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ولد بورخي�س يف بوين�س اآير�س وكان والده خورخي غويلرمو بورخي�س حماميا واأ�صتاذا لعلم النف�س، وكان م�صدرا للإلهام الأدبي حيث قال عنه حياته:

بورخي�س: »حاول اأن ي�صبح كاتبا ولكن حماولته ف�صلت«، وقال اأي�صا: »كتب مقاطع �صعرية جيدة جدا«. اأما والدته ليونور اأ�صيفيدو �صواريز فقد تعلمت 

الإجنليزية من زواجها وعملت كمرتجمة. عائلة والده كانت ذات اأ�صول اإ�صبانية وبرتغالية وبريطانية وعائلة والدته كانت اإ�صبانية ورمبا لها اأ�صول 

برتغالية. كان عائلته يف املنزل تتحدث الإ�صبانية والإجنليزية ولذا فقد ن�صاأ بورخي�س قادرا على اأن يتحدث بلغتني. كانت ن�صاأته يف �صاحية بالرمو يف 

بيت كبري به مكتبة �صخمة. ا�صمه الكامل خورخي فران�صي�صكو اإ�صيدورو لوي�س بورخي�س اأ�صيفيدو ولكن، وتبعا للعادات يف الأرجنتني، مل يكن ا�صمه 

الكامل ي�صتخدم اأبدا. كان والده قد اأجرب على التقاعد يف �صن مبكرة نتيجة لتدهور ب�صره، وهي نف�س احلالة التي اأ�صابت ابنه يف ما بعد، لتنتقل العائلة 

اإىل جنيف لتلقي العلج من قبل اأخ�صائي عيون هنالك بينما كان خورخي واأخته نورا )ولدت يف 1902 م( يدر�صان يف املدر�صة. ويف جنيف تعلم خورخي 
اللغة الفرن�صية حيث واجهته بع�س ال�صعوبات يف البداية، كما تعلم بنف�صه اللغة الأملانية وتخرج من كلية جنيف يف عام 1918 م.

بعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل اأم�صت عائلة بورخي�س ثلث �صنوات يف لوغانو، بر�صلونة، مايوركا، اإ�صبيلية، ومدريد. وهنالك يف اإ�صبانيا اأ�صبح 

عام 1999 مت اإ�صدار عملة مبقدار 2 بيزو حتمل �صورته مبنا�صبة 100 عام على مولده.الق�صيدة يف جملة غري�صيا )بالإ�صبانية: Greece(.بورخي�س ع�صوا يف حركة حرا�صة املقدمة الأدبية املتطرفة. جاءت اأول ق�صيدة لبورخي�س "ترنيمة للبحر" مكتوبة على اأ�صلوب والت ويتمن، ون�صرت تلك 

بداياته الأدبية:

يف عام 1921 م عاد بورخي�س مع عائلته 
اإىل بوين�س اآير�س حم�صرا معه الأفكار 
التطرفية الأدبية وبداأ م�صواره الأدبي 

ككاتب بن�صر ق�صائد ومقالت يف جملت 
اأدبية. كانت اأوىل جمموعات بورخي�س 

ال�صعرية حتت عنوان "حما�س يف بوين�س 
 Fervor de Buenos( "اآير�س
و�صاهم  م.   1923 عام  يف   )Aires

بورخي�س يف جملة مارتني فريو حلركة 
حرا�س املقدمة التي كانت تتبنى اأ�صلوب 

"الفن لأجل الفن" على النقي�س من جمموعة 
بيدو والتي كانت حمفزة اأكرث باأهداف 

�صيا�صية. وكذلك فقد �صاهم بورخي�س يف 
اإن�صاء املجلت »بري�صما« )1921-1922 م 

وهي من�صورة من القطع الكبري كانت توزع 
ب�صكل اأ�صا�صي بل�صقها على حوائط بيون�س 

اآير�س( وجملة "بروا" )1922-1926 م(. 
ومن بداية اإ�صدارها كان بورخي�س م�صاهما 

منتظما يف جملة "�صور" التي اأن�صاأت يف 
1931 م بوا�صطة فيكتوريا اأوكامبو والتي 

اأ�صبحت فيما بعد اأهم جملة اأدبية يف 
الأرجنتني. قامت اأوكامبو بتقدمي بورخي�س 

بنف�صها اإىل اأدولف بايوي كا�صار�س، الذي 
اأ�صبح فيما بعد كثريا ماي�صارك بورخي�س 

يف اأعماله و�صهره واأحد اأعلم الأدب 
الأرجنتيني.

يف عام 1933 م عني بورخي�س كمحرر 
يف امللحق الثقايف يف جريدة "كريتيكا" 

)Crítica( التي ن�صرت فيما بعد مقاطع 
 Historia( "من "تاريخ العار العاملي

 .)universal de la infamia
جاءت هذه املقاطع على �صكل متو�صط 
بني التخيلية والواقعية حيث ا�صتعمل 

اأ�صلوب الكتابة التخيلي يف ق�س اأحداث 
حقيقية، و�صرقات اأدبية حيث زعم اأنها 

كانت مرتجمة من اأعمال م�صهورة قلما تقراأ. 
ويف ال�صنوات اللحقة عمل بورخي�س 

كم�صت�صار اأدبي لدار الن�صر اإمي�صي اإديرتز 
 El( وكتب عمودا اأ�صبوعيا يف اإل هوجار

و1939   1936 بني  ظهرت  التي   )Hogar
م. بداأ من عام 1937 م اكت�صف اأ�صدقاء 

بورخي�س اأنه كان يعمل كم�صاعد اأول يف 
فرع ميغول كان من مكتبة بوين�س اآير�س 

البلدية. قام املوظفون الآخرون يف املكتبة 
مبنع بورخي�س من ت�صنيف اأكرث من 100 
كتاب يوميا، الأمر الذي كان ي�صتغرق منه 

�صاعة واحدة. وكان يق�صي بقية الأيام 
يف قبو املكتبة يكتب املقالت والق�ص�س 

الق�صرية. وعندما اأخذ خوان بريون 
ال�صلطة يف عام 1946 م طرد بورخي�س من 

عمله وعني يف من�صب مفت�س دواجن يف 
�صوق بلدية بوين�س اآير�س ولكنه ا�صتقال 

فورا )كان عندما يخرب عن هذه الق�صة 
يجمل لقب هذه الوظيفة با�صم "مفت�س 

دواجن واأرانب"(. يف ذلك الوقت كانت 
تهجمات بورخي�س على احلكم باروين 

تقت�صر على اإ�صافة توقيعه اإىل عرائ�س 
تدعوا للدميقراطية. ولكن بعد وقت ق�صري 

من ا�صتقالته خاطب جمعية الر�صائل 
الأرجنتينية قائل باأ�صلوبه اخلا�س به: 
باأن »الدكتاتوريني يجلبون الظلم، واأن 

الدكتاتوريني يجلبون العبودية، واأن 
الدكتاتوريني يجلبون الق�صوة، والأبغ�س 

من ذلك اأنهم يجلبون احلماقة«.
تويف والد بورخي�س يف عام 1938 م 

فكانت �صدمة اأخرى له خلل تلك ال�صنتني 
)37-1938 م(. ويف ليلة عيد امليلد يف 

1938 م اأ�صيب بورخي�س بجرح بالغ 
يف راأ�صه يف حادث وكاد اأن ميوت خلل 

علجه ب�صبب تقيح الدم، وقد جاءت ق�صته 
الق�صرية اجلنوب يف عام 1944 م بناء على 
هذه احلادثة. واأثناء تعافيه من الإ�صابة بداأ 
بالكتابة باأ�صلوب اأ�صبح م�صهورا به وظهرت 

اأول جمموعة ق�ص�صية له "حدائق املمرات 
 El jardín de senderos( "املت�صعبة
م.   1941 عام  يف   )que se bifurcan

ت�صمنت املجموعة ق�صة "اإل �صور" وهي 
قطعة حوت بع�صا من عنا�صر ال�صرية 

الذاتية، مبا يف ذلك احلادث الذي تعر�س 
له، وهي القطعة املف�صلة لدى الكاتب. 

وبالرغم من تقبلها احل�صن لدى اجلمهور مل 
تنجح هذه املجموعة الق�ص�صية يف ح�صد 
اجلوائر الأدبية التي كان العديد يتوقعها 

لها. وقد خ�ص�صت اأوكامبو جزءا كبريا 
من عدد يوليو/متوز 1941 م من جملة 

"�صور" للتنفي�س عن بورخي�س حيث �صارك 
عدد كبري من الكتاب والنقاد الأرجنتينيني 
وغريهم من متحدثي الإ�صبانية يف كتابته.

بفقده عمله ومع بدء ب�صره ي�صعف بالتدريج اأ�صبح بورخي�س ن�سوجه الأدبي:
غري قادر على اإعالة نف�صه ككاتب فبداأ عمل جديدا كمحا�صر عام. 

وبالرغم من وجود بع�س ال�صطهاد ال�صيا�صي فقد كان بورخي�س 
ناجحا اإىل حد معقول واأخذت �صهرته تزداد بني النا�س حتى عني 

يف من�س رئي�س جمعية الكتاب الأرجنتينيني )1950 - 1953 
م( وكاأ�صتاذ للإجنليزية والأدب الأمريكي )1950 - 1955 م( 

يف اجلمعية الأرجنتينية للثقافة الإجنليزية. ومت اإنتاج ق�صته 
 Días de( "الق�صرية "اإما زونز" يف فيلم با�صم "اأيام الغ�صب

ليوبولدو  الأرجنتيني  اإخراج  من  م،   1954 عام  يف   )odio
توري نل�صون. ويف تلك الفرتة اأي�صا بداأ بورخي�س كتابة 

امل�صرحيات.
يف عام 1955 م، بعد قيام مبادرة اأوكامبو، عني بورخي�س من 

قبل احلكومة الع�صكرية املناه�صة للبارونية كرئي�س للمكتبة 
العامة. ]1[ وكان بورخي�س عندها قد فقد ب�صره متاما، ك�صابقه 

ال�صهري بول غرو�صاك الذي كتب له بورخي�س نعيا. وقد علق 
بورخي�س على هذه امل�صادفة ال�صاخرة يف اأحد اأعماله فقال:

يف تناق�س ما مل بي ما راأينا من اإبداع ربي ل اأقلل بدمعي وعتبي 
 Nadie rebaje a lágrima  يعطيني معا الظلم والكتب o reproche Esta demostración de la maestría De Dios، que con magnífica ironía

  .Me dio a la vez los libros y la noche ويف العام التايل ح�صل على اجلائزة الوطنية للأدب وعلى اأول
دكتوراة فخرية له من جامعة كويو. من عام 1956 وحتى 1970 
والعديد من املنا�صب املوؤقتة يف جامعات اأخرى.م تقلد بورخي�س من�صب اأ�صتاذ للأدب يف جامعة بيون�س اآير�س 

ومع كونه غري قادر على القراءة ول الكتابة )ويذكر اأنه مل يتعلم 
القراءة بنظام بريل( كان بورخي�س يعتمد على والدته الذي كان 

دائما على علقة قوية بها والتي بداأت بالعمل معه كم�صاعدته 
ال�صخ�صية.

خورخي لويس بورخيس

خورخي لويس بورخيس )باإلسبانية: Jorge Luis Borges، عاش بين 24 أغسطس / اب 1899 - 14 
يونيو / حزيران 1986 م( كاتب أرجنتيني يعتبر من أبرز كتاب القرن العشرين باإلضافة إلى الكتابة فقد كان 

بورخيس شاعرا وناقدا وله عدة رسائل.
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�سهرته:
 

بداأت �صهرة بورخي�س الدولية يف مطلع عقد 1960. ففي عام 1961 م ح�صل على جائزة فورمنرت م�صاركة مع �صاموئيل بكيت. وملا كان هذا الأخري معروفا وذا ا�صم عند متكلمي الإنكليزية يف حني كان 

 )Commendatore( بورخي�س غري معروف عندهم واأعماله غري مرتجمة، اأخذ الف�صول يدور حول هذا الكاتب املغمور الذي �صارك اجلائزة مع بكيت. قامت احلكومة الإيطالية مبنحه لقب قائد

تكرميا له، كما عينته جامعة تك�صا�س يف اأو�صنت ل�صنة واحدة. قاد هذا الأمر اإىل قيام بورخي�س بجولة لإعطاء املحا�صرات يف الوليات املتحدة، ثم ظهر اأول ترجمة لأعماله بالإنكليزية يف 1962 م، وتبع 

ذلك جولت يف اأوروبا ومنطقة الأنديز يف اأمريكا اجلنوبية يف �صنوات لحقة. منحته اإليزابيت الثانية ملكة اململكة املتحدة و�صام الإمرباطورية الربيطانية يف عام 1965 م. وقد ح�صل بورخي�س بعد 

ذلك على ع�صرات الأو�صمة والتكرميات يف ما تلى من �صنوات، ومثال ذلك ح�صوله على و�صام جوقة ال�صرف الفرن�صية )Légion d'honneur( وجائزة كريفانت�س.

بداأ بورخي�س يف عام 1967 م تعاونا مع املرتجم الأمريكي نورمان توما�س دا جيوفاين والذي يرجع له الف�صل يف �صهرته بني متحدثي الإنكليزية، كما تابع اأي�صا ن�صر الكتب مثل كتاب "كتاب البدايات 

 )El informe de Brodie( يف عام 1967 م والذي كتبه بامل�صاركة مع مارغريتا غيوريرو و"تقرير الدكتور برودي" يف 1970 م )El libro de los seres imaginarios( "اخليالية

و"كتاب الرمل" يف 1975 م )El libro de arena(. وكذلك فقد اأعطى العديد من املحا�صرات التي جمع معظمها يف جملدات مثل جملد "�صبع ليال" )Siete noches( و"ت�صعة اختبارات دانتية" 

.)Nueve ensayos dantescos(

ملا عاد بريون من املنفى ومت اإعادة انتخابه كرئي�س للبلد يف عام 1973 م ا�صتقال بورخي�س من من�صبه كمدير للمكتبة الوطنية.

ويف عام 1975 م، وبعد وفاة والدته، بداأ بورخي�س �صل�صلة اأ�صفار اإىل بلد خمتلفة من العامل وتابع �صفره هذا حتى وفاته.

