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"بورتريه  ستيفان زفايج "
• ب���رع �ستيفان زفايج يف رواية التحليل النف�سي , فقد در�س الفل�سفة 
وتاري���خ الأدب , ث���م ب���داأت حماولت���ه الأوىل بكتاب���ة ال�سع���ر والدراما.
فق���د كان ي�سطفي ايقاع ق�سيدت���ه و�سوتها املو�سيقي, قبل اأن ميلأها يف 

اجُلمل, وينظم الق�سيدة.

اإىل امل�سرح  اإىل ال�سيكولوجيا وتاري���خ الأدب  ال�سعر والدرام���ا  • م���ن 
والرتاجم واإىل كتابة حياة ال�سخ�سيات.

• روائ���ي وقا����س وكات���ب �س���ر العظم���اء, تتمي���ز كتابات���ه بالتحليل 
النف�سي,اأ�س���ر اأدق تفا�سي���ل حي���اة الأدب���اء العظام, بن���اة الفكر والدب 
والفل�سف���ة مثل نيت�سه, هولدرن, دو�ستويف�سكي, رومان, رولن, بلزاك, 
كازانوفا., فك�سف ما فيها من حقائق جمهولة عن اجلميع,اأو هي معروفة 

فقط على نطاق �سيق من الأهل والأ�سدقاء.

الأملانية.  اللغة  اإىل  الفرن�سية  للن�سو�س  الرتجمات  من  بالعديد  • قام 

• عامل الأم�س, رواية اأتوبيوغرافيا, حتليل نف�سي حربي, ن�س حربي 
وعاطف���ي, يوؤرخ احل���رب النازي���ة فيها وهزمي���ة العقل ودم���ار النف�سية 

واغتيال الأحلم.

• اأدبه حافل ومنوع ميتاز بو�سف احلالت النف�سية والرومان�سية يف 
م�سارب الروح وغيابات النف�س وخفايا القلب..

كتاباته. يف  اليهوي  وح�سه  خ�سو�سيته  ومبهارة  • اأخفى 

" فرات���ا" بالق�سة  ال�سط���رجن" و  "لع���ب  الق�س�س���ي  • �سن���ف عمل���ه 
الطويلة الق�سرة.كما ال�سيخ والبحر لأرن�ست همنغواي.

اأن عرف  • فرات���ا هو �سقي���ق ارميا,وهو �ستيفان زفاي���ج نف�سه.. بعد 
م���ا يعاني���ه املجرم���ون م���ن اآلم العقوب���ة وم���ا يحتملون���ه يف ظلم���ات 

ال�سجون.
ه���ذه الق�س���ة تك�سف ع���ن فل�سف���ة �ستيف���ان زيفاي���ج الإن�ساني���ة احلزينة 

و�سوفيته اخلفية الدفينة وتبني موقفه من احلياة وم�سكلتها.

بالنزاهة  يتم�سك  يبقى  املتميز  " الإن�سان  اأن  اأعماله تنطوي على  • كل 
العام���ة يف كل الأوق���ات, وحت���ى ل���و جت���رد م���ن حقوق���ه فاإن���ه يف اآخ���ر 
خط���وات الأمل والفاق���ة يح���اول اأن يبدع ويه���ب الآخرين �سيئ���ا ذا قيمة 
يف احلي���اة �س���واء كان كاتب���ا اأو �سخ�س���ا عام���ا يتمت���ع بخ�سو�سية يف 

�سخ�سيته."
"اأن ع���امل �ستيف���ان زفان���غ �سدي���د اخل�سو�سية,والدخ���ول في���ه ي�سب���ه 
الدخ���ول اإىل النف�س الإن�سانية , يع���ي كل كلمة يكتبها مب�سوؤولية كرى, 

قلقا على م�ستقبل الأجيال. "

عا�سر  فقد  بال�سدفة".  "يهوديا  كان  باأنه  نف�سه  ي�سف  كاتب  • �ستيفان 
حرب���ني عامليتني, وهو املحب لل�س���لم والتوا�سل, عانى بقوة من رعونة 
احلقب���ة النازية ودكتاتوريته���ا,كان م�سكونا بحلم الوح���دة الأوروبية , 

وكان ينظر اإىل يوم يعم فيه ال�سلم على هذا العامل. 

بجوعه���م  برعونته���م,  الع���امل" الق�ساة,ن���كل  "بن���اة  ع���امل  اىل  • ول���ج 
للفرتا����س وحتويله���م الب�سيط���ة اإىل دم ودم���وع, الأر����س اإىل حف���اة 
وث���كاىل واأ�س���واك يح���ط عليه���ا القل���ب والذاك���رة وال�سم���ر واخليال. 
ي�سم���ي ت�سفايغ املبدعني مبختل���ف �سرائحهم ب-بناة العامل- وهو يعني 
اأبناء احلقب  الداخلي الذي يبني���ه هوؤلء يف نفو����س  "ع���امل الإن�س���ان 
التاريخية, كم���ا ميكن لهوؤلء اأن ي�سوهوا اأبن���اء هذه احلقب فيجعلوهم 
اإنهزامي���ني, ا�ست�سلميني, جبناء. فيزرعوا يف نفو�سهم اجلنب والت�سليم 

بالأمر الواقع حتت �سياط التهديد والرعب. "

• كتاباته بنكهة الفل�سفة, لتخلو من الرهافة التي رافقته حتى بعد اأن 
مات,ونح���ن نقراأ كتاباته. فقد �سبق ر�سالت���ه ال�سرية املوجهة لأ�سدقائه, 

التي اعلن فيها خر وفاته,فانتحر..

ستيفان زفايج 
والعالم الذي احببناه 

النم�س����اوي  الكات����ب  ,ول����د   ,1881 ع����ام  • يف 
�ستيفان زفايج, 

• يف ع����ام 1914 ب����داأت رحلة الياأ�س وال�سقاء 
مع �ستيفان زفايج. 

• يف الف����رتة ب����ني عامي 1918 � 1939, عا�س 
�ستيف����ان وجيل����ه م����ن الكت����اب فرتة �س����لم دون 

حروب
األ����ف كتاب����ا مهم����ا بعنوان:  • يف ع����ام 1925, 

ال�سيطان" مع  "املعركة 
• يف ع����ام 1932, انف�س����ل عن زوجته الأوىل 
فريديريك, التي تعبت من متطلباته ومغامراته 

العاطفية.
• يف ع����ام 1933 حرق����ت واأتلف����ت كتاباته يف 
�ساحات اأملانيا, لأن����ه كان يهوديا. بعد اأن عرفت 

كتاباته �سهرة وجناحا كبرا عند القراء. 
اأن عا�س فيها  • يف عام 1934,غادر فيينا,بعد 

)53( �سنة, ليعي�س يف لندن. 
م����ن  "ح����ذار  روايت����ه  كت����ب   1934 ع����ام  • يف 

ال�سفقة". 
اىل  الوىل  هرب����ت زوجت����ه  ع����ام 1938  • يف 
باري�����س, تارك����ة خلفه����ا ع����ددا م����ن املخطوطات 

التي و�سع النازيون يدهم عليها.
ب����لده النم�سا اىل  • يف ع����ام 1938, مت �س����م 

اأملانيا بعد اأن �سيطر عليها النازيني.
اأم����ر  ع����ن  لقرائ����ه  كت����ب   ,1939 ع����ام  يف   •

يخ�س����ه ويخ�����س الثقاف����ة الأوروبي����ة ويخ�س 
اأملاني����ا والنم�سا,ع����ن طاغيته����ا الهال����ك ومن�س����ا 
�سالزبورغ و�سرتاو�����س والرجوازيات امللكية 

والكاتدرائيات••
يف  األتم����ان  بل����وت  اإلتق����ى   ,1940 ع����ام  • يف 
اإنكل����رتا, كان����ت �سكرترته خ����لل كتابته �سرة 

ماري �ستيوارت, وتزوج منها. 
• يف عام 1941, بعد عدة �سهور اأم�سياها يف 
الولي����ات املتح����دة الأمركي����ة, غ����ادر الزوجان 
اإىل الرازي����ل, بهدف اله����روب من رعب احلرب 
الت����ي عا�سه����ا �ستيف����ان ت�سفاي����غ مبثاب����ة رع����ب 
حقيق����ي كما اأنه وجده����ا مبثابة انحلل اأخلقي 

كامل.
"عامل الأم�س",  ع����ام 1942, كتب رواية  • يف 

اأتوبيوغرافيا.
• يف ع����ام 1942, كتب 192 ر�سالة لأ�سدقائه 

يعلمهم انتحاره ومات منتحرًا يف الرازيل.
قاهر  "ماجلن  كتابه  • يف عام 1951 مت طبع 

البحار " ترجمة حبيب جاماتي.
ل����ه خمطوطة  ب�سن����وات �سدرت  وفاته  • بع����د 
خفي����ة وهي رواية جديدة,غ����ر من�سورة �سابقًا 
وغ����ر معروفة وه����ي "ال�سف����ر يف املا�سي".يف 
اأملاني����ا والرتجم����ة لباتي�ست توف����راي عن "دار 
غرا�ّسيه". و�سجلت مبيعاتها اأرقامًا قيا�سية يف 

الدولتني,و�سيتم ترجمتها اىل لغات عدة.

�لعامل �لذي �أحببناه وىلىّ �إىل غري رجعة.وما ياأتي منه لي�س بو�سعنا �أن نتحمله.
وما جدوى �أن يو��سل �ملرء حياة �ساحبة.  

�ستيفان زفايج

م���ت واحتق���رت, ونعم���ت باحلري���ة وُحرم���ت  • ُكرِّ
منها, ومتتعت بالغنى وعانيت العوز.

اأنت عليهم..هل تتوقع مايقابل  • حت���ى لو ا�سفقت 
�سعورك النبيل هذا منهم؟ 

ال�سفقة". من  حذار  "كتاب 
 

• حتطي���م الهيب���ة امللكي���ة يف فرن�س���ا مل يب���داأ م���ع 
�سق���وط �سج���ن البا�ستي���ل وامن���ا ب���داأ به���ذه الق�سة 

الزوجية يف ق�سر فر�ساي.

م���دد خارجي يظل يتطلب  • الفك���ُر حنَي ُيحرم من 
نقطة اأرتكاز ل���ه, وِال دارحول ذاته دورانًا جنونيًا. 
الفك���ر ليتحمل الفراغ هو اأي�س���ًا ينتظرمن ال�سباح 

اىل امل�ساء اأن يحدث �سيئًا؟

اأي مكان.. حتى  اأي مكانة ول يف  • هك���ذا, مل يعد 
الوط���ن احلقيقي ال���ذي اخت���اره قلب���ي, اأوروبا, قد 
فقدت���ه من���ذ اأن جل���اأت للم���رة الثاني���ة اإىل النتحار, 

اإنها تتمزق يف حرب اأخوية. 

واملمي���زة  املواتي���ة,  غ���ر  الظ���روف  اأدرك  اأن���ا   •
رغ���م ذل���ك لع�سرن���ا, والتي اأح���اول فيه���ا اأن اأ�سوغ 
ذكريات���ي, اإنن���ي اأكتب���ه يف بل���د اأجنب���ي, واحل���رب 
قائم���ة, ومن غ���ر اأن تتلق���ى ذاكرتي اأق���ل م�ساعدة, 
اأو ر�سائ���ل اأ�سدقائ���ي, ول ي�سعن���ي اأن اأبح���ث ع���ن 
املعلوم���ات يف اأي م���كان, لأن الري���د يف الع���امل كله 
قد عطل اأو اأعيق من الرقابة, نحن نعي�س متقاطعني 
كم���ا ع�سنا منذ مئات ال�سن���ني, قبل اأن تخرتع ال�سفن 

والقطارات والطائرات والريد.

"مــن أقوالــه "قـــراءات

ــي ــاح ــف فـــاطـــمـــة �ل
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»�ستيفان زفايج«, كما تقدم املوؤلفة املحطات 
الرئي�سي���ة يف حياته, ه���و كاتب من�ساوي 
من مواليد فيينا عام 1881 ومات منتحرا 
يف الرازيل ع���ام 1942. وت�سفه قبل كل 
�سيء باأن���ه املمثل الأكر للأدب النم�ساوي 
حي���ث ج�ّس���د بامتي���از »�سخ���ب« احلي���اة 
الأدبي���ة يف العا�سم���ة النم�ساوي���ة فيين���ا 
خ���لل ف���رتة م���ا ب���ني احلرب���ني العامليتني 

الأوىل والثانية. 
 ما يّتفق حول���ه النقاد واملعلقون عامة هو 
اأن �ستيف���ان زفاي���ج ميثل ظاه���رة حقيقية 
يف الأدب ذل���ك اأن���ه ا�ستط���اع اأن يحاف���ظ 
ب���ني  الأوىل  ال�سف���وف  عل���ى مكانت���ه يف 
الأدب���اء الذي���ن يقراأه���م امللي���ني. وتقول 
املوؤلفة: »هناك �سر عنوانه �ستيفان زفايج, 
وقد ح���ررت هذا الكتاب م���ن اأجل حماولة 

الك�سف عن خفاياه«. 
 لقد ا�ستطاع زفايج وهو »الكتوم واملتحفظ 
اأن ي�سع���ل نارا لدى �سخو�س رواياته واأن 
يجع���ل قارئي���ه ي�سع���رون بح���رارة ه���ذه 
الن���ار«, ت�سي���ف املوؤلف���ة يف م���كان اآخ���ر. 
تكت���ب: »اأ�سول هذه الن���ار هي التي اأردت 

البحث عنها يف حمطات حياته«. 
 ويف بح���ث املوؤلف���ة ع���ن »�سرزفايج« وعن 
ذهب���ت  اأ�سعله���ا«,  الت���ي  الن���ار  »اأ�س���ول 
للتق�سي يف فيين���ا ويف �سالزبورغ, حيث 
اأم�س���ى �سط���را م���ن حيات���ه, يف حماول���ة 
لفه���م »العلق���ة املعّق���دة التي ميت���زج فيها 

احلب والكره« حي���ال النم�سا. كذلك دفعت 
يف  »بيرتوبولي����س«  اإىل  حترياته���ا  به���ا 
الرازي���ل حي���ث انتحر ه���و وزوجته معا 

على خلفية »حالة من الياأ�س«. 
 كان زفاي���ج اأثن���اء حيات���ه حم���ّط اهتم���ام 
النخب يف اأوروبا. لكنه جنح يف ا�ستئثار 
اهتم���ام اجلمه���ور العري����س الي���وم حيث 
مل ي�سب���ح يف عداد »اأولئ���ك الكّتاب ن�سف 
املن�سيني ممن عا�سروه« كما تكتب املوؤلفة 

وت�سيف: »زفايغ ي�سّع دائما«. 
 ول ي���زال يج���ذب الآخري���ن ول يزال���ون 
والواث���ق  ال�سري���ع  اأ�سلوب���ه  يحّب���ون 
وح�سا�سيت���ه ل ت���زال زاخ���رة باحلي���اة«. 
وت���رى املوؤلفة اأي�س���ا اأن هن���اك �سببا اآخر 
ل�ستمرار الهتمام باأعمال �ستيفان زفايج 
وه���و اأن »الظلل اخلفيفة و�سحب الدخان 
املتناث���رة يف اأعماله رمبا تتناظر جّيدا مع 
اأ�سكال قلقنا واأ�سكال عذاباتنا احلا�سرة«. 
امللم���ح الأ�سا�سي���ة الت���ي تقدمه���ا املوؤلفة 
ل�سخ�سي���ة زفاي���ج ه���و اأن���ه كان كرميا يف 
ال�سداقة وم�ساملا ثم ملتزما يف ال�سيا�سة. 
لك���ن الأح���داث املاأ�ساوي���ة الت���ي ارتبطت 
بن�سوب احلربني العامليتني »اأرغمته« على 
اأن يتخذ موقفا. وكان موقفه هو »النتحار 
مع زوجت���ه« بنف�س اللحظة احتجاجا على 
احل���رب. تتم الإ�سارة هن���ا اإىل اأن امراأتني 
كان لهم���ا مكان���ة خا�س���ة يف حيات���ه هم���ا 
زوجت���ه »فريديري���ك« و�سكرترت���ه »ل���وت 

التمان«, التي غدت زوجته الثانية ورافقته 
حتى اآخر يوم من عمره. 

 لك���ن م���ا تك�سف عنه املوؤلفة ه���و اأن زفايج 
ال���ذي كان يظه���ر للجميع اأن���ه »رجل زاهد 
وج���ّدي«, اإمنا كان ب� »حاجة« طوال حياته 

ل� »مغامرات قد تدوم �ساعات اأو �سهور«. 
الأوىل  زوجت���ه  اأن  اإىل  الإ�س���ارة  تت���م   
فريديري���ك »تعبت« م���ن »متطلبات���ه« ومن 
»مغامرات���ه العاطفي���ة« وانف�س���ل يف ع���ام 
1932 وكان���ت قد هرب���ت اإىل باري�س عام 
1938 تاركة خلفها ع���ددا من املخطوطات 

التي و�سع النازيون يدهم عليها. 
 اأم���ا زوجت���ه الثانية »ل���وت التم���ان«, فاإن 
»قربها من كل ما كان يحبه, هو الذي اأيقظ 
غري���زة احلب عن���ده«, كما تكت���ب املوؤلفة. 
وت�س���رح اأن هذه »املعجبة الأبدية« حاولت 
عبث���ا اأن تثني���ه ع���ن النتح���ار ودف���ع به���ا 
اإخل�سها له اإىل املوت بجانبه, وم�ساركته 

رف�سه للحرب. 
 وكان زفاي���ج قب���ل و�س���ول هتلر واحلزب 
الن���ازي اإىل ال�سلط���ة يف اأملانيا, قد ا�سطر 
ملغ���ادرة النم�س���ا ع���ام 1934 ك���ي يعي����س 
متنق���ل من فرن�سا اإىل انكلرتا ثم الوليات 
املتحدة قبل اأن ي�ستقر نهائيا يف الرازيل 
حيث »بدا له اأنه رمب���ا ي�ستطيع اأن يعي�س 
�سعي���دا بعيدا عن �سو�س���اء احلرب«. لكن 
»نزعته ال�سلمية« كما ت���رى املوؤلفة, منعته 
م���ن حتمل ذل���ك »الن���زوع احلي���واين لدى 

الب�سر«. 
 ويف مواجه���ة ذل���ك, واحتجاجا عليه, قام 
ب���كل »ه���دوء و�سف���اء« بتنظي���م انتح���اره 
برفق���ة »ل���وت«. ومل ين�س اأن يق���ول وداعا 
كذل���ك  يكت���ب  واأن  ولأ�سرت���ه  لأ�سدقائ���ه 

و�سيته. 
 وتنق���ل املوؤلف���ة عن���ه كتابت���ه لفريديريك, 
زوجت���ه الأوىل, ال���ذي حاف���ظ معه���ا على 
�سداق���ة عميق���ة, ما مف���اده: »اأكتب لك هذه 
الأخ���رة  ال�ساع���ات  يف  واأن���ا  الر�سال���ة 
م���ن حيات���ي. ل تت�س���وري ك���م اأن���ا اأح�س 

بال�سعادة بعد اتخاذي هذا القرار«. 
لق���د احت�سى �ستيف���ان زفاي���ج كمية كبرة 
قاتل���ة م���ن »الفرون���ال« وا�ستلق���ى عل���ى 
فرا�سه, ثم التحقت به »لوت«, وهي بثوب 
احلم���ام, وفعل���ت ال�س���يء نف�س���ه. مل يفهم 
اأ�سدق���اء زفاي���ج فعلت���ه. واأعل���ن �سديق���ه 
توما����س مان موقفا ناق���دا ب�سدة لها متهما 

الراحل ب� »الأنانية«. 
باهتم���ام  يحظ���ى  كات���ب  حي���اة  و�س���رة 
اجلمي���ع, وي�سي���دون بالتزام���ه ومبواقفه 
العام���ة, علم���ا اأن املوؤلف���ة توؤك���د اأن جميع 
اأعم���ال �ستيف���ان زفايج, با�ستثن���اء »لعب 
ال�سط���رجن« بعي���دة عن ال�سيا�س���ة. وتوؤكد 
اأن و�سعه حدا حلياته »منتحرا« احتجاجا 
على احل���رب وعلى النازي���ة اأعطاه الكثر 
م���ن ال�سدقية عر التطابق ب���ني ما فكر به 

وما فعله.

