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لطفية الدليمي

كان���ت رواي���ة توما�س مان، تق���دم حكاية عائلة 
باعتباره���ا ق�صة املانيا  وال�ص���راع الدائر فيها 
ب���ن املبادئ وامل�صالح، وتوما�س مان يدرك اأن 
ال�صلط���ة �صت�صل اإىل اي���دي جمموعة مغرورة 
من املغامرين  واجل���راالت املت�صللن والقادة 
املزيف���ن، يعتق���د كما كتب يف الع���ام 1922 اإن 
اأح���د ه���ذه النم���اذج ظه���ر يف �صخ����س ادولف 
هتلر، كان النازيون كلهم ت�صميم على اإخ�صاع 
الثقاف���ة ل�صيطرته���م، وه���و االأمر ال���ذي بداأوا 
بتنفي���ذه بالفع���ل بع���د �صع���ود هتل���ر لل�صلط���ة 
ع���ام 1933، حيث اأ�صبح منظ���رًا ماألوفًا  حرق 
الكتب وطرد اأ�صاتذة اجلامعة، ففي �صهر واحد 
ُط���رد األ���ف و�صبعمائة م���ن ا�صات���ذة اجلامعات 
بحج���ة اإنه���م ي�صاري���ون، فيم���ا قرر ع���دد كبري 
م���ن االأدب���اء واملفكرين الهج���رة خ���ارج اأملانيا 
هربًا من م�صايق���ات كتائب ال�صباب بقم�صانهم 
البنية واأ�صرطة االأذرع املر�صوم عليها ال�صليب 

املعقوف.
ب���داأت خماوف توما�س مان ت���زداد بخ�صو�س 
ع���دد من الدفاتر التي خّباأها يف درج مكتبه يف 
ميون���خ. كان���ت الدفاتر حت���وي يومياته  التي 
يخ�ص���ى عليها اأن تقع بيد النازين. وبعد ثالثة 
اأ�صابي���ع من القل���ق بعث توما�س م���ان مفاتيح 
االأدراج الأبن���ه غول���و ال���ذي بق���ي يف ميون���خ، 
طالب���ًا منه اأن يقوم ب�صح���ن تلك الدفاتر بعد ان 
ي�صعه���ا يف حقيب���ة حمكمة االإغ���الق وير�صلها 
عن طريق القطار يكتب الأبنه :"اإنني واثق من 
ح�ص���ن ت�صرف���ك، وباأنك �صتك���ون حري�صًا على 
�صري���ة االأم���ر"، يف ال�صابع ع�صر م���ن اآذار عام 
1933، ير�صل االأبن احلقيبة اىل حمطة القطار 
بيد اأحد معاونيه"هانز هول�صتر"الذي ات�صح 
فيما بع���د اإنه خمرب ن���ازي، والغريب اإنه ذهب 
بها اىل حمطة القط���ار بعد اأن بعث تقريرًا اىل 

ال�صرطة ال�صيا�صي���ة، ويف حمطة القطار كانت 
هناك تعليمات من ال�صرطة احلدودية بتفتي�س 
احلقيب���ة، فق���د كان يعتق���د اأن به���ا من�ص���ورات 
�صيا�صي���ة، اأم���ا الدفاتر فقد نظ���ر اإليها بو�صفها 
م�ص���ودة لرواي���ة، توما�س مان يتلق���ى يف ذلك 
الوقت خ���ربًا جديدًا، ال�صرط���ة ال�صرية ت�صتعد 
لتفتي����س منزل���ه. يف الث���اين م���ن اأي���ار وبع���د 
انتظار طويل، جاء اخلرب القاطع بان احلقيبة 
موج���ودة يف االأرا�ص���ي ال�صوي�صري���ة يكت���ب 
توما�س م���ان :"راحة عميقة وقوي���ة اأن ت�صعر 
باأنك 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 1929 -، يع���د نف�صه املانيا 
يعي����س يف اخل���ارج،  لكنه بن احل���ن واالخر 
يطل���ق ت�صريح���ات �ص���د نظام احلك���م، و�صف 

النازي���ن  منذ وقت مبك���ر بانهم  :"اأعداء الفكر 
وال يهمه���م  اأن يعلم���وا اأو يتعاي�ص���وا م���ع اأي���ة 
فكرة، بل يف�صل���ون اأن يروا للجماهري  �صادرة 
يف الغب���اء، اإنهم  ميرغون بالرتاب  ويدو�صون 
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 االأملانية، كانت ثمة جمموعة 
من نظام احلكم  تريد ترك توما�س مان و�صاأنه، 
اإال اأن غوبل���ز ظل يث���ري حفيظ���ة الفوهرر �صد  
الكاتب"امل�صاغ���ب"، وبعد م���داوالت وخالفات 
ب���ن اأع�ص���اء  احل���زب النازي ينت�ص���ر اجلناح  
 1938 الع���ام  ويف  �صن���وات  بع���د  املت�ص���دد. 
تتخذ ال�صلطات االملانية ق���رارًا بحرق موؤلفات 

توما�س مان ومنعها من التداول.
عندما بلغ توما�س مان الثالثة ع�صرة من عمره 
ع���ر يف مكتب���ة والده عل���ى ن�صخ���ة قدمية من 
كت���اب فاو�ص���ت املطب���وع ع���ام 1587، �صحرته 
احلكاي���ة، بعده���ا قراأ م���ا كتبه غوت���ه، فقرر اأن 
يوؤل���ف رواي���ة يعطي فيه���ا وجهة نظ���ر اإن�صان 
الق���رن الع�صري���ن ل�صخ�صية فاو�ص���ت، �صتكون 
الرواي���ة بعنوان"دكت���ور فاو�صتو�س"ت�ص���در 
ع���ام 1947، كان يعي����س منفيًا يف امريكا التي 
و�ص���ل اإليه���ا واأراد اأن يق���دم للع���امل �صهادت���ه 
عم���ا ج���رى خ���الل احلربي���ن العاملي���ن اللتن 
ح�صدت���ا اأرواح املالي���ن، يكت���ب توما����س مان 
يف يوميات���ه:"يف ه���ذه الرواية اأري���د اأن اأقدم 
بطاًل م���ن زماننا، �صخ�صي���ة تراجيدية، ماأ�صاة 
متنقل���ة وقوة ال�صر يف عينيه، وقد باتت حتمل 
اآالم الع�صر و�صروره"لكننا يف رواية توما�س 
م���ان النعر عل���ى فاو�ص���ت واإمنا عل���ى خليفة 
ل���ه ا�صمه"ادري���ان ليفركون"ال���ذي ه���و خليط 
بن �صخ�صي���ة فاو�ص���ت يف احلكاي���ة ال�صعبية 
و�صخ�صية الفيل�صوف نيت�صه الذي كان له االثر 

الكبري عل���ى توما�س م���ان الروائ���ي واالديب، 
تتن���اول الرواي���ة الف���رتة م���ا ب���ن ع���ام 1885 
ال�صن���ة الت���ي ن�ص���ر فيها كت���اب نيت�ص���ه ال�صهري 
هك���ذا تكلم زراد�صت، وتنتهي عام 1945 حيث 
توقفت احلرب العاملية الثانية باندحار اأملانيا، 
وكان توما����س م���ان يعتقد اإن ه���ذه الفرتة كان 
فيه���ا املجتم���ع االأمل���اين مري�صًا، خ�ص���رت فيها 
املاني���ا حربن عامليت���ن، وي�صب���ه توما�س مان 
م���ا ح�ص���ل يف اأملانيا مب���ا حدث لبط���ل روايته 
املو�صيقار اأدريان ليفركون، اإذ اأغواه ال�صيطان 
لياأخ���ذه اىل طري���ق اله���الك مثلم���ا ج���ر ح���كام 
املاني���ا الب���الد اىل امل���وت والدم���ار واحلروب، 
حيث جند الراوي وه���و اأ�صتاذ متقاعد معجب 
اىل حد التقدي����س ب�صخ�صية املو�صيقي اأدريان 
ليفرك���ون، وه���و ن���وع م���ن عب���ادة ال�صخ�صية 
االملاني���ة، فادري���ان برغ���م تفوق���ه العقل���ي يقع 

�صحية ال�صيطان الذي ميثل ال�صر، اإنه الدكتور 
فاو�صتو����س وه���و ميث���ل ال�ص���ر املطل���ق الذي 
يقول عنه توما�س مان اإنه البد منه"فالعبقرية 
اخلالقة ال ميكنها اأبدًا اأن تزهر من دون تواطوؤ 

جهنم معها. فاخلري ال ي�صنع اإبداعًا".
وجن���د توما�س مان يف الرواية يخاطب معلمه 
نيت�ص���ه يف �صط���ور مع���ربة تلخ����س لن���ا فكرة 
الرواي���ة: اإننا النخلق من الع���دم �صيئًا جديدًا، 
فذلك من �صاأن االآخري���ن، اإننا نفّرج عن اأنف�صنا 
فق���ط، ونطل���ق احلري���ة. اإنن���ا ن���دع ال�صع���ور 
بوط���اأة النف����س وال�صك���وك و�صواه���ا تذه���ب 
اىل ال�صيط���ان، فعلي���ك اأن���ت اأن مته���د ال�صبيل، 
اىل  الطري���ق  و�ص���ق  االأر����س  يف  فاأ�ص���رب 
امل�صتقبل، ف���اإذا ال�صبية يتبعون���ك، فهم لي�صوا 
بحاجة اىل اجلنون ليفعلوا ذلك، فجنونك اأنت 
كفاه���م �ص���ر اجلن���ون، فعلى جنون���ك يعي�صون 
اأ�صح���اء، وعلى اأكتافهم تعي����س اأنت �صحيحًا، 
اأفهمت،فان���ك لن ت�ص���ق لنف�ص���ك الطريق و�صط 
�صع���اب الزم���ن، بل اإن���ك ت�صق الطري���ق و�صط 

الزمان نف�صه".
يف فاو�صت غوته كما يف فاو�صت فالريي ومن 
بعده توما�س مان نحن اإزاء بطل الير�صى مبا 
و�ص���ل اإليه من معرفة وعل���م، وكما اأن فاو�صت 
غوت���ه كان عليه اأن ُي�صلم نف�ص���ه لل�صيطان، فان 
فاو�ص���ت م���ان ي�صح���ى ب���كل وجوده م���ن اأجل 
االإله���ام ال�صيطاين، وبينما ينقذ احلب فاو�صت 
غوته، فاإن العالقة مع املراأة حترم بطل توما�س 
مان من لذه االإح�صا����س باحلب. فاو�صت غوته 
ترم���ز مل�صري الب�صرية، بينم���ا فاو�صت توما�س 
م���ان ت�ص���ري اىل حمن���ة ال�صع���ب االأمل���اين الذي 
ف���وق  النازية"اأملاني���ا  ل�صع���ارات  نف�ص���ه  �صّل���م 
اجلميع"وكان م�ص���ريه يف النهاية الدمار مثل 

بطل الرواية.

