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لماذا•نترجم،•وماذا•نترجم؟!

رئيس التحرير

د طاهر بكفلوني د. جهاد حممَّ

افتتاحية

للكتاب  الّسوريّة  الهيئة  يف  اجتامٍع  لحضور  طريقي  يف  كنُت  عندما 

املرشوُع  اجتازَها  التي  الخطواِت  تناقُش  ندوٍة  إلقامة  للتّحضري  مخّصٍص 

رفيقاً  اقتحاماً  ذهني  مقتحمًة  واألفكار  الّصوُر  تدافعِت  للرّتجمة؛  الوطنّي 

الّسؤال  القلق  العنِف يف رقّتِه، وكان مبعث  أشعُر مبلمِس  كنُت  لكّني  رقيقاً، 

الذي رافقني: مباذا أستطيُع إغناَء االجتامِع؟!.



اآلداب العاملية ـ العدد 187 ـ صيف 62021

رئيس التحرير: د. جهاد حممد طاهر بكفلوني

لكّني  سلُْكُه،  عقٍد وهى  انفراَط  انفرطْت  التي  أفكاري  لتنسيق  سعيُت جاهداً 

ظللُْت عىل يقنٍي مل يفارقْني لحظًة واحدًة بأّن جّو املناقشات التي ميكن أن تحتدم، 

واآلراء التي ميكن أن تتالقى ورمّبا تجنح للتّصادم، كلُّ ذلك سريّوين مباّدٍة أستفيُد 

من معطياتِها لتقديم طروٍح تغني االجتامَع.

مل تطْل لحظُة الرّشوِد، ومل أجْد عنتاً يف ترتيِب أوراقي التي كانت مبعرثًة.

وجدُت بُغيتي يف أداَت استفهاٍم هام: )ملاذا وماذا(.

)ملاذا( كانت املدخَل لطرِح حزمٍة من األفكار فرطُت حبّاتِها خالل االجتامع 

عىل ثلٍّة من األساتذة املشهود لهم بالخربة والكفاءة واإلتقان يف ميداِن الرّتجمة، 

وشعرُت بالطأّمنينة عندما تلّقفوا ما طرحُت باهتامٍم متفاعلني معه.

ملاذا نرتجُم ؟ ألنّنا حريصون عىل اإلبحاِر يف خضّم الثّقافِة العامليّة، وحذاِر 

أن نبقى متمّدديَن عىل رمالِِه فرحنَي بشمِسِه املحرِقة، وال يرسُّنا أن نكون كذلَك.

وماذا نرتجُم؟ كلَّ ما يصدُر عن العقول التي تغني اإلنسانيَّة بعطائها املتميّز 

، ومن لغات العامِل كلِّها، ال نفرُّق بني لغٍة وأخرى. يف ميادين العلِْم واألدِب والفنِّ

أدليُت بدلوي يف موضوِع الرّتجمة، وكنُت متّشوقاً لسامِع آراِء أساتذٍة أعتّز بهم 

ا اعتزاٍز، كلّهم ذو باٍع طويٍل يف هذا الحقِل املعريّف املهّم. أميَّ

أيّاٍم من ذلك االجتامع سنَح يل متّسٌع بسيٌط من الوقت؛ فاستغغلْتُُه يف  بعد 

تقليِب صفحاٍت كتاٍب مرتجٍم بلغٍة مرشقٍة تشدُّ القارَى إىل كّل سطٍر من سطور 

الكتاِب الذي سعدُت عندما فتَح صدرَُه الستقبايل.

الكلامت  هذه  عند  توقّفُت  األنيقة  بطائرته  اإلقالع  قبل  الكتاب،  أعىل  يف 

)املرشوع الوطنّي للرّتجمة(، وقلُت يف رسيرت: مادام هناَك مرشوع ميتدُّ عىل 

مساحِة الوطن فتفاؤيل مرشوٌع برؤية عناقيِد اإلبداِع العاملّي عىل رفوِف مكتباتنا 

كمرحلٍة أوىل، معرّشًة يف عقولِنا كمرحلٍة ثانية.



د. أمحد زياد حمبك
ناقد وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تعرِّف هذه الرواية القارئ العريب عىل عامل ال يعرفه، وتصور له مجتمًعا كل ما فيه غريب عليه 

ومفاجئ. فالرواية تصور مجتمًعا يف قلب إفريقية، يف جمهورية الكونغو، وهو، كام تصوره الرواية، 

من وجهة نظر املؤلف، مجتمع متخلف متوحش فاسد، يسود فيه العنف والظلم والجنس والفحش 

والبذاءة والجنون، وهو مثري للخيبة واإلحباط، ومع ذلك فهو مثري أيًضا للشفقة والخوف، وقد 

صورته الرواية بأسلوب هجايئ ساخر جًدا، فجاءت الرواية من نوع الرتاجيدي كوميدي، أو من 

نوع الكوميديا  السوداء.

صورة•المجتمع•األفريقي
في•رواية•»قدح•مكسور«
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 بلد الرواية ـ الكونغو 	 
وتقع  اسمها،  تحدد  أن  الكونغو، من غري  مدن  إحدى  الرواية يف  وتدور حوادث 

الكونغو Congo يف القلب من إفريقية وتتألف من قسمني، الكونغو برازافيل، وعاصمتها 

برازافيل Brazzaville، تقع يف الشامل، وكانت مستعمرة فرنسية، والكونغو كينشاسا، 

وعاصمتها كينشاسا، وكانت مستعمرة بلجيكية، وقد استقلت الكونغو عام 1960. وكان 

شارل ديغول، يف أثناء مقاومته الغزو النازي، قد اتخذ من برازافيل عاصمة لفرنسا 

الحرة، عامي 1942ـ  1943، ولجأ إليها اآلالف من الفرنسيني، وأشارت الرواية إىل هذا 

يف سياق رسد الوقائع. 

  

الروايئ  ـ أالن مابانكو	 
والرواية من تأليف الروايئ أالن مابانكوAlain Mabanckou ، وهو من مواليد 

عام 1966 يف مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو التي كانت مستعمرة فرنسية، 

ونالت استقاللها عام 1960، وكان والده يعمل موظَف استقباٍل يف أحد الفنادق يف 

الشهادة  نال  وفيها  برازافيل،  لها، درس يف  أمية وال عمل  أمه  وكانت  نفسها،  املدينة 

الفرنسية، ثم درس الحقوق يف جامعة »ماريان جوايب« يف الربازافيل، ثم  الثانوية 

حصل عىل منحة دراسية يف جامعة »باري دوفني«، وحصل فيها عام 1993 عىل دبلوم 

وظل  فرنسية،  مياه  لرشكة  القانوين  القسم  يف  وعمل  الحقوق،  يف  العليا  الدراسات 

الجامعات  الفرنيس يف  األدب  أثنائها  2002، درس يف  عام  فيها عرش سنوات حتى 

الفرنسية، واطلع عىل األدب الفرنيس، وشارك يف إعداد برامج ثقافية لوسائل اإلعالم 

املختلفة من مرئية ومسموعة ومكتوبة، لحساب رشكة »ميديا تروبيكال«، ونرش يف هذه 

السنوات العرش خمسة دواوين شعرية، ويف عام 1998 أصدر أول رواية له وعنوانها« 

أزرق أبيض أحمر«، وهي ألوان العلم الفرنيس، وحصلت عىل الجائزة الكربى إلفريقية 

السوداء، ويف عام 2001 أصدر روايته الثانية، وعنوانها:« الله وحده يعرف كيف أنام«، 

وتدور أحداثها يف جزر األنتيل بالبحر الكاريبي، 

ميتشيغان  جامعة  يف  ليعمل  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل   2002 عام  انتقل 

بالفرنسية كتاب غري  يكتبه  الذي  الفرانكوفوين، أي األدب  أوهايو مدرسا لألدب  يف 

2002 أصدر  أنجلوس يف كاليفورنيا، ويف عام  انتقل إىل جامعة لوس  فرنسيني، ثم 

قائد  عن  تاريخية،  والرواية  جيتوركس«،  فريسني  »أحفاد  وعنوانها:  الثالثة  روايته 
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أالن مابانكو ـ  املكسور«  »القدح  رواية  األفريقي يف  صورة اجملتمع 

الرابعة، عن  روايته  2003 أصدر  الروماين، ويف عام  الغزو  فرنيس حرَّر فرنسا من 

قاتل محرتف عنوانها:« اإلفريقي املختل عقلياً«، ويف عام 2005 أصدر روايته الخامسة 

وعنوانها »قدح مكسور«، وحصلت عىل الجائزة الفرانكوفونية لعام 2005، ويف عام 

2006 أصدر روايته السادسة، وعنوانها » ذكريات قنفذ«، وفازت بجائزة روندو، ويروي 

ًرا كثريًا من العادات الشعبية املتخلفة بقصد  فيها ذكريات طفولته يف برازافيل، مصوِّ

إدانتها، ويف عام 2009 أصدر روايته السابعة، وعنوانها: »البازار األسود«، ويف عام 

ونالت  من عمري«،  العرشين  أكون يف  »غدا  وعنوانها  الثامنة،  روايته  أصدر   2010

الرئيس  من  الرشف  جوقة  وسام  عىل  مبوجبها  وحصل  براسانس«،  »جورج  جائزة 

نيقوالي ساركوزي. 

نرش الرواية وترجمتها العربية 	 
       ورواية »قدح مكسور« Verre Casse من منشورات دار النرش سول  SEeuilيف 

باريس عام 2005، وترجمت الرواية إىل العربية الدكتورة زبيدة القايض، وهي أستاذة 

النقد الفرنيس الحديث واألدب املقارن يف قسم اللغة الفرنسية يف كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بجامعة حلب، والرواية من منشورات وزارة الثقافة بدمشق عام 2019، وتقع 

الرواية يف ترجمتها العربية يف 190 صفحة، من القطع الكبري، وتتألف من قسمني، 

األول عنوانه: الوريقات األوىل، والثاين عنوانه: الوريقات األخرية. 

وكان عادل أحمد املريي قد ترجم الرواية من قبل تحت عنوان »زجاج مكسور«، 

ونرشتها الهيئة املرصية العامة للكتاب يف القاهرة عام 2014، وقدم لها املرتجم مبقدمة 

وافية، وتقع الرواية يف 299 صفحة من القطع املتوسط.   

عرض الرواية 	 
يْن سافر« أو  تجري معظم حوادث الرواية يف مكان واحد هو حانة اسمها »الدَّ

يْن ممنوع«، وقد أسس هذه الحانة رجل اسمه »الحلزون العنيد« يف إحدى مدن  الدَّ

الحانة،  كلها متثلت يف هذه  الكونغو  أي مدينة، وكأن  تذكر يف  والرواية ال  الكونغو، 

أو كأن هذه الحانة هي رمز للكونغو كلها، وكأن رواد الحانة هم رمز لكل الشعب يف 

الكونغو. 
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والرواية يرويها املؤلف نفسه، وهو يف داخل الرواية، فهو املؤلف وهو الراوي، وهو 

نفسه شخصية من شخصياتها، فهو يرتاد هذه الحانة، ويعرف ُروَّادها، وصاحب الحانة 

»الحلزون العنيد« هو الذي دفع إليه بدفرت، وطلب منه أن ميأله بتاريخ حانة »الدين 

ممنوع« ليضمن لها الخلود، فهو ال يريد لها أن تُنىس، وهو ال يطمنئ إىل ذاكرة الناس، 

ألنهم ينَسْون، ويريد تاريًخا مكتوبًا، ويف هذا ما يؤكد رمزية الحانة إىل الكونغو كلها، 

وكأن الرواية هي تاريخ اجتامعي للكونغو. 

له قصة حياتها،  الراوي/ املؤلف، لتحيك  الحانة تأت بعض الشخصيات إىل  ويف 

م  وتبوح له، يف رسد طويل، وتلح عليه أن يكتب قصة حياتها، وكأن هذه الشخصيات تقدِّ

اعرتافًا يف كنيسة، ليك تفرغ ما بنفسها، وترتاح، وتتلقى الغفران، وبعض الشخصيات 

يتحدث عنها الراوي، ألنها زارت الحانة عدة مرات، وتعرَّف عليها، ثم غادرتها، مثل 

قاد  ما  وهو  املامرسات،  ببعض  الحانة  يف  أتْت  أخرى  وشخصيات  موييكيه،  الشاب 

»الحلزون  عن  الرواد  يتحدث  أن  الطبيعي  من  وكان  فعلت،  ما  تصوير  إىل  الراوي 

العنيد« صاحب الحانة، وأن يتحدث الراوي املؤلف عن نفسه أيًضا. 

وهكذا فالرواية مجموعة مواقف أو سري ذاتية، غري مرتابطة برابط سببي، لكنها 

نفسه  وهو  واختالف،  ع  وتنوُّ د  تعدُّ من  فيه  مبا  الحانة  مجتمع  مجموعها  يف  تشكل 

صورة من صور مجتمع الكونغو، وعىل الرغم من أن بعض الشخصيات تروي بنفسها 

سريتها الذاتية للمؤلف، فإن لغتها وأسلوبها يف الحديث واحد ال يختلف، فحديث »رجل 

الحفاظات« مثاًل، كحديث »عامل املطبعة« يف باريس، فحديث كلٍّ منهام عن نفسه 

يقوم عىل البوح واالعرتاف والرثثرة والتكرار واالستغراق يف التفاصيل إىل حد امللل.

وهو نفسه أسلوب الراوي / املؤلف يف الحديث عن نفسه أو عن »الحلزون العنيد« 

أو عن »ذئب الفيايف«، وهو أسلوبه نفسه يف تصويره مسابقة التبول، أو يف تصوير 

زيارته للبغي العجوز. وهذا يعني أن الرواية تقوم عىل تعدد الشخصيات التي تتوزع 

كلها البطولة، مبا فيها املؤلف، وال تقوم عىل تعدد األصوات. فالرواية أشبه مبجموعة 

صور شخصية )ألبوم( يعرضها املؤلف، يف مكان واحد، هو الحانة، ويف دفرت واحد، 

أو مرسحية  الديكامريون،  أو قصص  وليلة،  ليلة  ألف  بحكايات  أشبه  يجعلها  ما  وهو 

بريندللو: »ست شخصيات تبحث عن مؤلف«، ففي هذه املرسحية تدخل ست شخصيات 

إىل خشبة املرسح، ويروي كل منها سرية حياته، ويطلب الجميع من املؤلف أن يكتب 

عنها.
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شخصيات الرواية 	 
والقسوة  والقبح  الفساد  عليها  يغلب  سلبية،  شخصيات  الرواية  شخصيات  ومعظم 

النسائية  الشخصيات  بل  النسائية،  الشخصيات  فيها  مبا  والجنس،  والجرمية  والعنف 

أكرث قبًحا وفساًدا، إن »صاحب الحّفاظات«، عىل سبيل املثال، رجل طيب، ولكن زوجته 

تتهمه باالعتداء عىل ابنته، وتسلمه للرشطة، ليك متارس الجنس مع عشيقها، ويقاد إىل 

السجن، من غري محاكمة، بل تقوده إىل السجن رشطية، ويلقى من التعذيب واإلهانة 

من  فيخرج  الجنس،  معه  ميارسون  جميًعا  السجناء  إن  حتى  بال،  عىل  يخطر  ال  ما 

السجن، وقد وضع يف مؤخرته الحفاظات، ويأت إىل الحانة ورائحة كريهة تفوح منه، 

وال اسم له، سوى أنه »صاحب الحفاظات«، ويف هذا غاية اإلهانة للرجل واملجتمع، 

واملسؤول عن هذا هو املرأة زوجته. 

و«سيلني« الفرنسية، واسمها يعني البيضاء، تزوجت يف باريس من الزنجي »عامل 

املطبعة« عن حب، وأمضت معه سنوات من العيش الهانئ، ثم قَِدَم إليه ابنه من زوجة 

زنجية، ونزل عنده، فبدأت سيلني متارس الجنس مع ابنه، وحني دخل عليهام فجأة، 

وهام يف الفراش، أقدم ابنه عىل رضبه، وشجعته عىل ذلك سيلني، ثم أقدمت عىل 

طرده من املنزل، ورجع إىل الكونغو، ال يلوي عىل يشء. 

و«رجل الحفاظات« و«عامل املطبعة« كل منهام يرسد عىل الراوي/ املؤلف سرية 

الرواية، وقد شغل حديث كل واحد منهام عن  يدوِّنها يف دفرته، أي يف  حياته، يك 

نفسه عرش صفحات، من خالل رسد تفاصيل دقيقة حافلة باستطرادات كثرية، لكنها 

كلها تخدم الغاية من الرواية، وهي تصوير القبح والفساد واالنهيار القيمي واألخالقي، 

وتقديم ذلك يف أسلوب ساخر مؤمل وبقدر غري قليل من القبح والفجاجة الصادمة.

أيًضا  عنها  يتحدث  فهو  سوًءا،  أقل  املؤلف،  الراوي/  زوجة  »إنجيليك«  تكن  ومل 

بالتفصيل اململ، ويسميها الشيطانية، مع أن اسمها يعني املالئكية، ثم يعرتف بأنه كان 

زوًجا سكريًا، ال يرجع إىل البيت إال يف الصباح، فينام خارج البيت تحت شجرة املانغا، 

غارقًا يف برازه وعرقه، وقد اشتىك منه جاره، ثم حرِّض عليه زوجته، فامتنعت عن 

مشاركته العالقة الجنسية، ثم فوجئ ذات يوم بأهلها قد هجموا عىل الحانة وجروه 

منها، وحملوه يف عربة إىل الساحر، فقد أقنعت أهلها بأنه يرضبها، وأن الشيطان قد 

دخل فيه، وملَّا حاول الساحر مامرسة طقوسه عليه، هاجمه بشدة، وفضح أساليبه يف 

الشعوذة، فاشتد غضب الساحر، وطرد القوم، وشاع خرب مرض الراوي/ املؤلف وجنونه 
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يف البلد، فُفِصَل من عمله يف املدرسة، ولذلك مل يكن له من مأوى غري الحانة. 

الرواية ميارسن  فالنساء يف  بائسة،  الرواية صورة  املرأة يف  تبدو صورة  وبذلك 

الخيانة، والعنف، وهن سبب شقاء الرجال، وأكرثهن عاهرات، ولذلك يحقد الرجال 

الحانة سمع  الرجال يف  أحد  أن  الكونغو  املرأة يف  املرأة، ومام يدل عىل وضع  عىل 

»عامل املطبعة«، وهو يتكلم عىل زوجته »سيلني«، وقد رآها يف الرسير مع ابنه، فعلق 

بقوله: »لو أنه تزوج من إفريقية يف فرنسا بدال من زواجه من بيضاء، لكانت األشياء 

أقل تعقيًدا، ولكانت مشكالته حلت بساطور رواندي )ص 114(«، ويف هذا ما يدل عىل 

العنف الذي ميارسه الرجل عىل املرأة يف الكونغو عىل نحو ما تقول الرواية.   

وليس يف الرواية شخصية نسوية خصها املؤلف بصفحات خاصة تروي فيها سريتها 

املومس  حتى  املطبعة«،  »عامل  أو  الحفاظات«  »صاحب  الرجل  فعل  مثلام  بنفسها، 

»روبينيت« كان املؤلف يتكلم عليها، ومل يجعلها تروي سريتها، ويف هذا ما يدل عىل 

أن الراوي/املؤلف ميارس القمع فنيًّا عىل شخصياته النسائية، ويتكلم عليها، ويتحدث 

عنها، بوصفه الراوي العليم بكل يشء، وال يرتك الفرصة ألي امرأة ليك تتحدث عن 

نفسها بنفسها.

صورة األم:  	 
وليس يف الرواية شخصية نسائية إيجابية، غري شخصية األم، أم الراوي، وهذا من 

الطبيعي، ثم شخصية ماما فوا، أما هذه فهي بائعة لحم مشوي أمام الحانة مبارشة، 

وال يفصل بينهام غري شارع االستقالل، وهي صلعاء، لذلك يسمونها »املغنية الصلعاء«، 

وهي »أم رؤوم، ولديها عىل الدوام كلمة لطيفة لكل واحد، وهي تكاد ال تطلب أن يُدفع 

لها مثن ما تبيع من طعام« )ص 120(، ويصفها الراوي بأنها »شخصية رائعة، وهي 

تنصح له بلطف أن يستحّم، ألن رائحة الرباز تفوح منه، كام تنصح له أن ميتنع عن 

الرشاب، وهو ال يصدق ما يقوله الناس عنها، ويؤكد أنها »مواطنة رشيفة...ولها مكان 

محجوز ومرقم يف الجنة« )ص 121(. 

االحرتام  لها  يكّن  واملؤلف  الواقع،  متحققة يف  وهي  عليا،  قياًم  تحمل  فاو  ماما 

والتقدير، وهي يف الحقيقة بديل من أمه، أو رديف لها، ومل يكن لقبها ماما اعتباطيًّا، 

ولكنها، عدا األم، واحدة ووحيدة بني النامذج البرشية السلبية والسيئة والفاسدة، حتى 

إن أهل مدينتها أنفسهم ال يقدرونها حق قدرها، ويزعمون أنها تطعمهم لحم القطط 

والكالب، وتبدو من ناحية فنية شخصية باهتة، ال جاذبية فيها، وهي شخصية ثابتة، 
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غري نامية وال متطورة، وقد ظهرت مرة واحدة واختفت، ومل يكتب عنها الراوي غري 

ثالث صفحات. 

والشخصية اإليجابية الثانية يف الرواية هي أم الراوي/املؤلف، وهي ال تظهر يف 

الرواية، ولكن الراوي يتحدث عنها يف موضعني، فهو يذكر أنها رأت حلاًم، فاستيقظت 

مزعوجة، وسارت نحو نهر تشينوكا، ومشت فوقه، ثم ابتلعها النهر، ثم رأى الناس يف 

الصبح جثتها عىل الطرف الثاين، وقد امتنع ابنها الراوي/ املؤلف عن رشب الخمرة 

م لها كل ما يليق بها من مراسم الدفن والعزاء، وقد غضب  أياًما إجالاًل لوفاة أمه، وقدَّ

من زوجته عندما اتهمته بأنه يكرث من رشب الخمر انتقاًما من النهر تشينوكا، وثأرا 

ألمه. 

ويف آخر الرواية يسرتجع أيام طفولته، ويذكر رعايتها له، وتحذيرها له من الذهاب 

إىل شاطئ النهر، وحرصها عىل إرساله إىل املدرسة ليتعلم، ويغضب أشد الغضب من 

»رجل الحفاظات« حني يتهم أمه بأنها كانت تكرث من الرشب، ويؤكد طهرها ونقاءها، 

ويُْقِدم عىل لَْكِمه، ويعلن عن حبه ألمه، فيقول: »أمي هي أمي، كام أنها مل متت بالنسبة 

إيل، فهي يف داخيل، تحدثني وتقودين، وتحميني« )ص 173(، وتتعرَّض له بريينيت، 

إقامة عالقة جنسية معها، ولكنه يرفض احرتاما منه لذكرى أمه. ويف  وتعرض عليه 

الرواية يكتب أجمل املقاطع الشعرية ألمه، ومنها قوله:« ال أحد يعلم أين هذا املساء 

سوف أسافر مع سمكة سلمون، وأين سوف أسري عىل طول نهر تشينوكا، وأنني سوف 

أذهب للقاء أمي، يك أرشب من جديد هذه املياه التي أخذت املرأة الوحيدة يف حيات، 

التي ميكنها أن تقول يل: يا بني، قدح مكسور، أنا أحبك، كانت أمي، وكانت أجمل امرأة 

عىل األرض، ولو كانت لدي موهبة كام يجب، لكتبت كتابًا بعنوان: كتاب أمي....وكنت 

كتبت عىل كل صفحة مشاعري وحبي وحرسات، كنت اخرتعت ألمي منزال عىل شاطئ 

الدموع، وجناحني يك تكون ملكة املالئكة يف السامء، يك تحميني دامئا، ودامئا«) ص 

 .)185

فيقول:« يف  أمه،  املوت عىل خطا  أنه سيقدم عىل  إىل  يشري  الرواية  نهاية  ويف 

منتصف الليل متاًما، سوف أغطس يف أعامق هذه املياه الضيقة، وسوف أكون سعيًدا 

ألنني أكون قد التقيت بأمي، ويف اليوم التايل لن يكون هناك زجاج مكسور، وللمرة 

األوىل سوف يكون »زجاج مكسور« قد أصلحه الله الرحيم، حينها، ومن العامل اآلخر، 

ميكنني أن أهمس، واالبتسامة عىل شفتي: »املهمة انتهت« )ص 188 ـ 189(.  
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نساء  ولبعض  لنساء كثريات،  بائسة  تقديم صورة  يتناقض مع  لألم  التمجيد  وهذا 

لقد  الرواية،  يف  للرجل  مسيئات  رشسات  خائنات  الرواية  يف  جميعا  فهن  باريس، 

سمع »القدح املكسور« عن نساء كثريًا يؤذين أزواجهن، وميارسن الخيانة، ورأى نساء 

ولذلك رفض  امليتة،  أمه  بذكرى  تعلقه  ازداد  ولذلك  البغاء،  يتعاطني  كثريات  وفتيات 

مامرسة الجنس مع روبينيت، ولذلك أيًضا عجز عن مضاجعة مومس عجوز، ووجد يف 

ها املرأة الوحيدة يف حياته، فهل كان يحمل يف  أمه رمز الطهر والنقاء والحياة، وعدَّ

داخله عقدة أوديب؟

 وقد يؤكد ذلك إشارته إىل أن أباه كان يحب الخمرة، وموسيقى الجاز، وكان قد 

قُِتَل غدًرا برصاصات يف ظهره، وهو نائم ُمِكبٌّ عىل وجهه، وقد لجأ الراوي/املؤلف إىل 

الحانة بعد وفاة أبيه، وأصبحت مأواه، ووجد حياته الحق فيها، ومل يأَس عىل ما فات، 

ومل يحزن عىل زوجته التي تركته، وأصبحت زجاجات الخمرة معشوقاته.

 وهل كان غرق األم يف النهر رمزًا لطهرها ونقائها، كغرق أوفيليا هاملت يف النهر، 

وهل اختياره الغرق يف النهر مثل أّمه هو محاولة منه لتطهري روحه وجسمه من مجتمع 

فاسد، واللحاق بأمه؟ هل النهر هو نهر األبدية املقدس؟ 

  

شخصية الراوي/ المؤلف 	 
للتعبري عن  الغريبة وسيلة  الراوي/املؤلف من السكر والجنون واملامرسات  ويتخذ 

النقمة عىل مجتمعه، ومن تلك املامرسات ما هو غريب حًقا، إذ يعرتف هو نفسه فيقول: 

»ملَّا كنُت مدرًسا يف االبتدائية يبدو أنني كنت أصل دامئا متأخرًا يف كل مرة أكون فيها 

قد رشبت، ويبدو أنني كنت أُِري حينها مؤخرت لألطفال يف درس الترشيح، ويبدو 

أنني كنت أرسم أعضاء جنسية عمالقة عىل السبورة، ويبدو أنني كنت أبول يف إحدى 

زوايا الصف«)ص 136(. 

بل يوغل الراوي / املؤلف يف املبالغة ليعربِّ عن نقمته وثورته عىل األوضاع فيقول 

معرتفا: »ثم توقفوا عن تزويدي بأقالم الرصاص ألنني كام يبدو كنت أخلط بينها وبني 

ميزان الحرارة يف أثناء الدرس، إذ كنت أغرزها يف مكان ميكن تخيله، ثم توقفوا عن 

تزويدي بخريطة بلدنا ألنني، كام يبدو، كنت أطلق عليه االسم الذي كان يحمله يف 

حقبة امللكية، وقلت بصوت عال: أنا ال أبايل، لست يف حاجة إىل ذلك كله يك أدرِّس...

كان  عندما  ورثناها  التي  الحدود  إنها  تافه،  البلد  هذا  بلدنا، ألن  بخريطة  أبايل  وال 
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البيض يقتسمون الكعكة االستعامرية يف برلني، إذا، هذا البلد ليس موجوًدا، إنه مجرد 

محميّة من القطيع الذي ميوت من القحط« )ص 138(. 

ثم يوغل املؤلف/ الراوي يف الحديث عن نفسه أكرث فأكرث، ويذكر ما يثري االشمئزاز 

والنفور، فريوي يف الربع األخري من الرواية أنه خرج ذات ليلة من الحانة، وأخذ يسري 

رِكْس حيث  إىل حي  الذهاب  وفكر يف  أمه،  فيه  الذي غرقت  تشينوكا  نهر  مبحاذاة 

الفتيات العاهرات، فلم يجد َمْن تَْقبَلُه سوى عجوز قبيحة عجز عن مامرسة الجنس 

معها، ومن الطريف أن الفتيات العاهرات ينادينها »أليس«، ألنها مثل »أليس يف بالد 

العجائب«)ص 107(، ثم سار يف الرابعة صباًحا مبحاذاة النهر، وأحس بحاجة للتغوُّط، 

فجلس عند جذع شجرة مانغا، وتربَّز، ومرَّ به رجل، فصاح به، وأجربه عىل أن يحمل 

برازه، فحمله بيده، ومىش، حتى بلغ الحانة، الساعة الخامسة، فنام قليال أمامها يف 

كريس، ثم دخلها ورائحة الرباز تفوح منه« )ص 109 ـ 111(. 

مدرس  وهو  والستني،  الرابعة  بلغ  وقد  الجنس،  عن مامرسة  الراوي  عجز  ويبدو 

متقاعد، وكاتب يف حانة، دلياًل عىل عجز املثقف عن فعل يشء يف الواقع، كام يبدو 

حمله الرباز بيده والدخول إىل الحانة، ورائحة كريهة تفوح منه، أشبه باالنتقام لنفسه 

من مجتمع الحانة املتخلف، الذي هو رمز ملجتمع الكونغو.   

السخرية السياسية	 
ا والالذع، منه ما هو سيايس،  ويف الرواية قْدٌر كبري من االنتقاد الساخر والحاد جدًّ

ومنه ما هو اجتامعي، وكثريًا ما يتداخل النوعان، وتقدم الرواية هذا االنتقاد يف عدة 

مواقف  االنتقاد يف  ومنها  باأللفاظ،  التالعب  وقوامه  اللفظي،  االنتقاد  منها  أمناط، 

وحاالت ومشاهد. 

ومن االنتقاد السيايس املبني عىل السخرية اللفظية إشارة الرواية إىل تعيني وزير 

الزراعة وزيرًا للثقافة، وشتَّان ما بني االختصاصني، لتدل عىل وضع الرجل يف منصب 

ال يتناسب واختصاصه أو خربته، ويبدو هذا التعيني سهاًل، وذلك بحذف أربعة أحرف 

 culture والثقافة   agriculture من الزراعة لتصبح ثقافة، فالزراعة يف اإلنكليزية

الحانة  لصاحب  زميال  الدراسة  أيام  كان يف  الوزير  هذا  أن  إىل  وتشري   )24 ، )ص 

»الحلزون العنيد« )ص 78(، وهو الذي ساعده عىل أخذ املوافقة الفتتاح الحانة، لتشري 

الرواية بذلك إىل الوساطات والعالقات الشخصية وتنتقدها. 
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الفاصل  »االستقالل«  شارع  عبوره  الراوي/املؤلف  تصوير  املوقف  ومن سخريات 

بني الحانة و«ماما فاو« بائعة اللحم املشوي بقوله:« أَنَْهُض إًذا، وأجهز نفيس يك أعرب 

شارع االستقالل، وسوف أمتكن من ذلك، إذ ليس هناك سيارات متر من الجهتني، إال 

إذا كنت أصبحت أعمى، وليس هناك أيًضا دراجات آلية متر، وال حتى عربات صغرية 

عىل مرأى النظر، وها أنا ذا أقوم بذلك، لقد نجحت، ميكنني أن أعلن النرص، ومل يكن 

ذلك سهاًل، لقد اجتزت إذن ذلك الشارع« )ص 160(، وتبدو السخرية أكرث مرارة إذا 

ما دققنا يف اسم الشارع، وهو مل يذكره عبثًا، وهل ميكن أن يعد عبوره رمزًا لتجاوزه 

مرحلة االستقالل وعبورها، ألنها مل تكن استقالاًل حقيقيًّا؟ 

ألقى  الزراعة  وزير  أن  يروي  إذ  كله،  الشعب  واالنتقاد  بالسخرية  املؤلف  ويطال 

الناس  فبدأ  الصيغة،  هذه  انترشت  ما  ورسعان  »أتَِّهُم«،  كلمة  فيه  استعمل  خطابًا 

يتحدثون بها »جميعا يف البالد...حتى األطفال حديثو الوالدة أطلق عليهم اسم أتهم...

والفتيات الشابات الهائجات َوَشْمَن صيغة أتهم عىل مؤخراتهن...كذلك ولسخرية القدر 

بدأ راغبو بنات الهوى يفرضون أن يكون هذا الوشم لدى تلك الفتيات...«)ص 27(، 

ويف هذا داللة عىل الجهل والتخلف والركض وراء ما هو شائع وسخيف، وإن مل يكن 

له داللة أو معنى. 

ويزداد حجم السخرية حتى لتطال رئيس الكونغو، كام يف الرواية، ويدعى »أدريان 

لوكوتا إيليك مينغي«، وهو ضابط سابق، فيصوره املؤلف وقد غضب أشد الغضب ألن 

وزير الزراعة توصل إىل صيغة »أتهم« التي أصبحت شائعة يف الناس، ورسعان ما 

يجمع هذا الرئيس كبار املستشارين، ليطلب منهم البحث عن صيغة خاصة به ميكن 

إرسال كتاب إىل شخصية مهمة  الزراعة، وقرروا  أن تشيع مثلام شاعت صيغة وزير 

يف األكادميية الفرنسية لالستشارة، وأمَضْوا وقتًا طوياًل يف صياغة الكتاب، واختلفوا 

يف وضع عالمات الرتقيم، ثم اقرتحوا تكليف أحد املستشارين، وهو أكادميي متخرج 

جدال  بعد  اتفقوا  ثم  املستشارين،  للجنة  رئيسا  ليكون  فرنسا،  الوطني يف  املعهد  يف 

عىل أن يضع كل مستشار اقرتاًحا يف قبعة واحدة، وأن يستعرضوا االقرتاحات، وقد 

امتألت القبعة مبقبوسات من لويس الرابع عرش ولينني ودانتون وكليمنصو وماكامهون 

ونابليون بونابرت وتالريان ومارتن لوثر كينغ وشكسبري والرئيس السابق للكونغو وكارل 

ماركس وفرانسوا ميرتان ويسوع وباسكال، وغريها من آالف املقبوسات لشخصيات من 

العامل )ص 33(، واستغرقوا الليل كله يف مراجعتها، وزعيم اللجنة يرفضها مقبوًسا بعد 
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مقبوس، ويف الخامسة صباحا كان أحد املستشارين يستعرض خطابًا قدميًا كان الرئيس 

يدين فيه االستعامر الفرنيس والخونة ويؤكد رضورة الوحدة الوطنية، وعند منتصف 

النهار متاما استطاع ذلك املستشار أن يكتشف الصيغة التي كان يكررها الرئيس، وهي: 

»فهَّْمتُكم؟«، وهكذا تم التوصل إىل الصيغة. 

حوايل  املقبوسات  وذكر  تفاصيل  من  فيها  مبا  اللوحة  هذه  عرض  استغرق  وقد 

عرش صفحات، وتدل هذه اللوحة عىل سطحية التفكري، والغرية، والحسد، عند القادة 

واملسؤولني الكبار، وتدل عىل ضحالة الثقافة، وسطحيتها، واللجوء إىل الغريب اآلخر، 

لالقتباس منه، وهذه هي مشكلة الدول التي كانت مستعَمرة، ونالت استقاللها، فهي 

ال متلك ثقافتها الخاصة، وال هويتها، كام تدل عىل حكام عساكر، فرئيس الكونغو يف 

الرواية ضابط، وتدل عليهم خطبهم الرنانة الجوفاء، فالرئيس الذي يبحث عن صيغة 

االستعامر،  بها  يدين  رنانة،  ألقى خطبة  قد  كان  الزراعة،  وزير  بها  ينافس  مخترصة 

ويدعو اىل الوحدة الوطنية، ويكّرر كلمة فهَّْمتُكم، وكأنه غري واثق من قدرة الشعب عىل 

الفهم، أو غري واثق من قدرته هو عىل التفهيم، ومبا أنها خطبة قدمية، فهذا يعني أن 

مضمونها مل يتحقق، وإذا كان هو نفسه يكرر تلك الكلمة، ثم يبحث عن كلمة مخترصة، 

فهذا يعني أنه كان انفعاليًّا، وال يعي ما يقول. 

هذا هو الواقع االجتامعي لشعب الكونغو املتخلف، بعد نيله االستقالل، وهذا هوا 

الفرنسية، يجهدون يف  األكادميية  يزالون بحاجة إىل  الخرباء واملستشارين، ما  واقع 

متخّرج  خبري  إىل  باالحتكام  يكتفون  ثم  أعضائها،  الزنوج يف  أحد  إىل  رسالة  صوغ 

يف معهد بفرنسا يُِعدُّ الخرباء للكونغو. هي مشكلة التبعية للغرب، والوالء، واإلحساس 

بالضعف أمامه، والحاجة إليه، باإلضافة إىل الحمق والطيش وانعدام التفكري املتمدن 

عند كبار القادة واملسؤولني. 

السخرية االجتماعية 	 
ومن السخرية االجتامعية وْصُف الحانة التي رآها »الحلزون العنيد« يف الكامريون 

بأنها كاتدرائية )ص 36(، وكان لها قواعد وأصول وطقوس محفورة عىل لوح خشبي يف 

مدخلها، وال بد من االلتزام بها )ص 37(، وعىل غرارها أنشأ »الحلزون العنيد« الحانة 

يف بلده الكونغو، ورسعان ما أقبل عليها الرواد، وتوسعت من أربع طاوالت إىل أربعني 

ا ينتظرون دورهم )ص 38( وهو بهذا ينتقد  طاولة، وصار الناس يقفون يف الخارج صفًّ
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الحانة، وخضوعهم ألعرافها وطقوسها، فقد وظف  إقبالهم عىل  الشعب ويسخر من 

رجلني شديدين إلدارتها، وال بد من دفع الثمن فور وصول املطلوب.   

ومن االنتقاد االجتامعي الساخر حديث الراوي/املؤلف عن الشاب موبيكيه، وكان 

قد تردد عىل الحانة عدة مرات، ثم غاب عنها، وكان يزعم أنه »سليل أرسة من السحرة، 

وأنه يجيد السحر، وأنه قادر عىل إيقاف املطر، وتنظيم حرارة الشمس، وتعجيل فصل 

الحصاد، وقراءة أفكار اآلخرين، وإيقاظ األرواح امليتة« )ص 98( وكان يبتزُّ الجهلة 

والبسطاء، وما أكرثهم، ويأخذ منهم مبالغ كبرية مقابل نبوءات وتعويذات، وكان ينال 

من املفاهيم الدينية، حتى إنه سخر من القايض يف املحكمة، فسجن ستة أشهر، خرج 

بعدها من غري أن يرعوي، وقد تكلم عليه املؤلف بالتفصيل يف نحو خمس صفحات. 

ومن املؤسف أن يكون هذا الشاب رمزا للجيل الجديد الذي ال يجيد غري السحر ليعالج 

به قضايا الواقع، ويسلب عقول الناس.  

ومثة منط آخر من االنتقاد الحاد والالذع يقوم عىل املوقف واملشهد، ومن ذلك 

مشهد متثييل طويل بلغ عرش صفحات، يحيك فيه الراوي بالتفصيل الدقيق واملبارش 

ومن غري خجل وبتسمية األشياء بأسامئها، يف قالب من املرح والضحك والسخرية، 

 ،)90  -  81( املسابقة عرش صفحات  التبوُّل، ويستغرق تصوير هذه  وهو مشهد سباق 

وهو أشبه بقصة داخل الرواية، أو أشبه مبرسحية هزلية مام يسمى الكوميديا السوداء، 

لتدل عىل ما يغرق فيه رواد الحانة من جهل وتخلف وبؤس وشقاء، فهذه هي تسليتهم.

لفرنسا،  ببوله خريطة  الرجل  يرسم  إذ  لفرنسا،  نقًدا الذًعا  نفسه  املشهد  ويتضمن 

ويلحقها ببوله أيًضا خريطة لجزيرة كورسيكا )ص 89(، الواقعة جنوب فرنسا والتابعة 

لها، وتعترب جزيرة سياحية وفيها منزل نابليون بونابرت الذي ولد فيه، ولعل يف تبول 

الرجل عىل خريطة فرنسا، وعىل جزيرة كورسيكا ما يعني تبوُّلَه عىل التاريخ االستعامري 

لفرنسا املتمثل يف نابليون الذي ولد يف كورسيكا، واملتمثل يف فرنسا كلها عرب تاريخها 

االستعامري.

بل  القبيح،  الجسد  لتفاصيل  التصوير  وهو  ثالث  أيضا يف منط  السخرية  وتظهر 

الشاذ، والغريب، ليدل القبح الخارجي للجسد عىل قبح داخيل، ويف التصوير والوصف 

ما يثري االشمئزاز، ومن ذلك أيًضا وْصُفه »ذئب الفيايف«، صاحب الحانة يف مدينة 

دواال بالكامريون )ص 36(. 

ويف الرواية قدر كبري من الفحش، ووصف الجسد الذكوري واألنثوي، واإلشارة إىل 
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عالقات جنسية شاذة وطبيعية، وتسمية األعضاء باسمها، أو بوصفها وتصويرها، ولكنه 

ليس بالتصوير املثري أو الوصف الذي يحرك الشهوة، ألن األجساد املصورة يف الرجال 

منها،  السخرية  إىل  يعمد  التصوير  أو  والوصف  مشوهة،  قبيحة  أجساد  النساء  ويف 

رٍا يبعث عىل االشمئزاز ألن غايته اإلدانة والفضح ال التغني وال  وتصويرها تصويرًا منفِّ

إثارة الرغبة، وألن غايته تصوير الفساد والقبح يف الواقع. 

إن الرواية تستعني بالجنس للتعبري عن التخلف والقهر والفساد والجهل، وغايتها 

الحاد الالذع، وليست غايتها اإلثارة، فهي ال  االنتقاد االجتامعي والسيايس والثقايف 

القبح وتحرك  تحقق اإلثارة، وال تثري رغبة، بل تثري حس االشمئزاز والنفور، وتصور 

اإلحساس بالغثيان، والرواية من منظور مؤلفها صورة مؤملة للمجتمع اإلفريقي املتخلف 

والفساد  والقبح  واألمل  والعذاب  الشقاء  الصورة  هذه  وقوام  برازافيل،  الكونغو  يف 

والظلم، هي صورة ملجتمع ما يزال يعاين من العبودية واالستعامر والتخلف عىل الرغم 

من نيله استقالله، بل ما يزال ينظر إىل الدول االستعامرية، والسيام الدولة التي كانت 

تستعمره، بعني اإلعجاب بوصفها دوال متحرضة.

موضوع الرواية ـ ما بعد االستعمار 	 
فالرواية ـ إذن ـ تعالج مشكالت املجتمع يف مرحلة ما بعد االستعامر، فتثري الرواية 

التي  املفهومات  أو  املستعَمرة،  البالد  يف  املستعِمر  خلَّفها  التي  املفهومات  من  كثريًا 

انبثقت يف البالد املستعَمرة بسبب وجود املستعِمر، ومن ذلك االنبهار بفرنسا، واعتبار 

َمْن زارها أو عاش فيها رجاًل متحرًضا، يُنظر إليه نظرة خاصة، ويَُعدُّ مَن املتحرضين 

أو فاز بحظ عظيم. 

يتحدث الراوي عن هذه القيمة عند إحدى شخصيات الرواية، وهي يف الواقع قيمة 

ملن يؤمن بها ويتخذها قيمة، فيقول: » كانت فرنسا بالنسبة إليه وحدة القياس، قيمة 

التعرف، أن تطأ قَدُم أحدهم فرنسا فهذا يعني أن يرتفع إىل مصافِّ أولئك الذين هم 

دامئًا عىل حق«)ص 58(.
زوجته  من  إهانة  من  باريس  الزنجي يف  املطبعة«  »عامل  نال  الرغم مام  وعىل 
الفرنسية سيلني، وعىل الرغم من خروجه من باريس مذموًما مدحوًرا، فإنه ما يزال 
يفخر بأنه زار باريس، ورأى الثلج، ويسخر من املؤلف ويصفه بأنه غبي، وغري متحرض، 
ألنه مل يزر باريس، فيقول: »نحن ] يقصد األفارقة الزنوج [ ال منلك القيم نفسها، فأنت 
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أنني  أنت تنىس  لك،  تبًّا  أبتعد عنك،  املايض...سوف  أنت رجل من  من حقبة أخرى، 
عشت يف باريس، ال أحد هنا ] يقصد الكونغو [ رأى الثلج يهطل، ال أحد هنا رأى شارع 

الشانزيليزيه، وقوس النرص«) 118 ـ 119(.  
ويروي »عامل املطبعة« الذي عاش يف فرنسا قصة حياته للمؤلف، ويطلب منه أن 
يكتبها يف دفرته، ثم يقول له:« هل تعلم أنني أهم شخص يأت إىل هنا، ها، نعم، أهم 

شخص، ألنني عشت يف فرنسا« )ص 77(    
ومن املؤمل أن ذلك الزنجي نفسه، »عامل املطبعة«، يدخل ذات يوم عىل الحانة 
وهو يحمل جريدة باريس ماتش، اشرتاها من مكان قرب الحانة، ليفخر بها، ويعتز، 
ال ليشء، إال ألنها جريدة باريسية، ويعرض عىل رواد الحانة ما فيها من صور نساء 
عاريات، ويرشع يحدث الرواد عن الزنجيات اإلفريقيات اللوات ميارسن الدعارة يف 
النساء  ليظهرن مثل  باهظة عىل أجسادهن وشعورهن  ينفقن مبالغ  واللوات  باريس، 
ث الرجال يف الحانة عن الخصائص الجنسية والجسدية  األوربيات، )ص 112(، ثم يحدِّ
د صفات تُْشتََهُر بها كلٌّ من الكامريونيات والنيجرييات وفتيات  للفتيات الزنجيات، ويعدِّ
وهم  بشغف  حديثه  يتابعون  الحانة  ورواد   ،)113 )ص  العاج  ساحل  وفتيات  الغابون 
إفريقيات هن من عرقهن ومن  الحديث يطال فتيات  أن  الجميع  يضحكون، وينىس 

قارتهن.   
ويف الحانة يظهر الرواد منهمكني يف متابعة التلفزيون، وهو ينقل مباراة رياضية 
لبة« وفريق »قروش الجنوب الخطرة«،  الصُّ الكونغو بني فريق »متاسيح الشامل  يف 
وقد انقسم رواد املقهى إىل فئتني، كل فئة تنترص لفريق دون اآلخر )ص 119( مام 
يدل عىل انشغال املجتمع بأمور ال تهمه، وال تفيده، والفريقان الرياضيان رمز لكونغو 

برازافيل يف الشامل، والكونغو كنشاسا يف الجنوب، وما بينهام من رصاع.   
وتخلفهم،  وجهلهم،  الكونغو،  يف  املجتمع  أفراد  بؤس  عىل  يدل  ما  كله  هذا  ويف 
التي خلفها  الكبرية  الرتكة  يعانون من  يزالون  أنهم ما  الوعي عندهم، وعىل  وغياب 
فيهم املستعمر الفرنيس والبلجييك، هي صورة عريضة ملجتمع متخلف ُمْستَلَب، ال هوية 

له وال انتامء، مجتمع فََقَد القيم، فهو مجتمع ال ميلك أي قيمة.
وقد أدرك واقع املجتمع الشاب موبيكيه الذي تردََّد عىل الحانة، ثم مل يَُعْد إليها ) 
ص 97(، وقد تحدث الراوي/ املؤلف عن هذا اإلدراك، فقال واصًفا حالة املجتمع عىل 
لسان الشاب: »ما من وصية من وصايا الله العرش واحدة تحرتم يف أيامنا، إذ يجد 
الناس إثارة أكرب يف ازدراء تلك القواعد، بدال من متضية حياتهم يف تطبيقها، عامل 
حتى الوفاء فيه مل يعد يعني فيه شيئًا...عامل ال قيمة فيه إال للحسد والغرية، يف عامل 
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أالن مابانكو ـ  املكسور«  »القدح  رواية  األفريقي يف  صورة اجملتمع 

يقتل فيه البرش بالكريس الكهربايئ، يف حني جاء الكتاب املقدس »ال تقتل أبًدا«) ص 
99 ـ 100(.

بنفسه،  ميارسه  بدياًل  حالًّ  يطرح  »موبيكيه«  نفسه  الشاب  ذلك  أن  املؤسف  ومن 
وهو السحر الذي ورثه عن أسالفه، ويزعم بقدرته عىل القيام مبعجزات، ثم إنه يغادر 
الحانة نهائيًّا، وال يعود إليها، مام يدل عىل هزميته، ليؤكد الراوي/ املؤلف أن ما طرحه 
»موبيكيه« ليس هو الحل للحانة وال الكونغو، وليدل عىل أن هذا هو ما يفكر فيه الجيل 

الشاب الجديد الذي ورث الجهل والسحر والشعوذة عن األجيال السابقة.  
وقبيل النهاية يظهر يف الرواية شاب يدخل إىل الحانة، ويتقدم من الراوي املؤلف، 
ويتعرف عليه، ويطلب منه أن يكتب قصته، لكن الراوي املؤلف يعتذر، ويسأله الرجل 
سؤاال فيه بالهة وسذاجة، إذ يسأله عن البط يف البالد الباردة، ماذا يفعل الناس ألجله 
يف أيام الشتاء القارسة الربد، ويلح عليه يف السؤال، ويؤكد له أن حياته مهمة وأنه 
من الرضوري أن يكتب عنه، ألنه قادم من أمريكا، وأن اسمه هولدن، وكأنه يريد أن 
يذكِّر ساخرًا باسم الفيلسوف والشاعر األملاين هولدرن. ويتضح أن هذا الرجل مصاب 
بالخبال ألنه مأخوذ بالحضارة األمريكية، ويظن أن حياته مهمة ألنه عاش يف أمريكا، 
مثله مثل عامل املطبعة الذي ما يزال ميجد الصحافة الفرنسية، ومثل معظم اإلفريقيني 
يف الكونغو الذين ما يزالون مأخوذين بفرنسا. ولكن الراوي املؤلف يرفض أن يفرد 
له صفحة يف كتابه، متعلال بأن الدفرت امتأل وأن املهمة انتهت، ورَفُْضه تدوين سرية 
القادم من أمريكا هو نوع من الرفض أيًضا لهذا االنبهار بأمريكا. ولعل مجيء هذا 
مبهور  بظهور جيل جديد  نذير  بأمريكا، هو  مبهوًرا  الرواية،  آخر  متأخرًا يف  الشاب 
بالحضارة األمريكية بعد الجيل الذي بهرته فرنسا، وإذا كان الدفرت الخاص باملبهورين 
املجتمع يف  ليمثل مرحلة جديدة يف حياة  ينتظر،  آخر  فإن دفرتًا  امتأل،  قد  بفرنسا 

الكونغو.

خاتمة ـ الرواي/ المؤلف والروائي أالن مابانكو 	 
يف مفتتح الرواية يشري الراوي/ املؤلف إىل أن »الحلزون العنيد«، قد أعطاه دفرتًا 

وطلب منه أن يسجل تاريخ الحانة، يف سجل مكتوب، »ألن املكتوب وحده ما يبقى« 

)ص 19(، ثم يؤكد أنه بدأ الكتابة بعفوية، وهو ليس كاتبًا مأجوًرا:« بدأت أخربش من 

حني إىل آخر، من دون أن أكون واثًقا مام أرويه هنا، لكني ال أخفي أنني بدأت أستمتع 

الكتابة متى شئت...أنا لست كاتبًا مأجوًرا،  العمل...أريد أن أحتفظ بحريتي يف  بهذا 



اآلداب العاملية ـ العدد 187 ـ صيف 222021

د. أمحد زياد حمبك

بالواقعية  الرواية، بل  إيحاء فني بواقعية  21(، ويف هذا  20ـ  أنا أكتب لنفيس« )ص 

التسجيلية.

ولكن الراوي/املؤلف يف نهاية الرواية، يتحدث عن نفسه كثريًا، ويطول حديثه، فهو 

يتحدث عن مطالعاته، وقراءاته، ومعرفته العامل من خالل الكتب مع أنه مل يسافر، 

املعلومات،  وحشد  الرثثرة  عىل  القائم  الطويل  واالستطراد  الحشو  من  كبري  وبقدر 

واالستطراد  التفصيل  إىل  ميله  ويؤكد  والتأليف،  الكتابة  طريقته يف  عن  يتحدث  ثم 

لتسلية القارئ وإمتاعه، ثم يتحدث عن الُكتَّاب واملؤلفني الجدد املتحذلقني واملهتمني 

بأناقتهم وثيابهم ومظاهرهم الخارجية، ويعيد الحديث عن صاحب الحانة وكيف دفع 

إليه بالدفرت ليكتب عن الحانة وروادها، وهو ما كان قد ذكره يف بداية الرواية، ويعيد 

بعض أسطره بالنص، ويستغرق هذا الحديث من الرواية حوايل أربعني صفحة )ص 

123ـ 160( من أواخر الرواية.

ويف هذا ما يشري إىل التشابه الكبري بني شخصية الراوي/ املؤلف يف داخل الرواية، 

وشخصية الروايئ أالن مابانكو خارج الرواية، وبذلك يكون الروايئ قد أدخل نفسه يف 

الرواية أيًضا فنيًّا. ولعل شخصية الشاب هولدن القادم من أمريكا مبهوًرا بحضارتها، 

بعد  باريس  إىل  الكونغو  غادر  الذي  وهو  نفسه،  الروايئ  شخصية  من  مالمح  تحمل 

دراسته الحقوق، وحصوله عىل منحة دراسية يف جامعة »باري دوفني«، وقد ظل يف 

باريس حتى عام 2002، لينتقل إىل أمريكا ليعمل يف جامعة ميتشيغان يف أوهايو. 

وهنا يُطَْرح هذا السؤال: هل صورة املجتمع يف حانة »الدين ممنوع« رؤية أقرب 

إىل املوضوعية من داخل الكونغو؟ أم هل هي رؤية ملثقف من خارج الكونغو؟ وكان 

الروايئ قد غادر الكونغو عام 1993 وكتب روايته عام 2005 يف أمريكا، أي بعد غياب 

أكرث من اثني عرش عاًما عن الكونغو، هل هي رؤية عرب زجاج مكسور، أو باألحرى 

زجاج مرشوخ، فكان بها ما كان من هذا العرض الرتاجيكوميدي أو العرض الساخر 

املشحون بالجنس واإلباحة والسخرية والعنف والغضب والنقمة؟     

وعن أي مرحلة تاريخية يف الكونغو تتحدث الرواية؟ هذا ما ال ميكن معرفته، ألن 

بعد االستقالل، وما  إنها مرحلة ما  القول  الرواية مل ترش إىل أي زمن، ولكن ميكن 

بعد ميرتان )تويف 1996(، ألن ِذكْرَه يرد يف املقبوسات، وهذا يعني أن الكونغو التي 

استقلت، مل تحقق استقاللها الثقايف والحضاري، ومل متتلك ُهِويَّتها، وبذلك يبقى زمن 

الرواية مفتوًحا عىل زمن الفساد والجهل والتخلف وغياب القيم. 



دانييال تشانغ تشريكوفا

معهد الدراسات الرشقية، األكادميية السلوفاكية للعلوم

ترجمة: جهاد األحمدية
مرتجم وشاعر من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تجلِّيات الطبيعة ورمزيتها يف ِشعر 

تشو•تينغ
كتجسيٍد ألفكارِها وعواطِفها

شو تينغ شاعرة صينية، تَُعُد من الشاعرات املمثالت للشعر الغامض، وإسمها األصىل »جونغ ىب 
يو«، ُولدت شو تينغ عام 1952، تربعت عىل عرش عامل الشعر يف نهاية سبعينات القرن العرشين، 
اختلف أسلوبها الشعرى هي والعديد من شعراء عرصها مثل: يب داو، جو تشيانغ و ليانغ شياو عمن 

سبقوهم قامت برفع مكانة الشعر الغامض ألعىل املراتب. 
انضمت عام 1969 لحركة إىل األعىل نحو الجبال وإىل األسفل نحو الريف، وعادت لوطنها 
عام 1972 لتتقلد وظيفة عاملة، ثم بدأت بإصدار أوىل أعاملها الشعرية عام 1979. يف عام 1980، 
عملت يف اتحاد مقاطعة فوجيان للدوائر لآلداب والفنون وكانت مشاركة يف الكتابة االحرتافية. 
شيامن  اتحاد  ورئيسة  فوجيان  مقاطعة  والفنون يف  املقاطعات  اتحاد  رئيس  نائب  منصب  شغلت 

للدوائر األدبية والفنية
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يف  الصني  شاعرات  أشهر  من  معارصة،  صينيٌَّة  شاعرٌة  تينغ  تشو 
عىل  يُطلَُق  الذين  الشعراء  جمعية  يف  عضو  وهي  الحديث،  العرص 
عىل  الرتكيز  فيتم  الدراسة  هذه  أما يف  بايب.  الضَّ الشعر  اسم  نتاجهم 
أنَّ  نجد  قصائدها  تحليل  إىل  جئنا  فإذا  شعرها؛  يف  الطبيعة  مشاعر 
للكاتبة طريقتها الخاصة يف التعامل مع الكلامت ذات الصلة بالطبيعة، 
كاألشجار والحيوانات والبحر إىل ما هنالك .. ويف استخدام دالالتها 

الشعرية يف لغتها الفنية.