رأي سـتيفان زفايـج باآلخـر 

 يقول يف 
جمالية 
هولدرلني, 
هي يف 
الوقت نف�سه, 
تعبر دقيق 
عن ماأ�ساته 
ال�سخ�سية. 

يقول �ستيفان زفاي���ج عنهم: "مل 
بزمنه���م, ومل  له���م علق���ة  تك���ن 
يفهم���وا م���ن قبل جيله���م, فمروا 
كالني���ازك او كال�سهب. وقد ملعوا 
فرتة ق�س���رة قب���ل ان يحرتقوا 

يف غياهب مهمتهم. "

ق���ال �ستيفان زفايج يف ت�سارل���ز ديكنز: فقد 
ع���رف ال�سه���رة يف حياته وا�ستمت���ع باملجد 
على عك�س د�ستويف�سكي وبلزاك. فلم تبجل 
اأم���ة كّتابه���ا مثلم���ا جم���د النكلي���ز ت�سارل���ز 
ديكن���ز. وتكمن عبقري���ة ديكنز يف اأنه �سور 
ب�س���كل حقيق���ي مي���زات ونواق����س املجتمع 
الإنكلي���زي يف عه���د امللك���ة فيكتوريا, ولكن 
نظرت���ه القا�سي���ة واملرن���ة ل تن�سى اب���دًا,اأن 
تكون كرمية ومت�ساحم���ة. ولدى ديكنز كما 
لدى بل���زاك ود�ستويف�سكي نلحظ اأنه حتى 
املقهورين اأو املهزومني ميكنهم اأن يعلموننا 

�سيئًا ما.

قدم �ستيفان زفايج عن بلزاك بورتريه 
ل ي�سته���ان ب���ه. فقد ق���ارن بينه وبني 
نابليون. فما حققه نابليون بال�سيف, 
حقق���ه بل���زاك بالقلم. كلهم���ا عبقري 
ومله���م, فق���د اأ�س�س���ا عامل���ني فريدين.
نابليون حلم بتوحيد اأوروبا ون�سف 
حدودها,ولكن���ه اأوق���ف يف �سع���وده 

اخرًا بعد هزميته يف واترلو.
بلزاك كتب الكوميدي���ا الب�سرية,التي 
تق���ل  ل  فه���ي  باأ�س���ره.  عامل���ًا  ت�س���كل 
نابلي���ون.  اجن���ازات  ع���ن  طموح���ًا 
ولكنه���ا متت���از باأنه���ا خال���دة. يق���ول 
�ستيف���ان ت�سفاي���غ: "اإن ع���امل بل���زاك 
موجود بالن�سبة لكل واحد منا �سواء 
اأكان فرن�سيًا اأم من�ساويًا, اإنكليزيًا اأم 
املانيًا. اإنه جلميع الب�سر. فالكوميديا 
الب�سرية التي ت�سور احلياة النف�سية 
ب���كل جوانبه���ا تنطبق عل���ى الإن�سان 

اأينما كان."

يق���ول �ستيف���ان زفايج عن ع���امل د�ستويف�سك���ي الروائي: " 
ينبغي اأن نن���زل اىل اأعماق �سحيقة, ونعر متاهات طويلة 
عري�س���ة قبل اأن ن�سل اإىل �سخ�سية ذلك العملق. فرواياته 
فريدة من نوعه���ا, قوية, جبارة, كما اأنه���ا بعيدة ومرعبة. 

وكلما اأردنا النفاذ اإىل اعماقها ا�سبحت اأكرث �سرية". 
ويق���ول: "بالن�سب���ة لد�ستويف�سكي ل يوج���د جحيم, يوجد 
فق���ط الطه���ر اأي مكان و�س���ط بني اجلنة والن���ار. فالإن�سان 
املع���ذب ال���ذي يح���رتق ه���و اأك���رث واقعي���ة م���ن الإن�س���ان 
املغ���رور, الناجح, اأو البارد الذي جتم���د قلبه يف ال�سرعية 
البورجوازي���ة. فالكائنات احلقيقية ه���ي تلك التي تعذبت, 
والتي حت���رتم العذاب. وع���ن طريق الع���ذاب تو�سلت اإىل 
ال�س���ر النهائ���ي للعامل. اإن من يتعذب ه���و اأخونا عن طريق 
ال�سفق���ة والرحمة. ف���اإن د�ستويف�سكي ه���و النموذج الأكر 
عل���ى الكاتب الذي بنى عاملًا داخليًا بكل اأحلمه, وخماوفه, 

وجنونه."

كت���ب فروي���د ر�سالة اإىل اأندري���ه بروتون ي�ستغرب فيه���ا اأن تكون اأبحاثه م���ن اأهم م�سادر احلرك���ة ال�سريالية, 
واأن يك���ون اأب���ا روحيا لهذه احلركة, م���ع اأن اأ�ساليب الفن بعيدة عن اهتمامه. وبع���د اأن هاجر فرويد اإىل لندن, 
و�س���ل اإليه �سديقه القدمي �ستيفان زفايج ب�سحبة �سلف���ادور دايل عام 1938, و�سرح فرويد باأنه معجب بذكاء 
ه���ذا )ال�ساب الإ�سب���اين(, ولكن دايل ر�سم بعد ذلك باحل���ر الأ�سود �سورة �ساخرة لفروي���د, يبدو فيها كعجوز 
منحو�س, واأعطى ال�سورة ل�ستيفان زفايج وطلب منه اأن يو�سلها اإىل فرويد, ولكن زفايج كتب يف مذكراته اأنه 

مل يعط ال�سورة اإىل فرويد الذي كان مري�سا, وخ�سي زفايج اأن ت�سبب له روؤيتها مزيدا من الأمل.

ي���رى زفاي���ج يف كتابات كازانوف���ا ال�ساخبة بو�سف كل ماي���راه من حياته املث���رة وال�سفيقة التي تغ����س باملتع واللذائذ 
وغ���ر املراعي���ة للأعراف والتقاليد,واأن كل مافيها من غزارة مذهلة من اجلنود والأم���راء, البابوات وامللوك, قطاع الطرق 

واملحتالني, الغ�سا�سني والتجار وكتاب العدل, والفل�سفة, انه معر�س ب�سري جذاب اآ�سر ل اأغنى ول اأغزر منه.
جمع���ه كازانوف���ا وح�س���ده بني دفت���ي كتاب واحد, ي�سي���ف قائل: اأنه���ا ملفارقة عجيب���ة اأن م�ساهر ال�سعراء م���ن معا�سري 
كازانوف���ا م���ن اأمثال )ميتاتيا����س( املوهوب و)بارين���ي( النبيل وغرهما من فر�س���ان ال�سعر,قد طواهم غب���ار الكتب,بينما 
ا�سب���ح كازانوف���ا رمزا �سائعًا وفنان���ًا �سهرًا, افرزه ع�سر النه�سة, معلل ذلك اإىل اأن ما ي�سط���ر اأحد ال�سعراء اإىل اخرتاعه 
وتخيله,ق���د عا�س���ه كازانوفا بكل جوارحه,واأن ما ي�سف لنا اأحد الأدباء من بنات اأف���كاره, فقد عا�سه كازانوفا,عندها باتت 
مذكرات���ه متث���ل حالة فري���دة ومنجمًا ثرًا تغ���ري بغناها وتلهم الكتاب واملوؤلف���ني واأن مئات الرواي���ات وامل�سرحيات مدينة 

ملذكراته باف�سل �سخ�سياتها ومواقفها.

ســتيفان زفايــج.. الصديــق الجريــح 

�ســرية  مــن  �لعديــد  تقدميهــا  بعــد 
حيــاة »رومان غــر�ي« و»كار� مالرو« 
وغريهمــا،  مالــرو-  �أندريــه  زوجــة 
�س �لكاتبــة و�لرو�ئية �لفرن�سية  تكرىّ
دومينيك بونا عملها �الأخري للرو�ئي 
�ل�سهــري »�ستيفان زفايغ« �لذي ت�سفه 
بـــ »�ل�سديــق �جلريــح«، كمــا جاء يف 

�لعنو�ن �لفرعي للكتاب. 

�لكتاب: 
�ل�سديــق  زفايــغ،  �ستيفــان 

�جلريح 
تاأليف: دومينيك بونا 

�لنا�سر: )غر��سيه( باري�س

كازانوفا 
وستيفان 
زفايج

فرويد وستيفان زفايج

ستيفان زفايج وكاليست 
وهولدرلين ونيتشه

ستيفان زفايج 
وهولدرلين

ستيفان زفايج 
ودستوفسكي

ستيفان زفايج وديكنز

ستيفان زفايج وبلزاك
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�سعد حممد رحيم 
خال�س جلبي

كتب العقاد �ساعات بني الكتب فاأجاد. واتبعت مكتبة امللك عبد العزيز تقليدا جميل 
يف ا�ستدعاء املثقفني لرواية جتربتهم مع الكتاب, وعلى املرء اأن يتبع تقليدا مثمرا 
يف حيات���ه, األ مي���ر عليه اأ�سبوع اإل وقراأ كتابا, واطل���ع على مو�سوع مثر, وهذا 
يعن���ي اأن يزور املكتب���ات كما يزور النا����س اأيكيا للمفرو�سات, وامل���ولت للت�سوق 

والنتفاخ بالهامبورجر والآي�س كرمي. 
وت�سيي���ع الوق���ت �سهل, ومن ال�سعب عل���ى �سعب ثرثار التنبه لوق���ع اأقدام الوقت 
الهارب. واأعظم راأ�سمال هو الوقت. وهو عند البع�س يعني املال, ولكنه اأعظم من 

املال فهو ر�سيد اجلنة اأو النار. 
والإن�سان كمعادلة هو جمموع حلظات اجلهد الواعي, مع ملحظة ال�ستجمام بني 
حلظ���ات الإنتاج, ولي�س العك�س فتكون احلياة ك�سل وبطرا وغيبة واأكل وجماعا, 
مع حلظات نادرة للنمو املعريف, فهذه هي حياة الكافرين, الذين يتمتعون ويلهيهم 

الأمل وياأكلون كما تاأكل الأنعام. 
واأن���ا اأعرف �سعف املكتبات ون���درة الكتب اجليدة, واأزع���م لنف�سي اأنني ا�سطدت 
خ���لل اأربع���ني �سنة من حيات���ي 400 كتاب, ميك���ن اأن تو�سل الإن�س���ان اإىل �سدرة 
املنتهى يف التح�سيل العلمي, الذي لي�س له �سقف وقرار وعمق, وفوق كل ذي علم 

عليم, ولكنها جزر يف حميط ل �سواطئ له. 
ويف ه���ذا الأ�سبوع انتهيت من كتاب )�ساعات الق���در يف تاريخ الب�سرية( للروائي 
النم�ساوي �ستيفان زفايج, واطلعت على كتاب )كيف تقراأ كتابا( لفان دورن واآدلر, 
وكذل���ك )ينبوع ال�سباب( لروبرت �سيبا�ستي���ان, وكلها كتب رائعة ين�سح بالطلع 

عليها ملن عنده �سر القراءة. 
كتاب زيفايج 14 حمطة يف التاريخ الإن�ساين, يزعم فيها الروائي اأن تاريخ اجلن�س 
الب�س���ري في���ه تغر وح�سم, وهو ينهج نف�س نهج كتاب �سبع معارك فا�سلة, اأو ذلك 
ال���ذي �سن���ف اأهم مائة و�سبعة ع�سرين كتابا يف تاري���خ العقل, اأو )مايكل هاردت( 
الفلك���ي الأمريكي الذي �سرق كتابه كاتب عربي, ور�سع ا�سمه عليه, بعنوان املائة 

الأعظم يف تاريخ الب�سر اأولهم حممد �س, وو�سع الثاين اإ�سحاق نيوتن. 
ونحن نفخر بالأول, ولكن الثاين حتكم؟ 

وزيفاي���ج يذك���ر ق�س�سا عجيبة عن باب من�سي )ك���ركا بورتا( يف ال�سور الداخلي 
�سمح للعثمانيني بولوج �سور الق�سطنطينية. 

واأعظم �سعر كتبه جوتة من حلظة قبلة من اأولريكه فون فول�ستوف بنت 19 ربيعا 
وه���و ابن 74 عاما, و�سي�سرون اأب���و اجلمهورية كيف اأ�ساع اللحظة اخلالدة, بعد 

مقتل قي�سر يف ا�ستعادة اجلمهورية فدلفت روما للحرب الأهلية. 
وودرو ويل�سون �ساح���ب املبادئ ال� 14 لع�سبة الأمم كيف متكن منه ال�سيا�سيون 
كليمن�س���و واأ�سباهه يف 15 ني�س���ان 1918 يف موؤمتر ال�سلح يف باري�س؛ فذهبت 
مبادئ���ه اأدراج الرياح, و�سلم الراين والألزا�س لذئ���اب ال�سيا�سية الفرن�سيني ففتح 

الباب للحرب العاملية الثانية. 
وكي���ف �ساع���ت واترلو م���ن يد نابلي���ون, بحماقة اجل���رال غرو�سي ال���ذي اأ�ساع 
الفر�س���ة اخلال���دة بالتباع احل���ريف للأوام���ر؛ ف�س���اع يف غاب���ات بوهيميا خلف 
اجلي����س الروي�س���ي امله���زوم مط���اردا, والأملان كان���وا يف واترلو م���ع ولنجتون 
يطحن���ون ناي ونابيلون واجلراند اأرم���ي اجلي�س العظيم. وبطل اكت�ساف القطب 
اجلنوب���ي �سكوت وهو يخط الأ�سط���ر الأخرة لزوجته ويقول زوجتي ثم ي�سطب 

ويقول اأرملتي فقد و�سلوا القطب ولكن اأمواتا؟ 
وكذل���ك ق�سة م���د كابل التلغراف ب���ني اأوربا واأمريكا, يف ملحم���ة من اأعظم ملحم 
العل���م والتقني���ات, على ي���د �سايرو�س فيل���د, والف�سل املتكرر ال���ذي ل يحطم اإرادة 

العظماء؟ 
وق�س���ة الغربال امل�سئوم يف كاليفورنيا, حني اكت�سف الذهب يف اأر�س �سوتر؛ فلم 
تب���ق اأر�سا ومات فقرا, وه���و ميتلك اإمراطورية من الذه���ب اخلال�س ولكن بيد 

احلرامية ولي�س بيده؟

ي�س���ف ت�سفاي���ج الف���رتة م���ا قب���ل احل���رب 
العاملي���ة الأوىل ب� )ع�سر الأم���ن الذهبي( اإذ 
ن�س���ي الع���امل الغرب���ي العن���ف واملواجهات 
امل�سلح���ة, اأو كاد. وان�سغ���ل بالثقافة واملتع 
احل�سية واقتنا�س ف���رح احلياة. اأما "فينا" 
الت���ي ولد وعا����س فيه���ا �سط���رًا عري�سًا من 
حيات���ه, فكانت مدينة زاهية, مرهفة الذوق, 
�سخية, تبحث ع���ن امل�سّرات, تتع�سب للفن, 
وتهي���م بالثقاف���ة.. يقول: "ولكن م���ا الثقافة 
اإْن مل تك���ن خماتل���ة احلي���اة املادي���ة الفظة, 
واحل�س���ول منها على الف���ن واحلب, اأرق ما 
فيها, واأبدع���ه, واأكرثه �سح���رًا وغمو�سًا". 
هناك حيث "املو�سيقا, والرق�س, وامل�سرح, 
واملحادث���ة, وال�سل���وك امل���دين اللئق كانت 

مرعية باعتبارها فنونًا �سخ�سية".
كان���ت تل���ك حي���اة برجوازية بط���رة, ملونة 
وممو�سق���ة. وع���ن ذاك يخرن���ا اأن كل م���ن 
عا�س يف "فين���ا" كان ي�ست�سع���ر الإيقاع يف 
اله���واء, "وكما لو اأن ه���ذه امللكة املو�سيقية 
ق���د عّرن���ا عنه���ا, نح���ن الكّت���اب, يف نرثن���ا 
املكتوب بكل عناية. فاإن الإح�سا�س بالإيقاع 
ق���د دخ���ل يف �سل���وك الآخري���ن الجتماع���ي 
وحياته���م اليومي���ة". كان ت�سفاي���ج, يومها, 
)ومعه برجوازي���ة اأوروبا( بعي���دًا جدًا عن 
حم���ن اجله���ة الأخ���رى م���ن الع���امل. اأق�سد: 
ع���امل ال�س���رق واجلن���وب. ومل تك���ن ق�سية 
ال�ستعم���ار قد هيمن���ت على املن���اخ الفكري 
وال�سيا�س���ي مثلم���ا �سيح�س���ل بع���د احلرب 

الثانية.

