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مل ينت���ه �لأمر، بطل �لرو�ي���ة ينظر �إىل عدّوه 
�لذي حت���ّول �ىل جثة متاأم���ًا حزينًا، يحاول 
ي���ده  يرف���ع  �ذن���ه،  يهم����س يف  يطمئن���ه،  �أن 
وي�ضعه���ا ف���وق جب���ن �ملّي���ت لكي يفهم���ه �أنه 
يري���د �إ�ضعاف���ه، ينظ���ر �ىل عيني���ه �لتي غابت 
يف نوب���ة م���ن �لفزع �ملمي���ت، مل ينتِه �مل�ض���هد 
بالقتل، فقد قرر باأنه ما �أن تنتهي هذه �حلرب 
�للعينة ويعود �ض���املًا، حّتى يبد�أ رحلة �لبحث 
عن زوجة �لقتيل و�أطفاله ع�ض���ى �أن ي�ضتطيع 

تقدمي يد �لعون لهم.
مبث���ل هذه �ل�ض���ور �ملفزع���ة مت�ض���ي �أحد�ث 
رو�ية”كل �ضيء ه���ادئ يف �مليد�ن �لغربي"، 
ويق���ول �إري���ك ماري���ا رمي���ارك يف حديثه عن 
�لرو�ي���ة، �إن �مل�ضه���د مل يك���ن م���ن �خليال بل 
ه���و حقيقي، ولهذ� �أ�ضّر �أن يجعل منه م�ضهدً� 
�لت���ي �ض���درت طبعته���ا  رئي�ض���ًا يف رو�يت���ه 
�لأوىل ع���ام 1928 � لتعد م���ن �أوىل �لرو�يات 

�لتي وقفت �ضد �حلرب �أّيًا كانت مرّبر�تها.
 مل يو�فق �أحٌد من �لنا�ضرين �لأملان على طبع 
�لرو�ية �لتي �أر�ضلها �ىل معلمه توما�س مان، 
لري�ض���ل �إلي���ه �لأخري خطاب���ًا يطالب���ه باإعادة 

كتابته���ا لأنها يف �ضيغته���ا �حلالية عبارة عن 
�ضب���اب من �لكلمات. ولأن رمي���ارك يدرك �أنه 
ي�ض���ري �ضّد �لتي���ار �ل�ضائ���د للرو�ي���ة �لأملانية 
�آن���ذ�ك، مل يب���اِل كث���ريً� لكلم���ات توما�س مان 
رغ���م تقدي���ره �ل�ضديد ل���ه، فق���د كان يدرك يف 
قر�رة نف�ضه، �أنه م�ضمٌم على �أن تكون رو�يته 
�جلدي���دة مثل حج���ٍر �ضخم ُيلق���ى يف بحرية 

�لأدب �لر�كدة.
�أمام���ُه �ض���وى �ملجل���ة �لت���ي يعم���ل  مل يج���د 
فيها”�لريا�ضة �مل�ضّورة”فرمّبا يقتنع رئي�س 
�لتحري���ر بطبع �لرو�ية، لأن د�ر �لن�ضر تطبع 
�لكت���ب �أي�ضًا. ولكن من يغام���ر ب�ضر�ء رو�ية 
لكات���ب مبتدئ يف زمن يع���اين فيه �لنا�س من 
�أزمة مالّية �ضعبة، ي�ضاأله رئي�س �لتحرير عن 

مو�ضوع �لرو�ية فيجيب:
- �حلرب

- �ن�ضح���ك باأن متزقها، من يريد �ليوم قر�ءة 
رو�ية حربّية، يقول له رئي�س �لتحرير.

يكت���ب لو�لده:”�لظاه���ر �أن مغامرتي �لوىل 
يف �لأدب لن ترى �لنور"، �ل�ضدفة تلعب دورً� 
كب���ريً� يف م�ضتقبله، كان ق���د �أر�ضل ن�ضخة من 
�لرو�ي���ة �ىل د�ر ن�ض���ر يف ب���ون، وقد و�ضلت 
�لن�ضخ���ة �ىل ي���د �أح���د �لفاح�ض���ن يف �لد�ر، 
�ل���ذي جل�س ذ�ت يوم ليقّلب ملفاته فعرث على 
�مل�ضود�ت فقرر �أن يق�ضي معها بع�س �لوقت، 
وبع���د �ضفحات قليل���ة، يكت�ض���ف �أن بن هذه 
�لأور�ق رو�ية عجيب���ة وموؤّثرة، ي�ضطر �ىل 

�أن يعر�س �لأمر على م�ضوؤويل �لد�ر:
- لقد وجدت ه���ذه �لرو�ية موؤثرًة ب�ضكل غري 
طبيعي..�ن�ض���ح بطباعة ع�ض���رة �آلف ن�ضخة 

منها، قال �لفاح�س فورتي�س.
فورتي����س  �إل  �جلمي���ع..  ي�ضي���ب  �ل���ردد   
�ل���ذي يكمل: �إذ� وج���دمت يف �لأم���ر جمازفة، 

فاخل�ضارة �ضاأحتملها �أنا.
 وبع���د مناق�ض���ة د�م���ت �أيام���ًا، و�فق���و� عل���ى 
تن�ض���ر  �أن  �قرح���و�  لكنه���م  �لرو�ي���ة،  طب���ع 
يف �لبد�ي���ة عل���ى �ض���كل �ضل�ضل���ة حلق���ات يف 
جريدة”فوي�س”�لتي ت�ض���در عن د�ر �لن�ضر، 
يعر�ض���ون،  �ل�ضحيف���ة  عل���ى  �مل�ضوؤول���ون 
فالرو�ي���ة يف نظره���م غري م�ضّوق���ة، و�لنا�س 
�أن  و�لأه���م  �حل���رب،  ع���ن  �حلدي���ث  تك���ره 
�ل�ضحيفة لتن�ضر �إل لكب���ار �لكّتاب من �مثال 
توما����س م���ان وهاوبتم���ان وبع����س ق�ض�س 
هريم���ان هي�ضة، لك���ن ر�أي �خلبري �نت�ضر يف 
�لنهاي���ة وظه���رت �حللقة �لأوىل م���ن �لرو�ية 
يف �لعا�ض���ر م���ن ت�ضرين �لثاين ع���ام 1928، 
ومل ي�ض���دق ��ضح���اب �ل�ضحيف���ة ردود �أفعال 
�لق���ّر�ء غ���ري �ملتوقع���ة، �جلمي���ع لحدي���ث له 
�أن  وم���ا  �لغرب���ي،  �ملي���د�ن  �ض���وى حكاي���ات 
�ض���درت �حللق���ة �لثاني���ة حت���ى جت���اوز طبع 

�ل�ضحيفة �ملئة �ألف ن�ضخة.
��ضح���اب د�ر �لن�ضر يعق���دون �جتماعًا طارئًا 
ليتخذو� ق���ر�رً� بوقف ن�ض���ر �حللقات، وطبع 
�لرو�ي���ة كاملة ومبئ���ة �لف ن�ضخ���ة، لكن هذ� 