حياته ال�سخ�سية:

اأعماله:

اإ�صافة اإىل ق�ص�صه الق�صرية والتي 
نال �صهرته منها، كتب بورخي�س ال�صعر 

واملقالت والعديد امل�صرحيات وكم كبري 
من النقد الأدبي والفتتاحيات وتعقيبات 

على كتب وعدد �صخم من املختارات 
الأدبية. كما كان مرتجما بارعا للأدب 

من الإنكليزية والفرن�صية والأملانية اإىل 
الإ�صبانية )بالإ�صافة اإىل الإنكليزية القدمية 

والإ�صكندنافية(. وقد تاأثرت كتاباته بفقده 
للب�صر الذي بداأ، كما هو الأمر مع والده من 

قبل، يف �صنني الر�صد. وكان من بني اأكرب 
اهتماماته الفكرية عنا�صر علم الأ�صاطري 

والريا�صيات وعلم اللهوت والفل�صفة.
ملا كانت معظم حياته يف القرن الع�صرين، 

ن�صاأ بورخي�س يف فرتة احلداثوية 
والتجديد يف الثقافة والأدب، خ�صو�صا يف 
الرمزية. فق�ص�س اخليال عنده كانت مثقفة 

وموجزة وكمعا�صريه فالدميري نابوكوف 
والأقدم نوعا ما جام�س جوي�س، جمع 

بورخي�س بني اهتماماته يف وطنه الأ�صلي 
باهتمامات اأو�صع، كما �صاركهم بورخي�س 

يف تعدد اللغات وتلعبهم باللغة، ولكن 
اأعمال نابوكوف وجوي�س كانت تزداد 

طول مع مرور الوقت يف حني بقيت اأعماله 
ق�صرية. كما اختلف بورخي�س عنهم يف اأن 

اأعماله كانت تتجه بعيدا عن ما كان يطلق 
عليه الباورك، يف حني اأن اأعمالهم كانت 

تتجوه نحوها، فاأعمال بورخي�س الأخرية 
كانت اأكرث �صفافية وطبيعية من اأعماله 

الأوىل.
تعر�س العديد من اأ�صهر ق�ص�صه لطبيعة 

الوقت ولنهاية ومرايا واملتاهات والواقع 
والهوية، وتركز بع�س ق�ص�صه على 

موا�صيع وهمية، مثل مكتبة حتتوي على 
جميع الكتب التي يبلغ عدد �صفحاتها 410 

)مكتبة بابل( ورجل ل ين�صى �صيئا من 
حياته )احلافظ قيون�س( واآلة ي�صتطيع من 

ي�صتخدمها اأن يرى كل ما يف الكون )الأِلف( 
و�صنة من الزمن لمتر وتبقى ثابتة عند 

رجل يقف اأمام فرقة تطلق النار )املعجزة 
ال�صرية(. وباملثل فقد ق�س بورخي�س 

ق�ص�صا متنوعة الدرجات من حيث الواقعية 
اقتب�صها من حياة اأمريكا اجلنوبية وق�ص�س 

اأبطال �صعبية ومقاتلني ورعاة اأبقار 
وحمققني و�صخ�صيات تاريخية، وكان ميزج 

الواقع باخليال واحلقائق بالأوهام ويف 
عدة مرات وخ�صو�صا يف بداياته املهنية 

كان اخليال والواقع يتقاطع عند بورخي�س 
ليكون مرواغة اأدبية.

قدم بورخي�س العديد من الأعمال الواقعية 
والتي تت�صمن قراءات مميزة لكتب 

واأفلم، و�صري ذاتية ق�صرية، اإ�صافة اإىل 
تاأملت فل�صفية يف موا�صيع ت�صمل طبيعة 
احلوار، اللغة، الأفكار، والعلقة بني هذه 
املوا�صيع، كما تعر�صت اأعمال بورخي�س 

الواقعية للكثري من املو�صوعات التي 
تناولها يف ق�ص�صه، فمقالته مثل "تاريخ 
لتانغو" وتلك عن ال�صاعر امللحمي مارتني 

فريرو تتعر�س ب�صكل خا�س ملوا�صيع 
اأرجنتينية مثل الهوية ال�صعب الأرجنتيني 

والثقافات الفرعية هناك. ويظهر اهتمام 
بورخي�س بالفانتا�صيا والفل�صفة وفن 

الرتجمة يف مقالت مثل مرتجمو األف ليلة 
وليلة ويف تاأليف وحترير كتاب املخلوقات 

اخليالية والذي يتناول بعمق وغمو�س 
احليوانات الرامزة للمخلوقات اخليالية 
حيث كتب بورخي�س يف متهيده للكتاب: 

»هنالك نوع من اللذة الك�صولة يف املعرفة 

غري املجدية وغري التقليدية.« وقد �صارك 
بورخي�س اهتمامه باخليال اأدولف بيوي 

كا�صار�س حيث األفا معا عددا من املجموعات 
الق�ص�صية ما بني عامي 1942 و1967 م 

بع�صها كان حتت اأ�صماء م�صتعارة مثل هـ. 
بو�صتو�س دوميك.

اإ�صافة اإىل اأعماله النرثية، األف بورخي�س 
ال�صعر على مدى حياته الأدبية، فمع ذهاب 

ب�صره )والذي كان يتاأرجح مع الزمن 
نتيجة تقدم عمره من ناحية والتقدم العلمي 

يف طب العيون من ناحية اأخرى(، اأخذ 
بورخي�س بالرتكيز اأكرث على كتابة ال�صعر 

لأنه مل ي�صتطع تذكر اأعمال طويلة اأثناء 
كتابتها. وقد تناولت اأ�صعاره الهتمامات 

الوا�صعة نف�صها التي تناولتها اأعماله 
اخليالية اإ�صافة اإىل مو�صوعات اأخرى 

برزت يف اأعماله النقدية والرتجمات ومن 
تاأملته ال�صخ�صية فعلى �صبيل املثال، 
اهتمامته الفل�صفية مبو�صوع املثالية 

ينعك�س يف عامل �صخ�صية تلون من ق�صته 
الق�صرية تلون، اأقبار، واأربي�س تريتيو�س 

ويف مقالته تفنيدات جديدة للزمن ويف 
ق�صيدته اأ�صياء وب�صكل م�صابه، يظهر اهتمام 
مماثل يف ق�صة الآثار الدائرية ويف ق�صيدته 

اإل غومل.
كما ذاع �صيت بورخي�س كمرتجم اإىل 

الإ�صبانية، فقد ترجم ق�صة اأو�صكار وايلد 
الأمري ال�صعيد اإىل الإ�صبانية عندما كان 

يف العا�صرة من عمره. ويف اآخر عمره قدم 
بورخي�س ن�صخة اإ�صبانية من الإدا النرثية، 

وكذلك فقد ترجم )مع تغيريات طفيفة( 
اأعمال عدد من الأدباء مبا فيهم اإدجار األن 

بو، فرانك كافكا، هريمان هي�صي، واآخرون. 
وقد قيم بورخي�س يف عدد من املقالت فن 

الرتجمة وعر�س لآرائه ال�صخ�صية يف 

هذا ال�صياق والتي من �صمنها اأن الرتجمة 
ميكن اأن تعدل على العمل الأ�صلى، واأن 

الآراء البديلة للعمل )والتي ميكن اأن تكون 
معار�صة( مقبولة. وكذلك يرى بورخي�س 

اأن الرتجمة الأ�صيلة الن�صية قد لتعرب عن 
العمل الأ�صلي ب�صكل �صادق.

وكذلك فقد ا�صتعمل بورخي�س �صكلني اأدبيني 
غري تقليديني: التزوير الأدبي وقراءات يف 

اأعمال تخليلية، كل ال�صكلني ميثلن نوع من 
النتحال )اأبوكريفا( احلديث.

اأ�صهر ماعرف عن انتحالت بورخي�س ترجع 
اإىل اأعماله الأوىل عندما كا يعمل مرتجما 
وناقدا يكتب ب�صكل منتظم يف ال�صحيفة 

الأرجنتينية "اإل هوغار". فقد ن�صر خلل 
هذه الفرتة عددا كبريا من الأعمال املرتجمة 
بالإ�صافة اإىل اأعمال خا�صة به اأخذت طابعا 
�صبيها باأعمال مثل تلك التي قدمها اإمانويل 
�صويدنبورغ ومثل "كتاب األف ليلة وليلة" 
والتي كان يقدمها على اأنها ترجمات ملا قد 
مر به اأثناء قراآته. وقد جمعت العديد من 
هذه الأعمال املنتلحة يف كتاب "التاريخ 

العاملي للعار" وتابع بورخي�س هذا النمط 
من النتحال يف عدة مراحل من حياته 
الأدبية كما هو احلال على �صبيل املثال 

عندما اإنتحل ثلثة قطع ق�صرية ون�صبه 
لنف�صه �صمن ق�صته "اإل ماتريرو".

اأحيانا، عندما كان يخطر لبورخي�س فكرة 
مبدئية لعمل ما كان يختار —بدل من 

التعر�س للمو�صوع بطريقة تنتاول الفكرة 
ب�صكل مبا�صر— اأن يتطرق اإليه عن طريق 

عر�س قراءة لعمل تخيلي ومناق�صة هذا 
العمل وكاأنه كتب بالفعل من قبل �صخ�س 

اآخر. من اأ�صهر الأمثلة على ذلك بيري مينارد، 
موؤلف كي�صوت والتي تخيل فيها رجل من 

القرن الع�صرين والذي كان مولعا باإ�صبانيا 

القرن ال�صاد�س ع�صر لدرجة اأنه جل�س وكتب 
اأجزاء كبرية م�صابه ن�صا لق�صة ميغيل دي 

�صريفانت�س الدون كي�صوت من دون اأن 
يعرف بالق�صة الأ�صلية. ويحلل بورخي�س 
يف عمله الت�صابه الذي احتفظت به الق�صة 

التي كتبتها ال�صخ�صية اخليالية مينارد مع 
الق�صة الأ�صلية عرب القرون، ويبني بو�صوح 
كيف اأن العمل اجلديد اأغنى من ذلك الأ�صلي 

رغم اأنه م�صابه له ن�صا.
مل يكن بورخي�س من اخرتع اأ�صلوب القراءة 
يف الأعمال التخيلية بالرغم من اأنه اأعظم من 
اأ�صهر هذا النمط من الأدب. ومن املحتمل اأنه 

عرف هذا الأ�صلوب الأدبي لأول مرة اأثناء 
اطلعه على عمل ثوما�س كارليل �صارتر 

ري�صارت�س، وهو عمل يحلل فيه الكاتب عمل 
تخيلي فل�صفي مت�صامي وال�صرية الذاتية 

لكاتبه —التخيلي اأي�صا—. وقد ورد 
عن بورخي�س قوله: »اكت�صفت —وكنت 

منبهرا— بثوما�س كارليل. قراأت �صارتر 
ري�صارت�س، وحفظت العديد من �صفحاتها 

عن ظهر قلب.« ويف مقدمته للجزء الأول من 
عمله اخليايل حديقة املمرات املت�صعبة يقول 

بورخي�س: »اإنه جنون منهك وم�صتنزف، 
جنون تاأليف كتاب �صخم –تف�صيل فكرة 

يف خم�س مائة �صفحة من املمكن اأن ت�صرح 
�صفويا ب�صكل تام يف خم�س دقائق، اأف�صل 

طريقة لتناول مثل هذا احلالة هو التظاهر 
باأن هنالك كتب قد و�صعت م�صبقا وتقدمي 
تلخي�صا وتعليقا عليها.« ثم يقول متحدثا 

عن �صارتر ري�صارتو�س واجلنة اجلميلة 
ل�صموائيل بتلر: »اإن هذه الأعمال تعاين 

نق�س كونها هي نف�صها كتبا، ولي�صت اأقل 
ح�صوا من الأخرى ولو مبثقال ذرة. كرجل 
منطقي واأخرق وك�صول، اخرتت اأن اأكتب 

ملحظات على اأعمال خيالية.«

تزوج بورخي�س مرتني، ففي عام 1967 م اأرادت اأمه، التي كانت تناهز 
الت�صعني عاما اآنذاك، اأن جتد امراأة ترعى ابنها بعد وفاتها. لذلك فقد 
قامت والدته واأخته نورا برتتيب زواج بورخي�س من امراأة ترملت 
حديثا ا�صهما اإلي�صا اأ�صتيتي ميلن، غري اأن الزواج مل يكن كامل فلم 

يجامعها، وقد عرب عن راأيه ذاك بقوله "املرايا واجلماع اأمران مقيتان 
لأنهما ي�صاعفان عدد الرجال". كان الزوجان يعي�صان حتت �صقف واحد 

ولكن يف غرف منف�صلة، وكانت علقتهما كتلك التي و�صفها يف ق�صته 
بورخي�س  طلب  �صنوات،  ثلث  من  لأكرث  الزواج  هذا  يدم  ومل  "األف"، 

م�صاعدة اأ�صدقائه اأدولفو بيوي كا�صار�س ونورمان دا غيوفاين وهوغو 
�صانتيغو ل�صوؤال اإلي�صا الطلق وذلك لأنه كان خائفا من مواجهتها. بعد 

الطلق رحل بورخي�س ليعي�س مع والدته التي عا�س معها طيلة حياته 
حتى وفاتها عن 99 عاما )انظر كتاب "درو�س املعلم" لدا غيوفاين(.

خلل �صنواته الأخرية عا�س بورخي�س وحيدا يف �صقة �صغرية 
كان قد عا�س فيها مع والدته وكانت تعتني به م�صاعدتهم ل�صنوات 

 El Señor"( "عديدة وا�صمها فاين )انظر كتاب "ال�صيد بورخي�س
زيارة  يف  اآير�س  بيون�س  بورخي�س  غادر  لفاين(.   )"Borges

ق�صرية اإىل مدن اأوروبية يف نهاية عام 1985 م، وكان وقتها م�صابا 
بال�صرطان، لكنه مل يعد من رحلته تلك، فقد تويف يف جنيف يف 14 

يونو 1986 م.
قبل ب�صعة اأ�صابيع من وفاته ده�س اجلميع عندما اأعلنت م�صاعدة 

بورخي�س، الآن�صة كوداما، اأنها قد تزوجت منه يف الباراغوي )الدولة 
التي كان يعمها الف�صاد حتت حكم �صرتو�صرن يف ذلك الوقت( واأنها قد 

ح�صلت على احلقوق احل�صرية ل�صتعمال اأعمال بورخي�س جتاريا، 
الأمر الذي قد عملته بغزارة منذ موته. وحاليا يق�صي القن�صل 

البارغواين يف جنيف يف ذلك الوقت )وهو اأرجنتيني( عقوبته يف 
ال�صجن بتهمة الف�صاد وذلك لبيعه وثيقة زواج غري قانونية للآن�صة 

كوداما.
تويف بورخي�س مبر�س �صرطان الكبد يف جنيف، املدينة التي در�س 

 Cimetière des( "فيها درا�صته اجلامعية وقرب يف "مقربة امللوك
فيها.  )Rois
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من هذه احلركة، ويحكي لقاءه الأول 
بروادها يف اإ�صبيلية seville يف �صتاء 
1919 - 1920 حيث ن�صر اأوىل ق�صائده 

بني ال�صخرية وال�صتهزاء:
يف اإ�صبيلية التقيت �صدفة مبجموعة اأدبية 
تكونت حول جملة غرا�صيا. واأع�صاء هذه 

املجموعة، الذين كانوا ي�صمون اأنف�صهم 
باملتطرفني، �صرعوا يف جتديد الأدب، وهو 

فرع من الفنون ل يعرفون عنه �صيًئا على 
الإطلق. قال يل اأحدهم ذات مرة اإن كل 

قراءاته كانت يف الإجنيل و�صرفانت�س 
وداريو وكتابني اثنني لرافائيل كا�صينو�س 

ا�صين�س. وقد اأربك ذهني الأرجنتيني 
اأن اأعلم اأنهم ل يعرفون الفرن�صية ولي�س 

لديهم اأدنى فكرة عن اأن ثمة �صيًئا يف 
الوجود ا�صمه الأدب النكليزي. وقدمت 

اإىل اأحد الوجهاء املحليني، وهو معروف 
على نطاق وا�صع بلقب "املفكر الإن�صاين"، 
ومل اأ�صتغرق كثرًيا من الوقت لكي اكت�صف 

اأن معرفته باللغة اللتينية اأقل كثرًيا 

من معرفتي بها. اأما يف ما يتعلق مبجلة 
غرا�صيا نف�صها فاإن اجلزء الأكرب من �صعر 

حمررها ديل فاندوفيلر كان يكتبه له واحد 
اأو اآخر من م�صاعديه. واأذكر اأن اأحدهم قال 

يل ذات يوم: اأنا م�صغول جًدا، اإن اإ�صحاق 
يكتب ق�صيدة.

