدي  غري  باالستخدام 

ومقدساً كام يف  مغلقاً  يعد نصاً  الذي مل  الخصوص عىل األصل  غويريرو عىل وجه 

مجاالت أخرى، والذي أصبح أكث فأكث مصدراً للمعلومات ميكن أن يستخدمه الصحفي 

أو  التوراة  ترجمة  من  النقيض  أخرى، عىل  وبعبارة   .)2010:68( مقال  لكتابة  بحرية 

األدب، تم نزع القداسة كلياً عن النص األصل، ومل يعد مؤلفه يحظ باإلعجاب الشديد. 

فعلياً، يرى أنطوين بيم Anthony Pym )2004( أن تقديس النص األصل ال يرتبط 

بالطباعة، اللذين منحا النصوص هالة كبرية وجمدا  فقط باإلرث األديب وإمنا أيضاً 

إنتاجها. وعىل العكس من ذلك، خضعت النصوص باستمرار يف عرص املخطوطات كام 

175(. فقد   :2004 بيم  2000؛  والتكييف )مونتغمري  التعديل  يف عرص األنرتنت إىل 

أصبح النص األصل باألحرى يف القرن الحادي والعرشين، يف وسائل اإلعالم، منوذجاً 

نصياً ميكن تعديله وإكامله باستمرار مع وصول أخبار جديدة، من دون اعتبار ذلك 

تشويهاً للنص األصل.

ثانيا، مل يعد النص األصل يعترب منوذجاً كامالً وال ميكن املساس به فحسب، وإمنا 

أيضاً مكوناً غالباً من نصوص عدة وليس من نص واحد فقط. ترشح بيلسا وباسنيت 

هذه الحالة املستجدة كام ييل: »غالباً ما يتم استخدام أكث من نص أصل واحد إلعداد 

نرشة أخبار ليست ترجمة فحسب وإمنا أيضاً حصيلة لنصوص إخبارية مرتبطة مبوضوع 
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معني« )2009: 85(. وهكذا، يجد الباحثون نفسهم اليوم أمام مجموعة من النصوص 

التي تستخدم منوذجاً إلعادة إنشاء نص جديد، بدالً من نص االنطالق املقدس الذي 

نظّر له علم الرتجمة )بيم 2004؛ أورينغو 2005(. 

اليوم من جهة، وال يستشهد  لبناء نص جديد كثرية جدا  تُستخدم  التي  النصوص 

املقارنة شاقة جداً: »ال ميكن تفكيك  الذي يجعل  بها صاحة من جهة أخرى، األمر 

نص جديد لتحديد األجزاء التي تم تحريرها، واألجزاء جاءت نتيجة للرتجمة« )فان 

دورسالير b2010: 181(. تعترب كريستينا شافرن وسوزان باسنيت )2010:9( أن عادة 

والنص  النص األصل  تقليدية مقارنة بني  اللجوء إىل مناهج  للصحفيني متنع  جديدة 

الهدف: التدخل النيص واضح جداً. فبني مختلف األصول التي يصعب تحديدها نظراً 

لغياب االستشهاد الرصيح بها وتدخالت املحرر املختلفة، ال يستطيع قارئ النص الهدف 

املؤلف  أنتجها  التي  واملقتطفات  الصحفي  كتبها  التي  املقتطفات  بني  بسهولة  التمييز 

األصل )املرجع نفسه(. 
وإذا كانت عادات العمل هذه تفشل مناهج البحث التقليدية، فإنها أيضاً تطرح للمناقشة 
ثانية بشكل رئيس مفهوم النص األصل واملؤلف يف آن واحد )بيلسا وباسنيت 2009: 64(. 
وأول أثر لتفكك مفهوم املؤلف هو غياب اإلشارة السمه )هرنانديز غويريرو 2010: 68 ـ 
69( يف الصحافة )يتم حذف إما اسم املؤلف األصل أو اسم الصحفي املحرر(، وبشكل 
أكث منهجية يف وكاالت االنباء )يقترص التوقيع غالباً عىل األحرف األوىل من أسامء 

املوظفني الذين شاركوا يف إعداد الخرب العاجل، وال يبلغ به القارئ األخري(.
 .)69 العمل مل يعد ينسب إىل مؤلف واحد...« )2009:  ترى بيلسا وباسنيت أن » 
والواقع أن كثة من الصحفيني واملؤلفني اآلخرين ميكنها أن تشارك يف إنشاء النص 
النهايئ. وليس من غري املألوف أن يشارك أربعة صحفيني يف النص نفسه. يعترب كل 
من هرنانديز غويريرو )2010(، وفان دورسالير )b2010(، وبيلسا وباسنيت )2009( 
أن قسامً كبرياً من النصوص الصحفية نتيجة عملية تعاون وتغيري جامعية. ويعزز هذه 
الظاهرة يف الوكاالت مفهوم املسؤولية الجامعية عن الخرب العاجل الذي يتم إعداده 
)بيلسا وباسنيت 2009: 70(: يضع كل محرر أنشأ الخرب العاجل، أو أعاد قراءته، أو 

ترجمه الحروف األوىل من اسمه ليتم االتصال عند حدوث مشكلة.
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1 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ مفاهيم جديدة أكثر ثراء	 
ال ميكن لتعريف الرتجمة إال أن يدور يف حلقة مفرغة إن مل يأخذ بعني االعتبار 

هذا التغري يف مفهوم النص واملؤلف عىل حد سواء. ومثة مفهوم ذكرته يف السنوات 

األخرية األغلبية العظمى من املرتجمني: »الرتجمة ـ التحرير« transediting )ستيتنغ 

1989(. فام املقصود بهذا املفهوم؟ وكيف استخدم يف بحوث الحقة؟ وما هي حدوده؟

يندرج تفكري ستيتنغ )1989: 373( يف مقاربة وظيفية للرتجمة. وال تتناول ومع ذلك 

مطلقاً هذه النظريات يف مقالها. فهدف هذا املفهوم، الجديد يف وقت استحداثه، هو 

عىل ما يبدو أخذ الجمهور الهدف للنصوص املرتجمة بعني االعتبار وليس فقط توجه 

أمناط  ثالثة  تتضمن  التحرير  ـ  الرتجمة  أن  ستيتنغ  وتوضح  ورغباته.  األصل  املؤلف 

هذه  وتطابق   .)378 )1989؛  والحذف  واإلضافة،  التعديل،  الرئيسة:  التوجهات  من 

االسرتاتيجيات تقريباً االسرتاتيجيات الصغرى microstratgies التي سبق أن ذكرها 

باحثون آخرون.

وإذا بدا عند قراءة األدب الرتجمي يف مجال الرتجمة الصحفية أنه ال مفر من 

وباسنيت  بيلسا  فإن  عدة،  مرات  ذكر  الذي  الرتجمة  التحريرـ  مفهوم  إىل  اإلحالة 

)2009(، مثل كريستينا شافرن، تشددان عىل ضعف املفهوم: املقصود يف نهاية املطاف 

مهم.  نظري  إسهام  أي  بدقه  تحديده  يتم  مل  الذي  مضمونه  يشكل  ال  جديد  مسمى 

فاالسرتاتيجيات التي يغطيها مفهوم الرتجمة التحرير معروفة جيداً حالياً حتى وإن 

قام بتصنيفها بشكل مختلف قليال مؤلفون مختلفون. ورغم أن كريستنا شافرن تعرتف 

بأن مفهوم الرتجمة ـ التحرير كان رضورياً يف وقت ما لتوضيح تعقد العملية، فإنها 

تنصح باألحرى بالعدول عنه لعدم املخاطرة بحرص الرتجمة يف مجال النقل الحريف 

 .)2012(

ذلك  أبعد من  بالذهاب  التوطني  إنجازها يف مجال  تم  التي  األعامل  تسمح  هل 

يف عملية التأمل تلك )كورنان 2003؛ بيم 2004؛ كورنان 2005؛ أورينغو 2005(؟ يقر 

بيم أن عملية الرتجمة يف مجال وسائل اإلعالم يف مؤلفه املكرس للتوطني ال يزال 

غري محدد، وأن مفهوم التوطني ميكن أن يساعدـ عند االقتضاء ـ عىل توضيح املوقف 

)2004: 4(. ويصف أورينغو الذي يستند إىل مؤلف بيم التوطني بأنه نقل مضامني من 

سياق لغوي واجتامعي وثقايف إىل سياق آخر )2005: 185(. ويرى أن مفهوم التوطني، 
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إذا وضعنا جانباً االعتبارات التقنية املرتبطة برتجمة مواقع الويب أو الربمجيات، ميكن 

أن ينطبق كلياً عىل ترجمة االخبار اإلعالمية.

ومع ذلك، يعترب أورينغو أن توطني األخبار خاص ألنه ال يأيت غالباً من مصدر وحيد 

أو قابل للتحديد )2005: 170 و184(. وإن النص الصحفي، إضافة إىل كونه ال ينطوي 

عىل مصدر محدد وخالفاً لربنامج متت توطينه، ميكن أن يتم توطينه بالنسبة إىل عدد 

كبري من السياقات ال ميكن دامئاً إحصاؤها )أورينغو2005: 170(. عىل سبيل املثال، 

عندما يرتجم صحفي يعمل يف مكتب إقليمي لوكالة األنباء الفرنسية خرباً عاجالً إىل 

الفرنسية، فيمكن أن يرتجمه )ويوطنه( أوالً بلغة فرنسية معوملة ما أمكن، وأن يستقبله 

ثانياً التحرير يف أمريكا الشاملية فيجعل منه نسخة مكيفة مع الجمهور الكندي، وأن 

يعمل عليه أخرياً الصحفيون يف الصحف الفرنكوفونية وفقا لسياسة التحرير يف كل 

منها. وبعبارة أخرى، ال يتعلق األمر فقط باالنتقال من نص مصدر )ن م( إىل نص 

هدف )ن ھ( وإمنا من ن م1، ن م2، ن م ن إىل ن ھ1، ن ھ2، ن ھ ن، نظراً ألنه ال 

يتم تكييف هذه النصوص لغوياً فقط وإمنا أيضاً وفقا للفئات االجتامعية املحددة التي 

يتم استهدافها )أورينغو 2005: 176(.

وإن كان مصطلح »الرتجمة ـ التحرير« غري مفيد من وجهة نظري، ألنه يقوم عىل 

أسس نظرية غري متينة، فإن مفهوم »التوطني« ميكن أن يساعد عند االقتضاء عىل 

اللبس بني الرتجمة والتكييف يف إطار الرتجمة الصحفية. فال يهم يف نهاية  تجاوز 

املطاف االسم الذي يطلق عىل الرتجمة يف الوكالة: األكث أهمية هو أنه ميكن مقارنة 

هذه العملية بعمليات أخرى وفقاً لقامئة من املعايري املحددة.

املسألة  بهذه  املتعلقة  الدراسات  أن معظم  الصحفية  الرتجمة  أدبيات  توضح حالة 

تعرتف باألهمية األساسية للرتجمة يف وسائل اإلعالم، ويف عملية إنتاج األخبار. وينبغي 

التمييز هنا بني الرتجمة املرتكزة عىل مواد مطبوعة )بيانات صحفية، مجالت، وكاالت 

البرصية  السمعية  والرتجمة  اللغات  متعددة  اإلخبارية  الويب  مواقع  وترجمة  أنباء( 

)نرشات االخبار التلفزيونية، القنوات اإلخبارية املتواصلة( التي ينطوي كل منها عىل 

للمصادر  الصحفية  الرتجمة  حول  الحايل  النظري  اإلطار  يتمحور  مختلفة.  تحديات 

املكتوبة غري متعددة الوسائط، التي تنتجها وكاالت األنباء. وبشكل عام، إن الدراسات 

املكرسة للرتجمة الصحفية ميكن تصنيفها يف خمس فئات: املقاربات التعليمية، واللسانية، 
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بني  باألحرى  الحايل  العمل  ويجمع  والتعريفية.  واإلتنوغرافية،  الرتجمة،  ـ  واللسانية 

الفئتني األخريتني.

تبدو بعض النظريات العامة للرتجمة التي حاول الباحثون تطبيقها محكوم عليها 

باإلخفاق. فمامرسات الرتجمة الصحفية وضعت مفهوم التعادل يف موقف صعب إن 

مل نقل أفشلته )بيلسا وباسنيت 2009: 141؛ هرنانديز غويريرو 2010(. ويتم اللجوء 

إىل مفهوم السكوبوس غالباً، نظراً ألن التكييف مع الجمهور ـ الهدف مهم جداً، ولكنه 

ال يساعد الباحثني عىل فهم طبيعة الرتجمة الصحفية التي تتجاوز كثرياً حدود النقل 

من لغة إىل لغة أخرى )بيلسا وباسنيت 2009: 117 ـ 118(. والواقع أن مفهوم األصل 

يتفتت )بيلسا وباسنيت 2009؛ هرنانديز غويريرو2010؛ تساي 2010؛ فان دورسالير 

b2010(. فهناك غالباً مصادر عدة مثلام هناك مؤلفون عديدون للخرب العاجل، الذي 

يكون مغفالً غالباً )املرجع نفسه(. وقد حاولت بعض الدراسات، يف مواجهة هذا املوقف 

الخاص يف علم الرتجمة، وضع تصنيفات جديدة، ولكن معظمها ليس سوى كلمة جديدة 

متوه واقعاً مل يتم فهمه فهامً جيداً. 

1 ـ 2 ـ »الترجمة« الصحفية؟ بعض معايير التعريف	 
متعددة  الصحفيني  يكتنف مامرسة  الذي  املفاهيم  مواجهة غموض  يبدو يل، يف 

أنني  الرتجمة، رغم  معامل موضوع  مناص من رسم  أنه ال  األنباء،  وكالة  اللغات يف 

املهمة. وإنني ال أهدف هنا إىل  املؤلفني فشلوا يف هذه  العديد من  أن  أدرك متاماً 

تعريف الرتجمة مبعناها األكث عمومية، وإمنا إىل محاولة وضع تعريف يكون قابال 

للتطبيق يف أفضل األحوال عىل الرتجمة الصحفية، وعىل األقل عىل مختلف املامرسات 

التي تالحظ يف وكاالت األنباء. ولتحقيق هذا الهدف، يستمد هذا الفصل من مصادر 

 ،pertinence ترجمية عدة تبدأ بالنظريات الوصفية للرتجمة وتنتهي بنظرية املالءمة

غري  أنها  اتضح  أخرى  مقاربات  استبعاد  تم  ذلك،  ومع  الوظيفية.  بالنظريات  مروراً 

قابلة للتطبيق عىل موضوعي، مثل النظريات التي تندرج يف إطار اللسانيات التقابلية 

أو الثنائيات الرتجمية العديدة )مثل التقريب/ التغريب، التعادل الشكيل/ الدينامييك أو 

الرتجمة الواضحة/ الخفية(.
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وفضالً عن ذلك، يندرج هذا العمل يف منظور إنتاج الرتجمة وليس تلقيها، أي أنه 

يهتم بسياق الرتجمة ومامرستها وليس بإدراك األخبار العاجلة التي يرتجمها املتلقون. 

فإنها تصاغ يف شكل فرضيات  بالتلقي،  تتعلق  تناول قضايا ذات طبيعة  يتم  وعندما 

ميكن للمؤلف أو للمرتجم أن يستمدها من قرائه املحتملني. وفضالً عن ذلك، ليست 

إنها تهدف إىل وصف  العكس،  الوجوه؛ بل عىل  الدراسة معيارية بأي وجه من  هذه 

واقع مهني، وعند االقتضاء، إىل تقييم آثاره إعالمياً. إنها تندرج إذن يف اإلطار الواسع 

للرتجمة الوصفية )أو دراسات الرتجمة الوصفية، DTS ( )آسيس روز 2010(. وميكن 

لهذا البحث، بسبب املنهجية التي تبناها، أن يجد لنفسه مكاناً يف ما يطلق عليه اليوم 

اسم »علم اجتامع الرتجمة« )وولف 2010(، و«املقاربات اإلتنوغرافية للرتجمة« )فلني 

2010( أو »دراسة املرتجمني« )تشسرتمان 2009(.

األصل،  النص  )مناذج  تقليدية  ترجمية  مناذج  خمسة  حول  الفصل  هذا  يتمحور 

والتعادل، والخصائص النصية، والتسمية أو الثبات، ونظرية املالءمة(. وتهدف األجزاء 

الثالثة األخرية إىل بيان كيف أن نظرية املالءمة املطبقة عىل علم الرتجمة ميكن أن 

تقدم أجوبة جديدة ألسئلة قدمية.

1 ـ 2 ـ 1 ـ وجود نص أصل سابق	 
ما الرتجمة؟ وما النشاط الرتجمي؟ هل ميكن تعريف الرتجمة؟ ال جرم أن بعض 

هذا  مبثل  نصية  منتجات  عىل  »الرتجمة«  اسم  إطالق  إمكانية  يف  يشكون  املؤلفني 

 Edmond Cary : التنوع، مثلام هو حال إدموند كاري

»هل كان يحق لنا أن نجمع تنوعاً كبرياً من األشكال ]الرتجمة األدبية، والسينامئية، 

والتقنية، إلخ[

تحت املسمى نفسه؟ هل لهذه اململكة وجود، وهل متلك حدوداً تضمن وحدتها، ألننا 

أكدنا أيضاً، يف كل مرة، وبقوة، أن كل نوع من أنواع الرتجمة، يختلف بطبيعته عن 

أكث األنواع قرباً منه؟« 

الدراسة  موضوع  تعريف  واجب  من  التملص  يف  رضراً  ذلك،  مع  أرى،  إنني 

 Nike واالكتفاء باملفاهيم »امللتبسة«، كام تلمح إىل ذلك نايك كوجيجانشيتش بوكورن

Kocijančič Pokorn )2007(، ال سيام إذا كان موضوع الدراسة يتقرب من حدود 
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التخصص. فمنت هذه الدراسة يطرح قضية معرفة إن كان ممكناً أم ال اعتبار أعامل 

النقل اللغوي املنجزة يف وكاالت األنباء ترجمة. والواقع أنه إن مل يكن األمر كذلك، 

فرمبا ال يكون مالمئاً تطبيق اإلطار النظري لعلم الرتجمة عىل هذه املواضيع. وفضالً 

الذي مل يعرف تعريفاً جيداً ميكن أن  البحث  يعلم كل باحث أن موضوع  عن ذلك، 

يكون موضوع جدل فكري بال نهاية )ال بل بالنهاية وال بداية(. والواقع أن الباحثني 

الذين يتواجهون كالمياً من دون تعريف موضوع نزاعهم ميكن أن يجازفوا بالكالم 

عىل أشياء مختلفة. 

كاري  إدموند  اعرتاض  من  الرغم  عىل  املؤلفني،  من  العديد  يقرتح  ذلك،  ومع 

 Jean 1985(، تجاوز هذه االستحالة التعريفية الواضحة. يضع جان ـ رونيه الدمريال(

رسالة  الرتجمة  »تنقل  فيقول:  التعريف  مبادئ  املثال  سبيل  عىل   Ren Ladmiral ـ 

من لغة انطالق )LD( أو لغة مصدر إىل لغة وصول )LA( أو لغة هدف« )الدمريال 

1994:11(. وهذه حالة واضحة ألول وهلة، ولكنها بحاجة إىل إثبات بعبارات ال لبس 

النص  لغة  بلغة مختلفة عن  لنّص أصٍل  األمر  يحتاج  تكون هناك ترجمة،  فيها: حتى 

املرتجم، ولرسالة تنقل من لغة إىل لغة أخرى. ميكن التعبري عن هذه املرحلة األوىل 

بعبارات أكث تبسيطاً: ن م )ل م(              ن ھ )ل ھ()12(.

أنه ميكن  يرى  فهو  ويطوره.  الجانب  هذا   Gideon Toury توري  يبني جدعون 

اعتبار النص ترجمة إذا استوىف ثالثة معايري: وجود نص مصدر، ونقل بني نص مصدر 

ونص هدف، وعالقة بني نص مصدر ونص هدف )توري 1995: 33 ـ 35(. ويوضح 

جدعون توري فكرة النص املصدر فيسلط الضوء عىل أسبقية النص املصدر الزمنية 

بالنسبة إىل النص الهدف، ولكن أيضاً هيمنته يف عملية الرتجمة: بعبارة أخرى، ينبغي 

أن يكون النص املصدر منطلقا ومنوذجا للنص الهدف. ويتيح يل هذا التوضيح إكامل 

الصيغة التي وضعت بناء عىل معايري جان ـ رونيه الدمريال: ن م  )ل م ]ز[(         ن 

ھ )ل ھ ]ز1+ [( حيث ز= زمن، وحيث ن م =منوذج ل: ن ھ. تستبعد هذه املعايري إذن 

تسبق  أن  ألنها ميكن  نظراً   )34  :1995 )توري  الرتجامت  فئة  الزائفة من  الرتجامت 

النص األصل املفرتض، وأن النص الهدف هو الذي استخدم منوذجاً ملا ُسّمَي ب«النص 

املصدر«.



63 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

الشاسع  البون  التواصل:  ونظريات  الرتمجة  علم 

ترجمة  عىل  الكالم  يكون  حتى  التالية:  املسلمة  عىل  إذن  التأمل  هذا  بقية  ترتكز 

ممكناً، ينبغي أن يكون هناك انتقال من نص مكتوب بلغة مصدر إىل نص مكتوب بلغة 

هدف، أي ينبغي وجود أصل ونص الحق زمنياً يتخذ األصل منوذجاً له. ويستبعد هذا 

التعريف الرتجمة يف صلب اللغة الواحدة والرتجمة بني نظامني سيميائيني مختلفني 

)ياكوبسون 1959(.

1 ـ 2 ـ 2 ـ التعادل بين النص المصدر والنص الهدف	 
ما العالقة إذن بني النص الهدف والنص املصدر؟ يذكر جدعون توري أنه ينبغي أن 
يكون النص املصدر منوذجاً للنص الهدف. ولكن ما الذي يعنيه ب«النموذج«؟ يقرتح أما 
جان ـ رونيه الدمريال إجابة أولية عن هذا السؤال: »الرتجمة تواصل شارح، وملفوظية 
مضاعفة، تستخدم اسرتاتيجيتني تواصليتني محددتني« من املفروض أن تؤديا رسالتني 
»متعادلتني )1994: 237(. وبذلك يكون التمثيل املبسط لهذا العنرص التعريفي كام ييل: 

ن م                    ن ھ )حيث      = معادل(. 
الرتجمة،  علامء  من  للعديد  بالنسبة  عدة  عقود  منذ  الواضح  من  يبدو  ذلك،  ومع 
أن مفهوم التعادل قضية يتعذر حلها، ال بل قضية زائفة. والواقع أن العديد من علامء 
الرتجمة حاولوا تعريف التعادل يف الشكل واملعنى والتأثري والنوع )ومنهم نايدا 1964؛ 
نايدا وتابر 1982؛ تيموشكو 1985؛ هوملز 1994؛ بيم 1995؛ تشيسرتمان1996، 2000 

]1997[(، من دون حل مشكلة اللبس املرتبط بهذا املفهوم.
يقرتح أندرو تشيسرتمان Andrew Chesterman التخلص كلياً من مفهوم التعادل 
وكل  الرتجمة  ودراسات  الرتجمة  نظرية  كانت  »إذا  الرتجمة:  مفهوم  مع  يلتقي  الذي 
الرتجامت تعادل من حيث التعريف فإنه يبدو أننا نستطيع التخيل عن املفهوم كلياً، وأنه 
للعالقات املحتملة بني الرتجمة واملصدر«  الكبري  التنوع  الرتكيز عىل  ميكن باألحرى 

.)10 :]1997[ 2000(
ويرى تشيسرتمان أنه إذا تم تطوير مفهوم التعادل فسوف نكتشف أنه غري قابل 
للتعريف بدقة، كام تؤكد ذلك دراسات أخرى عدة )انظر أيضاً: سنيل ـ هورنبي 1998؛ 
 2000 تشيسرتمان  1997؛  هالفرسون  1994؛  1992b؛  a1993؛  1992b؛  a1992؛  هو 
االرتكاز عىل مفهوم غري  2012(. ويبدو غري معقول إبستمولوجياً  ]1997[ ؛ هوسون 
النس  نظر  وجه  من  يعني،  فهذا  آخر.  مفهوم  تعريف  أجل  من  جيداً  تعريفاً  معرف 

هوسون HewsonLance االنغالق يف برهان بالتناقض.
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ت: د. حممد أمحد طجو

تقرتح ساندرا هالفرسون Sandra Halverson إذن البحث عن تعريفات محدودة 
بسياق مكاين ـ زماين محدد تحديداً جيداً )»ما هو، ومتى، وأين؟«(، بدالً من البحث 
بال جدوى عن جوهر الرتجمة نفسه )1997: 222(. ومع ذلك، تثري هذه املقاربة مسألة 
النسبية وإمكانيات تعميمها. ففي هذه املرحلة، سوف أركز فقط عىل املعايري املكونة 
للتعادل حسب هالفرسون )1997: 210(، أي وجود زوج من األشياء القابلة للمقارنة، 

وإمكانية حكم بالتشابه يصدره مقيّم، ووجود مقياس للمقارنة.

الهوامش:
)1( هذه ترجمة للصفحات 15 ـ 35 من الفصل األول من كتاب: تحديات الرتجمة يف وكاالت األنباء 
 Lucile Davier بقلم لوسيل دافييه Les enjeux de la traduction dans les agencies de presse

الصادر يف عام 2017.
)2( أستاذ جامعي ومرتجم سوري، جامعة امللك سعود.

)3( نستعمل مصطلح »الرتجمة« هنا من منطلق الحرص عىل التبسيط. ومع ذلك، إن هذه التسمية أبعد 
ما تكون عن الوضوح.

)4( ترجمة املؤلفة إىل الفرنسية. األصل باللغة اإلسبانية ...
)5( ملزيد من التفاصيل، انظر العنوان »طبعات دولية«  International Editions يف موقع لوموند 

ديبلوماتيك الذي تم تصفحه بتاريخ 2017/2/2.
 ،Scientific Americain يف موقع Internationl Editions 6( ملزيد من التفاصيل ، انظر العنوان(

الرابط: https://www.elle.fr/pages/Elle ـ international الذي تم تصفحه بتاريخ 2017/2/2.
)7( ملزيد من التفاصيل، انظر العنوان: »مجلة هي يف العامل« Elle dans le monde، يف موقع املجلة 

عىل األنرتنت. 
http:www. Hearst.com/ هرست  مجموعة  موقع  »«Cosmopolitanيف  العنوان  انظر   )8(

magazines/cosmopolitan الذي تم تصفحه بتاريخ 2/2/.2017.
 Kyle9( يف ما يتعلق بهذا املوضوع، انظر عىل وجه الخصوص أعامل املؤمتر الذي نظمه كايل كونواي(
Conway وسوزان وسوزان باسنيت Susan Bassnett يف جامعة واريك Warwick بعنوان : الرتجمة 

يف األخبار العاملية )كونواي وباسنيت 2006(.
)10( لرضورات التحرير، تستخدم كل هذه الكلامت عىل أنها مرتادفة يف إطار هذا البحث.

)11( يف مونتيفيديو، األوروغواي . املرتجم. 
)12( ن م=نص مصدر؛ ن ھ= نص هدف؛ ل م= لغة مصدر؛ ل ھ= لغة هدف. يجدر التوضيح، من 
للتواصل  التمييز بني »املصدر« و«الهدف« يحيل ضمنيا إىل أمناط  التواصل، أن هذا  وجهة نظر 
 Claude كلود شانون ،)Harold Dwight Laswell )1948 الخطي، مثل أمناط هارولد دوايت السويل
 .)Roman Jakobson )1963 أو رومان ياكوبسون )Warren Weaver )1949 ووارن ويفر Shannon

وإنه ملن املهم التذكري بأن هذا التمييز استخدم ألنه شائع جداً يف علم الرتجمة.



هناك قمم يف الرواية، وهناك قمة، هي أعىل القمم، ولعلنا ال نخطئ إذا قلنا: إنَّ 

دوستويفسيك روايئ ال يفوقه أيُّ روايئ آخر، فلقد قّدم الرواية ذات األصوات املتعددة، 

عىل حدِّ تعبري الناقد الّرويسِّ الشهري باختني )1895 ـ 1975( وليك نستطيع أن نقرتب 

من رحاب فن دوستويفسيك البدَّ لنا من اإلشارة إىل سرية حياته.

فيدور•دوستويفسكي
بمناسبة•مرور•مئتي•عام•على•ميالده

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

ملف العدد
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ترمجة وإعداد: د. ممدوح أبو الوي

1 ـ لمحة عن حياته: 
ولد دوستويفسيك يف الحادي عرش من ترشين الثاين عام 1821، يف بناء ملحق ملشفى حكومي 

للفقراء يف موسكو حيث كان يعمل والده طبيباً مقيامً، كان عدد األخوة واألخوات سبعة، أربعة أخوة 

القايس مع زوجته وأطفاله،  بالبخل والطبع  الثاين، وكان والده يتصف  وثالث أخوات وهو االبن 

وكان والداه يتقنان اللغة الفرنسيّة باإلضافة إىل الروسيِّة، ويف حال الرضورة كانا يتبادالن الرسائل 

باللغة الفرنسيِّة، التي كانت سائدة يف األوساط الفنيِّة واملثقفة الروسيِّة يف القرن التاسع عرش، 

وكانت رسائل الوالد تتصف بالقسوة يف حني كانت رسائل الوالدة تتصف بالحنان واملحبة، إذ كانت 

»إنسانة وديعة، مرهفة اإلحساس، ذواقة لألدب«)1(.

توفيت والدة دوستويفسيك عام 1837، أّي يف العام ذاته الذي قتل فيه الشاعر بوشكني )1799 

ـ 1837(. ولذلك فإنَّ هذا العام كان صعباً بالنسبة لدوستويفسيك، الذي كان يحبُّ بوشكني، فهو 

، وكان تأثره ببوشكني كبرياً، وهذا واضح يف الرواية األوىل،  الشاعر األكرب يف تاريخ األدب الرويسِّ

»الفقراء« )1846( ويف معظم أعامله، ويذكره دوستويفسيك دامئاً يف معظم أعامله، فهو يذكره 

يف رواية »املهانون واملذلون« 1862, ورواية »األبله« 1868, ورواية »األخوة كارامازوف« )1880(. 

وبعد مرور عامني عىل وفاة والدة دوستويفسيك قتل أبوه عىل يد فالحيه، أّي يف عام 1839، 

إذ كان والده قد استطاع رشاء قرية صغرية وكانت معاملته لفالحيه شبيهة مبعاملته ألرسته، فلم 

يتحمل الفالحون فقتلوه، ومل يعرف القاتل بالتحديد، ومل ترفع القضية إىل القضاء لسببني، لتجنب 

الفضائح، والسبب الثاين ليك ال يهدر أبناؤه نقوداً عىل املحاكم دون فائدة ترجى، ولكنَّ وفاة الوالد 

تركت يف نفس الكاتب آثاراً مل متح إىل آخر أيام حياته، بدليل أ نَّه وصف جرمية قتل أب عىل يد 

أبناؤه الرشعيون يرغبون موت  )1880( وكان  ابنه غري الرشعّي يف رواية »األخوة كارامازوف« 

والدهم، وكان دوستويفسيك يكره بخل والده يف ذلك الوقت الذي قتل فيه.

تلقى دوستويفسيك تعليمه يف بيته عىل يد معلمني خصوصيني عىل طريقة طبقة النبالء، يف 

ذلك الوقت، وقرأ الشعراء الروس واألدباء الفرنسيني وأتقن اللغتني الروسيّة والفرنسيّة وكان معجباً 

 )1826 ـ   1766( وكارامازين   )1816 ـ   1743( وديرجافني   )1765 ـ   1711( لومونوسف  بالشاعر 

وغوغول   )1841 ـ   1814( ولريمنتوف   )1837 ـ   1799( وبوشكني   )1852 ـ   1783( وجوكوفسيك 

)1809 ـ 1852( وأعجب ببلزاك )1799 ـ 1850( وفيكتور هيجو)1802 ـ 1885(.

انتسب دوستويفسيك إىل مدرسة الهندسة العسكريِّة يف العاصمة بطرسبورج، وتخرج فيها عام 

أنَّه كره هذه املهنة أكث من كراهيته البطاطا، عىل حدِّ قوله،  إال  1844، وأصبح ضابطاً مهندساً 

ولذلك فإنَّه تحول نحو الرتجمة واألدب. إال أنَّ مهنة الهندسة ألقت بظاللها عىل أدبه، فكان يعد 

خطوات أبطاله، ويشري إىل املسافات بدقة بني بيت وآخر.
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والدته على  عام   200 مرور  مبناسبة  دوستويفسكي..  العدد:  ملف 

2 ـ رواية »الفقراء« )1846(

بدأ دوستويفسيك نشاطه اإلبداعّي بالرتجمة، فقام عام 1843 برتجمة رواية »يوجني غرانديه« 

للروايئ الفرنيسِّ بلزاك )1799ـ  1850( وهي ترجمة أمينة وجيدة، بدليل أنَّ القارئ الرويسَّ ما زال 

يقرؤها برتجمة دوستويفسيك، لعدم ظهور ترجمة أفضل منها.

األدب  املوضوع يف  هذا  بدأ  ولقد   ،1846 عام  »الفقراء«  األوىل  روايته  دوستويفسيك  أصدر 

الدولة  لنا كتاب »تاريخ  التاريخ؛ فرتك  الذي عمل يف حقل   )1826 ـ  الرويسِّ كارامزين )1766 

الروسيِّة«، وله آثار أدبية جيّدة، منها قصة قصرية بعنوان »ليزا الفقرية«.

كتب دوستويفسيك الرواية املذكورة، وأعطى مخطوطها لكاتب كان يعيش معه يف البناء ذاته 

هو غريغوريفتش )1822 ـ 1899( الذي كان زميالً لدوستويفسيك يف مدرسة الهندسة العسكريِّة، 

آنذاك يرتأس  كان  الذي   )1878 ـ   1821( نيكراسوف  للشاعر  به، وأعطاه  املخطوط وأعجب  قرأ 

تحرير مجلة »املعاص«، )سوفرميينك( التي أسسها بوشكني، والتي استمرت لغاية عام 1866 حيث 

الرواية ومل يفرغ من قراءتها حتى بزوغ  نيكراسوف يقرأ  الشاعر  الرقابة امتيازها، وأخذ  ألغت 

الفجر، وكان معه صديقه اآلنف الذكر غريغوريفتش، فذهبا معاً يف تلك الساعة املتأخرة إىل بيت 

دوستويفسيك ليقدما له التهاين مبوهبته العظيمة، فوصال إىل بيته، وكان دوستويفسيك قد عاد تواً 

من سهرة أدبيٍِّة، يقرؤون فيها مؤلفات نيكوالي غوغول )1809 ـ 1852(، وعندما قرع الجرس كان 

دوستويفسيك يبدل ثيابه ورُسَّ كثرياً، بهذه الزيارة املتأخرة، ألنها كانت مفاجأة سارًة. وكانت تقوم 

بني دوستويفسيك وبني نيكراسوف وبني جاره اآلنف الذكر عالقات طيبة.

الذي   ،)1848 ـ   1811( بيلينسيك  الناقد  الرواية عىل  إنَّه سيعرض مخطوط  نيكراسوف  وقال 

قام بقراءة املخطوط، ورغب يف مقابلة صاحب املخطوط، وجاء إليه دوستويفسيك، فقال له الناقد 

ا أنت فلن تنساك روسيا  بيلينسيك: »سيأيت عىل روسيا كتّاب كثريون، وستنىس روسيا معظمهم، أمَّ

أبداً، لديك موهبة عظيمة فحافظ عليها«.

خرج  وعندما  مؤلفها.  عبقرية  عىل  تدل  التي  الرواية  مقاطع  بعض  إىل  بيلينسيك  وأشار 

البيت، وقال:  بيلينسيك، مىش عدة خطوات وبعد ذلك توقف والتفت إىل  دوستويفسيك من بيت 

هل صحيح يا ترى أنَّني سأصبح كاتباً عظيامً، ووعد نفسه بأنَّه سيبقى مخلصاً لبيلينسيك والتجاهه 

ورفاقه، وهذا ما حصل بالفعل بالبداية، ودفع دوستويفسيك مثناً غالياً وهو أربعة أعوام من األعامل 

الشاقة، وستة أعوام يف الجندية ما بني عامي 1849 ـ 1859، األمر الذي سنتحدث عنه، ولكنه بعد 

ذلك، تبدلت معتقداته، فأصبح من املؤمنني بطريق خاص بروسيا يف التطور، الذي يختلف عن 

طريق أوروبا الغربيِّة.
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ترمجة وإعداد: د. ممدوح أبو الوي

نتعرف عىل أحداث الرواية من خالل الرسائل املتبادلة بني شخصني، وبذلك فإنَّ دوستويفسيك 

يتبع طريقة رسد نادرة، ونعلم أنَّ مثل هذه الطريقة اتبعها الكاتب الفرنيّس الفونس كار يف روايته 

التي اشتهرت يف األدب العريبِّ، بفضل ترجمة مصطفى لطفي املنفلوطي )1876 ـ 1824( لها، وهي 

بعنوان »ماجدولني أو تحت ظالل الزيزفون«، وهذه الطريقة أّي طريقة الرسد عن طريق الرسائل 

املتبادلة، تتيح لبطل الرواية فرصة البوح عن خبايا نفسه، وتقلبات مشاعره، إنَّ هذه الطريقة توفر 

إمكانية الصدق، ألنَّ بطل الرواية هنا هو يكتب عن نفسه، وعن أحواله وأصدقائه ووظيفته.

يتبادل الرسائل يف هذه الرواية موظف بسيط اسمه ماكار ديفوشكني، وكنية ديفوشكني جاءت 

من كلمة ديفوشكا وهي تعني الفتاة، أّي أنَّه رجل، ولكنَّ كنيته تشري إىل األنوثة، ومن ثمَّ إىل الوداعة 

والروح السلميِّة وتجنب العدوانيّة، ويخاطب يف رسائله فتاة اسمها فارفارا دوبروسلوفا، ولكنيتها 

أيضاً معنًى، فكلمة دوبروسلوفا تعني الكلمة الطيبة، أي أنها صاحبة الكلمة الطيبة.

، كام  يعالج دوستويفسيك يف روايته اآلنفة الذكر موضوع الفقراء الذي بدأه يف األدب الرويسِّ

1830 وطوره غوغول يف قصة  أسلفنا، كارامزين وتابعه بوشكني يف قصة »ناظر املحطة« عام 

»املعطف« 1841 وتأيت رواية »الفقراء« استمراراً للموضوع الذي يشري إليه عنوان الرواية، ولكنَّ 

عبقرية الكاتب تجلت يف أنَّه أضاف إىل إنجازات غوغول ومعطفه، الذي يقال إنَّ دوستويفسيك 

غري  الذكر،  اآلنفة  العبارة  أنَّ  من  الرغم  وعىل  غوغول«،  »معطف«  من  خرجنا  »كلُّنا  عنه:  قال 

موجودة يف املؤلفات الكاملة لدوستويفسيك، ولكنَّها ال تتناقض مع جوهر إبداع دوستويفسيك، الذي 

التعبري عنه، فلديه وعي  أنَّه جعل بطله يعي، ويتحسس وضعه وفقره، ويجيد  أضاف إىل غوغول 

ذايتّ، وإن كان ال يجيد الدفاع عن الذات مثله يف هذا مثل بطل قصة »املعطف« لغوغول، أّي أنَّ 

بطل دوستويفسيك ينبض بالحياة أكث من بطل غوغول، ومن ثمَّ فإنَّ دوستويفسيك وضع اللمسات 

األخرية عىل الصورة التي رسمها غوغول.

إنَّه غوغول،  أبعد حدود اإلبداع،  إىل  ومبدعاً  ا جاء تقليده تقليداً مطوراً  وإمنَّ ومل يكن مقلداً 

ولكنَّه مرحلة جديدة من مراحل إبداع غوغول.

وهناك إشارات واضحة وصيحة يف الرواية إىل قصة »ناظر املحطة« )1830( لبوشكني )1799 

دوبروسلوفا  فارفارا  اشرتت  فلقد   ،)1852 ـ   1809( لغوغول   )1841( »املعطف«  وقصة   )1837 ـ 

القصة ويكتب عنها:  يقرأ  الذي  مؤلفات بوشكني وأعارت قصة »ناظر املحطة« ملكار ديفوشكني 

»قرأت يف كتابك »ناظر املحطة« وأقول لك، يا عزيزي، إنَّه يحدث أحياناً أنَّ اإلنسان قد مييض 

ا هذا الكتاب  يف حياته، دون أن يعرف أنَّ بالقرب منه كتاباً تطرح فيه كّل حياته، بدقة ووضوح.. أمَّ

ا أخذ قلبي، كام هو، عىل سبيل املثال، وقلبه للناس عىل  فاملرء يقرؤه، وكأنَّه هو الذي ألّفه، كأمنَّ
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يعيشها سمسون فريين، ذلك  التي كان  إنَّني عشُت بعض األحيان األوضاع نفسها  البطانة،.. كام 

املسكني، عىل سبيل املثال، ثم كم بيننا من التعساء من أمثال سمسمون فريين، وقد يحصل يل أيضاً 

اليشء نفسه،..«)2(.

هكذا قرأ بطل رواية »الفقراء« قصة »ناظر املحطة« لبوشكني ووجد شبهاً كبرياً بينه وبني بطل 

»ناظر املحطة«، وبعد ذلك ترسل له فارفارا دوبرسلوفا قصة »املعطف« لغوغول، ولكنَّ القصة مل 

تعجبه ويقول عنها: »إنَّه كتاب يسء القصد، يا فارنكا، إنَّه مخالف للواقع متاماً، ألنَّه ال ميكن أن 

يكون وجود ملثل هذا املوظف«)3(.

أدىن  ولكنَّهم يف  »الفقراء« موظفون،  »املعطف« ورواية  املحطة« وقصة  »ناظر  أبطال قصة 

الوظيفي، وكلُّهم يف وضع مأساوي، يف قصة »املعطف« ال يرحم كبار املسؤولني املوظف  السلم 

ا يف رواية »الفقراء« فيتصف املدير بالرحمة، ويشهد عىل ذلك لقاؤه الطيب مع ماكارا  الفقري، أمَّ

ديفوشكني الذي يكتب عن هذا اللقاء: »هنا حصل، يا أميمة، يشء جعلني ال أكاد أمسك الريشة يف 

يدي من الخجل اآلن، حني أذكره، أنَّ زري، عليه اللعنة، ُزّري الذي كان متدلياً من خيطه، انقطع 

، وتدحرج اللعني، إىل  فجأة، يف تلك اللحظة، ونطَّ وتدحرج )والظاهر أنَّني رضبته عرضاً( فرنَّ

قدمي سعادته مبارشة، وذلك وسط صمت شامل.. اندفعت ألمسك بالزّر، ركبتني حامقة، انحنيت 

أريد أن أمسك بالزر، وهو يدور ويلف، وال أستطيع القبض عليه،.. وأخرياً أمسكت بالزر«)4(. وما 

كان من املدير إال أْن أمر بإعطائه راتباً قبل املوعد، فكان الجواب أنَّه استلم رواتب ثالثة أشهر 

ماً، فطلب املدير من الجميع إخالء القاعة، ووضع بيد ماكار ديفوشكني مئة روبل، وقال له:  مقدَّ

ها حسب ما تشاء«)5(. أّي أنَّ املدير هنا رجل طيب عامل موظفه معاملة  »هذا ما أستطيع عليه، ُعدَّ

مكاتبهم،  الذهاب إىل  اآلخرين  بل طلب من  اآلخرين،  أمام  الّروبل  مئَة  يعطه  لطيف، مل  جيدة، 

وعندما بقي مع ماكار ديفوشكني وحدهام تربع له مبئة روبل، ويقول ماكار عن اللقاء »إنَّه أخذ 

يدي، يدي التافهة، وصافحها، هكذا ببساطة أخذها وصافحها، وكأنَّني نِدٌّ له«)6(.

كان املدير إنساناً لطيفاً ومهذباً ورقيق القلب إىل حدٍّ ما، مع ماكار ديفوشكني، الذي مع هذا 

أْن يقول: »إنَّ  وحيداً، وكأنَّ دوستويفسيك يريد  أْن يجد حالً لوضعه، فبقي فقرياً  كلِّه مل يستطع 

املساعدات والتربعات قد تساعد ولكنَّها ال تقتلع املصائب من جذورها، فال بدَّ من البحث عن حلٍّ 

آخر، والحل سيبحث عنه الروايئ نفسه فيام بعد، وهو الثورة عىل األوضاع القامئة، ألنَّ الحلول 

الفردية والخاصة غري كافية، بقي ماكار مع هذا كلِّه، وحيداً حزيناً، وعمره سبعة وأربعون عاماً، 

أمىض منها ثالثني عاماً يف الوظيفة ومل يشبع الخبز، وبدأ عمله يف الوظيفة عندما بلغ السابعة 

عرشة من عمره، وهو رجل وديع، مل يشهد عىل أحد شهادة زور، يجني من وظيفته كرسة خبزه، 
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أحياناً يابسة، ولكنَّها مكتسبة بالكد والعمل الرشيف، يعمل باستنساخ األوراق مثله مثل بطل قصة 

يتيمة، تويف  فتاة  له وهي  له وهي جارة  دوبروسلوفا عزاًء  فارفارا  )1841( وجد يف  »املعطف« 

والدها عندما بلغت الرابعة عرشة من عمرها، وكان والدها مديراً لضيعة كبرية ميلكها أحد األمراء، 

وبعد ذلك انتقلت األرسة إىل العاصمة بطرسبورج، وتلقت الفتاة تعليمها عىل يد معلّم خاص، يدعى 

بكروفسيك، وكانت تعذبه، وتشاكسه، وتبتكر األساليب يف إغاظته، ووقعت هذه الفتاة اليتيمة فريسة 

لشهوات أحد األغنياء واسمه بيكوف، وجاءت كنية بيكوف من كلمة )بيك( التي تعني الثور، وهنا 

يريد املؤلف دوستويفسيك أن يقول إنَّ هذا الشخص مستسلم لشهواته الحيوانيِّة، ولكنَّ هذا الثي 

يعود يف نهاية الرواية، ويطلب يد فارفارا بحجة أنَّ لديه ثروًة، وال يوجد لديه أبناء، فهو يريدها 

زوجة ليك ينجب أطفاالً يرثونه، ويريد بذلك أن يكّفر عن ذنبه وإمثه، فوافقت ولكنَّها تركت ماكار 

يف حالة نفسيِّة يرىث لها، يطلب منها فقط أن ترتك لـه قصة »ناظر املحطة« لبوشكني؛ ألنَّه يجد 

يف هذه القصة عزاء له، ويعرب لها صاحًة أنَّه ال يوافق عىل هذا الزواج، ويتمنى لو أنَّ بيكوف 

اختار إنسانة أخرى، وترك فارفارا وحالها، ولكنَّ فارفارا توافق عىل هذا الزواج وترحل مع بيكوف، 

ألنَّها لو مل توافق، النتهى بها األمر إىل احرتاف البغاء، فرأت أن تبيع حياتها لشخص معني، خري 

من أن تبيعها ملجهولني كثريين. قّدم دوستويفسيك روايته عىل شكل رسائل، ومن ثمَّ قدم لنا البطل 

الذي يكتب، وهي شخصية تتكرر يف كلِّ رواية من رواياته، شخصية البطل الكاتب الذي يعرّب عن 

شخصه وآرائه كتابة.

3 ـ مرحلة ما قبل األعمال الشاقة:
كتب يف العام ذاته أي عام 1846 قصة »االزدواجي« أو يرتجمونها أحياناً بعنوان »املثل« يثور 

بطل القصة واسمه غوليادكني عىل واقعه، ويرى أنَّ من حقه أن يعيش كام يعيش األغنياء، وبعد 

عدة محاوالت فاشلة لولوج مجتمع الطبقة الغنية تنفصم شخصيته إىل غوليادكني الحقيقي وهو 

إنسان رشيف ولكنَّه فاشل، والشخصية الثانية غوليادكني املنافق ولكّنه ناجح، وهناك صاع بني 

هاتني الشخصيتني، الشخصية الثائرة، والثانية املستسلمة، وينتهي الرصاع إىل املرض فاملوت. يتابع 

دوستويفسيك موضوع الشخصية الشبيهة يف أعامله القادمة وال سيام يف رواية »الجرمية والعقاب« 

1866 ورواية »األخوة كارامازوف« عام1880.

الهوة  أدب دوستويفسيك، وبدأت  الذي ظهر يف  املسامل  النهج  التقدميِّ  االتجاه  انتقد ممثلو 

1848( من جهة أخرى، فكان  ـ  بيلينسيك )1811  الناقد  تتسع بني دوستويفسيك من جهة، وبني 

بيلينسيك وفريقه  أنَّ  باإلنجيل، يف حني  ، ويؤمن  الرويسِّ الشعب  بإمكانيات  يؤمن  دوستويفسيك 
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كانوا من أنصار الثورة عىل الواقع املر والظامل، وكتب دوستويفسيك قصة »ربة البيت« )1847(، 

1848، فهناك فرتة يف صيف  البيضاء«، عام  الفرتة قصة »الليايل  وكتب دوستويفسيك يف هذه 

مدينة بطرسبورج ال يختفي فيها النور، فالليايل بيضاء، وتجري أحداث القصة يف الليايل البيضاء، 

ويف العام ذاته كتب قصة »القلب الضعيف«، وكتب بعد مرور عام قصة »نيتوشكا نيزفانوفا« أّي 

عام 1849 أّي يف العام ذاته الذي اعتقل فيه.

4 ـ االعتقال واألعمال الشاقة:
، اسمه ميخائيل برتوشيفسيك )1821ـ  1866(، وأخذ  تعرف دوستويفسيك عىل مفكر ثوريِّ رويسِّ

السياسيّة واالقتصاديّة  األوضاع  تناقش  الحلقة  1847، وكانت  الثورية منذ عام  يرتدد عىل حلقته 

واالجتامعيّة يف روسيا، وكان دوستويفسيك عضواً نشيطاً فيها، ودعا إىل الثورة، وكان برنامج الحلقة 

الفرنيسِّ  املفكر  بأفكار  الحلقة  أعضاء  وتأثر  واإلخاء،  املساواة  وبتطبيق  القن  نظام  بإلغاء  ينادي 

أنَّ  إال  بطبيعته،  طيب  اإلنسان  أنَّ  يؤمنان  كانا  اللذين  سيمون  سان  وبأفكار  فوريه،  الطوباوي 

باعتقال  الحلقة  أمر  وانتهى  مطبعة رسيِّة،  عىل  الحصول  الحلقة  أعضاء  وحاول  يفسده.  املجتمع 

أعضائها، إذ قام أحد أعضائها بالوشاية، فاعتقلوا ليالً، وبينهم دوستويفسيك، الذي أمىض مثانية 

أشهر يف زنزانة منفردة، يف قلعة بطرس وبولس يف مدينة بطرسبورج. وأظهر يف أثناء استجوابه 

الشجاعة والنبل والحكمة، وصح بأنَّه اشرتايكّ، ألنَّ االشرتاكيّة فكر العرص، وتعّم العامل، ولن يكون 

من الالمباليني تجاهها. واعتقل معه ستة وثالثون عضواً يف حلقة برتوشيفسيك، كام اعتقل أخو 

دوستويفسيك ميخائيل وهو األكرب ملدة شهرين، وأخوه أندريه ملدة خمسة عرش يوماً.

 1825( الذي حكم روسيا ما بني  القيرص نيكوالي األول،  العقوبة رهيبة، فكان  ولذلك كانت 

باريس، وحكم  التي نشبت يف   1848 ثورة عام  بعد  الثوريّة، وال سيام  الحركات  1855( يخىش  ـ 

عىل الكاتب باإلعدام، واقتيد دوستويفسيك يف 22 كانون األول عام 1849 مع أعضاء الحلقة إىل 

ساحة اإلعدام املطّوقة بالقوات املسلحة، وألُِبسوا قمصاناً طويلة بيضاء عىل قرع الطبول، وقُرىء 

عليهم الحكم باإلعدام رمياً بالرصاص، وأوثق ثالثة منهم إىل أعمدة خشبية مغروزة يف األرض، 

وكان الروايئ ينتظر دوره يف املجموعة الثالثية، الثانية. ووقف أمام كلِّ منهم مجموعة من الجنود 

الحكم مدة نصف ساعة  تنفيذ  ينتظرون  املحكومون  بالرصاص، وظل  املحشوة  بنادقهم  شاهرين 

يف صقيع بلغ عرش درجات تحت الصفر، ثم جاءت عربة، وقُرىء عىل املحكومني قرار القيرص 

بتخفيف الحكم من حكم باإلعدام إىل حكم باألعامل الشاقة، وكانت هذه العملية متثيلية مدبرة من 

القيرص نفسه، ليك يفقدهم عقولهم، ويظهر بالوقت ذاته مظهر الرحيم الغفور، ولقد فقد أحدهم 
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انتظار املوت أصعب من املوت  النار، ألنَّ  أثناء االنتظار إطالق  بالفعل، وطلب أحدهم يف  عقله 

نفسه، وشعر دوستويفسيك بعد استبدال القرار بالفرح، وكأنَّ حياة جديدة وهبت له، وكأنَّه ولد من 

جديد، ولقد وصف األحداث املذكورة يف رواية »األبله«.

واقتيد يف الرابع والعرشين من كانون األول عام 1849 إىل سيبرييا، أّي يف ليلة عيد امليالد، 

وأمىض   ،1850 عام  الثاين  كانون   23 أومسك يف  إىل  فوصل  كامالً،  شهراً  الطريق  وأمىض يف 

الكاتب أربعة أعوام باألعامل الشاقة يف سيبرييا، التي سار إليها مع زمالئه مكبالً بالقيود واألغالل، 

وأمىض ست سنوات مل يسمح له خاللها بتبادل الرسائل، جندياً يف كتائب املشاة، ومل يسمح له 

خالل عرش الّسنوات املذكورة الكتابة وسمح له فقط بقراءة كتاب واحد وهو اإلنجيل، الذي حفظه 

خالل العرشة أعوام عن ظهر قلب، وأعطيت له الحرية عام 1859، وعاد إىل بطرسبورج إىل عامل 

األدب، بعد أن أمىض فرتة طويلة من حياته بني املجرمني والسارقني، ولكنَّه تعرف أكث عىل حياة 

الناس البسطاء وهذا واضح يف أدبه.

5 ـ الفترة التي تلت األعمال الشاقة:
أصدر دوستويفسيك بالتعاون مع أخيه األكرب ميخائيل مجلة »الوقت« ما بني عامي )1861 

مجلة  دوستويفسيك يف  وقد رحب   )1865 ـ   1864( عامي  ما بني  »العرص«  مجلة  ثم   ،)1863 ـ 

، وأصدر عام 1859 قصة  »الوقت« بإلغاء نظام القنانة، ونادى بوحدة جميع طبقات الشعب الرويسِّ

ـ 1673(، وأصدر عام  باملرسحيِّ الفرنيسِّ موليري )1622  »بلدة ستيبا نتشيكوفو وسكانها« متأثراً 

)1861( رواية »املذلون واملهانون« يتابع فيها تصويره ملوضوع الفقراء، ويصّور التناقض الطبقّي 

بني الظاملني واملظلومني، بني األغنياء والفقراء.

وأصدر عام )1862( كتاب »ذكريات من بيت املوىت« يصّور فيه حياة املنفيني واملساجني يف 

يتلذذ  الذي  تنيكوف  املالزم  شخصية  ويصور  بالقيود،  مكبالً  سنوات  أربع  أمىض  حيث  سيبرييا، 

بتعذيب املساجني وجلدهم.

وكتب املؤلف يف كتاب »ذكريات من بيت املوىت« 1862: »والحق أنهم كانوا ال يرتددون يف 

جلدنا، إذا استحققنا الجلد، أّي إذا هفونا أدىن هفوة، فالنظام يقيض بذلك،.. كان العقاب دون 

تطبيقاً  تطبيقه  بالغة يف  أهمية  إلبداء  امليالني  املرؤوسني  لبعض  يسمح  ذلك  وكان  مطبقاً،  مربر 

عشوائياً..«)7(.

عن  كلياً  اختالفاً  تختلف  حياة  سجنهم  يف  يحيون  جميعهم  بل  املساجني،  معظم  »إنَّ  وتابع: 

فهم  الحياة،  مدى  بالسجن  حكموا  الذين  فيهم  مبا  أحد،  ذلك  من  يستثنى  ال  املنزليِّة،  معيشتهم 
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يعيشون حياة قلقة مضطربة، ال يهدأ لهم بال، وال يطمنئ لهم حال«)8( وعىل أيّة حال فإنَّ املؤلف 

يشبّه حياة املساجني بحياة األموات يف قبورهم، إنَّهم أحياء وأموات بالوقت ذاته، ونجد هذا التشبيه 

الخليفة  زمن  يف  م.(   678 عام  الحطيئة)تويف  املخرضم  الشاعر  سجن  فلقد  غريه،  وعند  عنده 

الراشدّي الثاين عمر بن الخطاب)تويف عام 644 م.( ريض الله عنه وطلب منه املغفرة وقال:

زغب الحواصل ال ماُء وال شجُر؟ ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ  

فاغفْر عليك سالم الله يا عمُر ألقيت كاسبهم يف ٌقعر مظلمٍة  

ويف أشعار شعراء آخرين، فالسجني هو الحي امليت يف آن واحد.

وأمىض دوستويفسيك فرتة يف األعامل الشاقة يف سيبرييا، ويقول عن أرض سيبرييا »أرض 

غنية، ومباركة«، ولكن يجب معرفة استثامرها، ويجيد السيبرييون استثامر أرضهم.

فكان  مقفلة،  مهاجع  فينامون يف  الليل،  ا  أمَّ السجن،  فناء  النهار يف  يقضون  السجناء  وكان 

املهجع »غرفة طويلة ذات سقف واطئ، ومعتمة، وذات رائحة كريهة، لعدم تغيري الهواء«، وعاش 

يف هذه الغرفة نحّو الثالثني شخصاً.