وقد تم تسليط الضوء عىل الغاية التي تهدف إليها من خالل استخدامها لسامت الطبيعة 

يف شعرها سواء أكانت باملغزى املجازي أو عىل هيئة رموز. فعىل الرغم من أنَّ الطبيعة 

ومناظرها الطبيعية ليست املوضوع األسايس لدى تشو تينغ إالَّ أنَّها تحتل املكانة املميزة 

يف شعرها. إنها إذ تعرب عن مشاعرها يف استخدام الطبيعة فهي تلجأ إىل التشخيص 

والتلميح ملقارنة البرش باألشجار والحيوانات. فحني تصف الشاعرة الطبيعة تبدو بدايًة 

وكأنها اهتدت  إىل طريقة تقول فيها ماً ال تستطيع قوله بشكل مبارش، وهذا ما حدا 

بها أن تعمل عىل دمج االستعارات املتصلة بالطبيعة يف لغتها الفنية.  تعترُب تشو تينغ 

نفسها شاعرة حداثية وتنكر ارتباطها بالتقاليد الصينية إال يف ما ندر، لكننا نعرث يف 

أعاملها، عىل آثاٍر ليست قليلًة لشعر الطبيعة الصيني التقليدي، ذلك الرتاث الذي ميتد 

يف كيان الحضارة الصينية القدمية يف الصني، ليس يف الشعر فحسب بل يف الفن 

التشكييل أيضاً الذي امتزج بالشعر يف كثري من األحيان. وحني نأت عىل ذكر شعر 

املناظر الطبيعة الصيني التقليدي ال ميكننا إغفال املالمح املشرتكة بني شعر تشو تينغ 

وبني الشعر الصيني التقليدي. تلك املالمح التي تبدو عندها بشكٍل أكرث عفوية.

عر الصيني املعارص، األدب الصيني املعارص، األدب  كلامت مفتاحية:   تشو تينغ، الشِّ

الصيني الحديث، مينغلونغيش

اعرات الصينيات شهرة يف الصني  تشو تينغ املولودة عام 1952 واحدٌة من أكرث الشَّ

املعارصة، وأهم ما مييزها أنها غالباً ما  تستخدم عنارص الطبيعة يف شعرها. بدأت 

عر يف العام 1979. وأصبحت عضواً يف مجموعة من الشعراء الشباب الذين  كتابة الشِّ

عر الضبايب. يف بداية األمر، ساد استخدام اسم املجموعة كنوٍع  عرفت أعاملهم بالشِّ

من التشهري، وكان ذلك حوايل العام )1980(، إال أنها اكتسبت شعبية واسعة باعتبارها 
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تشريكوفا تشانغ  دانييال  ـ  تينغ«  »تشو  شعر  يف  ورمزيتها  الطبيعة  جتليات 

تسمية محايدة للشعراء الذين ظهرت أعاملهم يف املجلة األدبية الرسية )اليوم(. تألفت 

)املجموعة الضبابية( من خمسة شعراء أساسيني هم )بيي داوو( و)غو تشينغ( و)يانغ 

ليان( و)جيانغ هي( و )تشو تينغ( وهي املرأة الوحيدة يف هذه املجموعة. مل يقبل شعراء 

هذه املجموعة بتصنيفات مينغلونغ بل أكدوا جميعهم عىل التنوع األسلويب للمجموعة. 

وقد شكََّل املحتوى الفردي وصياغة مينغلونغيش، من وجهة النظر التأسيسية، النتيجة 

املبارشة لتأثري الحداثة التي كانت أيضاً مسؤولة عن االنحالل، واالغرتاب، والعدمية، 

والهروب من الواقع، والتشاؤم، والجاملية الرتاجعية التي كان يُزعُم أنَّ مينغلونغيش 

قد جسدها. 

عرية من بني أعضاء )املجموعة  لقد كانت تشو تينغ أوَل من ُسِمَح لها بنرِش مجموعٍة شِّ

بق يف تبني وجهة النظر  بابية(. فِشعرُها رقيٌق وناعٌم وشخيصٌّ جداً؛ وكان لها السَّ الضَّ

عرية مثل »قارٌب  األنثوية يف الشعر الصيني املعارص. فصدر لها عديٌد من الدواوين الشِّ

بساريتني« و«قوس قزح الذي يغنِّي« و«أركيوبرتيكس« و«قصائد تشو تينغ« باإلضافِة 

إىل كتب املقاالت مثل »دخان املوقد« و«املياه النقية ال عطر فيها« إىل ما هنالك من 

أعامٍل أُخرى.

ولدت تشو تينغ يف )جني جيانغ، مقاطعة فوجيان( وكان اسمها الحقيقي )غونغ 

بييو( ويف املدرسة )غونغ تشوتينغ(. ثم ترعرعت يف جزيرة )غوالنغيو(. يتمتَُّز والداها 

بأنَّ لديهام خلفية فكرية تعوُد إىل الطبقة الوسطى، وهذا ما جعلهم يعانون من شن 

الثورة  أثناء  تينغ  تشو  أُرِسلت  الثقافية.  الثورة  إىل  دفعتهم  ضدهم  متعددة  حمالت 

الثقافية، كغريها من شباب جيلها، للعمل يف الريف قبل أن تنهي تعليمها الثانوي. إالَّ 

1973، حيث عملت يف مواقع  بالعودة إىل )شياِمن، يف فوجيان( عام  لها  أنه ُسمح 

يف  حيٌِّز  التجارب  هذه  عن  للتعبري  كان  وقد  والنسيج.  الصلب  مصانع  ويف  إنشائية 

بعض قصائدها املبكرة. ويف أواخر الثامنينيات، قُبلت ككاتبة متفرغة من قبل رابطة 

كتَّاب فوجيان الرسمية؛ رمبا ألن االستعارات السياسية يف أعاملها أقل منها يف أعامل 

املؤلفني املذكورين أعاله، فقد وافقت عليها املؤسسة الصينية قبل غريها من شعراء 

عن  الصوم  تلتزم  كانت  لكنها  قصيدٍة  مئة  من  أكرث  كتبت  اآلخرين.  الضبايب  عر  الشِّ

الكتابة لسنوات قليلة يف بعض األحيان. وبعد حادثة عام 1989، شعرت باالكتئاب والقلق 

الشديدين لدرجة أنَّ شعوراً راوَدها بأنها لن تكون قادرة عىل الكتابة من جديد، لكنها 

بعد إقامتها الدراسية يف أملانيا، منَّ عليها اإللهام بعودته إىل عاملها وكتبت قصائدها 
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األخرية. وهي اآلن عاكفٌة عىل كتابة املقاالت، حيث احتوت مختاراتها الشعرية املنشورة 

يف عام 1997 عىل آخر قصائدها.

املكتوبة  األطروحات  من  وافراً  حظّاً  تنل  فلم  تينغ،  تشو  أهمية  من  الرغم  عىل 

الضبايب،  الشعر  آخرين غريها يف مجموعة  أعضاء  نال  مثلام  عنها  الغربية  باللغات 

تينغ، هناك بشكل  املكتوبة حول تشو  الدراسات   باي داو وغو تشينج. ومن  ال سيام 

خاص مجموعة »الكتابة بجسدك« وفيها: األدب كجرح – وهو مجموعة رؤى يف شعر 

تشو تينغ بقلم وولفغانغ كوبني، الذي اشتغل عىل تحليل مسألة إبداع منهج ما كنوع 

من املعاناة يف األدب األنثوي. وما عدا هذه الدراسة، فال يوجد سوى عدد قليل من 

النصوص القصرية حول شعر تشو تينغ، منها عىل سبيل املثال مقدمة الرتجمة لشعر شو 

تينغ إىل اللغة اإلنجليزية التي كتبها دي آن وو سويهارت. ويف دراسة لـ )تشينغ تشونغ 

والطبيعة  اإلنسانية  والعالقات  الحب  أنَّ  نجد  تينغ«  تشو  شعر  »خامتة:   بعنوان  يي( 

مجتمعًة تشكل املحور األسايس يف شعرها.  باإلضافة إىل هذه الدراسات، هناك بعض 

املواد باللغة الصينية، لكنها يف الغالب مواد من املجالت األدبية الصينية، ومقابالت مع 

الشاعرة وبعض أطروحات املاجستري التي كتبها الطالب الصينيون. وباملقارنة مع أكرث 

من عرشين مادًة مكتوبة عن باي داو، أو أكرث من عرش مقاالت عن غو تشنغ، ميكننا 

أن نكتشف الفرق. قد يكون السبب هو حقيقة أنَّ تشو تينغ مل تعش يف الخارج أبداً 

باستثناء فرتة دراستها، أو رمبا ألنها خجولة جداً؛ فقد كانت تلتزم الصمت يف بعض 

األحيان يف الفرتة الفاصلة بني نرش ديوان وآخر من دواوينها الشعرية، إىل أن تركت 

كتابة الشعر حوايل عام 1997.

ت لشعرها، سوف أشري بشكل خاص  من الرتجامت إىل اللغة اإلنجليزية التي تصدَّ

إىل ترجمة »قصائد مختارة« التي ترجمتها إيفا هونغ، وهي، عىل حد علمي، املختارات 

الوحيدة املنشورة يف كتاب من شعر تشو تينغ ومبوافقتها. ومل تتضمن هذه املختارات 

ترجمة جميع قصائدها. باإلضافة إىل ذلك، فقد ترجم )ميتشيل يه( و)جوليا س. لني( 

شيئاً من شعرها أيضاً.

عىل الرغم من أنَّ اهتامم تشو تينغ الرئييس هو العالقات اإلنسانية، فإنَّنا نطالُع 

عند قراءة شعرها عديداً من القصائد التي تصف الطبيعة ومناظرها الطبيعية أو التي 

من  كنوع  ذلك،  إىل  وما  الكريك  وطائر  البجعة،  مثل  والحيوانات،  األشجار  تتضمن 

التعبري عن الذات. أما يف مقالتي هذه، فإنَّني سأركُِّز عىل مشاعرها تجاه الطبيعة يف 
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أعاملها؛ فأنا سأبحث من خالل تحليل بعض قصائدها عن الطريقة التي تستخدم بها 

املفردات ذات الصلة بالطبيعة، مثل األشجار والحيوانات والبحر وما إىل ذلك، ودالالتها 

الطبيعة  الغرض من استخدام خواص  الضوء عىل  الفنية. سأسلط  لغتها  الشعرية يف 

يف شعرها، سواء كانت تستخدم باملعنى املجازي أو كرموز. يف بعض األحيان، أقارن 

قصائدها بشعر الطبيعة الصيني التقليدي، والذي له تقليد طويل يف الصني، ليس فقط 

الصينية  الثقافة  يندمج يف عامل  ما  الرسم، والذي غالباً  أيضاً يف  الشعر، ولكن  يف 

القدمية مع الشعر.

سينولوجيا  علامء  ترجامت  إىل  تينغ،  تشو  لقصائد  تحلييل  يف  أحياناً،  ألجأ  وقد 

آخرين لكفاءتهم األدبية كمتحدثني باللغة األم. بينام أحبذ يف بعض القصائد أن أدون 

يف ورقتي بأنني مل أجد ترجامت إنكليزية أو أنني أعتقد أن ترجمتي أكرث دقة، عندها 

أعتمد عىل ترجمتي الخاصة التي يكون معناها أقرب إىل األصل. ولكنَّني ال أعتربها 

ترجامت حرفية للشعر بل كنسٍخ متداخلة للرتجامت ليس إال.

الطبيعة يف الرسم والشعر التقليديني	 
»الطبيعة  بـ  يسمى  ما  ألف عام يف تصوير  بأكرث من  أوروبا  الصني  لقد سبقت 

الداخلية«. فالطبيعة يف الصني تشكل موضوعا هاماً للغاية ليس فقط عند الشعراء بل 

عند الرسامني أيضاً. فاملشاعر القوية تجاه الجبال والبحريات واألنهار والبحار حارضٌة 

دامئاً يف تاريخ الشعر الصيني منذ فرتة السالالت الست )220 أو 222 - 589(، حيث 

ميكننا العثور عىل بدايات شعر الطبيعة يف )»شانشوي يش«وترجمته بالتحديد »شعر 

الجبال واملاء«، واملفردتان معاً تشكالن كلمة الطبيعة عند الصينيني(، فكانت حركة املد 

ثقافية واجتامعية خاصة  ناتجًة عن حالة  الوقت  الطبيعة يف ذلك  والجزر يف شعر 

وعن مبدأ الشك. لقد انتاب كثرياً من الناس شعور بخيبة األمل وسيطرت عىل معظمهم 

الطاوية  الفلسفة  وعامل  الكالم،  متعة  إىل  بعضهم  فهرب  العامل.  من  الهروب  فكرة 

والبوذية، وبعضهم اآلخر إىل عامل اإلبداع والطبيعة. وألنهم كانوا متعلمني ومثقفني 

جدا، فقد شهدت املبادئ الجاملية للرسم والشعر تغرياً كبرياً؛ فأعجبوا بفلسفة  (الوزي( 

و)تشوانتيش(، وأحبوا الطبيعة وأدركوا جامل مناظرها الطبيعية؛ فدخلوا إىل هذا العامل 

وبدؤوا يف التعبري عن مشاعرهم من خالل لوحات وأشعار املناظر الطبيعية، والتي 

كانت يف ذلك الوقت قريبة جداً بعضها من بعض.
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بفلسفة الطاوية الجديدة،  وثيقاً  يرتبط وصف الطبيعة يف الشعر الصيني ارتباطاً 

)امليتافيزيقيا، الفلسفة املظلمة أو الغامضة(، والتي أثرت بشكل مبارش عىل حياة ومبادئ 

املتعلمني، الذين فروا إىل الريف، يبحثون عن الحرية الشخصية والتعظيم الروحي، 

أصبحت  أن  بعد  الصيني  الشعر  يف  بذاته  قامئاً  موضوعاً  تصبح  أن  للطبيعة  فأُتيح 

الظروف الفلسفية واالجتامعية واألدبية الرضورية مهيَّأًة لها.

مل يقترص دور الطبيعة يف الشعر الصيني أو يف الرسم الصيني عىل إضفاء الكامل 

يف  للقصائد  الرئييس  املوضوع  الطبيعة  أصبحت  ما  فغالباً  اإلنسانية؛  املشاعر  عىل 

الثقافة الصينية القدمية.

تعود أوىل القصائد الداخلية الطبيعية الصينية إىل الفلسفة الطاوية الجديدة. وكان 

أحد أشهر الشعراء الطاويني الجدد هو )صن تشوا، -314 371(، وهو شاعر وفيلسوف 

برباعة.  الطبيعة  شعر  كتب  من  أول   )433  –  385 لينغيني،  )تشيه  ويعترب  وكيميايئ. 

وحيث أنَّ املصدر األسايس للعالقة مع الريف هو نفسه عند الشعراء الطاويني الجدد، 

فإنَّ )تشيه لينغيني( يعي الطبيعة من خالل إدراكه للسياق الطبيعي ألشيائها واستجابته 

الواعية ملتغرياتها؛ التي يرى فيها تعبرياً عن مشاعره الشخصية واستجابًة لسعيه يف 

الحصول عىل السلوان. ونراه من خالِل  بحثه يف بعض النصوص البوذية، يوظف مفارقة 

مألوفة يف كل من التفكري الطاوي والبوذي يف إمكانية تجاوز االختالفات وتبنِّيها يف 

الوقت نفِسه. وبالتايل، فإن التفكري يف مشهد جبيل ال يحرر )تشيه( فقط من االهتامم 

يف كل ما يتعلق بالعامل املادي، مبا يف ذلك جامليات الطبيعة التي يرصدها، بل يساهم 

قصدية املطلقة لجميع الفوارق كتلك التي بني العاملية والدنيوية  أيضاً يف إدراك الالَّ

م املشهد  السامية، ومن ثم ميّكنه هذا من استعادة ارتباطه باملشهد. فاآلثار البوذية تطعِّ

الشعري الذي يصف الطبيعة يف  مسرية تطوره. وها هو الرسام والشاعر الشهري تشونغ 

بينغ، 375 – 443( يف مشورته الفلسفية حول رسم املناظر الطبيعية )هوا شان شوي 

شو(، وهي أول مقالة فلسفية شاملة عن الرسم يف التاريخ الصيني، إضافة إىل أهميتها 

البالغة ليس فقط بالنسبة لرشح الفن املريئ، بل أيضاً للتاريخ الثقايف بأكمله، يرشح 

النظرية القائلة بأن هناك توازياً بني الحكيم وبني الجبال واألنهار املقدسة؛ كالهام 

يستلهامن طاو، أحدهام بآهلية روحه واآلخر بتكوينه. وحسب رأي بعض املؤرخني، فإنه 

بينغ كان بوذياً عىل الصعيد الشخيص، إال أن مقالته عن  عىل الرغم من أن تشونغ 

املناظر الطبيعية متأثرة بعمق بالفلسفة الجاملية عند الطاويني.
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تويل أعامل بعض الشعراء الصينيني مثل )تاو تشيان، 372 – 427( و)وانغ واي، 

عن  مختلفة متاماً  أهمية  وهي  أعمق،  أهمية  الطبيعة   ،)761  –  699 أو   761  –  701

تلك التي يوليها »شعراء الطبيعة« اإلنجليز، وال سيام وردزورث. فالطبيعة عند هذين 

الشاعرين الصينيني ليست تجلياً مادياً للخالق، بل هي فضيلة يف حد ذاتها. ما يقوُدنا 

إىل أنَّ الطبيعة ليست رحيمة وال عدوانية تجاه اإلنسان، ومن ثم، ال يجب النظر إىل 

اإلنسان عىل أنه يكافح ضد الطبيعة إىل األبد ولكنه يشكل جزءا منها. فالتجربة الذاتية 

الحقة للواقع هي واحدٌة من السامت الواضحة يف شعر )طاو يوامنينغ(. وتربز ذاتيته 

الدور  تلعُب مثل هذا  التقليدية والرمزية ال  التي اختارها: فالصور  البنائية  أيضاً يف 

املهم يف خطابه الشعري؛ بل تزيُد من أهمية تجربته الشخصية أكرث فأكرث. استطاع 

املدينة بفضل بصريته  )طاو يوامنينغ( أن يحافظ عىل هدوئه وسكينته وسط فوىض 

النافذة وطبيعته املرحة واختالئه إىل نفسه، حسب ما صور يف قصائده. إنه يبدي هوساً 

املزهر،  األقحوان  املحيطة، حيث  البيئة  بالجامل يف  الالمتناهي  التأمل  تجاه  جاملياً 

والتالل الصيفية، وهواء الجبال، وانحسار النهار التدريجي، والطيور التي تحلق أرسابا، 

وهذه جميعها تجلب الشعور بفرح الطبيعة وتقود املرء إىل املتعِة زين) ( )تشان(.

كمجموعة معقدة من العنارص الثابتة والتقاليد الشعرية كان شعر الطبيعة قد نشأ 

قبل فرتة )أرسة تانغ(. فالنظرة الشعرية للطبيعة، ارتبطت منذ البداية بالتأمل الفلسفي 

النرثية  النصوص  يف  نالحظ  كام  البرشية  الحياة  مأساوية  ومراعاة  الكوين  للنظام 

أيضاً. ومتتاز قصائد الطبيعة الداخلية املبكرة باهتاممها يف فكرة املوت والعيش يف 

العزلة - يف الجبال، أو يف القرية، وما إىل ذلك؛ فالطبيعة ميكن أن تُفهم هنا عىل 

أنها نظام دينامييك يوفق بني جميع القوى والعمليات يف الكون ويحدد حياة اإلنسان. 

يف الفرتة التي أعقبت انهيار أرسة هان، أعاد وعي هذا النظام الدينامييك للشعراء 

استقرارهم الذي فقدوه يف أوقات انحالل القيم يف املجتمع. ويف زمن ازدهار أرسة 

تانغ، سادت الطبيعة كأحد العنارص الرئيسية امللهمة، وكان )واي وانغ( مؤلفاً منوذجيا 

ألناشيد الطبيعة يف عرصه. وبقي أسلوب شعره ملئات السنني يحظى بالتقدير واالحرتام، 

وقلده كثرٌي من الشعراء.

خاص  بشكل  اهتموا  الشعراء  أن  الصيني،  الطبيعة  شعر  يف  لالهتامم  املثري  من 

ببواعث بعض األحداث التي تتكرر بانتظام يف الطبيعة، كالتغريات التي تحصل يف 

يستخدمها  شائعة؛  البواعث صوراً  هذه  أصبحت  ما  وغالباً  السنة.  اليوم ويف فصول 
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الشعراء لخلق جو من املناظر الطبيعية الحقيقية، ويف الوقت نفسه للتعبري عن الشعور 

أخرى  مهمة  فكرة  هناك  تينغ،  تشو  قصائد  بعض  يف  القيود.  من  املتحرر  بالوقت 

يف وصف الطبيعة، والتي تظهر أيضاً يف الشعر الصيني القديم، وهي فكرة )انتفاء 

الدميومة(، والتطلع إىل التغريات يف الطبيعة إلدراك مرور الزمن وقرص الحياة.

من الجدير ذكره، أن شعر املناظر الطبيعية الصيني القديم كان يف األصل حكراً 

عىل الرجال، وكان هروباً من العامل االعتيادي إىل عامل الخيال ملا يحمله يف طياته من 

سامت الفلسفة الطاوية. الشعراء الذين كتبوا شعر املناظر الطبيعية يف التقليد الصيني 

كانوا يف الغالب مسؤولني تركوا مناصبهم أو تقاعدوا وذهبوا إىل الريف يبحثون عن 

جامل املناظر الطبيعية؛ وكان معظمهم رسامني وخطاطني وشعراء. ويف تحليلنا لشعر 

تشو تينغ، يجب أن نضع يف اعتبارنا أنها، حسب تعريفها لنفسها، شاعرة حديثة من 

القرن العرشين ليس لها صالت كبرية واعية بشعر املناظر الطبيعية الصينية التقليدية. 

وتقنيتها مرتبطة  الداخيل  الفنية ألسلوبها  املصادر  تكون  قد  تشيتشيتغ،  وحسب هونغ 

بـ )بوشكني( و)يتسينني( و)طاغور( إضافة إىل الشعراء الصينيني مثل )تشو تشيمو( 

و)هي تشيفانغ(. ويف وقت الحق، استلهمت أعاملها من اللغة الفنية للحداثة. و كام نرى 

يف قصائدها، ويف طريقة استخدامها للغة، وبنائية أبياتها، وما إىل ذلك، فهي تتأثر 

باللغة الشعرية الغربية أكرث من الشعر التقليدي الصيني. ومام ال شك فيه أن شعرها 

الكتابة،  يف  أسلوبها  يف  واضح  وهذا  العرشين.  القرن  يف  العرصية  املرأة  شعر  هو 

ويف استخدامها للشعر الحر أو الشعر الذي يذكرنا باألغاين الشعبية بدالً من الشكل 

التقليدي للقصيدة القامئة عىل اإليقاع الذي استخدم يف الشعر الصيني القديم. ومع 

ذلك، ومن خالل نظرة متأنية يف شعرها، ميكن الوقوف عىل بعض اإلشارات العفوية 

للتقاليد الصينية يف استعاراتها من بعض املصطلحات التي تستخدمها، أو حتى يف جو 

بعض قصائدها. ال شك أنَّ التقاليد قد اجتذبت الفنانني يف الصني لعدة قرون، بغض 

النظر عام إذا كانوا قد أدركوا ذلك أم ال. فرناهم يتصارعون معها، ويحاولون االبتكار 

الصينيني  الشعراء  بعض  أن  حتى  منها؛  الهروب  فيه  يحاولون  الذي  الوقت  بها، يف 

يف القرن العرشين رفضوا التقاليد املحلية وراحوا يستقبلون املفاهيم الغربية للجامل 

والشعر بدالً منها، ومع ذلك فال تزال هناك آثار بارزة للتقاليد يف الشعر الصيني.

عادة ما ترتبط بداية الشعر الصيني الحديث بالتخمري الثقايف يف الفرتة ما بني 

1917 و 1920 تقريباً، حيث أبعدت البيهوا أو )اللغة البسيطة(، جزئياً، اللغة الصينية 
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الكالسيكية املكتوبة عن حيِّز االستخدام االجتامعي. ويف ثالثينيات القرن املايض، كان 

مامرسو شعر البيهوا قد أنشؤوا هيكلية أساسية إمنا متفاوتة مام يسمى الشعر الحديث، 

حيث تم دمج مفردات ومصادر الشعر الصيني منذ العصور القدمية يف تزواج إبداعي 

عسري مع التوليفة الجاملية الغربية يف الشعر والفلسفة، إذ أصبحت متاحة للمتعلمني 

الصينيني يف العقود األوىل من القرن العرشين. وبعد انتهاء األحداث السياسية يف 

الصني، ال سيام الثورة الثقافية، التي أدت إىل فصل هذا التزاوج استأنف الشعر الصيني 

استخدامه للغة الحديثة يف كتابة الشعر فارضاً إياها عىل كتَّاب الثالثينيات املميزين.

أما بالنسبة لكتَّاب الشعر الحديث، حتى يف أوائل الثامنينيات، فقد كانوا يواجهون 

ومفرداتهم  تحملها صياغاتهم  التي  والدالالت  الفنية  القيمة  متكررة إلظهار  تحديات 

وصورهم املجازية، مع العلم أنه يف كثري من الحاالت كانت هذه العنارص املعنية بالكاد 

ميكن متييزها عن تلك املستخدمة قبل نصف قرن.

شعر الطبيعية عند تشو تينغ	 
كان  بل  فقط،  للطبيعية  أية قصيدة  تينغ  تشو  تكرس  تشونغيي(، مل  )تشني  حسب 

موضوعها الرئيس هو عامل البرش والعالقات اإلنسانية ومشاعر الحب والحزن والكآبة. 

ورغم ذلك تبقى الطبيعة هي أحد مصادر إلهامها الرئيسة. فهي ال تصف الطبيعة بشكل 

مبارش، بل تستخدم صورها يف قصائدها للتعبري عن مشاعرها. ولكننا كتصنيف أويل 

لقصائدها عن الطبيعة، نستطيع أن نضم قصائدها التي تصور املناظر الطبيعية إىل 

نوع من أنواع الشعر القريبة جداً إىل شعر الطبيعية التقليدي كام أرشت وكام نرى يف 

عديد من القصائد القدمية، حيث نرى يف كثري من األحيان إىل املناظر الطبيعية عىل 

أنها انعكاس للمشاعر القوية، أو أنها هروب من العامل الحقيقي، إذ أن الطبيعة تذكرنا 

الشمس  غروب  كقدوم   – املنتظمة  الطبيعة  تغريات  مع  لها  مقارنة  حياتنا يف  بقرص 

ومجيء الخريف وعبور الربيع إىل املايض.

حسب  التي،  قصائدها  بعض  اخرتت  تينغ،  تشو  قصائد  من  النمط  لهذا  كمثال 

اعتقادي، توضح كيفية استخدامها للطبيعة يف لغتها الفنية.

القصيدة األوىل هي »خواطر الخريف«. يف هذه القصيدة هناك تقاطع منوذجي 

بني تصوير الطبيعة ومشاعر الكاتبة. فالشعراء األقدمون غالباً ما ميزجون يف شعرهم 

بني الواقع وبني مشاعرهم الخاصة.



اآلداب العاملية ـ العدد 187 ـ صيف 322021

ت: جهاد األمحدية

يف القسم األول من القصيدة، تصور لنا األوراق املتساقطة عىل األرض عند اقرتاب 

الخريف، فتقول:

»بال هوادٍة،

ميرُّ الخريف يف ترحاله،

عىل أوراق األشجار

ليالً ونهاراً،

ثم تدقُّ الساعة

فتشيُخ وتصفرُّ

ثم تنجرف مع الرياح

متساقطة نحو األرض.«

بعد هذه األبيات األوىل من القصيدة يواجهنا تأرجٌح يف املعنى، الذي يُشار إليه 

أكرث  لتصبح  القصيدة  فتتحول  هوادة«.  »بال  كلمة  يف  وهلٍة  أول  يف  مبارش  بشكل 

شخصية؛ حني توجه الكاتبة عنايتها إىل عاملها الداخيل، وتقول:

»نحن رهائنها

متقهقرون،

عاجزون عن طلب املساعدة،

وغري راغبني يف التخيل عن الرصاع«

 إنها تعرب عن عدم قدرتها عىل الكفاح مع الزمن، أو باألحرى، مع القدر، لكنها 

يف الوقت نفسه ترغب يف أن يستمر الرصاع.  يؤكد رسب الدبابري عىل جو القلق يف 

ذهنية األنا الداخيل الذي يرسي يف املشهد، فيغدو عدوانياً لها.

ويواصل يف إضفاء الشعور بالقلق. فتصبح الرحلة خطرية أكرث وأكرث:

»املمر خلفنا أصبح بارداً ومعتامً،

ونحن نعلم أن ال يشء حتى اآلن

ميكن استعادته،

وعىل غري عادة،

تتلكَّأ عيوننا عند املسار املتعرج؛«

هذا ليس متشياً متهادياً يف مشهد الخريف الجميل، إمنا رحلة يضيع فيها املتسكعون.

إنهم ال يعرفون كيف يعودون إىل ديارهم. قد يشري هذا إىل حالة غري مستقرة يف 
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حياة الكاتبة مسترتة يف رمز الرحلة املؤملة. جو القصيدة يف حالة تدرج: فالجذور التي 

تتسلق إىل القلب بأمل مربح إمنا هي تعبري عن األمل يف قلب الشاعرة:

»الجذور التي هدرْتَها

تتسلق قلبي بأمل مربح«.

 الوقت مير مرسعاً:

»فكل دقيقة تلمسها

تتحول إىل املايض.«

البوذية؛ حتى  أصولها  إنكار  إمكانية  مع عدم  العمالقة(  )الكف  تأثري  يظهر  هنا   

)صن ووكونج(، القرد القوي يف »رحلة إىل الغرب«، مل يستطع الفرار من كف بوذا 

العظيمة:

قبل أن تصلك الكف العمالقة،

فكر من جديد

فأنت ال تزال غري قادر

عىل العودة إىل الوطن«. 

فالعودة إىل الوطن ميكن فهمها أيضاً عىل أنها العودة إىل الوطن بعد نهاية الثورة 

1973، والتي عايشتها الشاعرة بشكل  شخيص. كام سبق ذكره يف  الثقافية يف عام 

إىل  هي  وأُرسلت  الثقافية،  الثورة  زمن  يف  كثرياً  والداها  عاىن  فقد  الدراسة؛  بداية 

الريف الذي يرزح تحت وطأة الفقر.

يف نهاية القصيدة، تعرب الشاعرة عن عجزها تجاه القدر. فالنهاية هي نفسها أيا 

كانت الطريق التي تختارها، ولكن حقيقة أن نواجه القدر ليست بالرضورة نهاية سيئة 

للقصة:

»لكم أن تسلكوا هذا الطريق أو ذاك،

فنحن يف النهاية سوف نلتقي.«

إن االفتتاحية املجازية مثل قرون البازالء الناضجة تذكرين بالعبور، الذي تم التأكيد 

عليه أكرث من خالل الخريف الحزين:

»يف النهاية،

سوف نتفجر منفتحني

مثل قرون البازالء الناضجة«، 
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إمنا ميكن فهمها عىل أنها ذرات القَدر الشخيص يف املعنى الفلسفي.

أما يف قصيدة تشو تينغ »عمر الخريف« يبدو تأثري شعر الطبيعة التقليدي واضحاً. 

فنعرث هنا عىل صور ألُوزَّاٍت هاربة، وهذا ما ميكن مقارنته بالنرث والقصيدة القصرية، 

آلخر  وقت  من  فيها  ظهر  والتي  القدمية  الصني  يف  التقليدية  الشعرية  وباملفردات 

األقحوان، والزهور الفصلية.

يف القصيدة التالية يبدو اإلحساس مبرور الصيف وبفكرة الزمن املويل رسيعا أكرث 

اعرُة الشعور الحزين للخريف القادم يف الجنوب،  وضوحاً. يف هذه القصيدة تصور الشَّ

حيث التغريات املوسمية ليست صادمة كام تبدو عليه يف املناطق الشاملية:

»يف الجنوب،

ال يحمل الخريُف أي خوٍف

ألوراق األشجار«.

فالجو الحزين للخريف ليس إال تصويراً خارجياً ملزاج الشاعرة الداخيل. فالطبيعة 

هنا أصبحت مجازاً واستعارة لروح الشاعرة. كام ميكن أن يكون الخريف هنا خريف 

تقدميها يف  تم  فقد  واضحة،  ليست  الصيف  انتهاء  إشارات  أن  ومع  البرشي.  العمر 

القصيدة من خالل الهبوب األنيق للريح.

األوزات  هروب  )فإن  الهاربة  األوزات  خالل  من  تقدميها  يتم  الخريف  بواعث 

الحزينة يف صياغته يف قصيدة قصرية أو نرثية طويلة إمنا هي بكائية عىل الربودة 

يف النصوص القدمية.( كل هذا يذكرها بالشعر القديم لكونه مليئا باملعرفة باملواسم 

الحامم،  سلوكية  توصيف  ويف  الطبيعة.  صور  يف  املتخفية  الداخلية  باملعاين  وعامرا 

وعشب  األقحوان  مثل  املوسمية  والزهور  والساموات(،  اللحوم  سوق  يشغل  )الحامم 

صور  رؤية  نستطيع  الفراشة(،  وعشب  األقحوان  يعرضون  األزهار  )منسقو  الفراشة، 

السكينة وقدوم الخريف املغمور بحو الحزن.

حسب جيمس )ج. واي.( ليو، فإن الشعر الصيني مبعظمه يكشف عن معرفة دقيقة 

ما  غالبا  الصينية  فالقصيدة  تعويضه.  ال ميكن  مروره  ألن  أسفه  عن  ويعرب  بالزمن، 

تعطي إشارة أكرث دقة ووضوحا للفصول والوقت من اليوم مام تفعله القصائد الغربية. 

هناك مئات القصائد الصينية التي تتحرس عىل تاليش الربيع ومغادرته وتحزن لقدوم 

الخريف أو تخاف من اقرتاب الشيخوخة. بواعث الخريف تأت عند الظهرية أو عند 

الفجر وتحمل أيضاً آثاراً من القصيدة القدمية:
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»الخريف يغزو عند الظهر رمبا،

أو رمبا عند الفجر«.

أعامق  يف  تينغ  تشو  تغوص  الخريف،  وقت  يف  الطبيعة  ملتغريات  تصويرها  بعد 

روحها.  تشعر أن قلبها مل يتطّهر بالقدر الكايف؛ ال يزال هناك كثري من األشياء التي 

مل تُحل يف ذهنها:

»إطفاء قلبي يف فرن الصيف

 مل يطهِّره من كل رماله.«

تقارن قلبها بخنجر يلمع لكنه خطري. إنها تتحدث عن خوفها من أن تؤذي مبشاعرها 

أي شخص: 

»مع أنه اآلن

يلمع بحدة كخنجر

فإنَّ تسليمه لآلخر

خطري جداً

أخاف أن أؤذي نفيس.«

 إنَّها ترى وجهها مثل معبد قديم مغطى بالطحالب:

»وجه مثل معبد قديم

تنمو فيه الطحالب.«

 قد تُفهم هذه االستعارة ببساطة عىل أنها رمز للشيخوخة، ولكن ميكن أيضاً تعميمه 

كرمز لعدم الجدوى، وللمعبد املهجور، الذي مل يعد يزوره أحد، مثل ديانة مل يعد يؤمن 

أحد بها.

ببطء.  أن وقتها مير  أدركت  أنها  الشاعرة بوضوح  تعلن  الشطرين األخريين،  يف 

فيتحول وصف الخريف يف البداية إىل ترصيح شخيص للشاعرة:

ال حاجة يل بالتقويم

فالخريف عندي

قد جاء منذ سنوات مثان«.

 – التقليدي  الصيني  بالشعر  الصلة  وثيقة  نظر  تطالعنا وجهة  القصيدة،  نهاية  يف 

األسف عىل الوقت العائم، والزوال، اللذين ميكن مشاهدتهام كثرياً يف أعامل الشعراء 

القدامى - مثل، )وانغ تسيتيش،  303 – 361( يف )مقدمة للقصائد املكتوبة يف جناح 
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األوركيد( )الن تينغ جي شو(. وكام اعرتفت تشو تينغ، بأنَّها يف البداية، كانت تبحث 

عمداً عن اإللهام يف الشعر الغريب بدالً من الشعر الصيني التقليدي، ألنها بكل بساطة 

مل تكن تدرك مسألة تأثرها بالتقاليد الصينية. بل أدركت ذلك بعد أن تطرََّق )وولفجانج 

صيني  أنه  عىل  ووصفه  شعرها  إىل  الغربيني،  األدبيني  املنظرين  أحد  وهو  كوبني( 

قصدية للتقاليد القدمية يف أعاملها. وقد  للغاية، حينها تعرفت عىل اآلثار العفوية الالَّ

لفتت هذه الحقيقة انتباهي مرات عدة أثناء مقابالت للرسامني الصينيني؛ إال أنهم 

أنكروا يف بداية حياتهم املهنية، جميع التأثريات املحتملة للتقاليد الصينية، وأعلنوا عن 

أدركوا،  سنوات  بضع  بعد  ولكن  العاملية،  بالثقافة  مرتبطني  حديثني  كفنانني  أنفسهم 

)عىل األغلب، بعد العيش أو الدراسة عىل نطاق واسع أو بعد إقامة اتصاالت أوثق مع 

خرباء أجانب(، التأثرَي القوي للتقاليد املحلية عىل أعاملهم التي مل يدركوها يف بداية 

حياتهم الفنية.

من السامت امللموسة للطبيعة يف شعر تشو تينغ	 
إىل جانب القصائد، التي تصور فيها تشو تينغ مشاهد الطبيعية ومناظرها بشكل 

مبارش، هناك جانب آخر من الجوانب التي تصور فيها الطبيعة يف شعرها. فمع أنها 

يف قصائدها تصف األشجار أو الزهور أو املحيط أو حتى الحيوانات، لكننا نالحظ 

أن هذا التصوير، كام هي الحال يف شعر الطبيعة الصيني القديم، ليس محض وصف 

للطبيعة، بل هو غالباً ما يكون مجازياً، ونستطيع تلمس التأثري الكبري للتقاليد الثقافية 

الغربية أو للشعر الصيني الحديث بعد عام 1919، عندما بدأ استخدام اللغة املحكية 

بايهوا ليس فقط كلغة شعبية ولكن أيضاً يف األدب الراقي.

عندما بدأت الشاعرة يف كتابة قصائدها، حسب قولها، مل تكن هناك حرية كافية 

للتحدث بشكل مبارش عن بعض األحداث يف املجتمع؛ لذلك كانت تلجأ إىل الطبيعة 

الطبيعة.  صور  يف  ملقوالتها  الحقيقي  املعنى  وتخبُئ  اإلنسانية،  للعالقات  كاستعارة 

وتضيُف إنها يف قصيدتها »قارب« التي كتبتها يف تلك الفرتة، شعرت بضعف شديد؛ 

ألنها كانت بدون عمل، وهذا هو السبب يف أنها قارنت نفسها بالقارب الصغري. صغرياً 

كان وضعيفاً يتلقى رضبات القدر، فشعرت بأن هذا القارب الصغري قد أصبح إملاحاً 

إىل وضعها بالذات يف تلك األوقات. عىل الرغم من أن هذه القصيدة ال تتحدث عن 

الطبيعة فقط، فقد اخرتتها لعرضها صور البحر كعنرص من عنارص الطبيعة.
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يف املقطع األول من قصيدة القارب، تعرض تشو تينغ لقارٍب صغريٍ تالٍف ملقى بال 

حول وال قوة عىل شاطئ البحر:

»قارب صغري -

مهام كانت األسباب

فقد أضحى ملقى عىل جانبه

فوق ضفة صخرية مقفرة«

 كان يعرف عن هذا الشاطئ بأنه موحش ال أشجار فيه، وال أعشاب برية حتى:

»فال أشجار هناك

لتمنح الظالل،

وال أعشاب ترغب يف النمو«. 

يف املقطع الثاين، تتتحدث الشاعرة عن استحالة قدرة القارب عىل العوم، فالعوم 

من  جدوى  وال  لوجوده،  الرئييس  والسبب  القارب  من  الغاية  هو  البحر  أمواج  عىل 

القارب الذي ال يطفو؛ ألنه سينتظر اضمحالله عىل شاطئ البحر. البحر قريب جداً 

إمنا الوصول إليه صعب عىل القارب الصغري )البحر عند املد العايل يبعد بضعة ياردات 

فقط، وعىل الرغم من أن البحر الالمتناهي له مجاالت بعيدة يف الجوار، لكن القارب 

قد خرس قوته األخرية(

 ينتاب القارب الصغري القلق النفصاله عن البحر؛ وترغب الشاعرة يف االتحاد معه. 

يصبح البحر هنا صورة مجازية للحب مبعنى واسع جداً وكذلك صورة للحرية:

»عرب هذا االنقسام األبدي الضائع،

يحدقون إىل بعضهم البعض،

الحب يتخطى حدود الحياة واملوت والفراغ

ملئات السنني«.

 يف نهاية القصيدة يربز الفرق بني القصيدة األصلية والرتجمة األدبية. يف القصيدة 

األصلية باللغة الصينية، يختلف املعنى الدقيق للجمل األخرية قليالً، لذلك تراين أستخدم 

ترجمتي الخاصة:

»هل حقاً أن الحب العميق الذي شعرت به

تهالك جنبا إىل جنب مع ألواح القارب

هل الروح املرفرفة حقا
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مسجونة إىل األبد

عىل أعتاب الحرية«

 هنا تستخدم  تشو تينغ صيغة تشبه االستفهام بحيث تكون اإلجابة املتوقعة عىل 

تساؤالتها أن الحب العميق لن يتحلل مع القارب والروح املرفرفة لن تسجن عىل أعتاب 

الحرية؛ ومبا أن هذه التساؤالت ليست إالَّ ما ترغب إليه الشاعرة، والتي ال ميكن أن 

يُعربَّ عنها يف صيغة التأكيد كام فعل املرتجم. وعىل الرغم من الحرية املتاحة يف عملية 

الرتجمة، إالَّ أنَّه يف هذه الحالة يؤدي إىل تحّول يف املعنى.

عندما زرت تشو تينغ يف منزلها يف غوالنغيو  يف أيلول 2011، وسألتها عن مصدر 

وأشعة  والبحر،  االستوايئ،  واملناخ  األم،  موطنها  إنه  قالت  لشعرها،  الرئييس  اإللهام 

الشمس، وحقيقة أنها نشأت يف جزيرة غوالنغيو، وهي جزء من شياِمن يف مقاطعة 

برمتها  أصبحت  والتي  الغريب،  االستعامري  املعامري  بطرازها  تتميز  والتي  فوجيان، 

مشهداً لقصائدها. املحيط أو البحر يظهران غالباً يف قصائدها )وهام الكلمة نفسها 

بالصينية(. وعىل سبيل املثال يف قصيدتها »إىل البحر« نقرأ: )لقد اجتذب فجر البحر 

الكثري من اإلعجاب الصادق باألبطال(، يتم تقديم البحر كنوع من الكون الالنهايئ 

الذي يذوِّب كل املشاعر. كام تم ذكر البحر كرمز للحرية أيضاً يف قصيدة قارب أعاله.

القصائد  من  كثري  أيضاً  هناك  الطبيعي،  املشهد  تصف  التي  القصائد  جانب  إىل 

والطيور  واألشجار  الحيوانات  عن  فيها  تتحدث  الطبيعة؛  أجواء  من  جداً  القريبة 

مستخدمة إياها للتعبري عن آرائها ومشاعرها. ففي قصيدتها  »البجعة البيضاء« تتحدث 

َ عن األنا الشعرية للشاعرة.  عن بجعة تُقتل؛ لكنَّ صورة البجعة تتحول تدريجياً لتعربِّ

املقدمة؛  يشبه  ما  تينغ، هناك  تشو  القصيدة، مثلام يف معظم قصائد  يف مستهل 

تفيد بأن  الواقعية، ويتضمن معلومات  الحقائق  واملقدمة هنا نص قصري يحدثنا عن 

بجعة بيضاء قتلها إنسان يف )حديقة بحرية جايد( )يويوانتان غونغيوان(، يف بكني. 

بعد  القصيدة.  لكتابة  للشاعرة  إلهام  إىل مصدر  تحولت  تكون جملة من صحيفة  قد 

ذلك، يف األبيات التالية تعرُب عن موقفها السلبي تجاه بعض الظواهر يف املجتمع، 

مثل املتاجرة باملبادئ، وتحويل كل يشء إىل نقود )التجار املتواضعون يقيِّمون الريش 

... امللصقات تبحث عن السائحني(، والجدل الفارغ بني املثقفني؛ لقد هاجمت الرموز 

الغامضة. إنها تشعر بخيبة أمل من ردود فعل عامة الناس عىل هذا الحدث، أو رمبا 

عىل كافة األحداث الرشيرة التي كانت تحدث يف ذلك الوقت؛ وتنتقدهم عىل سلبيتهم 
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وتخاذلهم عن فعل أي يشء: 

»إذا كنت ال تستطيع مقاومة ذلك،

انعطف يف االتجاه اآلخر!

ال تدعني أرى

غضبك السلبي وذهولك!«

ونالحظ يف األبيات التالية، أنَّها بدأت بتجسيد نفسها عىل أنها البجعة. مع أنَّ مشهد 

الطائر امليت، الذي ميكن الُنظُر إليه عىل أنَّه نوع من املخلوقات املثالية والنقية، نراها 

قد عربت من خالله عن مشاعرها.

لقتل  القصيدة سبباً  الحرية يف هذه  الحرية وقد تصبح  املحلق إىل  الطائر  يرمز 

البجعة. هنا تحول الشاعرة االنتباه إىل رشكائها الذين كانوا يسافرون معها من قبل 

وتتحدث عن األمنيات التي تعلموها من خالل طلقات نارية الختيار الحرية: 

»ال تسمحوا لرشكايئ بالبقاء.

عندما تثري رؤوس األشجار

كثرياً من اإلشارات الحادة،

دعوا أصوات طلقات الرصاص

تعلمهم أن يختاروا الحرية من جديد«.

 من املعروف أن شعر تشو تينغ يحمل معاين سياسيًة أقل بكثري من شعر ممثيل 

الشعر الضبايب اآلخرين، مثل )غو تشينغ( أو )بيي داو،( إالَّ أننا نرى أنها مل تتجنب 

بعض التلميحات، كام هو واضح يف األبيات املذكورة أعاله.

تحتج تشو تينغ هنا عىل تحولها إىل مثال )ال تحّولني إىل مثال(. إنها تقدم صورة 

قوية لبجعة ملطخة بالدماء، مليئة باملعاناة. ويرى كوبني أن النزيف تعبري مجازي شائع 

االستخدام ليس فقط يف شعر تشو تينغ إمنا يف الشعر األنثوي عىل الصعيد العاملي 

أيضاً:

»لقد تناثرت عىل أجنحتي

قطرات من الدم الدافئة

قطرات من الدم تتدحرج يف الغبار،

متجمدة إىل اللون الكهرماين.«

 األجنحة املنخورة واملكسورة غري قادرة عىل الطريان من جديد. بعد ذلك، تتجه نحو 
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املستقبل. من الواضح أن موضوع القصيدة قد تغري ببطء من بجعة حقيقية قُتلت يف 

بكني إىل األنا الخاص للشاعرة. فبدالً من أن يكرب طائر صغري بدون أمه، فإنها تضع 

أمام أنظارنا فكرة عن طفل صغري. وهي تتمنى أنه يف وقت الحق، عندما يبدأ الطفل 

أحالمه الخاصة، لن ينىس أمه:

»ال تبِك يا طفيل

ولكن يف يوم من األيام،

عندما تريد التحول إىل:

سحابة

وأرنب صغري، يقفز ويركض

وقارب برشاع أبيض

يبحر فوق ورقة الدفرت

ال تنسني.«

مت عىل املكان الذي نشأت فيه، وعىل البحر، وعىل  تشعر تشو تينغ بأنها قد ُصمِّ

الجامل الخالب لجنوب الصني، وحتى عىل غولنغيو، الجزيرة التي كانت تعيش فيها 

منذ طفولتها. وهي التي قالت، إنها تشعر بأن  البرش يجب أن يتحملوا املسؤولية تجاه 

البيئة، املكان الذي يعيشون فيه. لذلك نجد أن صور الطبيعة التي تظهر يف قصائدها 

يف معظمها تشري إىل جنوب آسيا. يف قصائدها، عىل سبيل املثال )باي جي(، التي 

بالكاد ميكننا حتى ترجمتها إىل لغة غربية شعرية. أما )ليثوكاربوس ديلباطوس( فهو 

نوع من األشجار ينمو يف رشق وجنوب آسيا ووجدت اسمه باللغة الالتينية فقط. وهذه 

القصيدة تشبه بطريقة ما البجعة البيضاء املذكورة أعاله؛ إنها تحمل بعض ميزات حامية 

البيئة. يف بداية القصيدة، تصف شجرتني من التان أوك تنتصبان وحيدتني يف مكان 

ما يف غابة قُطعت فيها كل األشجار:

»يف الغابة مقطوعة األشجار

هناك شجرتان من التان أوك

تهزان ذاكرة أصوات املحاور؛«

وأخرياً، تبدأ صورة الشجرتني يف االندماج مع املشاعر الشخصية للشاعرة، ويف الختام 

يواجهنا ترصيح الشاعرة؛ الذي يبدو أكرث فلسفية، فهي تتحدث عن معنى الحياة: 
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»الحياة رقصة دائرية –

حتى آخر شعاع من غروب الشمس،

ستنري كل األشجار

بضوء طائر السنونو األحمر،

يبدو بشكل أكرث وضوحاً

بأن ال لغة مثل تلك املوجودة

يف هذه التان أوك الربية التي اخرتتها«.

يف قصيدة أخرى،« إىل سنديانة،«  والتي سأذكرها أدناه، ميكننا أيضاً العثور عىل 

الجنويب محاطًة  البلد  نشأت يف  القصيدة  هذه  مؤلفة  بأن  قطعي  بشكٍل  تثبت  صور 

بالنباتات االستوائية. لكن مغزى القصيدة ال عالقة له باملشهد الجنويب. يف الواقع، إنها 

أغنية حب قوية جداً.

لقد وجدت ترجمتني لهذه القصيدة لـ )جوليا يس لني( و)إيفا هونغ.( وبعد تردد 

طويل، اخرتت ترجمة )إيفا هونغ( »يف التخيل«، حيث أن معناها يف رأيي أقرب إىل 

املعنى األصيل، ال سيام يف املقاطع األخرية من القصيدة.

توضح تشو تينغ يف هذه القصيدة طريقة فهمها للحب. فهي تريد أن تكون قريبة 

جداً من املحبوب، لكنها ال تريد أن تصبح عبئاً عليه؛ إنها ال تريد أن تكون زاحف البوق، 

الوقوف عىل قدميها، بل تسعى لالعتامد عىل  القادرة عىل  للمرأة غري  وهو استعارة 

شخص ما:

»إذا كنت أحبك  –

لن أكون مثل زاحف البوق

الذي يتاميل عىل فروعك الطويلة،«

وال تريد أن تكون طائراً مريضاً بالحب، وهو رمز آخر للضعف،

»لن أكون مثل طائر مريض بالحب،

أكرر للظل األخرض

أغنيته الرتيبة؛«

 إنها تقارن نفسها بشجرة الكابوك، وهي شجرة استوائية جميلة بأزهار كبرية، وهي 

تقف إىل جانب حبيبها:
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»البد أن أكون شجرة كابوك

إىل جانبك؛

عىل هيئة شجرة

تقف إىل جانبك،

جذورنا متشابكة تحت األرض

وأوراقنا تتعانق بني الغيوم.«

إذا نظرنا إىل الصورة املعتادة للمرأة عىل شكل دالية عنب تتعلَّق إىل شجرة قوية 

– بحيث أنَّ الشجرة متثل املركز بشكل واضح، ومتثل الدالية الهامش - أو إىل صخرة 

ثابتة، وجدنا أنها ترجع إىل كتاب األغاين، من القرن الحادي عرش إىل القرن السادس 

قبل امليالد. وخالفاً لهذا املوروث، تصور تشو تينغ املرأة عىل أنها شجرة مشابهة لشجرة 

البلوط ومختلفة عنها يف الوقِت نفسه - قوية، لكنها مختلفة يف الشكل واللون. دور 

املرأة الذي تقرتحه هو دور مساٍو ومكمل لدور الرجل بدالً من أن تكون تابعًة وخانعة.

إنها تريدهام أن يكونا قريبني جداً من بعضهام البعض، ليكونا متساوين. هنا تقارن 

نفسها وحبيبها بالشجرتني، الذكورية واألنثوية. ويعود سبب مقارنة العشيقني بشجرتني 

أن بينهام كثري من األشياء املشرتكة؛ عىل الرغم من وجود بعض االختالفات بينهام، 

إال أنهام ال يختلفان متاماً مثل االختالف بني الشجرة وضوء الشمس أو املطر. وتقارن 

جذوع البلوط، التي متثل املبدأ الذكوري، بالحراب والسكاكني والسيوف، وعىل الجانب 

اآلخر تشبه الجزء األنثوي من العالقة بالزهور الكبرية الجميلة لشجرة الكابوك.

تقرتح الحب كرشاكة بني شخصني مستقلني؛ تظهر رغبتها يف مشاركة كل يشء مع 

رشيكها، كل الصعوبات وكذلك كل السعادة يف الحياة«

»نتشارك يف أعباء الربد

والعواصف والربق؛

نتشارك يف أفراح الضباب

واألبخرة وأقواس قزح.«

املثايل  للحب وتظهر منوذجها  القصيدة، طريقة فهمها  تينغ يف هذه  تشو  تقدم   

شخصيتان  نظرها  يف  العاشقان  املتكافئ.  بالحب  إميانها  عن  هنا  تعرب  للعالقات. 

مستقلتان تحرتمان بعضهام البعض؛ إنهام مختلفان يف بعض النواحي، لكنهام قادران 

عىل قبول االختالفات يف شخص املحبوب. إنها ال تهتم إذا كان أي شخص آخر سريى 
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لكنهام  األبد،  إىل  منفصلني  العاشقني  اعتبار  من  بأس  ال  أنه  تعتقد  فهي  سعادتهام، 

يعيان حقيقة أنهام يقفان بالقرب من بعضهام البعض:

»قد نبدو منفصلني إىل األبد

لكننا رفقاء مدى الحياة«.

إنها تشعر أن هذا الثبات هو املعنى الجوهري الحب،

»هذا هو أعظم ما يف الحب؛

هذا هو الثبات؛«.

إنها تعرُض للحب الذي ال يستند إىل املظهر الخارجي للجانب اآلخر فحسب؛ بل 

نراها تتغلغل يف حبها لكامل الشخصية، وصوالً إىل األرض التي تحت قدمي املحبوب:

»أنا ال أحب شكلك القوي فقط،

بل  أحب أيضاً األرض التي تحمل شخصك،

والرتاب الذي تقف عليه.«

إنه إعالن صادق ومخلٌص جداً عن الحب.

 نالحظ من خالل القصائد القليلة املذكورة أعاله، بأن تشو تينغ غالباً ما تستخدم 

التشخيص للتعبري عن مشاعرها. آثار التشخيص نفسها تربز يف قصيدة »إيريس التي 

تغني«، فتعرف الشاعرة عن نفسها أنها إيريس التي تغني. حتى من خالل هذا الجزء 

لقد  باألحرى، قصيدة حب.  أو  غنائية،  أنها قصيدة  لنا  يتضح  القصيدة،  القصري من 

تكون  أْن  وتتمنى  الحبيب؛  حضن  يف  تتحرك  التي  املغنيَة  إيريَس  الشاعرُة  أصبحت 

مغطاة بكفه. ثم تقارن أنفاس حبيبها بالنسيم العليل. وتؤكد صورة القمر املجلجل عىل 

الجو الرومانيس للقصيدة املليئة بالعواطف املداعبة: 

»مبعانقتَك

أصبحُت إيريَس املغنية

وصارت أنفاسك

نسيامً ناعامً يرعشني

تحت ضوء القمر املجلجل

خذ كفك وغطِّني اآلن.«

سامت التشخيص نفسها نراها يف قصيدة أخرى عنوانها »ورقة الشجر املتساقطة«. 

القصيدة طويلة، لذلك لن أتحدث إال عن جزء منها فقط. يف األشطر األوىل من هذه 
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القصيدة، مشهد ربيعي )عندما يكون الربيع يف كل مكان يهمس يف آذاننا(، لكن فكرة 

األوراق املتساقطة تجعلنا نشعر بذكريات الشتاء والظالم، والتي يبدو أنها تقودنا إىل 

الحزن. يبدو أن عالقتها تتأثر بيشء ما حدث يف الشتاء:

»لكنَّ األوراق املتساقطة تحت األقدام

تشري إىل الشتاء املايض اآلثم

والذكريات املظلمة،

تهزنا بعمق

فتتحاىش أعيننا التالقي.«

اعرُة يف املعنى الذي تحملُه الفصول يف أذهان الناس  ُل الشَّ يف األشطر التالية، تتأمَّ

عن  تتحدث  التي  القصائد  أن  انتباهها  لفت  وقد  األشجار.  عند  املواسم  معنى  ويف 

أوراق األشجار املتساقطة ميكن أن تنقَل للبرش مشاعر من نوٍع ما، لكنها ال تعني شيئاً 

النمو  به:  القيام  الشجرة يشء واحد وعليها  يهم  ما  إنَّ  بل  األشجار؛  من وجهة نظر 

دون االنفصال عن األرض )تظهر القصائد حول األوراق املتساقطة والرباعم يف آالف 

السطور. إمنا يبقى موضوع الشجرة األبدي األوحد: »التمدد الحر يف السامء، دون 

االنفصال عن األرض مطلقاً«(.