�لرقم يخّيب تقدير�ت �لنا�ضرين فقد نفد خال 
�ضاعات، �لكتاب يباع ب�ضرعة مذهلة، وت�ضطر 
د�ر �لن�ضر �ىل �أن ت�ضتعن مبطابع �أخرى، يف 
بد�ي���ة ع���ام 1929 تتجاوز �ملبيع���ات �ملليون 
ن�ضخ���ة، بعد ع���ام تب���اع خم�ضة ماي���ن، لكن 
�لنا�ضر و�لكاتب يو�جهان م�ضكلة جديدة، فقد 
تعر�ضا ملوجة �ضديدة م���ن �لكر�هية، رميارك 
ُيتهم مبع���اد�ة �أملانيا، وتن�ضر بع�س �ل�ضحف 
مق���اًل بقل���م غوبلز- وزي���ر دعاية هتل���ر فيما 
بع���د - ي�ض���ف �لكت���اب بالق���ذ�رة. و�أن موؤلفه 
غ���ري �لأملاين �لذي ينتحل �إ�ضمًا غري معروف، 
ب���ل وي�ضكك كات���ب �ملقال مب�ضاركت���ه رميارك 
يف �حل���رب. �لهجمات �لت���ي ت�ضنها �ل�ضحف 
�لرجعي���ة، تتح���ول �إىل �ف�ضل دعاي���ة للكتاب 
�لذي تتجاوز مبيعاته �لع�ضرة ماين ن�ضخة 
ويرجم �ىل معظم لغات �لعامل. �لكتاب يباع 
بنجاح كبري، وي�ضطر �لنا�ضر �ىل �أن ي�ضتعن 
مبطاب���ع �أخرى لت�ضاع���ده يف �لطبع. يف عام 
1930 ُتب���اع من���ه يف ترجمات���ه �لعديدة �كرث 
م���ن 30 مليون ن�ضخة، ويق���رر �لقائمون على 
طريق���ة بري���ل يف �لق���ر�ءة طب���ع �ول رو�ي���ة 

لفاقدي �لب�ضر.
�ضكل���ت �لرو�ية �ضدمة للق���ّر�ء ومفاجاأة لنّقاد 
�لأدب، �إىل درج���ة �أن �أعم���ال رميارك �لاحقة 
�ضتقا�س عليه���ا و�ضتقارن با�ضتم���ر�ر بها، بل 
�أن �ري���ك ماريا رمي���ارك �ضيك�ض���ف يف حو�ر 
�ضحف���ي ع���ام ع���ن حقيق���ة قّلم���ا �نتب���ه �إليها 
موؤرخ���و �لأدب، حقيق���ة �أن رو�ي���ة”كل �ضيء 
هادئ يف �ملي���د�ن �لغربي”كانت يف �ضميمها 
وب�ض���رف �لنظر عن هو�ج����س �خلوف �لتي 
تر�ف���ق �لإن�ضان وه���و يو�جه �مل���وت، رو�ية 
وجودي���ة بامتي���از، خ�ضو�ضًا �أنه���ا كتبت يف 
وقت كان �لذل و�لهزمية �للذ�ن تليا ��ضت�ضام 
�أملاني���ا خال تلك �حل���رب �لعاملي���ة �لوىل قد 
حت���ول �إىل نزع���ة ع�ضكري���ة �أملاني���ة خط���رية 
و�ضديدة �ل�ضعبي���ة يف �لوقت نف�ضه، وهذ� ما 
يح���دث عادة م���ع �ل�ضعوب �لتي ته���زم ويتلو 

هزميتها ج���رح عميق لكر�مته���ا فتتحّول �إىل 
�ضع���وب تنتظر �للحظ���ة �ملنا�ضب���ة لل�ضري يف 
دروب �لعن���ف ولتث���اأر ل لكر�متها، مبقد�ر ما 
تث���اأر م���ن وجوده���ا كاأمة مهزوم���ة، وي�ضيف 
رميارك:"لق���د كتب���ت رو�ية ع���ن �حلرب، من 

�لذي ي�ضعلها؟ ومن �لذي ي�ضتفيد منها؟".
 رمي���ارك ي�ضب���ح م�ضه���ورً� وغني���ًا لكنه غري 
�ضعيد، ر�ضائل جمهولة ت�ضله با�ضتمر�ر تهّدده 
بامل���وت، �حل���زب �لن���ازي يو��ض���ل �ضع���وده 
بق���وة، رميارك مقتنع متامًا ب���اأن هتلر �ضوف 
يت�ضّل���م مقاليد �ل�ضلط���ة �لآن �أو بعد �ضنو�ت، 
و�ضتك���ون �أملاني���ا مه���ّددة، يق���رر �ل�ضف���ر �ىل 
�ضوي�ضر�، لي�ضب���ح �أّول �أديب منفّي.  ي�ضحو 
ذ�ت ي���وم من عام 1933 على ن�ضر�ت �لأخبار 
تعلن تعي���ن �أدولف هتلر مبن�ض���ب م�ضت�ضار 
�ملاني���ا، وها هو ع���دّوه �لق���دمي غوبلز يوؤدي 
�ليمن وزي���رً� للدعاية. ليز�ل رميارك يتذكر 
مق���ال غوبل���ز عن���ه، وطاف���ت يف ذهن���ه �ضور 
وزي���ر دعاية هتلر ع���ام 1930، وهو يقود مع 
رفاق���ه يف برل���ن �لهج���وم بالقناب���ل على د�ر 
�ل�ضينم���ا �لت���ي عر�ض���ت �لفيل���م �ملقتب�س من 
رو�ية”كل �ضيء ه���ادئ يف �مليد�ن �لغربي"، 
�لأم���ر �ل���ذي دف���ع بالرقاب���ة �ىل من���ع عر�س 
�لفيل���م، كان هذ� �ول �نت�ض���ار لغوبلز، و�لآن 
جاء �لنت�ض���ار �لثاين، فقد �ض���در قر�ر مبنع 
�لرو�ي���ة، وح���رق جمي���ع �لن�ض���خ �ملوج���ودة 
منه���ا، ومل ينته �لأمر عند هذ� �حلد، فابد من 
قر�ر جديد ب�ضحب �جلن�ضية من �لكاتب �لذي 
باع وطنه لاأجانب، هكذ� �ضدر �لأمر باإم�ضاء 

�أدولف هتلر.
يف �ض���وؤ�ل طرحت���ه �ضحيف���ة �لتلغ���ر�ف على 
ع���دد م���ن �لكّت���اب ع���ن �أه���م رو�ي���ة كتبت يف 
�لق���رن �لع�ضرين، كانت �جابة �لكاتب �لركي 
مّن���ي موؤّخ���رً�  ي�ض���ار كمال:”طل���ب  �ل�ضه���ري 
ت�ضمي���ة �لرو�ي���ة �لتي فّك���رت �أنه���ا �أف�ضل ما 
يعك����س جوهر �لق���رن �لع�ضرين، �ل���ذي رمّبا 
كان �لق���رن �لأك���رث �إيام���ًا للب�ضري���ة، �لق���رن 
�لذي �ضهد �هانات ل �ن�ضانية، وحروبًا عاملية 
د�مية، وجر�ئم �إبادة جماعية. كنت قد متنيت 
ل���و �أنن���ا تركن���ا ور�ءن���ا �إرث���ه م���ن �ملخاوف، 
�مل���وت..  وفق���د�ن �حل����ّس جت���اه  و�حل���زن، 
وميك���ن لرو�ي���ة”كل �ضيء ه���ادئ يف �مليد�ن 
�لغرب���ي"، تلك �لرو�ية �لتي �ضبق و�أن قر�أتها 

قبل �ضنو�ت، �أن تبدو كاأّنها كتبت �ليوم.
تتطل���ب مث���ل تل���ك �لرو�ي���ات �ضيئ���ًا �أكرث من 
موهبة كب���رية، لأنها كتب���ت يف حلظة خطرة 
من حياة �لإن�ضان. لنتذك���ر �أّن هتلر قد �أحرق 
�لكتاب يف �ضاحة عامة. وقد فت�ضو� عن كاتبه 
�ري�س ماريا رميارك للق�ضاء عليه �أي�ضًا. لكنه 

