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كانت بداية الرحلة يف ال�شابع والع�شرين 
من فرباير �شنة 1802 حيث ولد فيكتور 

هيجو يف مدينة بيزان�شون يف منزل �شم 
والد فيكتور وهو الرجل الع�شكري املقاتل 

ذو احلزم والعزم ووالدة ال�شاعر املراأة 
الر�شية، طيبة القلب، ح�شنة ال�شرية، والتي 

اأجنبت على فرا�ش الزوجية �شاعرنا واأخويه 
ال�شقيقني هابيل واأوجني، كان والد فيكتور 
جنديا مقداما يف جي�ش نابليون بونابرت، 

وقد ا�شطره عمله لل�شفر مع اأ�شرته اإىل 
جزيرة كور�شيكا �شنة 1805 واإىل اإيطاليا 

�شنة 1806 التي ا�شتقى من تاريخها �شاعرنا 
م�شرحيته )لوكريزيا بورجيا(، ولعل اأهم 

رحلة لأ�شرة فيكتور هيجو هي الرحلة اإىل 
ربوع الأندل�ش �شنة 1811 التي اأوحت 

اإليه بعدد من اأعماله الأدبية مثل م�شرحيته 
هرناين وم�شرحيته كوميادا. وقد اأدخله 

والده اإىل مدر�شة الأ�شراف حيث كان يوقظ 
الطالب بق�شوة وعنف رجل اأحدب الظهر، 

مرعب املنظر و�شفه اأبلغ و�شف يف ق�شته 
)اأحدب نوتردام( ونحله يف الق�شة ا�شم 
كوازميودو ور�شمه اأي�شًا يف م�شرحيته 

)امللك يلهو(، وقد عانى ال�شبي من �شرا�شة 
طالبني من اأبناء الإ�شبان اأحدهما األ�شبورو 

وقد �شّوره هيجو يف م�شرحية )كرومويل( 
بال�شم نف�شه، وثانيهما فرا�شكو، وقد �شّوره 

هيجو يف م�شرحية لوكري�ش بورجيا دون 
تغيري ا�شمه. 

على خطى �صاتوبريان 
عاد ابن العا�شرة فيكتور مع اأ�شرته اإىل 

ربوع بالده فرن�شا. وقرر اأبوه بعد �شنوات 
اأن يلحقه بكلية الهند�شة يف باري�ش، واألقى 

ال�شاب ع�شا الت�شيار يف جامعة باري�ش 
وحاول يائ�شًا النجاح فلم ي�شتطع اإىل ذلك 

�شبياًل، واختلف كّتاب تراجم حياته يف �شبب 
ف�شله. فمنهم َمن عزا ذلك اإىل عدم تعلقه 

بالهند�شة و�شدة ولعه وان�شغاله بال�شعر 
والأدب، ومنهم من ن�شب ف�شله اإىل عبقريته 

حيث كان فيكتور هيجو ي�شتحدث حلوًل 
مبتكرة للم�شائل الريا�شية التي تكون �شوابًا 

اأحيانًا وجمانبة لل�شواب اأحيانًا اأخرى. اإل 
اأنه ل خالف بني موؤرخي حياته اأن الرجل 

يف هذه الفرتة من حياته العري�شة الطويلة 
قد اأقبل على عيون ال�شعر الفرن�شي، وقراأ ما 

اأنتجته قرائح الأدباء قراءة فاح�ش متاأمل 
ناقد. ثم قال قولته ال�شهرية )اإما اأن اأكون مثل 
�شاتوبريان... واإل فال( يف الوقت الذي كانت 

والدته ت�شعى لتفك رباط الزوجة مع والده 
ال�شابط.  

واأقدم فيكتور هيجو مع اأخيه هابيل على 
خطوة اأدبية جريئة األ وهي اإ�شدار �شحيفة 

اأ�شبوعية �شمياها الأدب الأ�شيل كتب فيها 
هيجو �شيال من املقالت التي اأثنى فيها على 

را�شني وكورين و�شك�شبري و�شلر. وتوطدت 
بينه وبني لمرتني واألفرد دي فيني �شداقة 
متينة. راآه يف تلك الفرتة وهو يف التا�شعة 

ع�شرة من عمره الفرد دي فيني فو�شفه 
قائاًل )و�شيم الطلعة اآية يف اجلمال، له 

جبهة عري�شة بي�شاء تلفت �شعتها الأنظار، 
وعينان وا�شعتان عميقتان تنعك�ش فيهما 

عبقريته ونبوغه، دقيق الأنف ترى يف وجهه 
قوة اإرادته و�شدة �شكيمته، يكلل راأ�شه �شعر 
ك�شتنائي ناعم طويل القامة ح�شن الهندام(. 
وقد اأ�شدر هيجو �شنة 1822 اأول ديوان له 

 Odes et شماه )اأغاين وق�شائد خمتلفة�
اأوىل  يف  ويقول   )Poesies diverse

ق�شائده: 
)م�شر... اأيتها ال�شقراء الفاتنة... ما اأجمل 
�شنابل قمحك الذهبية وحقولك البهية متتد 

كاأنها و�شائد ثمينة... �شهل تلو �شهل، يقتتل 
عليك من ال�شمال برد قار�ش... ومن اجلنوب 

رمل جائر �شاخن، وكلما اقرتبا نحوك 
واأحكما اأ�شرا�شهما ليوؤملاك... ابت�شمت يا 

م�شر ال�شقراء...(. 
ويف الع�شرين، ابت�شم احلظ له وجاءته 

ال�شهرة ت�شعى، ووجد الديوان طريقه اإىل 
لوي�ش الثامن ع�شر الذي كان يع�شق القراءة، 

واأ�شدر الزعيم قرارًا غرّي م�شرية حياة 
ال�شاعر وجعله متفّرغًا لالأدب. ويق�شي القرار 

لل�شاعر مبعا�ش �شنوي كبري مدى احلياة. 
وقد تزوج هيجو بعد هذا القرار بزوجته 
اأديل فو�شيه يف 14 اأكتوبر �شنة 1823م. 

وبعد عام من زواج هيجو توفى لوي�ش 
الثامن ع�شر ووىل اإمرة البالد �شارل العا�شر 

فاأن�شد �شاعرنا فيكتور ق�شيدة ع�شماء يف 
مدح احلاكم اجلديد �شّماها )تتويج �شارل 

العا�شر(. ثم اأ�شدر م�شرحيته ) كرومويل ( 
عن الزعيم الإجنليزي الثائر. 

ميول �صرقية 
بداأ هيجو بالتاأثر بال�شرق، فقد قراأ التوراة 

والإجنيل وترجمة فرن�شية للقراآن الكرمي 
وترجمة لألف ليلة وليلة، ثم قراأ تاريخ 

الإ�شالم وحياة الر�شول حممد �شلى الله 
عليه و�شلم، فتاأثر بذلك كله واأ�شدر ديوانًا 

�شّماه )ال�شرقيات( وقد احتوى هذا الديوان 
البديع على 22 ق�شيدة منها )�شوء القمر( 

وقد ترجمها الأ�شتاذ اأحمد ح�شن الزيات يف 
جملة الر�شالة و )ال�شلطانة املف�شلة( و )نور 

ال�شهباء( و )وداع الفاتنة العربية( و)من 
ربوع الأندل�ش( و )كناري�ش( و )نوار( و 

)روؤو�ش ال�شراي(. 
يقول هيجو يف ق�شيدة )�شوء القمر(: 

)كان البدر م�شرق اجلبني يتنقل على ذرى 
الأمواج 

وقد فتحت النافذة ذراعيها خلطرات الن�شيم 
فجعلت امللكة ترنو اإىل البحر وهو يتك�شر 
ويطرز مطارف جزائره ال�شوداء بنقو�ش 

اأمواجه املف�ش�شة 
فهوى العود من يدها وهو يرن... فاأ�شغت 

ف�شمعت �شوتًا اأبح يردده ال�شدى: 
اأتراها �شفينة تركية قادمة من مياه الدردنيل 

ت�شرب جزر اليونان ب�شيوف احلقيقة( 
واأخرج هيجو بعد هذا الديوان اأروع 

م�شرحياته، م�شرحية )هرناين( التي قام 
النقا�ش حولها فراأى فيها البع�ش درة 

رائعة وانتقد البع�ش الآخر ومنهم الناقد 
هيبوليت تني عدم الرتابط بني اجلزء الأول 
والنهاية. وتدور اأحداث هذه امل�شرحية يف 
ربوع الأندل�ش حيث ي�شف لنا هيجو فاتنة 

الإ�شبان دوينا �شول التي حّول قلبها وجمالها 
ثالثة من الع�شاق اأولهم �شيخ مت�شاب هو 

دي �شيلفا، والثاين دون كارلو�ش ملك 
الإ�شبان، والثالث هرناين الثائر ال�شاب. 

وامل�شرحية مليئة بالأحداث، منتهية باتفاق 

ي�شاعد مبوجبه ال�شيخ املت�شابي هرناين 
على الزواج �شريطة اأن يحق لل�شيخ اأن ياأمر 

ال�شاب هرناين بالنتحار متى �شاء. ويتم 
زواج هرناين، ويف حلظة اقرتاب احلبيبني 

ينفخ ال�شيخ املت�شابي يف بوقه فينتحر 
هرناين ومع�شوقته، ول يلبث احلا�شد الثاين 

اأن يلحق بهما نادمًا ح�شريًا منتحرًا. 
من ال�صعر اإىل الرواية 

وفيما كان �شاعرنا ينعم ب�شداقة وجمال�شة 
الفريد دي فيني والفريد دي مو�شيه 

والك�شندر دوما�ش الكبري، اإذ هو يرتدد كل 
�شباح على كني�شة نوتردام �شارحًا بخياله 

يف ع�شر امللك لوي�ش احلادي ع�شر، وما 
اإن اأطل يوم اخلام�ش ع�شر من يناير �شنة 

1831 حتى كان القراء على موعد مع رائعته 
اجلديدة )اأحدب نوتردام(. كانت الرواية 

من خيال واإبداع الكاتب، فلي�ش يف الكتابات 
التاريخية ما يثبت وجود ال�شخ�شية، 

وتتناول الرواية هيام الق�شي�ش كلود فرولو 
والأحدب كوازميودو بالفاتنة الغجرية 

اأ�شمريالدا منتهية ب�شعي الق�شي�ش لإعدام 
الفاتنة لرف�شها تقّربه لها. فينتقم الأحدب 
ويقتل �شيده الق�شي�ش. ثم يحمل الأحدب 

احل�شناء اأ�شمريالدا ويرمي بنف�شه معها اإىل 
قاعة الكني�شة. 

واأّلف هيجو بعد ذلك م�شرحية )امللك يلهو( 
�شنة 1833 متناوًل ملك فرن�شا فرن�شوا الأول 
وهو من ال�شخ�شيات الالمعة التي مل ي�شتطع 

هيجو اأن يجليها، 
ثم اأتبع تلك امل�شرحية مب�شرحية نرثية هي 

)لوكريزيا بورجيا( تروي ق�شة حياة �شقيقه 
�شيزاري بورجيا ال�شهري بق�شوته وظلمه. 
وعندما دعا امللك لوي�ش فيليب عام 1837 
اأعالم الأدب يف فرن�شا من اأمثال لمرتني 

و�شانت بيف ومي�شيليه، لبى هيجو الدعوة 
وح�شر متاأخرًا، فقدمه امللك اإىل دوقة اأوليان 

زوجة ابنه. وكانت حفيدة لأوج�شت اأمري 
فيمار الذي ا�شتهر بحّبه لالأدب، وكانت 

حا�شيته ت�شم هردر وجدته و�شلر وكالي�شت. 
وا�شتمرت هذه العالقة بينهما، اإعجابا 

متبادل عن بعد، وتقديرا وحمبة �شافية. 
واأ�شدر هيجو عام 1837 ديوانه )املفاجاأة 

القلبية(، 

هيجو... 
واأ�صطورة القرون 

وا�شتوىل نابليون الثالث عام 1851 على 
احلكم يف فرن�شا فقاومه هيجو منافحًا عن 

احلرية والدميقراطية. ومل يكتف بالقلم، بل 
خرج اإىل ال�شارع طالبًا من ال�شعب اأن يثور 

�شد من �شّماه بالطاغية. فجد احلاكم يف طلب 
ال�شاعر، فهرب هيجو اإىل جزيرة جري�شي 

يف املحيط، وهناك يف املنفى حماطًا بزوجته 
واأبنائه، نظم هيجو اأعظم اأعماله واأبقاها 
اأثرًا واأكرث متثياًل ملواهبه األ وهي رائعته 

ال�شعرية اخلالدة: )اأ�شطورة القرون( التي 
قدمها بقوله: 

)وحينما اأكتب واأنا اأفكر يف �شرفتي 
اأرى الأمواج تولد ومتوت... ثم تولد لتموت 

واأرى الطيور البي�ش ت�شبح يف الهواء... 
وال�شفن تن�شر اأ�شرعتها للريح 

كاأنها عن بعد... وجوه كبرية تتنزه على 
البحر(. 

و�شّور لنا هيجو اأي�شًا يف اأ�شطورة القرون 
ال�شلطان العثماين مراد، وكذلك حممدًا 

الثاين وكثريا من �شالطني املماليك، وخا�شة 
الظاهر بيرب�ش. اأما الق�شيدة الع�شرون، 
فيتحدث فيها عن ع�شر النه�شة واأعالمها 

واأمرائها. وهناك ق�شيدة مطّولة عن الثورة 
الفرن�شية واأخرى عن نابليون بونابرت. 

وكان املنفى خريًا لإنتاج هيجو، فاأخرج يف 
منفاه اأي�شًا رواية البوؤ�شاء التي ترجمت يف 

الع�شرينيات بقلم ال�شاعر حافظ اإبراهيم، 
ثم ترجمت يف اخلم�شينيات بقلم الأ�شتاذ 

منري البعلبكي، وو�شل هيجو اإىل قمة 
املجد فرا�شله زعماء العامل واأنعم عليه حاكم 
فلورن�شه بو�شام دانتي عام 1865 ورا�شله 

رئي�ش وزراء الربتغال. 
واندلعت احلرب عام 1870 بني نابليون 

الثالث وب�شمارك، وانتهت بهزمية نابليون 
عدو �شاعرنا، فعاد هيجو اإىل باري�ش، ويف 

اأثناء رجوعه توفى ابنه �شارل، ثم فجع 
بوفاة ولده الثاين واأ�شاب داء اخلبال ابنته 

الوحيدة الباقية، فانحطت معنوياته. وتتابع 
�شيل اإنتاجه فاألف )ال�شنوات امل�شوؤومة( و 

)الباقة الأخرية(. وملا بلغ الثمانني من عمره، 
اأقامت له فرن�شا احتفاًل عظيمًا وخرجت 

املظاهرات �شنة 1882 حمت�شدة حول داره 
حتّييه وجتل مقامه. 

ويف 18 مايو 1885 اأ�شيب هيجو بالتهاب 
رئوي. وملا زادت وطاأة املر�ش، �شعر بدنو 
الأجل، فوّدع اأ�شدقاءه قائاًل اآخر بيت من 

ال�شعر: )ها هنا يقتتل الليل والنهار( ثم 
طلب حفيديه و�شّمهما اإىل �شدره يقّبلهما 
وهو يبكي، وقال: )اقرتبا مني يا ولدّي، 
كونا �شعيدين واأقيما على حبي( وملا اأخذ 
يعالج �شكرات املوت، قال له �شديقه بول 

موري�ش: اأنت لن متوت يا �شيد فيكتور. قال 
هيجو:كال... ها هو املوت فمرحبا به... 

الوداع. 
وكان يوم موته يوم اجلمعة 22 ماي 1885. 

عن املو�صوعة الفرن�صية

» اإىل ال�شاعر.. 
اإىل الفيل�شوف .. 

اإىل املدافع الكبري عن ق�شية ال�شعوب.. 
يحيا فيكتور هيجو! »

كان النا�ش يحيونه بهذه العبارة عندما مير 
يف ال�شارع، وهذا ما مل يحظ به اإل الروؤ�شاء 
والزعماء الكبار من اأمثال نابليون اأو �شارل 

ديغول. هكذا اأ�شبح فيكتور هيغو يف 
اأواخر حياته ال�شمري احلّي لفرن�شا. 

ولد فيكتور هيجو يف بيزان�شون، �شرقي 
فرن�شا يف 27 من �شباط 1802م من اأب 

كان �شابطًا يف جي�ش الإمرباطورية ثم غدا 
جرناًل. وانتقل هيجو الفتى مع اأبيه اإىل 

اإيطاليا و جزيرة األبا ثم اإىل اأ�شبانيا حيث 
ق�شى عامًا واحدًا مع اأخيه اأوجني يف كلية 

النبالء مبدريد. يف عام 1812م رجع اإىل 
باري�ش، املكان الذي ولدت فيه روحه كما 

يقول، حيث تلقى العلم على اأمه و على كاهن 
عجوز، ثم التحق باملدر�شة البوليتكنيك، 

ولكن الهموم الأدبية �شغلته يف �شن مبكرة، 
فاأ�شرتك يف م�شابقة نظمتها الأكادميية 
الفرن�شية وهو بعد يف اخلام�شة ع�شرة 

من العمر، ففاز بجائزة �شعرية لق�شيدته 
» ح�شنات الدرا�شة ». يف اأواخر 1819م 
اأ�ش�ش مع اأخويه جملة املحافظ الأدبي، 

فلم تع�ش غري �شنة فقط، و يف �شنة 1822 
اأجرى عليه لوي�ش الثامن ع�شر راتبًا بعد 
ن�شر ديوانه الأول املو�شوم بـ » ن�شائد ». 
ابتداء من عام 1827م الذي �شدرت فيه 

م�شرحيته التاريخية » كرومويل » مبقدمتها 
ال�شهرية التي �شن فيها حربا ل هوادة فيها 

على املفاهيم امل�شرحية الكال�شيكية ُاعترب 
هيجو زعيم احلركة الرومانتيكية. وتعد 

هذه الفرتة التي اأمتدت حتى عام 1834م 
اأخ�شب عهوده بالإنتاج الأدبي، اإذ و�شع 

فيها مقطوعات ال�شرقيات و م�شرحية 
هرناين و ق�شة نوتردام دو باري، حتى 

اإذا كان عام 1841م انتخب ع�شوًا يف 
الأكادميية الفرن�شية بعد اأن اأخفق يف 

ذلك اأربع مرات متعاقبات. طوال الع�شر 
�شنوات التي ان�شرف فيها هيجو اإىل 

الن�شال ال�شيا�شي جمندًا نف�شه يف خدمة 
الأفكار الدميقراطية و اجلمهورية، وبعد  
ثورة 1848م انتخب ع�شوًا يف اجلمعية 

التاأ�شي�شية ثم يف اجلمعية الت�شريعية. يف 
تلك الفرتة �شرع يف كتابة رائعته اخلالدة 
البوؤ�شاء. حتى اإذا مت انقالب كانون الأول 

�شنة 1851م، واطاح نابليون الثالث 
باجلمهورية ليعلن يف العام التايل قيام 

الإمرباطورية الثانية. وقف هيجو يف 
�شفوف املعار�شة، وخرج اإىل ال�شارع طالبًا 

من ال�شعب اأن يثور �شد من �شّماه بالطاغية. 
فنفي اإىل بروك�شل، ومنها اإىل جريزي 

واأخريًا اإىل غورني�شي وهما جزيرتان من 
اجلزائر الإجنليزية القائمة على ال�شاطئ 

النورمندي. اأك�شب النفي عبقريته ال�شعرية 
رحابة وقوة جديدتني فمهر الأدب يف هذه 

الفرتة باأروع اآثارة، منها التاأمالت، و الق�شم 
الأول من اأ�شطورة الع�شور، و البوؤ�شاء. 

يف 1870م رجع اإىل باري�ش ف�شهد اأهوال 
احلرب وذل الهزمية، ثم انتخب ع�شوًا 

يف اجلمعية الوطنية، فع�شوًا يف جمل�ش 

ال�شيوخ. يف 1882م احتفلت الأمة الفرن�شية 
احتفاًل كبريا مبنا�شبة بلوغ هيجو الثمانني 

من عمره. 
يجمع النقاد اأو يكادون على اأن فيكتور 

هيجو اأعظم �شاعر غنائي فرن�شي، وواحد 
من عظماء �شعراء العامل يف خمتلف 

الع�شور، وراأ�ش موهبة هيجو قوة خارقة 
على اخليال املو�شوعي، وبراعة عجيبة يف 

الت�شوير تردفها قدرة فردية على ال�شمو 
بالكلمة حتى لت�شبح نغمًا. قد ل تكون 

ح�شا�شيته ال�شعرية مثل العمق الذي مييز 
احل�شا�شية ال�شعرية عند لمارتني، لكنها 

تتمتع برحابة اأو ب�شعة اأعظم بكثري. اإنها 
ناب�شة باحلياة م�شبوبة بخا�شة حني توجه 

نحو الطفال و امل�شت�شعفني من النا�ش.
لئن مل يت�شم تفكري هيجو باأ�شالة اخللق 

وعميق البتداع فلي�ش من ريب يف اأنه اأمد 
اإنتاجه ال�شعري بغذاء من الأفكار غنّي. اإنه 

مل يجر القلم قط على قرطا�ش اإل ليمجد 
اأفكارًا عظيمة اأو ليدافع عن اأفكار عظيمة. 

وما ال�شاعر عنده اإل املنارة التي يتعني عليها 
اأن تر�شد اجلماهري و تهديهم �شواء ال�شبيل، 

وال�شوت املقد�ش الذي يحمل اإجنيلهم. من 

هنا اأثار عددًا كبريًا من امل�شكالت الأخالقية 
و الإجتماعية التي ينظر اإليها الفال�شفة 
: اخلري وال�شر، والإن�شان والله، و الله 

واخللق، واحلكمة والعلم، و اجلهل وال�شر، 
و الرذيلة والبوؤ�ش، و ال�شعادة والتقدم، 

معربًا عن ذلك كله يف �شورة قوية �شاطعه.
كان هيجو �شاعرًا غنائيًا يف املحل الأول، 

ولكن غنائيته دون غنائية لمارتني عفوية 
و�شميمية، واإن تكن اأكرث منها تنوعًا. 

واحلق، اأن هيجو و�شف نف�شه فقال اإنه » 
نف�ش من البلور » و » �شدى مرنان » يعني 
اأنه قد عك�ش ورجع وكرث واأفرغ يف نظام 
اأورك�شرتي جميع الأغرا�ش الغنائية. لقد 

غنى، قبل كل �شيء جميع انطباعات ع�شره، 
فكان روح القرن التا�شع ع�شر ال�شعرية 

حتيا يف ق�شائده من جديد. و غنى جميع 
العواطف الإن�شانية، مثل احلب، واحلب 

الأبوي، والآمال، و الأحزان، و الأ�شرة، و 
الوطن. ثم اأ�شاف اإىل هذا كله الأمل الفل�شفي 

و التطور الديني و لغز املوت واملجهول، 
وتوق الإن�شان اإىل اجلمال و اخلري، 

والتما�شه للعداله، واإميانه مب�شتقبل قوامه 
احلرية و التقدم و على اجلملة فقد كانت 

اأ�شبه مبو�شوعة غنائية للع�شر الذي عا�ش 
فيه.

اأ�شهر اآثاره الغنائية، ن�شائد، و ن�شائد 
جديدة، و ال�شرقيات، و اأوراق اخلريف، 

والأ�شوات الداخلية، و الأ�شعة و الظالل، 
و التاأمالت. كان كذلك �شاعرًا ملحميًا اأعطى 

الأدب العاملي لوحات تاريخية خالدة هي 
اأ�شبه ما تكون مبلحمة يف الإن�شانية متثل 
لنا الع�شور الغابرة، و احلقبة املعا�شرة، 
وحروب القرن التا�شع ع�شر الكربى. هذا 

الرتاث ال�شخم تنتظمه كله فكرة التقدم، و 
ت�شعيد الب�شرية البطيء نحو النور عرب 

ال�شراع املخوف بني ال�شر و اخلري، وما هذه 
امللحمة غري اأ�شطورة الع�شور، وقد ن�شرت 

يف ثالثة اأجزاء متعاقبة. يقول يف بدايتها : 
التي قدمها بقوله:

وحينما اأكتب واأنا اأفكر يف �شرفتي
اأرى الأمواج تولد ومتوت... ثم تولد لتموت

واأرى الطيور البي�ش ت�شبح يف الهواء.
وال�شفن تن�شر اأ�شرعتها للريح

كاأنها عن بعد... وجوه كبرية تتنزه على 
البحر

اأ�شطورة الع�شور ملحمة �شعرية مطّولة 
ت�شرد �شري الأبطال، وقد بعث فيها ما اندثر 

من ع�شور الإن�شانية الأوىل معتمدًا على 
الروايات التاريخية، فهو يطوف بالقارئ 

يف هذا العامل ال�شاحر. في�شف يف الق�شيدة 
الأوىل الأر�ش يف الع�شور الأوىل مبت�شمة 

�شعيدة ُتخرج من اأح�شائها ما اأودعه الله 
للب�شر فيها من اأزهار وثمار. ثم ينتقل 

بعد ذلك من ق�شة اآدم وحواء اإىل امل�شيح 
عليه ال�شالم وا�شفًا املراأة الأوىل وجمال 
ب�شرتها ور�شاقتها و�شوت ال�شمري الذي 

اأّنب قابيل. ثم يتناول خرافات الإغريق 
وق�ش�ش رولن و�شارملان. وي�شف ب�شعره 

اأيام لذريق وفيليب الثاين. ويفرد الق�شيدة 
الرابعة عن دين الإ�شالم، فيثني على تعاليم 
الدين الإ�شالمي وعلى الر�شول حممد عليه 

ال�شالم، ويتحدث اأي�شًا بثناء عاطر على 
عمر بن اخلطاب وعلي بن اأبي طالب. �شّور 
هيجو اأي�شًا يف اأ�شطورة الع�شور ال�شلطان 
العثماين مراد، وكذلك حممدًا الثاين وكثريا 

من �شالطني املماليك، وخا�شة الظاهر 
بيرب�ش. اأما الق�شيدة الع�شرون، فيتحدث 
فيها عن ع�شر النه�شة واأعالمها واأمرائها. 

