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للمطالبة  اأحد �سيمتلك احلق  املُتخيل! وهكذا ال  "الواقع 
باإبط����ال قوانني هذا اجلن�����س اجلديد من االأدب… ابتدُع 
ا�سلوب����ًا اأدبي����ًا، واإن ابت����داع ن����وع جديد يكتم����ل باإطالق 
ا�س����م منا�سب عليه، واأعطيه اأن����ا القوانني التي تروق يل. 

وحوارًا كثريًا!"
–فكر  "�سعب جدًا اأن ُي�سطر اىل ا�ستغالل اأحد اال�سياء 
اوغو�ست����و- وا�ستخدامه����ا. ه����ذا اال�ستعم����ال ي�س����يء بل 

يحّطم اجلمال كله".
اإمنا يهرب من كل مكان وال يبحث  "الذي ي�سافر كثريًا، 

عن كل مكان ي�سله".
وال  الكب����رية  امل�سائ����ب  اىل  ن�ست�سل����م  ال  الب�س����ر  "نح����ن 
االأف����راح العظيم����ة، الأن ه����ذه امل�سائ����ب واالأف����راح تاأت����ي 
ُمقّنع����ة بغيم����ة وا�سع����ة من احل����وادث ال�سغ����رية، وهكذا 

هي احلياة: غيمة. احلياة �سباب".
اأزم����ان هومريو�س  اأنف�سن����ا كم����ا ينادوننا. يف  "نن����ادي 
كان االأ�سخا�����س واالأ�سياء يحملون ا�سم����ني، الذي ُيطلقه 

االإن�سان، والذي ُتطلقه االآلهة".
ذاك". يقتل  وهذا  املعرفة،  ي�سبق  "احلب 

لكن  تتزوج،  اأن  ج����دًا  "�سهل 
ت�سب����ح  اأن  الع�س����ري  م����ن 

متزوجًا".
"ح����ني يجد االإن�س����ان نف�سه 
عيني����ه  وُيغم�����س  مع����زواًل 
ع����ن امل�ستقب����ل وع����ن احُللم، 
يتم����رد عليه جحي����م اخللود 
لي�����س  اخلل����ود  ال�ساح����ق. 
م�سريًا. ح����ني منوت، مننح 
املوت ن�سف التفاتة ون�سرع 
يف امل�س����ري اىل اخللف، اىل 

املا�سي، اىل ما كان".
ه����و  باحل����ب  ُي�سم����ى  "م����ا 
ق�س�س كتب، �س����يء اأُخرتع 
عن����ه.  وُيكت����ب  ب����ه  لُيتكل����م 
االيجابي  �سع����راء.  حماقات 
هو ال����زواج. القانون املدين 
مل يتط����رق اىل احلب بل عن 
الزواج. كل ما يتعلق باحلب 

لي�س �سوى مو�سيقى".
باأن  االأمر  ينتهي  م����ا  "غالبًا 

تكون لعبة لتخيالتك".
"ه����ل حيات����ي رواي����ة، اأم واق����ع ُمتخيل اأم م����اذا؟ كل ما 
يح����دث يل ويح����دث له����م، هل ه����و حقيقة اأم خي����ال؟ رمبا 
يك����ون ه����ذا كّل����ه حلمًا م����ن الل����ه اأو م����ن كائٌن َم����ن يكون، 
�سوف يتال�سى حاملا ي�ستيقظ هو، وعليه ن�سلي له ونرفع 
ل����ه دعواتن����ا وتراتيلنا، لك����ي يظل غافي����ًا، ويهدهد ُحلمه. 
رمب����ا تكون طقو�س االأديان كلها، طريقة لتنمية حلم الرب 

حتى ال ي�ستيقظ ويتوقف عن احللم بنا؟".
مرو�س وحيد

لي�س هناك علم  للحي����اة.  الوحيد  املرّو�س  "احلي����اة هي 
تربي����ة ي�ستحق. فق����ط ُيتعلم للبقاء على قي����د احلياة وكل 

ان�سان البد اأن يبداأ بالتمرن على احلياة من جديد".
"حامل����ا يتكلم االإن�سان، يكذب، وحني يتحدث اىل نف�سه، 
اأي حامل����ا يفكر ُمدركًا ما يفك����ر به، يكذب. لي�س هناك اكرث 
واقعية م����ن احلياة الفاي�سيولوجي����ة. الكلمة، هذا النتاج 

نعت الأجل الكذب". االجتماعي، �سُ
اأن����واع التعب����ري اال�سطالحي مث����ل القبلة  "الكلم����ة وكل 
واحل�س����ن… ال �س����يء نعمل �س����وى اأن ميث����ل كٌل دوره. 
اجلمي����ع ب�س����ر، اأقنعة وممثلني هزلي����ني. ال اأحد يعاين اأو 
يتل����ذذ مب����ا يقوله ويعّب عن����ه، ورمبا يّدعي اأن����ه ي�ستمتع 
ويع����اين، واإاّل فل����ن ي�ستطيع العي�س. نح����ن هادئون جدًا 
يف اعماقنا. مثل����ي اأنا االآن اأقوم مبهزلتي لوحدي، مُمثاًل 

وُم�ساهدًا يف الوقت ذاته. ال ميوت �سوى االأمل اجل�سدي. 
احلقيقة الك����بى اأن االن�سان الفاي�سيولوجي هو الذي ال 

يتكلم وال يكذب".
ُتلهمنا  التي  الغرية، هي  اإاّل بوالدة  "رمبا ال يولد احلب 
لنح����ب. بع�سق امراأة لرج����ل اأو رجل الم����راأة، ال يدركون 
ه����ذه احلقيق����ة، وال يذكرونه����ا اأم����ام اأنف�سه����م، اأي اأنهم ال 
ُيغرم����ون ببع�سه����م حق����ًا، اإاّل ح����ني ي����رى هو باأنه����ا تنظر 
اىل رج����ل اآخر، اأو ه����ي تنظر اإليه مثلما تنظ����ر اىل امراأة 

اخرى".
ُت�سعل  القل����ب، ودم����وع  ُتنع�����س وُتف����رح  دم����وع  "هن����اك 

وتخنق".
راأ�سه، والنا�س  ال�سماء فوق  ال�سارع ووجد  "ح����ني وطاأ 
اأعماله����م،  ملتابع����ة  اأو  يذهب����ون ويجيئ����ون، مب�سيئته����م 
ب����ه  يكرتث����ون  اأو  حت����ى،  في����ه  النظ����ر  ميعن����وا  اأن  دون 
لع����دم معرفته����م ب����ه دون �س����ك، �سعر باأن����ه هو، تل����ك االأنا 
التي تنت�سب اىل"انا هو انا"ف�س����ار يت�ساغر ويت�ساغر، 
وينح�س����ر يف ج�سده باحثًا عن ركن �سغري يتكور بداخله 

واأن ال ُي����رى مطلق����ًا. كان ال�سارع �سال����ة عر�س �سينمائي 
و�سع����ر اأنه اأحد اأفراد هذا العر�س، ظلٌّ و�سبح. واأن هناك 
دائم����ًا حمامًا و�س����ط هذه احل�س����ود الب�سري����ة، �سياع يف 
ه����ذه الكتلة من الب�سر الذين يذهب����ون ويجيئون دون اأن 
يعرف����وه اأو حتى ينتبهوا اإليه، يثري يف نف�سه الوقع ذاته 
حلم����ام مفتوح عل����ى الطبيعة وعلى ال�سم����اء وعلى زهرة 

الريح".
االآخرين". نتاج  هو  اإمنا  نف�سه،  نتاج  اأحد  "ال 

�سباب خالد
"روؤية االأبناء يكبون هو االأجمل واالأكرث فظاعة، على 
م����ا اعتق����د. ال تت����زوج اذن ي����ا اوغو�ست����و، ال تت����زوج اذا 

اأردت اأن ت�ستمتع ب�سبابك اخلالد".
"م����ا الذي تري����د اأن نفعله نحن الفقراء، �سوى اأن ُنطعم 

االأغنياء اأوالدنا؟".
"اأنا ان�سان ب�سيط غاية يف التوا�سع، عامل يف االأفكار، 
اأُملل����م واأرّت����ب اال�سي����اء لك����ي يع����رف الذين ياأت����ون بعدي 
كي����ف ي�ستثمرونها. العمل االن�س����اين جماعي، ولن يكون 

را�سخًا ودائمًا بفرديته".
الت����ي  املنا�سب����ات  حام����اًل  يع����ود  ال  ال�سائ����ع  "الوق����ت 

تبددت".
"اإن تفك����ر ه����و اأن ت�سك وال �سيء �سوى اأن ت�سك. ممكن 
اأن توؤم����ن، تعرف، وتتخيل دون اأن ت�س����ك. ال االإميان وال 
املعرف����ة وال التخيل يفرت�����س ال�سك، لكن م����ن غري املمكن 
اأن تفك����ر دون اأن ت�س����ك. م����ن ال�سك، الذي ه����و من االميان 

واملعرفة، ُيخلق التفكري ن�سيطًا، متحركًا وحيًا".
اإمنا يفعل  ع����ن حجج لتبئة نف�س����ه،  اأحد  "ح����ني يبحث 

بدقة عمل اآخر ال عالقة له بالتبير اأمام الله".
اأجل القتل، فق����دان لل�سواب، عل����ى االأغلب  "القت����ل م����ن 
م����ن اأجل التحرر م����ن الكره الذي ال عمل ل����ه �سوى اإف�ساد 
ال����روح، الأن اأك����رث م����ن حاق����د �ُسفي م����ن غله وحّل����ت عليه 
الرحم����ة واأح����ب �سحيته، حاملا انتزع الك����ره منها. العمل 
ال�سي����ئ ينطل����ق من ال�سع����ور ال�سي����ئ، الأن القانون يخلق 

املذنب".
اأبًا، على اأن ال تكون جمنونًا اأو بليدًا، ُتوقظ  "اأن تكون 

يف نف�سك اأفظع ما يف االن�سان: ال�سعور بامل�سوؤولية".
كذل����ك…  واالأب����وة  نف�سي����ة،  جترب����ة…  "ال����زواج 

َمَر�سية".
مل�سائب����ه  نبع����ًا  كان  الأن����ه  باالنتح����ار  يرغ����ب  "كان 

ال�سخ�سية".
اأن �سخ�سًا ما خرج ذات ليلة ُم�سلحًا مب�سد�س  "�سمع����ت 
ويف نيت����ه قت����ل نف�سه. ظهر بع�����س الل�سو�����س وهجموا 
علي����ه ل�سرقته. تاأهب للدفاع ع����ن نف�سه فقتل اأحدهم بينما 
ه����رب االآخ����رون. وح����ني راأى اأن����ه ا�سرتى حيات����ه بحياة 