جنح يف �لهرب.
تق���ول ه���ذه �لرو�ية �أن���ه لي�س هن���اك �أّي �أمل 
للمتورط���ن يف �حل���رب، ي�ضبح���ون مر�ضى 
بطريق���ة �أو باأخرى. و�إذ� جنا فرد من �حلرب 
فاإّنه يت�ضاءل وجوده ككائن ب�ضري.، �حلرب 
هي حكم بالإع���د�م على كّل �لنا�س و�لطبيعة، 

فهي تف�ضد �إن�ضانيتنا، و�ضمرينا.
يق���ف �لف���ن �حلقيق���ي، �ض���د �لظل���م و�لعنف، 
و�ض���د �أّي ن���وع م���ن �لوح�ضي���ة. �إّن �لفن، هو 
مت���ّرد. يحّذر لنا����س �ضّد �لأكاذي���ب، و�لقمع، 
و�حل���روب �لتي ل معنى له���ا ول تنتهي �أبدً�، 
وجميع �أ�ضكال �ل�ضّر..كتب رميارك رو�ية”كل 
�ض���يء ه���ادئ يف �ملي���د�ن �لغرب���ي”“يف عام 
1928، لتبق���ى ن�ض���رة كما هو �حل���ال �ليوم، 
مر�ضل���ة حتذيره���ا م���ن جدي���د م���ع كّل �إع���ادة 
ق���ر�ءة، يف كّل بعث، وت�ضتمّر يف منح قّر�ئها 

�لقدرة على �ملقاومة."

عندما وصل مخطوط رواية اريش ماريا 

رميارك )كل يشء هادئ عىل الجبهة 

الغربية( إىل دار النرش الشهرية )س 

فيرش(، رسعان ما جاء الرد حاسام: 

»الرفض طبعًا.. إذ من الذي يرغب اآلن 

يف قراءة رواية عن الحرب؟!«. وعندما 

أخرب رميارك صحفيًا من معارفه 

أنه كتب رواية طالبًا نصيحته، سأله 

الصحفي:

 

»وماذ� تعالج رو�يتك؟«
»�حلرب«

»�أن�ضحك باأن متزقها فورً�«.
كان كث���ري م���ن �لأمل���ان يرغب���ون يف ��ضتئن���اف حياتهم �إثر 
نهاية �حلرب �لعاملية �لأوىل. كانو� متلهفن �إىل �حل�ضول 
على �لنقود، و�ضر�ء �لبي���وت، و�قتناء �ل�ضيار�ت، و�رتياد 
�لرق����س،  حف���ات  ومو��ضل���ة  �ل�ضينم���ا،  ودور  �مل�ض���ارح 
طاردي���ن ذكرى �حلرب �ملريرة من �أذهانهم، وم�ضرين على 
�لعي����س بدونها.. لق���د �نتهت �حل���رب بالفع���ل �إل بالن�ضبة 

ل�ضخ�س و�حد هو رميارك.
يق���ول �س. ر. مارتن يف كتابه )يف جتربة �لكتابة(: »حتى 
�ملقرب���ون من���ه مل يعرفو� م���دى تاأثري جترب���ة �حلرب على 
نف�ضيته. وحتى بعد مرور �ضنو�ت عديدة على �نتهائها ، مل 
ي�ضتط���ع رميارك �أن يفكر ب�ضيء �ضوى باحلرب فقط.. �إنها 

�لفكرة �لوحيدة �لتي ت�ضلطت عليه«.
لق���د بد� رميارك وكاأنه ي�ضبح عك����س �لتيار، جمابهًا �ملز�ج 
�لعام �لنافر من �ضماع �أي �ضيء عن �حلرب جمددً�. غري �أن 
�لرو�ي���ة �ضتن�ضر يف �لنهاي���ة، )م�ضل�ضلة يف جريدة �أوًل ثم 
يف كتاب بعد ذلك(، لتكون �لنتيجة مذهلة: »يف عام 1929 
يباع منها يف �أملانيا فقط 925 �ألف ن�ضخة. بعد عامن يباع 
منه���ا 3 ماين ون�ض���ف �ملليون ن�ضخ���ة. وترجم �لرو�ية 
�إىل �للغات جميعها تقريبًا..«. ويثبت رميارك �أن لي�س ثمة 

مو�ضوع غري �ضالح للكتاب���ة.. كل �ملو�ضوعات قادرة على 
�إث���ارة �لهتمام و�إ�ضعال �لف�ض���ول �ضريطة �أن تكتب ب�ضكل 
جيد. ويثبت كذل���ك، ورمبا هذ� هو �لأهم، �أن �ضبح �حلرب 
ل ي���ز�ل خميم���ًا وم���ن �لعبث جتاهل���ه، وهو �ل�ض���يء �لذي 
�ضت�ض���ادق عليه �ل�ضنو�ت �لاحقة، فبعد عقدين من �لزمان 
تع���ود �حل���رب يف كرة جدي���دة، �أك���رث جهنمي���ة وهمجية، 
لتطحن �ملاين م���ن �لذين �عتقدو� ب�ضذ�ج���ة �أنهم �ضارو� 
مبنج���ى منه���ا. ويع���ود رمي���ارك ليكت���ب ع���ن �حلرب)ليلة 

ل�ضبونة(،وكاأن قدره �أن يكون موؤرخًا �أدبيًا للحروب.
كان رمي���ارك يف �لثامنة ع�ضرة عندما ت���رك مقعد �لدر��ضة 
و�لتح���ق باحل���رب )1916(. �ضي���ق �إىل مرك���ز للتدري���ب 
قب���ل �أن يلتح���ق باجلبه���ة �لغربي���ة . وه���ذ� بال�ضب���ط م���ا 
ح���دث ل بول بومر بط���ل رو�يت���ه �لأوىل: »كان كانتوريك 
يحا�ض���ر بنا �أثن���اء �لألعاب �لريا�ضية ع���ن وجوب �لتطوع 
يف �جلي����س، حت���ى ذهب ف�ضلن���ا بكامل �أف���ر�ده �إىل مكتب 
�لقائد �ملحل���ي، وتطوعنا..«.. وي�ضف رميارك، على ل�ضان 
بومر، تل���ك �حلما�ضة �لغنائية �لتي ��ضتقبل فيها �لكثريون 
خ���رب �إعان �حلرب، وكي���ف ر�ح »�لر��ضدون« يتفننون يف 
�إلق���اء �خلطب على م�ضام���ع �أبنائهم، عن �ل�ضرف و�لو�جب 
و�ملج���د و�لر�ضال���ة �حل�ضاري���ة . غ���ري �أن �لفتي���ان �خل�ضر 
�ضرعان م���ا �ضيكت�ضفون �أية خديعة وقعو� يف �ضر�كها»كان 
و�ج���ب ه���وؤلء �أن يكونو� لن���ا، نحن فتي���ان �لثامنة ع�ضرة 

، ه���د�ة مر�ضدي���ن.. كان يجدر بهم �أن ياأخ���ذو� باأيدينا �إىل 
�مل�ضتقبل.. و�لو�قع �أن �أول غارة �ضنت علينا بينت لأعيننا 
خط���اأ تفكرينا �لقدمي ، وبزو�ل ه���ذ� �لتفكري تد�عت �أركان 
�لع���امل �لذي �ض���وروه لنا.. �جناب���ت عن �أعينن���ا �لأغ�ضية 
فج���اأة، فاأ�ضبحنا ن���رى �حلقيقة ، ور�أين���ا �أنه مل يبق حجر 