وهناك ق�شيدة مطّولة عن الثورة الفرن�شية 
واأخرى عن نابليون بونابرت.

اقتحم هيجو ميدان التاأليف امل�شرحي 
بدراما كرومويل التي عدت مقدمتها 

ال�شهرية مبثابة البيان للمدر�شة امل�شرحية 
النا�شئة التي نادت ب�شرورة الأخذ 

ب�شكل م�شرحي اأكرث حرية. كتبها فيكتور 
هيجو عندما بلغ اخلام�شة والع�شرين من 

عمره، وكرومويل �شيا�شي اإنكليزي، قاد 
ثورة 1649 التي قتل فيها ملك الإنكليز 

�شارل الأول، واأ�شبحت اأمور الدولة بيد 
كرومويل، حتى اأعلن نف�شه ملكًا على 

بريطانيا، ووافق الربملان على ذلك وكان 
�شيتوج يف كني�شة و�شتمن�شرت، اإل اأّنه 

اكت�شف موؤامرة تدبر �شده، فرتاجع عن 
اعتالء العر�ش مدعيًا حمافظته على قوانني 

اجلمهورية، وكان كرومويل ذا اأخالق 
غريبة متناق�شة وطبيعة متقلبة، فهو اأحيانًا 

جبان واأحيانًا �شجاع، ويجمع بني الدناءة 
وال�شهامة والرحمة واللني، ولذا فهو ي�شلح 

لأن يكون بطاًل للم�شرحية بالإ�شافة لكونه 
�شخ�شية تاريخية هامة يف تاريخ بريطانيا 

يف منت�شف القرن ال�شابع ع�شر.  
وكتب م�شرحية هرناين، اإذ جتري الأحداث 

يف اإ�شبانيا يف مطلع القرن ال�شاد�ش ع�شر 
اإذ وقع اأحد اأمراء اأملانيا بحب امراأة جميلة 
اإ�شبانية ا�شمها الدونة �شوله، وكان يحبها 

دوق اآخر من اإ�شبانيا، اإل اأّنها هي كانت 
جتاملهما معًا، اأّما قلبها فكان يهوى اأحد 

قطاع الطرق، وهو �شاب ا�شمه »هرناين«، 
وكان الثالثة يرتددون اإليها. ويف اإحدى 
املرات كاد الأمري الأملاين اأن يقتل غرميه 

»هرناين«، وعا�شت هذه املراأة، مرة يف 
بيت الدوق الإ�شباين الذي انتحر يف نهاية 
امل�شرحية، وكذلك ينتحر »هرناين« بعد اأن 

يتزوج الدونة �شوله.  وت�شرب الدونة �شوله 
ال�شم، الذي كان قد �شربه حبيبها »هرناين«، 
وي�شبح الأمري الأملاين ملكًا، ولكن الأحداث 

لي�شت تاريخية متامًا، فاأكرثها من خيال 
املوؤلف.  

لكن هيجو مل يوفق على العموم يف هذا 
امليدان، ف�شخو�شه غنائيون اأكرث مما 

ينبغي، وب�شبب من اأنهم غنائيون مل يكن 
يف مي�شورهم اأن يكونوا م�شرحيني. واأيًا ما 

كان، فاأ�شهر م�شرحيات هيجو : كرومويل، 
وهرناين، و امللك يلهو، و كري�ش بورجيا و 

ماري تيودور.
اأعطى هيجو روايات عديدة منها اأحدب 

نوتردام، والرجل الذي ي�شحك، و ثالثة و 
ت�شعون. اأما اأعظم رواياته جميعًا و اأبقاها 

على الدهر، فهي البوؤ�شاء. قد �شرع يف 
كتاباتها قبل عام 1850م ومل ينجزها اإل 

يف عام 1862م. و�شع هيجو روايته حتت 
التعاليم الإن�شانية و الإ�شرتاكية التي نادى 

بها املفكر الفرن�شي كابيه، و املفكر برودون. 
فدافع فيها عن ق�شية جميع اأولئك الذين 

يحتقرهم املجتمع، والذي ينبغي اأن تعزى 
جرائمهم اإىل ف�شاد ذلك املجتمع نف�شه. 

يف 18 مايو 1885 اأ�شيب هيجو بالتهاب 
رئوي. وملا زادت وطاأة املر�ش، �شعر بدنو 
الأجل، فوّدع اأ�شدقاءه قائاًل اآخر بيت من 

ال�شعر: ها هنا يقتتل الليل والنهار. وملا اأخذ 
يعالج �شكرات املوت، قال له �شديقه بول 
موري�ش: اأنت لن متوت يا �شيد فيكتور. 

قال هيجو: كال ..ها هو املوت فمرحبا به، 
الوداع .

عندما مات عن عمر يتجاوز الثالثة 
والثمانني عامًا توقفت احلركة يف فرن�شا 
كلها، وعندما فتحوا و�شيته وجدوا فيها 

مكتوبًا الكلمات الب�شيطة التالية:-
1.اأعطي خم�شني األف فرنكًا اإىل الفقراء.
2.اأمتنى اأن اأنقل اإىل املقربة يف تابوت 

الفقراء.
3.اأرف�ش تاأبني كل الكنائ�ش ورجال الدين، 

واأطلب �شالة من كل النا�ش.
4.اأومن بالله. 
فيكتور هيجو

اسطورة القرن التاسع عشر
فيكتور هيجو هو رجل قوي االإرادة، موفور ال�صرب، كبري القلب، وا�صع االأمل، عظيم اجللد، 
بعيد الطموح، نا�صط الهّمة، جاّد ال يعرف الهزل، متحّم�س ال يعرف الك�صل. كانت اأعز مناه اأن 
ي�صبح مثل �صاتوبريان، وما هي اإال اأن بلغ الع�صرين من عمره حتى كان لوي�س الثامن ع�صر ملك 
فرن�صا يقبل ب�صراهة على قراءة ديوان ال�صاب هيجو )ق�صائد واأ�صعار جديدة(، وياأمر ب�صرف 
مرتب �صنوي اأبدي له قدره األف فرنك. وقد بلغ من التقدير عند اأمته اأن خرج اإليه اجلمهور 
الباري�صي اإثر رجوعه اإىل البالد بعد خالف مرير طويل مع زعيم البالد نابليون الثالث. 

ال���غ���ن���اء ع���ل���ى ق���م���ة اجل��ب��ل
..

فيما كان �صاعرنا ينعم ب�صداقة 
وجمال�صة الفريد دي فيني والفريد 
دي مو�صيه والك�صندر دوما�س 
الكبري، اإذ هو يرتدد كل �صباح على 
كني�صة نوتردام �صارحًا بخياله يف 
ع�صر امللك لوي�س احلادي ع�صر، 
وما اإن اأطل يوم اخلام�س ع�صر من 
يناير �صنة 1831 حتى كان القراء 
على موعد مع رائعته اجلديدة 
)اأحدب نوتردام(. كانت الرواية 
من خيال واإبداع الكاتب، فلي�س يف 
الكتابات التاريخية ما يثبت وجود 
ال�صخ�صية، 

يجمع النقاد اأو يكادون على اأن 
فيكتور هيجو اأعظم �صاعر غنائي 

فرن�صي، وواحد من عظماء �صعراء 
العامل يف خمتلف الع�صور، وراأ�س 

موهبة هيجو قوة خارقة على 
اخليال املو�صوعي، وبراعة عجيبة 

يف الت�صوير تردفها قدرة فردية 
على ال�صمو بالكلمة حتى لت�صبح 

نغمًا.

جثمان فيكتور هيجو حتت قو�ش الن�شر يف باري�ش

هيجو يف املنفى
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لقد بداأت الرومانتيكية كتمرد �شد اجلماليات العقالنية 
الكال�شيكية. ومل تندلع املجادلت العنيفة بني 

الرومانتيكيني والكال�شيكيني يف معركة �شريحة كما حدث 
يف باري�ش يوم 25 فرباير/ �شباط 1930م، يوم العر�ش 

الأول مل�شرحية فكتور غوهو )هرناين(.
ولكن الرومانتيكيني تخا�شموا مع قيود الكال�شيكية يف 

كل مكان.
فهكذا كان حال �شليغل ووردز ورث و�شيلي وبايرون 

وغريهم الكثري، وقد اأو�شح هيجو يف مقدمة م�شرحيته 
)كرومويل( اأن الأعمال الفنية، �شاأنها �شاأن الطبيعة، تربط 

بني النور والظالم، بني املتنافر واملتوافق، ونادى عام 
1827م بالتخلي عن وحدة الزمان واملكان، واأ�شار اإىل 

تواجد عنا�شر امللهاة واملاأ�شاة معًا يف امل�شرحية ال�شعرية 
احلديثة بهدف حتطيم الأعراف الكال�شيكية التي تتحكم 

بالبنية امل�شرحية، وهكذا، فحتى املتنافر الغريب كان، 
بالن�شبة للرومانتيكيني، ا�شتجابة للحاجة اإىل حقيقة 
احلياة ، و�شمى هيجو يف مقدمته املذكورة الفن مراآة 

مركزة .
اإن الثورة التي �شاهم هيجو يف اإحداثها يف اأفكار وم�شاعر 
النا�ش واأذواقهم اجلمالية ثورة هائلة، ويبدو اأنها مل تقيم، 

حتى الآن، على نحو واف، غري اأن تلك الثورة مل تقت�شر 
على جمال امل�شرحية والرواية، فقد �شاغ ذلك العبقري 

الأ�شيل، كما فعل غريه من الرومانتيكيني العظام، اأ�ش�ش 
الرومانتيكية يف ال�شعر يف املرحلة اجلديدة.

واإذا كنا قد عرفنا هيجو روائيًا كبريًا من خالل )البوؤ�شاء( 
- 1862م، وقبلها ) نوتردام باري�ش( - 1831م فاإن هيجو 

كان �شاعرا كبريا اأي�شا، فبعد ما يزيد على قرن على رحيل 
املبدع الفرن�شي، ما زالت اأجزاء جديدة من �شعره تقدم 

اإىل القراء، ومن الغريب اأنه يف العقد الأخري من ال�شنوات 
فقط متكن القراء من الو�شول اإىل موؤلفاته ال�شعرية 

الكاملة، �شواء منها ذلك الدفق من الق�شائد الغنائية التي 
ظهرت يف جمموعات �شعرية، اأو تلك الق�شائد الق�شرية 

ولكن ذات املزاج امللحمي، اأو الق�شائد اخلطابية ذات 
النزعة الوطنية، اأو القطع ال�شعرية الأق�شر - املقاطع التي 
كتبت يف منا�شبات معينة، اأو املقاطع امل�شتقلة املكونة من 

�شطرين، اأو اأخريًا تلك الق�شائد التي تركت متناثرة هنا 
وهناك.

فلفرتة تقرب من �شبعني �شنة ظل هيجو ينتج ال�شعر يوميًا 
تقريبا لغايات ل حت�شى، وب�شهولة وبراعة فنية فائقة، 

بل اأنه اأنتج اأطول ق�شيدة تورية يف اللغة الفرن�شية، 
وكانت ق�شيدة بقافية موحدة لكل �شطرين فيها، و�شدا�شية 

التفاعيل، وتتميز باجلنا�ش اللفظي،وي�شاف ذلك اإىل قدر 
هائل من الكتابات: �شت وثالثون جزءًا اأو جمموعة من 

الق�شائد، جند قائمة لها يف كتاب جي، �شي، اإير�شون، 
ال�شادر موؤخرًا، حتت عنوان )فكتور هيجو: دليل 

�شعري(.
ومن املعروف اأن هيجو كان يعدل الق�شائد ويعيد كتابتها، 

لكنه مل يلغ اأي عمل كتبه، بل اأنه يف الواقع، اأو�شى 
باحلفاظ على كل �شيء للم�شتقبل.

وكتاب اإير�شون اجلديد هذا درا�شة تف�شيلية تعالج اأ�شعار 
هيجو على نحو �شامل، فهو يظهر كيف جرى تاأليف كل 

عمل، وكيف ن�شاأت املو�شوعات وتطورت، وكيف اأن 
اعتبارات معينة، ف�شال عن اأحداث حياة ال�شاعر، حتكمت 
يف ت�شل�شل ن�شرياته، ول بد اأن يكون هذا الكتاب ذا قيمة 

كبرية بالن�شبة لأولئك الذين يرغبون يف متابعة مراحل 
تاأ�شي�ش هيجو يف خمتلف جمالت ال�شعر، وبالن�شبة 
لأولئك الذين ي�شعون اإىل قراءة اأعمق لأعمال معينة، 

وي�شعنا اإير�شون يف خارطة اأ�شعار هيجو مناق�شا اإياها، 
ف�شال بعد اآخر، بتحليالت وتعليقات عميقة، ويبذل املوؤلف 

جهودًا م�شنية يف معاجلة تاريخ الق�شائد، ويحقق، 
بو�شعه منظورًا للمجاميع، اإجنازا مهما.

ومن املعروف اأن فكتور هيجو املولود عام 1802م يعترب 
ال�شخ�شية الرئي�شية يف احلركة الرومانتيكية يف فرن�شا، 

وقد جاء متاأخرا اإىل الن�شاط ال�شيا�شي، فانتخب ع�شوا 
يف اجلمعية الوطنية عام 1848م، ولكنه ق�شى ال�شنوات 

من 1851م حتى 1870م يف املنفى، وعاد اإىل باري�ش 
عام 1870م ليجري اختياره نائبًا مرة اأخرى، وا�شبح 

يف وقت لحق ع�شوًا يف جمل�ش ال�شيوخ يف اجلمهورية 
الثالثة.

ويعترب هيجو واحدًا من الأ�شاتذة العظام يف ال�شعر 
الفرن�شي، ومن بني جمموعاته ال�شعرية الكثرية: 

)ق�شائد غنائية( - 1822م، )اأغان وق�شائد( - 1826م، 
)ال�شرقيون( 1829م، )اأوراق اخلريف( - 1931م، )اأغاين 

امل�شاء( - 1935م، )اأ�شوات من الأعماق( - 1837م، 
)اأ�شواء وظالل( - 1840م، واأعقبتها، بعد فرتة طويلة، 

جمموعة )عقوبات( - 1953م، وهي جمموعة �شاخرة 
عنيفة �شد لوي�ش نابليون، وقد كتبت يف املنفى، وقد 

احتلت املوا�شيع الروحية والكونية مكانة هامة يف 
جمموعته )التاأمالت( - 1856م، وت�شكل قائ�شد )اأ�شطورة 

القرون( - 1859، 1877، 1883م معاجلة ملحمية 
للتاريخ، اأما جمموعتا )نهاية ال�شيطان( و)اإله( فقد 

ن�شرتا بعد وفاته، هذا عدا عن �شهرة هيجو يف امل�شرحية 
والرواية التي اأ�شرنا اإىل بع�ش من ابداعاته فيهما، 

وخ�شو�شا م�شرحيته ال�شهرية )كرومويل( التي حتولت 
مقدمتها اإىل بيان للحركة الرومانتيكية الفرن�شية.

 من منكم مل يقراأ اأو مل ي�شمع بروايته 
ال�شهرية ) البوؤ�شاء ( ؟ 

ذلك ال�شـــاعر ، الروائي ، امل�شــرحي ، 
الر�شـام ورجل ال�شيا�شة … الذي ولد 

يف 26 / 2 / 1802 م ، ومات يف 22 / 
5 / 1885 م ، بعد ان هيمن على الثقافة 

الفرن�شية والعاملية يف القرن التا�شع ع�شـر، 
وبعد ان حظي بتكرمي قل نظريه وندر 

مثيله . 
ففي يوم ال�شاد�ش والع�شرين من �شباط 

من عام 1881 ، دخل هيجو عامه الثمانني 
، و�شط احتفالت �شعبية ور�شمية كبرية 

من اق�شى فرن�شا اىل اق�شاها ، اقيم قو�ش 
للن�شر يف �شارع ايليو ـ الذي �شمي با�شمه 

يف متوز من ذلك العام ـ وح�شر مئات 
اللف من الفرن�شيني من الباري�شيني 
ومن املقاطعات الفرن�شية كلها ، للقيام 

با�شتعرا�ش حتت نوافذ منزله ، فيما بقي 
هو واقفا يف نافذته املفتوحة بني حفيديه ، 

لريى طوال النهار مرور مواكب املعجبني 
واملحيني الذين بلغ عددهم �شتمائة الف 
ان�شان ، فيما كانت باقات الزهور ترتفع 

امام منزله كتال �شغرية، وكان بني هوؤلء 
املحيني رئي�ش الوزراء جول فريي 

واع�شاء حكومته الذين جاوؤوا اىل منزله 
ليقدموا فرو�ش الحرتام ل�شاعر بالدهم 

الكرب . 
ملاذا كل هذا احلب وكل هذا التقدير ؟ 

كان ذلك لن هيجو كان �شرحا �شعبيا كبريا 
، وكان �شاعرا من طراز فريد ، تطرق للحب 
فغري الإح�شا�ش به ، وللموت فغري �شبحه ، 

لت�شيء منارته املغامرة الإن�شانية برمتها 
وي�شتوحي قادة ال�شعوب وثوار املتاري�ش 
من �شواريخه و�شهامه التي اأطلقها �شوب 

امل�شتقبل . 
كثريون منا قروؤا روايته ال�شـــــــهرية 
)البوؤ�شــــاء(، التي حتولت اإىل اأفالم 

�شينمائية لحقًا اإبتداءًا من عام 1909 ، 
عندما ظهرت �شخ�شية ) جان فاجلان ( على 

ال�شا�شة الكبرية يف الفيلم الأمريكي الذي 
حمل نف�ش عنوان الرواية ، وو�شوًل اإىل 

عام 2000 ، عندما ظهرت يف التلفزيون 
الفرن�شي ، حيث متلك الفرن�شيون �شعور 

باأنهم يقفون خلف املتاري�ش الباري�شية اإىل 
جانب " غافرو�ش " اأحد ابطال الرواية يف 

مواجهة ر�شقات نريان احلر�ش الوطني 
وقوات احلر�ش املوؤللة .

كيف ولدت هذه الرواية العمالقة ؟
عند ال�شاعة الثانية بعد ظهر الرابع 

والع�شرين من حزيران 1848 م ، �شّوت 
هيجو ، الذي كان حينها نائبًا يف الربملان 

الفرن�شي ـ معتنقا لالأفكار اليمينية ـ 
باملوافقة على قرار حل الور�شات الوطنية 

، ذلك القرار الذي حرم الآلف من عمال 
باري�ش من م�شادر رزقهم ، ويف الأ�شابيع 

التالية نزعت ال�شلطة قناعها واأغلقت 

الور�شات ، فتناول العمال اأ�شلحتهم 
حمتّجني ، وكانت فر�شة ال�شلطة لقمعهم !!!

وبينما كانت املعارك الدموية تدور يف 
�شوارع باري�ش بني العمال واجلنود ، كان 

" فيكتور هيجو " مع اجلمهور يف �شارع ) 
�شان لوي ( املغلق بثالثة متاري�ش ... وقال 
حينها : ) هذا الدم الذي يراق من اجلانبني 

هو دم �شجاع وكرمي ( ، ومن هنا ولدت 
هذه الرواية التي ترجمت اىل جميع لغات 

العامل .. ) البوؤ�شاء ( . 
يف كتابه الأول من اأ�شل �شبعة جملدات 

بعنوان ) اأماكن يف الذاكرة ( يلجاأ الكاتب 
الكاتب  وتعظيم  متجيد  " اإىل  نورا  " بيري 

الكبري ) فيكتور هيجو ( فيقول اأنه اأكرب 
�شرح اإن�شاين عرفه الفرن�شيون بل قد 

يكون الكاتب الفرن�شي الذي يحظي باأكرب 
تقدير يف جميع اأنحاء العامل ، فهو لينتمي 

اإىل الأدب متامًا ول لل�شيا�شة لوحدها بل 
يج�شد يف اآن معًا الفرد الفريد املنفرد والكل 

الإن�شاين يف ان معا، مما يف�شر املجد 
العاملي الذي اأكت�شبه والذي و�شعه يف ركن 

خا�ش يف الذاكرة والوعي اجلماعي .
عندما دخل ) هيجو ( اإىل الأكادميية 
الفرن�شية يف عام 1841 ، وهو اإبن 

التا�شعة والثالثني ، كان كاتب " هرناين " 
و " اأحدب نوتردام " قد بداأ طريق ال�شهرة 
العاملية ، �شحيح ان �شهرته قد بلغت جميع 
الدوائر الباري�شية ودوائر النخب الريفية 

يف املقاطعات ، مع اأول ديوان �شعري له 
بعنوان ) اأنا�شيد ( واأول �شل�شلة من ) 

اإ�شطورة الع�شور ( بني عامي 1856 و 
1859 ... لكن ال�شربة الأدبية احلا�شمة 

كانت عام 1862 مع روايته ال�شهرية ) 
البوؤ�شاء ( التي لقت جناحًا باهرًا وب�شطت 
له نفوذًا و�شهرة اأدبيتني �شهدت بهما اآنذاك 

ال�شحافة واملرا�شالت واملذكرات لدرجة 
اأن اأ�شماء بع�ش اأبطال تلك الرواية مثل 
) كوزيت - Cosette ، و غافرو�ش - 

وقد   ، عامة  اأ�شماء  غدت   )  Gavroche
مثل ن�شر تلك الرواية ظاهرة مثرية لدرجة 

اأن الآراء حولها يف الو�شط الأدبي كانت 
منق�شمة جدًا ، اأ�شف اإىل ذلك اأن الن�شاط 

الفكري وال�شيا�شي لــ )هيجو( قاد اإىل حب 
النا�ش له وثقتهم بفكره واأدبه ... حيث بداأ 
�شيا�شيًا كحزبي مييني وانتهى اإىل جانب 

الي�شار وكان هذا رهانًا ناجحًا كما اأثبت 
ذلك التاريخ .

وكان هذا التحول والتطور يف حياته 
ال�شيا�شية على مدار ثالثة اأجيال متعاقبة ، 
حتول اأجنزه الأديب بنف�شه بف�شل اإمتداد 
العمر به وب�شبب اأفكاره البكر التي �شبقت 

الع�شر يف اآن واحد .
ومن خالل موقعه ك�شهيد للظلم واجلور 

الطاغي يف ظل الإمرباطورية الثانية ، 
كان ) فيكتور هيجو ( بق�شد اأو من غري 

ق�شد " �شاحب " اخليار الذي كان يروق 
للفرن�شيني وينال اإعجابهم .

كانت اخر كلماته وهو على فرا�ش املوت 
: " هذه هي معركة الليل والنهار " ثم : " 

انني ارى نورا ا�شود " … مما يذّكر ببيت 
من اجمل البيات ال�شعرية التي نظمها : 

) هذه ال�شم�ش املخيفة ال�شوداء التي ي�شّع 
منها الليل ! ( .

فكتور هيجو شاعرًا
اأ�صاء حياة البوؤ�صاء و�صاغ جماليات 

الرومانتيكية الفرن�صية

�صهدت ثالثينيات واأربعينيات 
القرن التا�صع ع�صر ت�صكل الرواية 
االجتماعية الرومانتيكية، 
وكان فكتور هيجو اأحد ممثليها، 
ويف هذه الرواية �صار للفقراء، 
الطبقة املزدراة، وم�صائرهم 
واأقدارهم، واأفراحهم واآالمهم، 
مكان وا�صح، وك�صفت هذه 
الرواية عن اال�صتغالل، 
واإف�صاد العدالة، وجور النظام 
االجتماعي برمته، ومع اأن رواد 
الرواية االجتماعية تاأثروا 
باال�صرتاكية الطوباوية عمومًا، 
ومل يكن هدفهم ت�صوير وحتليل 
التناق�صات االجتماعية، واإمنا 
الرمز اإليها يف �صورة جم�صدة 
للعدالة املطلقة، اأي تقييم 
ومعاجلة املادة االجتماعية بلغة 
رومانتيكية.

ر�صا الظاهر 

كتب فيكتور هيجو خالل ثالث وثمانني �شنة هي عمره 
153 األفًا و837 بيتًا من ال�شعر، اي مبعدل �شتة ابيات 

يف اليوم. وكل ما مي�ش موؤلف البوؤ�شاء من هذه ال�شوية. 
كذلك هناك بحر من الفتتاحيات التي حتتفل بعيد ميالده. 

لقد �شبه يف حياته بجبال هيماليا وباملحيط. فمن 
الطبيعي اإذن ان تتميز الذكرى املئتان مليالده بجبل من 

املطبوعات املعادة واملقتطفات واللبومات، و�شيل من �شري 
حياته ومقالت ت�شور كلها عبقريته الوجوه. امام هذا 

الكم الهائل يجد املرء نف�شه منق�شمًا بني العجاب والدوار. 

و�شوؤال خادع، كان يراود معا�شريه، ول يزال يطرح نف�شه 
يف النهاية: اأمل يفرط فيكتور بع�ش ال�شيء يف الكتابة؟ 

ومن اجل الحاطة باأبعاد �شخ�شيته، لبد من ان ن�شتعني 
مبعاجم الرقام القيا�شية قبل ال�شتعانة باملو�شوعات 
الدبية. فيقول معجم الكويد Le Quid على �شبيل 
املثال: كان هيجو بالن�شبة اإىل وزن اللك�شاندران ما 

كانته البقرة اجلر�شية بالن�شبة اإىل احلليب. لقد كتب ما 
جمموعه 153 األفًا و837 بيتًا �شعريًا، اي ما يقارب �شتة 

ابيات يف اليوم، بدءًا من يوم ولدته حتى يوم وفاته، 
طبعًا دون ح�شاب ما كتبه نرثًا او غريه. 