نهيار الربجوازية االوربية
يف ال�صاد�ص���ة ع�ص���ر من عمره  يتوف���ى والده ، 
، في�صط���ر للعمل يف اإحدى امله���ن احلرة ، لكن 
تاأليف رواية تروي حكاية عائلته ، كان هاج�صه 
االكرب ، الق�صة �صتدور 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 �صيكون حم���ور الرواية 
واالأ�صخا����س االآخ���رون: العائل���ة ، االأق���ارب ، 
االأ�صدقاء  �صيكونون  اخللفية  والظالل ، هانو 
ي�ص���كل نهاي���ة عائل���ة  ، عائلة حتت�ص���ر ، متحى 
م���ن االأر�س ، انه ل�ص���يء حمزن  بالن�صبة  للذي 
عا�صر ازدهار هذه العائلة  وتفتحها ، وم�صري 
ال�صب���ي هان���و هو م�ص���ري توما�س م���ان وهو 
ي�صاه���د اأملانيا تنهار ، �صوف لن يروي توما�س 
م���ان ق�صة  "هان���و " ، بل �صيب���داأ قبلها بكثري ، 
�صينق���ب يف التاري���خ ، �صيك���ون ال�ص���وؤال ملاذا 
يرف����س هانو فكرة اال�صتمرار يف احلياة ،  لقد 
و�صع توما�س مان الئحة باأ�صماء ال�صخ�صيات، 
اأم���ا �صفاته���ا ف�صياأخذه���ا من �صج���الت عائلته 
، ان���ه يوؤل���ف رواي���ة اأ�صب���ه بالتاري���خ ، �صورة 
يوؤطره���ا  املكت���ب  عل���ى  ي�صعه���ا  تول�صت���وي 
بالزه���ور  واىل جانبه���ا ن�صخ���ة م���ن "احلرب 
وال�صلم" ، حتولت غرفت���ه اىل اآر�صيف لتاريخ 
املاني���ا ، ان���ه يري���د معرف���ة كل �ص���يء ، �صم���ع 
مث���ل �صديق���ه   �صبنجلر مبوت نيت�ص���ه ، كانت 
الرواي���ة يف طريقه���ا اىل النهاي���ة ، لك���ن اأ�صرة 
انها تقاوم   ، "بوندن���ربوك" التريد ان تنه���ار 
م�صريه���ا ، لكنه���ا ت�صي���خ بب���طء ، كل مقومات 
الياأ����س موجودة . عام 1900 يكتب ال�صفحات 
االأخ���رية ، يقوم بحزمه���ا واإر�صالها اىل اإحدى 
دور الن�ص���ر ، يف ه���ذه االأثناء يت���م ا�صتدعاوؤه 
اىل اخلدم���ة الع�صكري���ة  ، ان���ه اليح���ب طريقة 
اجلي����س يف احلياة ، املار�صات الع�صكرية تثري 
في���ه اال�صمئزاز ، ي�ص���اب باملر�س ، ا�صبه بكاآبة 
تخللته���ا ح���االت م���ن الفرح ح���ن اأر�ص���ل اليه 
النا�ص���ر ر�صال���ة يق���ول فيها ان الرواي���ة جميلة 
جدًا لكنها طويلة ، ويقرتح النا�صر اخت�صارها 
اىل الن�ص���ف ، اق���رتاح مرفو����س فه���و اأراد ان 
يكت���ب تاريخًا كاماًل الميكن اختزاله ، قد يكون 
النا�صر حمقًا لكنه لن ير�صخ ل�صروطه ، الميكن 
اال�صتغناء عن اية �صفحة من �صفحات الرواية 
، ويعفى توما�س مان من اجلي�س ب�صبب مر�صه 
، النا�ص���ر ير�ص���خ اأمام اإ�ص���رار املوؤلف لت�صدر 
"اأ�ص���رة بودن���ربوك" ع���ام 1901 م���ع عنوان 
فرعي "�صقوط عائلة" ، ويقراأها ال�صاعر ريلكة 
فيكت���ب يف اإح���دى ال�صح���ف :"ه���ذه الرواي���ة 
�صتعي�س مع الزمن" ، اإال اأن الرواية مل تلق  يف 
البداي���ة جناحًا كبريًا يف االأيام االأوىل فلم تبع 
خ���الل اأ�صابيع �صوى ن�صخت���ن ، واأقل من األف 
يف �صنته���ا االأوىل ، لكنها خالل احلرب العاملية 
االأوىل �صتك���ون عل���ى قائم���ة االأف�ص���ل مبيع���ًا 
لت�ص���ل مبيعاتها اىل ثالث���ة مالين ، انها املانيا 
التي عل���ى و�صك ال�صقوط  ، يكتب توما�س مان 
بع���د �صنوات ليجي���ب على �ص���وؤال طرحه عليه  
�صبنجل���ر حول نبوءت���ه بتف�صخ الع���امل القدمي 
كم���ا ج���اء يف اأ�صرة بودن���ربوك :"مل يخطر يل 
ب���اأي ح���ال ، اين يف ه���ذا الكت���اب  ق���د اعطيت  
�صيئًا هامًا يتخطى حدود الفن وحدود ال�صرية 
الذاتية ، واين قد قدمت �صورة للحياة يف هذه 
املدين���ة يف الق���رن التا�صع ع�ص���ر ، اأي �صيئًا من 
التاري���خ ، ومل يخطر يل اأن اإجن���از هذا العمل  
يع���ود اىل م���ا يت�صمن���ه يف نف�ص���ي االآن م���ن 
التاري���خ الذهن���ي  للربجوازي���ة االأملانية  على 
وجه االإط���الق ، �صيء ثال���ث مل اأتخيله  يف اية 
�ص���ورة م���ن ال�صور ، وه���و ان االهتم���ام بهذا 
الكت���اب �صيتج���اوز مو�صوعيًا وذهني���ًا حدود 
املانيا وان ق�صة انحالل عائلة  قد يثري اأ�صجان 
الربجوازي���ة  وانها قد تتع���رف على نف�صها يف 
ه���ذا الكت���اب من جدي���د ، وباالخت�ص���ار مل اكن 
ح���ن و�صعت ه���ذا الكت���اب االملاين م���ن حيث 
ال�صكل واملو�صوع  اين رمبا �صورت �صيئًا من 

الق�صة النف�صية للربجوازية االأوروبية".

  رواي���ة هريمان هي�ّصه )الكري���ات الزجاجية( ورواية توما�س مان )املوت 
يف البندقي���ة( كانت���ا حتت���الن مكان���ة اأث���رية يف مكتبت���ي، وهم���ا الكتابان 
اللذان  بخلت باإعارتهما  اإىل االأ�صدقاء وكنت اأخفيهما يف درج  مع الكتب 
االأث���رية ; ، لك���ن عتمة الدرج- التي اأبعدت عنهم���ا اأيدي خاطفي الكتب من 
زوار مكتبت���ي -مل تنقذ الكتابن من نه���م كائنات اأخرى مل اأعهد فيها �صغفا 

بالق���راءة وع�صقا لنوع حمدد من الكتب، ومل يخيل اإيل يف 
يوم  ما اأن تختار الفئران ; عملن من روائع االأدب 

االأملاين، ويبدو اأن الفئ���ران الذواقة تو�صلت 
بطريقة ما اإىل اختي���ار بالغ الذكاء فاأقامت 

وليمة ; له�صم )الكريات الزجاجية( التي 
ُعّدت ل���دى الكثري من القراء من اأ�صعب 

االأعم���ال الروائي���ة ه�صم���ا، ووج���دت 
فيها هي ورواية )املوت يف البندقية( 
االأخ���رى  الكت���ب  ع���ن  ميزته���ا  متع���ة 