من عاملهم..«.
يقف بوم���ر �ضاهدً� عل���ى فظاعات �حلرب: �أعن���اق تدق با 
رحم���ة ، �أط���ر�ف تنف�ض���ل ع���ن �أ�ضحابه���ا، �أ�ض���اء تتطاير 
وتعل���ق على �أغ�ض���ان �لأ�ضجار، خيول تقت���ل يف معارك ل 
تعنيه���ا ول تفهمها.. وتكون �لذروة عندما ي�ضطر �إىل قتل 
فرن�ض���ي ويبيت مع جثته ليلة كاملة يف �إحدى �حلفر..»لقد 
كنَت فكرة جم���ردة بالن�ضبة يل.. كنت عدوً� با حلم وعظم 

وبا وجه.. و�لآن �أدرك �أنك �إن�ضان مثلي..«.
ومل تك���ن �إج���از�ت بومر �لت���ي ق�ضاها يف بلدت���ه، لت�ضاعد 
عل���ى �ضفائه. على �لعك����س، لقد عمقت ماأ�ضات���ه و�إح�ضا�ضه 
بالوح�ض���ة ، »�أ�ضبحنا فجاأة يف وح�ضة هائلة مروعة ، ومل 
يك���ن بد م���ن �أن ن�ضري �إىل �لنهاية وحدن���ا«، فقد كان �لنا�س 
هن���ا، كم���ا يف �أمكن���ة كثرية بعي���دة عن خط���وط �لقتال ، ل 
يز�ل���ون على حما�ضهم �لأحمق، وقد تب���ن �أن �أولئك �لذين 
ل يعرفون �ضيئًا عن �حلرب ، و�لذين يعي�ضون مباأمن منها 

، هم �لأكرث رغبة فيها.
غ���ري �أن رو�ي���ة رمي���ارك ه���ذه ، ومئ���ات، ب���ل �آلف �لكتب 
�لأخ���رى �لتي حتدثت عن �أهو�ل �حلرب �لعاملية �لأوىل مل 
ت�ضتط���ع رتق �لثقب �لأزيل يف �لذ�ك���رة �لب�ضرية. و�لنا�س 
�لذي���ن زع���م �لنا�ض���ر في�ض���ر باأنه���م مل يع���ودو� ر�غبن يف 
ق���ر�ءة �ض���يء عن �حل���رب ، عاد ق�ض���م كبري منه���م لينخرط 
يف لعبة �ملوت جم���ددً� . ولقد كانت �حلرب �لعاملية �لثانية 
�أ�ض���د هوًل، �إذ مل تفرق بن �جلبه���ات و�ملدن و�لقرى ، بن 
خطوط �لقتال و�خلطوط �خللفية. لقد عّم �ملوت و�خلر�ب 

يف كل مكان.
�ضفارت����س، بط���ل رو�ية )ليلة ل�ضبون���ة(، مل يكن جنديًا يف 
�حل���رب. كان مم���ن يطل���ق عليه���م �ضف���ة )مدني���ن(، متامًا 
مثلم���ا كان رمي���ارك نف�ض���ه يف تل���ك �لأثناء. لي����س يف هذه 
�لرو�ي���ة حدي���ث ع���ن جمري���ات �ملع���ارك وحي���اة �جلبهات 
ومعان���اة �جلنود، فالأ�ضو�ء ت�ضلط هن���ا على �أولئك �لعزل 
�لذين ه�ضمتهم �حل���رب دون �أن يكونو� قد �نخرطو� فيها. 
خطفته���م م���ن �أوطانهم وم���ن �أح�ضان عائاته���م، وخطفت 

�أولدهم منهم، و�ضتتهم يف �أر��ضي �ل�ضقيع و�لوح�ضة.
معان���اة �ضفارت����س مل تكن �أقل م���ن معاناة بوم���ر، �إذ عا�س 
هارب���ًا يف ط���ول �أورب���ا وعر�ضها، وظ���ل ل�ضن���و�ت طريدً� 
لأجهزة �ل�ضرطة وحر�س �حلدود. ول�ضوء حظه فقد �نتمى 
�إىل موج���ة متاأخرة م���ن �ملهاجرين، فكان مع���ن �لإن�ضانية 
ل���دى �ل�ضعوب �مل�ضتق���رة قد ن�ض���ب، و�ضار معت���ادً� منظر 
�لاجئ���ن يهيم���ون على وجوهه���م يف �ل�ض���و�رع، جوعى 

وعر�يا وخمبولن بفعل �لغربة و�حلنن..
�إذ� كان���ت �ضرية بوم���ر م�ضكونة بال�ضدم���ة و�لذهول و�لا 
ت�ضدي���ق، فاإن �ضرية �ضفارت����س م�ضكونة برنة ياأ�س �ضامل، 
فاأم���ر �ضادم �أن تقرف �لب�ضرية حماق���ة كربى مرة ، ولكن 
�أن تق���رف �حلماق���ة نف�ضه���ا مرة �أخ���رى ، وبع���د ع�ضرين 
�ضن���ة فقط، هو �أمر يدع���و �إىل �لياأ�س.. وم���ع ذلك ��ضتطاع 
�ضفارت����س �أن يق���اوم.. فق���د كان���ت لديه خطط���ه �خلا�ضة ، 
ومغامرت���ه �لفردي���ة �لتي مل تعباأ بكل ه���ذ� �جلنون �لعاملي 
. وفيم���ا كانت �حل�ض���ود تو��ضل �لفر�ر م���ن �ملانيا عاد هو 
�إىل هن���اك، متج���اوزً� �أ�ض���اك �حل���دود وكمائ���ن حر��ضها، 
وكل ذل���ك م���ن �أج���ل ق�ض���ة ح���ب .. لق���د �أر�د �إنق���اذ زوجته 
هيل���ن لي�ضطحبه���ا معه يف رحلة �لت�ض���رد �لعابرة للبلد�ن 
. ول يقل���ل من فر�دة هذه �ملغامرة �أن نهايتها تكللت مبوت 

�حلبيبة.
)كل �ض���يء ه���ادئ على �جلبه���ة �لغربية( و)ليل���ة ل�ضبونة( 
رو�يت���ان عن �حلرب.. �ضد �حلرب. وكم���ا تفعل �لرو�يات 
�ملج���ردة  باملفاهي���م  �لرو�يت���ان  �أطاح���ت  فق���د   ، ع���ادة 
�إن�ضاني���ة  و�خلا�ض���ات �لفكري���ة �لب���اردة لتقدم���ا خ���ربة 
جم�ض���دة ذ�ت تاأثري ل يق���اوم. ولكن لاأ�ض���ف فعندما تعلو 
�أ�ض���و�ت �لكر�هي���ة وي�ضتيق���ظ �جلنون ل يت���اح للكثريين 
ق���ر�ءة رو�ية، كم���ا �أن �ملغرمن بدق طب���ول �حلرب لي�ضو� 

عادة من قر�ء �لرو�يات.
 عن: المصري اليوم

اريش ريمارك.. بين حربين

فجأة سمعت  وقع أقدام أعرفها جيدًا، أخرجت الخنجر فطعنته، أخذ يرصخ، لكنني واصلت  

الطعن وصّوبت إليه يف النهاية رضبة قوية فهوى عىل األرض، لقد طبقت عادة  مبدأ الحرب 

الدائم:”اقتل أو ُتقتل”لكن الرجل مل ميت، بل كان يف النزع  األخري، فتح عينيه وجعل يحّدق إيلَّ 

بعينني مفعمتني بالرعب والهلع، كانت  الجثة ساكنة، لكن رغبة الفرار التي نطقت بها عيناه كانت 

من بالغة التعبري بحيث خّيل إيّل أنها ستحمل الجثة حماًل وتفر بها ذعرًا من املوت – أي مّني – لئال 

أجهز عليه".