 Jean-Marc ومن ناحيته، ح�شب جان ـ مارك هوفا�ش
ع�شرة  اربع  مبعدل  �شنة  ع�شرون  يلزم  انه   Hovasse
�شاعة يف اليوم لقراءة الكتب املخ�ش�شة لفيكتور هيجو 

واملوجودة يف املكتبة الوطنية. كم هائل لكنه مل مينعه من 
ان ي�شيف اإىل القائمة �شرية جديدة �شخمة اقل ما يقال 

فيها انها �شائقة. ثالثة امور فقط تعطي فكرة عما كانته 
احلياة اليومية لهذا الن�شان الظاهرة: يف طفولته، كان 
يحفظ خم�شة وع�شرين او ثالثني بيتًا من �شعر فريجل 

ينام،  ان  قبل  م�شاًء   Horace هورا�ش  او   Virgile
ثم يرتجمها اإىل اللغة الفرن�شية عندما ي�شتيقظ يف اليوم 
التايل. ويف �شن ال�شاد�شة والع�شرين ن�شر اعماله الكاملة 

يف �شتة اجزاء. 
ولقد افاد احد ال�شهود بعد ثالث �شنوات انه كان يكتب 
حتى مائتي بيت من ال�شعر يف اليوم، وانه كان ي�شجل 

دخله من املال من انتاجه اليومي، وان لديه م�شروع 
ع�شرين م�شرحية لبد ان هذا احلب للعمل قد جذب ماك�ش 

غالو Max Gallo فخ�ش�ش لهيجو كتابًا من جزءين 
بعد كتابيه احلديثني عن ديغول ونابليون. 

انه لمر عادي جدًا ان يقوم كاتب بر�شم �شخ�ش او 
منظر طبيعي على هام�ش خمطوطه، وهيجو، ككثري من 

امثاله، انقطع اإىل هذه املتع ال�شغرية. ولكن معه، كل 
�شيء يتغري م�شتواه، فـ »خرب�شاته«، كما ي�شميها، تعد 

بالآلف، وت�شكل احدى اكرث جمموعات الر�شوم متيزًا 
يف ع�شره. اآلن ديكو Alain Decaux وروزلني دو 

 Jean وجان ـ بيري غينو Roselyne Ayala اآيال
Pierre Gueno - يعر�شون لنا جمموعة خمتارة 

من اعماله بدءًا من دفاتره املده�شة عندما كان تلميذًا 
يف البتدائية وحتى مرافعاته املكتوبة باحلرب البني �شد 

عقوبة العدام. 
والكل يعلم ان هذا الفراط يف الطاقة البداعية مل مينع 

هيجو الب من ان يهتم بكافة انواع الن�شاء: ممثالت 
وخادمات غوان وفتيات غنيات وعاديات. حتى يف 

هذا املجال، كان قادرًا على اجلمع بني الكم والكيف، 
واإىل حتويل هوى ج�شدي عابر اإىل ق�شة حب تعمر 

خم�شني عامًا، كما ت�شهد بذلك الطبعة اجلديدة املزيدة 
 Juliette من مرا�شالته املتبادلة مع جولييت درويه
الكتب  بني  ت�شنيفه  ميكن  ل  كتاب  فهو   ،Drouet

الناعمة. لي�شوا كثريين اولئك الروميوات ال�شبعينيون 
القادرون على الكتابة جليولييتهم القدمية: »لدي يوما 

ولدة، والثنان يف �شهر فرباير، ولدت للحياة اول مرة 

بني ذراعي امي يف 28 فرباير 1802، وولدت مرة ثانية 
للحب يف 16 فرباير 1833 بني ذراعيك، الولدة الوىل 

وهبتني النور، والثانية وهبتني اللهيب«. ا�شف اإىل ذلك 
ال�شحفي ورجل ال�شيا�شة واملنفي املحرتف ورب ال�شرة 

واجلد املثايل وبع�ش ال�شفات الخرى و�شتفهم غيظ 
 Leon اإىل ليون بلوا stendhal زمالئه، من �شتندال

ال�شخرية  اإىل  انتهوا  املحتم�شني  معجبيه  وحتى   ،Bloy
من ت�شرفاته التي ت�شبه ت�شرفات مغنية م�شهورة ومن 
و�شعياته وت�شطيحاته الن�شانوية ومن ولعه امل�شحك 

بالطاولت الدوارة، وباخت�شار: من جنون العظمة الذي 
خل�شه جان كوكتو بالقول: »ان فيكتور هيجو جمنون« 

يح�شب نف�شه فيكتور هيجو«. واكرث ال�شانئني لهيجو كان 
بودلري Baudelaire الذي كان يكن له احرتاما حقيقيًا 

يف البداية، قبل ان يبالغ، كما يقول يف »حماقة« الرجل 
العظيم: »هكذا ميكن للمرء ان يكون عقاًل نريًا وفظًا يف اآن 

واحد، كما ميكن للمرء ان يكون عبقرية خا�شة وغبيا يف 
اآن معًا، ولقد اثبت لنا فيكتور هيجو ذلك متاما. 

لريب ان هناك جانبا من الغرية يف هذه التهجمات، ولكن 
كيف ل ميكن للمرء األ ي�شت�شلم للعداوة مقابل اأرعن ع�شكر 

امام امل�شرح منذ بدايات الرومان�شية حتى اجلزء الثالث 
ع�شر من جمموعة »روغون ماكار« وكما يف احلالت 

ال�شعبة كلها، يجب اللجوء اىل فلوبري لن�شتجلي المر. 
كان فلوبري يعرف هيجو جيدا، وكان ي�شاطر بودلري راأيه 
حول حماقة »العمدة القدمي« ولكن �شرخات �شخطه كانت 
تنتهي دوما بهذا التحفظ: هذا راأيي.. احتفظ به لنف�شي، 

طبعا، ينبغي لكل من يحمل قلمًا ان ي�شعر نحوه بكثري من 
المتنان ناهيك عن ان ي�شمح لنف�شه بانتقاده، ويف عام 

1862 قرر ان يوؤجل طبع رواية �شالمبو اىل ما بعد طبع 
البوؤ�شاء وقال: ثمة رجال يجب ان ننحني امامهم ونقول: 
»من بعدكم يا�شيدي. وفيكتور هيجو من هوؤلء« وهذا هو 

املوقف ال�شائد حتى اليوم. اي�شجرنا م�شرحه حتى املوت؟ 
األ منلك ال�شجاعة لقراءة ثالثة ارباع اعماله؟ األ يثري 

اع�شابنا هو�شه يف ان ي�شحب اللحاف اليه؟ ل تهم هذه 
الرتهات كلها امام بديهية مفادها: ان عدم حمبة فيكتور 

هيجو �شيكون عبثا كعدم حمبة القرن التا�شع ع�شر.

لمحة عن رجل عظيم

االف������راط ف���ي االب����داع
ديدييه �صينيكال 

ترجمة: عدنان حممود 

كان هذا التحول والتطور يف 
حياته ال�صيا�صية على مدار 

ثالثة اأجيال متعاقبة ، حتوال 
اأجنزه االأديب بنف�صه بف�صل 

اإمتداد العمر به وب�صبب 
اأفكاره البكر التي �صبقت 

الع�صر يف اآن واحد .

احدى غرف منزل فيكتور هيجومنزل فيكتور هيجو
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جان مارك هوفا�س، موؤلف هذا 
الكتاب، هو احد ا�صهر كتاب 

�صرية فكتور هيجو ال �صيما واأنه 
كان قد اعد اطروحته لنيل 

�صهادة الدكتوراه على هذا الهرم 
االدبي الكبري. وكان املوؤلف، 

وهو من مواليد عام 1970، قد قام 
بالتدري�س يف جامعات بروك�صل 

ببلجيكا ثم يف مدينتي ليل 
وباري�س الفرن�صيتني. 

تنق�صم �صرية حياة فكتور 
هيجو اىل فرتتني رئي�صيتني 

لوي�س نابليون بونابرت رئي�س 
اجلمهورية الفرن�صية الثانية.. 

وهذا ينطبق بدوره مع اخلم�صني 
�صنة االوىل من حياة فكتور 

هيجو.. والتي ميكن و�صفها باأنها 
تخ�س »م�صاره الر�صمي«.. اما 

الفرتة الثانية فتبداأ اعتبارا من 
عام 1851،

 اي بداية حياة املنفى يف بلجيكا بعد 
اعالن فكتور هيجو ملواقفه العدائية �شد 

النظام امللكي وتعاطفه مع كومونة باري�ش 
والطروحات اجلمهورية. وتغطي هذه 

الفرتة الثانية �شنوات 1851-1885 اي 
منذ منفاه البلجيكي وحتى وفاته، هاتان 

الفرتتان قدمهما املوؤلف يف ثالثة كتب واحد 
منها للفرتة الوىل والآخران احدهما لـ »فرتة 

املنفى« والآخر لـ »ما بعد املنفى«. 
ان موؤلف هذا الكتاب ـ ال�شرية باجزائه 

الثالثة يحيط اىل حد كبري بكل جوانب 
م�شرية فكتور هيجو بكل م�شاربها ووثائقها 
وحتولتها وتعرجاتها ونزواتها. انه يقدمه 

ك�شاعر وكروائي وكناقد وكرجل �شيا�شة 
وكعا�شق.. وهو يعود يف هذه المور كلها 
ويف غريها اىل م�شدر ا�شا�شي هو اعمال 

فكتور هيجو ذاته.. انه يعود اليها و�شيعيد 
قراءاتها من جديد.. وهناك م�شدر اآخر لبد 

لأي كاتب �شرية ال واأن يلجاأ له وهو ما 
كان قد كتبه الذين �شبقوه يف كتابة �شرية 

نف�ش ال�شخ�شية.. وم�شدر ثالث يتمثل يف 
كتابات اأولئك الذين اهتموا بتاريخ فرن�شا 
خالل القرن التا�شع ع�شر.. ل �شيما هيجو 

يختلطان اىل حد املزج. 
وكان فكتور هيجو قد ن�شر يف اآخر ايامه 

كتابا يحمل عنوان »افعال واأقوال« ق�شم فيه 
�شرية حياته اىل فرتتني رئي�شيتني تتناظران 

مع ما قبل املنفى البلجيكي وما بعده مع 
قوله بامكانية اعتبار فرتة املنفى )1851 ـ 
1870( مبثابة فرتة و�شيطة متمايزة عما 
قبلها وعما بعدها. موؤلف هذا الكتاب، كما 

ا�شرنا تبنى مثل هذا التق�شيم.. بل واأنه يرى 
باأن فرتة املنفى قد �شكلت نوعا من »القطيعة 

الرادية« من »اختيار املنفى«.. وقطيعة اي�شا 
يف حياته الدبية اكرث مما هي يف حياته 

الجتماعية. 
وي�شري املوؤلف يف مقدمة عمله باأنه قد بداأ 

العداد له منذ اكرث من ع�شر �شنوات اي منذ 

ان كان عمره حوايل ع�شرين �شنة فقط ـ وذلك 
بالهتمام ب�شرية حياة فكتور هيجو ولكن 

اي�شا بتاريخية القرن الذي عا�ش فيه. ولعله 
ميكن القول باأنه و�شط »ال�شيل« الكبري من 

الكتب التي �شدرت مبنا�شبة الذكرى املئوية 
الثانية لولدة ال�شاعر الكبري ي�شكل هذا 

العمل احد الكرث �شمول واأهمية اىل جانب 
عمل اآخر للكاتب والروائي ماك�ش غالو 

ويف جزءين عن �شرية حياة فكتور هيجو 
حتت عنوان: »ان قوة تتقدم« و»�شاأكون هذا 

الرجل«.. واملتكلم يف احلالتني طبعا هو 
»هيجو«. 

وتتمثل امل�شكلة الوىل التي يواجهها كل 
من يكتب �شرية حياة �شخ�شية ما كان 

كثريون غريه قد �شبقوه اليها يف التاأكد من 
�شحة العديد من املعلومات والتواريخ التي 

ينق�شها يف الكثري من الحيان الن�شجام 
هذا اذا مل تكن متناق�شة �شراحة.. وقد 

ت�شدى موؤلف هذا الكتاب للم�شكلة املطروحة 
بالطرق الكال�شيكية املعروفة. وذلك عرب 

القيام بعملية تق�شي على طريقة املحققني 
ل�شحة ما جاء يف كتب �شري هيجو الخرى 

ويف مرا�شالته ال�شخ�شية واي�شا يف تاريخ 
احلقبة. هذا مع ا�شارة املوؤلف اىل ان فكتور 
هيجو كان يتالعب احيانا بالتواريخ بحيث 
انها مل تكن دقيقة جدا اثناء ا�شتخدامها يف 

هذا العمل او ذاك.. 
ولكن ما كان يعر�شه او ما يك�شف عنه من 

حياته ل�شتخدام القارىء مل يكن يق�شد منه 
خداع الآخر، كما مل يكن يعرب عن نوع من 
جنون العظمة، ويقدم املوؤلف برهانا على 

ذلك بالقول باأنه لو كانت لدى فكتور هيجو 
ارادة اخفاء بع�ش احلقائق عن �شابق ا�شرار 

وت�شميم فاإنه ما كان له مثال ان يرتك على 
م�شودات بع�ش الق�شائد او الن�شو�ش 

التي كتبها بتاريخ كتابتها املغاير يف احيان 
لتواريخ الكتب عند ن�شرها. 

وتتمثل احدى امليزات ال�شا�شية لهذا الكتاب 

ان موؤلفه ل يح�شر نف�شه يف اطار جمرد 
كاتب �شرية �شخ�ش ولو كان بحجم ومبكانة 

فكتور هيجو ولكنه يقوم بعمل تاريخي لقرن 
باأكمله هو القرن التا�شع ع�شر الذي عا�شت 

فيه اوروبا فرتة م�شطربة من تاريخها 
ومن النزاعات التي �شكلت يف احد ابعادها 
مقدمات »بعيدة« حلربني عامليتني لحقتني 

خالل القرن الع�شرين، 
وقد بداأ تاأكيد املوؤلف على البعد التاريخي 

عرب حديثه يف احد ف�شول هذا العمل 
الكثرية عما ا�شماه تاريخ فكتور هيجو بل 

ويعطي املوؤلف لفكتور هيجو �شفة »املوؤرخ« 
باملعنى الذي اعطاه لوي�ش الرابع ع�شر لكل 
من الديبني را�شني وبوالو واذا كان لوي�ش 

الرابع ع�شر قد عرف با�شم امللك ال�شم�ش فاإن 
فكتور هيجو هو بالن�شبة ملوؤلف هذا الكتاب 

امللك ال�شم�ش يف ميدان الدب. 
ويويل موؤلف هذا الكتاب اهمية اي�شا 

لق�شمني ا�شا�شيني يف �شخ�شية فكتور هيجو 
وهما قدرته الكبرية على العمل وحبه املفرط 

للن�شاء، واذا كانت زوجته اديل فو �شيه 
هي املراأة الوىل يف حياته والتي تزوجها 

وكالهما يف �شن ال�شباب واأجنبا اربعة 
اطفال، فاإن جولييت دوريه، رمبا كانت احلب 

الكرب يف حياته، ومن احلكايات املثرية يف 
عالقة فكتور هيجو بالن�شاء هو انه كان قد 
مت �شبطه ذات مرة مع احدى ع�شيقاته مما 

اثار ف�شيحة كبرية اعتقد الكثريون باأنه 
�شوف لن ينتج اي ادب بعدها فكان رده 

الب�شيط هو رواية »البوؤ�شاء«. 
ومن امليزات ال�شا�شية لهذا الكتاب هو انه 

مكتوب بنف�ش الوقت لعامة القراء ولكنه 
مكتوب اي�شا لالخ�شائيني.. وهذا ما كان 
هيجو قد عرب عنه نف�شه بالقول »كل �شيء 

وللجميع« واذا كان موؤلف هذا الكتاب يقول 
بامكانية ايجاد عدة ترجمات لهذه اجلملة 

فاإنه ي�شر على فهم واحد األ وهو »�شرورة 
التوجه اىل اجلمهور العري�ش، واىل 

او�شع �شرائح ممكنة« ولكن دون تقدمي اية 
تنازلت. 

وعدم تقدمي اية تنازلت: قاعدة مار�شها 
لكن هيجو يف كتاباته ورف�شه لأية م�شاومة 

يف م�شاندته لولئك الذين كانوا قد قاموا 
بـ »كومونة باري�ش« وذلك بعد »�شقوط 
الكومونة« لقد اعترب فكتور هيجو باأن 

املوقف العادل يقت�شي مثل تلك امل�شاندة 
وذلك على ا�شا�ش مبداأ قال به الكاتب 

الفرن�شي البريكامو لحقا عندما اعلن باأنه 
مع »الق�شايا اخلا�شرة« وكان يريد ان يقول 

باأنه مع الق�شايا العادلة التي قد ل ت�شمد 
امام منطق القوة. 

جتدر ال�شارة اىل ان هذا الكتاب يتاألف من 
ف�شول ق�شرية ق�شد منها املوؤلف �شهولة 
القراءة.. وقد �شكلت الحداث الرئي�شية 

يف حياة فكتور هيجو نوعا من »املحطات« 
التي توقف عندها املوؤلف.. وذلك انطالقا 

من م�شاألة ب�شيطة وهي ان الحداث الكرث 
اهمية يف حياة اي مبدع مهما كان م�شرب 
ابداعه هي التي ترتك اثارها يف اعماله.. 

ومن هنا بحث املوؤلف عن جدول احلياة 
ال�شخ�شية لفكتور هيجو مع انتاجه 

الأدبي املتنوع ويركز يف هذا ال�شياق على 
فرتتني من حياة بطله وهما فرتتا الطفولة 
واملراهقة اللتان يجد اآثارهما يف العمال 

الكاملة لفكتور هيجو. 
ول ين�شى موؤلف هذا الكتاب ان يوؤكد �شمة 

اخرى لدى فكتور هيجو اهملها اغلبية 
اولئك الذين كتبوا �شرية حياته.. ال وهي 
روحه املرحة والتي بدت بو�شوح خا�شة 

يف اعماله امل�شرحية هذا بال�شافة اىل 
ت�شاحمه لدرجة انه طلب من �شديقه الناقد 

�شانت بوف ان ل ينقطع عن زيارة منزله 
على الرغم من بوحه له بحبه لزوجته اديل 
والتي انتهى اىل خطفها منه والعي�ش معها 

لعدة �شنوات. 
يف املح�شلة ي�شبه موؤلف هذا الكتاب حياة 

فكتور هيجو بـ »قارة« فيها من كل ال�شناف 
والنواع الفكرية وال�شيا�شية.. ويركز 

املوؤلف يف هذا امل�شرب الخري، اي ال�شيا�شة 
على اللتزام الكبري الذي ابداه فكتور هيجو 

يف عدة ق�شايا وعلى راأ�شها ن�شاله امل�شتمر 
�شد عقوبة العدام. 

وكما بدت اطروحاته ثورية يف هذا املجال، 
فاإنه قد رافق نه�شة ال�شعر الرومان�شي، 

ولكن الفهم العميق ملا قام به هذا ال�شاعر 
الكبري ولعماله يتطلب، كما يرى موؤلف 

هذا الكتاب التخل�ش من الحكام امل�شبقة 
والكلي�شيهات املدر�شية وغريها التي جعلته 

مبثابة �شنم له مريدوه واعداوؤه وبهذا 
املعنى يقول الكاتب والفيل�شوف الفرن�شي 

فيليب �شولري »امل�شكلة مع هيجو هو انه 
ينبغي التخل�ش منه من اجل الو�شول اليه 

والدرا�شة املعمقة التي قام بها موؤلف هذا 
الكتاب اثبتت باأنه كان يتميز يف الواقع 

بالكثري من الغمو�ش. 
وعند الغو�ش يف �شخ�شية فكتور هيجو 

والبحث يف خفايا وحنايا �شريته اخلا�شة 
والبداعية يجد املوؤلف، باأنه قد بلغ �شن 

ال�شباب عند �شن اخلم�شني من عمره. وذلك 
عندما اخذ طريق املنفى اثر النقالب الذي 

قام به نابليون ال�شغري كما كان ي�شميه. 
واذا كان جان مارك هوفا�ش يقدم هيجو 

يف خمتلف مواهبه وابداعاته كفنان متعدد 
الهتمامات وكرجل �شيا�شة، فاإنه يرى فيه 

قبل كل �شيء �شاعرا، يرى فيه ال�شاعر الذي 
قال »ال�شعر هو كل ما هو حميم يف كل 

�شيء«. 
باحلرية ترافق هوجو مع حبه الكبري 

للطبيعة فكل �شخرة هي حرف وكل بحرية 
هي جملة وكل قرية هي نربة كما يقول 
وي�شيف »مع ذلك ل تتوقف الر�ش عن 

ال�شري وحيث تدرك الزهار هذه احلركة 
الهائلة وهناك دائما على �شفحتي �شيء من 

ظالل الغيوم ومن �شالف البحر وكان هيجو 
قد و�شف احدى الن�شاء التي احبها وا�شمها 

ليوين بالقول »انها توقد لدى الناظر لها 
الح�شا�ش بابريل الربيع وبولدة النهار 
وكانت غيناها خم�شلتني بالندى. كانت 

ك�شوء الفجر تكثف ب�شكل امراأة«. 
وفكتور هيجو يف العمل الكرث اكتمال 

حتى الآن عن �شاحب »البوؤ�شاء« عمل �شخم 
ودقيق وموجه للجميع، عرب »ثالث حركات« 

قبل املنفى واأثناء املنفى وبعد املنفى. 
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سيرة هيجو

ال�شاب  وغوتييه  تقييدها  لميكن  وبالتايل 
اآنذاك و�شديق فيكتور هيجو ال�شدوق، كان 
لنا كيف  يــروي  الــثــاين ومــن هنا  النمط  مــن 
اجل  مــن  انــه  كيف  بــل  بعنف  املعركة  خا�ش 
ذلك العر�ش الأول ارتدى قفازا اأحمر �شرعان 

ما�شار رمزا للحركة كلها.
ذلك  كل  اأ�شعلت  )هرناين(التي  م�شرحية  اأما 
من  واحــدة  فهي  احلما�شة  تلك  وكل  ال�شجال 
من  تكن  مل  ولــو  حتى  هيجو  اأعــمــال  اأ�ــشــهــر 
اأقواها ويروي لنا تاريخ هذا الكتاب انه اأجنز 
كتابتها خالل �شهر واحد اذكانت م�شرحية له 
الرقابة  عنوانها )ماريوم ديلورن( منعت من 
)الكوميديا  عـــرو�ـــش  يف  دجمــــت  اأن  بــعــد 
كتابة هرناين  اىل  فاأ�شطر هيجو  الفرن�شية( 
�شتمنعها  عدة  رقابات  ان  العلم  مع  فعر�شت 

بعد ذلك وخا�شة يف ايطاليا...
عجل  على  هيجو  كتبه  عمل  )هـــرنـــاين(اذن 
طريقه  وعــرف  طويال  عا�ش  العمل  هــذا  لكن 
اأو  الــكــتــابــة  قـــوة  بف�شل  لي�ش  الــ�ــشــهــرة  اىل 
يف  اذ  و�شيكولوجيتها  ال�شخ�شيات  ر�ــشــم 
بف�شل  ولكن  �شعيفا  العمل  يبدو  الأطــار  هذا 
قدرات هيجو على ت�شوير املواقف والعالقة 
قدرته  –بف�شل  بخا�شة  ثم  ال�شخ�شيات  بني 
عــلــى و�ــشــع حــــوارات �ــشــاعــريــة رائــعــة على 
هرناين  بــني  تـــدور  الــتــي  تلك  املــثــال،  �شبيل 
اعتبارها  ميكن  والتي  دول  �شونيا  وحبيبته 
مرجعا اأ�شا�شيا يف قوة الع�شق لقوة تعبريها 

و�شفافيتها..
ــرحــيــة هـــو خـــارج  ـــاين يف هــــذه املــ�ــش هـــرن
يف  ع�شابة  لنف�شه  جمع  ثــائــر  الــقــانــون  عــن 
لكنه  ع�شر  ال�شاد�ش  الــقــرن  بــدايــة  ا�شبانيا 
اأن  يريد  �شيا�شي  منا�شل  نف�شه  الــوقــت  يف 
الوقت  ذلك  يف  ال�شلطات..وال�شلطة  يحارب 
�شي�شبح  )الــذي  كارلو�ش  دون  لل�شاب  كانت 
منتخبا  امــرباطــورا  امل�شرحية  اأحــداث  خالل 
بني  يجمع  كان  والــذي  �شارلكان(  ا�شم  حتت 
ذلك احلني هو هيامهما معا  امللك والثائر يف 
كانت  احل�شناء  وهذه  �شول  دونيا  باحل�شناء 
الدون  كان  وان  حتى  وحده  بهرناين  مغرمة 
زوجة  لنف�شه  يتخذها  اأن  قــرر  غوميز  روي 
امل�شرحية، ذلك ان  وهذا كله نعرفه يف بداية 
امل�شرحية  ف�شول  ت�شهدها  التي  الأحــداث  كل 
ــر بني  ــر وف اخلم�شة امنــا هــي مــطــاردات وك
ذلك  يف  مبــا  �ــشــول  بدونيا  املغرمني  الثالثة 
تربط  وحتالفات  ومــنــاورات  مــوؤامــرات  مــن 
يف  الرئي�ش  التحالف  اأمـــا  هــنــاك،  لتفك  هنا 
يعقد  الــذي  ذاك  هــو  فــاأمنــا  امل�شرحية  �شياق 
بــني هــرنــاين وبـــني روي غــومــيــز �ــشــد امللك 
امللك  هــذا  هيام  عــن  للثاين  الأول  يك�شف  اذ 