االآخر، تراجع عن هدفه".
ال����والدة والتعليم واجل�سد  اإ�سباين  اإ�سب����اين،  اأنا  "نع����م 
وال����روح واللغة وحت����ى املهن����ة والوظيف����ة، اإ�سباين قبل 
وبع����د كل �سيء، واالإ�سباني����ة ديني، وال�سم����اء التي اأريد 
اأن اوؤم����ن به����ا، هي اإ�سبانيا االإلهي����ة اخلالدة واإن ربي هو 
رٌب اإ�سب����اين، واإن رب �سيدنا دون كيخوته، هو رٌب يفكر 
باالإ�سباني����ة، وباالإ�سب����اين ق����ال: ليكن الن����ور! وفعله كان 

فعاًل اإ�سبانيًا".
�سيء  وال  يفعلون  ال  ما  يقولون  الذين  هم،  “املت�سردون 

لهم �سوى فقدان الوعي وخنق التفكري".
"معظ����م املنتحري����ن، قتل����ة ُمَبط����ني. يقتل����ون اأنف�سه����م 

لفقدان ال�سجاعة يف قتل اآخرين".
"ح�سرتك ال تريدين اأن اأكون اأنا، اأن اأخرج من ال�سباب 
واأعي�����س، اأعي�����س، اأعي�����س، اأن اأرى نف�س����ي، ا�سمع ذاتي، 
اأ�سع����ر ب����ي، اأح�����س بكينونتي، اأت����اأمل، اأك����ون: مَل ال تريد؟ 
مَل عل����يَّ اأن اأموت كائنًا من وهم؟ ي����ا �سيدي املُن�سيء دون 
ميغي����ل، ح�سرتك �ستم����وت اأي�سًا، وتع����ود اىل الال �سيء 
الت����ي خرجت منه… رب����اه، هل �ستتوقف ع����ن احُللم به! 
�ستم����وت ح�سرتك، نعم �ستم����وت �سئت اأم اأبيت، �ستموت 
ح�سرت����ك و�سينقر�����س جميع الذين يق����راأون هذا الق�سة، 

جميعًا، جميعًا، جميعًا ال يبقى منهم اأحد".
فكرة اأزلية

الذي يعي�س  اأموت. فقط ميوت احلي،  اأن  ا�ستطي����ع  "ال 
واأن����ا ال اأ�ستطي����ع اأن اأم����وت الأين غ����ري موج����ود… اأن����ا 
خال����د! ال خلود �سوى للذين مل ُيول����دوا ومل يوجدوا واأنا 
منه����م.  كائن من خيال هو فكرة، والفكرة خالدة دائمًا… 
اخلال����دون ال يعي�سون، واأن����ا ال اأعي�����س وال اأظل على قيد 
احلي����اة. اأنا فكرة! اأنا فكرة!"“م����ا اأغربه من حيوان، هذا 
االن�س����ان! ال يرى اأبعد م����ن اأنفه. يداعبن����ا دون اأن نعرف 
ال�سبب وال ملاذا حني نداعب����ه اأكرث ون�ست�سلم له، يرف�سنا 
اأو يعاقبن����ا. لي�ست هن����اك طريقة ملعرفة م����ا يريد، هذا اإن 
كان يعرفه هو بنف�سه.  يظهر دائمًا يف هيئة اأخرى بعيدة 
ع����ن كينونته، وينظ����ر من حيث ال ينظ����ر، وكاأن عاملًا اآخر 
يتب����دى ل����ه. وموؤكْد اأنه ما كان �سيوجد، ل����و اأن هناك عاملًا 

اآخر".

ترجمة: حسين نهابةسعد محمد رحيم

كذلك ف���اإن عزوفها ع���ن ال���زواج �سيخفي اأ�سد 
النزع���ات اجلن�سّية �سطوة، والت���ي �ستحاول 
مواراته���ا حت���ت طبق���ة �سميك���ة م���ن ال�سلوك 
الطهراين، والذي، وي���ا للمفارقة، ال ن�ستطيع 
اأن نق���ول عن���ه اإن���ه زائف. ف���اإذا كان م���ا يظهر 
على �سط���ح الرواية يبدو وا�سح���ًا وب�سيطًا، 
ف���اإن م���ا مي���ور حت���ت ال�سط���ح له���و يف غاية 
الت�ساب���ك والتعقيد. فه���ذه التناق�سات بني ما 
ه���و مر�سوم وبني ما هو ممحو.. بني ما نراه 
ونتلم�س���ه حق���ًا عب اجلم���ل والكلم���ات وبني 
ما ه���و م�سترت فيم���ا وراء ال�سط���ور �ست�سنع 
جدلية الرواية؛ �سراعاتها وحركتها الداخلية 
وم�ساره���ا ونهايته���ا املفتوح���ة اأي�س���ًا. كانت 
)خريترودي����س؛ اخلالة ت���وال فيما بعد( تنزع 
يف الق���رارة العميق���ة لنف�سه���ا اإىل اأن يك���ون 
رام���ريو ال�ساب له���ا، وهذا ما ل���ن تف�سح عنه 
مبا�س���رة اأب���دًا. لكنه كان ي�س���ّوب نظراته اإىل 
اأخته���ا رو�س���ا التي"تك�سف جت�سده���ا بروعة 
اأم���ام كل ريح وكل ن���ور زهرة"مثلم���ا ي�سفها 
الراوي. والأن رام���ريو كان يحمل روحه كّلها 
عل���ى �سط���ح عين���ه، مل يعتق���د اأن���ه راأى اأح���دًا 
�سوى رو�سا". وهك���ذا �سرتتب خريترودي�س 
ل���زواج االثن���ني وتق���رر االمتناع ع���ن الزواج 
والتف���رغ لرتبي���ة اأوالد اأختها، رمب���ا فقط كي 
تبق���ى قريبة منه���ا ومن زوجه���ا، يف نوع من 
ال���والء الروح���ي الرهب���اين، ووراء م�سح���ة 
من كبي���اء ر�سينة وهادئة، وق���وة �سخ�سية 
ال ُت�ساه���ى، جتعله���ا مور وملهم���ة حيوات 
م���ن حوله���ا، وحتى �ساع���ة وفاته���ا بعد �سنني 
طويل���ة. تق���ول الأخته���ا اأن قدرنا ه���و الزواج 
اأو الدي���ر، والأنها مل تتزوج ق���ط، فقد اختارت 
ديره���ا اخلا�س، وا�سع���ة له قوان���ني �سارمة 
التزمت بها واأجبت االآخرين على احرتامها. 
ولق���د �سعت اإىل ت�سري���ع زواج االثنني قبل اأن 
يرتاجع اأي منهما، كما لو اأنها تخ�سى اأن تفقد 

ح�سور الرجل )رامريو( قريبًا منها و�ستخب 
رام���ريو منذ الب���دء، اأن رو�س���ا �ستكون زوجة 
طيب���ة ل���ه، اأم���ا ه���ي ف�ستكتف���ي ب���دور اخلالة 

الطيبة الأوالدهما. 
ويف اأثن���اء عق���د الق���ران، بدت ت���وال يف غاية 
ال�سع���ادة اإىل احل���د ال���ذي راأى بع�سه���م يف 
االأمر"�سيئًا غري طبيعي بع�س ال�سيء"وحني 
ياأتي املخا�س رو�سا يتحدث الطبيب عن اإخراج 
الطف���ل حي���ًا اأو ميت���ًا، غري اأن ت���وال �سرتف�س 
برباط���ة جاأ�س فكرة )الطف���ل ميتًا( على الرغم 
م���ن حتذير الطبيب من خط���ورة و�سع رو�سا 
ال�سح���ي، و�ست�سارك يف عملية التوليد لتاأخذ 
الوليد من ثم، بعد اأن تنظفه، اإىل اأبيه؛"وحني 
اأراد )رام���ريو( تقبي���ل تلك اللفاف���ة من اللحم 
الت���ي ُقدمت اإليه على اأنه���ا وليده مل�ست ركبته 
املتاأجج���ة ركب���ة خريترودي�س الت���ي قالت له 
به���دوء: - اذهب االآن وا�سك���ر امراأتك واطلب 
منه���ا املع���ذرة و�سجعه���ا". و�ستجع���ل تربية 
الطف���ل ورعايته م���ن م�سوؤوليتها حتى قبل اأن 
ت�ساأل والديه عن راأيهما، و�سيخرج من اأعماق 
روح رام���ريو �سوت يقول؛ اأّيهم���ا هي االأم؟. 
�ست�سّم���ي اخلال���ة ت���وال الوليد على ا�س���م اأبيه 
)رامريو( و�ستعل���ن اأن الوليد التايل �سيكون 
اأنثى و�ست�سميها مثل ا�سمها )خريترودي�س(. 
اإن �سلوكه���ا ه���ذا اأ�سب���ه ما يك���ون بالتعوي�س 
ع���ن رغب���ة مكبوت���ة يف الال�سع���ور. فلماذا مل 
ت�ستط���ع، اأو مل يدعه���ا الق���در اأن جتم���ع بينها 
اأن  ق���ررت  رام���ريو،  وب���ني  )خريترودي����س( 
جتم���ع رام���ريو وخريترودي����س اأخ���ًا واأختًا 
ترعاهما معًا وهكذا �سيك���ون االأمر. اإن قوتها 
الروحي���ة جتعله���ا ال تهت���ز حت���ى اإزاء ح���دث 
�س���ادم هو موت اأختها رو�س���ا يف اإثر والدتها 
الثالث���ة، ويكون ديدنها احلف���اظ على متا�سك 
العائل���ة. واإذ يب���دو اأن الفر�س���ة اأتيح���ت له���ا 
ثانية لالقرتان برامريو الذي يكون هو االآخر 

م�ستع���دًا ومتلهفًا للزواج منه���ا، فاإنها ترف�س 
بقوة.. ه���ذا ال�سلوك الغري���ب واملفاجئ منها 
يجع���ل الق���ارئ يت�ساءل ع���ن ال�سب���ب؛ اأتراها 
ُتخف���ي وراء �سجاعته���ا الظاه���رة خوف���ًا م���ن 
خو����س التجرب���ة ان�سجامًا مع الن���داء البعيد 
لغريزتها؟ اأهو ال�س���راع بني جذب ذلك النداء 
وال�س���د امل�س���اد لوازعها الطه���راين االأخالقي 
الذي �سيفر�س عليها منطقه يف النهاية؟ وهي 
الت���ي مل تكن تخ�سى اأقاويل النا�س ماذا كانت 
تخ�س���ى؟ اأكان���ت م���رتددة اأم���ام اأناه���ا االأعلى 
ب�سطوته���ا ال�ساغط���ة، اأي �سمريه���ا الذي ما 
كان���ت على ثقة باأنه���ا �ستتعاي�س م���ع خيانتها 
ل���ه؟. �ستقول له���ا اأختها وهي حتت�س���ر اإنها ال 
تري���د الأوالده���ا زوج���ة اأب، واإذا كان الب���د له 
من الزواج فلتكن هي )خريترودي�س/ اخلالة 
توال("فلتك���وين اأنت، وليكن ل���ك"، لكن القدر 