ويعرتف بورخي�س باأنه عاد من اأوروبا 
حامًل راية التطرف، ولكن عندما قلب 

الأمور على وجوهها مع زملئه ال�صعراء، 
من اأمثال اإدواردو غونزالي�س لنوزا 

ونورا لجن وفران�صي�صكو بينري وروبريتو 
اروتيلي، و�صلوا اإىل نتيجة موؤداها اأن 

التطرف ال�صباين كان مثقًل على طريقة 
امل�صتقبلية باحلداثة والأدوات

اإذ مل ترثنا قطاعات ال�صكة احلديد اأو 
املحركات الدافعة اأو الطائرات اأو املراوح 

الكهربائية. وبينما كنا ما زلنا متم�صكني يف 
بياناتنا باأولوية ال�صتعارة والتخل�س من 
التحولت والنعوت الزخرفية، فاإن ما كنا 
نريد اأن نكتبه كان �صعًرا اأ�صا�صًيا، ق�صائد 

تتجاوز هنا والآن، خالية من اللون املحلي 
والظروف املعا�صرة.

وي�صري بورخي�س اإىل اأن اأف�صل رد على 
�صوؤال عما اإن كان متطرًفا، هو رد �صديقه 

ومرتجمه اإىل الفرن�صية ن�صتور ايبارا 
الذي قال:

اإن بورخي�س يتخلى عن كونه �صاعًرا 
متطرًفا مع اأول ق�صيدة يكتبها.

ويقول بورخي�س:
ل ي�صعني اإل اأن اأ�صعر بالندم على مغالتي 

التطرفية، فبعدما يقرب من ن�صف قرن اأجد 
اأنني ما زلت اأحاول اأن اأن�صى هذه الفرتة 

اخلرقاء من حياتي.
ولد بورخي�س يف 24 اآب 1899 يف بيون�س 

اآير�س لأ�صرة من الطبقة الو�صطى تتحدر 
من اأ�صول ا�صبانية واإنكليزية واأرجنتينية، 

وتنتمي اإىل �صخ�صيات بارزة اأ�صهمت 
بقدر وافر يف الكفاح من اأجل ال�صتقلل 

والوحدة القومية التي �صغلت الأرجنتني 
للجزء الأكرب من القرن املا�صي. وقد اأتاحت 

له ظروف ن�صاأته الطلع على العديد من 
الثقافات يف كثري من بلد اأوروبا، فجدته 

لأبيه فاين ه�صلم كانت انكليزية من عائلة 
تنتنمي اإىل نورثمباريا يف �صمال انكلرتا 

وكانت اللغة النكليزية ت�صتخدم كثرًيا يف 
الأ�صرة، ثم در�س الفرن�صية يف �صوي�صرا، 

اأما الإيطالية والأملانية فقد تعلمهما بنف�صه، 
ومل يذهب بورخي�س اإىل املدر�صة اإل يف 
التا�صعة من عمره حيث عهد بتعليمه اإىل 

مربية انكليزية. اأما اأبوه فكان حمامًيا 
ومدر�ًصا لعلم النف�س وقد كتب كثرًيا 

من الأعمال التي مزقها، كما ترجم عمر 
اخليام عن ترجمة فيتزجرالد النكليزية، 
وكذلك ن�صر بع�س الأ�صعار اإل اأن اإ�صابته 

بالعمى جعلته ين�صرف عن الكتابة، ويقول 
بورخي�س عن ذلك:

عندما اأ�صيب بالعمى اأ�صبح من املفهوم 
�صمًنا اأن اأكمل امل�صرية الأدبية التي عاقت 

الظروف اأبي عن اإمتامها... كان من املتوقع 
اأن اأ�صبح كاتًبا.

و�صافرت اأ�صرته اإىل �صوي�صرا عام 1914، 
وا�صطرت للبقاء يف جنيف ب�صبب ن�صوب 
احلرب العاملية الأوىل حيث تلقى تعليمه 

الثانوي يف اإحدى مدار�س جنيف، ثم 
�صافر اإىل ا�صبانيا يف عام 1919 حيث 

التقى باملتطرفني ال�صبان ون�صر ق�صائد 
عدة متاأثًرا بهم، ثم عاد اإىل الأرجنتني 

عام 1921، وهناك اأ�صبح منظًرا حلركة 
التطرف ال�صبانية، واأ�ص�س جملة 

مع  للحركة  منرًبا  كانت  التي   PROA
بع�س الكتاب وال�صعراء، ولكنها مل تلبث اأن 
توقفت ل�صفره املفاجئ لأوروبا ولكنه اأعاد 

اإ�صدارها مرة اأخرى بعد عودته من اأوروبا 
يف عام 1924.

وقد بداأ بورخي�س حياته كاتًبا ق�ص�صًيا 
 Historia مبجموعة تاريخ عاملي للخزي

وهي   ،universal de la infamia
جمموعة ا�صكت�صات ق�ص�صية عن �صري اأفراد 

حقيقيني حرفها مبا يتما�صى مع نزواته 
ون�صرها كاأعمدة يف اإحدى ال�صحف عامي 

1933 و1934، كان فيها ق�صة ق�صرية 
واحدة هي الرجل يف زاوية ال�صارع. 

ويقول بورخي�س يف تعليقه على اإحدى 
طبعات هذه املجموعة:

اإنها األعاب غري م�صوؤولة ل�صاب خجول مل 
يجروؤ على كتابة ق�ص�س، ولذا راح ي�صلي 

نف�صه بتزييف وت�صويه - من دون اأي مربر 

◄

دونالد هيز
ترجمة: نزار عوين

يذكر خورخي لوي�س بورخي�س اأنه ن�صر 
 Fervor de Buenos كتابه الأول

بداية  يف  اير�س  بيون�س  حمى  اأو   Aires
عام 1923 بعد عودته من اأوروبا بعامني 
مع اأ�صرته. وطبع الكتاب يف خم�صة اأيام 
ل�صطرار الأ�صرة اإىل العودة اإىل اأوروبا 
ب�صرعة من اأجل اأن ي�صت�صري اأبوه طبيب 

العيون يف جنيف. وقد اأخرج الكتاب بروح 
�صبيانية فلم يراَجع ومل يكن به فهر�س 

حمتويات ول اأرقام لل�صفحات. واأعدت 

اأخته نورا بورخي�س كلي�صيه خ�صبًيا 
كغلف. وطبع من الكتاب 300 ن�صخة. ومل 

يفكر بورخي�س قط يف اإر�صال ن�صخ اإىل 
بائعي الكتب اأو النقاد ملراجعتها. ويروي 

بورخي�س و�صيلته الغريبة يف توزيعه باأنه 
قد لحظ عدًدا كبرًيا من النا�س يرتاد جملة 

املجلت  اإحدى  وهي   ،NOSTROS
الأدبية الرزينة يف ذلك الوقت، وكانوا 

يرتكون معاطفهم معلقة يف غرفة امللب�س، 
فاأح�صر بورخي�س مئة وخم�صني ن�صخة من 

كتابه وطلب من اأحد اأ�صدقائه من حمرري 
املجلة اأن يد�س يف جيوب املعاطف. وقام 

�صديقه باملهمة على خري وجه. وعندما عاد 
بورخي�س بعد غياب وجد اأن "قاطني هذه 

املعاطف" على حد قوله قراأوا ق�صائده، 
وحتى بع�صهم كتب عنه، ويف احلقيقة حاز 

بورخي�س بع�س ال�صهرة ك�صاعر من ن�صر 
هذا الكتاب.

ويقول بورخي�س عن كتابه الأول اإنه كان 
اأ�صا�ًصا رومانتيكًيا رغم اأنه كتب باأ�صلوب 

موجز واحت�صد بال�صتعارات املوجزة. 
وكان يتغنى فيه باأوقات الغروب والأماكن 

اخللوية، وجازف باخلو�س يف ميتافيزيقيا 
بريكلي وتاريخ الأ�صرة، و�صجل ق�ص�س 
احلب الأوىل يف حياته، كما قلد �صعراء 

القرن ال�صابع ع�صر ال�صبان. غري اأن 
بورخي�س يقول اإنه عندما يلتفت اإليه الآن 

يعتقد اأنه مل يخرج عنه مطلًقا وي�صعر 
باأن كل كتاباته التالية مل تكن اإل تطويًرا 

للتيمات التي عاجلها يف هذا الكتاب وباأنه 

ظل طوال حياته يعيد كتابة هذا الكتاب 
الوحيد.

حركة التطرف الأدبية
وبرغم اأن بورخي�س معروف بني موؤرخي 
الأدب على اأنه اأبو حركة التطرف الأدبية 

يف الأرجنتني Ultraismo التي ينظر 
دار�صو اآداب اللغة ال�صبانية لل�صاعر 

النيكاراغوي روبني داريو Dario على 
اأنه اأول روادها. اإل اأن بورخي�س يتن�صل 

س���ي���رة ح���ي���اة وس����ي����رة ك��ت��اب��ة
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جمايل- حكايات الآخرين.
اأما ق�صته التالية مدخل اإىل املعت�صم، التي 

ن�صرها يف 1935، فتتخذ �صور مراجعة 
نقدية لكتاب غري حقيقي ن�صر يف بومباي 

بالهند منذ ثلث �صنوات. وقد ا�صتعار فيها 
بورخي�س الكثري من كيبلنغ واملت�صوف 

الفار�صي فريد الدين العطار وزودها 
بالهوام�س حتى اإن القّراء اأخذوها بظاهر 

معناها، بل اإن اأحد اأ�صدقائه يف لندن 
طلب منه ن�صخة من الكتاب. ومل ين�صرها 
بورخي�س كق�صة اإل يف جمموعته الأوىل 
 Eljardin de حديقة املمرات املت�صعبة
 senderos que se bi - furcan

عام 1941.

التحول لكتابة الق�س�س
لعبت ال�صدفة دوًرا كبرًيا يف اجتاه 

بورخي�س اإىل كتابة الق�ص�س التي ترتكز 
عليها �صهرته الآن. ففي عام 1938، وهو 
العام نف�صه الذي مات فيه اأبوه، تعر�س 
بورخي�س حلادث خطر، فقد كان يجري 
�صاعًدا درًجا عندما ا�صطدم راأ�صه بلوح 

زجاجي. وبرغم ال�صعافات الأولية اأ�صبح 
اجلرح �صاًما، وملدة اأ�صبوع عانى بورخي�س 

ويلت احلمى، ثم فقد القدرة على الكلم، 
واأجريت له جراحة عاجلة وظل طوال �صهر 

يتاأرجح بني املوت واحلياة. عندما بداأ 
يتماثل لل�صفاء اأخذت ت�صاوره هواج�س عن 
�صلمة قواه الفكرية، وراح يت�صاءل يف قلق 

عما اإذا كان ي�صتطيع الكتابة مرة اأخرى، 
وخطر له اأنه لو حاول اأن يكتب مقالة نقدية 

واأخفق ف�صيكون قد انتهى من الناحية 
الفكرية، ولكن اإذا جرب �صيًئا مل يفعله من 

قبل واأخفق فلن يكون ذلك ب�صًعا جًدا كما اأنه 
�صيهيئه ملواجهة الكت�صاف النهائي. ولأنه 

ككاتب ق�ص�صي مل يكن له اأي وزن وبالتايل 
لي�س ثمة ما يخ�صره فقد قرر اأن يكتب ق�صة 

ق�صرية وكانت بيري مينار، موؤلف دون 
كي�صوت، التي كانت مثل �صابقتها مدخل 

اإىل املعت�صم، تقع يف منت�صف امل�صافة بني 
املقالة واحلكاية احلقيقية. وحفزه هذا 

الإجناز ليم�صي اإىل الق�صة التالية تولن، 
 Toln، uqbar، اكبار، اأوربي�س ترتي�س

عامل  اكت�صاف  عن   ،Orbis Tertius
جديد يحل حمل عاملنا. ومنذ ذلك احلني 
حتول بورخي�س عن ال�صعر اإىل الألعاب 

الأدبية بالزمن وامل�صري واللنهاية 
وطبيعة الواقع. واحلقيقة اأنه كرجل 

يعرف عدة لغات، وق�صى اجلزء الأكرب من 
اأعوامه الأربعني كقارئ انتقائي، كان مهياأً 

لها، فحياته كما يقول كانت مكر�صة للقراءة 
اأكرث من تكري�صها للحياة. ويف ال�صنوات 

الع�صر التالية اأو نحوها اأخرج ثلث 
جمموعات من الق�ص�س الق�صرية )الأوليان 
منها ت�صكلن جمموعة واحدة حتت عنوان 

وهما   ،Aleph والألف   )Ficciones
اأكرب عملني ق�ص�صيني لبورخي�س. وهذه 

الق�ص�س البولي�صية البارعة والنظرية 
الرمزية ال�صعرية املطبقة على ال�صعر 
وحتت�صد بال�صارات للأعمال الأدبية 

والفكرية الغربية والعربية، تفتقر اإىل اأي 
وعي اجتماعي اأو م�صمون اأخلقي، كما 

اأنها غري عاطفية وغري معا�صرة ول ترفع 
راية معينة، ول تلح يف تاأكيد فكرة بعينها، 

بل تكتفي بالتلميح من بعيد اإىل كل �صيء 
ولكنها ل تذكر �صيًئا. وحتت�صد الق�ص�س 

ب�صخ�صيات ل وجوه لها تقريًبا، وهي 
لي�صت يف اأغلبها �صخ�صيات حقيقية بل اإنها 
مناذج م�صغرة ت�صبح يف عامل فكري بحت. 

وهذه ال�صخ�صيات ل تثري تعاطف القارئ 
معها اأو ت�صمح له بالقرتاب منها اإذ تت�صرف 

دائًما كما لو كانت خملوقات اأ�صطورية 
تتحرك يف كون فطري. و�صخ�صيات 

بورخي�س حتيا يف جهل بالقوانني ال�صرية 
اأو الإرادة ال�صرية التي توجه م�صائرها 

كما اأن اأفعالها يف النهاية لي�صت ملًكا لها. 
ويحيط بورخي�س �صخ�صياته مبقولت 

الفل�صفة امليتافيزيقيني الذين يجعلون كل 
�صيء منطقًيا، كما يروي �صلوكهم يف لغة 

غام�صة على نحو حاذق.

اأدب ال�ستنزاف
يرى النقاد اأن بورخي�س، رمبا با�صتثناء 

جمموعة تقرير الدكتور برودي، التي 
ن�صرها عام 1970، ينتمي ملا ي�صمى 
 Exhaustion باأدب ال�صتنزاف

كتابات  يطبع  الذي   Literature Of
بورخي�س وجون بارث والكثري من 

اأعمال نابكوف. وكان الكاتب المريكي 
جون بارث، وهو اأحد كبار املتحم�صني 

لبورخي�س، اأول من حاول اأن يقدم تو�صيًفا 
لهذا الأدب يف مقالة حتمل ال�صم نف�صه يف 

جملة اتلنتك يف اآب/ اأغ�صط�س 1967. 
وكتاب اأدب ال�صتنزاف ينطلقون من 

منظور اأن من امل�صتحيل بالن�صبة للكاتب 
اأن يكتب اأعماًل اأدبية اأ�صيلة. ومبعنى اآخر 

فاإن الكتاب ي�صتخدمون فكرة اأن الأدب قد 
ا�صتنزف وا�صتهلك كمو�صوع لأعمال اأدبية. 
وبالتايل فاإن كلمة ا�صتنزاف لها معنيان يف 

مقالة بارث: 
اأوًل: اأن الأدب على وجه التقريب قد 

ا�صتنزف.
ثانًيا: اأنه بالنظر اإىل الو�صع احلايل للأدب، 

على الكتاب اأن يخرتعوا وي�صتنفدوا كل 
الحتمالت وبهذه الطريقة يخلقون مدى 

غري حمدود للأدب. وميكنهم اأن يحققوا 
الغر�س الأخري بالكتابة عن حالة الأدب 

احلالية امل�صتنزفة وبهذا يجعلون من 
افرتا�صهم الأ�صلي مفارقة. ويرى جورج 

�صتيرن، يف كتابه ال�صمت واللغة، اأن 
م�صكلة الفنانني احلاليني، خا�صة كتاب 

الرواية منهم، تعد "متجذرة يف الظروف 
التاريخية، يف مرحلة متاأخرة من احل�صارة 

اللغوية وال�صكلية تبدو فيها الإجنازات 
املعربة يف املا�صي وكاأنها تثقل بطريقة 

ا�صتنزافية على اإمكانيات احلا�صر، الذي 
تبدو فيه الكلمة واجلن�س الأدبي يف حال 

من الف�صاد". اإن ثقل اأدب املا�صي وفر�صية 
اأن الأدب الأ�صيل ل ميكن كتابته ت�صبح هي 

اأ�صا�س اأدب ال�صتنزاف. واأدب ال�صتنزاف 
ل يركز على امل�صاكل الجتماعية بل على 

امل�صاكل الأدبية حتى واإن كانت بع�س 
اأفكاره واأ�صاليبه لها اأ�صباب اجتماعية. 