مل يك���ن م���ن ب���ني برجوازي���ي ومثقف���ي ذلك 
الزم���ن من يفك���ر باحلرب واخل���راب, وكاأن 
احلرب مل تكن �سوى ظاهرة تخ�س الع�سور 
ال�سالفة الهمجية, واجلاهلة, والعمياء التي 
مل تك���ن قد اكت�سف���ت فتنة احلي���اة بعد. كان 
ذل���ك الوه���م ي�ستحوذ عل���ى العق���ول, ويبّلد 
نوعًا ما احل����س ال�سيا�سي الواقعي ال�سليم, 
فيم���ا �سبح احل���رب يت�سلل خفي���ة, والنا�س 
اخللفي���ة,  اأوروب���ا  �س���وارع  اإىل  غافل���ون, 
ويح���وك �سبكته املميتة يف اأقبي���ة ال�سيا�سة 
وامل�سالح الهوج���اء.. كانت �سهوة ال�سلطة, 
كم���ا هو �ساأنه���ا يف كل زمان وم���كان, حتفر 
عميق���ًا, وم���ن دون ح�ساب للثم���ن الإن�ساين 
الفادح, حتت ال�سط���ح الراق, للإطاحة مبا 

هو قائم وتدمره.
حت���در ت�سفايج م���ن عائلة يهودي���ة مو�سرة, 
وعا����س طفولة ومراهقة اآمنت���ني. اأما بيئته 
تقاليده���ا  له���ا  عموم���ًا,  حمافظ���ة,  فكان���ت 
العلق���ات  جم���ال  يف  ل�سيم���ا  ال�سارم���ة, 
العاطفي���ة ب���ني اجلن�سني. وعل���ى الرغم من 
اإقبال���ه املحم���وم, مبكرًا, عل���ى تثقيف ذاته, 
اإّل اأن���ه كان متذم���رًا م���ن مدر�ست���ه الثانوية 
مبناهجها املتحج���رة, وقوانينها ال�سارمة: 
"كانت املدر�سة بالن�سبة لنا اإكراهًا, وبرمًا, 
وانقبا�س���ًا, مكانًا ن�سطر فيه اإىل )تعّلم ما ل 
ي�ستحق التعلم( مبقادي���ر دقيقة". وقد فهم, 
ولك���ن بعد حني, اأن ه���ذا الأمر كان مق�سودًا 
حي���ث تخ�سى ال�سلط���ات ال�سب���اب و�سغفهم 
بالتغي���ر والتح���ولت ال�سريع���ة, ول تث���ق 

بهم. فر�سال���ة تلك املدار�س, كم���ا يقول: "مل 
تك���ن, يف احلقيقة, ت�سهم يف تقدمنا, بل يف 
نا, واأّل ت�سوغنا من الداخل, بل  تاأخر منوِّ
اأن تعّدن���ا باأق���ل م���ا ميكن م���ن التعار�س مع 
اخلط���ة املر�سومة, واأّل تزي���د مقدراتنا, بل 
حه���ا". وكذلك,  اأن تخ�سعه���ا للتحكم وت�سطِّ
مل تك���ن الدرا�س���ة يف اجلامع���ة مغري���ة له.. 
مل يجذب���ه اأي ف���رع, اأو اأي اأ�ست���اذ. وكان قد 
ُمن���ح احلري���ة كامل���ة, م���ن قب���ل عائلته, يف 
اأن يخت���ار جم���ال تخ�س�سه, بي���د اأن طريقة 
التعل���م والخت�سا�سات كله���ا مل تكن لت�سبع 
نه���م �سخ�س ل���ه طبيعته وميل���ه اإىل الإنتاج 

درا�س���ة  نح���و  اجت���ه  واأخ���رًا  الإبداع���ي. 
الفل�سفة, ل تلبية لن���داء داخلي, واإمنا لأنها 
الن���وع الأق���ل اإزعاجًا ل���ه. ويف ه���ذا الوقت 
يف  وين�سره���ا  الق�سائ���د  يكت���ب  اأ�سح���ى 
ال�سح���ف واملج���لت, حتى جاءت���ه اللحظة 
ال�سعي���دة ح���ني وافقت دار ن�س���ر كرى على 
طب���ع جمموعت���ه ال�سعري���ة الأوىل. وكان���ت 
املفاج���اأة ملّ���ا طل���ب من���ه املو�سيق���ار ال�سهر 
ماك����س رج���ر تلحني �س���ت م���ن ق�سائدها.. 
يقول: "اإن اأ�سعاري املهملة منذ عهد بعيد قد 

حملتها عر الزمن مو�سيقا فنان كبر". 
اأتاح���ت له �سهرته التعّرف عل���ى اأهم �سعراء 
ع�س���ره وكّتاب���ه وفنانيه. وهرب���ًا من عقدة 
الأم���ان التي زرعها فيه ي�س���ر حياته وغناها 
امل���ادي فق���د مال بروح���ه نحو اأولئ���ك الذين 
ُتُطل���ق عليهم ت�سمي���ة الأف���راد ذوي القلوب 
الوّق���ادة, الذي���ن ه���م ب���ل ه���دف, ويبددون 
وي���زدرون كل �سيء. وهذا م���ا جعله مفتونًا 
بالغرائ���ب. وفيما بع���د راح ينزع نحو ر�سم 
ق�س�س���ه  يف  اجلاحم���ة  العنيف���ة  الطبائ���ع 

ورواياته.
ويف باري����س, يف اأوج �سني فتوته و�سبابه 
ج���ال يف ال�سوارع بحثًا عن "باري�س هري 
الراب���ع, ولوي����س الراب���ع ع�س���ر, ونابليون 
والثورة, ع���ن باري�س ريتيف دول بريتون, 
وبل���زاك, وزول, و�س���ارل � لوي����س فيلي���ب, 
ب���كل �سوارعه���ا و�سخ�سياته���ا واأحداثها". 
التق���ى اأدب���اء كب���ار, وتنق���ل ب���ني امل�س���ارح 
ومعار����س الت�سكي���ل وقاع���ات املو�سيق���ى, 

وارت�س���ف بلذة ق�سوى م���ن منابع الفنون.. 
دخل مر�س���م رودان, واألف���ى نف�سه غر قادر 
عل���ى الكلم وه���و يقف بني متاثيل���ه, وكاأنه 
اأحده���ا, كما ي�سف لن���ا. كان مرتبكًا, روحه 
ترتع����س يف ح�سرة الفن املله���م, احلقيقي. 
ووّد ل���و يقّب���ل يد ذل���ك الفنان الكب���ر بعدما 
بقي يراقبه ل�ساعة وهو ير�سم يف حمرتفه: 
"لقد راأيت يف تلك ال�ساعة ال�سر اخلالد لكل 
ف���ن عظيم". و�س���ارت اأوروبا كله���ا ف�ساءه 
الروح���ي والإبداع���ي.. ذه���ب اإىل اإيطالي���ا 
واإنكل���رتا وبلجي���كا وهولن���دا وغره���ا من 
البل���دان, جاع���ًل م���ن �سق���ة ل���ه يف "فين���ا" 
جمرد موطئ ومر�سى, يع���ود اإليها من اأجل 
الراح���ة والنط���لق ثانية فيم���ا بعد. ولكن, 
م���ن الغريب, يف هذه الآونة, اأن يطغي عليه 
اإح�سا����س باأن كل �سيء حول���ه موؤقت, واإىل 
زوال. ول���ذا مل يرتبط بق���وة باأي مكان. ذلك 
الإح�سا����س �سيعينه يف مواجه���ة ال�سدمات 
بع���د �سن���وات قليلة ح���ني ي�سرع ذل���ك العامل 
الآمن واملرتف وامل�سامل حوله, ومثلما يبدو 

يف ظاهره, بالنهيار بفعل وح�س احلرب. 
كان���ت روؤيت���ه اآن���ذاك اإىل كل م���كان ي���زوره 
رومان�سية حامل���ة. وقد راأى يف اأمريكا التي 
ع���ر املحي���ط اإليها باأنه���ا "وال���ت وايتمان, 
الأخ���اء  الإيق���اع اجلدي���د, وع���امل  واأر����س 
الق���ادم". ويب���دو اأن روحه املرتع���ة بال�سعر 
واملو�سيق���ى والأل���وان كان���ت تعجز يف ذلك 
الوق���ت ع���ن حت�س�س دبي���ب اخلط���ر القاتل 
ال���ذي ي�س���ري حت���ت جل���د الع���امل الغرب���ي 

برمت���ه.. مل يفه���م مل���اذا كان���ت عل���ى اأوروبا 
وتنتح���ر.  احل���رب  جحي���م  اإىل  تذه���ب  اأن 
وتف�سره الذي يعطيه يجانب واقع احلال, 
حي���ث يت�س���ادم امل�سالح وي�ستع���ر ال�سراع 
م���ن اأجل ال�سيطرة على م�س���ادر الرثوة يف 
امل�ستعم���رات, وحيث تبحث كل دولة قومية 
راأ�سمالية عن مناطق نفوذ اأكر على ح�ساب 
مناف�سيه���ا, وحيث يعمي اجل�س���ع والغرور 

والتع�سب نفو�س بع�س النا�س.
يكتف���ي ت�سفاي���ج بالتلمي���ح اإىل اأن كل دولة 
�سع���رت "باأنها قوية على حني غرة, ون�سيت 
اأن كل دول���ة اأخ���رى �سع���رت بال�س���يء ذاته, 
واأرادت املزي���د, واأرادت �سيئ���ًا م���ن ال���دول 
الأخ���رى". واآمن مع اأبناء جيله من املثقفني 
الرجوازيني باأن هم�س العقل �سوف ُي�سكت 
�سوت اجلنون يف اللحظة الأخرة, غر اأن 
ذلك ال�سوت كان من العت���و والوح�سية اإىل 
احل���د ال���ذي اأط���اح بالعق���ل, ليفت���ك, من ثم, 

بالب�سر والعمران.
ومن واديهم ال�سحري وثق املثقفون اأولئك, 
ومنهم ت�سفايج, بالعامل والأدب. وت�سوروا 
اأن اأعم���اًل فني���ة واأدبي���ة رفيع���ة ميكنه���ا اأن 
ر�سده���م.  اإىل  باحل���رب  املهوو�س���ني  ُتعي���د 
توّهمنا  العدي���دة  احلما�سة  �ساع���ات  "ويف 
اأنن���ا ر�سمن���ا طريق اخلل�س للع���امل. ولكن 
الع���امل قّلم���ا همّت���ه تل���ك التجلي���ات الأدبية, 
وغ���ادر  امل�س���وؤوم".  �سبيل���ه  يف  وم�س���ى 

ال�سب���ان اإىل احلرب بج���ذل, وبكراهية غر 
مفهوم���ة للآخر/ العدو. غر اأنهم �سرعان ما 
اكت�سفوا اأن احلرب اأبعد ما تكون عن النزهة 
ورومان�سية البطولة مثلما تخيلوها, بعدما 
وتعفن���ت,  اخلن���ادق  يف  اجلث���ث  تناث���رت 
وامتلأت املدن اخلربة باملعاقني واملت�سردين 
واجلوع���ى, و�سار اجلمي���ع يف درب الآلم. 
وكان اأ�س���د ما ي�سايق ت�سفاي���ج هو اأن كرثًا 
م���ن اأ�سدقائ���ه احلميم���ني ينتم���ون اإىل تلك 
البلدان التي حتاربها بلده. ويف �سوي�سرا 
�سي���زور روم���ان رولن الفرن�سي يف غرفته 
ال�سغ���رة: "كن���ت م���دركًا اأن ال�سديق الذي 
اأواجهه اأهم رج���ل يف ذلك الوقت الع�سيب, 
واأن �سم���ر اأوروب���ا الأخلق���ي كان يتكل���م 

من خلله".
انته���ت احل���رب العاملي���ة الأوىل, وُهزم���ت 
اأملاني���ا, ومعه���ا ب���لده النم�س���ا, فع���اد اإليها 
وق���د احت�س���د يف العا�سم���ة وحده���ا مليونا 
جائ���ع وب���ردان. واإذذاك �سع���ر مب�سوؤوليته 
الأخلقي���ة يف اأن يجع���ل م���ن فن���ه و�سيل���ة 
لتجاوز الهزمية. وهن���ا يبداأ ب�سرد تفا�سيل 
ذلك الكفاح املرير ال���ذي خا�سه اأبناء جلدته 
م���ن اأجل احلي���اة واحلري���ة. وكان رد الفعل 
هائ���ًل عل���ى العامل الق���دمي وتقالي���ده ومثله 
الزائف���ة. ورغب اجليل اجلديد بالتمرد على 
كل ما ميت ب�سلة اإىل املا�سي, و�سياغة قدره 
اخلا����س, والتحلي���ق يف امل�ستقبل. وجتلى 

ه���ذا الأم���ر باأو�س���ح م���ا يك���ون يف ميادين 
الر�سام���ون  اأعل���ن  "فق���د  والآداب  الفن���ون 
اجلدد اأن كل ما اأبدعه رمرانت, وهولباين, 
وفيل�سكوي���ز قد انتهى اأم���ره, و�سرعوا يف 
اأكرث التجارب التكعيبية وال�سريالية اإغرابًا 
وخيالي���ة. فف���ي كل �س���يء اأُق�س���ي العن�سر 
املفه���وم: اللح���ن يف املو�سيق���ا, وال�سبه يف 

اللوحات, والو�سوح يف اللغة".
عا�س���ت ب���لده النم�س���ا اأ�س���واأ �سنواتها بعد 
احل���رب, نف�سي���ًا ب�سعوره���ا بع���ار الهزمي���ة 
الت�سخ���م  ب�سي���وع  واقت�سادي���ًا  وال���ذل, 
و�سيا�سي���ًا  واخل���راب,  والفق���ر  والبطال���ة 
بتقل����س م�ساح���ة الإمراطوري���ة وفقدانها 
هيبته���ا. وعل���ى الرغ���م من مرور م���ا يقارب 
العق���د )1924 � 1933( م���ن ال�سلم, قبل اأن 
يجلب الفو�سى لأوروبا والعامل ذلك الرجل 
الذي ا�سمه هتلر. فاأملانيا املجاورة, ب�سعبها 
املن�سب���ط وروحها الع�سكرية, والتي نعمت 
باحلري���ة اأخ���رًا, مل تعرف م���اذا تفعل بهذه 
النعمة, وله���ذا �سّلمت زم���ام م�سرها ثانية 
ملن يريدون �سلب تلك النعمة/ احلرية منها. 
وهك���ذا كان. وما �سّعر حق���د الأملان وجعلهم 
يتقبل���ون هتل���ر بحما����س ه���و الت�سخم كما 
يقول ت�سفايج. هتلر الذي ا�ستطاع مبكره اأن 
د للفو�سى القادمة. "اإن  يخدع اجلميع وميهِّ
هتل���ر مل ينجز �سيئًا اأبرع م���ن هذه الطريقة 
يف تلم����س طريق���ه عل���ى مهل���ه, وال�سغ���ط 
املتوا�س���ل, م���ع تزاي���د القوة, عل���ى اأوروبا 
الت���ي كانت مت�سائل���ة اأخلقيًا, ث���م ع�سكريًا 
اأي�س���ًا". وُنفذت اخلط���ة اجلهنمية: ع�سكرة 
املجتم���ع, وبن���اء الدول���ة البولي�سية, وزرع 
اخلوف يف النفو����س, وقمع احلريات باأ�سد 
الو�سائ���ل ق�سوة, واإح���راق الكتب واإعدامها 
قب���ل الإق���دام عل���ى ت�سفي���ة املعار�س���ني من 

الب�سر.
بامل�سامر  الكت���ب  يثبتون  كان���وا  "وهن���اك 
اآل���ة الت�سه���ر اخل�سبي���ة عل���ى ع���ادة  عل���ى 
الأمل���ان القدم���اء... وق���د ح�سل���ت اأن���ا عل���ى 
ن�سخ���ة اأح���د كتبي مثقب���ة بامل�سام���ر هدية 
من طالب �سديق كان قد ا�سرتدها بعد تنفيذ 

حكم الإعدام بها".
توا�سل ت�سفايج, يف الفرتة ما بني احلربني, 
م���ع كّتاب وفناين ومفك���ري ع�سره الكبار.. 
منهم الروائي مك�سي���م غوركي, واملو�سيقي 
�سرتاو�س, والر�س���ام �سلفادور دايل, وعامل 
النف����س الأ�سه���ر فرويد. وظلت �س���وق كتبه 
رائج���ة, تباع منها مئات اآلف الن�سخ, وهذا 
ما اأزعج هتلر �سخ�سيًا, ف�سجل ت�سفايج هذا 
الأمر ك�سيء �سار يف حياته. وكان يف قرارته 
يحد����س بالكارثة التي تلوح نذرها. "بدا يل 
اأن اأوروب���ا يحك���م عليه���ا جنونه���ا باملوت, 
اأوروب���ا موطنن���ا املقد����س, مه���د ح�سارتنا 
العار�سة وهيكل اآلهتها". وكان حمّتمًا عليه 
اأن يب���داأ رحلة الهج���رة والت�سرد ثانية, واأن 
يواجه نظرات احلق���د والريبة من مواطني 
البل���دان الأخرى لأنه ينتم���ي اإىل الأمة التي 
حتاربهم. وي�سف بدق���ة موؤملة حالة املهاجر 
واملنف���ي ال�سعوري���ة, ه���و املواط���ن العاملي 
مثلم���ا ي�سف نف�سه, اإذ "ياأخذ احرتام الذات 
ر  بالت�ساوؤل, وكذلك الثقة بالنف�س... لقد ُدمِّ
اإىل الأب���د تطابقي الطبيعي م���ع اأ�سل ذاتي 
وجوهره���ا... وا�ستح���وذ علّي �سع���ور باأن 
عل���ّي اأن اأع���رِّ ع���ن امتن���اين ع���ن كل ن�سمة 
اأحرم منها �سعبًا اأجنبي���ًا". وعلى الرغم من 
اأن���ه كان موؤمن���ًا ب���اأن الع���امل �سيتخطى هذه 
املحن���ة الرهيبة, ولكن اأنهكه, واأرهق ذهنه, 
ر وك���م جحيم على  ت�س���اوؤل م���وؤداه: كم مطهِّ

ذلك العامل اجتيازه قبل ذلك؟. 
يف 15 اآب 1941 رح���ل اإىل الرازي���ل م���ع 
زوجت���ه اإليزابث �سارل���وت زفايج, ويف 23 
�سباط 1942 انتحرا معًا بعد اأن كتب ر�سالة 
�سكر للرازيل الكرمية التي وّفرت له اأ�سباب 
الراح���ة.. يق���ول يف نهاي���ة ر�سالت���ه تلك: " 
حتيات���ي اإىل كل اأ�سدقائي ع�سى اأن تت�سنى 
لهم روؤية الفجر بعد هذا الليل الطويل! وها 

اأنا اأتقدمهم, وقد فرغ �سري متامًا".