�ستك���ون ل���ه كلمة اأخ���رى. �ستعم���د اإىل رف�س 
ال���زواج من ريكاردو )ابن عم رامريو( بحجة 
ان�سغالها برتبية اأوالد اأختها الثالثة و�سترتك 
بيته���ا لت�سكن يف بيت رامريو الذي �سيعر�س 
عليه���ا ال���زواج ه���و االآخ���ر، وت�س���ّده كذلك." 
ومل���اذا مل ت�سبحي راهبة؟ � ال اأحب اأن ياأمرين 
اأحد". و�ستنهر رامريو الذي يناديها ب� )توال( 
انطالق���ًا من نزعتها املتزمتة؛" ال تدُعني توال، 
وبخا�سة اأم���ام االأطفال.... اح���رتم ال�سغار. 
� ومب���اذا اأ�س���اأت احرتامهم؟ � ب���رتكك غرائزك 
مك�سوفة اأمامهم هكذا". وبعد اإحلاح رامريو، 
�ستمنح���ه �سنة واحدة؛"ك���ي اأتاأمل يف نف�سي 
بو�سوح، وكي تتاأمل يف نف�سك بو�سوح، من 

اأجل اأن تقتنع..".
 ولن ي�سمد رامريو كما �سرنى اإزاء اقرتاحها 
كان���ت ه���ي  الوق���ت  ه���ذا  ه���ذا. يف  الع�س���ري 

تتعاي����س م���ع ري���ح هائج���ة كان���ت تنفلت يف 
روحه���ا املغلق���ة.."كان عقله���ا يف �س���راع مع 
قلبه���ا، وكالهم���ا، العق���ل والقل���ب يف �س���راع 
والعم���ق،  ال�س���راوة  م���ن  اأ�س���د  بق���در  معه���ا 
واحلميمي���ة". اأما ه���و )رام���ريو( ف�سيقع يف 
)مانوي���ال(  اخلادم���ة  �سيواق���ع  املحظ���ور.. 
جن�سي���ًا يف البي���ت فتحمل منه فتج���د اخلالة 
ت���وال نف�سه���ا م�سط���رة لتزويج���ه منه���ا. هنا 
�ستق���ع جمموع���ة م���ن االأح���داث امليلودرامية 
املتعاقب���ة.. �سيمر�س رامريو فجاأة قبل والدة 
طفل���ه من مانويال التي �ستم���وت هي االأخرى 
وهي ت�سع وليدها. لنق���راأ مباذا تعرتف توال 
لرام���ريو وه���و عل���ى فرا����س املوت؛"اأنت لقد 
تكلمت يومًا ع���ن قدي�سني ي�سنعون خاطئني. 
رمبا كانت لدي فكرة ال اإن�سانية عن الف�سيلة. 
ولك���ن عندما ب���داأ االأم���ر، عندم���ا توجهت اإىل 
اأخت���ي، قمت اأن���ا مبا يتوجب عل���ي القيام به. 
اأ�س���ف اإىل ذلك، واأنا اأعرتف ل���ك، كنت اأخاف 
م���ن الرج���ل، اأي رج���ل، مب���ن يف ذل���ك اأنت يا 
رامريو، مل اأ�ستط���ع اأن اأرى يف الرجل �سوى 
الكائ���ن الف���ظ. االأطفال، اأج���ل اأحببته���م ؛ اأما 
الرج���ل... لق���د هرب���ت م���ن الرج���ل...". هذا 
املقطع الطويل ن�سبي���ًا، رمبا كان يف�سر كثريًا 
من مواقف توال وتناق�سات �سلوكها. )اخلالة 
توال( رواية ق�سرية، �سريعة االإيقاع، مكتوبة 
بلغة مقت�س���دة، وهي من منط الروايات التي 
تعك����س احل�س���ور الطاغي ل�سخ�سي���ة بعينها 
وتاأثريها يف اجتاه���ات االأحداث، وما تعانيه 
من �سراعات جواني���ة بني رغباتها وغرائزها 
م���ن جه���ة والقي���م املحافظ���ة التي توؤم���ن بها 
م���ن جه���ة ثانية، عل���ى الرغم م���ن تخطيها يف 
التفك���ري، اأحيان���ًا، اخلطوط احلم���ر لقناعات 

النا�س، بحكم فطنتها وحّدة ذكائها.
�شبق لهذه املادة ان ن�شرت
 يف املدى عام 2009

فـي )الـــخـالـــة تـــوال(: صـراُع الـرغـبـات 
الــسرّيـة والــقيـم الـُمحافظة

تقوم رواية )الخالة توال( مليغيل دي أونامونو )ترجمة صالح 

علامين وإصللدارات دار املدى 2009( عللى فعالية ومركزية 

فكللرة أخالقية هللي )اإليثار(، أي تكريس حيللاة أمرئ ما من 

أجللل اآلخريللن، والتضحية يف سللبيلهم، عللن قناعة تامة، 

يصاحبها إحسللاس مبهم مبتعة رسّية تقرتب من املازوكية. 

إن الوجه اآلخر إليثار )الخالة توال( سيظهر، كام لو أنه تعبري 

عللن أنانية مواربللة تجد تجّليها يف صللورة تحّكمها بحيوات 

اآلخرين ورسم أقدارهم عى وفق قناعاتها وأهوائها. 

مقتطفات من ضباب ميغيل أونامونو

اإلنسان ال يرى أبعَد ِمْن أنفه
روائي وكاتب راحل
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انتخ���ب رئي�سًا مدى احلي���اة جلامعة �ساالمن���كا العريقة 
حّت���ى اأقيل من من�سبه ذاك ع���ام 1936 باأمر من فرانكو، 
ال���ذي كانت قوات���ه قد انطلقت اإىل اأرج���اء البالد الإ�سقاط 
موؤ�س�سات اجلمهوري���ة ومطاردة رجاالتها ورموزها يف 
ما ع���رف باحلرب االأهلي���ة، التي ب���داأت يف ال�سابع ع�سر 
من مت���وز من عام 1936 وانتهت بع���د ذلك الوقت بثالث 

�سنني.
تروى يف هذا ال�سي���اق املواجهة الكالمية والفكرية التي 
دارت يف ح���رم جامع���ة �ساالمن���كا يف الث���اين ع�س���ر من 
اأكتوب���ر/ ت�سري���ن االأول من ع���ام 1936، ذكرى اكت�ساف 
اأم���ريكا، بني احلاك���م الع�سكري يف �ساالمن���كا )اجلرنال 
مّي���ان– اأ�س���رتاي( ورئي����س اجلامعة اآن���ذاك )ميغيل دي 
اأونامونو(: فق���د حمل الع�سكري عل���ى الثقافة واملثقفني 
واأنه���ى خطبته بهتافه ال�سهري: »امل���وت للمثقفني. يعي�س 
امل���وت«، فرّد اأونامون���و بعبارته ال�سه���رية موجهًا كالمه 

للجرنال:"�ستنت�سرون لكّنكم لن تقنعوا اأحدًا".
عّم يتكّلم؟

ل���ن ننتظر بالطب���ع من كت���اب عنوانه »ذكري���ات الطفولة 
وال�سباب"اأن يحدثن���ا موؤلفه فيه عن جتارب نا�سجة وال 
عن خ���بة مكتملة وهو مل يتجاوز بع���د اخلام�سة ع�سرة 

من عمره.
فعّم يتكّلم اأونامونو اإذن؟

مث���ل اأونامون���و يف ه���ذه »الذكريات"مث���ل اأّي مّن���ا وهو 
يتاأّمل طفولته م���ن �ساهق عمره يف اخلم�سني اأو ال�ستني 
لتج���ارب  ا�ستعرا�س���ًا  �سنق���راأ  م���ا  لي����س  ال�سبع���ني.  اأو 
وا�ستخال�سًا لدرو�س وِعب، بل هو حكايات طفل �سغري 
اأو �سب���ي غري���ر تنتهي بخال�س���ة �ساغها ه���و نف�سه وقد 

�سار رجاًل نا�سجًا ومفكرًا متاأّماًل يف هذه احلياة.
ه���و حديث عن بداية البدايات. ع���ن اأ�سول االأ�سياء. عن 

جذور امليول واالأهواء. 

ويف البدايات تر�سم النهايات.
يف الكت���اب انطباع���ات اأّولي���ة و�سور مبّكرة ع���ن تقاليد 
اجتماعي���ة ونظ���م تعليمّية ومب���ادئ تربوي���ة وت�سرفات 
طفولي���ة ونزعات قومّي���ة وروح وطنية. كّله���ا يف �سكلها 

اخلام و�سورتها املبّكرة االأولية.
ه���و ي�ستمدها م���ن خزين ذاكرته ويعر�سه���ا عر�سًا �سّيقًا 
قب���ل اأن ينتق���ل اإىل زمان���ه الذي هو فيه لي�س���وغ الدر�س 
والروؤي���ة �سياغ���ة الرج���ل املفّك���ر واالأكادمي���ي املج���ّرب 
واالإن�س���ان الذي عرك احلي���اة وعركته. كثري من الطفولة 
وم���ن �سيكولوجيتها ون�ساطها وميولها وقليل من العظة 
والدر����س، الأّن اأونامونو كما قال هو، ال يوؤمن بالدرو�س 

الت���ي تنزل من فوق، ب���ل يوؤمن بالدرو�س الت���ي نتعّلمها 
عل���ى قارعة الطري���ق ويف و�سط الزحمة. لذل���ك فالكتاب 

مهم. ولذلك فالعر�س �سّيق.
ك���م مّن���ا يذكر ما كتب ط���ه ح�سني عن نف�س���ه يف اجلزاأين 

االأخريين من »االأيام«؟
وكم مّنا يذكر ويرّدد ما كتبه عن نف�سه يف اجلزء االأول؟

م���ا عل���ق يف اأذهانن���ا م���ن »اأّيام"طه ح�سني ه���و طفولته. 
بيته. قريته. الريف. الكّتاب. حفظ القراآن. اأوىل �سفراته 
اإىل القاه���رة للدرا�س���ة يف االأزه���ر. هذا هو م���ا ي�سوقنا. 
الأّن ه���ذا ه���و ما ال نعرفه عن���ه وما مل ن�سمع ب���ه من اأحد. 
فه���و وحده م���ن يعرف تفا�سي���ل طفولت���ه ودقائق �سباه 

وفتوته. وهو وحده م���ن ي�ستطيع اأن يحدثنا به، الأّنه مل 
يكن اآنذاك �سيئًا مذكورًا.

