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توماس مان

مل يسبق أن رأوا آباهم يف وضع بائس كهذا ،فعندما توالت األحداث العاصفة يف
أملانيا بداية عام  ،1933كان توماس مان يف رحلة خارج البالد ،وقد استقر رأيه بأنه
اليستطيع العودة إىل بالده ،فقد أصبح هتلر مستشار ًا ألملانيا،
قبل هذا التاريخ بثالثة عرش عام ًا كان هتلر قرر أن يغري اسم
حزب العامل األملاين اىل حزب العامل األملاين الدميقراطي
االشرتايك ،معلنا صعود تيار القومية ،وقبل هذا التاريخ كان
توماس مان قد أصدر روايته الشهرية"آل بودنربوك"وفيها يتنبأ
بانهيار املجتمع األملاين..كان توماس مان قد هاجم صعود
هتلر وحزبه من خالل اإلنتخابات ،فقد كان يرى أن هناك
اشرتاكية عسكرية يف األفق ،كتب يف إحدى الصحف ":بنفاق
الجامهري..بالكذب عىل الخصوم..باأللعاب والهدايا..بالتهديدات
والرضبات..وقبل كل يشء باألموال.املال هو الذي ينظم
العملية لصالح من ميلكونه ،وتصبح لعبة االنتخابات سابقة
اإلعداد ،وتقدم عىل أنها تقرير مصري".
علي حسين

بين هتلر وفاوست
والبحث
عن

المانيا

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻗﺼــﺔ اﻧﻬﻴــﺎر ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣــﺎس
ﻣــﺎن ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٠١ﺗﺼــﻮر اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺮاﺟــﻊ
ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﺑــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ أرﺑﻌــﺔ أﺟﻴــﺎل ،وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك واﻵﺧــﺮ ﻫﺎﻧــﻮ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﺘﻠﻬﻢ ﻣــﺎن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ )ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﺎن ﻟﻮﺑــﻚ(.
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓــﻲ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎء اﻟﺸــﻮارع وﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ أﺧــﺮ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻮﺑــﻚ
ﻣﻮﻃــﻦ ﻣــﺎن اﻷﺻﻠــﻲ ،ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﻢ ﻟﻮﺑــﻚ.

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪﺓ

كان ��ت رواي ��ة توما�س مان ،تق ��دم حكاية عائلة
باعتباره ��ا ق�صة املانيا وال�ص ��راع الدائر فيها
ب�ي�ن املبادئ وامل�صالح ،وتوما�س مان يدرك �أن
ال�سلط ��ة �ست�صل �إىل اي ��دي جمموعة مغرورة
من املغامرين واجل�ن�راالت املت�سللني والقادة
املزيف�ي�ن ،يعتق ��د كما كتب يف الع ��ام � 1922إن
�أح ��د ه ��ذه النم ��اذج ظه ��ر يف �شخ� ��ص ادولف
هتلر ،كان النازيون كلهم ت�صميم على �إخ�ضاع
الثقاف ��ة ل�سيطرته ��م ،وه ��و الأمر ال ��ذي بد�أوا
بتنفي ��ذه بالفع ��ل بع ��د �صع ��ود هتل ��ر لل�سلط ��ة
ع ��ام  ،1933حيث �أ�صبح منظ ��ر ًا م�ألوف ًا حرق
الكتب وطرد �أ�ساتذة اجلامعة ،ففي �شهر واحد
ُط ��رد �أل ��ف و�سبعمائة م ��ن ا�سات ��ذة اجلامعات
بحج ��ة �إنه ��م ي�ساري ��ون ،فيم ��ا قرر ع ��دد كبري
م ��ن الأدب ��اء واملفكرين الهج ��رة خ ��ارج �أملانيا
هرب ًا من م�ضايق ��ات كتائب ال�شباب بقم�صانهم
البنية و�أ�شرطة الأذرع املر�سوم عليها ال�صليب
املعقوف.
ب ��د�أت خماوف توما�س مان ت ��زداد بخ�صو�ص
ع ��دد من الدفاتر التي خ ّب�أها يف درج مكتبه يف
ميون ��خ .كان ��ت الدفاتر حت ��وي يومياته التي
يخ�ش ��ى عليها �أن تقع بيد النازيني .وبعد ثالثة
�أ�سابي ��ع من القل ��ق بعث توما�س م ��ان مفاتيح
الأدراج لأبن ��ه غول ��و ال ��ذي بق ��ي يف ميون ��خ،
طالب� � ًا منه �أن يقوم ب�شح ��ن تلك الدفاتر بعد ان
ي�ضعه ��ا يف حقيب ��ة حمكمة الإغ�ل�اق وير�سلها
عن طريق القطار يكتب لأبنه �":إنني واثق من
ح�س ��ن ت�صرف ��ك ،وب�أنك �ستك ��ون حري�ص ًا على
�سري ��ة الأم ��ر" ،يف ال�سابع ع�شر م ��ن �آذار عام
 ،1933ير�سل الأبن احلقيبة اىل حمطة القطار
بيد �أحد معاونيه"هانز هول�سترن"الذي ات�ضح
فيما بع ��د �إنه خمرب ن ��ازي ،والغريب �إنه ذهب
بها اىل حمطة القط ��ار بعد �أن بعث تقرير ًا اىل

ال�شرطة ال�سيا�سي ��ة ،ويف حمطة القطار كانت
هناك تعليمات من ال�شرطة احلدودية بتفتي�ش
احلقيب ��ة ،فق ��د كان يعتق ��د �أن به ��ا من�ش ��ورات
�سيا�سي ��ة� ،أم ��ا الدفاتر فقد نظ ��ر �إليها بو�صفها
م�س ��ودة لرواي ��ة ،توما�س مان يتلق ��ى يف ذلك
الوقت خ�ب�ر ًا جديد ًا ،ال�شرط ��ة ال�سرية ت�ستعد
لتفتي� ��ش منزل ��ه .يف الث ��اين م ��ن �أي ��ار وبع ��د
انتظار طويل ،جاء اخلرب القاطع بان احلقيبة
موج ��ودة يف الأرا�ض ��ي ال�سوي�سري ��ة يكت ��ب
توما�س م ��ان ":راحة عميقة وقوي ��ة �أن ت�شعر
ب�أنك جنوت من خط ��ر حمدق ،ي�صعب و�صفه،
ولعل مثيله مل يوجد من قبل".
كان حامل جائزة نوب ��ل – ح�صل توما�س مان
عل ��ى اجلائزة ع ��ام  ،- 1929يع ��د نف�سه املانيا
يعي� ��ش يف اخل ��ارج ،لكنه بني احل�ي�ن واالخر
يطل ��ق ت�صريح ��ات �ض ��د نظام احلك ��م ،و�صف
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ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن اﻷوﻟــﻰ ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠١ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٦ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻊ ﻧﺸــﺮ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠٣ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣ ـ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰا ﻗــﺎد
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻟــﻶداب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٢٩ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻻ ﺗﻤﻨــﺢ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﻤــﻞ ﻣﺤــﺪد ،ﺣــﺪدت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ رواﻳــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك
ﻛﺴــﺒﺐ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺤﺼﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﺋــﺰة.

ﺑــﺪأ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٨٩٧وﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ وﻗﺘﻬــﺎ ٢٢
ﺳــﻨﺔ ،اﻛﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ،١٩٠٠وﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ .١٩٠١
ﻛﺎن ﻫﺪﻓــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤــﻲ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ ،ﻗﹸﺪﻣــﺖ ﻛﻤﻠﺤﻤــﺔ
ﹸأﺳــﺮﻳﺔ.

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼفGiacomoAntonioMarastoni:
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النازي�ي�ن منذ وقت مبك ��ر بانهم �":أعداء الفكر
وال يهمه ��م �أن يعلم ��وا �أو يتعاي�ش ��وا م ��ع �أي ��ة
فكرة ،بل يف�ضل ��ون �أن يروا للجماهري �سادرة
يف الغب ��اء� ،إنهم ميرغون بالرتاب ويدو�سون
عل ��ى كل م ��ا نعرف ��ه مم ��ا ل ��ه �صل ��ة باحلقيق ��ة
والكرام ��ة" ،لكن برغ ��م ذلك فان كتب ��ه ماتزال
تباع يف املكتبات الأملانية ،كانت ثمة جمموعة
من نظام احلكم تريد ترك توما�س مان و�ش�أنه،
�إال �أن غوبل ��ز ظل يث�ي�ر حفيظ ��ة الفوهرر �ضد
الكاتب"امل�شاغ ��ب" ،وبعد م ��داوالت وخالفات
ب�ي�ن �أع�ض ��اء احل ��زب النازي ينت�ص ��ر اجلناح
املت�ش ��دد .بع ��د �سن ��وات ويف الع ��ام 1938
تتخذ ال�سلطات االملانية ق ��رار ًا بحرق م�ؤلفات
توما�س مان ومنعها من التداول.
عندما بلغ توما�س مان الثالثة ع�شرة من عمره
ع�ث�ر يف مكتب ��ة والده عل ��ى ن�سخ ��ة قدمية من
كت ��اب فاو�س ��ت املطب ��وع ع ��ام � ،1587سحرته
احلكاي ��ة ،بعده ��ا قر�أ م ��ا كتبه غوت ��ه ،فقرر �أن
ي�ؤل ��ف رواي ��ة يعطي فيه ��ا وجهة نظ ��ر �إن�سان
الق ��رن الع�شري ��ن ل�شخ�صية فاو�س ��ت� ،ستكون
الرواي ��ة بعنوان"دكت ��ور فاو�ستو�س"ت�ص ��در
ع ��ام  ،1947كان يعي� ��ش منفي ًا يف امريكا التي
و�ص ��ل �إليه ��ا و�أراد �أن يق ��دم للع ��امل �شهادت ��ه
عم ��ا ج ��رى خ�ل�ال احلربي�ي�ن العاملي�ي�ن اللتني
ح�صدت ��ا �أرواح املالي�ي�ن ،يكت ��ب توما� ��س مان
يف يوميات ��ه":يف ه ��ذه الرواية �أري ��د �أن �أقدم
بط ًال م ��ن زماننا� ،شخ�صي ��ة تراجيدية ،م�أ�ساة
متنقل ��ة وقوة ال�شر يف عينيه ،وقد باتت حتمل
�آالم الع�صر و�شروره"لكننا يف رواية توما�س
م ��ان النعرث عل ��ى فاو�س ��ت و�إمنا عل ��ى خليفة
ل ��ه ا�سمه"ادري ��ان ليفركون"ال ��ذي ه ��و خليط
بني �شخ�صي ��ة فاو�س ��ت يف احلكاي ��ة ال�شعبية
و�شخ�صية الفيل�سوف نيت�شه الذي كان له االثر