قرأ اإلنجيل وهو الكتاب الوحيد املسموح به يف أثناء األعامل الشاقة ورسق منه، ولكنَّ السارق 

أعاده له. يقول دوستويفسيك: إنَّ السجناء كانوا من جميع املناطق ميثلون جميع األديان فبينهم كان 

مسلمون، وعددهم ثالثة إخوة، اثنان يف سن متقدم والثالث يف ربيع عمره، ال يزيد عمره عن 

اثنني وعرشين عاماً، واسمه عيل. أعجب به الكاتب دوستويفسيك، وكام أعجب بجامله، وكان مكانه 

يف املهجع إىل جانب دوستويفسيك، وارتاح الكاتب بجواره، ورسَّ ألنَّ جاره طيب القلب وذيك، كانت 

ابتسامته رائعة، وجذبت الكاتب عيناه الواسعتان والجميلتان، عيل هو األصغر يف األرسة، اثنان من 

إخوته معه يف السجن، واثنان يعمالن يف مصنع السجن، ولقد اشرتك األخوة الستة يف ذبح تاجر 

أرمنّي ونهبه، وكشف املوضوع، وأرسل األخوة الخمسة إىل األعامل الشاقة يف سيبرييا، وكان عيل 

قد اشرتك مع أخوته من دون قصد، إذ توجه معهم من دون أن يسألهم إىل أين، ألنَّه األصغر، 

ويقيض واجب احرتام الكبار أال يسألهم القصد من سفرهم، ولقد خففت املحكمة مدة سجنه ملدة 

أربع سنوات وعامله أخوته معاملة األب لالبن.

ويشيد دوستويفسيك بذكاء عيل، الشاب الذي كان سجيناً معه، حيث كان يقيض األعامل الشاقة، 

أهينت. وكان  إذا  لكرامته  يثأر  الخصام، ولكّنه  يتجنب  القوية، وكان  كام ميتدح ذكاءه وشخصيته 

يستطيع الدفاع عن نفسه، ومل يتخاصم مع أحد، ألنَّ الجميع أحبوه، والطفوه ويقول دوستويفسيك 

إنَّ علياً كان لطيفاً معه، وبالتدريج أخذ دوستويفسيك يتحدث معه، وأتقن عيل اللغة الروسيّة خالل 
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أشهر محدودة، يف حني إّن إخوتَه مل يتعلموا اللغة الروسيّة، ويشري دوستويفسيك إىل ذكاء عيل 

وتواضعه، ورغبته يف التفكري والتأمل ويعد لقاءه بهذا الشاب »إنَّني أتذكر اللقاء بهذا الشاب كواحد 

من أجمل اللقاءات يف حيايت«، ويعتقد الكاتب بأنَّ علياً أينام كان سريى السعادة.

كان عيلٌّ يحبُّ العمل، ويف إحدى املرات عندما كان دوستويفسيك يفكر بعيل، ويفكر بدغستان 

جميلة  أختاً  لديه  إنَّ  عيل  فقال  أرسته،  عن  دوستويفسيك  فسأله   ، اإلسالميِّ وعيدهم  وجاملها 

ينام عىل مقربة  الجامل، ورآها يف أحالمه وهي تبيك عليه. كان عيّل  كانت فائقة  أيضاً  ووالدًة 

من دوستويفسيك، وعن طريق عيل تقرب دوستويفسيك من إخوته، واستطاع عيل أْن يتعلم مهنة 

النجارة، والخياطة، وتصليح األحذية.

والكتابة خالل  القراءة  وتعلم  الروسيِّة،  باللغة  والكتابة  القراءة  يعلم عيل  دوستويفسيك  وأخذ 

ثالثة أشهر، ألنَّه كان يتعلم اللغة الروسيّة بشغف ومبحبة، وتبادل دوستويفسيك وعيل املحبة.

6 ـ صورة الغرب في أدب دوستويفسكي:
ظهر بحث »ذكريات شتاء عن مشاعر صيف« يف مجلة »الوقت« سنة 1863 يف عددي شهري 

شباط وآذار، وقام برحلته يف صيف عام 1862،وأمىض يف أوروبا الغربيِّة منانني يوماً , زار برلني 

وكتب : »الحظت أنَّ هذه املدينة تشبه بطرسبورج شبهاً عجيباً.. فقلت لنفيس: »رباه أكان يستحق 

هذا مني أن أضني جسمي يف القطار يومني كاملني يف سبيل أن أرى ما أنا هارب منه؟«)9(.

وبدأ الفصل الثاين بكلمة ملرسحي رويّس اسمه فونفيزين)1724 ـ 1792( »الفرنيسُّ محروم من 

العقل، ولو أُويتَ عقالً لعدَّ ذلك أكرب شقاء يصيبه« كتب هذه الفكرة يف رسالة له من باريس يف 

أثناء عالجه هناك.

لندن:  يكتب عن  أيام،  لندن عاش مثانية  أسابيع، ويف  ثالثة  باريس  دوستويفسيك يف  عاش 

»رأيت أمهات يقدن بناتهن ليتاجرن بهن، صبيات يف الثانية عرشة من أعامرهن ميسكن ذراعك 

ويسألنك أن تتبعهن...«.

يكتب عن لندن: »ارتباط الرجل باملرأة كثرياً ما يكون يف صفوف العامل، ويف صفوف الفقراء، 

وبوجه عام، ارتباطاً غري رشعي، ألنَّ الزواج يكلف نفقات باهظة«)10(.

أصبحا  قد  األشياء  من  ممكن  عدد  أكرب  وامتالك  كبرية  ثروة  »إنَّ جمع  باريس:  ويكتب عن 

.. فإذا شئت اآلن أْن يكون لك يف نظر الناس  القانون الرئييس لألخالق، أصبحا ديانة البارييسِّ

اعتبار، فال بدَّ لك أن تجمع ثروة، وأن تكسب أكرب عدد ممكن من األشياء، وإال مل يكن بوسعك أْن 

تطمع يف أْن يحرتمك الناس، بل ومل يكن وسعك أْن تطمع يف احرتام نفسك أيضاً«)11(.
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يعد نفسه أقل من )ال يشء( حني تكون جيوبه خالية، وذلك عن وعي دقيق  البارييّس  »إنَّ 

واقتناع عميق، يتسامح الناس معك تسامحاً مدهشاً، إذا كنت متلك ماالً«)12( ويتابع: إنَّ الفرنيسَّ 

مستعد لبيع أبيه.

الوحيد هو أن يصبحوا مالكني، وهو أن  الفرنسيّني: »إنَّ مثلهم األعىل  ويتحدث عن العامل 

واملساواة واألخوة  الحرية  الثالثة وهي  األهداف  ويتحدث عن  أكرب مقدار ممكن«)13(،  يجمعوا 

ويقول: »فام هي الحرية املنشودة؟ إنَّ الحرية تساوي يف نظر جميع الناس أن يفعلوا كلَّ ما يحلو 

لهم، يف حدود القانون، متى يستطيع املرء أن يفعل كلَّ ما يحلو له؟ حني ميلك مليوناً، هل تهب 

الحرية مليوناً لجميع الناس؟ ال، طبعاً، ما اإلنسان من دون مليون؟ إنَّ اإلنسان الذي ال ميلك مليوناً، 

ليس ذلك الذي يفعل كلَّ ما يحلو لـه، وإمّنا هو ما يفعل به اآلخرون كلَّ ما يريدون«)14(.

واملساواة تعني املساواة أمام القانون، ولكن كيف يطبق هذا القانون؟ يطبق كام تطبق الحرية.

األخوة وهي غري موجودة، ولذلك يحاولون خلقها دون جدوى، ألنَّ الروح الفرديّة أقوى منها، 

فكلُّ فرد يفكر بذاته وبأرسته.

ا خلقت للعشيق،  األرسة الفرنسيّة كام يصفها دوستويفسيك: يكتب دوستويفسيك أنَّ الباريسيّة إمنَّ

)وأنَّ الزوج ال حيلة له( ويكتب أنَّ الزواج صفقة مالية فإذا كانت إيرادات كلٍّ من الطرفني متساوية 

تم الزواج، فإذا فرضنا أنَّ رأسامل الخطيبة أكرب ولو قليالً من رأسامل الخطيب رفض الخطيب، 

وجرى البحث عن رجل أنسب، يضاف إىل ذلك أنَّ الزواج القائم عىل الحبِّ يصبح مستحيالً أكث 

فأكث، وال تطلب الزوجة من زوجها اإلخالص وكذلك الزوج، فال يضايق أحدهم اآلخر يف هذه 

تاماً.  إدراكاً  ذلك  يدركان  والزوجة  والزوج  مستحيل،  الزوجيِّة  الحياة  يف  اإلخالص  ألنَّ  املسألة، 

وبذلك فإنَّ رأي دوستويفسيك بالغرب يشبه إىل حدٍّ ما رأي األمري أسامة بن منقذ )1095 ـ 1188(

 1164( بني  ما  سنوات  ألفه خالل عرش  الذي  »االعتبار«  كتابه  بالغرب يف  رأيه  عن  عرّب  الذي 

كتاب  أنَّ  إىل  اإلشارة  بأس من  وال  نسائهم.  اليغارون عىل  بأنَّهم  األجانب  فيه  1174(، ويصف  ـ 

»االعتبار« مرتجم إىل اللغة الروسيِّة، وقام برتجمته األكادميي كراتشكوفسيك)1883 ـ 1951(.

»األبله«)1868(  رواية  يف  سلبية.  بصفات  أعامله  معظم  يف  األجانب  دوستويفسيك  ويصف 

كونتاً  ليس  أنَّه  وتبنّيَ  كونت،  أنَّه  مدعياً  أغاليا,  اسمها  روسيٍّة,  فتاة  بإغواء  بولويّن  شخص  قام 

فتاًة روسيًّة، ويف قصة  أغوى  بولويّن  كارامازوف«)1880(  »األخوة  رواية  منه, ويف  زواجها  بعد 

والعقاب«)1866(، وكذلك يف  املال، وكذلك يف رواية »الجرمية  بعبادة  األملان  »التمساح« يصف 

رواية »املقامر«)1866(.

وكتب يف املرحلة ذاتها قصة بعنوان »قصة أليمة« صدرت عام 1862، كام كتب عام 1865 قصة 



اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 762021

ترمجة وإعداد: د. ممدوح أبو الوي

بعنوان »التمساح«، وكتب قصة »يف قبوي«عام 1864 ويناقش فيها املؤلف آراء مفكر رويّس، وهو 

تشرينيشيفسيك )1828 ـ 1889( الذي كان يؤمن بإمكانية بناء املجتمع اإلنساينِّ.  عىل أسس علميِّة 

والتخلص من املصائب االجتامعيِّة، إذا بني املجتمع عىل أساس العقل، وشبّه ذلك املجتمع )بالقرص 

الكريستايلِّ(، وجاء دوستويفسيك وأخذ يناقشه يف هذه القصة، فرأى أنَّ الحياة اإلنسانيّة ال تبنى 

عىل أساس العقل، ويتمرد بطل القصة عىل األوضاع االجتامعيِّة القامئة.

تويف أخو الروايئ ورشيكه يف إصدار مجلة »الوقت« و«العرص« واسمه ميخائيل عام 1864 

وتوىل دوستويفسيك تسديد الديون الكثرية املرتتبة عىل املجلة وعىل أخيه، وساعد يف إعالة أرسة 

أخيه، وبقيت الديون تالحقه فرتة طويلة، لدرجة، يقال إنّه كان لديه استعداد للعودة إىل األعامل 

الشاقة عىل أن يتخلص من الديون، وتوفيت زوجته األوىل، يف العام ذاته مبرض السل، وأمىض 

معها الكاتب ست سنوات, تاركة له ابناً من زوجها األول، وتوىل الكاتب تربيته، ومل يكن ابناً صالحاً، 

ه مل تكن مخلصة للروايئ، وكان عشيقها ال يفارقها، ولذلك فإنَّ عام 1864 كان عاماً  كام أنَّ أمَّ

صعباً يف حياة الروايئ، التي كانت تتزاحم عليها املصائب، عىل حدِّ قول املتنبي )916م ـ 966م(:

فكيَف وصلِت أنِت من الزحاِم أبنَت الدهِر عندي كلُّ بنٍت  

7 ـ رواية »المقامر« 6681:
ا  وإمنَّ يده،  بخط  يكتبها  ومل  يوماً،  وعرشين  ستة  خالل  املذكورة  الرواية  دوستويفسيك  كتب 

استأجر فتاة تدرس يف مدرسة االختزال، وأخذ مييل عليها الرواية، لعدم وجود وقت لديه يكفي 

لكتابتها بخط يده، وذلك ألنَّه وقع عقداً مع صاحب دار نارش واسمه ستيلوفسيك، ومبوجب العقد 

وكان  روبل،  آالف  ثالثة  وبتقديم  دوستويفسيك،  أعامل  مجموعة  بنرش  النرش  دار  يتعهد صاحب 

يقّدم  أن  باملقابل  دوستويفسيك  ويتعهد  الديون،  تراكم  بسبب  إليها  الحاجة  بأمس  دوستويفسيك 

لصاحب دار النرش املذكور باإلضافة إىل أعامله السابقة رواية جديدة ال يقل حجمها عن اثنتي عرشة 

ملزمة، وإذا مل يلتزم دوستويفسيك بذلك يصبح من حق النارش إصدار جميع مؤلفات دوستويفسيك، 

دون أن يدفع له شيئاً مقابل ذلك خالل التسع سنوات املقبلة، وبذلك يكون دوستويفسيك، بتوقيعه 

لهذا العقد قد قامر بأتعابه.

وكان دوستويفسيك يف ذلك الوقت ينرش رواية »الجرمية والعقاب« يف مجلة »البشري الرويّس«، 

التي كان سابقاً يعارض توجهاتها، ومع هذا فلقد اضطر للتعاون معها، وبذلك فلقد فكر الروايئ 

بكتابة الروايتني معاً. ويخصص وقت الصباح لواحدة ووقت املساء لألخرى، وهي حالة ال نعرف 

لها حالة شبيهة يف حياة الروائيني اآلخرين، وعرض عليه أحد زمالئه كمخرج من املأزق أن يتعاون 
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معه فيساعده يف الكتابة ويقوم دوستويفسيك بالتنقيح، فرفض الروايئ املذكور قائالً إنَّه لن يوقع 

عىل عمل ليس له، ونصحه أحد األصدقاء باستدعاء كاتبة اختزال، ومل يكن االختزال منترشاً يف 

روسيا ذلك الوقت، وبدأ اإلمالء عىل فتاة اسمها آنا التي، قدر لها أن تصبح زوجة له، وكان عمرها 

ال يتجاوز العرشين عاماً، وبدأت بالكتابة يف الرابع من شهر ترشين األول وانتهت الكتابة يف 29 

ترشين األول، وظهرت الرواية مبارشة يف كتاب، وكانت فكرة الرواية قد راودته منذ ثالث سنوات 

أّي منذ عام 1863، وكان الروايئ مع موظفته يعمالن أربع ساعات من الثانية عرشة حتى الرابعة 

ليسلمه  العمل، ذهب  الروايئ  أنجز  انفراد، وعندما  ذلك عىل  بعد  العمل  منهام  كلٌّ  ويتابع  مساًء، 

للنارش، يف اليوم األخري من املدة املحددة بالعقد املوقع من قبلهام، فلم يجده يف بيته، فاقرتحت 

عليه موظفة االختزال آنا أن يسلم املخطوط لقسم الرشطة، إذ وافق القسم عىل استالم املخطوط 

بصعوبة، لعدم وجود حالة مشابهة. وعندما سألها رئيس قسم الرشطة, وأنت ما عالقتك به، ملاذا 

إنَّني زوجته. ومل تكن زوجته، ولكنَّها وافقت عىل الزواج منه ليك  تدافعني عن الكاتب؟ أجابت: 

تساهم يف رعاية موهبته، عىل الرغم من أنَّها أصغر منه بخمسة وعرشين عاماً، كان عمره آنذاك 

خمسة وأربعني عاماً. وكان متزوجاً سابقاً، وهو اآلن أرمل إذ توفيت زوجته األوىل وهي أرملة عام 

الكاتب ورباه، وعّذبه هذا الشاب،  أَْي منذ عامني تاركة له صبياً، من زوجها األول، تبناه   1864

وعّذب زوجته الثانية آنا.

املوضوع األسايس يف هذه الرواية هو سلطة املال، وهناك موضوع آخر هو خصوصية الطبع 

، الذي يتصف بالتطرف، وبعدم القدرة عىل إقامة التوازن بني رغبة وأخرى، وللرواية عىل  الرويسِّ

أيِّة حال صلة بحياة املؤلف نفسه، فلقد ولع باملقامرة يف الروليت لفرتة طويلة، وكان ميارسها يف 

أملانيا ألنَّها كانت ممنوعة يف روسيا، وربح الكاتب أحياناً مبالغ طائلة، ولكنَّه كان يخرسها يف نهاية 

اللعبة، وال يبقى معه نقود يسدد بها حساب الشاي والشموع يف الفندق الذي ميارسون فيه اللعبة 

املذكورة، ومل يبتعد عن مامرسة اللعب بالقامر إالّ يف السنوات العرش األخرية من حياته، إذ وعد 

زوجته بذلك.

بطل الرواية شاب يف الخامسة والعرشين من عمره يرغب يف الربح، ولكن ليس لحل مشاكله 

ا هو وسيلة  ا لحل مشكالت اآلخرين، فاملال بالنسبة إليه ليس هدفاً بحدِّ ذاته، وإمنَّ الخاصة، وإمنَّ

من أجل الحصول عىل أكرب مقدار ممكن من الحرية، وهو يريد أن يحصل دفعة واحدة عىل املبلغ 

كلِّه، وكان ألكيس يحبُّ ويكره يف الوقت ذاته، واستطاع الشاب يف إحدى جلسات القامر أن يربح 

املبالغ كلَّها«.. وأنَّ الخزينة ليست مسؤولة عن أكرب من ذلك يف لعبة واحدة، فلذلك ستغلق الروليت 

إىل صباح الغد، أخذت ذهبي كلَّه، فحشوت جيويب، ثم ملمت أوراقي النقديّة.. فهرع الجمهور يلحق 
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يب،..«)15( هكذا يتذكر الشاب إحدى جلسات القامر التي ربح فيها مبالغ كبرية من املال والذهب.

ا هي، عندما يأتيها بالنقود الطائلة  ألكيس يف هذه الرواية يحبُّ بولينا ويكرهها بالوقت ذاته، أمَّ

التي ربحها فتبيك وتضحك يف الوقت ذاته، قلوب تجمع املتناقضات، جاءت الرواية عىل صيغة 

مذكرات شاب، ويحبُّ دوستويفسيك هذه الصيغة، أّي صيغة املذكرات ألنَّ البطل يرصح فيها عن 

مكنونات نفسه بنفسه.

8 ـ رواية »الجريمة والعقاب« 6681:
السؤال األسايس، الذي يطرحه دوستويفسيك )1821 ـ 1881( هل ميكن بناء املجتمع االشرتايكِّ 

عىل أسس علميِّة عقالنيِّة؟ أال يحتاج اإلنسان إىل إشباع حاجاته الروحيِّة؟ تجري أحداث الرواية يف 

األيام األوىل من شهر متوز، يف أثناء حر شديد للغاية، ويبدو أنَّ الروايئ اختار فصل الصيف ألنَّ 

ا مكان أحداث الرواية فهو العاصمة الروسيّة بطرسبورج، وكان  الحر الشديد يثري األعصاب، وأمَّ

دوستويفسيك بوجه عام يحبُّ أن تجري أحداث رواياته يف العاصمة، فهو ال يعرف القرية، إنَّه عاش 

يف املدينة ويعرف املدينة.

اسم بطل الرواية راسكولنيكوف ويعني اسم راسكولنيكوف املنشق، شاب طالب جامعيٌّ يدرس 

يف كلية الحقوق، ويبدو أنَّ الروايئ اختار هذا االختصاص ألنَّ له عالقة بالجرمية والعقاب، جميل 

الطلعة، كان يستأجر يف العاصمة غرفة صغرية هي أشبه بالخزانة، وتقع يف الطابق الخامس، وهي 

عىل األصح نصف غرفة، ومع هذا ال يستطيع دفع أجرتها فلذلك فهو يتحاىش لقاء صاحبة البيت، 

وهي عجوز تؤجره الغرفة مع وجبات طعام، وتقوم الخادمة بتنظيفها.

راسكولنيكوف طالب فقري يعمل بإعطاء الدروس باإلضافة إىل دراسته، ويقوم ببعض الرتجامت، 

التي تؤمن له أسباب عيشه، ولكن بشكل بائس، وكان أحد زمالئه قد أعطاه عنوان عجوز مرابية، 

يستطيع راسكولنيكوف اللجوء إليها القرتاض مبلغ من النقود يف حال الحاجة القصوى، وكان ميلك 

شيئني ميكن رهنهام القرتاض مبلغ من املال. »ساعة فضية قدمية ورثها عن أبيه، وخامتاً ذهبياً 

تذكاراً حني افرتقا«)16(، فرهن  إياه  أعطته  أخته قد  بثالثة أحجار حمراء، كانت  يزدان  صغرياً 

عند العجوز املرابية الخاتم، وشعر نحو العجوز بكراهية كبرية، منذ النظرة األوىل، وأخذ منها مبلغاً 

جامعيٌّ  طالب  منه  مقربة  عىل  وكان  قريبة،  حانة  الشاي يف  ليرشب  وذهب  النقود،  من  بسيطاً 

وضابط شاب يرشبان الشاي ويرغبان يف لعب البلياردو، فقال الطالب الجامعيُّ للضابط هناك 

: »هناك من جهة  أرملة موظف مرابية، وكان راسكولنيكوف يسمع حديثهام، فقال الطالب الجامعيُّ

أوىل امرأة عجوز غبية سخيفة رشيرة خبيثة مريضة، ال قيمة وال فائدة منها ألحد، بل هي ضارة 
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لجميع الناس، وستموت يف القريب ميتتها الطبيعية.. وهناك من جهة ثانية قوى فتية شابة نرضة، 

تضيع ألنَّها محرومة من املساعدة وتُعدُّ باأللوف، يف كلِّ مكان، إنَّ مثة مئة أو ألف عمل خري، أو 

مبادرة رائعة ميكن التحريض عليها أو إصالح حالها مبال العجوز،.إنَّ مثة عرشات من األرس ميكن 

هذه  قُتلت  لو  فامذا  والفساد..  والدمار   ، األخالقيِّ والتحلل  املدقع،  الفقر  من  املال  بهذا  إنقاذها 

العجوز، وأُخذ مالها ثم ُوِقَف عىل خدمة اإلنسانية بأرسها، عىل خدمة قضية جميع البرش؟ ماذا؟ 

أال تعتقد أنَّ جرمية طفيفة كهذه ستمحوها ألوف األعامل الخرّية؟ إنَّنا بقتل فرد واحد نستطيع أن 

ننقذ حياة ألوف غريه من العفن والفساد والتحلل! ميوت واحد ليعيش مئات، مسألة حسابيّة!. إنّها 

متتص حياة اآلخرين، إنَّها رشيرة«)17(.

ويجيب الضابط الشاب الطالب الجامعيَّ إنَّ نظام الطبيعة يحميها والحياة من حقها كغريها، 

ويطرح الضابط عىل الطالب السؤال هل تقدم عىل قتلها، فأجاب الطالب بالنفي، عىل الرغم من 

أنَّه ال يدين من يقدم عىل قتلها.

وجرى الحديث بني طالب وضابط ألنَّ الطالب يرمز إىل الفكر، يف حني يرمز الضابط إىل 

السالح، والثورة تحتاج إىل الفكر والسالح، فال يكفي الفكر وحده وكذلك ال يكفي السالح وحده، 

ويجّسد راسكولنيكوف جيل الثورة، الذي يتعهد بالقضاء عىل النظام الفاسد القديم البايل الذي 

ولكنَّه ما زال مرتدداً،  تراود راسكولنيكوف،  العجوز  املرابية، وبدأت فكرة قتل  العجوز  إليه  ترمز 

فأخذ للعجوز يف املرة الثانية الساعة الفضية التي ورثها عن أبيه. وذهب بعد أن سلمها ساعة أبيه 

الفضيِّة، إىل حانة قريبة وتناول بعض الطعام وشعر بارتياح، وتراجعت فكرة قتل العجوز املرابية، 

ورأى أنَّ هذه األفكار اإلجرامية التي تراوده لها مصدر واحد وهو الجوع، فام أن مأل معدته حتى 

ابتعدت عنه هذه األفكار »كان راسكولنيكوف كمن تحرر من حمل ثقيل«)18(، واقرتب منه شخص 

مثل أو سكران، وكان اسم هذا الشخص مارميالدوف الذي حّدثه أنَّه أب البنة من زوجته األوىل 

اسمها سونيا ولديه من زوجته الثانية ثالثة أطفال، يقول مارميالدوف »يستطيع املرء يف الفقر أن 

ا يف البؤس فال يستطيع ذلك يوماً.. إذا كنت يف البؤس  يظل محافظاً عىل نبل عواطفه الفطريِّة، أمَّ

فإنَّك ال تطرد من مجتمع البرش رضباً بالعصا، بل تُطرد منه رضباً باملكنسة..«)19(.

ويقول مارميالدوف لراسكولنيكوف إنَّه يجب أن يكون لكلِّ إنسان مكان يذهب إليه يف األيام 

ا هو فال يوجد لديه ذلك املكان، ال بل يوجد أمامه سور عاٍل ال يستطيع تجاوزه، ولذلك  السوداء، أمَّ

جاع أطفاله، واضطرت ابنته للعمل بالدعارة لتطعم إخوتَها الصغار، فلقد أوحت إليها زوجة أبيها 

بذلك، وأصبحت تحمل البطاقة التي تحملها النساء الساقطات، ألنَّ الفتاة الرشيفة ال تجني من 

عمل رشيف نقوداً كافية، يف مجتمع ال رشف فيه. وساعد راسكولنيكوف مارميالدوف يف الوصول 

إىل بيته ألنَّ األخري كان مثالً.



اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 802021

ترمجة وإعداد: د. ممدوح أبو الوي

وأخربته الخادمة يف اليوم التايل أنَّ صاحبة البيت تريد تقديم شكوى للرشطة عليه ألنَّه ال 

يدفع أجرة غرفته، وطلبت منه أن يعمل فقال لها: إنَّه يعمل، وعمله التفكري فقهقهت، وانتابتها نوبة 

ه تخربه فيها إنَّ أخته دونيا كانت تعمل خادمة ومربيّة يف بيت  من الضحك، وأعطته رسالة من أمِّ

إقطاعّي اسمه سفدريغايلوف، الذي حاول االعتداء عليها أكث من مرة، وال سيام بعد أن يرشب 

الخمرة، واستطاعت الدفاع عن نفسها من دون أن تيسء إليه وألرسته، ويف إحدى املرات وجدته 

زوجته يحاول مع دونيا، فظنت أنَّ دونيا موافقة فطردتها من بيتها، وأخذت تيسء إليها يف كلِّ 

وتلّوث  بالقطران،  ها  وأمِّ بيت دونيا  أّي  البيت  بوابة  تلويث  أرادوا  الناس  أن بعض  لدرجة  البيوت 

الوقت،  ذلك  العادات يف روسيا يف  كانت  األدب، هكذا  البنات  فيها  التي تيسء  البيوت  بوابات 

فيها  ترفض  له،  كتبتها  قد  دونيا  كانت  رسالة  لزوجته  وقّدم  سفدريغايلوف،  عليها  أشفق  ولذلك 

مواعيده الرسيّة، وتذكره بأنَّه أب وزوج، وتصّور له خساسته وظلمه، إذ يعّذب فتاة فقرية، عزباء ال 

تحتاج إىل مزيد من العذاب والشقاء، فعندما عرفت زوجته ذلك عادت وزارت بيوت الناس كلِّهم 

وأخذت متدح دونيا، وتشهد عىل براءتها، وتقرأ للناس رسالتها، ولذلك بدأ يتقدم لدونيا الكثري من 

عاماً،  وأربعون  عمره خمسة  محام  وهو  زوجة سفدريغايلوف،  أقرباء  أحد  بينهم  ومن  الخطاب، 

يرغب بالزواج من إنسانة فقرية ليك يتحكم بها، إذا كانت سونيا مارميالدوف رمزاً للتضحية بالذات 

من أجل اآلخرين، فإنَّ دونيا أخت راسكولنيكوف تريد أن تضحي بذاتها من أجل أخيها، تضحي 

سونيا من أجل إخوتها، وتضحي دونيا من أجل أخيها، ولكن ليس من حقهام أن تقدما عىل مثل هذه 

التضحية، هنا يختلط مفهوم الخري مبفهوم الرش، هام تظنان أنهام تقدمان الخري، يف حني أنَّ هذا 

الخري هو الرش بحدِّ ذاته، هناك أحياناً متتزج الطهارة بالقذارة، إنَّ زواج دونيا من لوجني برأي 

راسكولنيكوف هو قذارة، ولذلك حسم قراره، ورأى رضورة قتل العجوز، ويرى حلامً أنَّ حوذياً يحّمل 

حصانه أكث مام يتحمل ويجلده وبعد ذلك يرضبه بقضيب الحديد، ويقدم راسكولنيكوف عىل تنفيذ 

الجرمية وهي قتل العجوز املرابية، ويقتلها بالبلطة ألنَّها رشيرة، وترمز إىل النظام القديم الذي 

يجب أن يدمر، ويقىض عليه متاماً، وعىل أنقاضه ميكن بناء روسيا الجديدة، عىل أسس عادلة. 

ولكنَّ نظريته تنهار مبارشة بعد تنفيذ الجرمية، فتدخل أخت العجوز وهي إنسانة مظلومة من ِقبل 

كلِّ الناس حتى من ِقبل أختها املرابيِّة، ويضطر راسكولنيكوف لقتلها، ليك ميحي آثار الجرمية، ومن 

ثمَّ فهو يقتل إنسانة بريئة، ومن ثمَّ فإنَّه يقتل واحدة من الناس الذين يحمل سالحه باسمهم ومن 

أجلهم، ألنَّ ساعة القتل برأي دوستويفسيك تعني ساعة القيام بالثورة االجتامعيِّة ضد الظلم والقهر 

واالستغالل الذي تجسده يف هذه الرواية العجوز املرابية.

إنَّ قتل إليزافيتا أخت العجوز يعني أنَّ الحياة مبوجب الحساب خطأ ويجد راسكولنيكوف شبهاً 
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بينه وبني كلٍّ من لوجني وسفيدريغايلوف، واحد يريد الزواج من دونيا، واآلخر كان يريد  كبرياً 

االعتداء عليها، وهي أخت راسكولنيكوف، كان لوجني يعتقد أنَّه إنسان جيّد ألنَّه يفكر مبصالحه 

فقط، ولو كان كلُّ الناس مثله لعّم الخري، ألنَّ كلَّ إنسان يحقق مصالحه، إنَّه صاحب رأي أناين، 

ولكن األمر الغريب أّن هذا اإلنسان األناين يظن أنَّه بخدمة نفسه، يخدم املجتمع، ومن ثمَّ فهو 

املسافة بني  فإنَّ  ثمَّ  الفقراء، ومن  املجتمع، مجتمع  الذي يسعى لخدمة  يلتقي مع راسكولنيكوف 

الترصف القذر والترصف النبيل هي خطوة واحدة صغرية، يتم إصالح املجتمع بنظر لوجني حني 

يجني كلُّ فرد من أفراده الخري لنفسه، واملجتمع مؤلف من أفراد، فيعم الخري للمجتمع كلِّه، يقول 

ا أحّصل يف الوقت ذاته خرياً لجميع  لوجني: »معنى هذا أنَّني حني أجني خرياً لنفيس وحدي، فإمنَّ

مجموعة  أو  آخر،  فرد  مصالح  مع  فرد  مصالح  تصطدم  قد  راسكولنيكوف  ويسأله  الناس«)20(. 

من األفراد فام العمل يف مثل هذه الحالة. ويجيب لوجني إنّه مستعد للقتل إن اضطر يف سبيل 

الوصول  سبيل  يف  وسافلة  خسيسة  أعامل  عىل  بالفعل  لوجني  ويقدم  الخاصة،  مصالحه  تحقيق 

إىل مصالحه، مثل أنَّه دس قطعة نقود يف جيب سونيا واتهمها بعد ذلك بالرسقة، ليك ييسء لها 

ولراسكولنيكوف، ولكنَّ هنا شاهداً وهو ليبزياتنيكوف شهد بأنَّه رآه وهو يدس النقود. ومن ثمَّ فإنَّ 

شخصية لوجني وراسكولنيكوف متشابهتان يف بعض النقاط، ويخيف هذا الشبه راسكولنيكوف، ألنَّه 

يثور عىل أمثال لوجني، فوجده شبيهاً به.

أخت  دونيا  تعمل  الذي  اإلقطاعي،  سفيدريغايلوف  فهو  لراسكولنيكوف،  الحقيقي  الشبيه  ا  أمَّ

يزوره  طيفها  إنَّ  يقول  والذي  مارفا،  زوجته  بقتل  تسبب  والذي  بيته،  يف  خادمة  راسكولنيكوف 

أحياناً، يستطيع هذا اإلنسان أن يقدم عىل جرمية القتل ليس بسبب نظرية معينة، كام هو الحال 

عند راسكولنيكوف، وال ألنَّ مصلحته تتطلب ذلك، يقدم عىل القتل بال سبب منطقي، ويبدو أحياناً 

أقرب إىل الرومانسيِّة من راسكولنيكوف، وكأنَّ األخري تلميذ لألول. واملسافة بني االثنني ال تتجاوز 

وال  تحبُّه  ال  دونيا  أنَّ  فهم  ألنَّه  فقط  االنتحار  أقدم سفيدريغايلوف عىل  ولقد  الواحدة،  الخطوة 

تستطيع أن تحبَّه، ويف لحظة من اللحظات عندما استدعاها إىل بيته، وأغلق الباب املفتوح، وأطلقت 

عليه النار من مسدسها، فجرحته ومل تقتله، وكادت يف النهاية أن تستسلم لرغباته، ولكنَّه طمع يف 

حبِّها، وليس فقط يف جسدها، فعندما يئس من الوصول إىل حبِّها، أعطاها املفتاح، ووزّع قسامً من 

أمواله عىل سونيا مارميالدوف وعىل الفقراء، وانتحر ألنَّ الحياة بال معنًى بالنسبة له.

أراد  فقد  روحه،  بشاعة  عىل  تدل  بشعة،  أحالماً  منامه  يف  يرى  االنتحار  عىل  إقدامه  وقبل 

أن يتزوج فتاة صغرية، وأعطى أهلها نقوداً، اتجه سفيدريغايلوف إىل قلب دونيا لعلها تنقذه من 

أنجدته سونيا  الذي كان يرتبص براسكولنيكوف لوال أن  االنتحار، فرفضته فكان مصريه املوت، 
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مارميالدوف التي أهدته إىل طريق االعرتاف، فالبعث الروحّي.

، إدراكه غري واع، أّي أنَّ  يدرك راسكولنيكوف أنَّه يشبه كالً من سفيدريغايلوف ولوجني، ولكنَّ

اإلنسان يعرف من األشياء أكث من تلك التي يعرّب عنها، إنَّه وعي ضبايب، وشعر مبارشة ببعده عن 

ه، ال يستطيع أن يضم والدته، فكأنّه انتحر، لديه صديق اسمه رازوميخني، وهو بالوقت  أخته وعن أمِّ

ذاته صديق املحقق بارفريي، الذي عرف أنَّ راسكولنيكوف هو القاتل من خالل تحليله ملقالة نرشها 

سابقاً راسكولنيكوف يف إحدى الجرائد، يقّسم فيها الناس إىل عظامء وبسطاء، يثور العظامء عىل 

استمرار  الحياة  فدورهم يف  البسطاء  ا  أمَّ أنقاضها،  أنظمة جديدة عىل  ويبنون  القدمية  األنظمة 

، والتصفيق للعظامء إن انترصوا. الجنس البرشيِّ

سنة،  ألف  أو  مئة  كلَّ  مثالً  مرة  العظامء  ويولد  بطبيعتهم،  والبسطاء  العظامء  من  كلٌّ  ويولد 

ويحدث أحياناً أنَّ إنساناً عادياً يظن نفسه عظيامً، ولكنَّه يفشل، ويهرق العظامء الدم يف سبيل تنفيذ 

أفكارهم، من هؤالء العظامء نابليون بونابرت )1769 ـ 1821( وغريه.

أدلة  لديه  الشاب، ولكن ال توجد  القاتل هو هذا  أنَّ  بارفريي معرفة  الذيك  املحقق  واستطاع 

كافية، واعرتف راسكولنيكوف لدائرة الرشطة وحكم عليه باألعامل الشاقة ملدة مثانية أعوام يف 

وإن  وجيدة،  صادقة  إنسانة  بأنَّها  تأكد  أن  بعد  بعد،  فيام  وتزوجها  سونيا  معه  وذهبت  سيبرييا 

ا أخته دونيا فتتزوج صديقه رازوميخني، وأّمه ال  اضطرت للسقوط يف فرتة من فرتات حياتها، أمَّ

يحدث لها يشء؛ فتظن أنَّ ابنها مسافر يف مهمة دبلوماسية، وال يخطر عىل بالها أنَّ ابنها قاتل.

هذه الرواية هي الرواية األوىل التي أتاحت لدوستويفسيك الوصول إىل العامليِّة، وهي رواية 

إيديولوجيّة، فالبطل عبد ألفكاره، تقوده الفكرة إىل حيث تشاء، وهي رواية اجتامعيّة، ونفسيّة وفيها 

يشء من خصائص الرواية البوليسيِّة، وهو عنرص التشويق عن طريق املفاجآت ولكن املفاجأة ليست 

ا هي وسيلة لتوضيح فكرة مفادها أنَّ الحياة مليئة باملفاجآت، ومن ثمَّ تحسب  هدفاً بحدِّ ذاتها، وإمنَّ

نتائج  تعطيك  الحياة قد  ولكنَّ  الحساب،  أربعة، وهذا صحيح يف  يساوي  اثنني  اثنني رضب  بأنَّ 

أخرى قد تكون النتيجة أربعة أو خمسة.. ألنَّ الحياة أغنى من الحساب، فقد حسب راسكولنيكوف 

أنَّ أخت العجوز لن تكون يف البيت يف ساعة معينة، وإذ بها تأيت يف تلك الساعة ساعة تنفيذ 

الجرمية ويضطر لقتلها.

بدأ دوستويفسيك بهذه الرواية نوعاً جديداً من الراويات وهي الرواية ذات األصوات املتعددة 

فتقوم  شخصيات،  بني  وليس  أفكار  بني  صاع  فهنا   ،)1975 ـ   1895( باختني  تعبري  حد  عىل 

الشخصيات بتجسيد األفكار، وهناك فكرتان رئيسيتان، األوىل الفكرة الروحيّة املثاليّة، والتي تعني 

إذا كنا نريد الخالص فعلينا أن نضحي من أجل اآلخرين، وأن نعطي بال حساب وبال مصلحة، ومن 
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أجل الله ال من أجل الجاه، تجسد هذه الفكرة يف هذه الرواية سونيا مارميالدوف، التي ضحت 

بذاتها من أجل إخوتها الصغار، والفكرة الثانية، وهي الفكرة املاديّة العلميّة التي تأخذ مبعطيات 

العلم والعقل، والتي يجسدها هنا راسكولنيكوف، الذي يؤمن برضورة القضاء عىل الظاملني وبناء 

هاتني  من  الحياد  عىل  الكاتب  ويقف  الثورة،  طريق  عن  واملساواة  العدالة  تسوده  جديد  مجتمع 

جعل  أنَّه  بدليل  األوىل  الفكرة  لصالح  عواطفه  ولكن  تلك،  أو  هذه  لصالح  يتدخل  فال  الفكرتني؛ 

راسكولنيكوف يندم ويتوب ويعرتف، ومل يستفد من النقود التي نهبها من عند العجوز املرابيِّة، إذ 

وضعها تحت صخرة كبرية يف حديقة مهجورة وبعد ذلك سلمها للسلطات القضائيِّة، ومل يصبح من 

أمثال نابليون بونابرت )1769 ـ 1821( كام كان يريد، ألنَّ نابليون استطاع أن يُحقق ما حققه عىل 

ا هو فيعذبه وجدانه، ولذلك يعود إىل الشعب  حساب دماء األبرياء، ألنَّه عديم الضمري والوجدان، أمَّ

وإىل أفكاره وإميانه بالجذور وبرتاب الوطن، تلك الفكرة التي آمنت بها سونيا مارميالدوف، والتي عرّب 

عنها املحقق بارفريي، إذ شعر بابتعاد املثقف عن جذوره، عن شعبه ووطنه، وكأنَّه ترجمة لنٍص أجنبّي.

9 ـ رواية »األبله« 8681:
يقول دوستويفسيك عن فكرة الرواية »فكرة الرواية هي فكريت القدمية املحببة، والصعبة إىل 

درجة أنَّني ظللت طويالً ال أجرؤ عىل تناولها،.. والفكرة األساسيّة للرواية هي تصوير إنسان رائع 

متاماً، وال يوجد يشء أصعب من ذلك يف الدنيا وخاصة اآلن، فكلُّ الكتّاب، وليس كتابنا فحسب، بل 

وحتى جميع الكتّاب األوروبيّني، الذين حاولوا التصدي لتصوير اإلنسان الرائع متاماً كلّهم نكصوا، 

ألنَّ هذه املهمة ال حدود لها، فالرائع هو املثال، واملثال، سواء كان لدينا أم لدى أوروبا املتحرضة، 

ملّا يتشكل بعُد«.

إذن املشكلة األساسية التي تصدى لها الروايئ هي تصوير اإلنسان الرائع، ومبا أنَّ اإلنسان 

الرائع غري موجود يف الواقع، فاستقى الروايئ مادته من الكتب األدبية، يشبه بطل الرواية األديب 

ليف  1910( فجاء اسمه مشابهاً السم تولستوي، فاسمه  ـ   1828( ليف تولستوي  العظيم  الرويّس 

نيكواليفتش تولستوي، كان هذا اإلنسان قوياً وضعيفاً  ليف  نيكواليفتش ميشكني واسم تولستوي، 

بالوقت ذاته، فاسمه األول ليف يعني األسد، وكنيته ميشكني تعني الفأر، أّي يجمع القوة املتناهيّة 

والضعف املتناهي، هو غني وفقري بآن واحد، فال يوجد لديه إال صة ثياب وبالوقت ذاته هو وريث 

ورثة كبرية، إذ وصلته رسالة وهو يف سويرسا من شخص اسمه ساالزكني يبلغه فيها أنَّ خالته ماتت 

الوحيد هو األمري،  يعرفها األمري، وكان وريثها  الكربى ألّمه، وال  منذ خمسة أشهر، وهي األخت 

وكتبت وصيتها التي يرث مبوجبها مليون ونصف املليون روبل.
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يستطيع أن يكتب بأكث من خط، أّي يستطيع أن يتقمص أكث من شخصية، يأيت من سويرسا 

حيث كان يتعالج من مرض الرصع، أّي يأيت من مكان ما، وعمره سبعة وعرشون عاماً، ميثل األمري 

ميشكني االتجاه املتسامح والروحّي واملثايّل إنَّه يشبه إىل حدٍّ ما السيّد املسيح، وميثل إيبوليت ,وعمره 

مثانية عرش عاماً,االتجاه اآلخر االتجاه املادّي، اتجاه الثورة، وثورته أكرب من ثورة راسكولنيكوف 

بطل رواية »الجرمية والعقاب« )1866( الذي ثار ثورة اجتامعيّة، يف حني أنَّ إيبوليت يثور ضد 

النظام الكوين بكامله، إنَّه مريض وسيموت ألنَّ مرض السل يف ذلك الوقت ال عالج له، وبقي بينه 

وبني املوت مدة ال تزيد عن أسبوعني أو ثالثة ويكتب مذكرة من عدة صفحات يربر فيها االنتحار 

ألنَّه جاء إىل الحياة بإرادة غريه، وسيموت بسبب املرض حتامً خالل فرتة وجيزة، فاألفضل أن يختار 

الذي يستطيع وبأيِّ حق وأليِّ سبب أن ينكر عيل حرية الترصف يف حيايت  ساعة وفاته«.. من 

خالل هذين األسبوعني أو خالل األسابيع الثالثة«)21( يكتب إيبوليت يف مذكرته التي يقرؤها عىل 

الحضور، ولكنه يستغرب أنَّ معظمهم يتمنون أن ينتحر، بعضهم فقط من أجل التسلية ليك يشاهد 

االنتحار، ويرى بعضهم أنَّه قرأ عليهم مذكرته التي يربر فيها انتحاره لرغبته يف أن يثنوه عن فعل 

ذلك، ألنَّه يرغب يف الحياة ولو بصحبة مرض السل، ولو ملدة أسبوع أو أسبوعني، إنَّه الوجه املعاكس 

لألمري ميشكني.

وقبل محاولته تنفيذ رغبته يف االنتحار يتأمل بوجه ميشكني مبحبة ويرى فيه إنساناً باملعنى 

الكبري لهذه الكلمة ويتأمل جامل رشوق الشمس ويضغط عىل الزناد إال أنَّ الرصاصة مل تنطلق، 

وبقي حياً. ومات إيبوليت فيام بعد قبل املدة التي حددها له األطباء بقليل بسبب مرض الّسّل، وكان 

إيبوليت يحبُّ األمري ميشكني، ويشبه األمري ميشكني دون كيشوت، اإلنسان الذي يسعى لفعل الخري 

لآلخرين، وهي الشخصية التي ابتدعتها ريشة الروايئِّ اإلسباين سريفانتس )1547ـ  1616( إنَّه فارس 

يناضل من أجل الحقيقة، ألنَّ أمثال الدون كيشوت واألمري ميشكني يحركون التاريخ عىل حدِّ قول 

الروايّئ تورغينيف )1818 ـ 1883( الذي أشار يف بحث له بعنوان »هاملت ودون كيشوت« بأنَّ أمثال 

الدون كيشوت يعيشون لآلخرين، وليس من أجل الذات، وهم غرييون عىل عكس أمثال هاملت.

ولعل أحد املصادر التي اعتمد عليها الروايئ دوستويفسيك حني صّور شخصيته هي قصيدة 

بوشكني )1799 ـ 1837( بعنوان »الفارس الفقري«، وهي القصيدة التي تقرؤها إحدى شخصيات 

الرواية وهي أغاليا، فهو من ناحية فارس ومن ناحية أخرى فقري، فلقد كان األمري ميشكني مثل 

الفارس الفقري يجمع التناقضات، فهو معلّم وتلميذ، له قلب طفل، ولكنَّه يفهم كلَّ يشء، لديه بعض 

صفات األطفال مثل الرباءة، والقرب للقلب، وحاول املؤلف أال يجعله مضحكاً.

يرى فيه كلُّ الناس إنساناً كبرياً، هو برأي املؤلف قريب من الكامل، تقول إحدى الشخصيات 
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وهي ناستاسيا فيليبوفنا: إنَّها للمرة األوىل تلتقي إنساناً، أّي أنَّ اآلخرين برأيها ليسوا برشاً، ظهر 

عىل األرض إنسان يستطيع جذب اآلخرين إىل شخصه، ولعل إحدى الشخصيات التي تتصف بصفات 

سلبية، عكس صفات األمري ميشكني، هي شخصية التاجر راغوجني فهو رجل ذو سكني أو خنجر، 

أّي الرجل املستعد لذبح اآلخرين، يعيش لنفسه فقط، ال توجد يف األمري ميشكني صفة واحدة من 

صفات التاجر راغوجني والعكس صحيح، كأنَّهام شخص واحد ولكنَّه انقسم إىل شخصني.

يصل األمري ميشكني الذي تربطه صلة قرابة بزوجة الجرنال إيفان إيبانتشني إىل بطرسبورج 

إىل بيت الجرنال املذكور، ولدى الجرنال ثالث بنات، الصغرى بينهن أغاليا وهي األكث جامالً، 

وكان األمري ميشكني قد أمىض يف سويرسا أربع سنوات أو أكث قليالً من أجل العالج، ويتعرف يف 

بطرسبورج عىل الجرنال وزوجته وبناته، ويجري الحديث بني األمري والجرنالة وبناتها عن عقوبة 

السجن واإلعدام.

األمري  لسان  األول عىل  كانون  من  والعرشين  الثاين  يوم  له  ما حدث  دوستويفسيك  فيصف 

ميشكني يف رواية »األبله« عام 1868، يقول األمري ميشكني: »إنَّ يف األمر، الذي سأحكيه اآلن 

شيئاً غريباً جداً، غريباً بندرة حدوثه، هو رجل اقتيد مع رجال آخرين محكوم عليهم باإلعدام اقتيد 

معهم إىل املكان الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم، وقريء عليه قرار املحكمة بإعدامه رمياً بالرصاص 

بجرمية سياسية، وبعد نحو عرشين دقيقة تيل عليه قرار آخر يعفو عنه، فيلغي حكم اإلعدام بعقوبة 

أخرى، ولكنَّ الفرتة التي انقضت بني تالوة الحكم األول وتالوة الحكم الثاين، أي خالل عرشين 

دقيقة، أو ربع ساعة عىل األقل،..«)22(.

الشاقة  األعامل  اإلعدام  بحكم  استبدال  وهو  متاماً  لدوستويفسيك  حدث  ما  فيصف  ويتابع 

ومشاعر دوستويفسيك خالل تلك اللحظات.

ليك  منهم  والطلب  اآلخرين،  مسامحة  رضورة  ويرى  التسامح،  شعار  ميشكني  األمري  يرفع 

يسامحونا عىل آثامنا التي اقرتفناها ضدهم، يتعلق باألمري قلبان نسائيان كانت إحداهن نستاسيا 

فيليبوفنا، التي تقول عنه: »أول شخص يف حيايت كلِّها، آمنت بأنَّه مخلص يل إخالصاً تاماً، لقد آمن 

يب منذ أول نظرة، وأنا أو من به أيضاً«)23(.

وطلبت ناستاسيا فيليبوفنا من الحضور أن يقص كلُّ واحد منهم أكث األعامل دناءة من التي 

أقدم عليها يف حياته، وذلك بعد أن جمعتهم بعيد ميالدها، ألنَّها تريد االنتقام منهم، فلقد أنفق 

عىل تربيتها الغني توتسيك، وأغواها فيام بعد، وهي جميلة جامالً ال يوصف، وكان التاجر راغوجني 

يرغب يف الوصول إليها وأخذ يساومها عىل نفسها، بدأ بثامنية عرش ألف روبل، وبعد ذلك دفع 

أربعني ألفاً، وأخرياً دفع املئة ألف، وجاء بها إليها يف يوم عيد ميالدها بحضور جميع معارفها، منهم 
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الجرنال ومنهم توتسيك، ومنهم األمري ميشكني الذي قال لها آنذاك: »إنَّني يا ناستاسيا فيليبوفنا.. 

إنَّني أحبُّك أنا مستعد ألن أموت يف سبيلك يا ناستاسيا فيليبوفنا. لن أسمح ألحد أن يقول فيك 

كلمة سوء«)24(. ولكن ناستاسيا فيليبوفنا ترتدد يف قبول طلبه، وتقول له: »ال يا أمري األفضل أن 

نفرتق عىل صداقة«)25(، هي ترى أنَّها ال تستحق إنساناً مثل األمري، الذي يستطيع أن يتزوج فتاة 

مل تدنس سمعتها.

وأخذت ناستاسيا فيليبوفنا مئة ألف روبل من راغوجني مقابل ليلة يقضيها معها، وقررت رميها 

بالنار وسمحت ألحدهم وهو ليبيديف أن يزحف لكن يأخذ النقود من النار قبل أن تحرتق وتصبح 

له، وذلك ليك تذله، وزحف بالفعل، ولكنه عندما اقرتب من املوقد أحجم عن أخذ النقود ألنَّ عزة 

نفسه أبت ذلك، واستطاعت ناستاسيا فيليبوفنا أخذ النقود من النار قبل أن تحرتق، وأعطتها للرجل 

الذي زحف لقاء إهانته.

الفتاة الثانية التي أحبَّت األمري هي أغاليا بنت الجرنال، ولكنها تزوجت شخصاً بولونياً ورحلت 

إىل خارج روسيا، تزوجت من شخص بولويّن، أدعى أنَّه كونت وتبني بعد زواجها أنّه ليس كونتاً، 

وكانت  البولويّن،  خدعها  ولقد  األرثوذكيس،  مذهبها  عن  تخلت  أّي  الكاثولييّك،  املذهب  واعتنقت 

الغرية تنهش قلبها عىل األمري ميشكني من ناستاسيا فيليبوفنا، التي تخاطب األمري ميشكني فتقول 

له: »أنت يا أمري أمل تؤكد يل أنَّك ستتبعني مهام يحدث لك، وأنَّك لن تهجرين يف يوم من األيام؟ 

أمل تؤكد أنَّك تحبُّني وأنَّك تغفر يل كلَّ يشء، وأنَّك تحرتمني.. نعم.. وأنا التي فررت منك، ال ليشء، 

إالّ أن أدعك حراً طليقاً«)26(.

هربت ناستاسيا فيليبوفنا من األمري ميشكني ألنَّها تحبُّه وتحرتمه وترى أنَّها ال تستحقه، وكادت 

ناستاسيا فيليبوفنا أن تتزوج األمري ميشكني، ولكنَّها يف ساعة الزفاف وقبيل عقد القران بدقائق 

أنَّها ال  إليه أن ينقذها، وكانت يف حقيقة األمر، تشعر  إليه، وتطلب  ترى وجه راغوجني، فتهرب 

تستحق األمري، وهربت مع التاجر راغوجني الذي منذ بداية الرواية كان يطمح يف الوصول إليها، 

فهرب بها التاجر راغوجني، وقتلها بالسكني. وحكم عليه بالسجن مع األعامل الشاقة ملدة خمسة 

عرش عاماً، وآلت أرزاقه إىل أخيه، ويتحدث راغوجني يف نهاية الرواية مع األمري بكلِّ بساطة، فهام 

التقيا يف بداية الرواية، ويخربه كيف قتل ناستاسيا فيليبوفنا: »إليك شيئاً آخر أدهشني: لقد نفذت 

السكني تحت الثدي األيرس، إىل عمق سبعة سنتمرتات تقريباً.. فلم ينسكب من الدم إال نصف ملعقة 

عىل القميص.. ال أكث.

قال األمري وهو ينصب قامته بتأثري انفعال فظيع: هذا ما أعرفه.. أعرف هذا.. قرأت عنه.. ذلك 

ما يسمى نزْفاً داخلياً..«)27(.
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يعود يف نهاية الرواية األمري ميشكني مريضاً ويتابع العالج خارج البالد، أّي أنَّه بأفكاره الروحيِّة 

واملثاليِّة مل يستطع إصالح أيِّ يشء، فبقي الفساد منترشاً كام كان قبله منترشاً، وعاد إىل املستشفى 

الذي كان يعالج فيه قبل عودته إىل روسيا، وعاد الطبيب شنايدر يتابع معالجته، وتعاطفت معه 

الجرنالة وبناتها.

01 ـ رواية »الشياطين« 2781م:
عام  ثورة  بعد  الثقافة  وزير  منصب  توىل  الذي  لوناتشارسيك،  أناتويل  املعروف  الناقد  يقول 

1917 يف روسيا، يقول عن أدب دوستويفسيك: »إنَّ دوستويفسيك يلد شخصيات يف عذاب املخاض، 

أبطاله الرتكاب الجرمية، ويحيا  ثقيلة الهثة. وهو مييض مع  النبضات، وبأنفاس  وبقلب متسارع 

معهم حياة جبارة فوارة: وهو يندم معهم، وهو معهم، يف أفكاره، يزلزل السامء واألرض«.

تختلف هذه الرواية عن روايات دوستويفسيك األخرى بأنَّها ذات صوت واحد، أو ذات اتجاه 

، ويختفي فيها الصوت اآلخر، الصوت الذي يتعاطف مع  واحد، فهي ضد االتجاه املاديِّ والثوريِّ

ولو عىل  أفكاره صاحة،  عن  يعرّب  أن  دوستويفسيك  هنا  أراد  واحد،  فقط صوت  هنا  الثوريني، 

حساب املستوى الفني للرواية، وّصح بذلك الكاتب، ولكنَّ الرواية جاءت مبستوى فني رفيع مع 

اختالفها عن روايات »الجرمية والعقاب« 1866، و«األبله« )1868( و«املراهق« )1875(، و«األخوة 

الثورة  أّي ضد  واحد،  اتجاه  ذات  بأنَّها  األربع  الروايات  هذه  عن  اختلفت   )1880( كارامازوف« 

كتبها  فالذي  ذلك،  مع  ولكن  وضد،  مع  األربع  الروايات  تلك  كانت  حني  يف  ووضوح،  برصاحة 

بنيان محكم. وإن رأى بعض األدباء والنّقاد  الفني رائع، وذات  العبقري ومستواها  دوستويفسيك 

أنَّها تشكل إخفاقاً يف حياة دوستويفسيك اإلبداعيّة، ولقد عرّب عن هذا الرأي الروايئ إيفان بونني 

)1870 ـ 1954(، الذي حاز عىل جائزة نوبل لآلداب، عام 1933.