اأّم���ا حني �سار »طه ح�سني«. حني اأ�سب���ح اأ�ستاذًا وعميدًا 
ووزيرًا، فما عدنا يف حاجة اإىل حديثه لنا عن نف�سه، فقد 
انتق���ل اإىل ف�س���اء ال�سهرة والبوز و�س���ار �سمن منطقة 

املعرفة العامة ال�سائعة املبذولة. 
ه���ذا ه���و الفرق ب���ني مذكرات الطف���ل الذي مل يك���ن �سيئًا 
مذك���ورًا والرجل الذي �سار مي���الأ الدنيا وي�سغل النا�س. 
يف مقدورن���ا اأن جن���د اأونامون���و الرج���ل يف كل م���كان. 
اأّم���ا اأونامونو الطف���ل فال جنده اإاّل يف ذاك���رة اأونامونو 
الرج���ل. الأّن الطفول���ة وال�سب���ا وال�سب���اب كم���ا قلنا، هي 
مراح���ل فيها من احلميمي���ة واخل�سو�سية ما ال نبلغه اإاّل 
مبعونٍة ممن عا�سها وال ن�سل اإليها اإال بتوجيٍه ممن �سار 

يف دروبها. 
دونك���م اأونامون���و الرج���ل، ال���ذي يتذّك���ر ويكت���ب ع���ن 

اأونامونو اإّبان طفولته و�سباه و�سبابه. 
اأرجو اأن يروق لكم.

–1– 
ال اأذك���ُر والدت���ي بالطبع، م���ع ذلك فال���والدة، وهي حدٌث 
مرك���زّي يف املا�سي، كما هو امل���وُت يف امل�ستقبل، ُتعرف 
بالتوثي���ق وبالبديه���ة، واأّي خي���ار لدين���ا، ونح���ن نعدُم 
اخلب املوّثق واملبا�سر عن اأهّم ف�سل من ف�سول حياتنا، 
غ���ري الركون اإىل �سه���ادة االآخرين؟ مع ذلك فاإّن يل يف كّل 
ه���ذا �سلوة وعزاًء، الأّنني اأفرت�س، واحلال هذه، اأّنني لن 

اأحظى م�ستقباًل باأّي خب موثق ومبا�سر عن موتي.
ال اأذك���ر والدت���ي، لكّن���ي اأع���رف، بالرواي���ة وب���االأوراق 
الر�سمي���ة، اأنني ول���دُت يف بلباو يف التا�س���ع والع�سرين 

من �سهر اأيلول من عام 1864.
تويف والدي عام 1870 وملّا اأمّت ال�ساد�سة. اأكاُد ال اأتذكره 
وال اأدري اإن كان���ت ال�سورة التي اأحتفظ بها له يف ذهني 

هي من تاأثري �سوره التي كانت ت�سيع احلياة يف جدران 
البيت. م���ع ذلك فاأنا اأذكُر حلظة معين���ة تطفو فيها ذكراه 
املطمو�سة من ب���ني �سباب �سنوات عمري املا�سية. كانت 
�سال���ة البيت مكانًا يكاد يكون مقد�س���ًا، ال يدخله االأطفال 
مت���ى �س���اوؤوا واأرادوا: كنب���ة وكرا�س���ّي وك���رة من قطع 
�سغرية من املرايا ي�ساهد الناظر اإليها نف�سه فيها �سغريًا 
كبري الراأ�س م�سحكًا. ت�سللُت ذات يوم اإىل ال�سالة وكان 
اأبي جال�س���ًا يتحدث بالفرن�سّية مع رج���ل فرن�سي، واإيّن 
الأ�ستنت���ج فعَل اللغة و�سحرها ال���ذي تك�ّسف اآنذاك اأمامي 
م���ن اأّنن���ي ال اأذك���ر اأب���ي اإاّل يف تل���ك اللحظ���ة، وهو على 
كر�سي���ه، مقابل )م�سي���و ليغورغ(، يحادث���ه بلغة غام�سة 
اأجهلها. فالرجال ي�ستطيعون اإذن التفاهم بطريقة اأخرى 
خمتلف���ة عن طريقتن���ا! كان �سّر اللغة ي�س���ّد انتباهي واأنا 

دون ال�ساد�سة؛ اإّنه امليل اإىل االأ�سياء وال�سغف بها!
تل���ك هي اأقدم ذكرياتي العائلّي���ة. اأّما ذكرياتي التاريخّية 

فلم اأتلقها عن طريق عائلتي بل عن طريق الفن. 
يف 1868، حني اأمتم���ُت الرابعة، قامت ثورة اأيلول، وال 
اأذك���ر ع���ن �سداها يف بلب���او �سيئ���ًا راأيُت���ه اأو �سمعُت به. 
ولك���ن مل مي�ِس على وقوع الثورة وقت طويل حّتى اأتوا 
اإىل مدينت���ي مبعر�س لتماثيل معمولة من ال�سمع ت�سّور 
اإع���دام اإمباط���ور املك�سي���ك )مك�سمليان���و( واثن���ني م���ن 
جرناالته: )مريام���ون( و)ميخّيا(، قبل ذلك التاريخ بعام 
واح���د. ا�سرتع���ت خميلتي، باأدن���ى قدر من الف���ن واأعلى 
درج���ة من الطفول���ة، ماأ�س���اة )كرييتارو( الت���ي �سّورتها 
متاثي���ل ال�سمع تلك، وما زلُت اأتخّي���ل م�سهد االإمباطور 
البائ����س جاثي���ًا بلحيته الطويل���ة وعيني���ه املع�سوبتني. 
تذكرت���ه م���رات عدي���دة واأنا اأق���راأ ق�سي���دة )كاردوت�سي(  
»مريام���ار«، الت���ي اأحفظها عن ظهر قل���ب والتي ترجمتها 

�سعرًا اإىل الق�ستالّية.
لك���ّن ذكرياتي احلقيقّية تب���داأ يف املدر�سة، وهي حاُل اأّي 

طفل ولد يف املدينة ون�ساأ بني �سوارعها.
–2–

مل تك���ن املدر�س���ة التي اأخ���ذوين اإليها قد تخّل���ت بعُد عن 
ال���رداء املدر�سي الطويل. كانت واحدة من اأ�سهر مدار�س 
املدين���ة، وال ب���ّد م���ن متييزه���ا ع���ن �سواها م���ن مدار�س 
التعلي���م املج���اين، وهي حال عموم مدار����س املدينة، اإىل 
حيث يذه���ب �سبيان ال�سوارع، الذين يهربون من قاعات 
الدر����س لي�سبح���وا يف قناة )لو����س كانيو����س(، والذين 
كان���وا ينبزونن���ا ب���� »اأبن���اء املدين���ة« وين���ادون والديهم 
ب���� »اأب���ي« و»اأم���ي«، ولي����س كما اعتدن���ا نح���ن مناداتهما 

ب�"بابا"و"ماما".
كان من عّلمني احل���روَف االأوىل هو رجل عجوز ت�سوُع 
منه رائحة البخور والكافور. تغطي راأ�سه برنيطة تتدىّل 
منها كرٌة من ال�سوف ي�سعها على اأحد جانبي راأ�سه. كان 
عظي���م االأنف، يرتدي �س���رتة طويلة لها جيبان كبريان – 
بحج���م جيوب اأ�سحاب ال�سلطة–، ويح�سو اأذنيه بقطعة 
م���ن القطن، ويحم���ل ق�سبة طويل���ة اأورثته لق���ب »مربي 
الدي���وك الرومي���ة«. اأّم���ا الدي���وُك الرومي���ة فكّناه���ا نحن 

بالطبع، ويا لنا من ديوك!
لذل���ك املعّلم االأّول �ساعة عدالة، يح���ني وقتها فينطلق هو 
ليوّزع علينا ال�س���رَب توزيعًا وينرثه فوقنا نرثًا، فينزل 
واب���ل ق�سبت���ه مّن���ا وعلين���ا منزل���ة البك���ة. كان يحتفظ 
مبجموع���ة ق�سب���ه الياب�س املدب���وغ واملق�س���ور يف ركن 
�سغري من اأركان حج���رة مظلمة ال يعرف النوُر له طريقًا 
فيه���ا. حّت���ى اإذا ا�ستبّد به الغ�سُب وفا����س ب�سبه الكيل 
اأغم�س عيني���ه حر�سًا على العدالة وانطل���ق يوّزع علينا 
ال�س���رب، ق�سب���ة هن���ا واأخ���رى هن���اك، اإىل االأم���ام واإىل 
اليمني واإىل الي�سار، لت�سي���ب الق�سبة من ت�سيب ولتقع 
عل���ى م���ن تقع، ث���ّم ليح���ّل ال�سالم م���ع اجلمي���ع وي�ستتّب 
االأم���ن يف الربوع. وما كان اأ�سبه ذلك احلدث باحلفلة، اإذ 
ي�سارع اجلميع اإىل االنبطاح واالختباء حتت امل�سطبات 

طلبًا ملالذ يع�سمه من وابل ال�سرب.
ذل���ك هو م���ا كان يح���دث ح���ني يك���ون احل�س���اُب جماعّيًا 
والعقاب �ساماًل؛ اأّما اإذا كان العقاب فردّيًا، مدفوعًا بخطاأ 
ج�سيم وخطيئة فادحة، فاأداته اأ�سلة من اأ�سل الهند، ع�سا 
غليظ���ة ولي�ست جموف���ة كالق�سبة، تئ���ّز اأّزًا وهي تنف�س 

الغبار عن بدن االآثم اجلاين.
وي���ا للرهب���ة الت���ي تخّيم عل���ى م�سرح تنفي���ذ احلكم حني 

تكون العقوبة علنّية! 