 يف املقطع األخري ميكننا أن نرى تجسيد شخصية الشاعرة بالورقة املتساقطة، إْذ 

يتم التشديد عىل املشهد الحزين للموت من خالل ذكر األرض املظلمة، واللحن الحزين 

للريح. بينام األنا الداخيل للشاعرة يستلقي بسالم، ينتظر ما هو أفضل؛ ويف حني أنه 

ليس حلام بهيجاً، فال يزال هناك أمل يف نوٍع من العزاء: 

»فجأة ..

أشعر أنني ورقة متساقطة أيضاً،

مستلقية عىل األرض املظلمة،

وقد تكون الريح لحني الحزين.

أنتظر بسالٍم

أن ينري الحلم األخرض جسدي من جديد.«

 أخرياً وليس آخراً، أود أن أشري إىل إحدى قصائدها األخرية املكتوبة بعد عام 1989. 

»طائر الكريك األبيض« قصيدة مؤرخة عام 1996، تحمل بعض مالمح التقاليد الصينية 

يف صورة الطائر الصويف الذي يطري جنوباً، حسب إحدى وجهات النظر، لكنها يف 
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سياقها الكامل ترتبط بالشعر الغريب الحداثوي أكرث بكثري من ارتباطها بالشعر الصيني 

التقليدي. وعىل الرغم من بعض أوجه التشابه بني الطائر الصويف والكريك األبيض، 

الذي أكدت عليه الشاعرة يف أبياتها، فهناك يشء من الواقعية. تصف تشو تينغ طيور 

الكريك البيضاء الحقيقية التي تطري باتجاه بحرية )بويانغ(. هذه البحرية، الواقعة يف 

مقاطعة جيانغيش، والتي هي أكرب بحرية للمياه العذبة يف الصني. خالل فصل الشتاء، 

تصبح البحرية موطناً لعدد كبري من طيور الكريك السيبريية املهاجرة، والتي يقيض ما 

يصل إىل تسعني يف املئة منها الشتاء هناك. وإذا نظرنا إىل القصيدة، نجد أنَّ أبياتها 

استعارات لذلك املكان بالذات؛ أسلوب الكتابة بأكمله يشبه قصيدة لكاتب معارص مع 

تلميحات طفيفة فقط إىل األساطري الصينية.

 عندما بدأت يف ترجمتها، واجهت مشاكل جدية يف الحصول عىل املعنى الصحيح 

لنا الشاعرة أن نتعقب صورها ومشاعر املعاناة التي مرت  لهذه القصيدة. لقد تركت 

بها. فهل هذه القصيدة عن الخلود؟ هل هي معاناة أبدية أم أنَّ النفاذ منها ممكن؟ 

لقد برز هذان السؤاالن عند بداية ترجمتي. فهذه القصيدة مختلفة متاماً عن القصائد 

األخرى الواردة هنا، التي يأت فيها املعنى الرمزي واضحاً بشكل اعتيادي، وعىل العكس 

هي أعمق بكثري وتحليلها أصعب من القصائد السالفة األخرى؛ إضافة إىل أنها أكرث 

فلسفية. من هنا ميكننا أن نرى إىل أسلوب الشاعرة ومزايا تطوره عىل مدى ستة عرش 

عاماً تقريباً.

أنَّ  إذ  الحرية،  غياب  إىل  كإشارة  ذكره  مر  قد  البارد،  بأن جو سيبرييا  نشعر  قد 

سيبرييا مكان مشهور لدى السجناء. يف بداية القصيدة، ميكننا أن نرى املقدمة النرثية 

البيضاء. بعد ذلك، تتوجه  البجعة  الصغرية نفسها كام هي الحال يف القصيدة أعاله 

إىل  تلميح  أي  دون  حتى،  واليائسة  والباردة  القاسية  البالد  إىل  القصيدة  الكاتبة يف 

الراحة، تلك البالد التي كانت منذ آالف السنني موطناً لطائر الكريك األبيض الذي يأت 

إىل بحرية بويانغ لقضاء الشتاء هناك:

»األهوار، واملعاناة والربد

األغنية الرنانة لسجناء سيبرييا

ستون مليون مسار للشمس

يف الربيع والصيف

إنها كلها أرواح ميتة يف األصداف
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تنرث ندفاً كبرية من الثلج

مثل ريش اإلوز

تنتفخ يف الصني

فتشكل بحرية بويانغ

غري املتجمدة.«

 تستمر القصيدة بصورها الشعرية وترتاكم إحداها فوق األخرى، دون أن نستطيع 

الحصول عىل التعريف الدقيق ملعناها. اليشء الوحيد الذي ميكننا فعله هو االستمتاع 

بجامل هذه الصور. وهذا قد يعني أن الكريك ال ينىس الربد أبداً، عىل الرغم من أن 

ذاكرته انهارت يف البحرية الجميلة املغطاة باللون األحمر لشمس الغروب، كذلك الناس 

ال ميكن أن ينسوا املعاناة:

»غارقاً يف غروب الشمس

كان القصب

ومتناثراً عىل طول الضفة

والسامء الحمراء أتلفت طواعية الطريق

وذاكرة املرء انهارت مؤقتاً يف البحرية

بني األسامك ذات القشور الرقيقة«

 لكن ذكر املصري املحتوم مسبقا،ً والتيار البارد الذي ال ينىس مطلقاً لغته األم يدل 

عىل أن الكريك يجب أن يعود إىل سيبرييا القاسية ألنها موطنه األم:

ى مصريهم املحتوم، »فجأًة تبدَّ

التدفُّق البارُد

القادُم من اللغة األم

التي ال تُنىس مطلقاً«.

إنَّهم ال يزالون يديرون رقابهم باتجاه الشامل، نحو املكان الذي يعيشون فيه:

»وعندما يتحرك العشب

يف مهب الريح،

فإنه ال يزال

يتجه نحو الشامل كل ليلة.«

 الناس جميعاً متشابهون؛ فهم ال يستطيعون نسيان أوطانهم األم، حتى ولو كانت 
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مكاناً ال متنحهم إال املعاناة.

لنا الشاعرة أن نتخيل اإلنسان الجليل، الذي ال  يف أشطر املقطع األخري، أتاحت 

يزال، رغم أفكاره التأملية، عرضة لالفرتاء عليه من مخلوق وضيع جداً مثل حرشة، لكنه 

من باب االزدراء تم تصويرُه عىل أنه سحابة مذهبة، ويشء جميل إمنا متدفق، ورسيع 

التغري، وال شكل دقيق له؛ يشٌء رسيع الزوال. وهذا يشري إىل قرص حياة اإلنسان وهو 

أمٌر شائُع الحدوث يف الشعر الصيني:

»امللك الجليل غارق يف التأمل

ومع أنَّه ال يعطي باالً للرثثرة

فقد أطلقت عليه الذبابة

اسَم السحابة املذهبة.«

متتاز هذه القصيدة بأنَّها أكرث فلسفية من قصائدها السابقة؛ فإحساسها الصادق 

يف أعاملها األوىل يتحول إىل إحساس أعمق، والغني باملشاعر هناك، يقابله غنى يف 

ة مفتوحة عىل جميع احتامالت تفسريها. املحتوى، وإملاحات متنوعة واستعارات محريِّ

الخامتة	 
 يف الختام نرى أن صور الطبيعة كثرية الورود يف شعر تشو تينغ. فهي تستخدمها 

وحزنها  وحبها  مشاعرها  عن  التعبري  أجل  من  األحيان  أغلب  يف  املجازي  مبعناها 

وتأسفها عىل مرور الوقت، ورصاعها من أجل الحرية ومشاعر أخرى. تتأثر قصائدها 

عن الطبيعة بطريقة ما بالتقاليد الصينية املألوفة عن مناظر الطبيعة، إمنا تعود أكرث 

مصادر إلهامها إىل شعر الرومانسيني والشعر الصيني يف عرشينيات وثالثينيات القرن 

املايض. أما غايتها من تصوير مفردات الطبيعة يف  قصائدها فليست محصورة يف 

إىل جانب  البرشي.  الكائن  تجاه  التعبري عن مشاعرها  أجل  من  إمنا  املشهد؛  وصف 

قصائدها التي تصور املناظر الطبيعية، نجد يف شعر تشو تينغ كثريا من القصائد التي 

تعرب  إنها  ذلك.  وغري  والحيوانات  والزهور  األشجار  مثل  الطبيعة،  مفردات  تستخدم 

الهدف من  ليتحول  التشخيص  وتستخدم  املشاعر  واسع من  كبري عن طيف  إىل حد 

الرقيقة  بالعواطف  ومفعم  دائم  بشكل  الداخيل. شعرها شخيص  أناها  إىل  قصائدها 

عاٍل،  بصوت  تتحدث  ال  هي  نسوية.  ليست  لكنها  للغاية،  أنثوية  قصائدها  واللطيفة؛ 

بل تهمس قصائدها كام لو أنها مكتوبة لنفسها فقط، وقد يكون هذا هو السبب وراء 
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اإلعجاب الواسع الذي نالته أشعارها يف الصني.

تحتل مكانة خاصة  لكنها  الطبيعية موضوعها األسايس،  الطبيعة ومناظرها  ليست 

البرش  التشخيص واإلملاحات من خالل مقارنة  الشاعرة  تينغ. تستخدم  تشو  يف شعر 

باألشجار والحيوانات. تقول عىل لسان الطبيعة ما مل تستطعه بشكل مبارش، إىل أن 

أصبحت استعاراتها املتصلة بالطبيعة جزءاً ال يتجزأ من لغتها الشعرية.

التقليدي  الصيني  الشعر  مع  املشرتكة  السامت  بعض  عىل  تينغ  تشو  شعر  يحتوي 

يف  كان  التقاليد  من  به  تأثرت  ما  أكرث  إنها  الكاتبة،  تقول  عفوية.  أكرث  تبدو  التي 

مراحل التعليم املبكرة من خالل عائلتها؛ فقد دفعها والداها منذ نعومة أضفارها إىل 

هذا  يزال  وال  املتعلمة.  العائالت  معظم  يف  سائداً  كان  كام  القدمية  القصائد  حفظ 

شائعاً حتى أيامنا هذه، إذ يتعلم األطفال الصينيون عن ظهر قلب إىل جانب إيقاعات 

بهذه  املؤلفني.  من  لعدد  تانغ  أرسة  عهد  من  القصرية  القصائد  من  كثرياً  الحضانة 

معيناً  قدراً  األطفال   يحفظ  القصرية،  اللحنية  النصوص  تكرار  الطريقة، ومن خالل 

كثرياً  استوعبت  قد  الشاعرة  تكون  بذلك،  معانيها.  يعوا  أن  قبل  الصينية  الثقافة  من 

من الشعر الصيني التقليدي والجامليات دون إدراكها لذلك. وإذا أُخذت هذه النقطة 

بعني االعتبار، سيكون تأثري عائلتها يف أدائها اإلبداعي الالحق أكرث أهمية من تعليمها 

األكادميي، ال سيام أن تعليمها الرسمي يف املدرسة كان قد انقطع بسبب أحداث الثورة 

الثقافية. إنها بالتأكيد شاعرة معارصة متتاز بلغتها الشعرية الخاصة دون التأثر املبارش 

أو الكبري بالشعر الصيني القديم. 

يبدو من قصائدها، بأنها عاشت تجربة املعاناة، ولكنها عىل عكس بعض الشاعرات 

الغربيات، مل تتجاوز معاناتها قدرتها عىل التحمل. ُجرحت كثرياً، لكنها متكنت دامئاً 

من تضميد جراحها بنفسها. هي شاعرة صينية، تتكئ عىل تقاليد شعرية طويلة عربَّ 

فيها كثرٌي من املبدعني عن مشاعرهم من خالل وصف الطبيعة. لقد أتاحت لحزنها 

أن ينجرف بعيداً مع النسيم مثلام تنجرف ورقة الشجر منصاعًة للرياح، تجرفها أمواج 

البحر، وتحولها إىل مشهد جميل حزين. يعكس شعرها العامل األنثوي املفعم بالعواطف 

التي تشفيها من جروح الحياة. 

  »زين« تعني: السالم والسكينة وقد أُطلق هذا االسم عىل مدرسة يابانية للامهايانا 

البوذية تؤكد عىل قيمة التأمل والحدس.



د. رضا األبيض
كاتب وأستاذ جامعي من تونس

امللخص
املؤلف  بعتبات  مسجيا  الكتاب  يجد  األصلية  لغته  يف  الكتاب  قارئ  كان  إذا 
والنارش، وهو ما يجعله حذرا يف التعامل مع هذه املصاحبات النصية ذات الوظيفة 
التأثريية والتوجيهية، فإنه حني يقبل عىل قراءة نّص مرتجم يكون إزاء رضب آخر 
من العتبات، سواء ضمن الكتاب نفسه أو خارجه، هي تلك التي يكتبها املرتجم. 
التي تحتاج، ال شّك، حذرا مضاعفا وجهدا أكرب يف  إنها » عتبات املرتجمني«، 

تلقيها مبا يجعلها مفيدة تساعد عىل الفهم فال تيسء وال تربك القراءة. 

عتبات•المترجمين
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املقّدمة: 
لغويتني  بنْي  تواصليتني  وضعيتني  بني  وسيطًا  باعتباره  املرتجم  يُعرف 

 interculturelle )Amparo Hurtado Albir ,ثقافيتني وبنْي   interlinguistique

p 96, 1990( أّما النصُّ املرتجُم فهو فعالً تحّول من لغٍة وثقافة منطلق source إىل 

أخرى هدٍف cible. وهو نّص للمؤلِف. وليس للمرتجم سوى فعِل ترجمته. ومعنى أالّ 

فاملرتجم  يرتجُم،  الذي  النّص  غيابَه يف  يعني  ال  الرتجمة  فعل  سوى  للمرتجم  يكون 

حارٌض، ولحضوره مستوياٌت ولتأثريِه يف ما يرتجُم درجاٌت. 

والواقُع أّن الحياَد أو املوضوعيَّة املطلقَة ال معنى لها يف فعل الرتجمة. فالرتجمة 

خيانة، كام هو معلوٌم، أي أنَّ التدّخل والتحريَف هو من هويّة فعل الرتجمة وال ميكن 

بأيّة حال من األحوال إدعاُء خالَف ذلَك. ولكْن للتحريف درجاٌت، فمنه املقبوُل ومنه 

املرفوُض. 

التي   les paratextes املصاحبة  الّنصوُص  وتدّخله  املرتجم  حضوِر  مظاهر  ومن 

تحيط بالنّص املرتجم والتي يحتويها الكتاب péritextes )autour de texte املحيط 

 Gérard( )الفوقي التأليفي épitextes ):autour de livre التأليفي( أو تكون خارجه

Genette, 1987,p11( وهي يف الحالتني ترافقه وتشري إليه ومتارس النفوذ والتوجيه 

الواعي وغري الواعي. 

املرتجُم،  يكتبها  التي  الّنصوُص  هي  املقالة،  هذه  تعنينا، يف  التي  املصاحبات  إنَّ 

والتي يكون مسؤوالً عنها. ويوقعها باسمه. ففي الكتاِب املرتجم توجد أيًضا مصاحبات 

من تأليِف الكاتب أي أنَّها جزٌء من الكتاب األصيل )مقدمة، وهوامش..(. وأخر تكون 

 péritextes الّنرشي(  )النصَّ  مثال  الرابعة  والصفحة  كالغالف،  النارش  انجاز  من 

éditoriaux.. ما مل تقع اإلشارة إىل خالف ذلك.

 .paratexte :إّن مصطلح النصوص املصاحبة هو ترجمة للمصطلح الفرنيس

والواقُع أّن ملصطلح paratextesترجامٌت عربية كثرية نذكر منها: مناصات، عتبات، 

أنَّها  دالالتها  وجامع  النيّص..  املحيط  مصاحبة،  نصوٌص  موازية،  نصوٌص  هوامش، 

نصوٌص تحيُط بالنّص »األصيل« أو املنت وتجعله، كام يقول جينيت G Genette، يقّدم 

 le paratexte ce par quoi un texte se fait livre« )G.« :نفسه باعتباره كتاباً. يقول
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Genette, 1987, p7( وهي نصوٌص أو عتباٌتseuils تقف يف مكان بني داخل النّص 

وخارجه، وتتصل باملنت تقدمياً وتلخيصاً وتفسريا ودعوة إىل القراءة... إنَّها تحمي وتخرب 

ت من املداخل األساسية والهامة التي منها ندلف إىل دهاليز  وتحاجج وتُقنع.. لذلك ُعدَّ

املنت. ومن املنت نعود إليها يف حركة ذهاب وإياب تؤكِّد أّن ثنائية املركز والهامش، يف 

هذا السياق، مل تعد ذات معنى. لقد أضحت العتبات نصوصا أساسية أيضا. 

يقول فيليب الن philipe Lane يف كتابه la périphérie du texte : كام أّن النص 

إالَّ يف  معناه  املوازي  النص  يكتسب  ال  كذلك  يُدرك مبعزل عن محيطه  أْن  ال ميكن 

 )148-Philipe Lane ,1992,pp.147( عالقته بالنص

والحقيقة أّن العتبات عامة، إىل وقت قريب، مل تكن تلقى االهتامَم املطلوب من 

ْت نصوًصا عرضية هامشية ال قيمة لها سوى الزينة الشكلية. ولكن  قبل النقاد. لقد ُعدَّ

تطور الدراسات االنشائية جعلها مسألة هاّمة وخطرية يوليها الكتاب والدارسون عىل 

حدٍّ سواء عنايتهم، خاصة وأنَّها، كام يقول ميللر H.Miller يف كتابه: إيتيقا القراءة 

ية أكرب  Ethics of Reading، متثل موضعا يكشف فيه مؤلِّفها عن نفسه وفيه يجد حرِّ

للتعبري عن أفكاره ورؤاه )جي هلبس ميللر، 1997، ص 29(.

إّن أهّمية املصاحبات تكمُن يف صلتها باملعنى، إذ أّن »قراءة املنت تصري مرشوطة 

بقراءة هذه العنارص، فكاَم أننا ال نلُج فناء الدار قبل املرور بعتباتها، فكذلك ال ميكننا 

الدخوُل إىل عامل املنت قبل املرور بعتباته، ألنها تقوُم من بني ما تقوم به بدور الوشاية 

والبوح، ومن شأن هذه الوظيفة أْن تساعَد يف ضامن قراءة سليمة للكتاب أو للنص.« 

)عبد الرزاق بالل 2000, ص 23(.

الفرعية  والعناوين  العنواَن  تضّم  مقتضبًة  نصوًصا  تكون  ما  عادًة  املصاحباِت  إّن 

واملداخَل واملالحق وكلمة النارش والتوجيهات الهامشية واإلهداء والفهارس، وقد تكون 

نصوًصا خارَج الكتاب مثل الشهادات والحوارات.. تقرتُح نفَسها عىل القارئ منظومًة 

فكريّة وثقافيَّة / إيديولوجيَّة، وعتبًة ال ميكن تجاوزُها ألنَّها مثقلة، إضافة إىل الظاهر 

الرصيح، باملضمِر واملسكوت عنه.. 

والذي يالحظه الّدارُس أّن املصاحبات يف كتاِب املؤلف، مبدعاً كان أو ناقداً، مل ترث 

جدالً مثل الذي أثارته مصاحباُت املرتجم يف الكتاب الذي يرتجُمه. 
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لقد انقسم Pascale Sardin,2007(( حول رضورة هذه العتبات وأهميتها الّدارسون 

الرسالة  وصول  تضمُن  ألنَّها   indispensable رضورية  تراها  طائفة  إىل  والباحثون 

كاملة واضحة للقارئ، خاصة وأّن همَّ املرتجم أْن يكون أميًنا وفيّا للنّص الذي يرتجُمه 

عىل خالف ما يكون عليه األمر بالنسبة إىل املؤلف. 

إّن هدَف تحقق األمانة والوفاِء للنص األصيل املنطلِق عادة ما يحتّم عىل املرتجِم 

أْن يتدّخل ملزيِد الرّشح أو التفسري والتنبيه رغم أّن »إيتيَقا الرتجمة«، يف رأي بعض 

أّول  إىل  يتقّدم  أْن  يجُب  الذي  املؤلِف  وراء  يتالىش صوتًا  أْن  إىل  تدعوه  الدارسني، 

الصفحة  أسفل  املالحظاِت  اعتبار  إىل  ذهبت  التي  الثانية  الطائفة  رأي  وهو  الرّكح. 

 la honte du »وسائِر العتبات التي تكون من انشاء املرتجم هي »عاٌر عىل املرتجمني

 Eléna Gueorguiva, p.( وهي دليُل فشله والتجائه إىل الحلَّ األسهل ،traducteur

11-22,(. لقد فشل يف رأيهم، يف أْن يجّر بخربته تلك املالحظاِت إىل النّص، فاستخدم 

الحوايش حالّ يخفي عجزَه. 

الذي  النّص  إىل  املالحظاِت  تلك  يجّر  أن  للمرتجم  كيف  يتساءل  أْن  لسائل  ولكْن 

أو  األصل  لخطأ يف  أو تصحيًحا  خاصاً  رأياً  أو  زيادة  تكون  قد  أنَّها  والحال  يرتجُمه 

اقرتاحا لرتجمة أخرى..؟ 

الواقع، إّن الجدَل يف موضوع مدى رضورة املصاحبات يبدو، يف تقديرنا، جزءاً 

من النقاش واالختالف بني أنصار النص املصدر les sourciers وأنصار النص الهدف 

les ciblistes. ومع ذلك فإّن املرتجمني مل يتخلوا عن كتابة نصوٍص مصاحبٍة سواء 

تقدميًا أو مالحظاٍت وتنبيهاٍت ومسارد تساعُد القرّاء عىل الوصول إىل النص املرتجم 

وفهمه. 

وهو ما يؤكّد أّن املصاحبات ليست نصوصا هامشية أو تافهة تعرّب عن عجز، بقدر 

ما هي نصوٌص هاّمة رضورية رشط أْن يدرَك القارئُ كيفية التعامل معها، أْي أن يكون 

قادرا عىل االستفادة منها والتحّرر منها يف الوقت ذاته باعتبارها سلطة توجيهية قد 

تلِقي بظاللها عىل كيفية استقبال النّص املرتَجم. 

املصاحُب  النص  يعرّبُ  مدى  أّي  إىل  مناقشِة  من  املسألة  تتحول  ذلك  عىل  وبناء 

للمرتجم  املطلق  فاالختفاُء  ومسؤوليته.  القارئ  دور  مناقشة  إىل  املرتجِم  عجز  عن 

خيانة  الرتجمة  ألنَّ  وهٍم،  غري  الواقع،  يف  ليس،   l’invisibilité du traducteur
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traduire c’est trahir  )traduttore, traditore ( كام قيل، دون أن يعني ذلك الحقَّ 

يف الحرية املطلقة والتحلّل من كّل قيد أو رشط. 

إّن » إيتيقا« éthique الرتجمة ونزوَعها إىل أْن تكون علاًم سمته الوفاء واألمانة ال 

يحوالن دون أن يستعيَد املرتجم ُ صوتَه يف فضاء املصاحباِت، فيعلّق ويحاور ويالحُظ. 

وليس يف ذلك، يف رأينا، أّي عاٍر أو أمارة عجز، بقدر ما أنَّ املرتجم ينقل املسؤولية إىل 

دائرة القارئ الذي سيصبُح يف مواجهة صوتني )الكاتب واملرتجم( لكّل منها فضاؤه 

الخاصُّ واسرتاتيجيته يف التعبري والحمل عىل اإلقناع. 

بكيفيّات قراءته، قادراً عىل  القارئ إىل أن يكون هو بدوره واعياً  وهو ما يدعو 

، يختلف  محاورة األصوات منتبهاً إىل الكشف عن حيلها ومكائدها. ويف ذلك، ال شكَّ

القراء. 

ولعّل من مظاهر تنّوع االسرتاتيجيات القرائية تأخري بعض الُقرَّاء قراءة املصاحبات 

إىل زمن ما بعد االنتهاء من املنت املرتَجم، واستهالل آخرين قراءتهم بالعتبات خاّصة 

املقّدمات أمالً يف أن تذلِّل بعض الصعوباِت. 

وعليه فإّن وعي القارئ بأهميّة هذه النصوص وبكيفية التعامل معها هو ما يجعلها، 

يف تقديرنا، مكونات إيجابية وليست أمارة عجز.  

 يف هذه املقالة نحاول التعرف عىل بعض النصوص املصاحبة )نصوص يف محيط 

الكتاب péritextes ونصوص خارج الكتاب Epitextes ( باعتبارها لحظة نتواصل فيها 

قرّاًء ونستمع إىل صوت املرتجم. وهي الشكَّ لحظٌة مختلفٌة ومتميّزٌة عن لحظة فعل 

الرتجمة عىل الرغم من ارتباطها بها، ومع أّن فعل الرتجمة هو مربر وجودها. 

ويف املقالة نحاول أْن نتبني وظائف هذه النصوص املصاحبة وأغراضها، وبالتايل 

نحاول تبنّي مدى الحاجة إليها : هل هي رضورة أم هي مجرد تقليد يف الكتابة والنرش 

un acte éditorial

ولقد اخرتنا للنظر يف املسألة :

اهداء dédicaceاملرتجم صالح القرمادي ضمن :

- مالك حداد : سأهبك غزالة، تر صالح القرمادي، الدار التونسية للنرش 1968.

مقدمة préface املرتجم محمد بدوي ومالحظاته notes ضمن : 
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- غليفورد غريتز : تأويل الثقافات، تر محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ط1، 2009

 إجابات repenses )dialogue( املرتجم ثائر ديب يف : 

- حوار مع املرتجم ثائر ديب، مجلة الوحدة، سوريا مارس 2010  

أنواع النصوص املصاحبة لنص الرتجمة : 

péritextes 1.  نصوص يف محيط الكتاب

د هذه النصوُص التي تكّون محيط الكتاب املرتجم بالنظر إىل عدٍد من املعايري  تتحدَّ

: كاملعيار الفضايئ أي موقعها يف فضاء الكتاب ويف عالقتها باملنت )قبله، بعده أسفل 

الصفحة، استطرادات تتخلل املنت..( ومعيار زمن الكتابة )قبلية، بعدية( ومعيار النوع 

املتخاطبني  بالنظر يف هوية  أي  والوظيفي،  التداويل  واملعيار  لفظة، صورة..(  )نص، 

والغاية من الخطاب.. 

املقدمة،  اإلهداء،   : عند  بالتوقف  نكتفي  كثرية  املحيطة  املصاحبة  والنصوص 

مالحظات الهوامش: 

.Dédicace : 1-1 : اإلهداء

نقرأ يف النص الذي كتبه صالح القرمادي لرتجمة رواية سأهبك غزالة ملالك حداد 

)منشورات الدار التونسية للنرش 1968( : اإلهداء التايل : 

األملانية –  الحبِّ األشقر والقواميس  الحبىل، وساجٍن  »إىل صاحِب هذه الرصخة 

الفرنسية بفنادق باريَس، ومغرِق الصحراء والحي الالتيني يف كؤوس »الروزي«، ومبيِد 

الغزالن يف أعني عّشاق العرق الرشقّي األكرب... إىل الصديق الذي ال أعرفه إالَّ من 

بعقر حانوت  الفرنسية، وكأٍس قد رشبنا  الشاملية، وفصاحِته  افريقيتنا  خالل صدفِة 

لبيع الكتب العتيقة بنهج« االوديون« بباريس ذات عشيَّة، كأٍس واحدة جمعتنا ألول مرة 

مشعَشَعة مبحادثة ثائرة ثورة االخاء، رقصت فيها أمانينا اللغوية وعّربنا فيها بالخياِل 

جميع ما ألفه الكتاُب الجزائريون. وإىل جميع قراِء العربية سواء أنطقوا بالضاد أم ال. 

م هذه الرتجمة. صالح القرمادي  تونس 1966 »  أقدِّ

والتأليف. وميثِّل،  الكتاب  مألوف يف  تقليٌد  : عام، خاص. وهو  أنواٌع  االهداء  إّن 

عادة، النصَّ الثاين بعد العنوان. يجد يف نفِس القارئ هًوى ملا فيه من مشاعر الود 

والحب. فهو نص باعٌث عىل االنرشاح، وبالتايل يكون دافعا إىل فعل القراءة ومكابدة 
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مشاقها. 

ولقد حظي »اإلهداء« باهتامم الدارسني من جهة هويَّة املهدى إليه واختيار عبارات 

 .)Genette Gérard , p 125( ..اإلهداء

واالهداء نوعان: إهداء نسخة الكتاب، وهو إهداٌء يكتبه املؤلف بخطِّ يده عىل نسخة 

من الكتاب 

وإهداء الكتاِب كعمل، وليس كنسخة، ويكون نّصاً ُمصاحباً مطبوعاً أْي عتبة، ويكون 

موجها لشخص أو أشخاص معيّنني أو دون تعيني. ومن وظائف االهداُء ترشيك القارئ 

وتحبيبه يف القراءة وحثه عليها أو االعرتاف بفضله أو السعي إىل كسب وّده..

فهو  مالك حداد  رواية  ترجمته  لنّص  القرمادي، مرتِجاًم،  كتبه  الذي  االهداء  أّما 

اهداء ملالك حداد ذاته مبدعا ومثقفا و«ابن بلد« وصديقا. لذلك فهو من نوع اإلهداء 

الخاّص لشخص معنّي. 

وأضاف القرمادي مهدى إليه آخر هو »قراء العربية« دون تعيني. 

والناظر يف نص إهداء املرتجم من جهة البناء اللغوي يالحظ أنَّه كان من جنس 

اد نّصه الروايئ، فلغته أدبيَّة وشعريَّة، بقدر ما أخرب من خاللها  اللغة التي كتب بها حدَّ

عن بعِض صفات املؤلف و وجوه تناغمهام فكراً وسلوكاً.. كشف عن كفايته وقدرته هو 

يف تأليف الكالم األديب الجميل. 

لقد كان إهداء املرتِجم مناسبًة وفضاء حقق فيه وظائف شتّى بعضها ظاهُر القصد، 

وبعضها اآلخر قد يكون غري مقصود خاصة ما اتصل منه بسرية املرتجم ذاته مشاعر 

ورؤية وأحالًما...

préface 1-2 : املقدمة

منها،  والهدف  التقديم  لحظة  وفق  متغري  ووظائفي  تداويل  بوضع  املقدمة  تتميُز 

ونوع النصِّ املرتجم وطبيعة الجمهور املعني. فهي تختلف باختالف نوِع النصِّ املرتجم: 

إبداعي، فكري، وهل أنّه يرُتجم ألوَّل مرّة أم أّن هذه الرتجمة ُسبقت بأخرى، وهل أّن 

العاديني أم من املختصني يف حقل من  القراِء  الذي يستحرضه املرتجم من  املتلقِّي 

حقول املعرفة، وهل أنَّ النص هو أوُل عمل يرتجُمه املرتجم أم ال وهل الرتجمة فرديًَّة 

مة طبعات الحقة..  مة الطبعة األوىل أم مقدِّ مة هي مقدِّ أم هي جامعية، وهل أنَّ املقدِّ
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إىل غري ذلك من » املتغريات« variant املكيفة لنص التقديم 

مة نصٌّ ال ميكن تجاوزُه بسهولة فهي عتبة تحملنا إىل فضاِء املنت، وقد  إّن املقدِّ

ال تتيرّس أو تستقيُم قراءتنا له إالّ بها. إنّها نّص محّمل ومشحوٌن، وهي وعاٌء معريّف 

وإيديولوجّي تعرب عن رؤية كاتِبها الذي هو املرتجُم، من خاللها يوّجه عملية االستقبال 

املتلقِّي  تتميَّز بسلطٍة قويٍَّة تأرس  النصَّ املرتجم ومساراته. فهي  تلقي  ويحدد كيفياِت 

فتُخضعه لها منهجاً ورؤية. 

وتسمى أيضا تقدمياً وفاتحة ومتهيداً وخطبًة ومطلعاً وديباجًة وفاتحًة واستهالالً. 

وهي أنواٌع بالنظر إىل محتواها وحجمها والغاية األساسيَّة منها.. 

ولعّل أهّم الوظائف التي ميكن أن تنهض بها هي: 

ـ إخبار القارئ مبوضوع الكتاب بفصوله، ومبدى أهميته و بأطروحات صاحبه 

ـ إخبار القارئ بظروف ترجمة الكتاب 

ـ تنبيه القارئ إىل كيفية قراءة الكتاب )بيان االختيارات ورشح العالمات..( 

مة فضاء إلظهار علم املرتجم وسعة اطالعه  ـ قد تكون املقدِّ

ـ وقد تتحول إىل حوار مع ما جاء يف الكتاب املرتجم من أفكار وآراء دفاعا أو نقدا 

يف هذه الدراسة نحاول أن نجرَي تطبيقا عىل: 

مقدمة ترجمة كتاب: تأويل الثقافات The Interpretation of cultures )منشورات 

مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2009(.

إّن مؤلَِّف الكتاب هو كليفورد غريتز،Clifford Geertez وهو أستاذ علوٍم اجتامعيٍة 

يف برنستون / نيوجريس(. أّما مرتجمه فهو محمد بدوي أستاذ اللغة اإلنكليزية وآدابها 

يف الجامعة اللبنانيَّة، ولقد نرشت الكتاَب املنظمة العربيَّة للرتجمة. 

مة املرتجم بني الصفحات 7 – 67، ويستهلّها ببياِن موضوع الكتاب. يقول:  تقع مقدِّ

»موضوع هذا الكتاب هو الثقافة، وبتعبري أدّق الثقافة من وجهة نظر أنرثوبولوجية » 

مته، التي صارت  م مقدِّ ع شارحاً هذا املصطلح منبهاً إىل سوء استعامله، فيقسِّ ثم يتوسَّ

دراسة، إىل فصول أو محاور:
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1.  تعريف الثقافة: 

معاٍن  من  يحمل  وما  التاريخ  يف  وحركته  اإليتيمولوجي  واصله  املصطلح  يعرف 

ودالالت )ص 7(، ويالحق تعريفات املصطلح يف علم االنرثوبولوجيا: تايلر، األمريكيان 

كروبر وكلوكون، ويبنيِّ كيف أّن اعتبارهام الثقافة »عملية تجريدية » أو مجردة أثار 

إثارة قضية الرتميز  م لها حالًّ. ويقوده ذلك إىل  أْن يقدِّ تساؤالٍت حاول ليزيل وايت 

وإىل أن يناقش الفارق العقيل بني اإلنسان والحيوان: هل هو فارق يف النوع أم يف 

أّن السلوك الثقايف / اإلنساين هو السلوك الرتميزي ويتساءل  الدرجة.. ليخلص إىل 

: هل القدرة عىل الرتميز معطاة وتامة أم أنَّها تتطور؟ ويذهب إىل أّن الفكر / العقل 

ميّر بأربعة مراحل، وأنَّ املرحلة الرابعة هي املرحلة الرمزية وهي مرحلة التعلم والتنوع 

والحرية أي الثقافة )يف مقابل املراحل التي تسيطر عليها الغريزية( ثم يوضح ثنائية 

الثقافة العامة والخصوصيات الثقافية موظفاً النموذج اللساين: لغة / كالم، ويرشح قوة 

األثر الثقايف عىل فكر الشخص وسلوكه ويوضح فكرة »الشخصية النموذجية » لينتقل 

بعد ذلك إىل مناقشة ظاهرة التمحور الثقايف وأطروحة النسبية الثقافية.. والفرق بني 

االنتشار الثقايف والغزو الثقايف.. 

2. مقاربات يف دراسة الثقافة :

يبني املرتجم يف هذا املحور من مقدمته/ دراسته كيف أّن البحث األنرثوبولوجي 

منطقياً..  جغرافياً  منهجاً  تتّخذ  قد  املقاربة  أّن  وكيف  »مالمح«،  إىل  الثقافات  يجزئ 

أنرثوبولوجية،  وجهة  من  الثقافة  يف  بحث  هو  الكتاب  بأّن  أسلفنا  »وكام  يقول:  ثم 

أهمُّ  تعريفها،  األنرثوبولوجيا:  بحثاً يف  املقدمة  اآلت من هذه  الجزء  ولذلك سيكون 

وتاريخ  لألنرثوبولوجيا،  تعريفاً  ويقّدم  )ص20(.  هنالك«  إىل  وما  أعالمها  مدارسها، 

عرضاً  م  قدَّ ثم  م(،  ق   5 القرن  )منذ هريودوت يف  األنرثوبولوجية  الدراسات  نشأة 

املتحدة  والواليات  بريطانيا  يف  وألعالمها..  األنرثوبولوجية  الدراسات  ألهمِّ  موجزاً 

وفرنسا وأملانيا..
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3.  مؤلف الكتاب:

كليفورد  الكتاب  مبؤلف  املرتجم  يهتمُّ  املقّدمة  من  الثالث  املحور  أو  القسم  ويف 

تأثرياً  وأبعدهم  األمريكيني  األنرثوبولوجيا  أبرز علامء  من  واحداً  »كان  الذي  غريتز 

يف  التأويلية  املدرسة  مؤسس  يُعدُّ  وهو  العرشين.  القرن  من  األخرية  العقود  خالل 

وللفكرة  الثقافة  الرموز يف  لدراسة  األهميّة  إليالء  الدعاة  أكرب  ومن  األنرثوبولوجيا 

القائلة بأنَّ هذه الرموز تضفي معنًى ونظاماً عىل حياة الناس« )ص44( 

وأهّم  أطروحاته  عند  ويتوقف  غريتز،  ألفها  التي  الكتب  إىل  املرتجم  ويشري 

يُعرّب  التي  املوروثة  التصورات  من  نظام  )حسب غريتز(  »الثقافة  يقول:  مصطلحاته. 

الحياة  عن  معرفتهم  ويطورون  البرش  يتواصل  بواسطتها  التي  رمزية  بأشكال  عنها 

ومواقفهم من الحياة » ويضيف محلالً« وهكذا يصبح دور الثقافة هو إسقاط املعنى 

عىل العامل وجعله مفهوماً. ويصبح دور الباحث األنرثوبولوجي محاولة تأويل الرموز 

الهادية يف كلِّ تراث » 

ويذكر املواضيع التي ركَّز عليها غريتز اهتاممه )ص 46(، وما تتصُف به شخصيته 

من موسوعية وما تتميَّز به كتابته من بالغة ستجلب إليه النقد وستجعل فهم نصوصه 

ترجمتها إىل لغة أخرى صعبة. )ص51( 

ويقود الحديث عن الصعوبات املرتجَم إىل توضيح اختياراته يف الرتجمة. يقول: 

جملة  من  شيئني،  عليها،  ذلك  بعضهم  يعيب  وقد  الرتجمة،  هذه  قارئ  يالحظ  »قد 

أشياء أخرى: استعامل صيغة الجملة اإلسميّة واالضطرار لرتديد بعض مكونات الجملة 

النحوية أحياناً«. ويرّبر اختياراته تلك يف عالقة بالرتكيب االنكليزي ومبقصد إفهام 

القارئ والتيسري عليه )ص 51(، ويشري إىل صعوبات من نوٍع آخر ويرشح الحل الذي 

اعتمده ليسهل عىل القارئ الفهم. يقول: » ومام كان يزيد األمر صعوبة يف كثري من 

األحيان إشارات أولفتات ثارة تكون واضحة وأطواراً تكون خفية مندمجة يف التعبري 

اندماجاً عضوياً )إىل مفهومات ثقافيٍة وأعامٍل أدبيٍة عامليٍَّة ومفكرين عامليني وحقائق 

تاريخيَّة وسياسيَّة.. إلخ، مام يفرتض بالقارئ أن يكون عىل اطالع بها. وكثرياً ما تكون 

هذه اللفتات رضورية ملتابعة املعنى. وقد حاولت أن أوضح هذه اللفتات قدر اإلمكان 

ا بني أقواس يف املنت أو حواٍش خاصة من املرتجم( ملصلحة القارئ غري املتخصص  )إمَّ

لتمكينه من متابعة النقاش« 
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بعد ذلك يهتّم املرتجم ببعض مراجعات النقدية لكتِب غريتز )روبنسون، بينثال، تايغر..( 

4.  كتاب »تأويل الثقافات«:

مة يهتّم املرتجم بالكتاب : تأويل الثقافات، فيبنّي  ويف محور رابع من محاور املقدِّ

» وقعه يف عامل الفكر وحقل االنرثوبولوجيا والدراسات الرتاثيَّة عىل وجه الخصوص » 

)ص55(، ثم يشري إىل بعض ما ذكره املؤلُف يف مقدمة الكتاب ويعرض أهمَّ ما جاء يف 

م فيه مؤلّفه »األساس النظري الذي  فصول هذا الكتاب بدءا بالفصل األول الذي يقدِّ

تقوم عليه سائر فصول الكتاب« )ص56(. 

إْذ يعرض ما جاء يف فصول الكتاب، يلخِّص أهمَّ األفكار التي يحتويها  واملرتجُم 

 « قوله:  مثال  ذلك  من  املؤلف.  تحليالت  إليها  أفضت  التي  النتائج  ويذكُر  كلُّ فصل، 

ويف الفصل الثاين يخلُص املؤلف إىل التأكيد بأنَّه يتوجب عىل الباحث ليك يصل إىل 

حقيقة اإلنسانيَّة املبارشة أن يغوص يف الحقائق ليصل إىل التفاصيل الصغرية متجاوزاً 

ثابت  فهم  إىل  ليصل  الفارغة  والتشابهات  الشائعة  والتصنيفات  املضلِّلة  التسميات 

ليس فقط للطبيعة األساسية للرتاثات املختلفة، بل أيضا لألفراد داخل هذه الرتاثات، 

التطور  تحليل  عرب  امللموسة  واألشياء  التفاصيل  خالل  ميرُّ  العمومي  إىل  فالوصول 

املادي، تحليل طريقة عمل الجهاز العصبي لإلنسان، وتحليل التنظيم االجتامعي الذي 

اإلنسان، وعرب  داخل عقل  تحصل  التي  النفسية  العملية  وتحليل  اإلنسان  فيه  ينخرط 

األمناط الثقافية التي يعيش فيها اإلنسان وتحليل التفاعل بني كلِّ هذه الظواهر«. 

 escorter ه مة préface التي يكتبها املؤلُِّف حامية نصِّ إّن من الوظائف الرئيسيَّة للمقدَّ

le texte مام سامه جريار جينيت »سوء الفهم«. فإذا كانت املقّدمة هي مقّدمة املرتجم 

فمن املفرتض أن تكون وظيفتها مساعدة القارئ عىل قراءة نص الرتجمة. غري أنَّها يف 

قًة ملقصدين: حامية نصِّ املؤلّف، وحامية  املثال ايل ذكرنا بدت ناهضة بالدورين محقِّ

نّص الرتجمة ذاته. 

وبناَء  أطروحاٍت  الكتاب  مداره  خطاباً  األول  الهدف  لتحقيق  املرتجم  ر  سخَّ ولقد 

ومفاهيَم املؤلِّف تكوينا وسرية.. 

ر لتحقيق الهدف الثاين خطاباً مداره صعوبات الرتجمة.  وسخَّ

النصِّ ونّص ترجمته، فأظهرت  الدراسة إىل مقصد حامية   / املقدمة  وزادت هذه 

سعة علم املرتجم وإحاطته ال مبوضوع النّص الذي يرتجم وقضايا الرتجمة فحسب، بل 
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أيضاً مبا يتصل مبوضوع الكتاب من علوم وقضايا..

مة /الدراسة( من رضورات  لسائل أن يتساءل: هل أنَّ هذا الشكل يف التقديم )املقدِّ

عمل املرتجم؟ أم هو اختيار دار النرش؟ 

والحقيقة أنَّ النظر يف مؤلفات أخرى ترجمها بدوي، ويف ما تنرش املنظمة العربية 

مقدمات  أنَّ  يعني  كليهام. مبا  عند  قاراً  توجهاً  ليس  الشكل  هذا  أنَّ  يالحظ  للرتجمة 

املرتجمني خاضعة شكالً ومحتوى العتبارات كثرية قد ال يكشف عنها النصِّ املصاحب 

نفسه. لذلك نحتاج إىل البحث عنها خارج الكتاب.

مفردة،  ألفاظاً  تكون  وقد  قصرية  فقرات  أو  جمل  وهي   ،les notes املالحظات 

 Pascale بكونها إضاءة وجيزة رضورية لفهم النص. وتذهب  petit Robert يعرِّفها

Sardin إىل أنَّ مهّمة املالحظات يف الهوامش توضيح مفهوٍم له خصوصية ثقافية أو 

حضارية. فنحن نحتاج إليها حني تنشأ فجوٌة سياقيٌّة، بسبب االختالف الثقايف، لتحّد 

 .))Pascale Sardin, 2007 منه بصفٍة واضحٍة وموضوعيَّة

وتحتّل املالحظات عادة موقعني: يف هامش املنت، وقد تتخلل املنت ويقع التنصيص 

عىل ذلك بعالمات مميّزة. 

والناظر يف كتاب »تأويل الثقافات« يالحظ أنَّها انترشت يف ثالثة مواقع هي: 

أ- مالحظات يف هامش املنت : notes bas de page  يرقمها املرتجم أو يشري إليها 

بعالمات، ومييّزها عن هوامش النص األصيل وإحاالته، وعادة ما ينبه يف أولها إىل 

أنها » من وضع املرتجم« 

يف  املرتجُم  يكتب  إذ  الثقافات«  »تأويل  كتاب  من   83 الصفحة  يف  ذلك  يظهر 

الهامش النص التايل: »إّن جميع الهوامش املشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل 

الكتاب، أما تلك املشار إليها بـ * فهي من وضع املرتجم«.

ومن أبرز وظائف املالحظات يف الهوامش الرشُح )رشح لفظة، اسم علم، ظاهرة..( 

والتفسري والتعليق.. 

نقرأ:  وفيه  الثقافات«  »تأويل  كتاب  من   83 الصفحة  الهامش يف  مثالً  ذلك  من 

»ب ف سكيرن  B F Skinner 1904-1990 عامل نفس أمرييك من أكرب دعاة املذهب 

السلويك الذي ينظر إىل السلوك اإلنساين بوصفه استجابات للمواريث البيئية ويستخدم 

م فيه املرتجم  العلمية املنضبطة لتوضيح الطبيعة البرشية«. وهو هامش يقدِّ الدراسة 
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إىل القارئ عدًدا مهاّم من املعلومات عن العلم املذكور يف النص األصيل، تاريخ والدته 

ووفاته وجنسيته وتخصصه الفكري واتجاهه الفلسفي.. وهي معلومات ال شك تساعد 

القارئ عىل الفهم. 

ولعلَّ الوظيفة التفسريية fonction exégétique هي األبرز. وهي الوظيفة األقل 

»تأويل  كتاب  289 من  الصفحة  نقرأ يف  كأن  كانت موجزة،  إذا  للجدل خاصة  إثارة 

البولينيزية. الشعوب  بعض  بحسب  الكون  يف  الكامنة  القوة  هي  »املانا  الثقافات«: 

براهام هو إله الخلق لدى الهندوس« .

غري أنِّ املالحظاِت إضافة إىل وظيفة الرشح، قد تنهُض بوظائف أخرى حجاجية حينام 

traducteur- »تستحيل تأويالً وإبداًء للرأي. وبذلك يتحوَّل املرتجم إىل » مرتجم معلّق

commentateur يساهم يف صناعة املعنى وتوجيه القراءة. ففي الصفحة 84 مثال نقرأ 

يف هامش املرتجم: »جيلربت رايل Gilbert Ryle )1900- 1976(: فيلسوف بريطاين 

له أبحاث مشهورة يف العقل البرشي وتأثري اللغة يف الفكر«.

وال خالف يف أّن وصف أبحاث رايل بكونها »مشهورة« هو إبداٌء لرأي من شأنه أْن 

يوّجه القارئ. 

عىل هذا النحو تتجاوز املالحظات وظيفة تفسري لفٍظ غامٍض إىل مناقشات بقدر ما 

ترثي العمل قد توجه القراءة وتؤثِّر فيها. ولذلك كان من الرضوري أن يتملك القارئ 

قدرة عىل التحرر من فخاخها. 

ب- مالحظات يف هامش النص األصيل 

ومثال ذلك : الهامش 30، ص 432. من كتاب » تأويل الثقافات«. 

للمؤلف وآخر  الهامُش عىل أكرث من صفحة، ويرتكب من نصني: نص  ميتّد هذا 

للمرتجم يتمثل يف عبارات وصفها بأنها تفسريية ووضعها بني أقواس مربعة. 

ج- مالحظات تتخلل املنت:

األصل  عىل  العريب  ه  نصِّ يف  يحافظ  فاملرتجُم  لغوية.  مرادفات  جلِّها  يف  وهي 

األجنبي لبعض املصطلحات والتعبريات وأسامء األعالم أو الظواهر.. وهي وإْن كانت 

من النص املصدر إالّ أنَّها يف النصِّ الهدف صارت إضافة من عنده، ألّن املفرتَض يف 

املرتجم أْن يكتب النص املرتجم باللغة املنقول إليها فحسُب. 

وعىل قيمة هذه املالحظات وأهميتها فإنَّها يف رأي بعض الدارسني قد تؤثِّر سلباً 
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 ..Elle rompt l’unité du texte عىل إيقاع القراءة ونسقها إذ أنها تكرس وحدة النص

 commentaire خاصة إذا طالت وصارت تعليقات

Sardin Pascale 2007(( عىل هذا النحو تصبح املالحظات فضاء للتفاوض متعّدد 

ما  وهو  واستعداده.  القارئ  وثقافة  وقصده  املرتجم  وثقافة  املؤلف  نصِّ  بني  األبعاد 

مينحها قيمة وخطورة يف آن معاً. 

Epitextes 2.  نصوص خارج الكتاب

النصوُص املصاحبة خارج كتاب الرتجمة أنواٌع منها: الحوار، الشهادة، املراسالت، 

يف هذا القسم من املقالة نقف عىل أهمِّ ما ورد يف نّص  الحوار الذي أجراه د. رفيف 

هالل مع املرتجم السوري ثائر ديب )مجلة الوحدة، مارس 2010(. 

الرتجمة  دوافع  يذكر  و  اهتاممه  يوضح مجال  األسئلة  املرتجم عىل  إجابات  ففي 

ويعرض مواضيع الكتب التي ترجمها ويرشح واقع الرتجمة اليوم ويبني ظروفها وما 

تقتضيه من جهد ووقت. ويف الحوار إعالم للقراء باملشاريع املستقبلية.. 

يتعالق مع  فإنّه  الكتاب املرتَجم  يقع خارج  الحوار عتبٌة نصيٌّة، وهو وإن كان  إّن 

ما يرتجم املرتجُم بشكل ظاهر، ويسهم يف تفعيل دائرة التلقي اإليجايب بالنسبة إىل 

القارئ املتابع..

لنص هو  املرتجم، وسابق  بالنص  الحوار إىل خطابني: الحق  تقسيم نص  وميكن 

مرشوع ترجمة. أما السابق فهو سلطة توجيه ألنه يقدم معلومات عن فعل أنجز ويدعو 

إىل تلقيه عىل نحو معنّي، وأما السابق فيامرس سلطة الدعاية واإلغراء بالقراءة. 

خامتة: 

تنهض املصاحباُت لنصِّ الرتجمة سواء املحاذية للنصِّ أو تلك التي تقع خارج الكتاب 

بوظائف كثرية ميكن رّدها إىل وظيفتني أساسيتني هام: 

الرتجمة  واقع  وموضوعاتها،  املرتجمة  الكتب  عناوين  عامة:  للمعرفة  ناقلة   .1

عموماً، مشاريع املرتجم، رشح كلمة، التعريف بعلم، تصويب خطأ..

 fonction critique ميكن وصف هذه الوظيفة بالوظيفة النقديَّة

2. كاشفة عن بعض أرسار »لعبة الرتجمة« أي عن كيفيات عمل املرتجم: أسلوبه / 

طريقته يف الرتجمة، كيفية تذليل الصعوبات، دوافعه واتجاهه الرتجمي.. 

 fonction réflexive ميكن وصف هذه الوظيفة بالوظيفة االنعكاسية / املرآوية
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املرتمجني عتبات 

الحدود«  »تجربة  إشكالية  تطرح  وللجدل،  للسؤال  مثرية  وهي ال شك مصاحبات 

l’expérience des limites، وتؤسس مع القارئ ميثاَق قراءة مختلٍف عن ذلك الذي 

سه النّص املرتجم ذاته. فتفرض عليه جهدا مضاعفا وانتباها إىل سلطتها ووظيفتها  يؤسِّ

التوجيهيّة. 

ولعّل السؤال الذي يجب أن نطرحه، يف تقديرنا، ليس حول مدى رضورتها، بل حول 

اآلفاق التي تفتُحها. 

فمثل هذه النصوص املصاحبة، مثلام ذكرنا، ليست دليل عجز أو أمارة ضعف، بقدر 

مثلام  املرتجم،  عاتق  امللقاة عىل  األخالقية  املسؤولية  تضاعف حجم  نصوص  هي  ما 

تطرح سؤال الكفاءة القرائية عىل كاهل القارئ الذي صار، وهو يقرأ نصاً مرتجامً، يف 

مواجهة خطابني: خطاب املؤلف متنا ومصاحبات، وخطاب املرتجم ترجمة ومصاحبات. 

إن القارئ يف مثل هذا الوضع املعّقد محتاج إىل كثري من الكفايات واملهارات التي 

تجعله يستفيد من النصوص وما يصاحبها دون أن يقع فريسة لها. 
املصادر واملراجع:

ـ عيد )بالل(: مدخل إىل عتبات النص، دراسة يف مقدمات النقد العريب القديم, أفريقيا الرشق 
, الدار البيضاء 2000

العربية للرتجمة،  الثقافات ترجمة محمد بدوي، منشورات املنظمة  ـ غريتز )كليفورد(: تأويل 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية )879 ص(، ط1، 2009 

ـ ديب )ثائر(: حوار، أجراه د. رفيف هالل، مجلة الوحدة، سوريا مارس 2010. 
ـ حداد )مالك(: سأهبك غزالة، ترجمة صالح القرمادي، الدار التونسية للنرش 1968

ميللر )جي هلبس( : أخالقيات القراءة، ترجمة سهيل نجم، دار الكنوز األدبية، بريوت، ط1، 
. 1997

 Hurtado Albir Amparo , La notion de fidélité en traduction, Paris : Didier
 Érudition, 1990

 Sardin Pascale , De la note du traducteur comme commentaire : entre texte,
)paratexte et prétexte , Palimpsestes n°20, )2007

148-Lane Philipe ,la périphérie du texte ,Paris,Nathan,1992,pp.147
Genette Gérard , Seuils, Ed: seuil, 1987,p11

 Eléna Gueorguiva- steenhoute , la note du traducteur : entre l’intelligence du
e-CRIT3224 , http://e-crit3224.univ-  ,22-texte et la découverte de l’autre , p. 11

fcomte.fr
Petit Robert  Nouvelle édition 1986



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

محاولة  أي  عىل  عصياً  الحرية،  قرن  هو  الذي  عرش،  الثامن  القرن  يبدو 

تصنيفية، أو حتى مجرد تقريب بني أفراد قادرين عىل تشكيل مدرسة أو حركة 

أدبية. إن العبقريات العام الجامعي الذي يساعد عىل توّحدهم من أجل مغامرة 

جاملية مشرتكة.

من•أسرار•فرويد
ميشيل•أونفراي

من كتاب أفول صنم – الكذبة الفرويدية
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أونفراي ـ ميشيل  أسرار فروْيد  من 

تعميد، تسمية، تحديد...

»من املؤكَّد أنه ليس لديك يشء ضد أن أسّمي ابني القادم فيلهيلم! إذا أصبح فتاة، 

فإن آنا هو الذي سيكون محفوظاً لها.«

فرويد، رسالة إىل فيلهيلم فليس، 20/ 10/ 1895.

أنجب فرويد ستة أطفال من زوجته مارتا، ثالثة فتيان وثالث فتيات. مل يكن مقبوالً 

أن تختار األم األسامء. كان، يف كل مرة، يفرض اسامً معمودياً عىل عالقة مع أسطورته 

الشخصية – ال يحق لألم أن تعربِّ عن رأيها. املولود األول كان فتاة ُسميت ماتيلد )16/ 

ملاتيلد برور، زوجة أستاذه جوزيف برور الذي سيقول عنه، يف  1887(، تكرمياً   /10

البداية، كثرياً من الكالم الطيب يف عن التحليل النفيس )1909(، وهي محارضة أُلقيت 

رشف  مبرتبة  دكتوراه  عىل  حصل  األمريكيني،  يكره  الذي  هو  املتحدة.  الواليات  يف 

منحتها له كالرك دو وورسرت والدموع يف عينيه.