»االنتقام  اسمه  موسكو  فوضوّي يف  ثورّي  تنظيم  إقدام  الرواية  لكتابة  املبارش  السبب  كان 

الشعبّي« عىل قتل أحد أعضائه عام 1869 وهو الطالب الجامعّي إيفانوف، ألنَّه بدأ يتحسس عدم 

، الذي كان يرتأسه ثوري  جدوى التنظيم الذي هو عضو فيه، وألنَّه أراد الخروج من التنظيم الرسيِّ

فوضوّي اسمه نيتشايف )1847ـ  1882(، كان يحاول إقناع أعضاء حلقته، أنَّ حلقته جزء من حلقات 

منترشة يف روسيا كلِّها، وأنَّ الثورة عىل األبواب ولكنَّ كالمه كان غري صحيح، فكانت حلقته وحيدة، 

ومل يكن لها أيّة فروع يف املحافظات األخرى، وعندما بدأ يتململ أعضاء الحلقة، أقدم عىل قتل أحد 

أعضائها بشكل يشرتك الجميع يف جرمية القتل، ليك يجمعهم رّس جنايّئ، وهذا ما حدث، واعتقل 

عىل أثر كشف الجرمية نيتشايف زعيم الحلقة، الذي كان يؤمن أنَّ الغاية تربر الوسيلة، ويؤمن 
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بأفكار الثوريِّ الفوضويِّ باكونني الذي سمعه دوستويفسيك عام 1867 يف مؤمتر »عصبة السالم 

والحرية« يف جنيف الذي حرضه أيضاً الروايئ الفرنيّس فيكتور هيجو)1802 ـ 1885( وهرتسن، 

واستطاع نيتشايف، وهو سجني، أن يعد لتهريب املساجني السياسيِّني كافة يف وقت معني، إال أنَّ 

الحلقة وأساليبها وجرامئها، وهناك من  تنفيذ خطته، وأدان دوستويفسيك هذه  باغته قبل  املوت 

، ألنَّه لو  يقول بأنَّ دوستويفسيك أدان األسلوب فقط، ولكنَّ دوستويفسيك كان ضد التفكري املاديِّ

كان ضد فقط األسلوب ملا اختلف عن كارل ماركس )1818 ـ 1883( الذي أدان كالً من باكونني 

ونيتشايف )1847 ـ 1882( الذي كان ثائراً وإرهابياً بالوقت ذاته، ال يجوز للثوريِّ أن يكون إرهابياً 

برأي كارل ماركس، عندما عرف دوستويفسيك بجرمية قتل الطالب إيفانوف رشع بكتابة الرواية 

عام 1870وأنجزها بعد عامني، أّي عام 1872، أّي كان يكتب الرواية يف أثناء التحقيق، مع نيتشايف 

ومحاكمته، ونرشها. عنوان الرواية »الشياطني« ويقصد بهم دوستويفسيك الثوار، الذين يتطفلون 

الشياطني من جسدها،  بطرد هؤالء  إالّ  تتعاىف من وضعها  أن  التي ال ميكن  روسيا،  عىل جسم 

وآنذاك ستسري بالطريق املستقيم. يقوم عىل رأس التنظيم يف رواية »الشياطني« )1872( شخص 

اسمه ستافروغني، هو إنسان غري عادّي تنطلق منه كلُّ خيوط التنظيم، وشكله جميل جداً لدرجة 

تظن أنَّه يضع عىل وجهه قناعاً، ولكنَّ جامله أقرب إىل تشويه الجامل، وليس الجامل ذاته، شعره 

شديد السواد يبعث شكله القرف يف النفس لسبب ما، ال يفرق بني الله والشياطني، وبني الخري 

والرش، وبني العمل النبيل والعمل املنحط، ولذلك فهو مستعد للقيام بالجرمية، يف أيّة لحظة، ال 

، يقّسم الفساد الذي أقدم عليه إىل درجات، فساد كبري وفساد عادّي، ولقد  يعرف قلبه معنى الحبِّ

أقدم عىل اغتصاب فتاة عمرها اثنا عرش عاماً، فقط ليك يجرب طعم لذة من هذا النوع.

تاجر،  ابنة  وهي   ،1855 عام  تويف  جرنال  أرملة  ستافروغني  فارفارا  ابن  هو  ستافروغني 

بلدة  متلك  وهي  الجامل  من  حّظ  أيَّ  متلك  وال  سنوات،  بأربع  موته  قبل  زوجها  عن  وانفصلت 

العاصمة  إىل  ستافروغني  فارفارا  بعد  فيام  وانتقلت  الرواية،  أحداث  تجري  سكفورشينيك، حيث 

قوميات،  إىل  روسيا  بتقسيم  نادوا  الذين  األدباء،  من  مجموعة  عىل  تعرفت  حيث  بطرسبورج، 

وإىل الطباعة باألحرف الالتينية، وعن إلغاء اإلرث وحقوق املرأة، وعن األرسة، وأصدرت فارفارا 

ا الذي قام برتبية نيكوالي ستافروغني فهو  ستافروغني مبساعدة األدباء الثورينّي مجلة ثورية، أمَّ

ستيبان فرخوفنسيك عمره خمسة وخمسون عاماً، الذي كان يعمل أستاذاً جامعياً وألقى محارضات 

عن العرب عام 1840 وتزوج فتاة يف ريعان شبابها وتوفيت يف باريس، بعد أن تركت له صبياً يف 

أملانيّة،  ثانية فتاة  الثالث األخرية، وتزوج مرة  السنوات  الخامسة من عمره، وعاشا مفرتقني يف 

وتوفيت بعد زواجها منه بسنة واحدة، فعاش مع فارفارا ستافروجني مربياً البنها، ومل ير ابنه إال 
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مرة أو مرتني خالل فرتة طويلة تزيد عن عرشين عاماً. كانت املرة األوىل حني ولد ابنه، والثانية 

عندما انتسب إىل الجامعة.

ورأت قيادة التنظيم أن يكون ستافروغني عىل رأس التنظيم، وذلك لجامل طلعته، وألنَّه مصاب 

مبرض نفيس، فهو الشخص الذي يفتشون عنه، املهم أنَّ شكله جميل، وبهذا يستطيع قيادة الجامهري، 

ولكنَّ ستافروغني الذي كان ضابطاً، وأقدم عىل قتل أحدهم يف أثناء املبارزة باملسدسات وجرح 

آخر يف مبارزة أخرى، قّدم استقالته، من الجيش وبدت ترصفاته تدل عىل مرضه، ففي إحدى 

بأن يجرين  أسمح ألحد  لسانه، »ولن  ترتدد عىل  دامئاً  كانت  أحدهم جملة،  بينام ردد  السهرات، 

من طرف أنفي »فام كان من ستافروغني إال أن أمسك بإصبعيه طرف أنف هذا الشخص إمساكاً 

قوياً ويجربه عىل أن مييش وراءه ثالث خطوات، و يف أثناء حفلة راقصة، رقص مع امرأة بحضور 

زوجها، »وأمسك بقامتها عىل حني فجأة، وأطبق بفمه كلِّه عىل شفتيها، فقبّلها قبلتني أو ثالثاً عىل 

مرأًى من جميع الناس، فام كان من املسكينة إالّ أنّه أغمي عليها من شدة ما أصابها من ورع«)28(.

فاستدعاه املحافظ الذي تربطه به صلة قرابة، وطلب منه أن يوضح سبب ترصفاته، فطلب من 

املحافظ أنَّه يريد أن يهمس يف أذنه، وبالفعل اقرتب منه املحافظ فعظه عظة قوية يف أذنه، أمر 

املحافظ عىل أثرها بزجه يف السجن، وبعد ذلك أرسلته والدته للعالج يف إيطاليا، واستمر عالجه 

مدة ثالثة أعوام وعاد إىل روسيا، ولكن أعراض مرضه أصبحت تظهر بشكل آخر، فهو ال يرى »أّي 

فرق بني دناءة شهوانيّة حيوانيّة وبني عمل عظيم، كتضحية املرء بنفسه يف سبيل اإلنسانيّة«..«)29(.

ويقول لـه أحد شخصيات الرواية واسمه شاتوف: »أنت ملحد، ألنَّك أرستقراطي، ألنَّك سيّد، لقد 

أصبحت ال متيّز الخري من الرش، ألنَّك أصبحت ال تفهم شعبك..«)30(.

وأقدم التنظيم، كام اعرتف أحد أعضائه وهو ليامشني عىل مجموعة من الجرائم والحرائق: 

» لزعزعة قواعد الدولة، لتعجيل تفسخ املجتمع، لبث اليأس يف النفوس، إلدخال البلبلة والفوىض 

إىل العقول، وبعد ذلك يتم االستيالء عىل املجتمع الذي عمته الفوىض، املجتمع املريض، الحائر، 

املستهرت، الريّاب..«)31(.

وللتنظيم برنامج مطبوع يف الخارج، وكان منظر التنظيم بطرس بن ستيبان فرخوفنسيك، الذي 

كان أبوه يعيش مع فارفارا برتوفنا، وعمل يف املايض مربياً البنها، يقدم بطرس بن ستيبان عىل 

قتل شاتوف وهو طالب جامعّي، طرد من الجامعة، وهو ابن أحد أقنان فارفارا وأخته داريا تعمل 

خادمة لديها، ومتزوج من خادمة ولكنَّه انفصل عنها، التحق بالتنظيم وبقي مرتدداً، سلمه التنظيم 

املطبعة الرسيّة، فوضع املطبعة يف مغارة، وطلب منه التنظيم إعادة املطبعة، ولكن هناك يف املغارة 

ليالً هجم عليه مجموعة من أعضاء التنظيم، وأطلق عليه بطرس النار يف رأسه، وألقيت الجثة يف 
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الغدير بعد ربطها بصخرتني، وكان املربر لهذه الجرمية أنَّ املقتول كان مرتدداً، ومل يؤمن بأفكاره 

اإللحادية.

التنظيم ينوي االنتحار واسمه كرييلوف، فاتفق معه بطرس عىل أن يكتب  وكان أحد أعضاء 

بعد  وألقى بطرس  بعيد،  لشاتوف منذ زمن  لكراهيته  القاتل  بأنَّه  فيها  انتحاره يرصح  قبل  رسالة 

الجرمية كلمة يف التنظيم قال فيها: »سوف ننظم صفوفنا من أجل أن نقود الحركة«)32( ويتابع 

ا هو عندما علم أنَّ أجهزة األمن تالحقه تسلل هارباً إىل خارج  أنَّه من الرضوري استالم السلطة، أمَّ

البالد، وقبيل رحيلُه أوىص أحد أعضاء التنظيم بالحلقة »إنَّني ال أريد أن تتفرق الحلقة التي هنا 

وأن تتبعث.. إنَّ حلقات شبكتنا كثرية«)33(.

ا  وهو هنا يخدع التنظيم نفسه، ألنَّه مل تكن هناك إال حلقة واحدة، وهي الحلقة املذكورة، أمَّ

الكنيسة، وكذلك  الدينيِّة، وكان مدفنه يف حرم  الطقوس  والده ستيبان فقد مات ودفن مبوجب 

ماتت زوجة شاتوف باليوم ذاته الذي قتل فيه زوجها، إذ أخذت تركض يف الشوارع ترصخ »زوجي 

قُِتل«، وذلك بعد ساعات من إنجابها طفل مات قبلها بسبب الربد الذي أصابه وهي تركض به يف 

الشوارع، وعرفت أجهزة األمن تفاصيل الجرمية من أحد أعضاء التنظيم وهو ليامشني وهو يف 

ا نيكوالي ستافروغني فلقد شنق  نحو األربعني من عمره، وقد ألقي القبض عىل أعضاء التنظيم، أمَّ

. نفسه، وترك مذكرة »ال يتهمن أحد، أنا الفاعل«، وكتب مذكراته التي تدل عىل فساده األخالقيِّ

أعضاء التنظيم، كام نالحظ، أبناء ألرس ممزقة، وال يؤمنون بالله، وبعيدون عن الشعب، وأقدموا 

عىل مجموعة من الجرائم منها، قتل شاتوف ألنَّ أفكاره تأرجحت بني اإلميان واإللحاد، وألنَّه رأى 

رضورة االقرتاب من الشعب، فقتله بطرس بن ستيبان بكلِّ برودة، ألنَّه مجرم بطبيعته، ترسي روح 

اإلجرام يف دمه. ولقد قال شاتوف عن عالقة التنظيم بالشعب »أنتم ال تجهلون الشعب فحسب، بل 

ال تشعرون نحو الشعب إال بأبشع االحتقار واالزدراء..« كانت آراؤه عكس آراء ستيبان فرخوفنسيك 

، والغرب هم األملان والفرنسيّون،  الذي يكره الفالح الرويسَّ ويتخذ من الغرب قدوة للشعب الرويسِّ

وكان عليه أن يدفع حياته مثناً آلرائه وألنَّ التنظيم بحاجة إىل اإلقدام عىل جرمية من أجل ترسيخ 

الرابطة بني أعضائه، ولقد رسم دوستويفسيك يف هذه الرواية صورة كاريكاتورية للروايئ الرويس 

إيفان تورغينيف )1818 ـ 1883( وذلك يف شخصية الكاب كارامازينوف الذي يحاول التقرب من 

التنظيم الرسيِّ فقط من أجل أن يعرف متى ستقوم الثورة ليك يبيع أرزاقه، ويهرب خارج البالد 

ا هو تورغينيف،  قبيل نشوب حريق الثورة. وفهم جميع النقاد أنَّ املقصود بشخصية كارامازينوف إمنَّ

ا الغرباء والفرئان فسيهربون قبل الغرق. تشبه روسيا املركب يف البحر املهدد بالغرق هو وأهله، وأمَّ

نقد نيكوالي ميخايلوفسيك )1842 ـ 1904( للرواية:
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ميخايلوفسيك،  اسمه  لدوستويفسيك  معاص  ناقد  »الشياطني«  رواية  انتقدوا  الذين  بني  من 

الذي كتب مقاالً بعنوان »املوهبة القاسية« رأى أنَّ دوستويفسيك ظلم يف روايته اآلنفة الذكر الثوار 

بحاجة ملن  وليست  قوية  الشعب، وهي  والسلطة موجهة ضد  السلطة،  تدعم  الرواية  الروس، ألنَّ 

أنَّ  املذكور  الناقد  الرأسامليون، ورأى  الحقيقينّي هم  الشياطني  أنَّ  يدعمها، ورأى ميخايلوفسيك 

الفكر االشرتايكَّ ليس بالرضورة فكراً ملحداً. وعمل ميخايلوفسيك رئيساً لتحرير مجلتي »مذكرات 

وطنية« و«الثوة الروسيّة«.

11 ـ رواية »المراهق« 5781:
كتب األديب الرويسُّ املعروف قسطنطني فيدين )1892 ـ 1977(: »لقد استجاب دوستويفسيك 

بكلِّ قوى روحه وموهبته، وبكلِّ طاقات فكره وآالم ضمريه للقضايا الشائكة واملضنية يف تلك الفرتة، 

التي كان فيها املال والعنف والوقاحة تجعل من البرش أدوات لتحقيق هدف عقيم ومتسلط أال وهو 

الكسب، ولقد قال إبداع دوستويفسيك آنذاك ويقول اآلن إنَّ روح اإلنسان تتمرد وتتعذب بحثاً عن 

الخالص. وإنَّها عىل األرجح قد تفضل املوت عىل أن تتحول سلعًة«.

جاءت الرواية عىل شكل صيغة مذكرات الشاب أركادي دولغورويك عمره واحد وعرشون عاماً، 

ا أبوه الحقيقي فهو الثي واإلقطاعي فريسيلوف الذي يبلغ  وهو ابن القن ماكار دولغورويك، وأمَّ

عمره يف أثناء كتابة املذكرات 47 عاماً، وأقام اإلقطاعّي عالقة مع زوجة الفالح دولغورويك التي 

كان عمرها 18 عاماً يف حني إّن عمر زوجها 50 عاماً، وأنجبت من اإلقطاعّي ابنها الذي يكتب 

مذكراته.

يصدرها  كان  تقدميّة  مجلة  وهي  الوطنية«  »املذكرات  مجلة  يف  روايته  دوستويفسيك  نرش 

نيكراسوف )1821 ـ 1878(، كان هذا الشاب أركادي دولغورويك يطمح يف الوصول إىل املال ألنَّ 

املال سلطة، سلطة روتشيلد 

املاليِّة، وهو صاحب سلطة  روتشيلد  آل  دار  بارييس ومؤسس  1868( وهو مرصيف  ـ   1792(

بارون من قبل إمرباطور  1821( وحصل روتشيلد عىل لقب  ـ   1769( نابليون بونابرت  مثله مثل 

النمسا، وكان يقدم قروضاً مالية لدولة الدانيامرك، فاملال سلطة، إنَّ روتشيلد هو ملك املال، فيقول 

الشاب أركادي، إذا ملك املال فإنَّ النساء سيلهنث وراءه يقول أركادي: ».. إنَّ فكريت هي أن أكون 

ا أن أكون مثل  مثل روتشيلد، هي أن أكون يف مثل غنى روتشيلد، ال أن أكون غنياً فحسب، وإمنَّ

ا غريض من ذلك ودافعي إليه، واألهداف التي أسعى إليها، فذلك كلُّه ما سأعالجه فيام  روتشيلد، أمَّ

بعد«)34(.
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ا والده فريسيلوف فهو »إقطاعي بعيد عن الشعب، يبحث عن الحقيقة لكنَّه ضائع بني أوروبا  أمَّ

وروسيا، »ويكشف لنا دوستويفسيك رس مأساة فريسيلوف، »فهو ال يدري أيَّ عقيدة يعتنق..«)35(.

رمزا  وروتشيلد  نابليون  والسلطة،  املال  هام  موضوعني  الرواية  هذه  يف  دوستويفسيك  يتابع 

السلطة واملال، واملال طريق إىل السلطة، والسلطة جرس إىل املال.

21 ـ »المسألة اليهودّية«: 7781
ظهرت هذا املقالة يف مجلة »يوميات كاتب« الشهرية عام 1877 التي كان يصدرها الروايئ 

دوستويفسيك، أّي قبل أربعة أعوام من بدء االعتداءات عىل روسيا صيف عام 1881، العام الذي 

الكسندر  القيرص  اغتيال  الروايئ دوستويفسيك، وكان سبب االعتداءات املبارش حادث  تويف فيه 

الثاين عام 1881 والذي شاركت فيه فتاة يهوديّة، وكتب دوستويفسيك مقاله قبل عرشين عاماً من 

قيام املنظمة الصهيونيِّة العامليِّة بشكل رسمي يف مؤمتر بال 1897.

يقول دوستويفسيك إنَّه وصلته مجموعة من الرسائل من اليهود الروس، يلومونه عىل كراهيته 

العامل يفرط من  أنَّ ما من شعب آخر يف هذا  العلم  أعلم حق  »إنَّني  لهم يجيب دوستويفسيك: 

الشكوى من نصيبه والتظلم من تعاسته وهوانه وعذابه يف كلِّ لحظة، ويف كلِّ خطوة يخطوها أو 

كلمة يتفوه بها، ما وجه املصيبة يف أنَّهم ال يحكمون أوروبا وال يديرون بورصاتها، وال البورصات 

فقط، أّي من ثمَّ سياسة دولها وأخالقياتها وشؤونها الداخلية«)36(.

تناول  ويرفضون  بالروس،  االختالط  يتحاشون  كانوا  اليهود  هؤالء   ..« دوستويفسيك:  ويتابع 

الطعام معهم، ويعاملونهم ببعض االستعالء«)37(.

ويتابع دوستويفسيك فيتساءل: »ماذا لو كان اليهود هم األكثية والروس هم األقلية؟ إىل ماذا 

كانوا سيسمحون  بالروس؟ هل  استخفافهم  وكيف سيكون  الروس بني ظهرانيهم؟  سيؤول مصري 

مبساواتهم معهم يف الحقوق؟ هل كانوا يسلخون جلودهم، ويسومونهم سوء العذاب، حتى ميحوهم، 

حتى يبيدوهم عن بكرة أبيهم، كام كانوا يفعلون باألقوام األخرى يف العصور الغابرة من تاريخهم 

العريق؟«)38(.

ويتابع: »إنَّ اليهود أو األغلبية العظمى منهم، يف أقل تقدير يحبذون مهنة واحدة هي املتاجرة 

بالذهب، وما يتعلق به من حرف«)39(. وذلك لسهولة نقله إىل فلسطني، حيث يخططون التخاذها 

وطناً لهم، أو هكذا يأملون وال يرضون رشاء األرايض والعمل كفالحني، ألنَّهم ال يتمسكون باألرض 

الروسيِّة. ويتابع: »يعمد اليهودّي، أينام يحل، إىل اإلمعان يف إذالل الشعب وإفساده«)40(.

ويرى الروايّئ دوستويفسيك أنَّ اليهود يف روسيا يتقنون باستمرار عقد عرى الصداقة مع من 
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تتوقف عليه مصائر الشعب ويتعطشون للمتاجرة بتعب اآلخرين، ومع ذلك فإنَّ دوستويفسيك ينادي 

باألخوة بني شعوب األرض قاطبة.

31 ـ رواية »اإلخوة كارامازوف« 0881:
 إنَّها الرواية األخرية يف إبداع دوستويفسيك، فلقد تويف الكاتب بعد عام واحد من انتهائه من 

تأليف الرواية، أّي عام 1880، تتألف الرواية من أربعة أجزاء، وكلُّ جزء ينقسم إىل ثالثة أبواب، أي 

تتألف من اثني عرش باباً، مبا يتناسب مع عدد أشهر السنة، وأربعة أجزاء تتناسب مع عدد فصول 

السنة.

القصرية  القصص  من  مجموعة   1875 »املراهق«  رواية  من  انتهائه  بعد  دوستويفسيك  كتب 

التضحية  إىل  الرواية  تدعو   ،1880 كارامازوف«  »األخوة  لرواية  مقدمة  تشكل  التي  واملقاالت، 

بالذات من أجل اآلخرين، ألنَّ يف التضحية الخالص من الواقع املرير. أبطال الرواية هم فيدور 

أبناء رشعيّني وابن رابع غري رشعي، اإلخوة الرشعيّون هم دميرتي  كارامازوف وهو أب لثالثة 

كارامازوف، وإيفان وألكيس، واالبن الالرشعي سمريدياكوف، يرمز األب إىل روسيا القدمية البالية 

التي يجب أن متوت، ألنَّ أيامها ولت، وألنَّه عديم األخالق والوجدان، تزوج هذا الرجل مرتني، 

وابنه األكرب دميرتي من زوجته األوىل، التي هربت من بيت زوجها بسبب قسوته مع شاب , وبعد 

ماتت يف بطرسربج فقريًة جائعًة. وحصل فيدور منها عىل أرزاق كثرية جداً. وإيفان وألكيس من 

زوجته الثانية، ومل يهتم بأبنائه، بل نيس أنَّ لديه أبناء، وقام الخادم غريغوري برتبية االبن البكر، 

ومل يقّدم األب البنه دميرتي أيّة مساعدة. بعد أن بلغ األخري سن الرشد، ومل ير أحدهام اآلخر 

إال حني جاء االبن يطالب باملرياث، وعاش أبو األرسة فيدور مع زوجته الثانية قرابة مثانية أعوام 

وماتت املرأة بعد ذلك، ونيس األب أبناءه، أنهى إيفان دراسته الجامعيّة، ونرش مقاالً عن عالقة 

الدين بالدولة، وهو متخصص يف العلوم الطبيعية، التقى اإلخوة الثالثة ألول مرة مجتمعني بأبيهم 

الذي كان مؤمناً  20 عاماً،  24 عاماً، وألكيس  وإيفان  28 عاماً  بلغ عمر األكرب  الدير عندما  يف 

الفئة  اسم  عليه  يطلق  ما  أو  فحسُب،  العاملة  الطبقة  مسألة  ليست  االشرتاكيّة  »أنَّ  راسخاً  إمياناً 

ا هي قبل كلِّ يشء مسألة إلحاد، وتجسيد للكفر بالدين، إنَّها مسألة برج بابل الذي  الرابعة، وإمنَّ

يحاول البرش أْن يشيدوه بال إله بالضبط، ال لريتفعوا من األرض إىل السموات، بل لينزلوا السامء 

إىل األرض«)41(.

ولذلك انعزل ألكيس يف الدير، وكان رئيسه األب زوسيام الذي يبلغ عمره 65 عاماً، وهو باألصل 
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ينتمي إىل طبقة اإلقطاع، وعمل يف شبابه ضابطاً، ومل ير ألكيس أخويه إال عندما بلغ العرشين من 

عمره، ولألب زوسيام قدرة عىل قراءة أعامق النفس، وهو يعلّم: »إنَّ الحبَّ غنى عظيم، ميكن أْن 

يهب لنا الكون كلَّه، وأْن يجعلنا نكّفر عن خطايانا نحن وحدها، بل عن خطايا اآلخرين أيضاً«)42( 

بقدر  تنبأ  فلقد  التنبؤ،  قدرة عىل  زوسيام  األب  لدى  املرىض،  معالجة  عىل  أحياناً  قدرة  له  وكان 

دميرتي كارامازوف، وركع أمامه لآلالم التي ترتبص به يف املستقبل، وبالفعل فقد أرسل دميرتي 

إىل األعامل الشاقة دون أن يقرتف ذنباً، أرسل ألنَّه اتهم بقتل أبيه، يف حني أنَّه فكر بذلك، ومل 

ا الذي قتل فهو االبن الالرشعّي سمري دياكوف، كان األب زوسيام يعلّم الناس أْن  يقدم عىل القتل أمَّ

يبحثوا عن الفرح يف اآلالم، والعمل بال كلٍل أو ملٍل، وكان ألكيس كارامازوف يسجل بعض أحاديثه 

ومواعظه، ولكنَّ الراهب زوسيام تويف وعرف ألكيس أنَّ األب زوسيام كان قد فقد والده عندما 

كان يف الثانية من عمره، وله أخ أكرب منه بثامنية أعوام الذي فيام بعد رفض العبادات والصلوات 

لعدم إميانه بوجود خالق لهذا الكون، وكان مصاباً مبرض السل، ولكنَّه يف نهاية حياته آمن، وأصبح 

يؤمن بوحدة الكون، ويقول األب زوسيام: »إنَّ مثقفينا امللحدين، الذين أصبحوا غرباء عن األرض 

التي أنبتتهم، لن ينقذهم ولن يردهم إىل طريق الرشاد إال شعبنا الذي ستتأكد قوته الروحيّة يف 

يوم من األيام«)43(.

ويكتب عنه ألكيس أنَّه أمىض يف املدرسة الحربيِّة مثانية أعوام، وأحبَّ فتاة جميلة ومن أرسة 

غنية. وكان األب زوسيام ال يؤمن بوجود سادة وخدم، الكلُّ برش، ويرى أنَّ العلم ال يعرف إال ما 

ا الكون الروحّي، وهو العنرص األسمى، فلم يدركه العلم، وأنَّ الشعب سيثور عىل  تدركه الحواس، أمَّ

امللحدين وسيغلبهم، وسيأيت ذلك اليوم الذي يشعر به األغنياء بالخجل والعار بسبب ثرواتهم أمام 

الفقراء، وما مل يسامح الناس بعضهم بعضاً، فإنَّهم سيبيدون بعضهم، ويدعو إىل املحبة الشاملة 

لكلِّ الكون وما فيه ألنَّ الحياة أشبه ببحر محيط تختلط فيه وتتامزج فيه جميع األمواج، إنَّ رضبة 

تقع عىل مكان من األمكنة ترتاجع آثارها يف أقىص الطرف اآلخر من األرض، وعىل اإلنسان »أْن 

يعد نفسه مسؤوالً عن جميع خطايا البرش«)44(. ومات األب زوسيام، وكانت العادة أال تتفسخ جثث 

إنسان عادي، وهذا  أنَّ جثة األب زوسيام تفسخت مثل أيِّ  الذين سبقوا األب زوسيام، إال  اآلباء 

ما أثار استغراب ألكيس كارامازوف، الذي كام أسلفنا كان من أهل الجنة أكث مام هو من أهل 

األرض، وهو من منط اإلنسان الرائع الذي كان دوستويفسيك دامئاً يبحث عنه، له قدرة عىل التنبؤ 

مبا سيحدث، يحاول خلق السالم بني أفراد أرسته، ولكن دون جدوى، يحبُّه الجميع، ويؤمن بوجود 

خالق لهذا الكون، هو بطل الرواية عىل الرغم، من أنَّه ال يقوم بأيِّ عمل بطويّل، ولعل دوستويفسيك 

استقى بعض مالمح شخصيته من األساطري الشعبيِّة حيث عادة تصّور ثالثة أخوة، األصغر فيهم، 
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هو األكث حكمًة وبساطًة، فألكيس هو األصغر بني أخوته، وهو ينتمي للبرشيِّة جمعاء، يدعو للمحبة 

والتسامح ومغفرة الخطايا.

هناك من يقول إنَّ الناس ينقسمون إىل ثالثة مستويات، املستوى األول وهم أهل الجنة والثاين 

هم أهل األرض والثالث وهم أهل الجحيم. هنا إذا كان ألكيس من أهل الجنة فإنَّ دميرتي من 

أهل األرض.

عندما بلغ دميرتي الرابعة والعرشين من عمره جاء مطالباً والده باألرزاق التي يحق له ورثتها، 

إال أنَّ والده حاول التخلص من مطالب ابنه، بأْن وعده بإرسال مبلغ من املال إليه شهرياً، وأعطاه 

مبلغاً معيناً مبارشًة، وكره األب ابنه واالبن أباه منذ اللحظة األوىل، وغاب دميرتي عن أبيه مدة أربع 

سنوات وعاد مرة ثانية يطالبه باملرياث، إال أنَّ دميرتي صعق حني علم أنَّ أباه يدعي أنَّه أرسل إليه 

أمواالً تقّدر بقيمة املرياث، ولدى دميرتي خطيبة اسمها كاترينا، كان دميرتي يخدم برتبة مالزم يف 

كتيبة ترابط عىل الحدود، وكان والد كاترينا قائداً للكتيبة، وهو برتبة مقدم متزوج مرتني، وابنته 

الكتيبة،  املقدم يستثمر أموال  الثانية، وتوفيت زوجته، وهو اآلن أرمل، وكان  الزوجة  كاترينا من 

فيعطيها لتاجر يعيدها إليه يف وقت معني مع الفوائد، إال أنَّ التاجر يف أحد األعوام أخذ األموال 

ومل يرجعها للمقدم، فوقع املقدم يف ورطة، وحاول االنتحار، إال أنَّ إحدى بناته تدخلت يف الوقت 

املناسب، وحالت دون انتحاره إذ رفعت البندقية فلم تصبه الرصاصة، فجاءت كاترينا إىل دميرتي 

تطلب مساعدته فقّدم لها خمسة آالف روبل وأنقذ بذلك والدها، الذي مات متأثراً بهذه املصيبة 

ومل يستغل دميرتي وضع كاترينا، مع أنَّه فكر بذلك، وكانت هي موافقة عىل تلبية رغباته ليك تنقذ 

والدها، وبعد وفاة والدها ورثت كاترينا مرياثاً ال بأس به من إحدى قريباتها، وأعادت لدميرتي 

أمواله، وخطبها بعد ثالثة أشهر من هذه الحادثة.

وأعطته كاترينا ثالثة آالف روبل ليك يرسلها ألختها، إال أنَّه بدد نصفها عىل فتاة طائشة اسمها 

غروشنكا، ووقع بحبِّ األخرية، واحتفظ بالنصف اآلخر من أجل الزواج من غروشنكا، وهو بحاجة 

للنقود ليك يعيدها لخطيبته كاترينا.

ومتت خطبته من كاترينا بناء عىل طلبها، إذ ورثت مرياثاً كبرياً من إحدى قريباتها، وهي يف 

أعامقها تحبُّ أخاه إيفان وهو يحبُّها، ولكنَّ حبَّها ما زال يف عامل الالشعور الذي سينفجر يف ساعة 

التجربة، وكانت ساعة التجربة الحقيقيّة محاكمة دميرتي، كادت املحكمة أن تثبت براءة دميرتي، 

فإذا بكاترينا تقّدم رسالة للمحكمة من دميرتي إليها يقول فيها إنَّه قد يقدم عىل قتل والده، كان دميرتي 

قد كتبها وهو يف حالة سكر، وبتقديم كاترينا للمحكمة هذه الرسالة أثبتت أنَّها ترغب يف إدانته.

يحبُّ دميرتي غروشنكا الفتاة الطائشة، التي يفكر بالوصول إليها والده، وحرّض لها مقابل ذلك 
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ثالثة آالف روبل، كان قد وضعها خلف صورة العذراء، وّصح إنَّه سيقّدم لها هذا املبلغ يف حال 

مجيئها لعنده.

لتشاركه حياته يف األعامل  إذ رحلت معه إىل سيبرييا  تحبُّ غروشنكا دميرتي، وأثبتت ذلك 

الشاقة، وكانت النقود التي حصل عليه دميرتي من كاترينا ليك يرسلها ألختها ومل يرسلها، وبقي 

معه نصفها، دليالً برأي املحقق عىل أنَّ دميرتي هو القاتل والسارق، ولقد اتبع املحقق يف »األخوة 

أخطأ ألنَّ  ولكنَّه  والعقاب«،  »الجرمية  رواية  املحقق يف  اتبعها  التي  ذاتها  الطريقة  كارامازوف« 

شخصية دميرتي تختلف عن شخصية راسكولنيكوف بطل »الجرمية والعقاب« )1868(.

عرف دميرتي يف أثناء التحقيق أنَّ القاتل هو االبن الالرشعّي، الذي قتل ورسق ومل يستفد 

شيئاً من النقود املرسوقة، إذ ندم وشنق نفسه دون أْن يرتك مذكرة يشري فيها عىل أنَّه هو القاتل 

ويريح القضاء ويريح دميرتي من الحكم الظامل،واتهم سمري دياكوف، قبيل انتحاره، إيفان، بأنَّه 

هو الذي علّمه نظرية »ما دام الله غري موجود فكلُّ يشء مباح« ومن ثمَّ فإنَّ سمري دياكوف يعد 

نفسه تلميذاً إليفان صاحب النظرية واملفكر، الذي كان يتمنى موت أبيه، وترك البيت عندما عرف 

أنَّ أباه يف خطر، ليك يساعد يف تنفيذ الجرمية، وابتعد كثرياً، فقرر أْن يسافر إىل قرية ترشماشنيا 

وهو اسم قرية والد دوستويفسيك، ولكنَّه استبدل قراره فقرر السفر إىل موسكو، ليك يبتعد أكث 

ليك يفسح املجال لتنفيذ الجرمية، وكان إيفان يكره سمري دياكوف كرهاً شديداً، ألنَّ األخري تجسيد 

ألفكار األول، كان كلٌّ من إيفان وسمري دياكوف ووالدهام فيدور كارامازوف ال يؤمنون بوجود 

. خالق للكون، وال يؤمنون بخلود الروح ويكرهون روسيا والشعب الرويسَّ

وكام أشار مكسيم غوريك )1868ـ  1936( مؤسس املدرسة الواقعيِّة االشرتاكيِّة فإنَّ دوستويفسيك 

»صّور آالم اإلنسان عرب قرون طويلة، آالم املظلومني واملقهورين واملذلني واملهانني ولذلك فإنَّ 

عبقريته ميكن مقارنتها فقط بعبقرية الشاعر اإلنكليزيِّ شكسبري« –قال مكسيم غوريك ذلك يف 

املؤمتر األول للكتّاب السوفييت، املنعقد عام 1934)45( ويدين دوستويفسيك أفكار إيفان اإللحادية، 

إذ جعله يف نهاية الرواية يتحاور مع الشيطان، أّي يتحاور مع معلّمه، ويفقد عقله، ويتحاور مع 

الشيطان وهو يف حالة مرضيِّة، وهو الذي ألف القصيدة النثيّة »املفتش األكرب« والتي يرويها 

ألخيه ألكيس، تجري األحداث يف إسبانيا، مبدينة إشبيلية، يف أحلك عهود التفتيش، يظهر السيّد 

الكاردينال  تتقد يف قلبه وأمر  التي قام بها سابقاً، وكانت شمس املحبة  املسيح ويقوم مبعجزاته 

وهو املفتش األكرب باعتقال املسيح، واملفتش يبلغ التسعني من العمر، وجاء املفتش ليالً إىل زنزانة 

السيّد املسيح والمه ألنَّه مل يحول الحجر إىل خبز كام طلب منه، ولكنَّ السيّد املسيح مل ينطق بحرف 

بل قبّل الكاردينال ومل ينطق بحرف ألنَّ ما أراد قوله قد قاله يف اإلنجيل، وقبلته للمفتش، تعني 
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مباركته إياه، علامً بأنَّه باسم السيّد املسيح يقوم بأعامل تتناقض مع جوهر املسيحية.

، وهو ملحد، وهو قريب من أفكار أبيه، الذي يرمز إىل روسيا  إيفان هو ابن الوسط االجتامعيِّ

القدمية البالية التي يجب أن تنهار ومتوت، وشارك األبناء األربعة يف قتله، إذ قتله سمري دياكوف، 

أنَّه تردد وتراجع يف آخر  ومعلمه املفكر إيفان، ولوال محاولة دميرتي اإلقدام عىل قتل األب إال 

ا ألكيس فكان يعرف أنَّ  لحظة، ملا استطاع سمري دياكوف تنفيذ ما عجز عن تنفيذه دميرتي، وأمَّ

هناك جرميًة ستحدث، ومل يفعل شيئاً للحيلولة دون وقوعها.

41 ـ »كلمة دوستويفسكي عن بوشكين« )0881(
أعار فيدور دوستويفسيك كلمته اهتامماً خاصاً، ولخص أهدافه من كلمته يف رسالته إىل زوجته 

املؤرخة بتاريخ 29/28 أيار عام 1880، والتي كتب فيها: »يجب أن أبقى هنا، وقررت البقاء، وذلك 

ليس ألنَّ عشاق الكلمة الروسيِّة بحاجة لبقايئ هنا، ال بل اتجاهنا بكامله، ال بل فكرتنا كلّها، التي 

ناضلنا من أجلها أكث من ثالثني عاماً، ألنَّ االتجاه املعادي )تورغينيف، كافاليفسيك، والجامعة كلُّها 

تقريباً( يرغب يف التقليل من أهمية بوشكني كمعرّب عن الروح الشعبيِّة الروسيِّة، رافضني الروح 

الشعبيّة بحد ذاتها«)46( وبعد ذلك يقول دوستويفسيك بأنَّ أكساكوف هو الوحيد الذي يستطيع أن 

يقف بوجه االتجاه اآلخر، ألنَّ يورييف واآلخرين ليس لهم وزن، وحتى أكساكوف كرب وهرم واعتادت 

عليه موسكو، وبعد ذلك يذكر دوستويفسيك بأنَّ موسكو مل تره، ومل تسمعه بعد، مع أنَّها تهتم به، 

ولذلك فسيكون لصوته، وزن ولذلك ميكن االعتقاد بأنَّ اتجاهه سيحرز النرص عىل االتجاه اآلخر. 

دافعت يف سبيل هذه األهداف –يقول فيدور دوستويفسيك ـ يف حيايت كلِّها. إنَّه يعتقد أنَّ معركة 

تنتظره، وبعد اآلن لن يستطيع الهرب من أرض املعركة، أضف إىل ذلك أنَّ كاتكوف ذكره بذلك، وكام 

نرى فإنَّ دوستويفسيك نوى أن يتكلم لصالح حزب أكساكوف وضد حزب تورغينيف )1818ـ  1883( 

أّي ضد االتجاه الغريبِّ ولصالح االتجاه القوميِّ الساليفِّ. ولقد قرر دوستويفسيك أْن يعرّب عن آرائه 

برصاحة وبصورة مبارشة اعتباراً من الكلمة األوىل، فلننظر كيف ابتدأ كلمته، »ابتدأ بصورة مبارشة، 

و من دون الكلامت التقليديّة« سيدايت ساديت ـ يتذكر لوبيموف)47( »بوشكني وهو ظاهرة فريدة، 

ولعله، ظاهرة الروح الروسيِّة الوحيدة، قال غوغول، وأضيف من عندي بوشكني ظاهرة نبوية، نعم، 

يف ظهور بوشكني، من دون شك، بالنسبة لنا الروس، يوجد يشء ما من النبوءة«)48(.

ارتجفت القاعة بكاملها وفهمت أنَّ يف كلمة »نبوية« جوهر الكلمة، وأنَّ دوستويفسيك سيقول 

شيئاً، غري عادي، ستكون كلمته ذكية وجذابة وشيقة، وليس كالعادة من التعابري املنمقة، مثلها مثل 

كلِّ مؤلفات الكاتب، التي تشد القارئ إليها، فال يستطيع تركها، وكان فهم املستمعني صحيحاً، إذ 
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فهموا أنَّ دوستويفسيك سيحول انتباههم من زمن بوشكني إىل الزمن الحارض، يتذكر سرتاخوف 

بأنَّ كلمة »نبوية« جذبت انتباه الحضور كلهم، مع أنَّ دوستويفسيك قرأ كلمته، ولكن قراءته مل تكن 

قراءة، بل كانت وكأنَّها كلمة مرتجلة، انطلقت بصدق من القلب استمع الجميع إليها بانتباه، فكأنَّ 

والحامس،  والخربة  بالعفويِّة  الكاتب دوستويفسيك  كلمة  بوشكني. متيزت  أحد عن  يتكلم  قبله مل 

الكاتب عىل  بقدرة  القاعة بصورة كبرية إىل كلامت دوستويفسيك، وهذا ال ميكن تفسريه  جذبت 

اإللقاء فحسب ال بل، يكمن السبب األسايس، يف مضمون الكلمة.

إذا أردنا التكلم عن مضمون الكلمة، فيجب تلخيص املؤلف نفسه، فلقد كتب ف.م. دوستويفسيك 

كلمة تفسرييّة لكلمته حول بوشكني. قال يف الكلمة التفسرييِّة بأنَّه أراد أن يشري إىل أربع نقاط، 

تدل عىل أهمية بوشكني بالنسبة لروسيا يف البداية يشري دوستويفسيك بأنَّ بوشكني بعقله العبقري 

الذي يستطيع أن يستبق األمور، وبقلبه الرويسِّ الطاهر استطاع أن يكون اإلنسان األول نبّه إىل 

الظاهرة املرضيِّة الرئيسيِّة أال وهي ظاهرة املثقف الرويسِّ املبتعد واملنقطع عن أرضه وعن مجتمعه، 

يعرتف املجتمع الرويّس لبوشكني بأنَّه استطاع تحديد وتشخيص املرض، ومل يحدد بوشكني املرض 

فحسب، بل أعطى األمل والعزاء الكبريين، بأنَّ التخلص من هذا املرض ممكن بالعودة إىل الحقيقة 

التي يؤمن بها الشعب الرويّس.

ا النقطة الثانية فهي أنَّ بوشكني هو أول من استطاع –يقول دوستويفسيك ـ أن يقدم لنا  أمَّ

الصورة الفنية لجامل الروح الروسيِّة، الجامل النابع من الشعب، وبالدقة يف الشعب بالذات وجد 

هذا الجامل، وقبله ومل يجد أحد عىل سبيل املثال، صورة تاتيانا، التي ال تعرف الكذب أبداً، وصورة 

إينوك يف »باريس غودونوف« وصور بسيطة من الشعب مثل بعض شخصيات قصة »ابنة اآلمر« 

وصور كثرية أخرى يف قصائده، ويف قصصه.

ا النقطة الثالثة، التي أردت اإلشارة إليها يف أهمية بوشكني، أال وهي امليزة الخاصة التي  »أمَّ

يتصف بها، وال يتصف بها غريه أبداً وال يف أيِّ مكان، إنَّها ميزة العبقرية اإلبداعيِّة، إنَّها موهبة 

الغرية العامليِّة، والقدرة عىل إعادة تجسيد عبقرية األمم األخرى تجسيداً يكاد يكون كامالً«)49( ـ 

يكتب دوستويفسيك.

ويف النقطة الرابعة واألخرية يقول دوستويفسيك، بأنَّ الشعب الرويسَّ بكامله يشارك بوشكني 

يف موهبته املذكورة، فروح الشعب الرويسِّ ميّالة إىل الغرية العامليِّة وإىل املصالحة والسالم، وعرب 

الشعب الرويسُّ عن هذه امليزة، أكث من مرة منذ إصالحات القيرص بطرس األول)1672 ـ 1725(، 

إن  العظيم،  الشعب  لهذا  كبري  مبستقبل  يبرشان  عظيامً،  وأمالً  كبرياً،  عزاء  املوهبة  هذه  وتبقى 

تطلعات الشعب الرويس إىل أوروبا كانت تطلعات، مع كل ما فيها من التطرف والحامس، عقالنيّة 
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، وتهدف هذه التطلعات إىل أهداف سامية،  ومرشوعة وتطابقت مع صفات روح الشعب الرويسِّ

ويرى دوستويفسيك يف كلمته التفسرييِّة أنَّ كلمته حول بوشكني كانت مخترصة للغاية ولكن الذي 

: »األرض الروسيّة الفقرية ستقول للعامل  قاله كان كافياً وواضحاً، وال داعي للغضب من كلامته بأنَّ

كلمتها الجديدة، ولو بعد زمن قد يطول، ستقول األرض الروسيّة للعامل بأرسه، يف نهاية املطاف،« 

، أكث قدرة من جميع  »أريد فقط أن أقول ببساطة لعل الروح الروسيّة وعبقرية الشعب الرويسِّ

شعوب األرض، عىل استيعاب فكرة توحيد اإلنسانيِّة بكاملها، وعىل الحبِّ األخوي والواعي، القادر 

عىل التسامح وإزالة الفروق والعدوات والتناقضات«)50(.

باهراً، يخربنا أ.ف. كوين يف مذكراته حول  أحرزت كلمة دوستويفسيك حول بوشكني نجاحاً 

الحضور، ومثل هذه  الخطيب وبني  أُقيمت مبارشة بني  بأنَّ عالقة روحيّة داخليّة  دوستويفسيك، 

العالقة تساعد املتكلم عىل الحامس والثقة بالذات والعطاء، ويشري كوين، بأنَّ القاعة كانت تستمع 

إىل دوستويفسيك بحامسٍة منقطعة النظري، وبقلق أزاد وازداد..«.. وعندما أنهى فيدور ميخايلوفيتش 

كلمته، صمت الجميع ملدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك، مثل تيار عاصف كان التصفيق الذي مل أر ومل 

يقولون  وكام  كلُّه،  هذا  امتزج  الكرايس،  وأصوات  والرصخات،  واإلعجاب  حيايت،  مثله يف  أسمع 

الذين ال يعرفونهم بهتافات  الكثريون إىل جريانهم  الكثريون، توجه  القاعة، بىك  اهتزت جدران 

القلق  بسبب  عليه  مغمياً  الشباب  أحد  وقع  منها  وبالقرب  املنصة،  إىل  الكثريون  واتجه  وتحيات، 

لدرجة  كوين،  يخربنا  كام  الحضور،  قلوب  عىل  يسيطر  أن  الكاتب  واستطاع  واالضطراب«)51(. 

أنَّهم كانوا عىل استعداد أن يذهبوا إىل أيِّ مكان إذا ناداهم أو طلب منهم الخطيب ذلك، ويشبّه 

كوين فيدور دوستويفسيك بخطباء الرومان، الذين كانوا يؤثرون كثرياً عىل قلوب املستمعني، وبعد 

دوستويفسيك، كان يجب حسب الربنامج، أن يلقي أكساكوف كلمته، ولكنَّه اعتذر ألنَّه رأى الجمهور 

إليه، وسمى كلمة دوستويفسيك »حدثاً«  الكايف لالستامع  وليس لديه االستعداد  ما زال مضطرباً 

وأدهشت هذه الكلمة حتى األجانب الذين تحسسوا الخيوط الرسيّة التي تربط هذه الكلمة بقلوب 

املواطنني الروس.

كتب فيدور ميخايلوفيتش دوستويفسيك رسالة إىل زوجته حول كلمته، يقول فيها إنّه عىل الرغم 

أنَّه متعب جسديّاً  العلم  ثانية، مع  يكتب رسالة  أن  إالّ  ولكنَّه ال يستطيع  إليها  أنَّه كتب رسالة  من 

وروحيّاً، ألنّها، أّي زوجته ال تستطيع أن تتصور النجاح الذي القته كلمته، فكلامته يف بطرسبورج 

بالنسبة لكلمته يف موسكو ال يشء وال تجوز املقارنة، فلم يستطع أن يبدأ بإلقاء كلمته ألنَّ القاعة 

ذلك  منها  طلب  أنَّه  مع  كلمته،  إلقاء  يبدأ  ليك  فرصة  تعطه  ومل  والحار،  الحاد  بالتصفيق  قابلته 

بحركات مختلفة، ويفرس فيدور دوستويفسيك رس نجاحه بسبب روعة رواية »األخوة كارامازوف« 
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التي كانت تصدر يف الوقت ذاته، وعندما كان يقرأ كلمته قاطعه الجمهور أكث من مرة، تقريباً 

وبحرارة،  عال  بصوت  دوستويفسيك  تكلم  الحاد،  بالتصفيق  جملة  كلِّ  نهاية  يف  الجمهور  قاطعه 

عاماً  عىل فرتة عرشين  هذا نرصاً  ويرى يف  بحامس،  تاتيانا  عن  قاله  ما  كلَّ  الجمهور  استقبل 

من الضياع، وعندما نادى بوحدة الناس يف كلِّ مكان، أصابت الهسرتيا الحضور فأخذ الجمهور 

يحبّوا  وأن  السابق،  من  أخالقياً  أفضل  يصبحوا  أن  البعض  لبعضهم  وبالقسم  وباملعانقة،  بالبكاء، 

فارمتى  االجتامعات،  قاعة  يف  الفوىض  وحلت  قلوبهم.  من  الكراهية  ويطردوا  البعض،  بعضهم 

الجميع إىل دوستويفسيك، النساء والطالب والطالبات واملوظفون هرعوا إليه وعانقوه وقبّلوه، كام 

قبّله أعضاء جمعية عشاق الكلمة الروسيِّة وهنؤوه والدموع يف مآقيهم، واستوقف شيخان متقدمان 

واآلن  اآلخر  أحدهام  يكلم  مل  عاماً  منذ عرشين  إنّهام  له  وقاال  دوستويفسيك،  الكاتب  السن  يف 

وبفضل كلمته سامح كلٌّ منهام اآلخر وتعانقا وتصالحا، بعد أن كانا عدوين لدودين فرتة طويلة 

زادت عىل عقدين من الزمن، وقال بعضهم إنَّ دوستويفسيك نبي وقديس. وهجم تورغينيف يقبّل 

دوستويفسيك والدموع متأل عينيه، وكان دوستويفسيك قد ذكر تورغينيف يف كلمة طيبة يف خطابه، 

أنَّ  إال  الجمهور،  من  نفسه  لينقذ  الكواليس  وراء  ما  إىل  دوستويفسيك  والتجأ  االجتامع  واختتم 

بيناً  النرص  وكان  بقبالتهم،  يرتاح،  يديه، ومل يرتكوه  الناس  قبّل  عليه،  الجمهور هجم إىل هناك 

لدوستويفسيك، وأعلن رئيس جمعية عشاق الكلمة الروسيِّة بانتخاب دوستويفسيك عضو رشف يف 

الجمعية.

فام هو رس هذا االنطباع من كلمة ف.م. دوستويفسيك؟ وما هو سبب نجاحها؟ كتب سرتاخوف: 

ا  »كان إحراز دوستويفسيك النرص عادالً وبحق، ألنَّه أحبَّ بوشكني أكث من الحضور كلِّهم«)52( أمَّ

غ. ب أوسبينسيك كتب يف هذا املوضوع: »كيف ال نرحب بدوستويفسيك، الذي ألول مرة، خالل 

السنوات  املتأملني خالل هذه  لكلِّ  يقول بصدق عميق  أن  الثالثة عقود، قرر  تزيد عن  تكاد  مدة 

الصعبة: »عدم حصولكم عىل السعادة يف حياتكم الخاصة، مصيبتكم وشوقكم لفرح اآلخرين ومن 

ثمَّ فإنَّ أعاملكم مهام كانت هذه األعامل، فهي يف نهاية املطاف من أجل سعادة اآلخرين وفائدتهم 

ونجاحهم يف حياتهم، هذا هو قدركم، ومكتوب عليكم أن تكونوا هكذا وال ميكن أن تكونوا إال كام 

أنتم عليه من املحبة والتفاين يف سبيل اآلخرين، ألنَّ من صفات الشعب الرويسِّ التضحية واملحبة 

والتسامح« فهذه الكلامت الصارخة من القلب ال بدَّ لها من أن تهز الكثريين والكثريين«)53(.

ولقد فرس فيدور دوستويفسيك نجاح كلمته بالشكل التايل: »حققت كلمتي النجاح الذي حققته 

ا بسبب  ليس بفضل خصائصها الفنيِّة، إنَّني أص عىل هذه الحقيقة، وليس ألنَّها كلمة ذكية..، وإمنَّ

صدقها وبسبب الحقائق املتوافرة فيها والتي ال تجابه، مع أنَّ الكلمة موجزة وغري وافية وكافية«)54(.
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ا شعبة األمن فلقد فرست رس نجاح كلمة فيدور دوستويفسيك ألسباب أمنية: »يفرس نجاح  أمَّ

ا ملا فيها من إشارات إىل تضييق الحكومة لحرية  هذه الكلمة، مع األسف، ليس مليزاتها األدبية، وإمنَّ

تطوير األدب«)55( ـ كتب مندوب شعبة األمن يف التقرير الذي رفعه حول هذه الكلمة.

تقّدم  إنَّ رأي شعبة األمن جدير باالهتامم، ولكنَّه رأي ساذج ألنَّ شعبة األمن مل تحاول أن 

الكلمة ال تروق  التي تؤكد صحة فرضيتها، ولكنَّ شعبة األمن فهمت بأنَّ هذه  الكافية،  الرباهني 

للحكومة، وهكذا فهمها الكثري من الحضور.

أدب  تنطبق عىل  لغز  كلمة  ولعل  أو رس،  طلسم  أو  لغز  إنَّه  بوشكني  عن  دوستويفسيك  يقول 

دوستويفسيك أكث مام تنطبق عىل أدب بوشكني، ومات دوستويفسيك وترك للنقاد أدباً فيه الكثري 

من األلغاز، وهم يحاولون كشف هذا الرس، ومنهم الناقد الرويّس باختني )1895ـ  1975( الذي رأى 

أنَّ نظرية التعددية الصوتية تنطبق عىل روايات دوستويفسيك وتساعد عىل فهمه، وذلك يف كتابه 

»مسائل إبداع دوستويفسيك« الذي صدرت الطبعة األوىل منه عام 1929، وحاول دوستويفسيك أن 

يجمل أفكاره يف كلمته عن بوشكني ألنَّه شعر بدنو أجله، وبالفعل لقد مات بعد إلقائه للكلمة بعام 

واحد أّي عام 1881.

الخاتمة : الحوار في رواية دوستويفسكي
شعرية  مسائل   « كتابه  1975(يف  ـ   1895( باختني  ميخائيل  الشهري  الرويسُّ  الناقد  يصف 

روايات  فدرس  الحوار  وعىل  الصوتيّة  التعددية  عىل  تقوم  رواية  دوستويفسيك«)1929(بأنَّها 

دوستويفسيك )1821 ـ 1881( مثل »الجرمية والعقاب« )1866(، و »األبله« )1868(، و«الشياطني« 

)1872(، و«األخوة كارامازوف« )1880(، وأطلق عليها اسم الروايات ذات األصوات املتعددة، أو 

املتعددة اآلفاق، فالشخصيات ال ميثلون الشخص الغائب، وإمنا املخاطب، الذي يتحاور معه الروايئ، 

ويصغي إليه »ومن ثم ال تكون العالقة بني الروايئ وشخوصه عالقة خضوع وإذعان له من قبلهم، 

ا عالقة اكتشاف متبادلة بينهام. وبالطبع يكون الخطاب الروايئ مفتوحاً وغري منجز... »)56(. وإمنَّ

قدم  يقوم عىل  املتعددة  األفكار  أنَّ حوار  فرأى  الرواية،  بالحوار يف  باختني  اهتم  وبذلك   

املساواة وحتى املونولوج ما هو إال حوار ذايت، يحاور البطل فيه اآلخرين، ونفسه واملؤلف. إنَّ فكر 

أيِّ بطل هو مجموعة من األفكار املتصارعة، والتي مل تصل إىل فكر محدد واضح، فالنص نص 

مفتوح وليس مغلقاً. 

يشكل مرحلة جديدًة يف  أنَّه  إبداع دوستويفسيك«  باختني »مسائل  كتاب  ما مييز  أهم  لعل   

دراسة إبداع دوستويفسيك )1821 ـ 1881( ألنَّه يوضح الخصائص املميزة ألبطال وأفكار ومواضيع 
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وأسلوب روايات دوستويفسيك. ولقد اتبع الناقد الكبري منهجاً دقيقاً يف دراسته، فقدم تحليالً عميقاً 

للبنية الفنية لألعامل الروائية للكاتب وكام هو واضح من عنوان الكتاب، أنَّه مكرس ملسائل إبداع 

دوستويفسيك. فريى الباحث أنَّ رس عظمة الروايئ الرويسِّ بأنَّه أبدع شكالً جديداً للرواية، ويسمية 

الرواية ذات التعددية الصوتية.  

 لقد فهم بعض النقاد أنَّ أبطال روايات دوستويفسيك يعرّبون عن آرائه مثل راسكولنيكوف، 

بطل رواية »الجرمية والعقاب« 1866 وكذلك إيفان كارامازوف، بطل رواية »األخوة كارامازوف« 

1880،  ومن بني هؤالء النقاد ب. إنغلغارد )1887 ـ 1942(، إال أنهم وقعوا يف الخطأ، ألنَّ امليزة 

األساسية لروايات دوستويفسيك أنَّها روايات ذات أصوات متعددة.  وماذا يعني ذلك ؟ هذا يعني أنَّ 

ا عن آرائهم الخاصة، وبشكل مبارش.   أبطال روايات دوستويفسيك ال يعرّبون فقط عن آرائه، وإمنَّ

ويعني أيضاً أنَّ عامل البطل هو عبارة عن مجموعة عوامل األبطال اآلخرين، ومن ثم فإّن العالقات 

املادية أو النفسية التقليدية غري كافية لفهم عامل دوستويفسيك، ألنَّ هذه العالقات ال تأخذ بعني 

لروايات  التقليدّي  النقد  فإنَّ  ولذلك  املؤلف،  مع  واملتحاورة  املتساوية،  العوامل  مجموعة  االعتبار 

دوستويفسيك غري كاف، ألنَّ عوامل األبطال غري عادية، ألنَّنا ليك نفهم عامل البطل يجب أن نعرف 

أنَّه عامل مستقل متاماً عن عامل املؤلف. 