م���ا اأن�س���ى ال اأن�سى ما وقع للفتى ن���ون. ح�سرْت اأّمُه ذاَت 
�سباح، و�سك���ْت للُمعلم، بني تاأّوٍه واأمل، اأّن ابنها معجوٌن 
مباء ال�سياط���ني: فال �سالَح يرجتى منه وال تقومي يوؤّمل 
في���ه، ف���كّل �س���يء يث���ريه، ي�ستب���دُّ ب���ه الغ�س���ُب وي�سرُب 
اخلادم���ة، حّتى اإّنها، وهي اأّمُه، مّل���ْت معاقبته بالنوم من 
دون ع�س���اء، فم���ا عاد ذل���ك يردعه، بل لقد و�س���ل به االأمر 
يف الليل���ة البارحة اأّن���ه �سربها بال�سحن! �س���رب اأّمه... 
والدت���ه. ومع اأّنني ال اأذكُر �سيئًا مّما �س���اأورده، فاأنا اأظّن 
اأّن يف مق���دوري اأن اأ�سيَف اأّنها قال���ت اإّن االأَب �سفٌر على 
ال�سم���ال، الأّن���ه ينفي عن نف�س���ه كّل م�سوؤولي���ة عن تربية 
ال�سب���ي، فح�سب���ه اأن يذه���ب اإىل عمله، ثّم اإّن���ه ال يح�سن 
الرتبي���ة وي���رى يف كّل ما يفعل���ه ولده �سحيح���ًا، بل لقد 
ا�سطّف اإىل جنبه غري م���ّرة واأعطاه احلق. اأكرُر اأّنني ال 
اأذك���ُر اأين �سمعُت هذا، بل هي اإ�سافة مّني، اإذ ال �سري يف 
اأن نرّخ����س للموؤرخ اأن ي�ستع���ني بافرتا�سات م�سروعة، 
مبنّية على قوان���ني احتمال احلدوث، ليمالأ بها الفراغات 

التي قد ي�سادفها اأثناء �سرده التاريخي.
وال �س���ّك اأّن كالم االأم انته���ى مبا ي�سبه قولن���ا: »ال اأدري، 
ال اأدري اأي���ن �سينته���ي بنا االأمر، لكّني عل���ى يقني من اأّنه 
ل���ن ينتهي بن���ا اإىل ما ي�س���ّر... ولئ���ن مل يق���ّوم اعوجاُج 
ه���ذا الفتى، فم�سرُيه اأدهى واأم���ّر«. قالت هذا الكالم اأمام 
ال�سب���ي ويف ح�سوره قا�س���دة اأن ي�سمع ما تقول، بينما 
راح ه���و ينظ���ر اإىل االأر�س ويداه يف جيبي���ه لتكونا يف 

حرٍز من البد وحفٍظ من ال�سرب.
وانبى املعّلم للتاأديب.

اأذك���ُر م���ا ح���دَث وكاأّنه ح���دث �سب���اَح اأم�س. اأنه���ى املعلُم 
الدر�َس قبَل موعده بقليل، واأقمنا ال�سالة الوردية بورع 
ظاه���ر، الأننا خّمّن���ا حدوث احتفالية غ���ري ماألوفة بعدها. 
و�سرع���ان م���ا وجدن���ا اأنف�سن���ا يف قاعة �سغ���ار التالميذ، 
جال�س���ني على م�ساطب طويلة. جل�َس املُعلُم حتت كرّيات 
ُنظم���ْت يف اأ�س���الك لتعليم احل�س���اب. خّي���م ال�سمُت على 
امل���كان، فما عاد ي�سمع فيه طنني ذبابة. ونادى املُعلُم على 
املجرم فحب�سنا اأنفا�سنا. تقّدم نون متجهمًا واجتاز �سهام 
نظراتن���ا امل�سّوبة اإليه من دون اأن ي���ذرف دمعة واحدة. 
نطق املعل���م، وال اأقول »قال«، بكلمات م�ّس���ت قلوبنا، الأّن 

الكلم���ات يف مثل هذه اللحظ���ات الدقيقة من حياة الب�سر 
وال�سع���وب تنطق وال تق���ال. فماذا بدر م���ن اجلاين؟ لقد 
���ر يف ح���ّق اأّمه! مل يح�سن اإىل والدت���ه! بل لقد رماها  ق�سّ
ة  ة، ومنعت الغ�سّ بال�سحن! بكى بع�سهم ويف حلقه غ�سّ
اآخري���ن من البكاء. اأمره اأّواًل باالنحناء، ثّم بو�سع راأ�سه 
يف حج���ره، يف حجر املعلم؛ وطلب اأن يوؤتى له بنعل من 
تل���ك التي يلب�سها الفالح���ون، نعل من اخلي����س والقّنب، 
واأمرن���ا باأن ن�س���رب نونًا بالنعل عل���ى موؤخرته، الواحد 
بع���د االآخر. تتاب���ع اجل���الدون لتنفيذ االأم���ر. كان �سرب 
بع�سن���ا خفيف���ًا هّينًا، ب���ردًا و�سالمًا! في���ه �سحك وهزل؛ 
لك���ن ثّمة من اأبدى من الق�سوة م���ا يبديه جمندون اأمروا 
باإع���دام زمي���ل له���م رمي���ًا بالر�سا����س. مع ذل���ك فقد كان 
معظمن���ا ي���رى اأّن املعاق���ب، وه���و يف نهاي���ة االأمر واحد 
مّن���ا، ي�ستحّق الراأفة، على الرغم من اإقرارنا باأّن اجلناية 
كريهة مذمومة. زاغ اأحدهم معتذرًا بق�ساء حاجة ال تقبل 
التاأجي���ل، ليتجّنب تنفيذ احلك���م يف حق �سديقه، واتخذ 
من املرحا�س مالذًا وم���اأوى. اأّما التلميذ �سني فقد �سرب 
نون���ًا وهو يزّم فمه �سرب من ي�سفي غلياًل اأو ياأخذ بثاأر، 
فاأث���ار بفعله غ�سبنا، اإذ راأينا يف ما فعل انتقامًا رخي�سًا، 
الأّن م���ن املعي���ب ال�سائن اأن يتح���ول العق���اب اإىل انتقام. 
وخّمّن���ا اأّن نون���ًا اأ�سمر �س���ّرًا وهو ينظر م���ن بني �ساقيه 
اإىل االآخ���ر: �ستقع ذات مّرة بني يدي! وهكذا كان، اإذ دفع 
املنتقم ثم���ن فعلته غاليًا يف وقت الحق، فما من موعد اإاّل 
ي���اأزف وما من دين اإاّل ي�ستحق. حني رفع املعاقب وجهه، 
وق���د احم���ّر م���ن طول م���ا مكث حي���ث مكث، هت���ف املعّلم 
متاأمّل���ًا: اأترون؟ ما من اأثر لدم���ع! ما من عالمة حلزن! اإّنه 
ولد جمب���ول من حجر. وان�سرف نون كما و�سل بعينني 

نا�سفتني.
ال �س���ّك يف اأّن العق���اب ال���ذي ي�سع���ى اإىل اأن يك���ون عبة 
ودر�س���ًا واأمثول���ة ه���و االأق���ل م���ردودًا من حي���ث العبة 

والدر�س واالأمثولة، الأّن فيه الكثري من امل�سرح. 
كان���ت املدر�س���ة، وه���ي بيٌت كب���رٌي عتيٌق ه���دم ليقام على 
اأر�س���ه بيت جديد، تق���ع عند نهاية درٍج ق���دمي يوؤدي اإىل 
باح���ة �سغ���رية؛ درج تاآكل���ت ب�سطات���ه وفتك���ت االأر�سة 
بخ�سبه، اأّما دربزينه اللّماع العري�س فقد ا�سوّد من كرثة 

م���ا مّرت عليه االأي���دي وال�سيقان. ك���م كان ممتعًا النزول 
من على الدرج، ال �سريًا عليه درجًة درجة، بل ركوبًا على 
دربزين���ه وانزالق���ًا م���ن فوقه م���ن دون اأن مت����ّس اأقدامنا 

االأر�س!
كان���ت تلك املدر�سة علّية كبرية، له���ا منافذها اإىل ال�سطح 
وغرف���ة وا�سع���ة ينه����س يف و�سطها م�ستوق���د على �سكل 
عم���ود مرّب���ع، ولها جر�سها ال���ذي يتدىل م�س���دودًا بحبل 
رقي���ق ي�سّدُه العمال واخلدم ت���ارة لدعوتنا ون�سّده نحن 

تارة اأخرى لنقطعه. 
هناك تعّلمنا اأ�سي���اء كثرية، كثرية جّدًا... من بينها اآداب 
ال�سل���وك. فال بّد عند الدخول م���ن التوقف اأّواًل يف الباب 
ثم االإم�س���اك بحافتيه قبل اإلقاء التحّي���ة: »�سباح اخلري. 
كي���َف ح���اُل ح�سرت���َك؟«. نق���ول ه���ذا مرتل���ني ومن�سدين 
وم�سددي���ن كثريًا على نهايات الكلم���ات، ثّم نقف بانتظار 
ال���رّد: »بخ���ري. َوح�سَرت���َك؟«، فرنّد نح���ن: »بخري خلدمة 
ح�سرت���ك!«. عنده���ا ميكننا الدخ���ول. لقد تط���ّورت هذه 
التحي���ة التقليدية �سيئًا ف�سيئًا، كما هي حال كّل الطقو�س 
وحال كّل �سيء، اإىل اأن اأ�سبحت �سريطًا �سريعًا وقوّيًا ال 

ي�سمع منه اإاّل حروف مقّطعة: َوَرتَك، َوَرتَك، َوَرتَك!
كان���ت ثمة اأي���ام للزيارات: يخ���رج عريُف ال�س���ّف ونظّل 
نح���ن ننتظ���ره. ياأخ���ذ قبعة من اخل���ارج ثم يع���ود. يدّق 
عل���ى الباب فيذه���ب املعّلم ليفتح له، وم���ا اأن يدخل بهيئة 
ال�سيف الزائر، حاماًل قبعته يف يده، حتى ننه�س جميعًا 
ونب���ادره بالتحي���ة يف جوق���ة وب�س���وت واح���د. يدعونا 
للجلو����س باإ�سارة من يده ويوا�س���ل الزيارة بوقار يثري 

االإعجاب. 
اأّم���ا حني تكون الزيارة حقيقّية، حني ياأتي �سيف حقيقي 
لزي���ارة املدر�سة، ف���اإّن املعّلم ينادي عل���ى )بيثنته(، وهو 
واح���د م���ن تالمذت���ه املف�سل���ني، ويعر�س���ه كم���ا ُتعر�س 
احل�س���رة الغريب���ة. كان )بيثنت���ه( ه���ذا ي�س���رب ع�س���ري 
ب���ار، ظاهرة غريبة ن���ادرة، وحالة تثري االإعجاب! مل  ال�سّ
تك���ن تلك النادرة الوحي���دة التي تروى عن )بيثنته(، فقد 
انخلع���ت ذراع���ه من منطق���ة الكتف ث���الث اأو اأربع مرات 
وكاأّن �سيئًا مل يكن. ال اأدري ما العالقة بني �سغفه بع�سري 