القــدر فــي  ســاعات 
تاريخ البشرية

ــــس  ــــي عــــالــــم األم ذلـــــك االنــــهــــيــــار ف
لسـتيفان زفايـج 

ن �ستيفان زفايج مذكر�ته �ملو�سومة )عامل �الأم�س( يف حلظة  دوىّ
حرجة من تاريخه �ل�سخ�سي وتاريخ �لعامل. ففي مطلع �الأربعينيات 
من �لقرن �ملا�سي كانت �حلرب �لعاملية �لثانية يف �أوج �حتد�مها، فيما 
كان هو يف �لرب�زيل يخطط لانتحار مع زوجته. وبد� كما لو �أن 
كتابه، هذ� �الأخري، كان بيانًا ختاميًا موؤ�سيًا حلياة مل ت�سر على ما 
ير�م. وقد حاول بحر�س �سديد �أن يبقي على �تز�ن ذهنه، و�سفاء 
ذ�كرته، وهدوء نف�سه، وهو يت�سدى للكتابة عن �ستة عقود �سهد 
�أحد�ثها، ال �سيما يف �أوروبا، منذ ثمانينيات �لقرن �لتا�سع ع�سر، 
وحتى �ساعة �نتحاره يف منفاه مبدينة برتوبولي�س �لرب�زيلية يف 
�لعام 1942. حيث جرت وقائع حربني عامليتني طاحنتني. و�سعدت 
يف غ�سون ذلك حركات �سيا�سية كربى مت�سارعة كال�سيوعية 
و�لفا�سية و�لنازية، ومعها ر�أت �لنور مد�ر�س وفل�سفات �حلد�ثة يف 
حقول �الأدب و�لفن و�لفكر. فيما تغري �لو�قع �جليو �سيا�سي للقارة 
�لعجوز حتت وطاأة �ل�سر�عات و�ملوؤ�مر�ت و�حلروب. وما �أر�د زفايج 
نقله للقر�ء يف نهاية �الأمر لي�س تفا�سيل �سريته �لذ�تية وح�سب، 
ه �ساهد�ً من طر�ز فريد، على ما  و�إمنا روؤيته لتحوالت ع�سره، بعدِّ
جرى حقًا يف تلك �حلقبة �لعا�سفة. فكتاب )عامل �الأم�س/ ترجمة: 
عارف حديفة.. د�ر �ملدى ـ دم�سق/ 2007( هو �سهادة يعتد بها عن 
جيله وزمنه، �أدىل بها وكاأنه يرمي �إىل �لتخفف من عبء باهظ يثقل 
كاهله، وقبل �أن ي�سع حد�ً، باختياره �حلر، حلياته، يف منفاه �لبعيد. 
ومن يقر�أ �لكتاب بروية يدرك �أي قدر من �ملر�رة و�لغ�سب كانت 
روحه تنطوي عليه، وكم عانى من �أجل �أالىّ تظهر بني �سطوره تلك 
ة �لتي كان ي�سعر بها يف �أعماقه. �ملر�رة وذلك �لغ�سب، باحلدىّ

ف  �أتاحت له �سهرته �لتعرىّ
علــى �أهــم �سعــر�ء ع�سره 
ابــه وفنانيــه. وهربًا  وكتىّ
�لتــي  �الأمــان  عقــدة  مــن 
زرعهــا فيــه ي�ســر حياته 
وغناهــا �ملــادي فقــد مــال 
بروحه نحو �أولئك �لذين 
ت�سميــة  عليهــم  طلــق  ُتُ
�لقلــوب  ذوي  �الأفــر�د 
�لذيــن هــم با  ــادة،  �لوقىّ
هدف، ويبددون ويزدرون 
كل �ســيء. وهــذ� ما جعله 
مفتونــًا بالغر�ئــب. وفيما 
بعــد ر�ح ينزع نحــو ر�سم 
�لطبائع �لعنيفة �جلاحمة 

يف ق�س�سه ورو�ياته.



�لعدد )2477(�ل�سنة �لتا�سعة - �الربعاء )9( �أيــار 82012

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

9 �لعدد )2477(�ل�سنة �لتا�سعة - �الربعاء )9( �أيــار 2012

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

عر�س: زينة �لربيعي

والقارئ للكتاب يلحظ مدى ا�ستفادة زفايج 
من درا�سته علم النف�س الذي كر�سه اأي�سًا يف 
كتاباته للروايات النف�سية, واختلفت اأحجام 
الف�س����ول التي خ�س�ست للمبدعني كل ح�سب 
اأهميت����ه وطبيع����ة ابداعه, كما ه����و احلال مع 
حظي����ا  اللذي����ن  وتول�ست����وي  د�ستويف�سك����ي 
مب�ساحة وا�سعة جدًا من حجم اجلزءين, كما 
اعتمد زفايج عل����ى اأ�سلوب مبتكر يف تعريفه 
لأبط����ال درا�ساته عندما جعله����م يعرفون عن 
نف�سه����م ع����ر اقتبا�س����ه لأجزاء �سغ����رة مما 
كتب����وه ليفتت����ح به����ا كل واح����د منه����م للف�سل 
املخ�س�����س له, ليتابع بعده����ا زفايج الغو�س 
يف تفا�سي����ل اأعماله����م وابداعاته����م لتتحول 
ف�سول كتابه اىل مراآة تعك�س جميع الظروف 
وال�سيا�سي����ة  والجتماعي����ة  القت�سادي����ة 
والأخلقي����ة لأوروب����ا يف مراحل خمتلفة من 
الق����رن التا�سع ع�س����ر التي تاأثر به����ا اأ�سحاب 
ف�س����ول الكت����اب وحولها واأع����ادوا �سياغتها 
يتع����دى جمي����ع  ال����ذي  باأ�سلوبه����م اخلا�����س 
احل����دود ال�سيقة ويتح����ول اىل ر�سالة عاملية 
تلم�����س الن�ساني����ة جمع����اء, هذا م����ا يوؤكده 
زفاي����ج يف مقدمة درا�سته ع����ن د�ستويف�سكي 
حيث يقول: )انه من الأم����ور ال�سعبة والتي 
تزي����د امل�سوؤولية اأن يتح����دث املرء عن فيدور 

د�ستويف�سك����ي واأهميت����ه بالن�سب����ة اىل عاملنا 
الداخلي حديثًا له قيمة, لأن ات�ساع مدى هذا 
الوحي����د وجروته يقت�سيان مقيا�سًا جديدًا. 
ذلك لأن����ه يخيل للمرء للوهلة الأوىل اأنه يجد 
عم����ًل مغلقًا عل����ى نف�سه, واأنه يج����د اأديبًا, ثم 
يكت�س����ف �سيئًا ل ح����دود له, كونًا ل����ه كواكبه 
الدوارة اخلا�سة به ومو�سيقاه الأخرى التي 
ترتدد يف اأجوائه(, ويبني الكاتب جانبا اخر 
من ما�س����اة حياة دو�ستويف�سك����ي حيث يبني 
ان اخل����وف هو النطب����اع الول الذي يتوىل 
املرء دائما اجتاه دي�ستويف�سكي, والنطباع 
الث����اين فح�سب هو انطب����اع العظمة.على ان 
م�سره اي�س����ا يبدو اول الم����ر لدى النظرة 
العاب����رة قا�سي����ا فظ����ا مبقدار مايب����دو حمياه 
فلحي����ا وعاديا.ويح�س املرء بذلك اول المر 
تعذيب����ا لمعن����ى له ,ذل����ك لن ه����ذه ال�سنوات 
ال�ستني تع����ذب اجل�سد املتداع����ي بكل ادوات 
احل����لوة  يجل����و  املحن����ة  فمح����ك  التعذي����ب 
ع����ن �سباب����ه وع����ن �سيخوخته ومن�س����ار المل 
اجل�سدي ي�سل يف عظامه وم�سمار احلرمان 
احلل����زوين يتغلغ����ل في����ه بق�سوة حت����ى يبلغ 
ع�س����ب احلي����اة ,وترتع����د ا�س����لك الع�ساب 
امل�ستعل����ة وتنتف�����س يف غ����ر انقط����اع خلل 
اع�سائ����ه,ومل يذخرع����ذاب ومل ين�س تعذيب 

ويب����دو ان ه����ذا امل�س����ر اول الم����ر ق�س����وة 
لمعنى لها لنه كان يراد ان ينحت منه �سيء 
خال����د وان����ه كان هائ����ل ليكون ملئم����ا لرجل 
هائل.ولي�سبه طريق حياته يف اي نقطة من 
نقاطه الطريق العري�����س املمهد متهيدا جيدا 
وال����ذي �س����ار علي����ه كل الدب����اء الخرين يف 
الق����رن التا�سع ع�سر ويح�س امل����رء هنا دائما 
باأل����ه للق����در غا�سب يجد متع����ة يف ان يختر 
نف�س����ه اختبار قوي����ا قا�سيا مع اق����وى النا�س 
فم�سر د�ستزيف�سك����ي م�سر مطبوع بطابع 
العه����د الق����دمي م����ن الكت����اب املقد�����س ,م�سر 
بط����ويل ولي�س فيه �سيء من الع�سر احلديث 

واحلياة املدنية العادية.
وال�سخ�سي����ة الخرى الت����ي تناولها �ستيفان 
زفايج يف درا�سته هو هلودرن ويبداأ الف�سل 
باحلدي����ث مبقولة مهمة يف" موت امبدوقل" 
))لق����د كان الليل وال����رد خليق����ني ان ي�سودا 
الر�س����ني وكانت الروح خليقة ان جتهز على 
نف�سه����ا لو ان اللهة اخلرة مل تبعث من حني 
اىل اخ����ر مبثل هوؤلء الفتي����ان, لتنع�س حياة 

النا�س الذابلة((
الق���رن اجلديد ,الق���رن التا�سع ع�سر ,ليحب 
�سبابه فقد ن�ساأ جيل متوقد انه يندفع اندفاعا 
ناري���ا جريئا من كل م�سارات الريح يف وقت 

واحد, م���ن جلميد اوروب���ا املت�سدعة نحو 
�سف���ق فج���ر حري���ة جدي���دة لق���د بع���ث نف�س 

الثورة احلياة يف هوؤلء الفتيان.
وينتهي متحدثا بطريقة لتخلو من اجلمالية 
والدق���ة حي���ث يب���ني ان ال�س���ورة الفكري���ة 
تختفي لهول���درن يف ركام الن�سي���ان اعواما 
وعقودا كما يختفي متثال اغريقي يف ح�سن 
الر�س ولكن عندما ينقب عن الفلذة املبتورة 
اخرا جهد ينطوي على احلب ويخرجها من 
الظ���لم ي�سعر جيل جديد,وقد توله العجب 
,بنقاء �سورة الفت���ى املرمرية الذي ل �سبيل 
اىل تعكرهو ومبقايي�س رائعة تن�سب على 
�س���ورة فتى الغريقي���ة الملانية الخر مرة 
اخرى,وتزده���ر احلما�سة كما كانت بالم�س 
,على �سفته املرتمنة,وتبدو كل الربعة التي 
يب�س���ر بها عل���ى ال�سواء خمل���دة يف �سورته 
الوحيدة وبجبهة املتنور امل�سرقة يخرج من 

موطن حافل بال�سرار عائدا اىل ع�سرنا.
بلزاك

ول���د بلزاك عام 1799 يف التورين,يف اقليم 
الغي����س يف موط���ن رابلي���ه املت�س���م بامل���رح 
والعذوب���ة.يف حزي���ران 1799 ,والتاري���خ 
جدي���ر بان يك���رر ,وقد ع���اد نابليون –وكان 
الع���امل ال���ذي بعث���ت اعماله ال�سط���راب فيه 
م���ازال ي�سمي���ه بوناب���رت- يف ه���ذه ال�سن���ة 
من م�س���ر اىل وطنه ,ن�سف منت�سر ون�سف 
ه���ارب.وكان ق���د قاتل حتت اب���راج �سماوية 
اجنبية, امام ال�سهود احلجريني من الهرام 
,ث���م ان�س���ل اىل �سفين���ة �سئيل���ة ب���ني �سف���ن 
نيل�سون احلربي���ة املرتب�س���ة, متعبا,ليكمل 
يف �سلب���ة عم���ل ب���داأ بداية جليل���ة ,وجمع 
بع���د ب�سع���ة اي���ام م���ن و�سول���ه حفن���ة م���ن 
اتباع���ه ,وطهراجلمعي���ة الوطني���ة ,وانتزع 
ال�سي���ادة على فرن�سا لنف�س���ه بقب�سة واحدة 
,ويعد ع���ام1799 ,ع���ام مي���لد بلزاك,بداية 
المراطوري���ة, فالقرن اجلديد ماعاد يعرف 
اجل���رال ال�سغر,وماع���اد يع���رف املغام���ر 
الكور�سيك���ي , ب���ل غدا ليع���رف ال نابليون 

,امراطور فرن�سا.
ومت���ر ع�س���رة اع���وام وخم�س���ة ع�س���ر عام���ا 
اليدي  – ومازالت  بل���زاك  فتوة  –�سنوات 
املتعط�س���ة اىل ال�سلط���ة تلف ن�س���ف اوروبا 
,بينم���ا تنت�س���ر احلم���ه الطاحم���ة بجناحي 
الن�س���ر عل���ى الع���امل كل���ه م���ن ال�س���رق اىل 
الغرب.ولميك���ن ان يك���ون عم���ره غ���ر ذي 
�ساأن بالقيا����س اىل رجل كبلزاك الذي �سارك 
مبعان���اة كل �سيء بهذه احل���دة. ان يتطابق 
�ست���ة ع�سرة عاما م���ن النظ���رات الوىل اىل 
ماحول���ه من �سن���وات المراطوري���ة ال�ست 
ع�س���رة؛ �سنوات تل���ك الفرتة الت���ي قد تكون 
احفل فرتات تاريخ العامل باخليال والبداع 
او لي�ست املعاناة املبكرة والقدر يف احلقيقة 
جم���رد وجه���ني داخل���ي وخارج���ي ,ل�س���يء 

واحد؟ 
ولميكن تن���اول علمه الفن���ي بنظرة واحدة 
يق���وم  الثمان���ني  املجل���دات  �ساملة.فف���ي 
ع�سر,وعامل ,وجيل.ومل جتري من قبل ابدا 
حماولة واعية لخ���راج عمل جبار كهذا ومل 
تكاف���اأ جراءة ارادة عملقة مكافاة اف�سل من 
هذه.فعمل���ه يهب للم�ستمتع���ني امل�سرتيحني 
الذي���ن يبتغ���ون عن���د امل�س���اء,اذ يهربون من 
عاملهم ال�سيق ,�س���ورا جديدة وانا�سا جددا 
,وانفعال ولهوا متغرا ,لكتاب امل�سرح مادة 
ملئ���ا ت املا�سي ,وللعلماء في�سا من امل�سكلت 
والنقاط احلافزة على التفكر –مبعرثة هنا 
وهناك مث���ل فتات مائ���دة متخ���م بالطعام-, 
امنوذجي���ا  الوج���د  م���ن  لهيب���ا  وللمحب���ني 
ب�س���ورة مطلق���ة. غ���ر ان اكرث م���ايف عمله 
جروت���ا و�سموخ���ا ه���و الرتاث ال���ذي تركه 
للدباء ,ففي ت�سميم "الكوميديا الن�سانية" 
توج���د اىل جانب الروايات املكتملة اربعون 
رواي���ة غ���ر مكتملة وغ���ر مكتوب���ة احداها 
رواية مو�سكو ,وثم���ة اخرى)�سهل فاجرام( 
وتتن���اول رواية غرها القتال من اجل فيينا 
,وتتن���اول اخرى حياة العاطفة ويكاد يكون 

م���ن ح�س���ن احلظ ان ه���ذه العم���ال مل ت�سل 
جميع���ا اىل نهاياته���ا وق���د ق���ال بل���زاك ذات 
مرة:"العبق���ري ه���و ذلك ال���ذي ي�ستطيع يف 
كل وق���ت ان يقل���ب افكاره اىل عم���ل غر ان 
العبقري الكبر ج���دا لميار�س هذا الن�ساط 

دائما اكرث مماينبغي".
اجل���زء الثاين من كتاب بن���اة العامل يتحدث 
ع���ن جمموع���ة اخرى م���ن الكت���اب يتناولهم 
تباعا بطريقة طرح ممي���زة ومثرة لف�سول 
الق���ارئ للط���لع ب�س���كل وا�سع حي���ث ابتداأ 
ت�سيفاي���ج �سارلز ديكنز حي���ث ا�ستهل الكلم 
بالق���ول "كل م���اكان للم���رء ان ي�سائل الكتب 
وال�س���ر عن مق���دار ماكان معا�س���رو �سارلز 
ديكن���ز يكنون له من احل���ب فاحلب ليعي�س 
ويتنف�س ال يف الكلمة املنطوقة ولبد للمرء 
م���ن ان يلتم����س ان ي���روى ل���ه ذل���ك واح�سن 
مايك���ون م���ن ل���دن انكلي���زي يبل���غ بذكريات 
�سب���اه اىل ذل���ك الزم���ان احلاف���ل ب�س���روب 
النج���اح الوىل , م���ن ل���دن واحد م���ن اولئك 
الذي���ن مل ي�ستطيع���وا حت���ى بعد م���ا انق�سى 
اخلم�س���ون عام���ا ان يعق���دوا الع���زم على ان 
ي�سم���وا �سال���ز ديكن���ز �ساعر بكوي���ك با�سمه 
ب���ل مافتئوا يطلق���ون عليه لقب���ه الكرث الفة 

 .")boz( ول�سوقا به البوظ
ان ديكن���ز ه���و التعب���ر الدب���ي العلى على 
نابلي���ون  ق���رن  ب���ني  النكليزي���ة  التقالي���د 
بالجم���اد  احلاف���ل  البطويل,واملا�س���ي 
والمريالي���ة, حل���م م�ستقبل���ه ,ولئن كان مل 
ينجز لن���ا ال ممتازا ولي����س �ساخما عملقا, 
ممانذرت���ه ل���ه عبقريت���ه م���ن قب���ل, فل���م تكن 
انكل���رتا ولعرق���ه ذات���ه هم���ا الل���ذان عاقاه, 
ب���ل اللحظ���ة الريئ���ة انه���ا ع�س���ر انكل���رتا 
فيكتوريا.فديكن���ز ي�س���ف و�سف���ا يبل���غ من 
حدت���ه وعنايته ودقت���ه ان امل���رء ي�سطر اىل 
متابع���ة نظرات���ه التي تن���وم مغناطي�سيا, مل 
تك���ن ل���ه نظ���رات ل���زاك ال�سحرية الت���ي تدع 
انا����س ال�سحاب���ة النارية ي�سوغ���ون ذواتهم 
عل���ى نح���و فو�سوي م���ن خ���لل التحرر من 
اهوائه���م ب���ل كانت له نظ���رة ار�سي���ة متاما 

نظرة بحار ,نظرة �سياد , نظرة �سقر.
وحتدث الكاتب عن الرو�سي تول�ستوي الذي 
يعد من اعظم الروائي���ني  ومن اأعمدة الأدب 
الرو�سي يف الق���رن التا�سع ع�س���ر والبع�س 
يعدون���ه من اأعظم الروائي���ني على الطلق.
وذكر الكاتب يف كتابه ان كل عمل فني ليبلغ 
اعل���ى مراحل���ه ال ح���ني بن�سى امل���رء ن�ساته 
الفنية ويح�س بحياته واقعا ,وقد اكتمل هذا 
التبادل عند تول�ستوي مرارا فل يجروؤ املرء 
اب���دا عل���ى ان يح�س���ب ان ه���ذه القا�سي�س 
متخيل���ة وان �سخ�سياته���ا خمرتع���ة وه���ي 
تتقدم نحونا حقيقي���ة حم�سو�سة بهذا القدر 
وح���ني يقراأ امل���رء ليح�س���ب انه فع���ل �سيئا 
اخر �سوى انه راى العامل الواقعي من خلل 

نافذة مفتوحة.
الف�س���ول املخ�س�س���ة  نهاي���ة  وي�ستم���ر اىل 
لهذا الروائي العظي���م وبعدها ي�ستمر ب�سرد 
احلديث النق���دي والتحليل عن باقي الكتاب 
الداخلني �سمن جملد)بن���اة العامل( باختيار 

موفق يدل على نباغة للكاتب.
ويحت���وي الغ���لف يف نهايت���ه عل���ى كلمات 
م�سيئ���ة ت�ستدع���ي النتب���اه حي���ث يكت���ب" 
ركام  الفكري���ة..يف  ال�س���ورة  تختف���ي 
الن�سي���ان اعواما وعق���ودا كما يختفي متثال 
الفل���ذة  ع���ن  ينق���ب  عندم���ا  اغريقي,ولك���ن 
املفق���ودة اخ���را جه���د ينطوي عل���ى احلب, 
ويخرجه���ا م���ن الظ���لم ,ي�سعر جي���ل جديد, 
وق���د ت���وله العج���ب بنق���اء �س���ورة الفت���ى 

املرمرية الذي ل�سبيل اىل تعكره.
وا�ستط���اع زفاي���ج باأ�سلوبه اللغ���وي املتميز 
الذي ع���رف عنه امل���زج بني ال�س���رد الروائي 
واللغ���ة البحثي���ة اجلاف���ة ليخ���رج بدرا�سات 
ممتعة ومفيدة, كما �ساهمت الرتجمة املتقنة 
التي عمل عليها الأ�ستاذ حممد جديد بتقدمي 
درا�س���ات زفاي���ج باأمان���ة م���ع املحافظة على 

روح الن�س.