ويهاجم هوؤلء الكتاب الواقعية الأدبية، 
ويجادلون باأن الأدب يجب اأن يكتب 

اأ�صا�ًصا عن الأدب ولي�س عن واقعية احلياة 
اليومية. وكتابة الأدب عن الأدب باللجوء 

اإىل �صياغة عمل اأدبي من عمل اآخر تعد 
وا�صحة للغاية يف اأكرث اأعمال بورخي�س، 

فبري مينار يحاول اإعادة كتابة دون 
كي�صوت مرة اأخرى. كذلك يف ق�صة النهاية، 

املاأخوذة من ملحمة رعاة البقر يف براري 
الأرجنتني التي كتبها خو�صيه اأيرناندز 

تغيري  بورخي�س  يعيد   ،Hernandez
م�صري �صخ�صيتني من هذه امللحمة. ويرى 
جون ابدايك updike اأن ق�صة النتظار 

رمبا تكون تعليًقا على ق�صة همنغواي 
القتلة، وق�صة املعجزة ال�صرية قد تكون 

ترجيًعا لق�صة امربوز بيري�س حادث على 
ج�صر اويل غريك. وتتكرر نف�س املوا�صيع 

يف ق�صة تيمة اخلائن والبطل والألف 
 .Aleph

وجدير بالذكر اأن ق�صة الألف كتبها 
بورخي�س انتقاًما لعدم ح�صوله على جائزة 

الأدب القومية عام 1942 عن جمموعته 
الأوىل. ويف بحث ابن ر�صد ي�صتق�صي 

الكاتب معاناة ابن ر�صد يف ترجمة كلمتي 
املاأ�صاة وامللهاة، اللتني ت�صادفانه يف كتاب 
فن ال�صعر لأر�صطو. ويف مكتبة بابل وهي 

مكتبة البلدية التي عمل فيها الكاتب �صنوات 
عدة، ابتداًء من عام 1937، تتكون املكتبة/ 

العامل من عدد غري حمدود من القاعات 
امل�صد�صة الزوايا ثم تتدرج من اجلدران اإىل 

الرفوف اإىل الكتب اإىل ال�صطور يف نظام 
عددي �صارم.

بورخي�س يف ميزان النقد
واحلقيقة اأن بورخي�س قد اختلف النقاد 

والكتاب ب�صاأنه كثرًيا، وقد ظل لفرتة طويلة 
يلقى اهتماًما كبرًيا يف اخلارج، خا�صة 

يف اأمريكا ال�صمالية وفرن�صا، اأكرث بكثري 
مما يلقاه يف بلده ويف العامل املتحدث 
باللغة ال�صبانية. واحلقيقة اأنه تعر�س 

لكثري من الهجوم من مواطنيه الذين 
ينظرون اإىل وجوب اتخاذ الكتاب ملواقف 

حمددة يف الق�صايا ال�صيا�صية والجتماعية 
والقت�صادية وال�صوؤون العامة. واأ�صهمت 

الكثري من الكتابات عنه، اإىل حد كبري، 
يف خلق �صورة له ككاتب بل وطن، كاتب 

غريب عن اآداب بلده وواقعها. ومتيل 
وجهة النظر هذه، التي �صلط عليها ال�صوء 

الناقد الأرجنتيني خورخي ابيلردو 
رامو�س يف عام 1954، اإىل اعتبار اأن 
اأي كاتب ل ي�صهم يف خلق اأدب قومي 

يعد، مبعنى ما، عميًل للقوى الأجنبية، 
وي�صف بورخي�س باأنه "عا�س كل حياته 

مديًرا ظهره لأمته"، ثم ي�صيف بتهكم "اإن 
امل�صاألة لي�صت انكار وطنية بورخي�س ولكن 

احلقيقة اإنه مواطن بريطاين وفرن�صي 
واأملاين"، بل اإن التاريخ الأرجنتيني ل 

يبدو يف اأعمال بورخي�س اإل كخلفية 
لتاريخ الأ�صرة، وتك�صف الكثري من اأعماله 

الق�ص�صية وال�صعرية عن وعيه الدائم 
واحلاد باأنه ينحدر من ن�صل اأنا�س كانت لهم 

مكانتم يف التاريخ اأثناء ا�صتعمار اأمريكا 
اجلنوبية وثوراتها وحروبها الأهلية.

واإذا كان هذا النقد ينطلق من مو�صوعات 
اجتماعية بحتة فاإن كاميليو خو�صيه ثيل 
ل �صك ينطلق من معطيات جمالية عندما 

يقول عنه:
اإن خورخي لوي�س بورخي�س يعد �صبًحا، 

فهو اخلدعة الكربى يف الأدب الإرجنتيني. 
يف بع�س الأوقات قد جتد �صابة �صاذجة 

ق�ص�صه مقبولة، ولكن خوخي لوي�س 
بورخي�س نتاج هجيني بل اأي فائدة كربى.

كذلك كتب مواطنه ارن�صتو �صاباتو 
sabato، عند ظهور جمموعته الق�ص�صية 

الثانية Ficciones، مراجعة نقدية 
لذعة على �صفحات جملة SUR اأ�صبحت 

مقولتها منذ ذلك الوقت من كل�صيكيات 
املواقف املناه�صة لبورخي�س. وينتقد 
�صاباتو ا�صتخدام بورخي�س ال�صريح 

للم�صادر الأدبية يف اأعماله الق�ص�صية 

وي�صفها باأنها حفريات، ثم ي�صري اإىل ميل 
بورخي�س اإىل اإعادة تقليب العدد املحدود 

من الأفكار، ويت�صاءل اإذا كان بورخي�س 
�صيظل حمكوًما عليه من الآن ف�صاعًدا 

بانتحال اأعماله. كذلك يثريه افتقار 
بورخي�س اإىل اجلدية، وي�صري اإىل نقطتني 

تعدان حقيقتني يف هذا ال�صدد وهما اأن 
اأعمال بورخي�س الفانتازية لي�س بها ذلك 

الطابع الكابو�صي الذي مييز اأعمال كافكا، 
ثانًيا اأن اهتمامه بالأمور الدينية لي�س اأكرث 
من لعبة اإن�صان غري موؤمن. وهو راأي ردده 

نقاد اآخرون مركزين على عن�صر الهروب 
يف الكثري من اأعماله، يف الوقت الذي 

يرى النقاد، الذين مييلون اإليه، اأن عن�صر 
الفانتازيا يف اأعماله ينبع من رغبته يف 

الت�صامي على انعدام اجلدوى والب�صاعة 
التي ت�صود العامل؛ غري اأن اجلميع 

يتفقون، يف الأقل، على اأن ثمة علقة بني 
م�صاكل العامل احلديث وق�ص�س بورخي�س 
املغرقة يف اخليال، فالفرتة التي كتب فيها 
اأف�صل اأعماله الق�ص�صية )1939-1954( 

تتطابق مع اأكرث الفرتات التي مرت بالعامل 
والأرجنتني تعا�صة مثل احلرب العاملية 

الثانية وتويل الدكتاتورية الع�صكرية 
احلكم يف الأرجنتني وحكم بريون.

وم�صادر بورخي�س يف الكتابة ل حت�صى 
كما اأنها غري معهودة، فقد قراأ كل �صيء، 
خا�صة الأ�صياء التي مل يعد اأحد يقراأها. 

كذلك قراأ عن اليونانيني ال�صكندريني 
وفل�صفة الع�صور الو�صطى والفل�صفة 

الإ�صلمية واألف ليلة وليلة، واإن مل تكن 
قراءاته يف هذه املو�صوعات على �صبيل 

التبحر و�صعة الطلع، ولكنه فقط يكتفي 
منها بوم�صات من ال�صوء والأفكار، كذلك 

قراأ �صتيفن�صون وكلينغ وبو وكونراد 
وت�ص�صرتتون. ويقول بورخي�س اإنه مل يقراأ 

يف حياته كلها �صوى ب�صع روايات، ويف 
اأغلب احلالت مل يدفعه اإىل اكمال قراءاتها 

حتى �صفحتها الأخرية �صوى �صعوره 
بالواجب.

النت�سار
على امل�صتوى الدويل كان الفرن�صيون هم 

اأول من قام "بتدويل" بورخي�س، اإذ كانوا 
اأول من اأخرج ترجمات يف حجم الكتب 
لأعماله ومن دار ن�صر غاليمار ال�صهرية، 

برغم اأن التقييم احلقيقي لأعماله قد بداأ يف 
اأمريكا يف نهاية الأربعينيات، على الأقل 
يف الدوائر الأكادميية. وظهرت الرتجمة 

اليطالية لكتابه Aleph عام 1954، ويف 
العام نف�صه ن�صر العديد من ق�ص�صه باللغة 

الأملانية. ويف غ�صون 1957 كان عدد اأكرب 
من اأف�صل ق�ص�صه ومقالته متاحة للقارئ 

الفرن�صي. وقد ر�صخ مركزه الدويل مبنحه 
 Fomentor جائزة النا�صرين الدوليني

منا�صفة مع �صامويل بيكيت يف باري�س 
عام 1961. وبورخي�س نف�صه يقول اإنه 
حتى ظهوره يف اللغة الفرن�صية مل يكن 
معروفا جيًدا يف اخلارج فح�صب بل يف 

ا. ويف اأمريكا اأ�صهمت مقالة  الأرجنتني اأي�صً
 updike الكاتب الأمريكي جون ابدايك

عنه، على �صفحات جملة نيويوركر يف 
ت�صرين الأول/ اكتوبر 1965، يف فهم 
القارئ الأمريكي له. ويرى ابدايك اأن 

اخرتاعات بورخي�س يف احلكي تنبع من 
اح�صا�س وا�صح باأزمة فنية اإذ "يبدو اأنه 

الرجل الذي ل م�صتقبل للأدب بالن�صبة له".

بورخي�س وال�سيا�سة
ا  وبرغم اأن بورخي�س مل يكن �صخ�صً
�صيا�صًيا بطبعه، فقد كانت له مواقفه 

الوا�صحة من الديكتاتورية. ففي اأوائل 
عام 1964، وقبل انتخاب بريون بفرتة 
وجيزة، �صارك يف التوقيع على التما�س 

ينتقد احلكم الع�صكري الذي كان يف 
ال�صلطة اآنذاك، ونتيجة لذلك اأعفاه بريون 
مبجرد توليه احلكم من من�صبه يف مكتبة 

البلدية وعينه "مفت�ًصا للدواجن ل�صوؤون 
الأ�صواق واملعار�س"، ولكن بورخي�س 
رف�س الإهانة، كما قبل، بعد فرتة ويف 

اأوج حكم بريون عام 1950، رئا�صة احتاد 

ا  الكتاب الأرجنتيني الذي كان مناه�صً
للحكم مما اأدى اإىل اإغلقه. ويقول 

بورخي�س عن تلك الفرتة اإن اأمه، التي 
كانت يف ال�صبعني من عمرها، ظلت فرتة 

رهن العتقال املنزيل، اأما هو فكان يتعقبه 
خمرب �صري، كما دخلت اأخته واأحد اأبنائها 

ال�صجن ملدة �صهر. ومبجرد انتهاء حكم 
بريون، يف اأيلول/ �صبتمرب 1955، عني 

بورخي�س مديًرا للمكتبة القومية كما اختري 
اأ�صتاًذا للأدب النكليزي والأمريكي بجامعة 

بيون�س اير�س.
كان بورخي�س دائًما يوؤكد اأنه يفكر يف 
نف�صه على اأنه قارئ اأوًل و�صاعر ثانًيا 

ثم كاتب نرث ثالًثا، ولكن �صعره مل يحظ 
بالهتمام الذي حظيت به ق�ص�صه اأو حتى 

مقالته، بل رمبا ياأتي ترتيبه الأخري بني 
اإبداعه. وكما اأ�صلفنا بداأ بورخي�س حياته 

الأدبية �صاعًرا، ون�صر ديوانه الأول عام 
1923، كما ن�صر بعده عدة دواوين؛ ولكن 

من امللحوظ اأن اإنتاجه من ال�صعر قد قل 
اإبان ان�صغاله بكتابة الق�ص�س واملقالت. 
فمثًل بني عامي 1929 و1943 مل يكتب 

بورخي�س اإل خم�س ق�صائد اإل اأنه ا�صتدار 
لل�صعر مرة اأخرى مع ازدياد �صعف نظره 

واقرتابه من العمى يف اأواخر اخلم�صينيات 
واأوائل ال�صتينيات. غري اأن �صعر بورخي�س 

ل يعد متميًزا ول يجعل له مكانة كبرية 
بني �صعراء اللغة ال�صبانية كروبني داريو 

ولوركا وبابلو نريودا واأكتافيو باث. ولكن 
اإ�صهامه يف مطلع �صبابه يف حركة التطرف 

الأرجنتينية يعد ذا اأهمية خا�صة يف تاريخ 
الأدب ال�صباين.

يف الواقع ميثل بورخي�س اأ�صياء خمتلفة 
بالن�صبة للقراء املختلفني ولكنه يعد حالة 

فريدة، فهو كاتب ق�صى ن�صف القرن الأول 
من حياته يف بيئة فكرية واأدبية قدر لها 

اأن حتتل مرتبة ثانوية بالن�صبة للتيارات 
الرئي�صية ال�صائدة يف الأدب الغربي، ولكنه 
ق�صى بقية حياته ع�صًوا يف جمموعة قليلة 

من جنوم الأدب الذين يحظون بالحرتام 
على امل�صتوى العاملي. لقد خلق بورخي�س 
اأدًبا غريًبا جنح يف جذب اهتمام باري�س 

ونيويورك.
وبالن�صبة للقارئ الفرن�صي اأو الأمريكي 

فاإن بورخي�س مل يبداأ الكتابة اإل يف اأواخر 
الأربعينيات اأو اخلم�صينيات، وبالتايل 

فهو يعد جزًءا من موجة اأدبية جديدة 
ي�صاركه فيها رجال من اأمثال نابكوف 
وبيكيت وروب غرييه وجون بارث. 

ولكن اإذا طبقت معايري كمية بحتة على 
بورخي�س فاإنه مل يكتب اأعماًل كربى. 