الكبري عل ��ى توما�س م ��ان الروائ ��ي واالديب،
تتن ��اول الرواي ��ة الف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن ع ��ام 1885
ال�سن ��ة الت ��ي ن�ش ��ر فيها كت ��اب نيت�ش ��ه ال�شهري
هك ��ذا تكلم زراد�شت ،وتنتهي عام  1945حيث
توقفت احلرب العاملية الثانية باندحار �أملانيا،
وكان توما� ��س م ��ان يعتقد �إن ه ��ذه الفرتة كان
فيه ��ا املجتم ��ع الأمل ��اين مري�ض ًا ،خ�س ��رت فيها
املاني ��ا حربني عامليت�ي�ن ،وي�شب ��ه توما�س مان
م ��ا ح�ص ��ل يف �أملانيا مب ��ا حدث لبط ��ل روايته
املو�سيقار �أدريان ليفركون� ،إذ �أغواه ال�شيطان
لي�أخ ��ذه اىل طري ��ق اله�ل�اك مثلم ��ا ج ��ر ح ��كام
املاني ��ا الب�ل�اد اىل امل ��وت والدم ��ار واحلروب،
حيث جند الراوي وه ��و �أ�ستاذ متقاعد معجب
اىل حد التقدي� ��س ب�شخ�صية املو�سيقي �أدريان
ليفرك ��ون ،وه ��و ن ��وع م ��ن عب ��ادة ال�شخ�صية
االملاني ��ة ،فادري ��ان برغ ��م تفوق ��ه العقل ��ي يقع

�ضحية ال�شيطان الذي ميثل ال�شر� ،إنه الدكتور
فاو�ستو� ��س وه ��و ميث ��ل ال�ش ��ر املطل ��ق الذي
يقول عنه توما�س مان �إنه البد منه"فالعبقرية
اخلالقة ال ميكنها �أبد ًا �أن تزهر من دون تواط�ؤ
جهنم معها .فاخلري ال ي�صنع �إبداع ًا".
وجن ��د توما�س مان يف الرواية يخاطب معلمه
نيت�ش ��ه يف �سط ��ور مع�ب�رة تلخ� ��ص لن ��ا فكرة
الرواي ��ة� :إننا النخلق من الع ��دم �شيئ ًا جديد ًا،
فذلك من �ش�أن الآخري ��ن� ،إننا نف ّرج عن �أنف�سنا
فق ��ط ،ونطل ��ق احلري ��ة� .إنن ��ا ن ��دع ال�شع ��ور
بوط� ��أة النف� ��س وال�شك ��وك و�سواه ��ا تذه ��ب
اىل ال�شيط ��ان ،فعلي ��ك �أن ��ت �أن مته ��د ال�سبيل،
ف�أ�ض ��رب يف الأر� ��ض و�ش ��ق الطري ��ق اىل
امل�ستقبل ،ف� ��إذا ال�صبية يتبعون ��ك ،فهم لي�سوا
بحاجة اىل اجلنون ليفعلوا ذلك ،فجنونك �أنت
كفاه ��م �ش ��ر اجلن ��ون ،فعلى جنون ��ك يعي�شون
�أ�صح ��اء ،وعلى �أكتافهم تعي� ��ش �أنت �صحيح ًا،
�أفهمت،فان ��ك لن ت�ش ��ق لنف�س ��ك الطريق و�سط
�صع ��اب الزم ��ن ،بل �إن ��ك ت�شق الطري ��ق و�سط
الزمان نف�سه".
يف فاو�ست غوته كما يف فاو�ست فالريي ومن
بعده توما�س مان نحن �إزاء بطل الير�ضى مبا
و�ص ��ل �إليه من معرفة وعل ��م ،وكما �أن فاو�ست
غوت ��ه كان عليه �أن يُ�سلم نف�س ��ه لل�شيطان ،فان
فاو�س ��ت م ��ان ي�ضح ��ى ب ��كل وجوده م ��ن �أجل
الإله ��ام ال�شيطاين ،وبينما ينقذ احلب فاو�ست
غوته ،ف�إن العالقة مع املر�أة حترم بطل توما�س
مان من لذه الإح�سا� ��س باحلب .فاو�ست غوته
ترم ��ز مل�صري الب�شرية ،بينم ��ا فاو�ست توما�س
م ��ان ت�ش�ي�ر اىل حمن ��ة ال�شع ��ب الأمل ��اين الذي
�س ّل ��م نف�س ��ه ل�شع ��ارات النازية"�أملاني ��ا ف ��وق
اجلميع"وكان م�ص�ي�ره يف النهاية الدمار مثل
بطل الرواية.

نهيار الربجوازية االوربية
يف ال�ساد�س ��ة ع�ش ��ر من عمره يتوف ��ى والده ،
 ،في�ضط ��ر للعمل يف �إحدى امله ��ن احلرة  ،لكن
ت�أليف رواية تروي حكاية عائلته  ،كان هاج�سه
االكرب  ،الق�صة �ستدور عن ال�صبي "هانو" ابن
العائلة الربجوازية الالمعة "بودنربوك"  ،ان
هذا ال�صبي كم ��ا يخربنا توما�س مان مل يخلق
له ��ذه احلي ��اة  ،هان ��و �سيكون حم ��ور الرواية
والأ�شخا� ��ص الآخ ��رون :العائل ��ة  ،الأق ��ارب ،
الأ�صدقاء �سيكونون اخللفية والظالل  ،هانو
ي�ش ��كل نهاي ��ة عائل ��ة  ،عائلة حتت�ض ��ر  ،متحى
م ��ن الأر�ض  ،انه ل�ش ��يء حمزن بالن�سبة للذي
عا�صر ازدهار هذه العائلة وتفتحها  ،وم�صري
ال�صب ��ي هان ��و هو م�ص�ي�ر توما�س م ��ان وهو
ي�شاه ��د �أملانيا تنهار � ،سوف لن يروي توما�س
م ��ان ق�صة "هان ��و "  ،بل �سيب ��د�أ قبلها بكثري ،
�سينق ��ب يف التاري ��خ � ،سيك ��ون ال�س� ��ؤال ملاذا
يرف� ��ض هانو فكرة اال�ستمرار يف احلياة  ،لقد
و�ضع توما�س مان الئحة ب�أ�سماء ال�شخ�صيات،
�أم ��ا �صفاته ��ا ف�سي�أخذه ��ا من �سج�ل�ات عائلته
 ،ان ��ه ي�ؤل ��ف رواي ��ة �أ�شب ��ه بالتاري ��خ � ،صورة
تول�ست ��وي ي�ضعه ��ا عل ��ى املكت ��ب ي�ؤطره ��ا
بالزه ��ور واىل جانبه ��ا ن�سخ ��ة م ��ن "احلرب
وال�سلم"  ،حتولت غرفت ��ه اىل �آر�شيف لتاريخ
املاني ��ا  ،ان ��ه يري ��د معرف ��ة كل �ش ��يء � ،سم ��ع
مث ��ل �صديق ��ه �شبنجلر مبوت نيت�ش ��ه  ،كانت
الرواي ��ة يف طريقه ��ا اىل النهاي ��ة  ،لك ��ن �أ�سرة
"بوندن�ب�روك" التريد ان تنه ��ار  ،انها تقاوم
م�صريه ��ا  ،لكنه ��ا ت�شي ��خ بب ��طء  ،كل مقومات
الي�أ� ��س موجودة  .عام  1900يكتب ال�صفحات
الأخ�ي�رة  ،يقوم بحزمه ��ا و�إر�سالها اىل �إحدى
دور الن�ش ��ر  ،يف ه ��ذه الأثناء يت ��م ا�ستدعا�ؤه
اىل اخلدم ��ة الع�سكري ��ة  ،ان ��ه اليح ��ب طريقة
اجلي� ��ش يف احلياة  ،املار�شات الع�سكرية تثري
في ��ه اال�شمئزاز  ،ي�ص ��اب باملر�ض  ،ا�شبه بك�آبة
تخللته ��ا ح ��االت م ��ن الفرح ح�ي�ن �أر�س ��ل اليه
النا�ش ��ر ر�سال ��ة يق ��ول فيها ان الرواي ��ة جميلة
جد ًا لكنها طويلة  ،ويقرتح النا�شر اخت�صارها
اىل الن�ص ��ف  ،اق�ت�راح مرفو� ��ض فه ��و �أراد ان
يكت ��ب تاريخ ًا كام ًال الميكن اختزاله  ،قد يكون
النا�شر حمق ًا لكنه لن ير�ضخ ل�شروطه  ،الميكن
اال�ستغناء عن اية �صفحة من �صفحات الرواية
 ،ويعفى توما�س مان من اجلي�ش ب�سبب مر�ضه
 ،النا�ش ��ر ير�ض ��خ �أمام �إ�ص ��رار امل�ؤلف لت�صدر
"�أ�س ��رة بودن�ب�روك" ع ��ام  1901م ��ع عنوان
فرعي "�سقوط عائلة"  ،ويقر�أها ال�شاعر ريلكة
فيكت ��ب يف �إح ��دى ال�صح ��ف ":ه ��ذه الرواي ��ة
�ستعي�ش مع الزمن" � ،إال �أن الرواية مل تلق يف
البداي ��ة جناح ًا كبري ًا يف الأيام الأوىل فلم تبع
خ�ل�ال �أ�سابيع �سوى ن�سخت�ي�ن  ،و�أقل من �ألف
يف �سنته ��ا الأوىل  ،لكنها خالل احلرب العاملية
الأوىل �ستك ��ون عل ��ى قائم ��ة الأف�ض ��ل مبيع� � ًا
لت�ص ��ل مبيعاتها اىل ثالث ��ة ماليني  ،انها املانيا
التي عل ��ى و�شك ال�سقوط  ،يكتب توما�س مان
بع ��د �سنوات ليجي ��ب على �س� ��ؤال طرحه عليه
�شبنجل ��ر حول نبوءت ��ه بتف�سخ الع ��امل القدمي
كم ��ا ج ��اء يف �أ�سرة بودن�ب�روك ":مل يخطر يل
ب� ��أي ح ��ال  ،اين يف ه ��ذا الكت ��اب ق ��د اعطيت
�شيئ ًا هام ًا يتخطى حدود الفن وحدود ال�سرية
الذاتية  ،واين قد قدمت �صورة للحياة يف هذه
املدين ��ة يف الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر � ،أي �شيئ ًا من
التاري ��خ  ،ومل يخطر يل �أن �إجن ��از هذا العمل
يع ��ود اىل م ��ا يت�ضمن ��ه يف نف�س ��ي الآن م ��ن
التاري ��خ الذهن ��ي للربجوازي ��ة الأملانية على
وجه الإط�ل�اق � ،شيء ثال ��ث مل �أتخيله يف اية
�ص ��ورة م ��ن ال�صور  ،وه ��و ان االهتم ��ام بهذا
الكت ��اب �سيتج ��اوز مو�ضوعي ًا وذهني� � ًا حدود
املانيا وان ق�صة انحالل عائلة قد يثري �أ�شجان
الربجوازي ��ة وانها قد تتع ��رف على نف�سها يف
ه ��ذا الكت ��اب من جدي ��د  ،وباالخت�ص ��ار مل اكن
ح�ي�ن و�ضعت ه ��ذا الكت ��اب االملاين م ��ن حيث
ال�شكل واملو�ضوع اين رمبا �صورت �شيئ ًا من
الق�صة النف�سية للربجوازية الأوروبية".
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توماس مان :الموت سبب عظيم للحياة
لطفية الدليمي
هي�سه (الكري ��ات الزجاجية) ورواية توما�س مان (املوت
رواي ��ة هريمان ّ
يف البندقي ��ة) كانت ��ا حتت�ل�ان مكان ��ة �أث�ي�رة يف مكتبت ��ي ،وهم ��ا الكتابان
اللذان بخلت ب�إعارتهما �إىل الأ�صدقاء وكنت �أخفيهما يف درج مع الكتب
الأث�ي�رة ;  ،لك ��ن عتمة الدرج -التي �أبعدت عنهم ��ا �أيدي خاطفي الكتب من
زوار مكتبت ��ي -مل تنقذ الكتابني من نه ��م كائنات �أخرى مل �أعهد فيها �شغفا
بالق ��راءة وع�شقا لنوع حمدد من الكتب ،ومل يخيل �إيل يف
يوم ما �أن تختار الفئران ; عملني من روائع الأدب
الأملاين ،ويبدو �أن الفئ ��ران الذواقة تو�صلت
بطريقة ما �إىل اختي ��ار بالغ الذكاء ف�أقامت
وليمة ; له�ضم (الكريات الزجاجية) التي
ُعدّت ل ��دى الكثري من القراء من �أ�صعب
الأعم ��ال الروائي ��ة ه�ضم ��ا ،ووج ��دت
فيها هي ورواية (املوت يف البندقية)
متع ��ة ميزته ��ا ع ��ن الكت ��ب الأخ ��رى
وقر�ضت �أطراف الكتابني يف وليمة
ليل عندما ; خال لها اجلو حني
مغادرت ��ي البيت ; �أثناء
ق�صف بغداد يف