وقر�صت اأطراف الكتابن يف وليمة 
ليل عندما ; خال لها اجلو حن 

مغادرت���ي البيت ; اأثناء 
ق�صف بغداد يف 

1998وت�صلل���ت من احلديق���ة اإىل املكتبة ،& ت�صاءلت حينه���ا: هل �صاءت 
الفئ���ران نق�س  مفهوم توما�س مان عن اجلم���ال الذي عّده الهدف االأ�صمى 
للعي����س؟ اأم تراها انتق���دت وح�صية احل�صارات التي تقت���ل الب�صر لتداري 
انهياره���ا ؟ ال اأح���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�صكك ; يف 
ع�صوائي���ة اختيارها..وبقي���ت حادثة ق�ص���م الفئران لهذي���ن الكتابن مثار 
تندر من قبل ; االأ�صدقاء وهم يرون الكتابن املنهو�صن وقد �صاعت 
مالمح كث���ري من �صخ�صي���ات الروايتن وحتول���ت الروايتان 
اإىل عمل���ن خمتلفن ميك���ن اأن يكونا م�صروع���ن مغايرين 
العالقة لهما بالروايتن اال�صليتن ، حدث ذلك ; مبح�س 
م�صادفة ع�صوائية حكمتها ذائقة الفئران الغريبة التي ; 
اأثبتت لنا اأنها ; حت�صن اأختيار االأعمال ال�صهية .. 2 �صّدر 
هريمان هي�ّصه روايته  الكبرية ; بق�صيدة  حملت عنوان  
)الكري���ات الزجاجية(: )وتبداأ يف وج���داين لعبُة اأفكار، 
اهتممت بها منذ �صنن، ا�صُمها \"لعبة الكريات الزجاجية 
\" هيكله���ا املو�صيق���ى، واأ�صا�صه���ا التاأم���ل.( بن���ى هريمان 
هي�صه روايته العظيمة بناء �صيمفونيًا يف قلعة كا�صتاليا قل 
نظريه يف االأدب املعا�صر، وميكن اأن نعّدها كتابا يف الفل�صفة 
وتاري���خ الثقاف���ة والتاريخ واحلكم���ة، و اأواًل وقبل كل �صيء هي 
كتاب عن عظمة املو�صيقى والع�صر الكال�صيكي برمته ، تناول فيه 
الكاتب ثقافة الع�صر بالنقد الدقيق والتقييم، ; و �صرع يف كتابتها 
قبل �صعود النازية 1931 واأنهاها 1942، ومل تن�صر يف املانيا اإال �صنة 
1946 ;يق���ول على ل�صان اإحدى �صخ�صياته يف رواية الكريات الزجاجية: 
)ل���و اأخذنا اال�صتعداد املطمئن للموت، كم���ا يف اأعمال باخ، فاإننا جند فيها 
دائًم���ا العن���اد وال�صجاع���ة اأمام املوت، وجن���د فيها الفرو�صي���ة، ونغمة ِمن 
�صح���ك فوق م�صتوى الب�ص���ر، واإ�صراًقا خالًدا ال ميوت. ه���ذا ما ينبغي اأن 
ينب����س يف لعبنا بالكريات، وينب�س يف حياتنا كلِّها، وينب�س يف ما نفعل 
ويف ما نعاين(. 3 تنعى رواية )املوت يف البندقية ; لتوما�س مان ; ع�صرًا 
كاماًل مو�صكًا على الغروب وتقدم لعهد اأوروبي جديد هو ع�صر االآلة الذي 
طب���ع احلياة املعا�ص���رة بلم�صته املعدني���ة الباردة �ص���واء يف الفن واالأدب 
والفكر واالقت�صاد وال�صيا�صة،  وناق�س توما�س مان  مفهوم الفن واجلمال  
وعبادة بع�س املثقفن البِطرين لهما ، بطله )اآ�صنباخ( الذي يعاين من عقم 
اإبداع���ي �ص���ل قدرته على التاألي���ف املو�صيقي ، يب���دو ; اختياره للعي�س يف 
مدين���ة ) البندقي���ة (التي �صربه���ا الطاعون، جت�صيدًا حي���ًا لطبقة اأوروبية 
كامل���ة  متهاوية كانت تعترب اجلمال قيمة مقد�صة ال ميكن امل�صاومة عليها،  
و�صط ع���امل يتداعى باأفكاره ومفاهيمه ، وعندئ���ذ يتحول املوت ; اإىل حل  
وحيد  حن تتغلب  االآيرو�صية على نزعات الروح ; وانح�صارها  باجلمال 
الفاين  الذي يكابد الب�صر من اأجل تخليده وبقائه ..يقول توما�س 
مان  على ل�صان بطلته روزايل وهي تخاطب ابنتها يف 
رواية) املخدوعة(   يف متجيده الفل�صفي  للموت: 
)ال تنع���تِ  الطبيع���ة باخل���داع والق�ص���وة. 
�صاأذه���ب االآن رغم���ًا عن���ي بعي���دًا عنكم 
وع���ن احلي���اة وربيعه���ا. ولك���ن كيف 
�صيك���ون الربيع بال امل���وت؟ اإن املوت 
�صبب عظي���م للحياة.!.(. لق���د بعثت لنا 
الفئران  بر�صالة �صاخرة من حريتنا اأمام املوت  
وحماولة فل�صفته وتف�ص���ريه  واخت�صرت لنا الفكرة :اأن 
نتقبل احلي���اة واملوت ونتمت���ع باجلمال والوج���ود دون هو�س 
لتحلي���ل ; مع�صل���ة امل���وت& ; اأو البحث عن م�صادات���ه يف فكرة اخللود 
وال�صب���اب اخلال���د  الت���ي ا�صتع�صت على بط���ل الرواية عندم���ا جف نبع 
االإب���داع لديه بهيمنة ع�ص���ر ال�صناعة واالآلة ; و�صي���وع  النزعات العدمية 

بعد احلرب العاملية االأوىل.

بين هتلر وفاوست 
والبحث 

عن  

مل يسبق أن رأوا آباهم يف وضع بائس كهذا، فعندما توالت األحداث العاصفة يف 

أملانيا بداية عام 1933، كان توماس مان يف رحلة خارج البالد، وقد استقر رأيه بأنه 

اليستطيع العودة إىل بالده، فقد أصبح هتلر مستشارًا ألملانيا، 

قبل هذا التاريخ بثالثة عرش عامًا 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 

ة   
لد

خا
ل 

ما
أع

5 بودنبــروك. قصــة انهيــار عائلــة مــن تأليــف الكاتــب األلمانــي تومــاس 
مــان، نُشــرت للمــرة األولــى فــي عــام ١٩٠١، تصــور الروايــة تراجــع 
عائلــة تجاريــة برجوازيــة غنيــة مــن شــمال ألمانيــا بالتحديــد مــن مدينة 
لوبــك علــى مــد أربعــة أجيــال، ويظهــر التراجــع بشــكل واضــح فــي 
ــة  ــي كتاب ــروك. ف ــو بودنب ــر هان ــروك واآلخ ــتيان بودنب ــخصية كريس ش
الروايــة اســتلهم مــان الكثيــر مــن تاريــخ عائلتــه (عائلــة مــان لوبــك).
ــة تشــترك فــي  ــة التــي يعيــش فيهــا عائلــة بودنبــروك فــي الرواي المدين
ــك  ــة لوب ــع مدين ــر م ــل أخ ــوارع وتفاصي ــماء الش ــن أس ــر م الكثي

موطــن مــان األصلــي، مــع ذلــك ال تذكــر الروايــة اســم لوبــك.

بودنبــروك هــي روايــة تومــاس مــان األولــى، نُشــرت فــي عــام ١٩٠١ عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 
٢٦ ســنة، مــع نشــر الطبعــة الثانيــة فــي عــام ١٩٠٣ كانــت الروايــة قــد القــت نجاحــاً كبيــراً قــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام ١٩٢٩، فعل ــي ع ــآلداب ف ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــول عل ــى الحص ــان إل ــاس م توم
ــروك  ــة بودنب ــة الســويدية رواي ــح بســبب عمــل محــدد، حــددت األكاديمي ــل ال تمن ــزة نوب أن جائ

ــزة. ــه علــى الجائ كســبب رئيســي لحصول

بــدأ تومــاس مــان كتابــة الروايــة فــي أكتوبــر مــن العــام ١٨٩٧ وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا ٢٢ 
ــر ١٩٠١.  ــة خــالل ثــالث ســنوات فــي يوليــو ١٩٠٠، ونُشــرت فــي أكتوب ســنة، اكتملــت الرواي
دمــت كملحمــة  كان هدفــه كتابــة روايــة عــن الصــراع بيــن عالمــي رجــال األعمــال والفنانيــن، قُ

أُســرية.

ترجمة: محمود ابراهيم الدسوقي

مراجعة: د.عبدالرحمن بدوي

GiacomoAntonioMarastoni:لوحة الغالف

توماس مان: الموت سبب عظيم للحياة
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علي عبد األمير صالح  

إبراهيم الخطيب 

يف �صه���ر اأبريل من �صن���ة 1934، دعا النا�صر 
 ،Alfred Knopf االأمريكي األفريد كنوب
توما�س م���ان )1875� 1955( وزوجته كاتيا 
لعب���ور املحي���ط االأطل�ص���ي، واملك���وث ع�صرة 
اأيام يف نيويورك، مبنا�صبة �صدور الرتجمة 
االإجنليزي���ة للجزء االأول م���ن رباعية الكاتب 
االأملاين »يو�صف واإخوته« التي ا�صتوحاها من 
ن�س الت���وراة. امتطى الزوجان منت الباخرة 
»فولين���دام « يف اأوا�ص���ط �صه���ر ماي���و، حيث 
ان�صغ���ال طيلة املدة الت���ي ا�صتغرقها عبورهما 
املحي���ط مبمار�ص���ة ريا�ص���ة الغول���ف، ولعبة 
ال�صط���رجن، وم�صاه���دة االأف���الم ال�صينمائية، 
لك���ن توما�س مان كر�س ج���زءا مهما من وقته 
لقراءة رواي���ة »دونكي�صوت« يف طبعة اأملانية 
م���ن اأربع���ة اأج���زاء، م���ع تدوي���ن انطباعات���ه 

االأوىل عنها، ق�صد �صياغتها فيما بعد.
كان���ت االأو�ص���اع يف اأملاني���ا تتط���ور ب�صرعة 
كبرية منذرة بخطر و�صيك بعد ا�صتيالء هتلر 
عل���ى ال�صلطة، وكان املثقفون االأملان املعادون 
للنازي���ة ي�صتعجلون توما�س مان التعبري عن 
موقفه منها بع���د عودته من منفاه االختياري 
يف �صوي�ص���را. لك���ن الكاتب، فيما يب���دو، اآثر 
ال�صم���ت موؤقت���ا، وعو����س ذل���ك انك���ب عل���ى 
�صياغ���ة حتليل���ه لرواي���ة �صرفانت�س يف �صكل 

مقالة طويلة.

قر�ءة عائلية
كان توما����س م���ان قارئ���ا نهم���ا ال يتوقف عن 
ق���راءة الُكّت���اب الذين اأعجب به���م، كال�صكين 
كان���وا اأو معا�صرين، اإىل درج���ة اأنه كان، يف 
كثري م���ن االأحيان، ي�صرك زوجته يف قراءاته 
لكل من بلزاك و�صتاندال وغوته وزوال وكافكا 
وروم���ان روالن وهرم���ان ه�ص���ه و�صتيف���ان 
زفاي���غ، ب���ل كان ي�صرك حت���ى اأطفاله يف ذلك، 
حي���ث كان يتلو عليه���م اآناء امل�ص���اء ن�صو�صا 
خمت���ارة لبع�س الكت���اب، وخا�صة �صرفانت�س 
وغوغ���ول وتول�صت���وي. وتعت���رب »يوميات« 
توما�س مان، التي ن�صرت بعد وفاته، م�صدرا 
ال غنى عن���ه ملعرفة نوعية قراءات���ه، وطبيعة 
تاأث���ري ه���ذه الق���راءات يف كتابت���ه: يف ه���ذا 
ال�ص���دد ميك���ن مالحظة اأن���ه �ص���رع يف قراءة 
»دونكي�صوت« ب�صورة جدي���ة يف اأوائل �صنة 
1934، واأن���ه تاأث���ر باأ�صلوبه���ا اأثن���اء �صياغة 
»يو�صف واإخوته«، معرتفا با�صتلهامه م�صاعر 
عطف �صان�صو بانثا على �صيده اأثناء معاجلته 
عالق���ة النبي يو�صف بزوجة العزيز. لقد تنبه 
توما����س مان حينئذ اإىل اأهمية »دونكي�صوت« 
ودالالتها الكونية، لكن���ه لن يعمد اإىل الكتابة 
ال�صن���ة  م���ن  اأغ�صط����س  �صه���ر  يف  اإال  عنه���ا 
املذك���ورة، حي���ث توخ���ى اإدراج حتليل���ه له���ا 
�صم���ن �صياق متميز ه���و �صياق �صف���ره االأول 
اإىل اأم���ريكا، وم���ن هن���ا اختي���اره »رحلة عرب 
البح���ر �صحب���ة دونكي�ص���وت« عنوان���ا ملقالته 
التي �صي�صدر الق�صم االأول منها على �صفحات 
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نوفم���رب 1934. لق���د �ص���اغ الكات���ب االأملاين 
مقالته عل���ى �صكل يوميات �صف���ر، تتوفر على 
تلوين���ات روائي���ة حاذق���ة، حي���ث كان يعم���د 
اإىل و�ص���ف جمري���ات احلي���اة اليومي���ة على 
ظه���ر الباخرة معلقا ب���ن اآون���ة واأخرى على 
الت�صرفات الغريبة لبع�س الركاب، وم�صجال 
انطباعات���ه ع���ن طبيع���ة االأن�صط���ة الرتفيهية 
التي كان يقوم بها هو وزوجته. غري اأن ما قد 