سلمان عز الدين

علـي حســين

الشيء هادئًا في الحروب

ريمارك..
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فيم���وت ب�ضبب جرح يف ظه���ره ميّزق رئتيه 
ويقطع علي���ه �أنفا�ضه فيما ميوت ) جادن ( و 
) مولل���ر ( و تبر �ض���اق ) �ألربت كروب ( من 
فخ���ذه وميوت �آخر �لأمر … و�أخريً� يحمل 
�ل���ر�وي رفيق���ًا ل���ه على ظه���ره جريح���ًا �إىل 
م�ضت�ضفى �مليد�ن ، وهن���اك يكت�ضف �أّنه �إّنا 

ًة هامدة . كان يحمل جثَّ
هك���ذ� ر�حو� ميوت���ون يف مع���ارك متاحقة 
تتخللَّه���ا تد�عي���ات ُمّرة وذكري���ات تعود بهم 
�لقهق���رى �إىل �لطفولة ، فف���ي يوم ز�ر ) بول 
( �أهل���ه يف �أج���ازة ق�ض���رية ؛ ويف و�حد من 
���ه عن���د فر��ضه  �ملو�ق���ف �ملوؤّث���رة جتل����س �أمُّ
ت�ضاأل���ه : ” هل تخ���اف كثريً� ؟ ” فيجيبها : ” 
ل ي���ا �أّمي ” . وين�ضحب �إىل �لد�خل :” �أّو�ه 
يا �أمي . ل �أز�ل يف نظرِك طفًا . فِلَم ل �أد�سُّ 
ر��ضي يف حجرِك و�أبكي ؟ ماذ� يحملني على 
�لتجّل���د و�لت�ض���دد ؟ ك���م �أود �أن �أبكي لوعتي 
؛ ف���اإين يف �حل���ق مل �أجت���اوز دور �لطفول���ة 
كثريً� . ومل يزل بنطلوين �لق�ضري معلقًا بن 
ماب�ضي يف غرفتي . ما �أقرب �لعهد ذ�ك بهذه 
�لأيام ؟ مِلَ ذهبت و�نطوت ؟ مِلَ ل �أ�ضحك ، يا 

�أمي بن ذر�عيك ونوت معًا ؟! ”
وتتخل���ل �لرو�ي���ة ح���و�ر�ت عدي���دة �ضاخنة 
مبو�قفه���ا . مو�ق���ف ل ح���ول للمقاتل���ن ول 
�قتد�ر عل���ى �تخاذ �لق���ر�ر ب�ضاأنها .. يقول ) 

كات ( :
_ ل بدَّ من وجود �أنا�س معينن يفيدون من 

�حلرب . فيجيبه ) جادن ( :
_ ل ميكن �أن يكون �لإمرب�طور لأّنهه ميلك 

كل ما ي�ضتهي .. فريد ) كات ( :
���د ل���كل �إمرب�ط���ور عظي���م م���ن حرب  _ ل بَّ
و�حدة يف �لأقل تن�ضب يف عهده ، و �إّل خمل 
ذكره ومل ي���ذع �ضيته .�رجع���و� �إىل كتبكم . 

�س123

ونق���ف عند حو�ر �آخر يدور حول م�ضائرهم 
، يقول ) بول ( :

_ كّلم���ا فّكرت يا �أل���ربت يف زمن �ل�ضلم �لذي 
رت يل نف�ضي �أن �أقوم بعمل  نتحدث عن���ه �ضوَّ
ل يت�ضّوره �لعق���ل . عمل يو�زي هذه �لكارثة 
�لت���ي بتنا به���ا . لكنن���ي عاجز عن ت�ض���ّور ما 

�أفعل .
و�ضاور هذ� �لإح�ضا�س ) كروب ( فقال :

_ �ضنع���اين �أزم���ة �ضنيع���ة ؛ لكن م���ا من �أحد 
يفّكر يف �أمرنا . �ن �ضنتن حتت �أهو�ل �لقنابل 
و�ملد�فع �أمر ل ي�ضه���ل ن�ضيانه . �ن �حلرب قد 

دمرتنا ومل نعد ن�ضلح ل�ضيء .�س68
ولطامل���ا حتاور �ملقاتلون يف كل حرٍب ، وعلى 
�أي���ة بقعة من هذ� �لعامل به���ذ� �حلو�ر �ملحرق 
. يتح���اورون ؛ وتغّلف حو�ر�ته���م �ل�ضخرية 
و�لأمل م���ن خديع���ة مري���رة وج���دو� �أنف�ضه���م 

ُمقادين يف دروبها :
 .. ” _ رمّب���ا كان �حلق يف جانب �لطرفن 

ي�ضتطرد �ألربت
و�ضحفن���ا  وق�ضاو�ضتن���ا  مدر�ضين���ا  لك���ن   _
يقول���ون �أن �حل���ق يف جانبنا وحدن���ا ، وهو 
م���ا نرجو �أن يك���ون �ضحيحًا . لك���ن �ملدر�ضن 
�لفرن�ضي���ن وق�ضاو�ضته���م و�ضحفهم يقولون 
�أن، �حلق يف جانبهم هم ؛ فما ر�أيك يف هذ� ؟

_ ل ج���و�ب عن���دي . لك���ن �أينم���ا كان �حل���ق 
فاحلقيقة �لو�قعة �أنَّ �حلرب د�ئرة . ”

وتدور �حل���رب . ي�ضتعر �أور�ه���ا فت�ضم �إليها 
ر �ملدن  دوًل �أخ���رى وتزد�د �أعد�د �لقتلى ؛ تدمَّ
؛ حُت���رق �لبيوت ؛ يك���رث �مل�ضردون . وي�ضبح 
� هكذ�  ” ) كل �ضيء يف �حلياة عبثا وخد�عا 
ي���وؤول �ل���ر�وي برو�يت���ه �إىل نهايته���ا _ �إذ� 
كانت ح�ضارة �آلف �ل�ضن���و�ت ل ت�ضتطيع �أن 
���ق مدر�رً� ؛ ول  توق���ف �ضيل �لدماء �لتي تتدفَّ
ع���ة �لتي  �أن حت���ول دون ه���ذه �جل���روح �ملروِّ
تكتظ بها غرف �لعذ�ب يف �مل�ضت�ضفيات فكيف 
يك���ون �مل�ضري . �إنَّ �مل�ضت�ضف���ى وحده يبّن ما 

هي �حلرب ؛ وي�ضّورها ت�ضويرً� جمردً� ( .
وتخلو �لرو�ية من ق�ض�س �حلب �لتي جندها 
كالع���ادة يف رو�يات �أخ���رى ، وتظهر �حلرب 
كمع���ادٍل مو�ضوعي �ضلبي لعو�ط���ف �لأبطال 
وخيالته���م . لق���د �أن�ضته���م �حل���رب فيو����س 
�حل���ب وريا�ضهِ  ؛ وجعلته���م ل يب�ضرون غري 
�خلنادق و�لأ�ض���اك �ل�ضائكة تتعّلق ب�ضفر�تها 
�لأع�ض���اء �لب�ضري���ة �ملمزق���ة وخ���رق �لأقم�ضة 
�مللوث���ة بالدم���اء . ول ي�ضّم���ون غ���ري ر�ئح���ة 
�ضة خليا�ضيمه���م ونتانة زيوت  �لب���ارود �ملخدِّ
�لأ�ضلح���ة �ملُقرف���ة . ول يخل���و ي���وم من منظر 
فئ���ر�ن �خلنادق �لتي جتابهه���م بحرٍب �أخرى 
غ���ري معلن���ة : ” �حلق �أن �جل���رذ�ن هنا ب�ضعة 
ممقوت���ة ، فه���ي مفرط���ة �ل�ضمنة ؛ م���ن �لنوع 
�ل���ذي ي�ضم���ى باآكل���ة �جلث���ث ؛ وله���ا وج���وه 
مروعة �ضنيعة عارية ، ومنظر �أذيالها �لطويلة 
�ملجردة م���ن �ل�ضعر يثري �أ�ض���د �ل�ضمئز�ز . ” 
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ه���ي �حل���رب تتكر�س ، فت���اأكل �ضت���ة رفاق من 
جمم���وع �ضبعة . �أي بح�ض���اب �لن�ضبة �ملئوية 
85% كانو� حطب���ًا لنار �ضعري �أ�ضعلها �حلمقى 
و�مل�ضتبّدون كي ما يح�ضدو� �أو�ضمة �لبطولة 