اأما ما جذب الهتمام الكبري اإليه، خا�صة 
بني الأجانب، فهو ق�ص�صه التي ل ميكن 
ت�صنيفها، وهي ق�ص�س ذات بناء حمكم 

يرتكز الكثري منها على اأفكار فل�صفية 
وت�صبه من بع�س وجوهها الق�صة الق�صرية 
التقليدية ومن اأوجه اأخرى املقالة. ويتمثل 
نتاج بورخي�س الأدبي الرئي�صي يف ب�صعة 

جملدات من هذه الق�ص�س مع جمموعات 
عدة من املقالت والق�صائد. اإ�صافة اإىل ذلك 

فقد كتب عدًدا كبرًيا من القطع الثانوية 
ومراجعات لكتب ومقالت �صغرية 

ومقدمات لن�صو�س اأدبية.
عا�س بورخي�س حياة هادئة متجنًبا 

ا على عزلته، وغالًبا ما  الأ�صواء وحري�صً
كان يحبط حماولت الكتاب الذين التقوا به 
يف التطرق اإىل حياته اخلا�صة فيحول دفة 
احلديث بلباقة اإىل الأمور الأدبية. ومرات 
عدة اأثناء حياته كان بورخي�س على و�صك 

الزواج، ويف اإحدى املرات على الأقل ويف 
اأواخر 1964 اأ�صيع اأنه قد تزوج بالفعل. 

اإل اأن بورخي�س، الذي طاملا كرر اأنه ل 
جديد حتت ال�صم�س، مل يتزوج اإل عام 

1967 وهو يف الثامنة وال�صتني من عمره. 
وق�صى بورخي�س بقية حياته يف بيون�س 
اير�س ما عدا جولته يف اأوروبا واأمريكا 

حتى وافته املنية عام 1986.
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 يكاد ل يخلو اأي حوار مع الكاتب الأرجنتيني 
خورخي لوي�س بورخي�س اأو كتاب من كتبه 

من ا�صارة اىل األف ليلة وليلة. فمثله مثل غوته 
وفولتري مثلت األف ليلة وليلة بالن�صبة اىل 

بورخي�س اكت�صافا جوهريا ومنهل ل ين�صب. 
 وان كنا جند تاأثري هذا الكتاب الفاتن لدى 

فولتري يف ق�ص�صه الفل�صفية وخ�صو�صا يف 
ق�صة "زاديغ"، ولدى غوته يف "الديوان 

ال�صرقي الغربي" اأو "فيلهلم ماي�صرت"، فان 
تاأثريه على بورخي�س نكاد جنده مبثوثا يف 

كامل اعماله، �صواء تعلق الأمر بق�ص�صه اأو 
�صعره اأو مقالته اأو حما�صراته.

 لقد اكت�صف بورخي�س كتاب األف ليلة وليلة 
يف طفولته املبكرة حيث قاده ت�صكعه الأدبي 

يف مكتبة اأبيه – هذا الت�صكع الذي يحدوه 
ف�صول ل نهاية له- اإىل العثور على ترجمة 

بريتن بالأنكليزية. وهي ترجمة �صوف 
يقول عنها يف ما بعد: " ان ترجمة بريتن 

الأنرثوبولوجية والبذيئة حمررة بلغة 
انكليزية غريبة يعود ق�صم منها اىل القرن 

الرابع ع�صر، وهي انكليزية مليئة بالكلمات 
املهجورة وبالألفاظ اجلديدة، انكليزية ل 

تخلو من جمال واإن كان يع�صر اأحيانا فهمها. 
 "

 و�صي�صل هو�س بورخي�س بكتاب األف ليلة 
وليلة اإىل درجة قراءة كل ترجماته باللغات 

التي يعرفها: "نكاد نتحدث عن كتب عدة 
عنوانها "األف ليلة وليلة": اثنان بالفرن�صية، 

حررهما غالن وماردرو�س؛ وثلثة 
بالنكليزية بقلم بريتن ولني وباين؛ وثلثة 

بالأملانية بقلم هيننغ وليتمان وفييل؛ وواحدة 
بالأ�صبانية لكا�صينو�س اأ�صين�س. وكل واحد 

من هذه الكتب خمتلف عن الكتب الأخرى، 
اذ اأن الألف ليلة وليلة ل تزال متوا�صلة، اأو 

مازالت تعيد خلق نف�صها." 
 ومع ذلك فان بورخي�س يف�صل ترجمة غالن 
حيث يقول: "… الن�س الأول الذي و�صعه 

غالن ب�صيط نوعا ما، ورمبا يكون الأكرث 
�صحرا من بني كل الن�صو�س، ذلك الذي ل 

يتطلب اأي جمهود من قبل القارئ؛ فمن دون 

هذا الن�س الأول، مثلما قال ذلك الكابنت بريتن 
بحق، ما كنا لنح�صل على الن�صخ اللحقة".

و�صف بورخي�س اكت�صافه لكتاب األف ليلة 
وليلة يف عديد احلوارات التي اجريت معه. 

ويف ن�صه الذي يحمل عنوان "حماولة يف 
ال�صرية الذاتية" يقول: "]هذا الكتاب[ املمتلئ 
مبا كان يعترب حينئذ بذاءات كان مينع علينا 

قراءته وكان علي اأن اأقراأه خل�صة 
فوق ال�صطوح". 

 يف كتابه "�صبع ليال" جند 
ن�صا يحمل عنوان األف 

ليلة وليلة هو يف الأ�صل 
حما�صرة األقاها بورخي�س، 

واأعتربه �صخ�صيا من اأجمل ما 
كتب عن حكايات �صهرزاد. وبعد 

اأن ي�صف بورخي�س يف هذا 
الن�س ترجمة األف ليلة وليلة 

الأوىل اىل اللغة الفرن�صية 
والتي قام بها غالن و�صدر 

جزوؤها الأول �صنة 1704 
باعتبارها "حدثا جوهريا 

لكل الآداب الأوروبية" يقول 
ما يلي:" برزت األف ليلة وليلة 

ب�صكل غام�س. انه عمل اآلف 
الكتاب ومل يفكر اأي منهم اأنه كان 

يبتكر كتابا �صهريا، واحدا من اأ�صهر 
الكتب يف كل الآداب، وهو كتاب يثري 

الإعجاب- مثلما قيل يل- يف الغرب 
اأكرث مما يف ال�صرق."

 ان بورخي�س الأرجنتيني املولد 
بثقافته املو�صوعية وقدرته الفائقة 
على التاأثر والتاأثري قد غري نظرتنا 

كعرب لألف ليلة وليلة واأثبت اأن 
الن�صان ميكنه اأن يقراأ العمل الأدبي 

قراءة "ابداعية" و"خلقة" حتى واإن 
كان يجهل لغته الأ�صلية. لقد انتظر العرب 
قرون عدة كي يعيدوا اكت�صاف "األف ليلة 

وليلة"، وكان عليهم اأن ينتظروا قرونا اأخرى 
كي يدركوا ما لهذا الكتاب من قدرة على اإعادة 

خلق ذاته مثلما قال بورخي�س نف�صه. 

بورخس وطرق الخيال بورخيس وألف ليلة وليلة

يف�صر بورخي�س �صبب اختياره املا�صي البعيد لق�ص�صه بقوله جعلت حكاياتي بعيدة بع�س 
ال�صيء اإن يف الزمان اأو يف املكان’هكذا ي�صتطيع اخليال اأن يلعب بحرية

اإن راوي بورخي�س يقوم دائما" ب�صرد احلكاية بعد وقوعها اأي انه لحق لها’ وهو يعمد 
اأن ي�صردها بهذا اللحق حتى ت�صله عرب �صل�صلة من الأ�صخا�س والظروف والروايات، 

وهو بذلك يتبع اأوالية عمل الأ�صطورة اأو احلكاية ال�صعبية)) التي تنتقل من �صخ�س اإىل 
اآخر ب�صورة �صفاهية حتى ت�صتقر اأخريا". بعد اأن تراكمت عليها روا�صب اخليال الإبداعي 

وطريقة فهم واإ�صقاطات ال�صخ�صيات التي مرت من خللها احلكاية وتاأثري الزمن على 
الذاكرة اأي�صا"((.

وهو_اأي بورخي�س_ يف�صل و�صف مايف ))ال�صورة الذهنية(( ب�صفتها ما�صي متحرك 
على و�صف ))الإدراك الآين(( الثابت. وذلك لأن ال�صورة الذهنية هي اأكرث مطاوعة لن�صج 

وبناء اخليال الإبداعي.ذلك ب�صبب اأنها:
1. اإن ))ال�صورة الذهنية(( ميكن ف�صلها على عك�س ))املدرك الآين(( الذي لميكن ف�صله 

عن حلظة وقوعه، وبذلك يتاح للخيال ت�صكيل ال�صورة واأدخالها يف �صياقات عديدة 
ومتنوعة.

2. يتم ال�صيطرة على ))ال�صورة الذهنية(( وحتريكها باأي اجتاه على عك�س ))املدرك الآين((
الذي ليكون خا�صعا" لل�صيطرة عليه’ وذلك لأنه نتاج خرباتنا احل�صية احلالية.

3. اإن ))ال�صورة الذهنية((تخطيطية_جمردة_غائمة. اأما ))املدرك الآين((فوتو_
وا�صح_دقيق

4. اإمكانية ا�صتطاعة التفكريبـ))ال�صورة الذهنية(( اأوتركها جانبا")تاأجيلها( دون �صعور 
بالتحدي من قبلها لعمل �صيء ما ب�صاأنها مثل رد الفعل الذي نقوم به على ))املدرك الآين((.

وبعد هذا  فاأن ال�صرد على ل�صان املتكلم ل يقدم حدثا" حقيقيا" يراه القارئ حلظة وقوعه 
بل هو �صردا" من وجهة نظر الراوي. فعل" م�صتعادا" ترتاوح حيويته بني)حقيقة احلدث(
الأول ب�صيغته الواقية الأوىل وتدخلت �صمري ال�صخ�صية حلظة ال�صرد حيث اأن تراكمات 

الإدراك احل�صي بني فرتتي))زمن احلدث(( و ))زمن ال�صرد(( تتم عرب عمليات بناء 
اخليال)طرق اخليال( اأي عن طريق الطرح اأو الف�صل_ املزج_الإبدال الإ�صافة حيث تتعقد 
جتارب وم�صاهدات الراوي مبرور الزمن. مما يوؤدي اإىل تعتيق احلدث يف الذاكرة وو�صوله 

اإىل حد) الن�صج (والذي هو زمن ال�صرد بوا�صطة الكتابة.اإن بورخي�س يتعمد اأن يقيم هوة 
بني ))زمن احلدث(( و ))زمن ال�صرد(( بو�صع زجاج �صبابي ممتلئ بالبخار مينع الروؤية 

الدقيقة من خلله’ويزيد انعكا�صات الوهم ذلك لأن الن�صيان والذاكرة كلهما خلقواأنهل�صك 
اإن ال�صنني �صاهمت يف ت�صخيم اأو حجب ما راأيته يوم ذاكعلى حد قول بورخي�س.ولأن 

))ال�صورة الذهنية(( التي نتاأملها يف الذاكرة ا�صتهلكت بفعل الزمن ولأن مايحدث يف 
الذاكرة ي�صبه النظر اإىل الأ�صياء من بعيد ولكن مب�صافة زمانية ولي�س مكانية.

فالتعديلت التي تطراأ على الق�صة لبد منهايحددها البتعاد عن الزمان وفن الأدب
حيث اإن زمن ال�صرد هو غري زمن الأحداث احلقيقية فهو اأول" جمايل مت�صاوق وثانيا" زمن 

عاطفي وجداين يقوم على تناوب اأوقات ال�صرد الإبداعي اآلتي…
واأي�صا"فاأن وجود ))ال�صورة الذهنية(( يعطينا احلرية يف �صياغة زمن ال�صرد اأي 

اإعادة زمن احلدث ولكن بطريقة خمتلفة فيتقدم املتاأخر ويتاأخر املتقدم .
وهذا ما يحدث يف ق�صة )كتاب الرمل( حيث اإن الأحداث التي تكت�صف فيما بعد يف 

نهاية الق�صة ت�صاعد على �صياغة الق�صة فيما بعد’ فعندما ي�صف الراوي الرجل 
الذي زاره ي�صفه ب�صورة خمتلفة عما لو و�صفه �صاعة دخوله. لكنه عندما ي�صرد 
احلدث بعد مرور زمن معني فاأنه )اأي الراوي(يبيح مبعلومة اإن ال�صخ�س الزائر 

من مدينة)اوركنز( هذا يتم يف زمن ال�صرد’ قبل اأن يدخل ال�صخ�س اإىل البيت 
ودون اأن يتعرف الراوي عليه وقبل �صوؤاله عن مدينته. ولو اأن الروي مت ب�صورة 
اآلية ملا كان للراوي اأن يكون عليم مبدينة ال�صخ�صية األ فيما بعد اأي �صاعة �صوؤال 

الراوي زائره عن �صكناه وعندها يتحول اإىل راوي جاهل بخلفية ال�صخ�س 
الزائر.

وبعد امل�صافة الزمانية التي بني ))زمن احلدث(( و )) زمن ال�صرد( ( هناك م�صافة 
اأو حتويلة اأو عطفة بني ))ال�صورة الذهنية(( ملا قبل ال�صرد و اللغة اأي )) زمن 

ال�صرد((.
ذلك اإن اللغة تغري ما ت�صفه لأن الأ�صياء بالن�صبة األينا تكون متواجدة يف نف�س 

الوقت بينما تكون متعاقبة بالن�صبة اإىل اللغة.
اأي اإن اللغة ل ت�صتطيع اإن ت�صف جميع الأ�صياء ب�صورة اآنية وملرة واحدة’ بل اإنها 

تظيف البعد الزماين الذي هو ال�صتلم املت�صل�صل للمكان.
واللغة اأي�صا"حتول الأ�صياء وال�صوروالحداث وال�صخ�صيات احلقيقية اإىل كلمات 

جمردة.
ويعرب بورخي�س عن فكرة انف�صال اللغة واختلفها عن الفكر و ال�صورة الذهنية 

مبقطع
من ق�صة ) اجلدة ( .

لقد ذكرت ال�صيدة العجوز الأحداث التاريخية بالكلمات نف�صها دائما وبالت�صل�صل نف�صه 
كما لو كانت اأدعية �صلة)) و�صككت يف اإن الكلمات ل تعرب عن الفكرة التي تتحدث 

عنها((..
ومن كل ماتقدم ن�صتطيع القرتاب من حتديد اأوالية عمل الإبداع الق�ص�صي اأو طرق 

اخليال عند بورخي�س..
باأنه  يبداأ باحلقائق الواقعة))زمن ال�صرد(( ثم ينتقل اإىل ))ال�صورة الذهنية الأوىل 

ال�صافية((
ومبرور الزمن ت�صبح ))ال�صورة الذهنية (( ذاكرة نال منها الطرح و املزج و الإبدال 

والإ�صافة لتتحول اإيل ))�صورة ذهنية اأخرى م�صببة(( يتم ا�صتح�صارها يف �صاعة ما 
قبل ال�صرد الذي يتم بوا�صطة اللغة املكتوبة.

حازم ري�سان حاجم

وليد �سليمان

تتملكنا رغبة في التيه في ألف ليلة وليلة ، فنحن نعرف انه بدخولنا في هذا الكتاب يمكننا أن ننسى قدرنا االنساني البائس

BORGES

يحمل احلديث عن بورخي�س، دومًا، قدرًا من 
الإثارة والغمو�س.. اإن منطه يختلف عن منط 
همنغواي، ل �صك، وعن منط نريودا وماركيز 

واأدغار األن بو، وحتى رفائيل األربتي. ) اأنا 
اأفكر ب�صري هوؤلء التي قراأناها، والتي كتبوها 

باأنف�صهم، اأو كتبها عن حيواتهم اآخرون (. 
ومنذ البدء نعد اأنف�صنا، مع بورخي�س وحياته، 

اأو مقاطع من حياته، كما لو اأننا اإزاء قلعة 
�صاخمة فوق جبل، تبدو قريبة ومتمنعة.. 