يب���دو يف الظاه���ر �صياح���ة مرجتل���ة يف ن�س 
رواي���ة �صرفانت����س، اإمن���ا يتجل���ى يف الواقع 
درا�صة حمكم���ة للكتاب ومل�ص���ادره املحتملة، 
بحيث يغ���دو وا�صح���ا اأن توما�س مان تعمق 
يف البحث طوي���ال قبل االإقدام عل���ى الكتابة، 
م�صتفتي���ا يف ذل���ك مراج���ع �صت���ى، م���ن بينها 
�صديق���ه ومرا�صل���ه ع���امل االأ�صاط���ري الدكتور 
كارل كرييني���ي. هك���ذا، خ���الل 111 �صفحة، 
متكن الكاتب االأملاين من االإم�صاك براء ن�س 
مل ت�صتطع موؤلفات عديدة، ومونوغرافيات ال 
ح�صر لها، من اإمتاع القراء مبتابعة تطوراته 
والتوق���ف عند اأدق متف�صالت���ه، وال من اإبراز 
طبيع���ة عالقة كل ذلك بالروح االإ�صبانية حيث 
» ترف���ع اأمة عريق���ة �صكل املح���اكاة ال�صاخرة، 
ون�ص���ق هج���اء اخل�صائ����س القومي���ة )مث���ل 
الفخار واملثالي���ة والكرم( اإىل م�صاف تخييل 
منوذجي تتعرف فيه على نف�صها. اأال يعد هذا 

اأمرا رائعا؟«.

�ألعيب �شرفانت�س
اهت���م توما�س مان اأي�ص���ا بالتغلغل يف ور�س 
عم���ل الكاتب االإ�صباين بغي���ة اكت�صاف »حيله 
واأالعيب���ه« ورغب���ة منه يف معاين���ة االأن�صاق 

ال�صردي���ة التي وظفه���ا والتي وج���د بع�صها 
موازي���ا للعديد من االأن�ص���اق التي ا�صتعملها 
يف كتابات���ه. لقد اأثار انتباه���ه ب�صفة خا�صة 
كيفي���ة معاجلة �صرفانت����س ملخلوقه الفكاهي 
واحلزي���ن يف نف����س الوق���ت، حي���ث الح���ظ 
من���وه االإ�صكايل على امت���داد احلكي، وكيف 
يغ���دو يف خامت���ة املطاف »�صخ�صي���ة رمزية 
ذات بع���د اإن�ص���اين معا�ص���ر«. تنب���ه توما�س 
م���ان كذل���ك اإىل ما اعت�ُ���رب من ط���رف العديد 
من النقاد »اأخط���اء �صردية« اأو »هنات ناجتة 
عن ال�صه���و«، لكنه رّد ذل���ك اإىل كون املعايري 
ال�صردية يف عه���د �صرفانت�س كانت مرتاخية 
وخمتلف���ة ع���ن املعايري ال�صارم���ة امل�صتعملة 

لدى الروائين املعا�صرين.
قراءت���ه  اأثن���اء  االأمل���اين  الكات���ب  يك���ن  مل 
»دونكي�صوت« يعرُب املحي���ط االأطل�صي فقط، 
بل كان يعرب اأي�صا حميط احلكايات العديدة 
واملتداخلة التي ت�ص���كل ل�ُحمة و�صدى رائعة 
�صرفانت����س، والتي ب���دت ل���ه دالالت بع�صها 
وكاأنه���ا ت���ردد اأ�ص���داء حديثة العه���د لكونها 
ذّكرْته مب���ا كان يجري يف اأملاني���ا حينئذ من 
ممار�ص���ات خرق���اء. لك���ن ما �صجل���ه توما�س 
م���ان م���ن مالحظ���ات مل يك���ن فق���ط مديح���ا 
وتنويها بالرواية: فاإثر اإ�صارته اإىل تعاطف 
املوؤلف ب�ص���ورة اإن�صانية مع �صخ�صياته، بل 
وت�صامن���ه معه���م، مل ي���رتدد يف التعبري عن 
ا�صتغرابه من ق�صاوة »دونكي�صوت«، م�صريا 
اإىل اأن بطل الرواية يتلقى من اأ�صناف العقاب 
اجل�صدي املتكرر اأ�صعاف ما تلقاه لو�صيو�س 
يف ق�ص���ة »احلمار الذهب���ي« الأبوليه. بيد اأن 
م���ا يربر تلك الق�ص���اوة، يف اعتق���اده، هو ما 
اأ�صم���اه »�صادي���ة ال�صخرية« الت���ي كانت اأحد 
الق���رن  يف  ال�صائ���دة  االجتماعي���ة  العي���وب 
ال�صاب���ع ع�ص���ر، ع�صر الكات���ب االإ�صباين. اإن 
من �صاأن ه���ذه املالحظ���ة اأن تذكرنا مبا تنبه 

اإلي���ه فالدمي���ري نابوكوف اأي�ص���ا يف درو�صه 
املكر�صة لرواي���ة �صرفانت�س )هارفارد 1951 
الكت���اب »مو�صوعة  اعترب  – 1952( حي���ث 

للق�صوة والعنف املجاين«.

ثقافة �ل�شّطار
يق���راأ  وه���و  م���ان،  توما����س  يك���ف  مل 
ثقافت���ه  ا�صتدع���اء  ع���ن  »دونكي�ص���وت«، 
الوا�صعة، وخا�صة يف جمال نظرية الرواية، 
احل�صاف���ة  بالغ���ة  مبالحظ���ات  اأدىل  حي���ث 
وال�صخ�صي���ة  ال�صاخ���رة  املح���اكاة  ح���ول 
الروائي���ة مت�صائ���ال ع���ن الو�صائ���ج اخلفي���ة 
بتخيي���ل  �صرفانت����س  معي����س  ت�ص���ل  الت���ي 
روايته، وعالقة كل ذلك بالثقافة ال�صطارية. 
وميك���ن القول ب���اأن مفه���وم ال�صخرية �صكل 
حمور اهتم���ام الكاتب االأمل���اين منذ روايته 
»اجلب���ل ال�صحري«، واأنه �صب���ق له اأن عرفها 
بكونه���ا  وتول�صت���وي«  »غوت���ه  مقالت���ه  يف 
»تقاط���ب ب���ن نقي�ص���ن ي���وؤدي اإىل ح�صول 
ان�صج���ام غ���ري متوق���ع«. ويف خطاب���ه الذي 
األقاه ب�صالزب���ورغ �صنة 1952 حتت عنوان 
»الفنان واملجتمع« اأبرز توما�س مان اأن الفن 
» اإذا كان يدفع النا�س تلقائيا اإىل ال�صخرية، 
فاإن االأمر ال يتعلق ب�صخرية حادة وهجائية، 
واإمنا بوعي مرح تنتفي فيه الكراهية ليحل 
حمله���ا اإح�صا�س عمي���ق بالتح���رر«. من هنا 
يب���دو لنا اأن���ه مل يكن م���ن قبي���ل ال�صدفة اأن 
يختم توما�س مان م�صريت���ه االأدبية برواية 
)مل يتمكن م���ن اإنهائها ( يطغ���ى عليها طابع 
املفارقة ال�صاخرة وحتمل عنوان »اعرتافات 
فار����س ال�صناع���ة فيليك����س ك���رول«، والتي 
ق���ال ب�صددها يف يوميات���ه )1918 � 1936( 
اإنها، مثل رواية �صرفانت�س، »ترمي اإىل حث 
النا�س على ال�صخري���ة ب�صورة بناءة، وهو 
م���ا يعني اإغراءهم ك���ي يتمكنوا من التعرف 

حقا على نفو�صهم«.

�لختباء من �لعا�شفة 
بال�شخرية

عق���ب عودت���ه م���ن رحلت���ه اإىل اأم���ريكا، فك���ر 
توما����س مان ملي���ا يف قطع عالقات���ه باأملانيا، 
واخرتاق حالة ال�صمت التي كان يتخبط فيها 
ع���ن طري���ق االإدالء بت�صري���ح علن���ي يت�صمن 
موقف���ه النهائ���ي م���ن االأح���داث املت�صارع���ة. 
بي���د اأن الكاتب ظ���ل مرتددا يف اتخ���اذ قراره 
احلا�صم، االأمر الذي اأدى اإىل حدوث خالفات 
بينه وبن ابنه كالو�س وابنته اإيريكا، ف�صال 
ع���ن تفاقم عالقات���ه باأخيه الكات���ب هايري�س 
بتاري���خ  يوميات���ه«   « كت���ب يف  هك���ذا  م���ان. 
31 يولي���و 1934: »اأح���اول موا�صل���ة كتابة 
» يو�ص���ف واإخوت���ه «، لكنن���ي ال اأمتك���ن م���ن 
حتب���ري �ص���وى ب�صع���ة اأ�صط���ر يف الي���وم ... 
واحلال اأنن���ي اأفكر يف اأمور اأخرى ت�صغلني. 
بال�صب���ط اأفكر يف الكتابة ع���ن اأملانيا، واإنقاذ 
روح���ي بوا�صط���ة ر�صالة عميق���ة موجهة اإىل 
العموم«. لق���د كانت الر�صالة عميقة فعال، لكن 
توما�س مان لن يق���وم بن�صرها اإال يف خريف 
�صن���ة 1936 . تبق���ى هنالك اأ�صئل���ة معلقة من 
املحتم���ل اأن تخام���ر ق���ارئ كت���اب »رحلة عرب 
البح���ر �صحب���ة دونكي�ص���وت«، ال���ذي �ص���در 
بطبعة حديثة باالإ�صبانية، مبنا�صبة االحتفاء 