1998وت�سلل ��ت من احلديق ��ة �إىل املكتبة  &،ت�ساءلت حينه ��ا :هل �شاءت
الفئ ��ران نق�ض مفهوم توما�س مان عن اجلم ��ال الذي عدّه الهدف الأ�سمى
للعي� ��ش؟ �أم تراها انتق ��دت وح�شية احل�ضارات التي تقت ��ل الب�شر لتداري
انهياره ��ا ؟ ال �أح ��د يعل ��م كيف تفكر فئ ��ران املكتبات وال نعل ��م كيف تختار
مذاق ��ات الكت ��ب -حتت جحيم الق�ص ��ف  ; -بهذه الدقة الت ��ي ; ت�شكك ; يف
ع�شوائي ��ة اختيارها..وبقي ��ت حادثة ق�ض ��م الفئران لهذي ��ن الكتابني مثار
تندر من قبل ; الأ�صدقاء وهم يرون الكتابني املنهو�شني وقد �ضاعت
مالمح كث�ي�ر من �شخ�صي ��ات الروايتني وحتول ��ت الروايتان
�إىل عمل�ي�ن خمتلفني ميك ��ن �أن يكونا م�شروع�ي�ن مغايرين
العالقة لهما بالروايتني اال�صليتني  ،حدث ذلك ; مبح�ض
م�صادفة ع�شوائية حكمتها ذائقة الفئران الغريبة التي ;
�أثبتت لنا �أنها ; حت�سن �أختيار الأعمال ال�شهية � 2 ..صدّر
هي�سه روايته الكبرية ; بق�صيدة حملت عنوان
هريمان ّ
ُ
(الكري ��ات الزجاجية)( :وتبد�أ يف وج ��داين لعبة �أفكار،
اهتممت بها منذ �سنني ،ا�س ُمها \"لعبة الكريات الزجاجية
\" هيكله ��ا املو�سيق ��ى ،و�أ�سا�سه ��ا الت�أم ��ل ).بن ��ى هريمان
هي�سه روايته العظيمة بناء �سيمفوني ًا يف قلعة كا�ستاليا قل
نظريه يف الأدب املعا�صر ،وميكن �أن نعدّها كتابا يف الفل�سفة
وتاري ��خ الثقاف ��ة والتاريخ واحلكم ��ة ،و �أو ًال وقبل كل �شيء هي
كتاب عن عظمة املو�سيقى والع�صر الكال�سيكي برمته  ،تناول فيه
الكاتب ثقافة الع�صر بالنقد الدقيق والتقييم ; ،و �شرع يف كتابتها
قبل �صعود النازية  1931و�أنهاها  ،1942ومل تن�شر يف املانيا �إال �سنة
; 1946يق ��ول على ل�سان �إحدى �شخ�صياته يف رواية الكريات الزجاجية:
(ل ��و �أخذنا اال�ستعداد املطمئن للموت ،كم ��ا يف �أعمال باخ ،ف�إننا جند فيها
دائ ًم ��ا العن ��اد وال�شجاع ��ة �أمام املوت ،وجن ��د فيها الفرو�سي ��ة ،ونغمة مِ ن
�ضح ��ك فوق م�ستوى الب�ش ��ر ،و�إ�شرا ًقا خالدًا ال ميوت .ه ��ذا ما ينبغي �أن
ينب� ��ض يف لعبنا بالكريات ،وينب�ض يف حياتنا ك ِّلها ،وينب�ض يف ما نفعل
ويف ما نعاين) 3 .تنعى رواية (املوت يف البندقية ; لتوما�س مان ; ع�صر ًا
كام ًال مو�شك ًا على الغروب وتقدم لعهد �أوروبي جديد هو ع�صر الآلة الذي
طب ��ع احلياة املعا�ص ��رة بلم�سته املعدني ��ة الباردة �س ��واء يف الفن والأدب
والفكر واالقت�صاد وال�سيا�سة ،وناق�ش توما�س مان مفهوم الفن واجلمال
وعبادة بع�ض املثقفني البطِ رين لهما  ،بطله (�آ�شنباخ) الذي يعاين من عقم
�إبداع ��ي �ش ��ل قدرته على الت�ألي ��ف املو�سيقي  ،يب ��دو ; اختياره للعي�ش يف
مدين ��ة ( البندقي ��ة )التي �ضربه ��ا الطاعون ،جت�سيد ًا حي� � ًا لطبقة �أوروبية
كامل ��ة متهاوية كانت تعترب اجلمال قيمة مقد�سة ال ميكن امل�ساومة عليها،
و�سط ع ��امل يتداعى ب�أفكاره ومفاهيمه  ،وعندئ ��ذ يتحول املوت ; �إىل حل
وحيد حني تتغلب الآيرو�سية على نزعات الروح ; وانح�سارها باجلمال
الفاين الذي يكابد الب�شر من �أجل تخليده وبقائه ..يقول توما�س
مان على ل�سان بطلته روزايل وهي تخاطب ابنتها يف
رواية( املخدوعة) يف متجيده الفل�سفي للموت:
(ال تنع ��ت ِ الطبيع ��ة باخل ��داع والق�س ��وة.
�س�أذه ��ب الآن رغم� � ًا عن ��ي بعي ��د ًا عنكم
وع ��ن احلي ��اة وربيعه ��ا .ولك ��ن كيف
�سيك ��ون الربيع بال امل ��وت؟ �إن املوت
�سبب عظي ��م للحياة .).!.لق ��د بعثت لنا
الفئران بر�سالة �ساخرة من حريتنا �أمام املوت
وحماولة فل�سفته وتف�س�ي�ره واخت�صرت لنا الفكرة �:أن
نتقبل احلي ��اة واملوت ونتمت ��ع باجلمال والوج ��ود دون هو�س
لتحلي ��ل ; مع�ضل ��ة امل ��وت& ; �أو البحث عن م�ضادات ��ه يف فكرة اخللود
وال�شب ��اب اخلال ��د الت ��ي ا�ستع�صت على بط ��ل الرواية عندم ��ا جف نبع
الإب ��داع لديه بهيمنة ع�ص ��ر ال�صناعة والآلة ; و�شي ��وع النزعات العدمية
بعد احلرب العاملية الأوىل.
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توماس مان يقرأ «دونكيشوت »
إبراهيم الخطيب

"الجبل السحري" لتوماس مان
قمة األدب األلماني
علي عبد األمير صالح
ق ��ال م ��ان يف �إح ��د خطبه�":أن ��ا ال �أ�ؤمن بتلك
النظرية التي ال ترى يف الفن �إال متعة نزجي
به وقت فراغنا" .ثم ي�ضيف قائ ًال :و�إذا كانت
الإن�ساني ��ة ترغ ��ب رغبة �أكي ��دة يف االحتفاظ
بحريتها وكرامته ��ا ،ف�إن عليها �أال تقف موقف ًا
حمايد ًا من امل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية،
والفن ��ان هو �أكرث الب�ش ��ر ان�سانية ،ولهذا ف�إن
من واجبه �أن يرفع �صوته عالي ًا مدافع ًا عنها،
هاب� � ًا لن�صرتها ،عندم ��ا تهددها ق ��وى اجلهل
والبط�ش والرببرية".
يع ��د بع�ضه ��م عناي ��ة م ��ان الك�ب�رى بال�ش ��كل

والأ�سل ��وب والأداء الفني �ضرب� � ًا من الكتابة
الكال�سيكي ��ة الرائعة يف دق ��ة بنيانها وروعة
�أ�سلوبه ��ا .ولي� ��س م ��رد ه ��ذه العناي ��ة ه ��رب
الفنان من امل�ش ��كالت التي جتابهه ،بل تعتمد
يف الدرجة الأوىل على �شعور �أخالقي يحدو
بالفنان نحو طلب الكم ��ال يف الكتابة والدقة
يف التعب�ي�ر ع ��ن �أف ��كاره .ان الكتاب ��ة ل ��دى
توما� ��س مان ،كم ��ا يعك�سها �أبطال ��ه وكتاباته
نف�سها ،هي التزام خلقي قبل كل �شيء.
�إن �أبط ��ال توما�س مان ال�شبان كلهم يع�شقون
املو�سيق ��ى والأدب وي�شع ��رون ،نتيجة لذلك،
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ب�ضي ��ق البيئ ��ة التي ينم ��ون فيها ،فه ��م لذلك
ي�أمل ��ون يف اخل ��روج منها واله ��رب .ولكنهم
جميع� � ًا ي�شع ��رون بحن�ي�ن دائ ��م .وان ه ��ذه
النفو� ��س الفتي ��ة كله ��ا لتمت ��از ب�أنه ��ا نفو�س
معقدة ي�ضنيها قل ��ق ميتافيزيقي ،بينما نرى
�أن املجتم ��ع يفر� ��ض عليها العزل ��ة والوحدة.
ان هناك ه ��وة تف�صل بني هذه النفو�س وبني
النا� ��س العاديني ،ال�سعيدي ��ن باحلياة ،ولكن
حنين ًا كثيف ًا يدفع بهم اىل �أن ي�شاركوا النا�س
�أفراحه ��م و�أعيادهم .ومن هن ��ا كان ت�شا�ؤمهم
وبرمه ��م باحلياة .ذلك لأن �أمله ��م الكبري لي�س
نتيج ��ة خطيئة فردية ب ��ل م ��رده اىل البنيان
العام للو�ضع الب�شري.
ت�أث ��ر توما� ��س م ��ان ب�شوبنه ��اور ونيت�ش ��ه
�أعم ��ق الت�أث ��ر وكان لهم ��ا دور كب�ي�ر جد ًا يف
تكوين ��ه الفكري والثق ��ايف .فلقد تبنى فل�سفة
مت�شائمة ت ��رى �أن احلياة رهيب ��ة وان العامل
�سي ��ئ ،وتتغنى بامل ��وت وب�سحر الع ��دم .كما
�أن ح ��ب توما� ��س م ��ان للمو�سيق ��ى نتيج ��ة
ت�أث ��ره واعجاب ��ه باملو�سيق ��ار الكب�ي�ر فاغرن
ق ��د جع ��ل معظ ��م روايات ��ه تعن ��ى باملو�سيقى
واملو�سيقي�ي�ن .كم ��ا �أن معظ ��م �أبطال ��ه �أنا�س
يفكرون ويطيل ��ون التفكري يف �شتى امل�شاكل
الت ��ي ُتطرح �أمامهم ومتتل ��ئ كل روايات مان
بهذه احل ��وارات الطويلة العميقة التي تدور
بني الأبطال ومت�س �أعمق امل�شاكل االن�سانية
والفكرية.