خاطب  املــلــك  يكت�شف  وحــني  �ــشــول  بــدونــيــا 
هرناين  مــع  تواجدها  فــجــاأة  العجوز  دونــيــا 
اليه ي�شلمه اىل  يف حديقة ق�شره الذي نقلها 
وينقذه  معاقبته  يرف�ش  لكنه  غوميز  روي 
ل�شونيا  حبه  يف  غــرميــه  بــاأنــه  معرفته  رغــم 
ويتمكن  امللك  اغتيال  على  الأثــنــان  يتاآمر  ثم 
لكنه يف  املوؤامرة  اكت�شاف  كارلو�ش من  دون 
خرب  ي�شله  مبعاقبتهم  فيه  يهم  الــذي  الوقت 
انتخابه امرباطورا، وهكذا يح�ش يف حلظة 
انه لبد اأن ي�شمو على تلك الرتهات ال�شبابية 
يرد  بل  هرناين  واأولهم  املتاآمرين  عن  فيعفو 
لــه اأمـــالك جـــدوده واأبــيــه ا�شافة اىل انــه يف 
حلظة �شخاء امرباطورية مده�شة مينحه حق 
احلياة  تبدو  وهكذا  �شول  دونيا  من  الــزواج 
يف  ولكن  بحبيبته  هرناين  ويجتمع  رائعة 
تلك اللحظة بالذات يحدث ماكانوا جميعا قد 
ن�شوه حني ينفخ غوميز يف البوق الذي وهبه 
والذي  امللك  اغتيال  حماولتهما  لدى  لهرناين 
يجربه على قتل نف�شه كما كان قد وعده ولأن 
ينكث  اأن  له  ولميكن  و�شهم  فار�ش  هرناين 
الرومان�شية  امل�شرحية  ولأن  عهد،  اأو  بوعد 

ولأن  وال�شرف  الفرو�شية  قواعد  تبجل  كلها 
من  خــري  الرومان�شيني  ــدى  ل ب�شرف  املـــوت 
ال�شم  الــذل، ليــرتدد هرناين عن جترع  حياة 
واذ ت�شاهد دونيا �شول مايحدث اأمامها ت�شرب 
بدورها جرعة من ال�شم لكي تلحق حبيبها اىل 
امللكوت الأعلى اأما روي غوميز فبعد اأن يرى 
ال�شم  تناول  اىل  ي�شارع  يداه  ماعملته  نتائج 

اأي�شا فيموت...
من  جــعــل  هيجو  فــيــكــتــور  ان  الــوا�ــشــح  مــن 
لأنــــــــدلع حركة  فـــاحتـــة  هـــــذه  مــ�ــشــرحــيــتــه 
الفرن�شي  املــ�ــشــرح  يف  حقيقية  رومان�شية 
يكتب  وهــو  ذهنه  يف  كانت  الزمن  ذلــك  ويف 
م�شرحيته اأعمال كبرية مثل )ال�شيد( لكورناي 
هرناين  يف  ان  ــل  ب ل�شيلر  و)الــلــ�ــشــو�ــش( 
بالذات  امل�شرحيتني  هــاتــني  جتمع  حلــظــات 
على  الكبري  اجلــمــاهــريي  ــال  ــب الأق هنا  ومــن 
يف  له  النخبة  مهاجمة  مقابل  يف  العمل  ذلــك 
م�شرحيته  و�شع  وهيجو  الأوىل  عر�شه  ليلة 
�شرح  اذ  وا�شح  �شيا�شي  حترك  اطــار  �شمن 
ع�شية عر�شها بان على الدراما اأن تلهم النا�ش 
ملعاين  تفهمهم  اأ�شاليب  بخا�شة  واملتفرجني 

هيجو  يفت  مل  هنا  ومــن  ال�شيا�شية  احلرية 
اأن يقول عن هرناين كما عن ماريون ديلورم 
انهما عمالن �شيا�شيان جزئيا كما انهما عمالن 
هيجو  تعهد  النحو  هذا  جزئيا،وعلى  اأدبيان 
م�شرحيته  حول  ال�شجال  وحدة  من  يزيد  ان 
هرناين اىل درجة انه �شار يف تاريخ احلياة 
ت�شمى  ق�شية  الفرن�شية  –الثقافية  ال�شيا�شية 
»ق�شية هرناين »هيمنت اأخبارها وتفا�شيلها 
ال�شنني اىل  تلك احلياة طوال عقود من  على 
درجة انه حني حتدث عنها غوتييه يف كتابه 
بعد  اأي   ،1974 العام  يف  وال�شادر  املذكور 
معركة  انها  للقراء  بــدا  قــرن،  ن�شف  حــوايل 

جرت اأم�ش فقط..!
الذي  �شعفها  من  الرغم  وعلى  الــيــوم،  حتى 
اأ�شهر  اأ�شرنا اليه لتزال )هرناين( تعترب من 
 )1885-1802( هيجو  فيكتور  م�شرحيات 
و)لو  بــال�ــش(  )روي  مثل  اأعــمــال  جانب  اىل 
كري�شيا بورجيا( و)امللك يلهو( وحتى اذا كان 
فيكتور هيجو مل ي�شتهر ككاتب م�شرحي كبري 
بقدر �شهرته كروائي مميزمن خالل )البوؤ�شاء( 
اأدبي  وناقد  �شيا�شي  وكاتب  ك�شاعر  اأو  مثال 

وموؤرخ فاأنه عرف كيف يكتب بني العام 1812 
والعام 1882 عددا كبريا من امل�شرحيات التي 
ت�شعه بني اأخ�شب كتاب ع�شره..بل انه وقع 
م�شرحيات عدة اختفت ومل تقدم خالل حياته 
ليعاد اكت�شافها خالل الن�شف الأول من القرن 
العديد  على  الأوىل  للمرة  وتقدم  الع�شرين، 
هذه  ومن  الفرن�شية  امل�شرحية  اخل�شبات  من 
الغابة(  تخوم  و)عند  )التدخل(  امل�شرحيات 
و)ا�ــشــكــا( ا�ــشــافــة اىل مــ�ــشــرحــيــات اأخـــرى 
الآن... حتى  ابدا  ميثل  مل  وبع�شها  اكت�شفت 

اعتباره  ينبغي  هيجو  فيكتور  ان  مايعني 
يكت�شف  اأن  اىل  حــاجــة  يف  م�شرحيا  كاتبا 
واىل اأن يعاد اكت�شافه من جديد يف كل ع�شر 
وتبعا ملزاجية كل زمن....وهو مادفع الكاتب 
تاأليف  اىل  دانيال  مي�شيل  ال�شاب  الفرن�شي 
كتاب جديد �شدر موؤخرا عن دار البان مي�شيل 
الفرن�شية للن�شر متناول فيه م�شرحية هرناين 
الرومان�شية  ع�شر  افتتحت  معركة  ب�شفتها 
غوتييه  كــتــاب  اىل  �ــشــيء  كــل  قبل  وم�شتندا 

ال�شهري )تاريخ الرومان�شية(....
عن اللوموند

فرنسا تعيد استذكار فيكتور هيجو 

ترجمة:عدوية الهاليل

يف كتابه ال�صهري )تاريخ الرومان�صية( يروي الكاتب 
الفرن�صي تيوفيل غوتييه، الكثري من االأمور التي 
واكبت منذ بداية الربع الثاين من القرن التا�صع 
ع�صر ن�صوء احلركة الرومان�صية يف فرن�صا، وهو 
يروي بخا�صة لقاءه مع فيكتور هيجو وح�صوره 
العر�س االأفتتاحي االأول مل�صرحية )هرناين( 
التي قدمت يف باري�س اأواخر �صهر �صباط 1830 
مثرية زوبعة عنيفة من ال�صدمات واالأحتجاجات 
بني نوعني من الرومانطيقيني:القوم الذين كانوا 
ي�صعون لتلك احلركة قواعد و�صوابط قا�صية 
حتولها اىل »�صجن فكري »واجلدد الذين كانوا يرون 
ان الرومان�صية �صنو للحرية

فيكتور هيجو يف مدر�شة بباري�ش

ت�شييع هيجو
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ومل ي�شهد كتاب اآخر يف القرن التا�شع ع�شر 
جناحًا يف املكتبات مثلما �شهدت رواية 

البوؤ�شاء. ولكن اإذا كان اجلمهور العام قد 
ا�شتقبلها بكل ترحاب فاإن موقف النقاد 

والروائيني كان خمتلفًا.
اأحد النقاد الفرن�شيني امل�شهوريني يف ذلك 

الوقت، �شانت بني، علَّق على �شدور الرواية 
قائاًل: لقد اكت�شحت هذه الرواية ال�شوق، ل 

ريب يف اأن ذوق اجلمهور مري�ش، اإن جناح 
هذه الرواية ل يكاد ي�شدق، وهناك جناحات 

وبائية تتم عن طريق العدوى بدون �شك.
اأما الأخوان غونكور فقد دونا يف 

مذكراتهما: يا لها من خيبة كربى بالن�شبة 
لنا هذه الرواية، نقول ذلك ونحن ن�شع 

جانبًا النزعة الأخالقية اأو الوعظية التي 
ت�شتمل عليها، ففي راأينا اأنه ل عالقة بني 
الفن والأخالق، ووجهة النظر الإن�شانية 

املوجودة يف رواية فيكتور هيجو ل تهمنا.
املوؤرخ ال�شهري مي�شليه، اأ�شهر من كتب 

عن الثورة الفرن�شية عرب عن راأيه ب�شكل 
متطرف، فبعد اأن اطلع على الرواية قال: 

اأُ�شبت مب�شيبتني كبريتني هذا العام: وفاة 
ابني وظهور رواية فيكتور هيجو.

اأما �شارل بودلري فقد اأ�شاد بها وكتب عنها 
مقالة كاملة يف ال�شحافة. وكان مما جاء 

فيها: اإنها رواية مبنّية على هيئة ق�شيدة، 
اإنها ملحمة حقيقية. وكل �شخ�شية من 
�شخ�شياتها ل ت�شكل ا�شتثناء اإل �شمن 

مقيا�ش اأنها تعرب عن فكرة عامة، اإنها كتاب 
يف الإح�شان وال�شفقة على النا�ش ال�شعفاء. 

اإنها نداء خارج من الأعماق من اأجل األ 
ين�شى املجتمع عاطفة الت�شامن والإخاء. 

ولكن الغريب هو اأن بودلري راح يهجو 
الرواية يف ر�شالة �شخ�شية كتبها اإىل اأمه 

وقال فيها: اأعتقد اأنِك تلقيت الرواية. اإنها 
تافهة بكل معنى الكلمة. ولكني مدحتها يف 

ال�شحافة واأثبت باأين قادر على الكذب.. وقد 
كتب يل فيكتور هيغو ر�شالة �شخيفة لكي 
ي�شكرين على مقالتي. وهذا دليل على اأن 

الإن�شان باإمكانه اأن يكون غبيًا اأحيانًا.
اأما الناقد املحافظ باربي دورفيلي فقد اأدان 

الرواية وكل توجهات فيكتور هيجو لأنه 
يريد قلب املجتمع القدمي وكل القيم التي 

انبني عليها. وكان مما قاله: عندما �شنتعب 
من النقد والتجريح والت�شكيك بقيمنا وديننا 

واأ�شالتنا فاإننا �شنعود حتما اإىل ال�شلطة 
احلقيقية للملوك، اأي ال�شلطة الدينية الإلهية 

املع�شومة، و�شوف نتخلى عن املادية 
احليوانية ونعود اإىل املذهب الكاثوليكي. 
اإن فيكتور هيجو كتب اأخطر كتاب يف هذا 

الع�شر والأكرث �شررًا. فهو ي�شرب على 
وتر العواطف اجلريحة لكي يهدم قواعد 

املجتمع وموؤ�ش�شاته الواحدة بعد الأخرى، 
وكل ذلك يتم عن طريق ا�شتغالل دموع 

الفقراء، فالكاتب اإذ اأعطى احلق للمجرم �شد 
ال�شرطي، واإذ قدم �شورة جميلة عن الل�ش 
اأثبت اأنه �شخ�ش غري م�شوؤول. ملاذا يقطع 

املوؤلف اأحداث الرواية وينخرط يف تعليقات 
�شخ�شية ومواعظ اأخالقية ل نهاية لها؟ 

وبعدئذ عندما يعود اإىل احلكاية ل جنده 
يربط الالحق بال�شابق. وهذه طريقة رديئة 

يف الكتابة الروائية، انها رواية مفككة.
اأما لمارتني، ال�شديق املقرب، فقد خيَّب اآمال 

فيكتور هيجو. فقد ا�شتقبل الرواية بربود، 
بل وبعدائية لأنها تهاجم املجتمع وتوؤلِّب 

عليه الفقراء! ورد عليه هيجو وعلى غريه 
من النقاد الذين هاجموا الرواية قائاًل : باأن 

املجتمع الذي يقبل بوجود مثل هذا الفقر 
املدقع يف اأح�شانه ينبغي اأن ُيهاَجم وُيْنتَقد. 
ثم هاجم رجال الدين و�شادة املجتمع الذين 
يعتربون �شيئًا طبيعيًا وجود كل هذا الفقر 

والبوؤ�ش. وقال باأين اأحلم مبجتمع اآخر 
يكون فيه كل فرد مالكًا لبيته. وقد تقول يل: 
ولكن الهدف بعيد. واأجيبك نعم، ولكن هذا 
ل ينبغي اأن مينعنا من ال�شري نحوه.. واأنا 

اأقول لك ما يلي: نعم اإين اأكره العبودية 
والفقر واجلهل واملر�ش. واأريد تخلي�ش 

املجتمع من كل ذلك. اأريد اإ�شاءة الليل، 
واأحقد على احلقد. ولهذا ال�شبب كتبت 

اإل  لها  هدف  ل  الرواية  فهذه  “البوؤ�شاء”. 
تاأ�شي�ش الت�شامن والإخاء كقاعدة عامة 

وكذلك تاأ�شي�ش التقدم الب�شري كذروة عليا 
نحلم بالو�شول اإليها يومًا ما

البوؤ�شاء هي يف املحل الأول رواية 
اإجتماعية ق�شد بها هيجو اإىل التنبيه على 

املظامل التي يرزح حتتها املعذبون يف 
الأر�ش با�شم النظام حينا، وبا�شم العدالة، 

والخالق، و ال�شعب دائمًا. ورواية تاريخية 
اأرادها �شاحبها معر�شًا لأفكاره الدميقراطية 

ونزعاته التحررية، فزينها على ح�شاب 
الفن الق�ش�شي اأحياناأً بلوحات ج�شد فيها 

تاريخ فرن�شا يف حقبة من اأخطر احلقب 
ل يف حياة ذلك البلد فح�شب، بل يف حياة 

اأوروبا كلها. وهي اإىل هذا و ذاك قاروة 
عطر، ووعاء فل�شفة، و ملحمة ن�شال، 

اإنها بكلمة ن�شيد احلرية، واإجنيل العدالة 
الإجتماعية، و�شيمفونية التقدم الب�شري، 

عرب العرق و الدم و الدمع، نحو الغاية التي 
عمل من اأجلها امل�شلحون يف جميع الع�شور 

: حتقيق اإن�شانية الإن�شان واإقامة املجتمع 
الأمثل، ولعل اأروع �شفحاتها تلك التي �شور 
فيها �شخ�شية الأ�شقف مريييل، واآلم فانتني، 
وفرار جان فاجلان، و معركة واترلو، وثورة 
عام 1832م، بل لعل اأروع ما فيها قلب هيجو 
الكبري الناب�ش من وراء كل كلمة من كلماتها، 

وكل فكرة من اأفكارها، و�شاعريتها العارمة 
اخلرية التي تتخطى احلدود، ول تعرف 
هدفًا غري املحبة و العدل، واخلري العام! 

يف البوؤ�شاء كتب هيجو عن �شخ�شيات 

الرواية املتعددة الأطراف باأروع ما يكون 
الو�شف الفني. متيزت بوؤ�شاء هيجو 
بت�شوير فني مبهر لل�شخ�شيات. من 

بداية الرواية نبداأ بالتعرف اإىل �شخ�شية 
ي�شورها هيجو مثاًل لرجل الدين الطيب، 

لالأ�شقف الطيب، الأ�شقف املثايل املطلق 
اجلمال. كان يجهد يف �شبيل الرحمة. كان 
ال�شقاء ال�شامل هو منجمه الأ�شيل، اأحبوا 

بع�شكم بع�شًا، اعترب ذلك هو عنوان الكمال، 
كانت هذه الكلمات توؤلف عقيدته باأكملها. 

هذا الأ�شقف هو مون�شينيور بيينفيو، 
اأو م�شيو مريييل الذي يحول كل الأموال 

الناجته من عمله كراعي لدير م�شيحي اإىل 
اأعمال اخلري، والذي يجرب مدير امل�شت�شفى 

اأن يهبه هذا امل�شت�شفى ال�شغري الذي ل 
يت�شع لأحد من املر�شى ويجربه على اإقامة 

املر�شى يف ق�شر الأ�شقف الكبري، والذي 
يتجول يف اأنحاء منطقته للوعظ والإر�شاد 
و ال�شدقة. هذه ال�شخ�شية هي التي حولت 
اأو كانت النقطة الأ�شا�شية يف ا�شرتداد جان 
فاجلان بطل الرواية اإميانه بالله و باخلري 
والعدالة الإلهية بعد اأن كفر بكل �شيء يف 

�شجنه. كانت مل�شيو مرينييل اأقوال ي�شدح 
بها مواعظه مع الكبار، والأثرياء و الفقراء :
واأداة  عليه  عبء  هو  ج�شدًا  لالإن�شان  ” اإن 

اإغواء له يف اآن معًا. يجب على الإن�شان 
اأن يراقب ذلك اجل�شد كما يقول، ويكبح 

جماحه و يكبته، ول يطيعه اإل يف اأق�شى 
حالت ال�شنك وال�شدة. اإن كون املرء 

قدي�شًا هو ال�شذوذ، واإن كونه م�شتقيمًا هو 
القاعدة.” كان يذهب ليقابل الثوري و امللكي 

و الربجوازي يف اأعايل اجلبال و يقول 
لهم: هِم على وجهك، وتردد وااأثم، ولكن 

كن م�شتقيمًا. اإن اقرتاف اأقل قدر ممكن من 
الآثام هو القانون الب�شري. اأما احلياة من 
غري اثم فحلم ملك من املالئكة. وكل ما هو 

اأر�شي عر�شة لالإثم .
يف اأحد ف�شول الق�شم الأول من الكتاب، 

واخلا�ش مب�شيو مريييل، دار احلديث حول 
�شح�ش حمكوم بالإعدام. م�شيو مريييل 

قام بعملية وعظ هذا الرجل جمربًا ب�شبب 
مر�ش واعظ ال�شجن، هذه احلادثة اأراد لها 
موؤلفها فيكتور هيجو اأن يجعلها منارة �شد 

حكم الإعدام ب�شكل عام، وباملق�شلة ب�شكل 
خا�ش، تلك الآلة التي كانت جتز الروؤو�ش 
يف عهد الإرهاب الثوري الفرن�شي اأو عهد 

روبي�شبري ب�شكل اأ�شح، وحزت روؤو�ش 
�شخ�شيات معروفة وغري معروفة من لوي�ش 
ال�شاد�ش ع�شر وماري انطوانيت اإىل البقية 

الباقية من راف�شي عهد ما ي�شمى بعهد 
الإرهاب. كان هيجو يدعو ب�شراحة اإىل ترك 
هذا احلكم لله، النف�ش هي من �شنع الله ول 

يحق لأحد اأن ياأمر باإخراجها من اجل�شد 
اإل باأمر الله. هذا املوقف اأحدث �شدمة 

عنيفة لالأ�شقف نظرًا لرف�شه ال�شريح حلكم 
الإعدام. حديث فيكتور هيجو عن املق�شلة 

يف هذا الف�شل بارعا و جميل جدًا، اإذ ل 
داعي لذكر عدد القتلى الذين قتلوا بدون 

وجه حق يف تلك العهود الغابرة، يكفي اأن 
ت�شمعه يقول عن تلك املق�شلة:

اأو  كثريًا  املوت  بعقوبة  نبايل  ل  ” قد 
قلياًل، وقد ل نعلن راأينا قائلني نعم اأو ل، 
مادمنا ل ن�شهد مق�شلة ما باأعيننا. ولكن 

ما اإن نرى اإىل واحدة حتى تع�شف بنا 
�شدمة هي من العنف بحيث حتملنا على 

اأن نقرر ونتخذ موقفًا اإما مع تلك العقوبة 
اأو �شدها. اإن املق�شلة هي تخرث القانون، 

وهي تدعى املنتقمة. اإنها غري حيادية، ول 
ت�شمح لك باأن تظل حياديًا. وكل امرئ يراها 
ُيزلزل بارجتافات لي�ش اأعجب منها ول اأ�شد 

غمو�شًا. اإن جميع الق�شايا الإجتماعية 
لتطرح عالمات ا�شتفهامها حول تلك الفاأ�ش. 

امل�شنقة خيال، امل�شنقة لي�شت جمرد هيكل 
منجور، امل�شنقة لي�شت ماكينة، امل�شنقة 

لي�شت اآلة ميكانيكية جامدة ل حياة فيها، 

م�شنوعة من خ�شب، ومن حديد ومن حبال. 
اإنها تبدو كائنًا من نوع ما، ذا اأ�شل مظلم 
ل نعرف عنه �شيئًا، ويف مي�شور املرء اأن 

يقول اأن هذا الهيكل املنجور يرى، اإن هذه 
املاكينة ت�شمع، اإن هذه املاكينة تفهم، اإن 

لهذا اخل�شب، ولهذا احلديد، ولهذه احلبال 
اإرادة، ويف الهواج�ش املروعة التي يقذفها 

م�شهدها بالنف�ش الإن�شانية اإىل خ�شمها. 
تبدو امل�شنقة فظيعة وممتزجة ب�شنيعها 

املريب. امل�شنقة �شريكة اجلالد يف الإثم. اإنها 
تفرت�ش، اإنها تاأكل اللحم، اإنها ت�شرب الدم، 

امل�شنقة غول من �شرب ما، ي�شنعه القا�شي 
والنجار. اإنها �شبح يبدو وكاأنه يحيا ب�شرب 
من احلياة راعب، م�شتمد من كل املوت الذي 

�شببته “
هذا الأ�شقف وال�شفات ايل يتحلى بها كان 
يريد بها هيجو اأن تكون مثاًل رائعًا لرجل 

الدين يف تلك الفرتة من تاريخ فرن�شا. 
يجب اأن يكون رجل الدين يف ت�شور هيجو 

الأخالقي مع الفقراء و�شد ال�شلطات التي 
تفر�ش قوانني تقو�ش حياتهم. ملعرفة حجم 

ال�شراع الذي اأ�شتد بني هيجو ورجال 
الدين يجب اأن اأذكر هذه احلادثة. يف 

الذكرى املئوية الأوىل ملوت فولتري اندلعت 
ال�شراعات من جديد بني اجلمهوريني 

وامللكيني، وبني العلمانيني ورجال الدين. 
وقف فيكتور هيجو واألقى خطابًا مهمًا 

�شالح فيه بني فولتري والإجنيل، وكانت 
فرن�شا كلها حتب�ش اأنفا�شها وتنتظر ماذا 
�شيقوله، قال : اإن الكالم الإجنيلي يكمله 

الكالم الفل�شفي. ول تعار�ش بني العلم 
والدين. فروح احللم ابتداأت اأوًل ثم جاءت 
بعدها روح الت�شامح. لنقل هذا الكالم بكل 

اإجالل واحرتام: امل�شيح بكى، وفولتري 
ابت�شم. ومن هذه الدمعة الإلهية وتلك 

ِنعت حالوة احل�شارة  البت�شامة الب�شرية �شُ
احلديثة، ولكن بالإ�شافة اإىل فولتري هناك 

الفال�شفة الآخرون. وهوؤلء الكّتاب الكبار مل 
ميوتوا لأنهم خلَّفوا لنا روحهم: اأي الثورة 

الفرن�شية.
هكذا عرب فيكتور هيجو عن اإميانه بالتقدم، 

تقدم الب�شرية نحو الأمام. ولكن مطران 
اأورليان الذي هو اأحد كبار رجالت الدين 

يف فرن�شا ويدعى دوبانلوب راح يحتج على 
رثاء فولتري بهذا ال�شكل التمجيدي الزائد 

عن احلد. وقد اأر�شل اإىل فيكتور هيجو 
ر�شالة يحتج فيها على ذلك. فرد عليه ال�شاعر 

قائاًل باأنه : يرف�ش اأن يتلقى درو�شًا من 
الكني�شة التي قدمت ال�شلوات للديكتاتور 
نابليون الثالث! ففي ظل هذا الرجل انهار 
القانون، وال�شرف، والوطن. وقد دام ذلك 
ت�شعة ع�شر عامًا. ويف اأثناء ذلك كنت اأنت 

يف ق�شر الكني�شة. وكنُت اأنا يف املنفى 
خارج الوطن. وبالتايل فاإين اأعرفكم يا 

رجال الدين جيدًا.
هذا اخلطاب يف الذكرى املئوية لوفاة 

فولتري يذكرنا باخلطاب الذي األقاه 
د�شتويف�شكي يف حفل بو�شكني، والذي 

خلد حياته الأدبية و�شالح فيه بني �شطري 
رو�شيا، تيار القوميني ال�شالفيني الذين 
يركزون على الأ�شالة الرو�شية، وتيار 

امل�شتغربني الذين يريدون اللحاق بالغرب 
باأي �شكل.

ال�شخ�شية الأوىل يف الرواية، وقد تكون 
اأ�شهر �شخ�شية يف تاريخ الآداب العاملية: 

جان فاجلان، مل يقدمه هيجو ب�شورة 
مب�شطة، بل كتب حكايته بالكامل، من 

ال�شرقة لإطعام اأبناء اأخته اإىل ال�شجن 
و الإحلاد و اخلروج من ال�شجن واإيقاظ 

الإميان يف قلبه بعد اأن انهار. جان فاجلان، 
هذه ال�شخ�شية ال�شهرية جدًا ل يعرفها اأي 
قارئ اإل و يعرف اأنه بطل البوؤ�شاء. ولكن 

كيف هي حالة جان و هو يف ال�شجن؟ ما 
هي ردة الفعل التي اأ�شابت جان فاجلان 
بعد اإدانته بتهمة ال�شرقة، وهو مل ي�شرق 

اإل ليطعم الفقراء من اأفراد عائلته؟ هل يثق 
بالعدالة و م�شمى العدالة بعد هذا؟ وهل كان 
هذا العمل كما يقول هيجو اأخالقي بالدرجة 

الأوىل؟
هذه الأ�شئلة الكبرية فيكتور هيجو يف 

وجه القارئ عن طريق حتليل نف�شي 
واأخالقي عميق ل�شخ�شية جان فاجلان، ، 

وهو يتعر�ش لأق�شى اأنواع التعذيب البدين 
والنف�شي يف ال�شجن. لقد اأحلد جان فاجلان 

بعد اأن تيقن باأن لوجود لعدالة �شماوية 
تقف معه يف م�شيبته لأكرث من ت�شعة ع�شر 

�شنة يف ال�شجن. اأين الله من كل هذا كما 
يقول؟ ملاذا يتعذب الفقراء وهو مل ي�شرقوا 

اإل حلاجة. التحليل النف�شي العميق يف 
البوؤ�شاء و خا�شة ل�شخ�شية جان فاجلان – 

وقت الإحلاد – اإمتاز باللغة ال�شعرية التي 
برزت ب�شكل وا�شح و كبري يف البوؤ�شاء. 