�مللّطخة ب�ضخام �خلزي �لقامت .
�إنَّ ما ميّي���ز هذ� �لعم���ل �لإبد�عي �جلميل هو 
�ضدق���ه �لفائ���ق ، و�لتعب���ري عن���ه باأحا�ضي����س 
خلت من �ملبالغة و�لتهويل ، فتاحقت ف�ضول 
�لرو�ي���ة �لثنت���ا ع�ض���رة وت�ضارع���ت �أحد�ثها 
���دً� نحو خيب���ة �لأمل �لذي وج���د �لر�وي  عَّ �ضُ
نف�ض���ه وحيدً� على �أعتابها . ولكي يربك خالق 
�لرو�ية ذهن �لق���ارئ وي�ضعقه �أ�ضاف خامتًة 
�ضغ���رية � �أ�ضط���ر� مع���دودة � ج���اءت بل�ض���ان 
�ل�ض���وت �لثال���ث لتعّم���ق خيب���ة �لأم���ل ، ففي 
�أكتوبر م���ن عام 1918 وكما ورد يف �خلامتة 
� حي���ث �حلرب و�ضعت �أحمالها ، وثاب �لكبار 
�إىل ر�ضده���م � بع���د جنون طوي���ل � �ضقط بطل 
�لرو�ي���ة قتي���ًا ، ولكن يف ذلك �لي���وم مل ُيذَكر 
ر �ضف���و �لهدنة ..  خ���رب ��ضت�ضهاده ك���ي ل يعكِّ
وُكت���َب يف �لتقري���ر �ليوم���ي �أن : ” كل �ض���يء 

هادئ يف �مليد�ن �لغربي ” .

ينقلن���ا � �ري���ك ماري���ا رمي���ارك � عل���ى جن���اح 
�لكلم���ات �إىل زمن �حل���رب �لعاملية �لأوىل.. 
و�ىل و�ح���دة م���ن �جلبه���ات �لت���ي فتحته���ا 
�لأطم���اع �لأملانية للتو�ض���ع و�ل�ضتحو�ذ كي 
ي�ضّور لنا ب�ضاع���ة �حلرب ، وهو�س جتارها 

يف �إطالة وتو�ضيع �أمدها غري عابئن باأنياب 
�ملاآ�ضي وحر�ب �لدمار �لتي تنغرز يف �أج�ضاد 
وتطف���ئ  �خل�ض���ر،  �أحامه���ا  فتم���زق  �لأمم 
ج���ذوة �حلياة �ملبتغ���اة يف عي���ون �ل�ضاعن 
�إىل �قتط���اف حلظ���ة �ضام و�ح���دة تتمم لهم 

حل���و �لعي����س �لرغي���د .. تاأت���ي ق���وة �لعم���ل 
�لرو�ئي فيها و�ضدقه من كون �لكاتب �أملانّيًا 
خرج من بن جموع �ملخدوعن بعظمة �أمته 
و�ضموها فوق �لأمم ، فجاءت �لرو�ية �أملانّية 
باأبطاله���ا .. �أبطال �ألتهمتهم حمرقة �حلرب ، 

و�أفجعته���م باأحد�ثها �ملتهافت���ة فلم ترك لهم 
ج���رَّ �لأنفا����س لعظم هولها وب�ضاع���ة دقائقها 
وتفاقم �ملر�رة و�لن���دم �للذين كانا يتناميان 

يف نفو�س �ضخو�ضها .
يتح���ّدث ) ب���ول ( بل�ضان جمعي ع���ن �أجو�ء 

�ملع�ضك���ر حيث وجل���ه ورفاق���ه متطوعن .. 
�ضت���ة من زم���اء �لدر��ضة ؛ �ضّب���ان مل يبلغو� 
�لتا�ضع���ة ع�ض���رة ؛ مبهورون بربي���ق �لدولة 
�لنت�ض���ار  ���ى  بحمَّ مهوو�ض���ون  ؛  �لعظم���ى 
و�لتفّوق ت�ضحذهم خياء �ملاب�س �لع�ضكرية 
فيزيده���م غطر�ض���ًة و��ضتعاء . له���ذ� تر�هم 
يتحمل���ون ق�ض���وة �لتدري���ب وعنف���ه ؛ لكنهم 
يخرجون مبح�ضلة تثري فيهم �ل�ضك و��ضعة 
�إّياه���م على �أعتاب موق���ف جديد : ” �أم�ضينا 
يف �جلي�س ع�ضرة �أ�ضابيع للتدريب �كت�ضبنا 
يف ه���ذه �مل���ّدة م���ا مل نكت�ضب���ه بدر��ضة ع�ضر 
�ضنو�ت يف �ملدر�ضة . عرفنا �أنَّ زّرً� لمعًا يف 
�لبذل���ة هو �أكرث قيمة م���ن �أربعة جملد�ت من 
فل�ضف���ة �ضوبنهاور . وفهمن���ا �أنَّ ما يهم لي�س 
هو �لعقل بل طاء �حلذ�ء ، ولي�س هو �لذكاء 
ب���ل �لنظ���ام ، ولي�ض���ت �حلرية ب���ل �لتدريب 
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وكّلم���ا توغلن���ا يف دروب �لرو�ي���ة وتعددت 
�ل�ضفحات �كت�ضفنا _ نحن �لقر�ء _ مثلما 
�كت�ض���ف ) بول ( ورفاق���ه �أنهم مل يعرفو� من 
�حلي���اة غ���ري �خل���وف و�لياأ����س و�لأح���ز�ن 
ج���ي  يت�ضاقط���ون م�ضرَّ فر�ح���و�   ، و�مل���وت 
قي �لأحام  �لدم���اء ، مبتوري �لأع�ضاء ، ممزَّ
حت���ت �ضم���اء ، ويعل���و مفاز�ته���ا �لدخ���ان ، 
و�نف���اق  �ملد�ف���ع  دوي  �ضكونه���ا  ومي���ّزق 
�لقنابل ، ت�ضيع يف م�ضامات هو�ئها لو�م�س 
�مل���وت �ملندفعة م���ن ثقوب �لغ���از�ت �ل�ضامة 
�لتي ُتَب���ث لتح�ضد خملوقات ب�ضرية ربيعية 
يفر����س �أن تعي����س �أل���ق �ل�ضب���اب ومتعته ، 
���م �ل�ضاق . ينقل  في�ضق���ط �لرفيق �لأول مه�ضَّ
�إىل �مل�ضت�ضفى ؛ وهناك : ” دنونا من فر��ضه 
. ر�أيت���ه ف���ارق �حلي���اة . كان حمّي���اه مل يزل 
مبل���ًا بدموع���ه وعيناه ن�ض���ف مفتوحتن . 
” . ويتبعه ) دي�ضتو�س ( يف معركة �أخرى 