وتخضع كلُّ عناص البنية الروائية عند دوستويفسيك من أجل إبداع العامل املتعدد األصوات،   

وتحطـيم أشكال الرواية أحادية الصوت، وإذا حاولنا أن نعتمد يف نقدنا لروايات دوستويفسيك، 

منهج الرواية األحادية، فلن نصل إىل نتيجة معقولة.  وعبثاً حاول الكثري من النقاد فهم روايات 

دوستويفسيك متبعني منهجاً تقليدياً مع منوذج جديد للرواية، وهي رواية التعددية الصوتية ويطبقون 

عليها قوانني الرواية ذات الصوت الواحد. 

الحوار يف رواية »الفقراء« )1846(

بدأ دوستويفسيك نشاطه اإلبداعي بالرتجمة، فقام برتجمة رواية »يوجني غرانديه« للروايئ 

الفرنيّس بلزاك )1799 ـ 1850( وهي ترجمة أمينة وجيدة، بدليل أن القارئ الرويّس ما زال يقرؤها 

برتجمة دوستويفسيك، لعدم ظهور ترجمة أفضل منها.

األدب  املوضوع يف  هذا  بدأ  ولقد   ،1846 عام  »الفقراء«  األوىل  روايته  دوستويفسيك  أصدر 

الدولة  »تاريخ  كتاب  لنا  التاريخ فرتك  الذي عمل يف حقل   )1826 ـ   1766( كارامزين  الرويّس 

الروسيّة« وله آثار أدبية جيّدة، منها قصة قصرية بعنوان »ليزا الفقرية«.

كتب دوستويفسيك الرواية املذكورة، وأعطى مخطوطها لكاتب كان يعيش معه يف البناء ذاته 

مكار  اسمه  فقري  موظف  بني  الرواية  هذه  الحوار يف  1899(ويقوم  ـ   1822( غريغوريفتش  هو 
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ديفوشكني وفتاة فقرية اسمها فارفارا دبروسلوفا , يتبادالن الرسائل , وهام يحاوران املجتمع الذي 

يعيشان فيه. 

الظلم  عىل  يقوم  الذي  واملهانون«)1861(املجتمع  »املذلون  رواية  يف  دوستويفسيك  ويحاور 

واالستغالل والقهر. وبعد عام من ذلك يف كتابه » ذكريات من بيت املوىت«)1862(,يحاور الروايئ 

1859( النتامئه إىل  ـ  السلطات التي زجت به يف السجن واألعامل الشاقة مابني عامي )1849 

منظمٍة اشرتاكيٍّة طوباويٍة رسيٍّة. وكاد أن ينفذ به حكم اإلعدام.  

 حوار دوستويفسيك مع الغرب :

 ظهر بحث »ذكريات شتاء عن مشاعر صيف« يف مجلة »الوقت« سنة 1863 يف عددي شهري 

شباط وآذار، وقام برحلته يف صيف عام 1862، زار برلني وكتب : »الحظت أنَّ هذه املدينة تشبه 

بطرسبورج شبهاً عجيباً.. فقلت لنفيس: »رباه أكان يستحق هذا مني أن أضني جسمي يف القطار 

يومني كاملني يف سبيل أن أرى ما أنا هارب منه؟«)57()58()59(. 

 الحوار يف رواية »الجرمية والعقاب« 

وهو  آخر  روسياً  القبو«)1864(كاتباً  من  مذكرات   « كتابه  يف  دوستويفسيك  الكاتب  يحاور   

ـ 1889(,الذي كان يؤمن بإمكانية بناء املجتمع عىل أساس العلم والعقل,  تشرينيشيفسيك )1828 

ا هذه  ويرد عليه دوستويفسيك بأنَّ ترصفات اإلنسان ليست دامئاً تنسجم مع العلم والعقل , وإمنَّ

الترصفات تكون أحياناً غري عقالنيّة.  

 يتابع دوستويفسيك هذا الحوار يف رواية »املقامر«)1866(,, ويف روايته الشهرية » الجرمية 

والعقاب« )1866( فيقدم بطل الرواية واسمه راسكولنيكوف عىل قتل العجوز املرابية التي ترمز 

إىل النظام البايل القديم , يف حني يرمز الطالب الجامعّي راسكولنيكوف إىل جيل الثورة , ولحظة 

القتل ترمز إىل ساعة الصفر. 

الحوار يف رواية« األبله«)1868( 

الذي  املاديِّ  االتجاه  وبني  ميشكن  األمري  يجسده  الذي  الروحيِّ  االتجاه  بني  حوار  هنا 

رواية«  يف  الكاتب  حوار  ويستمر  األول.  االتجاه  جانب  إىل  الكاتب  وعواطف  أيبوليت,  يجسده 

وهو  عناصه  أحد  قتل  عىل  أقدم  الذي  الفوضوّي  التنظيم  فيها  أدان  إذ   , الشياطني«)1872( 

شاتوف. ويبلغ الحوار ذروته يف رواية » األخوة كارامازوف«)1880( إذ يقدم فيها سمريدياكوف 

عىل قتل فيدور كارامازوف بتحريض من إيفان كارامازوف. 

***
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الحب• ميقات•

ترجمة: أحمد ناص

زامشيف مكسيم•

مرتجم من سورية

مكسيم زامشيف: )1972 ـ   ( شاعٌر وروايئ وناقد و مرتجم ورئيس اتحاد 

الكتاب الروس يف موسكو. أشهر أعامله رواية »ربيع من أجل املندوب«.



107 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

زامشيف مكسيم  ـ  احلب  ميقات 

قيمُة يف عروقها. ْفرة السَّ الورقة الساقطة ـ مجرد ورقٍة دبِّت الصُّ

يوم األمس ـ مجرد وميٍض طويٍل عىل الجدار.

وفوق املنضدة تنتصب مجرد مزهريّة 

وعىل الفراش أثٌر خفيف للجسد

من شفاهِك تتطاير مجرد جمل، فحواها: 

السعادة مل تكن ولن تكون.

يف عينيِك شكٌّ وقلق،

أُقّسم كلامتك إىل مقاطع صوتيّة،

وبعدها يتبّقى عيّل القليل: 

أن أتذكّر أنّني أحبك.

ال تلميس وروداً ذات أشواٍك،

وعربها ال تقييس ميقات الحب،

فأنِت تعلمني أن حياتنا مجرد ذكرى

ضائعٍة يف طريق الفردوس.

***

ترتفع يف السامء الكدرة

منازل شاخت يف أثناء الليل.

ال تفّكري أبداً أن ترسدي عىل أحٍد

أن جنوناً ينتابك أيام الخريف،

وأنّك ال تقدرين عىل الدوران

مع األوراق الساقطة

يف البالد الحزينة املفلسة

وحتى الوجوه ها هنا

تتساقط كام األوراق، وتستلقي بخراقٍة جانباً.

بل وحتى األفكار كالحٌة، مفككة.

تتمّنى لو تجري مع الريح بلباسها الخفيف،
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لكّن بقايا الرشاع األصفر الرّث

يُقلع عرب النهر األسود.

وطبعاً ال تشعر بالربد: 

فللطبيعة مهرجانها.

واملنازل تسبح فوق املدينة،

ومل تُعْد تذكر شيئاً عّنا.

***

دارت الحياة املريرة كام الكرة

عىل إيقاع ألحان »ماسينيه«)3(

رموا الصبوَة فوق الثلج ثّم نسوها،

وانرصفوا وراء أشياء أخرى،

شّقوا طريقهم إىل القاعة متزاحمني،

فاحدودبت أرض القاعة كالقوس،

وكذا تهّدل السقف قوساً.

كان ال بّد من العبور برسعة

قبل أن يدرك العمى َوَضَح النهار،

لكّن عصافري الدوري البهلوانيني الصغار

التقطوا الصبوَة كنثات الخبز.

ومن جديد جرِت الشمس،

تقطّعت أنفاُسها وهي تجري،

ومثّة حبٌّ أّوٌل ألحٍد ما

َمرْميٌّ فوق ذلك الثلج منذ الصباح.

علبٌة هّشٌة فارغة

غذاُء أطفاٍل لذيذ.

رمينا ما لدينا يف ذلك الثلج

بارستقراطيٍّة، بسخاٍء ومن دون تدبري.

ظّننا أن الثلج يريد أن يقيم مهرجانه األبيض،

لكّنه طار، من السموات طار،

ومل يتعرّف عىل وجوهنا.

***

إذا كان ذاك هو الربيع

قل يل إذاً: 

ملاذا بالشواطئ الذهبية التصقِت السفن 

عرب جوانبها يائسًة؟

ملاذا ال نجد آثاراً لنا يف صبيحة اليوم؟

ملاذا مل نُعْد نناجي اآللهة عند بزوغ الفجر؟

إذا كان ذاك هو الربيع

ملاذا ال تغّني أنت السريينادات)4(

وال تهمس األشعار بصوتك البهيج للصديقات؟

حياتنا ُسحقت بني األيدي

كثمرٍة من الرمان ناضجة،

وانسابت عرب قنواٍت خفيّة.

ترّسبْت ولعلّها استحالت غرانيَق،

تطري يف الظلمة ُمستدعيًة أخواتها املفقودات.

آلهة األوملب تتنزّه عرب السهوب السوداء،

توزّع خلودها عىل الفالّحني الشباب.

بالشواطئ الذهبيّة تلتصق املراكب بإحكام، 

ومييض الرجال مقتفني آثاراً مجهولة.

إذا كان ذاك هو الربيع،

ملاذا مل تتعرّف عليه،

ملاذا مل ترفع عن عينيك

رقاقتي الجليد الشائختني؟ 

ملاذا ال تعّب من الصمت حتّى الثاّملة؟



109 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

زامشيف مكسيم  ـ  احلب  ميقات 

ملاذا ال تهدر دمعًة عزيزًة

استجابًة لصأصأة الرضيع؟

ملاذا ال تقول ببساطة: 

قد انتحلُْت الربيع؟

كاليونانيني الحزاىن وهم يتوّسلون آلهة األوملب.

***

أيتها الروسياـ يا ذات السهول والجروف،

يا شبايب الَجسور،

األوجاع وثورات النفس والتأّوهات،

ثغرات الحزن امليت.

الروسياـ املسبوكة املرصوصة،

دة باألنهر الباردة. املُعمَّ

انظري!  نرسك يحلّق

ويف أعقابه يطري إنسان.

خلفهام أمطاٌر شديدة،

يطريان وراء بليّتهام الحبيبة،

يرغبان يف مزج رائحة نقرة الجليد

باملياه السلسبيل.

األساور تضغط عىل املعاصم،

معاصم بالدي التي لن تعود.

أيتها الروسياـ اكرسي طبَق القمر الثقيَل

يف سبيل سعادتك.

روسيا ـ بالد الليايل املقفرة،

يا ذات الضفرية والثوب ذي األطراف الواسعة

قويل: ملاذا ال ترغبني بعودة النرس إلينا؟

ملاذا ال توّدين أن يطري الناُس يف السامء؟

وأن ينتهي رُهاُب االرتفاع؟

أيتها الروسيا! بالكاد تذكرين 

مالمح الّسامء املضطربة.

الروسياـ بالد الجروف والوهاد العميقة،

وقد نسيِت القذيفة يف الّسهوب.

األشجار تتطاير كام الرايات

يف االستعراض الّساموّي األخري.

***

ضيٌق يف الصدر، ضيق

املطر يهطل طوال اليوم

كأمنا انهمر مشاكسًة.

طوال اليوم تسكب السامء،

تسكب دهراً.

تبحث عن ظّل إنساٍن ما.

أقول ونحن يف طريقنا إىل املحطّة:

قد تأّخر شهر آٍب عىل أيلول،

غرق آٌب يف اللجني.

دمدمة شجر الحور عىل األبواب

الحور تقيم حفلًة راقصًة فوق املياه.

تخلّف آٌب، ستحّل الكارثة 

تزحلق آٌب باملطر،

لدرجٍة مل يلتفت فيها

وهو يغادر.

عند الحافة ذاب كلّه

هنا ترك ظلَّه

ظلَّ نجمته عدمية الوجه،

ظلَّ مياهه التي ال تنتهي،

ظلَّ بّواباته الواسعة،
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ت: أمحد ناصر

ظلَّ األحالم...

آب... أيها القيرص)5(

أين أنت أيها األخ؟

***

حني مل نكن آلهًة يف تلك األزمان الذهبيّة

كنِت تستجمني يف جزر البهاما،

ومل أخطر أنا ببالك.

أجل، كيف ستتذكّرينني، ما دمت أنا نفيس 

مل أكن قد تعرّفت عىل نفيس.

كنُت بني الغرف أقطع املسافات،

أمزّق حيوات اآلخرين

ولقد ذبُْت يف الضجيج،

وعرب الغوغاء كنت أبحث عن اآلثار يف الرماد.

حني مل نكن آلهًة

عشنا ببساطة عىل األرض.

ببساطٍة عشنا من دون حرسات.

مل نكن قادرين عىل فهم جوهر الحياة.

حرسنا حبّنا األريض،

كام يحرس الصيّاد طريدته.

نحن نعرف اآلن الكثري عن املوت،

نعرف مقاساته، وزنَه وقامتَه.

الطريق الرّسمدّي يتلّوى بحّدٍة بني النجوم.

أنِت تتذكّرين جزر البهاما،

وتدركني أن املوت كفيُف البرص.

فالناس يف جزر البهاما ينامون معتمرين 

قبّعَة »البناما«.

ذوو جامجَم فارغٍة.

ال تقويل: كّل يشء بال جدوى،

ال تصّدقي أن الرش ال يُقهر.

فحياتنا كانت رائعة،

رائعًة كانت حياتنا! 

وكنِت تتألقني يف غرفٍة بيضاَء،

وكنُت دائم التعطّش إىل رؤيتك.

عالَم عاقبونا هكذا،

بحيث مل يعد بوْسعنا أن منوت؟

الحواشي:

عام  مرة  أّول  القصيدة  هذه  نرُشت   )1(
را   « لكلمة  و   .« را  أبناء   « مجلة  يف   2007
لنهر  القديم  االسم  أّوالً  فهي  عدة:  معاٍن   «
الفولغا، و ثانياً ـ إله الشمس، و ثالثاً ـ الطليعة 
أىس  القصيدة  هذه  من  يُستَشفُّ  و  الروسية. 
الشاعر عىل مرحلة االتحاد السوفييتي الذهبية 

ـ كام يسميها ـ و حنينه إليها ـ املرتجم.
 )  1912 ـ   1842  (  : ماسينيه  جول   )3(
ـ  األوبرالية.  بأعامله  اشتِهَر  فرنيس  موسيقار 

املرتجم.
تؤلّف  موسيقية  مقطوعة   : سريينادا   )4(
أغنيٌة  األصل  يف  هي  و  ما.  أحٍد  رشف  عىل 

ليلية تُعزف تحت رشفة املحبوبة. ـ املرتجم.
الروماين  القائد  إىل  هنا  اإلشارة   )5(
القرن  يف  الرومانية  اإلمرباطورية  مؤسس 
األول قبل امليالد » يوليوس قيرص« الذي أُطلق 

اسمه عىل شهر متوز ـ يوليو ـ املرتجم.  



ت: د. فاطمة صفا
مرتجم وأستاذة جامعية من سورية

الكاتب والصحفي اإليراين هوشنغ غلشريي

ولد يف عام 1932 يف مدينة أصفهان، وتويف يف عام 2000 يف مدينة طهران، 

يُعّد واحداً من أهم الكتاب اإليرانيني املعاصين، يف بداياته كان مدرساً يف قرى 

أصفهان ومن ثم أصبح محارضاً يف جامعة طهران، قام بتدريس مجموعة من أهم 

الكتاب والقاصني اإليرانيني، وافته املنية عن عمر ناهز 62 عاماً، وأودع الثى يف 

إمام زادة طاهر يف مدينة كرج.

 من أهم أعامله:	 

من املجموعات القصصية القصرية: مجموعة مثل دامئاً، ومصالي الصغري، ونصف القمر املظلم.• 

من املجموعات القصصية الطويلة: ملك السود، حديث الصياد والشيطان.• 

من الروايات: األمري احتجاب، كريستني وكيد، حمل الراعي املفقود.• 

لم•يكن•سوى•طائر•
هوشنغ•غلشيرى
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امللحم إمساعيل 

    يف يوم ما يف زمان ما، ُوِجدت مدینة عيل آباد، وكان ماكان. يف ذلك اليوم ويف 

تلك املدينة مّل الناس الربيع والخريف، رشوق الشمس وغروبها؛ ملّوا من األصوات، 

ومن مللمة أوراق الخريف املصفرة املتناثرة عىل األرض؛ لذا اتُِخذ القرار فُجِمع حديد 

املدينة، وبُِني منه سقف معدين كبري غطى املدينة كلها، وُشيدت مئتا طاحونة هوائية، 

ُحطّمت املصابيح والفوانيس وُصِنع منها كرة كبرية ُعلّقت أسفل سقف املدينة، وأُنرِيت 

بنور ساطع يخطف األبصار، حان دور األشجار والطيور فأصدر التعميم تلو التعميم: 

»من واجب كل فرد من أفراد املدينة –  وبأقىص رسعة - اجتثاث شجرة من األشجار 

ورميها خارج أسوار املدينة وإال فإنه وفق املادة....«  

   لقد كان قراراً جائراً ولوكنت هناك لرأيت كيف تناثرت وتبعثت األشجار يف 

واملناشري  الفؤوس  فُحِملت  الدلب؛  أشجار  بقلع  القرار قطعياً  كان  لقد  املدينة،  أرجاء 

والحفارات لقتل تلك األشجار التي زيَّنت األرض بخرضتها يف الربيع لسنوات وسنوات، 

ولو كنت هناك لرأيت كيف ُحِملت وأُِخرجت من بوابات املدينة، أما األطفال والشيوخ 

فقد حملوا أواين الرنجس والياسمني كبريها وصغريها، وألقوا بها يف حفرة ضخمة 

خارج املدينة.

     لقد صدر القرار، ووصل البالء إلی الطیور واألسامك والدجاج والكالب والقطط، 

وعىل مدار أسبوع كامل، كانت سيارات النقل ترافقها عرشون شاحنة وأربعون رجالً 

من الرجال األشداء؛ تجوب أرجاء املدينة بحثًا عن أقفاص القناري والبالبل وأحواض 

تلو  الواحدة  الحامم  وأعشاش  الدجاج  أقنان  جمعوا  منها،  للتخلص  املمتلئة  السمك 

سوا األكياس  األخرى، وألقوا بالكالب والقطط يف أكياس الطحني الفارغة ومن ثم كدَّ

بعضها فوق بعض.

والنباتات  الرتاب  من  متاماً  خالية  آباد  عيل  مدينة  أصبحت  شهر،  مرور  بعد     

والطيور، تحولت إىل مدينة منوذجية ال ليل فيها وال خريف، فعىل خالف جميع املدن 

التي تحيك شوراعها قصصاً عن الربيع األّخاذ الجميل؛ مل يعد هنا من أثر للعربات 

والخيول، ومهام بحثت وتجولت وأنصت فإنك لن تسمع نباح كلب أو صياح ديك، ذلك 

الصياح الذي كان يوقظ الناس من أحالمهم الجميلة.

   كل يوم، يف متام الساعة الثامنة صباحاً، ومع ارتفاع أصوات أجراس املعامل، 

كان سكان املدينة يبدأون يومهم، ورمبا تناولوا فطورهم ورمبا ال، يرتدون مالبسهم، 
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جان بول سارتر والتحليل النفسي الوجودي

الشباب )صغار  الخامسة كان  الساعة  الحافالت متجهني إىل عملهم، عند  ويستقلون 

السن( يرتادون دور السينام )سينام بالس( حاملني معهم السندويشات وعلب الببيس، 

ذهبوا  ورمبا  واملقاهي،  الغوى  بيوت  يرتادون  فكانوا  )البالغني(  والنساء  الرجال  أما 

إىل ساحات املدينة ليتأملوا األشجار املنحوتة من الحجر وأوراقها الخرضاء املصنوعة 

من األملنيوم، أو الطيور الحديدية املعلقة فوق أغصان الشجر والقناديل امللونة وصور 

النجوم العارية يف السامء.

   ويف يوم حّل البالء، الشك أنه كان بالءاً، وهذه املرة وبال أدىن شك كان البالء 

قادماً من السامء، تجمع العديد عند الساحة الكبرية ليتأملوا النوافري والبط البالستييك 

واألشجار الحجرية، وفجأة ومن بني الطيور وقعت أنظارهم عىل طائر قناري صغري 

ينشد األلحان ويرفرف بأجنحته الصفراء الصغرية الجميلة، ويف الحال دقَّت نواقيس 

الخطر يف أرجاء املدينة وهرع الحراس بثيابهم الجديدة الالمعة إىل الساحات العامة 

ليبحثوا عن العصفور يف األزقة والشوارع والبيوت يف كل مكان. 

     بحثوا تحت البيوت يف خبايا الصناديق ولكن مل يعثوا عليه، من أين أىت هذا 

القناري الصغري ذو األجنحة الصفراء الجميلة؟ ال أحد يعلم!، فأبواب املدينة موصدة 

يخرج منه  أو منفذاً  البيوت ال تكاد تجد فيها شقاً  بإحكام، وليس هناك حدائق، أما 

الطائر، فّكر كبار املدينة وحكامؤها ومتعنوا يف األمر ولكن محاوالتهم مل تفض إىل 

القناري أىت من بوابات املدينة، ولكن هذا غري ممكن فأمام  كُتب وقيل: إن  نتيجة. 

مدخل كل بوابة ُوِضَع حراس بعتادهم الكامل؛ مسدسات وشبكات وعيص خشبية ذات 

األرز والقمح  أكياس  بالقطار مع  الطائر قد أىت  إذا البد أن هذا  رأس فيض مكور، 

والحبوب، أو رمبا وضع أحدهم - يف إحدى املدن املجاروة- بيضة قناري يف مكان 

دافئ ومناسب، ففقست البيضة وتحولت إىل طائر هرب من مخزن املدينة وأىت وجلس 

فوق غصن الشجرة الحجرية وبدأ بالغناء والرفرفة بتلك األجنحته الصفراء الجميلة.

    دق ناقوس الخطر، فتدفق الحراس إىل األزقة وبني بيوت الناس، ولو كنت هنا 

لرأيت كيف دخلوا البيوت غري مكرتثني ألحد، بحثوا يف كل مكان، يف السقيفة، يف 

الصناديق، تحت البيت، خلف املكتبة، مل يرتكوا شيئا إال وبحثوا وفتشوا فيه حتى بقج 

جديت املغلقة والتي تروي القصص الجميلة عن الطيور والنجوم و الحجارة الصغرية، 

ولكن هل كان من املمكن أن يعثوا عىل طائر بهذا الحجم الضئيل؟ّ! 
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ت: د. إبراهيم حييى شهابي

    وحدث، أن يكون العامل منهمكني يف العمل، وصوت اآلالت يعلو يف املكان، 

والسيارات الكبرية والصغرية تخرج من فوهة املعمل مثل الفراخ، وفجأة، يحدق أحدهم 

بزاوية من الزوايا منذهال، ومن أذن ألذن، وخالل أقل من دقيقة يكّف الجميع أيديهم 

يدق  جديد  ومن  الجميلة  الصفراء  األجنحة  ذو  الصغري  القناري  ليتأملوا  العمل  عن 

األزرق  بلباسهم  الحراس  ويصل  بالوصول،  اإلطفاء  سيارات  فتبدأ  الخطر،  ناقوس 

وأزرارهم الجديدة الرباقة إىل املعمل، وبلمح البرص ينسل القناري كقطرة ماء تحت 

ويرشون يف  األبواب،  ويقفلون  املعمل،  خارج  العامل  بإخراج  الحراس  فيبدأ  األرض، 

داخل الصالة مادة سامة )د.د.ت( مخصصة لقتل الحرشات الضارة... ومع هذا كله، ال 

تكاد متيض ساعتني أو ثالثة حتى ترى القناري الصغري بأجنحته الصفراء الالمعة إال 

وقد أىت وجلس ...

   بعد عدة ساعات يظهر العصفور من جديد، يجلس فوق الحنفية الحجرية مقابل 

البلدية مرتمنا باأللحان، ولكن ما إن تصل إىل املسامع أصوات أرجل الحرس  مبنى 

فوق أرصفة املدينة الالمعة النظيفة حتى يبدأ الناس باالنسحاب من املكان فريمون 

بأنفسهم يف الرتاموي والحافالت عائدين إىل املدينة، أما القناري فيطري محلقا يف 

السامء ليعود من جديد إىل ساحات املدينة بني الساعتني الخامسة والسادسة مساًء.

وتشتاق  تحن  وقلوبهم  الطيور،  عن  الجميلة  بالقصص  األطفال  ذاكرة  تزدحم     

لقناري صغري جميل يحملونه بني أيديهم، أو لقطة يداعبونها، أو ملزهرية فيها ورود 

تلك  كتبهم؛  يحملوا  أن  من  بدالً  الثامنة  الساعة  يف  أي  الساعة  تلك  ...يف  الرنجس 

الكتب امللئية بصور األشجار الحجرية واملداخن، وأشكال الحراس وصفاتهم، ويذهبوا 

كام بقية خلق الله إىل املدرسة ويجلسوا فوق مصطبة الصف الحديدية، ويستمعوا إىل 

معلميهم املتنورين، ويفكوا رموز املعادالت الرياضية، بدال من ذلك كله كانوا يتمردون 

...عند الساعة الخامسة أو السادسة - يف الوقت الذي تخلو فيه الشوارع من الناس- 

كانوا يتوجهون نحو األزقة والساحات العامة للمدينة لعلهم يصادفون القناري الصغري 

مساًء  الخامسة  أو  الرابعة  الساعة  حتى  بحثهم  الجميلة. وميتد  الصفراء  األحنجة  ذو 

القناري  بصور  تحفل  األوىل  كانت صفحاتها  التي  واملجالت،  الصحف  موعد صدور 

)الكاملة وغري الكاملة(؛ إحداها مثالً صورة للقناري وهو يجلس فوق الحافلة املؤلفة 

من طبقتني، أو صورة له وهو يجلس فوق متاثيل الساحات امللونة، وكانت الطبعات كلها 
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السحرية  الزهرة 

تتحدث عن الجهود الحثيثة املبذولة من قبل املكلفني واملأمورين للقضاء عليه. 

وأكل  الشاي  تناول  وبعد  املدينة،  شيوخ  عقدها  كثرية  جلسات  وبعد  أخرياً،      

كفوا  اآلخر،  تلو  التقرير  وإرسال  األخرى  تلو  الواحدة  الجلسات  وإقامة  البسكويت، 

عن البحث وأيقنوا أن تفكريهم عاجز عن استيعاب ما يحصل وهذا ما جعل الصحافة 

تعنون بحروف كبرية وعريضة: »لقد تخىل الشيوخ عن متابعة القضية. لقد استسلموا«.

     أىت اليوم الذي كرب فيه األطفال وبلغوا أشدهم، وبدأوا يتمردون، فدمروا الطيور 

الفلزية، والبط البالستييك، والقناديل الضخمة املعلقة تحت سقف املدينة املعدين، لقد 

اخرتقت واحدة من الطلقات املعدنية املدورة الزاوية اليمنى من القنديل، ويومها قالت 

جديت: »إن القنديل كالشمس ُعميت إحدى عيناه«.

   لقد تعب عامل البلدية والكنَّاسون من جمع األلعاب والورود البالستيكية والطيور 

الرياضية  الساحات  أسفلت  تشقق  الفرتة  تلك  يف  والطرقات.  الشوارع  من  املعدنية 

والشوارع واألزقة دفعة واحدة، وخرج العشب األخرض والنباتات من تحتها وبدأ املاء 

يتسلل من سقف املدينة، وفجأة بدأ الناس يشعرون مرة ثانية باملطر، نعم، لقد كان املطر 

الخفيف يتساقط فوق رؤوسهم، ورائحة رطوبته كانت تدغدغ أنوفهم. شيئا فشيئاً كان 

ملف الكناري الصغري ذو األجنحة الصغري الصفراء يزداد، حتى مأل الغرف األساسية 

الساعة  اليوم، عند  أن أىت ذلك  للمزيد. إىل  يتسع  املكان  يعد  املدينة ومل  يف مراكز 

الذين  اإلطفاء  ورجال  الحرس  جميع  إحضار  تم  الخطر،  نواقيس  كل  دقت  الثامنة، 

غطوا شوارع املدينة وأزقتها، أخرجوا األهايل من املنازل ومن املعامل واملخامر وبيوت 

الدعارة، وفتشوا النساء والرجال واألطفال، من ثم فتحوا أبواب املدينة وألقوا الجميع 

ويحملون  األقنعة  يضعون  كانوا  املدينة  يف  اإلطفاء  ورجال  الحراس  انترش  خارجها، 

والنساء  الرجال  ومهام رضب  األبواب،  شقوق  سّدوا  )د.د.ت(،  السموم  رش  خراطيم 

أبواب املدينة وجدرانها بأيديهم، ومهام بلغ بكاء األطفال، مل تكن األبواب لتفتح لهم، 

ومل تفتح. 

  لقد أغلقوا أبواب املدينة ومنافذها بإحكام، وأوقفوا الطواحني الهوائية، انترشوا 

موا جميع الشقوق وفتحات املدينة، رقَّعوا  يف املدينة من هذا البيت إىل ذلك البيت، عقَّ

موا اإلسفلت، وهيأوا القنابل، ووضعوا من جديد األوراق الخرض املعدنية  سقفها، ورمَّ

األزرق  باللون  املدينة  سقف  ولونوا  الحجرية،  الشجر  أغصان  عىل  املعدنية  والطيور 
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الغامق الجميل، ونثوا عليه بعض الغيوم البيضاء، وعند نهاية األسبوع، مل يكن هناك 

من أثر للقناري الصغري ذو األجنحة الصفراء الجميلة، وعندها فتحوا األبواب.

   نعم... حقاً... لقد فتحوا األبواب عىل مرصاعيها، ووقف الحراس بلباسهم األزرق 

اآلخر،....  تلو  الواحد  البعض  بعضهم  وراء  األبواب  عند  املتأللئة  وأزرارهم  الجميل 

وصدورهم..... 

  حقاً! لقد فتحت األبواب عىل مرصاعيها...، ولكن أهايل املدينة كانوا قد رحلوا، ومل 

يكن هناك من أحد يقف خارج بوابات املدينة، لقد رحلوا،  رحلوا جميعاً. 



ترجمة: يحيى عبد القادر األمري

مرتجم من سورية 

حتى•العتبة
سلفاتور•غوتا

*كاتب إيطايل )1887- 1980( بدأ كتاباته مبكراً عندما صدرت له مجموعة قصصية 

عام 1909 بعنوان »قبل النعاس«، وبعد ذلك بسنوات ثالث بدأ بنرش الجزء األول من 

تتألف من حوايل ثالثني  والتي  »الورعة«،  بعنوان  الرئيسة »ملحمة األرشعة«  روايته 

قصة. يعدُّ غوتا كاتباً غزير اإلنتاج فقد كتب الكثري من املرسحيات كمرسحية » وصيفة 

بارد »، وكتب قصصاً للصغار مثل »األلبي الصغري« ذائعة الصيت، وكتب كذلك للسينام. 

من أعامله الرئيسة:	 

»الورعة« 1912. • 

»االبن القلق« 1917. • 

»أجمل نساء العامل« 1919. • 

»األلبي الصغري« 1926. • 

» أصل الخطيئة » 1929. • 

» مثامنائة » -1941 1942. • 

» ملحمة األرشعة » )ثالثة أجزاء( 1944. • 

 وهذه القصة مرتجمة عن كتاب »Italiani 1972 Racconti »أي« قصص إيطالية 1972.



اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 1182021

ت: حييى عبد القادر األمري

من يدري من هو؟ أود أن أعرف، عىل األقل، ما اسمه وماذا جاء يفعل هنا. رأيته 

قادما مساًء يوم الخميس. كنت عند النافذة مصادفة عندما كانت الحافلة يف طريق 

عودتها إىل املحطة: توقفت الحافلة أمام »نابوليوين دورو« ونزل مرسعاً ذلك السيد 

ل يك يحمل اثنتني أو ثالثاً من حقائبه الفاخرة املصنوعة  الذي أومئ فيام بعد إىل الحامَّ

من الجلد األصيل. 

االختالف عن جميع  بل شديد  مختلف  األقل،  فهو، عىل  نعم!  أي  رائع؟  رجل  إنه 

الرجال عندنا هنا، وعن شباننا وعن مسّنينا. وهو عىل كٍل يف غاية األناقة. يأيت إىل 

الرشفة مرتدياً بيجامة من حرير؛ ولديه ثالثة أو أربعة منها، الواحدة منها أجمل من 

األخرى. 

عند  أشيب  شعره  قوياً؛  يكون  أن  يجب  املنكبني،  إمنا عريض  ونحيالً  كان طويالً 

الصدغني، يخرج بخفة. يبدو أنه ال يدري إىل أين يذهب وأنه ال يعرف أحداً هنا. ال 

يحب البكور: فمنافذ غرفته تبقى مغلقة حتى الحادية عرشة، وبعدها يظهر ألول مرة 

عند الرشفة مقلام أظافره يف أغلب األحيان. ينظر إىل الساحة دومنا اكرتاث وإىل املارة 

ثم ينسحب إىل الغرفة، يخرج مجدداً ليدخن سيجارة، يسند مرفقيه إىل الدرابزين. كان 

يرتدي هذا الصباح بيجامة حمراء قامتة اللون بأزهار سوداء كبرية تشبه إىل حد ما 

كيمونو حريري رأيته ربيع هذا العام يف واجهة أحد املحالت يف تورينو وقد أعجبني 

ا إعجاب؛ كان لوتشو سيشرتيها يل لو مل يقفز يف ذهنه عند لحظة الدخول إىل  أميَّ

املحل الوسواس الذي يجعله يعتقد أن كيمونو كهذا ال يناسب سيدة محرتمة. إنها أفكار 

األزواج! يبدو وخالفاً لذلك أن تلك األلوان تتامىش متاماً مع املوضة؛ ما يُثبت يل أكث 

دامئاً يف الحكم عىل نفيس كسيدة، لنقل ذلك، عضو يف املنظامت الفاشية بخصوص 

الذوق الجيد. ولكنني. .. أود أن أعرف من ذاك الرجل؛ ما اسمه وماذا أىت ليفعل هنا. 

تحدثت صباح هذا اليوم مع زوجي وطبعاً من دون أن أُظهر اهتامماً كبرياً بذلك. 

بالسياسة  تتعلق  ألسباب  رمبا  أو  مكتبه،  بسبب  رمّبا  اليوم  هذا  البال  مشغول  لوتشو 

املحلية. 

اعتدت منذ وقت قريب أال ألّح يف طلبايت عندما أراه عابساً ومكَّدر الخاطر. يا 

للرجل املسكني! إنه يعمل منذ الصباح وحتى املساء لبعض الفالحني األفظاظ، وليتهم 

يدفعون مثن قوائم األتعاب، والذين يُفقدون صرب القديس؛ إضافة إىل ذلك، فقد تم 

تعيينه مستشاراً يف املجلس البلدي، وهو منصب فخري وهو الدرجة األوىل ـ كام أقول 



119 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

العتبة حتى 

دامئاً للوتشو ـ للصعود )ومن يدري؟( إىل ذرى النرص العليا. ولكن من الثابت أنه يُهدر 

الوقت، ويُشغل الفكر وال يجلب املال. 

هناك نساء – إنني واثقة متاماً ـ يردن أن يصبحن رجاالً. أما أنا فال، أنا سعيدة 

جدا بحايل. فأنا أنتمي إىل عداد املحظوظات. لدي زوج يكسب املال ويحبني، ولدي 

بيت جميل يف مركز املدينة له رشفتان وثالث نوافذ تطل عىل الساحة الرئيسة للمدينة، 

بضعة  لقضاء  املدينة  وفيال صغرية يف ضاحية  املقربة،  وقرب يف  املرسح  ومكان يف 

أسابيع يف فصيل الربيع والخريف، »اليشء املميز«. أرتدي أجمل الثياب ذات الذوق 

الرفيع، كذلك جسدي )كام يقول الجميع( متناسق وأنيق؛ بقية النساء يقلدنني، أنا سيدة 

محرتمة ال يستطيع أحد أن يغتابني كثريا. ما الذي ميكنني أن أطلبه أكث من الحياة؟ 

اليوم  هذا  ففي  دورو«  »نابوليوين  من  الوسيم  املجهول  ذلك  إىل  بالعودة  ولكن 

علمت بعض األشياء زيادة عن األمس. فقد قال يل لوتشو أنه نبيل من فلورنسا وقد 

جاء من كورمايور التي قىض فيها شهر أب: وهي أخبار تم جمعها مبشقة من موظف 

الفندق. سمع لوتشو اليوم يف املقهى متتامت تدل أنه قد ال يكون طيباً، أو أن يكون 

لصاً بقفازات صفراء أو نصاباً. لكنني ال أعتقد ذلك فأوالً ال يخطر ببال اللص أن يستقر 

هنا حيث أقىص ما ميكن للصوص فعله هو اقتحام 

بالتارويك  إال  يلعبون  ال  هنا  لكن  اب؟  نصَّ ضئيل.  بربح  الصغرية  املخازن  بعض 

وإلزجاء الوقت! ال ال! أعتقد بدالً من ذلك أن يكون عاشقاً إلحدى السيدات العظيامت 

يف ضيافة أحد القصور أو الفيالت يف الضواحي. فلديه طريقة مميزة يف النظر إىل 

النساء. ...

متاماً  يناسب  طبعاً.  وحده  األول؛  الصف  موقع  يف  املرسح  يف  كان  أمس  مساء 

كمدخن، يضع زهرة بيضاء يف عروة قميصه، كان حليق الذقن وممشطاً بعناية، جاداً، 

قليل الحركات، كل بعض اليشء لكنه عديم املباالة متاما أمام املشهد املرسحي. 

والنظرات  الطريفة  الحركات  تأمل  يف  استمتعت  بالحضور.  غاصاً  املرسح  كان 

االختالسية واالبتسامة يف مواقع الجمهور للسيدات. ما أشد تهورها! قلت ذلك للوتشو 

املشغول البال دامئا بأعامله. مل يكن قد انتبه إىل يشء واصدقْني القول. 

بعد املشهد األول زارنا املحامي غاريتي وهو شاب تدرَّب بعض الوقت يف مكتب 

الفور عن  تحدثنا عىل  وبالطبع  بيانكيني.  النيابة  وكيل  من  مفوض  اآلن  وهو  زوجي 

ذلك املجهول وقد قال غاريتي ما يصح عنه وما ال يصح: لص، نصاب. متطفل الخ الخ. 
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وهذا طبيعي! فهذا األخر شديد األناقة والظهور، ويك ال نزعج شبابنا يجب أن نتعاطف 

معهام. لكن غاريتي جعلني ألتفت إىل يشء مل أعره انتباهاً من قبل. 

املنظار  يركز  إنه  ها  جيداً  تالحظيه  هل  إليه.  انظري  ثم  البيكالوغا  إىل  »انظري 

نحو مقدمة املرسح ثم يتحوَّل شيئاً فشيئاً. ... انتبهي! سرتين أن املنظار سيتوقف عند 

البيكالوغا. أمل أقل لك ذلك؟ انظري اآلن إليها«. 

»تتظاهر بالعفة والبالهة! » 

»لكنها تقبل. أال يبدو لِك وجود اتفاق بينهام؟« 

»مستحيل! فهو مل يُشاهد قط متحدثاً مع أحد. ..« 

»أمام الناس« 

»إنه هنا فقط منذ ثالثة أيام«. 

»وما معنى ذلك؟ إن كان هو مغوي النساء الشهري ذلك الذي يقولون إنه....« 

»آه، أيقولون ذلك أيضا؟« 

»بالتأكيد هو مغٍو وُمستِغل«. 

»إنه يجد القليل ليستغله...« 

معتدة  يجعلها  فهذا  الفلورنيس.  الرشيف  الرجل  مغازلة  البيكالوغا  تقبل  أن  أفهم 

بنفسها! ولكن أن يكون هو الذي كان وسط هذا الكم الكبري من السيدات الحسناوات 

واآلنسات مساء أمس يف املرسح قد اختار البيكالوغا تحديداً فهذا ما ال أستطيع فهمه. 

إنها لطيفة نعم وصبية نرضة، ولكن وجهها عديم التعابري، نظرتها تفتقد الحيوية؛ تبدو 

قد  كانت  أسودا  جورجيت**  كريب  ثوب  ارتدت  البارحة  ومساء  سيئاً  ترتدي  كدمية. 

دشنته يف العام املايض عند الرقصة الكربى يف النادي. ذاك الثوب املذكور قد غلّفه 

لها يف تورينو األخوات غلوري ثم ُعرف أنه قد خاطته هنا ماريولينا املعتادة. واآلن 

تقلد ثويب وهذا واضح!  العنقية يك  املقورة  بالشذر***حول  طبقت عليه دورة زركشة 

ثويب من عند مدام جيالرد أصيل وعليه ملصق العالمة التجارية. 

إذا أردت فلن يكون صعباً  بالتأكيد  آه حسناً جداً!   »البيكالوغا! واندا البيكالوغا! 

تجنب مراقبة الزوج؛ إنه غالباً يف الخارج بسبب عمله. هكذا قالت أيضاً النقابية التي 

رافقتها املسري بعد املرسحية. لنبق ونشاهد إن كانت وروداً...« 

».... ستزهر« أنهى غاريتي الحديث. 

اليوم هو األربعاء، يوم زيارة بيانكيني. خالل نصف ساعة كم من األشياء عرفت! 
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كان حارضاً أيضاً الزوجان تشيبيليتي، السيدة ليفي، ستانجر وجياكينو. 

ـ 2 ـ

اإلشاعات حول  أن  يبدو  املرسح.  البارحة يف  ليلة  التعليق عىل  تم  بدء  بادئ ذي 

البيكالوغا لها أساس جدي. غري املنظار! فقد شوهدت صباح األمس وهي تدخل إىل 

وبعد ذلك بقليل شوهد يدخل هو أيضاً.  التي تبدو مهجورة تقريباً  كنيسة سان روكو 

ظل  تحت  فعله  أرادا  ما  فعل  يزمعان  كانا  عندما  أزعجهم  الكنيسة  خادم  يكون  قد 

كريس االعرتاف. لكنني ال أستطيع تصديق أن يكون لواندا مبادئ دينية سليمة؛ املتهورة 

املقدسة. هذا كثري جداً، هيا! وعىل  األماكن  تدنيس  ولكنها عاجزة عن  نعم  الحمقاء 

الرغم من ذلك مثَّة من يحلف أنه رآهام يخرجان معاً من الكنيسة. 

لكن هناك املزيد؛ فقد متت استضافته يف بيت جياين وهذا معلوم. وعائلة جياين 

هي أكث العوائل أرستقراطية يف املدينة وأكثها إكراماً للضيف؛ كانت السيدة متألقة 

للغاية يف شبابها: لديها أنستان لطيفتان ومحّررتان للزواج لطيفتني ومحررتني... 

وهكذا يجعل رجلنا هذا مكاناً له يف الضاحية؛ رأيته صباح هذا اليوم يخرج من 

الفندق مرتدياً ثياباً رمادية فاتحة منزهة عن الخطأ كالعادة. تجاوز الساحة متصفحاً 

رسالة. إنه رجل وسيم ال مراء يف ذلك. لدى مروره يلتفت الجميع لرؤيته، يخرج الباعة 

ويقفون عند عتبات محالهم التجارية. يدعى باولو جينتيليني، هذا ما قاله رئيس البلدية 

لزوجي، ويظهر كذلك لرئيس البلدية أن باولو جينتيليني هذا هو سيد موثوق به وثري 

قدم من كورمايور عابراً يقيض قسامً من فصل الشتاء يف باريس وقسام يف فلورنسه 

حيث يعارش نخبة املجتمع. ولكن ملاذا هو هنا. .. إنه لغز.

إنها متطر، فمنذ صباح اليوم يتساقط رذاذ يف غاية الرقة يسطّر واجهات البيوت 

الشاحبة التي تبدو وكأنها تذرف الدموع. 

بريق رشقي  يا  الرائعة،  الشمس  أيتها  وداعاً  بالحيوية،  املفعم  الصيف  أيها  وداعاً 

املوصد، يا بهجة أيامي املتشابهة! ها قد أعلن الخريف الرمادي عن قدومه. 

نحو  أنظر  رشفة  فراغ  يف  أريكة  عىل  مستلقية  كنت  مقفرة،  الساحة  تبدو  اليوم 

األسفل دومنا اكرتاث. مثة مظالت كبرية قامتة تسرت رؤوس أشخاص يسريون بطيئاً، 

أعرفهم جميعهم تقريباً من خالل مشياتهم أو من خالل مميزات يف ثيابهم. يخرج 

الجلود من محله، يقلب املريول نحو بطنه ويضع يديه يف جيبيه، يركض  بائع  عامل 

أملح  الزجاجية  املقهى  واجهات  إحدى  خلف  املقهى.  يف  يختفي  ثم  الجدار  مبحاذاة 
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الصورتني الجانبيتني ملتقاعدين يلعبان ورق الشدة. يتاميل صوت خافت وكئيب لبيانو 

الساحة،  يجتاز  قبالتنا،  الثاين  الطابق  ذلك  من  يصدر  متاموجاً  وبطيء  ثقيل  بشكل 

يتوقف للحظة واحدة وكأنه تعث بنغمة نشاز، ليتالىش هنا وكأنه ملسة شوق يائسة. 

لقد دق جرس الباب. نهضت عىل الفور. 

ها هو لوتشو. 

»آه، يا إلهي! كيف حالك؟« 

»أنا جائع. هل أعددت املائدة؟« 

قبّلني عىل خدي. 

»ذقنك طويلة! ملاذا ال تعتاد عىل أن تحلق ذقنك كل صباح. .. أنت أيضاً؟« 

آه، إنها ملتعة عظيمة! من مرصدي هذا يف األعىل أستمتع به بشكل كامل. بعد رقصة 

ذلك املساء يف النادي أصاب مس من الجنون جميع صديقايت ومعاريف السيدات. 

يف ذلك املساء بكيت ألنني مل أستطع الذهاب إىل تلك الرقصة )مل يصلني الثوب 

من تورينو يف الوقت املحدد(؛ لكنني سعيدة اآلن ألنني بقيت يف البيت: فغيايب كان 

ُمالحظاً وتم التعليق عليه؛ حتى من طرفه. 

»حتى من طرفه! لكنه ال يعرفني!« قلت للسيدة بيانكيني التي تروي يل كل يشء. 

ـ 3 ـ

»آه إن كان يعرفك! إنه يعرف اسمك وكنيتك. إنه يعرف كل يشء«.

ال يُثار يف الصالونات إال الحديث عن جينتيليني: فقد قّدم نفسه إىل جميع النساء، 

تحدث معهن جميعاً... أيُّهن هي املفضلة؟ أهي البيكالوغا؟ ال يبدو ذلك. مثة من يقول 

أغلب آنسات عائلة جياين ومن يقول بيانكا موريتي، ومن يقول حتى النقابية. 

و... هل هذا فعيل؟ الفعيل هو هذا: منذ يومني كانت متر من هنا خياطة شهرية 

هل  عفوي؟  بشكل  قِدمت  هل  دورو«.  »نابوليوين  لها يف  مسكناً  اتخذت  تورينو  من 

هو الذي أىت بها؟ لقد أرسلت تلك الخياطة إلينا نحن السيدات بطاقة دعوة للذهاب 

إىل غرفتها يف الفندق ملشاهدة موديالتها. الحظت أن غرفة الخياطة قريبة جداً من 

غرفة جينتيليني. كنت أراقب من خالل رشفايت عرض األزياء املستمر للزائرات اللوايت 

يلجن مدخل »نابوليوين دورو« وحجتهن املقنعة، طبعاً، هي الصعود إىل الخياطة. لقد 

مرْرَن جميعهن تقريباً: بعضهن حتى مرتني. مالحظة هامة: منذ يومني بقيت رشفة 
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جينتيليني مغلقة خالل فرتة العرص: ونلمح بني األعواد الضوء الكهربايئ املشتعل، تُسمع 

دمدمة أدوات لتمشيط الشعر. قد تكون األختان موريتي قد تشاجرتا يف غرفة العاشق 

الشهرية،  الغرفة  تلك  السيدة جياين وابنتيها إىل  الفندق دخول  نادل  املشرتك. شاهد 

يُحىك عن عربدة )وفجور( وعن ترتيبات غامضة. فظاعات! ال بّد من حدوث فضيحة 

حتامً. 

نُت فيام بعد أنه كان يحدق مبارشة  يف بداية األمر مل أُعر انتباهاً لذلك لكنني تيقَّ

إىل رشفتي التي كنت أظهر فيها. عدت أدراجي إىل الغرفة عىل الفور. اعرتتني بعض 

الحرية. شعرت باإلهانة تقريباً. بعد قليل ارتديت قبعتي وخرجت. 

إنه يشء رهيب! مل سمحت له بالدنو مني يف الطريق؟ مل أذنت له بالتحدث إيّل 

واإلجابة إليه؟ رمبا ميتلك قدرات مغناطيسية للتنويم؟ أو رمبا هو فقط جسور جريء؟ 

يا لعينيه! يا لصوته! 

بعمل  أقوم  أنني  يل  بدا  معه  وبامليش  أومربتو،  طريق  عىل  ترافقه  نفيس  تركت 

طبيعي. أما ما تبقى فقد ظهر أنه مجامل مثيل، قال أنه كان يرغب منذ مدة بالتعرف 

إيّل، وأنه أحس بإحباط كبري عندما مل يرين يف حفلة الرقص، وأنني السيدة األكث 

أناقة يف املدينة، ال يشء إطالقاً من الريف. أراد أن يُقدم َ إىل زوجي.. 

»ماريا، مل أعد أعرفك. أنت عصبية، رشسة. ..« 

»هذا ليس صحيحاً، ها إنني أضحك لك!« 

وأنا  لنفيس  بعناية، وقلت  ارتديت  استيقظت هادئة جداً،  اليوم  لكنني صباح هذا 

أنظر إىل املرآة قبل الخروج: 

»مل َ إذن كل هذا القلق؟ أذهب لعند الخياطة! ما السيئ يف ذلك؟«

نقررها  أن  وقبل  فيها  نفكر  فقط عندما  أهمية وحسامً  األكث  نهاب حركاتنا  إننا 

وننفذها. عندما كنت خارجة من باب بيتي وأنا اجتاز الساحة ألج مدخل »نابوليوين 

دورو« شعرت أنني سيدة نفيس. 

سألت البواب عن رقم الغرفة التي تقطنها الخياطة. صعدت السالمل ببطء. 

الدورة  بعد  عيّل  استوىل  ـ  الخوف  اضطراب  اآلن  بعد  ليس  ولكن  ـ  االضطراب 
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الثانية، يف الظل ويف صمت مسرتاح مقفر. هناك كان ميتد رواق طويل قاتم وكأنه 

مدخل جهنم. كان يتعني عيّل أن أتوقف ألن قلبي كان يخفق يف حلقي، واستندت إىل 

الدرابزين وأنا أُغلق عينّي. عندما فتحتهام رأيت رجال يتقدم يف الرواق: إنه هو! كان 

صخب خطواته قد خف بسبب 

احتكاكه بقامش املعرب. رمبا كنت قد حدقت إليه بعينني مذعورتني ما جعله يبتسم 

إيّل: أذكر بالكاد ابتسامته اللطيفة والطيبة لصديق. لكنني ال أذكر متاماً ما قاله يل؛ 

بضع خطوات  أخطو  وتحيط يب.  تلفني  موسيقية  وشوشة  شجية:  إطراء  كلامت  رمبا 

نحوه. يف منتصف الرواق وها بعد برهة اجتاُز فراغ الباب املفتوح فتظهر يل. .. الغرفة. 

لحظات مرتفة ما بني العتمة والضياء، ونور خافت محجوب؛ أرى حافة أثاث ميضء؛ 

يف األعىل مثة باقة كبرية من الزهور. تجمدُت وكأنني يف صاع غري مدرك لكنني يف 

يأس ال مناص منه. حدقت يف باقة الزهور التي تجذبني إليها لكنني أرمتي خلفاً نحو 

جدار الرواق. 

»ال أستطيع!« 

عندئذ شعرت أنه ميسك يدي؛ استدرت بانفعال مجنونة، مل أرغب قطُّ باهتياج كتلك 

اللحظة ومل أكره قط بعنف متأهب وحيوّي جداً مثل تلك اللحظة. 

 »ال أستطيع!« 

ألتفت حويل وكأنني سارقة متفاجئة، مستعدة لفعل أي يشء يك تهرب. ما أشد ما 

يجذبني ذلك الظل املرتف، ذلك النور املحجوب، وما أكث ما يحثني عىل التمرد. 

 »ال أستطيع!« 

إنها إمياءة رفض. حدثُت نفيس. مل يعد يتفوه بكلمة. إنسان عينيه يلمع بشكل فاقع: 

سأصفع وجهه بيدي األخرى. 

الربودة  عادت  وقد  املسرتاح  عند  كنت  تركني  السالمل.  من  تصدر  خطوات  مثة 

تنتابني مضاعفة وجادة. نزلت. مر نادل بالقرب مني دومنا مباالة وانحنى. خرجت إىل 

الهواء الطلق يف الساحة. ملحت السيدة بيانكيني من بعيد. ذهبت نحوها، حييتها بهدوء. 

»أكنِت عند الخيّاطة؟«

»نعم؛ لكنني مل أجد ما يناسب ذوقي«. 

لقد رحل. 

اليوم؛ ظهرت خادمة عىل رشفته غري  نوافذ وأبواب غرفته مفتوحة طوال  بقيت 
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مرة. عرصاً حرض حامالن ممن يشرتون األدوات املستعملة ليأخذوا بعض املتاع؛ وقد 

ل يف عربة. ُحمِّ

»رحل صديقك« سألت غاريتي هذا املساء عند حلبة التزلج. 

»نعم؛ صباح اليوم يف الساعة العارشة، لقد رافقته إىل محطة القطار. وقد ائتمنني 

عىل بعض األشياء الهامة«. 

»قل؛ قل« لجأت لذلك يك أُخفي اضطرايب. 

»آه مل يذكر أسامء! إنه حقاً رجل مهذب. لقد قام بتأمالت حول أخالق النساء يف 

الريف«.

»هل قام بالكثري من املغامرات؟ والنجاحات العظيمة؟« 

»ماذا تقولني! ال يشء«. 

»ال يشء؟ وهل صدقته أنت؟« 
»قال ذلك بنربة حزينة أقنعتني. والباقي كان مفهوماً«. 

»ولكن الزيارات التي ال تعد وال تحىص إىل الخياطة، شجارات األزواج، الفضائح؟« 
» إنها حقيقية وواقعية حدثت. استطاع جينتيليني أن يثريهن جميعاً، أن يعشقهن 
نعم  يتجاوزنها.  لكنهن مل   .. قبلن دعواته، وصلن حتى عتبة غرفته.  جميعاً؛ جميعهن 
لقد تصلنب هناك، متردن هناك كوحش ضار. لقد هربن منه كافة. قال: »إنه يشء مل 
يحصل معي قط، وكأنه يشء ال يصدق. كلهن سواسية، يبدو أنهن تبادلن كلمة الرس؛ 
حتى عتبة املُحرم ال أكث«. وختم حديثه قائالً: »أردت أن أخترب الريف، لكنني مل أفلح 

يف إحراز يشء قط«. 
 ومع ذلك فقد أبقى هنا بعضاً من سمه: بخاراً من الشوق الجديد، قليالً من الضجر 

غري املألوف، كآبة لحرسة مرتاخية. 
األويل  الجمهور  عند صف  نثبت  كالتائهات؛  البعض  بعضنا  إىل  ننظر  املرسح  يف 
حيث كان يظهر كل مساء وسيامً ومتأنقاً. عندما كنا نجتاز الساحة كلنا كنا نرفع أعيننا 

بخفة نحو رشفة الفندق تلك حيث كان يظهر ببيجامته الرائعة. 
مل يعد هنا! لقد رحل! 

لكن العادات القدمية تعترب سيدة فضيلتنا: تُعلمنا كذلك كيف ننىس. 

الهوامش:
** قامش رقيق جعد 

*** الشذرة: لؤلؤة صغرية أو قطعة ذهب. 



ت: حسني سنبيل
مرتجم من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

جورب•الملك•آرثر

ِدل فلويد•

مرسحية هزلية من فصل واحد

مسرح

األدبية يف  النهضة  األدباء يف  أبرز  أحد   Floyd Dell  )1969-1887( ِدل   فلويد 
شيكاغو يف بدايات القرن العرشين. كان كاتباً أملعياً أيَّد املساواة بني الرجل واملرأة، ودافع 
عن االشرتاكية، وطرائق التحليل النفسية، مامَّ أثار حفائظ أبناء الطبقة البورجوازية يف 
بلده. ألَّف العديد من الروايات، واملرسحيات، وكتب الكثري من املقاالت الَّتي نرشها يف 
مجلَّة ماسيس املتطرفة ملَّا كان رئيساً لتحريرها، وقد أُودع السجن مرتني لنرشه أدباً 
اماً فيها وفقاً لرأيهم. أطلق عليه النُّقاد »أكث رجال األدب األمريكينّي تقلُّباً وتأثرياً  هدَّ

يف الثلث األوَّل من القرن العرشين«.
جلَّ  يقيض  نهامً رشهاً  قارئاً  وأصبح  األوىل،  حياته  سنني  منذ  بالقراءة  ِدل  أولع 
ساعاته يف مكتبة كوينيس املحلية. وقد نرش ما بني )1920( و )1933( إحدى عرشة 
 Were رواية، وكتاباً فيه قصٌص وقصائد. ومن بني تلك األعامل: »أكنَت طفالً ذات يوٍم؟
 Love in the Machine اآللة You Ever a Childe?« )1927(، و»الحب يف زمن 
Age« )1930(، و»العودة إىل الوطن Homecoming« )1933( وهو سرية ذاتية له. 
كام كتب مرسحية »حادثٌة تافهٌة Little Accident« الَّتي القت نجاحاً منقطع النظري 

يف سنة 1928.
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آرثر امللك  جورب 

الشخصيات	 
جينيفر روبنَسن	 
فيفني سميث	 
ماري	 
النسيلوت جونز	 

]غرفة معيشة يف كوٍخ صيفيٍّ يف كاميلوت Camelot يف مني Maine. تجلس امرأٌة جميلٌة 

عمرها بني الخامسة والعرشين والخامسة والثالثني يف كريٍس كبريٍ يف ضوء املصباح ترتق 

جورباً. اسمها السيِّدة آرثر ب. روبنَسن، أو لنقل أنَّ اسمها »جينيفر« إن أردنا أن نذكر لكم 

، فيلمح الناظر  اسمها قبل الزواج. تلبس عباءًة صيفيًة خفيفًة، وتسند قدميها عىل مسنٍد خشبيٍّ

إليها عقبني حريريني ناعمني. إنه مساء يوٍم صيفيٍّ لطيٍف، ولعلَّ أحدكم يساءل نفسه: » لَِم 

تجلس مثل هذه الفاتنة ترتق جورب زوجها؟ ففي هذا العامل ما مُيتع ويرسُّ من أعامٍل عدا 

الفتاة  اسم  ذاته.  السؤال  نفسها  تسأل  الباب  عند مدخل  الواقفة  الفتاة  أنَّ  ويبدو  ذلك؟«. 