فارهة، غري اأنها كئيبة اإىل حد ما.. تفتقر اإىل 
الو�صوح لكن لي�س من ال�صواب جتاهلها.. 

غريبة بع�س ال�صيء واآ�صرة اأي�صًا.. مع قلعة 
مثل هذه نحن موعودون باحليوية واحلرية 

واملفاجاآت، وبعبارة اأدق، باللعب.. 
ويلي�س بارن�صتون هو �صديق بورخي�س ملدة 

تزيد على الع�صرين عامًا، ا�صطحبه طويًل، 
وتعرف على اأدبه عن كثب طاملا كان مرتجمه 

اإىل الإنكليزية، وخا�س معه نقا�صات يف 
الأدب والفكر والفل�صفة، ويف اأمور �صخ�صية 
كثرية. وكتاب بارن�صتون ) بورخي�س: م�صاء 

عادي يف بوين�س اآير�س (* ت�صجيل لأفكار 
وانطباعات وم�صاهد ولقاءات على خلفية من 

اأحداث ت�صيء بع�صًا من عوامل بورخي�س 
اجلوانية، وجوانب من اأدبه، وملحات من 

حياته التي عا�صها.. علقاته مع الن�صاء 
والرجال، واأ�صفاره التي ا�صتمتع بها حتى بعد 

فقدانه لب�صره، واآراوؤه يف اأ�صلفه وجمايليه 
من الأدباء.

يقول بارن�صتون اأنه التقى بورخي�س يف العام 
1968 يف اأثناء اأم�صية �صعرية يف نيويورك، 
وكان يف ذلك احلني قد بداأ يفقد ب�صره. ومنذ 

اأول لقاء ن�صاأت بينهما علقة �صداقة عميقة. 
وبورخي�س من �صللة ع�صكرية، اإذ كان اأجداده 

من الكولونيالت املحاربني، اأما هو فلم يكن 
لئقًا حتى للخدمة الع�صكرية، وكان عليه اأن 

يكون مبتكرًا، مبدعًا، فكان.
ويف العهد البريوين، يف بوين�س اآير�س، 

عا�س على حافة اخلطر.. كان ميكن بب�صاطة 
اأن يكون واحدًا من ) املختفني ( اأو املقتولني 

على الطريق.. كان هدفًا �صهًل هو الذي 
يقطع الطريق ما�صيًا اإىل بيته ب�صموخ وتاأن 
ول اكرتاث.. مل ين�صغل بال�صيا�صة مبعناها 

و�صلوكها التقليديني، لكنه مل يكن بعيدًا عنها. 
كان له راأيه وموقفه الذي ل يخلو مثله مثل 

املبدعني فاقدي الب�صر من التهكم. ودائمًا يتهياأ 
لنا اأن هناك �صيئًا من اللجدية فيما يقول.. 

�صيء اأ�صبه باحليلة، كما لو انه يريد اإمتاعنا 
واإثارتنا من خلل ت�صليلنا، فيقودنا اإىل 

حيث يريد هو، ل اإىل ما نرغب نحن الو�صول 
اإليه، فمع بورخي�س عليك اأن تكون متفتح 

الذهن، متنبهًا، واأن ل تفقد احرتامك لإبداعه، 
ودائمًا يخيل اإليك اأنه بعد كل ق�صة ينهيها 

يقهقه ب�صخب كاأنه يحد�س بحريتنا وارتباكنا 
وده�صتنا.

وملا �صار اأمينًا للمكتبة الوطنية يف الأرجنتني، 
حار�صًا لأكرث من 800000 كتاب كان قد تلقى 

هبة الظلم.. يقول يف اإحدى ق�صائده "بطيئًا 
يف عتمتي، اأكت�صف/ خيوط الغ�صق بع�صاي 

املرجتفة/ اأنا الذي تخيل اأن الفردو�س هو 
الف�صاء/ القابع حتت عنوان مكتبة (.

من ال�صعب حتديد ماهية �صخ�س بورخي�س، 
التعرف عليه بدقة عالية، اإنه يراوغك دائمًا، 

م�صتمتعًا بخداعك، ومن هم من منط بورخي�س 
يتمل�صون من اأي تعريف اأو حتديد لذا تن�صج 

حولهم الأ�صاطري، اأو على اأقل تقدير الأقاويل.. 
يتعر�صون لنوع من النميمة طاملا كان �صيء 

من الإبهام يكتنف حياتهم ووجودهم، 
وحتى اإبداعهم.. هل "اأن بورخي�س كاتب 

ذهني، و�صاعر ميتافيزيقي، وحملل لأفلك 
با�صكال، وخمرتع لآلت الذاكرة"؟ �س83. 
هذه ال�صورة، يف اأح�صن الأحوال بح�صب 

بارن�صتون، ت�صكل ن�صف احلقيقة، وبح�صب 
بارن�صتون اأي�صًا "فبالإ�صافة لريا�صي 

الوقت واملعلم الذهني، العاطفي واملوؤمتن 
ب�صكل مكثف، ثمة الرجل احلكيم والهادئ 

ب�صكل ح�صيف واملت�صالح مع نقاط ال�صعف 
الإن�صاين، ومع عامل بل األوهة، يوحي دائمًا 

بطل�صميته لكنه يف الوقت ذاته يخفيها 
با�صتمرار" �س84.

حرّمه عماه من اأن يرى ما نراه، بيد اأنه 
اأم�صى ما تبقى من حياته كي يرى اأعمق 

مما نرى واأبعد، اأو على الأقل بكيفية يعرفها 
هو ويتقنها. وان يعي�س ويكتب، مدركًا اأن 

ل جدوى من العي�س من غري كتابة.. يف 
اأن يقول ما يفكر به، وما يبتكره من �صور 

وجمل ومفارقات. وقد وجد يف العمى نوعًا 
من املكافاأة، طاملا كان مينح اإح�صا�صًا خمتلفًا 
بالأ�صياء والذات والزمن، اأو هو �صيء اأعقد 

من هذا، اأن تعي�س يف الذاكرة، اأن تعتاد 
اخليال، لأنك �صاعر "وال�صاعر يجب اأن يعي�س 

بالذاكرة، اإذ ما هو اخليال على اأية حال؟ اأعتقد 
اأن اخليال م�صنوع من الذاكرة والن�صيان. اإنه 

نوع من املزج بني هذين ال�صيئني" �س157. 
ويومًا ما اأده�صته عبارة قالها �صائق �صيارة 
اأجرة اأمريكي رف�س التحدث عن م�صاهداته 

يف احلرب العاملية الثانية موؤداها: اإن الذاكرة 
جحيم.

واأعتقد اأن مكمن قوة اإبداعه هو يف عدم تاأكده 
من اأي �صيء، يف تناق�صه ومفارقاته واأ�صئلته، 
فهو بورخي�س الذي يظن اأنه لي�س بورخي�س، 

وي�صتيقظ على ثقل فكرة اأنه بورخي�س، اأو 
اأنه لي�س اأكرث من كائن يعي�س يف حلم كائن 
اآخر.. اإنه هو ولي�س هو يف الوقت نف�صه.. 

هو الواحد املتعدد الذي له األف قرين.. املوزع 
يف الأمكنة والأزمنة، ال�صعيف، والقوي يف 

روحه. الأعمى حاد الب�صرية، اله�س الذي 
ل يخ�صى املوت.. يباغته ل�س وي�صرخ به: 

جزدانك اأو حياتك، فريد بحزم: حياتي، فيهرب 
الل�س. اأو ي�صتوقفه �صخ�س يف بوين�س اآير�س 
ويقول له: بورخي�س، اأنت خالد. فريد: �صيدي، 

ل تكن مت�صائمًا اإىل هذه الدرجة.
كلماته اأنيقة مثل هيئته، ذاكرته متخمة اأبدًا، 

يحفظ عن ظهر قلب من ال�صعر والنرث ما 
يجعله ذو ح�صور اأخاذ يف اأثناء اأي حديث، 
بارع وماكر اإىل اأبعد حد، يراقب العامل على 

الرغم من عماه، ويرثثر مع كل من يبادره 
بالكلم. وبارن�صتون يعرتف اأن كل ما يقوله 

بورخي�س له قيمته ويجب اأن ي�صجل "مل يكن 
بورخي�س قادرًا على التفوه بجملة لي�صت 
خالدة وت�صلح للت�صجيل بني دفتي كتاب" 

�س180.. ثرثرته خلقة.. هي جزء من اأدبه.. 
حياته هي اأدبه، هو الغارق يف األأدب اإىل حد 
ميوؤو�س منه، الأدب اإذ يجعل من حياته متعة 

مت�صلة، وهذا ل ينفي م�صاعر الوحدة والعزلة 
التي تنتابه اأحيانًا جمللة بالكاآبة والت�صاوؤم.

ومن �صمن ثيماته الرئي�صة كان املوت.. ي�صاأله 
بارن�صتون: وموتك؟. فيجيب: "ميكن اأن ياأتي 

كطائر اأ�صود يف الليل، لن اأبايل. بالرغم من 
اأنني اأقول للآخرين باأنني مري�س ومتعب 
من متعة كوين بورخي�س كل ليلة، ما زال 

لدي ق�صائد لأكتب، كتبًا لأقراأ، واأمكنة لأرى" 
�س65.. رمبا مل يكن يهتم للموت مثلما يدعي، 

بل اإنه يرحب به، ذلك املوت الذي "�صيحرره 
من احلياة والآخرة معًا. اأما خوفه فاأن تكون 
الآخرة حقيقية، وهذا يعني عذابًا اأبديًا، طاملا 

اأنها �صتكون كاحلياة نف�صها، وها هو قد نال 
منها ما يكفيه" �س78.

تت�صل فكرة املوت عنده بفكرة املتاهة، وهذه 
تت�صل بالكوابي�س، وحتى �صريره غري املريح 
بفرا�صه املتحرك وغري املتوازن امل�صنود على 
نواب�س رقيقة مهلهلة كما ي�صفها بارن�صتون، 

كان يرتكه نهبًا للكتئاب والكوابي�س، وي�صلمه 
للعامل ال�صفلي. وحتت التاأثري الطاغي 

واملخرب لذلك العامل كان قد كتب بع�صًا من 
اأجمل اأعماله.. 

ي�صري بورخي�س اإىل كوابي�س جوهرية ثلثة 
هي املتاهة، الكتابة، واملرايا. وثمة كابو�س 

ياأتي من عماه، وهو كابو�س حماولته القراءة 
وعدم قدرته عليها، وما هو �صعب، كما يرى، 
يف كتابة الكابو�س، هو اأن �صعور الكابو�س 
ل ياأتي من ال�صور بل تعتمد على الكلمات، 

وبالرجوع اإىل كولريدج فاإن ال�صعور هو الذي 
مينحك ال�صور.. يقول بورخي�س "عندما 

تكتب تلك ال�صور، فاإنها ميكن اأن ل تعني لك 
اأي �صيء.. ال�صور مفزعة يف حني اأن ال�صعور 

لي�س كذلك" �س160.
واإذا كان يعتا�س، نوعًا ما، على عامل ذهنه 
ال�صفلي فاإنه كان مغرمًا بالعوامل ال�صفلية 
للمدينة، يكره الطبقة الو�صطى وينجذب 

للأحياء الفقرية حيث يت�صورها خارجة على 
القانون اأكرث مما هي يف الواقع.. كان هيامه 

اأبدًا مبا هو غري ماألوف، وغري اعتيادي 
ومثري. وهذه �صمات ميكن تلم�صها يف 

ن�صو�صه الأدبية.
لي�صت الأ�صئلة الكبرية املتعلقة بق�صايا 

ال�صيا�صة وم�صتقبل العامل هي التي تهمه بقدر 
ما تهمه الأ�صئلة ال�صخ�صية، وما يحريه لي�س 

اإل ما يعد بديهيات وحقائق قارة يف عرف كرث 
من النا�س.. حترّيه حقيقة وجوده، ومتو�صعه 
يف ج�صد اإن�صاين، ونظره عرب عينني واإ�صغائه 

عرب اأذنني.. يفكر اإن كان قد عا�س قبل ولدته 
يف العام 1899 كائنًا يف مئات الأ�صخا�س 

غريبي الأطوار. وحني ي�صتيقظ يف كل �صباح 
ي�صعر بالإحباط "وال�صبب هو اأنني ما زلت 

اأنا. هي ذا نف�س اللعبة ال�صخيفة القدمية ما 
تزال م�صتمرة. علّي اأن اأكون �صخ�صًا ما" 

�س152. 
مل يحب القيود من اأي نوع، حتى ذلك القيد 
املتمثل بالإفراط يف م�صاعدته، �صار اتكاليًا 

ب�صبب عماه، غري اأنه كان يتحرر حتى من 
ال�صداقة، كلما �صعر باأن الأمر ي�صلبه حريته. 

وي�صيف بارن�صتون نوعًا اآخر من احلرية لديه 
الأخرية،  برفيقته  واللتزام  الختيار  "حرية 
وحل عقود من ال�صداقة مع ماريا كوداما عرب 

زواجه قرب �صرير موته. وكان ذلك ذروة حياة 
بورخي�س قرب موته، بل ح�صب راأيي، اأكرث 

اأفعاله نبًل واأخلقية ورومان�صية" �س205. 
وماريا هذه ولدت يف الأرجنتني لأم اأملانية 

واأب ياباين.
ومثل كّتاب اأمريكا اللتينية العظام كان مراقبًا 

دقيقًا ملحيطه، وملتقطًا لعبارات وحكم النا�س 
الذين حوله "من �صائقي التاك�صي واخلدم 

واملوظفني العاديني بنف�س الطريقة التي كان 
يغرف فيها من �صاموئيل جون�صون واأو�صكار 

وايلد" �س237.
حكَم اإح�صا�صه الأبدي باأنه ما زال طفًل مل 
يكرب، واأمامه مدى وا�صع من احلياة على 

اأ�صلوبه الأدبي. ونحن جند نوعًا من القرابة 
يف الروؤية بينه وبني كافكا، بح�صه الغرائبي 

الكئيب يف النظر اإىل العامل، وتلك امل�صحة 
من ال�صك واحلرية التي تطبع كتاباته، وذلك 

ال�صيل من الأ�صئلة العنيدة امل�صتفزة التي 
يلقيها على ذاته والعامل ليبقى بعيدًا عّما 

يعرف ب�صلم النف�س وطماأنينة الروح الكاذبة، 
فكافكا هو �صلفه، وله مقالة بعنوان ) كافكا 

واأ�صلفه ( يعرتف فيها باأن "كل كاتب يخلق 
�صلفه، اإذ عمله يبدل من مفهومنا للما�صي 

مثلما يبدل امل�صتقبل" وي�صتنتج بارن�صتون 
باأن كافكا ميثل البتكار الأدبي لبورخي�س 

فبعد "قراءتنا لبورخي�س تتغري قراءتنا لكافكا 
ب�صكل جوهري" �س227. ورمبا ا�صتمد من 
كافكا حقيقة اأن املقولت الوجودية الكربى 

ما هي اإل طل�صم ناق�صة ل ُتكتمل، واأن الكلمة 
احلقيقية ل ُتقال اأبدًا، بل يجب اأن ل ُتدرك 
اأي�صًا، ولهذا كان م�صلًِّل ومتناق�صًا، اأعمق 
كتاباته هي تلك التي تتعلق بلحظة املوت، 

و�صر تلك اللحظة بعد املوت. وكلما �صبح اأبعد 
على اأمواج ال�صنني وغار يف العمى كلما ن�صج 

اأكرث "وق�صائده املكتوبة يف �صن الثامنة 
وال�صبعني هي من بني اأكرث الن�صو�س مهارة، 

وعمقًا وتاأثريًا. �صارت روؤيته اأكرث حّدة، ويده 
اأكرث ثقة. بداأ بال�صعر وانتهى بال�صعر. ومثل 

احلكماء ما قبل ال�صقراطيني، وخا�صة ) اإل 
غريكو (، الت�صمية التي نحتها لهرياقليط�س 

الغام�س، كتب بورخي�س الفل�صفة �صعرًا 
واأمثاًل، وكانت اأغنيته م�صتمرة" �س284.. 