قراءة عائلية
كان توما� ��س م ��ان قارئ ��ا نهم ��ا ال يتوقف عن
ق ��راءة ال ُك ّت ��اب الذين �أعجب به ��م ،كال�سكيني
كان ��وا �أو معا�صرين� ،إىل درج ��ة �أنه كان ،يف
كثري م ��ن الأحيان ،ي�شرك زوجته يف قراءاته
لكل من بلزاك و�ستاندال وغوته وزوال وكافكا
وروم ��ان روالن وهرم ��ان ه�س ��ه و�ستيف ��ان
زفاي ��غ ،ب ��ل كان ي�شرك حت ��ى �أطفاله يف ذلك،
حي ��ث كان يتلو عليه ��م �آناء امل�س ��اء ن�صو�صا
خمت ��ارة لبع�ض الكت ��اب ،وخا�صة �سرفانت�س
وغوغ ��ول وتول�ست ��وي .وتعت�ب�ر «يوميات»
توما�س مان ،التي ن�شرت بعد وفاته ،م�صدرا
ال غنى عن ��ه ملعرفة نوعية قراءات ��ه ،وطبيعة
ت�أث�ي�ر ه ��ذه الق ��راءات يف كتابت ��ه :يف ه ��ذا
ال�ص ��دد ميك ��ن مالحظة �أن ��ه �ش ��رع يف قراءة
«دونكي�شوت» ب�صورة جدي ��ة يف �أوائل �سنة
 ،1934و�أن ��ه ت�أث ��ر ب�أ�سلوبه ��ا �أثن ��اء �صياغة
«يو�سف و�إخوته» ،معرتفا با�ستلهامه م�شاعر
عطف �سان�شو بانثا على �سيده �أثناء معاجلته
عالق ��ة النبي يو�سف بزوجة العزيز .لقد تنبه
توما� ��س مان حينئذ �إىل �أهمية «دونكي�شوت»
ودالالتها الكونية ،لكن ��ه لن يعمد �إىل الكتابة
عنه ��ا �إال يف �شه ��ر �أغ�سط� ��س م ��ن ال�سن ��ة
املذك ��ورة ،حي ��ث توخ ��ى �إدراج حتليل ��ه له ��ا
�ضم ��ن �سياق متميز ه ��و �سياق �سف ��ره الأول
�إىل �أم�ي�ركا ،وم ��ن هن ��ا اختي ��اره «رحلة عرب
البح ��ر �صحب ��ة دونكي�ش ��وت» عنوان ��ا ملقالته
التي �سي�صدر الق�سم الأول منها على �صفحات
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نوفم�ب�ر  .1934لق ��د �ص ��اغ الكات ��ب الأملاين
مقالته عل ��ى �شكل يوميات �سف ��ر ،تتوفر على
تلوين ��ات روائي ��ة حاذق ��ة ،حي ��ث كان يعم ��د
�إىل و�ص ��ف جمري ��ات احلي ��اة اليومي ��ة على
ظه ��ر الباخرة معلقا ب�ي�ن �آون ��ة و�أخرى على
الت�صرفات الغريبة لبع�ض الركاب ،وم�سجال
انطباعات ��ه ع ��ن طبيع ��ة الأن�شط ��ة الرتفيهية
التي كان يقوم بها هو وزوجته .غري �أن ما قد
ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻗﺼــﺔ اﻧﻬﻴــﺎر ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣــﺎس
ﻣــﺎن ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٠١ﺗﺼــﻮر اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺮاﺟــﻊ
ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﺑــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ أرﺑﻌــﺔ أﺟﻴــﺎل ،وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك واﻵﺧــﺮ ﻫﺎﻧــﻮ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﺘﻠﻬﻢ ﻣــﺎن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ )ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﺎن ﻟﻮﺑــﻚ(.
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓــﻲ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎء اﻟﺸــﻮارع وﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ أﺧــﺮ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻮﺑــﻚ
ﻣﻮﻃــﻦ ﻣــﺎن اﻷﺻﻠــﻲ ،ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﻢ ﻟﻮﺑــﻚ.

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪﺓ

ُيع ��د الروائي والقا�ص الأمل ��اين توما�س مان
واح ��د ًا م ��ن �أب ��رز �أع�ل�ام الأدب الأمل ��اين يف
الق ��رن الع�شري ��ن .ولد يف مدين ��ة لوبيك عام
 1875وتويف عام .1955
كان توما� ��س م ��ان فنان� � ًا عبقري� � ًا يف اللغ ��ة،
يعطي الربهان على �أن يف الإمكان ا�ستخدام
اللغة للتغلب على الأمور ومن ثم لتو�ضيحها.
وتتجل ��ى عبقري ��ة توما�س م ��ان يف تعابريه
الر�صين ��ة امل�صاغ ��ة يف جم ��ل هادئ ��ة متين ��ة
البني ��ان ،دقيق ��ة التكوي ��ن ،بكلم ��ات هادف ��ة
خمت ��ارة بعناية فائقة ،ال جتد لأي منها� ،آثار ًا
�سلبي ��ة جانبي ��ة ،لي�س ��ت م ��ن �أ�ص ��ل املق�صود
به ��ا ،ومن فوقه ��ا غالل ��ة م ��ن روح التهكم ،ال
تكاد تراه ��ا� ،إمنا حت�س بوجوده ��ا اح�سا�س
الواث ��ق ،مث ��ل طبقة رقيقة ج ��د ًا من م�سحوق
ال�سك ��ر الناعم يتذوق ��ه ل�سانك مع احللوى...
م ��ن دون �أن تب�ص ��ره عين ��ك فوقه ��ا ...وال
غراب ��ة يف �أن يعده الكات ��ب الأملاين فريدريك
نوربريغ"�أح ��د الك ّت ��اب ال�ساخري ��ن العمالقة
الذين عرفهم تاريخ الأدب الأملاين كله".
ق�ض ��ى توما�س م ��ان حيات ��ه مهتم� � ًا بامل�شاكل
�ان ان�سانية ...وقد
الب�شري ��ة ،وباحث ًا عن مع � ٍ
لقيت كتابات ��ه �صدى يف نفو� ��س امل�ستنريين
امل�ؤمن�ي�ن مب�س�ؤولية الكلمة املكتوبة .ان �أدب
توما�س مان غزير عميق يبعث يف نف�س قارئه
ت�أم�ل�ات وت�س ��ا�ؤالت كثرية ،ويث�ي�ر يف نف�س
َم ��ن يود الكتاب ��ة عنه كثري ًا م ��ن املو�ضوعات
التي يجب �أن يتناولها.

مُنح توما�س مان عام  1919درجة الدكتوراه
الفخرية يف الفل�سفة من جامعة بون ،وح�صل
ع ��ام  1929عل ��ى جائ ��زة نوبل ل�ل��آداب .كما
ُمن ��ح ع ��ام  1935مع �أل�ب�رت �آين�شتاين درجة
الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفرد.
كان توما� ��س مان ابن� � ًا لأح ��د �أع�ضاء جمل�س
�شي ��وخ مدين ��ة لوبي ��ك .ويف ذل ��ك اجل ��و
البورج ��وازي الراق ��ي ن�ش� ��أ ...فر�س ��م بع�ض
�شخ�صيات ��ه وبيئت ��ه يف رواية"عائل ��ة
برودن�ب�روك" .وا�شتغ ��ل وه ��و اب ��ن الثامنة
ع�شرة يف مكتب �شركة للت�أمني �ضد احلرائق،
و�أ�صب ��ح فيم ��ا بع ��د �صحافي� � ًا .وم ��ا �إن بل ��غ
الثاني ��ة والع�شري ��ن بع ��د ع ��ام  ،1897حت ��ى
قام برحل ��ة اىل ايطالي ��ا ،فب ��د�أ بكتابة"عائلة
برودنربوك"�أثناءه ��ا ،وجمع فيها العديد من
ال�صور الواقعية من بيئة �أ�سرته نف�سها.
هاج ��ر توما� ��س م ��ان ع ��ام  1933م ��ن بلده،
بع ��د �أن �سيط ��رت النازي ��ة عل ��ى �س ��دة احلكم
يف �أملاني ��ا ،فعا� ��ش خم� ��س �سن ��وات يف
�سوي�سرا �أو ًال ثم انتقل اىل الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة ...ثم ع ��اد اىل �أوروبا عام 1952
وعا� ��ش يف �سوي�س ��را ،ولكن ��ه مل ينقط ��ع عن
زيارة جمهورية �أملانيا االحتادية.
م ��ن ق�ص�ص ��ه وروايات ��ه املهمة":امل ��وت يف
البندقية"" ،الدكتور فاو�ستو�س"" ،لوته يف
فامي ��ار"" ،يو�سف و�إخوت ��ه" ب�أربعة �أجزاء،
"طونيو كروجر""،البطة ال�سوداء""،فيلك�س
ك ��رول"" ،ماري ��و وال�ساحر" ،ف�ض�ل ً�ا عن"�آل
برودنربوك" و"اجلبل ال�سحري".
ان روايات مان وق�ص�صه ،حالها حال الفنون
املعا�ص ��رة اجليدة ،مل يخط ��ط لها �أن تخاطب
قوانا العقلية مبا�ش ��رة �أو حاجاتنا الغريزية
م ��ن �أج ��ل اعطاء �أح ��كام �أخالقي ��ة ،لقد ُخطط
لها �أن تخاطب ذكاءن ��ا وحت�س�سنا بالتناق�ض
االن�س ��اين الظاهري .فبدون ه ��ذه املزايا من
املحتم ��ل �أال ن�سيء قراءة �أعمال مان بح�سب،
بل الق�سم الأكرب من الأدب املعا�صر ال�صادق.
ان املقاط ��ع الت ��ي ا�شته ��رت من"اجلب ��ل
ال�سحري"حول جو امل�صح اال�ست�شفائي فيه،
ومدى ال�صدق يف ت�صويره والتعبري عنه ،مل
يكن م ��ن ب ��اب امل�صادفة وال اخلي ��ال ،بل كان
منوذجه الواقع ��ي ،عندما كتب هو عن م�صح
يف"دافو"ب�سوي�س ��را� ،أم�ض ��ت زوجته كاتيا
في ��ه بع�ض الوق ��ت ،ب�سب ��ب ا�صاب ��ة مر�ضية
خفيف ��ة يف رئتيها �آنذاك .لقد اكت�سب توما�س
م ��ان هن ��اك ،انطباع ��ات ع ��ن اجل ��و والبيئة،
انعك�ست من بعد اىل �أق�صى درجات التف�صيل
والدقة يف كتابه.
ق ��ال الناقد الأدب ��ي املع ��روف مار�سيل راي�ش
 رانيك ��ي عن رواية"اجلب ��ل ال�سحري"التين�شره ��ا توما�س م ��ان بعد نحو رب ��ع قرن من
ن�ش ��ر"�آل برودنربوك"":انه ��ا قم ��ة مل ي�ص ��ل
اليه ��ا �أح ��د من قب ��ل يف تاري ��خ الأدب والفكر
والثقاف ��ة ب�أملانيا .وذلك م ��ا تكلم به الكثريون
هن ��ا وهناك يف العامل .فقد جنح مان فع ًال يف
�أن يجعل هذه احلقيقة تذيع يف العامل لت�صل
اىل بلده من جديد".