فيفني سميث[.

فيفني: مرحباً يا جني !

جينيفر: أهالً فيفني! تفضيل بالدخول!

فيفني: كنُت مارًة من هنا.

جينيفر: ادخيل وواسيني دقيقًة أو دقيقتني، فأنا أرملة يف هذه اللحظات.

فيفني: )تدخل وتستند باسرتخاٍء عىل رّف املوقد( أََذهَب آرثر إىل نيويورك ثانيًة؟

جينيفر: أجل، طوال يوم األحد، وأنا وحدي.

فيفني: ال يبدو عليِك االهتامم. فإنَّ الَّذي يراِك يظنِك سعيدًة وأنِت ترتقني جورب زوجِك.

جينيفر: ابقي عندي ولنتبادل األحاديث، إالَّ إن كان لديك شاغٌل آخر. يبدو يل أنَّني مل أرِك 

منذ دهور.

فيفني: أخىش يا جني أنَّ لدي شاغٌل آخر.. وسأملح لِك تلميحاً واحداً.

جينيفر: ال تتظاهري بأنه ميكنِك أن متاريس الفّن يف هذه الساعة املتأخرة من الليل.

فيفني: بل ميكنني ذلك، غري أنني ال أمارس الفن. ال، يا عزيزيت جني، لسُت أسعى وراء 

الفن، بل أسعى وراء املحبوب.

هذا  أحب  ال  فأنا   .  Shaw شو من مرسحيات  امرأٍة يف مرسحيٍة  مثل  تتكلَّمي  ال  جينيفر: 

الهراء حول »السعي«، وحسبِك أن تقويل أنِك مغرمة، مثل امرأٍة متحرّضٍة، فخذي لفافة تبغٍ 
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وخربيني مبا تضمرين.

فيفني: )تُشعل لفافة تبغ( ال أعلم إن كنُت متحرضًة كثرياً، وأنِت تعرفيني يا جني، فعندما 

الحقيقة؛  يف  ذلك  تفعل  )وهي  سوقيٍَّة!  امرأٍة  مثل  أْم  سيِّدة؟...  مثل  أرسم  أتريني  أرسم، 

فمالمحها تدلُّ عىل أنها شابٌة جامحٌة طائشٌة(.

جينيفر: )بلطٍف( بالله عليِك! كوين سوقيٍَّة كام تشائني! ولكن ال تخربيني بأنِك تنشدين ذلك 

الصنف من الحب املجاين املتحرض، ألنني لن أصدقِك؛ فأنِت لسِت من ذاك الصنف األحمق 

يا فيفني. )تتابع رتق الجورب بهدوٍء(.

فيفني: ال، لسُت حمقاء عىل اإلطالق يا عزيزيت جني، فأنا أعرف الَّذي أريد حقَّ املعرفة، 

والَّذي أريده ال يتضمن إنكار أرسيت والتربؤ منها، ونرش صوريت يف صحف الصباح. حٌب 

مجاينٌّ؟ ال، عىل اإلطالق، فأنا أريد الزواج.

جينيفر: حسناً، من هو بحق الرّب؟

فيفني: أمن املعقول أنهم ال يثثرون بهذا؟ أحقاً مل تسمعي؟

جينيفر: وال حرٍف واحٍد.

فيفني: فلن أخربِك إذن.

جينيفر: ولكن.. لَِم؟

فيفني: ألنِك ستظنني أنني أسعى وراءه.

جينيفر: هراٌء! فأنا ال أعرف رجالً يف هذه األنحاء يصلح لِك يا فيفني.

 فيفني: شكراً يا عزيزيت! وهذا ما أراه يف أوقات سكينتي. غري أنني مغرمٌة به عاشقٌة له، 

فأكاد أنقاد له وأخضع.. أتتخيلني هذا؟

جينيفر: فام األمر إذن؟ أال يبادلِك العواطف؟ إْذ ال يبدو عليِك أنِك ضحية عواطٍف ال أمل 

فيها وال رجاء منها.

فيفني: أوه! بل هو مغرٌم يب، ولكنه ال يريد هذا؛ فهو يقول إن الوقوع يف الحب يتعارض 

وعمله.

جينيفر: يا لهذا الهراء!

فيفني: ال أعرف! فأنا أرى أن الوقوع يف هواي سيتعارض وعمل الرجل، وآمل ذلك.

جينيفر: )بتكلٍّف( فأنا ال أتعارض وعمل آرثر.

فيفني: يعمل آرثر بروفسوراً يف الفلسفة، وباإلضافة إىل هذا، فقد ألَّف كتاباً واستقرَّت حالته 

ا أنا فإين أعامل رجالً ما يزال يعمل. يرى أنه لو أُتيح له العمل بجٍد يف  قبل أن يحبِك. أمَّ

ح يل األمر كفناٍن زميٍل، وأنا  سالٍم وطأمنينٍة ثالث سنوات، لحقق ما هو مهٌم عظيٌم. وضَّ

أعرف مشاعره حقَّ املعرفة. أفرتض أنني ملهاٌة كبريٌة له!
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جينيفر: حسناً! فلَِم ال متنحينه الثالث السنوات الَّتي يريد؟

أنا  أترينني محسنٌة لإلنسانيَّة؟ حسناً،  أنا محبٌة للغري؟  فيفني: يا جني! ماذا تظنينني؟ هل 

لسُت كذلك، فأنا امرأة. ثالث سنواٍت؟ أمهلته ثالث ساعات، ومن ثمَّ هددتُه بأن أتزوَّج رجالً 

غريه ما أن أرجع إىل منزيل ما مل يعقد عزمه قبل انتهاء الثالث الساعات.

جينيفر: يا للسامء يا فيفني! أنِت متوحشة! وهل نجحِت؟

فيفني: ال أعلم؛ فالثالث الساعات مل تنقِض بعد، وأنا يف طريقي إليه ألحصل عىل الجواب، 

ب حقائبه استعداداً للرحيل  وال بدَّ يل من القول أنَّ ما يلوح غري مبرٍش بالخري، فقد بدأ يوضِّ

ر عليه أحد. إىل بوسطون.. يقول إنه ال يحب أن يتنمَّ

جينيفر: ولكن يا فيفني!

فيفني: آٍه! ال تواسيني بعُد يا عزيزيت جني، فلن ينطلق قطار الصباح قبل إحدى عرشة ساعة، 

وأنا مل أنتِه منه بعد.

جينيفر: )بفضوٍل( ما الَّذي ستفعلينه؟

فيفني: ال يشء فظٌّ يا عزيزيت، فإنَّ هناك الكثري من األمور الَّتي ميكن أن أفعلها.. البكاء 

عىل سبيل املثال، فإنه مل يَر امرأُة تبيك من قبل. لعلَِّك تظنيني أنني ال أستطيع البكاء؟

جينيفر: من الصعب أن أتصورِك تبكني.

فيفني: مل أُرد شيئاً من قبل بشدٍة حتَّى أبيك من أجله، غري أن قلبي سينفطر من أجله، فلم 

يبَق يل أي كرامٍة.. حسناً، سأميض إليه، وهذا كلُّ يشٍء. )ترمي لفافتها يف املوقد، وتهّم عىل 

الذهاب(.

 جينيفر: وماذا عن عمله؟ فلنفرتض أنه عىل حّق.

فيفني: فلنفرتض ذلك، فيجب إذن أن يقيض عمله خري قضاء. )تستدير إىل الباب( هل أبدو 

ن ال يقنع إالَّ بالربح؟  ن يرضون بالخسارة!؟ أْم ممَّ لِك ممَّ

جينيفر: سأراهن عليِك يا فيفني!

فيفني: شكراً يا عزيزيت! وداعاً!

جينيفر: )توقفها( ولكن يا فيفني..! لقد كلَّفت عقيل ما ال يطيق فلم أعرف من هو.. أرجوِك 

أخربيني!

فيفني: )بلهجٍة جسورٍة وهي عند الباب( حسناً! إن أردِت معرفته... إنه النسلوت جونز.

جينيفر: )تقفز من مكانها دهشٌة، حائرٌة، مرتعبٌة( آٍه! ال! ليس النسلوت!

فيفني: بل هو من غري ريب.

جينيفر: ولكن.. ولكنه متزوج!

فيفني: أهذا ما يزعجِك؟
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جينيفر: بل هذا ما يجب أن يزعجِك أنِت يا فيفني!

فيفني: ولكنَّ ال يزعجني قّط، فأنا ال أهدم أيَّ زواٍج، فليس هنالك أّي زواج ألهدمه، فأنا 

أعلم كلَّ يشٍء، فقد أخربين النسلوت باألمر.. زواجه انتهى منذ زمٍن بعيٍد، غري أنه مل يحصل 

عىل الطالق بعد.

جينيفر: ولكن.. ولكن إن كان هذا صحيحاً، لَِم مل يحصل عىل الطالق بعد؟

فيفني: عن عمٍد يا جني، جعل من زواجه حاميًة له من النساء املحبات من أمثايل، حاميًة له 

من الزواج ثانيًة.. أخربتِك أنه يريد العمل.

جينيفر: ولكن يا فيفني! إن مل يحصل عىل الطالق...

فيفني: سيحصل عليه، ولن يطول ذلك.. ويف أثناء هذا ميكن أن يخطبني.

جينيفر: يا لها من خطبٍة مضحكٍة! خطبة من رجٍل متزوٍج.

فيفني: أراِك تقسني عيلَّ يا جني، فليس األمر مضحكاً عىل اإلطالق، بل هو أمٌر بغيٌض. علينا 

أن ننتظر يف األقل شهراً، وأظن أنه عليِك التعاطف معي، وإين ألعتقد أنِك تحبينه.

 جينيفر: )بربود( فيفني!

فيفني: )بنربة ندٍم( أنا آسفة! مل أقصد ما قلت، غري أين أراه رجالً لطيفاً جداً.. وال أعرف لَِم 

مل تقع النساء يف غرامه بعد. حسناً، سأذهب إىل مرسمه حتَّى أعلم مصريي. متني يل الحظ 

إن استطعِت! ]تذهب[.

إليها وهي ذاهبة، ومن ثمَّ تقرتب من املوقد، وتستند عليه وهي ترنو إىل  جينيفر: )تنظر 

السامء، ومن ثمَّ تدمدم( النسلوت! ]تعود ببطٍء إىل كرسيها، وتجلس ساكنًة لحظًة ثمَّ تعود 

إىل رتق الجورب[.

]تدخل ماري الخادمة الجميلة من الباب الجانبّي، وهي تثري جلبًة يف القسم الخلفي من 

الغرفة[.

جينيفر: )بذهوٍل( أذاهبٌة يا ماري؟

ماري: ال يا سيِّديت، ال أشعر برغبٍة يف الذهاب الليلة.

]يشٌء يف نربة صوتها جعل جنيفر تستدير إليها[.

جينيفر: )بلطٍف( ولَِم يا ماري؟ ما األمر؟

ماري: )تقول وهي تغّص بالبكاء( آسفٌة يا سيِّديت! فال أستطيع كبح نفيس... مل أكن أريد قول 

يشٍء، ولكن ملَّا كلمتني...

جينيفر: )بهدوٍء( ما الخطب يا ماري؟

ماري: أنا فتاٌة سيئٌة )تغص بالبكاء ثانيًة(.

جينيفر: )بعد هنيهة تفكٍُّر( أجل؟ أخربيني عن األمر.
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ماري: سأخربِك.

جينيفر: أجل، األفضل أن تخربيني.

ماري: أردُت أن أقول لِك.. )تقرتب من جنيفر وتقرفص بجانبها( أردُت أن أخربِك قبل عودة 

السيِّد روبنَسن، فأنا ال أستطيع أن أخربِك إن كان هنا.

جينيفر: )تبتسم( زوجي؟ أتخشينه يا ماري؟

ماري: أجل يا سيِّديت.

جينيفر: )تحادث نفسها( مسكنٌي آرثر! هو ال يخيف الناس.. إنه منصٌف مقسٌط جداً.

ماري: هذا هو األمر يا سيِّديت، فهو يجعلني أفّكر دامئاً بوالدي.

جينيفر: وهل والدِك منصٌف أيضاً يا ماري؟

ماري: أجل يا سيِّديت، حتَّى أنني أكاد ال أجرس عىل أن أنبس ببنت شفة عامَّ ارتكبتُه، وإالَّ 

طردين من البيت.

جينيفر: )برتدٍد( وهل ما ارتكبِته يسٌء إىل هذه الدرجة يا ماري؟

ماري: أجل يا سيِّديت.

جينيفر: أتريدين.. أتريدين أن تقويل من هو؟

ماري: إنه السيِّد جونز يا سيِّديت.

جينيفر: )بتفّكٍر وتأمٍل( جونز؟ )ومن ثمَّ بانذهاٍل واندهاٍش( جونز!؟ )بنربة غي املصدق( أنِت 

ال تقصدين...! )بهدوٍء(.. أتقصدين السيِّد النسلوت جونز؟

ماري: أجل يا سيِّديت.

جينيفر: هذا أمٌر فظيٌع! ومتى حصل ذلك؟

ماري: حصل ذلك نوعاً ما... أمس يا سيِّديت. وحصل ذلك يف...

جينيفر: بر تفاصيل لو سمحِت!

ماري: ال يا سيِّديت، أريد أن أخربِك كيف حصل فقط. ذهبُت يا سيِّديت إىل مرسمه...

جينيفر: )غري قادرة عىل تحّمل ذلك( أرجوِك يا ماري! أرجوِك!

ماري: كام تريدين يا سيِّديت.

جينيفر: أنا ال ألومِك، فاملرء ال يستطيع منع نفسه من.. من الوقوع يف الحب.

ماري: صدقِت، ال يستطيع املرء منع نفسه من الوقوع يف الحب، أتستطيعني أنِت؟

جينيفر: لكن النسلوت.. السيِّد جونز.. عليه أن يحسن الترصف أكث من هذا...

ماري: أحقاً يا سيِّديت؟

جينيفر: من غري ريٍب. ال أصدق أنه ترصف كذلك. أهذا هو األمر يا ماري إذن! أتعرفني...؟ 

لسُت متأكدًة إن كان يجب أن أخربِك. ومع ذلك، ال أرى سبباً يدفعني إىل حاميته. أعرفني 
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أنه راحٌل؟

ماري: ال يا سيِّديت، أهو راحٌل؟

جينيفر: أجل، يف الصباح. عليِك أن تذهبي لرؤيته. ال، ال تستطيعني الذهاب! آٍه! يا للفظاعة!

ماري: أنا سعيدٌة ألنه سريحل يا سيِّدة روبنَسن.

جينيفر: أحقاً؟

ماري: أجل.

جينيفر: ومله؟

ماري: ألنني سأشعر بالخزي كلَّام رأيته.

لعلَّ ذلك  الناس يشعرون هكذا.  بأن  أحقاً؟ ال علم يل  اهتامٍم(  إليها نظرة  )تنظر  جينيفر: 

أفضل شعوٍر يراود املرء. غري أين ال أعرف أحداً يشعر مبثل شعورِك. إذن، تريدين أن يذهب؟

ماري: أجل يا سيِّديت.

جينيفر: وال تريدين مطالبته بأي يشٍء؟

ماري: ال، ولَِم؟

جينيفر: حسناً! ال أعرف حقاً. ولكن يجب فعل ذلك. أنِت يا ماري امرأٌة عرصيٌّة!

ماري: أحقاً؟

جينيفر: بعد الَّذي حصل، ال بدَّ أن يفّكر الناس هكذا.

ماري: وهو كذلك. فلو كان ما حصل غري ذلك لرمبا... ولكن بعد الَّذي حصل، ال أريد أن أراه 

ثانيًة قط. أترين يا سيِّديت، حصل ذلك هكذا...

جينيفر: )برفٍق( أمن الرضوري أن تخربيني بهذا يا ماري؟ فإين أعرف ما الَّذي حصل.

ماري: ولكنِك ال تعرفني يا سيِّديت. وكنُت أحاول أن أخربِك.

جينيفر: يا للسموات! أكان األمر فظيعاً! حسناً، تفضيل إذن! )تهيء نفسها لسامع األسوأ( ما 

الَّذي حصل؟

ماري: ال يشء يا سيِّديت.

جينيفر: ال يشء؟

ماري: ال يشء.

جينيفر: ولكن.. ال أفهم.

ماري: قلِت منذ لحظاٍت يا سيِّدة روبنَسن أن املرء ال ميكن أن مينع نفسه من الوقوع يف 

الحب. وهذا صحيٌح، فقد حاولُت بشتى الطرق يك أمنع نفيس، غري أين مل أستطع. لذا ذهبُت 

ليلة أمٍس إىل مرسمه...

جينيفر: أجل؟
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لدي مفتاح مرسمه ألدخل  أنَّ  تعرفني  يا سيِّدة روبنَسن.  فتاٌة خبيثٌة  إنني  لِك  قلُت  ماري: 

وأنظفه. فدخلُت ليلة أمس. وكان.. وكان نامئاً....

جينيفر: أجل؟

ماري: أيجب.. أيجب أن أخربِك يا سيِّديت!؟

جينيفر: أجل، يجب أن تخربيني اآلن.

... )وَركََعت وهي ترنو مبارشًة إىل األمام، وتابعت الكالم بصوٍت خفيٍض( مل أستطع  ماري: ثمَّ

منع نفيس. وحضنتُه.

جينيفر: أجل؟

ماري: وهو حضنني بدوره يا سيِّدة روبنَسن، وقبَّلني، فام عدُت أهتمُّ بأّي يشٍء آخر بعد ذلك، 

... فقد كنُت سعيدًة جداً، ومن ثمَّ

جينيفر: أجل؟

ماري: ومن ثمَّ استيقظ.. وكان غاضباً مني. وسبَّني، ثمَّ ضحك، وقبَّلني ثانيًة، وطردين من 

الغرفة.

جينيفر: أجل، أجل... وهذا كّل ما يف األمر؟

ماري: وعدُت إىل البيت، وظننُت أنني سأموت؛ ألنني أعرف أنني فتاٌة خبيثٌة. آٍه! يا سيِّدة 

روبنَسن!... )تنهار وتغّص يف البكاء(.

جينيفر: )تربّت رأسها( مسكينٌة! ال بأس عليِك! لسِت خبيثًة كام تظنني. آٍه! أنا سعيدٌة جداً!

ماري: لكنني أردُت يا سيِّديت أن أكون خبيثًة.

جينيفر: ال تبايل يا ماري. كلّنا نريد أن نكون خبثاء أحياناً. ولكن شيئاً ما يحصل دامئاً.. ال 

بأس! أنِت فتاٌة صالحٌة يا ماري! هيا، كفاِك بكاًء!... بالطبع، بالطبع! كنُت أعرف. ال يستطع 

النسلوت أن... ومع ذلك... قفي يا ماري، ودعيني أنظر إليِك.

ماري: )تطيعها( أمرِك يا سيِّديت.

جينيفر: )بنرباٍت غريبٍة( أنِت فتاٌة جميلٌة جداً يا ماري... إذن، فقد ضحك وقبَّلِك، ومن ثمَّ 

قادِك إىل الباب!... حسناً! اذهبي إىل رسيرِك، وال تفّكري يف هذا بعد اآلن. فال بأس عليِك.

ماري: أحقاً ترين ذلك يا سيِّدة روبنَسن؟ أليس األمر سواء إن أردِت أن تكوين خبيثًة....

جينيفر: ها أنِت تتحدثني اآلن كأستاذ يف الفلسفة يا ماري. أنِت امرأٌة، وينبغي أن تكوين 

أفض معرفًة. ال، ليس األمر سواء عىل اإلطالق. اذهبي أيتها الطفلة!

ماري: سمعاً وطاعًة! وشكراً لِك يا سيِّديت! وعمِت مساًء!

]تذهب[.

، فتوقف  جينيفر: عمِت مساًء يا ماري! )تعود إىل رتق الجورب. وتبتسم، ومن ثمَّ يعلوها الجدُّ
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عملها، وتنظر إىل الساعة، ثمَّ تقول( فيفني! دموع فيفني! يا لالنسلوت املسكني! حسناً! تهز 

كتفيها، وتتابع عملها، ثمَّ تضع فجأًة عملها، وتقف، ومتيش باضطراٍب حول الغرفة... تُسمع 

تُحرك  وال  لحظًة  وتصمت  الدق.  ويتكرر  الباب.  إىل  وتنظر  فتستدير  الباب.  عىل  طرقاٍت 

ساكناً، ومن ثمَّ تقول مبا يشبه الهمس(.. ادخل!

]يدخل شاٌب[.

جينيفر: النسلوت!

النسلوت: جينيفر! )ميسيان إىل بعضهام، وميسك بكلتا يديها. وتقف هكذا هنيهًة. ومن ثمَّ 

يقول بصوٍت منخفٍض(... ترتقني جورب امللك آرثر كام أرى.

جينيفر: )تحرر نفسها منه، وتعود إىل كرسيها( أجل. اجلس!

النسلوت: وأين سعادته؟

جينيفر: يف نيويورك. لَِم مل تأِت قط لزيارتنا؟

النسلوت: )ال يجيب( يا لها من صوٍر عائليٍة جميلٍة!

جينيفر: ال تتحامق!

النسلوت: أنا راحٌل.

جينيفر: أحقاً؟ أنا آسفة! أمل تحب قريتنا الصغرية؟

النسلوت: لذا توقفُت هنا ألودعِك.

جينيفر: هذا لطٌف كبرٌي منَك!

النسلوت: )يقف( عيلَّ أن أرجع وأكمل توضيب حقائبي.

جينيفر: بالله عليَك!؟

النسلوت: ذاهٌب يف الصباح.

جينيفر: ولَِم العجلة؟ فالصيف عىل األبواب. سمعُت أنَك تقوم بأفعاٍل جيدٍة جداً جداً. وكنُت 

عىل وشك الذهاب لرؤية تلك الفعال.

النسلوت: شكراً! وعذراً ألنني خيبُت أملِك. غري أنني عقدُت العزم عىل الرحيل.

جينيفر: لن ترحل الليلة عىل كّل حاٍل، فاجلس وحادثني.

النسلوت: كام تريدين! )يجلس باضطراٍب( ما الَّذي تريدين الحديث عنه؟

جينيفر: )تبتسم( عن عملَك.

النسلوت: )بقلَّة صرٍب( لسِت تهتمني بعميل.

جينيفر: عن عالقاتَك الغرامية إذن.

النسلوت: ال أريد.

جينيفر: إذن فلتقرأ يل، فهنالك بعض الكتب عىل الطاولة.
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النسلوت: )يفتح مجلًة( إليِك مقالًة عن »مفهوم السعادة«.. كتبه الربوفسور آرثر ب. روبنَسن. 

هل أقرأ املقالة؟

جينيفر: أراَك لسَت مغرماً بزوجي كام أنا مغرمٌة به يا النسلوت. ولكن حاول أن تكون لطيفاً 

معي عىل كّل حال. اقرأ يل بعض الشعر.

النسلوت: )يأخذ كتاباً من فوق الطاولة ويقرأ(

ال حاجة لنا بِحَكم سقراط

لتخربيني أن هذا جنوٌن يرسي يف دمي...

]يتوقف، ويرفع ناظريه متسائالً، ثمَّ ال يلبث أن يعود للقراءة...[

ولسُت بحاجٍة إىل الحكمة الَّتي تعلّمتها من أولئك

ألطمس جلَّ جنوين.

من أنا بالنسبة إليك؟ وما الهدية الَّتي تجلبني يل

.. ألنتظرِك يف شارٍع سوقيٍّ

وأرضب  بجناحي النشوة الَّتي أودعتها صدري

إىل أصقاٍع صاخبٍة؟

وإن أتيِت ستتكلمني بكلامٍت سوقيٍّة...

]يتوقف، ويرمي الكتاب عرب الغرفة، فرتفع رأسها وهي تنظر إليه[.

جينيفر: أال تحبه؟

النسلوت: )بكآبٍة وعبوٍس( إىل الجحيم! هذا صحيٌح.

جينيفر: اقرأ شعراً آخر.

النسلوت: ال.. ال أستطيع )تنحني جينفر لرتق الجورب( أميكنني الذهاب؟

جينيفر: ال.

النسلوت: أتستمتعني برؤيتي أتعذب؟

جينيفر: وهل محادثتي تجعلَك تتعذب؟

النسلوت: أجل.

جينيفر: آسفة!

النسلوت: دعيني أذهب إذن.

جينيفر: ال، اجلس وحادثني كعاقٍل.

النسلوت: لسُت عاقالً، بل أحمقاً.. أنا أحمٌق مجنوٌن.

جينيفر: )تبتسم إليه( أنا أحب الحمقى املجانني!

النسلوت: )ينهض بيأٍس وهو يتكلَّم( سأتزوج.
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جينيفر: )تصطنع الدهشة عىل وجهها( ماذا؟ قل ثانيًة؟

النسلوت: أجل.. ثانيًة.. ويف أرسع وقٍت ممكٍن.. سأتزوج فيفني.

جينيفر: هنيئاً لَك!

النسلوت: أنا أحبها.

جينيفر: ال ريب يف ذلك.

النسلوت: وهي تحبني.

جينيفر: ال شّك.

النسلوت: فلامذا أرغب يف هذه اللحظة أشد الرغبة يف تقبيلِك؟ أخربيني لَِم؟

جينيفر: )تنظر إليه برباطة جأٍش( يبدو األمر غريباً.

النسلوت: هذا جنوٌن مطلٌق! هذا محاٌل! هذا مناٍف للعقل!

جينيفر: هل أنَت عىل يقنٍي أنه ال بأس يف هذا؟

النسلوت: أجل! أنا عىل يقنٍي من أنني لن أندفع وأتزوج مرًة أخرى من دون حٍب، ومن دون 

أن أغرق يف الحب كليًة، وأنا عىل يقنٍي مياثله من أنني مل أكن ألقف هنا وأخربِك عن مدى 

حبي لِك، لو مل يكن ذلك صحيحاً. أتعتقدين أنني أريد أن أكون كذلك؟ األمر سخيٌف جداً.. 

ال أرغب يف إخبارِك. أردُت الذهاب، وأنِت أجربتني عىل البقاء. حسناً، بتِّ اآلن تعرفني مدى 

جنوين وعتهي.

جينيفر: )بهدوٍء( هذا جنوٌن، أليس كذلك؟

النسلوت: أهو كذلك؟

جينيفر: بل جنوٌن منحرٌف. أن تقع يف حب امرأة، وترغب يف تقبيل أخرى، بل هو شنٌي يف 

الواقع.

النسلوت: أعرف ماذا تظنني! تظنني أنني أطري عليِك بخسٍة ونذالٍة.. أو...

جينيفر: )يعلو الجدُّ عىل وجهها وهي تقف( ال، ال أظن ذلك عىل اإلطالق يا النسلوت. فأنا 

أصدقَك عندما تقول هذا يل، وال يُخيَّل إيلَّ لحظًة واحدًة أنك ال تحب فيفني، فأنا أعرف أنَك 

تحبها حقَّ املعرفة، وبوسعي أن أدعي أنكام ال تحبان بعضكام، متاماً كام كنَت تتخيَّل أحياناً 

أنني ال أحب آرثر حقاً. غري أنَك تعرف أنني أحب، أليس كذلك؟

النسلوت: أجل...

جينيفر: حسناً يا النسلوت، ففي هذا املكان مجنونان. )يرنو إليها(. األمر مضحٌك نوعاً ما، 

وال أعرف لَِم أخربَك بهذا، ولكن...

النسلوت: أنِت؟

جينيفر: أجل. أرغب يف أن أقبِّلَك أيضاً.
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النسلوت: ولكن هذا ال يجدي. ما دام هناك واحٌد منا فقط...

جينيفر: بل اثنان يا النسلوت. وأنا أزيدَك رباطة جأٍش، وهذا كلُّ ما يف األمر. غري أنني 

انهرُت اليوم، وعرفُت أنه يجب أالَّ أخربَك اآلن، ولكن ها أنا ذا!

النسلوت: أنِت أيضاً!

]يدوران إىل الطرف اآلخر من الغرفة من دون وعي[

جينيفر: أوه! حسناً يا النس! يُخيَّل إيلَّ أننا لسنا الوحيدين؛ فهذا نقٌص برشيٌّ شائٌع بال ريب، 

فكثري من الناس يشعرون هكذا.

النسلوت: وما الَّذي يفعلونه حيال ذلك؟

جينيفر: يعتمد األمر عىل طبيعتهم. فبعضهم يتوكَّل ويقبِّل، وآخرون يتفكرون يف العواقب.

النسلوت: حسناً، لنتفكَّر بالعواقب. ما هي؟ فقد نسيت.

ا أنا فلم أنَس، وأنا أبقيها يف عقيل بوضوٍح شديٍد. أوَّل هذه العواقب... جينيفر: أمَّ

النسلوت: أجل؟

جينيفر: ما هي؟ أجل، أوَّلها سنندم. وثانياً...

النسلوت: وثانياً...

ا ثالثاً فيجب علينا أالَّ نفعل هذا. أليس هذا كافياً؟ جينيفر: وثانياً... نسيُت ثانياً. أمَّ

النسلوت: أجل، أعرف أنه يجب أالَّ نفعل. ولكن... أشعر وكأننا سنقدم عىل ذلك.

جينيفر: أرجوَك أالَّ تقول هذا!

النسلوت: ولكن، أليس هذا صحيحاً؟ أال تشعرين بهذا أيضاً؟

جينيفر: أجل.

النسلوت: فقد ضعنا إذن.

جينيفر: ال، يجب أن نفّكر!

النسلوت: ال أستطيع.

جينيفر: حاول.

النسلوت: ال فائدة. حتَّى أنني ال أذكر )أوَّالً( اآلن.

جينيفر: إذن.. وقبل أن نتذكر...

]يأخذها بني ذراعيه، ويقبِّلها قبلًة طويلًة جداً جداً[.

النسلوت: حبيبتي!

جينيفر: )متسكه عىل طول ذراعيها( هذا هو ثانياً يا النسلوت. فإن قبَّلنا بعضنا سنبدأ بقول 

ألفاٍظ مثل تلك، ولعلَّنا نصدقها.

النسلوت: وما الَّذي قلته؟
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جينيفر: قوالً أحمقاً جداً.

النسلوت: وما هو يا عزيزيت؟

جينيفر: ها أنَت قلتها ثانيًة! توقف! وإالَّ سأقول أنا أيضاً. وأنا أرغب يف ذلك كام تعرف.

النسلوت: ترغبني مباذا؟

جينيفر: أن أناديَك »عزيزي« وصدقني أن أحبَك.

النسلوت: أحقاً؟

جينيفر: ال بدَّ من ذلك.

النسلوت: ولكن أحقاً؟

جينيفر: أوه! )تغمض عيناها، ويجذبها إليه. تحرر نفسها منه بغتًة( ال، يا النسلوت! ال! أنا ال 

أحبَك. وأنَت لسَت مغرماً يب. وما نحن سوى خبيثان أرادا أن يقبِّال بعضهام.

النسلوت: خبيثان؟ ال أشعر بأنني خبيٌث، أتشعرين أنِت؟

جينيفر: ال، بل أشعر بأنني عىل سجيتي، غري أن األمر سواء. )يقربها منه بذراعيه، فترتاجع 

إىل ما وراء الكريس(. ال، ال! تذكَّر أنني متزوجة.

النسلوت: ال آبه.

جينيفر: إذن، فتذكَّر أنَك خاطٌب.

النسلوت: خاطٌب؟

جينيفر: أجل، إىل فيفني.

النسلوت: )يتوقف( هذا صحيٌح.

جينيفر: وأنَت تحبها.

النسلوت: هذا صحيٌح.

جينيفر: أال ترى اآلن أنَك ال تستطيع أن تقبلني؟ أال ترى؟

النسلوت: )باضطراٍب( أجل.

جينيفر: فشكراً لله إذن! فقد كنُت عىل وشك السامح لَك. وهذا هو »خامساً« يا النسلوت؛ 

فإن قبَّلنا بعضنا مرًة، فال بدَّ من أن نقوم بذلك مراراً وتكراراً. واآلن، امِض إىل هناك واقعد، 

وسنتحادث بروية وإحكام عقٍل.

النسلوت: )يطيعها( يا للسامء! يا لها من لحظٍة! مل أستفق منها بعد.

أنني  قطُّ  بايل  عىل  يخطر  فلم  كذلك؟  ألسنا  الحمقى،  من  زوجان  نحن  أنا.  وال  جينيفر: 

سأترصف يوماً هكذا.

النسلوت: الذنب ذنبي؛ فلم يكن عيلَّ البدء فيه.

جينيفر: وأنا أاُلم مثلَك متاماً.
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النسلوت: آسٌف!

جينيفر: أحقاً آسف!

النسلوت: ال بدَّ يل من ذلك، غري أين لسُت آسفاً متاماً.

جينيفر: وال أنا، وأخجل من قول هذا!

النسلوت: والحقيقة أنني أرغب يف تقبيلِك ثانيًة.

جينيفر: وأنا... ولكن أتسمي هذا الحديث حديث رويٍة وإحكام عقل؟

أن تتحديث بيشٍء يؤيت  وبالله عليِك  إذن.  بـ »سادساً«  تابعي  النسلوت: أفرتض ال. حسناً، 

النفع لنا!

جينيفر: حسناً جداً! أتريد أن تفرَّ  معي؟

النسلوت: كثرياً.

جينيفر: ليس هذا الجواب الصحيح. أنَت تعرف يف صميم قلبَك أنَك ال تريد فعل يشٍء كهذا. 

ماذا! تروِّع الجميع بفضيحٍة، وتدمر سمعتي، وتفطر قلب فيفني؟

النسلوت: ال.. أفرتض أنني ال أريد أن أفعل شيئاً كهذا عىل اإلطالق.

جينيفر: أتريدنا إذن أن نتعارش عرشًة غري رشعيَّة؟

النسلوت: )يتأذَّى من هذا( جنيفر!!

جينيفر: تعرف طبعاً أن هذا الجنون الَّذي حلَّ بنا لن يدوم أكث من شهٍر؟

النسلوت: )بحزٍن( رمبا.

فلعيلِّ  يا النسلوت،  بالَّذي ستقوله  فكِّر  تقبييل؟...  ترغب يف  تزال  أما  إذن،  جينيفر: حسناً 

أتركَك تفعله. ولعلَّ هذه القبلة ستكون بداية الكارثة. )تقرتب منه( أتريد قبلًة تستجلب معها 

الحزن والخوف والخطر وانفطار األفئدة؟

النسلوت: ال.

جينيفر: فام الَّذي تريده إذن؟

النسلوت: أريد قبلًة... قبِّليني!

جينيفر: ال. لو كنَت تؤمن لحظًة أنها تستحق الحزن وانفطار الفؤاد، فال بدَّ أن أؤمن بذلك 

وبسعادة  يل،  زوجي  بحب  عندها  سأجازف   . قطُّ سيحدث  ملا  أبايل  ولن  وسأقبلَك،  أيضاً، 

حبيبتَك من دون أن يُحرَّك يل ساكٌن. ومن يعرف؟ فلعلَّها تستحق ذلك. سيتأكد يل أنها ال 

ا  تستحق بعد ساعٍة من اآلن، وسيتأكد عندي أن ذلك كان عمًى يف أعيننا وحامقًة فينا. أمَّ

اآلن فأنا أشعر بيشٍء من األسف. فقد أردُت أن أراهن القدر، وأن أضع حياتينا عىل املحّك 

ا أنَت فلم تستطع، فقد كانت لحظة جامٍل وذعٍر  من أجل قبلة.. ثمَّ أرى ما الَّذي سيحصل. أمَّ

بالنسبة إليَك، فلم تكن تنوي أن تتحدى القدر. أردَت أن تقبِّلني فحسب... اميض!
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النسلوت: )يدور إليها مبرارٍة( أٍه منكن أيتها النساء! ألنكن خائفات تتهمننا بالجنب.

جينيفر: ماذا تعني؟

النسلوت: )بوحشية( أنِت! أنِت أردت حباً، وتخربِك فطرتِك بأن هذا حمقاً، وعقلِك مينعِك من 

هذا. فرتغبني أن تتغلَّب فطرتِك عىل عقلِك. تريدين حباً جارفاً، وتودين أن تُجربين عىل فعل 

ما ال تريدين. تريدين أن تكوين خبيثًة، وتريدين أن يكون هذا خطأ شخٍص آخر. أخربيني، 

أليس هذا صحيحاً؟

جينيفر: أجل، صحيح، ومن أجل يشٍء واحٍد فقط يا النسلوت. صحيٌح أنني أردُت أن تحبني 

حباً جارفاً، وتجعلني أنىس كلَّ يشٍء، وكان هذا خطأً، كان من الحامقة أن أرغب بيشٍء كهذا، 

غري أنني رغبت. ولوال أنَك فعلتها ملا وجدتني ألومَك قّط، ولوجدتني أحبَك إىل األبد ألنَك 

فعلتها. واآلن، وألنَك مل تستطع فإين أمقتَك. امِض!

النسلوت: ال يا جينفر، أنِت ال متقتينني. بل غاضبٌة مني، وغاضبٌة من نفسِك ألنِك مل تنِس 

امللك آرثر. أنِت تلومينني وأنا ألومِك، أليس هذا ممتعاً؟

اللَّوايت يجرسن عىل  آٍه! أنا أحسد النساء  جينيفر: أنَت عىل حٍق يا النسلوت. الذنب ذنبي. 

استحامق أنفسهن، اللَّوايت ينسني كلَّ يشٍء وال يبالني بالَّذي يفعلنه! أظنُّ أن ذلك هو الحب.. 

ولسُت مستعدًة له.

النسلوت: أنِت مختلفة.

جينيفر: مختلفة؟ أجل، فأنا جبانة. ولسُت عىل الفطرة مبا يكفي. امقتني إن أردَت، فلَك الحق 

يف ذلك. ورجاًء أن تذهب!

النسلوت: أخىش أنني لسُت عىل الفطرة مبا يكفي أنا أيضاً. أنا يا جني...

ميؤوٌس  متحرضان  متحرضان،  فنحن  مشكلتنا،  هذه  النس.  يا  كذلك  أنَك  أخىش  جينيفر: 

منهام. ولدينا رشارة الشعلة الهمجيَّة األوىل.. غري أنها انطفأت. نحن من أطفأها.. أخمدناها 

بحديثنا. ال، يا النسلوت ضيَّعنا من أيدينا ساعًة يف الحديث، وقد أن أوان رحيلَك. وداعاً! 

)يقبِّل يديها بتلكؤ(. ميكنَك أن تقبل شفاهي إن أردت. فال خطر يف هذا عىل اإلطالق. ضيَّقنا 

عىل أنفسنا كثرياً، وال ضري يف بعض الشقاوة!... أذاهٌب؟

النسلوت: تباً لِك! وداعاً!

]يذهب[.

جينيفر: حسناً، ها قد ذهب! ولو كان بقي لحظًة أخرى...! ]تطوِّح بذراعيها بشدٍة... وتثوب 

إىل نفسها بعد ذلك، وتذهب إىل كرسيها حيث تجلس وتعود إىل رتق جورب زوجها[.

تسدل الستارة.



إسامعيل امللحم
باحث من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

جان•بول•سارتر
والتحليل•النفسي•الوجودي

جان بول سارتر من أشهر الفالسفة يف العرص الحديث، وهو من أبرز الفالسفة 

الوجوديني تعرّف غالبية الناس عىل الفلسفة الوجودية من خالله. القت كتاباته الفلسفية 

يف وقت مبكر من حياته واهتامماته الفكرية ابتداء من مقالة له عن هرني برغسون، 

كثرياً من املناقشات قبوالً واعرتاضاً. تأثَّر يف دراسته للفلسفة بكٍل من كانط وهيغل 

بآخرين  عالقة  عىل  وكان  سبقوه،  الذين  الفالسفة  من  وغريهم  وهايدغر  وكريغورد 

من مجايليه منهم رميون آرون ومرييسون ومريلو برونتي إضافة إىل صديقته األثرية 

سيمون ديبوفوار )1908 ـ 1986( وقد أصدر مع هؤالء مجلة األزمنة الحديثة.
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 بدأ حياته العملية أستاذا، وكان قد درس الفلسفة يف أملانيا. وانخرط خالل الحرب 

يتعرض  جعله  ما  الرسية  املقاومة  يف  لفرنسا  النازيني  احتالل  بعد  الثانيًة  العاملية 

لالعتقال من أقواله التي تفصح عن اتجاهاته: 

 وجود اإلنسان يسبق جوهرٍه أو ماهيته ويحكمه، بهذا يكون اإلنسان مسؤوالً عن 

أفعاله. واآلخرون هم الجحيم. تعددت نتاجاته يف مختلف رضوب املعرفة، لذلك فإنَّ 

يف التنطع للكتابة عن كاتب وفيلسوف مثله الكثري من املجازفة، فالرجل وسم النصف 

الوجودية  لفيلسوف  الفكرية  الجهود  تقترص  مل  بوسمه.  العرشين  القرن  من  الثاين 

وميادين  فضاءات  إىل  امتدت  بل  فحسب،  الفلسفية  والدراسات  البحث  عىل  األشهر 

أخرى أكث رحابة وأوسع مدى. فال يُذكر القرن العرشون إال ويكون سارتر قد حرض 

مبواقفه السياسية وبآثاره النقدية ومبساهامته الثة يف ميادين األدب واإلبداع فقد 

كتب املرسحية والقصة والرواية، ومل يقترص عىل كلِّ ذلك، بل كان سارتر دامئاً رجل 

نوبل  جائزة  تسلم  رفض  عندما  أجمع  العامل  إليه يف  األنظار  لفت  الصعبة.  املواقف 

لآلداب، بهذا املوقف الجريء مل تغره الجائزة ألنه مل يجد يف نفسه أنه يحتاج إىل 

الشهرة التي كانت تثري طموح اآلخرين، رفض استالم تلك الجائزة بقوة عند ما قُررت 

له، فزادت شهرته عام كان لديه منها. لقد أثار اهتامم العامل مبوقفه ذاك ووجه الفكر 

العاملي نحو معرفة رس رفضه هذا. تفاعل أدباء وكتاب من كلِّ العامل مع هذا املوقف، 

ولفت االهتامم إىل عدم توافر النزاهة يف منح هذه الجائزة، وإال كيف تحجب عن 

تٌعطى آلخرين ممن  بينام  آنئذ  الشيوعي  املعسكر  إىل  ينتمون  أنهم  كبار ملجرد  كتاب 

ينتمون إىل أو يعربون عن أيديولوجيات الغرب يف تلك الحقبة. وال يغيب عن أذهاننا 

قضايا  من  وغريها  الجزائرية  التحرير  حرب  من  اختياراته  وسّمو  النزيهة،  مواقفه 

الحرية والسالم. 

ظلَّ طوال حياته فاعالً ال يتواىن عن املشاركة يف أيِّ جهد أو عمل يهدف إىل حرية 

اإلنسان، من مشاركته يف املقاومة الفرنسية ضد النازية واالحتالل األملاين لفرنسة إبان 

الفيلسوف  إليها  دعا  التي  الدولية  املحكمة  إسهاماته يف  إىل  الثانية،  العاملية  الحرب 

الربيطاين برتراند رسل مع ثلة من شخصيات عاملية بارزة من كتاب العامل ومثقفيه 

ملحاكمة الرئيس األمرييك جونسون باعتباره مجرم حرب والقرتافه جرائم ال إنسانية 

يف ذلك العدوان الذي شنته بالده عىل فييتنام. كام مل يتأخر سارتر يف الدفاع عن 

ثورة كوبا معرباً يف الوقت نفسه عن إدانته لسياسة الواليات املتحدة األمريكية يف دول 
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أمريكا الالتينية األخرى. 

ظلَّ متميزاً يف الكثري من مواقفه إزاء مشكالت العامل املختلفة، تحدوه العدالة. لكن 

ما يؤسف له أنَّه خالف ذلك يف موقفه من حرب حزيران 1967 العربية اإلرسائيلية ما 

كان يُحسب له من مواقفه العادلة يف قضايا أخرى، عىل الرغم من مجاهرته باستمرار 

مبسؤولية اإلنسان، يف أي موقع كان كاتباً أو غري ذلك إزاء ما يجري حوله، خاصة وهو 

الذي كان يلح عىل أن املفكر، بحسبه، ليس مسؤوالً عام يكتبه فحسب بل هو مسؤول 

أيضاً عن صمته.

جدليته  يف  يكن  ومل  بامتياز،  جدلياً  فيلسوفاً  والعدم  الوجود  كتاب  صاحب  كان 

تلك انتقائياً أو تلفيقياً، بل كان باحثاً مجتهداً من أجل الرتكيب بني اإليجايب والسلبي 

واملوضوعي والذايت، فبحسب ذلك كان يرى أنَّ لكلِّ عمل وجهني يلخصهام بالسلبية 

التي هي مغامرة، وباإليجابية املتمثلة بالبناء الذي هو نظام، إذ ال بد من إحياء السلبية 

يف القلق والنقد الذايت يف النظام.

يف أعامله املختلفة، سواء يف مجموعاته القصصية ورواياته، أم يف أعامله املرسحية 

مل يبخل يف توضيح أفكاره وتفاعالته مع أحداث عرصه. 

صّنفه كثري من النّقاد والدارسني مع األدباء املتفلسفني، ألنَّه مل يكن يهدف سواء يف 

مؤلفه األشهر الوجود والعدم، أم يف أعامله األدبية إىل بناء مذهب فلسفّي من األفكار 

تكاملها  يف  اإلنسانية  املواقف  المتالك  يسعى  كان  وجودّي  كفيلسوف  فهو  املجردة. 

فيام هو فردّي  التفكري  إىل  دفعته  الوعي  فلسفته يف  فإن  ذاك  وبوصفه  املحسوس. 

خاّصة يف حدود هذا الوعي بالذات وباآلخرين، كام وصف جون وايتامن وجودية هذا 

الفيلسوف.، وكام حددت إيريس مردوخ شخصيته يف قولها:

»أن تفهم شيئاً عن سارتر، يعني أنَّك تفهم شيئاً ههاّمً عن عرصنا الراهن«.

مل يقع فيلسوف الحرية يف وهم الحتمية وغواياتها، فاإلبداع ـ بحسب ما كان يرى 

ـ هو عىل الضد مع الحتمية، كون إنكار ديالكتية العقل يرتتب عليه إحالة الفكر إىل 

وجوده بذاته حيث تنتهي املادية الديالكتيكية إىل مادية آلية ... مع أن ماركس كان عىل 

الدوغامئيني الوصول إىل هذه  الضد من اآللية.. مضت سنوات حتى استطاع بعض 

النتيجة التي ألح عليها سارتر عل ضوء ما فطنوا إىل تفسري ما آل إليه ذلك املعسكر 

الذي كان مرتجى اإلنسانية التي كانت ترنو إىل العدالة املفتقدة. أكد سارتر دوماً عىل 

أن ال يشء يعيق تداول األفكار إال األفكار نفسها، كام أن العقيدة املغلقة ال ترفض ما 
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يغايرها فحسب، لكنها تفتقد إمكانية أن تدرك نفسها وحدودها. إن اإلنسان قبل أن 

يعي حريته ويستشعرها ـ بحسب فيلسوف الوجودية ـ هو عدم أو كائن متيّشء، أقرب 

إىل األشياء منه إىل كائن حي، لكنَّه حني يعي حريته مييس مرشوعاً ويبدأ قيمة مميزة، 

يًرد  يلزمه، بل هناك وجود جديد علينا أن نسوغه. مل  فليس هناك من جوهر ثابت 

التخيل عن الحريات الشكلية يك ينكر أصله البورجوازي، وال أن يرتفع عن املطالب 

املادية يك يكتب بضمري مطمنئ، يقول: 

»علينا تجاوز التعارض يف أنفسنا ولنقنع أنفسنا أن هذا التعارض قابل للتجاوز«. 

بداية من كون سارتر كاتَب عرص آخٍذ يف االنفصال عن فكرة التقاليد -كام وصفه 

مغامرة  فالحياة  ومراعاتها،  للقوانني  حفظاً  ال  تجدداً  الحضارة  من  ليجعل  البريس- 

وليست نظاماً قامئاً. مل يكتف بإصدار الكتب واألبحاث الفلسفية، بل كانت له اهتامماته 

األخرى يف  إبداعاته  إىل  إضافة  نشاطه  من  قليالً  ليس  حيزاً  أخذت  التي  السياسية 

يف  موقفاً  اتخاذه  ـ  ذلك يف  عن  ويتحدث  األديب،  والنقد  واملرسح  الرواية  مجاالت 

األدب انطالقاً من وصفه األدب مباهيته هو اتخاذ موقف. وكان لسارتر أن يعتمد يف 

تحليله لشخصيات أدبية اختارها أن يتخذ من التحليل النفيس الوجودي منهجاً له بعيداً 

عن مفاهيم التحليل النفيس التي كانت سائدة تأثراً مبدرسة فرويد وتالمذته.ً

التحليل ًالنفيس الوجودي لألدب:

كتابه  إىل  مواقف  يف  السبعة  األجزاء  من  اعتباراً  املشهورة  وكتبه  دراساته  يف 

)معتوه  فكتابه  وشهيداً(  ممثالً  جينيه،  )القديس  املشهور  بكتابه  مروراً  )بودلري1947( 

العائلة( الذي هو دراسة مفصلة عن حياة الروايئ الفرنيس غوستاف فلوبري وعرصه 

الصادر عام 1971 يف كتابه )ما األدب(. ينطلق سارتر من مبدأ حدده بنفسه، حيث 

قال:

أنه يعرب عن نفسه بكليته يف أكث ترصفاته  اإلنسان كليّة وليس مجموعاً، مبعنى 

سطحية وأكربها تفاهة. بعبارة ثانية ليس هناك ذوق أو عادة أو عمل إنساين ال يكون 

كاشفاً«1«.

يحاول الكاتب، أيُّ كاتب، أن تكون كتابته وسيلة للتعريف عن نفسه أو أنها مرشوعه 

الخاص، ما يعني أنَّ الكاتب يختار مصريه، يتفق سارتر فيام سبق مع املبدأ الفرويدي 

الذي يتلخص يف أن كل مظهر مهام كان سطحياً أو ال معنى له ميكن ربطه بالشخصية، 

فالتعبري السلويك، سواء كان استجابة جسدية أو كتابية أو كلامت شفهية إمنا هو تعبري 
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عن الشخصية بكاملها، فأية استجابة من هذه االستجابات ال تؤخذ كحالة معزولة عن 

كامل الشخصية. لكنه مل يأخذ هذا املبدأ الفرويدي كام هو، بل كان له ما هو أبعد عن 

األسباب التي هي ركيزة التحليل الّنفيّس الفرويدي يف مجال النقد األديب، هذا ما نراه 

يف تعرضه لتحليل سلوك عدد من الشخصيات األدبية التي أوردناها آنفاً:

1 ـ يف كتابه عن بودلري)1821 ـ 1867( مل يقصد إىل تحليل القيمة الشعرية يف 

التحليل  مختلفاً عام هو عند جامعة  تحليلياً  نقده منهجاً  بل طبق يف  الرّش(،  )أزهار 

النفيس ألن منهجه الوجودّي ال يأخذ بفكرة الالشعور، بل ويرفضها أيضاً. لهذا فإن 

قراءة بودلري تستلزم قراءة تاريخ حالة ُعصابية، وهو يف هذا يتجه يف نقده اتجاهاً 

أن  بودلري  من  يود  كان  موقفًه  يف  سارتر  فكأمنا  مختلفاً،  يكون  أن  ذلك  يف  يهمه 

يكون كاتباً اشرتاكياً من الدرجة الثالثة من أن يكون شاعراً غنائياً من الدرجة األوىل. 

سواء يف  الطفولة  مرحلة  يتجاوز  مل  بودلري  أن  إىل  نقده  سارتر يف  أحكام  وتنتهي 

عالقاته بالعائلة أم يف كيفية استبطانه ملفهوم العائلة. إذ أن بودلري الشاعر كان يشعر 

شعوراً عميقاً بوحدته مع إحساس بنوع من الكربياء واالعتداد بالنفس، لذلك اختار أن 

يكون متفرداً ال يشبه اآلخرين مع نرجسية واضحة بحيث مل يكن يرى من يشء خاٍل 

أمه  يحب  الذي  الطفل  ذلك  بقي  الذي  بودلري  يفرسه سلوك  ما  التزييف، وهذا  من 

ويخافها. وهو الذي أىب أن يتحّد سلوك صاحب سلطة يوماً، بل كان يفضل الدخول 

تحت الحامية دوماً، لذلك فقد فشل حني أراد أن يقهر الخري الحقيقي مبامرسة عمل 

الرش عن طريق شفتيه وشبقيته«2«.

اختص سارتر بودلري )1821 ـ 1867( صاحب ديوان أزهار الرش بأكث من مقال، 

وأهم ما كان يشري إليه يف هذه الكتابات أنه أديب اختار أال يلتزم بقضايا عرصه.

2 ـ فكام أنَّ سارتر وصف بودلري أنَّه أديب اختار أن يكون وحيداً إىل األبد، فإنه 

يف تحليله لسلوك فلوبري )1821 ـ 1880( ما يربز اختياره أن يكون فناناً منعزالً«3«.

 يعود اهتامم سارتر بفلوبري إىل مرحلة سابقة من حياته، فسارتر الطفل كان شغوفاً 

بقراءة مدام بوفاري، وعزم منذ عام 1957عىل دراسة فلوبري بجدية، فبعد خمسة عرش 

عاماً مل يكّف سارتر خاللها عن إعادة فهمه لصاحب أزهار الرش، فقد تاله بإصدار 

كتاب جديًد هو )معتوه العائلة(. استخدم سارتر يف هذا الكتاب من خالل نهجه يف 

التحليل النفيس الوجودي البحث عن األصول يف سلوك الشاعر ابتداء من االضطراب 

يف العالقة بني الطفل الرضيع وأمه الذي ظهر من األيام األوىل للوالدةـ  متأثراً بصورة 
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األب املسيطر ـ وبسلوك األم التي رأت يف ابنها تعويضاً عن يتمها ما جعل سارتر يدل 

عىل تفسري شعور فلوبري بالقلق والرتك والخمول.

 كتب سارتر يف )معتوه العائلة( عن هذا املوضوع املؤمل بالنسبة لفلوبري: 

 كان فلوبري منذ سن الثالثة عرشة يجمع بني الحياة واملصري واألمل والعقاب، وبني 

ينبعث عن هذا األب نفسه، وبني موت  سيادٍة محبوبة ميارسها األب وظلم شيطايّن 

مزيف وبقاء عىل قيد الحياة«4«. 

 مل يقترص تفسري سلوك غوستاف فلوبري االنعزايل عىل الحكم أعاله، بل أرفق هذا 

الحكم بأحداث أخرى. فقد وقع لفلوبري وهو يسوق عربته يف كانون الثاين من عام 

1842 أن خرَّ صيعاً فاقد الشعور، وقد فرس فلوبري نفسه الحادث كترصف قصدي أو 

شبه قصدي، محاوالً تجاوز تشخيص والديه بل ومناقضته. إذ أنه كان يعتقد أن األمر 

يعود ملرض عصبي وليس باحتقان يف الدماغ. اكتشف سارتر أن هذا التناقض يتعلق يف 

نظر فلوبري بوجود أبيه، خاصة وأن فلوبري شعر أنه قد شفي متاماً من مرضه هذا بعد 

وفاة أبيه بفرتة وجيزة، كام ظهر يف بعض رسائله. أي أنه أقر ضمنياً بُعصابه.

انطلق سارتر يف دراسته لفلوبري من فكرة مفادها أن النص األديب ال يتقدم املرء 

يف دراسته إال من خالل العودة لدراسة حياة مؤلفه وعرصه، وهكذا مىض يف تحليل 

الظروف االجتامعية لفلوبري كواحد من أبناء الطبقة البورجوازية، فحلل عرصه، وكذلك 

عالقاته العائلية والغرامية. ودرس )مدام بوفاري( وغريها من أعامل هذا الكاتب يف 

إطار أنها أفعال اختارها الكاتب مبحض حريته، لعله استطاع أن يفرس بذلك اختيار 

فلوبري لنفسه أن يكون فناناً منعزالً.

3 ـ )جان جينيه 1908 ـ 1986(، تعاطى سارتر يف كتابه النقدي )القديس جينيه 

ممثالً وشهيداً(: الصادر عام 1952بتطبيق منهجه يف التحليل النفيس الوجودي أيضا، 

ترتدد  الناس يف فرنسا بوصف جينيه مجرماً  التي تحدث عنها  السمعة  من  انطالقاً 

هذه الصفة عنه عرب أوصاف أخرى أو أن هذه الصفة هي جزء من سلسلة أوصاف 

أخرى منها أنه لص، لوطي، كاتب داعر، ابن حرام ولقيط. اهتامم سارتر بهذا الرجل 

كان مصدره ما أشارت إليه رفيقة حياته سيمون دوبوفوار يف كتابها)عنفوان األشياء(: 

سمعنا قبل أشهر حديثاً عن شاعر مجهول اكتشفه )كوكتو( يف السجن، وهو يف نظره 

أعظم كاتب يف هذا العرص، أو عىل األقل هكذا وصفه يف رسالته التي وجهها إىل 

التي كان ميثل أمامها جينيه الذي قد سبق وأن  التاسعة عرشة  رئيس محكمة الجنح 
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صدر حكم بحقه حبساً ملدة تسعة أشهر بتهمة الرسقة. يقول كوكتو ظهوره بعد أن نرش 

أن  بالذهول، كان واضحاً  الزهور( يف مجلة )البريت( أصابنا  بداية قصته )نوتردام 

و)كوكتو(  )بروست(  لتأثري  وإن خضع  تقليده  ال ميكن  به  خاصاً  جينيه ميتلك صوتاً 

و)جوهاندرو(. كان من النادر يف تلك الفرتة أن نحظى بقراءة تجدد إمياننا باألدب. 