بع�ش الف�شول كانت نرث غنائي يبتعد 
فيها املوؤلف عن اأبطاله و ينرث ما يف نف�شه 

من غناء و اأوجاع. بعد اأن يقدم هيجو 
جان فاجلان وهو ملحد يذكر كيف حتول 

هذا ال�شخ�ش الذي كفر بكل �شيء، بالله 
و بالعدالة و بالقانون، كيف يتحول هذا 

ال�شخ�ش الذي �شرق الأ�شقف الطيب بعد اأن 
ا�شت�شافه يف الدير، كيف يتحول هذا اجلان 

الذي اأدان املجتمع بكل ما فيه اإىل موؤمن 
بالله و بالعداله..

اأي م�شري كان لعائلته التي �شرق من اأجلها؟
هذه  م�شت  لقد  دائمًا.  نف�شها  الق�شة  ” اإنها 

الكائنات الب�شرية احلية، هذه املخلوقات 
التعي�شة، وقد تركت بال �شند، م�شت اإىل 

حيثما قادتها امل�شادفة. لعل كاًل منهم اتخذ 
طريقًا خمتلفة، وغرق �شيئًا بعد �شيء يف 
ذلك ال�شباب القار�ش الذي يغمر امل�شائر 

املتوحدة، تلك الظلمة النكدة التي يختفي 
فيها كثري من الروؤو�ش ال�شقية خالل �شري 

اجلن�ش الب�شري املعتم. لقد نزحوا عن تلك 
الديار، لقد ن�شيتهم كني�شة القرية التي كانت 

قريتهم، ن�شيهم معلم احلقل الذي كان حقلهم، 
حتى جان فاجلان نف�شه ن�شيهم بعد �شنوات 

من مقامه يف �شجن الأ�شغال املوؤبدة. “
من هو جان فاجلان؟

كان قد دخل ال�شجن لأنه ك�شر زجاج نافذة 
و�شرق رغيف خبز. اإنه القمي�ش الأحمر، 

كرة احلديد امل�شدودة اإىل القدم، لوح 
اخل�شب الذي نام عليه، هو احلر والربد 
وال�شغل، وجماعة ال�شجناء املحكومني 

بالأ�شغال ال�شاقة وال�شرب بالع�شي، 
ال�شل�شلة املزدوجة من اأجل ل �شيء، احلب�ش 
يف حجرة مظلمة عقابًا على كلمة، ال�شل�شلة 

حتى يف حالت املر�ش. هو موطن بالء 
وعذاب. دخل ال�شجن وهو ينتحب ويرتعد، 
وغادره وقد حتطم فوؤاده وامتنع عن الأمل. 
لقد دخله باأئ�شًا وغادره كالح الوجه. �شلخ 
نف�شه ملدة ت�شعة ع�شر عاما وهو وحيد يف 

هذا العامل. مل يكن اأبًا اأو عا�شقًا اأو زوجًا اأو 
�شديقًا. يف ال�شجن كان عفيفًا، جاهاًل، كان 

فوؤاد هذا الرجل مليئ باخلري. اأخته واأطفال 
اأخته مل يخلفوا يف نف�شه غري ذكرى غام�شة 

وبعيدة ما لبثت اآخر الأمر اأن تال�شت.
اإن اأ�شباب بوؤ�ش جان فاجلان لي�شت ذاتية، 
بل من املجتمع الذي مل يقف معه يف حمنة 
الفقر، ول حتى مع خروجه من ال�شجن، مت 

�شلخ جلده لأكرث من ت�شعة ع�شر عاما يف 
ال�شجن، ومل يرحب به اأحد بعد خروجه، 

حتى ال�شجن الذي ذهب اإليه لكي ي�شرتيح 
هناك رف�شوا وجوده. وقف الكل يف وجهه، 

حتى وجار الكلب الذي نام فيه طرده من 
مكانه : م�شيت اإىل احلقول كي اأنام حتت 

النجوم فلم يكن ثمة جنوم، وح�شبت اأن 
املطر �شيهطل، ومل يكن ثمة رب رحيم 

يحول دون انهماره .. هكذا كان يقول بعد 
اأن خرج من ال�شجن هائمًا يبحث عن مكان 
ي�شرتيح فيه. اإن املدن كما يقول هيجو يف 
البوؤ�شاء تنتج رجاًل �شر�شني، لأنها تنجب 

رجاًل فا�شدين، اأما اجلبل والبحر والغابة 
فتنتج رجاًل وح�شيني. اإنها تقوي يف اأبنائها 
اجلانب ال�شاري، ولكن من غري اأن تف�شد يف 
كثري من الأحيان اجلانب الإن�شاين. لذلك مل 

يفقد جان فاجلان اإن�شانيته حتى وهو يف 
اأق�شى حلظات بوؤ�شه. كان من اأبناء الريف 

الب�شطاء، مل يكن ذا طبيعة �شريرة. كان 
ل يزال ح�شن الطوية حني دخل ال�شجن، 

ويف اأثناء مقامه هناك دان املجتمع الب�شري 
وا�شت�شعر اأنه اأم�شى �شريرًا. ودان العدالة 

وا�شت�شعر اأنه اأم�شى ملحدًا. اأت�شتطيع 
الطبيعة الب�شرية كما يقول هيجو اأن تنقلب 

هكذا راأ�شًا على عقب؟ اأيكون يف مي�شور 
الإن�شان الذي خلقه الله خريًا اأن يحيله 

اأخوه الإن�شان �شريرًا؟ هل ت�شتطيع النف�ش 
اأن تتغري دفعة واحدة لتجاري قدرها؟ 

اأيكون يف و�شع القلب اأن يت�شوه وي�شاب 
بالقباحات والعاهات التي ل بر منها؟ اأمل 

يكن يف نف�ش جان فاجلان �شرارة ابتدائية 
اأو عن�شر اإلهي ل يتطرق اإليه الف�شاد يف 

العامل؟ �شرارة ي�شتطيع اخلري اأن يطورها 
ويوؤججها وي�شرمها وي�شعرها؟ وميكنها من 
اأن ت�شع اإ�شعاعًا يبهر الأب�شار، ويعجز ال�شر 

اأبد الدهر عن اإطفائها بالكلية؟
كانت اأوىل �شرارات اخلري هي النظرة من 
جان فاجلان وهو ي�شرق الأ�شقف: �شمري 

قلق م�شطرب على و�شك ارتكاب عمل 
�شرير يتاأمل رقاد رجل �شالح .. التحول 

الأول النف�شي والأخالقي يف �شخ�شية 
جان فاجلان بعد خروجه من ال�شجن بعد 

اأن �شرخ الأ�شقف يف وجهه قائاًل : يا اأخي 
! اأنت مل تعد ملكًا لل�شر، ولكن ملكًا للخري. 

واإين اإمنا اأ�شرتي نف�شك، اأنا اأنتزعها من 
الأفكار ال�شوداء، ومن روح الهالك واأقدمها 

اإىل الله ، اأما ال�شرارة الثانية التي كانت 
كافيه لإ�شعال نف�ش جان فاجلان واأحدثت 

هذا التحول الدراماتيكي اخلطري يف نف�شه 
فهي املبلغ القليل الذي اأخذه من طفل بائ�ش 
�شغري وهو ل يعلم – اأي جان – اأنه �شرق 

طفل.
“ بائ�ش!  رجل  ” اأنا 

حني غادر جان فاجلان منزل الأ�شقف كان يف 
حالة نف�شية مل يعرفها قط. كان عاجزًا عن اأن 
يفهم اأميا �شيء يجري يف ذاته : لقد وعدتني 

باأن ت�شبح رجاًل �شاحلًا. اإين اإمنا اأ�شرتي 
نف�شك. اأنا اأنتزعها انتزاعًا من روح الف�شاد 

واأقدمها اإىل الله .. كلمات الأ�شقف هذه 
عاودته على نحو مو�شول. يف وجه هذا 

احللم ال�شماوي اأح�ش اإح�شا�شًا غام�شًا باأن 
مغفرة هذا الكاهن هي اأعظم غارة واأفظع 

هجوم �ُشنا عليه ُعمره كله، وباأن ق�شوة قلبه 
تكون كاملة اإذا ما قاوم هذه ال�شماحة، وباأنه 
اإذا ما ا�شت�شلم فعندئذ يتعني عليه اأن يتخلى 

عن ذلك احلقد الذي مالأت روحه به اأفعال 
الآخرين طوال هذه ال�شنوات كلها. يف هذا 
اجلو النف�شي التقى جرفيه ال�شغري و�شرق 

ماله. مل يكن قادرًا على تف�شري هذه الواقعة. 
فيما هو ذاهل م�شتت الذهن مثل رجل 

يحاول اأن يويل فرارًا، حاول اأن يبحث عن 
الفتى ال�شغري ليعيد اإليه ماله. حتى اإذا وجد 

اأن ذلك غري جمِد وم�شتحيل، ويف اللحظة 
التي قال فيها “اأنا رجل بائ�ش” راأى نف�شه 

على حقيقتها. اأن قد انتهى اإىل اأن ي�شبح 
�شديد النف�شال عن نف�شه بحيث يخيل اإليه 

وكاأنه مل يكن اإل �شبحًا، واأن جان فاجلان 
املحكوم عليه بالأ�شغال ال�شاقة كان اأمامه 

بلحمه ودمه، وقمي�شه على ظهره وجرابه 
املليء بالأمتعة امل�شروقة فوق كتفيه.

لقد راأى نف�شه وجها لوجه. ويف الوقت 
نف�شه راأى على م�شافة مبهمة �شربًا من 

النور ح�شبه بادئ الأمر م�شعاًل، حتى اإذا 
حدق يف انتباه اأ�شد اإىل ذلك النور الذي 

اأ�شرق على �شمريه اأدرك اأن له �شكاًل ب�شريًا. 
واأن هذا امل�شعل كان الأ�شقف. ووازن 

�شمريه بني هذين الرجلني اللذين اأقيما 
اأمامه على هذا النحو : الأ�شقف و جان 

فاجلان. كان اأميا �شيء دون الأول خليقًا 
به اأن يخفق يف اإذابة الآخر. وباأحد تلك 

الآثار الفريدة راأى الأ�شقف يزداد تاألقًا يف 
عينيه. وانكم�ش جان واختفى، ويف حلظة 
من اللحظات مل يبق منه �شيء. لقد اختفى، 
وبقي الأ�شقف. هذه الغارات الإجنيلية من 
الأ�شقف جلان فاجلان هي من اأجربت اأحد 
اأبطال العمل – ماريو�ش – اأن يقول جلان 

يف نهاية الرواية اإنه يتحلى بال�شجاعات 
كلها، وبالف�شائل كلها، والبطولت كلها، 

والقدا�شات كلها، اإن هذا الرجل مالك. هذه 

 ملحمة فيكتور هيجو اخلالدة

البؤساء..
لقد اأنهيت البوؤ�صاء وتنف�صت ال�صعداء! ..

دانتي و�صف اجلحيم االأخروي ..
واأنا و�صفت اجلحيم االأر�صي!

بهذه العبارات املخت�صرة، عرب هيجو عن فرحته بعد اأن انتهى من 
كتابة روايته ال�صهرية يف املنفى. ملحمة البوؤ�صاء. هنا علينا ان 

نت�صاءل: اأي قلب كبري، وا�صع االأمل، عظيم اجللد، بعيد الطموح، 
نا�صط الهّمة، جاّداً ال يعرف الهزل، متحّم�صًا ال يعرف الك�صل، قادر 

على اأن يكتب هذه امللحمة املليئة بالبوؤ�س، باالإميان، بال�صراعات 
النف�صية، باحلياة، والتاريخ؟.

لرنجع قلياًل اإىل الوراء، اإىل وقت �صدور الرواية، لنعرف حق 
املعرفة حجم التناق�س الهائل بني اجلمهور والنقاد يف تلك 

فها النا�س من كل  الفرتة. ما اإن ظهرت الرواية يف ال�صوق حتى تلقَّ
حدب و�صوب،

هذا االأ�صقف وال�صفات ايل يتحلى 
بها كان يريد بها هيجو اأن تكون 
مثااًل رائعًا لرجل الدين يف تلك 
الفرتة من تاريخ فرن�صا. يجب 

اأن يكون رجل الدين يف ت�صور 
هيجو االأخالقي مع الفقراء 
و�صد ال�صلطات التي تفر�س 

قوانني تقو�س حياتهم. ملعرفة 
حجم ال�صراع الذي اأ�صتد بني 
هيجو ورجال الدين يجب اأن 

اأذكر هذه احلادثة. يف الذكرى 
املئوية االأوىل ملوت فولتري 

اندلعت ال�صراعات من جديد 
بني اجلمهوريني وامللكيني، وبني 
العلمانيني ورجال الدين. وقف 

فيكتور هيجو واألقى خطابًا مهمًا 
�صالح فيه بني فولتري واالإجنيل، 
وكانت فرن�صا كلها حتب�س اأنفا�صها 

وتنتظر ماذا �صيقوله، قال : اإن 
الكالم االإجنيلي يكمله الكالم 

الفل�صفي. وال تعار�س بني العلم 
والدين. فروح احللم ابتداأت اأواًل 

ثم جاءت بعدها روح الت�صامح. 
لنقل هذا الكالم بكل اإجالل 

واحرتام: امل�صيح بكى، وفولتري 
ابت�صم. ومن هذه الدمعة االإلهية 
ِنعت  وتلك االبت�صامة الب�صرية �صُ
حالوة احل�صارة احلديثة، ولكن 

باالإ�صافة اإىل فولتري هناك 
الفال�صفة االآخرون. وهوؤالء 

الكّتاب الكبار مل ميوتوا الأنهم 
خلَّفوا لنا روحهم: اأي الثورة 

الفرن�صية.
هكذا عرب فيكتور هيجو عن 

اإميانه بالتقدم، تقدم الب�صرية 
نحو االأمام. ولكن مطران اأورليان 
الذي هو اأحد كبار رجاالت الدين 

يف فرن�صا ويدعى دوبانلوب راح 
يحتج على رثاء فولتري بهذا 
ال�صكل التمجيدي الزائد عن 
احلد. وقد اأر�صل اإىل فيكتور 
هيجو ر�صالة يحتج فيها على 

ذلك. فرد عليه ال�صاعر قائاًل 
باأنه : يرف�س اأن يتلقى درو�صًا 

من الكني�صة التي قدمت ال�صلوات 
للديكتاتور نابليون الثالث! ففي 

ظل هذا الرجل انهار القانون، 
وال�صرف، والوطن. وقد دام ذلك 
ت�صعة ع�صر عامًا. ويف اأثناء ذلك 

كنت اأنت يف ق�صر الكني�صة. 
وكنُت اأنا يف املنفى خارج الوطن. 

وبالتايل فاإين اأعرفكم يا رجال 
الدين جيداً.

اأما �صارل بودلري فقد اأ�صاد بها وكتب 
عنها مقالة كاملة يف ال�صحافة. وكان 
مما جاء فيها: اإنها رواية مبنّية على 
هيئة ق�صيدة، اإنها ملحمة حقيقية. 

وكل �صخ�صية من �صخ�صياتها ال ت�صكل 
ا�صتثناء اإال �صمن مقيا�س اأنها تعرب 

عن فكرة عامة، اإنها كتاب يف االإح�صان 
وال�صفقة على النا�س ال�صعفاء. 

واجهة مبنى يزينه غالف رواية البوؤ�شاء
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الغارات التي غريت من �شخ�شية جان 
فاجلان هي التي اأجربت ال�شاعر الفرن�شي 

رامبو على اأن يكتب يف اأحد ن�شو�شه : كنت 
يف �شغري بالغ الإعجاب باملحكوم عليه 

بالأ�شغال ال�شاقة العنيد الذي ينغلق عليه 
ال�شجن اأبدًا. كنت اأزور النزل واحلجرات 

التي رمبا كان قد�شها مبروره. كنت اأرى 
بفكره هو ال�شماء الزرقاء والعمل املزهر 

يف الريف، ويف املدن كنت اأ�شم قدره. كان 
اأقوى من قدي�ش واأكرث نباهة من م�شافر، 

وهو ، هو وحده، ال�شاهد على جمده وعلى 
ح�شافته! .

من هنا تبدا الرواية وم�شرية جان فاجلان. 
كان الأ�شقف هو الروؤية البي�شاء الأوىل. اأما 
الثانية فكانت كوزيت، كان الأ�شقف قد اأطلع 

يف اأفقه فجر الف�شيلة، ثم جاءت كوزيت 
فاأطلعت يف اأفقه ذاك فجر احلب.

مار�ش هيجو الروؤية الفجائعية. الروؤية 
الفجائعية باخت�شار تظهر الإختالف احلاد 

ِث عنها، والذوات الأخر  بني الذات املتحدَّ
املحكومة ب�شروط الوجود اليومي. من 

جتلياتها غياب امل�شافة الفا�شلة بني الكاتب 
واملكتوب، واندماج الراوي وال�شخ�شية 
املروي عنها، وغياب الفوا�شل واحلدود 
بني احلقيقي واخليايل، وبني العجائبي 

والواقعي، وبني املخزون الثقايف والأدب. 
يتحول الفعل املحكي عنه كفعل اإبداعي اإىل 

الأمل كتوجع ودوار ثم يتحول اإىل موت، 
احت�شار، حالة بني الوجود والعدم. هذه 
الذات احلميمة توؤثر على ال�شرد في�شبح 

اأكرث تدفقًا واجنرافًا متاما كال�شيل اجلارف 
يحمل يف طريقه كل ما ي�شادفه. كما اأنها 

توؤثر على الو�شف، فيكون م�شرودا متدفقا، 
نقال للحركة يف �شريورتها وجريانها. 

و�شفا متداخال ل يركز على �شيء اإلَّ لفرتة 
ب�شيطة ثم ينجرف جهة ال�شتبطان. ي�شف 

الظاهر والباطن يف حركيتهما دون ح�شر اأو 
حياد. الراوي يف هذا الو�شف اأ�شد انفعاًل، 

ومندمج كليا يف اللحظة امل�شهدية. 
عندما األقي ماريو�ش القب�ش على �شخ�ش 

ُيعتقد اأنه جان فاجلان، �شيق هذا الرجل 
ليحاكم يف املحكمة. كان احلكم والدلة 

تدينه بالتمام رغم اأنه مل يكن جان فاجلان 
باأي حال من الأحوال. عندما عرف جان 

فاجلان بهذا الأمر – وكان يت�شرت على 
نف�شه حتت ا�شم م�شيو مادلني – بداأت 
اأوىل ال�شراعات النف�شية يف البوؤ�شاء. 

هل ي�شحي م�شيو مادلني اأو جان فاجلان 
مبن�شبه – العمدة – واإغداقه الأموال 

ب�شراهه على الفقراء واملحتاجني؟ اأم 
يك�شف عن نف�شه وي�شحي بنف�شه من اأجل 
اإنقاذ نف�ش ب�شرية لي�ش لها اأي ذنب اإل اأنها 

ت�شبه جان فاجلان؟ عليه اأن يختار اإحدى 
خطتني اأحالهما مّر، اإما الف�شيلة الظاهرية 
واخلباثة الباطنية، واإما الطهارة الباطنية 
والعار اخلارجي! من هنا بداأ جان فاجلان 
�شراعه النف�شي املرير. بعد ال�شرارة التي 
اأ�شاء بها الأ�شقف نف�ش جان فاجلان كان 
غايته اأن ينقذ روحه ل ج�شده، اأن ي�شبح 

خريًا و�شاحلًا وم�شتقيمًا. اأن يغلق باب 
املا�شي لالأبد. ولكن هذا الباب مل يغلق باأي 

حال من الأحوال. لقد فتح من جديد بعد 
اأن عاد ل�شًا من جديد. لقد �شرق من اآخر 

وجوده وحياته واأمنه، لقد قتل معنويًا رجاًل 
بائ�شًا، اأنزل به ذلك املوت احلي املروع، ذلك 
الدفن يف احلياة الذي يدعى �شجن املحكوم 

عليهم بالأ�شغال ال�شاقة.
كان الأ�شقف هو �شاحب التاأثري الأخالقي 
يف نف�ش البطل جان فاجلان. اإذ �شرخ يف 

وجهه كذلك قائاًل : يا اأخي ! اأنت مل تعد ملكًا 
لل�شر، ولكن ملكًا للخري. واإين اإمنا اأ�شرتي 

نف�شك، اأنا اأنتزعها من الأفكار ال�شوداء، ومن 
روح الهالك واأقدمها اإىل الله. اأما طريقة 
التطهري فكانت اأروع من خالل بكاء جان 

فاجلان املرير. كان يهذي، لكنه هذيان اأروع، 
هذيان قاد �شاحبه اإىل الإميان بعد اأن كان 

ملحدًا ل يعرتف ل بعدالة الإن�شان، ول 
بالعدالة الإلهية.

�شخ�شيات الرواية مل تنته. هناك �شخ�شيات 
ت�شتحق اأن ي�شلط ال�شوء عنها اأكرث، ومنها 
�شخ�شية املفت�ش جافري، وهو ل يقل بوؤ�شًا 

عن جان فاجلان رغم ال�شورة املطبوعة 
عنه باأنه ديكتاتوري ي�شدر اأحكاما ما اأنزل 
الله بها من �شلطان. هذا الرجل العنيد ولد 

يف �شجن، وكانت اأمه عرافة وكان اأبوه 
من املحكوم عليهم بالأ�شغال ال�شاقة. حني 

ترعرع لحظ اأنه غارق خارج نطاق املجتمع. 
لقد لحظ اأن املجتمع يو�شد اأبوابه يف 
وجهه مثلما اأُو�شدت الأبواب يف وجه 
جان فاجلان بعد خروجه من ال�شجن. 

هذا الرجل كان مزاجًا من عاطفتني هما 
يف ذاتهما ب�شيطتان، ولكنه كاد يجعلهما 

�شريرتني بتطرفه يف تنفيذ املهام، احرتام 
ال�شلطة وكره التمرد. ل اأحتاج لتف�شيل اأكرث 

ل�شخ�شية املفت�ش جافري اإذ هو �شخ�شية 
روائية معروفة جدًا لدى اجلمهور، ولكن 

ملاذا هذا الرجل ل يقل بوؤ�شًا عن جان 
فاجلان؟

منذ اأن بلغ املفت�ش جافري من�شبه كمفت�ش 
عام كان قد وقف حياته واأعماله وحتى دينه 

كله على ال�شرطة. كان له رئي�ش هو م�شيو 
جي�شيكيه، ومل يكن يعرف، اأو مبعنى اأ�شح 
نادرًا ما يفكر بذلك الرئي�ش الآخر كما ي�شفه 

هيجو، وهو الله.
بعد اأن حرر جان فاجلان املفت�ش جافري من 

قب�شة الثوار، واأطلق جافري �شراح جان 
فاجلان بعد اأن األقي القب�ش عليه، تفجر 

بوؤ�ش جافري املكتوم يف اأول الرواية، ومل 
ينته كما يف الزمن الروائي اإل بعد ع�شرين 
�شنة من مطاردته جلان فاجلان! كان يعتمل 

يف اأعماق وجوده �شيء جديد، ثورة فيها 
ما يدعو اإىل فح�ش ال�شمري والتفكري. هذا 

الرجل القا�شي القلب وجد نف�شه يالقي 
اآلمًا رهيبة، كان من اأ�شباب اأمله النف�شي 
اأنه كان مكرهًا على التفكري، ا�شت�شعر اأن 

�شيئًا رهيباُ كان ينفذ اإىل روحه، الإعجاب 
مبحكوم عليه بالأ�شغال ال�شاقة. كان اأمله 
العظيم نا�شئًا عن فقدانه اليقني، اأن يجد 
نف�شه فجاأة بني جرميتني، جرمية اإطالق 
�شراح رجل، وجرمية اإلقاء القب�ش عليه. 

ن�شاأ يف نف�شه نظام كامل موؤلف من حقائق 
غري معلومة، وعلم جديد بالكلية. لقد ملح يف 

الظالم كما يقول هيجو الإ�شراق الرهيب 
ل�شم�ش اأخالقية جمهولة. كان قد ا�شطر 

اأمام حمكمته الباطنية اخلا�شة ب�شمو هذا 
الرجل البائ�ش. وكان هذا اأكرث ما اأبغ�شه 

وقا�شى منه. �شرير حم�شن حمكوم عليه 
بالأ�شغال ال�شاقة ميالأ قلبه باحلنان، يقابل 

ال�شر باخلري، ويرد على البغ�ش بالعفو، 
هذا الرجل ا�شطر جافري اأن يعرتف اأخريًا 

بوجود هذا الكائن اجلبار. يقول هيجو يف 
و�شف احلالة النف�شية جلافري: اإن ماكان 
يجري يف ذات جافري كان تخلخل �شمري 

م�شتقيم، واإق�شاء نف�ش عن طريقها، و�شحق 
�شالح اأُطِلق على نحو ل يقاوم يف خط 

م�شتقيم وانك�شاره عند الله. الله، النف�شي 
دائمًا بالن�شبة لالإن�شان، امل�شتع�شي، وهو 

ال�شمري احلق على ال�شمري الباطل، املحرم 
على ال�شرارة اأن تنطفئ، الآمر ال�شع�شع 
باأن يذكر ال�شم�ش، املو�شي النف�ش باأن 

تعرتف باملطلق احلقيقي حني تواجه املطلق 
الوهمي، الله هو الإن�شانية خالدة، والقلب 

الب�شري باقيًا، هذه الظاهرة هل فهمها 
جافري؟ هل نفذ اإليها قلب جافري؟ هل كون 

جافري فكرة عنها؟ ل من غري ريب. ولكن 
حتت �شغط هذا املمتنع ا�شت�شعر جافري اأن 

جمجمته تكاد تنفجر!.
ال�شخ�شيات ال�شابقة كانت متثل جيل 

الرجال الذين حط من قدرهم بالفقر. اأما 
الن�شاء وحتطيم كرامتهم باجلوع فكانت 

املراآة الآخرى لبوؤ�شاء هيجو وما ميثلونه 
من حالة يرثي فيها الأموات على الأحياء. 