يف  الظهر  بعد  يتنزَّه  وهو  املالحظات  بعض  أخذ  أن  بعد  مداخلته  فرويد  ارتجل 

الحديقة. قال، أثناء مداخلته: »إذا كان من فضل لدعوة التحليل النفيس إىل الحياة، 

فإن هذا الفضل ال يعود يل. مل أكن مشاركاً يف بداياته. كنت طالباً، ومشغوالً بتجاوز 

آخر امتحانات، حني طبَّق طبيب منساوي آخر هذا اإلجراء عىل فتاة شابة مريضة 

.)X، 5( »)1882 بالهسترييا )من عام 1880 – إىل عام

النفسية  التحليلية  الحركة  تاريخ  يف  إسهام  يف  الكالم  عن  يرتاجع  فرويد  لكن 

)1914(، حيث نجد الرجل الذي يرفض سابقيه ويطعن بهم، والشخص الذي ينكر بقوة 

نسيان  يفرسِّ  الخفيّة يك  الذاكرة  م مفهوم  يقدِّ الذي  والصويف  والتأثريات،  القراءات 

غها ويرشعنها. يصدر بشكل غري مناسب هذا التكريم  بعض االستعارات النظرية ويسوِّ

باستالم  الشديد  تأثّره  الشهود  يروي  ذهنه.  ت  شوشَّ العاطفة  الذهنية:  حالته  ويجرِّم 

شهادته األمريكية. يتخّفى فرويد، إذن، وراء »أصدقاء حسني النيّة« )XII، 250( ميكن 

أن يكونوا قد أشاروا عليه بأن التحليل النفيس مل يولد مع املنهج املسهِّل لربور، وإمنا 

مع رفض التنويم املغناطييس، ثم تبني نظرية التداعي الحر، أي معه.

س، وهي أطروحة طورها فرويد بعد  هكذا، سيكون برور املشارك أكرث مام هو املؤسِّ

ذلك. إنه يرى يف الشتائم واالتهامات التي تركّزت عىل اسمه وحده الدليل عىل أنه هو 

س هذا العلم. يجب أن يُضاف إىل ذلك أن القديم يذكر دامئاً، يف أعامل برور  مؤسِّ
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دليل  التحويل، وهذا  يُقارب مسألة  اسم فرويد بني معرتضتني حني  الهسترييا،  عن 

إضايف عىل أن تأسيس التحليل النفيس يتطلَّب توقيعني. يف النهاية، تكّون نسب التحليل 

النفيس مع حالة آنا أو.، موضوع دراسات عن الهسترييا: سيقدم فرويد، بدءاً من عام 

1914، حالة آنا أو.، واسمها الحقيقي بريتا بابنهايم، بوصفها حالة مل يُحلِّلها برور جيداً 

حينام مل يَر الهسترييا الضخمة العائدة إىل ظاهرة التحويل يف حني أن فرويد كان قد 

فهم الطبيعة الجنسية لُعصابها وعالجها حتى شفيت – وهذا ليس صحيحاً.

م فرويد، يف التمثُّل الذات، روايته: كان برور رجالً مهامً بالنسبة إليه، واألكرب  يقدِّ

منه بأربعة عرش عاماً، والذي كان له معه عالقات قوية جداً، وكان ملجأه وسنده أكرث 

االعرتاف  هذا  مثل  لكن  سلفه،  تجاه  مبديونيته  الشاب  يعرتف  الحياة.  يف  مرة  من 

1909 يف  عام  يؤكِّد  الذي  فرويد  متغطرسة:  فعل  بردة  غة  مسوَّ بجفلة  دامئاً  يرتافق 

س التحليل النفيس، والذي كتب عام 1914 يف  عن التحليل النفيس، أن برور كان مؤسِّ

 XII،( »إسهام يف تاريخ الحركة التحليلية النفسية: »التحليل النفيس... هو من إبداعي

249(، يُعلِن عام 1924 يف التمثُّل الذات أن »تطوير التحليل النفيس، بعد ذلك، كلَّفني 

املمكن تجنُّب  الثمن، لكن مل يكن من  خسارة صداقته. مل يكن سهالً دفع مثل هذا 

ذلك« )XVII، 66(. بعبارة أخرى: حينام يتجاوز التلميذ أستاذه فإن األستاذ ميتعض 

وينزعج من التلميذ القديم.

م فرويد سبباً آخر لهذه القطيعة: لدى ظهور دراسات عن الهسترييا، وهو عمل  يقدِّ

أوِدع معه عام 1895، ميكن أن يكون برور قد برهن عن ضعف طفيف: »ثقته بنفسه 

وقدرته عىل املقاومة مل تكونا عىل مستوى تنظيم عقله« )XVII، 71(. ستقرِّر فرضية 

سيئة لتحليل يف صحيفة مصري الصداقة بني الرجلني: »كنت قادراً عىل الضحك من 

هذا النقد غري املفهوم، هو انزعج وأصابه اإلحباط«. رمبا فهم فرويد أن هذه الحجة 

ضعيفة جداً، فأضاف: »لكن الذي أسهم أكرث يف قراره هو أن أعاميل الخاصة السابقة 

أخذت اتجاهاً حاول فعالً أن يتآلف معه« )املرجع السابق(.

العجاف  السنوات  خالل  فرويد:  أخفاه  للقطيعة  الحقيقي  السبب  أن  املؤكَّد  من 

التلميذ  تلميذه. حني أصبح  املال إىل  من  م كثرياً  الطويلة، كان جوزيف برور قد قدَّ

أراد أن يعيد له املال، لكن برور رفض، وهذا أهان فرويد الذي انزعج  القديم غنياً 

تجاه  حرب  إعالن  أثارت  املال  م  قدَّ الذي  فرويد  حركة  إن  األمر،  يكن  مهام  بشدة. 

برور: قبول أن يَُذّل، رفض إذالله. يف كل حال، إن إدخال املال الذي يعّده نظرياً مثل 
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»الغائط« بحسب تعبريه الخاص، يجعل املحلِّل النفيس يكسب عىل الجبهات كلها.

ُوِضَعت ماتيلد إذن تحت عالمة برور، ويف هذه الحالة، السيدة برور. هذا االسم 

احتفاء واضح. يتوافق تاريخ الوالدة مع الوقت الذي كان فيه برور وزوجته يترصّفان 

نان حاجات الشاب املُعَدم. ذكريات الزمن الذي كان فيه الرجالن  كوالدين بديلني يؤمِّ

مه الخاص بعد يوم من العمل، أو تناول  م له ضيافة حامَّ يعمالن معاً، وكان برور يقدِّ

وجبة عىل طاولة األرسة.

تحمل ماتيلد عالمة ماٍض يريد فرويد تقويضه: سريته الذاتية ممتلئة بالحقد الذي 

سيحمله الحقاً تجاه برور يف حياته كلها. األسطورة التي كتبها فرويد بسيطة: استشعر 

برور شيئاً مهامً، ويف حالتنا هذه، السبب الجنيس للُعصاب، لكنه كانت تنقصه الشجاعة 

التي كانت ستسمح له مبقاربة املنطقة الجديدة التي اكتشفها فرويد. القديم تخىّل ومل 

يعرف مواجهة ضخامة املهمة التي تتطلَّب إقداماً استطاع هو وحده إظهارها. فرويد 

قتل أباه األول.

الولد الثاين ذكر، اسمه جان مارتان: ولِد يف 7/ 12/ 1889. احتفاء جديد، هذه املرة، 

بشاركو. حصل فرويد عىل منحة يك يُكِمل دراساته يف باريس. يف املخرب البارييس، كان 

ح أدمغة أطفال يك يدرس األنسجة بوساطة املجهر. يك يصل إىل الحلقة األوىل،  يرشِّ

اقرتح فرويد عىل شاركو ترجمة املجلد الثالث من محارضات حول أمراض املنظومة 

َمت يف سالبيرتير. اإلقدام أعطى نتيجة، فقد دخل ضمن حلقة املساعدين. العصبية قُدِّ

يروي فرويد إىل زوجته املستقبلية، يف رسائل ِعدة، كم كان مسحوراً مبحارضات 

سالبيرتير التي أعطاها شاركو بحضور عدد من األشخاص، مع مصورين وشخصيات 

تنوميي مغناطييس  وأداء  العقيل،  املرض  الهسترييا ومرسحة  اجتامعية، ومشاهد عن 

واالهتزازات  النفيس،  التحلييل  الطقس  وجو  التشخيص،  ارتجال  وكوميدية  لألستاذ، 

الساحرة. فرويد، الذي مل يكن يبدو شديد التأثُّر، يتحدث عن اإلثارة التي كان عىل 

م له اإلله مخلوقاته يك يسميها – تحولَّت إثارة فرويد إذن  آدم أن يشعر بها حينام قدَّ

إىل آدم من إلهه.

حينام نقابل اإلله شخصياً يف عمر تسعة وعرشين عاماً، وأن نكون مدعوين يف 

بيته وسط نحو خمسني ضيفاً عىل مستوى عاٍل، ونكون متخمني بالكوكائني يك ال نبدو 

شاذين وسط هذا الجمع، وأن نقرتب من ابنته حاملني بأن نكون صهر الرجل املشهور 

واملعروف، وأن ندين له بالعواطف التي عربَّ عنها الرجل نفسه، فلامذا ال نحتفي مبثل 
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هكذا شخصية؟ بعيداً عن خطيبته، وقريباً من رجل ال يرتدد يف مقارنته باإلله، فرويد 

غ لعالج األمراض  يتخىل، وهو عىل اتصال بشاركو، عن فيزيولوجيا األعصاب يك يتفرَّ

العقلية. انتهى زمن تناسل األنقليس، وسيشتغل فرويد، من اآلن فصاعداً، بالالوعي. 

م فرويد، بعد عودته إىل  من أجل السعي إىل االستفادة من الهالة الشخصية، قدَّ

التنوميي املغناطييس يف عالج الهسترييا –  فيينا، محارضات لإلشادة بجدارة املنهج 

وهو مفهوم شامل عميل جداً لتسمية عدد من األمراض غري املتجانسة. اشرتى فرويد 

طبعة ثانية حجرية من محارضة يف الطب مع الدكتور شاركو يف سالبيرتير، واللوحة 

الشهرية ألندريه برويه _الذي سنتحدث عنه الحقاً -، ثم وضعها يف عيادته ليس بعيداً 

عن صورة أهداها له األستاذ نفسه. وهو مثله، بدأ بجمع قطع أثرية قدمية. يف النهاية، 

أرسل إىل األستاذ وتالميذه املقربني جداً طبعات خاصة من أعامله األوىل. 

املولود الجديد جان مارتان فرويد يحمل، إذن، هذه القطعة من مايض فرويد: دفن 

الفيزيولوجيا، والتخيل عن الترشيح، ونهاية املخرب، واإلجازة املعطاة إىل علم األعصاب، 

وموت األنقليس، ثم تقديس العالج السحري، واالهتامم بالتنويم املغناطييس، والرتكيز 

عىل الحاالت الهستريية، والعمل يف علم النفس املريض، وأخرياً والدة األريكة. حني 

أرسل فرويد خرب والدة املولود إىل شاركو، تلقى، يف املقابل، كلمة صغرية يأمل منوِّم 

سالبيرتير املغناطييس فيها أن يضع هذا االسم الذكر األول ألرسة فرويد تحت عالمة 

م نصفه إىل متسوِّل  سان جان اإلنجييل، والقائد الروماين الذي قصَّ معطفه يك يقدِّ

فقري. هذه اإلحالة الكاثوليكية الواضحة، بالنسبة إىل شخص يهودي، ال تخلو من داللة.

فرويد  يعد  ه: مل  التوجُّ تغيري يف   .1891  /2  /19 الثالث، يف  الطفل  أوليفيه،  ُولِد 

يحتفي بزوجة أستاذه األول التي كانت، يف وقت من األوقات، نوعاً من األم البديلة، 

وال بشاركو، اإلله األب، أو بيشء شبيه لدى فرويد الذي يرُِس إىل مارتا: »ليس هناك 

يخيّبون  األحياء   .)1885  /11  /24( عيّل«  الكبري  التأثري  هذا  مثل  له  كان  آخر  رجل 

األمل، واألموات ال يخيّبونه كثرياً. حّول فرويد نظره، بعد ذلك، نحو كرومويل، أوليفيه 

كرومويل – وهذه إحالة سياسية صمت عنها كل َمْن كتب عن فرويد. يف الحقيقة، إننا 

ليربايل  يهودي  لكنه  السيايس،  لنقض أسطورة فرويد  نجد يف ذلك معلومات مفيدة 

ودميوقراطي.

د الرجل السيايس الليربايل والدميوقراطي:  إن أوليفيه كرومويل بعيد عن أن يجسِّ

س، عىل نفقته، جيشاً من املتشددين عىل شاكلته خاض  د أسَّ ت الكالفيني املمجَّ هذا املتزمِّ
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معهم حرباً دون رحمة ضد السلطة الكاثوليكية القامئة. بعد املعارك وتطهري الربملان، 

الكاثوليك اإليرلنديني، ثم  لكنه قتل عدداً من  السلطة، وأعلن الجمهورية،  وصل إىل 

م دم، وحّل الربملان بالقوة، وأقام نظاماً  صادر ممتلكاتهم. قمع كرومويل الثورات بحامَّ

ت، العسكري، املحارب، املستِبد، املطهِّر، القاتل، وكذلك أيضاً هو  استبدادياً. إنه املتزمِّ

الذي حصل عام 1649 عىل قطع رأس امللك شارل األول ممثِّل الله عىل األرض، قبل 

مئة وخمسني سنة من الثورة الفرنسية، إنه أمنوذج سيايس غريب بالنسبة إىل ابن.

عن  ث  ويتحدَّ الحلم  تفسري  يف  التعميد  من  الفعل  لهذا  سبباً  م  يقدِّ نفسه  فرويد 

»الولد الثاين، الذي أعطيته اسم شخصية تاريخية عظيمة سحرين إىل حد كبري حينام 

كنت صفالً صغرياً، وال سيام منذ إقامتي يف بريطانيا. خالل السنة التي كنَّا ننتظره 

فيها، كان لدّي مرشوع استخدام هذا االسم تحديداً إذا كان املولود ذكراً، وعرب هذا 

االسم استقبلت، برضا كبري، املولود الذي جاء منذ وقت قصري. من السهل مالحظة 

.)IV، 496 – 497( »كيف انتقل جنون العظمة، يف أفكار األب، والذي قُِمع، إىل أطفاله

هل هو جنون عظمة قُِمع؟ إنه اعرتاف لفرويد أظهره يف يوم يتناقض مع األسطورة 

الذهبية. وعليه، فإن الذي يكتبه بخصوصه يُخفي دامئاً تقريباً معلومة أخرى – الشغف 

بقاتل امللك، بعبارة أخرى، الشغف بقصة منزاحة عن قتل األب الذي هو دامئاً قطع 

رأس ملك كاثولييك.

ُسمّي الطفل الرابع إيرنست، وجاء إىل العامل يف 6/ 4/ 1892. عودة إىل األحياء، 

عودة إىل املايض، وعودة إىل األساتذة: االحتفاء يخص هذه املرة إيرنست بروك، أستاذه 

يف علم النفس يف املخرب الذي اشتغل فيه ست سنوات بني 1876 – 1882. بروك أكرب 

من فرويد بأربعني عاماً، وكان يشكِّل جزءاً من النخبة الجامعية، وكان يشغل كريس علم 

س علم األنسجة. يبدو هذا الرجل فيلسوفاً ساميّاً ليربالياً، كان  نفس فيينا، ويُعّد مؤسِّ

ظاً، لكنه قادر عىل سلطة حقيقية،  يلتقي جوزيف برور وهو الذي عرّفه عليه. كان متحفِّ

ام، وضعي يف بحوثه، يستقبل فرويد يف مخربه للعمل،  وكان عاشقاً للفن، وهو نفسه رسَّ

يف البداية، عىل الحياة الجنسية لريقات الجليك الصخرية، وهو سمك ناقص النمو، ثّم 

عىل ترشيح الدماغ البرشي.

بروك  فون  فيلهيلم  إيرنست  أن  املدنَّس  تحليل  مسألة  خامتة  يف  فرويد،  يعرتف 

)1819 – 1892( كان »أكرب سلطة أثَّرت يّف« )XVIII، 81(. حينام نُدرك عجز فرويد 

عن توجيه ثناء دون أن يتبع ذلك بصيغة تخفِّف منه أو تلغيه، فإننا نُدرِك حجم هذا 
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الثناء. بعد شاركو، اإلله املطلق، يصبح بروك األب املطلق... هل هذا هو السبب وراء 

قرار فرويد، عام 1878، السنة التي التقى فيها أستاذه، بتغيري اسمه األول والتخيل عن 

ث عن »سيجاها الذهبي« وذلك من أجل  اسم سيغيسمون، وهذا يتيح لوالدته أن تتحدَّ

سيغمون من اآلن فصاعداً؟ ال نعرف شيئاً عن ذلك.

يك  دراسية  منحة  عىل  يحصل  أن  عليه  كان  أنه  الذات  التمثُّل  يف  فرويد،  يؤكِّد 

 – )XVII، 60( »يذهب إىل باريس من أجل االلتقاء بشاركو »بتوصية حارة من بروك

حتى وإن كان يعتقد يف رسالة إىل مارتا )3/ 6/ 1885( أن راعيه احتفظ بطاقته يك 

يحصل له عىل هذه املنحة. يُظِهر هذا التناقض، املدح بالذرية، لكن التحفظ بخصوص 

الحميمية، أن فرويد يقيم مع أستاذه، كام يقول هو نفسه، عالقة خضوع أبوية.

الوصول   – لتفسري مضمون خاص  األحالم،  أحد  تفسري  أثناء  بروك،  دعا  فرويد 

راً.  اً، كان يصل أحياناً متأخِّ راً. يروي فرويد أنه حني كان يعمل يف املخرب ُمحرضِّ متأخِّ

ال  فرويد  أن  إىل  وأشار  بكلامت موجزة،  واستقبله  األيام،  يوم من  بروك، يف  سمعه 

يروي ألن األهمية ليست هنا، لكن يف نظره: »إن الذي أذهلني كان عينيه الزرقاوين 

.)IV، 470( »ًاملخيفتني اللتني نظر إيّل فيهام، وأمامهام مل أعد موجودا

م تفسرياً غريباً: يطلب منه بروك تحضري عيّنة ترشيحية  يحلم فرويد، إذن، به ويقدِّ

من نوع خاص، حيث يرى فرويد نفسه مقطَّعاً إىل قسمني مع ساقيه وحوضه دون 

باألمل.  الشعور  دون  أمامه مبارشة  ذلك  يشاهد  ثم  الذكري،  العضو  دون  أي  أحشاء، 

يبحث فرويد عن عضوه الذكري يف كل مكان، وال يجده يف املكان الذي يجب أن يكون 

فيه: إن طلب بروك، الذي ميثِّل السلطة األبوية، من تلميذه هذا النوع من التحضري 

الترشيحي الشبيه بالخيص، ال يخص فرويد الذي يرى ذلك عالمة عىل تحليل ذات 

)IV، 503(! نذكِّر بأنه اعرتف بنفسه بأن موت والده عام 1896 ولَّد فيه هذه الرغبة 

يف التحليل الذات.

ولَِدت صويف يف 12/ 4/ 1893. ميكن تخيُّل، مبساعدة علم املصطلح، أن فرويد 

يرغب بذلك االحتفاء بالحكمة، لكننا رأينا كم أنه كان عليه، ضمن اسرتاتيجيته لتقديم 

منظور  ابنته صويف ضمن  تسمية  جاءت  للفالسفة.  ظهره  يدير  أن  علم،  رجل  نفسه 

تعنيه رغبة مكبوتة غري  ما  نيتشه، وهذا  أو  أو شوبنهور  أفالطون  بانضباط  االحتفاء 

واعية لدى هذا الرجل الذي يتبنى خط كوبرنيك/ داروين، لكن ال يشء يسمح بالذهاب 

يف هذا االتجاه.
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مرحلة  األصدقاء يف  ألحد  تكرمياً  االسم  هذا  تحمل  أن صويف  إىل  جونز  يشري 

البحوث يف معهد الفيزيولوجيا، األستاذ صموئيل هامريشالغ الذي علَّم فرويد الكتابة 

واللغة العربية. مرة أخرى يشري فرويد إىل أن هذا الرجل كان بالنسبة إليه مثل األب 

)جونز، املجلد األول، 180(. وعليه، كان لهذا الرجل ابنة أخ اسمها صويف. ال نعرف إذا 

كان معلِّامً جيداً، لكن فرويد كان بحاجة عام 1930 لرتجمٍة يك يفهم اإلهداء الذي 

كتبه مؤلِّف يهودي باللغة العربية كان قد أرسل كتابه إليه، وميكن أن نفهم أن فرويد 

كان تلميذاً سيئاً، أو أن أستاذه مل يكن المعاً يف تدريسه، إالَّ إذا كان الكبت يستطيع، 

هنا أيضاً، أن يقوم بدور أسايس.

مهام يكن من أمر، إن فرويد اليهودي تزوَّج زيجة دينية، لكنه منع مامرسة الطقوس 

ابنة الحاخام األكرب يف مدينة هامبورغ، أن تنقل  بيته، وكان عىل زوجته مارتا،  يف 

األمر.  بهذا  القيام  عن  بالعنف  منعها  فرويد  لكن  األرسي:  البيت  إىل  الديني  اإلرث 

يف عمر الخامسة والسبعني، أهدى يعقوب فرويد، الليربايل الذي ينتمي إىل الوسط 

س الذي كان قد  الصويف، إىل ابنه، الذي كان عمره خمسة وثالثني عاماً، الكتاب املقدَّ

ورِثه عن أبيه، مع إهداء، هنا أيضاً، باللغة العربية الذي مل يستطع فهمه.

لكتاب  اإلهداء  هذا  عليها  يشهد  والتي  العربية،  باللغة  األب  رغبة  عىل  يرد  يك 

س موقع عليه، منع فرويد ختان أوالده، وارتياد الكنيس اليهودي، والتعليم الديني،  مقدَّ

واملامرسة األرسية، والتعبُّد الخاص لزوجته. كان يُحتَفل بنويل ضمن األرسة يف املنزل، 

19 بريغاس، مع شجرة وشموع، ويُحتَفل بعيد الفصح بالبيض امللوَّن. مل مينع نفسه، 

بالتأكيد، من التسجيل يف الجمعية اليهودية الليربالية باين بريث، حيث كان محفل فيينا 

م يف هذه الجمعية محارضات وجعل من نفسه متشيّعاً  س قبل ذلك بسنتني. قدَّ قد تأسَّ

للتحليل النفيس.

لكن مرة أخرى أيضاً، ومثلام يحدث حني يرتسم شبح األب، أظهر فرويد دليالً عن 

تناقضه: انضم إىل هذا املحفل، وسيصبح مديراً لجامعة القدس، وعربَّ عن معارضته 

للصهيونية يف شبابه، ثم وحينام ظهر اضطهاد اليهود يف أوروبا الفاشية والنازية، هو 

ص  مل يعد يستبعد إمكانية إنشاء دولة خاصة باليهود للرد عىل هذه املشكلة، لكنه يخصِّ

كتاب اإلنسان موىس وديانة التوحيد يك يُظِهر أن موىس ليس يهودياً، لكنه مرصي، 

ر بذلك احتامل وجود إله، وجعل من كل دين »ُعصاباً هوسياً«. ال يريد أن يكون  ودمَّ

يهودياً، لكنه يعد أن رفض فكره يعود بطريقة غامضة ورسية وعمياء إىل معاداة عميقة 
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للسامية كان يريد التحذير منها عرب جعل »اآلري« يونغ وريثه قبل طرده.

 /5  /6 تبنيه، يف  التناقضات عرب  يجمع فرويد هذه األجزاء كلها ويعتقد بتجاوزه 

1926، ألعضاء محفله »لوعٍي واضح بهوية سابقة، ورس البناء نفسه للحياة النفسية«. 

د هذا البناء النفيس. تشهد صويف عىل هذا الوعي الواضح، إنها تجسِّ

تزوجت صويف من ماكس هالبريستاد يف الشهر األول من عام 1913. يف شهر 

وكتب  مينا،  دامئاً  الحارضة  الخالة  مع  روما  يف  فرويد  كان  نفسه،  العام  من  أيلول 

ما  هذا  يتيم،  كامل«.  بشكل  يتيم  أب  »ذكرى  فيها:  يشري  صهره  إىل  بريدية  بطاقة 

قرأناه جيداً. نزع ماكس هالبريستاد من فرويد ثروته بزواجه من صويف. الزوج، يف 

الزواج، يصل إىل الحياة الجنسية لزوجته، بعبارة أخرى، ليس مفروضاً أن يحرم األب 

مام ال ميتلكه. إن استخدام فرويد لهذه الكلمة يعني تبنيه حقاً مساوياً لصهره: التملُّك 

الجنيس، وامتالك الجسد، والدخول إىل الحياة الحميمة لكائن.

يُضاف إىل ذلك أن القواميس تشهد عىل اليتم، فهي تعرِّف الكلمة بأن اليتيم هو 

ابنه أو  َمْن فقد والده، أو أمه، إذا مل يكن االثنني. وليس األب الذي يكون قد فقد 

ابنته. من أين يأت الحق لفرويد بتبني هذه امليّزة املحرَّمة؟ أين رأى أن أباً ميتلك يف 

س التحليل النفيس، الذي  ابنته ما يصل إليه الزوج عرب الزواج؟ ما الذي يسمح ملؤسِّ

ث عن الجنس والليبيدو يف كل مكان حينام يتعلَّق باآلخرين، بالترصُّف  كثرياً ما تحدَّ

بشكل أعمى، مثل أوديب، حينام يكتب مثل هذا اليشء؟ كيف ميكن تفسري أن مؤلِّف 

املرض النفيس يف الحياة اليومية يستطيع االنتقال إىل هذه النقطة إىل جانب مثل هذا 

االعرتاف النفيس املريض؟ هل فرويد يتيم ألن صويف تزوَّجت؟ هل ألن األب ُحرِم من 

ل يف حميمية عالقة فرويد مع  ابنته التي دخلت إىل رسير رجل آخر؟ هذه مادة للتأمُّ

ابنته ما قبل األخرية.

لة، و«طفله ليوم األحد« وفق تعبريه _ ثم ماتت باإلنفلونزا  إنها ستكون ابنته املفضَّ

عمر  كان  طفلني  وراءها  تركت  عاماً.  وعرشين  ستة  عمر  عن   1920 عام  اإلسبانية 

األصغر بينهام ثالثة عرش شهراً. لحقها ابنها البكر، حفيد فرويد األصغر، رسيعاً إىل 

القرب.



الطفولة  أيام  منذ  روسية, عرف  1938 يف أرسة  عام  مولوتشِنكوف  نيكوالي  ولد 
مرارة الحرب والعدوان , وفقد عددا  من أقاربه رجاال ونساء يف تلك الحرب اللعينة.

ثم   للهندسة,  العايل  املعهد  اىل  انتسب  الثانوية  املدرسة  دراسته يف  أنهى  أن  بعد 
التحق بالجيش السوفييتي وخدم يف القوات املسلحة, وكانت خدمته يف سالح املظليني. 
وبعد أن ترسح من الخدمة درس يف الجامعة وحصل عىل شهادة الدكتوراه باالقتصاد 
جامعة  وأستاذ  يف  االقتصاد  نظريات  مدرسة  يف  اليوم صاحب  وهو  موسكو,  يف 
كوبان الحكومية يف كراسنودار, ورجل علم معروف يف كافة أنحاء روسيا ويف أوروبا, 
ثناء خطياً  االتحادية, وهو حائز  علمية يف روسيا  أكادميية  أكرث من  وهو عضو يف 
من الرئيس فالدميري  بوتني تقديرا لخدماته العلمية. اىل جانب عمله العلمي الجاد 

والدؤوب, صديق سورية - األستاذ نيكوالي مولوتشِنكوف شاعر رويس معارص.

قصائد

ترجمة: د. إسامعيل مكارم

مولوتشنكوف نيكوالي•

مرتجم وأستاذ جامعي من سورية مقيم يف روسيا
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العملية	 
َمكاٌن  داعش  ُمسلِحي  يا  لكم  يبق  مل 

تهربون اليه ,
قد  به  حلام  الطأمنينة  أصبََحِت  لقد 

تحلموْن:
ها هي رضباتنا قد بَدأْت.

نحُن ال نشك أنها َستطال أهدافها.

ال, لن نرتكَِك يا سوريةُ  لقمةً  لألعداْء.
من األزل كنا وال نزال  ُدعاة  َسالْم.*

*********
كراسنودار- 30 أيلول 2015 

أنِت والشتاُء والّصقيع 	 
 أراِك أنِت والشتاَء والصقيع ,

 أحب تلك الّسامِت الَجميلة َ لديِك.
 ولو قدر يل أن أولَد من َجديْد,

 لكان خياري أن أحبِّك أنِت.
 أجل إنها أحالمي وأمنيات..

 ومن َجديد ..
 أراِك أنِت والشتاَء والّصقيْع .

*********

انفيسة	 
انفيسة ْ -  يا عيونها الَجميلة. 

من  لكٍل  ُحلامً   كانْت    – انفيسة 

 يعّد نيكوالي مولوتشِنكوف من الرجال الوطنيني, بل من طليعة املثقفني, الذين 
ولدوا وترعرعوا يف الزمن السوفييتي وكان لهم رشف املشاركة يف اعادة اعامر الوطن 
بعد انتهاء تلك  الحرب القاسية واملدمرة. صديق سورية - نيكوالي مولوتشِنكوف من 
مؤيدي سياسة الرئيس فالدميري بوتني وخاصة مواقفه املعروفة تجاه القضايا الدولية 
ونشاطه الكبري,  املنحاز اىل جانب صمود الدولة السورية والحكومة الوطنية  يف دمشق 

. للشاعر نيكوالي مولوتشِنكوف عدة مؤلفات نذكر منها:
»نسائم الوطن« – 2000 

قصائد متفرقة مثل: »رسوم أبخازية« و»مقدسات بحرية الدوغا« و»حكايات يف 
قالب شعري« - 2009 

»وجوه صديقة«  - 2016 
)نص حواري ِل ِ ميوزيكال( بني العفريت والساحرة, كتب شعراً - 2016

» موسيقى حية« - 2017
مؤيد شجاع   - مولوتشِنكوف  نيكوالي  املعارص  الرويس  الشاعر   - سورية   صديق 
لقضية الشعب السوري يف محنته وحربه ضد االرهاب وقوى الظالم وقد قال كلمته 
علناً. قال: ال لإلرهاب وقوى الدمار من التكفرييني واملرتزقة والوهابيني. فلشاعرنا 
مقطوعة  يحذر فيها قوى االرهاب من أن وقت القصاص قد حان ودنت ساعة الصفر
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الشباب...
غرَي أنها اختارِت الفتى أصالْن , 

وشالَل   ً وزوَجة   ً َحبيبة  وأصبَحْت  
َحناْن 

صارت لُه َمصدَر فرح الفؤاِد والروْح.
وبادلتُه املوّدة َ باملوّدة ..

وأنَجبَت له ثالثة من األبناْء 
إنها متنحُه صوَر الرّقة َ والَجامل.

انفيسة –  يا ُعيونها الَجميلة .
*********

لحظاُت اللقاء	 
كثريا ما تخطرين  ببايل,

فأِصُل أحيانا اىل َحد الُجنون.
رأيتِك يف  حلمي من َجديْد 

وقد َعفوُت َعاّم َمىض.
*َصعدنا َمعاً نحو الّسامْء.

هناَك قبّلُت يَديِك الَجميلتني.
بينام الّريح تدفع رشاَعنا

كم كانت قصرية ً  لَحظاُت اللقاْء.

لقد َمَضت أياٌم وأعواْم.
ونسيت ُ ساعاِت أشجاين.

   غري أّن صوَر الّصعوِد نحو الشمْس
تزورين أحيانا وتزيُّن أحالمي.

******

الربيُع الباِكُر	 
ها هي الَجداوُل تجري ُمرسعة ً,

وأشجاُر الجوز قد َورّقْت .
ويف الغاباِت استفاقْت زهرة ُ الثلْج, 
يف  وقَع  قد  شباط  شهَر  أّن  يبدو 

ِشباك الُحْب.

الطبيعة َحولنا  تلبَس ثوبَها الَجميْل.
وأبعاُد النهار أخذْت تطوْل,

إنها الَحياة ُ تعيُد َدورتها األبِدية ,
وها هو الربيع قد جاَء ليودّع فصَل 

الشتاْء.
*********

شَجيرةُ  الليلك 	 
مل تتفتْح بعد  أزهاُر  الليلك 

وأعياُد أيار َستأت  قريباً.
كّل األشياء تبَرُش بقدوم الّصيْف .
أنا ال أشكو هذا الّربيَع الطويْل .

آه - يا ُشَجريَة الليلك الَجميلة ,
ال تأرسيني بهذا الَعبرْي.
فهذا األريُج  يُْعجبُني ,

ويُثرُي اآلخريَن قليال.. قليال.
*********

وتْصحو الطبيَعةُ  َحولنا	 
أنَت تِحّب الخريْف.
 أنا أِحّب ُ الّربيْع.  

الزرقة  تلك  روِحَك  إىل  قريبة   
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الباردة,
األوراق  تِلك  اىل  النظُر  ويعجبَك   

بلون الذهْب.
 أما يف الّربيع فتتدفُق الجداوُل,

 وتصحو الطبيعة  َحولنا من جديْد,
بعصريها  متتلئ  البتوال  وأشجاُر   

املُنعْش
 أما الفؤاُد فيَنتِعُش  فرحاً، َجذالن.

*********

الفْجُر	 
ما أروع لحظات الفجر,

عندما يبزغ ذلك الضوُء الّساِحُر
ُمبرشا بقرِب ُطلوع الشمْس,

التي سرتِسُل نورَها من خلِف الغامْم.
ثم يظَهُر ذلك القرُص الذهبّي

صاعدا مَيأل الرشَق نوراً,
َدبيٌب  ويُسمُع   ,ُ الطبيعة  فتصحو 

وأصواٌت وفرْح.
كم أنَت َجميٌل أيها الفْجُر.

*********

الثلجة األخيرة	 
ُمعلٌق  الجبنِة  كقرص  القمُر  هو  ها 

يف الّسامْء.
انتهْت  ثلَجة ُ  آذار  األخرية. 

زيارت  عىل  أسبوع   َمىض  لقد 
األخرية للضيعة,

وبدا يل بأين  قد ِغبُت  دهراً.
*

قد  الجوري  وردِة  براِعُم  هاهي 
استفاقْت,

والخوُف  أن تعوَد عاِصفة ُ الثلج,
وتحطَم  أحالَم  تلَك  الورود, 

لكن ذوباَن الثلج يَبَعُث الطأمنينة اىل 
الّروْح.

*********

ليلةُ عيِد الميالْد	 
كل يشء قد تَجّمَد  َحولنا قبيَل عيِد 

امليالد –
املَسيحيني  لدى  الكبرُي  العيُد  فهو 

األرثوذكْس.
َسيمنحنا شهُر كانون الثاين بطبيَعِتِه 

القاسية
ِسحَر َحباِت الثلج  البَديعة.

الرَبيَق  تجُد  َمشيْت  َطريق  بأي 
والَجامَل, 

بشالِها  تغطْت  قد  األرض  كأمنا 
األبيْض.

ما أكرث ما نحلُم بِه ,
عندما ننظُر اىل تلَك األبعاْد.

*********

أعيُد لروسيا ُديوَن الَمحبة	 
عندنا  للشعراء  كانت  املايض  يف 

قيمة:
لوحاٌت جدارية,  وشغٌف كبرْي.
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عاشوا يف ِظل  نِظام آخْر
فاجتهد البَعُض لِكرس َجناِحه.

ال أحٌد اليوَم يقرأ الشعَر 
أجياٌل َجديدة  هنا  ترتْعرْع !

لكني أثُق بأّن التاريَخ  َسيذكرنا
حنَي تصحو البالُد من غفوتِها.

بأشعاري أعيُد ديوَن املََحبة لك يا روسيا
   يف زمن التقاء الُعصوْر.

   كم يَصعُب عيّل يا روسيا العفو عن أعدائِْك
   غرَي أين أثُق ثقة كبرية بقوِة ُمفردات.

*********

********************
* كانت هذه املقطوعة عن بدء العملية الجوية الفضائية للقوات الروسية يف سامء سورية.

  دون الشاعر هذه املقطوعة  يف كراسنودار,بتاريخ 30 أيلول 2015 .
لرتجمة  مولوتشِنكوف   نيكوالي  املعارص   الشاعر  موافقة  عىل  لقد حصلت   : مالحظة 

أشعاره. 
   املرجع

*لالطالع عىل هذه األشعار يف النص األصيل راجع لذات الشاعر مؤلفاته :
.Николаи�  Молочников. Дружеские лица. Краснодар. 2016 )1

. Николаи�  Молочников. Живая музыка. Краснодар.2017 )2



الرجــوع

ترجمة: حيان الحسن

يونان رسـول•

شاعر ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

هو شاعر وكاتب ومرتجم إيراين معروف ومن محبّي الشعر املعارص، ولد 

يف قرية بالقرب من بحر أروميه يف إيران، يكتب الشعر باللغتني الفارسية 

والرتكية،

له عّدة مجموعات شعرية مثل )يومَك بخري حبيبي( و)أنا كنت طفالً سيّئاً(
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 	)1(
الرجوع... .

ليس باألمر السهل دامئاً
أما أنا 

رأيت يف الحلم 
أنِّك ستعودين

أيّتها املسافرة الحزينة
أنِت من مدينٍة 

ال وجود لها
كيف ستعودين

مرّة أخرى

 	)2(
الحب…. .

طريٌق من أجل العودة
للمنزل

بعد العمل
بعد الحرب
بعد السجن
بعد السفر

بعد….. 

 	)3(
باعتقادي 

الحب يستطيع أن
يكون نهايًة

لكل العذابات

 	)4(
ً أحّس جيدا

أنَّ جميع األشياء
ستكون جيدة
أنِت ستأتني

وتخيطني فم الريح
املظلم

 	)5(

البالد البعيدة جميلة
براغ

اسطنبول
امسرتدام

وأنِت
مثل البالد البعيدة

الجميلة
البعد جميل

كوين قريب 
يا حبيبتي

 	)6(

مجيئِك… .
يعني نهاية العذابات

وظلمة األيام
مجيئِك… .

يعني بدء األيام 
الجديدة
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 	)7(

رسيعاً… 
بعد املغيب

منذ أن كتبِت
أنِك ستأتني

حطّت الطائرة
بقلبي

 	)8(

أيُّها الطائر الجميل
ضّمدُت نزف جناحك

رصُت عاشقاً لك
ال يجب أن تكون

عديم الرحمة 
ببعدَك

 	)9(

ً ليتني نظرُت إليها جيدا
مل أعد أذكر عينيها

ولون صوتها
ليتني سمعُت جيداً

 	)10(

يجب أن نعيد ترتيب 
جميع األشياء

من جديد
ال توجد ريٌح

تضع أعشاش الطيور
يف مكانها
مرًّة أخرى

 	)11(

بال ريٍش وجناٍح أنا
من سامٍء لسامء

كيف سأبحُث عنِك

 	)12(

أيُّها الطائر الجميل
لقد أصبحُت أسريك

الجميل
ووضعتني داخل القفص

 	)13(

لو مل تكوين 
مل يوجد الحب

بهذا الشكل
واإلرصار عىل الحياة

لو مل تكوين
كانت األرض مثل 

منفضة السجائر
مكاٌن..

من أجل االنطفاء
والخمول

لو مل تكوين
لكنت عاطالً عن العمل
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ليس يل يف هذه الدنيا
أي عمٍل

باستثناء حبِّك

 	)14(

كنِت بالوناً من أجيل
وبعدها

ورٌد أحمٌر جميٌل
يف مزهرية البيت

ويف النهاية
أنِت كلمة

وأنا أصبحُت شاعراً
أعلُم غداً ستصبحني

قطاراً رحيامً
وستأخذينني من هنا

 	)15(

دامئاً أدندُن األلحاَن العاشقة
أنا ذلك الجندي
يف ساحة املعركة

ومل ينَس محبوبته

 	)16(

هذه الغيوم 
لسُت أنا من وضعها 

يف إطار النافذة
ليك أزيلها

إذا مل ترشق الشمس

لست مذنباً
وأعتذر لِك

عن جميع هذه
األمور

 	)17(

املوت ال يطرق األبواب
هو من يسقط املفتاح فيها

واملوت الذي يطرق االبواب
ليس موتاً

حتام هو جايب الرضائب
أو ساعي الربيد

أو رمبا ضيف
هو يخفي وجهه

واألموات ..
يسعلون يف حلقه

 	)18(

سأرحُل من هنا
وال فرَق عندي

إذا كان لدي فانوٌس أم ال
فالشخص الهارب

ال يخىش العتمة
والضياع

 	)19(

عندما وِجدنا 
مل يفرح أّي شخص
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لكن من أجل أي يشء
نحن ضعنا

يعني كل هذا االستقبال
للضائعني يف البحر

يف األفالم والقصص
كان كذباً

 	)20(

بيتي… 
يقع عند حدود النوم

واليقظة
تحت جفن الكوابيس

سامحيني
إذا أحببتِك

ومل يكن بوسعي
فعل يشء

 	)21(

أنا مل أصل إليِك
ويف الحب

مل أصل لحروفه
الجديدة

ويف بقيّة أحالمي
أبداً… 

لن ترشق الشمس

 	)22(

الفراق… ..

قطع شجرة من جذورها
وقطع الحياة

واملوت عىل معرفة
أما أنا ما زلُت حيّاً

وهذا يعني أنني هنا
بالقرب منِك

بقربِك شجرة توت
وحصان 

 	)23(

اشتقُت إليِك
وال أعلم ماذا أفعل

أنا مثل الطائر األبكم
يريد التغريد

وال يستطيع

 	)24(

محروٌم منِك
كحرماِن القرية من الطبيب

والصحراِء من املاء
والسلحفاة من الطريان

 	)25(

أيّتها الرّمانة املهرتئة
يف أعىل الشجرة

يدي قصرية
وأنا طائٌر 
بال جناح
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أيّتها السامء البعيدة

 	)26(

حني أردُت الذهاب
من هذه املدينة

ناديتني
بقيُت يف مكاٍن

من السفينة التي أبحرت
وغرقت
بالطبع

يستطيع أن يكون قّصًة
يف هذه املدينة

مدينة الدخان والحديد
أين كان البحر

فأنا أردُت صعود 
السفينة
ناديتني

فقط أريُد القول
أنِت أنقذتني

ليك تأرسينني

 	)27(

اشتقُت إليِك 
ولكن ال أعلُم 

ماذا أفعل
أهّدئ روعي 

كحاِل أي رجل
يريد االتصال بزوجته

املتوفية

ولكن ال يستطيع
ملاذا، ألنه يعلم جيداً
يف الجّنة ال يرفعون

السامعات

 	)28(

رصُت بعيداً عنِك
مثل بُعِد الغيم

عن البحر
ولكن كّل مكان

 ذهبت إليه
أُْمطَرُْت

 	)29(

الحّب… ..
ينقُل الّناس ألماكن مجهولة

مثالً إىل املحطات املنسيّة
لخلوٍة صدئة الجدران

ملدينٍة ترى فقط
يف األحالم

عندما أصبحِت عاشقة
أردِت أن تكتبي
بقيَّة هذا الشعر

 	)30(

أحبُّ الطرق التي ال نهاية لها
أحبُّ البساتني الكبرية

وهدير األنهار
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أحّب كّل األفالم 
التي فيها يستطيع السجناء الهروب

أحبُّ أن أتحرر
وأشتاق لرشب الشمس

تقبيل الرتاب
وملس املاء

 	)31(

بقيُت… .
فكيف أنساِك

إذا نسيتِك
يجب أن أنىس 

كّل السنني 
التي قضيتها معِك

يجب أن أنىس البحر
ومقاهي الغروب

واملطر
واألحصنة
والطرقات

والدنيا
والحياة

وحتى نفيس يجب 
أن أنساها

أنت… .
تعرّشِت بجميع أشيايئ

 	)32(

أريد أن أنساِك
أما هذا القمر

ال ميسح من النوافذ
وال بأي منديل

 	)33(
أنِت بداخيل 

مثل صورة القمر
يف بركة املاء

وبعيدة عن متناول 
يدي



ن ُكلستا

ترجمة: منري خلف

الراحل•محّمد•شيخو الكردّي  الفّنان  وغناء:  شعر 

شاعر وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

محّمد شيخو: يُعدُّ الفنان الكردّي الرّاحل )البلبل الحزين( محمد صالح شيخموس أحمد 

املعروف بـ )محّمد شيخو( واملكّنى بـ )بايف فلك(، يَُعدُّ من الفّنانني الُكرد الكبار، وأحد أعالم 

الفّن، والرّتاث الفلكلورّي الُكردي ظهر يف السبعينات من القرن املايض، ُعرَِف بحّسه الغنايّئ 

الوطني، ولد يف قرية )كرباوي( التابعة ملدينة القامشيل عام 1948، تنّقَل بني بريوت وبغداَد 

ومهاباد اإليرانيّة وتركيا، اختار قرينة حياته )نرسين( إحدى طالباته اللوات كان يُدرُّسُهّن 

مادة الرتبية اإلسالميّة يف إيران، عاد إىل بلده سورية عام 1983 وأقام يف مدينة القامشيل 

ليؤّسَس فيها فرقة موسيقيّة ويعطي الدروس املوسيقيّة لألجيال، يف التاسع من شهر آذار عام 

1989 رحل بلبلُنا الحزين عن عاملِنا مخلّفاً مئاِت األغاين الوطنيّة والقوميّة.  
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كلستاُن 

مل يبَق غريي

 وغريُِك،

قومي انهيض، 

فالّربيُع ينادي كلينا،

بخرضِة 

ما تحمُل األرُض 

من أبيِض الُحلِْم، 

وقَت ارتجاِف الوروِد 

بكفِّ الهياْم.

كلستاُن 

ما أطيَب الرّحالِت النقيََّة !

إذ ترتديني زهورُِك،

يِك، إْذ أرتدي نبَض كفَّ

يا وطَن املنتشنَي 

مكاناً أردُت وبيتاً لقلبي

فليَت الحبيبَة تجلُِس قريب،

ألنَّ األواَن ربيُع الحياِة 

وعيُد الّسالْم.

ربيُعِك تاُج الوروِد،

ولحُن الخلوِد،

وليَس لِك اآلَن

أن تبديئ بالرّحيِل،

حبيبَة كلِّ جهات

أصخُت 

ليك أقرأ الّدْفَء منِك،

وأعشَق كلَّ بالدي 

التي تحمُل الهمَّ عنِك،

وأّما أوالِء الذيَن 

ُهُم قادمـــوَن

فإنَُّهُم أصدقايئ،

يريدون أن يخنقوا الخوَف يفَّ،

وأن نسرتيَح من الحرِب،

فالُحبُّ آَن أواُن عناقيدِه

يف مهبِّ الكالم 

الذي ال ينـــاْم



ت: محمد إبراهيم العبدالله
مرتجم من سورية ـ  عضو اتحاد الكتاب العرب

برايان شوارتز

قاص وباحث واكادميي أمرييك ، كتب لسنوات عديدة عمود »مذكرات الهواة« 
جامعة  يف  التفسريية  الكتابة  برنامج  يف  كبري  محارض  وهو  رامبوس،  بجريدة 
نيويورك، كام عمل محارضا يف كلية بارد يف جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، 
 وعمل أيضاً محارضاً يف ورشة عمل فري أكرز يف كلية لويس وكالرك االمريكية.
وقد نرش الكثري من املقاالت والقصص القصرية يف مجلة »هارفارد ريفيو« وغريها 

من املجالت الفصلية.

داخل•المغلف
برايان•شوارتز
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يريد شقيقي رؤية العرض، مل يستطع كبح جامح نفسه. يشء مختلف: حسناً، سيكون 

عرضاً ممتعاً، أعتقد أّن عيل محاولة الذهاب، فهو أشبه بعرض كبري، فكام تعلمون« 

فيل« وأصدقاءه يتوسطون ساحة التاميز. عرض مذهل! يشرتي شقيقي التذاكر حاملا 

تُطرح للبيع، ويشرتي بطاقة يل أيضاً، ثم ينتظر... مير الوقت؛ العمل يبقيه مشغوالً، وما 

تبقى لديه من الوقت متلؤه زوجته وأطفاله بعيداً عن أشغاله امللّحة. يشعر باالمتنان 

اللوات  وبناته  وابنه  يقضيه مع زوجته  الوقت  لديّه مزيد من  كان  لو  يتمنى  لعائلته، 

 “ يغادر  البارد،  الخريفّي  اليوم  الحفل يف ذلك  كربن برسعة، لكن حني يقرتب يوم 

ستيف” معبده يف »بالتيمور« يف الظهرية الباكرة، وبدالً من الذهاب إىل منزله يتجه 

بسيارته شامالً نحو مدينة نيويورك، ترافقه املوسيقى الصاخبة طوال الطريق  وحيداً 

فـ »أسرتيو« السيارة ينبوع متتال من حفالت قدمية، فثمة ازدحام مروري أسطوري 

منذ أن كان »جريي غارسيا«  عىل قيد الحياة يف السبعينيات، وأوائل الثامنينيات من 

يجعل  املوسيقى  بها. فاالستامع إىل  التي أصيب  الغيبوبة  قبل سنوات  املايض،  القرن 

القيادة محببة تقريباً عىل طريق »جرييس ترينبايك. » يصل شقيقي يف نهاية املطاف 

إىل بروكلني، يوقف السيارة بجانب شقتي، يدخل البيت، وأوتار الجيتار ال يزال يرتدد 

صداها يف راسه. حني ألقي عليه التحيّة، ألحظ ذلك اللّون الفيض الظاهر يف لحيته 

ذلك  يعد  ومل  األربعينيات،  منتصف  إىل  الحياة  به  تدفع  فاليوم  بعناية؛  شذبها  التي 

الحاخام الشاب املساعد الذي توىل أول وظيفة تبشريية يف منطقة بالتيمور قبل عقد 

من الزمن.

نتعانق عىل عجل، فاليوم بشكل عام ميكن أن نقول عن شقيقي أنّه« املعانق »؛ فال 

أتذكر إن كان هذا ديدنه قبل أن يصبح رجل دين، أو أّن ذلك أشبه مبجازفة مهنية. كام 

ترسبت إىل حياة »“ ستيف”« اليومية عادة رشح األشياء بالتفصيل اململ حني يتكلم 

إىل جامعة من ثالثة أشخاص أو أكرث، وحني يريد أن يوّضح يل أمراً عىل عجل يضع 

حقيبة الظهر التي يحملها عىل أرض الشقة ويخربين أننا واقعون تحت ضغط الوقت 

قليالً. قبل أن نصل إىل الحفلة املوسيقية، كان عليه االلتقاء بامرأة مطلقة تعيش يف » 

أبر ويست سايد؛« قال يل: عيّل أن أسلمها وثيقة.«

 قلت : »ماذا؟«
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برايان شوارتز ـ  املغلف  داخل 

»هي وثيقة طالق يهودية تقليدية »، قالها “ ستيف” وقد اختبأ يف غرفة الضيوف 

التي يرمتي بها بعد العرض وعقله يضجُّ بصخب األغنية. يصل شقيقي إىل معبده يف 

الزي الذي يرتديه يف ذلك الصباح: قميص طويل ضيّق ُزرَّ عىل نحو أنيق، ورسوال 

الجينز  رسوال  يرتدي  الضيوف  غرفة  من  يخرج  وحني  الشوكوال.  بلون  جديد  بنّي 

األزرق، وقميص فرقة »غريتفل ديد« تزيّنه صورة أمريكية وطنبّة غامضة، ونوع من 

القناع األحمر واألزرق ُعلّق الريش عىل جوانبه. يرتدى “ ستيف” سرتة التنزه الخرضاء 

املضادة للامء وميسك ظرفاً كبرياً يخرجه من حقيبته ونرسع  اىل املرتو، وألحظ أنّه 

اليزال يضع الكيبا اليهودية عىل رأسه عندما يصعد الدرج أمامي، فأنا مل أعتد متاماً 

رأسه، كاشفاً  الواقعي، مغطياً  العامل  العامل، هذا  عىل رؤية هذا: يجوب شقيقي هذا 

ديانته؛ إحدى دياناته عىل األقل.

يخربين “ ستيف” عن الزوجني املطلقني حني جلسنا يف القطار )ن( نشق طريقنا 

قائالً:«الرجل عضو  املدينة. يوضح يل  قلب  منهاتن؛  بروكلني متجهني إىل  بلدة  عرب 

يف ) مجموعتي( أبرشيتي. ُعيِّْنُت ممثالً له، لهذا عندما وضعني يف هذا املوقع، أصبح 

توصيل الوثيقة من مسؤوليتي ».

تصيبني الدهشة حني أسمع أّن أعضاء من معبد “ ستيف” يرّصون عىل جمع الوثائق 

الدينية القدمية لحاالت الطالق العلامنية املؤملة لديهم، الغريب بالنسبة إيّل أن يُكلّف 

شقيقي بهذا النوع من األعامل. عند جلوسنا هناك عىل منت قطار )ن( إىل منهاتن، 

أحاول أن أتخيل تلك املطلّقة الغامضة التي نذهب ملقابلتها. أتخيلها امرأة وديعة، بلباس 

كاحلها  السوداء تالمس  تنورتها  أن حافة  وأعتقد   ( التغذية  تعاين من نقص  متواضع 

(، امرأة نظرة االستياء ال تغادر محيَاها، وأظن أنها مستاءة من زوجها السابق الذي 

هجرها )عىل الرغم من أنّه ليس لدي فكرة عام إذا كانت القضية كذلك، فرمبا هي 

التي هجرته، ورمبا كلمة »هجر« هي الكلمة الخطأ( وأشك أيضاً أّن تلك املرأة املطلقة 

إىل  القطار  يخرج  عندما  السابق.  بزوجها  الرتباطه  شقيقي  من  بالغضب  تشعر  رمبا 

هاتفه  ستيف”   “ يتفحص  منهاتن،  فوق جرس  بإطالق صفريه  ويبدأ  مفتوحة  منطقة 

ويجد أّن املرأة ترتك له رسالة نصيّة منذ دقائق، تقول فيها إنّها »ستلتقي بنا يف الحانة، 

وهذا سيجعل األشياء سهلة علينا.«

-هل حقاً قادمة إىل الحانة؟«
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وإعطائها  بها  االتصال  عيّل  ذلك.  تفعل  أن  منها  لطف  نعم،   « ستيف”:   “ يجيب 

التوجيهات عند نزولنا من القطار«.

أنظر ملياً إىل شقيقي برسواله الجينز وسرتته الخرضاء املضادة للامء، يبدو كأنّه 

عىل وشك الذهاب يف نزهة إىل الغابة، وأكاد أجزم أن تلك املالبس مل تكن املالبس 

الحانة،  إىل  وصولنا  حال  أننا  أيضاً  وأعلم  الطالق،  إجراءات  من  نوع  ألي  املناسبة 

أو  كثرياً  أمٌر مؤكد حصوله  املالئم، وهو  التهريج غري  سيكون هناك قدر معني من 

قليالً، سنقابل هناك صديقاً هو زميل شقيقي القديم يف الكلية، شاب رائع ومحبوب، 

لكّنه شاب صاخب مخادع ال ميكن إسكاته، سبق له أن ترك لـ” ستيف” أكرث من رسالة 

شقيقي  ولدى  املوسيقية،  الحفلة  إىل  معه  حملها  التي  املدهشة  املخدرات  عن  نصيّة 

ال  الذي  صديقنا  جيب  ويف  الطالق،  مبسألة  متعلقة  الرسمية  الدينية  الوثيقة  وثيقة، 

نوع  من  عقود  فسخ  وأداة  الضارة،  األعشاب  من  وكيس  غليون صغري،  اسمه  أعرف 

مختلف متاماً. ما إن وصلنا إىل الحانة حتى وجدنا صديقنا املرح يف حالة من االنتشاء 

الكامل، يحمل بيده نصف ليرت من البرية تقريباً، ويده األخرى تلوح يف الهواء، يرشح 

للنادل وزميله القديس عن نتائج دوري كرة القدم األمرييك لهذا اليوم. هذا هو املخادع 

ذو الوجه األحمر، فولستاف العرص الحديث؛ فمتعه الشهوانية وعباراته املرحة تغطي 

ناضج،  برجل  تناط  التي  املسؤولية  من  كثرياً  يخىش  الذي  الشخص  هشاشة  بكاملها 

سواء أكانت زوجة أم طفالً أم سرية قانونية. لكن ملَ الحديث عن الوظائف والعائالت؟ 

فاليوم الشأن األكرث إلحاحاً يف عملنا، بخصوص هذا الصديق أن نحصل أنا وشقيقي 

عىل أنصاف لرتات من البرية يف أقرب وقت ممكن. 

عندما بدأنا بالرشب، رأيت امرأة شابة بقميص من النوع الثقيل يُزم من األمام 

إىل  تنظر  الحانة،  تقفت يف  به صدرها،  تُزيّن  فريق  أو  أو حي  مدينة  اسم  ويحمل 

شقيقي، كانت مرأة قصرية لكنها رشيقة، املرأة التي وصفها الحاخامات يف وقت سابق 

باملرأة الجميلة، إذا ما لفت انتباههم مثل هذه الشؤون الدنيوية.

كانت تنظر إىل أعىل رأس شقيقي محاولًة بذلك التنبؤ بوجود أو غياب قبعته، وقبل 

أن أربت عىل كتف “ ستيف”، تقدمت املرأة باتجاهه وقالت: » أأنت الحاخام شوارتز«؟

مل تكن تلك املرأة املطلقة الغاضبة ذات الوجه الشاحب التي تصورتها يف مخيلتي. 