أصاب  دوبوفوار  وتضيف  الكلامت«،  سلطة  جديد  من  لنا  تكشف  الصفحات  هي  ها 

كوكتو الحقيقة إننا نشهد والدة كاتب عظيم.

كان ذلك ما لفت سارتر الذي وصف جينيه يف كتابه قديساً إذ استطاع أن يلقي 

ضوءاً واضحاً عىل حياة هذا األديب ومؤلفاته.

 كانت طفولة جينيه صورة عام قصده ديكارت يف قوله« إنَّ مصدر شقاء اإلنسان 

أنه كان طفالً«5«.

يسمع الطفل جينيه وقد كان يف العارشة صوتاً يتهمه برصاحة أنت سارق. أعادته 

هذه العبارة من حالة دوار عندما شعر بوحدته وهو يف املطبخ فغاب عن نفسه فامتدت 

يده لتأخذ سكيناً من درج فتحه فغرق يف نوع من االنتشاء. وقع جينيه طيلة حياته 

تحت تأثري تلك الجملة أنت سارق. كان قد أُرسل قبل ذلك من أحد املالجئ لريعاه 

أبوان ريفيان.

ويطلعنا سارتر عىل شعور  والحقوق.  واالحرتام  الحنان  من  جينيه محروماً  كان   

جينيه باالستالب الذي يدنيه إىل مرتبة األشياء وليس إىل مرتبة املخلوقات الحية.

يف  رفاقه  مع  عالقات  أنشأ  الشعور  هذا  ولتجاوز  منبوذ،  بأنه  شعور  جينيه  الزم 

يف  كانت  الرسقة  فإن  سارتر  إىل  بالنسبة  لوطياً،  ليكون  وانتهى  األحداث  إصالحية 

اعتقاد جينيه أنها متنحه كل يشء. 

كان الحادث الحاسم يف طفولة الكاتب نوعاً من املفاجأة التي دهمتْه من الخلف 

من  نوعاً  له  بالنسبة  املنظر  هذا  وكان  الرسقة،  حالة  يف  الغري  نظر  جمده  عندما 

االغتصاب. 

إن تجارب جينيه يف مرحلة الطفولة تلك جعلته يختار أن يكون كام قال اآلخرون 

عنه أنَّه لص ولوطي، فعاش حياة الجرمية ودخل السجون مرات عديدة. 

اختلطت أحالم جينيه بأفعاله وحني اكتشف أنَّ إنجازاته الذاتية خيالية، وملا مل يكن 

قادراً أن يريض عامله من حوله وكان أن أراد أن يجعل املجتمع قبول أحالمه، طرح عىل 

نفسه السؤال التايل: 
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أديّب؟  خلق  شكل  عىل  يحققه  أن  أي  واقعياً،  خياله  يجعل  أن  املرء  يستطيع  أال 

فكانت نقلته إىل عامل الكتابة. لكنه مل يكتب عن لص ولواطّي، إمنا كان يكتب كلص 

ولواطّي«6«.

هكذا وجد جينيه خالصه يف الفن. وحني مل يستطع أن يحوز عىل رضا اآلخرين 

فإنه أراد فيام يكتب أن يثري كراهيتهم، لخص هذا املصري بقوله:

انتصاري لفظي وأنا مدين لفخامة التعابري. ويف كتابه )يوميات سارق( يقول: 

دفعوين يف زنزانة يوجد فيها عدة موقوفني يرتدون مالبس مدنية، إذ كان السجني 

يحتفظ مبالبسه إىل حني يحكم عليه بالسجن االحتياطي، أما أنا فقد أجربوين خطأ 

ينظم  بينهم شخص  كان  يزدرونني،  السجناء  جعل  مام  املحكومني.  بذلة  ارتداء  عىل 

قصائد ألخته وكانت قصائد سخيفة لكنَّها أثارت إعجاب السجناء وحني ألقيت عليهم 

قصيدة يل احتقروها. عند خروجي من السجن أنهيت هذه القصيدة التي كانت عزيزة 

عيل بسبب االحتقار الذي قوبلت به. 

قرر سارتر أن جينيه مل يرسق لحيازة موضوع فحسب، ولكن ليمنح نفسه شعوراً 

بالرضا عن طريق الوجود الذي جرد منه، أي أنه كان بسلوكه ذاك يرد عىل شعوره 

باالستالب. 

مع أهمية كتاب سارتر هذا الذي خصه تحليل تجربة جينيه األدبية والشخصية، فقد 

أقر سارتر فيام بعد أن الكتاب كان نظرياً أكث من الالزم، لكن إعجاب سارتر بجينيه 

أنه الضحية التي تكشف حقائق عن الجمهور البورجوازي الفرنيس تلسعه بسياط تتخذ 

شكل كلامت.

 قيّم كرانستون عمل سارتر بقوله: إن املعيار الذي استخدمه سارتر وقاس به جينيه 

جينيه  شجاعة  ليس  سارتر  أعجب  فام  سياسياً.  بل  أدبياً،  معياراً  النهاية  يكن يف  مل 

املحضة أو ثقته الجنونية أو قراره املحال بأن يكون، بل ما أعجبه هو أنَّ جينيه كان 

الرجل الذي استدار ليقوض املجتمع الذي رفضه«7«.

مفهوم فلسفّي للحرية يف أعامل سارتر الروائيّة: 

يتبلور يف أكث أعامل سارتر الروائية والقصصية مفهوم فلسفي للحرية يتحدد من 

خالل كون اإلنسان يختار نوع إنسانيته حني يُلقى يف غامر العامل، فيتقرر تدريجياً 

موقفه من الحياة والناس، أي يتحقق وجوده بقدر تحقيقه لحريته نفسه«8«.

 ينطلق سارتر يف عدم إقامة عامله يف الرواية عىل أسس تقليدية كونه ال يؤمن بأن 
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اإلنسان محكوم بالوراثة والبيئة، وال حتى مباضيه واختيار طريق جديد يف كل لحظة. 

رواية  أصدر   1938 عام  ففي  واملرسحية  القصرية  والقصة  الرواية  سارتر  كتب 

الغثيان وبعدها يف عام 1945 أصدر ثالثيته الشهرية دروب الحرية يف ثالثة أجزاء 

صدر الجزء األول بعنوان سن الرشد وتاله الجزء الثاين بعنوان وقف التنفيذ. أما الجزء 

الثالث وهو الحزن العميق فقد صدر بعد أربع سنوات، ووعد سارتر بإصدار جزء رابع 

متمم للثالثية، لكن هذا األخري مل يصدر. 

يقول أنطون روكنتان بطل رواية الغثيان: 

قبالً، وحتى بعد أن تركتني )آين( بوقت طويل، كنت أفكر فيها، ولكنني اآلن ال أفكر 

أدعها   ... داخيل  ينساب  تثبيت يشء مام  أحاول  ال  الكلامت.  بإيجاد  أهتّم  وال  بأحد، 

تنساب وتظل أفكاري مشوشة ألنها ال تجد كلامت ترتبط بها. إنها تحدد أشكاالً غامضة 

ممتعة ثم تغوص وأنساها فوراً«9«. 

يعود روكنتان من باريس إىل ميناء بوفيل لريى البلدة غطتها النباتات واألعشاب 

يعري  وهو  ذعر  وينتابه  واألشياء،  الوجوه  عىل  تتكاثر  العيون  فريى  بالدوار  يصاب 

ببصريته الحياة. يف تلك اللحظة تنهار املفاهيم االجتامعية واملدلوالت املتعارف عليها. 

تنهار الحواجز كلها التي أقامها اإلنسان بني حقيقة األشياء ونفسه، ما بناه وما اكتشفه 

... يرى ما ال يراه أولئك الذين ال يرون وجهاً آخر لباريس عندما تنام.

إليه وما تدل عليه. يقصد سارتر  الحرية، ما تؤدي  هو  واحداً  الغثيان شيئاً  تؤكد 

بالغثيان يف هذه الرواية الزهد أو أنه لون منه، وهو الحادثة الرئيسية يف رواية ال 

عقدة فيها. 

بعد سبع سنوات كام ذكرنا وتحديداً عام 1945 صدر الجزءان األول )سن الرشد( 

والجزء التاين وهو )وقف التنفيذ(، من دروب الحرية أما الحزن العميق وهو الجزء 

الثالث فقد صدر بعد أربع سنوات. عىل الرغم من أن الشخصيات الرئيسية يف األجزاء 

الثالثة تتحدد بكل من أستاذ الفلسفة ماثيو ودانيال وبرونيه تظل الرواية دون حدود 

نهائية. ميثل األشخاص الثالثة يف سلوكهم صوراً للطرق املتعددة التي يحاولون فيها 

تحقيق حريتهم، إذ ال طريق واحدة للحرية. 

تخوض هذه الشخصيات يف مستنقعات عامل ما قبل الحرب العاملية الثانية، شبان 

وشابات يعيشون يف باريس عىل أبواب الحرب الكربى، مدرسون، طالب، بوهيميون، 

فنانون وفنانات مالٍه ليليّة. 
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يفكر ماثيو الذي ينشد الحرية ويرفض الزواج من عشيقته مارسيل يف كل مشكلة 

أنه  مع  إخفاء رهبتهم يف حضوره  يستطيعون  ويهابونه، وال  آخرون  ويحللها. يحرتمه 

يحرض اجتامعاتهم ويحيا حياة بوهيمية مثلهم. 

يحيا ماثيو حرية زائفة وتؤرقه مسألة إجهاض عشيقته. ال يطيق املسؤولية، ومارسيل 

تتفهم سعيه ذلك... مل ينزعج ومل يستنكر ما يعرضه صديقه دانييل من أجل الزواج 

من مارسيل، فهو أيضاً يقيم عالقات مع أخريات. وحني يسعى إليجاد املال من أجل 

اإلجهاض، ال يرى فيام فعله تلميذه بوريس شائناً بعد أن رسق له من إحدى العامالت 

يف امللهى اللّييّل ماالً أعطاه إياه. 

إلجهاضها،  أحرضه  الذي  املال  مارسيل  رفضت  أن  بعد  وحدته  إىل  ماثيو  يعود   

وستحتفظ بالطفل ويتزوجها دانييل ويقوم بواجباته الزوجية كاملة عىل الرغم من أنَّه 

... يعيد ماثيو يف وحدته العبارة التي  ميارس املثلية الجنسية وال يستطيع فكاكاً منها 

قالها له أخوه عندما رفض إقراضه املال: حقاً، حقاً لقد بلغت سن الرشد«10«. 

يف الجزء األول يكون ماثيو ودانييل عىل طريف نقيض فاألول تتسم حرية االختيار 

الرّئيُس  الشخص  وهو  برونيه  أما  إيجابياً.  شكالً  لديه  تتخذ  اآلخر  أما  بالسلبية  لديه 

الثالث كام أسلفنا فقد كان شيوعيّاً وصمم االرتباط بيشء ما، وأن يكف عن طريق 

الشيوعية ليؤيد الجمهوريني اإلسبان. فهو هنا يقف أيضاً عىل طريف نقيض مع ماثيو. 

فهو متمسك بحريته أما ماثيو فينتظر عمالً مثالياً حراً يستطيع اختياره مبحض إرادته؛ 

ما يجعله عازفاً عن أي ارتباطات إنسانية.«11«.

 تدور أحداث الجزء الثاين من دروب الحرية )وقف التنفيذ( عىل املرسح األوريب. 

دخلت السياسة من أوسع األبواب لتامرس تأثرياتها القوية عىل كل شخص ... ما زال 

ماثيو يبحث عن الحرية، فهو يشعر بالحرية التي تعصف به. تتحرش به امرأة أخيه 

)أوديت(، ويبتلع أوراق تجنيده ويُدعى إىل الخدمة العسكرية يف وقت يقرر فيه التطوع 

للقتال مع الجمهوريني األسبان، لكنه يرتاجع عن ذلك.. وها هو يقع يف إغواء امرأة 

أخيه ... ويتخذ قراراً باالنتحار، لكنه تراجع وهو يحدث نفسه رمبا يف مرة أخرى. 

 يصل ماثيو إىل اكتشاف أنَّ ذعر الحرب الذي امتد ليشمل رجاالً مرعوبني ال حول 

الحرية  اليائسة إىل  الخلف من محاوالته  يلقي نظرة ساخرة إىل  لهم وال قوة يجعله 

الحرية مطلقة، كام  تكن  الظاهرة... مل  منه حريته  امتصت  التي  الحرب  تجربة  إىل 

كان يظن، بل كانت حرية االختيار. أما دانييل فقد تحول إىل رجل مؤمن متدين ينشد 
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الراحة يف فكرة الله. وبرونيه ما زال شيوعياً يحاول التخلص من نزعاته البورجوازية 

التي تلّح عليه. 

هل كانت هذه الدروب التي اتبعها هؤالء تقودهم إىل الحرية؟ أجاب سارتر عن 

هذا السؤال، قائالً: إنَّ حرية ماثيو تجسيد للحرية املرعبة، لكنه، أي ماثيو سيجد حريته 

يف الجزء الرابع. مات سارتر ومل يصدر الجزء الرابع من دروب الحرية.

سارتر واملرسح:

يرى دارسو سارتر أنه يف أعامله املرسحية انطلق كام يف فلسفته الوجودية وكام يف 

رواياته من فكرة الوجود اإلنساين لديه، يحقق اإلنسان وجوده وهو وجود يف موقف. 

فجهوده الدرامية مل تتجه إىل مناذج مام كان الحال عليه عند موليري وراسني، وإمنا 

مستوًى  عىل  وتتطور  توجد  فالشخصية  مواقف.  يف  الشخصيات  تصوير  عىل  قامت 

دينامييّك. إنها شخصيات تخلقها طبيعة املوقف ال تقاليد املرسح«12«. 

السارترية، بل حلت محلها أشياء من قبيل الحرية  الدراما  ال ندم وال ضمري يف 

واملسؤولية واملواقف واالختيار. لنقرأ هذا الحوار من مرسحيته )الذباب(: 

أورست: إنَّ كونك كلَّه ال يكفي يك يشعرين بالخطأ. أنت ملك اآللهة يا جوبيرت، ملك 

الحجارة والنجوم وأمواج البحر. ولكنك لست ملك اإلنسان. 

جوبيرت: لست ملكاً عليك أنت أيها الحرشة الدنيئة الوقحة، فمن الذي خلقك إذن؟ 
أورست: أنت الذي خلقتني، ولكن كان عليك أال تخلقني حراً. 

 جوبيرت: وهبتك الحرية لتخدمني. 
أورست: قد يكون هذا صحيحاً، لكن الحرية انقلبت ضدك، فال أنت وال أنا نستطيع 

أن نغري من ذلك شيئاً 
جوبيرت: وأخرياً هذا هو العذر. 

أورست: أنا ال أعتذر. 
جوبيرت: وهل هذا صحيح؟ أتعرف أن هذه الحرية التي تدعي أنك عبد لها تكاد 

تكون اعتذاراً. 
أورست: لست السيد وال العبد..، وإمنا أنا الحرية. ما أن خلقتني حتى خرجت عليك 

ومل يعد لك عيّل سلطان.
 منذ العام 1943 توالت إصدارات سارتر املرسحية فبعد الذباب أصدر جلسة رسية، 
 1960 عام  وأصدر  الفاضلة.  البغي  قبور،  بال  موىت  والله،  الشيطان  القذرة،  األيدي 

مرسحية سجناء أليتونا. 
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يف  األيديولوجية  املذهبيات  يتخطَّى  أن  الحرية  فيلسوف  استطاع  الختام:  يف 
أيامه، بأن خلق حزبية جديدة فوق األحزاب كلها وأوسع منها. كانت وجوديته حركة 
ومبارحتها  حياة  أسلوب  إىل  الفكرة  تحويل  درجة  إىل  ثقافة  لكنها  وشارعية،  جامعية 
ملجرد الداللة. لقد جعل سارتر عرصه وجوديَّاً خالل أواسط القرن العرشين. ليس يف 
الحكم مغاالة إن قلنا شكلت أفكار سارتر ومواقفه عاصفة عىل عرصه. لقد جعل عرصه 
وجودياً خالل أواسط القرن العرشين. أوقد مشعل الحرية، وأعاد مسؤوليتها املطلقة 

إىل الفرد، وصدق فيه ما كتبه مطاع صفدي قائالً: 
واملقهى  والرصيف  الشارع  حيوية  إىل  الجامعات  صوامع  من  الفكر  سارتر  أنزل 
ونوادي الثقافة. أطلق روح التفكري الفلسفي يف جسد أوربا املنهك والخارج من أهوال 

أفظع حرب عاملية عرفتها البرشية حينها«13«. 
هذه أشياء من سارتر الذي طلب ديغول من السلطات الفرنسية خالل أحداث 1968 

يف فرنسا أن: 
ال تعتقلوا سارتر إنه فرنسا. 
وقال فيه ريجيس دوبريه: 

أرسة  إىل  لحظة  ذات  انتسبوا  بريوت  إىل  أيرس  بونس  من  مثقفي عرصنا  جميع 
سارتر. 

نعم لقد شكل سارتر ثورة عاصفة عىل العرص، كام وصفه أحد الكتّاب.

المصادر واالستشهادات:  
ـ ص99. ـ العدد 13 ـ الفكرالعريب املعاص ـ نهاد التكريل: تطبيقات سارتر يف ميدان النقد األديب  1

ـ السابق ص102. 2
ـ ص133.  ـ عدد شباط 1967 ـ مراد وهبه وأمري اسكندر وحسني عبد العزيز: ملف الطليعة  3

ـ ص 141.  ـ نهاد التكريل: تطبيقات سارتر يف ميدان التحليل النفيس الوجودي ـ الفكر العريب املعاص العدد 23 4
ـ نهاد التكريل يف العدد 13 سبق ذكره ص104.  5

ـ سبق ذكره ص132  ـ ملف الطليعة  6
ـ السابق نفسه.  7

ـ آذار 1967ص104.  ـ الفكر املعاص ـ سمري وهبه: املحاكامت يف أدب سارتر  8
ـ آذار 1967 ص131.  ـ الفكر املعاص ـ أمني العيوطي: سارتر والرواية الوجودية  9

ـ ص138. ـ ملف الكليعة سبق ذكره 10
ـ ص132. ـ أمني العيوطي: سبق ذكره 11

ـ ص123. ـ الفكر املعاص آذار 1967 ـ جالل العرشي مرسح املواقف عند سارتر  12
ـ ص135. ـ الفكر العريب املعاص عدد 115/114 ـ مطاع صفدي: الذاكرة الوجودية واملستقبل الفلسفي  13



وقع  الذي  والظلم  واالسرتقاق،  والعبودية،  والعبيد،  الزنوجية،  مشكلة  شغلت 

عىل الزنوج يف أمريكا الشاملية ذهن األديب األمرييك املعروف وليم ستايرون 

طويالً، فقد استمع إىل حكايات محتشدة بالغرابة والدهشة واألمل والفواجع من 

جدته حول ما عاناه العبيد الزنوج يف الواليات املتحدة األمريكية، وما عاشوه من 

ظلم يف جميع األمكنة واألزمنة، وحاالت النفور والعداء التي قوبلوا بها من البيض 

السكن،  أمكنة  يف  أجياالً  ماشتهم  التي  العنرصية  التفرقة  وأشكال  األمريكان، 

واملدارس، والشوارع، واملطاعم، واملالعب، والحدائق، حتى بات املجتمع األمرييك 

األبيض ينظر إىل الزنوج وكأنهم حيوانات ليس إال.

د. حسن حميد

قاص وروايئ وناقد من فلسطني مقيم يف سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

وليم ستايرون
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بالطبع كانت هناك درجات من التفاوت بني أشكال العداء والنفور ما بني البيض 

والزنوج يف الشامل األمرييك والجنوب األمرييك، وبعض هذه األشكال وصل إىل حد 

اقرتاف املجازر ما بني الطرفني، وبعضها وصل إىل حد استصدار القوانني واألنظمة 

التي تجرّم أفعال وسلوكيات الزنوج وتحّد من متظهراتها داخل املجتمع، األمر الذي 

يف  الطرفني  بني  ما  الحواجز  فأوجد  العنرصي،  التمييز  مشكلة  مفاعيل  من  فاقم 

الكثري من صور الحياة االجتامعية، وخاصة أمكنة العمل، حيث ُحرم الزنوج من العمل 

االجتامعية  األنشطة  واملشاركة يف  األمكنة،  بعض  إىل  والدخول  الوظائف،  بعض  يف 

واملدنية  التحرض  من  كافية  درجة  يبلغوا  مل  خلقاً  بوصفهم  إليهم  والنظر  والثقافية، 

والرقي الثقايف.

لكل هذا فإن الكتب، واملؤلفات من روايات، وقصص، وأشعار، ومرسحيات، واألفالم 

السينامئية التي تعرضت لهذه املشكلة الفاصمة ما بني البيض والسود.. كانت كثرية، 

وكثرية جداً، واهتامم الكتّاب واملبدعني بهذه القضية )التمييز العنرصي( عىل أساس 

اللون، والعرق، والتفرقة، والنظرات الوهمية املسبقة كان كبرياً أيضاً، ولعل كتاب الكاتبة 

األوروبية  الكتب  أهم  من  واحداً  يعد  توم(  العم  )توخ  بيترش ستاو  األمريكية هاريت 

آثار  يعانونه من  وما  أمريكا  زنوج  عاناه  وما  الزنوجة  عالجت مشكلة  التي  والروائية 

اجتامعية واقتصادية وثقافية حفرت عميقاً، وبأمل شديد، يف نفوسهم.

ولد وليم ستايرون سنة 1925 يف مدينة نيوبورت الساحلية يف والية فرجينيا، ألرسة 

أمريكية جنوبية، متوسطة الحال ثقافياً ومادياً، وهو ابن ملهندس اختص يف الشؤون 

والثانية،  األوىل  سنوات طفولته  وليم  عاش  تحديداً،  باملوانئ  يتعلق  أي مبا  البحرية، 

أي إىل حد الثانية عرشة من عمره، يف كنف جدته ألبيه، التي قّصت عليه القصص 

والحكايات الكثرية التي تتحدث عن الزنوج وما يتعرضون إليه من أذيات ومكاره وظلم 

الحيوانات،  وبني  بينهم  تساوي  دونية  نظرة  إليهم  ينظرون  الذين  البيض  أيدي  عىل 

الحيوان، من  بعامل  اإلنسان، وتلحقهم  الكالب، أي نظرة تخرجهم من عامل  والسيام 

خالل اإلميان بأن خلقوا من أجل خدمة البيض، وأن عقولهم قاصة، وقدرتهم عىل 

التطور والتمدن ضعيفة جداً، وحبهم للعلم معدوم، وتفوقهم هو حديث عن املستحيالت.

الثقافية  نبعته  ففقد هو  وليم ستايرون،  توفيت جدة  الثالثة عرشة من عمره  يف 

التي كانت تزّوده بالحكايات والقصص والوقائع التاريخية، وخاصة ما كان يدور من 

قتل  إيالماً  أشدها  ولعل  )العبيد(،  والزنوج  )األسياد(،  البيض  بني  يومية  شبه  أحداث 
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الزنوج بدم بارد، وكأن هذا القتل حق من حقوق البيض عىل الزنوج، وقد أثرت تلك 

القصص والحكايات كثرياً يف نفسية وليم ستايرون، وشكلت األسئلة الكبار التي دارت 

عىل حياته، ومنها: بأي ذنب يقتل الزنوج؟! وملاذا يقتلون؟! وما السبيل إلنقاذهم من 

الهيمنة عليهم، ومن  املزيد من  التي سنها من أجل  القوانني  البيض، وسطوة  سطوة 

أجل ستايرون حزناً شديد لفقد الجدة املمول الثقايف ملوهبته األدبية التي راحت تحايك 

قصص جدته وحكاياتها، ولكن بيشء من التحوير والتطوير، حيث جعل قصصه ال تشري 

الواقعني  والجور  الظلم  إىل  إشارتها  قدر  األبيض فقط،  األمرييك  الرجل  بطولة  إىل 

الزنجي  الرجل األمرييك  الزنجي، ومن ثم تطورها إىل متكني  الرجل األمرييك  عىل 

من لعب دور البطولة، والظفر باالنتصار عىل الرجل األمرييك األبيض لعدالة آمن بها 

من أن الزنجي ال يستحق القتل حني يقرتف األغالط البسيطة، وأنه ال يستحق السجن 

والحرمان من الطعام والرشاب حني تأخذه الفغلة عند قيامه ببعض األعامل أو السهو 

عنها، وال يستحق الجلد جهاراً نهاراً أمام الخلق ملجرد استغراقه يف النوم صباحاً، كام 

أنه ال يستحق املوت والقتل بالرصاص إن صح بأنه أحب فتاة بيضاء أو سعى إىل حبها، 

أو يتهنى لو أنها أحبته أو التفتت إليه.

عرض وليم ستايرون قصصه األوىل عىل أستاذه الناقد بالكربن حني كان يدرس 

يف جامعة ديوك، وهو ابن عرشين عاماً، أكرب بالكربن فيه هذه املوهبة، وقرظ أسلوبه، 

والدراسة  واالطالع،  بالقراءة،  يرعاها  أن  عليه  أدبية  موهبة  جنبيه  بني  أن  له  وقال 

واملثابرة، وهي تبرش مبستقبل واعد، وقد ظل بالكربن يرعاه طوال سنوات الجامعة، 

وبعدها أيضاً، كانت موضوعات قصصه، عىل األغلب األعم، تدور حول الظلم الذي 

إليه الزنوج، ومنها قصة دارت حول شنق زنجي عىل شجرة يف إحدى مدن  يتعرض 

أحد خاللها  كأنها يشء مهمل أليام طوال مل يجرؤ  األمرييك، فظلت مدالة  الجنوب 

السبب  الشائن، ومل يكن  الذي قام بفعله  إنزالها ودفنها لسطوة الرجل األبيض  عىل 

سبب الشنق، إال سهوة عني الزنجي عن قدر حليب موضوع عىل النار، فغىل الحليب، 

واندلق بعضه عىل حوافه، وما إن رأى الرجل األبيض حواف القدر وقد غطاها الحليب 

املغيل حتى غىل الدم يف عروقه، فقام مبساعدة عبيده عىل شنق الرجل الزنجي تحت 

الشجرة التي ظللت قدر الحليب، أي شنقه يف املكان الذي اقرتف الزنجي غلطته فيه، 

وقد نرشت هذه القصة مع قصص أخرى لكتّاب أمريكان شبان، ولفتت األنظار إىل 

اسم وليم ستايرون ملا عرفته تلك القصة من أحزان طافحات، وروح إنسانية منادية 
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تدمرياً  تعني  الطرفني  بني  فيام  الخالفات  تغذية  وأن  والسود،  البيض  بني  باملساواة 

للمجتمع األمرييك.

لكن العمل األمرييك الذي أدار األعناق نحو تجربة وليم ستايرون األدبية، فكانت 

روايته )اضطجع يف الظالم( التي حازت إعجاب النقاد من لحظة صدورها، فتناولت 

الذي رعى موهبة  املعروف بالكربن  األمرييك  الناقد  قلم  ومنها  بالثناء،  النقد  أقالم 

وليم ستايرون منذ البداية، وقد قال أحد النقاد عنها إنه من املبالغة أن نقول إن رواية 

)اضطجع يف الظالم( رواية عبقرية لكاتب يف الخامسة والعرشين من عمره، ولكنها 

بال شك رواية رائعة ستقول إىل القول إن صاحبها من أهل العبقرية األدبية، وبيعت 

منها نسخ كثرية، وبذلك صار وليم ستايرون من أهل املال، وهو يف سن صغرية، لذلك 

قصد السفر إىل أوروبا، عىل طريقة الكتّاب والفنانني األمريكان، ووصل إىل فرنسا، 

والفنانني  والكتاب  األدباء  التقى خاللها  الزمن،  باريس فرتة من  مدينة  واستقر يف 

الفرنسيني، والكتاب والفنانني القادمني إليها، وكتب يف أثناء إقامته روايته )املسرية 

الطويلة( التي حظيت بحرض إعالمي واسع، ثم حظيت بالرتجمة إىل اللغة الفرنسية، 

بعد ذلك زار إيطاليا، وأقام يف مدينة روما سنة 1963، وهناك تعرف إىل فتاة أمريكية 

من أرسة غنية، ثم انتقال إىل الواليات املتحدة األمريكية، لكن زيارات ستايرون ظلّت 

متواصلة إىل البلدان األوروبية.

شكل ستايرون صداقة مهمة مع الكتّاب: جيمس بلدوين، ونورمان ميلر، وجيمس 

داخل  األمريكية  القيم  منظومة  يف  التغيري  ثقافة  ميثلون  األربعة  هؤالء  ألن  جونز، 

املجتمع، وهم جميعاً من أصحاب التيار الغاضب تجاه ما يحدث من عنرصية واضحة 

األجداد  الذي عرفه  العداء  والبيض، وحفاظ طرفني عىل مرياث من  السود  ما بني 

واآلباء، وقد اتفق هؤالء الكتّاب األربعة عىل أن مسألة العداء ما بني السود والبيض 

ليست مسألة زنجية بسبب التمييز العنرصي، وإمنا هي مسألة أمريكية ترّص باملجتمع 

األمرييك، أي ترّض بالبيض والسود عىل السواء.

وعرف عن وليم ستايرون أنه من أعداء ثقافة الحرب، تفكرياً، وإعداداً، وخوضاً، 

لذلك كان ضد الحرب األمريكية عىل فيتنام، وقد كتب مقاالت كثرية عارضتها، وبينت 

خطل السياسة األمريكية يف ضد االتجاه.

سنة  نرشت  وقد  ترييز(  نات  )اعرتافات  روايته  هي  ستايرون  وليم  روايات  أهم 

واألملانية،  والفرنسية،  األسبانية،  إىل  نقلت  حني  األمريكية  الرواية  وصارت   ،1967
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واإليطالية، وهي رواية تتحدث عن موضوع الزنوجة أيضاً، من خالل رسد قصة حياة 

البطل الزنجي )نات ترييز( الذي تحولت سريته وأفعاله إىل أسطورة زنجية، وقد تعمق 

وليم ستايرون كثرياً يف دراسة هذه السرية وظروفها وأحداثها واملآالت التي متخضت 

عنها، وأسباب التقدير االجتامعي لها حتى غدت شأناً شعبياً، فقرأ الوثائق والتواريخ، 

واألحداث، ومجريات الوقائع، وأعداد القتىل والجرحى، ومن بعد الوقوف عىل مصري 

)نات ترييز(، وقد ظلّت هذه السرية تدور وتجول يف عقل وليم ستايرون مدة عرشين 

سنة حتى توقف عن أعامله كلها ورشع يف كتابتها.

إنها الرواية التي تضع يدها عىل لب مشكلة التمييز العنرصي بني البيض والسود 

يف أمريكا، وتجيب عن األسئلة التي تقول ملاذا يلجأ الزنوج إىل العنف؟!

واملجتمع،  األمكنة  يستنطق  ليك   1831 عام  إىل  بالتاريخ  ستايرون  وليم  يعود 

والعادات والتقاليد، واألحداث من أجل تبيان حقيقة التمييز العنرصي، والرواية مكتوبة 

بضمري املتكلم، وبطلها التأثر الزنجي )نات ترييز( عىل األوضاع التي يجسدها التمييز 

من  هم  ألنهم  البيض  إىل  املنحازة  وهي  أمريكا  السائدة يف  القيم  وعىل  العنرصي، 

ترييز(،  )نات  الثائر  ميثل  أنه  ستايرون  وليم  شعر  لقد  أيضاً،  أيدها  ومن  جسدوها 

وأنه ينطق باسمه، وأنه يعيده إىل الحياة ليخرب الناس، أي األجيال الجديدة، ملاذا قام 

بثورته، وملاذا واجه البيض، وكيف قبض عليه، وكيف شنق عىل شجرة جميز كبرية.

كانت ثورة )نات ترييز( أول ثورة زنجية منظمة حدثت يف والية فرجينا يف الجنوب 

األمرييك سنة 1831، وبطلها )نات( الزنجي املثقف الذي قاد نحو )100( زنجي، وهاجم 

خمسني  من  أكث  وقتلوا  أيديهم،  تحت  وقع  ما  كل  فدمروا  )ساومثبتون(  منطقة  به 

بينهم رجال ونساء وأطفال، ثم فروا هاربني، وبذلك تخفق  البيض، من  شخصاً من 

الثورة، ويقوم أفراد الرشطة األمريكية، وهم من الزنوج، مبطاردة الثائرين وتطويقهم، 

ثم القبض عليهم، وبذلك يقبض الزنوج املوالني للسلطة األمريكية عىل الزنوج الثائرين 

مدة  مغارة  فيتوارى يف  ترييز(  )نات  أما  السخرية،  إىل  تدعو  مفارقة  وهذه  عليها، 

قرب  الحراسة  بأعامل  يقوم  كان  أمرييك  لرشطي  طواعية  نفسه  يسلّم  ثم  شهرين، 

املغارة، وتبدو النتيجة حني يعدم  كل الذين شاركوا يف الثورة والتمرد، ويشنق )نات 

ترييز( عىل شجرة جميز، ثم تبقى جثته معلقة أياماً، ثم تبقى ألحد املشايف، فيسلخ 

جلده، وتصنع منه محافظ جلدية، ثم يأخذ أحد األطباء هيكله العظمي.

هزت رواية )نات ترييز( مشاعر املجتمع األمرييك، وقد تسابقت دور النرش عىل 
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مقاطع  نرش  عىل  واملجالت  الصحف  تسابقت  كام  كبرية،  مالية  مبالغ  لقاء  طباعتها 

وفصول من الرواية لقاء مبالغ مالية كبرية أيضاً، وترتادف فصول الرواية عىل شكل 

اعرتافات، كيف عاش )نات( يف بيت أبيض، وكيف سمح له الرجل األبيض بأن يتعلم، 

وكيف أنه عرف قوة القانون األمرييك الذي جعل من الزنجي األمرييك متاعاً أو شيئاً 

ليس إال، وكيف قرر الثورة، وكيف جمع الناس حوله، فوجدوا أنهم متحمسون للثورة، 

وأنهم يريدون قتل البيض، حتى إذا ما وجهوا حكم املوت ميوتون برضا وسعادة، وكيف 

أنه يكره القتل، وأنه مل يقتل خالل هذه الثورة التي استمرت ثالثة أيام إال فتاة بيضاء 

جميلة كان قد أحبها، وصارحها بذلك، لكنها صدت عنه ورفضته، وحني يصدر الحكم 

عليه بالشنق، ويقاد إىل الشجرة ليشنق عليها، يتخيل الفتاة/ الحبيبة تضمه إليها )إنها 

تضمني إليها، وتبيك بحرقة، وهي تحبني، ولكن العيون املرتبصة تدفعها بعيداً عني، 

إنها تضمني، أبيض وأسود يتحدان( إنه مجرد طيف، مجرد حلم لتفكيك رشاسة التمييز 

العنرصي.



يف أحد األيام.. طلبت مّني أمريكا تأمني قطعة أرض خصبة صالحة للموت ألنني 
ضّد السياسة األمريكية.. وضّد املظامل املرتكبة بحق العامل اآلخر..

جئت إىل الحياة بعد ان تّكدست الجثث يف مكان ما/
فاغتسلت انا واملالئكة بالسكاكني

وحدي فقط أستطيع تعريف األرصفة/
ألنها تشبه األزمنة/ مع أنني تحولت إىل مساحة واسعة من العذاب اإلنساين 

قراءة•في•الشاعر•األمريكي

ألن•غينسبرغ
عبد النور الهنداوي
شاعر وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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الكثري من  الكثري  يلزمه  الحقيقي،  الشعر  الحقيقي، ال يحتاج إىل تصفيق،  الشعر 

الخشونة، والكثري الكثري من الجنون.

الشاعر الحقيقي يحتاج اىل الكثري من الرثاء، ألنه وحده يتسلّق التاريخ إىل ماال نهاية.

ال أعتقد اّن الشعر بحاجة إىل من يصّفق له. مهمة الشاعر أن ميسك الهواء من 

عنقه يك ال يعود ولو ثوان إىل العصور السحيقة. 

ال أدري بل ال أعرف من هو الذي أقنعنا أن نلبس النار، أو الحيطان، أو األزمنة. أيضاً 

ال أعرف كيف تكّدس الهواء فوق الدم، وفوق هياكلنا العظمية الباردة برودة السالح.

كان  ولو  الجدل مقفلة.  أثارت  التي  األزمنة  أصابعنا مقفلة، وجوهنا مقفلة، حتى 

التاريخ نظيفاً، ملا كان هناك تاريخ.

نتدافع إىل حافة  الذي جعلنا  إن  أكّفنا؟  نامت يف  التي  الوعي  بكمية  نفعل  ماذا 

الخطيئة، هو نفسه الذي أراد أن نكون شّهاداً عىل موت الرصخات.

بعد هذا الكالم أدلج« الشاعر األمرييك »ألن غينسربغ« حياته كشاعر من دون 

االلتفات إىل الوراء.

يف قصيدته الشهرية )عواء( كل الكائنات الحيّة تظل عىل قيد الحياة إالّ الوقت. مع 

أن ألن غبنسربغ َعرَبَ األنهار كلّها ليظل مختبئاً كام الذهب. 

اللحظات التي أعيشها، ال تزال مكبوتة حداداً عىل السيد الجنون. هذه اللحظات 

هي الركام الخارق للعادة، بل الوقت القتيل. فكل كلمة أكتبها هي املطلق، بل املوسيقا 

الذي حملها ذلك الغجرّي املرّصع بالضوء واملتاهات.

 حني أموت 

لن أكرتث مبا سيحدث لجسدي

ذّروا رماده يف الهواء 

ألنني أريد جنازة كربى

قبل أن تكون

أدركت فجأة 

وجود آخرين سواي هناك . 

بعد هذا الكالم، بدأ تدوين التاريخ، وباملقابل ظهرت بعض األجساد املشنشلة بالنار.. 
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وبعض قبضات قوية للعواء تسلّلت خلسة إىل األمل، بل إىل كائنات سّمت نفسها بالرواد 

األوائل هدفها البقاء إىل ما بعد الحياة. 

إن ألن غينسربغ ال ميتلك ثقافة جيدة، الثقافة لديه شكل من أشكال الفضيحة، ألنه ال 

يعرف بالضبط من أين جاءت كلمة انتلجنسيا التي دخلت إىل كل النصوص الهابطة بقوة.

أظن أن الحرب العاملية الثانية، وأفول املستعمرات،

وطغيان الرسملة االوروبية، » وجغرفة » العامل إىل مناطق باردة وساخنة، أظهرت 

مصطلحات فضفاضة 

واسعة دخلت يف كثري من التفاصيل... بدءاً من الحداثة الشعرية، حيث الذي نراه 

اليوم، ليس عىل ما اظن الذي نقرأ. إنه السلفّي املبارش القديم الذي هو ضّد اإليحايئ.

اإلبداع، رشط  قيادة  أيضاً  تعني  لكنها  النجومية،  تعني  انتلجنسيا  كلمة  أن  صحيح 

االلتصاق باالجتامعي البنيوي التاريخي.. أي االجتامعي األبوي ال ان تكون نرجسية 

هدفها ثقب السائد الطيب البسيط.

يقول غينسربغ: قبل أن أكتب الشعر، أضئت شمعة واحدة فقط يف رسير النوم، وال 

زالت. ألن الغرب الذي أعيش فيه طلب مّني تأمني قطعة أرض خصبة صالحة للموت!

داخل  الفلسفة  لتكون  الشعر  أيديولوجيا  كلمة  بزغت  غينسربغ  أصابع  بني  من 

الضوضاء.

ولدُت عام 1926 ومّت عام 1997 وكل ما كتبته ال ميّت إىل املستقبل ِبِصلَة:

هل نسري طوال الليل عرب شوارع مستوردة؟

األشجار تضيف عتمة إىل عتمة

واألضواء مطفأة يف املنازل 

كالنا 

سيكون وحيداً 

إىل  جاء  فرسِه.  قرانه عىل  عقد  لقد  بوذي  يهودي،  وثني،  غينسربغ  ألن  الشاعر 

الحياة، بعد أن ماتت الوردة األوىل. وقبل أن يتعرّف جيداً عىل األرصفة. 

قبل أن ميوت بقليل قال للرصيف الذي أمام بيته: صباح الخري يا أمي.. 

أنا ضّد أمريكا، وضّد املظامل املرتكبة بحق العامل اآلخر.

األرصفة  ومع  املجانني،  مع  ويتعامل  عارياً،  الظهور  يحب  أحيانا  غينسربغ..  ألن 
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ميتدح  عواء  قصيدة  يف  والوجودية  الهيبيني  من  قريباً  كان  الكائنات.  من  الخالية 

املرشدين واملدمنني والعراة، والغرباء. هذه املفردات، جعلت منه موقفاً

شعرياً بامتياز - شملت- حياته ونتاجه عىل السواء.

البدائية،  الكتابة  وعىل  التقليدية،  اللفة  عىل  مترداً  سوى  الحياة،  عىل  مترّده  وما 

واألساليب واألمناط املغلقة

يف رسالة لحبيبة مفرتضة، كتب التايل:

سمعت عن حبيبة بّددت نفسها يف ممّر

ألنني مل أكن جديراً لحاميتها

وال أعرف ملاذا كنت أقبّل املّارة

وإنك »ال توديّن« العودة إىل البيت

سأحتفل بآثاثك، ومن أجلك سأتحّول إىل عرش

أيتها الحبيبة 

وانا أكتب لك هذا الشعر؟

فقط ألذكّرك ما فعلته املالئكة بالطرائد

ألمتلئ أنا وأنت باألرسار.. والكهوف األنيقة 

وهي  تشيكوسلوفاكيا  أقام يف  عندما  هامة  بتجربة  غينسربغ  مّر   1990 عام  يف 

قراءة - بودلري- رامبو- دوستويفسيك بالروسية وكافكا باألملانية وبعض األسامء املهمة.

لكن األمر برمته بدأ مع والت ويتامن - إدغار ألن بو- وآخرين يقول: قرأت هؤالء 

وانا يف الثانية عرشة أو الثالثة عرشة قرأت عن متمردين آخرين مثل – جاك كريواك 

_ ونيل كاسيدي_ وليام بوروز_ غريغوري كورسكو_ غريي شنايدر _ لورنس فرلنغيتي.

وحول سؤال ماذا تبّقى من الشعر يقول: أعتقد انه مل تكن هناك فكرة واحدة فقط. 

إذ كّنا مجموعة أصدقاء، التقينا جميعاً يف مرحلة الشباب املبّكر. فقد التقيت بكل من _ 

وليام بوروز وجاك كريواك _ ونشأت بيننا ألفة رائعة وخصبة. مثالً كريواك: إنه أول كاتب 

متفاٍن التقيته يف حيايت. إنه كان يشعر دامئا أّن كامل دوره هو كتابة الشعر _ والشعر 

خاصة _ بوصفه مسألة مقدسة. بعدها التقينا مع بوروز الذي مل يكن يكتب آنذاك.

يف مرحلة مبكرة للغاية راودتنا جميعاً _ فكرة _ _ نوع من_ الوعي الجديد _ أو 
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الرؤيا الجديدة _ لقد كانت فكرة غامضة للغاية، لكنها انطوت عىل توٍق عارم //إىل ما 

هو يف الخفاء:

»لهذه األسباب اهتم أحدنا وهو بوروز بشكل مبّكر باملخدرات، وانا بدأت وحدي 

بتدخني الحشيش، لكنني مل أجدها فّعالة يف الكتابة، إنها تعطي رعشة رؤيوية ال أكث 

ولهذا مل أفْرِط يف تناولها«.

كنا جميعاً بحاجة إىل تجربة اإلحساس باملوت، وإىل نوع من تضخيم مساحة وعينا 

الباطني. حتى الدموع انهمرت من األرصفة، وأحدثت أزمة يف العدالة. 

يف كل ما كتبه غينسربغ »فرض عىل الرتاب أن يرتدي الرسوايل الطويلة« وهكذا 

عث عىل قلبه مختبئاً داخل القداسة. ألن أمريكا اكلتْه كام يؤكل الدجاج الساخن. حائط 

من الحرائق لتغطية التفاصيل لالعتذار من الخطيئة:

تتوقف كل حركة

وأنا اسري وسط حزن الوجود الذي ال ميعاد له

ووجهي

خططتّْه الدموع يف مرآِة »أحد« النوافذ عن الغسق

حيث ال رغبة يل ابداً

لرشاء بعض املالبس الداخلية 

َف- بني - أصابعي، نبتت أبنية شاهقة تحّولت فجأة إىل أزقّة 

إن غينسربغ أحد اهم الشعراء املعاصين يف الغرب، بل امللهم لنشوء حركة الهيبيني 

التي شّكلت من دون أدىن شك انعطافة جذرية يف تطور املجتمع األمرييك املعاص، 

ورّدة ثورية حقيقية مساملة ضّد كل أنواع الكبت واالستالب الروحي، وضد تورّط أمريكا 

وشبابها يف حرب فيتنام:

أنا نفيس يف كل األحوال قد أكون بعمر الكون

وأظن أن هذا ميوت معنا.. 

ماّم يكفي إللغاء كل ما يأيت 

ما جاء ورأيته؟ ذهب إىل األبد كل مرّة

ألنني سأظل أشبه زهرة األقحوان . 

يف إحدى أمسيات الشعرية يف نيويورك.. ورّداً عىل سؤال غامض )ما هو الشعر( 
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قال غينسربغ: 

وحدي منت مع العصيان، وحدي بعثت الطفولة، ألن فمي تحّول برسعة إىل قطعة 

من الرتاب الساخن. ال يوجد لدَي فرح وال نوافذ آلكلها، وإن كل ما شاهدته إمنا هو 

الّجافة يف وجهي. ال يشء سوى الفضيحة بل ال يشء  ركام الضوء، وبعض األسلحة 

سوى النار. 

لقد تحّولت ألبستي إىل قصائد بدائية وكان من الصعب التعرّف عليها ألطرد عنها 

الخوف والنوافذ التي ال تعرف أين ستكون النهاية.

لقد انتهى الرصاع بني القديم والجديد بني الحداثة وما بعدها.. بني حامقة الشعراء 

وحامقة النصوص بني الكتب املقّدسة وبني الوثنية املقدسة.

ماذا أفعل بكل هذا الدوّي الذي بداخيل؟ إن أصابعي وقد تحولت إىل قطع صغرية 

من الخشب. يحّق يل ان أظل عىل طبيعتي ليك ال متوت اإلنسانية.

هذا هو غينسربغ أحد أهم شعراء اليوميات الكونية التي ال تريد االعرتاف بالدالئل. 

إنني أكتب الشعر ألخترص حيايت. 

ال  أنا  أين؟  الشعراء، إىل  أيها  تابعوين   ! تبيانها ألحد  أستطيع  أشياء ال  أكتب عن 

أعرف. إنني أعرف مناذج كثرية من الشهقات، أعرف طعمها وكيف نأكل وننام وكيف 

منوت.

لكل هذا ابتسم أيها الرتاب، قبل أن تحّل ضيفاً رديئاً عىل الله. هل ميكن التفكري يف 

كتابة الشعر مبعزل عن ثقافة )السود(الشعرية والبرشية واملوسيقية؟ الشعراء األقوياء 

يرتكبون الخطيئة عن قصد وإدراك ألن الخطيئة عند غينسربغ أكرب من التفاصيل فهي 

وحدها - التي - دهنت وجهها بالكاكاو.

قبل نهاية الحياة، صار غينسربغ يلعب بالزمن رغم األرسار الباذخة التي ميتلكها.. 

وذلك ليعيد تشكيله بعيداً عن األصوات املمزّقة.

الشعر إذن هو الكائن الوحيد الذي سقط من التاريخ، واستقّر - بيننا- نعم وأنا 

الذي خبّأت الشمس تحت مالبيس وعرضت مفاتني أمام القضاء والقدر. 

قطعة قطعة دخلت يف األسئلة ألظل وراء األزل.. وأعيد القدر إىل مكانه الطبيعي. 

هكذا انكرسُت كام ينكرس الحلم؛ وبعد ذلك حاولت كثرياً أن أجعل الدم قليالً يف وجهي.

يف ليلة ما خرجت إىل الشارع »عارياً« متاماً، وصخت بكل ما عندي: يا أمريكا إن 
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آلن غينسربغ الشاعر  يف  قراءة 

أروع يشء يف حيايت قد تحّول إىل رصيف، ألن أصابعي صارت وديعة بني يدي الزمن. 

يف الشعر وحده تكافأ غينسربغ مع أحاسيسه عندما كان فتًى مع ما خلفتّه الحروب

_ غريب اآلن أن أفّكر بِك مغاِدرة من غري 

مشادات وال عينني

بينام أسري وحدي عىل رصيف -غرين ويش- املشمس

مثل قصيدة يف الظلمة

نَجت عائدة إىل النسيان

مل يعد مثّة ما نقوله وال يشء نبكيه

سوى مخلوقات الحكم الواقعة يف رشك

متنهدة// صارخة معه، نشرتي ونبيع قطَع اشباح

تتعبّد بعضها بعضاً

وتعبد اإلله املشرتك يف كل يشء  _

هنا يتبلور املوقف السيايس عند غينسربغ موجهاً حقده ألمريكا.

يف  الخراب  لرؤية  باألىس  املحتوم  القدر  يحتشد  امريكا_  سقوط   _ قصيدة  يف 

فيتنام )آمل أن نخرس الحرب(.

غينسربغ قطع جميع الحواجز التي تحجب الحقائق املسكوت عنها، لتجسيد نزوعاته 

الراديكالية يف مجاالت عديدة.. مع انه يهودي وبوذي وشاهد أمام الكونغرس لصالح 

فاعتقل  الضعيفة..  الشعوب  بإبادة  اإلستعامرية  النظريات  وإيقاف  املخدرات  ترشيع 

مرات عديدة، وطرد من كوبا ومحارباً ضّد السياسة األمريكية، وضّد املظامل املرتكبة 

)من أمريكا الالتينية إىل الرشق األوسط وآسيا(

_ أنقذين أيها الرب

ما الذي أفعله هنا 

احلم ثانية 

احلم بهذه الربهة

هذه الربهة الصخرية الر هيبة 

ويأيت 

ينابيع التغيري _ 
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عبد النور اهلنداوي

غينسربغ شاعر ملعون، صعلوك، ال يغتسل إالّ باألساطري وامللح.. 

فاألمكنة غرّيت بعضها من أجل 

- ألن -

إن األمكنة التي يعرفها غرّيت بعضها من بعضها

عنوة أمام األرض. فليك متارس تأثرياً عىل شخص ما 

ال بّد أن متنحه شيئا من روحك. )كاحيل يف القيد

لكن قبضتي حرّة ( 

َف- قابيل - يف نظر غينسربغ هو مرشوع شاعر حديث قوي ألنه ليس ابن البرشية، 

يكون  أن  يريد  ال  ألنه  حيادياً  يكن  مل  قابيل  فادحاً.  خطأً  ارتكب  من  اول  ألنه  بل 

أن  عليها  الشعر..  نظرية يف  فأي  ضعيفاً، 

تقّدم نفسها كقصيدة متكئة عىل االختزال 

والتكثيف وعىل نسق أسطوري. 

يف أمريكا متوت الخطيئة يف الخطيئة.. 

حيث األسئلة لدى -الن- ال تتجزّأ أبداً، وإن 

تجزّأت فهذا يعني

الطبيعة..  ماهية  عن  الدائم  البحث 

وعن سالح قابل لإلهرتاء.

رماد  ميتلكه،  كان  بثمن  يقّدر  ال  رماد 

رماد  للتعذيب،  جاهزة  غابة  يف  رسيع 

وبآالت  بالنعاس  ملوثة  طبيعة  للعثورعىل 

واآلخر  الحني  بني  اسمع  إنني  اإليقاع، 

يف  الرغبة  يبدون  وهم  املوىت  استغاثة 

العودة إىل الحياة 

غينسربغ هو اآلن جثة باهرة، بل جثة 

باهرة مبنتهى الوضوح لتعيش أمريكا 



الطليعيـة
ستانيسواف•يافورسكي•

فهد حسني العبود
شاعر ومرتجم من سورية

تعود كلمة الطليعية يف أصولها إىل اللغة العسكرية وتعني الحرس األمامي أو االستطالع 
وهو جزء من الجيش يتقدم القوة الرئيسة. ومثل كثري من املصطلحات العسكرية دخل هذا 
املصطلح إىل اللغة العامة، حيث ظهر بداية ً يف السياسة، كام حدث مثال يف فرنسا، ابتداء 
من العام 1794م إذ ظهر يف الكثري من الكتابات كعنوان أو عنوان مواز وقد كانت هذه 
توسع  وقد  االشرتاكية.  وخصوصاً  الراديكالية  باالتجاهات  األغلب،  عىل  مرتبطة،  الكتابات 
الفني  النقد  استعمل حينها يف  الرومانسية، حيث  الفرتة  املصطلح الحقاً يف  استعامل هذا 
الفرتة  تلك  يف  شاع  وقد  الفن.  يف  والديناميكية  الراديكالية  املواقف  عن  يعربِّ  كمصطلح 
اليمينيني واليساريني(، استعامل  )الحديث هنا عن  الفرنسيني  يف أوساط علامء االجتامع 
مصطلحي الرجعية والطليعية يف حديثهم عن الرسالة االجتامعية للفن. وميكن القول إنه 
يف القرن التاسع عرش كان مفهوما الطليعية السياسية والطليعية الفنية متقاربني ومل يتم 
الفرز بينهام بشكل واضح إال يف فرتة الحقة. ويعد الشاعر الفرنيس أبولنري )1918-1880( 
أحد املروجني األساسيني لهذا املصطلح يف بداية القرن العرشين، حيث حاول أنَّ يحتوي به 
بعض االتجاهات املتقاربة للشعراء والفنانني. عىل أنه ويف مقال له طُبع بعد موته استخدم 

مصطلح« الروح الجديدة«.
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يف بداية القرن العرشين وخصوصاً خالل الحرب العاملية األوىل والفرتة التي تلتها 

له  يكتب  بعضها عابراً مل  الفنية، وكان  الجامعات  العديد من  أوربة  بقليل، ظهر يف 

االستمرار. وقد كان الفنانون أنفسهم، عموماً، يطلقون التسميات عىل هذه الجامعات 

ونادراً ما كان النقاد يقومون بهذه املهمة. وهكذا ظهرت املستقبلية االيطالية واملستقبلية 

الروسية واملستقبلية البولندية، عىل أنها مل تكن تحمل املفهوم نفسه يف كل حالة من 

تلك الحاالت حيث أنَّ االختالفات مل تكن تقل عن نقاط االتفاق بينها. وقد استطاعت 

بعض هذه التسميات مثل املستقبلية والتعبريية والرسيالية أنَّ تأخذ صفة العاملية.

الجامعات  تلك  املشرتكة بني  بالنقاط  النطاق  واسع  الرغم من وجود شعور  عىل 

واحد وقد عومل مصطلح  تنضِو مبارشة تحت مسمى  انها مل  إال  الناشئة،  والتيارات 

الطليعية ))avant-garde يف العديد من البلدان كمصطلح أجنبي فرنيس، بينام ظهرت 

تسميات أخرى بديلة، مثلام حدث يف اللغات األوربية حيث غالباً ما استعملت تعابري. 

)neu،new،modern(

الفنية التي ظهرت يف بداية القرن  الثانية أصبحت الحركات  العاملية  بعد الحرب 

من  وتسميتها  فيها ووصفها  التفكري  يعاد  أنَّ  يجب  كان  هذا  التاريخ وعىل  من  شيئاً 

جديد.

يف نهاية الخمسينات دخل مصطلح الطليعية إىل النقد األملاين وتال ذلك دخوله إىل 

النقد اإلنكليزي.

ومنذ بداية الثلث األخري من القرن العرشين، بدأت املحاوالت من أجل تصنيف هذه 

والعاملية، مثل  العموم  العديدة ضمن بضعة أمناط تحمل صفة  والتيارات  االتجاهات 

املستقبلية والتعبريية والبنيوية والرسيالية، عىل أنَّ ترتك التسميات التفصيلية األخرى 

للتعبري عن التيارات املحلية املحددة تاريخياً بشكل محكم مثل  )zenitizm(الذي ظهر 

يف العرشينات من القرن العرشين يف يوغوسالفية.

والظواهر  وامليول  االتجاهات  تلك  احتواء  مبكان  الصعوبة  من  أنه  الواضح  من 

املتعددة التي ظهرت يف مختلف البلدان والظروف، تحت مسمى واحد، سيام وأنها مل 

تكن فقط مختلفة ولكنها أحياناً كانت تقود إىل نوع من الجدل االنفعايل واملناوشات. 

عىل أنه ميكن الحديث عن شكل طليعي يوحد اتجاهات متعددة ومتباعدة أحياناً بدالً 

من الحديث عن تيار فني متجانس.
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وكثرياً ما تعرّف الطليعية بأنها حالة معينة تنبثق من البحث عن أجوبة لذات األسئلة 

وعن محاولة إيجاد حلول لذات املشكالت، وميكن لهذه الحلول أنَّ تكون مختلفة يف 

النهاية. إذاً هي خيوط مختلفة تتشابك يف كلٍّ متباين، يغلب يف بعضها الرتكيز عىل 

مسألة الفن بحد ذاته، ويف بعضها اآلخر عىل ارتباطاته االجتامعية والجدوى منه.