باملئوية الرابعة لوالدة »دونكي�صوت«.
لك���ن م���ا ال���ذي ح���دا بتوما����س م���ان، وبالده 
تغو����س يف اأزمة �صيا�صي���ة وخيمة العواقب، 
»دونكي�ص���وت«  ق���راءة  عل���ى  االنكب���اب  اإىل 
والكتاب���ة عنها؟ هل فع���ل ذلك حر�صا منه على 
ت���اليف مواجهة العا�صف���ة؟ اأم بدافع التحايل 
عل���ى ثقلها املبدد للقوى بغي���ة النظر اإليها من 

زاوية �صاخرة؟
عن جريدة احلياة اللندنية

ُيع���د الروائي والقا�س االأمل���اين توما�س مان 
واح���دًا م���ن اأب���رز اأع���الم االأدب االأمل���اين يف 
الق���رن الع�صري���ن. ولد يف مدين���ة لوبيك عام 

1875 وتويف عام 1955.
كان توما����س م���ان فنان���ًا عبقري���ًا يف اللغ���ة، 
يعطي الربهان على اأن يف االإمكان ا�صتخدام 
اللغة للتغلب على االأمور ومن ثم لتو�صيحها. 
وتتجل���ى عبقري���ة توما�س م���ان يف تعابريه 
الر�صين���ة امل�صاغ���ة يف جم���ل هادئ���ة متين���ة 
بكلم���ات هادف���ة  التكوي���ن،  دقيق���ة  البني���ان، 
خمت���ارة بعناية فائقة، ال جتد الأي منها، اآثارًا 
�صلبي���ة جانبي���ة، لي�ص���ت م���ن اأ�ص���ل املق�صود 
به���ا، ومن فوقه���ا غالل���ة م���ن روح التهكم، ال 
تكاد تراه���ا، اإمنا حت�س بوجوده���ا اح�صا�س 
الواث���ق، مث���ل طبقة رقيقة ج���دًا من م�صحوق 
ال�صك���ر الناعم يتذوق���ه ل�صانك مع احللوى... 
وال  فوقه���ا...  عين���ك  تب�ص���ره  اأن  دون  م���ن 
غراب���ة يف اأن يعده الكات���ب االأملاين فريدريك 
نوربريغ"اأح���د الكّت���اب ال�صاخري���ن العمالقة 

الذين عرفهم تاريخ االأدب االأملاين كله".
ق�ص���ى توما�س م���ان حيات���ه مهتم���ًا بامل�صاكل 
الب�صري���ة، وباحثًا عن مع���اٍن ان�صانية... وقد 
لقيت كتابات���ه �صدى يف نفو����س امل�صتنريين 
املوؤمن���ن مب�صوؤولية الكلمة املكتوبة. ان اأدب 
توما�س مان غزير عميق يبعث يف نف�س قارئه 
تاأم���الت وت�ص���اوؤالت كثرية، ويث���ري يف نف�س 
َم���ن يود الكتاب���ة عنه كثريًا م���ن املو�صوعات 

التي يجب اأن يتناولها.

ق���ال م���ان يف اإح���د خطبه:"اأن���ا ال اأوؤمن بتلك 
النظرية التي ال ترى يف الفن اإال متعة نزجي 
به وقت فراغنا". ثم ي�صيف قائاًل: واإذا كانت 
االإن�صاني���ة ترغ���ب رغبة اأكي���دة يف االحتفاظ 
بحريتها وكرامته���ا، فاإن عليها اأال تقف موقفًا 
حمايدًا من امل�صاكل االجتماعية وال�صيا�صية، 
والفن���ان هو اأكر الب�ص���ر ان�صانية، ولهذا فاإن 
من واجبه اأن يرفع �صوته عاليًا مدافعًا عنها، 
هاب���ًا لن�صرتها، عندم���ا تهددها ق���وى اجلهل 

والبط�س والرببرية".
يع���د بع�صه���م عناي���ة م���ان الك���ربى بال�ص���كل 

واالأ�صل���وب واالأداء الفني �صرب���ًا من الكتابة 
الكال�صيكي���ة الرائعة يف دق���ة بنيانها وروعة 
اأ�صلوبه���ا. ولي����س م���رد ه���ذه العناي���ة ه���رب 
الفنان من امل�ص���كالت التي جتابهه، بل تعتمد 
يف الدرجة االأوىل على �صعور اأخالقي يحدو 
بالفنان نحو طلب الكم���ال يف الكتابة والدقة 
يف التعب���ري ع���ن اأف���كاره. ان الكتاب���ة ل���دى 
توما����س مان، كم���ا يعك�صها اأبطال���ه وكتاباته 

نف�صها، هي التزام خلقي قبل كل �صيء.
اإن اأبط���ال توما�س مان ال�صبان كلهم يع�صقون 
املو�صيق���ى واالأدب وي�صع���رون، نتيجة لذلك، 

ب�صي���ق البيئ���ة التي ينم���ون فيها، فه���م لذلك 
ياأمل���ون يف اخل���روج منها واله���رب. ولكنهم 
جميع���ًا ي�صع���رون بحن���ن دائ���م. وان ه���ذه 
النفو����س الفتي���ة كله���ا لتمت���از باأنه���ا نفو�س 
معقدة ي�صنيها قل���ق ميتافيزيقي، بينما نرى 
اأن املجتم���ع يفر����س عليها العزل���ة والوحدة. 
ان هناك ه���وة تف�صل بن هذه النفو�س وبن 
النا����س العادين، ال�صعيدي���ن باحلياة، ولكن 
حنينًا كثيفًا يدفع بهم اىل اأن ي�صاركوا النا�س 
اأفراحه���م واأعيادهم. ومن هن���ا كان ت�صاوؤمهم 
وبرمه���م باحلياة. ذلك الأن اأمله���م الكبري لي�س 
نتيج���ة خطيئة فردية ب���ل م���رده اىل البنيان 

العام للو�صع الب�صري.
ونيت�ص���ه  ب�صوبنه���اور  م���ان  توما����س  تاأث���ر 
اأعم���ق التاأث���ر وكان لهم���ا دور كب���ري جدًا يف 
تكوين���ه الفكري والثق���ايف. فلقد تبنى فل�صفة 
مت�صائمة ت���رى اأن احلياة رهيب���ة وان العامل 
�صي���ئ، وتتغنى بامل���وت وب�صحر الع���دم. كما 
نتيج���ة  للمو�صيق���ى  م���ان  توما����س  ح���ب  اأن 
تاأث���ره واعجاب���ه باملو�صيق���ار الكب���ري فاغر 
ق���د جع���ل معظ���م روايات���ه تعن���ى باملو�صيقى 
واملو�صيقي���ن. كم���ا اأن معظ���م اأبطال���ه اأنا�س 
يفكرون ويطيل���ون التفكري يف �صتى امل�صاكل 
الت���ي ُتطرح اأمامهم ومتتل���ئ كل روايات مان 
بهذه احل���وارات الطويلة العميقة التي تدور 
بن االأبطال ومت�س اأعمق امل�صاكل االن�صانية 

والفكرية.

ُمنح توما�س مان عام 1919 درجة الدكتوراه 
الفخرية يف الفل�صفة من جامعة بون، وح�صل 
ع���ام 1929 عل���ى جائ���زة نوبل ل���الآداب. كما 
ُمن���ح ع���ام 1935 مع األ���ربت اآين�صتاين درجة 

الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفرد.
كان توما����س مان ابن���ًا الأح���د اأع�صاء جمل�س 
اجل���و  ذل���ك  ويف  لوبي���ك.  مدين���ة  �صي���وخ 
البورج���وازي الراق���ي ن�ص���اأ... فر�ص���م بع�س 
رواية"عائل���ة  يف  وبيئت���ه  �صخ�صيات���ه 
برودن���ربوك". وا�صتغ���ل وه���و اب���ن الثامنة 
ع�صرة يف مكتب �صركة للتاأمن �صد احلرائق، 
واأ�صب���ح فيم���ا بع���د �صحافي���ًا. وم���ا اإن بل���غ 
الثاني���ة والع�صري���ن بع���د ع���ام 1897، حت���ى 
قام برحل���ة اىل ايطالي���ا، فب���داأ بكتابة"عائلة 
برودنربوك"اأثناءه���ا، وجمع فيها العديد من 

ال�صور الواقعية من بيئة اأ�صرته نف�صها.
هاج���ر توما����س م���ان ع���ام 1933 م���ن بلده، 
بع���د اأن �صيط���رت النازي���ة عل���ى �ص���دة احلكم 
يف  �صن���وات  خم����س  فعا����س  اأملاني���ا،  يف 
�صوي�صرا اأواًل ثم انتقل اىل الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة... ثم ع���اد اىل اأوروبا عام 1952 
وعا����س يف �صوي�ص���را، ولكن���ه مل ينقط���ع عن 

زيارة جمهورية اأملانيا االحتادية.
يف  املهمة:"امل���وت  وروايات���ه  ق�ص�ص���ه  م���ن 
البندقية"، "الدكتور فاو�صتو�س"، "لوته يف 
فامي���ار"، "يو�صف واإخوت���ه" باأربعة اأجزاء، 
"طونيو كروجر"،"البطة ال�صوداء"،"فيلك�س 
ك���رول"، "ماري���و وال�صاحر"،  ف�ص���اًل عن"اآل 

برودنربوك" و"اجلبل ال�صحري".
ان روايات مان وق�ص�صه، حالها حال الفنون 
املعا�ص���رة اجليدة، مل يخط���ط لها اأن تخاطب 
قوانا العقلية مبا�ص���رة اأو حاجاتنا الغريزية 
م���ن اأج���ل اعطاء اأح���كام اأخالقي���ة، لقد ُخطط 
لها اأن تخاطب ذكاءن���ا وحت�ص�صنا بالتناق�س 
االن�ص���اين الظاهري. فبدون ه���ذه املزايا من 
املحتم���ل اأال ن�صيء قراءة اأعمال مان بح�صب، 
بل الق�صم االأكرب من االأدب املعا�صر ال�صادق.

من"اجلب���ل  ا�صته���رت  الت���ي  املقاط���ع  ان 
ال�صحري"حول جو امل�صح اال�صت�صفائي 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 
اأم�ص���ت زوجته كاتيا  يف"دافو"ب�صوي�ص���را، 
في���ه بع�س الوق���ت، ب�صب���ب ا�صاب���ة مر�صية 
خفيف���ة يف رئتيها اآنذاك. لقد اكت�صب توما�س 
م���ان هن���اك، انطباع���ات ع���ن اجل���و والبيئة، 
انعك�صت من بعد اىل اأق�صى درجات التف�صيل 

والدقة يف كتابه.
ق���ال الناقد االأدب���ي املع���روف مار�صيل راي�س 
- رانيك���ي عن رواية"اجلب���ل ال�صحري"التي 
ن�صره���ا توما�س م���ان بعد نحو رب���ع قرن من 
ن�ص���ر"اآل برودنربوك":"انه���ا قم���ة مل ي�ص���ل 
اليه���ا اأح���د من قب���ل يف تاري���خ االأدب والفكر 
والثقاف���ة باأملانيا. وذلك م���ا تكلم به الكثريون 
هن���ا وهناك يف العامل. فقد جنح مان فعاًل يف 
اأن يجعل هذه احلقيقة تذيع يف العامل لت�صل 

اىل بلده من جديد".