 عندما انتحر �ستيفان زفايج مع زوجته يف الرازيل عام 1942, اأ�سبح ا�سهر كاتب 
يف الع���امل, وعادة ما توؤدي مثل هذه الح���داث املثرة اىل قمة ال�سهرة وخا�سة يف 
احلق���ل الأدب���ي, اجل لقد حدث ذل���ك, ولكن ا�سم زفايج �سرعان م���ا ا�سبح من�سيا مع 

ا�ستمرار احلرب العاملية الثانية. 
ويف�س���ل كاتب �س���رة حياة زفايج ان يدع الحداث تتحدث ع���ن نف�سها, من والدين 
يهودي���ني ولك���ن علماني���ني, كان والده ثريا ميتل���ك طاحونة, ومت رف����س زفايج من 
اخلدم���ة الع�سكري���ة ملر�سه, وم���ع ذل���ك كان ميتلك حيوي���ة متدفقة )واي�س���ا املال(, 
حل�س���ور كافة املنا�سب���ات الأدبية الأوربية, واللتقاء بامل�ساه���ر هناك, ومن بينهم 

ريلكه ورودن يف باري�س. 
كان���ت اوىل اأعمال���ه الأدبية املن�س���ورة )جمموعة ق�سائد( ع���ام 1901, و�سرعان ما 
ا�سب���ح ناجحا يف ال�سحاف���ة والدرا�سات املتعلقة ب�س���رة ال�سخا�س, ومع اندلع 
احل���رب العاملي���ة, مت تعيينه يف ق�سم الر�سي���ف لوزارة احل���رب النم�ساوية, وعلى 
الرغ���م من عمله ذلك, متكن م���ن احل�سول على اإجازات لل�سف���ر اىل �سوي�سرا, حيث 

كانت اآراوؤه حول اهمية ال�سلم, تلقى ترحابا كبرا. 
بع���د انق�س���اء احلرب, تزوج م���ن امراأة مطلقة له���ا ولدان, حيث ا�ستق���را بعدئذ يف 

�سولزبرغ )دون الولد( – وكانت لزفايج علقات حميمة مع العديد من الن�ساء. 
ويف اأوائل الع�سرينات انت�سرت �سهرة موؤلفاته وكانت تلك املرحلة هي الذهبية يف 
حيات���ه, وارتفعت ارقام مبيعات روايات���ه, وكانت كل واحدة تنفذ يف خلل ا�سبوع 
واحد )كانت كتاباته مثرة وعاطفية, وا�سلوبها �ساخر, وهو ال�سلوب الذي ا�ستهر 

به. 
ولك���ن الع���داء لليهودي���ة والهج���وم عليها �سرع���ان ما ح���ل يف الثلثين���ات, وبداأت 
التهامات توجه اإىل زفايج لعدم كتابته ب�سكل جيد عن الملان, وبداأت بعد ذلك عملية, 
"حرق الكتب", ويف عام 1939, فت�س رجال المن منزله, وكان زفايج قد عاد توا 
م���ن لندن, فحمل حقائب���ه عائدا اليها, وتبعته بعد ذلك زوجته – فريدريكا, وفد برر 
ذل���ك, ب�سبب طبع روايته يف لندن وهي – حذار م���ن ال�سفقة, وهذه الرواية حققت 
له اخرا, �سهرة وا�سعة يف اوربا, وخا�سة انكلرتا وظهر على �سا�سة )BBC( عام 

1937, وكان من اأوائل ال�سخ�سيات التي ظهرت على �سا�سة التلفزيون. 
ويف بداي���ة احل���رب العاملية الثاني���ة مت الطلق بينه وبني زوجت���ه, ثم تزوج زفايج 
اثر ذلك ب�سكرترته لوت التمان – الأملانية املولد, وقد انتقل للعي�س يف باث, وكان 
زفاي���ج اآن���ذاك يعاين من كاآب���ة �سديدة, ولكنه ع���اد اىل لندن ليقل���ي كلمة يف جنازة 
�سيغمون���د فروي���د, وبعده���ا انتقل الزوج���ان اىل نيوي���ورك, ثم اىل ري���و وبعدها 

ريودي جانرو. 
وظ���ل اثر ذلك كثر الرتحال وال�سفر, حيث انتق���ل بعدئذ اىل ريودي جانرو واىل 

تلل بيرتو بولي�س, وحتولت حياته اىل دوامة غريبة ل مهرب منها. 
ويف ال� 23 من �سباط عام 1942, وجدت خادمة البيت, الثنان )زفايج وزوجته( قد 
فارقا احلياة, وهما عل���ى ال�سرير, مع وجود ر�سالة تخر بانتحارها, وكان ال�سبب 

وراء النتحار, تل�سي �سهرة زفايج. 
ان املتتب���ع حلياة زفايج, يح�س باأنها غر مكتمل���ة, بل ناق�سة, ولكن هذا ال�سبب قد 
يعود اىل كاآبة الكاتب الرثي, وهي اي�سا ال�سبب يف ا�ستمرار �سهرته حتى اليوم. 

عن �لغارديان

�لكتاب: �ستيفان زفايج – 
�سرية حياة
تاأليف: �وليفر ماتوجيك
ترجمة: �بت�سام عبد �هلل

ستيفان زفايج.. 
روايات وشهرة وانتحار 

بنـــاة العـالــم 

�لكاتب و�ملفكر �لنم�ساوي �ستيفان زفايج )1881-1942( له �سهرة و��سعة بكتاباته يف �ستى �ملجاالت من �سعر ورو�ية 
وق�ســة ق�سرية وم�سرحية، لكن حظيت در��ساته �لتي حــاول عربها �سرد تفا�سيل حياة عدد كبري من عباقرة 
�لعــامل باهتمــام منقطــع �لنظري كما ترجمــت هذه �لدر��ســات �ىل لغات عامليــة خمتلفة البتعاده عــن �الأ�سلوب 
�لتاريخــي �أو �لتوثيــق و�عتماده على �لتف�ســري�ت �لنف�سيــة و�ل�سيكولوجية ودر��سة �ل�سخ�سيــات �لتي �ختارها 
بطريقــة تعتمد ب�سكل �أ�سا�ســي على نتاجها �لفكــري �أو �الأدبي بطريقة �لتحليل و�ال�ستق�ســاء و�ال�ستقر�ء وهو 

�الأ�سلوب �لذي �متاز به ت�سفايج عن غريه من �لباحثني، 
ومــن �أهم در��ســات زفايج �ملرتجمــة للغة �لعربية جمموعــة ترجمها عن �للغــة �الأملانية �الأ�ستــاذ حممد جديد 
لي�سعهــا يف كتــاب )بناة �لعام( �لــذي جاء يف جزءيــن، �الأول ن�سر عــام 1970 وتناول �ل�ساعر �الأملــاين هولدرلن، 
و�لرو�ئــي �لرو�سي فيدور د�ستويف�سكي، و�لرو�ئي و�لقا�س �لفرن�سي بلز�ك، و�لثاين ن�سر عام 1993 وتناول حياة 
و�أعمال �لرو�ئي �النكليزي ت�سارلز ديكنــز و�لرو�ئي �لرو�سي تول�ستوي و�لرو�ئيني �الأملانيني �ستاند�ل وكاي�ست 

وكا �جلزءين من �لقطع �ملتو�سط طبعت يف د�ر �ملدى للثقافة و�لن�سر يف دم�سق - �سوريا.
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"" 24 ساعة من حياة امرأة"

تبداأ الأحداث يف نزل �سيفي يف اإحدى قرى 
الريفي���را الفرن�سية. يف ذل���ك النزل يحدث 
للموؤلف – الراوي – اأن ي�سهد على ف�سيحة 
اجتماعية تدور من ح���ول اختفاء �سيدة من 
مدين���ة ليون, معروفة بك���رم اأخلقها وباأنها 
�سيدة �سريف���ة واأم لأطف���ال حمرتمة. وهذه 
ال�سي���دة اإذ تختف���ي ي�س���ود العتق���اد باأنه���ا 
»اخُتِطفت« على يد �ساب معروف كزير ن�ساء 
يف تل���ك املنطق���ة. وب�سرع���ة ينت�س���ر اخلر 
ويده����س كل الن�ساء مبن ف���ني �سكان النزل, 
من �سرعة ا�ستجابة تلك املراأة لإغواء ال�ساب 
بعد �ساعة من احلديث معه. ملاذا فعلت هذا؟ 
كيف تخلت عن اأ�سرتها؟ كيف باعت �سرفها؟ 
كل ه���ذه الأ�سئل���ة طرح���ت يف وق���ت مل يجد 
فيه النا����س, اإذ نقبوا يف تاريخ ال�سيدة, اأي 
�سيء يوح���ي باأنها قد تقدم عل���ى فعل �سيء 
من هذا القبيل يومًا. وهو غائ�س يف اأعماق 
اأف���كاره, ت�سله ذات حلظ���ة بطاقة من �سيدة 
اإنكليزية عج���وز, هي بدوره���ا من املقيمني 
يف الن���زل, وكان���ت قد تنبهت �سابق���ًا اىل اأن 
هذا الكات���ب يكاد يكون – مثله���ا – الوحيد 
ال���ذي مل يبد اأي احتقار جتاه ما فعلته املراأة 
الهارب���ة. وها هي العج���وز النكليزية تبلغ 
�ساحبن���ا يف بطاقته���ا, اأنها تري���د اأن تروي 
ل���ه, ف�سًل من حياتها ي�سب���ه اىل حد ما, هذا 
الف�سل الذي يعي�سونه جميعًا الآن. لعل يف 
روايته���ا للف�س���ل م���ا ي�سيء بع����س ال�سيء 
على ما حدث. فيوافق الكاتب على الإ�سغاء 
اىل حكاية ال�سي���دة الإنكليزية "م�سز �سي". 
وهك���ذا, تتحول الرواية م���ن حكاية ال�سيدة 
الهاربة, اىل حكاي���ة "م�سز �سي", التي تبداأ 
رواية حكايتها: لقد كنت اأرملة يف الأربعني 
من عمري, تركني زوجي املحبوب مع طفلّي 
ورحل. وكي اأخفف من وقع احلزن والرتمل 

وم���وت الزوج احلبيب, قم���ت ب�سفرات عدة 
يف اأنح���اء كثرة من العامل, قب���ل اأن ا�ستقر 
ذات م�س���اء يف كازينو مونت كارلو. وهناك 
ا�سهد باأم عيني كيف يخ�سر ويفل�س وينهار 
�س���اب لطي���ف. واأدرك���ت اأن ه���ذا ال�س���اب قد 
ق���رر بينه وب���ني نف�سه, اأن ينتح���ر للتخل�س 
مما اأ�سابه, فق���ررت اإنقاذه, حلقت به طالبة 
من���ه اأن يلتقيني. يف البداي���ة يعتقد ال�ساب 
اأين م���ن فتي���ات اله���وى اللوات���ي ي�سط���دن 
الزبائ���ن يف الكازين���وات, فرف�س ملقاتي, 
قائ���ًل بع�سبية واحتقار اإنه مفل�س ول ميلك 
اأي م���ال يعطيه يل. قلت ل���ه ل حتتاج مالك, 
ب���ل اأنا م���ن �ستعطيك مبلغًا كب���رًا من املال, 
�س���رط اأن ت���رتك مون���ت كارلو, من���ذ �سباح 
الغ���د. مل يجبن���ي عل���ى ه���ذا العر����س, لكنه 
مع ه���ذا ياأخذين اىل الفن���دق الذي يقيم فيه 
ومن�سي الليل معًا. وخ���لل الأحاديث التي 
جرت بيننا تل���ك الليلة, روى يل ذاك ال�ساب 
كيف اأن القمار قد دمر حياته وعواطفه, كما 
جعل���ه يدمر كذلك م�ستقبله ال���ذي كان باهرًا 
يف املج���ال الديبلوما�سي. اأن���ه وكما يقول, 
منذ اأدمن القم���ار مل يعد يفعل اأي �سيء اآخر 
يف حياته. فقط ي�سعى اىل تدبر مال يلعب 
به القمار, ثم يفل�س, يقرر النتحار. ثم يدبر 
ماًل ثم يلع���ب ويخ�سر وهكذا… اىل درجة 
اأنه ذات مرة, ويف �سبيل القمار �سرق قريبة 
له كانت و�سعت كل ثقتها به. فقد كنت اأ�سغي 
ل���ه باأ�سى ولوعة وتفهم… ث���م حنوت عليه 
اأك���رث واأكرث جاعلة اإياه يق�سم اأغلظ الإميان 
باأنه, وكما طلبت منه, �سيغادر مونت كارلو, 
منذ يفيق من النوم يف �سباح اليوم التايل. 
تطمئن املراأة اىل ق�سم���ه و�سدقه. وتفارقنا 
يف ال�سب���اح, لأنظ���ر اىل �سوؤونها وحياتها, 
فيم���ا ه���و يغ���ادر مون���ت كارلو. ولك���ن عند 
امل�ساء تفاجاأت بال�ساب غارقًا يف اللعب. يف 
البداية رب���ح ثروة وفرة, لكن���ه بعد دقائق 

ق���د خ�سر معظم ما رب���ح. وحني اقرتبت منه 
مطالبت���ه الوفاء مب���ا اأق�سم,ظ���ل ي�سرخ يف 
وجه���ي بغ�سب ون���زق اأمام النا����س جميعًا, 
ث���م رم���ى يف وجه���ي النق���ود الت���ي اأعطيته 
اإياه���ا اأم�س. �سعرت باإهانة كبرة. ومل يكن 
امام���ي �سوى الرحي���ل تاركة مون���ت كارلو 
لأهله���ا ومقامريه���ا. بالن�سب���ة اليه���ا انتهت 
مغام���رة اإن�ساني���ة دام���ت 24 �ساع���ة. لك���ن 
احلكاي���ة نف�سها مل تنت���ه… اإذ ها هي تقول 
للموؤلف اإنها بعد تلك احلادثة ب�سنوات قليلة 
علم���ت بانتحار ال�ساب "لكنني مل اأ�سعر باأي 
اأ�س���ى اأو حزن لنتح���اره… ب���ل اأح�س�ست 
بقدر كب���ر من الر�سى… لأن���ه كان �ساهدًا 
مزعج���ًا على م���ا حدث يل مع���ه ذات يوم يف 

حياتي"…

"ماجالن قاهر البحار"
- ترجمه حبيب جاماتي

عند فج���ر يوم الثلثاء الع�سري���ن من اأيلول 
من الع���ام 1519 وقد اأ�سبح يوم���ًا تاريخيًا 
فيما بع���د رفعت ال�سف���ن مرا�سيه���ا ون�سرت 
اأ�سرعته���ا يف الهواء واأطلق���ت املدافع حتية 
لل���ر ال���ذي اأخ���ذ يختف���ي اأمام نظ���ر طواقم 
ال�سف���ن اخلم�س, مل ي�سل���ك ماجلن الطريق 
املاألوف���ة لعبور املحيط الأطل�سي على الرغم 
م���ن الحتجاجات ال�سامت���ة لقادة �سفنه, بل 
اأبحر عل���ى ال�ساطئ الأفريقي نحو اجلنوب 
ث���م انح���رف ب�سفن���ه اإىل اجلن���وب الغرب���ي 
ميمم���ًا �سطر ريودي جان���رو يف الرازيل, 
وكانت �سفنه جنوبًا عل���ى ال�ساطئ ال�سرقي 
لأمري���كا اجلنوبي���ة عل���ى م�ساف���ة مل تبلغها 
قبل �سفين���ة اأوربية, كما توق���ع ماجلن فقد 
ح���دث ع�سي���ان عل���ى �سفن���ه, ق���اد الع�سيان 
دي كرتاجين���ا وكوي�س���ارا وك���وكا وعنه���د 