املجلس  إرشاف  تحت  انجازه  تم  والذي  جزأين،  من  املؤلف  الضخم  الكتاب  يف 

العاملي لألدب املقارن، استخدم املحررون يف العنوان صيغة الجمع: اآلداب الطليعية 

يف القرن العرشين. وكمدخل أوردوا تعريفاً مقرتحاً منJean Weisgerber مفاده أنَّ 

تكون جامعية  ما  عادة  التي  النشاطات،  يعني  وهذا  الحراكات،  من  سلسلة  الطليعية 

عن  ويعربون  والفنانني  الكتاب  من  معني  عدد  خاللها  من  يتكتل   ) فردية  )أحيانا 

أنفسهم، بشكل خاص، من خالل البيانات والربامج والدوريات، ويتميزون مبعارضتهم 

الراديكالية للنظام السائد يف مجال األدب)األشكال واملوضوعات إلخ.( وبشكل عام جداً 

يف مجال السياسة واالجتامع. ويف معظم الحاالت تتجىل هذه املعارضة بصورة مترد 

العادات واألخالق(: التمرد األول  مزدوج)أحياناً يكون، حتى مترداً شامالً يطال أيضاً 

والتمرد  الراهنة،  املرحلة  بالتقدم عىل  شعور  مع  الواقع مرتافق  عن  بانفصال  يظهر 

الثاين بانفصال يصل إىل حد التدمري الرصف )التدمريية،nihilism( أو يسعى باتجاه 

فكرة معينة إلعادة البناء )دراسات شكالنية، نشاطات سياسية، يوتوبيا إلخ.()1( ويف 

التعليق عىل هذا التعريف يحدد أحد الباحثني الفرنسيني عاملني اثنني هام: التعطش 

النشاطات)2(،  الثاين هو  املرحلة، والعامل  بالتقدم عىل  لالنفصال املرتافق مع وعي 

إذ أنَّ الطليعية هي حركة تظهر بشكل أكرب كسلسلة من النشاطات منها كمجموعة من 

املؤلفات، علام بأن هذه النشاطات هي بادرة تحمل معنى محدداً يف حالة اجتامعية 

أو أدبية معينة. وكام يقول )Peter Drews( يف تعريفه فإن هذا النشاط يستند إىل 

أو  املتداول  الشكل  تحطيم  كذلك  يعني  )وهذا  جديد  فني  شكل  مبساعدة  التعطش، 

إيجاد  مبساعدته  ميكن  جديد  فن  إليجاد  السابقة(  عن  مختلفة  بطريقة  استخدامه 

مجتمع جديد وإنسان جديد.)3(

والسيايس عىل  االجتامعي  املجال  كل يشء  وقبل  بدايًة  الطليعية  لقد خدم شعار 

املستوى التطبيقي. فقد سّمت العديد من االتجاهات واألحزاب السياسية نفسها بطليعة 

األمة، أو الطبقة، أو البرشية، وقد كان استخدام هذه التسمية دامئاً خياراً اسرتاتيجياً 

املقدمة  يف  تقف  املجموعة  هذه  بان  ويوحي  معينة  ملجموعة  استثنائية  مكانة  يؤّمن 
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وتسبق اآلخرين، أو حتى أنّها متلك الحق يف قيادة اآلخرين.

مختلف  ويف  العامة،  اللغة  يف  تستخدم  الكلمة  وهذه  بالقصري  ليس  زمن  ومنذ 

مجاالت الحياة. فطليعيًة ميكن أنَّ تكون، عىل حد سواء، التنورة أو هيكل السيارة أو 

املنحوتة أو الفيلم أو املوسيقى. ويف هذا املعنى العامي يبدو العنرص األهم هو الحداثة.

فيام يخص األدب والفن فإن الجدل يبدأ عندما يتعلق األمر بتقييم الطليعية عند 

إذ تستخدم يف ذلك معايري متفاوتة. يف  االتجاهات.  أو  األدباء  أو  الفنانني  مختلف 

القرن  من  األول  النصف  يف  الطليعية  تاريخ  عن  الحديث  )وهنا  الدراسات،  معظم 

العرشين(، يتم الرتكيز عىل السمة الجامعية للمشاركات الطليعية وأيضاً عىل الرتابط 

الحركة  تقديم  تم  وهكذا  للمجتمع.  املستقبلية  رؤياهم  وبني  الفنية  مطالباتهم  بني 

الحياة  يف  الحضور  الواضحة  الجامعية  التوجهات  من  مجموعة  أنَّها  عىل  الطليعية 

الفنية واألدبية، تقوم عىل منح هذه الحركة شخصيتها املميزة، وترمي، عىل حد سواء، 

إىل تغيري األدب والفن )االبتكار الفني( وإىل تغيري الحياة االجتامعية عن طريق الفن.

جدير بالذكر، أنّه يف النقاشات األخرية يتم التمييز بني فكرة الفن الطليعي كفن 

يرمي، يف نفس الوقت، إىل تغيري الفن والعامل، وفكرة الفن الحديث الذي يظهر عند 

كتّاب لعبت أعاملهم دوراً مهامً يف تجديد األدب بحد ذاته، ومل تتسم أعاملهم بالسمة 

مارسيل  )مثل  للمجتمع  املستقبلية  والرؤيا  األدب  تغيري  بني  يربطوا  ومل  الجامعية، 

بروست وت. س. اليوت(.

عناص  داخلها  يف  تحمل  الفكرة  هذه  لتعريف  محاولة  كل  أنَّ  القول  من  بد  ال 

تاريخية، وكل محاولة لوصفها تاريخياً تأخذ بعني االعتبار تعريفها. وعىل هذا فإنه يف 

كل محاولة من هذا النوع يظهر جلياً الزمن الذي متت فيه، ويعود ذلك إىل التغيري 

الذي يطرأ عىل خربات األجيال املتالحقة، وإىل تراكم التجارب للحركة الطليعية ذاتها.

مل تصبح الظاهرة الطليعية موضوعا للبحث العلمي إال بعد الحرب العاملية الثانية. 

وإيراد  الظاهرة  هذه  لفهم  طرحت  التي  املقرتحات  بعض  إيراد  املفيد  من  وهنا 

اإلشكاليات التي نتجت عن هذه املقرتحات: يف دراسة )أصبحت اآلن كالسيكية( تحت 

عنوان »النظرية الطليعية« صدرت عام 1968 يعيد الكاتب )Renato Poggioli( نشأة 

الحظ  وقد  الحديث.  املجتمع  يف  والفن  الفنان  غربة  االغرتاب:  فكرة  إىل  الطليعية 

الكاتب عند مجموعات طليعية متنوعة أربعة مبادئ أساسية:

أنَّ يتوجه هذا  بالفعل والحركية، وليس بالرضورة  النشاط: ويتمظهر يف االحتفاء 
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الفعل وهذه الحركية نحو هدف محدد بدقة.

العدائية: تجاه التقاليد وتجاه العامة.

والجاملية  واألخالقية  االجتامعية  القيم  منظومة  تدمري  إىل  التعطش  التدمريية: 

املعمول بها والحط من قدرها.

الكفاحية: الشعور باألزمة، بالكارثة املقرتبة، بحتمية حمل التضحية، بالتدمري الذايت. 

وميكن لكل ما سبق أنَّ يرتبط برؤيا ملستقبل أفضل، واهتامم مبشكلة الطبقة املثقفة 

ودورها يف الحياة االجتامعية، وبقابلية للتعامل مع التغريات يف الفن بطريقة مشابهة 

للتعامل مع ظاهرة / املوديل/ التي تستند إىل سعي دائم نحو الجديد.

خالل املحاوالت التي متت يف عموم أوربة لفهم الطليعية، ظهرت أيضاً صعوبات 

وجود  إىل  االنتباه  والرشقية  الوسطى  أوربة  يف  الباحثني  توجيه  يف  متثلت  جديدة 

أنَّ  عن  ناتج  وهذا  أوربة.  من  الجزء  هذا  الطليعية يف  الحركة  أسايس يف  اختالف 

مفهوم املدنية أو تقديس التقنية والحضارة يف أوربة الغربية ذات التطور العايل، يحمل 

معنى مغايراً للمعنى الذي يحمله يف بلدان أوربة الوسطى والرشقية، فعىل سبيل املثال 

اعترب الناقد الهنغاري )Endre Bojtar( أنَّ الحركة الطليعية الرشقية هي اتجاه أديب 

قائم بحد ذاته، واعترب أنَّ الثورية هي أهم صفات هذا االتجاه)4(. وهنا يجب التذكر 

أنَّ بلدان هذه البقعة الجغرافية ُحكمت بعد الحرب العاملية الثانية من قبل دكتاتوريات 

عىل شاكلة الستالينية وما بعد الستالينية، وقد أدى هذا إىل هيمنة السياسة عىل الفن 

أشكاله،  بكل  الفني  االبتكار  جانباً  نّحت  التي  االشرتاكية  بالواقعية  يعرف  ما  وظهور 

وخصوصاً ما يحمل أية عالقة مع الفن الغريب، أضف إىل ذلك العراقيل التي كانت 

أجل  من  بالباحثني،  حدا  مام  الطليعية،  النتاجات  تتناول  التي  األبحاث  أمام  توضع 

مامرسة اهتامماتهم، إىل وضع أسس إضافية، مثل الثورية، كواجهة أمام السلطة.

مع مرور الوقت، وتحت تأثري التجارب الفنية الجديدة، طرأت تغريات عىل الصورة 

املاضية للحركة الطليعية، ونذكر هنا عىل سبيل املثال، أنَّ ظاهرة ما يعرف بالطليعية 

الجديدة قادت إىل تأكيد دور )الدادئية(، التي كان يتم التعامل معها حتى ذلك الوقت 

ا اآلن  كحادث ثانوي ظهر يف بداية القرن العرشين وهو حادث شخيص إىل حد ما، أمَّ

فقد أصبح يُنظر إليها كمحاولة لطرح التساؤالت حول مبادئ الفن عموماً.)5(

لتصنيف   )Stefan Morawski( البولندي  للناقد  محاولة  نذكر  أنَّ  هنا  املفيد  من 

االتجاهات الرئيسة للحركة الطليعية يف القرن العرشين حيث ميّز أربعة أمناط هي:
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النمط التوّحدي )autoteliczny( وهو يركز عىل الفن بحد ذاته.

النمط التدّخيل )zangazowany( وهو ينظر إىل الفن كأداة مشاركة يف التغيري 

االجتامعي.

النمط الكاريث )katastroficzny( وميثل موقف العجز والتخبط يف العامل.

النمط الوظيفي- االستعاميل )funkcjonalno-uzytkowy( وهو مرتبط بالتعطش 

لدخول الفن مبارشة إىل الحياة اليومية.)6( 

نشأة الطليعية	 
طرأت  التي  التغريات  االنتباه  تسرتعي  الطليعية،  الحركة  نشأة  عن  الكتابة  أثناء 

عىل الفن بحد ذاته: التجديد يف الشكل أو أيضاً مسائل أكث عمومية، حالة التمرد، 

تكونت  التقاليد  القضايا سلسلة من  ولكل من هذه  والفلسفية،  االجتامعية  اإلشكاالت 

ا  أمَّ الرومانيس.  والعرص  النهضة  عرص  إىل  أبعدها  يصل  للبقية،  متاماً  مغاير  بشكل 

عرص النهضة فقد حمل معه عاملني متضادين، )وهذا ما يفرس الصدى الذي تركه يف 

األهداف املتباينة للحركة الطليعية(: هاجس التقدم التقني من جهة، ومن جهة ثانية 

فكر جان جاك روسو الذي يقوم عىل نبذ التقاليد والنظام االجتامعي، ويحمل يوتوبيا 

من نوع ما، ويؤمن بإمكانية إيجاد مجتمع ميكن لإلنسان فيه أنَّ يعيش متوافقا مع 

ا  أمَّ الشكالين،  لالتجاه  بالنسبة  كبرية وخاصة  أهمية  األول  للعامل  كان  وقد  الطبيعة. 

العامل الثاين فقد أثر بشكل رئيس يف الرسيالية.

للفن  الكربى  التقاليد  لكل  املعارضة  كانت  مالمحه  فأبرز  الرومانيس  العرص  أما 

والنمو  االجتامعية،  اليوتوبيا  وانتشار  العامة،  الحياة  إىل  السياسة  وولوج  والثقافة، 

الصارخ للمجتمعات األوربية، وقد لعبت فيه دوراً كبرياً الهزات الثورية وبدايات خيبة 

األمل تجاه النظام الرأساميل، والشعور بالغربة االجتامعية للفنان والفن. وهكذا نجد 

يعرف  ما  إطار  الطليعية يف  الفكرة  مع  التعامل  يتم  أنَّ  الصدفة  قبيل  من  ليس  أنه 

باالشرتاكية املثالية )الطوباوية(.

لقد أخذ الكثري من االتجاهات يف القرن العرشين، مثل التعبريية والرسيالية، عن 

الرومانسية حامستها الثورية، والرغبة يف الفضائحية، والَغرْف من الفانتازيا والحلم، 

وإدخال عناص القبح، والتلقائية، والعامية، والذاتية.

الذين  الكتاب،  سواء،  حد  عىل  الطليعية،  بالحركة  العظام  املبرشين  ضمن  يُعد 
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أثاروا الدهشة مبوقفهم تجاه العامل، وقد تجىل هذا املوقف يف مؤلفاتهم وأحياناً يف 

سريهم الذاتية املثرية، كام تجىل أيضاً يف قوة التجديد يف ابداعاتهم. كام يُعد أيضاً 

ضمن هؤالء املبرشين كبار املفكرين والفالسفة. وإننا لنجد الكثري من خيوط الحركة 

رأسها  وعىل   )1900-1844( نيتشه  فريدريك  األملاين  الفيلسوف  كتابات  الطليعية يف 

فكرة اإلنسان الذي يسعى إىل تجاوز مستمر لذاته، وايجاد قيم جديدة، وسط مراجعة 

مستمرة، والرمي جانباً بكل القدوات واملُثل والنظم األخالقية والدين والدميقراطية ثم 

إعادة التفكري فيها من جديد، وقد أصبح إنسان نيتشه املتعطش لتطويع العامل لنفسه 

للسلوكيات  منوذجاً  والقطيع،  الغوغاء  لسلطة  الفرد  لخضوع  والرافض  القوة(  )إرادة 

الجديدة يف مجال الفن.

وقد لعب املفهوم املاركيس لإلنسان كصانع لإلبداعات وصانع لذاته نفسها، دوراً 

كبرياً لدى العديد من الفنانني وخصوصاً املرتبطني بدرجة من االستمرار أقل أو أكث 

مع االتجاه اليساري. 

)1859-1944(، حيث  الطليعية، هرني برجسون  بالحركة  املفكرين املبرشين  ومن 

للنفس، واالعرتاف  الواقعية  باملكونات فوق  العقل، واإلقرار  لنقد  القواعد  نجد عنده: 

بالحدس كطريق للمعرفة الحقيقية، ومفهوم الشخصية كرتكيب من االنطباعات واألخيلة 

والحارض واملايض املستحرض عن طريق الذاكرة، وهذا الرتكيب ال ينشأ دفعة واحدة، 

بل هو عملية تكميل ال تتوقف.

االنتباه  لفت  الذي  املدينة  شاعر  بودلري)1867-1821(،  منهم  فنعد  الشعراء  أما 

بإصاره عىل إظهار قبح الوجود.

األشياء  وصف  عن  يتخىل  شعر  إىل  سعى  الذي   )1898-1842( ماالرميه  ومنهم 

وتسمياتها، ليكون سلسلة من التلميحات واإليحاءات. واعترب تسمية األشياء قتال لثالثة 

أرباع متعة القصيدة. ومن هنا نجد أنه سعى إىل شعر يستلزم تحضرياً ومجهوداً من 

القارئ.

ومن الشعراء املبرشين أيضاً، آرثر رامبو )1854-1891( الذي كان مثاالً يف التمرد، 

بتجاوز  ملزم  الشاعر  بأن  قناعته  عرّب عن  والذي  الحلم،  الخيال حتى حدود  وجرأة 

عرصه، وتعامل مع األدب، ليس كوسيلة لتجميل الحياة، بل عىل أنه انعتاق وفاعلية. وقد 

عرّب أخرياً عن موقفه هذا برمي الشعر وفقدان اإلميان بالفن والتخيل عن الكتابة.

ومن هؤالء ميكن أنَّ نعد أيضاً لوتريان )1846-1870( الذي أذهل الرسياليني بغنى 
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خياله الطاغي، ورؤياه الشعرية، وحالة التمرد تجاه املجتمع والفن والعادات والدين، 

وباألخص تجاه الحياة العادية.

يجعل شعره  تعطش ألن  الذي  الشاعر   )1892-1819( ويتامن  نذكر  أنَّ  ننىس  وال 

وجرْسه  تلقائيته  للشعر  يعيد  وأن  الجديدة،  املجتمعات  يف  االنتشار«  واسعة  »أغنية 

الطبيعي الذي يكرس الشكل التقليدي للشعر.

لقد لعبت تجربة العرصانية )Modernism ( دوراً أساسياً يف تشكل الطليعية، ال 

سيام وأنها سبقتها بشكل مبارش، وقد كانت هذه التجربة مرتبطة بحقيقة ظهور مجتمع 

والتصنيع  واملدنية  للدميقراطية  صارخ  ظهور  فرتة  يف  للثقافة  واسع  وتداول  جديد، 

التي كانت معتمدة من  الفنية واألدبية  للتحف  تقييم جاميل  الحضارة وأزمة  وتسارع 

االكادمييات.)7( 

الفنانني والفن يف  بأن األمر كان يدور حول مسألة موقع  القول  وميكن إجامل 

الحياة الجديدة واملجتمع. ونالحظ يف ظل هذه التجربة، عند الكثري من الكتّاب، البحَث 

عن التجديد والنفور من التقليد يف الحياة واإلبداعات، وميكن أنَّ نضيف إىل ذلك، 

عناص طبعت الحياة األدبية وهي الظهور الجامعي، وصفة العاملية، وكثة استخدام 

البيانات ذات الربامج.

منترشاً  الوعي  هذا  وكان  وثقافة،  مجتمع  أزمة  لوجود  واعياً  الطليعي  الجيل  كان 

عىل نطاق واسع ومربوطاً مع رؤيا مستقبلية عىل شكل يوتوبيا اجتامعية - فنية. ومن 

أسباب هذه األزمة ميكن أنَّ نعدد، من جهة، القفزة الجديدة الحضارية - الدميقراطية، 

وازدهار الحركة الثورية - االجتامعية، ومن جهة ثانية، تراتبية نظام املعايري االجتامعية 

- األخالقية السائد، مام نتج عنه إشكالية ما يسمى« موت اإلله« )نيتشه، دستويفسيك( 

وهذا يعني إضعاف دور الدين يف العامل املعاص.

العموم  عىل  األصابع  فإن  الطليعية،  للحركة  االجتامعي  املنشأ  عن  الحديث  وعند 

تتجه إىل مسألة تعمق ظاهرة االغرتاب، غربة الفن والفنان يف املجتمع املعاص )وهذا 

ما أشار إليه مثالً Renato Poggioly ، وتتجه كذلك نحو ظهور واسع النطاق ملا يعرف 

بثقافة الكتلة أو الثقافة الجامهريية. وقد اعترب بعض املنظرين أنَّ العالقة بني الحركة 

الطليعية والثقافة الجامهريية هي عالقة بني منط فني رفيع، منتقى، وثقافة هابطة، 

بدائية، مبتذلة وتجارية. إذاً، كان من املفرتض أنَّ يعني ظهور الحركة الطليعية محاولة 

التخيل عن التنافسية )إشارة إىل الثقافة الجامهريية()8(، ولكن من الواضح أنَّ صفة 
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لتوجهات  مشرتك  وجود  يشء،  كل  قبل  هي  العرشين  القرن  يف  الطليعية  الحركات 

متضادة، وهذا ميكن أنَّ يظهر حتى يف أعامل نفس الكاتب.

األهداف الرئيسة للحركة الطليعية 	 
وقفت الحركة الطليعية يف مواجهة مهامت هي التالية:

أوالً: إيجاد صورة جديدة للعامل، متكاملة مع االكتشافات العلمية الجديدة، ورؤيا 

جديدة للحياة اليومية.

التقنية  تطور  أيضاً  تشمل  االجتامعية،  للحياة  جديدة  رؤيا  إيجاد  محاولة  ثانياً: 

والحضارة املدنية - الصناعية، وأيضاً مفهوم اإلنسان والتاريخ.

ثالثاً: حتمية تحديد موقع الفن يف الحياة االجتامعية وماهية العالقة بني الظواهر 

الفنية والظواهر االجتامعية والسياسية، ويف مقدمة األمثلة عىل ذلك، الثورة االجتامعية 

والحرب العاملية األوىل.

رابعاً: حتمية تحديد منط الفن القادر عىل القيام بهذه املهام، أي حتمية صياغة 

مجموعة من النظريات املتعلقة مباهية وتوجه التغريات الفنية.

للعامل،  العرشين، صورة جديدة  القرن  بداية  الفيزياء يف  العلم، وخصوصاً  أوجد 

النسبية،  نظرية  الكمية،  الفيزياء  ذلك  )مثال  السليم  الحس  يسمى  ما  حدود  تتعدى 

قاعدة الالتحديد( وقد نتج عن ذلك أيضاً فهم جديد للزمان واملكان، ونتج عنه فرضية 

بورمبسيك  ميتشيسواف  يقول  وكام  السببية،  دقة  حول  والتساؤالت  العامل،  دميومة  ال 

)Mieczyslaw Porebski ( فإن املظاهر املبكرة، املشابهة لنقطة التحول إىل الطليعية، 

تفجرت منذ الوقت الذي ظهرت فيه صيغة تعريف جديدة للتفكري واملعرفة )مثالً، يف 

إيطاليا القرن الخامس عرش بعد اكتشاف املنظور()9(. وقد نتجت عن هذه التجارب 

املادة  بني  التمييز  إىل  مصادرها  يف  تستند  التي  املعرفة  دقة  حول  شكوك  العلمية 

الصورة  أنَّ  تبني  وقد  القديم.  العامل  إىل  أصولها  يف  تعود  التي  الفكرة  واملوضوع، 

التي كّونها العلم عن العامل هي أيضاً، بطريقة ما، صورة غري موضوعية، حيث يظهر 

اإلنسان فيها خاضعاً للنظرية العلمية.

-Henri Poncare ( 1854(أطلق مثل هذه اآلراء يف فلسفة العلم هرني بونسري

1912 الفيزيايئ والريايض وواضع ما يسمى بامليثاقية. حيث تعامل مع كل القوانني 

التي صاغها العلم عىل أنها مجرد مواثيق معتمدة من قبل الفكر اإلنساين. وهذه املشكلة 
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تظهر أيضاً يف العلم اللغوي. حيث يالحظ أنَّ بنية اللغة، املوجودة مثال يف لغة إثنية 

معينة  املتعرّف رؤيا  الفكر  األفكار، تفرض عىل  القواعدي، ومنظومة  والنظام  معينة، 

ا يف التحليل النفيس فقد ظهرت طرق تفسري جديدة، متت مبساعدتها محاولة  للعامل. أمَّ

الترصيحات  من  ستار  تحت  يخفيها  والتي  للمتحدث،  الحقيقية  امليول  إىل  الوصول 

والترصفات.

الوضعية،  الفلسفة  اليقينية، املوروث عن  للمعرفة  التقليدي  النمط  فإن  إذاً  وهكذا 

خاضعاً  أصبح  جلية،  إجابات  سوى  يعطي  وال  الواضحة  غري  األسئلة  يتجنب  والذي 

للتقييم من عدة جهات يف نفس الوقت. يتذكر آدام فاجيكAdam Wazyk(( أنَّ أشد 

التجارب التي عاشها يف شبابه كانت متعلقة بتعرفه عىل النظريات العلمية الجديدة، 

وخصوصاً نظرية النسبية آلينشتاين، وأنه كان يشعر بالغربة تجاه ذلك املنعطف الكبري، 

أنَّ  أيضاً  الجديد. ويضيف  الفكري  النمط  املتعلق بكل  أيضاً  العلمي، ولكن  ليس فقط 

لجوء اإلنسان إىل املخيلة هو تأكيد عىل أهميتها، حيث أنَّ كل النظريات الجديدة، عىل 

حد سواء، تتطلب كرس أعراف الخيال)10(. ونستنتج من دراسة كتب بونسري والحوارات 

حول آينشتاين أنَّ الطريق إىل معرفة العامل متر عرب التحرر، خالل احتكاكنا بالواقع، 

من كل الخربات السابقة. وقد كان املوضوع الرئيس ألعامل فاجيك املبكرة هو احتكاك 

الفكر اإلنساين بالعامل فيام ميكن أنَّ يفهم كمغامرة معرفية.

استقبلت أوساط الفيزيائيني نظرية آينشتاين بشعور من االرتياح، كمخرج مفتوح 

تنضيد  ملدة نصف قرن وعوملت كفرصة إلعادة  استمرت  التي  الفيزيائية  األزمة  من 

بوجود  آينشتاين فجأة وعيا  لقد كونت أعامل  املرتاكمة.  الجزئية  جديدة لالكتشافات 

أزمة يف الوعي الثوري)11(، فمن دون الخضوع للتحليل رمبا يتم إلباس الشكل زياً 

محرّفاً، وكذلك يف الفن أيضاً، فإن العبور من مرحلة العرصانية( Modernism ( إىل 

مرحلة الطليعية كان يعني الوعي بوجود أزمة يف الوعي الثوري.

املعرفية  البنى  للواقع متحررة، قدر اإلمكان، من  يتعلق بصورة  أنَّ األمر كان  مبا 

من  كتدفق  الواقع  هذا  إظهار  املفرتض  من  كان  فقد  فيه،  تراكمت  التي  السابقة 

اإلدراكات واالحداث مع التخيل عن ربطه فوراً بروابط املواضيع والروابط الحكائية، 

التي تقود إىل تزييفه وأسطرته. كتب ألكساندر فات )Aleksander Wat ( بعد سنوات 

املعاصة، مقتطعة من  الفيزياء  إىل  أنه كان محاولة إليجاد صورة، قياساً  عن شعره 

ا ليون خفيستك )Leon Chwistek ( فقد قال: مبا أنَّ  مشهد ال ميكن تخيله)12(. أمَّ
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صورة العامل التي تظهر يف الفكر اإلنساين هي صورة نفسية، فإن الوصول إىل الصورة 

الحقيقية للعامل ممكٌن ولكن ليس من خالل الرسم من الطبيعة، بل من خالل الفن 

الخيايل. ويقول آدام فاجيك، بعد ما ينيف عن نصف قرن من مسريته الشعرية: إذا 

كان من املمكن تحديد هدف أساس للطليعية فإنه سيكون رؤيا للحياة اليومية منسلخة 

عن منظومة األعراف التي يفرضها علينا املنظور الشعبي، رؤيا منسلخة عن املنظومة 

املواثيق )ما هو متعارف  املوروثة، وعىل األخص من خالل  الثقافة  امللّقنة من خالل 

عليه( الشعرية. ومن هنا كان التخيل عن الشعر التقليدي.

مل يكن، طبعاً، التخيل التام عن منظومة األعراف أمراً ميكن الوصول إليه، لذلك 

أصبح الحديث يدور حول خفض االرتباط معها. وقد خضع لهذا الخفض، وحتى للتعليق، 

التفكري املنطقي واالستدالل لصالح عناص الوصف والرواية، ولصالح الرؤيا التي تقدم 

العامل الخارجي والداخيل. كام تم إضعاف أو التخيل عن العالقات السببية لصالح سري 

الحقائق ومزامنة األحداث أو الخيال)13(.

كانت املهمة الثانية من مهام الطليعية هي إيجاد رؤيا جديدة للحياة االجتامعية، 

بالوعي  مرتبطاً  الطليعية  موقف  كان  والتاريخ.  لإلنسان  جديد  مفهوم  إيجاد  وكذلك 

بوجود أزمة يف املجتمع املعاص، يف ثقافته وحضارته. وقد مّر موقف الطليعية تجاه 

الواقع عرب اتجاهني مختلفني، ويف الواقع متضادين فيام بينهام. األول: يتمثل يف تقبل 

الهروب إىل جذور  يتمثل يف  والثاين:  الكتل، اآلالت..إلخ(  )املدن،  الجديدة  الحضارة 

الشعور  ظهر  لقد  ...إلخ.  الشعبي  الفن  إىل  الزنجي،  الفن  إىل  البدائية،  إىل  الثقافة، 

باألزمة قوياً، خاصة فيام يتعلق بتجربة الحرب العاملية األوىل، التي بّددت الكثري من 

األوهام السائدة حتى ذلك الوقت، وعىل األقل بددت اإلميان بأوربة، بعلمها وثقافتها، 

بأوربة الحاملة لألفكار العظيمة للمسيحية والعامل القديم، أوربة التي تشكل وحدة من 

املجتمعات املتنورة واملساملة. لقد فُهمت تجربة الحرب العاملية األوىل والثورة الروسية 

وكذلك كامل املوجات الثورية يف أنحاء أوربة عىل أنها تحذير من أنَّ الثقافة األوربية 

أصبحت يف مواجهة خطر قاتل من جهِة قوى عمياء مدمرة ميكن يف أي لحظة أنَّ 

تنفلت من جديد، ومن جهِة دكتاتوريات جديدة تهدد القيم السائدة إىل ذلك الوقت. 

لقد أوضحت تلك التجربة أيضا أنَّ الفرد الخاضع لآللة الدعائية مهدد يف شخصيته 

التي تضخمت عن طريق  التقنية،  ويف حريته الداخلية. قاد التطور الكبري للحضارة 

الجهود الحربية إىل القناعة بأن التقنية بالذات هي من سيعطي املستقبل شخصيته. 



اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 1782021

ت: فهد حسني العبود

القادمة  التقنيني  حقبة  من  والخوف  بالخطر  الشعور  جهٍة  من  هذا،  استدعى  وقد 

ومن أوساط القوى املتضخمة، والتي ميكن أنَّ تهيمن عىل هؤالء التقنيني. ومن جهٍة 

ثانية أعيد إحياء هاجس التقدم التقني، املستمر يف الفكر األوريب منذ القرن الثامن 

عرش، واملرتبط عادًة بهاجس التقدم االجتامعي، الذي ظهرت فيه عناص مثل الرؤيا 

التفاؤلية للمستقبل، واإلميان بعظمة البرشية، خصوصاً بفضل تراكم وانتشار املعرفة، 

»القرن  املستقبل  )رؤيا  عرش  التاسع  القرن  يف  ظهرت  التي  اليوتوبيا  إحياء  وكذلك 

الذهبي« املؤمنة بأن التاريخ يتطور يف اتجاه ميكن التنبؤ به، وهو اتجاه صحيح يسري 

تقبل خيارات سياسية معينة،  املوقف يف مرات عدة إىل  أّدى هذا  إىل األمام(. وقد 

وخصوصاً الراديكالية منها، االشرتاكية، الفاشية، الشيوعية. فالرسياليون مثال آمنوا بأن 

املجتمع املستقبيل يؤّمن التطور الكامل، غري املقيَّد للفرد.

السوفياتية(  البنائية  البنائية )مثل  تلك االتجاهات، وعىل رأسها االتجاهات  بعض 

مواجهة  يف  يقف  الذي  لإلنسان  الخاّلقة  للقوة  مظهراً  الحضاري  التطور  يف  رأت 

فوىض الطبيعة املحيطة به وقد عنى ذلك استيعاب اإلنسان من منظور عالقاته مع 

الوجود.  ومعنى  والدين  امليتافيزيقيا  مبشكالت  جانباً  والرمي  واملجتمع  الطبيعة  عامل 

وتنبهت  الفرد،  عىل  املعاص  للعامل  املدمر  الفعل  إىل  االتجاهات  بعض  تنبّهت  بينام 

ميتافيزيقي  مبعيار  االنسان  التعبريية  استوعبت  وقد  االجتامعي.  والقهر  املكننة  إىل 

تكمن  االنعتاق  وسائل  أنَّ  معتربًة  النفيس،  التحليل  مبعيار  الرسيالية  استوعبته  بينام 

يف التخلص من املواثيق، واللجوء إىل اللهو واللعب، وكل ما من شأنه تحرير الجوهر 

الحقيقي للشخصية من سلطة الحظر الذي يشوهه.

وهكذا نجد أنَّ هذه املراجعة تظهر مدى تعدد املشكالت، ويف نفس الوقت تعدد 

الحلول املطروحة.

املهمة الثالثة للطليعية ترتبط، قبل كل يشء، بالعالقة بني الفن والتغريات االجتامعية. 

وعىل العموم هنا )تتبعا ألثر املستقبلية( تم تقاسم القناعة حول ارتباط الفن بالحياة 

اإلنتاج،  التغريات يف مجال  الفن بعني االعتبار  يأخذ  أنَّ  االجتامعية، وحول رضورة 

والحضارة، واالتصاالت. ولقد تعطشت الطليعية من خالل فنها ونشاطها لتغيري حياة 

الداخلية  الحقيقة  يعرّب عن  عمالً  يكون  أنَّ  الفن  وكان عىل  املجتمعات،  وحياة  الفرد 

للفرد )التعبريية(، وأن يكون فعالً خالصياً يحرر الفرد من سلطة املواثيق وأوامر الحظر 

)الرسيالية(، وأن يشارك يف بناء إنسان جديد )االتجاهات البنائية(.
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عوملت  والتي  املعاصة،  الحياة  تغري  مع  الفن  بتغري  القناعة  هذه  اندرجت  ولقد 

كشعار ومسلمة، ضمن املبادئ التي متيز الفن الطليعي التجديدي، والذي يبدو وكأنه 

يقف يف املقدمة عن الفن املايض، الذي يبدو وكأنه محشور يف املؤخرة.

املهمة الرابعة وتقوم عىل تحديد شخصية الفن الجديد. وهنا سارت البحوث يف 

اتجاهات مختلفة. من جهة تطرقت إىل النتائج التي )فيام يخص الفن( ميكن أنَّ تنتج 

عن تطور الحضارة والتقنية الجديدتني. وإذا سلمنا بان التقنية هي تنظيم لفعل موّجه 

من قبل معايري االقتصاد والفاعلية)14(، فإن التفكري مبجاالتها ميكن أنَّ يعني السعي 

إىل تنظيم الفعل، وتطوير الوعي الذايت.

ومثة حكاية مفادها أنَّ )فرناند ليكر( الذي خدم يف سالح املدفعية، يف زمن الحرب 

 Andrzejِ( أوسنكا  أندجي  ويقول  بجامله.  فانبهر  اإلطالق  زناد  رأى  األوىل،  العاملية 

Osenka ( يف التعليق عىل هذه الحكاية: أنَّ مشهد )ليكر( وهو يتمعن يف زناد السالح 

أصبح ضمن الروائع الطليعية، واحداً من املشاهد األكث شهرة، يظهر فيه: سحر اآللة، 

منتجات  عامل  يف  الطبيعة  خارج  الجامل  عن  والبحث  الهندسة،  منطق  عىل  والثناء 

إلنسان  قيمة  تشكل  أنَّ  قدرتها عىل  الفنية ويف  بالتقاليد  اإلميان  وفقدان  الحضارة، 

محيط  الجامل يف  عن  البحث  عىل  قام  إذاً  الجديد  فاملوقف  الجديدة)15(.  الحقبة 

جديد، يف األشياء املصنوعة من قبل اإلنسان واملرتبطة بحياته يف ظروف الحضارة 

املعاصة.

مل تكن الحياة الجديدة تؤّول فقط عىل أنها اتّساق وجدوى واقتصاد، ولكن أيضاً 

غري  بطريقة  البعض  بعضها  بجانب  املتباعدة  العناص  وترتيب  وإدهاش،  كمفاجأة 

فيها عىل  اليومية  األحداث  وتبدوا  والالشعور.  الحلم  فيها عناص  وتُستحرض  عادية، 

مبدأ شواهد مدرجة ضمن بناء أكرب، وعىل مبدأ املونتاج أو الكوالج. وميكن أنَّ يكون 

منوذجاً لذلك عمل أبولونري)القصيدة - الحوار( حيث شّكل ما يشبه التدوين للحوار، أو 

باألحرى للحوارات التي كانت تدور يف نفس الوقت حول طاوالت مختلفة يف املقهى. 

وكان الهدف هنا إعطاء انطباع املزامنة وإظهار ما يجري بهيئات مختلفة وأيضاً انطباع 

الغرابة والدهشة والالعادية. أنَّ أجزاء الحوارات املسموعة، املوضوعة مع أجزاء أخرى، 

ومقتطعة من السياق الكيل، حصلت اآلن عىل كينونة مختلفة، وهي مل تعد محرضاً أو 

تعقباً للحالة الحقيقية، بل أصبحت قطعة من بناء جديد. وإننا لنجد أنَّ مبدأ الالعادية 

هو يشء الزم الوجود وخاصة يف الفن الرسيايل.
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كل  متساوية  بدرجة  المست  عام.  بشكل  للجامل  برامج  الطليعية  الربامج  كانت 

الفنون، ولكن كان عىل كل فن أنَّ يجتذب إليه املادة الخام املناسبة، وأن يتخىل عن تلك 

األساليب التي ميكن أنَّ تشكل استعارة من الفنون األخرى. وهذا السعي إىل نقاء النوع 

كان يعني إذاً أنَّ يكون األدب، قبل كل يشء، فن اللغة وأن ال يغريه تتبع أثر املوسيقى 

أو الرسم. فمحّط االهتامم األول هنا هي اللغة، ومثلام تكون املادة يف اللوحة موضوعة 

يف محيط غري عادي بالنسبة لها، ما يجعلها تنتج معنى جديداً مفاجأً، وكذلك الكلامت 

املأخوذة من اللغة اليومية، املوضوعة مع بعضها البعض يف الشعر، ويف االستعارة، تثري 

التعجب بكشفها الستار عن معان جديدة. وهكذا فإن مهمتها ال تكمن يف إظهار اتّساق 

العامل ونظامه، بل عىل العكس، إظهار املصادفة واملفاجأة.

إن تاريخ الحركة الطليعية هو أيضاً تاريخ املساعي الهادفة إىل التميز، وإىل التعارض 

املعاص  الفن  مع  أيضاً  ولكن  املاضية،  الحقبة  فن  مع  فقط  وليس  اآلخر،  الفن  مع 

 ،)Modernism( لها. فطليعيُة ما بني الحربني العامليتني مل تعارض فقط العرصانية

فالربامج  نسبياً،  معنى  تحمل  الفكرة  وهذه  لها.  املعاص  الالطليعي  األدب  أيضاً  إمنا 

والبيانات، التي كان الفن الطليعي يعرب عن نفسه من خاللها كانت بدرجة كبرية تأخذ 

بعني االعتبار اليشء الذي تتوجه يف معارضتها إليه)16(.

بالنسبة للطليعية فإن مجموعة املواقف املعارضة تظهر بشكل ذي داللة وهي مع 

كل تيار أو جامعة تظهر مختلفة نوعاً ما بالخيارات والنظم. وهذه السلوكيات تندرج 

الباحث  التعبريين  هذين  واضع  يقول  وكام  والتدمري(  )القطيعة  اثنني  هدفني  تحت 

مبوقف  ويوحي  يحرض  الذي  »إن   )Adriano Marino( مارينو  أدريانو  الروماين 

القطيعة بأشكالها األشد استفزازاً وانفعالية هو حالة التمرد العميقة املستمرة والعنيفة 

تجاه نظم الحياة املتصلبة، إنها شكل من الهدم الكيل الذي يتحول إىل عنف حقيقي 

والنشاطات،  واالبداعات،  واملشاهدات،  اليومية،  والحياة  النفس،  وعلم  املعرفة،  يطال 

وكل النظام الثقايف. ويف كثري من الحاالت يظهر ما ميكن أنَّ نسميه معارضة الجيل 

)كام يف التعبريية األملانية( ويرتبط هذا بالتعطش للتأثري يف الواقع االجتامعي من 

خالل االبداعات ومختلف السلوكيات االجتامعية، من البوهيمية الفنية إىل الراديكالية 

السياسية يساراً أو مييناً.

ُمنتجاً  الفن  يعد  ومل  للتغيري  للفن  االجتامعية  الحالة  خضعت  الطريقة  وبهذه 
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صياغة  )بحسب  فكري«  »نشاط  االبداعي  الفعل  شكل  أخذ  بل  لالستهالك  مخصصاً 

الجميع وليس  الداخلية، وهو فعل مبادئه يف متناول  املغامرة  بريتون( وشكل  أندريه 

أو  تدمري  أيضاً  يعني  وهذا  الرسياليون(  خصوصاً  عليه  أكد  ما  )وهذا  النخبة  فقط 

عىل األقل تحريك الحدود بني الفن الرفيع والفن الهابط. وقد كان شعار املستقبليني 

»فن عىل الطريق« يعني الخروج ملواجهة املتلقي الجديد، وهو الجمهور، والوصول إىل 

مصادر جديدة لإلبداع.

الظهور  وأسلوب  العيش  طريقة  والنرشات،  الجرائد  والبيانات،  الربامج  أصبحت 

مساٍو  للتعبري  مجاالً  والرسياليني(  واملستقبليني  الدادائيني  فضائح  إىل  )إشارة  العام 

للمؤلفات، وحتى إنها أحياناً تكون ذات داللة أكرب. لقد تغريت صورة الشاعر، املبدع 

الوحيد، وحل مكانه عضو يف جامعة، نبي أو ثائر)18(.

الحدود  تخطي  إىل  بالفنانني  دفع  الحني  ذلك  إىل  القامئة  الثقافة  رفض  إن 

التقليدية: كالشكل التقليدي، والتعقل، والذوق الرفيع، والنخبوية. وأخذ البحث يجري 

عن منابع جديدة قادرة عىل احتواء الكثري من التجارب الجديدة، وقد قاد هذا البحث 

إىل الفن الزنجي، والفن والثقافة يف الرشق، وإىل الفلكلور والبدائية. وكرد فعل عىل 

وحملت   )  parodia  ( الساخرة  املحاكاة  بكثة  الطليعية  استخدمت  السابقة،  املرحلة 

للكالسيكية.  الواسعة  واملعارضة  الجاميل  الدامئة« واالستفزاز  »الثورة  يسمى  ما  فكرة 

عىل أنَّ إبداعاتها )عىل االقل األدبية( مل تكن أبداً راديكالية بالدرجة التي ظهرت بها 

يف الربامج والبيانات والجداالت، ولذلك فإن اإلبداعات الطليعية تُتهم بشكل مستمر 

بالتحايل وعدم التامسك بني النظرية والتطبيق)19(.

التي رافقها  العاملية. وقد نتج ذلك عن االحتكاكات  حملت الحركة الطليعية صفة 

الدراسات  أظهرت  وقد  الفنانني.  ولقاءات  األسفار  كذلك  واملجالت،  للمقاالت  تبادل 

األخرية أنَّ مختلف اتجاهات الطليعية ظهرت عموماً، بغض النظر عن نوعها يف مختلف 

األوساط، بشكل متساٍو تقريباً.

األجيال األولى في الطليعية	 
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المحطات الرئيسة في الحركة الطليعية	 
مثلام هو صعب احتواء االتجاهات والنشاطات املختلفة ضمن تعريف عام واحد 

ومن  مشرتكة.  تاريخية  إطارات  لها  نحدد  أنَّ  الصعب  من  كذلك  الطليعية،  للحركة 

املالحظ أنَّ الظواهر التي تحمل صلة قرىب فيام بينها مل ترس يف مختلف أقطار أوربة 

بطريقة واحدة وال وفق زمن واحد، بحيث ال ميكن أنَّ نضع لها حدوداً زمنية إال بشكل 

تقريبي، وهي عموماً حدود ليست دقيقة وترتاكم فيها الظواهر فوق بعضها البعض. 

وقد ظهرت محاوالت متنوعة يف هذا الصدد ولكنها كثرياً ما تباينت بشدة فيام بينها.

ميكن بشكل عام، خالل مسرية الحركة الطليعية متييز بضع محطات، ظهرت أوالها 

التوافق  العاملية األوىل. وقد تم  يف بداية القرن العرشين وانتهت مع اندالع الحرب 

 ،Die Brucke عىل العام 1906 كعام لتلك البداية )ظهور مجموعة التعبرييني املسامة

الجرس( وأهم ظواهر تلك الفرتة هي بدايات التكعيبية )يف العام 1907 رسم بيكاسو 

وبدايات  التعبريية  تطور  كان  الظواهر  فأهم  األدب  ا يف  أمَّ أفينيون(  سيدات  لوحة 

 Imagism التصورية  وظهور   Marinetti(مارينيتي كتبه  بيان  أول   1909( املستقبلية 

1908( تأسيس النادي األديب قي لندن( وتشكيل تيار طليعي يف الشعر الفرنيس عىل 

صلة قوية متبادلة مع التكعيبية يف الرسم. وتعترب الحرب العاملية األوىل فاصال واضحا، 

إذ افتتح العام 1916 محطة طليعية ثانية )بداية الدادائية( وظهرت تغيريات أساسية 

يف الحركة التعبريية، وتشكل االتجاه الشكالين، وكأهم حدث يف هذه املحطة كانت 

والدة الرسيالية.

أما املحطة الثالثة فظهرت بني عامي 1930-1939 وحملت معها التأثري األكرب بني 

املوجات الطليعية يف األدب األوريب، وانطفأ عىل العموم نشاط الجامعات والصحافة 

يف الحياة األدبية والفنية، عىل أنَّ النتاجات الفنية والربامج الطليعية بقيت املوروث 

األساس الذي عمل عليه الجيل الجديد، من مبدأ التكميل أو املعارضة. وقد ُربط هذا 

املوروث بعوامل أخرى جديدة. ويف األدب البولندي مثال ظهرت جامعات تم إدراجها 

تحت مسمى عام هو )الطليعية الجديدة(.
يف فرتة الحرب العاملية الثانية تم التقليل نوعاً ما من االهتامم بالجداالت الفنية 
التي كانت دائرة حتى ذلك الحني. وبعد الحرب استمر يف الحقيقة نشاط الكتاب الذين 
لعبوا دوراً أساساً يف العرشينات. عىل أنَّ األهمية األكرب حصلت عليها اتجاهات وميول 
أخرى )مثل الوجودية يف فرنسا( ويف أوربة الوسطى والرشقية الخاضعة للديكتاتورية 
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لطليعية ا

الستالينية كمم الفن الطليعي وحورب وتم إقصاء الفنانني ومالحقتهم.
النهاية مع  أنَّ نجمل القول بأن ما تعرف بالطليعية الكربى بلغت حد  إذاً  وميكن 
اندالع الحرب العاملية الثانية، وراح الحديث يدور يف كثري من الدراسات عن موجة 
شعارات  املشهد  إىل  خاللها  من  وتدخل   ،1960 العام  يفتتحها  جديدة  أوربية  طليعية 
تعارض  أجيال جديدة  وتنشأ  القدمية.  الطليعية  موجهة ضد  غالباً  واتجاهات جديدة، 
مجتمع التخمة يف الغرب، ويف الرشق تقف ضد تكبيل الفن والفكر من قبل األنظمة 
اليومية.  بالحياة  محدود  كمجال  الفن  ملفهوم  املعارضة  قوي  بشكل  وتربز  الشيوعية. 

وتستمر الجداالت حول ما إذا كان الفن قسامً مغلقاً أم ال. 

الحواشي:	 
 )*( ترجمة من كتاب الطليعية للناقد البولندي سانيسواف يافورسيك. دار النرش املدرسية الرتبوية. وارسو 

1992. ص. 24-5
)1( ج. ويسغربر. األدب الطليعي. نيوهيليكون 1974 ص. 414

)2( م. ديكادون. الشعر، أهمية الطليعية، ضمن: الدراما الطليعية واملرسح. وارسو 1979، ص 10
)3( ب. دروس. الطليعية السالفية والغربية. مونشن 1983، ص 15-14

)4( ي. بويتار. الطليعية الرشق أوربية كاتجاه أديب. الشهرية األدبية 1973 العدد 11، ص 32، بيرت دروس 
أدخل فكرة »الطليعية السالفية«.

)5( مثال: ب. برغر. النظرية الطليعية. فرانكفورت 1974 
)6( س. مورافسيك. طليعية القرن العرشين-القدمية والجديدة. »الشهرية األدبية« 1975، العدد 3 ص56

)7( م. زالسيك. مغامرة الطليعية الثانية. فروتسواف 1984 ص20
)8( د. ماكدونالد. نظرية الثقافة الجامهريية.« أودرا« 1970 العدد 1 ص39

)9( م. بورنيسيك . الطليعية والتطور يف الفن، ضمن: ما العمل بعد التكعيبية؟ دراسات حول الفن األوريب 
يف منتصف القرن العرشين. بإرشاف ج. مالينوفسيك. كراكوف 1984، ص21-20

)10( آ. فاجيك. من رامبو إىل إيلوار . وارسو 1964، وأيضاً: اشكالية الذوق. وارسو 1966، ص465
)11( د. لكور. التنظيم واللعب. باريس 1981، ص39

)12( أ. فات. دردشات حول املوقد. أعيد نرشه ضمن: أنتولوجيا املستقبلية البولندية والفن الجديد. إعداد 
ز. ياروشينسيك وه . زافورسيك. فروتسواف 1978، ص277-276

)13( آ. فاجيك. تاريخ الطليعية العجيب. وارسو 1976، ص78-77
)14( س. باريس. عنف عىل الثقافة. وارسو 1983، ص152

)15( أ. أوسنكا. مقدمة إىل فرناند ليكر، وظيفة الفن. وارسو 1970، ص5
)16( م. زالسيك. مغامرة الطليعية الثانية. ص6

)17( أ. مارينو. مقالة يف تعريف الطليعية. مجلة جامعة بروكسل 1975، العدد األول    
)18( هكذا هو عنوان كتاب ش. روسيال الشعراء األنبياء والثائرون. األدب الطليعي من رامبو إىل العرصانية 

الالحقة نيويورك 1985
)19(  ل. بوركهارت. أميكن إلغاء الفن يف الحياة العملية؟ ضمن: نظرية الطليعية، إجابات املواطنني عن 

تعريف الفن. إعداد م. لودكه. فرانكفورت 1976 ص73  
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ترجمة واختيار وإعداد:

منـــير  الرفــــاعي
مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

نوافذ•

على•األدب•والثقافة•في•العالم

بوريس باسرتناك يف ذكرى ميالده الـ )131(	 

هيلني كيلر وطه حسني	 

جائزة »البوكر العربية« تختار 16 رواية ضمن قامئتها الطويلة لهذا العام	 

صدر حديثاً رواية »رامي السهام« للكاتب العاملي باولو كويلو	 

العثور عىل »الفصل املفقود« من أول رواية يف العامل	 
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العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

لعلَّ أول ما يقفز إىل الذهن عند ذكر الشاعر واألديب السوفيايت الذائع الصيت 

التي كانت األساس يف منحه »جائزة  بوريس باسرتناك هو روايته »دكتور جيفاغو« 

نوبل« لآلداب عام 1958، ثم كانت السبب الذي عل أساسه أدرجته السلطات السوفياتية 

ضمن املناوئني لسياساتها. ولكنَّ املتابع لسرية حياته ونشاطه يكتشف أبعاداً هائلة من 

كثري من  استيعاب  من  كبرية ساعدت يف متكينه  وقدرات  والفكري،  الروحي  الثاء 

أطيافها،  والفنون مبختلف  والرتجمة  واملوسيقى  األدب  عوامل  والثوابت يف  املفردات 

وحملته إىل مصاف أبرز أدباء العرص.

واكب باسرتناك يف بدايات حياته، وسنوات نضجه اإلنساين واألديب األوىل، كثرياً 

من األحداث املأساوية العاصفة ومنها ثورة أكتوبر )ترشين األول( 

االشرتاكية، وما نجم عنها من تبعات درامية انهارت معها 

كثري من مفاهيم العرص، وسقوط معايري وانحسار قيم 

مراحل  وعن  وأحالم.  آمال  وتكرس  طموحات  وتراجع 

حياته األوىل كتب باسرتناك، يقول، إنه ولد يف العارش 

الفنون  يتقنان  يهوديني  ألبوين   1890 شباط  من 

يدرّس  محرتفاً  فناناً  األب  كان  فقد  واملوسيقى. 

الرسم، وكانت األم عازفة بيانو ذات شهرة طاغية 

منذ  املوسيقى  عامل  دخوله  ثمَّ  ُحبّه  يف  أسهمت 

الدراسة يف كونرسفتوار موسكو.  صغره، وقبوله 

التاسعة عرشة  1909 ومل يكن قد تجاوز  ويف عام 

موسكو  جامعة  اآلداب  بكلية  باسرتناك  التحق  العمر  من 

الشعر  عامل  إىل  منها  انطلق  التي  الفلسفة  لدراسة 

واألدب. وقد أسهم كل ذلك يف تنشئته نشأة فنية وأدبية 

مع  وصداقاتهم  وأهله  والديه  معارف  دعَّمها  متميزة، 

وعلامء،  وموسيقيني  وأدباء  فنانني  من  العرص  نجوم 

بوريس باسترناك
في ذكرى ميالده الـ )131(
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ويف مقدمتهم األديب الرويس الكبري ليف تولستوي، واملوسيقي صاحب الشهرة املحلية 

والعاملية سريغي رحامنينوف، وعامل الكيمياء الشهري ميندلييف.

للفن  ابن  »إنني  الذاتية:  سريته  مقدمة  يف   1927 عام  كتب  الصدد  هذا  ويف 

والفنانني، عاصُت واختلطُت منذ الصغر بأبرز نجوم املجتمع، ونشأت مترشباً بأسمى 

املفاهيم والعادات التي غرست يف نفيس حب الطبيعة مبختلف أطيافها الطبيعية منها، 

واالجتامعية مام جعلها من ثوابت حيايت«. وكان يعرتف بسعادته مبا جادت بها عليه 

األقدار من قدرة عىل التعبري عن الذات يف أقىص صورها، وعىل التضحية لبلوغ كل 

ما أحسن اكتنازه لرحلة الصمود، بعيداً عن عوامل الضياع والفناء.

استهل باسرتناك طفولته بحب الطبيعة وما فيها من نباتات، ثم وجد يف ذاته هواية 

الرسم التي تراجعت الحقاً أمام حبّه املوسيقى التي درسها يف كونرسفتوار موسكو. ثم 

مل ميض كثري من الوقت حتى ظهر نبوغه يف نظم الشعر وكتابة األدب. تأثّر بكثري 

من مقوالت وأحكام الفيلسوف األملاين إميانويل كانت خالل السنوات األوىل من فرتة 

إقامته يف مدينة ماربورغ األملانية، التي رسعان ما غادرها يف عام 1914 إىل إيطاليا 

سعياً وراء تأصيل ما اكتسبه من معارف ومعلومات عن الفنون اإليطالية، وهو ما قال 

عنه الحقاً: »إن إيطاليا بلورت يف ذايت ما تربيت عليه منذ سنوات املهد والطفولة«.

ومل يقترص األمر عىل ما اكتسبه خالل سنّي طفولته من خربات ومعارف، حيث 

اعرتف الحقاً بأنه تأثر أيضاً مبا وجد عليه أباه من حب للمسيحية التي تحول إليها من 

اليهودية، وما تبع ذلك من اهتامم باإلنجيل الذي قال عنه إنه: »ليس مجرد كتاب، بقدر 

ما هو ناموس للبرشية«.

ويف سنوات الشباب والدراسة الجامعية تشكلت وجهات نظره وأحكامه وما ترىب 

خالل  مصاعب  من  جيله  أبناء  واجهه  ما  تحمل  يف  أسهمت  وقدرات  قيم  من  عليه 

األوىل  دواوينه  أكَّد يف  الشعر واألدب حيث  والثورة. وجاءت سنوات  الحرب  سنوات 

أنه يف سبيله إىل امتهان نظم الشعر واحرتاف األدب. ويقول باسرتناك إن كثرياً من 

دواوينه األوىل التي كتبها قبل اندالع الثورة يف عام 1917 ضاعت، ومل يحتفظ منها 

إال بالقليل الذي مل يلتفت إليه النقاد والقراء.

بكنية  الحقاً  حظي  الذي  ماياكوفسيك  بفالدميري   1914 عام  يف  تعارفه  أن  غري 

»شاعر الثورة«، وصداقتهام وتقاربهام العميق، أسهم وإىل حد كبري يف تكوين كثري 

األوىل  الشعرية  لتظهر مجموعته  السنون  الفنية. ومتر  وأحكامه  األدبية  توجهاته  من 



189 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

»شقيقتي حيايت« يف عام 1922 التي استطاع فيها تجسيد كل ما يود املرء معرفته عن 

الثورة بكل دقائقها وأرسارها، وكانت يف مقدمة أسباب ذيوع صيته وشهرته، ولقيت 

اهتامم وتقريظ كثريين من نجوم العرص، ويف مقدمتهم أوسيب ماندلشتام، ومارينا 

تسفيتايفا وهام من أبرز شعراء ذلك الزمان.

الشاعر المترجم	 
انتقل باسرتناك إىل جورجيا املجاورة ليبدأ مرحلة جديدة من حياته شهدت أفضل 

إبداعاته يف عامل الرتجمة، حيث ترجم كثرياً من روائع شكسبري وجوته وفريدريك 

شيللر. وفيها أيضاً كتب ديوانه »أمواج«. 

دكتور جيفاغو	 
التي أسهمت يف اتهامه بالخيانة العظمى والتهديد بالطرد من الوطن

ومل ميض من الوقت كثري حتى رشع باسرتناك يف كتابة رائعته »دكتور جيفاغو« 

التي كان اختار لها عنواناً مبدئياً هو »الصبية والفتيات«، وقال عنها إنها تعكس رؤيته 

والرويس  ديكنز  تشارلز  الربيطاين  الروائيني  أفكار  بني  فيها  وجمع  والحياة،  للفن 

من  كثرياً  عليه  التي جرت  الرواية  هذه  باسرتناك يف  وتناول  ودوستوفسيك.  فيدور 

القرن  من  األوىل  واألربعني  الخمسة  السنوات  أحداث  معاً،  آن  يف  واملآيس  الشهرة 

روسيا  شهدته  وما  الذاتية  السرية  بني  فيها  وجمع  وأتراحها،  أفراحها  بكل  العرشين 

من حروب وثورات. وعىل الرغم من أن باسرتناك فرغ من كتابة رائعته يف غضون 

ما يقرب من ثالث سنوات، فإنه تردد كثرياً يف الدفع بها إىل املطبعة، ومل يفعل ذلك 

إال بعد وفاة ستالني يف عام 1953، وإعالن خليفته نيكيتا خروشوف عن إدانة عبادة 

الفرد، وفضح مامرسات ستالني »الدموية« يف تقريره الشهري الذي ألقاه يف املؤمتر 

العرشين للحزب الشيوعي السوفيايت يف عام 1956.