كأنها يف  الحانة  تبدو يف  ابتسامة خاطفة؛  تبتسم  العريض  الورك  ذات  املرأة  كانت 
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بيتها، امرأة شهوانية ذات خربة لدرجة يصعب تخيلها بزّي رسمي يف املعبد، وأدركُت كم 

كنت أحمق حني ظننت أنّها )أو أي أحد ( متلك شخصية واحدة، شخصية املرأة املتدينة 

املتزمتة التي يندر ارتيادها الحانات و النوادي الليلية ودور السينام ومراكز التسوق.

الحانة فهو يحتاج إىل طرفني  جاء “ستيف” باملرأة إىل طاولة قريبة من مدخل 

محايدين ) يفضل أن يكونا يهوديني( ليشهدا تسليم الوثيقة، لذا طلب مني ومن صديقه 

املخادع االنضامم إىل املجموعة. )ومن املصادفة أن املخادع يهودي عىل الرغم من 

أنني سمعته بأكرث من مناسبة يزعج شقيقي بشكوك إلحاديّة : هيا يا رجل، أعلُم أنّه 

عملك، ويعني لك اليشء الكثري، وقد اخرتت أن تكون حاخاماً لسبب ما، لكن هل تؤمن 

األمامية  النوافذ  عىل  الذهبية  الشمس  لخيوط  سطوع  آخر  وعند  الله؟(  بوجود  حقاً 

للحانة، جلست مجموعتنا يف وقت متأخٍر من الظهرية عىل طاولة بجانب الباب الذي 

الطاولة، وضع نصف  الثالثني. حمل شقيقي بريته إىل  و  السادس  يفيض إىل شارع 

الليرت من البرية عليها وسحب الوثيقة بلطف من مغلف من الورق املقوى العادي. مل 

تكن الوثيقة نفسها مقروءة عدا أنّها كُتبت بالعربية، أما املرأة املطلقة بوعيها الذات 

وابتسامتها العريضة فقد جلست مقابل “ ستيف”، ووجدُت مقعداً يل بينهم.

معجبة  كنت  املرأة.  وجه  إىل  مبارشة  ستيف”   “ نظر  الطاولة.  عىل  أماكننا  أخذنا 

بالطريقة التي ينظر بها شقيقي إىل عينيها؛ ففيهام يشء ال يعرف الخوف. هو يدرك 

أنّها لحظة مليئة بالصعوبة، لكنه عىل ما يبدو يثق بقدرتها عىل تخطي انزعاجها. فقد 

يلقي  الفائتة، وشاهدته  السنوات  كنت ضيفاً يف معبد “ ستيف” مرات عديدة خالل 

خطاباً للمئات من عىل منربه، لكن مل يسبق أن رأيت شقيقي كذلك نصف رجل ونصف 

املرشد  مبنزلة  ذاته  الوقت  يف  وهو  سجيته  عىل  والبقاء  االسرتخاء  محاوالً  حاخام، 

الروحي لشخص يجلس أمامه مبارشة.

قال “ستيف” مظهراً لها الوثيقة: »هذه وثيقتِك«. ورشح لها بضع أجزاء مختلقة من 

العقد ثم يتابع: » عندما ننتهي هنا، هذا يعني أن زواجك األول منتهي رسمياً، وبشكل 

كامل وفقاً للقانون اليهودي. لذا إذا أردت الزواج  ثانية من شخص آخر يف املستقبل...« 

 قالت املرأة املطلقة الشابة: » عندما أتزوج... سأتزوج حتامً مرة أخرى، أعني يف 

مرحلة ما، راجية ذلك.«
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اآلن  الوثيقة  سأسلمك  صائباً.  أمراً  سيكون  ثانية  تتزوجني  عندما   « شقيقي:  قال 

بها  تدورين  تأخذيها وترفعيها إىل األعىل وإىل األسفل،  أن  تتسلمينها، عليك  وعندما 

قليالً، وتلك إشارة أنك قد استلمتها وعرفت مضمونها. دعينا نقف، سأريِك.«

يقف “ستيف” ممسكاً الوثيقة بكلتا يديه، يدور قليالً عند الخرص، حامالً الوثيقة، 

يهدهدها كطفل صغري، فاليهود، عىل ما أعتقد، يتعاملون مع نصوص ورقية كهذه بيشء 

من الرقة. ثم أعطى شقيقي املرأة الورقة، قلدت أرجحات“ ستيف” اللطيفة بابتسامة 

حرجة، ثم أعادت له الوثيقة. عندئذ التفت شقيقي إيل وأعطاين الوثيقة وسلمني قلامً 

أو شاهد رسمي عىل طقوس طالق هذه  أيضاً، فمن املفرتض أن أكون شاهد عيان 

املرأة الغريبة بالكامل، والتي هي نوع من الروتاري اليهودي. أخذت القلم. ثم سألته: 

»أأكتب باإلنجليزية؟«

أّن كتابة اسمي  أجاب شقيقي: » اإلنجليزية مناسبة. »وهو يعلم دون أن يسألني 

من  أكرث  العربية  من  أعرف  ال  فأنا  للوقت.  واستهالك  كبري يل  تحٍد  العربيّة  باللغة 

صوتياتها األساسية. عىل أية حال، بعد أن وضعت توقيعي الرسمي عىل الخط الصحيح، 

الخط الذي أشار إليه شقيقي، أعدت الوثيقة إليه.

قال “ستيف” للمرأة وهو يعيد وثيقتها إىل داخل الظرف الخاص بها:«سأعيد هذه 

معي إىل بالتيمور، أعلميني إذا كنت بحاجة إىل نسخة منها بأي وقت.«

يا حاخام  جزيالً عىل حسن صنيعك  لك. شكراً  الشكر   « املطلقة:  املرأة  له  قالت 

شوارتز.«

» ال مشكلة، شكراً ملجيئك إىل الحانة، هل يل أن أشرتي برية لك؟

 نظرت إليه، من هذا الرجل بالكيبا اليهودية، بجمل تذاكر الحفل املوسيقي، ونصف 

الليرت من البرية؟ أحاخام حقاً؟

اقرتب موعد العرض، كنت أنا وشقيقي وذاك املخادع عىل وشك االستعداد ملغادرة 

أتخيّل  كنت  عامرات،  عدة  سوى  عنه  يفصلنا  ال  الذي  املرسح  إىل  والذهاب  الحانة 

»فيل ليش« عازف القيثارة األسطورة يف فرقة »غريتفول ديد« سابقاً وهو يضع أربطة 

الصوت(  )جهاز  َجهريه  يضبط  معصميه،  عىل  املطاطي  الوبري  القامش  من  مصّنعة 

نفسه برضورة أن يتحّدث إىل جمهوره عن أهمية أن يتربع أحدنا  الكهربايئ، مذكراً 
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بأحد أعضائه ) أجرى »فيل« زراعة كبد عندما كان يف أواخر الخمسينات، لهذا يذكّر 

ملات  الغريب،  لهذا  الطافح  الكرم  لوال  أنّه  كل عرض  بدقيقة يف  الصاخبني  معجبيه 

عازف القيثارة، ومل يعد عازفاً يف فرقة ديد( يف الحانة يف شارع السادس والثالثني، 

سلّم شقيقي الوثيقة، مودعاً املرأة األرثوذكسية ذات املالبس العرضية التي تعترب مطلقة 

رسمياً حسب القانون اليهودي. واحتفاء بحقيقة قيام “ستيف” بواجباته الحاخاميّة ليالً، 

طلبنا كأساً آخر من املرشوبات.

عىل الرغم من مشاركة املخادع املرح بشكل تلقايئ يف الجزء االحتفايل اليهودي 

لكّنه اآلن ال يستطيع منع نفسه من طرح أسئلة يزعج بها  الليلة كشاهد،  من أمسيتنا 

شقيقي:

» قل يل يا رجل. ما عالقة الله بالطالق؟«

يجيب شقيقي:« بالنسبة المرأة يهودية ملتزمة كهذه، تلك القطعة من الورق وذاك 

االحتفال الصغري يف زاوية الحانة، سيساعدها عىل امليض قدماً يف حياتها.«

» محام ناجح هو كل ما تحتاجه حقاً«

يرد شقيقي » تحتاج ذلك أيضاً« 

عندما مررنا نحن الثالثة مبيدان التاميز، كان الجو بارداً، والسامء املُنارة مكتظة 

بالرموز والصور مظهرة طيفاً من اآللهة املزيفة. لفني املخادع املرح بذراعه موجها سيالً 

من الكالم يف أذين: » جديّاً، املخدرات التي أحرضتها معي الليلة تعصف بالعقل، إذا 

مل تجربيها فأنت مجنونة متاماً، كل يشء لدّي مدروس بعناية، ولدّي خطة حني نصل 

إىل املرسح، ال تكوين جبانة معي، استمتعي بها فقط، حسناً؟«. عندما دخلنا املرسح، 

توّجه شقيقي إىل الحانة ليبتاع لنا مجموعة من املرشوبات، بينام أمسك املخادع ذراعي 

واقتادين إىل ما يعتربه منطقة آمنة لتناول املخدرات يف ذلك املكان العام املكتظ. 

بدأت أفكر باختصار لَِم أفعل ما أفعله، هل ألنّه يشء ماتع، ويشء هام لدى املخادع 

املرح أن يثمل مع أحد أفراد عائلتي. أدرك أنّني استطيع أن أرصف انتباهه عن شقيقي، 

هذه  حاميته  إىل  بحاجتي  أشعر  لكن  حاميتي،  إىل  بحاجة  ليس  ستيف”   ” أّن  غري 

األيام بأي طريقة، فاذا ما اتخذ الحاخام قراراً متهوراً وتعاطى املخدرات وقبض عليه، 

فسوف تجد سيالً من عناوين الصحف الشعبية تستغل انتشار خرب كهذا، فأنا ال أريد 

الوقوع يف مشكلة وخصوصاً شقيقي، لهذا كنت أدّخن وأحدث نفيس يك أقلب  أحداً 
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األمور لصالحه، فأنا أؤدي طقساً شعائرياً لشقيقي يصعب عليه أن يكمله بنفسه، فأنا 

أدخن غليوناً يف صالة الرجال يف » تاميز سكوير،« واملكان الذي تعزف فيه املوسيقى 

أصبح يشبه املكان الذي مييش عليه شقيقي عىل املذبح يف معبده يف الضواحي ويقود 

تجمعاً يضم املئات يف صالة الدعوة واالستجابة. 

“ ستيف” زجاجة من  قّدم يل  مختلفة.  حالة  دخلُْت يف  العرض حتى  بدأ  إن  ما 

البرية، وهو إما غري مدرك أنني أدخن أو مدرك متاماً ويريد بكل بساطة مامزحتي. 

بدأت الرشب ألطفئ شعور الجمر املستعر يف فمي. عند بداية العرض بدأت أشك أنَّ 

لدّي مشكلة. عزفت الفرقة املوسيقية  النسخة الرائعة من » ذا كولدن رود« ) بتفاٍن غري 

محدود( وانتابني شعور غامر من الطريقة التي تناغم بها هذا األداء مع النسخ العديدة 

األخرى لألغنية التي طاملا سمعتها عىل مر السنني، بل تجاوزت تلك النسخ. بعد بضع 

أغاٍن من الجاز أطلق فيل ورفاقه أغنية » داميوند بلوز« لدوبري وشعرت أنّني بدأت 

يف الرقص؛ رقصة مل تكن مجرد قليل من التاميل أو نوع من االنحناء عند الخرص 

كام يؤدي أحد صالته، وشاهدت شقيقي عىل بعد خطوات مني يفعل اليشء ذاته، كنت 

أرقص. استمرت الفرقة يف أغنية » بريد سونغ » األغنية ذات املطلب الغريب: » أخربين 

بكل ما تعلمه.« يف هذه اللحظة قفزت، مل أكن متأكدة أين هي زجاجة بريت، أظن 

أنني أسقطتها أو وضعت الكأس شبه الفارغ ثم ركلته باملصادفة، وهذا ما يفرس وجود 

الكثري من البرية عىل حذايئ وساق بنطايل.

أخربين بكل ما تعلم، سأريك... الثلج و املطر

يشء عن تجربة كهذه، وحفلة موسيقية كهذه: ال فرق بني ما يعرفه املرء، فام يعرفه 

قد يطمس، وما يعرفه قد يكون غري ذي أهمية له، وأقل أهمية مام يشعر به أحدنا، 

وإىل أي مدى يرغب املرء الشعور به، ما الحال الذي سنكون عليه دون تجارب من هذا 

القبيل؟ فاألفراد يقدمون أنفسهم ألفراد آخرين بأسلوب رصني، مقتنعني بأن التواصل 

ومتعاطفني  التفكري  متشابهني يف  متشابهة،  بعقول  الناس  يكون  يحدث فقط عندما 

ظاهرياً.

هدأ صوت املوسيقى، خلع »فيل ليش« الغيتار من كتفه ووضعه عىل خشبة املرسح، 

اقرتب من امليكروفون الذي تضيئه بقعة ضوء واحدة وقال: » أريد أن أخربكم عن 

رجل مل ألتق به قط.« أخربنا وعمَّ الهدوء عىل املرسح، وأصخنا السمع جميعاً.« رجل 
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استغرق تفحص خانٍة يف رخصة قيادته يوماً كامالً إذ تشري قانونياً: » مهالً، أريد أن 

أكون متربع أعضاء.«

جاورين املخادع املرح مرة أخرى بعد العرض األول. قال يل: » اسمعي، هل سبق 

أن أدى شقيقك الحاخام دوراً أثر فيك؟ وهل أزعجك؟ عيّل أْن أسال ألنني أعلم قصة 

عائلتك، أعلم كيف أنّكم أشخاص ترعرعتم بال دين بشكل فعيل. ثم بعد تخرج شقيقك، 

كانت يقظته، أو أيّاً كانت تسميتها، أرجو أن تعطيني جواباً رصيحاً ألنني أفرتض أنّك 

غري مؤمنة بالله. هل تؤمنني بالله؟ »

لَِم تريد أن تعرف هذا عني؟

يرفع املخادع صوته: » أتحّدُث إليك! بال تفكري! وبال تحفظ! أجبي فقط.

بنعم أو ال. أجبي عن السؤال! هل تؤمنني بالله ؟«

أمعنُت النظر يف وجهه الذي احمّر غضباً وأجبته: أمل تسمع ما قاله »فيل ليش« عن 

التربع بأعضاء الجسم إلنسان آخر؟ أتظن أّن ذلك شأناً علمياً فقط؟ أتظن أنّه ال يوجد 

ديانة يف ذلك الخيار، فقط مربع خاٍل من املشاعر، وقطعة خاصة من اللحم، ونقلة 

ثانية؟ مجرد أطباء جراحون،  رسيعة من ميت إىل شخص يحترض، إىل شخص حي 

متربع،  فهناك  ال،  مغلقة؟  وخياطة  مفتوحة،  وجروح  وأدوات،  وأجهزة،  وممرضات، 

وهناك فعُل عطاء يساعد عىل إطالة حياة شخص آخر واعتقاده وخربته، وهناك إزالة 

محرتمة من ظرف إنسان برشي، وإدخالها بدقة أكرب يف ظرف آخر، فهناك أمل بأْن 

تلعثمت  لذا  التكلم جيداً،  استطع  لكنني مل  فالله موجود،  أخرى.  تنعش حياتك روحاً 

بكلمة: » نعم! »

أما املخادع املرح فكان غاضباً جداً من اجابتي، فقد أسند نفسه بعيداً عني، مشيحاً 

بنظره، ضاغطاً عىل شفتيه، مغلقاً فاه، تلك هي املرّة الوحيدة التي أراه فيها عاجزاً عن 

الكالم، فهو مشمئز متاماً، ويسأل: » أنا غري آبٍه، أمل يكن هو كذلك؟ »

يقول وهو مييش بعيداً: » عىل أية حال، أنت مثلٌة، متتعي بالعرض الثاين.«

أنا كذلك فعالً، يف قمة نشوت، أكرث مام كنت عليه منذ عرش سنني، بدأت الفرقة 

بعزف مجموعة من األغاين التي بدت كأنّها إعادة بناء موسيقي لشبايب؛ مبعنى آخر، 

إذا اضطررت إىل إنشاء سرية ذاتية خاصة يب عن موسيقا »غريتفول ديد،« فستكون 

هذه األغنيات اللِبنات األوىل الحاسمة: »سامسون ودليلة«، » املوسيقا ال تتوقف«، » 
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إىل  إن«  “ستيف  »سان  من  االفتتاحية  الغيتار  نربات  حملتني  ثم   .« الحجارة  قذف 

قاعدة درج العليّة املؤدي إىل غرفة شقيقي يف املنزل الذي عشنا فيه أطفاالً. هناك 

ميكن أن أرى بحْديس الطفويل، أتطلع، أتساءل عام إذا كان “ستيف” موجوداً هناك، 

ذلك  ويتساءل  األكرب،  لشقيقي  املغلقة  النوم  غرفة  باب  من  املوسيقى  لسامع  أجاهد 

لخفض  الفتى الصغري عام إذا كان املراهق الغامض املتدين يف تلك الغرفة مستعداً 

صوت جهاز السرتيو الخاص به والتحدث إيّل.

بالنسبة إيّل، مثال شقيقي الذي تشوبه العاطفة يذكرين باألبيات اآلتية التي قالها 

الشاعر وكاتب املذكرات مارك دوت: »أليس ذلك الجزء منا الذي يرغب ويحب ويتوق 

إىل اللقاء والتواصل  جسدياً ونفسياً وكل الطرق األخرى، هو نفسه ذلك الجزء أيضاً 

الذي يعرف شيئاً عن الله؟ »

أفضل طريقة للعبادة هي تلك التي ال تحاول إيجاد صلة فقط مع الله أو مع معتقد 

معني وحسب، بل أيضاً مع الكائنات البرشية األخرى. ذلك هو جانب العطاء واألخذ يف 

الحياة، أن تكون موجوداً يف العامل الشاسع بدالً من أن تكون تائهاً يف التزامك الذات 

أو يف جداول األعامل الدينية الضحلة.

رقْصُت لساعات طويلة يف عرض تلك الليلة، ومل أتوقف عن الحركة حتى بعد أن 

بدأُت أشعر أنني أصبحت أكرث هدوء واتزاناً، مل أشعر بالتعب أو اإلحراج، وكلام أرشقت 

األضواء عىل الجمهور كنت أرصخ بأعىل صوت، وحني توىل الكورال األداء وتوقفت 

الفرقة عن العزف  لتتيح للحشد ترديد كلامت األغنية، كنت أعرف بالضبط ماذا أغني. 

مل أكن من فرقة » ديد هيد« ولن أكون منها أبداً، لكن ظلّت موسيقى الفرقة جزء من 

هوية عائلتي. يف العرض ربطتني املوسيقى بنفيس، وبذكريات الخاصة، وبشعوري أنَّ 

الكثري من الحارض يستحق التذكر، وكلام نظرت إىل شقيقي يف تلك الليلة، أراه يرقص 

أيضاً، بطريقة أكرث تنظيامً، مركّزاً عىل ثني خرصه يف أثناء الرقص عىل املوسيقى التي 

عرفها جيداً كرجل عجوز يصيل يف زاوية معبده الذي يزخر مبئات املؤمنني املنشدين، 

يستمع وهو يصيل، يدرك كّل كلمة، ويتأكد أّن كل كلمة وصلت إىل مكانها املناسب. لذا، 

فنطاق اإلميان الذي يربطنا كلنا معاً يف هذه اللحظة ينبغي أال يُكرس. 



مراجعة: : د. فريد الشحف

ترجمة: : د. ثائر زين الدين

مرتجم من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مرتجم وشاعر من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

حمامات•تشاناكتشيسك
سفيتالنا•سافيتسكايا

حلم جامل أنَّ أناساً من الثلِج يجلسون عىل الدرج، عددهم كبري جداً، والشمس ترشق. 

مشكلة  الطرقات  املياه عىل  وتتدفق  اللسان،  بيالو سالدكو عىل  تذوب  كام  الناس،  ويذوب 

انزالقات أرضية، تجرف البيوت والعربات...

استيقظ هاذياً:

- والدي!

لكّنه رأى جّده.

ورأى من خالل النافذة املفتوحة عىل مرصاعيها غيوماً، مثل حزم مالءاٍت رطبة ثقيلة.
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، شّدت إليها الضباب. الجباُل، حيث تالشت الشمُس الحمراُء كقنديِل بحٍر ناريٍّ

رقيقة  ريشيَّة  مرتفعة  غيوم  السامء،  يف  عالياً  هناك،  الغيوم؛  عىل  تسبح  الغيوم 

وشفافة، وغيوم أقل ارتفاعاً، تشبه لفافات القّنب، تكاثرت يف تيارات ساموية وسبحت 

واحدة فوق األخرى، ومن الرشفة حيث غفا الفتى عىل صوت أغاين الرصيّب، تراءى 

وكأن الغيمة الرقيقة تأكل السميكة. مباذا يُفرّس ذلك؟ يا لها من عالمة غريبة، حني 

تسري الغيوم عىل الغيوم؟

وأصبح فظيعاً أن تشعر نفسك جزءاً من األبدية.

وبدت املدينة أقدم، من الشمس!

قال بيكور:

- لننطلق إىل الحاّمم، ستكمل نومك يف العربة.

السيف  بني  وسط  يشء  حريّب،  سالٍح  غطاء  كأنّها  بدت  طويلة،  علبة  الجد  فتح 

والخنجر؛ ثم أومأ للفتى:

- امتلكه. سيكون لك. هذا سيف عريب لطيف!

تناول جامل غمداً خشبيّاً يف يديه، كان مغطَّى بجلٍد منقوٍش؛ النصُل الثقيُل انسحَب 

الحدين  النصل ذو  الجهتني. ملع  تّم شحُذُه من  السالح قد  بأن  بسهولة. حدد جامل، 

ودخل يف غمدِه بسهولة كذلك.

- سنواصل بعد الحامم دروس ألعاب الفروسية- قال بيكور بهدوء، وكأّن  أمراً مل 

يحصل-

تحُدُث اضطرابات اآلن.

حقيقياً  حربيّاً  سالحاً  لتّوه،  استلم  أنُّه  ذلَك  جداً،  قلقاً  جامل  كان  ه  جدِّ وخالف 

يستخدمه اإلنكشاريون.

- أعّد لنا تانريوفري الحامم عىل رشف والدة ابنه.

- أّي ابن هو؟

- ال أعرف. عددتهم حتى الخمسني، ثم أضعت العدد -ابتسم الجد بتعب - األتراك 

ال ينجبون الكثري!

كانوا  اإلنكشاريون.  يحرُسها  عبيٍد  قافلة  بهم  متر  مل  لو  أمٌر،  الطريَق  يُفسد  مل 
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يرضبون العبيد بالسياط، وكانت تلمُع عىل قبعات أصحاب هذا البلد األحجاُر الكرمية 

أنّه شاهد وسط جمهرة األرسى ضفائر جيفكا  ُهيِّئ له،  الغريبة. انقبض قلب الفتى. 

الصفراء. التفت بكامل جسمه، مشيِّعاً بنظره جمهرة وراء جمهرة.

ال، ليست هي، انقبض قلبه فحسب، وشعر بالخوف؛ خوف رهيب، وقد يحصل أن 

ُق فيه  يف الحاّمم  يزعج أحدهم جيفكا هنا يف إيكيس زاغرا، يف الوقت الذي يتشدَّ

يشعره  أنه  رأى  الذي  الحلم  له  ترَك  وما  الرقيق،  الفرس  شعر  حكمة  عن  بالحديث 

باالطمئنان.

   وثيقة تاريخية

والقت  روسيا،  يف  واسعاً  تعاطفاً  استقاللهم  أجل  من  البلغار  نضال  استدعى 

العايل  الباب  البلقان سلمياً، معارضة من جانب  املتوتر يف  الوضع  محاوالتها تسوية 

إجراءات  روسيا  بدأت  الرتكية.  الروسية-  الحرب  حتمية  واضحة  وأصبحت  العثامين. 

اتِخذ  رومانيا.  مع  الحدود  عىل  جيوشها  تركيز  عىل  وعملت  جزئيّاً،  العسكرية  التعبئة 

عام 1876 قراٌر بتأسيس ميليشيا بلغارية ضمن نطاق الجيش الرويس. وأعّد الجرنال 

أوبروتشيف ن. ن. »األسس من أجل تأسيس الجيش البلغاري«.

*   *   *

حتى  األخرى  الحاممات  من  وعلّواً  اتساعاً  األكرث  تشاناكتشيسيك  حامم  امتأل 

الظهرية بأصوات الرجال، ودخان التبغ املُعطّر، وتدحرج عىل جدران الرخام األبيض 

البقع  كارساً  العالية  األعمدة  عىل  انعكس  املياه  أحواض  ملعان  الرهو.  الرطُب  البخاُر 

املمتدة عىل السالمل، واألسقف، ثم عاد إىل املاء مغرّياً أشكاله، مولِّداً وهَم الوجوِد يف 

قرٍص خرايف. قدم صاحب الحاّمم تانريوفري وابنه كيليتش لكل ضيٍف من الضيوف 

لباساً أبيض، أقرُب يف شكلِه  للتوجة) ( الرومانية أكرث منُه للتونيك) (اليوناين. اقرتحا 

االسرتاحة عىل وسائد طويلة منخفضة، ُمغلّفة بأغطية  حريريّة بالساتان األحمر.

ومع  أّن الضيوف كانوا أكرث اهتامماً مبا ميكن أن يحدث الحقاً يف األلعاب مع 

الجواري، اللوات كّن كثريات عند املُضيف، ودغدغهم تصّور عزف الزرنة) ( يف القاعة، 

حيث ترقُص الراقصات، إال أن أحداً مل يتأّخر عن مواضيع الشعر، التي كانت تُطرح 

دامئاً من دون تردد بعد االستحامم. فيحاول كّل منهم أن يلَمَع بنظٍم جيٍّد .
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كانت أحاديث العجوز بيكور موضع ترحيب دوماً. املعلّم كان يحفظ عن ظهر قلب 

اآلخر  واالبن  رشيد،  البكر  ابنه  رشفه  عىل  دعوا  لذلك  تقريباً.  كلَّه  الفاريس   الشعَر 

استثناء يف  دون  الجميع  تجاوز  أنّه   ذلك  موفَّقة،  دعوته  تكن  مل  الذي  كارابولوت. 

اصطياد املرّسات النسائية، وانترشت الكثري من األحاديث املتنوعة عن مجونه.

يف  فمه  فتح  عىل  حتى  يجرؤ  مل  الذي  القهوة،  دكان  صاحب  أمني،  حرض  لقد 

هذا املجتمع الراقي، وحرض الشعراء األرمن أكوب وآشوت وباغداسار من مدن قريبة 

مختلفة، والشعراء األتراك شينول وإيشيك و غيوتشليو...

َم الخدُم الذين يرتدون التوجة املصنوعة من قامش الجريسيه األبيض الصايف  قدَّ

الرشاَب والفواكَه، بني الفينة واألخرى.

الشاعر  تاله  تصفيق عاصف،  ظّل  »سبع جميالت« يف  نظامي  رشيد قصيدة  قرأ 

الناجحة من شعر أمري خورسوف ديهليوي  املقاطع  من  األرمني أكوب, فأنشَد عدداً 

»حدائق الجنّة الثامنية« باللغة الفارسية.

طلب بيكور من الحفيد:

- اقرأ لنا شيئاً ما من شعرك.

وسحَب العم كارابولوت باستخفاٍف الدخان إىل جوفه، وقال:

- نعم، جامل! نحن مهتمون؛ كيف تُفكر أنت بالنساء؛ هل وجهة نظرك تشبه ما يراه 

الزاهدون أو أن نافوي أقرب إىل فلسفتك الشبابية؟

ابتسم الحارضون، وتبادلوا النظرات مدركني، بأّن الرضيع سيبدأ اآلن عن الورود 

املزهرة...

وقف جامل، مثبّتاً التوجة, وانحنى باحرتام سائالً املعلم:

- من األخري؟

- نعم، بأسلوب تيموريدوف.

-أريُد أن تحبَّني ألف جميلة من الحريم- بدأ الفتى-   وابتسم الشعراء. فقد أعجبهم 

املوضوع املختار.

- لكن لتكن بينهّن واحدة تُدفِّئني إىل تلك الدرجة

التي تنىس فيها روحي السموات!
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صّفق الضيوف. لكن بيكور رفع يده اليمنى، بعد أن عرف أن هذه ليست سوى بداية 

الرباعيات.

- فليكنَّ مئة فقط، ولكنني 

أقول من جديد ، لتكن واحدة فحسب

من بينهن، لحظة  تشابك املصائر

مستعدة لتقديم حياتها من أجيل!

همس كارابولوت الذي احمّر بعد الحامم ألخيه رشيد:

- لقد وجد لنفسه إّما رصبيّة وإما بلغاريّة، بالتأكيد.

وأدار األخ  وجهه بسبب هذه الحامقة الجديدة، وعىل العموم هذه هي املرّة األوىل 

التي يسمع فيها، كيف يقرأ ابنه شعره الخاص؛ وهذا بحّد ذاته مهمٌّ جداً بالنسبة إليه؛

تابع جامل القراءة بحامس:

- فليكنَّ عرشات،

لكن أن يكّن إىل جانبي، 

راغبات، ويفهمن كل يشء،

ال أن  يعطني أجسادهن فحسب،

وهذا سيشكل فرحًة يل.

الحاّمم  يف  املجتمعون  واألرمن  األتراك  هّز  املؤيّدة.  بالهتافات  القاعة  امتألت 

رؤوسهم، احرتاماً، معربين عن إعجابهم كيف أّن الصغري أعلن عن نفسه بشكل غري 

ماً شعراً جديداً. متوقع وواضح وجريء ُمقدِّ

وهذا ما أثار حامس جامل أكرث فأكرث، ودفعه إىل االنتقال إىل نربة أكرث قوة ، 

وبسط يديه قائالً:

- أنا غبّي! ال أحتاج أحداً!

لكن لو ألتقي فتاة كهذه يف حيات،

لقّدمُت كل ما أملك يف هذه الدنيا،

لقاء الحصول عىل هذه الجائزة بالذات!

و تدّخل صاحب البيت يف اللعبة:

- وإذا مل تجد مثلها؟
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استجاب الشاب عىل الفور، وقال ُمرتجالً باللغة الرتكية:

- وإذا مل أجد مثلها يف هذه الدنيا الواسعة،

فاألفضل يل أن أكون عابَر سبيٍل منقطَع األخبار،

      ألغّني أغنية حّب بسيطة

      عن العروس الرّبية والجبانة!

   وجلس يف جّو من التصفيق وعبارات الثناء الطيّبة.

حّدق بيكور بعينني نصف مغمضتني من الرسور، وكأن ما سمعه قد كتبه بنفسه، 

وقال بشكل غري متوقّع:

- اقرأ، جامل. اقرأ شيئاً ما آخر؛ ال تخف! هل تعرفون أّن رأيه يف السياسة املعارصة 

مثرٌي جداً! اقرأ شيئاً من العيار الثقيل.

ألقى الحفيد نظرة مشتعلة إىل جّده، وأصبحت روحه ُمجّنحة، ثم بادر يقرأ برسعة 

وبشكل غري متوقع:

ُق يف السامء. - منذ الصباح وأنا أُحدِّ

يف طوق دائرة مغلقة،

الغيوم تطري بعضها فوق بعض.

وهكذا الشعب يسري عىل شعبه!

نور الرثوة ليس مفيداً دامئاً.

فتى جامح يحلم

أن يريّب زهرة بيده اللطيفة!

عىل املنحدرات الجبلية الرّبية والقاحلة.

     

لكّن العجوز يقّدم له خنجراً.

ويقول: حارب! وهذه املعاناة!

خالفا للعمل واإلبداع

العامل الضاري يتمرَُّد كام من قبل!

يدوس الزهور يف سبيل الربح،
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وسط الدم، واملوت والرؤوس

إمرباطورية لصوٍص جديدة

تتألّق يف الرضيبة الذهبية!

صمت األتراك نافخني أنوفهم. ما من أحٍد منهم يرى نفسه لّصاً. صحيح أنّهم يف 

املجتمع الراقي الذي يعّدون أنفسهم جزءاً منه، ينتقدون ويؤنّبون السلطة برتاٍخ؛ لكن 

أن يعلن بوضوح هذا الكتكوت عديم الخربة ما أعلنه مسألة أخرى! توتّر الجّو. وفجأة 

متوقع،  غري  بشكل  الهواء  ممزّقاً  وصّفق  باغداسار،  املعروف  األرمني  الشاعر  نهض 

تبعه اآلخرون كلّهم، فوقفوا، وصفقوا مؤيّدين. انفعل جامل حتى أن اإلقياء وصل إىل 

حنجرته. أومأ رشيد، وقد رأى كيف اشتعلت وجنتا ابنه، للخادم حامل اإلبريق، آمراً إيّاه 

أن ميأل الكأس:

- ارشب الخمر، يا بنّي! 

- كيف حّولت األمر عىل هذا النحو- قال شينول حاسداً، و قد شاهد النجاح الواضح، 

لهذا الولد الذي فقس من البيضة لتّوه، و أصبح شاعراً:  إمرباطورية اللصوص! أي 

امرباطورية هذه بالنسبة إليك جامل: كّل اإلمرباطوريات التي ُوِجَدْت عىل شبه جزيرة 

البلقان، واليونانيون، والرومانيون...

أضاف املضيف:

-  ونحن...

- نعم. و... نحن - تابع األشيب املتقدم يف السّن شينول- لصوص جدد. وأولئك، 

مثري  هذا  لصوص؟  أيضاً  اإلمرباطورية  هذه  بعد  ويستقرون  بنا،  سيطيحون  الذين 

لالهتامم. فكرة شجاعة مثرية لالهتامم؛ لكّنها خطرة جداً، أقول لكم ذلك بوضوح!

اضطّر جامل لإلجابة، وكام علّمه بيكور، ال تقذف اإلجابة يف الجبني، بل استخدم 

صوراً استعاريّة:

- الشمس سطعت عىل املسجد، أّما القمر فعىل الكنيسة األرثوذكسيّة، عىل ماذا يدّل 

ذلك؟

- مرحى! - صّفق شاعر تريكّ آخر يُدعى إيشيك، وأومأ لجاره غيوتشليو بعينيه نحو 

جامل-  إنّك تحّس مبدرسة! واسمح يل أيضا بسؤال، عىل الشكل اآلىت: ما الذي يهّددنا؟ 

كّل يشء عندنا عىل ما يرام. وها هي فتاة جميلة تعزف عىل الزرنة، والرناجيل مليئة 
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بالتبغ، والقهوة مغليّة بطريقة ممتازة...

!. بعد أن  - إّن البضائع الرتكية جّذابة وساطعة- أجاب جامل من دون حقد أو تحدٍّ

ارتشف نبيذاً من الكأس، وكأنّه يفعل ذلك كّل يوم. و ما عرف أحٌد من الحارضين، بأنّه 

يرتشف الدم القاين للعنب ألّول مرّة - ساطعة، لكّنها سيّئة. يتمزّق الحذاء عند أّول تّل، 

ويتناثر قطعاً عند التّل الثاين. األحذية البلغاريّة جيّدة، ونوعيّة؛ نحن نشرتي األحذية 

البلغارية، وأنتم تشرتون األحذية البلغارية؛ الجميع يشرتي األحذية الجلدية البلغارية. 

أنا  وها  الثالث،  ثم  الثاين،  أخي  استخدمه  وبعده  األكرب،  أخي  اشرتاه  واحٌد،  لدينا 

اآلن أستخدمه. وأعرف، عندما تكرب رجيل سيبقى إلخوت األصغر مّني. األتراك تجاٌر 

الثياب تتمزّق، والخرز يتطاير، واألحزمة الجلدية ال  جيّدون، لكنهم منتجون سيّئون. 

تتحّمل األبازيم.

   قال أمني ضاحكاً ببساطة:

- لهذا نحن احتللنا بلغاريا!

لكّنه ضحك وحده، ونظر الجميع نحوه باستغراب.

حارصه املُضيف قائالً:

- حجي أمني، عىل ما يبدو أن زيارتك إىل مكة كانت سدى؛ مل تتزّود بيشء من 

هناك.

التهب أمني قائالً:

- ملاذا تقول هذا ؟ إنّني أعرف الكثري من الشعر العريّب والفاريّس!

- األتراُك محاربون، أكرث من كونهم ُمفّكرين - لّوح بيكور بكّفيه مصالحاً الرجلني 

بعض  ويحاول  بالظهور.  الرتيك  األديب  »الهمس«  أخذ  ببطء،  اآلن  لكن  املتجادلني-  

الفارسية  األدبية  األصول  نطاق  يف  حتى  أنفسهم  عن  التعبري  العثامنيني  الشعراء 

واألذربيجانية. أنت غيوتشليو، اقرأ لنا من فضلك، شيئاً مام كتبته حديثاً!

ملتذّوقي  الحقيقية  الجاملية  املتعة  تجلب  األدبية،  لغتك  إّن  تفّضل!  نرجوك،  نعم   -

األدب!

استلم الشاعر الراية:

- أوه! بهجتي الحقيقية مدينتي إسطنبول!

أوه، يا فخر العامل وروعته!
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فليغنِّ لك الشعراء العاطفيون،

والطيون) ( الصغرية والرمث) (!

صّفق الجميع، وهزوا رؤوسهم من دون أن يرتوي عطش الشكوى حول السياسة. 

همس أشوت لباغداسار:

- أقول لك يا أخي، القافية ضعيفة: إسطنبول- كشكول، و رمث، وطيون- بأّي جانب 

التصقا؟!

- نعم... إنّه حديث من القلب!

ضحك االثنان بهدوء، وابتهجا فيام تبقى من املساء.

- أصدقايئ األعزاء- نطَق كيليتش ابن املُضيف عباراٍت تصالحيّة لطيفة محفوظة 

وّحدت مساحات  أن  بعد  أوج عظمتها،  إىل  العثامنية  اإلمرباطورية  قبل- وصلِت  من 

واسعة من شامل إفريقيا، إىل البلقان، والرشق األوسط، وأصبحت إسطنبول عاصمة 

إليها  تركيا  تجذب  والغربية.  الرشقية  الحضارتني  اللتقاء  ومركزاً  اإلمرباطورية، 

الشعراء من إيران، والعراق، وأذربيجان والدول األخرى، وازدهر فن الخط، وتحّولت 

املخطوطات إىل عمل فّني حقيقي، وانعكس الرخاء والرعاية الكرمية للسالطني عىل 

موضوع شعر املجالس، ومنذ القرن املايض مثّة شعراء مؤيّدون كبار، ميدحون أعياد 

القرص ومهرجاناته، وبخاّصة يف عهد السلطانني سليم الرهيب وسليامن القانوين.

- نعم، نعم! – التقط الشعراء التهّكم اللطيف الذي يكاد ال يُلحظ - إنّهم مل يكرّسوا 

الكثري من الشعر للرثوة واملتعة فحسب، لكّنهم تنافسوا فيام بينهم، من يكتب للديوان 

نصوصاً أطول وأرسع!!

اسرتخى املوجودون بشكل واضح.عرض الخدم الحلوى عىل كل شخص.

- منذ زمن قريب، أيّها األصدقاء،- تدخل بيكور يف الحديث-أصبح الشعر الرتيك 

الفرس  شعر  وتقنيَّة  وعروَض  شكَل  الشعراء  يتبع  مل  و  جديداً،  نوعياً  محتوى  ميتلك 

والعرب فحسب، بل أوصلوها إىل كاملها. انظروا فقط؛ أصبحوا يستخدمون يف الشعر 

اللهجة اإلسطنبولية!

أنفسهم أكرث تعلاّم من  - ماذا تقول؟!! - ضحك الشعراء األرمن، فقد عّدوا دوماً 

األتراك-
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   الحظ بيكور ذلك، لكّنه تابع بهدوء:

فيه  تأثري كبري مبا  بايك،  ،وبخاّصة  : خيّيايل، وزات  األتراك  للشعراء  كان  لقد   -

الكفاية يف عامل الشعر؛ فلنتذكر صوفيَّة فاظيل وملحمته »الوردة والعندليب«!  ولنتذكر 

خالييل، الذي كتب الرثاء، وليامي، الذي ترجم روائع أعامل الشعر الفاريس، والفردويس 

الطويس! وعلّق عليها.

- بيكور املحرتم، إّن املتملّقني عىل استعداد دائم لكتابة القصائد مقابل الحصول 

عىل النقود! - اعرتض املُضيف بحامس - تضيّفوا لو سمحتم، تضيّفوا...

- ال أحد يجادل يف ذلك يا أفندي! لكنك ال تستطيع أن تعارضني بأن نوع الهجاء 

السيايس، ال يقّل شأناً عن الكتابات األوروبية يف هذا املجال، الرّش يهاجم الرذائل التي 

ترتكبها األوساط املسيطرة. لنسّمي ولو فيييس) ( ونيفي.

هّز الحضور رؤوسهم:

-   نعم- نعم!

- أّما لفتاي املوهوب ، فأردت أن أقول اآلت: ولتكن الفساتني واألحذية سيّئة. لكن 

إىل  النظر  عليك  الشوك  تلعن  أن  قبل  اآلن فصاعداً،  من  جيّد؟ جامل.  هو  ما  لدينا 

الرباعم املتفتحة عىل الساق!

   و ترّضَج وجه الحفيد بالُحمرة ، لكّنه تجاوز اإلحراج وأعاد االستامع إىل درس 

قصري يف االقتصاد، مقدم اآلن باللغة اإلنكليزية:

   - االنتقال من الغزل اليدوي إىل ورش الحرف اليدوية ثم إىل الغزل اآليل، يف 

 ، نفقاته  وتقليص  اإلنتاج،  كبرية يف  قفزة  إىل  برتكيا  أّدى  الصناعي،  اإلنتاج  ظروف 

ومتركٍز يف املوارد املالية، وأّدى كذلك إىل زيادة قدرة املنتجات الرتكيّة التنافسية يف 

السوق العاملية.

بدأت الصناعة يف البلد، بعد اإلنتاج الصناعي للسجاد، تدخل يف قطاعات الصوف 

اإلنتاج  عملية  األرخص يف  األصباغ  استيعاب  تطّور  ومع  السميكة،  القطنية  واألقمشة 

واألقمشة الجاهزة، ومن ثم صناعة الثياب منها، أسهم ذلك يف الطلب املتزايد عىل 

املالبس العسكرية، وحتى عام 1870، أُنتَج أكرث من مليون مرت من األقمشة الصوفية، 

التي صنعت منها الثياب.

الفرنسية-  باللغة  البيت  صاحب  ابن  أجاب   - الجافة؟  النربة  هذِه  ملاذا  حسناً،   -

نحن يف الحامم عىل جميع األحوال. نرتاح ونستمتع...؛ لقد أخطأتم يف غضبكم عىل 
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مالحظة الشاب الحكيمة...

خفض جامل برصه والذ بالصمت.

ال أحد يرغب يف الدخول »يف شجار«.

لذلك سيطر امللل، واختبأ التوتر يف مكان ما.

الفرقة  دعوة  بذلك  ُمعلنا  بكّفيه،  ثالثاً  فصّفق  املزاج،  بتبّدل  املُضيف رسيعاً  شعر 

الرتفيهية الراقصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همس أشوت ألكوب لباغداسار بصوت منخفض،  لكن بطريقة تجعُل جامل يسمعه:

والحسابات  والعلم  األدب،  تحّدثتم يف مواضيع  الفتى عىل حق! مهام  إّن  نعم،   -

االقتصادية! أتسمعون!؟ - رفع إصبعه الثانية إىل أعىل- اصمتوا! هكذا هلكت اليونان 

ستموت  وهكذا  الرومانية،  اإلمرباطورية  العدم  إىل  وصلت  وهكذا  الفسق،  بسبب 

العثامنية، التي ضعفت وأّججت الشعوب ضدها.
) ( التُّوجة: باإلنجليزية: )Toga( زي كان يرتديه املواطنون من غري العبيد يف اإلمرباطورية الرومانية، 

قبل 2000 سنة ، وهو يتكون من رداء أبيض متفاوت الطول يلف حول الجسم. وعادة ما يكون مشغوالً من 

الصوف ويلبس فوق التونيك الذي هو بدوره يكون مصنوعاً من اللينن او الكتان. )م(.

يبدأ من األكتاف حتى مكان ما بني األرداف   ، الطول  املختلفة يف  : نوع من املالبس  التونيك   )  (

والكاحل. كان اليونانويون اإلغريق يرتدونه. تتم زخرفة التونيك الذي يرتديه الشخص للداللة عىل املدينة 

التي يعيش فيها. لونه أبيض أويكون  مصبوغاً بألوان فاتحة. )م(.

) ( الرصناية أو الزرنة آلة موسيقية هوائية تعمل بالنفخ, تتألف من قصبتني؛ جسمها خشبي حيث يتم 

العراق وتركيا وسورية  الشعبية يف شامل  املوسيقية  الفم, وهي من اآلالت  القصبتني بوساطة  النفخ يف 

وإيران يف املناطق الرسيانية، اآلشورية  األرمنية، وأقرب ما تكون إىل آلة املجوز يف بالد الشام، ويعتقد أن 

التسمية فارسية مبعنى )الناي الجهري(.تتصف الزرنة بصوت عاٍل جداً, لذلك تشكل والطبل ثنائياً إلزامياً، 

العراء، و عىل  الرتاثية يف  الشعبية  الشعبية واألعراس والرقصات  حيث يستخدمان عادة يف االحتفاالت 

صوتهام تجري الدبكة عادة.  )م(.

) ( الطيون أو املطهر أو الراسن: جنس نبات ينتمي إىل الفصيلة النجمية ,يضم هذا الجنس حوايل 

90نوعاً من النباتات ، موطن معظمها أوروبا وآسيا وحوض البحر األبيض املتوسط وإفريقيا.)م(.

) ( الرمث أو الحامدة بالالتينية )Haloxylon( جنس نبات يتبع الفصيلة القطيفية, يضم عدة أنواع 

تنترش يف غرب ووسط آسيا.)م(.

مرحلة  وكاتب،  تريك  شاعر   -)1628  1561-( محمد  أوفييسبني-  موالّ  الحقيقي  االسم  فيييس:   )  (

و»تهذيب  »الرؤيا«  ساخرتني:  سياسيّتني  قصيدتني   بسبب  التاريخ  حفظه  العثامنية.  اإلمرباطورية 

إسطنبول«. )م(.



ت: ياسني سليامين
مرتجم وكاتب من الجزائر 

َحْجٌر•منزلي•
تحت•الرقابة

غيلو لوران•

مسرح

الشخصيات:

السّيدة ليبيون - فالرييان – أوندين- كريستوف

وأوندين  ليبيون  مدام  مغلقة،  املصاريع  الشقق،  إحدى  صالون  يف  املساء.  )إنَّه 

وفالرييان يبارشون أعاملهم. كلُّ يشء هادئ. فجأة، يشتغل التلفزيون من تلقاء نفسه 

)إنَّه مصنوع من الورق املقوى وموضوع عىل طاولة يف مواجهة األريكة. يف املحطة 

يبدأ كريستوف بالرصاخ(.
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لوران غيلو ـ  الرقابة  حجر منزلي حتت 

السيدة ليبيون: انتبهوا يا أوالد، سيتحدث كريستوف. برسعة ! تعاال واجلسا!

)يندفع فالرييان وأوندين ويجلسان عىل األريكة بجانب السيدة ليبيون(

أوندين: اللعنة ، إنه الوزير مرة أخرى!

فالرييان: كثريًا ما يكون هناك... أليس لديه عمل يف الوزارة؟!؟

السيدة ليبيون )مفزوعة(: ششت! توقفا...ميكنه سامعنا.

أوندين: هذا كالم فارغ!

فالرييان : أوندين محقة...ال تسري األمور عىل هذا النحو. إنه تلفزيون يا أمي، نحن 

لسنا عىل األنستغرام!

أوندين: إىل جانب ذلك، إنه رجل عجوز...إنه أصم!

السيدة ليبيون: كونا عاقلني! ال نتحدث هكذا عن الوزير..هذا غري صائب.

أوندين وفالرييان: نعم أمي، كام تريدين أمي... 

)يخفضان عينيهام، ويبدو أنهام خاضعان(

الصرب.  نفاد  املحادثة يف صمت، ويُظهر عالمات واضحة عىل  )يسمع كريستوف 

يرفع حاجبه غاضباً ويراقب جمهوره دون تساهل(

مل  الفرنسيات،  أيتها  الفرنسيون،  أيها  وعدوانية(:  بتسلط  حديثه  )يبدأ  كريستوف 

يعد الوقت مناسبًا للمامطلة غري الرضورية. يجب أن تترصفوا وتترصفن كمواطنني 

مسؤولني!

أوندين: ماذا يقول؟!؟

فالرييان: مل أفهم شيئا.

السيدة ليبيون: شتت. توقفا.

كريستوف: منذ بداية الحجر ، لوحظت انتهاكات للنظام الجامعي! هذا غري مقبول 

، ال يُسامح فيه ، ال يغتفر أقول.

السيدة ليبيون )يغلبها الهلع(: اسمعا يا أوالد... هذا أمر خطري!

كريستوف: نعم! هذا جاد !

أوندين )إىل فالرييان(: الوزير مل يَحلِق جيدا.

فالرييان )إىل أودين(: إىل جانب ذلك ، لونه أحمر بالكامل. من املحتمل أن تكون 
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سرتته هي التي تسبب له الحكة ...

أودين )متأملة(: أو أنه مصاب باإلمساك.

كريستوف )يرضب عىل الطاولة(: من اآلن فصاعًدا وحتى إشعار آخر ، يتم تعزيز 

اإلجراءات التي تم تحديدها يف مجلس الطوارئ!

السيدة ليبيون )تفرك يديها يف حالة من اليأس(: أوه ال ...ماذا سنفعل؟ هذا مريع!

هذا  ببساطة.  فرضه  يتم  الحجر مل  هذا  أن  أذكركم  مريع!  هذا  نعم!  كريستوف: 

تدبري أسايس لبقاء األمة! بلدنا بأكمله يف خطر.

أوندين )لفالرييان(: نحن نعلم! يقول هذا يوميا.

فالرييان )ألوندين(: حسًنا، هل نلعب؟

كريستوف: ال أحد يتحرك.

)تنظر أوندين وفالرييان إىل بعضهام البعض بدهشة(

فالرييان: هل رأيت؟ هذا غريب ! يبدو كام لو أنه يسمعنا...

أوندين: هل تعتقدين أن هذا ممكن؟

فالرييان: ال تكوين سخيفة...نحن لسنا يف فيلم ...

كريستوف: هذا صحيح، نحن لسنا يف فيلم! الحقيقة أكرث رعبا! كلكم مصابون!

السيدة ليبيون: ال!

كريستوف: بل نعم! واألدلة موجودة ، إنها مزعجة!

السيدة ليبيون: لكننا احرتمنا جميع التعليامت!

فالرييان: هذا صحيح!

أوندين: لقد فعلنا كل يشء بشكل صحيح!

فالرييان: حسًنا ، الحْجر ، حظر التجول...كل هذا...

كريستوف: يف هذه املرحلة من تعبئتنا الوطنية الكربى ، هل ما زال من الرضوري 

تذكريكم بأسباب حظرنا الطارئ؟

أوندين: ال حاجة ، نحن نعلم!

فالرييان: عن ظهر قلب!
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)تتناوب السيدة ليبيون وولديها عىل الحديث، ويتلون درًسا يبدو أنهم يعرفونه مثل 

ظهر أيديهم(

كريستوف: أمتنا الجميلة عىل وشك االنهيار...املال...الفساد ، الغرور ، الفظاظة ، 

الجنوح...

الجميع: الفساد ، الغرور ، الفظاظة واالنحراف... 

فالرييان: إنه الـ. كو.فـ.يـ.د !!!

السيدة ليبيون: كبار السن هم األكرث عرضة لإلصابة 

أوندين: ينتقل الفريوس عن طريق الفم ... 

فالرييان: الصغار حاملون صحيون ...

السيدة ليبيون: ولكن هناك من هم غري صحيني ...

أوندين: لحامية أنفسنا هناك حل واحد فقط ...

الجميع: إنه الحجر. شكرا لك السيد كريستوف!

كريستوف )يرسم ابتسامة رىض(: هذا جيد. رمبا أنتم مواطنون صالحون...)يغري 

نربته( لكن أمتنا العظيمة يف طريقها إىل الخراب! انترش الفريوس، الالمدنية تزدهر، 

الجحيم: يجب مراعاة  الحجر، االنضباط. بحق  العصا،  العقاب،  الكفاح:  ال بديل عن 

القاعدة يف كل مكان. يف كل مكان.

فالرييان: نحن نحرتم التعاليم. أليس صحيحا أمي؟

أوندين: نحن حكامء.

فالرييان: عندما نقول كلمة سيئة علينا أن نطهر أفواهنا!

أوندين: بالصابون!

كريستوف: لسوء الحظ هذا صحيح. اليوم هناك من يقوم باالختطاف، باالستغالل... 

أوندين: ليس نحن!

السيدة ليبيون: هذا صحيح!

كريستوف: إنهم وقحون عن قصد! ثم يقومون برشب املعقم الكحويل باستمتاع. 

ليس لديهم ضمري أخالقي! يسكرون باملعّقم. هذا حقيقي سيدت.

هنا  نحن   ، وعد  هذا  كريستوف  سيد   ، عندنا  هذا  من  يشء  ال  ليبيون:  السيدة 

مواطنون صالحون، نحرتم ...
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)ال يقول فالرييان وأوندين شيئًا. يتبادالن النظرة تيش بالذنب يحنيان رأسيهام(

كريستوف )يرفع صوته(: عالوة عىل ذلك ، لوحظت انتهاكات ال تطاق يف االنضباط! 

هذا غري مقبول، أعرف هذا: هناك سلوكيات فاسدة بينكم!

السيدة ليبيون )متفاجئة(: ال…؟!؟

كريستوف: بل نعم! لذلك ، للقضاء عىل العدوى سيتم وضع تدابري جذرية جديدة. 

ذات تأثري فوري !

فالرييان: مل نفعل شيئًا ...

 أودين: هذا ليس عدالً ...! 

كريستوف: صمتاً.

)تنظر أوندين وفالرييان إىل بعضهام بدهشة(

أوندين: هنا نحن ال نحلم، نحن نسمع هذا حقا. 

فالرييان )يهز كتفيه(: تعلامن أن هذا غري ممكن!

تفاصيل  إليكم   ، الدولة  املتخذة عىل أعىل مستوى يف  للقرارات  كريستوف: وفًقا 

الرتتيبات الجديدة التي تم وضعها. تدخل حيز التنفيذ عىل الفور. املادة 1: الخالف 

2: يجب أن يخضع أي تنقل داخل املنازل إلقرار ورقي  املادة  الشفوي محظور اآلن. 

مسبب. املادة 3: حظر التجول ساري املفعول من الساعة 8 مساًء. تُحظر أي حركة يف 

التلفزيون  4: يجب عدم إغالق  املادة  الغرف غري الرضورية.  أو  الصالون  أو  املطبخ 

مطلًقا وأي خرق لهذه القواعد األساسية سيخضع لعقوبات رادعة.

السيدة ليبيون: لكن...أليست هذه مبالغة بعض اليشء؟

كريستوف: مبالغة؟ إطالقا. هذا رضوري. التلوث آخذ يف االزدياد واالستقرار.

أوندين: هل سمعت؟ إنه أجاب !

فالرييان: أنت تخرجني عن السّكة. 

الولدان مهذبان وحكيامن  التعليامت.  يتبع الجميع  ليبيون: ومع ذلك، هنا  السيدة 

ومحرتمان وجادان وصادقان. 

كريستوف: ليس الجميع سيدة ليبيون...ليس الجميع ...

السيدة ليبيون )مذهولة(: لكن؟!؟ أنت تعرفني !

كريستوف: بالطبع أنا أعرفكم. الوزير يعرف الجميع. يراكم، يراقبكم، يحرسكم ...
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أوندين: انظر، أمل أقل لك هذا !

فالرييان: لكن هذا غري ممكن ! ال ميكن أن يكون يشء من هذا القبيل.  

كريستوف: نعم، إذا كان شابا فهذا ممكن. الوزير يف كل مكان. إنه األقدر، هو 

يساعدكم، يرافقكم، يرشدكم، لكن يراقبكم أيضا. 

)يف هذه األثناء، اجتمع فالرييان وأوندين والسيدة ليبيون يف مواجهة بعضهم عىل 

األريكة.إنهم مرعوبون(

أوندين)ترفع إصبعها بخجل(: هل ميكنني التبّول؟ 

كريستوف: آه! كنت متأكدا ! هي مل تقل »من فضلك«! إنها قليلة أدب، إذن فهي 

مصابة!

أوندين: ال! إنه فقط بسبب االنفعال...إنه أمر عاجل ، لذلك مل أفكر أن...

كريستوف: باإلضافة إىل أنها تجادل! خرق املادة 1!

أوندين: حقا؟

1: االعرتاض الشفوي محظور اآلن )يتحدث إىل مدام ليبيون(  كريستوف: املادة 

نسحب  نحن  تَبَوُّل!  ال  لهذا!  عقابا  مترد!  إنه   ، القانون  تخالف  الصغرية  الفتاة  هذه 

الرتخيص!

فالرييان )يرفع إصبعه أيًضا(: وأنا؟ وأنا ؟ هل ميكنني الذهاب...من فضلك؟

كريستوف: لألسف! األلفة غري الئقة مع شخص بالغ ليس مقربا من دائرة األرسة! 