"الجبل السحري" لتوماس مان 
قمة األدب األلماني
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5 بودنبــروك. قصــة انهيــار عائلــة مــن تأليــف الكاتــب األلمانــي تومــاس 
مــان، نُشــرت للمــرة األولــى فــي عــام ١٩٠١، تصــور الروايــة تراجــع 
عائلــة تجاريــة برجوازيــة غنيــة مــن شــمال ألمانيــا بالتحديــد مــن مدينة 
لوبــك علــى مــد أربعــة أجيــال، ويظهــر التراجــع بشــكل واضــح فــي 
ــة  ــي كتاب ــروك. ف ــو بودنب ــر هان ــروك واآلخ ــتيان بودنب ــخصية كريس ش
الروايــة اســتلهم مــان الكثيــر مــن تاريــخ عائلتــه (عائلــة مــان لوبــك).

ــة تشــترك فــي  ــة التــي يعيــش فيهــا عائلــة بودنبــروك فــي الرواي المدين
ــك  ــة لوب ــع مدين ــر م ــل أخ ــوارع وتفاصي ــماء الش ــن أس ــر م الكثي

موطــن مــان األصلــي، مــع ذلــك ال تذكــر الروايــة اســم لوبــك.

بودنبــروك هــي روايــة تومــاس مــان األولــى، نُشــرت فــي عــام ١٩٠١ عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 
٢٦ ســنة، مــع نشــر الطبعــة الثانيــة فــي عــام ١٩٠٣ كانــت الروايــة قــد القــت نجاحــاً كبيــراً قــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام ١٩٢٩، فعل ــي ع ــآلداب ف ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــول عل ــى الحص ــان إل ــاس م توم
ــروك  ــة بودنب ــة الســويدية رواي ــح بســبب عمــل محــدد، حــددت األكاديمي ــل ال تمن ــزة نوب أن جائ

ــزة. ــه علــى الجائ كســبب رئيســي لحصول

بــدأ تومــاس مــان كتابــة الروايــة فــي أكتوبــر مــن العــام ١٨٩٧ وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا ٢٢ 
ــر ١٩٠١.  ــة خــالل ثــالث ســنوات فــي يوليــو ١٩٠٠، ونُشــرت فــي أكتوب ســنة، اكتملــت الرواي
دمــت كملحمــة  كان هدفــه كتابــة روايــة عــن الصــراع بيــن عالمــي رجــال األعمــال والفنانيــن، قُ

أُســرية.

ترجمة: محمود ابراهيم الدسوقي

مراجعة: د.عبدالرحمن بدوي

GiacomoAntonioMarastoni:لوحة الغالف

توماس مان يقرأ »دونكيشوت «

اين�شتاين مع توما�س مان
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قراءت���ي لها كانت منذ خم�صة ع�صر عاما اأو نحو ذلك مع 

اأنني مل اأطالع منها �صوى 60 �صفحة ،وبعد كل تلك 
ال�صنوات عرت عل���ى ن�صخة منها نظيفة يف متجر 
للكت���ب امل�صتعملة ف���كان يل اأن اأغتنم ه���ذه الفر�صة 
م���رة اأخ���رى ملع���اودة قراءتها ،وق���د اكت�صف���ت اأنها 
حتفة حقيقية الأن توما�س مان اختارها والكثري من 
القراء يعرفون اأن ق�صتها غري عادية على االإطالق ، 
وقد كتبها على مدار 16 عاما يعيد فيها ق�صة ماألوفة 
م���ن �صفر التكوي���ن حدثت يف العهد الق���دمي اأو كما 
كان يع���رف بفرتة العمارنة التي عا�س فيها يعقوب 
ب���ن اإ�صحاق واأبناوؤه االثنا ع�ص���ر كان يو�صف اأكر 
اإث���ارة لالإعجاب بينه���م والذي لفت انتب���اه فرعون 
م�ص���ر لي�صب���ح بعده���ا م�ص���وؤوال ع���ن خزائنها بعد 
تف�صريه لل�صن���وات العجاف التي حلم بها الفرعون 
، ومتناوال فيه���ا اخليانة والغدر يف اأب�صع �صورها 
، وزوج���ة العزيز بوتيف���ار التي روادته عن نف�صه ، 
وغرور ال�صلطة ، وال�صرب ، واالإميان ، والتخطيط 
ال�صلي���م الذي ينم عن عقلية جبارة تتخطى املاألوف 
، والت�صام���ح الذي ال حدود له كلها يف �صرد ال يخلو 
م���ن �صح���ر .اأنفق م���ان 80 �صفحة م���ن ملحمته يف 
ت�صوير خيان���ة زوجة بوتيف���ار وحماولتها اإغواء 
يو�ص���ف ث���م اتهام���ه زورا مبحاول���ة اغت�صابها بعد 
اأن راأت من���ه متنع���ًا و�ص���دودًا م���ا جعل م���ن عزيز 
م�ص���ر �صجنه كما ورد يف الن�س االأ�صلي من ال�صفر 
واأح���داث اأخ���رى كث���رية منه���ا حدي���ث الزوجة مع 
الن�ص���وة الالتي قطع���ن اأيديهن واأ�صالي���ب االإغواء 

الت���ي اتبعته���ا مع يو�ص���ف بو�صف مقن���ع ا�صتغرق منه 
16 عام���ا الإكم���ال الرواي���ة ب���دءا م���ن ع���ام 1926 حتى 
ع���ام 1942 ، ولغر�س الوقوف عل���ى االأماكن احلقيقية 
الت���ي جرت عليها تلك الوقائع فقد �صافر عام 1930 اإىل 
ال�صرق االأو�صط حيث زار دلتا النيل حتى اأ�صفل النوبة 

وهي االأماكن التي يرجح اأن تكون قد ا�صتقبلت اأحداث 
الرواي���ة احلقيقي���ة يف �صنواته���ا ال�صعبة الت���ي مر بها 
يو�صف ، الزيارة هذه يقول عنها مان اأنها منحته القوة 
لال�صتم���رار يف كتابة الرواية ، غري اأن اأملانيا �صرعان ما 
اأ�صيبت بك�ص���اد اقت�صادي كبري اإ�صاف���ة اإىل بقع كثرية 

م���ن العامل خالل تلك ال�صنوات نتيجة لتداعيات احلرب 
الكوني���ة االأوىل وجن���اح هتل���ر يف انتخاب���ات الراي���خ 
االأملاني���ة عام 1930 ما جعل مان يوؤج���ل كتابتها موقتًا 
، وكان من ال�صهل عليه التعرف على االأخطار التي تهدد 
الدميقراطية الوليدة يف بالده مب�صاركته ت�صكيل جبهة 
ملواجه���ة اليم���ن املتطرف ، م�صريا يف نف����س العام اإىل 
التحذي���ر على االنق���الب على احلي���اة الربملانية ، وبعد 
و�ص���ول احلزب الن���ازي اإىل احلكم ع���ام 1933 مل يبق 
اأمام���ه غ���ري الهجرة ، بع���د ذلك ق���ام النازي���ون ب�صحب 
اجلن�صي���ة عنه عام 1936 وبعد اأن ق�صى ب�صع �صنوات 
يف ال�صويد ا�صطر جمددا للهجرة اإىل الواليات املتحدة 
واالإقامة فيها مع عائلته ." يو�صف واإخوته " عمل كبري 
ت�صاف���رت فيه الدرا�صة املعمقة واخليال اخل�صب ت�صلل 
خالله���ا املوؤل���ف اإىل ثقاف���ة اليه���ود وكتابه���ا املقد����س ، 
وثقاف���ة اأخرى اأكر غرابة هي لقدم���اء امل�صرين ، وقد 
ق���ال مان يف وقت مبكر من �صروع���ه بكتابة الرواية اأنه 
ال يخف���ي ك���م القى من �صعوبة وهو يكت���ب عن اأنا�س ال 
يع���رف بال�صبط من ه���م ! م�صيفا مل�ص���ات رائعة اأخرى 
بحديث���ه عن حب يعق���وب النبي لراحي���ل التي تزوجها 
يف م���ا بعد ، مقارن���ا بينها وب���ن زوجة بوتيف���ار التي 
ع�صق���ت يو�صف دون اأن يبادلها ذلك الع�صق املحرم ، مع 
مالحظ���ة اأن يو�ص���ف كان على علم بال���دور الذي ر�صمه 
الل���ه له م���ا اأعطاه ال�صجاع���ة لتحمل كل تبع���ات احلياة 
وهو القادر على ن�صره ، توما�س مان قال يف " يو�صف 
واإخوته " اأنه �صنع حتفة �صتتذكرها الب�صرية مع تقادم 
الزمن م���ع اأنها بنيت على ما�س لن نن�ص���اه اأبدا .كتابة  
يو�ص���ف اب�صتاين وه���و كاتب اأمريكي ول���د عام 1937 
يف �صيكاغ���و وقد عرف بكتابة املقاالت االأدبية والق�صة 
الق�صرية ، عمل حمررا يف جملة الباحث االأمريكي كما 
حا�ص���ر يف جامعة نورث و�ص���رتن من عام 1974 حتى 
2002 و�ص���ارك اأي�ص���ا كمح���رر يف ويكلي �صتن���ادارد ، 
تقلد و�صام العلوم االإن�صانية من قبل املوؤ�ص�صة الوطنية 
االأمريكي���ة للعلوم االإن�صانية ول���ه عدة كتب منها: كتابه 
االأخ���ري ال���ذي �صيت���م ن�ص���ره ه���ذا اخلريف بعن���وان " 
مق���االت يف ال�ص���رية الذاتي���ة " ، " اإخ���وة يو�صف " هو 