ومن اأف�شل ال�شخ�شيات التي متثل البوؤ�ش 
يف هذه امللحمة هي �شخ�شية فانتني. 

فانتني، وهي بالأ�شل لقيطة، اأغراها �شاب 
غني وتركها، واأجنبت طفلة ا�شمها كوزيت، 
وا�شطرت لبيع ج�شدها، لكّنها كانت ت�شعى 

للتخل�ش من هذه املهنة القذرة، وتركت 

فانتني ابنتها كوزيت عند اأ�شرة متلك فندقًا 
�شغريًا، وا�شم هذه الأ�شرة تيناردييه مقابل 
مبلغ من املال. كانت اأ�شرة تيناردييه تعامل 
كوزيت معاملة �شيئة، وتبتز فانتني، عملت 

فانتني يف معمل يف بلدة مونرتوي، كان 
ميلكه الأب مادلني، الذي عرف بقوة ج�شّدية 

خارقة، وا�شتغرب مفت�ش ال�شرطة جافري 
قوته، وذكرته قوة الأب مادلني بقوة �شخ�ش 

هرب من ال�شجن وهو جان فاجلان، اأّما 
فانتني فلقد طردت من امل�شنع بعد اأن عرفت 

اإدارة امل�شنع �شر حياتها ال�شابقة، اأّي اأّنها 
كانت تبيع ج�شدها، ومت طردها دون علم 

الأب مادلني، وعندما التقى بها، وعد بتقدمي 
امل�شاعدة لها لكي ت�شبح امراأة فا�شلة، 
وطلب اإعادة كوزيت اإليها، اإل اأّن اأ�شرة 

تيناردييه، ماطلت يف التخلي عن كوزيت، 

لأنها وجدت فيها م�شدرًا للرزق. 
ق�شة فانتني كما ي�شفها هيجو يف الرواية 

هي ق�شة املجتمع ي�شرتي اأمة رقيقة، 
من ال�شقاء واجلوع والربد والتخلي، 

واحلرمان. �شفقة موجعة، نف�ش ب�شرية 
مقابل ك�شرة خبز. اإىل اأين مت�شي هذه 

الفتاة؟ مل كانت كذلك؟ اإن ذلك الذي يعرف 
يرى الظالم كله، اإنه واحد اأحد. اإن ا�شمه 

الله!
اإن بوؤ�ش فانتني مل يكن لأ�شباب ذاتية اأو 

مالية حتى كما طرحها هيجو واأراد لها اأن 
تظهر بهذا النظر الب�شع املقزز للنف�ش. هذه 
املراأة مل تكن قادرة على اأن حتتمل نظرات 

ابنتها احلزينة، فمن اأجلها اأِثمت، وهذا هو 
ال�شبب الذي من اأجله يغفر الله لها كما تقول 

قبل وفاتها. بهذه الطريقة ي�شبح الب�شر 
مالئكة، اإنها لي�شت خطيئتهم على الإطالق 

كما يقول هيجو. اإنهم ل يعرفون كيف 
يبداأون على نحو اآخر. اإن هذا اجلحيم الذي 
خرجت منه فانتني بعد اأن تعرفت على م�شيو 

مادلني اأو مبعنى اأ�شح جان فاجلان، هو 
اخلطوة الأوىل نحو اجلنة :

اليوم؟ الرخي�ش  ال�شيء  ” ما 
كل �شيء غاٍل. لي�ش من �شيء رخي�ش غري 

اآلم النا�ش.
اإن اآلم النا�ش جمانية! فانتني اقرتبت من 

القدا�شة من خالل الأمل العظيم”
البحر  من  اأعظم  واحد  م�شهد  ” هناك 
، ذلك هو م�شهد ال�شماء. وهناك م�شهد 
واحد اأعظم من ال�شماء، ذلك هو باطن 

النف�ش الب�شرية. اإن نظم ق�شيدة ال�شمري 
الإن�شاين، ولو كان �شمري رجل فرد، بل ولو 

كان �شمري اأ�شفل النا�ش واحطهم، يقت�شي 
اإذابة جميع املالحم يف ملحمة عليا ونهائية. 

ال�شمري هو هيويل الروح، وال�شهوات، 
هو بوتقة الأحالم، هو مغارة الأفكار التي 

ن�شتحي بها. اإنه وكر املغالطات، و�شاحة 
احلرب التي ت�شطرع فيها الأهواء. اخرِتق 

يف بع�ش ال�شاعات حجاب الوجه الأزرق 
امل�شود الذي يحمله كائن ب�شري م�شتغرق 

يف التفكري، وانظر اإىل ما ورائه. انظر اإىل 
تلك النف�ش، اإىل تلك الظلمة. اإن هناك حتت 

ال�شمت اخلارجي �شراعًا بني العمالقة 
كالذي جنده عند هومريو�ش، ومعركة بني 

التنانني والأفاعي، وح�شودًا من الأ�شباح 
كالتي نقع عليها عند ميلتون، ومتاهات 

خميفة كالتي نلقاها عند دانتي. اأي �شيء 
مظلم تلك الالنهاية التي يحملها كل امرئ يف 
ذات نف�شه، والتي يقي�ش بها يف ياأ�ش رغبات 

دماغة، واأفعال حياته.
غافرو�ش تينادرييه، هذا الطفل ال�شغري، 

الأب الكبري، الثائر ال�شغري، اأو �شهيد 
احلرية كما ي�شمى يف خالدة البوؤ�شاء 

لفيكتور هيجو. هل من املمكن اأن جتتمع 
الثورة والغناء يف وقت واحد؟ ويف 

�شخ�شية طفل �شغري اجته اإىل ال�شارع 
ليبحث عن ذاته، عن نف�شه، عن الثورة، 
ي�شرخ يف ال�شوارع، ويف �شاحية �شان 

انطوان، بني جموع حركة اأ�شدقاء الأمة : 
لتحيا اجلمهورية. هذا الطفل كيف ا�شتطاع 
هيجو ت�شوير حياته، وغنائه يف ال�شوارع، 

وا�ش�شهاده يف ثورة 1832م؟ واأنت تقراأ 
حتركاته يف امليدان لن جتد نف�شك اإل خلف 

املتاري�ش الباري�شية بجانب غافرو�ش. واأنت 
ت�شاهده يقود الكبار يف ال�شوارع يف م�شهد 

الثورة ل ت�شتطيع اإل اأن تردد معه وهو 
يغني :

هل تذكرين حياتنا العذبة،
حني كنا كالنا �شغريين جدًا،

وحني مل تعتلج يف فوؤادنا غري رغبة واحدة،
هي اأن نرتدي ثيابًا اأنيقة واأن يحب اأحدنا 

الآخر!
ل يبلغ جمموع عمرينا اأربعني عامًا،

وحني كان كل �شيء، يف بيتنا املتوا�شع 
ال�شغري

ربيعًا بالن�شبة اإلينا، حتى ال�شقاء نف�شه.
يا لها من اأيامًا حلوة!

لقد تاأملك القوم كلهم، كنت حماميًا من غري 
دعوى

يوم ا�شطحبتك اإىل متنزه برادو،
فكنِت جميلة اإىل درجة جعلت الزهور

توقع يف نف�شي اأنها تتململ.

لقد �شمعتها تقول : ما اأجملها!
ما اأطيب عبقها ! ما اأروع متوج �شعرها !

اإنها تخفي حتت ردائها الق�شري جناحًا
وِهمت على وجهي معك، �شاغطًا على ذراعك
واعتقدوا عابروا ال�شبيل اأن احلب امل�شحور

قد زّوج يف �شخ�شينا ال�شعيدين
�شهر ني�شان العذب اإىل �شهر نوار اجلميل

نحن نحيا خمتبئني، را�شيني،
ملتهمني باحلب، تلك الثمرة املحرمة الطيبة،

ومل يكن فمي ليقول �شيئًا
اإل اأجابه فوؤادك يف احلال.

كانت ال�شوربون هي البقعة ال�شعرية 
الرعائية

حيث كنت اأعبدك من امل�شاء حتى ال�شباح.
هكذا ت�شتعمل النف�ش العا�شقة

تذكرة التاندر يف البلدان الالتينية
اإيه يا �شاحة موبري! اإيه يا �شاحة دوفني

يوم �شحبت يف الكوخ البارد الربيعي
ذراعك فوق �شاقك الناعمة،

لقد راأيت جنمًا يف اأق�شى العلية
لقد قراأت اأفالطون كثريًا ومل يبق يف ذهني 

�شيئ منه
كما مل يبق �شيء من مالربان�ش ول منييه

لقد اأريتني اللطف ال�شماوي
بزهرة قدمتها اأنِت يل

من ذا الذي ي�شتطيع اأن ين�شى
اأوراق الفجر والقبة الزرقاء والأو�شحة 

والأزهار
حيث احلب يغمغم بلغة �شوقية فاتنة!

تلك امل�شائب الكربى التي كانت ت�شحكنا!
فروة يديك املحرتقة، وفروة جيدك الطويلة 

ال�شائعة!
وتلك ال�شورة الأثرية من �شك�شبري الإلهي

التي بعناها ذات م�شاء، لتناول الع�شاء!
اأول مرة اأخذت فيها،

قبلة من �شفتيك امللتهبتني
حني ت�شعث �شعرك و�شاع الدم يف وجهك

بقيت اأ�شفر �شاحبًا واآمنت بالله!
هل تذكرين �شعادتنا التي ل حت�شى

وجميع تلك املناديل التي ا�شتحالت اإىل 
خرق!

اأوه ! كم زفرة من قلبينا املفعمني بالظل
قد انطلقت يف ال�شماوات العميقة!

فيكتور هيجو مل يتم كتابة البوؤ�شاء ب�شكلها 
النهائي اإل بعد 12 �شنة من بداية الكتابة. 

اأي اأنه ا�شطر اىل كتابة الرواية على 
مدى 12 �شنة كاملة. تقع اأحداث الرواية 
يف اأكرث من مكان، ولكن الأحداث جتري 

كّلها يف فرن�شا، بعد الثورة، ومن حيث 
الت�شل�شل الزمني لالأحداث، جتري الأحداث 

عام 1815، ففي هذا التاريخ يهرب جان 
فاجلان من ال�شجن، ويعود فيكتور هيجو 
اإىل الوراء، اأّي اإىل عام 1796 وهو العام 

الذي زج به بجان فاجلان بال�شجن . بع�ش 
ال�شنوات التي كتب فيها هيجو الرواية 

كان خارج مدينته باري�ش، التي هي م�شقط 
روحه قبل راأ�شه. باري�ش ت�شكل عالمة من 

عالمات الرواية الكربى، رغم اأن باري�ش 
هيجو القدمية تختلف عن التي زارها بعد 

عودته اإليها. باري�ش التي يحتفظ فيها 
بخ�شوع يف ذاكرته.هو يكتب يف الرواية 

عن باري�ش القدمية املاثلة اأمام عينيه ل 
�شورة جديدة م�شطر لل�شري وراءها. 

الإن�شان كما ي�شفه هيو يتعلق ب�شورة 
الوطن كما يتعلق بوجه اأمه. هي ذي 

باري�ش، هو ذا الإن�شان.
وتقول  عينيها  وتفرك  ت�شتيقظ  ” باري�ش 

اأاأنا بلهاء؟ وتنفجر �شاحكة يف وجه 
اجلن�ش الب�شري. اأي اأعجوبة هي هذه 
املدينة. اإن لباري�ش مزاجًا مرحًا مطلق 

ال�شلطان. اإن ابتهاجها ملن ال�شاعقة، واإن 
�شحكتها حتمل �شوجلانًا. وقد تنطلق 

اأعا�شريها من تقطيب وجه. اإن �شحكها 
هو فوهة بركان ي�شيب ر�شا�شه الأر�ش 

كلها. اإن لها يوم 14 متوز الذي يحرر 
الكرة الأر�شية، وهي حتمل جميع الأمم 

على اأن تق�شم ميني ملعب التن�ش. اإن 
كتبها، وم�شرحها، وفنها، وعلمها، واأدبها، 

وفل�شفتها هي الأ�شول التي ينهل منها 
العلم الب�شري. اإن عندها با�شكال، ورينية، 
وكورين، وديكارت، وجان جاك، وفولتري 
لكل حلظة، وموليري لكل ع�شر. اإنها جتعل 

الفم الكوين يتكلم بلغتها، وتنتهي تلك اللغة 
اإىل اأن ت�شبح كلمة الله . تلك هي باري�ش. 
اإن اأدخنة �شطوحها هي اأفكار الكون. ركام 

من الوحل واحلجارة، ولكنها فوق ذلك 
كائن اأخالقي. اإنها اأكرث من عظيمة، وغري 

متناهية، ملاذا؟ لأنها تتجراأ! “
فيكتور هيجو يف الرواية يقدم التاريخ 

الفرن�شي يف اأروع جتلياته. من هذه 
التجليات، الثورة الفرن�شية، ونابليون، 
ومعركة واترلو. عن الثورة الفرن�شية، 

يف اأكرث من مو�شع يف الرواية ل تكون 
الثورة ورجالتها وتاريخها اإل حا�شرًا 

و بقوة. اإن للثورة الفرن�شية كما يعرب 
هيجو اأ�شبابها. اإن امل�شتقبل �شوف يغفر لها 

غ�شبها، اأما نتيجتها فهي العامل الأف�شل، 
ومن �شرباتها الأ�شد ف�شاعة تنبثق مالطفة 

للجن�ش الب�شري. ولكن ما يرف�شه هيجو 
يف فرن�شا الثورية هو الإحرتام لتاريخية 

فرن�شا. ينبغي على فرن�شا الثورية اأن ل 
تترباأ من فرن�شا املا�شي. ملاذا ل نحب فرن�شا 

وتاريخها كله بدون انتقا�ش كما يقول. ” 
الثورة الفرن�شية هي املثل الأعلى م�شلحًا 

بال�شيف ل اأكرث، وبتلك احلركة نف�شها 
اأو�شدت باب ال�شر وفتحت باب اخلري. 

ن�شتطيع اأن نقول اأنها خلقت الإن�شان 
من جديد باأن منحته نف�شًا ثانية، منحنه 
حقوقه، فبف�شل الثورة تغريت الأحوال 
الإجتماعية. اإن الأمرا�ش الإقطاعية مل 
تعد يف دمنا، مل يبق �شيء من القرون 

الو�شطى يف د�شتورنا. اإننا ما عدنا نعي�ش 
يف الع�شر الذي كانت التحالفات الداخلية 

ت�شن الغارات فيه، الع�شر الذي كان النا�ش 
ي�شمعون فيه حتت اأقدامهم، الع�شر الذي 
ت�شققت فيه الأر�ش، وانفتحت فيه اأبواب 

الكهوف، اإن املعنى الثوري معنى اأخالقي، 
ذلك باأن الإح�شا�ش باحلق يولد الإح�شا�ش 

بالواجب، وقانون كل �شيء هو احلرية التي 
تنتهي حيث تبداأ حرية الآخرين “

بعيدًا عن فرن�شا الثورة. تتحدث رواية 
البوؤ�شاء عن �شخ�شية نابليون بونابرت. 

وتوجد يف الرواية �شخ�شيات توؤيده، 
واأخرى تدينه، وهي بذلك ت�شبه رواية 

اجلرمية والعقاب، اإذ ي�شّبه بطلها 
را�شكولينكوف نف�شه بنابليون بونابرت، 
ويرى اأّن الفرق الأ�شا�شي بينهما اأّنه اأكرث 

وجدانًا من نابليون بونابرت، ويرمي 
را�شكولينكوف بنقوده امل�شروقة من عند 

العجوز املرابية، وجموهراته حتت �شخرة 
يف حديقة مهجورة، ويرمي جان فاجلان 
نقوده يف �شندوق وي�شع ال�شندوق يف 

حديقة مهجورة. من اأف�شل الف�شول التي 
كتبها فيكتور هيجو عن نابليون هو ف�شل 

حرب واترلو!
هناك نقطة مركزية يف البوؤ�شاء ي�شتند اليها 

هيجو بكرثة، ويكرث من احلديث عنها. 
النقطة التي يظهر من خاللها م�شاعر اأبطاله 

و�شخ�شياته، وحتى الإحداث التاريخية، 
هي الإميان بالله و وجود الله . وم�شكلة 

الإميان والإحلاد. ويبدو اأن ل فرق يف 
الأفكار بني فيكتور هيجو وبني غريه من 

كبار الأدباء يف العامل. مثل تول�شتوي على 
�شبيل املثال.

الله ح�شب ت�شور فيكتور هيجو- وقد ذكره 
بنف�شه يف الرواية على اأية حال – اأن الله 

هو املثل الأعلى، املطلق، الكمال، الالنهاية. 
هناك ملحدون م�شاهري واأقوياء لكنهم 

ح�شب ت�شور هيجو الفل�شفي لي�شوا يف 
الواقع، وقد اأعيدوا اإىل احلقيقة بقوتهم 

نف�شها، واثقني كل الثقة من اأنهم ملحدون! 
اإن امل�شاألة يف ما يت�شل بهم ل تعدو اأن 

تكون م�شاألة حد اأو تعريف. اإنكار الله يقود 
اإىل العدمية، ومع العدم يتعذر النقا�ش، 

لأن العدمي املنطقي ي�شك يف اأن حماوره 
موجود، ولي�ش واثقًا كل الثقة من اأنه هو 
نف�شه موجود. الفل�شفة ينبغي اأن ل تكون 

جمرد برج مراقبة، مبنية على الألغاز ابتغاء 
التحديق اإليها من غري نتيجة �شوى اإرواء 

الف�شول. يجب اأن نحيي الفال�شفة، ويف 
نف�ش الوقت نخا�شم فل�شفتهم من غري هوادة 

كما يقول فيكتور هيجو، اأديب فرن�صا 
الكبري

املوت عند هيجو لي�ش كمينًا اأو انهيارًا، 
واإمنا هو عودة الأ�شياء اإىل اأ�شولها، الكمال 

املطلق، اأعظم �شنوف احلرية، واأعظم 
�شروب التقدم. املوت هو �شعود كل من 

عا�ش اإىل الطبقة العليا. انه ال�شعود الباهر 
املقد�ش. ولذلك كانت نهاية الرواية متثل 

الكمال املطلق مثلما اأراد موؤلفها عرب اإيراده 
لكلمات كتبت على قرب عمالق الرواية جان 

فاجلان: 
يف جوار مقربة الفقراء واملجهولني، 

وبعيدًا عن احلي الأنيق من مدينة القبور 
تلك، بعيدًا عن جميع تلك الأ�شرحة الغريبة 
التي تعر�ش يف ح�شرة الأبدية اأزياء املوت 
الرهيبة، ويف زاوية مهجورة. وهذا احلجر 

عاٍر عن اأي زخرف. فلم يفكر عند اإعداده 
اإل يف حاجات القرب ال�شرورية ومل ُيعن 

بغري جعل هذا احلجر كافيًا من حيث الطول 
والعر�ش لتغطية رجل. ومل يكن ثمة ا�شم 
ما. بيد اأن يدًا حطت على ذلك احلجر بقلم 
الر�شا�ش منذ عدة �شنوات، هذه الأبيات 

الأربعة التي انتهت تدريجيًا اإىل اأن ت�شبح 
غري مقروءة، حتت املطر والغبار، والتي 

احمت اليوم يف اأغلب الظن :
اإنه يرقد، بالرغم من غرابة قدره.

لقد عا�ش. لكنه مات عندما فقد مالكه.
الأمر يحدث بب�شاطة، من تلقاء نف�شه،

مثلما ياأتي الليل عندما يويل النهار.

هناك م�صهد واحد اأعظم من 
البحر ، ذلك هو م�صهد ال�صماء. 
وهناك م�صهد واحد اأعظم من 
ال�صماء، ذلك هو باطن النف�س 

الب�صرية. اإن نظم ق�صيدة ال�صمري 
االإن�صاين، ولو كان �صمري رجل 

فرد، بل ولو كان �صمري اأ�صفل 
النا�س واحطهم، يقت�صي اإذابة 

جميع املالحم يف ملحمة عليا 
ونهائية. ال�صمري هو هيويل 
الروح، وال�صهوات، هو بوتقة 

االأحالم، هو مغارة االأفكار التي 
ن�صتحي بها. اإنه وكر املغالطات، 

و�صاحة احلرب التي ت�صطرع فيها 
االأهواء. اخرِتق يف بع�س ال�صاعات 

حجاب الوجه االأزرق امل�صود الذي 
يحمله كائن ب�صري م�صتغرق يف 

التفكري، وانظر اإىل ما ورائه. 
انظر اإىل تلك النف�س، اإىل تلك 
الظلمة. اإن هناك حتت ال�صمت 
اخلارجي �صراعًا بني العمالقة 
كالذي جنده عند هومريو�س، 

ومعركة بني التنانني واالأفاعي، 
وح�صوداً من االأ�صباح كالتي نقع 

عليها عند ميلتون، ومتاهات 
خميفة كالتي نلقاها عند دانتي. 

اأي �صيء مظلم تلك الالنهاية التي 
يحملها كل امرئ يف ذات نف�صه، 

والتي يقي�س بها يف ياأ�س رغبات 
دماغة، واأفعال حياته.

غافرو�س تينادرييه، هذا الطفل 
ال�صغري، االأب الكبري، الثائر 

ال�صغري، اأو �صهيد احلرية كما 
ي�صمى يف خالدة البوؤ�صاء لفيكتور 

هيجو. هل من املمكن اأن جتتمع 
الثورة والغناء يف وقت واحد؟ 

ويف �صخ�صية طفل �صغري اجته 
اإىل ال�صارع ليبحث عن ذاته، 

عن نف�صه، عن الثورة، ي�صرخ يف 
ال�صوارع، ويف �صاحية �صان انطوان، 

بني جموع حركة اأ�صدقاء االأمة: 
لتحيا اجلمهورية.

فيكتور هيجو يف منزله عام 1880
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 فاعتربوا اأن لكل اأديب احلق الكامل 
باأن يعرب عن اأفكاره و اأحا�شي�شه 

بحرية متيحني املجال اأمام الإبداع 
الفردي لياأخذ جمراه ، طارحني الفرد 

نف�شه كمادة للبحث بعيدا عن تعميم 
الكال�شيكيني و جتريدهم حلقائق العامل 

، ما دفعهم اإىل التم�شك باخليال احلر 
بعيدا عن قواعد العقل ال�شارمة التي 

حتكم تطور الأحداث لدى الكال�شيكيني 
، فالأحالم و الآمال و الآلم هنا كلها 

فردانية و ل تتعلق مب�شري جمتمع بقدر 
ما تتعلق مب�شري فرد يغو�ش بعذاباته . 

و ابتعادهم هذا عن التجريد و التعميم 
دفعهم اإىل خلق �شخ�شيات تتمرد 

على واقعها ، تك�شر �شفوف الطبقات 
الجتماعية و النتماءات الدينية ، و 
تبحث عن م�شائرها ال�شامية بنف�شها 
، حماولني بنف�ش الوقت اإيجاد �شيغ 

طوباوية و مثالية حللولهم .
اإل اأن الرومان�شية لي�شت مذهبا اأدبيا 

حمدد املعامل لها قواعد حمددة ، و هذا 
طبيعي مبا اأنها ظهرت كردة فعل على 

قواعد الكال�شيكية ، بل اأحتوت ) مالمح 
( –اإذا �شح التعبري – هي جملة 

مظاهر مترد ثورية على الأعراف 
و القوانني ال�شائدة اآنذاك . ما اأثار 
موجة من ال�شراع بني هذا املذهب 

الثوروي و بني متبعي القواعد 

الكال�شيكية . و لعل م�شرحية ) هيجو 
( ال�شهرية ) هرناين ( من الأهمية 

مبكان اأنها حملت يف طياتها مالمح هذا 
املذهب .

يف العر�ش الفتتاحي الأول مل�شرحية 
) هرناين ( التي قدمت بح�شور كاتبها 
) هيجو ( اأثارت تلك امل�شرحية زوبعة 
عنيفة من ال�شدامات و الحتجاجات (

ماجعل ال�شراع قويا و ميال لكفة 
هذا املذهب الفتي عاملني رئي�شني يف 

اعتقادي 
1. حترير هذا املذهب للمبدعني 

التواقني للتعبري عن ذواتهم الداخلية
2. تبني اأدباء مهمني اآنذاك لهذا املذهب 

، اأحدهم ال�شهري ) فيكتور هيجو (
هرناين عمل كتبه هيجو على عجل لكن 

هذا العمل عا�ش طويال و عرف طريقه 
اإىل ال�شهرة لي�ش بف�شل قوة الكتابة اأو 
ر�شم ال�شخ�شيات و �شيكولوجيتها ، و 
لكن بف�شل قدرات هيجو على ت�شوير 

املواقف و العالقة بني ال�شخ�شيات ، 
و قدرته على و�شع حوارات �شاعرية 
رائعة كتلك التي تدور بني هرناين و 

حبيبته دونيال �شول 
هرناين : دونيا �شول ...يا حبيبتي و 

متيمتي ...نبئيني ، اإذا ما اأقبل الليل ، 
و دب النوم يف عينيك فا�شت�شلمت اإليه 

و غبت عن الوجود ، يحف بك �شكون و 

براءة و طهر بعد اأن باعد النوم ما بني 
�شفتيك ، و قرب باأ�شبعه ما بني جفنيك 
األ يهيب بك �شوت من مالك يقول : كم 

اأنت موؤن�شة و عذبة للبائ�ش الذي هجره 
كل النا�ش ، ف�شار للوحدة و الوح�شة.