هنا أيًضا تم انتهاك اللوائح. تبا! هذا أمر جاد ! ماذا يفعل اآلباء سيدة لوبيون؟

السيدة ليبيون: هه؟ لكني ال أعرف...أنا ال أفهم...أنا آسفة...

كريستوف )إىل فالرييان(: ال حركة أيها البائس! لقد تم سحب الرتخيص.

السيدة ليبيون: رجاء معايل الوزير ، إنهام شابان هّشان...رمبا ميكننا مسامحتهام...

هذه املرة فقط...

كريستوف: ال تسامح يا سيدة ليبيون. يجب أن تقفي يف الخط األمامي يا سيدة 

ليبيون. أنا أعول عليك. الوزارة تعول عليك. فرنسا تعتمد عليك! سوف نفوز يا سيدة 

ليبيون. سوف تفوزون! يجب علينا جميعا أن نتحرك. أوقفوا الفساد والغرور والفظاظة 

والجنوح! بفضل مقاومتكم املدنية ، سيتم القضاء عىل الكوفيد.

أوندين: من فضلك سيدي الوزير، هل ميكن أن أذهب إىل غرفتي وألعب بشكل 
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لطيف إذا كنت ال متانع سيدي الوزير، من فضلك.

كريستوف: نعم...ال بأس...ومن الواضح أنك مألت شهادة الحركة االستثنائية؟

أوندين: آه…ال. ليس معي قلم.

كريستوف )يرصخ(: كنت متأكًدا! إنها تحاول االلتفاف عىل القاعدة. هذا يبطل أية 

ل، ال حركة. حجة، ال ورق إذن ال تنقُّ

أذهب إىل  أن  أود  لكني  أعتذر منك، من فضلك سيدي،  أن  فالرييان: اسمح يل 

املطبخ. فقط آلخذ طعامي، هل هذا ممكن، من فضلك سيدي الوزير.

كريستوف: الصياغة صحيحة إىل حد ما. أظهر شهادتك!

)يأخذ فالرييان قصاصة ورق من جيبه، يظهرها لكريستوف الذي يتفحصها بدقة(

كريستوف: آه! ال يوجد التوقيت! اإلذن مرفوض، ابَق جالسا! أقول. 

السيدة ليبيون: وإذن؟... ال ميكننا فعل أي يشء !

كريستوف: لكن إذا استطعتم! بالتأكيد تستطيعون! لديكم الحرية الكاملة لتكونوا 

قادرين عىل فعل ما تريدون ، وأينام تريدون ومتى تريدون...كام ترون، ال يوجد من 

هو أكرث حرية منكم! رشيطة أن يتم ذلك يف شقتكم وبالتوافق مع القواعد املعمول 

بها بالطبع.

السيدة ليبيون )مستسلمة(: هذا واضح ...

أودين: أنا عطىش.

كريستوف: مل تقويل من فضلك.

فالرييان: أود أن ألعب.

كريستوف: أنت مل متأل ورقتك.

أوندين: أيضا أنا جائعة قليالً

كريستوف: كيل يدك.

فالرييان: إذا أضفت الوقت عىل ورقتي ، فهل سيكون مناسباً؟

كريستوف: فات األوان. كان عليك التفكري يف األمر أوالً.

السيدة ليبيون: هذا محزن...

)يبدأ فالرييان وأوندين يف الشعور بالضيق(

كريستوف: ال سيدة ليبيون ، هذا ليس حزيًنا. مًعا سوف نهزم هذا الفريوس سيئ 



115 اآلداب العاملية ـ العدد 187 ـ صيف 2021

لوران غيلو ـ  الرقابة  حجر منزلي حتت 

السمعة سيدة ليبيون. لكن التعهد شاق، سنحتاج إىل شجاعة سيدة ليبيون ...بقبضة من 

حديد يف قفاز معدين!

)ال تقول أوندين وفالرييان شيئًا. يتبادالن نظرة متواطئة بهدوء، فالرييان ميد يده 

ويضغط عىل كبسة زر النور فتغرق الغرفة يف الظالم( 

)بقية الحوار يجري يف الظالم. نحن فقط نسمع أصوات الشخصيات(

كريستوف: ماذا يحدث هنا ؟ من أطفأ النور؟ ال ميكننا رؤية أي يشء بعد اآلن! هذا 

ممنوع ! يجب أن أراكم، هذه هي القاعدة! ماذا تفعلون ؟!

فالرييان: هيا بنا.

كريستوف: ال ، لن تغادروا إىل أي مكان! ما هذه الترصفات؟ 

أوندين: حسًنا ، لقد سئمنا ، نحن ذاهبون. 

كريستوف: لكن ال ميكنكم فعل ذلك!

فالرييان: بالطبع ميكننا.

أوندين: حتى أننا سنفعل ذلك! أمي ، هل ستأت؟

السيدة ليبيون: هل تعتقدين هذا ؟ قد ال يكون األمر معقوال جدا...الوزير سوف 

يغضب...سنكون يف ورطة.

كريستوف: بالطبع! متاعب كثرية! وكبرية!

فالرييان: ال نهتم...

أوندين: هو كذلك! نحن ال نهتم ! هيا بنا !

كريستوف: ال ، ال تهتمون؟...هذا خطأ جسيم أقول لكم! )ينتظر الجواب الذي ال 

أنتم هنا؟ ال يُسمح لكم أن تفعلوا هذا! ممنوع ! هل تفهمون ما أقول؟  يأت( مهال! 

)صوته بدأ يرتدد أكرث( هاي هاي ! أين أنتم؟ هل أنتم مختبئون؟ هذا ليس طريفا، 

كام تعلمون...هل ميكنكم إعادة تشغيل النور من فضلكم؟ سيغضب الناس يف الوزارة...

سيرصخون! ومن ثم ستواجهون مشاكل! هل تسمعونني؟ حسًنا، علينا إعادة النور اآلن. 

أنا خائف يف  إذا أطعتم، فلن أخرب أحداً، أعدكم! من فضلكم!...ال ترتكوين وحدي! 

الظالم!

)يظهر نور يف الغرفة املجاورة(

فالرييان: إذا أعدنا تشغيله ، تتوقف عن التسلّط؟
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كريستوف: وعد.

)يسري فالرييان وأوندين ببطء نحو التلفزيون. السيدة لوبيون تتبعهام بحذر(

أوندين: وهل ستكون لطيًفا معنا؟

كريستوف: حسًنا.

فالرييان: هل ميكننا الذهاب للتبول دون رفع أصبع؟

كريستوف: ال أمانع.

أوندين: وهل نتمكن من التحرك يف املمر دون أوراقنا؟

كريستوف: مسموح.

فالرييان: هل أنت متأكد؟ أنت ال تخدعنا صح؟

كريستوف: أُقسم، وإذا كذبت سأذهب إىل الجحيم!

أوندين )مستقرة عىل األريكة(: حسًنا ، مقبول. إذا كنت حكيامً ، ميكنك أن تحُجر 

نفسك معنا.

فالرييان: لكن كن حذًرا ، ستحسُن الترصف وتفعل ما نريد.

أوندين: عند أدىن خطأ سيتم استبعادك.

كريستوف: ال ، لن يستحق األمر ذلك، سرتون، ستفاجؤون...

فالرييان: هذا أفضل، إذن، ما هو الربنامج؟

كريستوف: هاه؟ أي برنامج ؟

أوندين: نعم، إنه عىل حق ، إذا بقيت هنا، فال تحتّل التلفزيون دون فائدة. أود أن 

أشاهد ملكة الثلج.

كريستوف: هل تريدينني أن ألعب دور ملكة الثلج؟

السيدة ليبيون: أود إن أمكن، أن أرى »من سريبح املليون«.

فالرييان: أو رمبا حفل كيكسا! هل تعرف كيكسا؟!؟ )يحمل جهاز التحكم عن بعد 

! من أمام طاولة التلفزيون( تعال، تفضل، غنِّ

وينهض  نفسه  يطمنئ  ثم  البداية  يف  محرج  بشكل  الغناء.  يف  كريستوف  )ويبدأ 

ويخرج من إطار التلفزيون  ويسحب اآلخرين معه(

ستار
*****
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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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يكن  إذا مل  الشعر  وما  تعاستهم؟  وأسباب  البرش  معاناة  يالمس  إذا مل  األدب  ما 

بقضايا البرش وأوجاعهم وأفراحهم؟ وما القصائد إذا مل تكن عىل األلسنة،  اندماجاً 

تؤنس وتبلسم الجراح، وتبهج وتغنى يف األفراح؟ والشعراء الكبار استطاعوا أن يجعلوا 

قصائدهم تحمل الوطن يف ثناياها، وتغنوا بالشجر والجبال والحجر والجداول، وباملرأة 

والحبيبة وبالجامل والنبل وبالتضحية والبأس، وبالعواطف املتأججة التي توحد البرش 

وتصقل إنسانيتهم.

الصغري  بلده  أرجاء داغستان  ورسول حمزاتوف واحد من هؤالء، جابت قصائده 

المست  ألنها  العامل،  وأرجاء  وآسيا،  وأوربا  السابق،  السوفييتي  االتحاد  وجمهوريات 

مشاعر البرش وأوجاعهم، وقربتهم أكرث من رائحة األرض وجامل املرأة، وعززت مكانة 

الوطن وكرامة البرش يف األفئدة.

ولد رسول حمزاتوف 1923 – 2003 يف قرية تسادا األفاريّة بإقليم داغستان، والده 

معهد غوريك مبوسكو،  درس يف  الوطني،  داغستان  شاعر  لقب  منح  تساداسا  حمزة 

املرسح  إىل  بعضها  نُقل  عمالً،  مثانني  وكتب  الصاعدين،  الشعراء  بنظرائه  والتقى 

والسينامن ومن عناوينها: جبالنا، ربيع داغستان، النجمة العالية، حديث مع أيب، الساعة 

الجبلية،  املرأة  الجبال،  أغاين  املّر، وصايا محمود،  العسل  الثالثة، أجراس هريوشيام، 

الثمن األخري، هجائيات، بلدي داغستان )يف ثالثة أجزاء(.

الجاذب، ومبزجه حكمة  الغنايئ  بشعره  الوطني، وشهر  لقب شاعرداغستان  حمل 

الرشق وأغاين سكان الجبال بثقافة شعوب االتحاد السوفييتي وأوربا والعامل املضطهد. 

وفاز  أوطانهم،  عن  املدافعني  أرواح  التي متثل  الغرانيق  طيور  بني  فسحة  له  ووجد 

8000 شاعر،  فيها  إيطاليا، شارك  أقيمت يف  للشعر  دولية  األول يف مسابقة  باملركز 

مجلس  يف  نائباً  وانتخب  األفّارية،  اللغة  إىل  الكبار  الروس  الشعراء  أعامل  وترجم 

السوفييت األعىل، ومنح جائزة الدولة السوفييتية عام 1950، وجائزة لينني األدبية عام 

 1963

الصادرة عن  )أوجاع رسول حمزاتوف(  املختارة  الشعرية  وهذه مقاربة ملجموعته 

وزارة الثقافة بدمشق عام 1985، ترجمها عن الروسية وقدم لها د. إبراهيم الجرادي، 

وكتب دراسة عن الشاعر كمقدمة أوىل الروايئ السوري حنا مينة.
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وقال الروايئ حنا مينة يف مقدمته: »ليس كل مرة يُتاح يل أن أكتب كلمة صغرية 

وقضيتك  داغستانك،  محبتك،  كأسك،  كلها،  وأرشبها  أكتبها  لهذا  حمزاتوف،  لديوان 

التي هي قضيتنا: الحرية والسالم، أكتبها وأنا أعرف أنها لن تبلغ أن تكون قالدة ورد 

لعنقك،.. إمنا مثّة عذر، فأنا روايئ ولست شاعراً«. ص11 

»أنت مبثل هذه الحساسية املرهفة، الكاشفة، تعرف الفرق بني رجل ورجل، امرأة 

وامرأة، ماء ماء، شجرة وشجرة يف وطنك، حتى ليُخيّل لقارئك أنك عرفت يف داغستانك 

كل الرجال، كل النساء. كل املياه، كل األشجار، وفوقها كل الطيور والزهور واألعشاب 

نبض  وأن  الكتب،  أغلفة  األبواب وعىل  والكتابات عىل  األطفال،  واألغاين وهدهدات 

داغستان هو نبضك.

ولكن قل يل يا حمزاتوف، كيف تصبح األيائل يف شعرك مؤنسنة إىل هذا الحد؟ 

والفرح  والحزن  وفلسطني،  وروسيا  داغستان  ترسم  الشعر  من  قليلة  بأبيات  وكيف 

والعذوبة؟ وكيف الطبيعة ذات اللغة املعادية، تصبح صديقة.. والطغيان يخلع عنه ثوب 

العنف، وتغدو الكائنات مرّوضة، ثم جامحة، ثم ثائرة، وكرّة أخرى حلوة، نبيلة، حبيبة 

إىل هذه الدرجة؟« ص16 

»اسمك يا حمزاتوف من نار، واسمي من بحر، وكالهام يف الطبيعة عنرص قوة، 

بها نرسم  الكلمة هي األقوى، وما دمنا  الشعر أقوى، والرواية أقوى، ما دامت  لكن 

خريطة العامل ووجه الحبيبة، لذلك أخترص املقدمة إىل تحية، فشعرك يدخل القلوب، 

دون مراسم عىل األبواب!« ص19 

البليغة:  أيتها الحكمة الجبلية  التي عنونها )يوماً طيباً  وقال الجرادي يف مقدمته 

»شاعر يكتب دفئاً ليخفف من برد العامل، يريد أن يكون العامل دافئاً، حتى ال يشعر 

الناس بالخوف.. يا له من مهمة صعبة وعظيمة لشاعر ال يستطيع أن يرى الظالم يسود 

العامل، والحضارة تنتج أكلة لحوم برشية حضاريني، قتلة مثقفني..« ص21 

يتكلم  الحىص  الرتبة:  تفرزه  مبا  مكتظة  حمزاتوف  أغنية  تظل  السبب  »ولهذا    

ويتنفس، واألنهار تتحاور، والخيول تسمع، ومنطق الطري منطق اإلنسان«. ص24 

وقال حمزاتوف عن الدور الذي يقوم به لخدمة شعبه: »إين أعد نفيس، وقي أي 

مكان كنت، مراسالً خاصاًّ لبلدي داغستان، أما يف بلدي فأعود مراسالً خاّصاً للثقافة 

اإلنسانية كلها، رسول وطننا كله، بل رسول العامل كله«. ص35 
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إن حمزاتوف محّب ألنه يكتب ملصادر الحب: األرض واإلنسان واملرأة، أما األرض 

فإن داغستان محورها. أما اإلنسان فإنه يجده بدءاً باألقرب، ويدعو القريب والعيد إىل 

الغناء: أحرضوا أغنية نغنيها معاً إىل جانب أغانينا الكثرية!

أما الحب فهو مهنة حمزاتوف، وأكرثه رقّة ذاك الذي يستهدف املرأة، يقول:

»أنا أحب املرأة سواء أأحببتها بالواقعية االشرتاكية أم بغريها!« ص37 

واملذكّرات،  والكوميديا  والرتاجيديا  والحكايا  النرث  عىل  حمزاتوف  أعامل  وتتوزّع 

ويف كل األشكال يتلمس القارئ نبضه اإلبداعي املتفرد األصيل.

ويف ترجمتي له حاولت أن أترجمه شعراً، منطلقاً من أن غنائية حمزاتوف تستوجب 

نقلها إيقاعياً، لعل الحكمة تجد نفسها يف الغناء، وإن مل يكن، ففي إيقاعها، وهو أحيانا 

حافظ املعنى، ويسهل رسوخه يف النفس. ص-41 42 

يف نصوصه وأوجاعه املختارة من مجموعاته الشعرية العديدة التي بلغت خمسة 

وستني قصيدة، غلب عليها القرص والغنائية والبساطة اللغوية وحب وطنه، والتفاعل مع 

معاناة الجبليني وامتداح قيمهم النبيلة، يتبدى موقف الشاعر املندمج بأوجاع شعبه، 

مع امرأة، شموع  اللقالق، وحيداً  العناوين:  وبقضايا املضطهدين يف كل مكان. ومن 

الكتب،  الساعات،  والعتبات،  األحجار  )عىل  كتابات  أحببت،  لقد  يدك،  أعطني  األم، 

يرتاح،  أن  للقلب  آن  املهد...(، هجائيات،  الفوانيس،  الراح،  الخناجر، كؤوس  الرايات، 

لينينغراد، ابنة الحارس، سالماً أيها الناس، أغنية الحقيقة، حبيبتي ترشع النوافذ، ملاذا 

أكتب، أرغب أن تكوين آخر من أرى، الوطن، أغنية الشال األسود، قصائد عن جمزة 

تساداسا.

يف قصيدة )عندما متضني( يقول: »عندما متضني هكذا/ تصري حالتي سيئة يف 

الحال/ والقلب مثل خاتم يصري/ تسقط عنه حبة األملاس فجأة/ وعندما متضني هكذا/ 

تصري أبسط األشياء أصعبها/ وتصبح العينان مثل عش فارغ/ هجره العصفور فجأة«. 

ص80 

كلامت بسيطة وموجعة، وإحساس مرهف ملحب غادرته الحبيبة، فغرق يف الوجع.

يَفتحان/  بابني  مفتاحان/  لديك  يقول:  الفتة،  مفارقة  الغنايئ  )أغنية(  نص  ويف 

أولهام ينّول السعادة/ سعادت/ ثانيهام يفيض إىل املصيبة/ مصيبتي/ لديك مفتاحان/ 

بابني يفتحان/ أولهام يفيض إىل اىل النعيم/ ثانيهام يفيض إىل الجحيم.



121 اآلداب العاملية ـ العدد 187 ـ صيف 2021

)أوجاع رسول حمزاتوف(.. الشعر واالندماج بالناس والوطن واملرأة

إيقاع غنايئ محبب، يدخل إىل القلب ويسهل حفظ األغنية.

اللقالق الشهرية، يقول: أظن أن الجنود الذين قضوا يف املعارك/ مل  يف قصيدة 

يُدفنوا أبداً يف الرثى/ إذ صاروا لقالق بيضاء/ ومنذ الليايل البعيدة تلك/ ظلوا يطريون، 

اللقالق/  صوت  األفارية  تشبه  القدمية/  القرون  ومنذ  ألهذا  نحونا/  أصواتهم  يلقون 

تطري، تطري اللقالق متعبة يف السامء/ هم أصدقايئ هناك وأحبايب الراحلون/ يطريون 

فيام أرى بينهم فسحة يل/ مكاين هناك.

هذه،  أغنيته  وراجت  عنه،  ودافعوا  الوطن  أحبوا  ممن  واحد  أنه  يرى  حمزاتوف 

ورددها الداغستانيون والروس، والذين فقدوا أحبابهم دفاعا عن الوطن. 

يف قصيدة كلامت عىل الكتب، يقول: إن الكتاب/ يدفع الجيوش نحو النرص/ ودون 

حرب يفتح املدن/ يعطيك كنزاً دامئاً/ كاملرآة للحكيم/ فيها يرى صورته/ صفحة الكتاب 

مثل النافذة/ تقّدم العامل، ملن يفتحها/ يعطيك رس الكون. ص98

 الكتب كنوز ومرايا ونوافذ، لها قوة وتأثري وتغيري لألفضل أكرث من قوة الجيوش.

ومن نص )كتابة عىل الرايات( نقتطف: يسقط الفرسان يف الساحات/ ال تسقط 

الراية/ ألن الشعب كله/ يحملها مغك/ هذا العدو ال يثري الذعر/ فالجيش دون راية/ 

كالفارس الجسور دون سيف. ص101 

هتا تأكيد عىل مرشوعية الدفاع عن الوطن، ورضورة مساندة الشعب كله لحامية 

السيادة الوطنية وراية البالد.

ومن قصيدة )كتابة عىل األقداح( نقتطف: امأل األقداح للغريب/ لعله يستطيع أن 

يقول/ ما يريد أن يقول. ص107 

وقصيدة كتابة عىل الفوانيس تضمنت حكمة وصوراً مبتكرة، يقول: القلب كالفانوس 

/ كالهام حقيقة/ يحتاج من يشعله/ يك يتّقد/ إن كان ضويئ خافتاً/ ال ضري/ ال ضري 

أن العزم ليس ساطعاً/ أنا الذي ييضء/ إذا أضعت إبرة/ أشعل الفانوس، قد تجدها/ أما 

إذا أضعت صاحباً/ صعب عليك إيجاده/ فالضوء ال يجده. ص-120 121 

تقرّب  األصل/  الحركة وسيلة يف  نقتطف:  الطريق(  أحجار  )كتابة عىل  ومن نص 

اإلنسان من الوصول إىل أهدافه/ من أجل أن يكون/ دربك الطويل أقربا/ احمل معك/ 

أغنية وصاحبا/ اسع إىل األمام/ إىل األمام انظر/ لكن بوقت ما/ انظر إىل الطريق، 

واستبرص! ص-117 118
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ومن هجائياته نص بعنوان )للشاعر الطبّال(: أتذكر؟ / كنت يف صباك ضارباً للطبل 

ال يكّل/ طبلك فوق الصدر كان شامخاً/ فتى قويّاً كنت ال ميّل/ كتابك الذي أهديتني 

إيّاه/ فتحته ثانية ألستمع/ الكلامت غابت والشعور غاب/ الطبل وحده يقرع يف الكتاب. 

ص128 

يهجو حمزاتوف متطفالً عىل صنعة الشعر، إذ غابت املوهبة، وغلبت حفة التطبيل 

عىل الكلامت واملشاعر.

الضعف  من  العامل؟/  إىل  والقوة  السلطة  جاءت  أين  من  نقتطف:  رباعياته  ومن 

البرشي/ والضعف البرشي من أين جاء؟/ من القوة والسلطة/ ملاذا العينان فارغتان 

كثقبني؟/ ألنهام ال فكر فيهام وال أمل/ ملاذا العينان متّقدتان كشعلتني؟/ الفكر يشعل 

الضوء فيهام واألمل/ من ذا الذي حياته مرة بيننا؟/ ذاك الذي ال يثق به أحد/ ومن 

األكرث مرارة؟/ ذاك الذ ي ال يثق بأحد. ص-133 135  

ومن مثانيّاته هذه املقطوعة: أيتها السعادة متّهيل، إىل أين؟/ نحو قلب من يحب/ 

وأنت إيها الصبا، إىل أين؟/ إىل القلب الذي يحّب/ وأنتام أيتها القوة والجسارة، إىل 

أين؟/ إىل القلب الذي يحب/ وأنتام أيها الحزن وأيتها الفجيعة، إىل أين؟/ إىل القلب 

الذي يحب! ص141 

ومن قصيدة بعنوان )األجمل( نقتطف: مل أتباه يوماً، أمام أصدقايئ/ بأنك األمل 

بني من حولك/ولكني أرغب قبل أّي سفر/ أن تكوين آخر من أرى/ أرى حويل وجوهاً 

جذابة/ فيها عيناك وابتساماتك/ لكن ليس بينها من يذكّرين/ بوجهك ولو ظّناً. ص-184 

 185

نظراتك  أرى  عابر/  كل جبيل  نقتطف: يف  تساداسا  أبيه حمزة  ومن قصائد عن 

وابتساماتك/ يف كل جبيل أعرف أن هناك شيئاً ما يذكّرين بك/ أنت يا أيب كنت شعباً/ 

والشعب أنت/ وانت من شارك يف خلوده.

قالت  بايتامت  مدهشون/ صغريتنا  األطفال  خاصة/  نظرة  كل يشء  لألطفال يف 

يل: هل ستوقظ جّدي؟/ وتشبّثت بأكاممي وهي تشري إىل قربك/ لو أنني استطعت أن 

أوقظك يف أي وقت، ملا ابتعدت/ ولحرست عملك وحفظت حياتك وتيّقظت/ ال أريد 

أوسمة غريها/ ال أريد أكرث يف الحياة.

عالقة حميمة ربطت رسول حمزاتوف بوالده وبالجبليني يف داغستان، فهو مثل 
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تغنوا  مثلام  بقصائده  تغنوا  األطفال  حتى  داغستان،  شعب  إعجاب  ومحط  له،  أعىل 

بقصائد رسول.

بأسلوبها  القلوب،  شغاف  تالمس  للقراء،  أهداها حمزاتوف  رشيقة  غنائية  قصائد 

التي  ومبوضوعاتها  عذوبة،  تقطر  التي  وإيقاعاتها  الواضحة  السلسة  ولغتها  املتقن 

المست أوجاع املغبونني واملضطهدين، وتناولت قضايا نبيلة مثل التضحية والدفاع عن 

الوطن، والعدالة والسالم، واالنتامء إىل األرض والبرش الطيبني، وعشق املرأة والجامل 

يف كل يشء.

واستلهم حمزاتوف من تراث شعوب الرشق وأغانيهم مفاتيح جاذبة، من بينها رقة 

األلفاظ، واإليقاعات القصرية والتكرار املحبب، والصور الرائجة يف الرتاث الشفوي، 

والتنويع يف املقاطع والرتاكيب واألوزان.

وكان رسول حمزاتوف بحق مراسالً لشعب داغستان الذي أنجبه وللشعب الرويس 

وللشعوب  وكرّمته،  ودعمته  ثقفته  التي  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  وشعوب 

املضطهدة يف العامل، التي نارص قضاياها، وأدان الحرب والظلم والتمييز واالستقواء، 

وكأنه مراسل لإلنسانية.

القارات  يف  مظلومة  شعوب  هموم  حمل  الدائم،  وترحاله  الغنية  رحلته  يف  وهو 

كلها مثل شعب فلسطني، وشعب فيتنام، والشعوب التي عانت من االستعامر والتمييز 

املدافعني عن قضايا  كواحد من  اللقالق،  له فسحة بني رسب  يرى  وكان  العنرصي، 

نبيلة، ولديه الشجاعة لبذل أغىل ما ميلك من أجل تحقيقها.



سامر الشاميل
كاتب من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تشيخوف•وغوركي..
مراسالت•تكشف•الجانب•الخفي•من•السيرة

)أنطون تشيخوف( -1860 1904 الذي مل يزد عمره عن أربعة وأربعني عاما ترك بصمة 

العامل. وكان من أصدقائه  أنه أستاذ القصة القصرية يف  متفردة يف عامل األدب، فحسبه 

كتاب  أهم  من  بدوره  وكان  سنوات-  بثامين  يصغره  الذي   1936  1868- )مكسيم جوريك( 

القصة القصرية يف عرصه- واستمرت تلك الصداقة حتى وفاة )تشيخوف( الذي رحل عن 

عاملنا قبل )جوريك( بتسعة وعرشين عاما، وقد بلغ األخري الثامنة والستني من العمر، وانعكس 

هذا إيجابا عىل منجزه األديب، فقد نضجت تجربته الحياتية. وال شك يف أن )تشيخوف( قام 

بدور ال ينكر يف تشجيع صديقه ودعمه. ورمبا لو بلغ ما بلغ رفيقه من العمر لحقق إنجازات 

أكرث أهمية!.

وتبادل األديبان الرسائل ملدة تقارب خمس سنوات- وهي مدة ليست بالقصرية- ويعود 

الذي  )تشيخوف(  قبيل وفاة  أي   1903 1898 وآخرها إىل عام  أول رسالة إىل عام  تاريخ 

استمر يف الكتابة إىل )جوريك( وتلقي رسائله حتى ثقل عليه املرض القاتل.

***
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رسائل )جوريك( كانت األطول، وكان أدرى بذلك، وهذا ما جعله يشعر بالحرج ألنه 
قد يرهق الكاتب العزيز الذي مل تكن صحته عىل ما يرام، فكتب إليه معتذراً: )إين 
ردود  ينتظر  يكن  فلم  أيضا،  عددا  األكرث  رسائله  وكانت   . الطويلة(  برسائيل  أرهقك 
صديقه ليكتب إليه مرة أخرى، أي أنه كان يكتب كلام شعر بالحاجة للكتابة إىل األديب 
العزيز، لهذا بلغت رسائله خمسا وخمسني رسالة. أما رسائل )تشيخوف( فبلغت ثالثا 
وأربعني رسالة. وبذلك كان مجموع الرسائل تسعاً ومثانني رسالة تأت أهميتها من أنها 
تكشف جوانب إنسانية وأدبية من حياة الكاتبني اللذين كتبا تلك الرسائل دون أن يكون 

يف نيتهام نرشها.

))تشيخوف: أنت رجل أدب وستظل كذلك((
أهم أسباب استمرار املراسلة بني الكاتبني الكبريين يعود إىل االنسجام الفكري،   
والتقارب الروحي أيضا، فكالهام يشرتكان يف أمور أساسية، لعل أهمها املنبت الطبقي، 
فكالهام خرجا من الطبقة الفقرية. ثم أصيبا باملرض نفسه يف سن مبكرة، فشبح املوت 

من السل- وكان مرضا قاتال آنذاك- ظل يالحقهام طوال العمر. 
به طويال، وكتب إىل )تشيخوف( بحرسة:  العمر لن ميتد  أن  وقد توقع )جوريك( 
)واملوت فضالً عن ذلك سيوافيني رسيعا يف سان بطرسربغ ألين مصاب بيشء من 

السل( . ولكن هذا مل يحدث، وسبقه إىل العامل اآلخر من كتب إليه الرسالة شاكياً!.
أما االختالف بني الكاتبني يف أمور أخرى فلم يحل دون تحقق التفاهم وتبادل   
املودة، فـ)تشيخوف( متعلم ودارس للطب. أما )جوريك( فلم ينتظم يف املدرسة، ومل ينل 

حظاً من التعلم الرسمي.
للسجن  تعرض  فقد  قدمها،  التي  التضحيات  رغم  السياسة  )جوريك(  ومارس   
فنأى  رقيقا  لطيفا  فكان  )تشيخوف(  أما  القيرصي.  العهد  ظل  يف  لسنوات  والرقابة 
لرجال  الذع  نقد  احتواء قصصه عىل  رغم  السلطة،  مع  املبارشة  املواجهة  عن  بنفسه 
الذي  السوفيتي  االتحاد  نشوء  )جوريك(  واملتملقني. وعارص  االنتهازيني  السلطة من 

كان من أبرز كتابه، أما )تشيخوف( فامت قبل ذلك بسنوات.
***

عىل  االطالع  يتيح  هذا  ألن  الكربى  املدن  السكن يف  إىل  )تشيخوف( مييل  نجد 
الحركة األدبية ومتابعتها. وكتب إىل )جوريك( بهذا الشأن منبها: )أنت رجل أدب وستظل 
كذلك. والوضع الطبيعي لرجل األدب هو أن يقيم عىل مقربة من الحلقات األدبية، وأن 
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يحيا إىل جانب أولئك الذين يكتبون، وأن يستنشق هواء األدب. فال تقاوم الطبيعة إذن، 
واخضع لها نهائيا، وانتقل إىل بطرسربغ أو موسكو. ستتخاصم مع األدباء، ستنكرهم 
وستزدري نصفهم، غري أنك ستحيا بينهم( . أما )جوريك( فيفضل السكن يف الريف 

حيث الهدوء والسكينة.
 ))جوريك: أود بصورة خاصة معرفة رأيك((

افتتح املراسالت )جوريك( الذي كتب يف رسالته الثانية: )أود بصورة خاصة معرفة 
رأيك يف األقاصيص التي كتبتها(  وكرر شبيه هذه العبارة يف رسائل الحقة، فقد كان 

يعترب )تشيخوف( أهم أستاذ للقصة القصرية يف العامل.
***

كاتب  يعرف عن  يكن  أنه مل  لطالبه، رغم  رأيه  تقديم  )تشيخوف( عن  يتأخر  مل 
الرسالة الكثري. ويشري يف الرسالة نفسها إىل أنه يجهله متاما، ورغم ذلك يرجح أنه يف 
عمر الشباب، ويكتب له: )تسألني رأيي يف حكاياتك. رأيي  إنها تنبئ عن موهبة الشك 
فيها، وهذا رس أصالتها، موهبة كبرية. وإنها لتتجىل مثال يف حكاية )يف السهب( بقوة 
خارقة، إىل حد جعلني أحسدك عليها، فوددت لو كتبتها أنا. إنك فنان ذيك ذو حساسية 
تلفت النظر، وإنك لتتمتع مبواهب الفنون النافرة، فأنت عىل هذا النحو عندما ترسم 
شيئا، فإنك تراه وتلمسه بيديك( . ونلحظ أن الكاتب الكبري مل يتحرج من القول رصاحة 

إنه متنى لو كتب تلك القصة التي خطها كاتب اليزال يف بداية الطريق!.
ولكن هذا ال يعني أن املعلم )تشيخوف( مل يرش إىل األخطاء التي ارتكبها الكاتب   
الشاب لقلة خربته، فيسدي إليه النصيحة عله يتجاوز األخطاء املقيتة: )سأبدأ مبا يبدو 
يظهر  الذي  املرسح  الناظر يف  تشبه  إنك  عندك.  االنسجام  فقدان  رأيي  أنه يف  يل 
حامسته بتحفظ قليل إىل حد ال يستطيع معه أن يسمع ما يدور عىل الخشبة، ال هو وال 
اآلخرون. إن هذا حساس خاصة يف أوصاف الطبيعة التي تقطع بها محاوراتك، فاملرء 
عندما يقرأ هذه األوصاف يتمنى لها لو كانت أكرث تركيزاً وأشد قرصاً، أي شيئاً ال يتجاوز 
السطرين أو الثالثة. إن كرثة استعامل كلامت مثل: )النعومة( )الهمس( )املخميل(.. الخ. 
يضفي عليها طابع التكرار ويكسبها رتابة تشيع الربودة، وترهق تقريبا, إن هذا الربود 
حساس أيضا يف صور النساء )مالفا( يف )الطوف( ويف مشاهد الغرام. ليس النقص 
يف األبهة، ال وال يف اتساع املشهد، بل يف الربود. ثم هناك كرثة استعاملك لكلامت 
ال تنسجم أبدا مع أقاصيص من نوع أقاصيصك. )مصاحبة( )أسطوانة( )انسجام( إن 
أمثال هذه املفردات تصدم السامع. إنك تكرث من الكالم عن األمواج. ويف الصور التي 
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ترسمها للمثقفني يشيع الجهد ويتجىل يشء كأنه الحذر، وليس يرجع هذا إىل أنك مل 
تر املثقفني. إنك تعرفهم، غري أنك ال تعرف عىل وجه الدقة من أين تتناولهم( .

***
يف الرسالة التالية يرد )جوريك( املوافق عىل رأي املعلم الذي اختاره لنفسه: )إن   
ما تقوله عن انطباعات املبهرجة منصف وحقيقي، إين مل أتوصل بعد إىل حذفها من 
قاموس مفردات، والذي يحول بيني وبني ذلك هو خويف من أن أكون فظا. وأنا فضال 
عن هذا أهيم دامئا يف كل مكان، وأرتجل ما أكتبه، وما هو أسوأ من هذا وذاك أين 

أعيش باستمرار من مورد عميل األديب ولست أعرف لنفيس عمالً آخر غريه( . 
كان  وإنه  العمر،  من  الثالثني  يبلغ  إنه  ويقول  املطروحة،  األسئلة  عىل  يجيب  ثم 

مرشداً دون عمل أو بيت قبل اشتغاله باألدب.
***

يثني )تشيخوف( عىل قدرة )جوريك( عىل الوصف وكأنه فنان يجيد رسم املناظر،   
ويف الوقت نفسه يحذره من استخدام الكلامت األجنبية، أو غري املتداولة، ويكون أكرث 
تفصيال يف نقد األسلوب حني يؤكد رضورة االختصار والتكثيف ويستشهد من القصص 
نفسها: )كالبحر عندما يتنفس، والسامء تنظر، والسهب تحنو، والطبيعة تهمس تتكلم، 
آخر يجعله غامضاً.  يفسده وحيناً  إنه حيناً  الخ. كل هذا يجعل وصفك رتيباً،  تحزن... 
فالجامل والتعبري يف أوصاف الطبيعة ال ميكن اكتسابها إال بالبساطة وبالجمل غري 
لتملك هذه  وإنك  الخ.  )أخذت متطر(...  الظالم(  )ساد  الشمس(  املنمقة مثل )غربت 

البساطة إىل حد يندر وجودها عند كاتب من الكتاب( .
***

الذي  الكبري  الكاتب  ال يغضب )جوريك( من االنتقادات، بل يرحب بها، ويشكر   
يسدي إليه النصيحة بجدية: )شكراً لك عىل نصائحك أي أنطون بافلوفيتش، إن لها 

قيمة كبرية عندي، ولن يفوتني العمل بها( .
***

ووجدها  ثالثة،  أجزاء  )جوريك( يف  جمعها  التي  القصص  عىل  )تشيخوف(  اطلع 
متفاوتة السوية، وكأنها ليست ملؤلف واحد، رغم أن ليس بينها قصص ضعيفة. ويرى أن 
جمع كل القصص دون تصنيف ليس يف صالح األديب: )هذا يدل عىل أنك ال تزال ناشئاً 
وإن موهبتك مل تنضج بعد مبا فيه الكفاية( . ويجد )تشيخوف( أنه كان من األفضل لو 

انتخب املؤلف أجمل القصص وطبعها يف كتاب واحد. 
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ويثني ) جوريك( عىل هذه الفكرة رغم أنه ال يعمل بها!.
***

وتزايدت  بل  )تشيخوف(  انتقادات  حدة  خفت  املتتالية  الرسائل  يف  أنه  نلحظ   
عبارات اإلطراء بدالً عنها. ولعل السبب أنه وجد تلميذه النجيب يلتزم بتوجيهاته ويطور 

أدواته. كام أن موهبة )جوريك( كانت فذة بالفعل. 
التي نالت إعجابه كتب بحامسة: )قرأت  وبعدما قرأ )تشيخوف( إحدى القصص 

قصتك )األقدار الثالثة( برسور عظيم، فكر يف األمر، قرأتها برسور عظيم( .
))تشيخوف: اكتب ببساطة((

عرب )جوريك( عن إعجابه مبرسحيات )تشيخوف( وتأثره بها يف أكرث من رسالة:   
)رأيت )العم فانيا( منذ بضعة أيام، ولقد بكيت كامرأة طيبة رغم أين بعيد عن أن أكون 
عصبيا، وعدت إىل منزيل وأنا يف دوار، وقد قلبتني مرسحيتك رأسا عىل عقب(  ونلحظ 
أنه مل ميتدح قصصه مبثل هذا الوصف السابغ عىل الرغم من إعجابه الشديد بها، 

وإدراكه الكبري ألهميتها.
***

رمبا وجد )تشيخوف( أن إعجاب صديقه باملرسح يدل عىل موهبة مرسحية دفينة، 
وأن هذا يوجب عليه السعي الستخراجها. ولعله وجد أن القاص الجيد يستطيع كتابة 
مرسحيات جيدة، ولهذا حاول دفع تلميذه النجيب إىل الكتابة يف مجال املرسح: )اكتب 
برصاحة،  رأيي  إليك  وسأكتب  سأقرؤها،  إيلَّ.  بها  وابعث  الشائعة،  وباللهجة  ببساطة 
وسأضع بقلم الرصاص خطا تحت الكلامت التي ال تصلح للمرسح. سأظل عند جميع 
وعودي، أما أنت فإين أرجوك أن تكتب وأن ال تضيع وقتك سدى، وأن ال تدع اإللهام 

يفلت منك( .
***

عىل الرغم من ذلك مل تكن كتابة املرسحية بالعمل السهل عند القاص املحرتف   
)جوريك( وها هو يتحدث بسخرية عن تجربته األوىل: )يل الرشف بأن أحيطك علام 
أي عزيزي أنطون بافلوفيتش بأن الدراما التي يضعها مكسيم جوريك والتي سار فيها 
حتى الفصل الثالث بعرق جبينه قد ظفرت بخامتة سعيدة. لقد تفجر تعبا تحت وطأة 
اآلن  وأنا  قطعا صغرية،  مزقتها  أن  بعد  ارتياح  زفرة  أطلقت  ولقد  العزيزة.  الحوايش 

أستمد منها موضوعا لرواية( .
***
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لكن )جوريك( ال يعرف الهزمية يف عامل األدب، وهو املكافح الصبور يف عامل الواقع، 
نالت إعجاب )تشيخوف(  تلو األخرى حتى قدم مرسحيات  لهذا ظل يكتب املرسحية 
ولكن هذا ال يعني أنها خالية من الثغرات التي ميكن تداركها برأي املعلم: )إنها كام 
كنت أتوقع، جيدة جدا، وعىل طريقة جوريك، وأصيلة تسرتعي االهتامم الكبري، وإذا 
واحد ال ميكن  عيب  عليها غري  أسجل  فإين مل  عيوبها،  بتعداد  البدء  من  بد  ال  كان 
التسامح بشأنه: إنها سيطرة النزعة املحافظة عىل الشكل. فأنت تجعل شخصيات جديدة 
أصيلة تغني موسيقى جديدة، لكنها ترتدي ثيابا رثه. لديك أربعة فصول، والشخصيات 
تتغنى باألخالق، واملرء يحس بخوف املؤلف من اإلطالة، وإلخ. غري أن هذا كله ليس 

باألمر الخطري، فكله غارق يف حسنات املرسحية( .
***

رضا  نالت  ألن مرسحياته  بالرسور  ويشعر  باهتامم،  معلمه  رسالة  )جوريك(  يقرأ 
املرسحي املبدع، ويرد ممتنا: )شكرا لك عىل رسالتك أي أنطون بافلوفيتش! لقد كنت 
سعيدا بقراءتها ومغتبطا بصورة خاصة باملالحظات التي أبديتها، الواقع أين كام ترى 
مستاء من مرسحيتي، ولكن ليس استياًء كلياً، ومل أكن أدري سببا لذلك حتى وردت 

رسالتك( . 

))جوريك: إين أحب رسائلك حبا جام((
كان )جوريك( ميتدح صديقه يف رسائله إليه، ويصفه بالعبقري، وهذا ليس إفراطا يف 
املديح، ألن هذه كانت مواصفات تشيخوف بحق: )إن األدب الرويس مل يعرف قصصياً 

نظريك، وأنت اليوم أكرب منوذج معرب عن أدبنا( .
***

مل يكن إطراء )جوريك( لصديقه ومعلمه يقترص عىل الرسائل املتبادلة بينهام، فقد   
كتب اليشء نفسه يف الصحافة، وهذا كان رأيه يف حقيقة األمر فلم يكن متملقا أو متزلفا.

وعلق )تشيخوف( عىل ذلك يف إحدى رسائله: )كانت الورقة التي كتبتها يف صحيفة 
)نيجني( عطراً ضمخ روحي. لكم أنت موهوب! أين ال أجيد كتابة كلمة واحدة خارج نطاق 
األدب املحض، أما أنت، فإنك متلك قلام يستدر اإلعجاب. لقد خيل إيلَّ يف بادئ األمر 

أين مل أعجب مبقالك إعجابا كثريا إال ألنك متتدحني فيه( .
***
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يف رسالة أخرى ال يكتفي )جوريك( بالحديث عن )تشيخوف( الكاتب الفذ، بل يكتب   
عن الصديق املحبب أيضاً: )إين أحب رسائلك حبا جام. اغفر يل كل هذه الكتابة املضطربة 
ذلك ألين كام ترى، أود يف كل مرة أكتب إليك فيها، أن أعرث عىل يشء يدخل الغبطة 
والسعادة إىل نفسك، يشء يعينك عىل الحياة عىل هذه األرض الكريهة بصورة أكيدة 

كراهة عظيمة( .
***

عىل الرغم من أن )جوريك( من كبار كتاب القصة، فإنه يبدو غري طموح مبا يكفي   
لتربير املكانة التي وصل إليها، فهو يكتب لصديقة: )لست أعتقد أين أستطيع أن أكون خريا 
مام أنا عليه، ولعيل أستطيع فقط املحافظة عىل املرتبة التي بلغتها. إنها ليست عالية ولكنها 
تكفيني فضال عن أن شخصيتي ليست بذات أهمية. أما بالنسبة إليك فاألمر مختلف. إن 

املرء ليؤخذ بقوة عبقريتك( .
ورمبا أحد أسباب هذا التواضع الجم أنه كان متأكدا بأنه لن يبلغ سوية أستاذه، وحسبه 

االكتفاء بنصائحه ليقدم إبداعا جيدا.
))تشيخوف: تلقيت اليوم رسالة من تولستوي((

كان )تشيخوف( من أصدقاء وزوار الكاتب الكبري )ليو تولستوي( الذي كان قارئا جيدا 
ومتابعا للكتاب الروس، فهو يقدم رأيا تفصيليا بقصص )جوريك( الذي مل يكن من األدباء 
املشهورين آنذاك: )كنت عند تولستوي منذ ثالثة أيام فأطراك إطراء عظيام وقال إنك: 
كاتب جدير باالهتامم. إنه يحب قصتك )السوق( و)يف السهب( ولكنه يكره )مالفا( لقد 
قال: بوسع املرء أن يبتكر ما شاء، غري أنه ال يستطيع أن يبتكر أمورا نفسانية، واملرء يجد 

بصورة أكيدة ابتكارات من هذا النوع عند جوريك، إنه يصف ما مل يشعر به( .
***

وقعت املفاجأة السعيدة بعدما قرأ )جوريك( ما قاله عنه )تولستوي( ورسعان ما 
أن تولستوي يوليني مثل هذا االعتبار!  كتب برسور: )هل تعلم أنه مل يخيل إيلَّ أبداً 
لقد أحسنت صنعا بالتحدث معه عن جوريك، وبأنك اطلعت جوريك عىل ذلك فيام بعد. 
كنت أرغب منذ زمن طويل يف أن أعرف رأيه يفَّ، وكنت أخىش هذه املعرفة، أما اآلن 
فقد عرفت وكأين يف هذا قد التهمت قطرة من العسل يف كأس املر الذي تجرعته، مل 

تسقط غري قطرتني من هذا العسل قطرتك وقطرة تولستوي( .
***

عقب مديح )تولستوي( تشجع )جوريك( عىل أن يقصد منزله، وقىض برفقة الكاتب 
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الكبري ما يزيد عن ثالث ساعات، وكتب عن الزيارة إىل )تشيخوف(: )أصغيت مسحوراً 
عندما رشع يتكلم. كان كل ما يقوله رائعا يف بساطته، عميقاً، ممتازاً، رغم أنه خاطئ 
متاماً يف بعض األحيان حسب رأيي. إال إنه ميتاز بالبساطة، إنه أخرياً، جوقة كاملة، 
غري أن األبواق فيها ال تعمل مع بعض دامئاً. وهذا حسن كل الحسن ألنه فائق يف 
إنسانيته. والحق أن من الحامقة مبكان أن ندعو إنساناً بأنه عبقري. ما هي العبقرية؟ 
إنها مفهوم غامض كل الغموض. وإنه لبسيط كل البساطة، واضح كل الوضوح، إذا ما 
قلنا: ليو تولستوي إنه مخترص وأصيل كل األصالة، فال نظري له، وهذا مصدر قوته، 
هذه القوة الخاصة. أن أرى تولستوي- إن لهذا أهمية كبرية ونفعاً كثرياً رغم أين ال 
أعتربه رائعة من روائع الطبيعة- أن املرء ليغتبط عند رؤيته ألنه يحس بنفسه أنه هو 
أيضا إنسان، وألنه يدرك أن بوسع اإلنسان أن يكون ليو تولستوي. هل تفهمني؟ إن 
املرء يغتبط باإلنسان عامة. لقد كان شديد اللطف يف معاملتي، وليس هذا هو املهم 
بالتأكيد. ليس فيام قاله عن أقاصييص أي فضل غري أن الفضل هو يف هذا كله معا، 
انصهاراً،  منصهر  فيه  كل يشء  إليك.  والنظر  وجلوسه  قاله، يف طريقة حديثه  فيام 

وجميل جامالً رائعاً( .
الكبري بعفوية وبساطة، وهذا ما مل يفعله تجاه  الكاتب  ينتقد  ونجد أن )جوريك( 
)تشيخوف( رمبا ألنه كان يتحدث عن )تولستوي( من خلف ظهره يف رسالة خاصة، 
ولكنه ظل متحفظا أمام )تشيخوف( وهو يكتب إليه ألنه كان يراه بعيني التلميذ دامئاً!.

***
يبدو أنه بعد هذه الزيارة تبادل الكاتبان الرسائل، فقد كتب )جوريك( إىل )تشيخوف( 
يخربه: )تلقيت اليوم رسالة من تولستوي يقول فيها: لكم هي جميلة تلك القصة التي 

نرشها تشيخوف يف الـ)حياة( لقد رسرت بها رسوراً خارقاً( .
بجدية  يتابع  الذي  )تولستوي(  الكبري  الكاتب  وطيبة  واهتامم  تواضع  هنا  ونجد 

واهتامم ما يكتب زمالؤه من األدباء، وإن مل يكونوا مياثلونه يف الشهرة.

))جوريك: هال الحظت بأنه يقلدك؟((
بالنقد  يتناول  الكبري )تولستوي( فحسب، بل  الكاتب  ينتقد )جوريك( بجراءته  ال   
من  من يشء  نقده  يخل  مل  وإن  بالفعل،  موضوعي  وهو  كذلك.  أدباء عرصه  بعض 
غري  فذلك  ثاقبة،  نقدية  رؤية  ميتلك  ال  أنه  يعني  ال  هذا  ولكن  أحياناً-  السخرية- 
مستبعد عن قاص بارع. وعندما كتب عن )بونني( الذي أضحى من عداد أدباء روسيا 
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املشهورين قال: )بدأت بقراءة أقاصيص بونني، إن النجاح ال يخطئه يف بعض األحيان 
كتبت تحت  )الحامل( قد  أن قصة  الرأي عندي  يقلدك؟  بأنه  لكن هال الحظت  أبداً، 
تأثريك مبارشة، غري أن هذا ال ينهض دليالً عىل يشء. لست أنت وموبسان من النوع 
أشعاره حسنة  إن  بالطبيعة وباملالحظة.  دقيقاً  لـ)بونني( هذا إحساساً  إن  يقلد.  الذي 

وبسيطة وتصلح لألطفال وهي تستأثر بإعجابهم كثرياً( .
فرنسا  كاتب  يتحدث عن  الروسية  املظلة  كاتب خارج مجال  يتحدث عن  وعندما 
الكبري الذي يعد من رواد ومؤسيس القصة القصرية يف العامل، ومن املالحظ أنه ال 
يستطيع قراءة أي قاص دون مقارنته مع مثله األعىل الذي كان يكتب إليه بكل ما يجول 
يف رأسه، بل ويحاول االلتزام بإرشاداته قدر اإلمكان: )إن موبسان جيد وإين ألحبه 

كثرياً، غري أين أؤثرك عليه( .

))تشيخوف: زوجتي ترسل تحياتها إليك((
توثقت العالقة بني الكاتبني، ثم ربطت أوارص الصداقة بني عائلتيهام، لهذا كان   
يرد يف بعض الرسائل الحديث عن شؤون العائلة، وكتب )جوريك( ذات يوم: )الطقس 
جميل جداً اآلن هنا، والنهر يف أقىص اندفاعه. تعال، لدي شقة كبرية، وسنحلك ضيفا 
وعندما حدثتها  عظيامً.  حباً  وتحبك  ولطيفة،  بسيطة،  نحيلة،  امرأة  زوجتي  إن  علينا. 
بأنك تحيا وحيداً، بدا لها هذا مجحفاً ومكدراً للنفس حتى لرتقرقت الدموع يف عينيها. 

تعال، سنستقبلك كام يستقبل ابن األرسة( .
***

بعد زواج )تشيخوف( أخذ يتحدث بدوره عن زوجته لصديق العائلة: )زوجتي ترسل 
تحياتها إليك وإىل زوجتك إيكاتريبنا بافلوفنا وترجوك أن تكتب إلينا عن صحتك، وأي 

طفل رزقت، ذكراً أم أنثى. أبعث إليك مبودت وأعمق تحيات( . 
وكانت زوجة )تشيخوف( ممثلة مرسحية. وكتب لصديقه يخربه بأنها ستقوم بتمثيل 
دور يف أحد مرسحياته، وهذا يدل عىل املكانة الرفيعة التي احتلتها مرسحيات )جوريك( 

يف قلبه.

))جوريك: أتوسل إليك أن ال تنساين((
مل يطلب )تشيخوف( الرأي يف أعامله، فهو الكاتب الشهري الذي يثق مبا يخطه 
بداية  مايزال يف  قاص  من  اآلخرين، السيام  آراء  إىل  بحاجة  نفسه  يجد  وال  يراعه، 
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الطريق، بل ويطلب النصح أيضاً. ولكنه كان بحاجة إىل من يتحدث إليه عن نفسه، فقد 
كان يجد يف الرسائل مساحة حرة للتعبري عن أفكاره ومشاعره دون إلزام نفسه بأي 
يشء، باعتبار الرسائل مساحة حرة للكتابة، فلم تكن معدة للنرش يف كتاب. وذات يوم 

كتب إىل صديقه املقرب: )إن مكاتبتنا قد سلكت بفضلك طريقها بسهولة( . 
***

أما )جوريك( فكان يجد يف تلك الرسائل- إضافة إىل بعدها اإلنساين- دروساً لتعليم 
الكتابة من كاتب كبري: )أتوسل إليك أن ال تنساين. فلنتكلم دون مواربة: أود أن تدلني 
من حني آلخر عىل نقاط الضعف عندي، وأن تسدي إيلَّ النصح، وأن تعاملني إجامالً 

كرفيق يحتاج إىل أن ينشئ لنفسه كياناً( .
ومل يكن املعلم يبخل بالنصيحة عىل من أراد أن يقتفي أثره. وكان يعلم أن صاحب 
املوهبة الكبرية ال يسعى ليصبح نسخة عنه، فهو من كان ينتقد املقلدين الذين يفتقرون 

إىل املوهبة األصيلة.

))تشيخوف: إين ال أكاد أكتب شيئا((
كان )جوريك( يشعر بالسعادة وهو يكتب، ولكن هذا ال يعني أنه ال يشعر بأن ما 
يكتبه من نصوص تبدو مملة أحيانا. كام رصح أكرث من مرة بأنه غري راض عن سوية 
كتاباته: )لست براض عن نفيس ألين أعلم بأين أستطيع أن أكتب خريا مام فعلت. إن 
يكدر  ما  وهذا  ارتكبتها.  فاحشة  خطيئة  الوجوه،  جميع  من  غورديف(  )توماس  قصة 

صفوي(  . 
أنطون  )اسمح يل أي  يعود إىل محادثة معلمه:  ثم  القصة  ورغم ذلك يطبع هذه 
بافلوفيتش بأن أقدم إليك إهداء قصة )توماس( يف طبعتها ككتاب مستقل. أرجو أن 
تسمح يل بذلك إذا رسك، وال بأس إذا مل يرق لك، لكن يجب أن تخربين باألمر. ال 
أثر يف نفيس للزهو، ورفضك لن يحرجني. أتوسل إليك أن تجيبني رسيعا. إنه برصيح 

العبارة، كتاب فاشل، فهو من إحدى نواحيه مل يحقق ما كنت أريده( .
***

مل نصب بالدهشة حينام كان )جوريك( يحدثنا عن إخفاقاته، أو يطلب النصح، فهذا 
ليس باألمر الجديد يف رسائله إىل املعلم الصديق. ولكن تعرتينا الدهشة عندما يخرج 
)تشيخوف( عن تحفظه، ليس ليسأل صديقه عن رأيه يف كتابته، بل ليعرب عن تعرثه 
يف الكتابة أحياناً، وهو الكاتب الكبري الذي أدهش القاصني والنقاد والقراء بقصصه 
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الرائعة: )إين ال أكاد أكتب شيئا، وشاغيل الوحيد هو أن انتظر اللحظة التي أستطيع 
فيها أن أجلس إىل منضدة العمل( .

))جوريك: أحيا حياة تافهة((
توثقت عرى الصداقة بني الكاتبني حتى وصال إىل مرحلة البوح الوجداين املحض، 
يقول )جوريك( الذي ال حظنا قوته يف رسائل سابقة: )إين كالعادة أحيا حياة تافهة، 
وأحس بأين فاقد لتوازين بصورة تبعث عىل اليأس( . وقد بلغت إحدى حاالت اليأس 

أن دفعت به إىل االنتحار، ولكنه نجا بحياته من الرصاصة التي مل تبلغ مكانا قاتال.
***

عىل الرغم من أن )تشيخوف( كان كاتبا معروفا آنذاك فإن مراسالته مع )جوريك( 
باتت حاجة مهمة لتوازنه النفيس، وقد عرب عن ذلك رصاحة عندما كتب: )اكتب إيلَّ 

كيفام اتفق، بضع كلامت! ال تدعني أموت ملال( .
بلغت  الكبري  الكاتب  يعانيها  كان  التي  والفراغ  الوحدة  حالة  أن  عىل  يدل  وهذا 
ذروتها الشديدة. ويبدو أن العبقرية ال متنح السعادة، بل قد تجعل من اإلنسان املرهف 

األحاسيس أكرث تعاسة، وهذا ما كان يعاين منه )جوريك( أيضاً.
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د. محمد عيل جمعة
باحث من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

عىل الرغم من تديّن مستويات األميّة الكتابية، يف العرص الحارض، لدى العنرص العريب، 
ومن يعايشه من العنارص القومية األخرى؛ نتيجة لنمو مستويات العمل التعليمي. لكّن هذه 
القضية ساوقها ما يناقضها لدى تلك العنارص بعزوف الكثريين عن التثقف بالقراءة، وتحولت 
نسبًة من الناس ال بأس بها تلّقت املعارف واملعلومات سامعيّاً عرب اآلخر مبارشة من خالل 
الحلقات والدروس الدينية وامللحقة بالدين، ومن خالل الجلسات االجتامعية املبارشة وغري 
املبارشة. وهذا ما أّدى إىل نشوء أشكاٍل من الوعي، والوعي املعكوس، أو لنقل: أشكال من 
التوعية التخليفية املقصودة انترشت يف هذه املنطقة. وأقصد هنا، أولئك الذين يحزمون عقولهم؛ 
ويقيّدونها بحزام املايض، ويعملون لتقييد أذهان وعقول غريهم بذلك الحزام. هذا باإلضافة 

إىل مسائل وأسباب أخرى لها من األهمية ما لها، وتأت املسائل االقتصادية يف مقّدمها.