اأحد هذه املقاالت .
عن / وول �صرتيت جورنال
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اإنه���ا رواية اإ�صتثن���اء يف ن�صجها الفني واإمكاناته���ا الفكرية. تلك التي 
كتبها الروائي االأملاين توما�س مان يف العقد االأول من القرن الع�صرين. 
ومع م���رور اأكر من قرن على كتابتها، ولكنها مل تفقد بريقها االإبداعي 
وقدرته���ا على �صد القّراء عربعقود ويف خمتلف البلدان، حيث ترجمت 
اىل اأغل���ب اللغ���ات. وقد طبعت مبالي���ن الن�صخ وهذا يع���ود اىل قدرة 
ه���ذا الروائي على التوغل يف االأعم���اق االإن�صانية ل�صخو�صه وابطاله، 
وجعله���م ي�صارع���ون اأحالمه���م واوهامه���م يف ن�صيج جميل م���ن ال�صد 
الروائي الذي يجعل املتلقي مذهوال من هذا الفي�س الفل�صفي والفكري 
ال���ذي يت�صرب من �صطور روايته. تلك ال�صطور امل�صحونة بجمال اللغة 
وعذوب���ة التقاط الزوايا املعتمة التي حتيط بامل�صهد احلياتي اليومي. 
ليحيلها لنا على �صكل تاأمالت وم�صاهدات التنتمي اىل حلظتها الزمنية 
او املكاني���ة فح�صب وامنا تتمدد لتالم�س م�صاعر االن�صان يف جناحاته 

واإخفاقاته، ويف اهوائه ورغباته واحزانه.
توما����س م���ان املولود ع���ام 1875باملاني���ا والذي �صه���د الت�صدعات يف 
ج�صم االأمة االأملانية ولكنه بقي خمل�صا لالأفكار االإن�صانية النبيلة. لذلك 
اعت���ربه النازيون خ�صما له���م فا�صطر ان يهاج���ر اىل اأمريكا، وحينما 
عر����س االأمريكيون علي���ه اجلن�صي���ة االمريكية رف����س عر�صهم بلطف 
وبقي حمتفظا بجن�صيته االأملانية . وقد كان معجبا بالروائين الرو�س 
وال�صيم���ا تول�صتوي. لذلك فقد كان���ت كتاباته تهتم بالهاج�س االإن�صاين 
. وم���ع ان روايته )ال�صقوط( والت���ي كتبها يف بواكري م�صواره االدبي 
ق���د اأثارت �صج���ة كبرية يف الو�صط االدبي. ومع ذل���ك مل ير�س باإعادة 
ن�صره���ا وو�صفها باأنها مل تكن ق�ص���ة نا�صجة ! وهذا در�س كبري للكثري 

من الكتاب. فما ان يكتبوا عمال حتى يعتقدوا اأنه 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 �صرائح من اأعماق 
النف����س الب�صرية وهي تواجه القدر وامل�صري. فرغ���م ان اأ�صنباخ، بطل 
الرواي���ة، وهو موؤل���ف مو�صيقي ولعل���ه املو�صيقار االأمل���اين جو�صتاف 
ماهلر والذي كان توما�س مان معجبا به لذلك اتخذ من مواد �صخ�صيته 
ليخل���ق له �صخ�صي���ة روائية با�صم جو�صتاف اأ�صنب���اخ الذي يحاول ان 
ي�صاف���ر ك���ي ين�صى وياأخذ ق���درا من الراح���ة . فيختار مدين���ة البندقية 
االإيطالي���ة ليق�صي فيها بع����س الوقت للتاأم���ل واال�صتجمام . ويف ذلك 
الوق���ت يلتق���ي بعائل���ة بولونية تاأت���ي لنف�س الغر����س اأي الراحة ويف 

نف�س الفندق ال�صياحي املطل على البحر.

معلق���ا  اأ�صنب���اخ  ويبق���ى 
باإطالل���ة �صب���ي مراهق وو�صي���م ينتمي اىل 

تل���ك العائلة. ويعت���ربه �صغله ال�صاغل. وي�صعر الطف���ل بنظرات الرجل 
فيقابله���ا ب�صيء م���ن االغراء يف حركاته امل�صاك�ص���ة اأو بنوع من الغزل 
االإميائ���ي الذي يعتمد على حركات اجل�صد . ورغم ان الرواية اإن�صغلت 
بهذا الولع )املثلي( لكنها كانت تبحث عن اجلمال الروحي الذي يقرتب 
م���ن حاالت التجلي للمت�صوفة وهم يّتح���دون باملحبوب ويحّلون فيه. 

كما اأجاب الكاتب توما�س مان نف�صه حينما �صئل عن هذا االمر فقال :
" اإّن افتن���اين باجلم���ال االإلهي الذي منحه الله للرجل ينبع دون �صك 

من حبي لهذا اجلمال الذي يتفوق يف راأيي على جمال الن�صاء "
ولك���ن توما�س مان قد اأ�صبح مولع���ا بو�صف اجل�صد الذكوري كم�صدر 
للجم���ال، وال���ذي تكرر يف عدد من رواياته كرواي���ة )يو�صف واأخوته( 
ورواية ) املخدوعة( وهذه الرواية اأي�صا. مما جعل الكثريين يتهمونه 

بال�صذوذ واملثلية.
ويظل بط���ل الرواية ا�صنباخ يف مدينة البندقي���ة. متعته البحر وتاأمل 
ال�صب���ي الو�صيم )تادي���زو( من بعيد. ويف هذه االأثن���اء تت�صرب اأخبار 
مرعب���ة من داخل املدين���ة اجلميلة. وهي موت الكثري م���ن النا�س بداء 
الكولريا والتي جتعل الكثري من ال�صواح يفرون من البندقية. فت�صبح 
تلك املدينة اجلميلة باأزقتها النهرية التي متخرها الزوارق ذات الطراز 
االإيط���ايل خاوية اال من اأهلها املتعبن. ولكن اإ�صنباخ الذي وجد نف�صه 
حماطا باحل���رية والرتدد،والياأ����س واالمل مل ي�صتط���ع ان يتخذ قرارا 

بالهروب من م�صريه .
لكن���ه اآ�صبح �صحية لهذا ال���داء الذي اإجتاح املدين���ة. وقبيل ان ي�صقط 
�صريع���ا كان ال�صب���ي تادزيو اأمامه وكل واحد ينظ���ر اىل االخر بفزع. 

وي�صف الكاتب اللقطة االأخرية من الرواية بقوله "
" كان يبدو له الفتى ال�صاحب واجلدير باحلب هناك خارج ال�صاطيء 
يبت�ص���م ل���ه ويل���ّوح بي���ده وق���د نزعها م���ن على خ�ص���ره، باإ�ص���ارة اىل 

اخلروج والتحليق يف ال�صماء اىل النهاية العظيمة املوعودة "
لق���د ح���اول املخرج االإيطايل الكب���ري في�صكونتي ان يرتج���م هذا العمل 
الفن���ي ال�صّي���ق �صينمائي���ا. وجنحت عبقريت���ه يف منح الرواي���ة روؤية 
اأخرى يف �صريط �صينمائي بنف�س اال�صم، اأي موت يف البندقية والذي 
مت اإنتاجه يف بداية �صبعينات القرن الع�صرين، ليظل عالمة م�صيئة يف 

االبداع ال�صينمائي
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5 بودنبــروك. قصــة انهيــار عائلــة مــن تأليــف الكاتــب األلمانــي تومــاس 
مــان، نُشــرت للمــرة األولــى فــي عــام ١٩٠١، تصــور الروايــة تراجــع 
عائلــة تجاريــة برجوازيــة غنيــة مــن شــمال ألمانيــا بالتحديــد مــن مدينة 
لوبــك علــى مــد أربعــة أجيــال، ويظهــر التراجــع بشــكل واضــح فــي 
ــة  ــي كتاب ــروك. ف ــو بودنب ــر هان ــروك واآلخ ــتيان بودنب ــخصية كريس ش
الروايــة اســتلهم مــان الكثيــر مــن تاريــخ عائلتــه (عائلــة مــان لوبــك).
ــة تشــترك فــي  ــة التــي يعيــش فيهــا عائلــة بودنبــروك فــي الرواي المدين
ــك  ــة لوب ــع مدين ــر م ــل أخ ــوارع وتفاصي ــماء الش ــن أس ــر م الكثي

موطــن مــان األصلــي، مــع ذلــك ال تذكــر الروايــة اســم لوبــك.

بودنبــروك هــي روايــة تومــاس مــان األولــى، نُشــرت فــي عــام ١٩٠١ عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 
٢٦ ســنة، مــع نشــر الطبعــة الثانيــة فــي عــام ١٩٠٣ كانــت الروايــة قــد القــت نجاحــاً كبيــراً قــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام ١٩٢٩، فعل ــي ع ــآلداب ف ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــول عل ــى الحص ــان إل ــاس م توم
ــروك  ــة بودنب ــة الســويدية رواي ــح بســبب عمــل محــدد، حــددت األكاديمي ــل ال تمن ــزة نوب أن جائ

ــزة. ــه علــى الجائ كســبب رئيســي لحصول

بــدأ تومــاس مــان كتابــة الروايــة فــي أكتوبــر مــن العــام ١٨٩٧ وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا ٢٢ 
ــر ١٩٠١.  ــة خــالل ثــالث ســنوات فــي يوليــو ١٩٠٠، ونُشــرت فــي أكتوب ســنة، اكتملــت الرواي
دمــت كملحمــة  كان هدفــه كتابــة روايــة عــن الصــراع بيــن عالمــي رجــال األعمــال والفنانيــن، قُ

أُســرية.

ترجمة: محمود ابراهيم الدسوقي

مراجعة: د.عبدالرحمن بدوي

GiacomoAntonioMarastoni:لوحة الغالف

إخوة يوسف كما رواها توماس مان

يح��ب  ش��خص  أي   

ولدي��ه  الق��راءة 

أدبي��ة  طموح��ات 

م��ا أن يق��رأ للكات��ب 

األمل��اين توماس مان 

حتى ي��درك أنه أمام 

ليس من  رائ��ع  كاتب 

لعمق  فهمه  السهولة 

وملس��حتها  كتابات��ه 

الفلس��فية التي تغلب 

 " يف  ك��ام  معظمه��ا 

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 

ب� 1207 صفح��ات لغة ال تخلو من تعقيد 

لكنها غنية بأحداثها..