زيد الشهيد

… وتبقى األعامُل الصادقُة 

خالدًة تحفُر وجوًدها الحي 

عىل قرطاِس التأريخ املوِغل 

يف العمِق بينام يتطاير 

الهشيم املفتعل فتذروه رياح 

الزمن العاتية ، ويظلُّ ما هو 

قادم من روايب الرصاحة التي 

ال تبتعد عن التعبري الدقيق 

ال ميسسه غبار املبالغة وال 

تغمرة وحول التزييف .. أسوق 

رؤيتي هذه وأنا انتهي من 

قراءِة عمٍل متقٍن رصنِي يحمل 

مربرات دميومته واستمرار 

تأثريه يف النفس ، ونفاذه إىل 

مساحات الذاكرة املتأججة ، 

التي ال يغطيها غبار النسيان 

كوَنه عماًل حمَل جذوة 

االنفعال الحقيقي يف خطاه 

ج بال مغاالٍة  وصريورته وتأجَّ

يف دواخله وهو يظهر إىل 

الوجود ليسري عىل جادة ذائقة 

القراء التي جديرة بتلّقي مثل 

هكذا أعامل ..)كل يشء هادئ 

يف امليدان الغريب ( ، العمل 

الروايئ املكتوب عام 1929 

حيث اإلحساس بقراءته يوحي 

كأنَّ أحداثه تدور اآلن يف 

هذا الزمن وعىل ارض تحمل 

خصائصها وسامتها كل بقعة 

نشبت فيها افتعاالت السبب 

أو مسبّبات الفعل ،، اقصد 

موضوعة الحرب .

” .. رواية سحق االنسانية”
هادئ في الميدان الغربي

كل شيء

حسين الضو

ككثري م���ن رو�يات �أوروبا يف منت�ضف �لقرن �لع�ضرين، تتخذ 
"ليلة ل�ضبونة" من ثيمة �حلرب �لعاملية �لثانية و�ضطًا مل�ضرحة 
�لأح���د�ث، �إذ تعد ه���ذه �حلقبة بكل ما حتملها من �ضتات وياأ�س 
وتوح�س لاإن�ضان منعطفًا �ضيقًا �ضاهم يف مر�جعة �لفرد لنف�ضه 
وما ُيوؤِْمن به م���ن قيم ومعتقد�ت كان يعتنقها على مدى عقود. 
فالرو�ي���ة تبد�أ بالتق���اء �أحد �لفارين من �لقب�ض���ة �لنازية ببطل 
�لرو�ي���ة �لفار �لآخ���ر �ضفارت����س، ويعر�س ه���ذ� �لأخري جو�ز 
�ضف���ره وهويته بال�ضافة �إىل تذكرت���ي جناة للوليات �ملتحدة 

مقابل �أن ي�ضتمع لق�ضة فر�ره كاملة هو وزوجته هيلن.
ل ميك���ن تغليب �ض���ر�ع على �آخر، �أي �أن �ض���ر�ع �ضفارت�س من 
�أج���ل �لهرب وحلم �لو�ض���ول �إىل �أمريكا وزوجته لي�س �ضر�عًا 
رئي�ض���ًا يف قبال���ة �ض���ر�ع �حلب �لت���ي مرت به هيل���ن من �أجل 
�إنقاذ زوجها وم�ضاعدته على �لفر�ر بالرغم من مر�ضها وعلمها 
بنهايته���ا، ب���ل �أن كا �ل�ضر�ع���ن تكامليان ي�ضب���ان يف تقوية 
ثيم���ات �لعمل �لأخرى، كقيم حن���ان �لأمومة وعطف وت�ضحية 
ة و�لذي غالب���ًا ما يعطي معنى حلياة كل  وعط���اء �لزوجة �ملُحبِّ

�أنثى.
تبد�أ �لرو�ية بالإ�ض���ارة �إىل �أحد �أهم مكونات حياة �لفرد وهي 
�لذ�ك���رة، فم���ا يقوم ب���ه �لن�ضان وم���ا يتخذه م���ن �أي قر�ر هو 
جزء منه ط���و�ل حياته، ويظل ياحقه كج���زء منه ومن حقيقة 
ذ�ت���ه و�أح���د مكوناته �لتي �ضكل���ت ماهو علي���ه �لآن، ولذلك قام 

�ضفارت����س يف �أول خطوة للخا����س من ما�ضيه وما �قرفه من 
ق���ر�ر�ت خاطئة بتفري���غ ذ�كرته، برمي هذ� �لع���بء �لثقيل عن 
كاهله يف حماول���ة �أخرية بائ�ضة لرتيب �أولويات قيمه وخلق 
معنى جدي���د حلياته بعد رحيل زوجته، ولك���ن يف �لوقت ذ�ته 
�أر�د �أن يحف���ظ ج���زء� م���ن ذلك �ملا�ض���ي، وهو �ض���ر�ع زوجته 
�ملتمث���ل فيما بذلته و�ضحت به من �أجل خا�ضه، �إذ كان يخ�ضى 
�ضياع ذلك �جلزء �ملقد�س من ما�ضيه وعليه قرر �أن يحفظه عند 
�ضخ�س �آخ���ر يبقيه يف ذ�كرته كامتن���ان ب�ضيط يقدمه لزوجته 
ب���اأن يبقي ما قامت به حا�ضرً� حتى و�إن كان يف ذ�كرة �ضخ�س 

�آخر.
ويِف ذلك �نت�ضار مبطن للحب كقيمة عليا على ح�ضاب �خلا�س 
�جل�ض���دي حيث خ�ضرت �ل�ضخ�ضيتان �ضفارت�س �لأول و�لثاين 
حياتهم���ا بالرغم من جناتهم���ا �جل�ضدية، وخ���و�ء �ملعنى منها 

بعد خ�ضارتهما ملن يحبان.
يب���دو �أن �لعودة هي قدر �ضفارت�س د�ئمًا، وحماولته لت�ضحيح 
خطئ���ه يف ترتي���ب قيم���ه و�أولوياته. حت���ى و�إن كان���ت مهمته 
م�ضتحيل���ة �ل �نه���ا �خلطوة �لوحيدة خلا�ض���ه و�إ�ضفاء معنى 
حليات���ه مرة �أخ���رى، فالع���ودة �لأوىل �لتي مل يخ���رب بغر�ضها 
�ضر�ح���ة كانت من �أجل زوجته �إذ بالرغم من خا�ضه �جل�ضدي 
كان ي�ضع���ر د�خليا باخلو�ء وغياب �ملعن���ى و�مل�ضاركة و�لألفة، 
�أم���ا ق���ر�ر عودته �لأخري كان م���ن �أجل ما �ضيعه م���ن عمر دون 
�للتف���ات لتل���ك �للحظ���ات �حلميمي���ة �لب�ضيط���ة م���ع زوجت���ه 
وتعوي�ضه بالنتقام ملن كانو� �ل�ضبب، فثيمة �حلب تظهر د�ئمًا 
على طول �لرو�ية ويِف حلظات ق�ضرية لكنها د�ئمًا ت�ضري للدور 