دوستويفسكي

الفيلوزوف
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أدباء  هناك  أّن  سنجد  استطاعتنا،  قدر  واألدباء،  األدب  تاريخ  تتبّعنا  نحن  وإذا 

وشعراء ميكن أْن نسّميهم مفكرين، وآخرون ميكن أْن نسّميهم خرباء يف مجال ما؟ 

كخرباء اجتامعيني أو نفسيني. والكثري من هؤالء من مُيكن إطالق لقب: »الفيلوزوف« 

Phelozof عليهم أي: األديب املتفلسف، بسبب من أنهم استطاعوا التقاط رابط العالقة 

بني األدب والفلسفة واستلهموا األفكار والقضايا الفلسفية يف أعاملهم األدبية؛ فخرجت 

تلك األعامل مبالمح فلسفية ظاهرة، أو جاءت معربة عن فلسفة ما، أو اتجاه فلسفي 

محدد... وهؤالء كانوا كرثاً عرب مراحل التاريخ، وبخاصة يف العصور الحديثة، بسبب 

من الثقافة املوسوعية التي حّصلوها، ومن هؤالء: ديفيد هيوم وموليري وفولتري وبلزاك 

وبوشكني وهوغو و... غريهم. ومن العرب: ابن طفيل واملعري والجاحظ والتوحيدي 

وطه  وجربان  عبده  ومحمد  األفغاين  الدين  وجامل  الطهطاوي  ورفاعة  قدمياً،  و... 

حسني ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وزيك نجيب محمود وأدونيس ... وغريهم ممن 

التوتّرات  نتيجة لكرثة األحداث، ولحدوث  الحديث. وذلك ما كان  العرص  ظهروا يف 

املختلفة يف الحراك االجتامعي عموماً، والسيايس منه عىل األخص، ونتيجة لتتابعهام 

وتضّخمهام اللذين َحَصال بتأثري مبارش من الثورة الصناعية األوروبية الغربية، سواًء 

املتعّددة عىل  نتائجها  لها  كان  والتي  أو عىل غريها.  العربية،  املنطقة  ذلك عىل  كان 

العامل؛ واملنطقة العربية منه، وبخاصة منذ النصف األول يف القرن التاسع عرش وحتى 

الربع الثالث من القرن العرشين، بل وقبل ذلك وبعده؛ أثناء املرحلة االستعامرية وما 

عام  ملرص  فرنسا  احتالل  مع  العربية،  املنطقة  إىل  بالنسبة  بدأت،  التي  تلك  بعدها، 

1798 وتوّضحت يف ثالثينيات القرن التاسع عرش باحتالل الجزائر. وهو الحال الذي 

الجّمة يف  مساهامتهم  إىل  إضافة  والفكرية،  األدبية  مواهبهم  بتنمية  البعض  تحّداه 

رفع مستوى الوعي العام يف املجتمعات التي انتسبوا إليها وعاشوا فيها. أما يف بلدان 

بأكرث من قرن،  ومناطق أخرى، يف آسيا وأوروبا الرشقية، فقد سبقهم البعض زمنياً 

بل ويزيد، ونخّص بالذكر روسيا التي يعود إليها أديبنا »ُدستوفسيك« موضوع البحث، 

واسمه يلفظ /بضم الدال/ من غري إضافة الواو بعدها، كام يفعل البعض، أو يضعون 

الياء بعد الدال »ديستوفسيك«، والبعض اآلخر يطلق عليه اسم »تيودور« وهذا خطأ 

أيضاً. وميكننا اإلشارة هنا إىل احتامل، أو تأكيد يراه البعض، بأْن ال رضورة للحديث 

رمّبا  أديبنا  بأّن  هنا،  التأكيد  وميكننا  األرض.  شعوب  أغلب  لدى  معروف  أديب  عن 

يكوْن معروفاً كاسم لدى أكرثية الشعوب، ولكن بإمكاننا أْن نؤكد كذلك؛ أّن األكرثية 
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الساحقة ال خربة لديها فيام كتبه أديبنا، وليس هو فقط، بل ، أغلب الكتاب واألدباء 

الروس. ونحن إذ نُشري إىل روسيا وبعض أدبائها، فال بد لنا من اإلشارة إىل أنّه كانت 

هناك نسبة كبرية من التشابه يف وضعيّتها العامة بينها وبني الدولة العثامنية املهيمنة 

عىل املنطقة العربية، سواًء يف بنيتها اإلقطاعية النظام االقتصادي، أو اإلمرباطورية 

يف نظام حكمها السيايس، وكذلك يف بنية الوضعية االجتامعية. وبالوقت ذاته، ميكننا 

التأكيد، كذلك، بأّن روسيا اختلفت عن الدول األوروبية الغربية. فهي مل تكْن استعامرية 

الطابع، كام أنّها مل تتعرّض كبعض مناطق الدولة العثامنية لالستعامر املبارش، كالذي 

حدث للمنطقة العربية. كذلك، فإن روسيا كانت يف حال مختلفة فيها عن حال الدول 

األوروبية الغربية، فهي مل تساهم فيام أُسمي بالثورة الصناعية، ولكن رياح تلك الثورة 

هبّت باتجاهها إيجاباً، واستوعبت الكثري من تأثرياتها، واستفادت منها. يف حني أّن 

هبوبها باتجاه املنطقة العربية كان سلباً. والسبب الرئيس، رمبا، البنية الداخلية العربية. 

وميكننا اإلشارة إىل أّن كال املنطقتني ظهر فيهام متنّورون /نسبياً/ َدَعوا للتحديث، وعرّبوا 

عن رساالتهم االجتامعية بشكل مبارش، أو غري مبارش؛ من خالل نتاجاتهم الفكرية 

واألدبية؛ بطرق وأساليب مختلفة. وقد ظهر يف روسيا أدباء مفكرون عاملقة من أمثال 

الذي  نبوءة األديب الرويس »بلينسيك«  »تولستوي« و«ُدستوفسيك« وقد تحّققت فيه 

قال: إّن »ُدستوفسيك« سيكون أحد أفضل كتّاب روسيا، وذلك ما كان له؛ ولتولستوي 

األديبني  وكال  بعدهام.  وما  حياتهام  طوال  الناس  وشغال  الدنيا  مألا  كالهام  اللذين 

ينتسب إىل الطبقة الوسطى، لكّن »ُدستوفسيك« مل يكن له ما كان ل«تولستوي« الذي 

عاش حياة شبيهة باألرستقراطية، وكانت لديه األمالك كابن أحد اإلقطاعيني الروس. 

بينام ولد »ُدستوفسيك« ألرسة ميسورة كابن لضابط يف الجيش الرويس، وترىّب تربية 

قاسية جداً، ودخل الجيش كضابط لفرتة قصرية؛ ليرتكه بعدها وليتفرغ لذاته، ولتلبية 

رغباته وهواياته التي كانت الكتابة عىل رأسها. ولكّنه عاش حياة املعدمني، وعاش كثري 

الدين واالستالف، وظّل معوزاً يف أغلب فرتات حياته، ومارس القامر كثرياً، حتى أنّه 

كان كثرياً ما يبيع إبداعاته بأسعار زهيدة ليك يستطيع أن يلبّي احتياجاته الحياتية...  

وبعد، فرمّبا نكون قد أطلنا، حسب ما قد يراه البعض، ورمّبا مل نوفِّ مسألة التعريف 

حقها، حسب آخرين، ونحن منهم. لكننا سنذهب إىل املوضوع الرئيس، سنذهب إىل 

ُدستوفسيك، الذي رأى فيه البعض أنّه املؤسس الحقيقي للمذهب الوجودي، استناداً إىل 

روايته القصرية »اإلنسان الرصصار«. ورآه الكثريون بأنّه الخبري يف النفس وحاالتها. 
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واستناداً إىل قراءة لتاريخ حياته ويف بعض النصوص التي كتبها، فإننا نتوافق مع ذلك. 

وللتعريف به نبنّي أنّه مل يعش أكرث من ستني عاماً كانت من يوم مولده يف11 ترشين 

الثاين /نوفمرب/ عام1821حتى وفاته يف عام1881، مألها باإلبداع الفكري واألديب، 

وحتى بالرتجمة لبعض األعامل، وبخاصة عن الفرنسية يف مجلة الزمان التي أصدرها 

مع شقيقه 1870، كام امتاز باألنشطة املتعددة، وكان له نشاطه السيايس البارز أثناء 

بارزاً يف »جامعة التفكري  لذلك، من حيث أنه كان عضواً  حياته. ونحن نرى تأكيداً 

القيرص  تُعارض  كانت  التي  »برتاشيفسيك«  جامعة  ب:  حينها  أُسمي  ما  أو  الحر«، 

الرويس، حيث أُلقي عليه القبض يف عام 1849، وحكمت املحكمة عليه باإلعدام، وهو 

الحكم الذي أُلغي يف اللحظة األخرية، واُستبدل بالنفي إىل سيبرييا ملدة خمس سنوات 

مقرونًة بالعمل الشاق. 

ونحن حني أرشنا منذ املطلع إىل األدباء الخرباء، أو األدباء املتفلسفني، فإننا، رمّبا، 

أطلقنا الكالم بإطالقيته لإلشارة إىل عموميّة الخربة وتعّدديتها، والتي قد تأت بعدد 

أديب  ألّي  الفكري  الناتج  أّن  ذاك  بعضاً،  بعضهم  بني  مشرتكة  تكون  قد  أو  األدباء، 

أو شاعر، هو ما يحّدد نوع خربته. فمنهم من ظهرت خربته االجتامعية، ومنهم من 

ظهرت خربته السياسية، ومنهم من ظهرت لديه النزعة الفلسفية، يف أغلب ما أبدعوا. 

ومنهم من ظهر البعد النفيس واضحاً وجليّاّ فيام كتب، وبدت آثار علم النفس مهيمنة 

عىل نتاجاتهم األدبية. مع أن علم النفس، كعلم، كان ما يزال بعد بأشكاله األولية، ذاك 

أنّه كان يف بدايات استقالله عن الفلسفة، أو لنقل: ظهرت األفكار النفسية جليّة يف 

كتاباتهم، وهو األمر الذي يبيّنه لنا تاريخ علم النفس؛ بأن معامله كعلم بدأت تتوّضح 

وتظهر للمهتمني وذوي الفكر يف العقدين األولني من القرن التاسع عرش، بل وما بعد، 

وعىل األغلب أن »ُدستوفسيك« كان من املطلعني عىل الكتابات والدراسات النفسية، 

خاصة وأنّه كان كغالبية الطبقة الوسطى الروسية مطلعني عىل اآلداب األوروبية وعىل 

الفكر الغريب الحديث عرب تثقفهم باللغة الفرنسية. والذي نجدر اإلشارة إليه أن علم 

النفس كان يف بدايات استقالله عن الفلسفة، ومعامله مل تكن قد انترشت بني الناس؛ 

وكانت  العلم فروع.  لهذا  تكن قد ظهرت  أديبنا، كام مل  فيها  التي عاش  املرحلة  يف 

بدايات ظهوره مشبعة بالتأّمليّات، كام هي حال الفلسفة. وذلك عىل الرغم من التوّجه 

وامليل إىل اتباع التكميم، أْي العمل بالكم، ومحاوالت االختبار والقياس والتجريب. وكان 

العاملون بهذا الحقل قليلني جدا، ال بل نادرين، وكان املهتمون واملثقفون واملطلعون 
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ويأت  نوّهنا.  كام  جداً،  قليلني  كانوا  وعلامً،  أفكاراً  البرشية،  بالنفس  يتصل  ما  عىل 

»فيودور ميخائيلوفيتش ُدستوفسيك« يف مقدمة هؤالء القليلني. وهو من تُخربنا رواياته 

وقصصه الكثرية عن ثقافته وخربته تلك. وهذا ما كان، عىل األغلب، العامل الرئيس 

الذي ساعده عىل اختيار عناوين قصصه ورواياته، وعىل تركيب موضوعاته، وبشكل 

أدق، يف تركيب وتكوين شخصياته، ويف تعبرياتها عن ذاتها، ويف بناء عالقاتها بغريها 

يف سياق القصة أو الرواية. وبإمكاننا أْن نرى أّن العناوين التي وضعها »ُدستوفسيك« 

لقصصه:

آ- القصص القصرية، ومنها: قلب ضعيف، ذكريات شتاء عن مشاعر صيف، مذكرات 

كاتب، زوجة رجل آخر وزوج تحت الرسير...

ب-أما الروايات فجاءت، حتى يف عناوينها أكرث داللة عىل خربة كاتبنا النفسية، 

ومنها:

األبله،  والعقاب،  الجرمية  املوت،  منزل  ذكريات يف  ومهانون،  مذلّون  العم،  حلم 

األخوة كارامازوف )األخوة األعداء(، الزوج األبدي، الشياطني...

ونحن يف هذا املبحث الصغري كامً، لن نستطيع أْن نبسط املسألة ككل، كام أنْنا لن 

نقدر أْن نأت بالرباهني ،جميعها، عىل فرضيتنا، ولذلك سنحاول االختصار يف البسط 

ويف الرباهني، وهو ما قد يعرّضنا لالتهام باالنتقائية، غري أنّنا سنتابع املحاولة التدليلية 

يك نجعلها برهانية ومثبتة لالفرتاض الرئيس الذي أطلقناه، والذي قد ميكن لغرينا أْن 

يكون حاوله، غري أنّه مل يتسنَّ لنا االطالع عليه. 

الكثري  واجدون  فإنّنا  »ُدستوفسيك«  أعامل  أكرث  نصيّة يف  وإذا ذهبنا إىل قراءة 

الكثري من صور الحاالت النفسية، السويّة يف بعضها، واملرَِضيّة يف بعضها اآلخر. )-1 

ص15( وعىل األخص يف روايتيه الشهريتني: »الجرمية والعقاب« التي ظهرت كحلقات 

األعداء،  األخوة  أو  كارامازوف«  و»األخوة   .1866 عام  الرويس«  »الرسول  مجلة  يف 

كام يُسّمها البعض؛ التي ظهرت عام 1880.  وكانت آخر رواياته، إذ تويّف يف العام 

التايل ليشيّعه الروس يف موكب مهيب زاد عىل الثالثني ألفاً، األمر الذي يشري لنا كم 

كان أدبه مقروءاً، ونذكر يف هذا املقام بأّن الكثريين ذهبوا إىل الحكم عىل أن رواية 

ووصفاً  حكامً  ويطلقون  نفسه،  لألديب  راهنة  حال  هي وصف  كارامازوف«  »األخوة 

القول  إىل  الالحقني  من  آخرون  وذهب  »الفصام«.  كان مصاباً مبرض  بأنّه  للكاتب 

بأنّه كان مصاباً مبرض االزدواجية، ويف هذا وذلك خلط وخطأ فادحني، فهكذا أحكام 
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تدّل وتؤكد أن القائلني بذلك جاهلون بأمراض النفس، فال يفرّقون بني الرصع وبني 

االزدواجية، وال بني الفصام وبني االزدواجية، فالرصع يختلف عن كال املَرَضني، إذ 

هو اضطراب يف عمل الجهاز العصبي املركزي عند اإلنسان، ونتيجة لذلك يصري عمل 

ونشاط الدماغ غري طبيعيني ملدة قصرية جّداً، وتظهر التأثريات واألعراض عىل الجسد 

األطراف  يف  ارتعاش  ويرافقها  االختالجات،  ترافقها  التي  الرجفة  فتحدث  واضحة، 

وفقدان مؤقت للوعي، وبخاصة عندما يكون املصاب يف حال متقدمة. بينام ال تظهر 

االختالجات،  باستثناء  باالزدواجية،  املصاب  أو  الفصامي  عىل  كلها  األعراض  هذه 

، فقط،  املريض بشخصيتني  فيه  االزدواجية فهي اضطراب ومرض نفيس يظهر  أّما 

متناقضتني تظهران بالتناوب مؤقتاً يف الجسد الواحد؛ إحداهام واقعية وتكون األخرى 

غري واقعية. فاملزدوج قد يرضب خّده األيرس أو األمين وكأنه يرضب شخصاً آخر، أو هو 

يف األعامق حزين غري أنك تراه ينفجر ضاحكاً وفرحاً وكأن شيئاً مل يحدث. وميكن أن 

تتناوب األدوار يف الفرد الواحد ليظهر يف أحوال متعددة بالتعاقب؛ وليس يف الوقت 

نفسه. وكل حال لشخصية تكون مختلفة عن األخرى، سواًء يف التعبري أم يف السلوك 

العميل، وغالباً ما ال تتوافق الشخصيات مع بعضها، واملريض حني يكون يف حال ما 

بشخصية ما؛ يتذكر ما حدث يف الحال األخرى، ولكن عىل اعتقاد ويقني كأن هناك 

شخصاً آخر قال؛ أو فعل ذلك، وليس ما كان كان من؛ ويف الجسد ذاته... واملريض يعي 

كال الحالني متاماً يف أثناء وفيام بعد الحالة. بينام يف مرض الفصام ال ميكنه ذلك، 

والفصام أنواع ودرجات، وهو من حيث األساس اضطراب دماغي ينفصل فيه املريض 

عن الواقع متاماً فال يقدر املريض عىل التفريق بني الواقع والخيال ويتشّوه تفكريه 

وإدراكه كليّاً، ويصبح العامل املحيط مركبّاً بشكل شاذ ال تنظيم فيه، وقد تطول مدته أو 

تقرص بحسب درجة اإلصابة، وغالباً ما يستمر مرض الفصام طوال الحياة. واألعراض 

كثرية ال مجال لذكرها هنا... ألن ذلك يحتاج إىل رشح طويل, وهذه  الحال مل تكن حال 

دستوفسيك. األمر الذي نرجو أْن نكون قد أوصلناه للقارئ. 

وأّما إذا ذهبنا إىل الذين عاشوا »ُّدستوفسيك« فإننا نراهم يؤكدون بأنّه كان مؤمناً 

حتى النخاع، فقد كان رجالً مأخوذاً باللَّه، إذ مل يكن هناك رجل مثله، ويتضح ذلك يف 

جميع كتاباته, والشخصيات التي ابتكرها. وكان طيلة حياته يبحث عن اللَّه، كام قال 

أيامه فقط، بعد أن اجتاز ووجد بان حرية االختيار بني  جي بيكر، ووجده يف آخر 

الخري والرش هي جوهر الوجود. )2-2وما بعد( وروى أصدقاؤه أنه كان قارئاً وكان 
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أكرث ميال لالستامع، وأنّه كان متقلب املزاج، وكان انطوائيّاً وخجوالً جداً. وهذه حاالت 

يشرتك فيها الفصامي مع الذي يُصاب بالرصع، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن من يصاب 

القليلة،  الدقائق  أو  الثواين  يتجاوز  ال  لوقت قصري جداً  إال  الوعي  يفقد  بالرصع ال 

بينام املصاب بالفصام يفقد القدرة عىل التفكري ويفقد الوعي لزمن أطول مام هو يف 

الرصع بكثري... وعىل كل حال إّن أديبنا كان يعلم ما به، ولذا كان يعي أنّه سيتعرّض 

لحالة فينسحب من الدائرة التي هو فيها، أو يطلب من غريه مساعدته، وهو ما أكدته 

زوجته. ونحن حني نذهب إىل رواياته وقصصه، نجد أّن الرصاع بني القيم اإليجابية 

القابع يف  اإلميان  يظهر  كام  جليّاً،  يظهر  والرش  الخري  بني  لنقل:  أو  السلبية،  وبني 

قاع الشخصيات الرشيرة يف روايات، وعىل األخص يف روايات: »الجرمية والعقاب« 

و«املراهق« و«الشيطان« و«األخوة كارامازوف«. وهذا ما رأته لودميال رسسكينا )-3 

ص10(

وإذا عدنا ثانية إىل معاييش أديبنا، وعىل األخص زوجته التي توفّيت قبله، وكانت 

قد رافقته رحلة حياته وسفراته، وكانت تُعنى به صحيّاً، مل يؤثر عنها، وال عن معارفه 

املقربني أنه كان نسخة عن شخصيات رواياته، وبخاصة تلك الشهرية والرائعة منها. 

أديبنا مل  إّن  القول  كتبه كان كذلك. ومام سبق وعليه ميكننا  ولإلنصاف فإن كل ما 

كانا  الرصع  مرض  جانبه  وإىل  كمرض،  وهو  الشخصية«  »فصام  ب  مريضاً  يكْن 

معروفني لدى الكثريين من ذوي الخربة، بينام مل تكن االزدواجية كاضطراب ومرض 

أْن نشري هنا إىل  لنا  النفس. ومبكن  تاريخ علم  يبيّنه  ما  الحني. وهذا  معروفة ذلك 

أّن املريض بالرصع واملريض باالزدواجية مُيكنها أن يعيشا ويفّكرا بشكل سوي. )-4 

يف  رمبا  بالرصع،  أصيب  قد  كان  »ُدستوفسيك«  أن  املؤكد  ومن  بعد(  وما  ص495 

أربعينياته، وظّل سوي التفكري كام أشارت زوجته، وإن كان هذا املرض قد استمر معه 

بقية حياته. وعىل الرغم من أنّه كان يعيش فعالً الكثري من رصاعات داخلية شبيهة 

أن شخصياته الحقة  أي  إبداعياً.  ووظفها  وعاها متاماً  أفراد مجتمعه؛  يعيشها  بالتي 

لحاالته وإحساساته ومشاعره وليست سابقة لها، واستطاع من الناحية النفسية أن يصنع 

أْن  بعبقريته  استطاع  مثلام  والفيزيقي،  االجتامعي  املحيطني  ومع  نفسه  مع  التوافق 

يجّسد حاالته كشخصيات. كام استطاع أن يُضفي مشاعره عىل الشخصيات التي شّكلها 

يف قصصه وروايته. ومن هنا ميكن أن نقول: إن اإلبداع األديب الحقيقي يظهر من 

خالل الرابط  الوثيق بني األديب وبني شخصياته، ويتجىّل هذا الرابط يف الشخصيات 
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نفسها عرب تكاملها يف األدوار املرسومة لها من الكاتب، فبقدر ما تُقنعنا تلك الشخصية 

بوجودها حتى لنتصور ونحن نقرأ الرواية، أو القصة، أّن تلك الشخصية حقيقية وماثلة 

الرابط  نوعية  عىل  الحكم  ميكن  ذاك  فإذ  ونعايشها،  بها  نلتقي  ونحن  الوجود،  يف 

بني الكاتب وأبطال قصته، وهو ما نعيشه ونحن نقرأ أعامل »ُدستوفسيك« إذ نتصّور 

ففي  وهميني.  وليسوا  حقيقيون  أنهم  عىل  ورواياته  قصصه  شخصيات  أكرث  ونتخيّل 

»الجرمية والعقاب« مثالً نجد أن املجرم يعيش حاالت من التناقض الداخيل، ويصّور 

لنا »ُدستوفسيك« ما يدور يف داخل املجرم من تناقضات ورصاعات نفسية، وكيف تتّم 

تلبية دوافع معينة، وكيف يتّم إخامد دوافع أخرى، وكيف تنّمى بعض امليول، وكيف تزاح 

أخرى, وكيف تُكتسب الخربات بالتعليم املبارش وغري املبارش، وما مدى تأثري البيئتني 

هو  ما  أّي شخصية  لنا  تقول  أْن  من غري  ولكن  اإلنسان.  والفيزيقية يف  االجتامعية 

الدافع أو امليل أو الخربة، وإن كان من املمكن تقديرها من القارئ. وهذه الحال هي 

التي نشهدها فيتكامل املشهد الديستوفسيك عرب ما يظهر لنا من شخصيات الروايات 

والقصص األخرى. وهو التوصيف الذي يجعل أديبنا الفيلوزوف يقف يف الخط األول 

من علامء النفس، وليس يف مصاف الخرباء يف النفس فقط، ورمبا ،أيضاً، هذا ما جعل 

هذا األديب يتجاوز زمنه ليعيش أدبه أبعاد الزمن الثالثة: املايض والحارض واملستقبل. 

ذهبنا  فإذا  فقط.  والعقاب«  »الجرمية  رواية  يف  ليسا  الحال  وتلك  التوصيف  وهذا 

إىل روايته »الفقراء« نجد التعبريات والتوصيفات الدقيقة للحاالت النفسية لشخصيات 

»األبله«  و  »املراهق«  روايتيه:  إىل  نذهب  حني  الحال  وكذلك  للعيان.  بادية  الرواية 

فإننا نجد الحالني ماثلني قبالتنا، وأنت وأنا بقراءتنا لروايات وقصص »ُدستوفسيك« 

نجد أننا قد مررنا بالكثري من املواقف التي حدثت لشخصيات روايتيه تلك، وملا ورد 

يف روايات أخرى، وعىل األخص يف رواية »املراهق«، ألن من القارئ لدستوفسيك، 

وخاصة القارئ الذي تجاوز مرحلة املراهقة؛ يجد الكثري من املطابقات بني شخصيات 

الرواية وبني ما عاشه يف شبابه املبكر، أو وهو يف سن املراهقة.

الرواية،  الشخصيات يف  أكرث  من  العجب  فهناك  كارامازوف«  »األخوة  وأما يف 

النفس، حيث تجد وصف حاالت  ولو مبدئية يف علم  لديه خربة،  لدى من  وبخاصة 

راهنة ملرىض نفسيني متعّددين، سواًء فصاماً، أو اكتئاباً، أو قلقاً، أو توهامً أو الوسواس 

أو االنطوء أو ... وتجد شخصيّات أخرى سوية نفسياً متاماً، وهنا، والحال كذلك، يفرض 

عليك »ُدستوفسيك« بأن تكربه، وأن تقف أمامه بكل احرتام، ال بل يفرض عليك أن 
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تنحني أمام خرباته، وأمام ذلك املقدار من إحاطته بالحال النفسية وبتحوالتها، ومبا 

يحدث يف النفس البرشية من توافقات، ومبا يطرأ عليها من تغرّيات وتبّدالت، مام 

يجعلنا نكرب أديبنا كل اإلكبار. وبناء عىل ما قرأناه لدستوفسيك، ميكن أن نقول: إنه 

شخصية نادرة الظهور، وميكننا اإلقرار، كام ميكننا الجزم بعد مالحقتنا لتاريخ حياته، 

وليس  الداخيل،  الرصاع  من  حاالت  عاش  ما  كثرياً  أديبنا  بأن  عنه،  كُتب  ما  ولبعض 

حاالت »الرصع« مبعناه املريض، وهو وإن كان قد تعرّض، يف أغلب مراحل عمره، 

للكثري من الضغوط والتوتّرات النفسية، لكّنه مل يكن مريضاً بالفصام. وإمنا هو نظُر 

القراء  بعض  ما تصّوره  أنّه كذلك، وذلك هو  الفصام عىل  يجهلون حقيقة  إليه ممن 

واملطلعني، الذين ال خربة كافية لديهم بالنفس وال بعلومها، وبأمراضها وباضطراباتها . 

ونحن إذا كنا يف هكذا مبحث محكومون بالوقوف عند حجم ال ميكننا أْن نتجاوزه، 

ننتهي إىل الحكم بأن »ُدستوفسيك« كان »فيلوزوفاً« استثنائياً، وكان يف قمة اإلبداع 

مستوًى  إىل  ووصل  البرشية،  النفس  مكنونات  عن  التعبري  قّمة يف  كان  كام  األديب، 

كأديبنا الخبري يف  مرموق يف استيعاب الفلسفة ومبادئها. وعىل كل حال، فإن أديباً 

يتطلّب  تناقضاتها،  ويف  تبدالتها،  ويف  تحوالتها،  ويف  حاالتها،  ويف  البرشية  النفس 

منا آمراً أن نتابع البحث فيه إليفاءه حقة. ومع أننا رسنا برسعة نسبية يف التعبري عن 

موضوعنا ، ووفق خطوط عامة وعريضة، وأن هكذا موضوع يحتاج ألكرث مام بسطناه. 

وأتفق مع نحن نعتقد بأن دستوفسيك نفسه، كان أكرث دقة من جميع باحثيه ودارسيه، 

أبحاثه  ومحور  الشاغل  شغله  كانت  التي  الرئيسة  املسألة  إىل  اإلشارة  )-5ص21( يف 

وتنقيباته وتأمالته. غري أننا نظن أننا رسمنا صورة مقبولة للفيلوزوف »ُدوستوفسيك« ...

مراجع:
عيون  نزار  ت:  املؤلفني،  من  مجموعة  دستوفسيك،  أدب  دراسات يف  للكتاب،  العامة  الهيئة 

السود، دمشق2012،

دستوفسيك، املراهق ج1،ت سامي الدرويب، املركز الثقايف العريب، د.ت

دستوفسيك والله، جي اي باكر، ت، إرنست جوردن قسطندي شوميل، دار الجيل،¬

بريوت1996.

أحمد عزت راجح؛ أصول علم النفس؛ دار الكتب ط7؛ القاهرة 1968.

دراسات يف أدب دستوفسيك، م.س



لفهم شخصيته  الكاشف  الضوء  بكل خلفياتها هي  وأديب  أن دراسة حياة شاعر  الشك 

وتقويم إنتاجه، خاصة إذا ما كانت حياته حافلة باألحداث املثرية مثل حياة )جون ميلتون( 

شاعر الفردوس املفقود والفردوس املردود وشمشون، وصاحب أول رسالة للدفاع عن حرية 

الكلمة يف القرن السابع عرش، وأول املنارصين من األدباء اإلنكليز للنظام الجمهوري.

لقد عاش ميلتون يف عرص أعظم ثورة سياسية عرفتها إنكلرتا عىل وجه اإلطالق، وشن 

حرباً إقليمية عىل امللكية كادت تودي به إىل حبل املشنقة بعد أن كف برصه.

الشاعر•المتمرد•
جون•ميلتون

صاحب•الفردوس•المفقود
محمد عيد الخربوطيل

كاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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املفقود الفردوس  صاحب  ملتون«..  »جون  املتمرد  الشاعر 

هذه املنارصة للثورة كانت سبباً يف إجحاف خصومه لـه كشاعر عاملي لـه مكانته.

وميلتون من أعظم شعراء العامل ثقافة، أجاد عدة لغات مكنته من التعمق يف دراسة 

الكالسيكيات بعد أن تخرج من جامعة كمربدج، فضالً عن جهده الذات الدؤوب يف 

دراسة أدب عرص النهضة، كام كانت رحالته إىل خارج إنكلرتا نبعاً آخر لتوسيع دائرة 

معارفه، فقد التقى وتناقش مع جروتيوس وجاليلو ومانسوا صديق الشاعر اإليطايل 

تاسوا وراعيه، كام راسل كثريا من العلامء األجانب املربزين الذين سعوا للتعرف عليه.

األدب  يف  الشعراء  أعظم  هم  ثالثة  أحد  ميلتون  أن  عىل  األدب  نقاد  أجمع  لقد 

اإلنكليزي وهم يقصدون معه )شكسبري وردزورث( كام فضله بعضهم عىل شعراء األمم 

املختلفة السابقني والالحقني، يقول ديريدن: »إن هذا الرجل قد تفوق علينا جميعاً، بل 

عىل القدماء أنفسهم«.

ويرى أن ملحمة الفردوس املفقود من أعظم القصائد وأكرثها نبال وسموا، وأنه 

ليس مثة عرص أو أمة قد أنتجت قصيدة مثلها.

ويقول حسني شكري: »وال يزال ميلتون حتى عرصنا هذا يعد شخصية من أعظم 

الشخصيات يف العامل، كان شجاع القلب، سامي الروح، بل إنه األديب اإلنكليزي األوحد 

الذي كان مثاالً للرفعة والسمو يف كل ما عرف عنه، فشعره سيمفونية علوية، ونرشه 

إنجاز أعظم األعامل فأنجزها  العزم منذ صباه عىل  البالغة، عقد  لفن  أغنية رقيقة 

بشكل مؤزر يعد تحديا لكل منافسة ومناهضة، لقد كان يحرتق يف شعره ونرشه بنار 

مدركاً  كان  ألنه  والعدالة  بالحرية  اإلميان  وبنار  واعتزاز،  فخر  للكرامة يف  الغضب 

للهزمية من عامل استطاع أن يتحداه، ومل يستطع أن ينساه فمىش مزهوا فوق حطام 

آماله الشخصية والسياسية«.

لقد حىك ميلتون يف الفردوس املفقود مترد الشيطان عىل الخالق، وسقوط اإلنسان 

وخروج آدم وحواء من الجنة، كذلك قصة املسيح، وكل أعامله جعلته مشهوراً ما جعل 

من كانوا يفدون لزيارة إنكلرتا يف عرصه ال يرغبون إال يف رؤية رجلني ال ثالث لهام 

)أوليفركرو مويل وجون ميلتون(.
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حممد عيد اخلربوطلي

حياة ميلتون:	 
تنقسم حياة ميلتون إىل فرتات ثالث:

- فرتة تعليمه التي كتب فيها باكورة أشعاره وتبدأ مبولده عام 1608 حتى عودته من 

رحلته التي قام بها خارج وطنه عام 1639.

- فرتة نشاطه السيايس من عام 1639 حتى عودة امللكية يف انكلرتا

- الفرتة التي كتب فيها الفردوس املفقود والفردوس املردود وشمشون والتي انتهت 

بوفاته عام 1674.

ولد جون ميلتون 1608 يف بيت يقع يف شارع بريد يف تشيب سيد بلندن، وعاش 

كل حياته تقريباً يف املدينة، لذلك كانت عقليته هي عقلية مواطنيها ال تعنيه الزراعة 

أو اللهو يف يشء كثري، وبقدر ما كان يعشق املناظر واألصوات التي يفعم بها الريف 

الطليق، إال أنه كان يشري إليها كاملأخوذ ويعجب بها كالغريب، وقد صور حالته هذه يف 

الفردوس املفقود فقال:
)كأين ذلك الرجل الحبيس مبدينة سكانها كرث

لذا سوف أغدو صباح يوم صائف.. ليك أتنفس

بأرجاء القرى البهيجة، واملروج القريبة

فكل يشء هناك يبعث عىل الرسور

روائح الغالل، والهشيم واألبقار

كل منظر ريفي، كل صوت ريفي

إن مرت به عذراء، تخطر كحور العني

فإن ما بدا لها من حسنه ساّراً.. يرّس اآلن أكرث

ألنها أعظم منه جامالً، ويف نظرتها جميع النعيم بأرسه(.

هكذا كانت طريقة ميلتون بالهروب من إرهاق دراساته، ومن الصخب والشوارع 

الحبيسة عندما كان صغرياً وبعدما صار رجالً إىل نزهة بني الحقول الطليقة.

وكان عندما يذهب إىل الريف يشري عدة تساؤالت فيقول:
)من تشب روحه لألعايل

أكرث ممن تثبت قدماه

ليقطف زهرة الربيع الشاحبة

هل يعرف املرعى الذي تنبت فيه؟(
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إنه كان يرى يف األشجار واألزهار ما ال تراه أعني أولئك الذين يعيشون حياتهم 

كلها بني أحضانها.

بقي ميلتون يف لندن الستة عرش عاماً األوىل من حياته، وتلقى تعليمه يف مدرسة 

– سانت بول – كام تلقى دروساً خصوصية من توماس يونج ومن والده الذي يدين له 

ميلتون بالكثري عدا نفسه، وقد تأثر بعد والده املرموق الذي بدأ حياته باعتزال األراء 

الدينية التي كانت تعتنقها أرسته، واتخذ لنفسه خطاً خاصاً، وهذا مسلك يدل عىل قوة 

شخصيته، أما جده الذي كان يعيش يف ريف أكسفورد فقد كان متزمتاً لذلك نبذ ابنه 

أفكاره.

وقد  اإلنكليزي،  التاريخ  يف  للموسيقى  أعظم عرص  يعترب  يف عرص  ميلتون  نشأ 

كان والده ذا مواهب موسيقية جيدة، وله عدة تآليف يف ذلك، فقد كان بيته عامراً 

باملوسيقى، هذا األمر جعل ميلتون يعشق املوسيقى لذلك أكرث من الحديث عنها يف 

شعره.

شغوفاً  وكان  سنوات،  سبع  فيها  وأقام  كمربدج  جامعة  ذهب عىل   1625 عام  يف 

يف طلب العلم منذ صغره، وكان طوال حياته يكن يف نفسه احرتام الدارس للمعرفة 

وللتقاليد العظيمة لألدب، وبقدر ما كان متطرفاً يف السياسة والالهوت مزدرياً للقانون 

والعرف وما اتفق عليه السلف، كان يف فنه عىل النقيض من ذلك متاماً.

مل يحاول ميلتون وهو يف الجامعة أن يتبع طريقة اللوح املمسوح، مام جعل نرشاته 

السياسية غري جذابة بل عميقة جداً، ومن أعظم الرباهني عىل قوة شخصيته أن ذهنه 

كان يسيطر متاماً عىل كنوز من املعرفة، وتداعي األفكار التي يزخر بها شعره، إنه سخر 

العلم الذي اكتسبه لخدمة الشعر، ومع ذلك فإنه مل يكن ينظر إىل كمربدج يف آخر 

حياته نظرة حب أو احرتام، وألنه كان قوي االعتامد عىل النفس مل يكن محبوباً من 

السلطات وكثري من رفاقه.

بدأ ميلتون بنرش كتاباته بعد تخرجه بعرش سنوات وقد قوبلت بالتقدير، ورغم ورود 

املِلح الضاحكة يف بعض شعره إالَّ أنه كان يكره املزاح ومجالس الضحك، فقد كان مثقفاً 

وقوراً مهتامً بقضايا الحياة، متسامياً بنفسه إىل أنبل أنواع الطموح عىل الدوام، وقال 

عن نفسه بعد أن انرصف عن فن )أوفيد( وأمثاله من الشعراء ومقت أخالقياتهم إىل 

األفكار السامية النقية: )لبرتارك ودانتي وتعليالته التي تقيص الحسد وتستدعي الفخر 
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وما صاحبها من جامل خاص للطبيعة، ومن الزهو الصادق وتقدير الذات سواء عام 

كنته، أو ما ينبغي أن أكونه، فجعلتني أسمو بنفيس عىل ترديات العقل الهابطة التي ال 

بد أن توهن العزم وتسفل بالنفس، وهو أمر ال يتفق إالَّ مع الالت يبعن الهوى بطرق 

غري مرشوعة(.

هكذا كان ميلتون منذ بدايته صارماً مع اآلخرين كام كان صارماً مع نفسه، لقد 

كان غريباً نوعاً ما بني طالب الجامعات يف القرن السابع عرش الذين اعتادوا ارتياد 

الحانات، ومل يذكر عنه أنه تناول الخمرة إالَّ مرة واحدة يف كل حياته.

رحالته:	 
له خادماً، فقىض  الالزم كام عني  باملال  والده  أمده  1638 حيث  بدأ رحلته عام 

عدة أيام يف باريس واستقبله – جروتيوس – سفري السويد يف باريس، وسكودامور 

سفري إنكلرتا، ثم غادر إىل إيطاليا، وأقام فيها حوايل الشهرين واستقبل بحامس من 

وقتها عجوزاً  وكان   – جاليلو   – زار  ثم  وأنشدهم من شعره،  واملنتديات  األكادمييات 

رضيراً والذي مازال يعيش كسجني صوري ملحاكم التفتيش للذنب الذي اقرتفه وهو 

إثباته بأن األرض تدور، وحمل معه من إيطاليا صندوقني من الكتب خاصة ما يتعلق 

باملوسيقا، وقد عرب جبال األلب فقىض أسبوعني يف جنيف وفرنسا ووصل إىل موطنه 

يف آب 1639.

ميلتون والسياسة:	 
عرف ميلتون ما بني 1645 و 1660 بأعامله النرثية وترشاته أكرث مام عرف بأعامله 
هو  خالله  موقفه  كان  كبري،  رصاع  يف   1640 عام  يف  نفسه  أقحم  حيث  الشعرية، 
نتيجة  وتلك  الرأي  بقصور  يتسم  بل  ملنافسيه،  املحتقر  الغيور  الحانق  الحزيب  موقف 
حتمية يصل إليها من يكتب لصالح حزب معني، هذه النرشات التي كتبها اشتملت عىل 
معارك قلمية ذي درجة عالية من الفصاحة )اإلريوباجتكا( والتي تعرضت فيها الروح 
الحزبية لنار التطهر، فجاءت متحررة من كل عنارص التحزب، وكانت جوهراً خالصاً 
من الحمية واإلميان والرؤية الروحية، وكانت املرحلة األوىل من الرصاع كنسية إىل حد 
كبري اقتحمها ميلتون بخمس نرشات يف عام 1641 – 1642، طالب فيها بقسوة إلغاء 

حكومة األساقفة.
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السلطات  مع  خاصة  صعوبات،  للمنشورات  كتابته  يف  الثانية  الخطوة  له  وسببت 

الكنسية املسؤولة وتطورت معه حتى أصبحت أهم وأسوأ حدث يف حياته الشخصية، 

كذلك ما نرشه من كتيبات دافع فيها عن حق الزوج يف الطالق ودافع عن هذه الفكرة 

خاصة بعد أن هجرته زوجته )ماري باول( وهي ابنة أحد القضاة، لكنها عادت إليه 

وأنجبت له ثالث بنات، وهذه الكتيبات مليئة بالجدل والفلسفة.

وهكذا استمر جريئاً يف كتاباته حتى أنه طالب بحكم اإلعدام للملك شارل األول 

بعد أن ثار الجيش ضد امللك وأزاحوه عن العرش، وتم إعدام امللك عام 1649 بعد أيام 

قليلة من ظهور رسالة ميلتون املسامة )حق امللوك والحكام القضائيني( وفيها يربر كل 

ما قام به الجيش، وقد صور نفحات من الزهو امليلتوين، وباقي ما فيها هجوم حزيب 

عنيف، وفيها جزء هو عبارة عن توكيد شامل لحق كل الشعوب الذي ال يقبل التنازل عنه 

يف اختيار ومحاكمة وخلع حكامها.

وبعد ذلك بسنوات قليلة ضاقت إنكلرتا بالجيش واملتزمتني البيورتان، وتبني لهم أن 

النظام الدميقراطي غري مالئم متاماً له، كذلك تبني مليلتون ذلك فشبه الجيش بنظام 

الكنيسة املشيخية.

هذه  وأثناء  الدولة،  األجنبية مبجلس  للغات  وزيراً  ميلتون  امللك عني  إعدام  وبعد 

القضية  فيها  وتناول  معارضيها،  ولوم  الحكومة  تربئة  يف  الرسائل  أقيم  كتب  الفرتة 

العلمية للمذهب الربوتستانتي والحرية، حيث حلق عىل أجنحة روحية تسمو كثرياً عىل 

لغة الدبلوماسية ولغة املكاتبات الرسمية.

روحانياً،  امللك متدنياً  امللكية( وفيه يظهر  )األيقونة  كتاب  امللك ظهر  إعدام  وبعد 

والقى رواجاً ساحقاً وبعد أن طبع يف عام واحد خمسني مرة رد عليه ميلتون بكتاب 

)محطم األيقونة( وكان فيه عنيفاً، وهكذا بقي طول فرتة الجمهوريني يرد ويُرَدُّ عليه، 

ويقول النقاد والباحثون إّن ميلتون بالطبع يشبه معظم الرجال ذوي الخيال الرحب 

اعتقد يف  معينة  أشياء  رؤيته يف  كانت  فقد  السياسية،  التجربة  تصهرهم  مل  الذين 

قيمتها بكل حواسه، فلم ير شيئاً من وجهات النظر املعارضة لها، أو الصعوبات التي 

تقف يف طريقها.
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شعره:	 
كتب ميلتون عدة قصائد أثناء دراسته الجامعية مثل )أنشودة عن موت طفل وسيم 
مايو  وأغنية لصباح  امليالد،  أنشودة عيد  التي شابهت قصائد شكسبري إىل حد كبري، 
والتي يحب اإلنسان أن يحلق معها حني تغنى يف التحية التي تؤديها جامعة كمربدج 
الستقبال شمس أول أيار ومازالت تؤدى يف برج ماجدان بأكسفورد، وفيها األبيات التي 
ميدح فيها شكسبري( وقد نرشها قبل أن تصدر يف مجموعة أشعاره عام 1645. ومن 
املعروف عنه أنه مل يستخف بأي يشء كتبه، ومل يخش أن يقول علناً يف رسالته )تربير 
سيطرة الكنيسة( أنه منذ شبابه الباكر وجد األمر يستوي عنده، سواء خدعوه بيشء تافه 

خالب أم تركوه ينرصف إىل ما اختاره مبحض إرادته.
وبعد تخرجه اعتزل ملدة مثاين سنوات يف منزل والده الريفي بهورتون واعتكف 
عىل الدراسة وعندما احتج عليه والده ورفاقه لعدم التحاقه بالكنيسة قال: )أنه ال يقدر 
أن يتعهد بأن يكون عبداً ويقسم أمياناً يعجز عن االلتزام بها، أو أن يسلم نفسه إىل 

متعة التأمالت التي ال تنتهي(.
وأكد لهم أنه يعد نفسه ألمور تحتاج منه كل دقيقة، وهذه األمور هي مستقرة يف 

عقله، إنه األدب والشعر بوجه خاص.
ومع أن الواقع يقول أن الشعر مل يكن مهنة معرتفاً بها يف يوم من األيام بل نادراً 
آباء  لهم  الشعراء كان  ما كانت مهنة مريحة، كان ميلتون استثناًء فريداً، فكثري من 
أثرياء كأبيه، لكن مل يكن من السهل عليهم أن يجدوا أباً مثل أبيه الذي كان يرجو أن 

يصري ابنه شاعراً فيرس بذلك.
وأثناء عزلته كتب عدة قصائد أهمها )أركاديس وكومس( وقد كتبهام لتنشدا عىل 
قصيدته  مع  القصيدتان  وهاتان  لويز(  )هرني  وضعها صديقه  التي  املوسيقى  أنغام 
كانت  التي  الصالت  توضح  هادئة(  موسيقى  أنغام  )عىل  بالعاطفة  الفياضة  الرائعة 
تربطه بدوائر املثقفني يف هورتن، كام تعد من أعظم القصائد التي كتبها عىل اإلطالق.

قصائده الخالدة:	 
عام  وشمشون  املردود  والفردوس   ،1666 عام  املفقود  الفردوس  قصيدته  نرشت 
1667، كام أعيد طبع بعض أعامله مثل تاريخ بريطانيا وكتاباً عن الرتبية وآخر يف 

املنطق وقواعد اللغة.
وقد قيل عن شعره الكثري، كام قيل عنه األكرث، فعىل سبيل املزاح قيل قوالً ال يخلو 
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من عمق )إن ميلتون لو كان يف جنة عدن ألكل من الثمر املحرم ليسارع بعد ذلك إىل 
تأليف هجاء يربر فيه فعلته(.

وقصيدته )الفردوس املفقود( ما هي إالَّ حركة دائبة ودامئة بني دينامية الشيطان 
البطولية والرشيرة مع ذلك، وبني واجب طاعة الله.

يف هذه امللحمة يظهر املرأة أنها أدىن من الرجل بصورة طبيعية، ويبدأ الفردوس 
املفقود مع الشيطان الذي ألقي يف الجحيم مع مالئكته العصاة بعد أن خاض الحرب 
يف الفردوس، ثم عزم عىل االنتقام بإفساد وتضليل آدم وحواء اللذين ُخلقا منذ أمد 
قريب، لكن ذلك كله كان مقدراً يف الفردوس، وأفشل املالئكة الحراس محاولة الشيطان 
األوىل لكن مكائده نجحت فيام بعد عندما عاد إىل الظهور يف جنة عدن بشكل أفعى، 

وطرد آدم وحواء من الفردوس الذي تركاه إىل عامل ساقط.
لقد أدخل ميلتون يف رسده الروايئ حكايات الحرب يف الفردوس وحكايات خلق 
وشخصية  اإلمكان،  قدر  متنوعة  فصول  رسد  إمكانية  نفسه  مينح  بذلك  وهو  العامل 

الشيطان املعذبة واملحمومة هي التي تقرتب من البطل الكالسييك ببعدها الدرامي.
كام يروي يف هذه امللحمة معارك كربى مثل معارك اإللياذة واإلينييد، لكنه خالفاً 
لهاتني امللحمتني اللتني تقدمان أعامالً برشية عظيمة، تعرض علينا ملحمته شخصيات 

إلهية حرصاً تقريباً.

ومما قاله النقاد الغربيون عن هذا العمل العظيم:	 
- الصورة التي رسمها ميلتون لظلامت الجحيم املرئية، والبالغة املتألقة التي يدلل 
ألوان  وجميع  ملتبسة،  بالغة  كانت  وإن  إغواء حواء،  إىل  يسعى  وهو  الشيطان  عليها 
بلطف  املفعم  البسيكولوجي  التحليل  أو  املتتالية،  العامل  ملراحل خلق  الصارخة  الرسام 
تنتزع  التي  العمل  هذا  جوانب  هي  تلك  براءتهام،  فقدا  عندما  وحواء  آدم  ترصف 

إعجابنا.
- مل يبلغ الفردوس املفقود الهدف الذي أعلنه )تفسري الله للناس( وال شك أن األمر 
ال ميكن أن يكون غري ذلك، لكن هذا ال يجرده يف يشء من قوته الشعرية، وعندما 
تخلف الفكر الديني يف إنكلرتا يف القرن الثامن عرش عن أصولية ميلتون املتنورة مل 

يكف الشاعر ذو املقاصد الطموحة عن التأثري الكبري عىل الكثري من أجيال الكتاب.
الذي  التطور  مقياس  الحقيقة  تعطينا يف  )املالحم(  الخالدة  ميلتون  أعامل  إن   -
للجانسينية  الذهبي  العرص  ذلك  منذ  األوروبية  والثقافة  اإلنكليزية  الثقافة  عرفته 

وللطهرية العرص الذي كانه القرن السابع عرش.
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وقد ترجمت الفردوس املفقود يف آخر القرن الثامن عرش إىل عدة لغات كالفرنسية 
كام  منها  إقتباسات  وكتبت  والروسية،  والدامناركية  واإليطالية  والهولندية  واألملانية 

ترجم الكثري من أعامله الشعرية والنرثية.
وخامرت أوروبا الكاثوليكية مشاعر العداء حيال آراء الشاعر، فمنعت كتاباته حول 
الحرية كام منع الفردوس املفقود، كام بارش النقاد األملان منذ فرتة مبكرة النقاش حول 
وحول  شعره،  يستخدمه يف  الذي  البحر  جزالة  وحول  ملحمي،  كشاعر  ميلتون  وضع 
ة التي نجدها لدى فولتري وروسو وغريهام تظهر معرفًة  الهوته، واالستشهادات الجمَّ
جدُّ عميقة لعمل غدا مرجعاً، وبالرغم من التغريات التي ال بد منها فيام يتصل بالذوق، 
حافظ ميلتون منذ ذلك الزمن عىل شهرته، ويف القرن الثامن عرش اجتهد اإلنكليز 
الرومانيون صنيعهم،  أسلوبه، كذلك صنع  الشعرية دون أن يطوروا  يف متثل دروسه 
وخالل القرن التاسع عرش املحافظ جداً يف املسألة الدينية، ظل القراء يقّدرون قوته 
الخالقة، ومييل القارئ املتوسط يف القرن العرشين مع أنه أقل إمياناً إىل ترك ميلتون 
للجامعيني، بيد أن أعامله وال سيام الفردوس املفقود ما تزال تثري أنواعاً جديدة من 

الفضول.

نهاية ميلتون:	 
يف عام 1660 قتل صديقه كرومويل وحكم عليه باإلعدام بعد عودة امللكية واستالم 
امللك شارل الثاين، لكن أنقذ بقانون األمان وهو العفو عن املرتجمني السياسيني دون 
استثناء، وذلك بفضل بعض أصدقائه يف الربملان، بعد أن قبض عليه وأُحرقت كتبه، 
لكنه يف عام 1661 خرج من سجن )سريجنت(، وعاش بعدها األربعة عرش سنة األخرية 
أحد  وأعدم  كتبه  منعت  لكن  السياسية،  هزميته  بعد  شعري  وثراء  وصمت  عزلة  يف 
أصحاب املطابع بتهمة إعادة طبع كتابه )حق امللوك والحكام القضائيني( وبقي ميلتون 

خائفاً خاصة بعد مصادرة بعض أمالكه وحريق بيته يف لندن.
تويف جون ميلتون يف 8 ترشين األول عام 1674م، ودفن جثامنه بعد وفاته بأربعة 

أيام بكنيسة – سانت جيلز – يف كربيل جيت، وقد شيعه أصدقاؤه املثقفون.

املراجع:
-1 تاريخ اآلداب األوروبية ج 2 ص 296 – 303 – مجموعة من املؤلفني – ترجمة صياح الجهيم 

– ط وزارة الثقافة بدمشق 2002.
-2 جون ميلتون شاعر الفردوس املفقود – حسني حسن شكري ط مرص 2000.



أليكيس مكسيموفيتش بيشكوف
ويعرف باسم مكسيم غوريك )1936-1868(

التي  االشرتاكية  الواقعية  مدرسة  مؤسس  ماركيس رويس،  سيايس  وناشط  أديب   

تجسد النظرة املاركسية لألدب حيث يرى أن األدب مبني عىل النشاط االقتصادي يف 

نشأته ومنوه وتطوره، وأنه يؤثر يف املجتمع بقوته الخاصة، لذلك ينبغي توظيفه يف 

خدمة املجتمع. كام تم ترشيحه 5 مرات للحصول عىل جائزة نوبل يف اآلداب.

شباب
مكسيم•غوركي
بقلم:•غروزدييف

ت: د. ممدوح أبو الوي
مرتجم وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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على الباخرة »الطّيب«)2(  	 
النور واملرح والضوضاء، وقرر يف إحدى املرات  حل فصل الصيف، وبحلوله عمَّ 

أليوشا )3( أْن يرتك املرأة التي يعمل لديها، مرت أيام عدة قبل أْن يجد عمالً جديداً، 

قال له أحد األشخاص إنّه من املمكن أْن يجد عمالً يف إحدى البواخر. وهكذا أخذا 

أليوشا يعمل عىل الباخرة »الطيب«، وعمل بتنظيف األواين يف املطبخ وساعد الطباخ 

من  والشوك  واملالعق  الصحون  تنظيف  يف  يعمل  كان  وأحياناً  البطاطا،  تنظيف  يف 

الليل. وذات مرٍة طلبه الطباخ بعد  الثانية عرشة يف منتصف  السادسة صباحاً وحتَّى 

تناول وجبة الغذاء وأعطاه كتاباً وقال له: اقرأ! ومن ذلك اليوم أخذ أليوشا يرتدد إىل 

التي كانت لدى الطباخ،  الكثرية  الكتب  أليوشا يقرأ  الطباخ ويقرأ بصوٍت عاٍل. وبدأ 

الذي كان يحب القراءة حباً كثرياً، ويقول دامئاً ألليوشا عن األهمية الكربى للقراءة، 

ويقول: 

اقرأ أنت! وإذا مل تفهم ما تقرأ، أعد القراءة مرًة ثانيًة. ستجد الكتب الصحيحة،   -

وسيتكون لديك عقل كبري، الفرق بني الناس يف درجة العقل والغباء. أحد الناس ذيك 

واآلخر أقل ذكاًء والثالث مجنون، وليك تصبح ذكياً، يجب أن تقرأ الكتب. 

   قرأ أليوشا كتباً كثرية مع الطبّاخ، منذ أن بدأ يعمل يف الباخرة. وأعجبا كالهام 

بقصة نيكوالي غوغول)4( » تاراس بولبا » أكرث من أيِّ كتاب آخر. وما أْن انتهى أليوشا 

من قراءة القصة حتّى اختطفها الطبّاخ من بني يدي أليوشا ومتعن بالكتاب وقال: 

كتاب جيد! ببساطٍة يبعث عىل الفرح!   -

 قرأ أليوشا كثرياً مع الطبّاخ، وأمضيا وقتاً طويالً يف القراءة، وكثرياً كان الطباخ 

ينادي: 

بيشكوف، تعال لنقرأ!   -

ال يوجد لدي وقت، عندي الكثري من األواين التي يجب تنظيفها!   -

سينظفها عامل آخر.   -

    بالقدر الذي كانت عالقة أليوشا تتحسن مع الطبّاخ، كانت عالقته مع العامل 

اآلخرين تزداد سوءاً، ألنَّ الطبّاخ كان يعفي أليوشا من العمل، ويكلف اآلخرين بعمله. 