يف �شه ��ر �أبريل من �سن ��ة  ،1934دعا النا�شر
الأمريكي �ألفريد كنوب ،Alfred Knopf
توما�س م ��ان (1875ـ  )1955وزوجته كاتيا
لعب ��ور املحي ��ط الأطل�س ��ي ،واملك ��وث ع�شرة
�أيام يف نيويورك ،مبنا�سبة �صدور الرتجمة
الإجنليزي ��ة للجزء الأول م ��ن رباعية الكاتب
الأملاين «يو�سف و�إخوته» التي ا�ستوحاها من
ن�ص الت ��وراة .امتطى الزوجان منت الباخرة
«فولين ��دام » يف �أوا�س ��ط �شه ��ر ماي ��و ،حيث
ان�شغ�ل�ا طيلة املدة الت ��ي ا�ستغرقها عبورهما
املحي ��ط مبمار�س ��ة ريا�ض ��ة الغول ��ف ،ولعبة
ال�شط ��رجن ،وم�شاه ��دة الأف�ل�ام ال�سينمائية،
لك ��ن توما�س مان كر�س ج ��زءا مهما من وقته
لقراءة رواي ��ة «دونكي�شوت» يف طبعة �أملانية
م ��ن �أربع ��ة �أج ��زاء ،م ��ع تدوي ��ن انطباعات ��ه
الأوىل عنها ،ق�صد �صياغتها فيما بعد.
كان ��ت الأو�ض ��اع يف �أملاني ��ا تتط ��ور ب�سرعة
كبرية منذرة بخطر و�شيك بعد ا�ستيالء هتلر
عل ��ى ال�سلطة ،وكان املثقفون الأملان املعادون
للنازي ��ة ي�ستعجلون توما�س مان التعبري عن
موقفه منها بع ��د عودته من منفاه االختياري
يف �سوي�س ��را .لك ��ن الكاتب ،فيما يب ��دو� ،آثر
ال�صم ��ت م�ؤقت ��ا ،وعو� ��ض ذل ��ك انك ��ب عل ��ى
�صياغ ��ة حتليل ��ه لرواي ��ة �سرفانت�س يف �شكل
مقالة طويلة.

اين�شتاين مع توما�س مان
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ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن اﻷوﻟــﻰ ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠١ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٦ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻊ ﻧﺸــﺮ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠٣ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣ ـ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰا ﻗــﺎد
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻟــﻶداب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٢٩ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻻ ﺗﻤﻨــﺢ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﻤــﻞ ﻣﺤــﺪد ،ﺣــﺪدت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ رواﻳــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك
ﻛﺴــﺒﺐ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺤﺼﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﺋــﺰة.

ﺑــﺪأ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٨٩٧وﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ وﻗﺘﻬــﺎ ٢٢
ﺳــﻨﺔ ،اﻛﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ،١٩٠٠وﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ .١٩٠١
ﻛﺎن ﻫﺪﻓــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤــﻲ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ ،ﻗﹸﺪﻣــﺖ ﻛﻤﻠﺤﻤــﺔ
ﹸأﺳــﺮﻳﺔ.

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼفGiacomoAntonioMarastoni:

يب ��دو يف الظاه ��ر �سياح ��ة مرجتل ��ة يف ن�ص
رواي ��ة �سرفانت� ��س� ،إمن ��ا يتجل ��ى يف الواقع
درا�سة حمكم ��ة للكتاب ومل�ص ��ادره املحتملة،
بحيث يغ ��دو وا�ضح ��ا �أن توما�س مان تعمق
يف البحث طوي�ل�ا قبل الإقدام عل ��ى الكتابة،
م�ستفتي ��ا يف ذل ��ك مراج ��ع �شت ��ى ،م ��ن بينها
�صديق ��ه ومرا�سل ��ه ع ��امل الأ�ساط�ي�ر الدكتور
كارل كرييني ��ي .هك ��ذا ،خ�ل�ال � 111صفحة،
متكن الكاتب الأملاين من الإم�ساك برثاء ن�ص
مل ت�ستطع م�ؤلفات عديدة ،ومونوغرافيات ال
ح�صر لها ،من �إمتاع القراء مبتابعة تطوراته
والتوق ��ف عند �أدق متف�صالت ��ه ،وال من �إبراز
طبيع ��ة عالقة كل ذلك بالروح الإ�سبانية حيث
« ترف ��ع �أمة عريق ��ة �شكل املح ��اكاة ال�ساخرة،
ون�س ��ق هج ��اء اخل�صائ� ��ص القومي ��ة (مث ��ل
الفخار واملثالي ��ة والكرم) �إىل م�صاف تخييل
منوذجي تتعرف فيه على نف�سها� .أال يعد هذا
�أمرا رائعا؟».
�أالعيب �سرفانت�س
اهت ��م توما�س مان �أي�ض ��ا بالتغلغل يف ور�ش
عم ��ل الكاتب الإ�سباين بغي ��ة اكت�شاف «حيله
و�أالعيب ��ه» ورغب ��ة منه يف معاين ��ة الأن�ساق

ال�سردي ��ة التي وظفه ��ا والتي وج ��د بع�ضها
موازي ��ا للعديد من الأن�س ��اق التي ا�ستعملها
يف كتابات ��ه .لقد �أثار انتباه ��ه ب�صفة خا�صة
كيفي ��ة معاجلة �سرفانت� ��س ملخلوقه الفكاهي
واحلزي ��ن يف نف� ��س الوق ��ت ،حي ��ث الح ��ظ
من ��وه الإ�شكايل على امت ��داد احلكي ،وكيف
يغ ��دو يف خامت ��ة املطاف «�شخ�صي ��ة رمزية
ذات بع ��د �إن�س ��اين معا�ص ��ر» .تنب ��ه توما�س
م ��ان كذل ��ك �إىل ما اعتـُ�ب�ر من ط ��رف العديد
من النقاد «�أخط ��اء �سردية» �أو «هنات ناجتة
عن ال�سه ��و» ،لكنه ر ّد ذل ��ك �إىل كون املعايري
ال�سردية يف عه ��د �سرفانت�س كانت مرتاخية
وخمتلف ��ة ع ��ن املعايري ال�صارم ��ة امل�ستعملة
لدى الروائيني املعا�صرين.
مل يك ��ن الكات ��ب الأمل ��اين �أثن ��اء قراءت ��ه
«دونكي�شوت» يعبرُ املحي ��ط الأطل�سي فقط،
بل كان يعرب �أي�ضا حميط احلكايات العديدة
واملتداخلة التي ت�ش ��كل لـُحمة و�سدى رائعة
�سرفانت� ��س ،والتي ب ��دت ل ��ه دالالت بع�ضها
وك�أنه ��ا ت ��ردد �أ�ص ��داء حديثة العه ��د لكونها
ذ ّكر ْته مب ��ا كان يجري يف �أملاني ��ا حينئذ من
ممار�س ��ات خرق ��اء .لك ��ن ما �سجل ��ه توما�س
م ��ان م ��ن مالحظ ��ات مل يك ��ن فق ��ط مديح ��ا
وتنويها بالرواية :ف�إثر �إ�شارته �إىل تعاطف
امل�ؤلف ب�ص ��ورة �إن�سانية مع �شخ�صياته ،بل
وت�ضامن ��ه معه ��م ،مل ي�ت�ردد يف التعبري عن
ا�ستغرابه من ق�ساوة «دونكي�شوت» ،م�شريا
�إىل �أن بطل الرواية يتلقى من �أ�صناف العقاب
اجل�سدي املتكرر �أ�ضعاف ما تلقاه لو�سيو�س
يف ق�ص ��ة «احلمار الذهب ��ي» لأبوليه .بيد �أن
م ��ا يربر تلك الق�س ��اوة ،يف اعتق ��اده ،هو ما
�أ�سم ��اه «�سادي ��ة ال�سخرية» الت ��ي كانت �أحد
العي ��وب االجتماعي ��ة ال�سائ ��دة يف الق ��رن
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر ،ع�صر الكات ��ب الإ�سباين� .إن
من �ش�أن ه ��ذه املالحظ ��ة �أن تذكرنا مبا تنبه

�إلي ��ه فالدمي�ي�ر نابوكوف �أي�ض ��ا يف درو�سه
املكر�سة لرواي ��ة �سرفانت�س (هارفارد 1951
–  )1952حي ��ث اعترب الكت ��اب «مو�سوعة
للق�سوة والعنف املجاين».
ّ
ال�شطار
ثقافة
مل يك ��ف توما� ��س م ��ان ،وه ��و يق ��ر�أ
«دونكي�ش ��وت» ،ع ��ن ا�ستدع ��اء ثقافت ��ه
الوا�سعة ،وخا�صة يف جمال نظرية الرواية،
حي ��ث �أدىل مبالحظ ��ات بالغ ��ة احل�صاف ��ة
ح ��ول املح ��اكاة ال�ساخ ��رة وال�شخ�صي ��ة
الروائي ��ة مت�سائ�ل�ا ع ��ن الو�شائ ��ج اخلفي ��ة
الت ��ي ت�ص ��ل معي� ��ش �سرفانت� ��س بتخيي ��ل
روايته ،وعالقة كل ذلك بالثقافة ال�شطارية.
وميك ��ن القول ب� ��أن مفه ��وم ال�سخرية �شكل
حمور اهتم ��ام الكاتب الأمل ��اين منذ روايته
«اجلب ��ل ال�سحري» ،و�أنه �سب ��ق له �أن عرفها
يف مقالت ��ه «غوت ��ه وتول�ست ��وي» بكونه ��ا
«تقاط ��ب ب�ي�ن نقي�ض�ي�ن ي� ��ؤدي �إىل ح�صول
ان�سج ��ام غ�ي�ر متوق ��ع» .ويف خطاب ��ه الذي
�ألقاه ب�سالزب ��ورغ �سنة  1952حتت عنوان
«الفنان واملجتمع» �أبرز توما�س مان �أن الفن
« �إذا كان يدفع النا�س تلقائيا �إىل ال�سخرية،
ف�إن الأمر ال يتعلق ب�سخرية حادة وهجائية،
و�إمنا بوعي مرح تنتفي فيه الكراهية ليحل
حمله ��ا �إح�سا�س عمي ��ق بالتح ��رر» .من هنا
يب ��دو لنا �أن ��ه مل يكن م ��ن قبي ��ل ال�صدفة �أن
يختم توما�س مان م�سريت ��ه الأدبية برواية
(مل يتمكن م ��ن �إنهائها ) يطغ ��ى عليها طابع
املفارقة ال�ساخرة وحتمل عنوان «اعرتافات
فار� ��س ال�صناع ��ة فيليك� ��س ك ��رول» ،والتي
ق ��ال ب�صددها يف يوميات ��ه ( 1918ـ )1936
�إنها ،مثل رواية �سرفانت�س« ،ترمي �إىل حث
النا�س على ال�سخري ��ة ب�صورة بناءة ،وهو
م ��ا يعني �إغراءهم ك ��ي يتمكنوا من التعرف