ال�سبار وقابلية كتفه على اخللع. ال بّد من عالقة.
وم���ع انته���اء الدر�س تنحّل عرى النظ���ام، فينقلُب �سخبًا 
يحّلق بني غبار العّلّية. ت�سرتّد االأ�سوات حريتها وترتفع 
�سحابة الغب���ار. كنا ن�سرخ حتى تبّح اأ�سواتنا، ونفاجئ 
العج���وز امل�سك���ني وق���د تخّلى عن ع�س���اه؛ يت�سّل���ق اأحد 
ال�سغ���ار علي���ه، يبحث يف جيوبه عن حب���ات من الكافور 
اأو احلل���وى، ويختب���ئ اآخرون حت���ت �سرتت���ه ال�سوداء 
الوا�سع���ة وهم ين�سدون: »دون اإيخيني���و... يا حامي... 
االأنف�س... التي تلوذ... بحّبك االأبوي«. فينقلب امل�سكنُي 
عنق���ودًا يت���دىل من���ه الفتي���ة ال�سغ���ار الن�س���رون الذين 
يتدفقون حيوية بينما ي�ستحّم هو باأريج الطفولة. علمنا 
اجله���ات االأرب���ع وعّلمن���ا كيف نح���دُد مكانن���ا يف العامل: 
»م���ن اأين ت�س���رق ال�سم�س؟«، فرنّد نحن: »م���ن هناك«؛ ثّم 
ي�س���ع تلك اجلهة على ميينن���ا ونيّمم وجوهنا �سطر جهة 
ال�سم���ال، ث���ّم نهت���ف، ونح���ن نوؤ�س���ر باأذرعن���ا: »�سمال!، 
جن���وب!، �س���رق!، غ���رب!«. كان هو من اأج���رى من عينّي 
اأوىل دم���وع الف���ن؛ فقد حّطم بي���ده يدّي واأن���ا اأر�سم تلك 
اخلطوط التي اأنتجت هذه احلروف؛ لقد تفّتحت عيناي 

على النا�س وعلى احلياة يف تلك املدر�سة. 
رج���ل عجوٌز خ���رف، يعي����س يف قرية زوجت���ه االأخرية، 
وق���د اأتى من مافظ���ة نائية، زاره اأح���د تالمذته القدماء 
قبيل وفاته، فعرف���ه العجوز وتعّرف عليه، على كرثة من 
م���ّر منهم من حتت ع�ساه! و�س���ع يده على راأ�سه كما كان 
يفعل اآب���اء الكتاب املقد�س االأول���ون، ورمّبا تذّكر �سورة 
م���ن �س���ور كت���ب القراءة، ث���ّم قّبل���ه، بح���ث يف جيبه عن 
قطع���ة حلوى وبكى، بكى امل�سكني وهو يتذّكر تلك العّلّية 
الوا�سعة املغ���ّبة التي تعّج باالأطفال وت�سّج ب�سراخهم. 
العّلّية التي طاملا خّفف ثقُل ال�سبيان فيها، وهم يتعّلقون 
بركبتي���ه ويطلب���ون حم���ى �سرتت���ه، م���ن وط���اأة �سنوات 
عم���ره. لقد مّر ن�سف �سكان بلب���او يف طفولتهم من حتت 
ع�س���ا دون )اإيخينيو(، واإن مل يرزقه ال���رّب بولد من اأّية 

واحدة من ن�سائه. فبوركت ذكراه! 

عن كتاب من ذاكرة الطفولة وال�شباب
 الونامونو

عّمن نتكّلم؟ 
نتكّلم عن ميغيل دي أونامونو   )1864–1936(

أديب ومفّكر وفيلسوف إسباني من بالد الباسك.

أحُد أعالم الفكر اإلسللباين بني الثلث األخري من القرن التاسع عرش والثلث 

األول من القرن العرشين وإن تعّدى أثره وفكره حدود الزمان تلك. 

هللو أحد أعضاء ما عللرف بجيل 98، تلك املجموعة مللن املفكرين واألدباء 

اإلسللبان الذيللن هالهم، كام هال اإلسللبان جميعًا، أن تفقد إسللبانيا هيبتها 

وتطرد عى أيدي األمريكان من آخر مسللتعمراتها يف كوبا والفلبني متعرثة 

يف ثوب الخزي ومرسبلة رسبال الهوان، منّكسة الرايات مهزومة يف جيشها 

وكربيائهللا وكرامتها. كانت تلك هي »النكبة"عند اإلسللبان. فكان دور الثقافة 

واملثقفللني آنذاك هو تشللخيص الحالة ومعرفة الللداء والبحث عن العالج 

والدواء.

ولد يف بلباو Bilbao املدينة الباسللكّية املهّمة. وتويف يف ساالمنكا، املدينة 

القشتالية التاريخّية.  تعاطى شّتى فنون الكتابة: رواية وشعرًا ومقالة ومرسحًا، 

وخاض غامر السياسة، فانتخب نائبًا عن التجمع الجمهوري االشرتايك، وكان 

هو من قرأ بيان إعالن الجمهورية الثانية يف الرابع عرش من نيسان عام 1931 

من عى رشفة بناية البلدية يف ساالمنكا.
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 مل ين�سر اأونامونو ال�سعر مبكرًا، بل يف �سّن 43، 
وكان ديوانه االأول بعنوان"ق�سائد")1907( الذي 
طرح في���ه انطباعات �ساعر ع���ن الطبيعة وال�سفر، 
واأي�سًا"م�سبح���ة ال�سونيت���ات". كم���ا ترج���م عددًا 
من ال�سع���راء: كولريدج، ليوباردي. ثم ن�سر عمله 
الفريد"م�سي���ح فيال�سكوي���ز"1920، وفيه 2500 
بيت �سعر، يحك���ي رغبته يف الكتابة عن �سخ�سية 
امل�سي���ح باإ�سباني���ا. ويف 1922 ن�س���ر ق�سائد نرث 
بعنوان"اأ�سف���ار وروؤى اإ�سباني���ة"، اأتبعه بديوان 
ن���رثي اآخ���ر ع���ام 1924 ُيدعى"تري���زا: اإيقاع���ات 
من �ساع���ر جمهول يقّدمه ميغي���ل دي اأونامونو"، 
ُينف���ى ب�سببه م���ن اإ�سبانيا اإىل ُج���زر الكناري. ثم 
ف���ّر اإىل باري�س، لين�س���ر ديوانه"اأغاين املنفى"فى 
1928. ع���اد اىل اإ�سباني���ا بع���د �سق���وط الطاغية، 
لكن فرانك���و ي�سعه حتت االإقام���ة اجلبية ليّتقي 
كتاباته الغا�سبة، فيم���وت اأونامونو ببيته ك�سري 

البال 1936.   
ونرتج���م هن���ا بع�سًا م���ن �سع���ر اأونامون���و الذى 

ميتل���ئ بنظرات وجودية، ترى يف االإن�سان جمّرد 
لعب���ة اأو دمية، ُم�سرّي ال يعي م���ن م�سريه غري اأنه 

�سيموت، فكيف يوقظ روحه قبل ال�سكون:
ترقد اأحيانًا لت�سمت

ترقُد اأحيانًا لت�سمَت.
تفوُز اإن مَلكَت قوًة غا�سمًة.

لكنك لن َتقنَع.
لَتقنَع حتتاُج اأن ُتقِنَع.

ولُتقِنَع حتتاُج ما ُيعِوزَك:
العقُل وال�سواُب.

عالج نف�سك
عاِلج نف�سَك من فتنِة

اأن تهتّم مبا تبدو اأماَم االآخريَن.
اهتّم فح�سُب كيَف تبدو اأماَم اللِه،
اهتّم فح�سُب اأن اللَه قد ي�سرتّدَك.

احلياة ريبة
احلياُة ريبٌة،

واالإمياُن ِمن دوِن ريبٍة
يف�سى اإىل املوِت.
ارم نف�سك كالبذرة

ُرّج هذا االأ�َسى، وا�ْسِف روحَك؛
واِهٌن اأنَت لن ترى عجلَة امل�سرِي

وهي مت�سُّ كعبَك حنَي تدوُر قربَك،
من يوّد اأن يعي�َس اإن�ساٌن حياتُه وفريٌة.

اإنَك َتِهُب االآَن ُقوتًا لالأمِل النهائي
الذي يلّفَك رويدًا يف �سبكاِت املوِت،

واأن تعي�َس معناُه اأن تعمَل، ولن يدوَم
غرُي العمِل؛ فابداأ هناَك، وُدر نحو ما تعمُل.

مَن حقِلَك، ارِم نف�سَك كالبذرِة واأنَت مت�سي، �سِ
ال ُتِدر نا�سيتَك نحو ما ُيف�سي اإىل املوِت،

وال تَدع املا�سي يوِهُن حركتَك.
خّل ما هو حي يف قبِه، ما هو ميٌت فيَك،

فال ت�سعى احلياُة َك�َسعى ِك�َسِف الَغماِم؛
َك. مّما تعملُه يومًا ُقم بح�سِد نف�سِ

ح�ّس احلياة الرتاجيدي
املرُء من حَلٍم ودٍم؛ يوَلُد، فيعاين فيموُت

االأهّم، اأنُه ميوُت؛
ياأكُل ي�سرُب يلعُب يناُم يفّكُر وي�سَتهي؛

هو املرئي وامل�سموُع؛
االأُخ، االأُخ امل�ستحّق.

لن اأموت!

قاَل هكذا  اأموَت!"،  "لن 
�ساعٌر ممعٌن يف ذاتِه، يبغ�ُس

عموَم النا�ِس، يتحّداُهم
لين�ساُه، على وعِد اأن التحّدي

�سُيخّلدُه؛ ُخدعٌة م�سوبُة
اأن نكبَح النا�َس، كي نوّطَد

جمَدُه. وين�َسى زميلي البائ�ُس
اأن َمن ُي�سرُف ب�َسرابِه ال

ُيفِرغُه قّط. ثم يحّل زمانُه
عره وُي�سَتَهر؛ �سِ

حي زاٍه بذاكرِتنا...
...، وهو يبَلى. يظّن اأنُه حيٌّ

فّجَر فْجَر اخللوِد، فهو ال يعرُف
اأن املوَتى �سيموتوَن اأخريًا!