الع�س���اة بقي���ادة ال�سفين���ة �س���ان اأنطوني���و 
اإىل رج���ل ظه���ر ا�سم���ه للم���رة الأوىل اأثن���اء 
الع�سي���ان ج���وان �سبا�ستي���ان دلكانو وهذا 
الرج���ل ال���ذي وق���ع علي���ه الختي���ار ليمن���ع 
ماج���لن م���ن حتقي���ق م�سروع���ه ه���و نف�سه 
الرج���ل ال���ذي �سيدفع���ه الق���در ك���ي ينج���ز 
العم���ل ال���ذي بداأه امل���لح العظي���م ماجلن, 
رد ماج���لن عل���ى الع�سي���ان بق�س���وة بالغة, 
واأع���دم ج�سبارو دي كوي�س���ارا ثم ترك كرتا 
جين���ا وكاه���ن ال�سفين���ة عل���ى ال�ساح���ل اأما 
دلكان���و فق���د �سف���ح ماج���لن عن���ه وجتاهل 
يف  ماج���لن  ا�ستم���ر  الع�سي���ان,  يف  دوره 
البحث الدوؤوب عن منفذ اإىل املحيط الهادي 
دون جدوى, وكان يدخ���ل كل م�سب نهر اأو 
خليج وا�س���ع ظنًا منه اأنه يوؤدي اإىل املحيط 
الهادي ث���م يعود بخيبة كبرة, داهم ال�ستاء 
القا�سي امل�ستك�سفني لك���ن الإرادة احلديدية 
ملاجدلن وثقت���ه بالن�سر الأكيد دفعتاه نحو 
ال�ستم���رار, لقد دم���رت ال�سفين���ة �سنتياغو 
اأثناء البح���ث, وقرر ماج���دلن التوقف ملدة 
�سهري���ن يف م�س���ب اأح���د الأنه���ار ال�سغرة 
ومل يك���ن يعلم اأن اإبحار يومني فقط �سي�سل 
ب���ه اإىل املنفذ املن�سود نح���و املحيط الهادي, 
وعن���د الو�س���ل اإىل املنفذ قام���ت ال�سفينتان 
كون�سبي�سي���ون و�سان اأنطوني���و عائدة اإىل 
اإ�سباني���ا, وقام���ت ال�سف���ن الث���لث املتبقي���ة 
بع���د ذلك بعب���ور امل�سي���ق الذي �سم���ي فيما 
بعد مب�سيق ماج���لن واأبحرت �سوب جزر 
الهن���د ال�سيني���ة على مي���اه املحي���ط الهادي 
عل���ى الرغم من نفاذ امل���وؤن, كان الإبحار يف 
املحي���ط الهادي ممًل فهن���اك �سكون وهدوء 
وال�سماء م���ا برحت �سافي���ة حمرقة والأفق 
ينف�س���ح له���م كلم���ا اأوغل���وا في���ه, ومل يك���ن 
يحي���ط بال�سفن ال�سغرة الثلث اإل الف�ساء 
الأزرق, وهي وحدها النفط املتحركة و�سط 
ذل���ك اجلم���ود الرهي���ب, ا�سط���ر امللح���ون 

اإىل اأكل قط���ع اجلل���د التي تك�س���و عوار�س 
ال�ساري���ة الكبرة بعد نفاذ املوؤن, بعد مرور 
مئة يوم على مغادرة م�سيق ماجلن و�سلت 
ال�سفن اإىل اجلزر التي عرفت فيما بعد با�سم 
الفيليب���ني وم���ن هناك بداأت تنق���لت ال�سفن 
بني اجلزر املختلفة يف جن���وب �سرق اآ�سيا, 
لقد اأدرك ماجلن اأن���ه حقق الن�سر املطلوب 
لك���ن الق���در كان ملاج���لن باملر�س���اد اإذ يلقى 
امل���لح العظيم حتف���ه يف مناو�سة حمقاء مع 
بع�س ال�سكان املحلي���ني, قام رجال ماجلن 
بعد ذلك بتدمر ال�سفينة كون�سبي�سون التي 
حدث���ت فيها ثق���وب كان���ت ل �س���ك �ستغرقها 
وانتق���ل الرجال اإىل ال�سفينت���ني املتبقيتني, 
ويف مرحلة تابعة توقفت ال�سفينة ترينيداد 
ل�س���رورة ال�سيان���ة ومل يتب���ق اإل ال�سفين���ة 
ال�سفين���ة  دلكان���و  يق���ود  هك���ذا  فيكتوري���ا, 
فكتوري���ا متجهًا �س���وب جن���وب اإفريقيا ثم 
نحو ال�سم���ال اإىل اإ�سبانيا, ويف جزر الآ�س 
الأخ�س���ر اكت�سف البحارة اأنهم ك�سبوا يومًا 
ب�سبب دورانهم حول الأر�س لعبورهم خط 
طول اليوم ال���دويل, وبعد جهد هائل تدخل 
ال�سفينة فكتوريا نهر الوادي الكبر, وباأمر 
من دلكانو تطلق من مدافعها للمرة الأخرة 
اإيذانًا بحلول حلظة الن�سر النهائي, ويف 6 
اأيل���ول من الع���ام 1522 انته���ت اأعظم رحلة 
بحري���ة عرفه���ا تاريخ الب�سري���ة وهبط على 
ال�ساط���ئ 18 رج���ًل يقوده���م دلكان���و وكان 
قد غ���ادر 156 رج���ًل من ثلث �سن���وات نهر 
ال���وادي الكبر بادئ���ني رحلته���م التاريخية 

بقيادة ماجلن.

"فوضى المشاعر"
رواية ممتعة تغ���رق بالرومان�سية, فيها من 
املفاج���اآت, اأُف�س���ل قراءتكم لها, ك���ي لاأف�سد 
متع���ة الرواي���ة ببع����س م���ا �س���وف اأدرج���ه 

منها.. 

"أسطورة فيراتا" 
تق���ول ه���ذه الأ�سطورة اإن���ه ل ميكن حتقيق 

ال�سلم...

" لميوت  الذي  "الأخ 
كتبه���ا �ستيف���ان زيفايج,كتبه���ا بلغ���ة ال�سعر 

واحلكمة والفل�سفة. 
حك���م القا�سي" فرات���ا" على املته���م القاتل 
بال�سج���ن اإحدى ع�سرة �سن���ة, وبجلده مائة 
جلدة, وقال ل���ه: " لقد عاقبتك عقوبة عادلة, 
ولكن املته���م اأجابه: "ولكن يا اأيها القا�سي. 
ما هو املقيا�س الذي تقي�س به العدالة؟ ومن 
األهب���ك بال�س���وط حتى تعرف م���ا هو اجللد؟ 
وكي���ف ت�ستطي���ع اأن حت�س���ي ال�سن���ني على 
اأ�سابع���ك كاأن ال�سن���ة التي مت�سي يف �سوء 
النه���ار مث���ل ال�سنة التي تق�س���ى يف غياهب 

الأر�س؟"
ويف  الليل���ة.  تل���ك  يف  القا�س���ي  ين���م  ومل 
ال�سب���اح ق���رر يف نف�س���ه اأم���را. وتوجه اإىل 
ق�س���ر املل���ك. وطلب من���ه اأن مينح���ه اإجازة 
�سه���ر لل�ستجم���ام ث���م توج���ه اإىل ال�سجن. 
وطل���ب مقابل���ة ال�سج���ني املحك���وم. وكانت 
حج���رة ال�سج���ني عل���ى بع���د خم����س طبقات 
م���ن الدرج���ات ع���ن �سط���ح الأر����س. وكان 
عمقه���ا حت���ت الأر�س اأبعد مدى م���ن ارتفاع 
اأطول �سجرة م���ن �سجرات النخيل. ودخل 
"فراتا" واأم�سك بال�سعلة فوق كتلة مظلمة 
مل تك���د تتحرك برهة من الزمان. ثم �سل�سل 

القيد.
وانحنى فراتا فوق ال�سخ�س املنطرح على 

الأر�س وقال: "اأتعرفني"؟
- "اأعرفك. فاأنت من جعلوا يف يده م�سري. 

وقد د�سته بقدميك."
- "لي����س يف ي���دي م�س���ر اأحد, واأن���ا خادم 

امللك والعدالة, وقد جئت لأخدم العدالة"
فنظ���ر ال�سج���ني اإىل القا�س���ي نظ���رة ثابت���ة 

حزينة: "ماذا تريد مني؟ "
وبعد �سمت طويل اأجاب فراتا:

" لق���د نل���ت منك بالكلم���ات التي وردت يف 
حكم���ي, واأن���ت كذل���ك نل���ت من���ي باألفاظك, 
ول�س���ت اأدري ه���ل كان حكمي ع���ادل, ولكن 
م���ا قلت���ه كان ينط���وي على ح���ق, لأنه يجب 
عل���ى الإن�سان األ يقي����س مبقيا�س ل يعرفه, 
اأتعل���م,  اأن  كن���ت جاه���ل, وي�س���رين  ولق���د 
ولق���د اأر�سل���ت باملئ���ات اإىل م���اأوى الظ���لم 
هذا, ولق���د ق�سيت عل���ى اأ�سخا�س كثرين. 

دون اأن اأع���رف ما اأن���ا �سانع, والآن اأريد اأن 
اأبح���ث واأري���د اأن اأعرف لكي اأ�س���ر عادل, 
واأبق���ى يوم انتقال الروح بريئا من �سوائب 
اخلطيئ���ة. فظل الأ�س���ر جام���دا ل يتحرك, 
ومل ُي�سم���ع �س���يء �س���وى �سل�سل���ة القي���د, 

وا�سرت�سل فراتا قائل:
"اأري���د اأن اأعرف ما حكمت عليك مبعاناته, 
عل���ى  ال�سي���اط  بوق���ع  اأ�سع���ر  اأن  واأري���د 
ج�سدي, واأن اأج���رب بنف�سي حياة ال�سجن. 
و�ساأقي���م يف مكان���ك مدة �سهر لك���ي اأتعلم ما 
كن���ت اأقت�سي���ه النا����س تكفرا ع���ن ذنوبهم, 
و�ساأنطق بعد ذلك بالعقوبة يف مكان احلكم, 
واأن���ا عامل مبا اأق�سي به و�ستكون حرا اأثناء 
ذل���ك, و�ساأعطي���ك املفتاح ال���ذي ت�ستطيع اأن 
تفت���ح به ه���ذا الباب امل���وؤدي اإىل عامل النور 
و�ساأمنح���ك احلرية م���دة �سه���ر, �سريطة اأن 
تعدين بالع���ودة, و�سينفذ ال�سوء اإىل عقلي 

من ظلمات هذه الأعماق"
فوق���ف الأ�س���ر كاأن���ه قدَّ م���ن ال�سخ���ر, ومل 

ُت�سمع �سل�سلة قيده.

ال�سمت خلل هذا  �ستلتزم  باأنك  "اأق�سم يل 
ال�سه���ر, واأن���ا اأعطي���ك املفت���اح وملب�س���ي, 
حج���رة  خ���ارج  املفت���اح  ت���رتك  اأن  وعلي���ك 
الب���واب, وتنطل���ق بع���د ذل���ك ح���را, ولكنك 
ب���اأن حتم���ل ه���ذه  �ستظ���ل مقي���دا بق�سم���ك 
الر�سالة اإىل امللك ليطلق �سراحي من ال�سجن 
حت���ى اأحكم بعد ذلك بالع���دل, فهل تق�سم باأن 

تنفذ هذه الو�سية؟"
فانبعث �س���وت متهدج كاأنه مقبل من اأعماق 

الأر�س يقول: "اأق�سم على ذلك".
فف���ك فرات���ا قي���ود ال�سج���ني وجت���رد م���ن 
الثي���اب,  ه���ذه  "الب����س  وق���ال:  ملب�س���ه. 
واأعطني ثياب���ك, واأخف وجهك حتى يخالك 
ال�سجان اإي���اي. والآن ق�س �سعري وحليتي 

حتى اأظل اأنا كذلك جمهول".
وحت���ت تاأث���ر نظ���رات فراتا الآم���رة, فعل 
ال�سج���ني ما اأم���ره به مرجتفا م���رتددا, ولذ 
بال�سم���ت مليا, واأخرا ارتخى على الأر�س 

ون�سج باكيا يف تاأثر بالغ:
بدل  ال�سقاء  مكابدتك  احتمال  اأ�ستطي���ع  "ل 
عن���ي, لق���د قتل���ت وي���داي م�سرج���ة بال���دم 

والق�ساء كان عادل".
"ل اأن���ت ول اأن���ا ن�ستطي���ع اأن نق���رر عدالة 
ه���ذا الق�س���اء, ولك���ن �سرع���ان م���ا ي�س���رق 
ال�س���وء على عقل���ي, فاذه���ب كم���ا اأق�سمت, 
وحينما يع���اود القمر اكتمال���ه احمل كتابي 
اإىل املل���ك ليطل���ق �سراح���ي, وحينما يجيء 
الوق���ت �ساأعرف ما اأنا قائم ب���ه من الأعمال, 
و�ستكون اأحكامي بريئة من جمافاة العدالة 

فان�سرف."
���ل الأر����س ودوى �سرير  فرك���ع الأ�سر وقبَّ
م���رة  ونف���ذت  الظ���لم,  يف  املغل���ق  الب���اب 
اأخ���رى م���ن خلل ك���وة اأ�سع���ة م���ن ال�سعلة, 
وخفقت على احليطان ثم اكتنف ظلم الليل 
ال�ساع���ات. ويف �سب���اح الي���وم التايل, جلد 
علني���ة فراتا ال���ذي مل يعرفه اأحد, وحينما 
�س���ب على ظه���ره العاري اأول �س���وط اأطلق 
�سرخة, ولكنه مل يلبث اأن اأطبق على �سفتيه 
و�سغط على اأ�سنانه, ويف ال�سربة ال�سبعني 

غ�سي عليه, وحمل بعيدا كالوح�س امليت.
يف  م�ستلقي���ا  كان  وْعُي���ه  اإلي���ه  ث���اب  وملّ���ا 
���ل اإليه اأن���ه قد انط���رح على  احلج���رة, وخيِّ
فرا����س من الفحم امل�ستعل, ولكن جبينه كان 
ب���اردا, وا�ستن�سق رائحة الأع�ساب املتاأبدة. 
ومل���ا فتح عينيه قليل اأب�س���ر زوجة ال�سجان 
اإىل جانب���ه تبل���ل جبينه يف رف���ق, وملا نظر 
اإليه���ا بانتباه اأك���رث. اأدرك اأن جنمة العطف 
كانت ت�سرق عليه من نظرتها, وحتقق وهو 
يعاين م���ن الآلم اجل�سدية اأن معنى احلزن 

ميكن يف �سماحة العطف".

"المعركة مع الشيطان" 
تتح���دث ع���ن الو�سوا����س الداخل���ي الذي ل 

ي���رتك �ساحب���ه يرت���اح, فيق����س م�سجعهم, 
ويجنوا وينتحروا.

"العب الشطرنج "
عان���ى ال�س���ر "ب" اأمل احلب����س وع���رث يف 
زنزانت���ه عل���ى كتي���ب يف لعب���ة ال�سط���رجن 
هذه اللعب���ة امللوكية وداخل جدران ال�سجن 
ي�سلى نف�س���ه في�سبح مهوو�سا بكل ادوارها 
وخططه���ا وي�ستحيل لعب���ا وخ�سمه يف اآن 
واح���د اىل اأن يجن به���ذه اللعب���ة ال�سحرية 
واملث���رة فيفق���د اع�ساب���ه ويب���داأ الهذي���ان, 
وعل���ى ظه���ر الباخ���رة املقلعة �س���وب مدينة 
"بيون�س اير�س" يلعب ال�سر )ب( البطل 

العاملي )�سركو(.

"عالم األمس"
اأح���داث  كل  فيه���ا  دون  اتوبيوغرافي���ا: 
النقلب���ات منذ احلرب العاملي���ة الأوىل اإىل 
م�سببت���ا )الفا�سية والنازية( احلرب العاملية 
الثانية.. عر تفا�سي���ل قالها �ستيفان زفايج 
ال���ذي ترك بلده النم�سا هربا مما طال يهود 
اأملانيا, وانتقلته بني املدن اإىل اأن ا�ستقر به 
احل���ال يف الرازيل, حي���ث اأثبطت عزميته 
بالكث���ر م���ن الإحب���اط والياأ�س فاأق���دم على 

الإنتحار. 

"بناة العالم "
اأو  اجلن���ود,  ه���م  لي�س���وا  الع���امل  بن���اة  اإن 
الفنان���ون  واإمن���ا  الأباط���رة,  اأو  احل���كام, 
والكت���اب. فه���م اأي�سا منا�سل���ون, ولكن يف 
الظ���ل. لق���د نا�سلوا م���ن اأج���ل اأفكارهم, من 
كر�سوه���ا  طاقاته���م  وكل  اأحلمه���م.  اأج���ل 
خلدمة الن�سان. وبدًل م���ن اأن يدمروا, فاإن 
هوؤلء املبدعني عمروا وبنوا. اإنهم يقدمون 
عم���ًل يدعو لل�سلم ب���ني ال�سعوب يف جميع 
اأنحاء الكون ولأنه���م ل ي�سفكون الدماء من 
اأجل الرهنة عل���ى قوتهم اأو جروتهم, ول 
يدب���رون املوؤامرات ول ي�سعل���ون احلروب 
فاإن النا�س يتجاهلونهم اأو ي�ستهينون بهم.