حقا على نفو�سهم».
االختباء من العا�صفة
بال�سخرية
عق ��ب عودت ��ه م ��ن رحلت ��ه �إىل �أم�ي�ركا ،فك ��ر
توما� ��س مان ملي ��ا يف قطع عالقات ��ه ب�أملانيا،
واخرتاق حالة ال�صمت التي كان يتخبط فيها
ع ��ن طري ��ق الإدالء بت�صري ��ح علن ��ي يت�ضمن
موقف ��ه النهائ ��ي م ��ن الأح ��داث املت�سارع ��ة.
بي ��د �أن الكاتب ظ ��ل مرتددا يف اتخ ��اذ قراره
احلا�سم ،الأمر الذي �أدى �إىل حدوث خالفات
بينه وبني ابنه كالو�س وابنته �إيريكا ،ف�ضال
ع ��ن تفاقم عالقات ��ه ب�أخيه الكات ��ب هايرني�ش
م ��ان .هك ��ذا كت ��ب يف « يوميات ��ه» بتاري ��خ
 31يولي ��و �« :1934أح ��اول موا�صل ��ة كتابة
« يو�س ��ف و�إخوت ��ه » ،لكنن ��ي ال �أمتك ��ن م ��ن
حتب�ي�ر �س ��وى ب�ضع ��ة �أ�سط ��ر يف الي ��وم ...
واحلال �أنن ��ي �أفكر يف �أمور �أخرى ت�شغلني.
بال�ضب ��ط �أفكر يف الكتابة ع ��ن �أملانيا ،و�إنقاذ
روح ��ي بوا�سط ��ة ر�سالة عميق ��ة موجهة �إىل
العموم» .لق ��د كانت الر�سالة عميقة فعال ،لكن
توما�س مان لن يق ��وم بن�شرها �إال يف خريف
�سن ��ة  . 1936تبق ��ى هنالك �أ�سئل ��ة معلقة من
املحتم ��ل �أن تخام ��ر ق ��ارئ كت ��اب «رحلة عرب
البح ��ر �صحب ��ة دونكي�ش ��وت» ،ال ��ذي �ص ��در
بطبعة حديثة بالإ�سبانية ،مبنا�سبة االحتفاء
باملئوية الرابعة لوالدة «دونكي�شوت».
لك ��ن م ��ا ال ��ذي ح ��دا بتوما� ��س م ��ان ،وبالده
تغو� ��ص يف �أزمة �سيا�سي ��ة وخيمة العواقب،
�إىل االنكب ��اب عل ��ى ق ��راءة «دونكي�ش ��وت»
والكتاب ��ة عنها؟ هل فع ��ل ذلك حر�صا منه على
ت�ل�ايف مواجهة العا�صف ��ة؟ �أم بدافع التحايل
عل ��ى ثقلها املبدد للقوى بغي ��ة النظر �إليها من
زاوية �ساخرة؟

عن جريدة احلياة اللندنية
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ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪﺓ

أي ش��خص يح��ب
ولدي��ه
الق��راءة
طموح��ات أدبي��ة
م��ا أن يق��رأ للكات��ب
األمل��اين توماس مان
حتى ي��درك أنه أمام
كاتب رائ��ع ليس من
السهولة فهمه لعمق
كتابات��ه وملس��حتها
الفلس��فية التي تغلب
معظمه��ا ك�ما يف "
الجبل السحري " أو "
املوت يف البندقية "
التي من املرجح أنه كتبهام يف املصحة
الس��ويرسية الت��ي كان يعال��ج فيها من
الس��ل الذي أصابه  ،وأظنني وجدت يف
قراءة رائعته " إخوة يوسف " التي كتبها
بـ  1207صفح��ات لغة ال تخلو من تعقيد
لكنها غنية بأحداثها..
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ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻗﺼــﺔ اﻧﻬﻴــﺎر ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣــﺎس
ﻣــﺎن ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٠١ﺗﺼــﻮر اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺮاﺟــﻊ
ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﺑــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ أرﺑﻌــﺔ أﺟﻴــﺎل ،وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك واﻵﺧــﺮ ﻫﺎﻧــﻮ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﺘﻠﻬﻢ ﻣــﺎن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ )ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﺎن ﻟﻮﺑــﻚ(.
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓــﻲ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎء اﻟﺸــﻮارع وﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ أﺧــﺮ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻮﺑــﻚ
ﻣﻮﻃــﻦ ﻣــﺎن اﻷﺻﻠــﻲ ،ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﻢ ﻟﻮﺑــﻚ.
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ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن اﻷوﻟــﻰ ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠١ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٦ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻊ ﻧﺸــﺮ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠٣ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣ ـ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰا ﻗــﺎد
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻟــﻶداب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٢٩ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻻ ﺗﻤﻨــﺢ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﻤــﻞ ﻣﺤــﺪد ،ﺣــﺪدت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ رواﻳــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك
ﻛﺴــﺒﺐ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺤﺼﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﺋــﺰة.

ﺑــﺪأ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٨٩٧وﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ وﻗﺘﻬــﺎ ٢٢
ﺳــﻨﺔ ،اﻛﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ،١٩٠٠وﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ .١٩٠١
ﻛﺎن ﻫﺪﻓــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤــﻲ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ ،ﻗﹸﺪﻣــﺖ ﻛﻤﻠﺤﻤــﺔ
ﹸأﺳــﺮﻳﺔ.

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼفGiacomoAntonioMarastoni:

manarat
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موت في البندقية

إخوة يوسف كما رواها توماس مان
ترجمة  /أحمد فاضل
قراءت ��ي لها كانت منذ خم�سة ع�شر عاما �أو نحو ذلك مع
�أنني مل �أطالع منها �سوى � 60صفحة ،وبعد كل تلك
ال�سنوات عرثت عل ��ى ن�سخة منها نظيفة يف متجر
للكت ��ب امل�ستعملة ف ��كان يل �أن �أغتنم ه ��ذه الفر�صة
م ��رة �أخ ��رى ملع ��اودة قراءتها ،وق ��د اكت�شف ��ت �أنها
حتفة حقيقية لأن توما�س مان اختارها والكثري من
القراء يعرفون �أن ق�صتها غري عادية على الإطالق ،
وقد كتبها على مدار  16عاما يعيد فيها ق�صة م�ألوفة
م ��ن �سفر التكوي ��ن حدثت يف العهد الق ��دمي �أو كما
كان يع ��رف بفرتة العمارنة التي عا�ش فيها يعقوب
ب ��ن �إ�سحاق و�أبنا�ؤه االثنا ع�ش ��ر كان يو�سف �أكرث
�إث ��ارة للإعجاب بينه ��م والذي لفت انتب ��اه فرعون
م�ص ��ر لي�صب ��ح بعده ��ا م�س� ��ؤوال ع ��ن خزائنها بعد
تف�سريه لل�سن ��وات العجاف التي حلم بها الفرعون
 ،ومتناوال فيه ��ا اخليانة والغدر يف �أب�شع �صورها
 ،وزوج ��ة العزيز بوتيف ��ار التي روادته عن نف�سه ،
وغرور ال�سلطة  ،وال�صرب  ،والإميان  ،والتخطيط
ال�سلي ��م الذي ينم عن عقلية جبارة تتخطى امل�ألوف
 ،والت�سام ��ح الذي ال حدود له كلها يف �سرد ال يخلو
م ��ن �سح ��ر �.أنفق م ��ان � 80صفحة م ��ن ملحمته يف
ت�صوير خيان ��ة زوجة بوتيف ��ار وحماولتها �إغواء
يو�س ��ف ث ��م اتهام ��ه زورا مبحاول ��ة اغت�صابها بعد
�أن ر�أت من ��ه متنع� � ًا و�ص ��دود ًا م ��ا جعل م ��ن عزيز
م�ص ��ر �سجنه كما ورد يف الن�ص الأ�صلي من ال�سفر
و�أح ��داث �أخ ��رى كث�ي�رة منه ��ا حدي ��ث الزوجة مع
الن�س ��وة الالتي قطع ��ن �أيديهن و�أ�سالي ��ب الإغواء

الت ��ي اتبعته ��ا مع يو�س ��ف بو�صف مقن ��ع ا�ستغرق منه
 16عام ��ا لإكم ��ال الرواي ��ة ب ��دءا م ��ن ع ��ام  1926حتى
ع ��ام  ، 1942ولغر�ض الوقوف عل ��ى الأماكن احلقيقية
الت ��ي جرت عليها تلك الوقائع فقد �سافر عام � 1930إىل
ال�شرق الأو�سط حيث زار دلتا النيل حتى �أ�سفل النوبة
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وهي الأماكن التي يرجح �أن تكون قد ا�ستقبلت �أحداث
الرواي ��ة احلقيقي ��ة يف �سنواته ��ا ال�صعبة الت ��ي مر بها
يو�سف  ،الزيارة هذه يقول عنها مان �أنها منحته القوة
لال�ستم ��رار يف كتابة الرواية  ،غري �أن �أملانيا �سرعان ما
�أ�صيبت بك�س ��اد اقت�صادي كبري �إ�ضاف ��ة �إىل بقع كثرية