عن موقع احلوار املتمدن

م���ّرت خم�س و�سبعون �سنة على رحي���ل ميغيل دي اأونامونو، 
الروائ���ي وعامل االأل�سنية واملفّكر والرجل ال���ذي اأدرك اأنه فاٍن 
لي�ستك���ي من ع���دم �سرمديته. ع���ّب عن نهم���ه اىل اخللود، عن 
جوع �س���ارب ي�س���ّده اإليه، هو ال���ذي ي�سري يف"ع���ن اإح�سا�س 
ماأ�س���اوي باحلي���اة"اىل اأن"لي����س ثم���ة �سيء اأك���رث كونية من 
الف���رد، ذل���ك اإن م���ا مي���ّت اىل كل واح���د، مي���ّت اىل اجلميع"، 
ليجع���ل م���ن النزاع ال���ذي ي�سّكله وجودن���ا، واقع���ًا اجتماعيًا. 
ول���د يف بلب���او  يف 1864 وتويف يف �ساالمانكا يف 1936 يف 
مطل���ع احلرب االهلي���ة االإ�سبانية، ليبنّي بني ح���ّدي التاريخني 
واملدينت���ني، �سوتًا غري تقليدي وم�ستفز، رغب يف اأن يح�سن 
االأدب،"اأك���رث العوا�س���ف الفكري���ة حميمية". كان���ت املمار�سة 
الق�س�سي���ة اأحد وج���وه كاتب بلباو املجهول���ة اأو املجّهلة، اىل 
االأم�س القريب، يف حني منيل اىل اأن نرتقب، عفويًا، اأن يكون 
ميغيل دي اأونامونو عّرج �سوب الق�سة الق�سرية. عند تناول 
منجز اأونامونو االأدبي، ال يجري تقدمي هذا النوع اىل ال�سف 
االأول، غ���ري اأن جملد ق�س�سه الكامل���ة ال�سادر قبل حني، يوؤكد 

اأن هذا ال�سنف من الن�سيان ال ميكن اأن ينال الغفران.   
يلف���ت املتخ�س����س يف اإث���ر اأونامون���و، اأو�س���كار كارا�سكو�سا 
تينوك���و، وه���و مع���ّد املجموع���ة ووا�س���ع هوام�سه���ا، اىل اأن 
اأونامونو مل يعر هو نف�س���ه، هذا الق�سط من ر�سيده االهتمام 
املرجو. غري اأن ال�سبه بني �سخو�س ق�س�سه الق�سرية واولئك 
الذي���ن ي�ستوطن���ون روايات���ه، م�ساألة ال ترق���ى اىل ال�سك، ذلك 
اأنه���م جميع���ًا يقتاتون من النخ���اع الروحاين عين���ه، يتاأملون 
الطق�س نف�سه، وعندما يفعلون، ين�ساقون اىل طراز مماثل من 
امل�سكالت. هوؤالء اأبطال نظريون وغري م�سو�سني ومركبون 
يغتبط���ون لتف�سري الع���امل. اإنهم من �سريح���ة االأبطال الذين ال 
ي�سادفه���م امل���رء يف احلي���اة، يف هيئ���ات ملمو�س���ة، بي���د اأنهم 
يقبع���ون يف داخل كل واحد، على االأرجح. اراد الكاتب البارز 
واملثق���ف ال�سمي���م، اأن يرف���د ق�س�س���ه بالروح ولي����س االأفكار 
فح�س���ب. نراه يرتك يف اأرجاء ق�س�س���ه الق�سرية كل الهرطقة 
واحلري���ة االبتكاري���ة وكل متا�س���ك الفكر، وتلك ن���واٍح رفعته 
لي�س���ري اأحد اك���رث الكّت���اب املحوري���ني يف االأدب بالق�ستالية. 
بدءًا م���ن خواتيم القرن املن�سرم، ا�ستخ���دم ق�س�سه الق�سرية 

اأداة لتاأم���ل النظري���ات واملالحظات وتطويره���ا لين�سحب ذلك 
على كل ن�س اأتى بعدذاك.

حتت�سن"املجموع���ة الق�س�سّي���ة الكامل���ة"كل احلكاي���ات التي 
ن�سره���ا اأونامون���و يف الكت���ب كما يف املطبوع���ات، اىل جانب 
تلك غري املن�سورة، لتتم االإحاطة بج�سد ق�س�سي متكامل. تبداأ 
مع احلكاية اال�ستهاللية،"الروؤي���ة بالعيون")1886(، وت�سل 
اىل"ماأ�ساة")1923(، لت�سمل اجل���ردة احل�سابية ق�س�سًا غري 
موؤرخ���ة. يعرث القارئ يف الطبعة املتطلبة، على اكرث من �سبع 
وثمان���ني ق�سة تذّكر باملنزل االبتكاري حيث ارتاح اأونامونو، 
ب���ل توؤثثه. ت�سمح باالإفادة من النرث النقي واالطالع على نحو 
عميق عل���ى تطوره كاتب���ًا. يف الق�س����س الق�س���رية، واأقدمها 
يع���ود اىل 1886، ينب�س���ط االأمل اإزاء امل���وت، ومعن���ى احلياة 
واالإمي���ان بالله وا�سكالية اإ�سباني���ا، على نحو حّي ومعّب اأراد 

اأونامونو من طريقه اأن يعك�س اللغة املحكية.
اأما التجدي���د املحوري يف الكتاب، فف���ي اإ�سافة ثالثة عناوين 
هي"بياتري�س"و"رق�س ايقاعي"و"احل���ب اخلالد"، وتنتمي 
اىل فئة عّده���ا الكاتب"االأك���رث جحيمية و�سدق���ًا"يف م�ساره، 
يف ح���ني الزمت���ه اأق���ل م���ن �سواه���ا، للمفارق���ة. ن�سرت"احلب 
 ،1901 يف  امل�سّور"الفنزويلي���ة  جملة"االأع���رج  اخلال���د"يف 
ليورده���ا اأونامون���و، بع���د عقدي���ن، يف الف�س���ل ال�ساب���ع م���ن 
روايته"اخلال���ة ت���وال"، وموره���ا اإنه���اك االأموم���ة. يف تلك 
املعطي���ات الزمنية تكذيب موثق جلزم اأونامونو اأنه من كّتاب 
الوح���ي ال�س���رف والعفوية اخل���ام. مل يكت���ب اونامونو تاليا 
كيفما اتف���ق، ب�سرب من االإلهام املباغ���ت. كانت ال�سورة التي 

�ساقها م�س ادعاء.
يف ر�سي���د اأونامون���و كت���اب ق�س�س���ي وحي���د بعنوان"م���راآة 
املوت"يت���وزع متواه يف اأرج���اء املجموعة. ال نلبث اأن نعي 
م�سقة او�سكار كارا�سكو�سا تينوكو الذي ا�ستغل ثمانية اأعوام 
الإخراجه���ا على هيئتها، وكيف انتق���ل يف حلظات مددة، من 
مي���دان التحقي���ق النق���دي اىل مط���رح غري ماأل���وف للنب�س يف 
العم���ق، كاأمن���ا ينّقب يف املغ���اور. لي�س���ت ق�س����س اأونامونو 
الق�س���رية معروف���ة بقدر الرواي���ات، غري اأنه���ا مفاتيح الإدراك 
فكر الرجل ومفهومه اخلا�س ل���الآداب والتاآلف مع باقي اأثره. 

ا�ستحق جهد او�سكار كارا�سكو�سا تينوكو العناء يف املح�سلة، 
ذلك انه خرج بن�سخة وا�سحة ومنظمة.

تظه���ر الق�س����س حركي���ة اأونامونو ال�سارد ال���ذي ينجذب اىل 
ال�سخري���ة القار�سة، ف�ساًل عن اال�سكالية الفكرية االأثرية، اىل 
الر�سد ال�سخ�س���ي القريب جدًا، يف"حكايات الِعب"، يف حال 
اأردن���ا اقرتا����س �سيغة كالرين ال���ذي يت�سرع اإلي���ه اأونامونو 
اأدبيًا. تت�سم���ن املجموعة ا�ستف�سارات وتقنيات جمددة كرمى 
حرية �سخ�سية نزوية. توؤكد الثّلة جدارة احلداثة. على الرغم 
من عمرها الذي يزيد على قرن، ترتاءى لعبة االأدب عينه التي 

تختتم"مراآة املوت"ذات �سالحية.
عفويته���ا  وراقت���ه  اأونامون���و  الق�س���رية  الق�س���ة  اجتذب���ت 
واخت�ساره���ا. واحلال اأن ثمة يف و�سط املجموعة توفيقًا بني 
االأ�سلوب امل�سبوب وامل�ساءالت الفل�سفية والتهكم االجتماعي. 
اأق�س���م املوؤل���ف االإ�سباين بف�س���ل التقني���ة والعل���وم واأّي مثال 
يقت�س���ر على االإث���راء واالإزدهار االأر�س���ي ويرمي اىل الك�سب 
امل���ادي. كان املوق���ف املكت���وب مزيج���ًا م���ن مناه�س���ة املنطق 
واالإ�سرتاكية البدئية، ج���اء بنتيجة تفكري ملي وبنبة عميقة 
و�سدي���دة الفخ���ر. كان اأونامون���و مقيتًا واإمن���ا �ساحب نكتة، 
ويف ذل���ك م���ا يبر الرتاجيدي���ا الهازئة املنب�سط���ة يف ق�س�سه 
الق�سرية، ناهيك عن اأنه يهج�س بالبقاء اىل ما ال نهاية، بقاوؤه 

ال�سخ�سي بال ريب.
كان اأونامون���و زعي���م جي���ل 98 ال���ذي �سم اأب���رز ال�سخ�سيات 
االإ�سبانية عند مفرتق القرنني الع�سرين واحلادي والع�سرين. 
اأف�س���ى م���رة انه يريد االنتم���اء اىل طراز كّت���اب يعرفون كيف 
يخرتعون حبوب الدواء واحلقن العالجية، على اأن يكون من 
املمتع اأن يت���م تناولها. اأراد اأن يكون من �سنف كّتاب يعرفون 
كي���ف ي�سقلون املّر اأو املنّفر لي���رتاءى ملّاعًا كاأنه من ذهب. تلك 
اإحدى ع���ادات اأونامونو ال�سيئ���ة التي تع���ذر ا�ستباقها، وهي 
عينه���ا التي جعلته يعّب عن"اأنا"م���ددة، ماأخذوة اىل �سراع 
مت���دم ال مفر منه. اإنه ال�س���راع ال�سامن ملحافظ���ة املرء على 

�سلته بنف�سه.  اإنها احلياة يف تناق�س �سادق.

عن/ جريدة  النهار اللبنانية

قصص ميغيل دي أونامونو  تراجيديا هازئة

من قصائــد أونامونو: روٌح 
تهيم عبر الفيافَي وحيدًة! 

الكاتب اإلسللباين، ميغيل دي أونامونو )1864/ 1936(، شاعر وروايئ ومرسحي. تويف والده 

وهو يف السادسللة، فرّبته أملله تربية دينية قومية، حتى متّنت أن يصبللح كاهنًا، لكّن حبيبة 

شللابة منعته من الكهانة، فتزّوجها يف 1891، وأنجب منها عرشة أوالد. درس بجامعة مدريد 

الفلسللفة واللغات، ونال دكتوراه الفلسللفة يف 1884. ترأس الجامعة يف 1900. نرش كتبًا يف 

الدين والفلسفة وما وراء الطبيعة، إضافة إىل قصص وعرش روايات وعّدة مرسحيات.

تقول الحكاية إن اإلسباين 

ميغيل دي أونامونو، إبان 

تلّقيه إحدى الجوائز الوطنية 

األدبية من يد امللك ألفونسو 

الثالث عرش، شكره عى منحه 

ما يستحق. فوجئ العاهل 

اإلسباين باملوقف املعتّد، 

ذلك أن اولئك الذين سبقوا 

أونامونو اىل ملكوت الجائزة، 

أرّصوا عى عدم استحقاقهم 

إياها. بيد أن ثقة الكاتب مل 

تتزعزع من جراء التصويب 

املبارش، إذ نطق اآلخرون 

بالحقيقة فحسب يف رأيه، 

ذلك أنهم مل يستأهلوها 

فعاًل، وليس استعارة.