ملخ�س امل�صرحية:
تدور اأحداث هذه امل�شرحية يف ربوع 
الأندل�ش حيث ي�شف لنا هيجو فاتنة 

الإ�شبان ) دوينا �شول( التي حّول قلبها 
وجمالها ثالثة من الع�شاق اأولهم �شيخ 

مت�شاب هو ) دي �شيلفا( ، والثاين ) 
دون كارلو�ش ( ملك الإ�شبان، والثالث 
) هرناين( الثائر ال�شاب. وامل�شرحية 

مليئة بالأحداث، هرنانيفي هذه 
امل�شرحية هوخارج عن القانون ثائر 

جمع لنف�شه ع�شابة يف ا�شبانيا بداية 
القرنال�شاد�ش ع�شر لكنه يف الوقت 

نف�شه منا�شل �شيا�شي يريد اأن يحارب 
ال�شلطات..وال�شلطة يف ذلكا لوقت 

كانت لل�شاب دون كارلو�ش )الذي 
�شي�شبح خالل اأحداث امل�شرحية 

امرباطورا منتخبا حتت ا�شم �شارلكان( 
والذي كان يجمع بني امللك والثائر يف 

ذلك احلني هو هيامهما معاباحل�شناء 
دونيا �شول وهذه احل�شناء كانت مغرمة 

بهرناين وحده حتى وان كان الدون 
رويغوميز قرر اأن يتخذها لنف�شه زوجة 

وهذا كله نعرفه يف بداية امل�شرحية، 
ذلك ان كل الأحداث التي ت�شهدها 

ف�شول امل�شرحية اخلم�شة امنا هي 
مطاردات وكر وفر بني الثالثةاملغرمني 
بدونيا �شول مبا يف ذلك من موؤامرات 
ومناورات وحتالفات تربط هنا لتفك 
هناك،اأما التحالف الرئي�ش يف �شياق 

امل�شرحية فاأمنا هو ذاك الذي يعقد 
بني هرناين وبني رويغوميز �شد امللك 

اذ يك�شف الأول للثاين عن هيام هذا 
امللك بدونيا �شول وحني يكت�شف امللك 
خاطب دونيا العجوز فجاأة تواجدها 

مع هرناين يف حديقة ق�شره الذي 
نقلها اليه ي�شلمه اىل روي غوميز لكنه 

يرف�ش معاقبته وينقذه رغم معرفته 
باأنه غرميه يف حبه ل�شونياثم يتاآمر 

الأثنان على اغتيال امللك ويتمكن دون 
كارلو�ش من اكت�شاف املوؤامرة لكنه 

فيالوقت الذي يهم فيه مبعاقبتهم ي�شله 
خرب انتخابه امرباطورا، وهكذا يح�ش 

يف حلظة انه لبد اأن ي�شمو على تلك 
الرتهات ال�شبابية فيعفو عن املتاآمرين 

واأولهم هرناين بل يرد له اأمالك جدوده 
واأبيه ا�شافة اىل انه يف حلظة �شخاء 

امرباطورية مده�شة مينحه حق الزواج 
مندونيا �شول وهكذا تبدو احلياة رائعة 
ويجتمع هرناين بحبيبته ولكن يف تلك 
اللحظةبالذات يحدث ماكانوا جميعا قد 
ن�شوه حني ينفخ غوميز يف البوق الذي 

وهبه لهرناين لدىحماولتهما اغتيال 
امللك والذي يجربه على قتل نف�شه كما 

كان قد وعده ولأن هرناين فار�ش و�شهم 
ولميكن له اأن ينكث بوعد اأو عهد، 

ولأن امل�شرحية الرومان�شية كلها تبجل 
قواعدالفرو�شية وال�شرف ولأن املوت 

ب�شرف لدى الرومان�شيني خري من 
حياة الذل، ليرتدد هرناين عن جترع 
ال�شم واذ ت�شاهد دونيا �شول مايحدث 
اأمامها ت�شرب بدورها جرعة من ال�شم 
لكي تلحق حبيبها اىل امللكوت الأعلى 

اأما روي غوميز فبعد اأن يرى نتائج 
ماعملته يداه ي�شارع اىل تناول ال�شم 

اأي�شا ليموت . 
اإن هذه املزاجية ال�شوداوية و 

ال�شاعرية التي تعتمر كال من الأحداث 
و اللغة و ال�شخ�شيات و الأهم »امل�شائر 

» كانت اجل�شد املتني للرومان�شية التي 

تكونت من خالل دمج غري وا�شح 
املعامل بني موا�شيع اإجتماعية و 

�شيا�شية من جهة و بني فردانية »الذات 
» املعذبة املتطلعة لل�شفر اإىل ما هو 

غري كائن من جهة اأخرى . فـ«املجتمع 
» كمفهوم و » الفرد » كمفهوم و ما 

يحمالن يف طياتهما من طبقات م�شخرة 
لتمجيد معاناة الذات الفردانية ال�شاعية 
للخال�ش » غري املوجود حتما » ولو بدا 
كذلك لوهلة يف هذا العامل ففي اللحظة 

التي يظن فيها العا�شقان )هرناين( و 
)دونيا �شول( انهما التقيا، تاأتي �شرخة 
البوق لتعلن اأن مكان التقائهما لي�ش يف 

هذا العامل 
دونيا �شول : اأمل نكن اأعددنا كل �شيء 
لرنقد جنبا اإىل جنب هذه الليلة ؟ ماذا 

يهم اإذا تغري ال�شرير ؟ ((
)) دونيا �شول : �شنفتح اأجنحتنا معا و 

نطري يف الف�شاء نحو عامل اأف�شل ( 
]و يعلق) دون روي جوميز ( حلظة 

انتحار العا�شقني على امل�شهد الذي 
اأمامه قائال : ما اأ�شعدهما ! ((

اإن مفهوم املوت يف هذه امل�شرحية 
يتجلى ل ك�شياع مادي جلزئيات 

اجل�شد و ل كرحلة اإىل عامل الآلهة 
املنتقمة ، بل كبعد اآخر خمتلف متواز 

بني النتقال اإىل عامل اأف�شل موجود 
يف كل حلظة بناءا على فكرة ال�شتعداد 

للذهاب اإليه متى �شاء الفرد . فتتكلم 
ال�شخ�شيات مع الأموات و كاأنها 

موجودة . و هذا ب�شكل كبري يبدو من 
حوارات ) دون روي جوميز ( املتكررة 
مع اأجداده ، من خالل �شورهم املعلقة 

على اجلدران 
)) و اأنتم يا اآل �شيلفيا جميعا، يامن 

ت�شمعونني هنا �شفحااإذا قلت ما قلت 
اأمامكم ((

و عندما مي�شي اأمام ال�شور و يخاطبهم 
كاأنهم �شف قدي�شني واقفني اأمامه 

)) اأيها املوتى املقد�شون يا اأ�شاليف ، 
اأيها الرجال الأ�شداء ، يامن عركوا من 

ياأتي من اجلنة اأو تقذف بهم جهنم ، 
الأخيار منهم و الأ�شرار ((

و ي�شت�شهد اأجداده يف ال�شور على عهد 
) هرناين ( له عندما �شلمه البوق 
اأنتم جميعا كونوا �شهودا عليه ((

و يقبل ) هرناين ( بتنفيذ عهده عندما 
يذكره ) دون روي جوميز ( باأن الق�شم 

الذي اأق�شمه هو براأ�ش اأبيه »امليت » 
فيقول ) هرناين ( : 

]اأبي يطل علينا من عليائه ((
اإن هذه امل�شرحية هي التعبري الأكرث 

متانة عن مفهوم الرومان�شية يف الأدب 
، بحيث اأنها حتمل يف كل اأبعادها على 

�شمات رومان�شية على كافة الأ�شعدة
) ال�شخ�شيات –اللغة – ك�شر قواعد 
الوحدات الثالث ب�شكل كبري ) وحدة 

املكان ( – ) وحدة الزمان () وحدة 
املو�شوع ( 

ال�شخ�شيات : تعي�ش حالتها الفردية 
ال�شوداوية امل�شت�شلمة لقدرها ، هي 

�شخ�شيات تذوب يف حالة احلزن الذي 
ي�شبغ جميع الأحداث ، حتى يف اأ�شدها 

»فرحا » كالعر�ش مثال . و هي غري 
متما�شكة و غري ثابتة بل تعي�ش �شراعا 
يتمثل بالتمزقات الداخلية التي ي�شببها 

الأمل ، ففي حني اأن ) دون روي جوميز ( 
يبدو لنا »طيب الخالق » حني ي�شر على 

كتمان مكان ) هرناين ( اإل اأنه يفاجئنا 
مبوقفه الفرداين و الناين الذي يظهر 

به يف النهاية حني ي�شر على اأن ينفذ 
) هرناين ( وعده ، فال يخطر ببال 

القارئ من خالل تتبعه لل�شخ�شية اأنه 
�شي�شتخدم البوق ، و على العك�ش منه 
يجد ) دون كارلو�ش ( �شيغة طوباوية 

لي�شفح عن ) هرناين ( و مينحه لقب 
فار�ش . ال�شخ�شية هنا غري ثابتة و 

ل تقودها الأخالقيات ال�شارمة مهما 
تغريت الظروف و يف نف�ش الوقت هي 

لي�شت �شخ�شيات رهينة لواقعها كما 
�شتجدد الكال�شيكية نف�شها فيما بعد بل 

هي �شخ�شيات م�شتقلة عن الواقع و 
الظرف ، تدفعها اأهوائها و حريتها و 

ت�شخم ذاتيتها اإىل الت�شرف .
[اللغة : غري مركبة و ل تعنى باجلزالة 

و الفخامة ، هي لغة �شاعرية اأقرب 
اإىل ق�شائد كئيبة عن عذابات الفرد و 

وظيفتها التعبري عن �شعور ال�شخ�شية 
مبنعزل عن الفخامة ، فتتجلى جمالياتها 

اخلا�شة من خالل التنا�شق و املرونة 
والتعبري الرمزي الذي يخدم الفكرة. 
ك�شر الوحدات الثالث: و اإن كان هذا 

اخلرق ن�شبي بني الوحدات ، فاأكرث ما 
نلحظه هو ك�شر لوحدة املكان ) حديقة 

، ق�شر ، قرب ، اأمام �شاحة ..اإلخ ( ما 
يجعل املكان مطلقا و غري حمدد املعامل 

، �شبيه بالف�شاء الرحب الذي ت�شعى 
له ال�شخ�شيات ، و اإن خالفت الأماكن 

التوثيق التاريخي ، على ح�شاب رمزيته 
، مثلما ا�شتبدل الكاتب يف الف�شل 

الرابع مدينة ) فرانكفورت ( التي كانت 
جتري فيها النتخابات ، مبدينة ) ايك�ش 

ل �شبيل ( التي حتتوي قرب ) �شارملان 
( من اأجل اأن يف�شح املجال لتاأمالته و 
انتفا�شاته و هو واقف اأمام هذا القرب 

و ل اعتبار ملرور الزمن فهو قطعا لي�ش 
يوما واحدا و اإن مل تتم الإ�شارة على 

مرور الوقت ، فال اعتبار ملرور الزمن و 
ل اأهمية له اأو حتى لالإ�شارة اإليه . اأما 

عن وحدة املو�شوع ، فلم تاأخذ بعني 
العتبار مراعاتها اأو عدم مراعاتها، على 
قدر اأهمية املو�شوع بالن�شبة لل�شخ�شية 

ذاتها .
لقد كانت الرومان�شية الأدبية نوعا 
من النتفا�ش من اأجل حرية الفرد 

و املزيد من اإ�شفاء الكرامة عليه من 
خالل نقله املمكن دائما اإىل ف�شاءات 

اأرحب من واقعه الجتماعي ، ما انتج 
�شرورة ك�شر اأية قواعد حتد حرية 

الكاتب يف �شبيل تو�شيل فكرته التي 
انعك�شت ب�شكل كبري لونا من ياأ�ش 

من هذا العامل و ت�شاوؤم من م�شري فرد 
متمزق يرتك نف�شه عر�شة لأقداره التي 

تقوده اإىل املاأ�شاة و مع كل هذا فاإن 
هذه املاأ�شاة التي تنتج الأمل فهي تنتج 

يف الوقت ذاته ال�شعادة ، ال�شعادة 
التي هي �شوؤال اأي اأديب اأو فنان على 

مر الع�شور و اختالف املذاهب التي 
تعرب عنها. 

مع نهايات القرن الثامن ع�شر ولد جن�ش م�شرحي جديد يخلط الكوميديا بالرتاجيديا هو 
امليلودراما التي كانت تعر�ش يف ال�شوارع اأمام النا�ش. ويرجح الدار�شون اأنها، على خلوها 

من اأي قيمة اأدبية، اإل اأنها �شكلت مقدمة هامة لولدة نظرية الدراما الربجوازية، وبالتايل 
لولدة الدراما الرومانتيكية التي اأعلن هيجو مبادئها يف مقدمته عام 7281، فبقدر ما 

توجهت الرومانتيكية اىل الذات الإن�شانية وتلون دواخلها، وحتولت اأ�شكال الواقع املحيط 
بها، جعلت املعطيات الفردية كاخليال واحللم والعاطفة متقدمة على معطيات الظروف 

املو�شوعية. وبذلك �شار الذوق ال�شخ�شي �شيد املوقف، كما �شار الأدب الناجت عنه اأدبًا 
جذابًا يبحث عن جمهوره و�شط قوى جديدة اأدت اىل رواجه كما حدت من �شطحاته. وكان 

اأبرز هذه القوى النقد، وال�شحافة اأي النقد الذي مار�ش �شلطته على الأدب يف املجالت 
واجلرائد... فمقدمة كرومويل ت�شتقي منوذجها الدرامي الأول وهو �شك�شبري من اإنكلرتا، 

وم�شرحيته نف�شها جت�شيد درامي ل�شخ�شية �شيا�شية اإنكليزية اأي�شا. فهيجو قد ت�شربت 
اإليه جملة من الت�شورات التي كونها عن الطرق الإبداعية ال�شك�شبريية اىل �شخ�شية 

كروميل، وما اأ�شافه اىل �شفات الرجل حتى غدا بطاًل رومانتيكيًا.. اأما املفارقة فتبدو عند 
انتقاد هيجو يف مقدمته لالأ�شلوب ال�شك�شبريي باأنه يعاب عليه اإفراطه الغيبي، والفكري، 

وم�شاهده الزائدة،والفواح�ش،وا�شتخدام �شيغ ا�شطورية بالية يف ع�شره واإفراطه يف 
الغرابة والغمو�ش،والذوق الرديء،وتفخيم الأ�شلوب وخ�شونته.. فال�شخ�شية الرومانتيكية 

يف كونها امل�شرحي غري ال�شالح للعر�ش اأمام اجلمهور يح�شرها بالن�ش، ويجعل الأمل 
بدميومة حياتها اجلمالية اإىل جانب اأبطال �شك�شبري، وكورنيه، ورا�شني مرهونًا مبدى 

�شالحية الأدب الدرامي للقراءة مبعزل عن التمثيل. تتكون م�شرحية كروميل من خم�شة 
ف�شول ت�شتغرق الفرتة امل�شرقة من حياة رجل الثورة الإنكليزي» اأولفييه كرومويل« 
)1599 - 1698(،الذي تزعم حركة املعار�شة ل�شلطة امللك ت�شارلز الأول. ولالأ�شقفية 

الآنكليكانية م�شتخدمًا نفوذه يف الربملان.وقاد ثورة مهد لها بحنكة وبراعة،وانت�شر على 
جي�ش امللك، وحكم عليه بالإعدام �شنة 1694.واأظهر اأثناء احلرب الأهلية قدرات ا�شتثنائية 

ع�شكريًا و�شيا�شيًا،يرجح اأنها وراء ان�شداد هيجو اإليه، واىل انت�شاراته يف اأ�شبانيا 
واأوروبا،واإخ�شاعه ايرلندا وايقو�شيا، حيث �شارت اإنكلرتا القوة القت�شادية والبحرية 

الأوىل.. ما اأن ننتقل اإىل امل�شرحية حتى ن�شادف بطاًل ت�شعب الحاطة بتعرجاته النف�شية 
املتنافرة اىل حد اأن كرومويل يفقد كامل جانبه الإن�شاين ليتحول اىل مفهوم ذهني جمرد، 

اأو اإىل امنوذج ممتاز لل�شخ�شية الرومانتيكية وفق ما اأراد لها هيجو اأن تكون ، ف�شورة 
كرومويل مزيج من النور والظل. والق�شوة واحلنان اإن�شان مبارك واأحيانًا اإن�شان وقح. 

انه طهري متزمت و�شجاع، ي�شيطر عليه الطموح البارد، واخلوف، ول حلم لديه اإل حتطيم 
التاج امللكي. ويحطمه، و�شاعة ت�شاور الربملان يف نقل و�شاية التاج، يتخوف من املعار�شة، 

فين�شى مثله العليا الطهرية وي�شتعني بالف�شاد لتخفيف حدتها، والتخل�ش من خ�شومه.... 
يتو�شل اإليه الربملان الوديع كي ي�شعد اىل العر�ش، لكن كرومويل، يتخلى عن احللم حلظة 

حتققه، ويرف�ش التاج وهو يرى اخلناجر تلتمع، وكاأنه خارج من حلم، ويظل الهو�ش لب�شًا 
ذاته وتظل عيناه تائهتني، ويخاطب نف�شه متمتعًا:» اإذًا متى اأ�شبح ملكًا؟« كان للمفهوم الذي 

قدمه هيجو عن �شريورة التاريخ ومعناه وخ�شه لكل ع�شر ب�شيغة تعبريية حمددة �شدى 
اإيجابي يف ع�شره لذلك �شميت مقدمة كرومويل املج�شدة له بـ» بيان الرومانتيكية«. فهي يف 

نظر النقاد تعد بيانًا للدراما الرومانتيكية ونظريتها التي اأحدثت ثورة على مفهومات امل�شرح 
التقليدي، وحتديدًا على مفهوم الوحدات الثالث. وفيها يو�شح فيكتور هيجو ال�شتخدام 

اذا جاز لنا اأن نبني راأينا فيما ميكن اأن يكون اجليد لقواعد الفن امل�شرحي بقوله» 
نتوخى �شعرًا لأ�شلوب امل�شرحية، فنحن اإمنا 

حرًا، و�شادقًا ووفيًا جريئًا على 
قول كل �شيء من دون حت�شم، 
وعلى التعبري عن كل �شيء من 

دون ت�شنع ينتقل ب�شكل طبيعي 
من الكوميديا اىل الرتاجيديا، 

ومن اجلليل اىل املتنافز- 
امل�شحك، فهو بالتناوب 

اإيجابي و�شعري، ويف الوقت 
نف�شه حاذق و مداهم، عميق 

ومفاجىء وا�شع وحقيقي..« 
ويربهن هيجو على اآرائه 

من خالل عقد �شرب من 
املقارنة بني القدمي واحلديث 

يف الفن امل�شرحي بدءًا 
بالع�شور البدائية التي راج 
فيها ال�شعر الغنائي، مرورًا 
بع�شر امل�شيحية والدراما، 

وانتهاء ب�شك�شبري الذي 
ميثل، يف نظره، الدراما 

احلديثة التي تتداخل 
فيها الأجنا�ش الأدبية 

واملقولت اجلمالية من 
كل لون. 

المالمح الرومانسية في مسرحية هرناني

بعد �صيطرة الكال�صيكية الطويلة وقدرتها على فر�س نف�صها يف فرتة طويلة فار�صة يف نف�س الوقت قواعدها 
ال�صارمة التي اأرهقت املبدعني ، و قد بداأت يف بدايات القرن ال�صابع ع�صر ظهور اإرها�صات رف�س و مترد و ردات 
فعل متثلت يف مذاهب اأدبية تطورت مع مرور الزمن ، كانت من هذه املذاهب ) الرومان�صية ( التي اتخذت طابعا 
ابداعيا  يف مقابل الطابع االتباعي الذي متثل بالر�صوخ للكال�صيكية فاأنتجت اأدبا وجدانيا غلب عليه التطرف 
يف حب الطبيعة و متجيدها و ات�صح هذا االأدب بال�صوداوية املفرطة و الت�صاوؤم و ا�صتمراء االأمل و كث�رة ال�صكوى 

دعا الرومان�صيون اىل نبذ عبادة املا�صني والتحرر من �صلطان ادب االغريق والالتني و
و االهتمام اأكث�ر بحا�صر االأمة و املبدعني املعا�صرين و طالبوا بالتجروؤ على نزعة القدا�صة التي �صبغت اأر�صطو 

واأفكاره فعار�صوا مثال قانون الوحدات الثالث ) املكان ، الزمان املو�صوع (

مقدمة كرومويل..
ب���ي���ان ال��روم��ان��ت��ي��ك��ي��ة

عبد ال�صتار ا�صماعيل

اأن الرومان�صية لي�صت مذهبا اأدبيا 
حمدد املعامل لها قواعد حمددة ، و 

هذا طبيعي مبا اأنها ظهرت كردة 
فعل على قواعد الكال�صيكية ، 
بل اأحتوت ) مالمح ( –اإذا �صح 

التعبري – هي جملة مظاهر مترد 
ثورية على االأعراف و القوانني 

ال�صائدة اآنذاك .

دور اأحداث هذه امل�صرحية يف 
ربوع االأندل�س حيث ي�صف لنا 

هيجو فاتنة االإ�صبان ) دوينا �صول( 
التي حّول قلبها وجمالها ثالثة 

من الع�صاق اأولهم �صيخ مت�صاب هو ) 
دي �صيلفا( ، والثاين ) دون كارلو�س 
( ملك االإ�صبان، والثالث ) هرناين( 

الثائر ال�صاب.

غرفة نوم فيكتور هيجو
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نزار عبد ال�صتار

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

manarat
رئي�س جمل�س االإدارة

رئي�س التحرير 

كانت مرافعة فيكتور هيجو يف حمكمة جنايات ال�شني 
الفرن�شية يف جل�شتها املنعقدة يف 1851/6/11 يف 
الدفاع عن ابنه ال�شحفي �شارل، املتهم ب�شرد وقائع 

تنفيذ عقوبة اإعدام مرعبة يف جريدة »احلدث«، منا�شبة 
ا�شتغلها للهجوم على عقوبة الإعدام واملطالبة باإلغائها. 
وقد اعتربت من ابلغ املرافعات بهذا ال�شدد يف ع�شرها، 

وحمل اإعجاب يف ع�شرنا.
وعليه، قدرنا ان من املفيد للقارئ العربي، الذي يهمه 
معرفة اآراء املدافعني عن اإلغاء عقوبة الإعدام، معرفة 
راأي رجل من العظماء التي اكتملت فيهم العظمة بكل 

اأبعادها الإن�شانية. فالعظمة ل تتاأتى من جمرد موقف، 
اأو اتخاذ راأي، اأو كتابة موؤلف اأو رواية، اأو حترير ن�ش 
اأو مقالة، واإمنا يف تكري�ش حياة كاملة للدفاع ال�شريف ــ 
بكل ما يف الدفاع من خماطر وما يرتتب عليه من نتائج 

ــ عن ق�شية عادلة تر�شخ عميقا اأفكارا ومبادئ هدفها 
الإن�شان اأينما كان وكيفما كان. اإن�شان كل زمان ومكان.
جاء يف املرافعة املذكورة، التي تعتمد ال�شياغة الأدبية 

ملخاطبة ال�شمائر والقلوب، للتاأثري يف املخاطبني، 
وتعك�ش �شدق اأحا�شي�ش وم�شاعر �شاحبها ، ولي�ش فقط 

تقنيات املرافعات الق�شائية ال�شرفة يف اأيامنا هذه. 
» ال�شادة املحلفون، من الكلمات الأوىل التي اأر�شلها 

املحامي العام، اعتقدت للحظة باأنه �شيتخلى عن التهام. 
هذا العتقاد كان وهما مل يدم طويال. بعد بذله جهودا 

غري جمدية حل�شر املرافعات وتقلي�ش اأبعادها، اجنرت 
النيابة العامة، نظرا لطبيعة الق�شية، ورغما عن النائب 

العام، لإعادة فتح هذه الق�شية على كل مظاهرها 
واأبعادها واأعماقها. و هذا اأمر ل اأ�شكو منه.

» �شاأعر�ش التهمة مبا�شرة. ولكن قبل ذلك نبداأ باملق�شود 
من عبارة معينة، فالتعاريف اجليدة تقود اإىل املناق�شات 

اجليدة. هذه العبارة واجبة التعريف: »الحرتام 
الواجب للقانون« التي هي يف اأ�شا�ش التهام، ماذا 

حتمل؟. ماذا تعني؟. وما هو جوهرها احلقيقي؟ . ل 
ميكن لهذه العبارة اأن تعني ــ واعتقد اأن النيابة العامة 

نف�شها �شوف ل يذهب بها الأمر اإىل م�شاندة العك�ش ــ 
اإلغاء النقد حتت ذريعة احرتام القوانني. هذه العبارة 
تعني بب�شاطة احرتام تنفيذ القوانني، ول �شيئا اآخر. 
فهي ت�شمح بالنقد، ت�شمح باللوم ال�شديد، ونرى ذلك 
يوميا، وحتى فيما يتعلق بالد�شتور الذي هو اأ�شمى 

من القوانني. هذه العبارة ت�شمح بالتوجه لل�شلطة 
الت�شريعية لطلب اإلغاء قانون خطري. هذه العبارة 

ت�شمح اأخريا بان تتم جمابهة القوانني بعقبة معنوية، 
ول ت�شمح مبجابهتها بعقبة مادية. دعوا قانونا ينفذ 

حتى ولو كان �شيئا، حتى ولو كان ظاملا، حتى ولو كان 
بربريا، اف�شحوه اأمام الراأي العام، اأمام امل�شرع، ولكن 

نفذوه. قولوا باأنه �شيئ، قولوا باأنه ظامل، قولوا باأنه 
بربري، ولكن ل حتولوا دون تطبيقه. نعم للنقد. ل 

للتمرد. هذا هو املعنى احلقيقي، املعنى الوحيد لهذه 
لعبارة: احرتام القوانني.