"رسالة من امرأة مجهولة".
كان الروائ���ي ال�سه���ر )ر( يف عطلة ق�سرة 
يف اجلب���ال, ث���م ع���اد اإىل �سقت���ه يف فيين���ا, 
ووجد عددًا م���ن الر�سائل يف انتظاره. فتح 

أهـــــم أعــــمــــال ســتــيــفــان زفـــايـــج

فو�سى �مل�ساعر
24 �ساعة يف حياة �مر�أة
حذ�ر من �ل�سفقة 
�أموك
ر�سالة حب من �مر�أة 
جمهولة
�حلب �جلنوبي
قلوب حترتق
ماري �أنطو�نيت
و م�سرحية و�حدة هي: 
بيت على �ساطئ �لبحر
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ترجمة: عبا�س �ملفرجي

ه���ي  احلري���ة  كان���ت  اأو�س���ع,  نط���اق  عل���ى 
الرتخي�س ال���ذي ي�سمح له ب���ازدراء اأ�سدقاء 
روث  كان  الإن�ساني���ة.  اىل  يفتق���رون  واأمم 
يعي����س يف املاني���ا يف 1933, لك���ن يف اليوم 
ال���ذي اأ�سبح في���ه هتلر م�ست�س���ارا رحل عنها 
ومل يع���د اأب���دا. ))م���ا ميّي���زين ع���ن اجلميع, 
الذين هم نا�سطون يف املانيا(( قال يل زفايج 
الأكرث تكّيفا: ))هو بال�سبط ما ميّيز الإن�سان 

عن احليوان((.
العي����س بهذه الطريقة الت���ي ل تقبل الت�سوية 
مره���ق ومكل���ف. بحلول ع���ام 1935, مل يبق 
اأحد, من اأ�سدقاء ونا�سرين, ال واقرت�س منه 
نقودا, وحت���ى من �ساقي احلان���ة الذي اأبدى 
ا�ستعداده لذل���ك. كان يعمل لع�سر �ساعات يف 
اليوم, منتجا كل يوم مقالة وكل �سنة رواية, 
لكن���ه كان رج���ل اأعم���ال فا�س���ل ومدمن���ا على 
الكح���ول. وكان زفاي���ج يوبخه لأن���ه ي�سرف 
على ال�سراب اأكرث مما ت�سرفه عائلة متو�سطة 
احل���ال على اأمور العي����س. نتيجة لذلك ن كان 
روث ينح���ّل ج�سديا. كان يتقياأ طحال ودما ؛ 
كانت عيناه ت�ستع���ل وقدماه منتفختان ؛ كان 

�سعره واأ�سنانه يت�ساقطان.
ين���زف وي�س���رخ  ال���ذي كان  ه���و روث,  ه���ا 
من خ���لل ر�سائل���ه, ا�سب���ح متاح���ا يف اللغة 
النكليزي���ة لأول مّرة من قبل مايكل هوفمان. 
لي�س هناك اأي �سرة حياة لروث بالنكليزية, 
وحتى الآن �ستكون ه���ذه بالن�سبة للعديد من 
القّراء اأول ملحة عن الإن�سان الذي يقبع خلف 
روايات���ه. �سيك���ون مبق���دور ق���ّراء " م�س���رة 
رادتز�سك���ي " اأن يطابق���وا روث م���ع �سيم���اء 

اأ�سهر �سخ�سياته, ليوتنانت تروتا, الذي هو 
الآخر مت�سرد وكحويل مدمر لذاته. لكن بينما 
ي�ستجيب تروتا ب�س���كل �سلبي للأحداث, فاإن 
مبدع���ه يرمي نف�سه بعنف على العامل, �ساجبا 
ل���ه حت���ى عندما خ�س���ر معركة بقائ���ه حيا.يف 
واحد م���ن اأروع مقالته ال�سرية التي تقاطع 
مرارا هذا الكتاب, ي�سفي هوفمان على روث 
�سم���ات ))رجل يقوم برحل���ة اىل حافة العامل 
عل���ى برمي���ل((. كان روث يع���رف اأن���ه مدان, 
لكنه دفع بنف�س���ه قدما, قا�سدا التدمر حيثما 
ذه���ب, ع���ْر الر�سائ���ل والرقي���ات الت���ي كان 
يدبجها باهتي���اج �سديد, وير�سلها ب�سكل ملّح 
)))متظاه���را ان الرقية مل تخرتع بعد(( كما 

قال زفايج يوما دفاعا عنه.
تثب���ت الر�سائل انها و�سيل���ة مثالية للو�سول 
اىل معرف���ة رجل قاوم �سَر احلياة التقليدية, 
حاب�سا احلي���اة اخلا�سة به داخ���ل اأ�سطورة. 
يف كت���اب " اليه���ودي التائ���ه ", ال�ستك�ساف 
الآ�سر لأ�سول روث الغاليثية, ي�سف ديني�س 
مارك�س روث بكونه ))واحد من اأكرث الكذابني 
ا�ستثنائية يف الأدب((. كان روث يعيد مرارا 
اخ���رتاع مكان ولدته وتاريخه املبكر  وغالبا 
ما كان يناق�س نف�سه. كانت ر�سائله تتيح لهذه 
التناق�س���ات والق�س�س البديل���ة اأن تتعاي�س. 
ميكن���ه ه���و ان يقول للكات���ب ال�س���اب برنارد 
فون برنتانو اأن جترب���ة احلب باطلة, زائلة, 
بعد اجلن����س, ))متام���ا مثلما يتل�س���ى الفيل 
الوردي حني تتناول الكحول((, لكنه يقع هو 
نف�سه يف احلب وي�س���ّر على ان احلب وحده 
ميك���ن اأن يجعل���ه يح�ّس باأنه ح���ّي. ميكنه اأن 

يوؤكد لرنتان���و ))�ساكون دائما �سديقا لك((, 
لكن���ه يعلن بعدذاك باأربع �سنوات اأن برنتانو 
ه���و واحد م���ن النا����س القليلني ال���ذي يتمنى 
ب�س���دة قتل���ه ))دون ال�سع���ور بوخ���ز ال�سمر 

اأكرث مما اأ�سعر واأنا اطفئ �سيجارة((.
م���ع ذل���ك, تبق���ى بع����س ال���روؤى يف الر�سائل 
متما�سكة, ويظهر روث للعيان �سمرا متمّيز 
ال�س���ذوذ بالن�سب���ة لع�س���ره. كان روث يك���ره 
املاني���ا, باأناقته���ا الزائف���ة, اأ�سواته���ا العالية 
القومي���ة  وميوله���ا  القبيح���ات,  وغانياته���ا 
الأك���رث خطرا. وقرف���ه من القومي���ة قاده اىل 
احتق���ار ا�سرائي���ل ال�سهيونية, رمب���ا بنف�س 
القدر الذي يلعن به املاني���ا املعادية لل�سامية. 
))�سهي���وين هو ا�سرتاكي قوم���ي, ا�سرتاكي 
يهوديت���ه  ي�س���ف  ه���و �سهي���وين.((  قوم���ي 
اخلا�سة ب���ه ب� ))م�ساأل���ة ميتافيزيقية((. رغم 
اأن���ه �سعيد ب���اأن يع���ّرف نف�سه بيه���ودي, لكنه 

كاثوليكي الروح.
ه���ذه ه���ي جمموع���ة غريب���ة م���ن ر�سائ���ل, ل 
روث  زوج���ة  اىل  موجه���ة  ر�سال���ة  تت�سم���ن 
ج���دا  قليل���ة  ر�سائ���ل  وهن���اك  ع�سيقات���ه,  اأو 
لأ�سرت���ه. وو�س���ف علقات���ه الرومان�سية هو 
اأق���ل تكرارا م���ن قوائم مبال���غ ديونه. لكن من 
الوا�س���ح اأن ولعه يكمن يف الأدب وال�سداقة 
اأكرث من احل���ب والزواج. يف ه���ذه الناحية, 
تعينن���ا الر�سائل حقا على التع���ّرف على اأكرث 
روث,  يف  و�سخ�سي���ة  توهج���ا  اجلوان���ب 
والأكرث منها يف مرا�سلته مع زفايج. �سداقة 
روث مع���ه ر�سمي���ة عل���ى نح���و منوذجي. يف 
ع���ام 1930 اأقنع زفايج روث باأن ي�سقط كلمة 

)�سيد( من املخاطبة, لكن روث ظل يحجم عن 
خماطب���ة زفايج ب� ’’ �ستيف���ان ‘‘. مع هذا, فاإن 
الر�سمي���ة ل متنع التعبر ع���ن احلب العميق 
اىل  بق���ّوة  خمل�س���ا  روث  كان  والكراهي���ة. 
لكنه  ‘‘ مع زفايج,  لل�سداقة  ي  ال�ُسرِّ ’’احلبل 
كان غالب���ا ما يهدد بنهاي���ة ال�سداقة اإن اأخفق 
زفاي���ج باأن يبعد نف�سه ب�سكل كاف عن املانيا. 
))�ساأك���ف عن حب���ك يف اللحظة الت���ي ت�سبح 
فيها اب���ن العامل((. يف النهاي���ة, قّرر روث اأن 
يهجر زفاي���ج. ثمة ر�سائل قليلة اليه قبل �سنة 
واح���دة من وفاة روث يف اأيار 1939. ُيطري 
هوفم���ان, املعروف بخ�سومت���ه لزفايج, على 
اإدراك روث بتفّوقه ككاتب وكان�سان على حد 
�سواء. يف واح���د من الهوام����س الدوغماتية 
التي �ساهمت بجعل هذا الكتاب م�سلّيا, يقول 
لن���ا هوفم���ان اأن روث ه���و الكات���ب الأف�سل, 
والقّراء النكلي���ز الذين يدجمون ن�سو�سهما 
مع���ا ه���م ))جهلة ول ميك���ن ال�سف���ح عنهم((. 
وبكل تاأكيد, يتج�ّسد روث هنا كاأعظم اإن�سان. 
كان فا�سل يف علقاته الدنيوية ؛ كان يت�سّرف 
كاملجن���ون كزوج وزميل و�سدي���ق. لكنه كان 
مبدئي���ا وذا ب�سرة, وعلى نح���و موؤثر عا�س 
حياته على نطاق هائل, م�سحيا بالكرامة يف 
�سبيل ال�سدق والتوهج. ))ل وطن يل, ف�سل 
ع���ن اأيّن اأ�سعر بالوط���ن يف نف�سي(( كتب يف 
1930. ))حيثم���ا اأكون تعي�س���ا ذلك وطني(( 
يظهر روث يف الر�سائ���ل كالبطل الرتاجيدي 

الذي كان يرف�سه يف رواياته.

عن �سحيفة �لغارديان

واح���دة اأو اثنتني من هذه الر�سائل, ثم ترك 
جانبًا مغلفًا ثخينًا مكتوبًا بخط غريب, عاد 
للمغل���ف, فوجده اأ�سب���ه مبخطوطة, ولي�س 
بر�سال���ة. و�س���رع بقراءت���ه بع���د اأن اأ�سع���ل 

�سيكارًا:
"اإليك, اأنت يا من مل يعرفني قط". ما هذا؟ 
ووا�س���ل القراءة: "اإبني م���ات اأم�س" وبعد 
ذل���ك "والآن مل يب���ق يل �س���واك يف الع���امل, 
�س���واك اأنت يا من ل يعرفني... اأنت وحدك, 
ي���ا من ل اأكف عن حبه". ث���م "اإليك اأردت اأن 
اأتوجه بالكلم... لأنني اأريدك ان تقف على 
حياتي كلها, تلك احلياة التي كانت لك دائمًا 
والتي ل تعرف عنه���ا �سيئًا". لكنها مل تكتب 
اإليه هذه الر�سالة اإل لأنها على يقني من اأنها 

�ستفارق احلياة...
"�ساأم���زق هذه الر�سال���ة واأبقى �سامتة كما 
كن���ت. لك���ن اإن وقع���ت ه���ذه الر�سال���ة ب���ني 
يدي���ك, ف�ستعل���م اأن ام���راأة فارق���ت احلي���اة 
ت�س���رد ل���ك ق�سة حياته���ا, ق�سة حي���اة كانت 
لك من اأوله���ا اىل اآخر حلظة من وعيها. فلن 
تكون ب���ك حاج���ة اىل اخلوف م���ن كلماتي. 
فامل���راأة الفاق���دة احلي���اة ل تتطل���ب �سيئًا, ل 

حبًا, ول عاطفة, ول موا�ساة".
احلياة  كلها,  حياتي  ع���ن  �ساأحدثك  "لكنني 
الت���ي مل تب���داأ حق���ًا اإل ي���وم راأيت���ك للم���رة 
الأوىل". عندم���ا دخ���ل يف عامله���ا كان���ت يف 
الثالث���ة ع�س���رة م���ن عمرها. وبع���د اأن بلغت 
الثامنة ع�سرة تزوجت اأمها الأرملة من رجل 
ذي دخل ل باأ�س به. وانتقلت معه اىل مدينة 
اأخ���رى. وطلب���ا منه���ا مرافقتهم���ا. فرت�سخ 
البن���ت وه���ي جم���رة, لتم�س���ي عام���ني يف 
معان���اة مو�سول���ة لأنها بعيدة من���ه. اإل انها 
مل تق���اوم اأك���رث من ذل���ك, فع���ادت اىل فيينا, 
الي���ه, واإن من ُبعد, َبع���د اأن وجدت لها عمًل 
يف حم���ل يع���ود اىل اأحد اأق���ارب زوج اأمها. 
وكانت حياته���ا كلها مكر�سة ل���ه عن م�سافة. 
و�س���ارت ت�س���رتي كتب���ه, وتقراأه���ا م���رات 

ومرات لتعي�س عامله. 
عل���ى اأية حال, وج���دت هذه ال�سي���دة نف�سها 
م�سط���رة لأن تعي����س مع ه���ذا الرجل الغني 
الكرمي الذي عر�س عليها الزواج ورف�سته. 
وذات ليل���ة كانت ت�سه���ر يف اأحد امللهي مع 
�ساحبه���ا ورفاقه. فلمحته ه���و اأي�سًا. فغمز 
له���ا اإن كان���ت ترغ���ب يف مرافقت���ه. فرتك���ت 
�سديقه���ا, وحتى معطفه���ا وخرجت معه يف 
عز الرد, وكله���ا اأمل يف انه �سيعرفها. لكنه 
اأم�سى الليلة معها من دون اأن يعرفها. ويف 
ال�سباح نقدها ورقت���ني نقديتني. فهّمت باأن 
ترميهما يف وجهه, لكنها اأعطتهما اىل خادمه 
ال���ذي تذكرها بعد كل تلك ال�سنني. وخرجت 
مغرورقت���ني  كانت���ا  عينيه���ا  لأن  م�سرع���ة 

بالدموع, ومل تكن بها رغبة لروؤيته.
ذل���ك,  م���ن  اأك���رث  اأكت���ب  ان  اأ�ستطي���ع  "ل���ن 
توؤملن���ي,  واأط���رايف  ج���دًا,  ثقي���ل  فراأ�س���ي 
لأتلق���ى  اأ�ستلق���ي  اأن  وعل���ّي  حّم���ى,  وب���ي 
املوت...".وطلب���ت منه �سيئًا واحدًا, هو اأن 
ي�س���ع ورودًا بي�س���اء يف مزهريت���ه الزرقاء 
يف منا�سب���ات عيد مي���لده, كما كانت تر�سل 

اليه كل عام.
ووقع���ت ر�سالتها من يدي���ه. وراح ميعن يف 
التفك���ر. نعم, اإنه يتذكر عل���ى نحو غام�س 
�سبي���ة كان���ت ج���ارة ل���ه, وام���راأة يف �سالة 
رق����س. وح���اول ان يعت�س���ر ذاكرت���ه اأك���رث 
من ذل���ك, لكنه مل يتو�س���ل اىل �سيء وا�سح 
وملمو����س. ووق���ع ب�س���ره عل���ى املزهري���ة 
الزرق���اء اأمام���ه. كان ذلك يوم عي���د ميلده. 
فوجده���ا خالية م���ن الزهور للم���رة الأوىل. 
فاأملّت ب���ه رع�سة, ومتلك���ه اإح�سا�س باملوت, 
وبحب عميق يطوق���ه. وارجت كيانه لذكرى 

هذه املراأة امليتة.

روث.. جـــوزيـــف  رســـائـــل  فـــي  ــاة  ــي ح
 ستيفان زفايج وآخرون

حياته كانت ماأى باالأحد�ث مثل 
رو�ياته
))ال ميكنني �أن �أتخلى عن 
�الإن�سانية �أو �حلرية(( �أعلن 
جوزيف روث يف ر�سالة �ىل �سديقه 
�لنم�ساوي �ستيفان زفايج. �حلرية، 
كانت �ل�سو�ب �لذي يائم و�سع 
ممتلكاته يف حقيبتي �سفر و�الإقامة 
يف �لفنادق ؛ �النتقال يف �سنة و�حدة 
من �لنم�سا �ىل �ملانيا �ىل فرن�سا 
�ىل رو�سيا ؛ �أال يكون له عنو�ن وال 
ح�ساب يف �مل�سرف. كان متزوجا، من 
�مر�أة ُ�ودعت يف م�سحة �الأمر��س 
�لعقلية، وكان له عاقات طويلة 
�الأجل مع ع�سيقات. لكنه جتنب 
))رو�ئح �لطبخ و�حلياة �لعائلية((.
ز على �الأثاث. �أكره   ))�أتربىّ
�ملنازل(( �الإن�سانية، كانت �لو�جب 
�لذي يدفعه مل�ساعدة هذه �لن�ساء 
مع �آبائهن و�طفالهن. كان روث يف 
�لغالب مفل�سا، لكنه مع هذ� تقا�سم 
�ملال �لذي كان معه مع ثماين ن�ساء 
�أخريات.

جوزيف روث

غوركي" قال: "مك�سيم 
يف رائعة �ستيفان زفايج -24 �ساعة يف حياة امراأة-: "اأنه ل يذكر اأنه قراأ 

ما اأ�سد عمقا منها"

بونا": دومينيك  �لفرن�سية  و�لرو�ئية  "�لكاتبة 
ت�س���ف �ستيفان زفايج ب�" ال�سديق اجلريح",الكرمي يف �سداقاته وامل�سامل 

وامللتزم يف ال�سيا�سة.
تق���ول املوؤلفة: "هناك �سر عنوانه �ستيفان زفاي���ج, وقد حررت هذا الكتاب 

من اأجل حماولة الك�سف عن خفاياه".
لق���د ا�ستطاع �ستيفان زفايج وه���و "الكتوم واملتحف���ظ اأن ي�سعل نارا لدى 
�سخو����س روايات���ه واأن يجع���ل قارئي���ه ي�سع���رون بح���رارة ه���ذه النار", 
وت�سي���ف قائل���ة: " اإن اأ�س���ول هذه النار ه���ي الت���ي اأردت البحث عنها يف 

حمطات حياته".

وع���ن ا�سلوبه قالت: " �ستيفان زفايج ي�سّع دائما.ول يزال يجذب الآخرين 
ول يزال���ون يحّبون اأ�سلوبه ال�سري���ع والواثق وح�سا�سيته ل تزال زاخرة 
باحلي���اة«. وت���رى املوؤلف���ة اأي�س���ا اأن هناك �سبب���ا اآخر ل�ستم���رار الهتمام 
باأعم���ال �ستيف���ان ت�سفاي���غ وه���و اأن »الظ���لل اخلفيف���ة و�سح���ب الدخ���ان 
املتناث���رة يف اأعمال���ه رمبا تتناظر جّيدا مع اأ�سكال قلقن���ا واأ�سكال عذاباتنا 

احلا�سرة".

قال لور�ن �سيك�سيك
عن الهولوكو�ست قال يف �ستيفان زفايج 

"اإذ اأ�سابت���ه ه���ذه العملي���ة بال�سربة القا�سية عل���ى الرغم من اأنه كان ل 
ي�سعر باأنه يهودي, اإل اأنها بقيت عملية غر مفهومة بالن�سبة اإليه".

كتاب لوران �سيك�سيك "اأيام �ستيفان زفايج الأخرة", تناول فيه ال�سّر من 
جهة والكتب التي اأبدع مو�سوعاتها من جهة اأخرى. 

ــه أعــمــال ـــي  ف اآلخــــريــــن  رأي 

 يف يوم 21 �سباط عام 1942 جل�س يف بيته الفخم يودع معارفه بريديًا وي�سرح لهم اأ�سباب 
انتح���اره وكت���ب يوم���ذاك 192 ر�سال���ة وداع, مبا يف ذلك ر�سال���ة اإىل زوجت���ه الأوىل وبعد ذلك 
دخل �ستيفان زفايج اإىل غرفة النوم,فتناول كمية كبرة قاتلة من "الفرونال -الأقرا�س املنومة 
" وا�ستلق���ى عل���ى فرا�سه, ثم التحقت به "لوت", وهي بثوب احلمام, وفعلت ال�سيء نف�سه.. 

وتعانقا بحنان وطال العناق.  فلم يفهم اأ�سدقاء �ستيفان زفايج فعلته.
ويف الي���وم التايل اقتحم خدم املنزل غرفة النوم لتاأخرهم���ا بال�ستيقاظ املعتاد ليجدوا الأديب 
وزوجت���ه قد فارق���ا احلياة يف عناق اأب���دي ودون اإثارة �سجة,ومل ين�س الأدي���ب اأن يعطي كلبه 

املدلل جرعة كبرة من املنومات,فنام بدوره اأمام باب غرفة النوم. 