م ��ن العامل خالل تلك ال�سنوات نتيجة لتداعيات احلرب
الكوني ��ة الأوىل وجن ��اح هتل ��ر يف انتخاب ��ات الراي ��خ
الأملاني ��ة عام  1930ما جعل مان ي�ؤج ��ل كتابتها موقت ًا
 ،وكان من ال�سهل عليه التعرف على الأخطار التي تهدد
الدميقراطية الوليدة يف بالده مب�شاركته ت�شكيل جبهة
ملواجه ��ة اليم�ي�ن املتطرف  ،م�شريا يف نف� ��س العام �إىل
التحذي ��ر على االنق�ل�اب على احلي ��اة الربملانية  ،وبعد
و�ص ��ول احلزب الن ��ازي �إىل احلكم ع ��ام  1933مل يبق
�أمام ��ه غ�ي�ر الهجرة  ،بع ��د ذلك ق ��ام النازي ��ون ب�سحب
اجلن�سي ��ة عنه عام  1936وبعد �أن ق�ضى ب�ضع �سنوات
يف ال�سويد ا�ضطر جمددا للهجرة �إىل الواليات املتحدة
والإقامة فيها مع عائلته  ".يو�سف و�إخوته " عمل كبري
ت�ضاف ��رت فيه الدرا�سة املعمقة واخليال اخل�صب ت�سلل
خالله ��ا امل�ؤل ��ف �إىل ثقاف ��ة اليه ��ود وكتابه ��ا املقد� ��س ،
وثقاف ��ة �أخرى �أكرث غرابة هي لقدم ��اء امل�صريني  ،وقد
ق ��ال مان يف وقت مبكر من �شروع ��ه بكتابة الرواية �أنه
ال يخف ��ي ك ��م القى من �صعوبة وهو يكت ��ب عن �أنا�س ال
يع ��رف بال�ضبط من ه ��م ! م�ضيفا مل�س ��ات رائعة �أخرى
بحديث ��ه عن حب يعق ��وب النبي لراحي ��ل التي تزوجها
يف م ��ا بعد  ،مقارن ��ا بينها وب�ي�ن زوجة بوتيف ��ار التي
ع�شق ��ت يو�سف دون �أن يبادلها ذلك الع�شق املحرم  ،مع
مالحظ ��ة �أن يو�س ��ف كان على علم بال ��دور الذي ر�سمه
الل ��ه له م ��ا �أعطاه ال�شجاع ��ة لتحمل كل تبع ��ات احلياة
وهو القادر على ن�صره  ،توما�س مان قال يف " يو�سف
و�إخوته " �أنه �صنع حتفة �ستتذكرها الب�شرية مع تقادم
الزمن م ��ع �أنها بنيت على ما�ض لن نن�س ��اه �أبدا .كتابة
يو�س ��ف اب�شتاين وه ��و كاتب �أمريكي ول ��د عام 1937
يف �شيكاغ ��و وقد عرف بكتابة املقاالت الأدبية والق�صة
الق�صرية  ،عمل حمررا يف جملة الباحث الأمريكي كما
حا�ض ��ر يف جامعة نورث و�س�ت�رن من عام  1974حتى
 2002و�ش ��ارك �أي�ض ��ا كمح ��رر يف ويكلي �ستن ��ادارد ،
تقلد و�سام العلوم الإن�سانية من قبل امل�ؤ�س�سة الوطنية
الأمريكي ��ة للعلوم الإن�سانية ول ��ه عدة كتب منها :كتابه
الأخ�ي�ر ال ��ذي �سيت ��م ن�ش ��ره ه ��ذا اخلريف بعن ��وان "
مق ��االت يف ال�س�ي�رة الذاتي ��ة " � " ،إخ ��وة يو�سف " هو
�أحد هذه املقاالت .
عن  /وول �سرتيت جورنال

رحمن خضير عباس
�إنه ��ا رواية �إ�ستثن ��اء يف ن�ضجها الفني و�إمكاناته ��ا الفكرية .تلك التي
كتبها الروائي الأملاين توما�س مان يف العقد الأول من القرن الع�شرين.
ومع م ��رور �أكرث من قرن على كتابتها ،ولكنها مل تفقد بريقها الإبداعي
وقدرته ��ا على �شد الق ّراء عربعقود ويف خمتلف البلدان ،حيث ترجمت
اىل �أغل ��ب اللغ ��ات .وقد طبعت مبالي�ي�ن الن�سخ وهذا يع ��ود اىل قدرة
ه ��ذا الروائي على التوغل يف الأعم ��اق الإن�سانية ل�شخو�صه وابطاله،
وجعله ��م ي�صارع ��ون �أحالمه ��م واوهامه ��م يف ن�سيج جميل م ��ن ال�شد
الروائي الذي يجعل املتلقي مذهوال من هذا الفي�ض الفل�سفي والفكري
ال ��ذي يت�سرب من �سطور روايته .تلك ال�سطور امل�شحونة بجمال اللغة
وعذوب ��ة التقاط الزوايا املعتمة التي حتيط بامل�شهد احلياتي اليومي.
ليحيلها لنا على �شكل ت�أمالت وم�شاهدات التنتمي اىل حلظتها الزمنية
او املكاني ��ة فح�سب وامنا تتمدد لتالم�س م�شاعر االن�سان يف جناحاته
و�إخفاقاته ،ويف اهوائه ورغباته واحزانه.
توما� ��س م ��ان املولود ع ��ام 1875باملاني ��ا والذي �شه ��د الت�صدعات يف
ج�سم الأمة الأملانية ولكنه بقي خمل�صا للأفكار الإن�سانية النبيلة .لذلك
اعت�ب�ره النازيون خ�صما له ��م فا�ضطر ان يهاج ��ر اىل �أمريكا ،وحينما
عر� ��ض الأمريكيون علي ��ه اجلن�سي ��ة االمريكية رف� ��ض عر�ضهم بلطف
وبقي حمتفظا بجن�سيته الأملانية  .وقد كان معجبا بالروائيني الرو�س
وال�سيم ��ا تول�ستوي .لذلك فقد كان ��ت كتاباته تهتم بالهاج�س الإن�ساين
 .وم ��ع ان روايته (ال�سقوط) والت ��ي كتبها يف بواكري م�شواره االدبي
ق ��د �أثارت �ضج ��ة كبرية يف الو�سط االدبي .ومع ذل ��ك مل ير�ض ب�إعادة
ن�شره ��ا وو�صفها ب�أنها مل تكن ق�ص ��ة نا�ضجة ! وهذا در�س كبري للكثري
من الكتاب .فما ان يكتبوا عمال حتى يعتقدوا �أنه حمور العامل.
ورغ ��م ق�ص ��ر روايته (م ��وت يف البندقي ��ة) التي تتع ��دى املائة �صفحة
بقلي ��ل .ولكنها كبرية يف قيمته ��ا الفنية.فهي تتناول �شرائح من �أعماق
النف� ��س الب�شرية وهي تواجه القدر وامل�صري .فرغ ��م ان �أ�شنباخ ،بطل
الرواي ��ة ،وهو م�ؤل ��ف مو�سيقي ولعل ��ه املو�سيقار الأمل ��اين جو�ستاف
ماهلر والذي كان توما�س مان معجبا به لذلك اتخذ من مواد �شخ�صيته
ليخل ��ق له �شخ�صي ��ة روائية با�سم جو�ستاف �أ�شنب ��اخ الذي يحاول ان
ي�ساف ��ر ك ��ي ين�سى وي�أخذ ق ��درا من الراح ��ة  .فيختار مدين ��ة البندقية
الإيطالي ��ة ليق�ضي فيها بع� ��ض الوقت للت�أم ��ل واال�ستجمام  .ويف ذلك
الوق ��ت يلتق ��ي بعائل ��ة بولونية ت�أت ��ي لنف�س الغر� ��ض �أي الراحة ويف
نف�س الفندق ال�سياحي املطل على البحر.

ويبق ��ى �أ�شنب ��اخ معلق ��ا
ب�إطالل ��ة �صب ��ي مراهق وو�سي ��م ينتمي اىل
تل ��ك العائلة .ويعت�ب�ره �شغله ال�شاغل .وي�شعر الطف ��ل بنظرات الرجل
فيقابله ��ا ب�شيء م ��ن االغراء يف حركاته امل�شاك�س ��ة �أو بنوع من الغزل
الإميائ ��ي الذي يعتمد على حركات اجل�سد  .ورغم ان الرواية �إن�شغلت
بهذا الولع (املثلي) لكنها كانت تبحث عن اجلمال الروحي الذي يقرتب
م ��ن حاالت التجلي للمت�صوفة وهم ي ّتح ��دون باملحبوب ويح ّلون فيه.
كما �أجاب الكاتب توما�س مان نف�سه حينما �سئل عن هذا االمر فقال :
" �إنّ افتن ��اين باجلم ��ال الإلهي الذي منحه الله للرجل ينبع دون �شك
من حبي لهذا اجلمال الذي يتفوق يف ر�أيي على جمال الن�ساء "
ولك ��ن توما�س مان قد �أ�صبح مولع ��ا بو�صف اجل�سد الذكوري كم�صدر
للجم ��ال ،وال ��ذي تكرر يف عدد من رواياته كرواي ��ة (يو�سف و�أخوته)
ورواية ( املخدوعة) وهذه الرواية �أي�ضا .مما جعل الكثريين يتهمونه
بال�شذوذ واملثلية.
ويظل بط ��ل الرواية ا�شنباخ يف مدينة البندقي ��ة .متعته البحر وت�أمل
ال�صب ��ي الو�سيم (تادي ��زو) من بعيد .ويف هذه الأثن ��اء تت�سرب �أخبار
مرعب ��ة من داخل املدين ��ة اجلميلة .وهي موت الكثري م ��ن النا�س بداء
الكولريا والتي جتعل الكثري من ال�سواح يفرون من البندقية .فت�صبح
تلك املدينة اجلميلة ب�أزقتها النهرية التي متخرها الزوارق ذات الطراز
الإيط ��ايل خاوية اال من �أهلها املتعبني .ولكن �إ�شنباخ الذي وجد نف�سه
حماطا باحل�ي�رة والرتدد،والي�أ� ��س واالمل مل ي�ستط ��ع ان يتخذ قرارا
بالهروب من م�صريه .
لكن ��ه �آ�صبح �ضحية لهذا ال ��داء الذي �إجتاح املدين ��ة .وقبيل ان ي�سقط
�صريع ��ا كان ال�صب ��ي تادزيو �أمامه وكل واحد ينظ ��ر اىل االخر بفزع.
وي�صف الكاتب اللقطة الأخرية من الرواية بقوله "
" كان يبدو له الفتى ال�شاحب واجلدير باحلب هناك خارج ال�شاطيء
يبت�س ��م ل ��ه ويل ��وّ ح بي ��ده وق ��د نزعها م ��ن على خ�ص ��ره ،ب�إ�ش ��ارة اىل
اخلروج والتحليق يف ال�سماء اىل النهاية العظيمة املوعودة "
لق ��د ح ��اول املخرج الإيطايل الكب�ي�ر في�سكونتي ان يرتج ��م هذا العمل
الفن ��ي ال�ش ّي ��ق �سينمائي ��ا .وجنحت عبقريت ��ه يف منح الرواي ��ة ر�ؤية
�أخرى يف �شريط �سينمائي بنف�س اال�سم� ،أي موت يف البندقية والذي
مت �إنتاجه يف بداية �سبعينات القرن الع�شرين ،ليظل عالمة م�ضيئة يف
االبداع ال�سينمائي
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توماس مان يكتب عن تشيخوف
ترجمة :ثامر ياسين طه