وكان باسرتناك كتب قبل ذلك يف مجلة »زناميا« )الراية( األدبية السوفياتية يف 

نيسان 1954: »إنني سوف أنتهي من الرواية )دكتور جيفاغو( تقريباً يف صيف هذا 

العام. وكان باسرتناك خالل عمله أثناء الحرب العاملية األوىل، يف مخترب للكيميائيات 

ىف االورال، اكتسب مادة أولية استخدمها الحقا يف كتابة الرواية التي قيل إن بطلة 
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 1903 الفرتة من  أحداث  الرواية  تتناول  ايفنسكايا.  اولجا  روايته »الرا« هي عشيقته 

العظمي )الحرب  الوطنية  1929، مبقدمة تستمد مفرداتها من أحداث الحرب  وحتى 

الطبيب واملفكر  أندرييفيتش جيفاغو  البطل هو يوري   .)-1918 1914 العاملية األوىل 

والباحث وصاحب التوجهات األدبية الخالقة، ميوت يف عام 1929، تاركاً خلفه كثرياً 

من الرسائل واألوراق التي كتبها إبان سنوات شبابه، ومنها ما نظمه شعراً نستقي منه 

بعضاً مام نودعه نصوص هذه الرواية وما ننرشه يف الخامتة. املؤلف«.   

تقدم باسرتناك برائعته »دكتور جيفاغو« يف عام 1956 إىل مجلتي »نويف مري« 

)العامل الجديد(، و«زناميا« )الراية( وهام من أبرز املجالت األدبية السوفياتية. ترددت 

هيئتا تحرير املجلتني يف قبولها، ليتخذ باسرتناك قراره بتسليمها إىل أحد أصدقائه من 

أعضاء الحزب الشيوعي اإليطايل الذي استطاع نرشها يف روما عام 1957.

وعن هذه الواقعة يقول باسرتناك يف مذكراته: »ينتظرين شتاء عاصف حافل عىل 

ما يبدو بكثري من املحن واملآيس. لقد كتبت يف روايتي عن االنفصام الفكري للبرش، 

ممن يواجهون كثرياً من االتهامات«. )....( ولعلني ميكن أن أواجه ذات االتهامات، يف 

الوقت الذي لن أستطيع فيه ويف ظل ما نعيشه من واقع، تغيري أي يشء. فلست قادراً 

عىل اإلتيان باملعجزات، ولن أستطيع وقف تدفق األفكار ومواجهة املصالح وما يدور 

يف األذهان من تخيالت«.

باسرتناك يف  لقائه مع  يقول عن  دانغيلو كتب  الشيوعي اإليطايل سريغيو  وكان 

إحدى ضواحي العاصمة موسكو: »قصدت بريديلكينو. استقبلني الكاتب برتحاب غري 

مبالغ فيه. وما إن وصلت إىل الهدف الذي جئت من أجله، حتى اعرتته الدهشة )فلم 

ترصفاته  من  كثري  واتسمت  أجنبي(.  نارش  مع  يلتقي  أن  يبدو،  ما  عىل  يتوقع  يكن 

بقدر من الرتدد، وأخربته بأنه قد جرى رسمياً اإلعالن عن نرش الرواية، وأن األجواء 

السياسية تغريت، وأنه ليس هناك ما يدعوه إىل عدم الثقة، وأن تردده الذي يعكس 

عدم الثقة، ال أساس له، فساعد ذلك يف تبديد بعض مخاوفه. خرج ياسرتناك بعض 

املنزل، عاد  بوابة  لوداعي حتى  ثم عاد حامالً مخطوطة روايته. وحني خرج  الوقت 

ليعرب عن مخاوفه مازحاً بقوله«، لقد دعوتني إىل »اإلعدام الذايت«.    



191 اآلداب العاملية ـ العدد 186 ـ ربيع 2021

العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

باسترناك وشولوخوف وجائزة نوبل	 

االستخبارات  بتدخل  يقول  من  ومثة 

للجدل،  املثرية  الرواية  هذه  لنرش  الغربية 

مؤلفها  ترشيح  جرى  ما  رسعان  والتي 

للحصول عىل جائزة نوبل لآلداب  باسرتناك 

إن  األدبية  املصادر  وتقول   .1958 عام  يف 

باسرتناك سبق وجرى ترشيحه لنيل الجائزة 

الجائزة  عىل  القامئني  لكن   ،1954 عام  يف 

حتُْه ترشيح الروايئ  طلبوا من املؤسسة التي رشَّ

السوفيايت ميخائيل شولوخوف بدالً عنه، لكّن 

الروايئ  إىل  العام  ذلك  يف  ذهبت  الجائزة 

روايات  صاحب  هيمنغواي  أرنست  األمرييك 

األجراس«  تدق  و«ملن  للسالح«،  »وداعاً 

أما  العاملي.  األدب  روائع  من  وغريهام 

ميخائيل شولوخوف فقد حصل عىل الجائزة 

يف عام 1965 عن روايته »الدون الهادئ«.

عام  خريف  يف  كتب  باسرتناك  وكان 

نوبل  لجائزة  برتشيحه  علم  حني   ،1954
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لألدب عن هذه الرواية: »إنني أخىش أن تتحول كل الشائعات التي ترتدد حول ذلك 

إىل حقيقة، أكث مام أرغب. )...( يبدو أن الله رأف بحالتنا، وتجاوزنا حالة الخطر. لقد 

جرى ترشيح الشخصية التي تحظى بكثري من التأييد عىل نطاق واسع.... هكذا يقولون. 

هناك من استمع عرب إذاعة »يب يب يس« )وأنقلها كام سمعتها( من يقول إنه جرى 

ترشيحي، لكنهم واستناداً إىل ما يعرفونه عن قيمنا وأوضاعنا، طلبوا موافقة املؤسسة 

التي تولت ترشيحي عىل ترشيح شولوخوف بدالً مني. ومع ذلك فإنني سعيد بأن أقف 

يف مصاف جامسون وبونني )إيفان بونني الروايئ السوفيايت فاز بجائزة نوبل لألدب 

يف عام 1933(، وإىل جانب هيمنغواي، ولو مبحض املصادفة«. 

وعىل الرغم من مخاوف باسرتناك من ارتباط اسمه بهيئات أجنبية، أعلن القامئون 

من  أثار كثرياً  1958، مام  بالجائزة يف عام  باسرتناك  نوبل« عن فوز  عىل »جائزة 

الجدل داخل األوساط الحزبية واألدبية يف االتحاد السوفيايت، مام دفع باسرتناك إىل 

إعالن رفضه تسلم الجائزة.
الذي تسلمه من هيئة  الرد  من فقرات  وكان باسرتناك كشف يف مذكراته بعضاً 
تحرير مجلة »نويف مري« حول رفضها نرش »دكتور جيفاغو« ومنها: »إن روح روايتكم 
توحي برفض قبول الثورة االشرتاكية، كام أن فكرة الرواية تقوم عىل أن ثورة أكتوبر، 
وما تال ذلك من أحداث الحرب األهلية، وما أسفرت عنه من تغيريات اجتامعية مل 
أو  معنوياً  إما  االنتليجنتسيا،  تدمري  جانب  إىل  واملعاناة،  املحن  سوى  للشعب  تجلب 
فسيولوجياً. كام أن صفحات روايتكم تقول إن وجهات نظر املؤلف تجاه مايض بالدنا، 
وال سيام السنوات العرش األوىل بعد ثورة أكتوبر، تقول إن الثورة االشرتاكية كانت خطأً، 
وإن مشاركة االنتليجنتسيا التي شاركت فيها كانت كارثة غري قابلة لإلصالح، بل وتعد 
رشاً لحق بها. إننا وبحكم مواقعنا التي تقف وبطبيعة الحال، عىل النقيض من مواقفكم، 

نرفض نرش روايتكم عىل صفحات )نويف مري(«.
ومل تقترص املصائب التي ال تأيت فرادى، عىل رفض املجالت األدبية السوفياتية 
من  زاد  التي  الغاضبة  الفعل  ردود  توالت  ما  رسعان  حيث  جيفاغو«،  »دكتور  لنرش 
منح  من  ذلك  تال  وما  الروسية،  باللغة  إيطالية  نرش  دار  عن  الرواية  حدتها، صدور 

باسرتناك جائز نوبل لآلداب، يف 23 ترشين األول 1958.  
غري أن باسرتناك مل ينتظر طويالً ليباغت أعضاء اللجنة السويدية بربقية مقتضبة 
إىل سكرتري األكادميية السويدية يف اليوم التايل 24 ترشين األول 1958 قال فيها: 

»أشكركم بال حدود، تأثرت كثرياً، فخور، مندهش، مرتبك. باسرتناك«.
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حصار وضغوط	 
بوريس  اتخذه  ما  بكل  الرسمية  األدبية  األوساط  تكتف  ذلك مل  الرغم من  وعىل 
باسرتناك من خطوات وإجراءات يستجيب فيها للخط الرسمي للدولة، وراحت تواصل 
حصارها وضغوطها عليه، ومن ذلك ما اتخذته هيئة رئاسة اتحاد الكتاب السوفيات، 
ومكتب اتحاد كتاب روسيا االتحادية من قرار بطرده من االتحاد وإلغاء عضويته يف 
27 ترشين األول 1958، ونعته بخيانة الوطن والسقوط األخالقي. وقالتا يف قرارهام 
بهذا الصدد: »إن مثل هذه الترصفات تستهدف النيل من تقاليد األدب الرويس، ومن 
الشعب ومن السالم واالشرتاكية. لقد غدا بوريس باسرتناك أداة للدعاية البورجوازية، 
الفكر  فقر  ظل  للمؤلف يف  النظري  منقطع  غرور  عن  جيفاغو(  )دكتور  كشفت  فيام 
)...( لقد مزق باسرتناك آخر أواص صالته بوطنه وشعبه. ولذا وإزاء  وضيق األفق. 
والسالم  االشرتاكية  ولقضية  السوفيايت  للشعب  وخيانته  واملعنوي  السيايس  سقوطه 
والتقدم وهو ما حصل عىل جائزة نوبل مقابالً له لصالح تأجيج الحرب الباردة، نقرر 
إسقاط عضويته من اتحاد الكتاب وطرده من صفوفه، وهو ما جرى التصويت عليه 

باإلجامع«.
إىل  األول  ترشين   29 يف  لريسل  يعود  أن  إال  كله  ذلك  إزاء  باسرتناك  يجد  ومل 
سكرتري األكادميية السويدية برقيته التالية: »مبناسبة ما تعنيه جائزتكم للمجتمع الذي 
أنتمي إليه، أجد نفيس ملزماً برفض ما منحتموين إياه من متيز ال أستحقه. أرجوكم أال 

تعتربوا رفيض الطوعي للجائزة إساءة لكم«.
ومضت أوساط األدباء والكتاب إىل ما هو أبعد، فعقدت اجتامعاً لجموع الكتاب 
البالد.  من  عنه وطرده  الجنسية  إسقاط  إىل  السوفياتية  الحكومة  فيه  تدعو  واألدباء 
وذلك ما دفع باسرتناك إىل التوجه إىل نيكيتا خروشوف بصفته الشخصية وإىل اللجنة 
املركزية للحزب الشيوعي السوفيايت والحكومة السوفياتية برسالة قال فيها: »إنه فهم 
أن  الدولة(  أمن  )لجنة  جي يب«  »يك  جهاز  رئيس  سيميتشاستني  الرفيق  تقرير  من 
الحكومة السوفياتية ال ترى مانعاً من خروجه من االتحاد السوفيايت، وهو ما يعني 

املوت بالنسبة إليه، ويرجو أال تتخذ الحكومة تجاهه مثل هذا اإلجراء«.
إن  أنه مريض، وقالت بحسم  زينايدا،  باسرتناك،  أعلنت زوجة  التايل،  اليوم  يف 
زوجها لن يتمكن من الحديث إىل الصحفيني. »ال بد أن يسرتيح«، هكذا قالت من 
رشفة منزلهام خارج موسكو. »سوف أطهو له بقدر إمكاين، وسوف نعيش بهدوء شديد 

هنا ملدة عام أو أكث – بدون زيارات أو مقابالت«.
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تحت تأثري الضغط الهائل، أصدر باسرتناك اعتذاًرا علنيًا يف الربافدا يف 6 ترشين 
الثاين عام 1958، قال فيه إنه »أخطأ« حني قبل الجائزة يف البداية.

والحزبية،  واألدبية  االجتامعية  األوساط  مختلف  كالتها  التي  الرضبات  توالت 
والتي بلغت حد توجيه النائب العام لالتحاد السوفيايت تهمة الخيانة العظمى لبوريس 
باسرتناك، لتكون املقدمة الطبيعية ملا لحق به من مآس نفسية وأمراض أّدت يف نهاية 

املطاف إىل وفاته يف 30 أيار 1960 عن سبعني عاماً.
هكذا فارق باسرتناك وطنه ومحبيه ومريديه، من دون وداع يليق مبواهبه ومآثره 
يف عوامل األدب والفنون التي مل تجد طريقها إىل النور إال بعد وفاته بقرابة عرشين 
والغالسنوست«،  »البرييسرتويكا  لسياسات  غورباتشوف  ميخائيل  إعالن  مع  سنة 
ومبوجب قرار اتحاد األدباء السوفيات حول صدور الطبعة السوفياتية لروايته »دكتور 
جيفاغو« بني أحضان الوطن، بعد سنوات من القهر واالضطهاد واملالحقة التي لقيها 
مؤلفها قبل أن يعكف املخرج الربيطاين ديفيد لني عىل دراسة إخراجها يف فيلم حمل 
نفس االسم من بطولة الفنان املرصي عمر الرشيف والنجمة الربيطانية جويل كريستي 
يف عام 1965، وهو الفيلم الذي حصد كثرياً من جوائز »أوسكار«، قبل أن يعود عمر 
الرشيف وبقية أبطال الفيلم ليقصد موسكو يف عام 1986 إلعادة تصويره يف ضواحي 
توال، قريباً من العاصمة السوفياتية، وكان ديفيد لني قام بتصويره يف نسخته األوىل 

يف إسبانيا.

ستالين ينقذ بوريس باسترناك من االعتقال	 

أنقذته عبقريته اللغوية يف انتقاء األلفاظ واملعاين من االعتقال أثناء حمالت التطهري يف 
االتحاد السوفيتي، حيث مررت قامئة أسامء الذين صدرت أوامر باعتقالهم أمام ستالني، 

فحذفه قائاًل: »ال تلمسوا ساكن الغيوم هذا«.
تم االحتفاء باسم باسرتناك يف حفل نوبل الذي ُعقد يف وقت الحق يف ذلك األسبوع. 
ذكرت الجريدة: »حفظت جائزة باسرتناك التي تبلغ قيمتها 41,420 دوالًرا، وميداليته الذهبية 

الثقيلة، ولفافة الجائزة الجلدية لدينا يف حالة حظي يف أحد األيام بفرصة قبولها«.
تبدأ  مؤخرًا  باسرتناك  كتبها  يائسة  الجريدة قصيدة  1959، نرشت  عام  شباط   14 يف 

بجملة: »أنا ضائع كوحش محبوس«.
ولكن بعد خمسة أيام، قال ألحد الصحفيني إنه لن يرتاجع عن كلمة واحدة يف »دكتور 

جيفاجو«.
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هيلين كيلر وطه حسين	 

يف عام 1952 قامت هيلني بجولة يف الرشق األوسط، فزارت مرص ولبنان وسوريا 
الثقافية  الشخصيات  كبار  العديد من  لقاء  املحتلة، وحرصت عىل  واألردن وفلسطني 
األديب  مقابلة  زيارة مرص، وخصوصاً  تتوق إىل  كانت  لكنَّها  املنطقة،  والسياسية يف 
اإلعاقة  ى  وتحدَّ الظالم  قهر  مثلها  ألنه  بلقائه  حلمت  طاملا  الذي  العاملي طه حسني 
أدبية عاملية واحتل بعلمه منصب وزارة املعارف  التعليم وحقق مكانة  ونادى مبجانية 
وعامدة األدب العريب. عندما التقته أخذت تتحسس بأناملها وجه »طه حسني« حتى 

تتعرف صاحب هذه املالمح بنفسها، وتحفر مالمحه يف خيالها.
املنطقة  اإلسالمي يف  الدين  قوة  فتنتني  »لقد  أحد خطاباتها:  هيلني يف  وقالت 
قلب  أنها  شعرت  التي  مرص  يف  وخاصة 
اإلسالم، وكنت دامئاً أمتنى رؤية الشعب 
الربيطانيني  برضاوة  قاوم  الذي 
الذي  والرتحيب  الود  وأدهشني 
يتمتع  الذي  شعبها  من  وجدته 
مراكز  وزرت  قوية،  بإرادة 
ومدارس املكفوفني والصم والبكم.

طه  زوجة  »سوزان«  وتصف 
زيارتهم  »معك«  كتابها  يف  حسني 
هيلني يف فندق سمرياميس، وكانوا 
يتساءلون: »كيف سيدور الحديث مع 
ء  صامَّ وإمنا  فقط  عمياء  تكن  مل  امرأة 
بشوشة  كانت  املرأة  »هذه  أيضاً؟«:  بكامء 
بقدر ما كانت لطيفة، كام كانت ذكية إىل حد 
خارق، ثم ألنه كان بالقرب منها سكرترية 
أذكر  فيام  تسمى  كانت  مدهشة 

هيلين•كيلر
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»ميس طومسون«.
وزوجته سوزان  ملقابلته هو  التعبري عن مدى سعاديت  »ال ميكنني  وتقول هيلني: 
وابنه مؤنس. بقيت معه ساعة كاملة وكان يل الرشف أن أملس وجهه. كم كان وسيامً 
املوضوعات وتحدثنا عن عمله  العديد من  الداخيل، وناقشنا  بالنور  ومليئاً  ومتحرضاً 
وإنجازاته، وأخربين أنه عندما كان وزيراً للتعليم، عمل بإصار لتمكني املكفوفني من 
الذهاب إىل الجامعات والكليات، وقال إن أحد االحتياجات الرئيسة للطالب املكفوفني 
يف مرص هي املدارس الثانوية التي ميكنهم الذهاب إليها إلنهاء تعليمهم يف الكلية، 
لقد كان فخراً يل أن أشعر بشخصية طه حسني تدعمني عندما دعوت وزراء حكومات 

مختلفة وتوسلتهم أن يعملوا عىل إحداث تلك املدارس الثانوية يف بالدهم«
وكان التواصل يف اللقاء يتم عن طريق سكرتريتها التي كانت تنقل لها الكالم بلغة 
األصابع التي كانت تتقنها هيلني، فكانت ترتجم لها ما تراه وما تسمعه بالدق بأصابعها 

ما بني اإلبهام والسبابة ليدها اليرسى.
• والدتها:

وذلك يف  األمريكيّة،  آالباما  والية  توسكومبيا يف  ُمقاطَعة  كيلر يف  هيلني  ُولِدت 
السابع والعرشين من شهر حزيران من عام 1880م، وتَنحدُر هيلني كيلر من عائالت 
بارزة يف والية نيو إنغالند؛ فوالدها هو العقيد آرثر كيلر، الذي كان يعمل يف الجيش 

الكونفدرايّل، وأّمها هي كيت آدامز.
يف تلك الفرتة اندلعت حرب أهليّة تركت آثارها السلبيّة عىل عائلة هيلني، وتسبَّبت 
يف خسارتها أموالها، ماّم جعلها تعيش عيشة ُمتواِضعة، إىل أن افتتَح والدها صحيفة 
ثم ُعنيِّ يف منصب  أالباميان،  الشامليّة من منطقة  املنطقة  1885م، يف  محلّية عام 
سليمة  طفلة  هيلني  كانت  أالباما.  مدينة  من  الشامليّة  املنطقة  يف  ُمشري  أو  جرنال 
وُمعافاة عند والدتها، إىل أن أُِصيبت مبرض غري معروف وهي يف ُعمر 19 شهراً، ماّم 
َمم، وِقيل إّن املرض هو مرض الُحّمى الُقرمزيّة، أو  تسبَّب يف إصابتها بالعمى والصَّ

شة. مرض الَحصبة األملانيّة، الذي جعل من هيلني طفلة شقيّة وُمتوحِّ
• حياتها وتعليمها:

جعله  ماّم  الُعمر،  من  السادسة  بلغت  عندما  هيلني  بيل  غراهام  ألكسندر  فََحَص 
يهتّم بإرسال ُمعلِّمة خاّصة تُدَعى آن سوليفان، من معهد بريكنز املُختَّص باملكفوفني، 
والواقع يف والية بوسطن األمريكيّة، حيث بدأت املُعلِّمة آن العمل مع هيلني يف شهر 
األول من عام  تُوفِّيت يف شهر ترشين  واستمرَّت معها حتى  1887م،  آذار من عام 
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1936م، علامً بأّن آن سوليفان كانت ابنة ملُهاجرين فقراء من أيرلندا، وكانت تُعاين من 
مشكالت يف الرؤية، حيث أجري لها الكثري من العمليّات التي باءت بالفشل، إىل أن 
استطاعت استعادة جزء من برصها، وعىل الرغم من أّن آن تكرُب هيلني بأربعة عرش 
واألدب  الطاعة  علّمتها  إذ  واستثنايّئ،  ُمذهل  بشكل  معها  نجحت  أنّها  إاّل  فقط،  عاماً 
يف البداية، ثّم طلبَت من ذويها االنتقال من املنزل الرئيس؛ حتى تعيش معها داخل 
، إذ عاشتا هناك ملّدة أسبوعني، ويف البداية تعلَّمت آن األمور اليدويّة، ثم  منزل ريفيٍّ
تعلَّمت هجاء الحروف، وَوْصلها، كام كانت استجابة هيلني رسيعة يف ترتيب الحروف، 
وتشكيلها بالشكل املُناسب، حيث تعلَّمت هجاء العديد من الكلامت بتلك الطريقة. يف 
ت هيلني كيلر إىل مدرسة هوراس؛ للحصول عىل دروس التخاطُب  عام 1890م، انضمَّ
م تحمل اسم )رايت هوماسون(  م، ومن ثّم ارتاَدت مدرسة خاّصة بالصُّ الخاّصة بالصُّ
الواقعة يف مدينة نيويورك، حيث تعلَّمت فيها مهارات التواُصل بشكل أفضل، ودرست 
ولهذا  الجامعة؛  كيلر عىل دخول  مت هيلني  1896م، صمَّ األكادمييّة، ويف عام  املواّد 

ومع  بالفتيات،  الخاّصة  اإلعداديّة  كامربيدج  مبدرسة  التحَقت 
مرور الوقت، أصبحت قّصة هيلني مشهورة، ماّم ساعدها 

يف التعرُّف عىل الكثري من املشاهري، ومنهم الكاتب 
الشهري مارك توين، الذي عرَّفَها إىل صديقه هرني 
أويل،  ستاندرد  رشكة  يف  اإلدارينّي  أحد  روجر، 
حيث ساعدها عىل االلتحاق بكلية رادكليف وَدفَع 
تكاليف دراستها فيها، كام ساعدتها آن سوليفان 

ح النصوص، واملحارضات.  من خالل رَشْ
• نشاطها:

يف  رادكليف  كلّية  من  كيلر  هيلني  تخرَّجت 
االشرتايكّ،  بالِحزب  التحقت  ذلك،  وبعد  1904م،  عام 
بالفئة  الخاّصة  املقاالت  من  كثرياً  هيلني  كتبت  حيث 

من  الكثري  حّل  يف  وساهَمت  االشرتاكيّة، 
ما  يف  املرأة  بحقوق  الخاّصة  املشكالت 

بتحديد  واالهتامم  بالتصويت،  يتعلّق 
َوْضع َحجر  النَّْسل، كام ساهَمت يف 
مبُكافَحة  خاّصة  سة  ملُؤسَّ األساس 
الجانبيّة  واآلثار  التغذية،  سوء 
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سة اسم )هيلني كيلر إنرتناشيونال(، وماّم  لُفقدان البَرَص، حيث أُطلِق عىل هذه املُؤسَّ
يجدُر ِذكره أّن التحاق هيلني كيلر بالحزب االشرتايكّ قد يكون بسبب الصداقة التي 
تَجمُعها بالناقد االشرتايكّ البارز جون مييس، زوج ُمعلِّمتها سوليفان، والذي يعمل يف 
جامعة هارفارد. ويف عام 1932م، فقدت آن نظرها متاماً، ماّم َجَعل هيلني كيلر تُوظِّف 
سكرترية تُعرَف باسم )بويل تومبسون( للعمل لديها، ولدى آن سوليفان، إىل أن تُوفِّيَت 
آن سوليفان بعد فُقدانها التاّم لبَرَصها يف عام 1936م، وبعد ذلك شغلَت هيلني ما 
سات  بني عاَمي 1946م و1957م منصَب ُمستشارة العالقات الدوليّة يف إحدى املُؤسَّ
الخاّصة باملكفوفني، ثّم سافرت يف رحلة طويلة األََمد إىل قارّة آسيا؛ حيث كان طول 
هيلني  فيها  حرَِصت  أشهر،  خمسة  مّدة  واستغرقَت  ميل،  ألف  أربعني  حوايل  الرحلة 
عىل الحديث ِضمن عدد من الُخطَب التي ألهمت الكثريين، ومن الجدير بالّذكر أنّه 
ما  منها  التلفزيونيّة،  الدراميّة  األعامل  أحد  كيلر يف  استخدام سرية حياة هيلني  تّم 
م عمل آخر يحمل االسم نفسه عىل  كان يحمل اسم )The Miracle Worker(، كام قُدِّ

مرسح برودواي يف عام 1959م. 
1934 منحت كيلر جائزة ليندون جونسون وهو وسام الرئاسة للحرية.  ويف عام 
ويحتفل منذ عام 1980 بعيد ميالد هيلني كيلر مبرسوم صدر من جيمس كارتر حينها. 

• وفاتها: 
عانَت هيلني يف عام 1960م من سكتة دماغيّة، وُمنذ عام 1961م، عاشت هيلني 
يف منزلها الواقع يف ويستبورت يف والية كونيتيكت األمريكيّة، حيث كان آخر ظهور 
سة واشنطن الدوليّة، إذ تّم  لها يف العام نفسه، وذلك من خالل اجتامع خاّص مبُؤسَّ
تكرميها بجائزة الليونز اإلنسانيّة، بسبب مساعدتها يف الربامج الخاّصة باملكفوفني، كام 
قابلت هيلني الرئيس األمرييّك جون كينيدي يف تلك الفرتة، ومل يكن جون هو الرئيس 
األمرييّك الوحيد الذي قابلته هيلني يف حياتها. تُوفِّيت هيلني كيلر يف األّول من شهر 
أُحرِقَت  حيث  الُعمر،  من  والثامنني  الثامنة  تبلغ  وكانت  1968م،  عام  حزيران/يونيو 
يس جوزيف بكاتدرائيّة واشنطن، إىل  ُجثَّتها، وُوِضع الرماد الخاّص بها يف كنيسة الِقدِّ

جانب رماد رفيقتَي َدْربها: بويل تومبسون، وآن سوليفان.
• مؤلفاتها: 

نرشت هيلني 18 كتاباً، ومن أشهر مؤلفاتها »العامل الذى أعيش فيه، أغنية الجدار 
وغريها  اسكتلندا«،  يف  كيلر  وهيلن  والسالم،  الحب  الظالم،  من  الخروج  الحجري، 

الكثري، كام وترجمت أعاملها إىل 50 لغة.
العثور•على•»الفصل•المفقود«•من•أول•رواية•في•العالم •	
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»حكاية  رواية  من  املفقود  الفصل  عىل  طوكيو  اليابانية  بالعاصمة  منزل  ُعث يف 
غينجي«، التي كتبتها امرأة يابانية يف القرن الحادي عرش، وتعّد أول عمل روايئ يف 

العامل عىل اإلطالق.
ووفقا لصحيفة »أساهي شيمبون« اليابانية، فقد عث عىل مخطوطة الفصل املفقود 

يف منزل يعود إىل أرسة من نسل أمري إقطاعي سابق يف طوكيو.
اليابانية موراسايك شيكيبو، وهي أديبة وشاعرة كانت إحدى  والرواية من تأليف 
الوصيفات )من نساء البالط( خالل »فرتة حكم هييآن )كيوتو حاليا(«، ويعدها النقاد 

أول رواية يف تاريخ األدب.
وتدور أحداث الرواية حول أمري يدعى هيكارو نو غينجي، كان قد أبعد من بالط 
اإلمرباطور قبل أن تسند إليه الحقاً مهام إدارية، ثم تتواىل األحداث الرومانسية التي 

تتوج بالزواج يف النهاية من امرأة تدعى موراسايك، مثل اسم املؤلفة.
ومن خالل الرسد، يبدو أن الرواية كتبت بأسلوب خاص غري مسبوق، ويعتقد أن 

سبب ذلك يرجع إىل كونها أوجدت ملهمة خاصة، وهي تسلية نساء البالط.
األحداث  مثل  القصة،  هذه  يف  الحقيقية  الرواية  عناص  كل  تتجيل  مرة،  وألول 

املتتالية التي تدور يف إطار زمني، ثم الراوي الذي يرشح هذه األحداث.
ووفقاً لوسائل إعالم يابانية، فقد أكد الخرباء صحة املخطوطة املكتشفة حديثاً التي 

كتبت عىل ورق قياسه 21.9 يف 14.3 سنتيمرتاً.
ومع، فإنه ال يُعتقد أن أي نسخة أصلية من رواية »حكاية غينجي« قد نجت، لكن 

كتاباً آخرين أكملوا القصة.
ووفقا للخرباء، فإن الفصل املفقود من الرواية، الذي عث عليه مؤخراً، نسخ بخط 

الشاعر الياباين فوجيوارا نو تيكا.
يعتقد أن النسخ املكتوبة بخط تيكا هي أقدم النسخ املتاحة للرواية، مع العلم أنه تم 

اسرتداد 4 فصول أخرى من الرواية كتبت بخط تيكا.
وقالت األستاذة بجامعة كيوتو للعلوم املتقدمة جونكو ياماموتو، يف ترصيح لصحيفة 
والذي  حديثاً  املكتشف  املخطوط،  إتاحة  مبكان  األهمية  من  إن  شيمبون«،  »أساهي 

حرره تيكا، للباحثني.
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	•جائزة•»البوكر•العربية«•
تختار•16•رواية•ضمن•قائمتها•الطويلة•لهذا•العام

اختارت اللجنة العاملية للرواية العربية »آي باف« 16 رواية صادرة يف الفرتة من األول 
من متوز 2019 وحتى آخر آب 2020، ضمن القامئة الطويلة لدورتها الرابعة عرشة.

وأعلنت أمانة الجائزة، التي ترعاها مؤسسة جائزة بوكر يف لندن ومتولها دائرة الثقافة 
والسياحة يف أبو ظبي، أن هذه األعامل اختريت من بني 121 رواية تقدمت للفوز بالجائزة 

التي تبلغ قيمتها 50 ألف دوالر.
وقال رئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة الشاعر شوقي بزيع من لبنان »نحن هنا إزاء ست 
عرشة رواية مميزة من مختلف أصقاع العامل العريب، تراوحت سياقاتها األسلوبية والتعبريية 
بني تقنيات التوثيق، والرسائل والتقيص االجتامعي والنفيس، واالستقصاء البولييس املعقد«.

ورأى »أن كتابها قد أخذوا عىل عاتقهم مهمة إماطة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع 
العريب الذي ال يتورع القامئون عليه عن رضب حقوق اإلنسان، وتعليق الدساتري ومصادرة 
األصويل  اإلرهاب  واستيالء  العنف  تغذية  إىل  وصوالً  املرأة،  واضطهاد  العامة،  الحريات 

والحروب عىل أنواعها«.
سني  قاتل..  و«قاف  برجس،  جالل  لألردين  الوراق«  »دفاتر  روايات  القامئة  وضمت 
دجلة«  و«بنت  بيضون،  عباس  للبناين  الرغبة«  و«علب  البصيص،  عبدالله  للكويتي  سعيد« 
الجارة«  إىل  و«االشتياق  زين،  أحمد  لليمني  للغربان«  و«فاكهة  الرميل،  محسن  للعراقي 

للتونيس الحبيب الساملي.
للجزائري عبد  املجيد سباطة، و«عني حمورايب«  للمغريب عبد   »42 »امللف  كام ضمت 
اللطيف ولد عبدالله، و«بساتني البرصة« للمرصية منصورة عزالدين، و«حفرة إىل السامء« 
الليل«  و«طري  غنيم،  أمرية  للتونسية  األكابر«  دار  و«نازلة  عياف،  آل  عبدالله  للسعودي 
الطائر«  و«وشم  فاضل،  يوسف  للمغريب  الفراشات«  و«حياة  لخوص،  عامرة  للجزائري 
للجزائرية  و«جيم«  الناظر،  حامد  للسوداين  خرضاوان«  و«عينان  ميخائيل،  دنيا  للعراقية 

سارة النمس.
ومن املنتظر أن تعلن الجائزة عن القامئة القصرية لألعامل املرشحة يف 29 آذار 2021، 

فيام سيجري اإلعالن عن الرواية الفائزة يف 25 أيار 2021.
والجائزة العاملية للرواية العربية هي أكرب جائزة سنوية تختص مبجال اإلبداع الروايئ 
باللغة العربية، وعىل الرغم من اإلشارة إليها يف وسائل اإلعالم عىل مدى السنوات السابقة 

باسم ”البوكر العربية“ إال أنها تفضل تعريف نفسها باسم ”آي باف“.
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العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

العالمي• للكاتب• السهام«• »رامي• رواية• • حديثًا• صدر• •	

باولو•كويلو
صدرت حديثا رواية جديدة لـ الكاتب العاملي باولو كويلو، الذي 

يُعّد من أشهر الكتاب يف العامل، بعنوان »رامي السهام 
 ،»The Archer

غالف  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  ونرش 
الصور  من  الكثري  تحوي  التي  الجديدة  الرواية 
 The New Yorker مجلة  رسام  بريشة  الجميلة 

.Christoph Nieman املعروف
يف  كويلو  باولو  الشهري  الربازييل  الكاتب  ولد 
وتعلّم  الربازيل،  جانريو،  دي  ريو  يف   1947 عام 
والديه  يد  عىل  ترعرع  كام  اليسوعية  املدارس  يف 

الكاثوليكيني الورعني. راودت كويللو منذ نعومة أظفاره 
رغبة شديدة يف أن يكون كاتبًا، لكّنه مل يتلّق أي تشجيع 

من أهله، حيث مل يكن لهذا األمر أي مستقبٍل يف الربازيل.
دفعت مراهقة كويلو املتمردة والديه ليقوما بإرساله إىل املستشفى النفيس ثالث مرات، 

وكانت أول مرة تُرسل فيها إىل هناك عندما كان يف السابعة عرش من العمر.
وقال باولو كويلو يف هذا الخصوص: »لقد سامحتهم. يحدث هذا األمر عند الحب يف 
كل األوقات، عندما متتلك مشاعر الحب الكبرية تجاه شخٍص ما، لكّنك ترغب بأن يتغري هذا 

الشخص، أن يكون مثلك. وعندها فقط يصبح الحّب مدمرًا«.
وباولو كويلو مشهور يف العامل كله بفضل روايته »الخميايئ« التي ترجمت إىل أكث من 60 

لغة عاملية.
صدور••رواية:•»طريق•لينكون•السريع«•لألمريكي•أمور•تاولز •	

صدرت رواية »طريق لينكون الرسيع« للكاتب األمرييك أمور تاولز، صاحب رواية »جنتلامن 
العامل، ونرشت صفحة »الكتبجي« عىل موقع  التي حققت نجاحا ملحوظاً يف  يف موسكو« 
التواصل االجتامعي »تويرت« غالف املجلة، وأضافت »الرواية هي الثالثة يف مسرية الكاتب، 
وتأىت بعد 5 سنوات من »جنتلامن يف موسكو« والتي بيع منها أكث من 2.4 مليون نسخة 

وترجمت اىل 30 لغة، ومل تُنرش معلومات كثرية عن الرواية الجديدة.
نذكر أن رواية »جنتلامن يف موسكو« يستكشف املؤلف املرحلة التاريخية الواقعة ىف النصف 
األول من القرن العرشين، فيكتب عن روسيا خالل حكم ستالني، ويرسد قصة الكونت ألكسندر 
روستوف، وهو أرستقراطي رويس يتهمه النظام الشيوعي عام 1922 بتهمة »تهديد ُمثُل الثورة« 
ملجرّد انتامئه إىل طبقة اجتامعية متلك، يف نظر هذا النظام، »سلطة ُمفســـِدة«، ولوال القصيدة 
التي كتبها هذا الكونت عام 1913، ومُتــِكن قراءتها كدعوة مبكرة إىل االنقالب عىل النظام 
القيرصي، ملا استُبِدل الحكم باإلعدام الذى كان ينتظره بإقامة جربية مدى الحياة يف فندق 

»ميرتوبول«، يف موسكو، حيث كان يقيم.



د. طالب عمران

روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

من أهم روَّاد األدب العلمي يف سورية والوطن العريب

بين•أمريتسار•الهندية
والهور•الباكستانّية

كانت الساعة تقارب الخامسة صباحاً، حني وصلت )أمريتسار( قادماً من دلهي، 
بعد رحلة استغرقت نحو تسع ساعات، يف باص عتيق متعب، توقف أكث من عرشين 
مرة عىل الطريق وقد ازدادا ازدحاماً ورتابة.. وأنت تدخن من سجائرك الهندية الثقيلة 
بدأتها  التي  .. وفكرك شارد يف رحلتك هذه  أنفك  للتخلص من روائح كريهة زكمت 
من دلهي إىل أوروبا بطريق الرب.. وتعترب مدينة )أمريتسار( من أهم املدن الصناعية 
لهم، بديكورات متقنة، وقبّة مطليّة  )السيخ(، وفيها معبد ضخم  التي يقطنها  الهندية 

بالذهب، ويبلغ عدد سكانها مليوناً ومائتي ألف نسمة تقريباً.. 
* * *
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أقنعني سائق ريكشا )دراجة بثالث عجالت تنقل الركاب، ملسافات قصرية أن أذهب 

إىل )الهور( املدينة الباكستانية بواسطة القطار.. وهذا ما جعلني أقيض يف املحطة ما 

يزيد عن أربع ساعات عىل مقعد خشبي، قرب بائع شاي، وحويل أجساد آدمية نامئة، 

تنترش بأعداد هائلة غطت أرصفة املحطة.. وقد عشت يف جو استيقاظ أشباه البرش 

تأخرت عن مواعيدها، وعامل وحاملون،  ينتظرون قطارات  هؤالء: مسافرون فقراء 

ومتسولون بخرق قذرة، وباعة جوالون يبيعون أطعمة رخيصة ملونة، صفراء، خرضاء، 

والفاقة  الفقر  تصور  متعبة،  ذابلة  وجوه  الحارة..  الفليفلة  من  أكوام  تزينها  حمراء، 

والجوع، تقرف من تأملها يف البداية، ولكنك ما تلبث أن تقع فريسة شفقة تعرص قلبك، 

وشتائم تنطلق من شفتيك عىل هذا العامل املأفون الظامل.

* * *

 يف نحو الساعة التاسعة تحرك بنا القطار نحو الهور، يف رحلة من املرفوض أن ال 

تستغرق أكث من نصف ساعة، ولكن القطار توقف بعد مغادرته املحطة لسبب ال نعرفه.. 

الخرضاء من حويل، شجاراً، ميزت من خالله  املروج  أتأمل  وأنا يف مقعدي  سمعت 

البداية،  يف  األمر  استغربت  أنفسهم..  االنكليز  بلهجة  االنكليزية  يتكلم  نسائياً  صوتاً 

ولكن الشجار ازداد حدة، اقرتبت من القمرة املفتوحة ألسمع صوتاً يستنجد يب.. كانت 

)جوزفني( وهذا هو اسم الفتاة، مسافرة إىل الهور لرؤية صديقاتها العامالت هناك 

يف رشكة بريطانية، ومل تكن ترتدي ألبسة أنيقة طبعاً، كانت أشبه بالهيبيز حني صعدت 

القطار، ضايقها بعض الشبان الهنود، بطريقة أثارت الضحك عند البعض اآلخر.. مل 

يتعودوا أن تصعد بقطارهم الفقري هذا، فتاة بيضاء، متحررة يف ثيابها وحركاتها.. 

  جلست يف املقعد املقابل لها بعد أن وبخت الشبان بالهندية مام جعلهم يطلبون 

مني أن أعتذر منها باالنكليزية التي اليعرفونها.. 

  كانت جوزفني يف السابعة والثالثني من عمرها، تبدو كأنها متر يف فرتة جفاف 

عاطفي يف حياتها.. معقدة قليالً، رغم ثقافتها الواسعة، زارت بلداناً عديدة، واستقرت 

الباكستان.. تعمل فرتة، وترتك  أسابيع يف  أحياناً  الهند، حيث تقيض  منذ سنتني يف 

العمل لفرتة أخرى، حسب مزاجها.. حدثني عن أختها املقيمة يف بغداد - وهي متزوجة 

من عراقي- وعن محسن وهيثم ومريم أوالد أختها، بطريقة تشعرك أنها تحن لألوالد، 

أخربتني  ثم  للحظات  أطرقت حزينة  تتزوجي؟(  )مل مل  سألتها  عاجزة.. وحني  وهي 

بقصتها.. أحبت شاباً عربياً من املغرب، وكانت يف الخامسة والعرشين يف ذلك الوقت، 
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وقد أحبها الشاب، وظلّت عالقتهام بريئة لفرتة طويلة من الوقت وحني سألته الزواج، 

أجاب ))لن أتزوج من انكليزية(( وملا طالبته بتفسري قال لها: ))انكليز أدخلوا الصهاينة 

لفلسطني(( ومل تتمكن من اقناعه أن العالقة لها باألمر.. كان عنيداً رفض الحديث 

يف هذا املوضوع .. قال لها: ))الآمن عىل أوالدي إن جرى يف عروقهم دم انكليزي(( 

طلبت منه أن يعيشا كصديقني، قد يغري رأيه يف املستقبل.. وفعالً استمرت صداقتهام 

ثالثة أعوام حتى أنهى الشاب دراسته يف )مانشسرت(، وصل خوفها عندها إىل الذروة 

قد يعود حبيبها )محمد( إىل بالده ويرتكها؟ ذهبت إىل بيته بعد إعالن نتيجته، رجته أن 

يبقى يف )انكلرتا( سيؤمن له والدها العمل، لن تطالبه بالزواج .. فقط تريده أن يزل 

قريباً منها.. كان حزيناً ساعتها وهو يقول لها: ))لن أمتكن من البقاء أهيل ينتظرونني 

.. وأمور كثرية يف انتظاري أيضاً..(( ومل يكمل كالمه، بدا لها متعباً كئيباً، وقد كان مثال 

القوة والشجاعة.. 

* * *

كانت جوزفني متسح دموعها بصمت، وأنا أصغي إليها مندهشاً .. وحني سألتها عن 

.. هزّت رأسها بأمل: ))كنا نرتاسل،  رس بكائها وقد مضت عىل القصة سنوات طويلة 

وفجأة توقفت رسائله بعد عامني.. أرسلت رسائل كثرية عىل عنوانه أستفرس عاّم حدث 

.. وبعد ستة أشهر وأنا مل أمّل من الكتابة إليه.. وصلتني رسالة علمت فيها سبب انقطاع 

أنها  جوزفني  وحدثتني  بالده((  يف  وقعت  أحداث  يف  اعتقل  قد  كان  عني..  رسائله 

سافرت للمغرب وتعرفت عىل أهله الذين يجهلون ماحدث له بعد اعتقاله .. وأنها ظلّت 

تراسلهم وتسألهم عنه حتى عرفت فيام بعد أنه مات.. 

استغربت مدى اإلخالص الذي اكتنف قلب الفتاة طيلة هذه السنوات، خاصة وهي 

فتاة أوربية تعيش يف مجتمع مادي، من النادر أن تقتنع بوجود حب حقيقي فيه.. 

توقفنا للتفتيش- يف مبنى الجامرك الهندية عىل الطريق- وقضينا هناك نحو ساعة 

لتلك  احرتاماً  أظهر  مع ضابط جمريك  وتسامرنا  الشاي،  تناولنا خاللها  الزمن،  من 

الفتاة بشكل يدعو لالستغراب، وملا سألتها هامساً عن السبب قالت يل: ))اليزال الهنود 

عىل  فعالً  بصامتها  بريطانيا  تركت  لقد   .. بينهم  نعيش  النزال  كنا  لو  كام  يعاملوننا 

الهند  بني  عامني  منذ  بسهولة  انتقل   .. والتقاليد  العادات  حتى  الهند،  يف  كل يشء 

والباكستان دون أية ازعاجات، إالّ يف النادر - كمعاكسات الشبان صباح هذا اليوم- وكل 

معاماليت الرسمية تحّل برسعة من قبل موظفي الدولة سواء يف الهند أو الباكستان، 
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ألنني بريطانية..(( 

مل تفتش حقيبتها، وحني عرف الضابط أننا صديقني، مل يفتش حقيبتي أيضاً بل 

دعانا لنتناول الشاي يف مكتبه بعدما أوكل ضابطاً صغرياً ملتابعة عملية تفتيش الركاب 

اآلخرين.. 

دعوت جوزفني لتناول الغذاء يف مطعم صغري يف الهور، فلم ترفض خاصة وأن 

وحني  الرشكة...  مكاتب  يف  العمل  ينتهي  حيث  الخامسة،  حتى  سينتظرنها  رفيقاتها 

ودعتها بعدما أعطيتها عنواين ملراسلتي، أحسست فعالً بالشفقة عليها وباإلكبار لتلك 

النظر إىل  تعود عىل  ابنة مجتمع مادي  أنها  قلبها رغم  التي ظلّت حيّة يف  العاطفة 

اإلنسان كسلعة يرتفع مثنها كلام كان غنياً.. 

***

مل تجذبني الهور املدينة الضخمة املزدحمة ذات الشوارع الضيقة .. فلم أقض فيها 

أكث من يوم واحد يف فندق متوسط يف مركز املدينة.. حيث توجهت يف نحو الثانية 

عرشة من ظهر اليوم التايل إىل املحطة يف الطريق إىل كراتيش بقطار يسمونه )عوام 

لها  أفسحت  الباب،  عىل  مبتسولة  اصطدمت  العربة،  إىل  لدى صعودي  اكسربيس(.. 

الطريق لتهبط، وأنا أعتذر لها باألوردو )ماافكارو بهن(، وضعت حقيبتي فوق الرسير 

العلوي يف القمرة املفتوحة التي سيشاركني فيها خمسة أشخاص آخرين.. 

الوجوه  املحطة،  ويجيئون يف  يروحون  الذين  الناس  أراقب  النافذة  جلست قرب 

تختلف متاماً عن الوجوه التي كنت تراها يف املحطات الهندية، عىل األقل بنظافتها 

والقذارة  الذل  الهند،  املتسولني يف  عن  يختلفون  هنا  املتسولون  معاملها..  تشوه  وقلة 

األشياء  لك هذه  تبدو  بينام  الهندية،  املحطات  املعامل يف  واضحة  لك  تبدو  والجوع، 

هنا مغلفة مبظاهر أخرى.. بسبب انفتاح الباكستان، وقلة تعدد الديانات، حيث انترش 

الباكستانيون يف بلدان عديدة يعملون وينقلون العملة الصعبة لبالدهم، ومن املعلوم 

أن نسبتهم يف دول الخليج العريب تزداد باستمرار، إضافة النتشارهم يف دول أخرى.. 

صحيح أن الهنود أيضاً يسافرون للدول الغنية للعمل فيها ولكن نسبتهم تظل ضئيلة أمام 

الهند.. فمهام عملوا وأحرضوا عملة صعبة معهم، وساهموا قي  لسكان  الهائل  العدد 

اقتصاد بالدهم اليشكل هذا شيئاً أمام هذا االزدياد السكاين املرعب.. 

 * الضياع .. والحبيب األبيض * 

انضم يل يف القمرة شابان باكستانيان أحدهام من كراتيش واسمه حامد واآلخر 
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من الهور واسمه جاويد. األول كان يقيض عطلته السنوية بني أهل زوجته يف الهور، 

والثاين كان يف طريقه إىل كراتيش، حيث يرحل منها عن طريق البحر إىل ديب، بعد 

أن حصل عىل تأشرية دخول للعمل.. عن طريق سامرسة العمل الذين نرشوا وكالءهم 

يف املدن الكبرية يف الباكستان والهند.. 

وهي  لنا  املقابل  الجانب  يف  جلست  متسولة  دخول  قطعه  للتعارف،  حديثاً  بدأنا 

تدندن بأغنية حزينة وتنظر نحونا.. عرفت أنها بلهاء من نظراتها وحركاتها، أخرجت 

مشطاً من بني حاجياتها وبدأت تبلل يدها باللعاب وترسح شعرها، وهي تغني أغنيتها 

وأنا  .. كنت سارحاً  نحونا.. )مرياعشق جوان سفيد(  وتنظر  آهاتها  .. وتطلق  الحزينة 

انظر إىل الخرق التي التحفتها، والطعام الذي فرشته أمامها واملكون من خبز صغري 

مجففة،  ورقة شجر  موضوعة يف  من خرضة  مكون  وطعام  شابايت(  )يسمونه  رقيق 

سألت حامد عن قصتها مع الـ )مرياعشق جوان سفيد( - أي محبوبتي شاب أبيض - 

فضحك وهو ينظر يل وقال: ))قصتها مشهورة هنا، حني بدء زياريت لالهور التقيت بها 

يف املحطة أيضاً وأخربين والد زوجتي أنها كانت خادمة يف بيت شاب من املانيا كان 

يعمل يف رشكة طريان، ويبدو أن عالقة مانشأت بني الشاب وخادمته أدق إىل حملها، 

فرتك الشاب املدينة إىل )راول بندي( حيث أقام هناك فلحقت به الفتاة بعد شهرين 

ومتكنت من معرفة عنوانه يف )اللوفتهانزا(، ولكنه طردها وأساء معاملتها.. فعادت إىل 

الهور وأجهضت بعد وصولها بأيام وقضت أياماً مرشدة يف الشوارع غائبة عن وعيها.. 

تنادي حبيبها الضائع إىل أن صدمتها سيارة نقلت بعدها إىل املستشفى حيث عولجت 

وخرجت شبه مجنونة، ولكن جنونها من النوع الهادئ غري الخطر.. لو تشاهدوها يف 

الليل والناس يتجمعون حولها وهي تغني وتتفجع؟((  

كانت املرأة عندها تتناول طعامها ومتصمص أصابعها بني اللقمة واألخرى، ومتسح 

فمها بطرف ثوبها كلام تلوثت جوانبه بالطعام.. ثم سحبت من حوائجها زجاجة ماء، 

وضعت مقدمتها يف فمها وأخذت تعب.. ثم أغلقتها بعناية وأعادتها إىل مكانها.. وسّوت 

بقايا الطعام ولفته بني حوائجها من جديد.. وتناولت املشط من جديد وأخذت ترسح 

شعرها.. وتنظر يل.. 

نظر يل حامد وهو يضحك ثم قال: ))لعلها تذكرت حبيبها أال تراها متعن النظر 

سحنة  عن  املختلف  ))شكلك  فقال:  يشغلها((  آخر  شيئاً  أن  ))الأعتقد  قلت:  فيك؟(( 

الباكستانيني، فتح جروحها.. انظر إليها إنها تبيك..(( 
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وفعالً كانت املرأة تبيك بحرقة .. وتنظر يل، شعرت باالنقباض والخوف والشفقة 

معاً.. ومل أمتكن من النظر إليها، وأحس حامد بذلك، فطلب من املفتش الذي دخل 

إىل العربة أن ينزلها، خاصة وأن صافرة القطار بدأت تعلن عن قرب موعد حركته.. 

القلب  تنظر نحونا نظرات تقطع  انزالها وهي  املفتش من  بالغة متكن من  وبصعوبة 

والدموع تسيل من عينيها.. 

* * *

يف القطار ينترش الباكستانيون مع أشيائهم.. ومع أنها الدرجة األوىل يف القطار، 

ويزيد مثن التذكرة نحو الضعف عن مثن تذكرة الدرجة الثانية، أال أنها مضطربة غري 

مرتبة، ترضب فيها الفوىض أطنابها، دون فرق يذكر عن الدرجة الثانية.. بدأت تشعر 

الباكستان التفرق كثرياً عن الهند يف غالء األسعار، وعدم اإلحساس بقيمة  فعالً أن 

اإلنسان.. حولك جمع من املستولني يرصخون ويستعطون بجمل اسالمية ماتعودت عىل 

سامع مثلها يف الهند.. )حسنة لله - من مال الله( كل ينادي بطريقته الخاصة التي يكث 

فيها الفغناء أحياناً والصوت الشجي.

 بدأ القطار حركته نحو الثالثة بعد الظهر، وانضم إلينا شاب باكستاين آخر، سّوى 

بوجوده  ونام ومل نحس  ملونة(  )فوطة  وارتدى  األوىل،  الدقائق  منذ  العلوي  الرسير 

بني الهور  ساعة   )22( نحو  استمرت  التي  الرحلة  من  األخرية  الساعات  بيننا خالل 

وكراتيس تبادلت حديثاً طويالً مع حامد، الذي يتقن االنجليزية، وكان الحديث يدور 

حول باكستان يف ظل نظام ضياء الحق، وباكستان يف ظل نظلم بوتو. 

الباكستان  يف  الحرية  من  جّواً  خلق  بوتو  عيل  الفقار  ذو  أن  صحيح   - يل:  قال 

ولكنها كانت حرية مقّنعة لقد كرس القيود الدينية حيث أباح رشب الخمر، واملحرمات 

املنصوص عليها يف الرشيعة االسالمية وكان هو نفسه يرشب الخمر ويطارد النساء، 

واليهتم بالتعاليم اإلسالمية بينام حظّر ضياء الحق عىل الباكستانيني املحرمات الواردة 

يف الرشيعة وفرض الحجاب ومنع تجول النساء يف الشوارع، وأغلق املدن. 

قلت:- املسلمون الهنود يحبون بوتو ألنه كان يتعاطف معهم يف أية محنة تجري 

بينهم وبني الهندوس 

قال: - نحن نعرفه يف الداخل أكث. 

قلت: - ولكن بوتو كان رجالً معترباً عىل صعيد السياسة الدولية.

قال:- أتعلم أن أمه هندوسية، جاء إىل هنا يف الخمسينات مع أرسته، وتدرج يف 
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السلطة حتى أصبح الحاكم املطلق وله حزب كبري اليزال قويّاً يف الباسكتان، حتى اآلن 

كان مطمئناً متاماً لضياء الحق، ويثق به. 

قلت: - ولكن صياء الحق مل يرحمه؟

قال: - مل يرفض ضياء الحق حكم املحكمة، التي طلبت تنفيذ حكم اإلعداد )ببوتو(، 

مع أنه كان بإمكانه أن يلغيها، أو تحويلها للسجن، أو حتى العفو عن بوتو ولكنه احرتم 

املحكمة واعترب )بوتو( كأي مجرم عادي يستحق العقاب نحن فخورون بضاء الحق ألنه 

مسلم يصيل الصلوات الخمس واليرشب وقد انقذ البالد من التغلغل الشيوعي أال ترى 

ماحدث يف أفغانستان؟ حكومتنا تساعد الثوار املسلمني هناك ألنهم مع الحق صحيح 

أننا نهتم مبسايرة أمريكا، ولكن أمريكا تحمينا من التواجد الشيوعي وتدعمنا عسكرياً 

ومادياً.

قلت: وكيف تتحدث عن أمريكا بكل هذا الود، وتنىس أنها عدوة الشعوب املكافحة، 

وتاريخها ملطخ بالدم منذ عرشات السنني أتعتقد أنها تضع ثقالً لها هنا، دون نوايا 

عدوانية؟

قال: يكفي أنها تحمينا من الشيوعيني. 

البطاقات كان كهالً  املفتش يسأل عن  إذ دخل  الحوار معه  مل أمتكن من متابعة 

أنني  اعتقد  وقد  بالفارسية  معي  وتحادث  جوارنا،  إىل  جلس  سميكة  بنظارات  نحيفاً 

إيراين، بادلته الحديث وأجبته عىل أسئلته دون أن أصحح خطأه، رغبة مني يف سامع 

رأيه بالثورة اإليرانية وقد بدأ - دون أن يفسح يل مجاالً - يتحدث عن مساوئ حكم 

الشاه وسجونه، وتعديه عىل الحرمات والفساد الذي نرشه يف بالده بكافة األشكال ثم 

سألني فجأة ))ومن أي مدينة أنت؟(( قلت له بالفارسية عندها أنني عريب فاعتذر مني 

ومىض يتابع جولته التفتيشية دون أن يكمل حديثه. 

كان القطار يقطع املسافات عابراً املروج الخرضاء، والبساتني املليئة بشجر )املانغو( 

يتوقف يف محطات كثرية عىل الطريق، يف قرى فقرية أو مدن صغرية أو سهول خالية 

جرداء إال من بيوت متناثرة تشكل تجمعاً سكنياً لعامل يف مصانع تنتج مواداً استهالكية 

وأنا موزع بني النافذة والنوم املتقطع لدقائق أصحو بعضها عىل توقف فجايئ للقطار، 

من جراء عطل صغري أو خطأ يف برمجة قطار قادم وجرياين من حويل منشغلون 

بأحاديث خاصة، مل يرشكوين بها، إذ عرفوا أنها ال تهمني. 
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