" موته  يخربها  �الوىل  لزوجته  "ر�سالته 
 كتب ر�سالة لفريديريك- زوجته الأوىل- الذي حافظ معها على �سداقة عميقة, مفادها: "اأكتب 
ل���ك ه���ذه الر�سالة واأنا يف ال�ساعات الأخرة من حياتي. ل تت�سوري كم اأنا اأح�س بال�سعادة بعد 

اتخاذي هذا القرار".

 ق���رر �ستيف���ان التخل�س من احلياة وهو ي�سهد انهيار ال�سل���م العاملي وويلت احلرب العاملية 
الثانية ف�سعر بخيبة �سديدة وتوترت اأع�سابه املرهفة فاأقدم على فعلته دون وجل, ومل ين�س اأن 
ي�سكر حكومة الرازيل حيث انتحر على ح�سن ال�سيافة والرعاية,علمًا اأن الراحل كان قد ح�سل 

على اجلن�سية الريطانية قبل انتحاره مبدة وجيزة.

:" يقولون  �نتحاره  "عن 
 ي�سم���ي الدكتور فخري الدب���اغ هذا الأنتحار ب��"النتحار الثنائي" وهو الرغبة يف املوت مع 
�سخ�س اآخر تربطه به عواطف �ساخنة وو�سائج متينة و�سفوة القول فقد كان �ستيفان مت�سرعًا 
يف اتخ���اذه لقرار اإنهاء حياته نتيجة ح�سا�سيته املفرطة و�سلبيته ولو انتظر عدة �سنوات ل�سهد 

بنف�سه عودة ال�سلم العاملي واندحار النازية والفا�سية معًا. 

قال توما�س مان لزوجته:
 "ان���ه اأن���اين! مل يفكر اإل يف نف�سه عندما انتحر! ال يع���رف اأن جميع الكتاب الأملان يعي�سون 
يف فقر مدقع وهم يبحثون عن لقمة اخلبز؟ فبعد اأن �سردهم هتلر بوح�سيته وهمجيته يف جميع 
اأقط���ار الأر����س ا�سبح���وا اأذلء يقفون على اأبواب النا����س. واأما هو فكان مع���ززا مكرما يعي�س 

عي�سة امللوك ومع ذلك فقد انتحر!".

انتحار ستيفان زفايج 
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جنـــم و�لــــي

طبعت  مبطابع موؤ�س�سة �ملدى 

لاعام و�لثقافة و�لفنون
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-----------------

حممد حنون

من يتعم���ق يف هذه الر�سائل, يجد نف�سه مرة 
واحدة يف عوامل غريب���ة, �سكانها يبدون كما 
لو اأنهم �سلموا اأنف�سهم  متامًا للعمل الفكري, 
وثقتهم الكبرة لقوة الفن ولغة القلوب, التي 
ه���ي يف اأحايني كثرة تث���ر ال�سغف ب�سورة 
مبا�سرة. هناك نظ���ام من�سبط بالتعبر ويف 
طريق���ة ال�ستغال على العم���ل الأدبي, واإرادة 
بالتلف���ظ والتعب���ر, جتعلن حا�س���ر الكتابة 
يب���دو باملقارنة جمرد رطان���ة. تلك هي طريقة 
الكتابة عن���د كل اأولئك الذين يفرحنا نعتهم ب� 
"بن���اة العامل", كما نعتهم "�ستيفان زفايج", 
يف كتاب���ه الذائ���ع ال�سيت ال���ذي �سحر جيلي 
ب�س���ورة خا�س���ة, وال���ذي رمب���ا ي���درك اأكرث 
م���ن غ���ره معنى ق���راءة عم���ل عظي���م ينتمي 
للما�سي, ليكت���ب: "احلا�سر يعاين دائمًا من 
بع���د نظر غريب للعني: امل���رء يتعرف على كل 
م���ا هو كب���ر يف البعي���د, على عك����س �سورة 
كل م���ا هو قري���ب, الت���ي ي�سعر به���ا م�سو�سة 

وجمهولة".
واحلا�س���ر مب���ا يخ����س اجل���زء الثال���ث م���ن 
ر�سائ���ل �ستيفان زفايج الت���ي نقراأها هنا, هو  

اأع���وام 1920 – 1931؛ تل���ك الأع���وام التي 
ا�ستط���اع فيه���ا كاتبه���ا تثبي���ت نف�س���ه ككاتب 
روائي, و�ساحب منمنمات تاريخية, وموؤلف 
�س���ر �سخ�سية وكاتب م�سرح���ي: "24 �ساعة 
يف حي���اة ام���راأة" و "خ���وف" و "ا�سط���راب 
امل�ساعر", ثلثة اأعمال مهمة يف حياة املوؤلف 
ن�س���اأت بني اأعمال اأخرى يف ه���ذه ال�سنوات, 
م���ن �سمنه���ا مقالته الث���لث الرائعة عن عامل 
الكل�سيكي���ني, الت���ي ُترجم���ت عندن���ا حت���ت 
عن���وان "بناة الع���امل", بالإ�سافة لل�سر التي 
كتبه���ا ع���ن حياة "جوزي���ف فوك���ه" و"ماري 

اأنطوانيت".
نح���ن نلتق���ي هن���ا اإذن بفن���ان يف قم���ة حياته 
الإبداعي���ة, رجل يف عق���د �سنواته اخلم�سني, 
يودعها يف ر�سال���ة اإىل اأخيه األفريد مبنا�سبة 
مي���لده اخلم�سني يف 28 نوفم���ر 1931, ل 
تخل���و من تفاوؤلية خاطئ���ة ينهيها: "اأقراأ للتو 
يف ال�سح���ف الأملانية اأ�سياء �ساف���رة تقريبًا. 
اإذا ا�ستدع���ت احل���ال بنف�س���ي  اأ�سع���ر  لكن���ي 
م�ستعدًاً مبا فيه الكفاية, لرمي كل اأثاث البيت 
ك���ي اأبداأ مرة اأخرى من جدي���د: كاأولد لأبينا 

تعلمن���ا من���ه �سخ�سيًا طريقة معين���ة بالعي�س 
املتوا�س���ع. باإم���كاين اأن اأعي����س مرتاح���ًا يف 
غرفت���ني, والقلي���ل م���ن ال�سيجار, م���ع زيارة 
املقهى مرة واح���دة يف اليوم, اأكرث من ذلك ل 
اأحت���اج �سيئ���ًا. لذلك من غ���ر الداعي اأن يقلق 

املرء نف�سه".
رمب���ا كان يح���اول يف ذلك الوق���ت منح نف�سه 
ال�سجاع���ة, الت���ي �سيحتاجها ب�س���ورة ملحة 
بعد ث���لث �سنوات, عندما كان عليه اأن يذهب 
للمنفى, اإىل انكلرتا, ثم لرحل بعدها بعيدًا, 
حت���ى الرازي���ل, لك���ن لي����س بعي���دًا مب���ا فيه 
الكفاي���ة, لكي يه���رب من حب الع���ودة لأماكن 
طفولته وال�س���وق لروؤية اأ�سدقائه, واحلرب. 
رمب���ا ذل���ك ه���و التف�س���ر الوحي���د, اأو اأح���د 
التف�س���رات ل�سب���ب انتحاره م���ع زوجته يف 
الع���ام 1942,  يف الرازي���ل. اإذن فق���ط ع�سر 
�سنوات ظل���ت له للحياة بعد اآخر ر�سائل هذه 
املجموعة – اأنه بالفعل اأمر يدعو للعويل! -, 
والت���ي نق���راأ فيها تلك اجلملة الت���ي تفوق كل 
�سع���ر: "اأحي���ي كل اأ�سدقائ���ي, ل���روا قدر ما 
ي�ستطيع���ون بزوغ الفجر بعد ليل طويل! اأما 

اأن���ا, نافذ ال�س���ر, اأرحل �سلف���ًا, قبلهم", كتب 
يف ر�سالته الأخرة.

لي����س باإم���كان املرء الدع���اء ب���اأن ذاك ال�سوؤم 
مل يدم���غ ر�سائ���ل �سنوات احل���رب تلك بوقت 
مبكر, واأن زفايج ذات���ه حد�س ذلك: "رمبا اأنا 
مت�سائم جدًا. لكن حتى اليوم كانت توقعاتنا 
الأك���رث �سوداوي���ة ُتكت�سح دائمًا م���ن الواقع" 
كت���ب يف الع���ام 1921. ع���ام بع���د ذل���ك ُقت���ل 
�سديق���ه "راتين���او": "مل اأر باأك���رث �سوداوية 
اأك���رث م���ن اليوم: الأم���ر الواقع, ه���و اأن املرء 
ما زال ي�سي���د املفكرين يف اأملاني���ا, كما يفعل 
مع الأرانب....- اأن���ه اأمر مميز جدًا!" واأكرث 
م���ن ذلك بع���د �سنة: "اأن ما يح���دث يف اأملانيا, 
يف���وق كل التوقع���ات املحزن���ة. جن���ون عل���ى 
جن���ون!" الر�سال���ة معنون���ة لروم���ان رولن, 
الكاتب الفرن�سي وداعي���ة ال�سلم الأوروبي, 
ال���ذي كان يرتا�سل معه زفايج منذ عام 1910 
)غالبًا باللغ���ة الفرن�سية( والذي كان بالن�سبة 
اإلي���ه منوذج���ًا عالي���ًا للأديب الإن�س���اين: "اأن 
ف�سيلته", كتب اإىل مك�سيم غوركي, "اأحكامه 
العادلة, ونزاهته هي �سفات نادرة على وجه 

ه���ذه الأر�س امل�سكينة, رغم اأنه ي�سارع ال�سر 
بج�سد عليل".

يلحظ امل���رء ب�سورة جيدة الكلم���ات القليلة 
هذه وباأي في�س يغم���ر زفايج واثقًا �سركاءه  
باملرا�سل���ة, وب���اأي داأب ي�س���ر عل���ى ال�س���يء 
باأ�سنانه. حتى اأنه ل يرتدد من تو�سيح �سبب 
عدم رغبته كتاب���ة اأي مو�سوع عن غو�ستاف 
فلوبر, واأن عذره: اأنه يكتب اإىل حد ما جيدًا 
هناك فقط, "حيث اأكون �سغوفًا باملو�سوع", 
وه���ذا يحدث تقريب���ًا م���ع كل مو�سوع مي�س 
�سغاف قلب���ه, ولي�س لذلك علقة با�سم الكاتب 
ومكانته, وذلك ما جند تاأييده ب�سورة خا�سة 
يف اأجوبته على العديد من املوؤلفني ال�سباب, 
الذين اأر�سلوا ل���ه كتبهم. ويف تلك املرا�سلت 
نلتق���ي بزفاي���ج املخل����س مللحظات���ه, زفايج 
البعي���د عن كل ديبلوما�سي���ة, وكيف اأنه يبذل 
كل م���ا يف و�سعه, لت�سعيد كل ما يجده جيدًا, 

بل اأنه ل يخفي انفعالته املبا�سرة.
وبال���ذات ي�سعر قارئ هذا الق�سم من الر�سائل 
بخفق���ان قلبه ب�سورة خا�س���ة. اأنه لأمر يثر 
الده�س���ة حقًا, كي���ف اأن زفايج ل ي�ستهني باأي 

كتاب, عل���ى العك�س اأنه يحر����س يف اأجوبته 
على و�سعه يف حيز فكري, لكي يتفادى اإثارة 
النتب���اه بالرتكيز على نقطة ال�سعف هذه اأو 
تلك. وبع����س الأحيان ُيلب����س �سكوكه لبو�س 
اعرتا�سات نا�سر ويكتب للكاتب: "النا�سرون 
عنده���م خوف كافر كامل قبل كل �سيء من كل 
ما ل يتجاوب معه اجلمهور بطواعية". قول 
جمي���ل. اأو يق���ول لكات���ب اآخ���ر, ب���اأن روايته 
حت���وي عل���ى "غن���ى حيات���ي وتن���وع" واأن 
"الق���ارئ املعا�سر متع���ود على �سرعة زمنية 
�سبيه���ة بال�سينم���ا ول يتوق���ع امل���رء تنق���لت 
اأح���داث, م���ن �س���ورة اإىل اأخ���رى, اإمن���ا م���ن 
املمك���ن ترتيبها واح���دة بعد الأخ���رى بهدوء 
دون التو�سط بينها". ثم يقرتح على الكاتبني 
برق���ة, لك���ن ب�س���ورة قاطع���ة, اأن يخت�س���را 
اأعمالهم���ا ويهذبانها. لك���ن ل يغيب عن نظرنا 
اأن خل���ف ملحظاته, نفه���م: اأن موهبة زفايج 
بتع�سيق احلركة الداخلية للق�سة مع املجرى 
اخلارج���ي للحدث, ل ميلكه���ا يف كل الأحوال 

اأي من الكاتبني.
عل���ى اأية ح���ال اأن كل م���ا نقراأه, ه���و اجلانب 
املعلن م���ن كاتب الر�سائل زفاي���ج )طبعًا اأكرث 
اإث���ارة للهتم���ام ه���و نرته���ا ال�سخ�سي���ة(, 
اجلانب امل�ستخل�س من عامل املفكرين املتوتر 
بع����س ال�سيء, املق�سود اأي�س���ًا ذلك اجلانب, 
ال���ذي  ي�ستطيع امل���رء التطلع اإلي���ه عر كتف 
الكات���ب؛ يف الوقت الذي يج���ب على املرء اأن 
يق���ول يف حال���ة زفايج, ب���اأن فن���ه يف العي�س 
يكم���ن بالذات يف ذلك ال�س���يء احلميمي: عقد 
ال�سداق���ات, حي���ث يختل���ط ما ه���و يومي مع 

ما ه���و اأبدي. لك���ن هناك طبعًا عل���ى اجلانب 
الآخر من تبجيل ب�سر مثل فرويد اأو غوركي, 
ر�سائل حميمة �سخ�سية لزوجته "فريدريكه" 
اأو ل�سديق���ه "فكت���ور فلي�س���ر". م���ن جان���ب 
اآخ���ر يظ���ل الأمر الأك���رث اإث���ارة يف جمموعة 
ر�سائ���ل مثل ه���ذه, باأن امل���رء يح���اول دائمًا, 
ا�ستخل����س ما ي�سبه �س���رة حياة للكاتب من 
كل احللق���ة املنتظمة لتلك الكتابات؛ واأن على 
امل���رء اأي�سًا تخيل كل ما ميكنه من �سد ثغرات 
تلك الر�سائ���ل, بالإ�ساف���ة اإىل تخيل ما ميكن 
اأن تكون حياة الإن�س���ان الذي يختفي خلفها. 
يف ه���ذه الثغرات, اأو ما يطل���ق عليه البع�س 
"بني ال�سطور", يقدم زفايج نف�سه ممزقًا بني 
التقرب للنا����س والهروب منهم, بني احلما�س 
بالعم���ل والتعب, بني وع���ي الواجب و�سغط 
احلرية. اأنه ي�سافر ب�سغف, ويف�سل الختفاء 
يف جمهولي���ة الغربة. اأما النجاح الذي عا�سه 
الكات���ب, فقد ت���رك تاأثرات���ه الأوىل ب�سورة 
وا�سح���ة, اأم���ا ال�سيخوخ���ة فتقلق���ه: "اأنن���ي 
بحاجة مل�س���ل من العناد, ق���وة العمل, ور�س 
البودر )على امل���رء اأن يقع يف احلب وي�سافر 
مل���دة ثلثة اأ�سابي���ع مع بنت �ساب���ة!( الغثيان 
املتجم���ع عندي م���ن الأدب ل ميكن و�سفه(". 
هن���ا كان قد قط���ع طريقًا طوي���ًل, وترك خلفه 
الرج���ل ال�س���اب ال���ذي كان يع���ر يف ر�سائله 
الأوىل ع���ن توقه للع���رتاف ب���ه وقبوله بني 
�سفوف النخبة, وال���ذي مل يرتدد يف الكتابة 
)كان يف بداي���ة �س���ن الأربع���ني( م���ن الكتابة 
ل���� "جوزي���ف روث", الأق���ل من���ه �سعادة:"اأنا 
اأمامك���م, لأن حيات���ي جت���ري  قلي���ًل  اأخج���ل 

�سل�سة, حي���ث ل اأملك يف العمق عدم اخلوف 
فق���ط اإمن���ا عن���دي ت���وق �س���ري وتراجي���دي 

للهزات الكبرة".
طبعًا يف حلظ���ات الف���راغ والكاآبة هذه مييل 
زفاي���ج بال�سبط للمبالغ���ة والفي�س, لكن هنا 
اأي�سًا م���ن املمكن النظر اإىل ذل���ك باأنه بالذات 
من قوة التوتر تل���ك �سنع عمله الأدبي, الذي 
يتح���دث دائمًا عن انعدام ال�سيطرة وال�سعور 
بالفق���دان "اأحيان���ًا هن���اك م���ا ينب���ع م���ن هذه 
الأزمات", يكتب لزوجته, "اأحيانًا ي�سل املرء 
عره���ا اإىل عمق اأكرث – لك���ن يف النهاية اأنها 

جزء من الإن�سان اأي�سًا".
هكذا ه���و الأمر مع ه���ذه الر�سائ���ل, اأنها مثل 
جب���ل من الثلج: ج���زء من �سخ�سي���ة �ستيفان 
زفاي���ج, يب���دو اأمامنا الآن اأك���رث �سفافية, لكن 
امل���رء يت�ساءل يف الوقت ذات���ه عن ن�سبة املاء 
الت���ي ما زالت جتري حتت ذلك اجلبل, والتي 
على امل���رء تكهنها. رمبا ذلك م���ا ي�سكو زفايج 
من نق�سانه: "هذا الفن العايل ال�سايف لكتابة 
ر�سال���ة يب���دو اأنه ي�س���ر اإىل زوال���ه. املخرب 
الأول هو ال�سحيفة, التي يكتب فيها كل �سيء 
للجميع. املخرب الثاين هو اآلة الطابعة, التي 
ت�س���رق من الكلم���ة روحها, الت���ي مينحها كل 
اإن�س���ان يف خطه, وكي���ف اأنها جتعلها تختفي 
خل���ف م���راآة ب���اردة؛ الدم���ار الثالث ج���اء مع 
التلفون, حيث يخ���ر النا�س بع�سهم البع�س 
بعجال���ة, قبل اأن يقتحم ال���دفء الأعماق, يف 
الدم احليوي"....لكن ل���و كان �ساحب "بناة 
العامل" يعلم....ما الذي كان �سيقوله عن زمن 

الإمييل والنرتنيت...؟

ستيفان زفايج... أحد بناة العالم
دفء الحيــاة في غرفتين، وســيجار وزيارة 

واحدة في اليوم للمقهى



مت و�حتقرت،  ُكرِّ
ونعمت باحلرية 
وُحرمت منها، ومتتعت 
بالغنى وعانيت �لعوز