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪﺓ

عندما تويف ت�شيخوف م�صدورا يف بادنقلري يف
مت ��وز ع ��ام  1904كن ��ت الازال �شاب ��ا يافعا دخل
لتوه احلق ��ل االدبي ويف جعبت ��ه ي�ضع ق�ص�ص
ورواي ��ة م�ساهم ت�أثري بالنت ��اج االدب الرو�سي
للقرن التا�سع ع�شر ،بق�سط غري قليل يف كتابتها،
ولطاملا حاولت اليوم ،ولكن دون جدوى،
ان ا�سرتج ��ع االث ��ر ال ��ذي تركه يف نف�س ��ي حينها
موت الكات ��ب الرو�سي ال ��ذي كان يبكرين بخم�سة
ع�ش ��ر عام ��ا ،اج ��دين عاجزا متام ��ا ع ��ن ان اتذكر،
يرثن
فالبد ان اعالن وفاته يف ال�صحف االملانية مل ِ
كث�ي�ر ًا ،وال�ش ��ك ان كل م ��ا كتب ع ��ن ت�شيخوف يف
تل ��ك املنا�سبة مل يفلح يف تعميق وعيي بعظمة هذا
االن�س ��ان الذي فقدته رو�سيا مبك ��رة ،وفقده العامل
مبكرا ،وحمتم ��ل اي�ضا ان كل ما كتب يف نعيه كان
هو االخ ��ر ا�سري اجله ��ل ذاته الذي طب ��ع ت�صوري
ل ��ه وحدد موقفي ازاء حيات ��ه وعمله االدبي ،ولكن
موقف ��ي هذا اخذ يعاين مب ��رور ال�سنني تغريا وان
كان بطيئ ��ا فان ��ه م�ستمر .ولكن دعن ��ا نت�ساءل االن
عن ا�سباب ه ��ذا اجلهل ،وبقدر ما يتعلق االمر بي،
فانني ا�ستطيع تربي ��ره بتقرير كوين وقتها مولعا
ا�شد الول ��ع باالعمال االدبية العظيم ��ة ذات النف�س
الطويل ،بتلك املالحم اخلالدة التي يتطلب بنا�ؤها
جلدا و�صربا عظيم�ي�ن ،والنني كنت حينها واحدا
م ��ن املتعبدي ��ن يف حماري ��ب بل ��زاك وتول�ست ��وي
وقاغ�ن�ر ،اذ مل تك ��ن عيناي لرتي ��ا �سواهم ومل تكن
ا�سم ��ى طموحاتي �س ��وى ان ابزه ��م ان ا�ستطعت،
وت�شيخوف كموبا�س ��ان الذي ا�صبحت اكرث تذوقا
العمال ��ه ومعرف ��ة بها بعد ذلك بوق ��ت ق�صري ،امتاز
ب�أن ��ه كان يعرب عن نف�سه �ضم ��ن اطر اكرث حتديد-
يف الق�صة الق�صرية التي التتطلب �سنينا او عقودا
من اجلل ��د البطويل املتوا�ص ��ل والتي ميكن لكتاب
اق ��ل �ش�أن ًا من ه�ؤالء العمالقة مب ��ا اليقا�س اجنزها
يف ا�سابي ��ع  ،بل رمبا اي ��ام ،كنت اذاك انظر ب�شيء
م ��ن االحتقار اىل كتاب الق�ص ��ة الق�صرية وقد غاب
ع ��ن ذهني مدى الغن ��ى والعمق الداخلي�ي�ن اللذين
ميك ��ن للعم ��ل الق�صري واملرك ��ز اكت�سابهم ��ا من قلم
عبقري ،كان ادراكي قا�صرا على ا�ستيعاب كيف ان
االيجاز لو متكن من ت�شرب واحت�ضان كلية احلياة
وامتالئه ��ا لرقي اىل م�ستوى املالح ��م اخلالدة ،بل

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻗﺼــﺔ اﻧﻬﻴــﺎر ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣــﺎس
ﻣــﺎن ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٠١ﺗﺼــﻮر اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺮاﺟــﻊ
ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﺑــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ أرﺑﻌــﺔ أﺟﻴــﺎل ،وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك واﻵﺧــﺮ ﻫﺎﻧــﻮ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﺘﻠﻬﻢ ﻣــﺎن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ )ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﺎن ﻟﻮﺑــﻚ(.
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓــﻲ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎء اﻟﺸــﻮارع وﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ أﺧــﺮ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻮﺑــﻚ
ﻣﻮﻃــﻦ ﻣــﺎن اﻷﺻﻠــﻲ ،ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﻢ ﻟﻮﺑــﻚ.

ا�شع ��ر بانه ق ��د ا�سيء تقيي ��م ت�شيخ ��وف ل�سنوات
طويل ��ة يف اوروب ��ا كم ��ا يف رو�سي ��ا وذل ��ك ب�سبب
موقف ��ه النقدي املت�ش ��دد واملت�شكك م ��ن نف�سه ومن
انتاج ��ه االدب ��ي ،وبكلمة اخرى ،ب�سب ��ب توا�ضعه
املف ��رط ال ��ذي وان كان بح ��د ذات ف�ضيل ��ة حمببة،
فانه قاد العامل اىل ابخا�سه حقه من االهتمام ،ويف
احلقيق ��ة ميكن القول ب�أن ت�شيخوف قد �ضرب مثال
�سيئ ��ا بتوا�ضعه هذا ،حيث ان تقييم االخرين لنا ال
يخلو من ت�أثري بتقييمنا نحن النف�سنا  ،ولرمبا بلغ
هذا الت�أث ��ر احيانا حد الت�شويه ،لقد ظل ت�شيخوف
طويال مقتنعا بعدم اهمية موهبته وبتفاهته ادبيا،
وقد عان ��ت عملي ��ة اكت�سابه للح ��د االدين من الثقة
بالنف�س وال�ضروري جلعل االخرين يقون به ت�أثرا
اليما و�س ��ارت بخطى �شديدة البطء ،ومل يكن لديه
حتى النهاية �شيء من اوهام العظمة التي ين�سجها
معظم الفنانني حول ذواتهم وال كان عنده �شيء من
توه ��م احلكمة والنبوءة ال ��ذي امتاز به تول�ستوي
ال ��ذي كان ينظ ��ر اىل اديبنا بعطف ف�ي�رى فيه ،كما
قال غوركي"\ ،رجال متوا�ضعا هادئا ممتازا\" .ان
اطراء كهذا من رجل اليقل كربياء عن فاغرن الميلك
اال ان ان يث�ي�ر ده�شتن ��ا ،وبال �شك ف ��ان ت�شيخوف
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ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن اﻷوﻟــﻰ ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠١ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٦ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻊ ﻧﺸــﺮ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠٣ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣ ـ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰا ﻗــﺎد
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻟــﻶداب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٢٩ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻻ ﺗﻤﻨــﺢ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﻤــﻞ ﻣﺤــﺪد ،ﺣــﺪدت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ رواﻳــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك
ﻛﺴــﺒﺐ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺤﺼﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﺋــﺰة.

ﺑــﺪأ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٨٩٧وﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ وﻗﺘﻬــﺎ ٢٢
ﺳــﻨﺔ ،اﻛﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ،١٩٠٠وﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ .١٩٠١
ﻛﺎن ﻫﺪﻓــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤــﻲ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ ،ﻗﹸﺪﻣــﺖ ﻛﻤﻠﺤﻤــﺔ
ﹸأﺳــﺮﻳﺔ.

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼفGiacomoAntonioMarastoni:

لفا ق
حد ت ��ه
يف
الفني ��ة كث�ي�را
و كثا فت ��ه
من االعم ��ال ال�ضخمة الطويلة الت ��ي الجتد منا�صا
م ��ن ان تته ��ادى وتهب ��ط احيان ��ا فاق ��دة �شدته ��ا
ومتا�سكه ��ا م�ست�سلمة لنوع م ��ن الفتور اململ ،وان
كن ��ت قد ادركت هذه احلقيقة يف ال�سنوات الالحقة
م ��ن حياتي ف ��ان الف�ض ��ل يف ذل ��ك امنا يع ��ود فقط
الن�شغايل بفن ت�شيخوف الروائي الذي ،وا�ستطيع
ان اقولها االن مقتنعا ،قل ان جند له نظريا يف االدب
االوروبي .ولنتحدث االن على نطاق او�سع ،ف�أنني

رمب ��ا كان تلق ��ي اط ��راء تول�ستوي ه ��ذا بابت�سامة
مهذبة التخلو من تهكم ،حيث ان االحرتام امل�شوب
ب�ش ��يء من التهكم ،كان الطابع الغالب على عالقته،
بذلك العمالق القادم من يا�سنايا بوليانا ،واحيانا،
ولي� ��س بالطب ��ع وجها لوج ��ه مع ت ل ��ك ال�شخ�صية
الطاغي ��ة وامن ��ا يف ر�سائ ��ل موجه ��ة اىل �شخ� ��ص
ثال ��ث ،كان ه ��ذا التهك ��م يتفج ��ر ليك�ش ��ف عن مترد
�ص ��رمي ،فعند عودته من جزيرة �ساخالني املوح�شة
حي ��ث كان ال�سجن ��اء يق�ض ��ون حمكومياته ��م كتب
ت�شيخ ��وف " :لكم كنت ا�صبحت غبي ��ا جافا اليوم
لو قدر يل البقاء بني جدراين االربعة ،نقبل رحلتي
هذه كنت اظ ��ن (رباعية كرت ��زر) لتول�ستوي حدثا
عظيما ،ام ��ا االن فانها تبدو يل م�ضحكة و�سخيفة،
لق ��د ازعجته اوه ��ام تول�ستوي بالعظم ��ة والنب�ؤة
فكت ��ب يق ��ول" فلتذه ��ب فل�سفة جبابرة ه ��ذا العامل
اىل ال�شيط ��ان ،الن كل احلكم ��اء طغاة كاجلرناالت
وق�س ��اة كاجل�ن�راالت ،مهم ��ا كان ��وا مقتنع�ي�ن
بع�صمته ��م ،ان ال ��ذي ا�ستفزه لقول ه ��ذا كان اتهام
تول�ست ��وي لالطباء ونعته اياه ��م باالوغاد عدميي
النف ��ع فت�شيخ ��وف نف�س ��ه كان طبيب ��ا وه ��ب نف�سه
ملهنت ��ه واحبه ��ا و�آم ��ن ب�أن العل ��م ق ��وة دافعة نحو
التق ��دم وب�أنه ع ��دو لالو�ضاع االن�ساني ��ة البائ�سة،
فاحلكم ��ة القائل ��ة بع ��دم جمابه ��ة الظل ��م بالعن ��ف
وباملقاومة ال�سلبية التي �آمن بها تول�ستوي ا�ضافة
اىل احتق ��اره للمدنية والتق ��دم العلمي مل تكن عند
ت�شيخ ��وف �س ��وى لغو رجع ��ي ،فمهم ��ا كان الرجل
عظيم ��ا ف�أن ��ه اليحق له �سن القوان�ي�ن يف موا�ضيع
يجهله ��ا كل اجله ��ل ،ه ��ذا م ��ا كان ت�شيخ ��وف يلوم
تول�ستوي عليه.