هذا ما يقوله بارن�صتون عن بورخي�س، ويقول 
عرب 300 �صفحة اأ�صياء اأُخر غنية، باهرة 

وممتعة تك�صف لنا جوانب واأ�صرارًا مل نكن 
نعرفها عن اأدب وحياة هذا الكاتب الفذ.

بوين�س  يف  عادي  م�صاء  بورخي�س؛   ( •
اآير�س ( ويلي�س بارن�صتون.. ترجمة: د.عابد 

اإ�صماعيل ـ دار املدى للثقافة والن�صر ـ دم�صق 
ـ ط1/ 2002. 

بورخيس: مساء عادي في بوينس آيرس

�سعد حممد رحيم

ما الذي يغري يف حياة �سخ�س مثل بورخ�س؟ اأعمى يق�سي جّل وقته بني الكتب، ويت�سور الفردو�س الذي وعد به اهلل ال�ساحلني من 
الب�سر مكتبة كبرية عامرة. رجل مغرم بالكوابي�س والأحالم وغري نفور من الواقع متامًا، وفوق هذا وذاك يوؤمن اإميانًا ل ي�ساهى بالأدب، 

ل الكلمات بكينونتها العارية املجردة، فهو ينظر للكلمات بعني الريبة، "رجل الأدب بالكاد يوؤمن بالكلمات" كما يقول.. يع�سق ال�سعر 
واملو�سيقى، ول يرى �سبياًل اأف�سل يف مواجهة رعب الوجود من خلق ال�ستعارات. فهل كان ميكن اأن يكتب ما كتب من غري اأن يحلم، ويتعاي�س 

مع الكوابي�س؟ اأمل يكن مركز وعيه، اأو لنقل منبع اإبداعه، يف اأطل�س الكابو�س؟!.



العدد )2171(ال�سنة الثامنة - ال�سبت )25( حزيران  122011

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

13 العدد )2171(ال�سنة الثامنة - ال�سبت )25( حزيران  2011

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

مع بورخي�س تنداح الكثري من العادات 
الذهنية والطرائق التقليدية يف ال�صرد 

الق�ص�صي، وتتغري تباعا الأ�صكال النمطية 
لق�ص�س تبداأ وتتعقد لتنتهي. فبورخي�س 

يختلف عن الآخرين يف روؤاه الفكرية 
والفل�صفية ويف بحثه عن �صبل مغايرة ملعرفة 

العامل وتف�صري األغازه. 
اإن ا�صتعدادات معرفية خطرية لديه كانت قد 

هياأت املناخ لولدة هكذا نوع من الن�صو�س. 
ن�صو�س هي ن�صق بارع من حكايات غام�صة 

تن�صح برمزية عالية، فتبدو وكاأنها لوحات 
ملونة باإيحاءات وت�صكيلت فنتازية مده�صة 

تق�صي الزمن كلزم مو�صوعي يعيق م�صار 
جتوالها احلر يف عوامل غرائبية ت�صكل ف�صاًء 

للمعنى املفتوح الذي تت�صظى احلكاية عرب 
نوافذه احللمية اإىل اأحجيات �صحرية جملية 

ت�صتجمع نف�صها ثانية يف الذاكرة، خا�صة 
وهي تهيمن بح�صورها الدليل املتنوع على 

ج�صد الن�س حمفزة �صواكن املتلقي. قد يلحظ 
قارئ بورخي�س اأن حتولت الذاكرة هي اأداة 

ال�صرد الغالبة وامل�صيطرة التي ت�صيع جوا من 
الِقدم واملا�صوية املحببة حينما تلقي بظللها 
القوية على الت�صعب املتعمد للمتداد ال�صردي 

للن�س. ولي�س خافيا على ذاك قارئ طريقة 
الإن�صاء احلكائي هذه، التي تتكرر نف�صها يف 

عدة ن�صو�س مت�صمنة بقايا تاأثري ثقافات 
خمتلفة ميزجها بورخي�س يف ن�صيج ق�ص�صه 
نع حكايا  بدراية �صديدة احلذر، متكنه من �صُ
طريفة، بع�س مناخاتها ال�صرق واأجواء األف 
ليلة وليلة - الكتاب الذي ل ينتهي بورخي�س 

من قراءته.
يعترب بورخي�س اأن التاريخ هو انتقالت 

دورية تعيد نف�صها، حيث اإن كل �صئ ميكن 
له احلدوث – واقعا اأو خيال، فقد يلتقي 

بورخي�س نف�صه بورخي�س اآخر، مثلما جرى 
يف ق�صته )الآخر (، لهذا نرى اإن الزمن 

عنده هو )خدعة كربى لكنها حتمية ( على 
حد قوله. وان فكرة التتابع الزمني تقت�صي 

الل�صببية اأي�صا، وجتعل من املوت واحلياة، 
اخليبة والأجماد مو�صوعات اأبدية لديه 

تكرر نف�صها هنا اأو هناك. فعلى اأ�صا�س من 
دميومة وقائع املا�صي وح�صورها املوؤثر 

يلغي بورخي�س عامل الزمن اأو يغيبه على 
الأقل، بو�صفه اإطارا لزما ل�صرد الوقائع 

احلكائية. الأمر الذي مينح ن�صو�صه حرية 
اأو�صع يف النتقال والت�صرف والعتقاد 

وفقا ملناورات اأو اقرتاحات �صكلية متغايرة 
اخلوا�س، ُي�صكل جمموع ا�صتغالها داخل 
احلقل الق�ص�صي مكامن غواية للقارئ اأو 

�صرك تاأويل ن�صي ل يخلو من لذة. 
مبعية هذه الت�صورات اللمنطية ي�صنع 
بورخي�س �صخ�صياته التي ل ت�صبه �صيئا 

حمددا �صهل التف�صري، لأنها مزيج من اأفكار 
ولغات واعتقادات عدة، تلتقي فيها نكهات 

الع�صور كلها لتبدو لعبة التذكر ا�صد اأفعالها 

بروزا.. تذكُر ما�س مل يعد موجودا، لكن 
رائحته وانتباهة الإح�صا�س به تطوفان 

قريبا منا. وخلل تنويعات ال�صرد الق�ص�صي 
للأحداث ت�صطلع احلكاية بدور املف�صر 

للأ�صياء والوقائع وال�صخ�صيات اأحيانا، 
م�صتخدمة بذلك كل طاقتها على التاأمل 

)التوقف/ العودة ( يف حماولة لكبح ان�صجام 
كلماتها مع واقع احلياة، ومن ثم التاأكيد على 

حقيقة الإيحاء الق�ص�صي من دون الرتكيز 
على �صدة احلكاية اأو �صدقها. وعرب ان�صغال 

�صخ�صياته باحلوار – ا�صد عنا�صر الن�س 

البورخي�صي اإقناعا وغرابة - وبت�صوير 
الأ�صياء املمكنة تخفف احلكاية من ت�صعيد 
فنتازيتها لت�صتعيد بذلك �صيئا من ات�صاقها، 

وبدونه ت�صبح براعتها جمهدة يف الوقوف 
عند حت�ص�س الأ�صياء ل التعلق بها. كذلك 

فاإنه مبحاذاة قدرتها على التمييز بني اليقظة 
واحللم ترتبط اأوا�صر الن�س البورخي�صي 

بقلق احلا�صر املده�س الذي يجعلها على 
الدوام بانتظار �صئ ما غري معلوم. 

وطوال الوقت تفد �صخ�صيات بورخي�س من 
مكان بعيد، ق�صي على الذاكرة، تفي�س للآخر 

مبا حتمله من اأ�صرار بنربة �صحرية حتتمل 
املفارقة اأو التذكر، ال�صتلب اأو املوت. 

وما اأن تنتهي من لعبتها هذه حتى تفاجئك 
وهي تبا�صر اختفاءها املحدود اأو غيابها 

الكلي وفقا مل�صيئة بورخي�س وحده. لكنها 
بكل الأحوال �صخ�صيات لفتة للنظر حينما 
تن�صاب كالطيف، كاحللم بكل ما يحمله من 

فرادة غيابه وغنى حقيقته. هذا احللم – يف 
معظمه – هو احتمالية اأن تكون احلياة 

اف�صل لدى البع�س، ب�صورة معينة جتعله 
رغبة حقة يف حدوث اأ�صياء م�صتحيلة اأو 
غري موجودة )فاخليال مزيج من الذاكرة 

والن�صيان ( بح�صب بورخي�س. 
�صرنى هنا اإن )كتاب الرمل ( يقدم براهينا 

عدة عن هذا الحتمال الق�ص�صي، ففي ق�صة 
)القر�س ( مثل يتحدث احلطاب عن لقائه 

ب�صخ�س غريب طرق باب منـزله، مدعيا 
انه ملك ميتلك قر�صا رمبا من ذهب.. ياأخذ 

ال�صخ�صان باحلديث معا، ويقول احلطاب: 
)تبادلنا بع�س الكلمات التي ل اأتذكرها..( 

وعند انتهاء اجلملة ُتفتح اأمام املتلقي 
احتمالت وتوهمات كثرية هي بذاتها عنا�صر 
ت�صكيل الن�س البورخي�صي وبراعة متاهاته. 

وغالبا ما تكمن املفاجاأة فيما يحدث لحقا، 
حيث يقول: ب�صربة فاأ�س يقتُل احلطاب 

زائره ويرميه يف النهر، وحني يعود اإىل 
البيت لياأخذ القر�س، ل يجد �صيئا، فيقول: 

)ومنذ �صنوات عديدة، واأنا ما اأزال ابحث 
عن ذلك القر�س..( وهذا بال�صبط ما يجعل 

ن�صو�س بورخي�س كلية اللب�س والإيهام. 
ل يختلف اأحد على اأن بورخي�س يعرف متاما 

ماذا يفعل، فهو احلريف املاهر الذي ير�صم 
بكلمات قليلة متاهة �صيقة بو�صعها اجتذاب 

القارئ اإىل متاهات اأخرى وت�صوي�س متعمد 
يدفعنا لل�صك يف معرفتنا املطمئنة للعامل. 

ذلك العامل الف�صيح هو بالن�صبة لبورخي�س 
لي�س �صوى �صور مركبة، متداخلة ومعقدة، 
ي�صعب فيها التفريق بني احلقيقي واملتخيل 
وي�صتحيل معها الإح�صا�س الدقيق بالزمن. 

قد تلزمنا الإ�صارة هنا اإىل اأن بورخي�س 
الذي تربطه بذاكرته اأوا�صر مقد�صة، يوؤمن 

بعقيدته املتيافيزيقية �صبيل ناجعًا لفك اأ�صرار 
احلياة، لذا تراه ُم�صّرا على اأن )الواقعي ل 

يدوم طويل، واخليايل هو الأكرث دميومة..( 

وبالت�صور نف�صه يعترب بورخي�س اإن"دون 
كيخوته"اكرث واقعية من"�صرفانت�س"، 

حيث يقول: )نحن ل نفكر ب�صرفانت�س اإل 
انه موؤلف دون كيخوته، بينما دون كيخوته 

بالن�صبة اإلينا، هو �صخ�صية حية متحركة 
وموجودة…( لذلك نراه يخطو بحما�س 
لتحمل خ�صو�صية هذه الفرتا�صات التي 

متنح ن�صو�صه دفقا من الفرادة واجلاذبية، 
ومتدها باأ�صباب الغرابة وبنوع من احلنني 

اإىل املا�صي والأ�صى على امل�صتقبل، ذلك 
امل�صار الغارق يف ال�صواد والغمو�س 

والإيهام، )فعامل اليوم مليء بالفظاعات 
والق�صوة..( اأ�صار بورخي�س. ومع قابليات 

الن�س لأن ُيقراأ ويوؤول ملرات عدة ومبدلولت 
جمالية وفكرية متنوعة، يحاول بورخي�س 

اإرغام العامل على اأن ل يتخطى ن�صو�صه 
التي متتلك براعة خا�صة يف الت�صاكل معه 

بنوع من الكونية املده�صة، وت�صعرنا ب�صطوة 
الواقعي رغم هيمنة اخليايل ن�صيا. لذا 

يعترب بورخي�س اإن هذا اخليال �صرورة 
للإيفاء بكل املعاين التي يجرتحها ذهن 

الكاتب، وفيه يقول: )اإننا بحاجة للخيال 
كي نواجه تلك الفظاعات التي تفر�صها علينا 

الأ�صياء..( هل اأراد اأن يعلمنا اإن الفظاعة 
احلقيقية هي اأن نحيا بل خيال؟ 

رمبا يعد الأمر اجلوهري املثري يف ق�ص�س 
بورخي�س هو كونها ل تقدم حكاية منطية 

باملعنى الذي اعتدناه يف ن�صو�س غريه 
من الكتاب، بل اإنها ل متتثل حتى ل�صروط 

لكتابة الوقورة التي يحاول الأديب اأن 
يظهر فعال فيها حينما مينح ن�صو�صه ن�صقا 
ماألوفا، معتقدا مبفخرة تاأدية ر�صالته، فيما 

تراوح ن�صو�صه على ال�صطح الرمادي 
للمعنى امل�صتهلك، فت�صيع الكتابة وتغيب 
احلياة، بانتظار حداثة املواهب الكربى. 

وهناك ما يدفعنا للعتقاد باأنه على ال�صد من 
ذلك متاما، يوؤمن بورخي�س باأ�صياء حمددة 

تف�صح غرور املعرفة الب�صرية وطموحها يف 
اأن جت�صد كل ما تراه ممكنا، وكانت اللغة 
طريقه الأهم لتحقيق هذا املعنى. فقد جاء 
يف ق�صته"يوتوبيا رجل متعب"قوله: )اإن 

اللغة ن�صق من القتبا�صات..( معرتفا �صمن 

ما اأ�صار اإليه بالتداخل الجنا�صي الذي يفتحه 
فن من الفنون على ر�صيد املعارف الإن�صانية 

الأخرى عرب ان�صاق اإ�صارية خمتلفة. 
يحاول بورخي�س و�صع احتمالت متعددة 

حلكاياه متكنه من التحرك يف منطقة 
متناوبة ما بني الفرتا�س واحلقيقة، بحيث 

ت�صبح ن�صو�صه اف�صل قابلية واكرث طواعية 
يف الن�صلخ عن اإطار جن�صها الأدبي، ب�صكل 

يجعلها منوذجا للتحول ال�صردي والرتداد 
الق�صدي اإىل منجم الذاكرة ال�صفاهية التي 

تتفتق عنها اأطياف ال�صرد الق�ص�صي. حينئذ 
ميكن للذاكرة نف�صها اأن تعيَد �صياغة الن�س 

وفق م�صيئتها، مبا متتلك من م�صروعية 
للدخول اإىل حقل اخليال الف�صيح الذي يرجُح 

انبهار القارئ على اإن�صاته ال�صاكن. 
ومن املهم الإ�صارة اإىل فكرة اأن ن�صا كهذا 
ميكن له اأن يروى من اأية نقطة يف م�صار 

ال�صرد، لن تكون له بداية اأو نهاية حتمية، 
فقط ثمة حماولت خمتلفة جلعل احلكاية 

ممكنة. وتلك احلكاية املمكنة عادة ما 
ت�صتبطن يف جوفها حكاية اأخرى �صغرية 

تت�صعب وتتعالق مثل متاهة عنكبوتية 
تن�صج كلماتها من خزين الوثائق والر�صائل 

واملخطوطات القدمية لتذيبها يف روؤية 
جمالية �صارمة. وقد ت�صتخدم املديات 

املتحققة لتلك الروؤية الن�صية اأوجه الإيهام 
بتداخل الأزمان الثلثة، م�صتعينة بتقنيات 

اأ�صلوبية نابهة تقرتح وتناور مرارا، لكن 
الذاكرة هي من يتجول يف النهاية بحرية 

تامة، اأما احللم فهو وحده من ميلك �صفاف 
البوح الأخري يف الن�س البورخي�صي. 