فلذلك أخذوا يضايقونه أكرث فأكرث. فوضعوا يف إحدى املرات ماًء قذرًة يف الكؤوس، 

ويف أثناء قيام أليوشا بتنظيف الكؤوس تكرّس بعضها.  
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    بقدر ما كان أليوشا يتعمق يف معرفة الناس بقدر ما كان يفكر:« ملاذا الناس 

رشيرون تجاه بعضهم البعض، وملاذا الناس قساة لدرجٍة كبريٍة، وملاذا اآلخرون ودعاء، 

ويسمحون ألنفسهم بأْن يكونوا مادًة للسخرية؟« كثرياً ما يقولون:« يجب عىل اإلنسان 

أْن يتحىل بالصرب. هذا أمر الله. ال تستطيع الهروب من قدرك« وكان أليوشا يتوجه 

مبثل هذه األسئلة ملعلّمه – الطبّاخ. 

   مل تنل هذه األسئلة واألفكار إعجاب الطبّاخ: 

  آه، مباذا أنت تفكر! أحد الناس ذيك واآلخر مجنون. اقرأ أنت الكتب، وستجد يف 

الكتب، إذا كانت سليمة، كلَّ ما أنت تبحث عنه. يجب أْن تتعلّم! هذا املكان ليس مكانك. 

مكانك ليس هنا. 

    وشعر أليوشا نفسه أنَّ هذا املكان ليس مكانه، وأخذت أحواله عىل الباخرة تصبح 

ليك  ويبيعونها  طاولته  من  األواين  يأخذون  العامل  أخذ  أثقل.  تصبح  يوم  وكل  ثقيلة 

يسببون له املضايقات. واضطر أليوشا إىل مغادرة الباخرة بعد اتهامه بالرسقة ظلامً، 

وقال له الطبّاخ يف أثناء الوداع:  

اقرأ الكتب-هذا هو األفضل!   -

    قام الطبّاخ يف أثناء الوداع بتقبيل أليوشا, الذي حزن لفراق الطبّاخ , حزن عىل 

نفسه وعىل معلّمه., وعندما عاد الطبّاخ إىل الباخرة كاد أليوشا أْن يبيك. 

     عمل أليوشا يف الباخرة أياماً عدًة قليلية، ولكن هذه الفرتة مل تكن من دون 

فائدة، تعرف الشاب أليوشا عىل أشياء كثريٍة، ازدادت خربته يف الحياة، تعرف عىل 

الناس خالل هذه الفرتة القصرية ’ تأمل أليوشا وهو يودع الطبّاخ يف شؤون الحياة، 

فيها  الطبّاخ،  أمثال  الطيبني  والناس  األرشار  الناس  والحلو،  املر  الحياة  يف  ووجد 

الدموع واالبتسامات، فيها الوجع والبلسم، الشوك والورد. 

 الكفاح من أجل الكتاب 	 
   عاد أليوشا إىل بيت جده يف الخريف، وأمىض هناك فرتة فصل الشتاء، وأرسله 

جده ثانيًة للعمل، أرسله يف هذه املرة إىل ورشة رسم وتصميم، وكان الجد يأمل أن يقوم 

الرسام بتدريب أليوشا عىل الرسم والتصميم، إال أنَّ الرسام مل يفكر بتعليم أليوشا أيِّ 

يشء، ومل يلقنه دروساً.  
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   لقد أجربه صاحب الورشة عىل العمل منذ طلوع الفجر حتَّى املساء، فقام أليوشا 

أطفال  ويالعب  املنزل،  حاجات  برشاء  يقوم  أليوشا  وكان  وتنظيفها،  الغرف  برتتيب 

صاحب البيت.  

    يف إحدى املرات سمع أليوشا عىل درج البناء رصاخ طفلٍة صغريٍة، كانت تبيك، 

وتبني أنَّها تبيك ألّنَها تريد العودة إىل بيتها وال تعرف الطريق. عرف أليوشا بيت الطفلة 

ورافقها إىل بيت أهلها.  

ها، وهي امرأة جميلة وأرادت تقديم هدية له، فاعتذر عن قبول الهدية     شكرته أمُّ

ولكنه طلب منها إعارته كتاب ما ملدة قصرية. ابتسمت املرأة لهذا الطلب، وأعطته كتاباً 

من بيتها. 

يقرأ  وأخذ  إىل هناك  السبت  يوم  السقيفة، وصعد يف  الكتاب عىل  أليوشا  خبّأ    

الكتاب، وعنوانه« البيوت مثل البرش لكل بيت وجهه«، وأثار هذا التشبيه إعجاب أليوشا 

الربد،  الرغم من  الصغرية عىل  النافذة  بقرب  الكتاب  يقرأ  تشبيه صحيح. وأخذ  ألنَّه 

وعندما يذهب أصحاب البيت كان أليوشا يغرق يف القراءة وال سيام مساًء، وينىس، 

وهو يقرأ، كلَّ يشء. سمع أليوشا صوت جرس البيت، وهو غارق يف القراءة، فلم يستطع 

معرفة من الذي عىل الباب.

  - كنت نامئاً؟ -سأل صاحب البيت بغضٍب. صمت أليوشا، وخاف من أن يجدوا 

الكتاب. وتابع أصحاب البيت شتمه يف أثناء تناولهم العشاء، وشعر أليوشا أنَّهم ناس 

قرأ  الذين  واملهمني  األقوياء  الناس  وبني  بينهم  وقارن  السخرية،  ويثريون  فارغون 

عنهم اليوم يف الكتاب. بالفعل الفرق بني هؤالء وأولئك كبري جداً.   

      وأخرياً تناول أصحاب البيت العشاء، وما أن نام أصحاب البيت، حتَّى هرع 

أليوشا إىل الكتاب، ألنَّه مل يفكر بغريه، وبدأ يقرأ قرب النافذة، عىل ضوء القمر، وبعد 

ذلك أخذ كرسياً ووقف عليه ليك يرى أفضل. وأخذ يقرأ وهو واقف عىل الكرس، وبعد 

ذلك تعب فتوقف عن القراءة وغفا. 

   ونام أليوشا بسبب التعب نوماً عميقاً، ومل يستيقظ إال عىل رصاخ صاحبة البيت 

وهي متسك الكتب بيديها ورشعت ترضب أليوشا عىل ظهره. وكان أليوشا ال يفكر بنفسه 

ا كان يخاف عىل الكتاب، وكان يخىش أْن مُيزق الكتاب.   وهو يتلقى الرضبات، وإمنَّ
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   تجّمع كلُّ أفراد األرسة يف الصباح، وأخذ صاحب البيت يتفحص الكتاب بدقٍة، 

وبعد ذلك سأل أليوشا: -من أين جئت بالكتاب؟ 

  أجاب أليوشا بأنَّ الكتاب للكاهن. ولذلك مل ميزق صاحب البيت الكتاب، ولكنَّه 

بحذر  القراءة  عليه  أنَّ  أليوشا  وفهم  الجميع،  روايات. هدأ  يقرأ  الكاهن  أنَّ  استغرب 

شديٍد.

     أعاد اليوشا الكتاب يف نهاية املطاف للمرأة التي أعارته إياه، وقرر أال يقرأ 

بعد اآلن الكتب املهمة وذات الثمن الغايل، وبدأ يستعري الكتب املبسطة من املحل الذي 

الكتب ملدة يوم واحٍد أو ليومني مقابل كوبيك عن  يشرتي منه الخبز. وكان يستعري 

قراءة كلَّ كتاٍب.  

االستيالء على الكتاب  	 
    يف إحدى املرات قامت صاحبة البيت برضب أليوشا رضباً مربحاً بحزمٍة من 

العيدان، مام أدى إىل إصابته بقروح وأذى جسدي، ولذلك اضطر صاحب البيت إىل 

أخذ أليوشا إىل املشفى. عاين الطبيب أليوشا وقال:   

يجب تحرير محرض عن إلحاق األذى الجسدي باملريض.   -

ووشوش  يختفي صوته،  وكاد  وجهه،  واحّمر  بالخجل،  البيت         شعر صاحب 

الطبيب، فأجابه الطبيب بأنَّه ال يستطيع. وبعد ذلك توجه الطبيب ألليوشا بالسؤال: 

هل تريد تقديم شكوى؟    -

مع األمل والوجع، أجاب أليوشا: 

-ال أريد تقديم شكوى، عالجني برسعٍة.

أخذه الطبيب إىل غرفٍة مجاورٍة، وبدأ يعالجه، ويسحب القيح وينتزع نتف الخشب 

من تحت جلده. وقال الطبيب: 

-لقد عالجت اثنني وأربعني قيحاً وجرحاً، تعال غداً مرًة أخرى يف الساعدة الواحدة. 

هل يرضبونك كثرياً؟ 

  فكر أليوشا بأنَّ أصحاب البيت يرضبونه اآلن أقل من املايض، ثم أجاب: 

- يف املايض كانوا يرضبونني أكرث.  

لصاحب  وقال  األفضل،  نحو  تتجه  األمور  وقال:  عاٍل.  بصوٍت  الطبيب  ضحك    -
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البيت: 

خذ الولد، لقد عالجته، لحسن حظك أنَّه مل يتقدم بشكوى.  أخذت النساء تتحّدث   -

للطبيب. وطلنب من  أليوشا  الطبيب وماذا قال  الحادثة بكل تفاصيل وماذا قال  عن 

أليوشا أْن يحدثهن عن ذلك. 

ألنَّه مل  أفراد األرسة  واالرتياح عىل وجوه  والرضا  الرسور  أليوشا عالمات  الحظ 

الكتب  بقراءة  له  السامح  وطلب  الفرصة  هذه  فاستغل  األرسة،  عىل  بشكوى  يتقدم 

واملجالت يف أوقات الفراغ. 

كان هذا الطلب بالنسبة لصاحب البيت غري متوقع، ولكنَّ صاحب البيت مل يستطع 

الرفض. وقال بإيجاز:  

 -أنت يا بيشكوف)5( تلح وترص عىل طلبك. من تريد أْن تصبح؟ طلبك غري مفهوم. 

يا لك من إنساٍن طموٍح إىل أين ستصل! 

 كان أصحاب البيت يستلمون املجالت، من دون أْن يقرؤوها، وحصل أليوشا اآلن 

عل حق قراءة املجالت ليالً، من دون الشعور بالخوف من أحد، أو أن يراقبه أحد أو 

يالحقه أحد.  

  فتحت املجالت املصورة أمام عيني أليوشا عاملاً واسعاً، وأخذ يشعر بقدر ما تزداد 

قراءته بقدر يزداد شعوره بجامل الحياة وروعتها، ورأى يف الكتب حياًة أخرى وعالقات 

أخرى بني الناس. 

الدراسة في كازان)6( 	 
ترك أليوشا البيت الذي كان يعمل فيه، وبلغ الخامسة عرشة من عمره. لقد وجد 

عمالً جديداً، كان يبيع مرشوب الكفاس)7( يف أحياء املدينة، ويف إحدى املرات وهو 

يقرأ كتاباً بالقرب من أحد البيوت التي يحرض لها الكفاس يومياَ منتظراً أْن يأتوا له 

بالنقود، وإذ بأحد الشباب يخرج من البناء. رأى الشاب أنَّ العامل الذي يبيع الكفاس 

غارقاً يف القراءة. قرر الشاب التوقف، وأراد التحدث مع بائع الكفاس، وعندما عرف 

نَّ أليوشا يقيض وقت الفراغ كلِّه بالقراءة قال: 

  -يجب أْن تدرس، الدراسة رضورية لك! واقرتح الشاب عىل أليوشا املجيء إليه إىل 
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غوركي مكسيم  شباب 

مدينة كازان من أجل محاولة االنتساب للجامعة يف الخريف القادم، ويستطيع أليوشا 

القبول الجامعي.  القادمني، والتحضري المتحان  العيش عنده خالل الخريف والشتاء 

وكان هذا الشاب عىل قناعة تامة بأنَّ أليوشا بعد مرور خمس سنوات سيصبح عاملاً. 

   - قال الشاب ألليوشا بثقة: العلم بحاجة إىل ناس من أمثالك. وقّدم الشاب عدة 

أمثلة من الناس البسطاء والفقراء والعامل الذين حصلوا عىل التعليم وأصبحوا علامء 

مشهورين. 

     وافق أليوشا عىل اقرتاح الطالب. وعاد الطالب إىل مدينة كازان بعد أْن دعا 

أليوشا ليعيش معه. ونفذ أليوشا الوعد وبعد مرور ثالثة أسابيع سافر إىل مدينة كازان، 

وخاب أمله يف أْن يصبح طالباً يف الجامعة، ألنَّ الحياة يف مدينة كازان ليست سهلًة.  

 أرسة الطالب أرسٌة فقريٌة جداً، ومل يعتد أليوشا العيش عىل نفقة اآلخرين. فقرر 

الرحيل عن هذه األرسة ألنَّ املكان هنا ليس مكانه. فبدأ البحث عن عمٍل من الصباح 

حتَّى املساء. وعمل حامالً وتقاىض ما بني 15 – 20 كوبيكاً يف اليوم، وحاول البحث عن 

عمل دائم ولكن من دون جدوى. باءت كلُّ محاوالته بالفشل، وأحياناً عندما ال يعمل ال 

يجد ما يأكله، وازداد الوضع سوءاً مع حلول فصل الشتاء.

تجوال أليوشا بين مدن روسيا 	 
ٍ يف  بعد يوم   مل ميكث أليوشا مدًة طويلًة يف مدينة كازان، اشتدت رغبته يوماً 

التجوال يف أنحاء البالد الروسية مشياً عىل األقدام. رغب يف التجوال بني الحقول 

ويف الطرقات الرتابية ليك يتعرف كيف يعيش الشعب، ويتعرف عىل وطنه. يجب أْن 

الروسية  املدن  بني  يتجول  أليوشا  وأخذ  األصدقاء.  أحد  له  قال  كلَّ يشء كام  يعرف 

وكثرياً ما كان ينام يف العراء. كان يقبل أيَّ عمل يعرض عليه، ليك يحصل عىل نقوٍد 

قليلة وبعد ذلك ينفق النقود ويعود للعمل ثانيًة. كانت هذه ليست حياة سهلًة. ولكنها ال 

تخلو من املتعة. استطاع أليوشا بفضل تجواله بني املدن الروسية التعرف أفضل عىل 

حياة الشعب الرويس.
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ترمجة: د. ممدوح أبو الوي

القصة األولى 	 
   عمل أليوشا يف مدينة تبيلييس يف القوقاز حامالً يف محطة القطار. تعرف هنا 

فوافق  عنده،  العيش  عليه  وعرض  تبيلييس،  إىل  املنفي  الثائر  كاليوجني  عىل  أليوشا 

أليوشا. وأخذ يحّدثه عن الطرقات التي تجّول فيها وعن الناس الذين التقى بهم يف 

أثناء تجواله.  

     ويف إحدى املرات، بعد أن روى أليوشا لصديقه كاليوجني عن لقائه مع غجري 

عىل ضفاف نهر الدوناي، قام كاليوجني وأخذ أليوشا إىل الغرفة املجاورة وقال: 

   اجلس عىل الكريس واكتب الحكاية التي روتها يل ولن أسمح لك بالخروج ما مل 

تكتب كلَّ القصة. 

     ليست الكتابة أمراً سهالً بالنسبة ألليوشا، الذي مل يجرب الكتابة سابقاً، ولكنَّ 

كاليوجني أرص عىل أْن يقوم أليوشا بكتابة القصة حتَّى النهاية.   

خالل  األوىل،  قصته  بيشكوف  ألكيس  كتب  كاليوجني  إرصار  بفضل  وهكذا      

ساعات محدودٍة، ذهب يف اليوم التايل أليوشا إىل إدارة الجريدة، وتحدث مع رئيس 

هيئة تحرير جريدة »القوقاز« الذي قرأ القصة بدقٍة وباهتامٍم. وجلس أمامه، وقال 

للمؤلف: ال بأس، ولكن من أنت؟ ال يوجد هنا توقيع، ما اسمك؟ فّكر ألكيس بيشكوف 

أْن يقول اسمي: ألكيس بيشكوف، إال أنَّ حرّك يده وقال: اسمي غوريك، اسمي مكسيم 

املوافقة  مع   « املخطوط  زاوية  يف  وكتب  املؤلف،  اسم  التحرير  رئيس  كتب  غوريك. 

للطباعة«. 

املالحظات: 
 -1مكسيم غوريك – روايئ ومرسحي وشاعر رويس كبري، أسس املدرسة الواقعية االشرتاكية، ورواية 

»األم« )1906( من أشهر رواياته. 
 -2الطيب – اسم الباخرة التي عمل فيها غوريك.  

3- -أليوشا-اختصار السم ألكيس، وهو اسم مكسيم غوريك األول الحقيقي. 
»املفتش«)1836(،«املعطف«)1841(  أعامله  من  كبري،  رويس  ومرسحي  وقاص  روايئ  -4غوغول، 

»النفوس امليتة »)1842( 
-5بيشكوف-كنية مكسيم غوريك الحقيقية، ألنَّ غوريك اسم مستعار، ويعني املتأمل أو املر.  

-6كازان –مدينة كبرية يف روسيا، درس لينني)1870-1924( يف جامعتها الحقوق. 
-7الكفاس –مرشوب رويس شعبي. الكفاس.



ترجمة واختيار وإعداد:

منـــير  الرفــــاعي
مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

نوافذ•

على•األدب•والثقافة•في•العالم

أغرب الجوائز العاملية.. »إيغ نوبل«: جائزة نوبل للحامقة!	 

جائزة الفرنكوفونية الكربى من نصيب الكاتب اللبناين اسكندر نجار	 

إيان فليمنج: من أين استوحى شخصية جيمس بوند؟	 

الفيلسوف األملاين هابرماس: يرفض جائزة الشيخ زايد للكتاب	 

بيع مقتنيات ستيفن هوكينغ لجامعة كامربيدج ومتاحف بريطانية	 

رحيل كاتب األطفال األمرييك إريك كارل	 

خمسون قصيدة من الشعر اإليبريُوأمرييك إىل اللغة العربية	 

ترجمة عربية لـ رواية »أرشيف األطفال املفقودين« لـ فالرييا لويزىل	 
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ترمجة وإعداد: منــري الرفــاعي

للحامقة  نوبل  جائزة 

اختار  كام  أو  العلمية، 

 IG،يسموها أن  منظموها 

حقري،  تعني  التي   ،Nobel

الجائزة  تسمية  عكس 

كام  نوبل،  األصلية،جائزة 

 Scienceمجلة تعرفها 

Mag  األمريكية.

بينام يجتهد علامء كرث 

اخرتاعات  إىل  للتوصل 

وأبحاث علمية جدية نافعة 

لهم  زمالء  وجد  للبرشية، 

املتعة يف اخرتاعات وتجارب علمية مضحكة وغري مسبوقة. 

يحتفل خالل هذا الحدث السنوي بعرش اكتشافات علمية غريبة، جوائز متنح لعرش 

إنجازات علمية مضحكة تدفع الناس للضحك أوالً، ثم التفكري الجدي يف أمرها بعد 

تقديم املتباري لفكرته، التي يرشحها ضمن املسابقة خالل دقيقة واحدة.

يشارك يف املسابقة علامء من مختلف دول العامل ضمن عرش مجاالت علمية مختلفة: 

واالتصاالت،  والكيمياء،  واألحياء،  والسالم  واالقتصاد  والفيزياء  النفس  وعلم  الطب 

املوقع  األنرتنيت، كام يوضح  يبث عرب  والهندسة. ضمن حفل ضخم  العامة  والصحة 

الرسمي للمجلة املنظمة للحدث.

أغرب•الجوائز•العالمية..
»إيغ•نوبل«•جائزة•نوبل•للحماقة!
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العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

أيلول  بها يف شهر  االحتفال  واستمر   ،1991 عام  أول مرة  بالجائزة  االحتفال  تم 

 Annals of improbable researchمن كل عام يف جامعة هارفارد بتنظيم من مجلة

التي  كورونا  أوضاع   ،2020 سنة  الجائزة  لهذه  الثالثني  االحتفال  وصادف    .AIR

استدعت إعالن أسامء الفائزين ضمن حفل افرتايض فقط.

النمسا،  من  علامء  أجراها  دراسة   ،2020 سنة  بجوائز  الفائزين  بني  من  وكان 

غرفة  أدخلوه  صيني  متساح  حول  وسويرسا،  املتحدة،  والواليات  واليابان،  والسويد، 

محكمة اإلغالق مليئة بالهواء املخصب بالهيليوم وتم حثه عىل إصدار صوت، ويحددوا 

االختالف عن صوته األصيل.

أن  الكتشافهام  النفس  علم  تخصص  ضمن  بجائزة  الباحثني  من  ثنايئ  فاز  كام 

 arstechnica الحواجب املميزة يُنظر إليها عىل أنها إشارة إىل »الرنجسية«، حسب موقع

العلمي.

السعادة  الجائزة، فريق حاول قياس  بهذه  التي فازت  الغربية  ومن بني األبحاث 

بسبب الحكة، ليصلوا إىل نتيجة أن حك الكاحل والظهر أكرث متعة عند البرش.

كام سبق أن فاز بها العامل أندري غني عام 2000 ألنه استخدم مغناطيس لرفع 

ضفدع.

ويرتاوح ترتيب البحوث الفائزة بالجوائز من األسوأ إىل األكرث سوءاً، وتقدم الجوائز 

لألبحاث الفاشلة واملضحكة يف معظم املجاالت التي تغطيها جوائز نوبل األصلية. ويف 

العادة يتم تصنيف األبحاث الفائزة بأنها عدمية جدوى وسخيفة وغري محتملة، إال أنه 

يف بعض األحيان ينتج عن األبحاث الفائزة علم نافع.

وقد سبق أن حصل عامل عريب بالجائزة سنة 2016، ويتعلق األمر بالدكتور املرصي 

أحمد شفيق، الذي تويف عام 2007. الذي حاز الجائزة يف مجال التكاثر عرب ورقة 

من  مصنوعة  رساويل  ترتدي  التي  الفرئان  أن  توضح   ،1993 عام  أصدرها  بحثية 

البوليسرت أو البوليسرت املخلوط بالقطن تكون أقل نشاطاً من الناحية الجنسية من تلك 

التي ترتدي رساويل من القطن أو الصوف أو التي ال ترتدي رساويل من أي نوع كام 

هو الحال عادة بالنسبة إىل الفرئان، كام يؤكد املوقع الرسمي للجائزة.
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ترمجة وإعداد: منــري الرفــاعي

منحت جائزة الفرنكوفونية الكربى التي تقدمها األكادميية الفرنسية للكاتب اللبناين اسكندر نجار 

الذي أكد لوكالة فرانس برس من بريوت الجمعة أن فوزه بالجائزة يرُبِز »ثقافة لبنان« و«تنوعه«.

ورأى نّجار الذي يبلغ من العمر 54 عاما الذي ُمنح الجائزة عن مجمل أعامله وخدماته للفرنكوفونية 

حسبام أعلنت دار »بلون« للنرش الجمعة، أن فوزه بها »يأت يف وقت مير لبنان مبرحلة صعبة جدا، 

ويشّكل إضاءة عىل أهمية لبنان وثقافته وأدبه والتنوع املوجود فيه«.

وأشارت »بلون« يف بيان إىل أن »هذه الجائزة تتوج أعامل« كاتب فرنكوفوين »ساهم عىل نحو 

بارز يف بلده كام عىل املستوى الدويل يف الحفاظ عىل اللغة الفرنسية وتجسيدها«.

ُكنا بثقافتنا  وإذ متنى نّجار«أن تكون هذه الجائزة تأكيداً عىل ان لبنان لن ميوت«، قال »متسُّ

وبهويتنا مّكننا من الصمود خالل الحرب« التي شهدها لبنان بني العامني 1975 و1990. وآمل يف أن 

تكون هذه الجائزة »تعبرياً رمزياً عن أهمية متسك اللبنانيني بهذه األسس«.

وشّدد نّجار عىل أنه، مع الكاتب أمني معلوف واملوسيقي غربيال يارد، وكالهام لبنانيان فرنسيان، 

إضافة إىل »مجموعة من اللبنانيني الذي يحصدون الجوائز العاملية يف السينام والفن«، يناضلون 

»ليك يبقى لبنان محافظاً عىل موقعه الثقايف ووجهه الحضاري«.

وألّف نّجار املولود يف بريوت عام 1967 أكرث من ثالثني رواية وقصة وقصيدة وسرية، وثالث 

مرسحيات، كلها بالفرنسية، ومن أبرز ما كتبه »رواية بريوت« )»لو رومان دو بريوت«( و«قاموس 

عاشق لبنان« )»لو ديكسيونري أمورو دو ليبان«( وسرية جربان خليل جربان.

ويف العام 2018، وصل نجار إىل نهائيات جائزة »إنرتايل« عن روايته »هاري وفرانز« الصادرة 

عن »بلون« وتتناول صداقة خالل الحرب العاملية الثانية بني مرشد روحي أملاين وممثل فرنيس يهودي.

والحظ نّجار أن بلده »أعطى الكثري للفرنكوفونية والعامل«، علامً أن الكاتب ترأس اللجنة األدبية 

التي ساهمت يف تنظيم األلعاب الفرنكوفونية يف بريوت عام 2009، ويدير حالياً اللجنة الفرنكوفونية 

يف نقابة محامي بريوت.

كذلك يتوىّل نّجار منذ 15 عاماً رئاسة تحرير امللحق األديب العريق لصحيفة »لوريان لوجور« 

اللبنانية الصادرة بالفرنسية. وقال لوكالة فرانس برس »أنا ثالث لبناين ينال جائزة الفرنكوفونية الكربى 

بعد األديبني الراحلني جورج شحادة وصالح ستيتيه، علامً اننا نحن الثالثة تولينا ادارة ملحق لوريان 

لوجور، األديب، شحادة يف عرشينات القرن الفائت وستيتية يف خمسينياته وأنا منذ 2006«.

جائزة الفرنكوفونية الكبرى
من نصيب الكاتب اللبناني اسكندر نجار
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العامل والثقافة يف  األدب  نوافذ على 

املحمية  يف  قائداً  كان  الذي   ،007 كوده  برقم  أيضاً 
البحرية امللكية، وقد أثبتت الرواية نجاحها.

الفضية يف  الشاشة  عىل   007 الربيطاين  العميل  وظهر 
عام 1962 عندما لعب املمثل شون كونري دور الشخصية يف 
فيلم »دكتور نو«، مام دفع البعض لالشتباه يف أن الجواسيس 
الربيطانيني رمبا كانوا يطلقون نكتة عىل نظرائهم البولنديني.

السلسلة، وهو نفسه  إيان فليمينغ مؤلف  الكاتب  ولطاملا أكد 
عميل رسى بريطاين سابق، أنه استوحى اسم بطل قصته من مؤلف دليل »طيور جاميكا« عالِم 

الطيور األمرييك جيمس بوند الذي كان ميلك كتاباً عن طيور الكاريبي.
لكن هل يوجد عميل بريطاين يحمل اسم »جيمس بوند« حقا؟	 

عىل  بوند  جيمس  الفعيل  الرسي  العميل  ظهر  بلد  أول  كانت  بولندا  أن  رسية  وثائق  كشفت 
أراضيها.

وأظهرت وثائق نرشها مؤخراً املعهد البولندي للذاكرة الوطنية، أن عميالً رسياً بريطانياً يحمل 
اسم جيمس بوند أرسل إىل ما وراء الستار الحديدي بعد سنتني عىل طرح أول أفالم العميل 007.

حافظ  منصب  رسمياً  ليشغل  وارسو  إىل   1964 شباط   18 بوند يف  ألربت  وقد وصل جيمس 
أرشيف يف السفارة الربيطانية، عىل ما أظهرت وثائق صادرة عن الجهاز الشيوعي للتجسس املضاد.

وبحسب »الهيئات الشيوعية«، مل يكن بوند املولود يف 1928 يشبه نظريه املتخيل الذي يحمل 
االسم عينه عىل الشاشة الكبرية واملعروف خصوصاً بنزواته النسائية ومنط حياته الباذخ.

»شديد  كان  لكنه  بالنساء«  مهتامً  »كان  الفعيل  بوند  جيمس  أن  إىل  البولندي  املعهد  وأشار 
عرب  املنشورة مؤخراً  الوثائق  ما ورد يف  بولنديني، وفق  البتة مع مواطنني  يتواصل  الحذر« ومل 

وسائل التواصل االجتامعي.
كشف موقع »شبيغل أونالين« أن الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس رفض الحصول عىل 

جائزة الشيخ زايد للكتاب بقيمة ربع مليون يورو تقريباً.
هابرماس قال إن قبوله التكريم يف البداية كان »قراراً خاطئاً، تم تصحيحه اآلن

وأفاد املوقع أن الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس رفض الحصول عىل »جائزة الشيخ زايد 
للكتاب« يف فئة »شخصية العام الثقافية«، بقيمة قدرها ربع مليون يورو تقريباً، وبذلك »يظل 

الفيلسوف مخلصاً لقيم فكره التنويري« كام وصف املوقع القرار.
وحسب موقع »جائزة الشيخ زايد للكتاب« فإن »جائزة شخصية العام الثقافية« »مُتنح لشخصية 
اعتبارية أو طبيعية بارزة، عىل املستوى العريب أو الدويل، مبا تتميز به من جهود واضحة يف إثراء 

إيان•فليمنج...•
من•أين•استوحى•شخصية•جيمس•بوند؟
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د يف أعاملها أو نشاطاتها قيم األصالة، والتسامح،  الثقافة العربية إبداعاً أو فكراً، عىل أن تتجسَّ
لمي«. والتعايش السِّ

ويف توضيح مقتضب، ذكر هابرماس أنه اتخذ »قرارًا خاطئًا« عندما قبل الجائزة يف البداية، 
وأضاف الفيلسوف البالغ من العمر 91 عاماً: »مل أفهم بشكل كاٍف الصلة الوثيقة جداً بني املؤسسة 

التي متنح هذه الجوائز يف أبو ظبي والنظام السيايس القائم هناك«.
ويذكر أن هابرماس قبل بالجائزة يف مرحلة أوىل قبل أن يرتاجع عنها.

ونقلت »شبيغل« عن هابريماس قوله »بالطبع كنت مرتاباً واطلعت عىل املؤسسة والفائزين 
بالجائزة قبل قبويل للجائزة«.

وأضاف أن معظم املعلومات التي تلقاها بخصوص الجائزة حصل عليها من يورغن بوس مدير 
معرض فرانكفورت للكتاب وعضو اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد.

أعلنت عن  »لقد  الفيلسوف  كتب  نرُش  الذي  األخري  التوضيح  ويف 
استعدادي لقبول جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام. كان هذا قرارًا 

خاطئًا، وأنا اآلن أصحح«. 
ويعد هابرماس أحد أهم الفالسفة وعلامء االجتامع والسياسة 

املعارصين يف أملانيا والعامل.
ويعد أحد أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية وله أكرث 

من خمسني مؤلفاً يف الفلسفة وعلم االجتامع وهو صاحب نظرية 
الفعل التواصيل.

عىل  بريطانية  متاحف  ومجموعة  كامربيدج  جامعة  استحوذت 
أوراق وممتلكات شخصية تعود إىل عامل الفيزياء الربيطاين الراحل 
ستيفن هوكينغ، ومبوجب اتفاق بني مكتبة جامعة كامربيدج ومجموعة 

متاحف العلوم والحكومة الربيطانية، سيتم االحتفاظ مبحتويات 
مكتب العامل الشهري عاملياً وأرشيفه لألجيال املقبلة. وتعني الصفقة 
التي تبلغ قيمتها 4.2 ماليني جنيه اسرتليني »5.9 ماليني دوالر« أن 
عرشة آالف صفحة من أوراق هوكينغ العلمية ووثائق أخرى ستبقى 
يف مدينة كامربيدج الجامعية يف رشق إنكلرتا حيث تويف عام 
2018، وسيتم وضع ممتلكات من بينها كراسيه املدولبة ومعالجات 
للصوت وتذكارات شخصية ومنها مكتبه يف كامربيدج، يف متحف 

يورغن•هابرماس
الفيلسوف•األلماني•يرفض•جائزة•الشيخ•زايد•للكتاب
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العلوم يف لندن وستعرض مختارات العام املقبل، وكذلك، سيوضع 
أرشيف كامربيدج الذى يتضمن وثائق تعود إىل الفرتة املمتدة من 
1944 إىل 2008 وتتضمن أوراقه األكادميية ونصوصه التلفزيونية 
من ظهوره يف برامج عىل غرار »ذي سيمبسنز«، إىل جانب أوراق 
تعود إىل إسحاق نيوتن وتشارلز داروين. ودفن رماد هوكينغ الذي 
توىف يف آذار 2018 عن 76 عاماً بعدما وقف حياته الكتشاف 
أرسار الكون، إىل جانب قربي نيوتن وداروين يف ويستمنسرت 

آىب يف لندن.
عاش ستيفن هوكينغ منذ شبابه حبيس كرسيه املتحرك، فقد 
أصيب وهو يف الجامعة مبرض التصلب الجانبي الضموري وهو 
لدى  الحركية  العصبية  الخاليا  يصيب  انتكايس  عصبي  مرض 
الشخص البالغ، وقد تسبب له بالشلل وجعله ال يستطيع التكلم إال 
بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول إىل سمة مميزة 

له.
وسطع نجمه سنة 1988 بعد نرش كتاب »A Brief History of Time« الذي بسط فيه أبرز 
مبادئ علم الفلك، كاالنفجار الكبري ونظرية األوتار، وقد بيعت منه أكرث من عرشة ماليني نسخة 
وترجم إىل 35 لغة، وكانت له أيضاً اكتشافات مهمة يف الثقوب السوداء، وهى أجرام هائلة الكثافة 
تسبح يف الكون تبتلع كل ما حولها مبا يف ذلك الضوء، وهو من مواليد 8 كانون الثاين 1942، أي 
بعد 300 عام متاماً من وفاة الفليك والفيلسوف اإليطايل غاليليو، وهو أصبح يف سن 32 عاماً أحد 

أصغر أعضاء جمعية »رويال سوسايتي«، أهم املؤسسات العلمية يف بريطانيا.
رحيل كاتب األطفال األمرييك إريك كارل.. كم عدد مؤلفاته؟  	

رحل عن عاملنا الرسام وكاتب كتب األطفال، إريك كارل، الذي اشتهر بقصته الكالسيكية 

»الريقة الجائعة جدا«، عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، وذلك حسب ما أعلنته دار نرش بنغوين 

كيدز عىل تويرت.

 The ولد إريك كارل يف25 حزيران 1929م، هو مصمم أمرييك ورسام، يشتهر كتاب

وباع  لغة   65 من  أكرث  إىل  ترجمته  تم  مصور  كتاب  وهو   ،Very Hungry Caterpillar

أكرث من 46 مليون نسخة، أي ما يعادل 1.8 نسخة تباع كل دقيقة منذ نرشه يف عام 1969 

ستيفن•هوكينغ
بيع•مقتنياته•لجامعة•كامبريدج•ومتاحف•بريطانية
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قام بتوضيح أكرث من 70 كتاباً، 

كتب معظمها أيضاً، وتم بيع أكرث 

145 مليون نسخة من كتبه  من 

يف جميع أنحاء العامل. يف عام 

2003م.

املكتبات  جمعية  منحت 

ميدالية  كارل  إريك  األمريكية 

تسمى  »التي  ويلدر  إنغلز  لورا 

اآلن جائزة تراث أدب األطفال«، 

رسامي  أو  للكتاب  جائزة  وهي 

يف  املنشورة  األطفال  كتب 

قدموا  والذين  املتحدة  الواليات 

مساهامت دامئة يف هذا املجال.

الرسم  يف  ولجهوده 

الواليات  ترشيح  تم  لألطفال، 

املتحدة لجائزة هانز كريستيان أندرسن الدولية التي تقام كل عامني يف عام 2010م.

ومن مؤلفاته: األشكال، األعداد، األلوان، الحرباء الحائرة، الحرشة الغاضبة، هل للكنغر 

أيًضا أم، دودت شديدة الجو، الكلامت، الدودة الشديدة الجوع، وغريها الكثري.

رحيل كاتب األطفال األمريكي

 إريك كارل
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من الشعر اإليبيُروأمريكي
خمسون قصيدة إلى اللغة العربية 

صدر مؤخراً يف األردن، كتاب جديد بعنوان: »قطوف 
املعارص«  الالتيني  واألمرييك  اإلسباين  الشعر  من  دانية.. 
الكاتب  اإلسبانية،  اللغة  عن  وترجمة  واختيار  إعداد  من 
غالف  جاء  الخطايب،  محمد  محمد  املغريب  واملرُتجم 
الكتاب الخارجي بلوحة »سيدات بوتريُو« للفنان التشكييل 
ولوحاته،  برسوماته  املعروف  بوتريو  فرناندو  الكولومبي 

ومجسامته الضخمة.
يتضمن الكتاب ما ينيف عىل خمسني قصيدة لشعراء 
مرموقني من كل من: إسبانيا، املكسيك، األرجنتني، البريُو، 
مختلف  من  وسواها  وكوبا  نيكاراغوا  األُروغواي،  تشييل، 
وموٍف  شامٍل  تقديٍم  مع  األخرى،  الالتينية  أمريكا  بلدان 
وعن  الكتاب،  املُدرجة يف  القصائد  مختلف  عن  للُمرتجم 
له  ما  كل  وعن  ومذاهبه،  وقرائه  وناظميه  وذويه،  الشعر 

صلة به وبعوامله.

الشعر مرآة الروح	 
وجاء ىف الغالف الخلفي للكتاب: »إن املُبدع الحقيقي 

ال يحيد أبداً عن حاجاته، ورغباته، وهَواِجِسه، وهَوِسه اإلبداعي، شعراً كان أم نرثاً أم تشكيالً. ذلك 

أنه كلام ازداد ِعلامً بعامله املادي، تعرف أكرث عىل ضآلته وِصغره يف هذا الكون، وعىل عظمة وجالل 

كل ما ال يعرف عنه شيئاً، وال نجرؤ عىل التفكري فيه أو الخوض يف غامره«. يرى الناقد املكسييك 

الذي يعمل عىل تجلية وتنقية  البرشية، وهو  النفس  الروح يف  ساندُرو كوهني: »الشعر هو مرآة 

ما علق بها من صدأ وبىَل، ويجعلها تشعر بالحنني إىل الحياة األوىل الحاملة الخالية من أي أثٍر 

للتيارات املادية التي طغت وطبعت هذا العرص«. لقد متيزت فنون القرن العرشين بالتساؤل املُستمر 

حول ماهية الفن ودوره يف الحياة، والبحث الدائم عن هويته يتوازى مع البحوث العلمية والفلسفية 

يف عرصنا، إننا ال نستطيع أن نستمر يف الكتابة حسب استطيقا مل تعد لها صلة بالهموم اإلنسانية، 

والقلق، واملشاغل التي متيز هذا العرص. مع ذلك ما زلنا نستمع إىل تعليقات من قبيل: »إن العامل 

اليوم أصبح فظيعاً لدرجة أنه مل يعد هناك مكان للشعر«، أو عىل العكس من ذلك: »إنها بكاملها، 

مشيتها، حديثها، بل حتى طريقة جلوسها، إمنا هي قصيدة حقيقية«.
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تصدر عن دار املدى، الرتجمة العربية لرواية أرشيف األطفال املفقودين« لـ للكاتبة 

املكسيكية  »فالرييا لويزىل« برتجمة عبري عبدالواحد.

يذكر أن الكاتبة املكسيكية فالرييا لويزىل فازت بـ جائزة دبلن األدبية الدولية لعام 

2021 عن هذه الرواية، وكانت قيمة الجائزة 100 ألف يورو .

والرواية هي الثالثة للكاتبة املكسيكية، واألوىل لها باللغة اإلنكليزية، وتتكشف أحداث 

يتعرضون  ثم  املوت،  ويواجهون  الحدود  يجتازون  أطفال  أزمة:  خلفية  عىل  الرواية 

لالحتجاز ويجرى ترحيلهم دون مرافقة ذويهم.

أثناء تسجيل  يلتقي رجل يعمل يف علم الصوتيات بصحافية  يف مدينة نيويورك، 

مرشوع عن اللغات، يتزوجان ويكّونان أرسة مع طفليهام، ابن الزوج من عالقة سابقة 

وابنتها من عالقة مامثلة، وبعد أن يقضوا معاً سنوات، يقرر الزوج السفر إىل أريزونا 

لتسجيل مرشوع عن أباتيش.

مل تكن املرأة ترغب يف الذهاب، بيد أنها تدرك أن زوجها مستعد للتخيل عنها، 

فتوافق عىل مضض، إلرجاء انهيار هذا الزواج ولو لبعض الوقت ليس إال، وتفكر باملرة 

أن تنطلق هي وابنتها يف رحلة بحث عن ابنتي صديقتها مانويال، وهام طفلتان عربتا 

الحني  ذلك  ومنذ  ملجأ  عن  بحثاً  الحدود 

اختفيتا يف الحجز الفيدرايل.

املهاجرين  قصص  نسج  يتم  هنا 

يف  األمريكية  العائلة  قصة  مع  املكسيكيني 

املتحدة،  الواليات  عرب  جنوباً  الربية  رحلتها 

أباتيش  أطفال  حكايات  األب  يروى  بأن 

وجريونيمو، بينام تخربهم األم عن األطفال 

املفقودين الذين هاجروا من أمريكا الالتينية 

متاحاً  يظنونه  مالذ  عن  بحثاً  الحدود،  عرب 

يف الواليات املتحدة.

»أرشيف•األطفال•المفقودين«
فاليريا•لويزلى



د. طالب عمران

روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

من أهم روَّاد األدب العلمي يف سورية والوطن العريب

دوامات
من•المشاهد•المحّيرة

مل تكن الرحلة سهلة فمن كراتيش إىل كويتا بالقطار، ثم من كويتا إىل تفتان عىل 

الحدود اإليرانية، يف سفر متواصل ليوم كامل..

  كانت كويتا مدينة تعج بالسكان، يغلب عليها طابع الفقر، هي مدينة يكرث فيها 

األفغان، وأفراد البشتو من الباكستانيني، ومنها سينطلق الباص القديم صوب تفتان 

القرية الصغرية عىل الحدود اإليرانية..

  الوقت بدايات شهر كانون أول، شهر الربد واملالبس الثقيلة، وعند الباكستانيني 

واألفغان، أغطية صوفية سثخينة يلفون بها أنفسهم بإحكام ويقعون أو يتكورون قرب 

الجدران واملناطق البعيدة عن حركة الهواء.. 
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  هبطت من القطار وأنا أحمل حقيبتي املتوسطة، اتجه صوب محطة الحافالت 

عىل ريكشا يقودها باكستاين فقري، وقد رأى يّف سائحاً سينقده روبية إضافيّة، رغم أنه 

يتقن الحديث باألوردو.. 

 سألني :- من أي البالد أنت؟ هل أنت من كشمري؟

رمبا اعتقدين كشمريياً ألنني اتكلم لغة األوردو جيداً، رغبت أن أسايره فهمست » 

نعم.. ميكنك أن تقول ذلك« قال: - نحن هنا نتعب كثرياً، صاحب الريكشا يأخذ مني 

نصف الدخل.. وأحياناً انتظر ساعات دون راكب يقيني أود الحاجة..

 طأمنته أنني لن أبخل عليه، ولكن عليه أن يصل املحطة رسيعاً، فأطلق مايف رجليه 

من طاقة منطلقاً برسعة يجتاز الحارات الضيّقة، وينبّه املارّة بواسطة زّموره اليدوي..

   وحني وصلت املحطة.. نقدته روبيتني إضافيتني ابتسم سعيداً وهو يتأملهام.. ودعا 

يل بالسالمة.. كان هناك العديد من الحافالت تنتظر دورها يف الحركة نحو تفتان.. 

انتقيت إحداها واتجهت صوبها أحمل حقيبتي قال يل السائق:- تفضل ياأستاذ، اجلس 

قرب مقعدي..

الركاب،  بعض  إليه، حتى اليتعرض يل  يقربّني  أن  كأنه رغب وقد لحظ سحنتي، 

الذين كثرياً مايتشاحنون مع اإليرانيني ، قلت:- لست إيرانياً، أنا عريب.. 

اتسعت ابتسامته ورّدد مرحباً:- أهالً بك ياسيدي..

وخالل لحظات امتألت الحافلة وسط دهشتي، من أين أىت الركاب بهذه الرسعة؟ 

قال يل السائق ويحرتمه الجميع ويسمونه »أستاذاً »:

جانبي  إىل  اجلس  حافلتي..  عىل  الركاب  تدفق  حتى  دخلت  ماإن  طيّب،  حظّك   -

والتكرتث باآلخرين.. لن يضايقك أحد..

وبدأت الحافلة تتحرّك خارجة من )كويتا( صوب الطريق السهيل يف اتجاه الغرب.. 

أبيات  آيات قرآنية،  الداخلية متشابكة رسومات،  كانت تزفر ببطء.. وقد بدت زينتها 

لوحات متالصقة عىل جدرانها  واقفة،  لطيور  باألوردو، زخارف، متاثيل صغرية  شعر 

الداخلية وسقفها..

 إنهم يعتنون جيداً بزخرفتها وتزيينها من الخارج والداخل.. رغم أن مقاعدها غري 

مريحة، فهي صلبة قاسية، يتحتّم عىل املسافر أن يقطع ساعات سفره الطويلة جالساً 

فوقها ليصل إىل وجهته وقد يتبّس جسمه..
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  رشدت يف البعيد أتأمل املناظر التي تزدان بالخرضة أحياناً، وأحياناً تبدو قاحلة 

جافة، يف بيئة تغلب عليها الصحراء..

  أوقفتنا الرشطة الباكستانية عىل حدود إحدى القرى، لدقائق، ثم أشارت للسائق 

أن يكمل طريقه بعد أن همس له قائد الدورية ببضعة كلامت بالبشتو.. سألته بفضول: 

- تعرفه؟ 

قال: - بالطبع، أنا أسافر كثرياً عىل هذا الطريق، كل رجال الرشطة الثابتني عىل 

هذا الخط يعرفونني.. اسمع.. إنه يحذرين من وجود قطّاع طرق عىل طريقنا.. وجمت 

صامتاً، فهمس مداعباً:- التخف ياأستاذ، لن أدع أحداً يؤذيك..

  اتجهت الحافلة بعد ميض نحو األربع ساعات نحو اسرتاحة يف قرية، انترشت 

بيوت متالصقة يف  ذات  قرية  الصغرية..  واملقاهي   .. البسيطة  الشعبية  املطاعم  فيها 

واحة  تطل عىل  بسيطة،  قرية صحراوية   .. أخرى  أماكن  متباعدة يف  األماكن  بعض 

صغرية.. ميزتها توفر املياه الصالحة للرشب..كنت أشعر بالجوع فسأله السائق: - ماذا 

يقدمون هنا؟

باملرق، ويقدم معها الخبز ثم الشاي.. وكانت  قال:- لحوم جامل.. مطبوخة جيداً 

تلك أول مرة أتناول فيها لحم الجمل، وقد أكلت بشهية، مع الخبز الساخن األسمر، ثم 

رشبت الشاي األخرض، قبل أن أجلس عىل مقعد خارج املطعم انتظر حركة الحافلة.. 

، وبعضهم جلس يأكل من زوادته  الركاب يف املقاهي الصغرية واملطاعم  وقد انترش 

الصغرية.. كانوا مجموعة غري متجانسة من الباكستانيني واألفغان واإليرانيني.. متكنت 

من متييز لهجاتهم بسهولة.. وقد ظهر األفغان واإليرانيون متقاربني يف الشكل.. 

من  منتوجاتهم،  بعض  بيع  يف  الزبائن  تصيّد  يحاولون  القرية  أهايل  وانترش   

تقارب  الساعة  كانت  الفصل..  بذلك  الخاصة  والفواكه  املطرزة،  اليدوية  املنسوجات 

الرابعة والنصف حني تحركت الحافلة من جديد وقد مالت الشمس ملقية بالظالل عىل 

كل مكان..

منها  الصخرية  الصغرية،  والتالل  الجبال  مع  املتداخلة  الصحراء  مشاهد  وبدأت   

شبّهته  أخاذاً  للمكان جامالً  بدأ قرصها يحّمر، تعطي  التي  الشمس  تبدو مع  والرملية 

بأرض املريخ الكوكب األحمر كام يظهر من الصور..

  وصلنا إىل منطقة واسعة توقف عندها طريق اإلسفلت.. أشبه بساحة مستوية صلبة 
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كأمنا هي مهبط الطائرات، ألغي منذ زمن بعيد بعدها تالل وكثبان متداخلة.. ثم جبل 

صغري حوى بعض الكهوف..

 سألت السائق:- سنقطع هذه الساحة؟

قال:- نعم.. أنا أعرف الطريق التقلق..

كان متوتراً قلقاً ، سألته من جديد:

أليس من قطاع طرق هنا؟  -

تنهد وهو يجيب:- أعاننا الله عىل الخروج من هذه املنطقة ..

والشمس  الجميع  صمت  ثم  يتهامسون،  وبدأوا  الركاب..  بعض  إىل  التوتر  انتقل   

تفصل  التي  املسافة  قاطعاً  بهدوء  سيارته  يقود  السيارة  وسائق  املغيب..  نحو  تنحدر 

الساحة العريضة عن الطريق، عابس الوجه متوتر بحركاته، وهو ميسح العرق املتصبّب، 

رغم فصل الربد هذا.. كأمنا هو مقبل عىل معركة مريرة قد اليخرج منها أحد ساملاً..  

***

 مل يكن مّر علينا إالّ سبع ساعات ونحن نقطع الطريق الفاصل بني كويتا وتفتان 

والحافلة  وابتسامته،  قد تخىل عن مرحه  الحافلة  كان سائق  اإليرانية..  الحدود  عىل 

تقطع مساحة دائرية واسعة من أرض الصحراء، مساحة صلبة بها بعض الرتاب الناعم 

والحجارة الصغرية..

عدت أسأله:- أتتوقع ظهورهم؟ أقصد قطاع الطرق..

الكثبان  هذه  خلف  يلطون  إنهم  البنادق..  وفوهات  بالعيون  أشعر  أكاد  همس:- 

والتالل الصخرية..

 وماإن عدنا إىل الطريق املعبد الذي انقطع بالساحة الرتابية الصلبة املسطّحة وقد 

التالل والصخور.. حتى  به  الذي تحيط  الضيق  الطريق  الظالم يسود رسيعاً يف  بدأ 

ظهرت أمامنا مجموعة من امللثمني الذين يرتدون اللباس الشعبي ملنطقة )البشتو( وقد 

تزنّروا باألحزمة املعبأة بالرصاص، وهم يشهرون بنادقهم.. وأمامهم رجل ضخم أشار 

لنا التوقف.. 

   ولست أدري كيف تعاملت مع األمر بهدوء غريب، فلم أشعر بالخوف، وبدا يل 

مايحصل، كأنه مشهد سيناميئ، أتأمله بحيادية، كأن ليست يل به أية عالقة.. 

قال السائق: - انتبه لنفسك ياأستاذ، أنت الغريب الوحيد بيننا .. 
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أوقف الحافلة.. وأشار للركاب أن يهبطوا.. أمسك السائق بيدي وهو يهمس » قد 

يعتقدونك إيرانياً؟« سألت » وماذا سيحدث عندها؟« قال برسعة » رمبا لن يؤذونك« .. 

كنا قد أصبحنا خارجاً. التّفوا علينا، والرجل الضخم يرطن بلغة البشتو.. التي الأعرفها..

وحني  والرصر  الحقائب  فتح  الحافلة،  تفتيش  رجاله  وبدأ  السائق،  مع  تحادث    

وسلّمها  أحدهم  أمسكها  »الكامريا«  املرتبة.. عرثوا عىل  بأشيائها  حقيبتي  إىل  وصلوا 

للرجل الضخم. أمسكها وهو يقلّبها ومد يده ليفتحها، رصخت باألوردو

أرجوك التخرّب الفيلم..  -

والفارسية  األوردو  أتكلّم   - فقلت:  بالبشتو،  برطم  ثم  يتأملني،  واقرتب  يل  انتبه 

الأعرف البشتو..

قال بصخب:- هه.. أنت إيراين؟ 

قلت: - ال.. أنا عريب..

شعرت بأنه الن قليالً، قال: - أعطني جواز سفرك..

أخرجت جواز سفري من جيبي وسلمته له.. سلّط عليه ضوء مصباح الجيب رغم أن 

أضواء مابعد الغروب كانت كافية لقراءة اسم الدولة عليه.. 

ابتسم:- أنت سعودي.. أهالً بك.. 

قرأ العربية السورية، بالعربية السعودية.. ومل أدر أن ذلك كان لصالحي ولصالح 

الركاب جميعهم.. سألني :- إىل أين؟

امتعض قليالً.. أال أنه شعر أنني  قلت:- أنا ذاهب إىل إيران .. يف زيارة رسيعة.. 

أخفي شيئاً ليس بالرضورة أن يطّلع عليه لذلك سلمني الجواز باحرتام.. وأشار لرجاله 

أن يوقفوا التفتيش وقال للسائق جملة بالبشتو، ترجمها يل السائق ، أنه يوصيه يب..

ثم  للركاب أن يصعدوا..  السيارة، واشاروا   وخالل لحظات وّضب رجاله صندوق 

صافحني الرجل الضخم وقال بالعربية:- يف حفظ الله.. قلت له:- بارك الله فيك.. ثم 

همست له باسمي، فقال بهمس أيضاً : - » أنا أمن الله خان » مع السالمة..

تحرّكت الحافلة وهو يلّوح يل موّدعاً، وبدأ الركاب يلغطون بعد أن ابتعدنا قليالً.. 

قال يل السائق إنهم يتحدثون باحرتام عّني فقد أنقذتهم من خطر محدق..

سألته:- هل نهبوا شيئاً من أغراض الركاب؟ رأيتهم يفتشون كل يشء.. 

قال :- هؤالء اليرسقون يااستاذ.. رمبا كانوا يبحثون عن أشياء أخرى..
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استفهمت منه:- ماذا تعني؟ أليسوا من قطاع الطرق الذين يعرتضون املارّة؟

عن  يبحثون  أنهم  يبدو  املجاهدين،  من  هؤالء  املتصبّب:-  العرق  وهو ميسح  قال 

أشياء النعرفها، أو رمبا كانوا يتواجدون يف املنطقة يف مهّمة أمنيّة..

الطويلة  ولحاهم  الرجال  أولئك  فمن ترصفات  يل،  مفاجئاً  ذلك  يكن  مل  بالطبع 

وألبستهم املتشابهة.. عرفت أنهم مجموعة من أولئك الناس الذين يقاتلون السوفييت 

يف أفغانستان..

 كان الظالم يتكاثف يف هذه املنطقة الصحراوية التي يتداخل فيها السهل والتالل 

الرملية والصخرية.. وقد بدت بعض الصخور املتناثرة أشبه بأشباح بأحجام مختلفة.. 

سوداء، متطاولة، مضغوطة أحياناً..

 وأخرياً خرجت الحافلة من منطقة الصخور والتالل وتابعت طريقها وسط السهل 

الصحراوي املنبسط.. كانت بعض أجزاء الطريق غري معبّدة.. ولكن مثل هذه األنواع من 

الحافالت اعتادت الطرق الوعرة، وكانت قليالً مايصيبها العطل.. 

قال السائق:- سنتوقف بعد قليل، يجب أن أنام لساعة عىل األقل بعد تناول العشاء.. 

وأرجو أن تشاركني عشايئ..

شكرته بلطف.. ولكّنه أرّص عىل أن أرافقه لدى نزوله من الحافلة، وهذا ماحصل 

الناس عىل  فيه  ينام  نزالً  كان  الصغرية..  القرية  تلك  املطاعم يف  أحد  دخلنا  فعالً.. 

األرضـ فوق فرشات قليلة السمك، وهناك أغطية ثخينة وبطانيات.. غرف واسعة قد 

تستوعب خمسة عرش شخصاً يتمددون شبه متالصقني..

  تجمع عاّمل املطعم حول » األستاذ« كام يسمون سائق السيارة، فعرفهم عيّل وحىك 

قصتي مع املجاهدين.. وخالل دقائق تجّمع الناس حويل ينظرون يل باستغراب.. وشّق 

اثنان من عامل املطعم الصفوف وهم يحملون صينيتني فوقهام لحم الجمل واملرق 

عّنا..  الفضوليني  يبعدون  وبدأوا  أمامنا الحرتام  الساخن.. وضعوهام  األسمر  والخبز 

أشار السائق للطعام:- بسم الله.. وأخذ يأكل برشاهة متلذذاً..

  شاركته قليالً يف األكل رغم إلحاحه، ورشبت فنجانني من الشاي، وقد قدموا يل 

الفنجان تكرمياً كام عرفت فيام بعد.. وأشار يل السائق أن أمتدد فوق أحد األرسّة أمام 

الباحة الخارجية للنزل.. أحرضت من حقيبتي رششفاً كنت أحتفظ به ملثل هذه الليايل، 

خاصة وأن أسفاري يف األشهر األخريى متتد رشقاً وغرباً..



177 اآلداب العاملية ـ العدد 187 ـ صيف 2021

األخــرية النافــذة 

  لففت نفيس بالغطاء فوق الرسير البسيط الذي تغطيه الحبال املتشابكة ورسعان 

ماغفوت وفجأة شعرت كأن ثقالً يربض فوقي، فانتفضت ألرى حيواناً بحجم األرنب 

يقفز بعيداً.. اعتقدته هرّاً، وحني أخربت عنه سائق الشاحنة قال ضاحكاً:- إنه منس 

صحراوي، مشهور بصيده للثعابني.. استأنسه أهايل هذه املناطق لفائدته الكبرية يف 

القضاء عىل هذه الزواحف الخطرة..

 تابعت الحافلة طريقها وكان يجب علينا أن نسري عدة ساعات فقط، قبل أن نصل 

تفتان عىل الحدود اإليرانية..   
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