ترجمة / أحمد فاضل

موت في البندقية



ترجمة: ثامر ياسين طه

 عندما تويف ت�صيخوف م�صدورا يف بادنقلري يف 
مت���وز ع���ام 1904 كن���ت الازال �صاب���ا يافعا دخل 
لتوه احلق���ل االدبي ويف جعبت���ه ي�صع ق�ص�س 
ورواي���ة م�صاهم تاأثري بالنت���اج االدب الرو�صي 
للقرن التا�صع ع�صر، بق�صط غري قليل يف كتابتها، 

ولطاملا حاولت اليوم، ولكن دون جدوى،
ان ا�صرتج���ع االث���ر ال���ذي تركه يف نف�ص���ي حينها 

موت الكات���ب الرو�صي ال���ذي كان يبكرين بخم�صة 
ع�ص���ر عام���ا، اج���دين عاجزا متام���ا ع���ن ان اتذكر، 
فالبد ان اعالن وفاته يف ال�صحف االملانية مل يرِن 
كث���ريًا، وال�ص���ك ان كل م���ا كتب ع���ن ت�صيخوف يف 
تل���ك املنا�صبة مل يفلح يف تعميق وعيي بعظمة هذا 
االن�ص���ان الذي فقدته رو�صيا مبك���رة، وفقده العامل 
مبكرا، وحمتم���ل اي�صا ان كل ما كتب يف نعيه كان 
هو االخ���ر ا�صري 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�صنن تغريا وان 
كان بطيئ���ا فان���ه م�صتمر. ولكن دعن���ا نت�صاءل االن 
عن ا�صباب ه���ذا اجلهل، وبقدر ما يتعلق االمر بي، 
فانني ا�صتطيع تربي���ره بتقرير كوين وقتها مولعا 
ا�صد الول���ع باالعمال االدبية العظيم���ة ذات النف�س 
الطويل، بتلك املالحم اخلالدة التي يتطلب بناوؤها 
جلدا و�صربا عظيم���ن، والنني كنت حينها واحدا 
م���ن املتعبدي���ن يف حماري���ب بل���زاك وتول�صت���وي 
وقاغ���ر، اذ مل تك���ن عيناي لرتي���ا �صواهم ومل تكن 
ا�صم���ى طموحاتي �ص���وى ان ابزه���م ان ا�صتطعت، 
وت�صيخوف كموبا�ص���ان الذي ا�صبحت اكر تذوقا 
العمال���ه ومعرف���ة بها بعد ذلك بوق���ت ق�صري، امتاز 
باأن���ه كان يعرب عن نف�صه �صم���ن اطر اكر حتديد- 
يف الق�صة الق�صرية التي التتطلب �صنينا او عقودا 
من اجلل���د البطويل املتوا�ص���ل والتي ميكن لكتاب 
اق���ل �صاأنًا من هوؤالء العمالقة مب���ا اليقا�س اجنزها 
يف ا�صابي���ع ، بل رمبا اي���ام، كنت اذاك انظر ب�صيء 
م���ن االحتقار اىل كتاب الق�ص���ة الق�صرية وقد غاب 
ع���ن ذهني مدى الغن���ى والعمق الداخلي���ن اللذين 
ميك���ن للعم���ل الق�صري واملرك���ز اكت�صابهم���ا من قلم 
عبقري، كان ادراكي قا�صرا على ا�صتيعاب كيف ان 
االيجاز لو متكن من ت�صرب واحت�صان كلية احلياة 
وامتالئه���ا لرقي اىل م�صتوى املالح���م اخلالدة، بل 

ق  لفا
ت���ه يف  حد

فت���ه  كثا كث���ريا و الفني���ة 
من االعم���ال ال�صخمة الطويلة الت���ي الجتد منا�صا 
�صدته���ا  فاق���دة  احيان���ا  وتهب���ط  تته���ادى  ان  م���ن 
ومتا�صكه���ا م�صت�صلمة لنوع م���ن الفتور اململ، وان 
كن���ت قد ادركت هذه احلقيقة يف ال�صنوات الالحقة 
م���ن حياتي ف���ان الف�ص���ل يف ذل���ك امنا يع���ود فقط 
الن�صغايل بفن ت�صيخوف الروائي الذي، وا�صتطيع 
ان اقولها االن مقتنعا، قل ان جند له نظريا يف االدب 
االوروبي. ولنتحدث االن على نطاق او�صع، فاأنني 

ا�صع���ر بانه ق���د ا�صيء تقيي���م ت�صيخ���وف ل�صنوات 
طويل���ة يف اوروب���ا كم���ا يف رو�صي���ا وذل���ك ب�صبب 
موقف���ه النقدي املت�ص���دد واملت�صكك م���ن نف�صه ومن 
انتاج���ه االدب���ي، وبكلمة اخرى، ب�صب���ب توا�صعه 
املف���رط ال���ذي وان كان بح���د ذات ف�صيل���ة حمببة، 
فانه قاد العامل اىل ابخا�صه حقه من االهتمام، ويف 
احلقيق���ة ميكن القول باأن ت�صيخوف قد �صرب مثال 
�صيئ���ا بتوا�صعه هذا، حيث ان تقييم االخرين لنا ال 
يخلو من تاأثري بتقييمنا نحن النف�صنا ، ولرمبا بلغ 
هذا التاأث���ر احيانا حد الت�صويه، لقد ظل ت�صيخوف 
طويال مقتنعا بعدم اهمية موهبته وبتفاهته ادبيا، 
وقد عان���ت عملي���ة اكت�صابه للح���د االدين من الثقة 
بالنف�س وال�صروري جلعل االخرين يقون به تاأثرا 
اليما و�ص���ارت بخطى �صديدة البطء، ومل يكن لديه 
حتى النهاية �صيء من اوهام العظمة التي ين�صجها 
معظم الفنانن حول ذواتهم وال كان عنده �صيء من 
توه���م احلكمة والنبوءة ال���ذي امتاز به تول�صتوي 
ال���ذي كان ينظ���ر اىل اديبنا بعطف ف���ريى فيه، كما 
قال غوركي، \"رجال متوا�صعا هادئا ممتازا\". ان 
اطراء كهذا من رجل اليقل كربياء عن فاغر الميلك 
اال ان ان يث���ري ده�صتن���ا، وبال �صك ف���ان ت�صيخوف 

رمب���ا كان تلق���ي اط���راء  تول�صتوي ه���ذا بابت�صامة 
مهذبة التخلو من تهكم، حيث ان االحرتام امل�صوب 
ب�ص���يء من التهكم، كان الطابع الغالب على عالقته، 
بذلك العمالق القادم من يا�صنايا بوليانا، واحيانا، 
ولي����س بالطب���ع وجها لوج���ه مع ت ل���ك ال�صخ�صية 
الطاغي���ة وامن���ا يف ر�صائ���ل موجه���ة اىل �صخ����س 
ثال���ث، كان ه���ذا التهك���م يتفج���ر ليك�ص���ف عن مترد 
�ص���رمي، فعند عودته من جزيرة �صاخالن املوح�صة 
حي���ث كان ال�صجن���اء يق�ص���ون حمكومياته���م كتب 
ت�صيخ���وف  ": لكم كنت ا�صبحت غبي���ا جافا اليوم 
لو قدر يل البقاء بن جدراين االربعة، نقبل رحلتي 
هذه كنت اظ���ن )رباعية كرت���زر( لتول�صتوي حدثا 
عظيما، ام���ا االن فانها تبدو يل م�صحكة و�صخيفة، 
لق���د ازعجته اوه���ام تول�صتوي بالعظم���ة والنبوؤة 
فكت���ب يق���ول" فلتذه���ب فل�صفة جبابرة ه���ذا العامل 
اىل ال�صيط���ان، الن كل احلكم���اء طغاة كاجلراالت 
مقتنع���ن  كان���وا  مهم���ا  كاجل���راالت،  وق�ص���اة 
بع�صمته���م، ان ال���ذي ا�صتفزه لقول ه���ذا كان اتهام 
تول�صت���وي لالطباء ونعته اياه���م باالوغاد عدميي 
النف���ع فت�صيخ���وف نف�ص���ه كان طبيب���ا وه���ب نف�صه 
ملهنت���ه واحبه���ا واآم���ن باأن العل���م ق���وة دافعة نحو 
التق���دم وباأنه ع���دو لالو�صاع االن�صاني���ة البائ�صة، 
فاحلكم���ة القائل���ة بع���دم جمابه���ة الظل���م بالعن���ف 
وباملقاومة ال�صلبية التي اآمن بها تول�صتوي ا�صافة 
اىل احتق���اره للمدنية والتق���دم العلمي مل تكن عند 
ت�صيخ���وف �ص���وى لغو رجع���ي، فمهم���ا كان الرجل 
عظيم���ا فاأن���ه اليحق له �صن القوان���ن يف موا�صيع 
يجهله���ا كل اجله���ل، ه���ذا م���ا كان ت�صيخ���وف يلوم 

تول�صتوي عليه. 

ة   
لد

خا
ل 

ما
أع

5 بودنبــروك. قصــة انهيــار عائلــة مــن تأليــف الكاتــب األلمانــي تومــاس 
مــان، نُشــرت للمــرة األولــى فــي عــام ١٩٠١، تصــور الروايــة تراجــع 
عائلــة تجاريــة برجوازيــة غنيــة مــن شــمال ألمانيــا بالتحديــد مــن مدينة 
لوبــك علــى مــد أربعــة أجيــال، ويظهــر التراجــع بشــكل واضــح فــي 
ــة  ــي كتاب ــروك. ف ــو بودنب ــر هان ــروك واآلخ ــتيان بودنب ــخصية كريس ش
الروايــة اســتلهم مــان الكثيــر مــن تاريــخ عائلتــه (عائلــة مــان لوبــك).

ــة تشــترك فــي  ــة التــي يعيــش فيهــا عائلــة بودنبــروك فــي الرواي المدين
ــك  ــة لوب ــع مدين ــر م ــل أخ ــوارع وتفاصي ــماء الش ــن أس ــر م الكثي

موطــن مــان األصلــي، مــع ذلــك ال تذكــر الروايــة اســم لوبــك.

بودنبــروك هــي روايــة تومــاس مــان األولــى، نُشــرت فــي عــام ١٩٠١ عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 
٢٦ ســنة، مــع نشــر الطبعــة الثانيــة فــي عــام ١٩٠٣ كانــت الروايــة قــد القــت نجاحــاً كبيــراً قــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام ١٩٢٩، فعل ــي ع ــآلداب ف ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــول عل ــى الحص ــان إل ــاس م توم
ــروك  ــة بودنب ــة الســويدية رواي ــح بســبب عمــل محــدد، حــددت األكاديمي ــل ال تمن ــزة نوب أن جائ

ــزة. ــه علــى الجائ كســبب رئيســي لحصول

بــدأ تومــاس مــان كتابــة الروايــة فــي أكتوبــر مــن العــام ١٨٩٧ وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا ٢٢ 
ــر ١٩٠١.  ــة خــالل ثــالث ســنوات فــي يوليــو ١٩٠٠، ونُشــرت فــي أكتوب ســنة، اكتملــت الرواي
دمــت كملحمــة  كان هدفــه كتابــة روايــة عــن الصــراع بيــن عالمــي رجــال األعمــال والفنانيــن، قُ

أُســرية.
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