بوجه اآخر اأيها ال�شادة تاأملوا جيدا بهذا. العملية 
اخلطرية التي هي اإ�شدار القوانني، تت�شمن عملني، عمل 

ال�شحافة التي تنتقد وتن�شح، وتو�شح. وعمل امل�شرع 
الذي يقرر. اأقول يف هذه العملية اخلطرية اإذا �شل 

العمل الأول ،اأي النقد، فان العمل الثاين �شي�شل مثله. 
وت�شبح القوانني حم�شنة �شد كل نقد، وبالتايل ل يعود 

هناك �شبب لتح�شينها، اأو تعديلها، ول لإ�شالحها. ول 
يبقى من فائدة لبقاء اجلمعية الوطنية، مما ي�شتوجب 

اإغالقها. ول اعتقد اإن اأحدا يريده. )�شحك(.
بعد هذه الإ�شاءة يتبدد كل التبا�ش فيما يتعلق بعبارة » 

الحرتام الواجب جتاه القوانني«. و�شاأدخل �شمن �شلب 
امل�شاألة.

ال�شادة املحلفون، يوجد فيما ن�شميه املجموعة القانونية 
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قانون يريد كل الفال�شفة، كل املفكرين، كل رجال الدولة 
احلقيقيني اإلغاءه من الت�شريع العام. قانون اعتربه 

بيكارا Beccaria زنديق، واأعلنه فرنكالن مت�شلط. 
ومع ذلك مل جتر حماكمة بيكارا ول فرنكالن. قانون 

يقع ثقله ب�شكل خا�ش على هذا اجلزء من ال�شعب املكبل 
باجلهل والفقر. قانون ممقوت من الدميقراطية. قانون 

يرف�شه كذلك املثقفون املحافظون. قانون قال امللك 
لوي�ش فيليب ب�شدده :« كرهته طيلة حياتي«. قانون 

كتب �شده ال�شيد Broglie وال�شيد Guizot . قانون 
طلبت غرفة النواب اإلغاءه، يف �شهر اأكتوبر 1830، اأي 
قبل ع�شرين عاما. وبنف�ش احلقبة األغاه برملان اوتايتي 

�شنوات   3 ومنذ   . القانونية  جمموعاته  من   Otahiti
األغته اجلمعية الوطنية يف فرانكفورت. كما األغته نهائيا 

قبل عامني اجلمعية التاأ�شي�شية جلمهورية رومانيا. 

قانون مل يحتفظ به د�شتورنا لعام 1848 اإل بعد تردد 
حمزن، موؤمل وكريه. قانون اإىل الآن واىل ال�شاعة 

احلا�شرة التي اأحتدث فيها، كان مو�شوع طلبي اإلغاء 
مو�شوعني على من�شة ال�شلطة الت�شريعية. قانون مل 

تعد رو�شيا تريده. لقد حان الوقت لأن تكف فرن�شا عن 
رعايته. اأمام هذا القانون يرتاجع ال�شمري الإن�شاين 

بقلق يتعاظم يوما بعد يوم. اإنه قانون عقوبة الإعدام. 
نعم اأيها ال�شادة، على اأ�شا�ش هذا القانون اأُقيمت الدعوى 
احلالية. هذا القانون نف�شه هو خ�شمنا. اأنا ل�شت غا�شبا 

من ال�شيد املحامي العامي، ولكني اأملح هذا القانون 
خلفه. )ململة يف القاعة(.

�شاأعرتف. منذ اأكرث من ع�شرين عاما، كنت اعتقد، 
اأنا الذي يتحدث اأمامكم، كنت اعتقد مع ليون فو�شيه 

الذي كتب يف جملة باري�ش عام 1936 ما �شاأقروؤه لكم 
: »من�شة الإعدام �شوف ل تعود للظهور يف �شاحاتنا 

العامة اإل نادرا ، وكم�شهد يخزي العدالة«.
اعتقدت، لفرتة، اأن املق�شلة ــ يجب ت�شميتها با�شمها 

ــ بداأت حماكمة نف�شها بنف�شها، لأنها �شعرت باأنها 
م�شتنكرة. باأنها �شتعلن للجمهور يف و�شح النهار، ويف 

�شاحة جنيف، باأنها كفرت بنف�شها، وباأنها مل تعد تقدم 
عرو�شا �شيقة للم�شاهدين. وباأنها �شتقوم مبهامها باأكرب 

قدر من التخفي، يف اأماكن خالية وبعيدا عن ح�شور 
احد. لقد بدا يل باأنها بداأت يف التخفي، فهناأت نف�شي من 

خفرها هذا. 
نعم اأيها ال�شادة، لقد ُخدعت. لقد عادت عن خجلها 

الزائف. املق�شلة ت�شعر باأنها موؤ�ش�شة اجتماعية، كما 
نتكلم اليوم. ومن يعلم؟ ميكن اأن تكون هي اأي�شا حتلم 

باإعادة ترميمها )�شحك من احلا�شرين(.
ميكن اإن نذهب قريبا لرنى عودة ظهورها يف �شاحة 

جنيف يف عز الظهرية وو�شط اجلماهري الغفرية، 
يواكبها اجلالدون ورجال الدرك و�شخ�شيات عامة، 

حتت نوافذ البلدية. 
يف النتظار، تنت�شب، معتقدة اأن املجتمع امل�شطرب 

بحاجة لها لتوطيده، وعليه العودة اإىل كل التقاليد 
القدمية، واملق�شلة هي اأي�شا تقليد قدمي. حتتج �شد 

هوؤلء الدمياغوجيني: بيكارا، فيكو، فيلنجريي، 
مونت�شكيو، تريكوو، فرنكالى. وامل�شميني لوي�ش 

فيليب، بروكلي ، كيزوت. الذين جتروؤا على العتقاد 
والقول بان اآلة قطع الرقاب زائدة يف جمتمع كتابه 

الإجنيل. 
�شوف تغتاظ من هوؤلء الطوباويني الفو�شويني ، 

)�شحك( ويف القادم من الأيام ،الأكرث مقابرية ،الأكرث 
دموية، تريد اأن نعجب بها، و تفر�ش علينا اأن نحرتمها، 

واإل ف�شتعلن اأنها قد اأهينت، وجتل�ش لالدعاء باحلق 
املدين، وتطالب بالتعوي�ش عن العطل وال�شرر. ) 

�شحك �شاخب لفرتة طويلة(.
) الرئي�ش: كل عالمات ال�شتح�شان ممنوعة مثل كل 

عالمات ال�شتهجان. هذا ال�شحك غري منا�شب يف مثل 
هذه امل�شالة(

ويتابع هيجو: لقد اهرقت دماء، وهذا غري كاف ولي�شت 
را�شية تريد اأي�شا غرامات و�شجنا. 

ال�شادة املحلفون: اليوم الذي و�شلت فيه اإىل منزيل 
هذه الورقة، املمهورة بختم وطابع، ي�شتدعون مبوجبها 
ابني للمثول يف الدعوة املعيبة ـ نرى اأ�شياء غريبة جدا 
هذه الأيام، وعلينا العتياد عليها ، نعم ـ اعرتف لكم بان 

ده�شتي كانت كبرية و�شرخت:
ماذا ؟. هل و�شلنا اإىل هذا احلد؟

ماذا ؟. هل و�شلنا اإىل هنا، اإىل هذا احلد من تكرار 
لالعتداء على الجتاه ال�شليم، لالعتداء على العقل، 

على حرية التفكري، على احلقوق الطبيعية؟. و�شتجري 
مع ذلك مطالبتنا لي�ش فقط بالحرتام املادي، وهذا 
ل نعار�ش فيه، وهذا واجب علينا، ونقبل به، ولكن 

الحرتام املعنوي لهذه العقوبات التي تفتح هوة عميقة 
يف ال�شمائر. لهذه العقوبات التي تغم�ش اأ�شابعها 

يف الدم الإن�شاين لتكتب هذا الأمر: »ل تقتل !!«. لهذه 
العقوبات الظاملة التي تقود اإىل الت�شكيك بالإن�شانية عند 

احلكم بها على املجرم. والتي تقود للت�شكيك بالإله عند 
احلكم بها على الربيء. ل. ل. ل. مل ن�شل بعد اإىل هذا. 
ل. Sensation) موجة عارمة ووا�شعة يف القاعدة 

تعرب عن اأحا�شي�ش م�شطربة(. 

ومبا اإين هنا، علي اأن اأقول لكم اأيها ال�شادة املحلفون، 
و�شوف تفهمون كم هو انفعايل عميق، باين اأنا املجرم 

يف هذه الق�شية ولي�ش ابني، املجرم هو اأنا. املجرم 
احلقيقي، اكرر، هو اأنا الذي منذ 25 عاما اأكافح بكل 

الو�شائل �شد العقوبات املتعذر اإ�شالحها. اأنا الذي منذ 
25 عاما اأدافع، ويف كل املنا�شبات، عن ح�شانة حياة 

الإن�شان.

هذه اجلرمية، التي هي الدفاع عن ح�شانة حياة 
الإن�شان، قد ارتكبتها اأنا قبل اأن يرتكبها ابني. وعليه 

فانا اأ�شي بنف�شي اأيها ال�شيد املحامي العام!! لقد 
ارتكبتها مع كل الظروف امل�شددة، عن �شابق عمد 

وترب�ش، واإ�شرار وبالعتياد والتكرار.
نعم. اأ�شرح بذلك، هذه البقية من العقوبات الوح�شية، 

هذا القانون الهرم الغبي، قانون الثاأر، قانون الدم 
بالدم، كافحت �شده طيلة حياتي ــ كل حياتي اأيها 

ال�شادة املحلفون !!ـ وطاملا بقي نف�ش يف �شدري �شوف 
اأقاومه بكل قواي ككاتب، و�شوف اأبقى اأ�شوت �شده 

كنائب م�شرع. 
اأ�شرح بذلك ) ميد هيجو يده باجتاه لوحة تر�شم ال�شيد 

امل�شيح يف �شدر املحكمة معلقة خلف الق�شاة قائال( 
اأمام �شحية عقوبة الإعدام الذي هو هنا، الذي يرانا، 

اق�شم اإن القانون الإن�شاين �شلب القانون الإلهي. )تاأثر 
عميق يف القاعة(.

ما كتبه ابني، كتبه، اكرر ذلك، لين اأوحيت له به منذ 
طفولته، لأنه يف الوقت الذي هو فيه ابني بالن�شب، هو 

كذلك ابني با لروح، لأنه يريد اإكمال تقاليد والده، نعم 
اإكمال تقاليد والده. هذه هي اجلرمية، واأحب اإن يكون 

مالحقا من اجلها. 
اأيها ال�شادة، اعرتف بان التهمة التي نحن هنا ب�شببها، 

تذهلني.
كيف لقانون مهلك يقدم للجمهور م�شاهد غري اأخالقية، 

مهينة، متوح�شة، تنزع اإىل جعل ال�شعب فظ، نتائجه 
فظيعة، خطرية. و �شيكون مع ذلك ممنوعة الإ�شارة 

اإليه !! . واإذا جرى ذلك يعترب عدم احرتام!! وي�شبح 
من يفعل ذلك جمرما اأمام العدالة!!. ويعاقب بالغرامات 
وال�شجن!! . عليكم اإذن اإغالق غرفة الت�شريع!!!. اأغلقوا 

املدار�ش، انعتونا باملغول اأو فيبت، نحن مل نعد امة 
متح�شرة!!. قولوا لنا اإننا يف اآ�شيا. انه كان قدميا 

هناك بلد ا�شمه فرن�شا، وان هذا البلد مل يعد موجودا، 
واإنكم ا�شتبدلتموه ب�شيء لي�ش هو امللكية، ولكنه 

بالتاأكيد لي�ش اجلمهورية.
ال�شادة املحلفون، يف ا�شبانيا التفتي�ش كان القانون. 

يف فرن�شا التعذيب كان القانون. الأيدي املقطوعة من 
املع�شم كان القانون. واأنا ل احرتام ال�شاطور. الأغالل 

كانت القانون واأنا ل احرتم الأغالل، نعم، اأعرتف لكم 
بعدم الحرتام هذا. واأنا ل اأحرتم كذلك املق�شلة.

هل تعلم ملاذا اأيها ال�شيد املحامي العام؟ �شاأقوله لك.لأننا 
نريد رمي املق�شلة يف هوة الإعدام حيث �شقط فيها، 

مع الت�شفيق، اأنا�ش من �شنف الب�شر. وكذلك الأغالل 
والأيدي املقطوعة ، التعذيب، والتفتي�ش!! لأننا نريد 

اأن يختفي من الهيئة املنرية واملقد�شة التي هي العدالة، 
هذا الوجه امل�شوؤوم الكايف مللئها بالأهوال والقتامة. 

نريد اأن يختفي اجلالد.
لأننا نريد هذا نو�شف باأننا نعمل على بث ال�شطراب 
يف املجتمع والنظام العام!! . نعم هذا �شحيح!! نحن 
اأنا�ش خطريون جدا، نريد زوال املق�شلة هذا الوح�ش 

القبيح الرهيب!!.
ال�شادة املحلفون، انتم مواطنون �شادة يف وطن حر، 
ودون تغيري لطبيعة هذه املرافعات، ميكن، بل يجب 

التحدث اإليكم كرجال �شيا�شة. نعم !!! تخيلوا ذلك، نحن 
نعرب فرتة ثورات، خذوا النتائج مما �شاأقوله لكم. لو 
اأن لوي�ش ال�شاد�ش ع�شر كان قد األغى عقوبة الإعدام 

مثلما األغى التعذيب فانه كان �شيحتفظ براأ�شه على 
كتفيه. وكان التاريخ بغنى عن اإ�شافة �شفحة دموية 

اأخرى ل�شفحاته، وكان اليوم املقابري 21 جانفي/
كانون ثاين �شوف ل يرى النور. من ميكنه عندها يف 

ظل ال�شمري اجلمعي، اأن يقف يف وجه فرن�شا، يف وجه 
العامل املتح�شر، وان يتجراأ وين�شب من�شة الإعدام 
للملك، امللك الذي ميكن اأن يقال فيه انه الرجل الذي 

�شرع نف�شه. 
توجه التهمة ملحرر »احلدث« )الن�شرة التي يحررها 

ابنه( لعدم احرتامه القوانني !! لعدم احرتامه عقوبة 
الإعدام !!. لنعد اأيها ال�شادة، قليال لأكرث من ن�ش 

منازع فيه، لنعود اإىل عمق كل ت�شريع، و�شول اإىل 
الداخل الإن�شاين. فعندما كان �شرفان حماما عاما ذكر 
ما هو جدير بال�شت�شهاد به: » قوانيننا اجلنائية تفتح 

كل املداخل لالتهام، وتغلقها كلها تقريبا على املتهم«. 
عندما قال فولتري عن الق�شاة الذين حاكموا كال�ش : 

» ل تتحدثوا يل عن هوؤلء الق�شاة الذين ن�شفهم قرود 
ون�شفهم الآخر منور«. عندما قال ـ كولر يف جل�شة 

غرفة النواب : اإذا اأ�شدرمت هذا القانون اق�شم باأنني 
�شاأع�شاه« . عندما يتكلم هكذا هوؤلء امل�شرعون، هوؤلء 

الق�شاة، هوؤلء الفال�شفة، هوؤلء املفكرين، هوؤلء 
الرجال، امل�شهورون املحرتمون. ماذا يكونون قد 

فعلوا؟. هل اأنهم مل يحرتموا القانون؟، القانون املحلي 
واملوؤقت؟ هذا ممكن، ولكن املحامي العام يقوله، اأنا 

ل اعلم، ولكن ما اعلمه اأنهم كانوا ينادون بالعدالة 
الأبدية.

يجلبون للق�شاء امللحد فولتري والأخالقي موليري 
والفاح�ش لفونتني والدمياغوجي جان جاك رو�شو . 

هذا ما يرونه، وهذا ما يعلنونه، هذا ما و�شلنا اإليه. 
ت�شوروا اأيها ال�شادة املحلفون. 

ال�شادة املحلفون حق انتقاد القانون، انتقاده بق�شوة، 
وب�شكل خا�ش وبالدرجة الأوىل، القانون اجلنائي 

الذي ميكن ب�شهولة و�شفه بالرببرية ، هذا احلق بالنقد 
الذي يقوم اإىل جانب واجب التعديل لالأف�شل ، كال�شعلة 

اإىل جانب العمل الواجب فعله، حق الكاتب لي�ش اقل 
من حق امل�شرع، هذا احلق ال�شروري، هذا احلق غري 

القابل للتقادم، عليكم اأخذه بالعتبار عند اتخاذ حكمكم. 
بروؤوا املتهمني.

لكن النيابة العامة، وهنا حجتها الثانية، تدعي بان 
نقد جريدة »احلدث« ذهب بعيدا، كان عنيفا. نعم 

اأيها ال�شادة املحلفون، الفعل الذي قامت عليه اأركان 
اجلرمية املزعومة املوجهة اإىل حمرر احلدث لو�شفه 

تنفيذا مرعبا حلكم بالإعدام. كيف:
رجل حمكوم، رجل بائ�ش. اقتيد �شباح يوم اإىل اإحدى 

�شاحاتنا العامة، هناك وجد امل�شنقة. يثور. يقاتل. 
يرف�ش املوت. انه مازال �شابا يافعا عمره 29 عاما ـ 

يا الله!!، اأعلم جيدا باأنه �شيقال يل انه قاتل!! ـ ولكن 
ا�شمعوا !! : جالدان مي�شكان به. يداه مقيدتان. يرفل 

بالأغالل. يدفع اجلالدين. يقاوم مقاومة �شر�شة. يعرقل 
تقدمه بلف قدميه املقيدتني على �شلم امل�شنقة، ي�شد 
ج�شده اإىل امل�شنقة حمتميا بها من امل�شنقة. ت�شتمر 
مقاومته، ي�شري الرعب لي�شل جمهور املتفرجني. 
اجلالدون. العرق املت�شبب. واخلزي يف اجلباه. 

ال�شحوب. الرعب. ثبوط الهمم. منحني حتت احلكم 
بالهالك الذي حتدده عقوبة الإعدام. اجلالدون يبذلون 
جهودا وح�شية لآنه يجب اأن يبقى للقانون قوة ، وهذا 

قول ماأثور. يت�شبث الرجل بامل�شنقة وي�شرخ طالبا 
العفو. ثيابه ممزقة. كتفاه عاريتان مدميتان. يقاوم 

دون توقف. واأخريا بعد ثالثة اأرباع ال�شاعة، )اإ�شارة 
تكذيب من املحامي العام فيما يتعلق بالوقت( اأو 35 

دقيقة اإن اأردمت ، من هذه اجلهود الرهيبة، من هذا 
امل�شهد الذي ل عنوان له، من هذه امل�شنقة، م�شنقة كل 

النا�ش، �شمعتم جيدا؟. م�شنقة للجمهور احلا�شر هناك 
مثلما هي م�شنقة املحكوم عليه بها. بعد هذا القرن من 
القلق اأيها ال�شادة املحلفون، يعاد البائ�ش اإىل ال�شجن. 

يتنف�ش احلا�شرون، اجلمهور املت�شرر من الإن�شانية 
القدمية . ال�شعب مت�شامح لأنه ي�شعر باأنه �شيد. ال�شعب 
الذي يعتقد اأن الإن�شان م�شان. ُهزمت املق�شلة، ولكنما 

بقيت منت�شبة . بقيت منت�شبة دائما و�شط �شكان 
مذهولني. ويف امل�شاء مت تعزيز اجلالدين لتكبيل 

الرجل بطريقة ي�شبح فيها جمادا، ومع �شقوط الليل 
يعاد به اإىل ال�شاحة العامة باكيا، �شاخبا، مذعورا 

طالبا احلياة، مناديا الله، مناديا اأباه واأمه لأنه اأمام 
املوت عاد الرجل طفال. 

ي�شد اإىل من�شة الإعدام وراأ�شه ي�شقط. ـ وعندها ت�شري 
ق�شعريرة تهز كل ال�شمائر. كل �شخ�ش كان ي�شعره، 
ميكن قول ذلك، كل يح�ش به يف اأعماقه. ففي فرن�شا 

نف�شها ويف و�شح النهار تهان احل�شارة من قبل 
الهمجية.

يف تلك اللحظة اأيها ال�شادة خرجت �شرخة من �شدر 
الرجل ال�شاب الذي اأمامكم، �شرخة من جراحه، من 

قلبه، من روحه، �شرخة ا�شتغاثة وطلب الرحمة، 
�شرخة فزع، �شرخة رعب، �شرخة اإن�شانية. هذه 

ال�شرخة �شتعاقبونها ؟!!!. وبح�شور الوقائع املرعبة 
التي و�شعتها حتت اأب�شاركم؟ تقولون فيما يتعلق 
باملق�شلة : اأنت حمق. وتقولون بالن�شبة للرحمة، 

الرحمة املقد�شة : اأنت خمطئ !! هذا م�شتحيل اأيها 
ال�شادة املحلفون. موجة من النفعال تعم احل�شور يف 

قاعة املحاكمة(.
ال�شيد املحامي العام، �شاأقول لك دون مرارة، اأنت ل 

تدافع عن ق�شية عادلة، ل يهم، اأقمت دعوى و با�شرت 
�شراعا معاديا لفكر احل�شارة، لأخالق العتدال، 

للتقدم. �شدكم تقف �شالبة احلب يف قلب الإن�شان. 
�شدكم تقف كل املبادئ التي �شارت يف ظلها فرن�شا منذ 

60 عاما و�شار العامل معها: ح�شانة احلياة الب�شرية. 
الإخوة مع الطبقات البائ�شة. �شدكم عقيدة الإ�شالح 

التي حلت حمل عقيدة النتقام، �شدكم كل ما ينري 
العقل، كل ما يختلج يف الأنف�ش، الفل�شفة والدين، 

من جهة فولتري ومن جهة اأخرى امل�شيح. ل يهم. هذه 
اخلدمة الفظيعة التي تطمح امل�شنقة تقدميها للمجتمع، 

خوف ورعب، املجتمع يف اأعماقه، ل يريدها. ل يهم.. 
اأن�شار عقوبة الإعدام. ل يهم ـ ترون باأننا ل نخلط 

بينهم وبني املجتمع ـ اأن�شار عقوبة الإعدام يربوؤون 
العقوبة الهرمة عقوبة الثاأر !! . ل يغ�شلون هذه 

الن�شو�ش ال�شائنة التي ت�شيل ب�شببها الدماء من 
الروؤو�ش منذ قرون ) �شخب يف القاعة( انتهيت اأيها 

ال�شادة. 
ابني، ينالك اليوم �شرف كبري، لقد حوكمت بكرامة 

املكافح، لقد عانيت طبعا، من اأجل ق�شية عادلة. ق�شية 
احلقيقة. دخلت اعتبارا من اليوم حياة الرجولة 

احلقيقية يف ع�شرنا، اأي يف الن�شال من اجل العدالة 
احلقة. كن فخورا، اأنت مدافع ب�شيط عن الفكر 

الإن�شاين والدميقراطي. اأنت جال�ش اليوم على هذا 
املقعد حيث جل�ش بريجنيه Béranger، وحيث 

.Lamennais جل�ش لمانيه
كن �شلبا يف معتقداتك. ولتكن هنا اآخر كلمتي، اإذا كنت 
بحاجة لأفكار تثبتك يف اإميانك يف التقدم، يف اعتقادك 

بامل�شتقبل، يف عقيدتك يف الإن�شانية، يف كراهيتك 
لعقوبة لالإعدام، يف ا�شتنكارك للعقوبات غري النهائية 

وغري القابلة لالإ�شالح، فكر باأنك جتل�ش على املقعد 
الذي جل�ش عليه لي�شرك Lesurques . )هياج عنيف 

وم�شتمر يف قاعة املحكمة، علقت اجلل�شة ب�شببه(.
)حكم على جوزيف لي�شرك، الذي اأ�شار اإليه هيجو 

بالإعدام ومت تنفيذ العقوبة به بجرمية قتل يف ليون، 
ويف عام 1798 القي القب�ش على القاتل احلقيقي، 

ديبو�شك Dubosq ، وحكم عليه باملوت عام 1800(. 

مرافعة فيكتور هيجو ضد عقوبة اإلعدام
هايل ن�صر 

فيكتور هيجو الذي اأنار القرن التا�صع 
ع�صر باأفكاره ككاتب و�صاعر ورجل 

فكر و�صيا�صة، ومازالت اأعماله الرائعة 
اخلالدة تاأخذ مكانة الئقة بها يف قرننا 

الواحد والع�صرين. خا�س معركة 
ا�صتمرت طيلة حياته �صد عقوبة 

االإعدام، �صطرتها املئات من الن�صو�س 
والر�صائل واملقاالت. 

فيكتورهيجو لي�س حماميا. واملحاكم، 
يف ع�صره، كانت مكانا ي�صمح بالتعبري 

عن االآراء، لي�س اآراء ومرافعات املحامني 
فقط. كما اأن املرافعات غري حم�صورة 
بدقة يف اإطار الدعوى . مهنة املحاماة 

التي عرفت ماأ�ص�صتها يف ظل نظام 
فيليب ال بال Philippe la Bel ، مل يبداأ 
تنظيمها الفعلي اإال ابتداء من القرن 17 

. وكان ميكن، رغم تنظيمها، اأن يوكل 
حق الدفاع فيها اإىل احد اأقرباء املدعى 

عليه، اأو اأحد اأ�صدقائه. وكانت الر�صائل 
التي توجه للملك ب�صاأن ق�صية ق�صائية 

تعترب مرافعات بحق.

 منذ اأكرث من ع�صرين عاما، كنت 
اعتقد، اأنا الذي يتحدث اأمامكم، 

كنت اعتقد مع ليون فو�صيه الذي 
كتب يف جملة باري�س عام 1936 

ما �صاأقروؤه لكم : »من�صة االإعدام 
�صوف ال تعود للظهور يف �صاحاتنا 
العامة اإال نادرا ، وكم�صهد يخزي 

العدالة«.

�شريح فيكتور هيجو