الندرة دليلنا اىل أونامونو 

الكاتب الخصب اىل حد 

اإلفراط، واملتعدد وإمنا 

املّتحد عند دلتا املجاري 

التأليفية. يف الفلسفة 

والبحث والدراسات األلسنية 

وأدب الرحالت واملقال 

واملرسح والشعر، ليس مثة 

مؤلف أجاب مثله، عن نواة 

القلق يف املرء. وليس من 

باب التهكم، أن نعلن أن 

ثيمة أونامونو األثرية هي 

أونامونو عينه، عى ما توضح 

مجموعته القصصّية الكاملة 

الصادرة قبل حني بالقشتالية 

لدى"باخيناس دي اسبوما".



مليغيللل دي أونامونو"مكانللة خاصللة يف نفللي رغم أنه انتقد بشللدة 

الجمهوريللني واختلف معهم وانتمى إىل جناح الثللورة املضادة، إاّل أنه 

يف لحظة املواجهة الحقيقية انتفض عى سلطة فرانكو.

من بني الكتب التي التزال تسللحرين كتابه الشللهري "حيللاة دون كيخوته 

وسانشللو" وقللد ترجم له أيضللًا روايتلله الضباب وكتاب ثللالث روايات 

منوذجيللة ومقدمة ورواية الخالللة توال.. وكان املركللز القومي للرتجمة 

أصللدر مجلدًا ضمن مرسحيات أونامونو، فيام صدر له يف العربية أيضًا 

تأمالته ومقاالته بعنوان"اآليت من الزمن أسوأ".

علي حسين

يف كتاب دون كي�سوت ي�ستعيد اأونامونو طرح 
اأ�سئل���ة الع�سر التي ت�س���ع الفكر يف مواجهة ما 
يجري عل���ى االأر�س، ولع���ّل اأه���م االأ�سئلة التي 
يطرحه���ا اأونامون���و م���ن خ���الل الفار����س دون 
كي�س���وت، م���ا تتعلق بالعدال���ة بو�سفه���ا �سوؤااًل 
راهن���ًا ي�ستدعي تفك���ريًا مغايرًا حت���ى ولو كان 
ي�ستن���د اإىل �سخ�سي���ة االأحم���ق ال���ذي يعّلمن���ا 
اأن نك���ون حكم���اء. ه���ذه العدال���ة الت���ي �سغل���ت 
اأونامون���و دفعته ذات يوم اىل اأن يقف يف وجه 
�سلط���ة فرانك���و ويتحداه���ا.. يف كتاب���ه احلرب 
االأهلي���ة االإ�سباني���ة ينق���ل لنا الباح���ث واملوؤرخ 
خولي���ان كازانوفا هذه احلكاي���ة التي ميكن اأن 
نتخ���ذ منها منوذج���ًا ملوقف املثقف م���ن ال�سلطة 

التي تريد االعتداء على الثقافة. 
يف الث���اين من ت�سرين االأول عام 1936، اأرادت 
اإ�سبانيا اأن حتتفل بذك���رى اكت�ساف كولومب�س 
م���ن  جتع���ل  اأن  ال�سلط���ة  وحاول���ت  الأم���ريكا، 
املنا�سب���ة فر�سة الندماج النخب���ة اجلامعية يف 
رت القي���ادة الع�سكرية  م�س���روع فرانك���و، وق���رَّ
ج جامعة  اآن���ذاك، تنظي���م ه���ذه الذكرى يف ُم���درَّ
�سالمن���كا الت���ي كان اأونامون���و، حي���ث امتالأت 
فرانك���و  كتائ���ب  ب�سب���اب  اجلامع���ة  مدرج���ات 
وبالقي���ادات الع�سكرية ورج���ال الكني�سة. كانت 
عالمات االنزعاج والقلق بادية على اأونامونو، 
�سبق واأن اأ�سرَّ لبع����س اأ�سدقائه اأنه قلق ونادم 
عل���ى دعمه لالنقالبي���ني على اجلمهوري���ة، واأن 
ه���ذه الطغم���ة الع�سكري���ة ل���ن تاأت���ي اإاّل باملوت 
والدم���ار، واأنه قرر يف هذه املنا�سبة اأن ي�سمت 
وال يلق���ي بكلمة، فتقرر اأن يلق���ي اأحد االأ�ساتذة 
كلمة اجلامعة، فوقع االختيار على فران�سي�سكو 
مالدون���ادو، الذي األقى كلمة حما�سية تغّزل فيها 
بفرانك���و وحكومت���ه، وطالب واأك���د اأن اإ�سبانيا 
حتت���اج اىل طبي���ب ج���ّراح مث���ل فرانك���و يقّطع 
اللحم احلي برباط���ة جاأ�س وبدون رحمة مادام 
يف ذلك ع���الج. الكلمات األهبت حما�س احل�سور 
واأخ���ذت القاعة تردد عا����س املوت وما اأن انتهى 
مالدون���ادو م���ن كلمت���ه حت���ى وق���ف اأونامونو 
ليتكلم بلهجة تِن���ّم عن امتعا�س عميق، وانطلق 
يف خط���اب مرجتل يعتب اليوم من اأهم ما قّدمه 
كمثق���ف معا�س���ر يف مواجه���ة �سلط���ة غا�سم���ة، 
ره  اأعلن اأونامون���و اأن ا�ستئ�سال القوميات ُيذكِّ
ُفه ذلك، واأن رئي�س الكني�سة  باأنه فا�سك���ي وُي�سرِّ
ر  احلا�س���ر يف املن�سة كتلوين ول���ن يفيده التنكُّ

لذلك.
قائ���اًل:  اأونامون���و  وا�س���ل  اله���ادئ  وب�سوت���ه 

"تعرف���ون اأنن���ي ال اأ�ستطي���ع ال�سمت عن 
اأحيان���ًا  ال�سم���ت  اأن  اأعت���ب  ب���ل  ال���كالم، 
ي�ساوي الكذب، ولذلك اأنا م�سطّر للتعليق 
على ما ي�سّمى بخط���اب االفتتاح لالأ�ستاذ 
مالدون���ادو، حتّدث اخلطيب عن خو�سنا 
حل���رب عاملية لن�سر احل�سارة امل�سيحية، 
واأن���ا ال اأرى يف مث���ل ه���ذا اخلط���اب اإاّل 
حرب���ًا �س���د املدنّي���ة، حت���دث اخلطي���ب 
اجللي���ل عن الن�سر الع�سك���ري وبالقوة 
وامل�س���رط ال���ذي ي�ستاأ�س���ل االآخر، ومل 
ينتب���ه اىل اأن الن�س���ر بالق���ّوة ال يعني 
�سيئ���ًا، واأن احل�سارة ُتن�س���ر باحلوار 

واالإقناع ال بالقّوة وال�سيف".
االأهلي���ة  كتاب"احل���رب  �ساح���ب  يْذك���ر 
االإ�سبانية"الذي نقل الواقعة التاريخية هذه، اأن 
اجلرنال ميالن، مل يتمالك اأع�سابه وبداأ ي�سرُخ 
عالي���ًا ويقاط���ع اأونامون���و ب�سعارات"عا�س���ت 
اإ�سبانيا"و"امل���وت للمثقفني"لكن اأونامونو مل 
يتوقف ووا�سل كلمته قائاًل:"�سمعُت �سعارات 
يف ه���ذه القاعة املوقَّرة ُتن���ادي باحلياة للموت 

وهذا 
ع���ن  يختل���ف  ال  ال�س���راخ 

املطالبة باملوت للحياة،"اجلرنال ميالن ُيعاين 
اإعاقات ح�سده���ا يف احلرب ب�سهامة و�سجاعة 
ن���ادرة، كذل���ك كان �سريفانتي�س قب���ل اأن يكتب 
ملحمت���ه دون كي�سوت، لك���ن ت�سابه احلاالت ال 
يعط���ي القاعدة، لالأ�سف يف اإ�سبانيا ارتفع عدد 
معاق���ي احلرب ب�سكل مه���ول، واإذا مل ي�ساعدنا 

ال���رب 
عدده���م،  �سيت�ساع���ف 

وال���ذي يقلقن���ي اأن يح���اول اجل���رنال و�س���ع 
قواع���د لعلم النف�س اجلمع���ي، واأن يحاول ذلك 
وه���و ُمع���اق يفتق���د لعظم���ة �سريفانتي�س الذي 
كان اإن�سان���ًا كام���اًل رغ���م اإعاقات���ه اجل�سدي���ة، 
املعاق الذي ال يحم���ل مثل �سفات �سريفانتي�س 
وقّوت���ه املعنوي���ة م���ن املُنتظ���ر اأن يج���د متعته 
يف املزي���د من املُعاق���ني، اجلرنال يري���د اإن�ساء 
اإ�سبانيا جديدة، ولن تك���ون اإاّل اإ�سبانيا بائ�سة 
على �ساكلته، ولن تكون اإالًّ ن�سخة من �سخ�سه، 

ن�سخة م��عاق���ة".
ومل يجد اجل���رنال مقرًا من اأن ي�سهر مب�سد�سه 
الكتائ���ب  �سب���اب  و�سع���ارات  �س���راخ  و�س���ط 
د بقت���ل اأونامونو على املن�سة،  واجلنود، وهدًّ
لكن اأونامون���و وا�سل كالم���ه هادئًا:"اأنتم يف 
معب���د العل���م واملعرفة واأن���ا كبري كهنت���ه، اأنتم 
ُتَدنِّ�سون االآن قدا�سة املكان، ولن تكون لكم بعد 
ذل���ك قائمة مهم���ا طال زمن حكمك���م وت�سلطكم، 
كنت دائمًا نبيًّا يف وطني، واأُنبُئكم باأن �سالحكم 
�سينت�سر لكن قدرتكم على االإقناع �ستخ�سر يف 
النهاي���ة، واالإقن���اع يحتاج اإىل �س���يء ينق�سكم 
وه���و لي�س اإاّل احلق و�سرعي���ة ال�سراع، اأعتقد 
يف اخلت���ام اأن ال رج���اء يف مطالبتكم بالتفكري 

عون الدفاع عنها". يف اإ�سبانيا التي تدًّ
بعد ه���ذا اخلط���اب ذه���ب اأونامون���و اىل بيته 
و�س���در القرار باالإقام���ة اجلبية اىل اأن تويف 
يف العام ذاته يف 31 كانون االأول عام 1936.

تت�سم���ن  امل�سوؤولي���ة  اأن  اأونامون���و،  يعلمن���ا 
الدفاع عن القيم ال�سحيحة، وقّوة االإرادة، اإىل 
جان���ب احلرية وال�سجاعة الت���ي حتول الثقافة 

اىل قيمة اإيجابية و�سرورية لالإن�سان.

 .. ــــو  ــــون ــــام أون
المثقف الملـتزم