توؤ�صر قراءة بورخي�س اأي�صا، لعبة تداخل 
الرواة وت�صابك انتظام الن�س على نحو 

ظاهر يوحي بن�صيان املتلقي جلواب: اأين 
ابتداأت احلكاية؟ ومن هو املتحدث الآن؟ 
وهذا النوع من الق�س الذي ميتلك قدرة 

بنائية تفقد القارئ طاقته على الرتكيز 
واجلزم وت�صيبه بالن�صيان، يجهد من 

اجلانب الآخر للح�صول على اأق�صى 
ا�صتجاباته، وله اأن يحقق ذلك طاملا اإن مبدعه 

ككل الذين يقومون مبهمتهم على اف�صل 
وجه، جاعلني الأدب حمتمل بقدر اأعلى من 

احلياة التي نعي�صها. اإن �صمات بارعة متباينة 
كتلك هي حتديدا ما يجعل �صانعا ماهرا 
كبورخي�س ي�صغل مركزا م�صعا يف �صماء 

الق�س احلديث ومكانة رفيعة يف عموم الأدب 
والثقافة العامليني. فمثلما دفعه فنه الق�ص�صي 

وال�صعري نحو مملكة خا�صة متفردة، 
و�صعته همومه الكربى حتت مظلة الإبداع 

الفذ لأدباء اأمريكا اللتينية. ومع ذلك ال�صف 
اخلرايف من املبدعني ال�صحرة ميكننا روؤيته 
يف املكان املنا�صب خارج عتمته الأبدية التي 

علمتنا واإياه معنى اجلمال الإن�صاين. 
�صيقف بورخي�س غري م�صرور وغري حزين، 
اإمنا وحيدا فح�صب. مبجل اإىل جوار اوؤلئك 

العظام الذين اأعادوا �صياغة عاملنا يف روؤاهم 
واأمنياتهم واأحلمهم النبيلة. 

لي�س غريبا العتقاد بعبقرية هذا الرجل 
الذي حدد لنف�صه منزلة خا�صة �صتعرفها 

الأجيال القادمة، فهو من تلفظ يوما بجراأة 
نادرة كلمات تقول: )على القرن احلادي 

والع�صرين اأن يرفع قبعته مبجرد اأن يقرتب 
من قربي…( 

م��������������ت��������������اه��������������ات 
ب�������������ورخ�������������ي�������������س 
وال����������ك����������ت����������اب����������ة 
ب�������������ال�������������ذاك�������������رة

)في األدب يكون طموح المبتدئ أن يحصل على اللغة األدبية، أما طموح المتمرس فهو الكفاح للتخلص منها(
bernard shaw

احمد ثامر جهاد
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة املدى 
لالعالم والثقافة والفنون

التحرير
-----------------

نزار عبد ال�ستار

الخراج الفني
-----------------
م�سطفى التميمي

الت�سحيح اللغوي
-----------------

حممد حنون

manarat
رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير 

ما الذي يجعل قارئًا يكت�صف بورخي�س بهذا الَظَفر 
الراهن يف كل مرة؟ لعله "اإخل�س الكاتب للأحلم 

ولي�س للظروف" هو ما ميّكنه من الإدها�س حتى حني 
ياأتي الفكرة نف�صها من منافذ متعددة. هو بورخي�س 

الذي ل ي�صعك اأن تفهمه اأو يف الأقل اأن تكون على 
املوجة نف�صها معه ما مل ت�صتاأجر نظرة الهنود غري 
التاريخية اإىل فل�صفتهم. عليك، يف معنى اآخر، اأن 
تكون �صد – تاريخي، بالقدر الذي ي�صمح لك باأن 

جت�ّس حرارة ما يتدّفق حتت الكلم، متامًا كما تلم�س 
الكلم نف�صه. يف هذا املعنى، قد يكون كتاب "�صنعة 
ال�صعر" ال�صادر اأخريًا يف العربية لدى "دار املدى"، 

ترجمة �صالح علماين، اأ�صهل ال�صبل واأق�صرها اإىل 
خورخي لوي�س بورخي�س. اإليه هو، كما يخرتع نف�صه 

من خلل كتاباته، ل اإىل هذه الكتابات نف�صها. هذا ما 
يخّيل اإليك على الأقل، حني تقراأ املحا�صرات ال�صت 

التي ت�صّكل "حالة و�صطية بني الكلم والكتابة"، كما 
ورد يف املقّدمة، اأي التي ت�صّكل حالة مثالية للتعبري 

عن مكفوف بارع جدًا يف ا�صتخدام "ما تبقى": الل�صان 
واملخّيلة. 

يتاألف هذا الكتاب اإذًا من حما�صرات، األقى بورخي�س 
معظمها اأثناء زياراته للوليات املتحدة، وظّلت من�صية 

خلل اأكرث من ثلثني �صنة من دون اأن جتد طريقها 
اإىل الن�صر، بينما كان الغبار يرتاكم على اأ�صرطة 

الت�صجيل التي ُحفظت يف قبو اإحدى املكتبات، اإىل 
اأن مّت اكت�صافها ون�صرها: املحا�صرة الأوىل عنوانها 

لل�صعر،  الأنطولوجية  الطبيعة  تتناول  ال�صعر"،  "لغز 
املحا�صرة الثانية عنوانها "ال�صتعارة"، تبنّي كيف 
ا�صتخدم ال�صعراء عرب القرون ال�صتعارات النمطية 
نف�صها، الثالثة عنوانها "فن حكاية الق�ص�س" وهي 
مكّر�صة لل�صعر امللحمي، الرابعة عنوانها "مو�صيقى 

الكلمات والرتجمة"، تاأّمل بارع حول ترجمة ال�صعر، 
اخلام�صة عنوانها "الفكر وال�صعر" حول طبيعة 

الأدب، وال�صاد�صة عنوانها "معتقد ال�صاعر"، نوع من 
العرتاف اأو ال�صهادة الأدبية يقّدمها بورخي�س "يف 

منت�صف طريق احلياة". 
هذه املحا�صرات التي تبدو متكاملة، على الرغم 

من امل�صافات الزمنية التي تف�صلها، تك�صف النقاب 
عن بورخي�س املتوا�صع، �صاحب ذاك النوع النادر 

من العبقرية الأنيقة واملنّظمة، اللتيني ذي اللكنة 
الإنكليزية العتيقة الفّجة، واملحّدث البارع الذي يعرف 

كيف يخاطب اجلمهور من طريق بّث اإ�صارات وّد ل 
يلبث �صعور العنفوان القومي اأن يلتقطها )كقوله، 

وهو يتوجه هنا اإىل جمهور اأمريكي، اإن �صكان 
الوليات املتحدة احتفظوا بح�ّس الت�صنيف بني 

خري و�صّر من بني �صعوب الأر�س قاطبة، وبالتايل 
فاإن هوليوود هي املكان الوحيد الذي ل يزال يغّذي 

العامل املعا�صر بامللحم(. من هومريو�س اإىل فريجيل 
وبيوولف، اإىل اأ�صاطري الإيدا ال�صكندينافية، اإىل 
�صك�صبري وويتمان و�صرفانت�س وبو، يربع الكاتب 

والناقد الأرجنتيني يف تذكرينا بعظمة الأدب 
وال�صعر. ولكي اأكون اأكرث حتديدًا: مبلحمية ال�صعر. 

لنقل اإنه يربع يف بعث عامل قدمي اأعاد تركيبه 
م�صتخدمًا عنا�صر من مكّونات ذاكرته ال�صحرية، العامل 

الذي اأنتج اأ�صاطري الب�صرية كلها تقريبًا، العامل الذي 
كان فيه الب�صر ل يزالون قادرين على احللم. حني 

يتعّلق املو�صوع بعمل لبورخي�س، ل ميكن املرء عدم 
الجنرار اإىل كتابٍة �صخ�صية: بورخي�س مرتبط باأدبه 

على الدوام. اإنه غالبًا اأهّم من خملوقاته. فاملوؤلفات 
القدمية واملو�صوعات و"األف ليلة وليلة" والكتب 

املقّد�صة ل ت�صتعيد األقها اإل حني "مت�ّصطها" ذاكرته 
ال�صتثنائية، طاملا اأننا نتحّدث هنا عن اأحد كبار القّراء 

يف هذا العامل. يف �صل�صلة املحا�صرات هذه يطلعنا 
بورخي�س على اآليات ذائقته الأدبية، يجعلنا جمددًا 
ن�صعر بنبل الكلمة حني تخرج من حمارب اإنكليزي، 

اأو من مت�صّوف فار�صي، كما يجعلنا ن�صّدق اأن 
�صخ�صية مثل دون كي�صوت موجودة بغ�ّس النظر عن 

�صرفانت�س، لأننا يف حاجة اإىل وجودها، وبالتايل فاإن 
اأحدًا ما كان �صيخرتعها لو مل يفعل الكاتب الإ�صباين. 

رمبا ن�صتطيع القول اإن بورخي�س يقّطر ال�صعر يف 
حما�صراته هذه ل�صتخل�س روحه ال�صافية، تلك 

النبتة اخلالدة املجّردة من جذورها التاريخية، والتي 
ل ميكن و�صفها بكلمات، وُي�صرك القارئ يف ذلك كله. 

ويف ال�صبيل، ي�صتخدم حيلة ال�صعر �صبه الوحيدة: 
ال�صتعارة، لرتجمة م�صاعره ال�صخ�صية جتاه ما 

ف، اأي ال�صعر،  ُيقرئنا اإياه. من اأجل تعريف ما ل ُيعرَّ
ين�صب بورخي�س جمموعة من ال�صراك، على �صكل 

عبارات: "جتربة جديدة"، "فر�صة للجمال"، "تعبري 
عن اجلمال بكلمات حمبوكة يف �صورة فنية". لي�صل 

اإىل الإعلن عن العجز. يقول بورخي�س: كما نحن 
عاجزون عن تعريف مذاق القهوة، واللون الأحمر اأو 
الأ�صفر، اأو معنى الغ�صب، احلب، الكراهية، الفجر، 
الغروب، اأو حب بلدنا، وكل الأ�صياء املتجّذرة فينا 

بحيث ل ميكن التعبري عنها اإل بهذه الرموز امل�صرتكة 
التي نتداولها، كذلك نحن عاجزون عن اإيجاد تعريف 

لل�صعر. ويتّوج الكاتب هذا التعريف - اللتعريف، 
بقوٍل للقدي�س اأغ�صطينو�س: "ما هو الزمن؟ اإذا مل 

ت�صاألوين فاإين اأعرفه. واإذا ما �صاألتموين ما هو؟ 
فاإين ل اأعرفه". 

لكنه يعود بعد ذلك يف املحا�صرة الأخرية، اإىل 
ا�صتنتاج يفيد بوجود طريقتني ل�صتخدام ال�صعر: 

اإحداهما ا�صتخدام كلمات عادية و�صائعة وحتويلها 
بطريقة ما اإىل غري عادية، اأي ا�صتخل�س ال�صحر 

منها، والأخرى هي الإفادة من قوة الكلمات ال�صاحرة 
يف حّد ذاتها. ي�صّمي بورخي�س ذلك بالأ�صلوب 

ال�صل�س والأ�صلوب امل�صحون. لكنه يعترب اأن املهم يف 

النهاية هو ال�صعر نف�صه: اإما اأنه يولد حّيًا اأو يولد 
ميتًا، بغ�ّس النظر عن الأ�صلوب البارد اأو احلار الذي 
اأنتجه. ثم ينتقل اإىل م�صاألة بالغة الأهمية هي م�صاألة 

القتناع: فال�صرط الأ�صا�صي للتفاعل مع ال�صعر هو 
الإميان بكاتبه. اأي بلوغ تلك "الده�صة الإرادية يف 

عدم الت�صديق وال�صك"، التي يتحّدث عنها كولريدج. 
يف مكان اآخر، يحاول بورخي�س ح�صر ال�صتعارات 

ال�صعرية يف اأمناط حمددة، منطلقًا من "اأم 
ال�صتعارات"، اأي تلك ال�صتعارة التي ا�صتخدمها 

ال�صينيون للتعبري عن العامل: "الع�صرة اآلف �صيء" 
اأو "الع�صرة اآلف كائن". ال�صينيون الذين عددهم 
مليار ون�صف املليار، يكّنون عن العامل بـ"الع�صرة 

اآلف �صيء". ملاذا اختار بورخي�س هذه ال�صتعارة 
كنقطة انطلق؟ رمبا للقول اإن ال�صتعارات املتعددة 

تنويعات على ا�صتعارات اأ�صلية حمدودة، م�صريًا 
اإىل كون الكلمات كلها ا�صتعارات يف النهاية. على 

اأن اأمناط ال�صتعارات الأ�صا�صية تنح�صر يف دزينة 
اأو اأقل مثل: العيون - النجوم، الن�صاء - الأزهار، 

الأنهار - الزمن، احلياة - املوت، املوت - النوم، 

املعارك - احلرائق. وعلى هذا املنوال ميكن املرء اأن 
يكمل، بح�صب بورخي�س، للعثور على اأمناط تقّدم 

لنا ا�صتعارات الأدب كلها. اأما "الألعاب العتباطية" 
التي ُتطّبق على هذه ال�صتعارات، فاإنها توحي لنا 

كونها حاذقة وغري تقليدية، فمنها ما يقوم على 
نفي ا�صتعارة اأ�صلية ومنها ما يقوم على اللتفاف 
حولها. لكن، ويف هذا الإطار، ل ينفي بورخي�س 

وجود �صواذات مذهلة مثل ال�صتعارة ال�صكندينافية 
التي ت�صّبه املعركة بـ"�صبكة الرجال"، اأو تكّني عن 
حدود القرية بـ"حبل كلب". هذه ال�صواذات تبنّي 

كيف ميكن ا�صتنباط اأنواع اأخرى من ال�صتعارات 
دائمًا. بعد ذلك يعّرج بورخي�س على مو�صوع ترجمة 

ال�صعر، م�صريًا اإىل املفهوم الأملاين للرتجمة الذي 
يقوم على ن�صج ق�صيدة انطلقًا من ق�صيدة اأخرى. 

رمبا يجب اأن نختم من نقطة البداية: الإخل�س 
للأحلم. ما الذي يعنيه اأن اأكون كاتبًا؟ بورخي�س 
يجيب: يعني بب�صاطة اأن اأكون خمل�صًا ملخّيلتي. 

النهار - 9 كانون الثاين 2007

زينب ع�ساف 

"صنعة ال�شعر" لبورخيس في العربية 
ما ي�ستخل�س من التقطري