�لكبري �لذي يلعبه يف ت�ضيري حياة �لفرد وت�ضكيل معناها.
ل ميك���ن جتاهل �لتطابق �لكبري ب���ن �ضفارت�س �لول و�لثاين 
وكاأن جمي���ع �لأف���ر�د يف حال���ة �ل�ضق���اء �ضو��ضي���ة، فعلى مدى 
�ض���رده يوؤك���د �ضفارت����س مل�ضتمع���ه ب���ن ف���رة و�أخ���رى ت�ضابه 
�مل�ض���رية �لتي قطعاها و�مل���دن �لتي مر� به���ا وت�ضابه �لأحد�ث 
ب���ن حكايتهم���ا وكاأن �ضفارت����س يح���اول ب�ض���كل غ���ري مبا�ض���ر 
حتذي���ر م�ضتمعه �ل���ذي �ضيحمل هويته ويك���ون �ضفارت�س �آخر 
ع���ن �أخطائ���ه ليتفادها �إذ �إن���ه كان على بعد خط���وة متقدمة عن 
م�ضتمع���ه وعاملًا بق���در �لآخر عن طريق علمه بق���دره هو، وكاأن 
�لت�ضاب���ه يف �لهويات يتج���اوز ماهو م���دون يف �لأور�ق، و�أن 
حت���ى �أقد�رهم متطابق���ة، �إل �أن م�ضتمعه عن غ���ري ق�ضد يفوته 
كل ذل���ك ب�ضبب موقف���ه �ليائ�س و�لأمل بالذه���اب لأمريكا �لذي 
يعمي���ه عن ترتيب �أولويات���ه ب�ضكل �ضليم، وم���ا جرى عليه يف 

نهاية �لرو�ية يوؤكد هذ� �ل�ضيء.
�لطريق���ة �لت���ي متك���ن به���ا رمي���ارك م���ن �لدم���ج ب���ن هذي���ن 
�ل�ضر�ع���ن �أعطى تناغم���ا مت�ضقًا بن �ض���ر�ع خ�ضن متمثل يف 
�خلط���ر �جل�ضدي و�لتعذيب و�لف���ر�ر، وبن �ضر�ع �آخر نف�ضي 
ناعم متمث���ل يف �لعاطفة و�مل�ضاعر كمح���رك د�خلي يحول بن 
�لف���رد وقر�ر�ته، بالإ�ضافة �إىل ثيم���ات �أخرى كالإميان بالرب، 
و�لبريوقر�طي���ة، وماخلفت���ه �لنازية من �نهي���ار لأحام �لنا�س 
وت�ضب���ث يائ����س باأمل غري مربر، كل ه���ذ� �أنتج عما رو�ئيا يف 

غاية �حلميمية.
 عن: الحوار المتمدن

خالص الروح والجسد
في ليلة لشبونة

قلبت الصفحة األخرية من رواية "ليلة لشبونة" للروايئ األملاين إيريش رميارك وتساءلت 

مبارشة إذا كانت الرواية حكاية شتات وضياع للهوية والشعور بالتيه وسط ما يخلفه الشعور 

بأنك مطارد من خوف ورعب، أم أنها رواية رومانسية وقصة حب تدور أحداثها يف مرسح 

الحرب وما تخلفه من أهوال؟ هذا السؤال ليس لتحديد الصنف األديب كغرض تريف ال 

يتعدى املعلومة ذاتها إن كانت رواية رومانسية أو تشويق وغموض أو غريها، وإمنا وجدت 

نفيس أمام هذا السؤال لتحديد ماهية الرصاع الذي يعيشه البطل شفارتس عىل مدى قصته 

التي رواها ألحد الغرباء طوال ليلة واحدة يف لشبونة وهام يتنقالن من حانة إىل أخرى. 

ومعرفة الرصاع هو ما سيحدد بواطن هذا العمل ودوافع شخوصه وبقية تركيبتهم النفسية، 

وهو أحد املحركات الرئيسة ألي عمل روايئ.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

ه���ذ�ن )جري���رب و�ليز�بيث( هم���ا بطا رو�ية 
�ل�ض���ادرة  وق���ت"  وللم���وت  وق���ت  "للح���ب 
ماري���ا  �أري���ك  �لأمل���اين  للمب���دع   1954 ع���ام 
رميارك)�قتب�ضن���ا عن���و�ن �ملق���ال م���ن عنو�ن 
�أن  وبا�ضتطاعتن���ا  حتوي���ره(  بع���د  �لرو�ي���ة 
ننطل���ق م���ن هذي���ن �ملحوري���ن: �نهيار"�لقيم 
�لفا�ضلة"�أثناء �حلرب و�لدمار، و�ل�ضوؤ�ل عن 
كيفية �لبد� باحلياة، هنا يتدخل �لعقل باأق�ضى 
�لع�ضكري���ن  طموح���ات  ليقتح���م  �إمكانات���ه 
و�ل�ضيا�ضي���ن وم���اآرب �ملُلقني���ن �مل�ضعوذين، 
لي�ضب���ح م�ضاغب���ًا كب���ريً�، وحمر�ض���ًا خ�ضب���ًا 
للبح���ث عن حياة �ف�ضل ب���كل �لطرق، لي�ضلط 
�ل�ضوء باأ�ضاليبه �لإبد�عية )�لفنية و�لأدبية( 
�أو �أ�ضكال���ه �ملعرفية �لأخ���رى على �لنتهاكات 
�لتي �أ�ضاب���ت "�لقيم �لفا�ضلة" و�لهو�ن �لذي 
ح���لَّ بعم���وم �حلياة،وكذلك م�ضاع���دة �لنا�س 
�ملتاأملن ملعرفة:كيف يب���د�و� �حلياة!…�ضال 
�إىل  نعم، ونظر  "جريرب" �أيوجد �ضيء مهم؟ 
�ل�ض���وء �لب���ارد �ل���ذي غم���ر �لغرف���ة تدريجيا 
وقال :"ل�ضن���ا موتى، مل نت بعد…" هذ� ما 
كان و��ضحًا عرب قر�ءة تفح�ضيه للتاريخ،بان 
�أن  ميك���ن  ل  �لفا�ضل���ة  وقيمه���ا  �ملجتمع���ات 
تنه���ار،ول ميك���ن للحي���اة �أن مت���وت، وميكن 
ر�ب �ل�ض���دع بعد �ل�ضع�ضع���ات و�لنتكا�ضات 
ثم �لنهو�س من جدي���د، من ناحية �أخرى فان 
حقيق���ة �إن حياة ه���ذه �ملجتمعات ق���د �ضاعت 
و��ضتفح���ل �مله���ا ل يجب �أن تركن���ا �ضامتن 
ن���وذج  هن���اك  كان  �إذ�  عم���ا  �لت�ض���اوؤل  م���ن 
عق���اين للحي���اة، ويف زمنن���ا ه���ذ� )�لزم���ن 
�لعر�ق���ي �ل�ضع���ب( يب���دو قول مفك���ر �أملاين: 
�لدميقر�طية  جللب  �ضروريا  كان  هتل���ر  "�إن 
�إىل �أملانيا بعد 1945 " قوًل ي�ضتحق �ملقارنة، 
مبعن���ى ه���ل �إن �لطاغي���ة)�أو غريه م���ن طغاة 
�لديكتاتوريات �ل�ضغرية �لذميمة �لتي �بتلت 
بها �أوطان �لعامل �لثالث( كان �ضروريًا جللب 
رياح �لدميقر�طية �إىل �لعر�ق؟!.�نه ��ضتنتاج 
ُيثري �ل�ضخرية، لن �لتاريخ �لعام �لعاملي، كما 
يق���ول فرن�ضي����س فوكويام���ا يف كتابه"نهاية 
�لتاري���خ" :ل يحت���اج �إىل تربير كل نظم حكم 
�لطغ���اة وتربي���ر كل حرب ليتعر����س لنموذج 

هام يف �لتطور �لب�ضري.
لي�ض���ت رو�ي���ة "للح���ب وقت وللم���وت وقت" 
ه���ي �ف�ضل م���ا كتبه رميارك ع���ن �حلرب،كان 
�ف�ض���ل منها تلك �لر�ئعة: "ل جديد يف �مليد�ن 
�لغربي" �لتي فاجا بها �لعامل مفاجاأة حقيقية 
يف ع���ام1929 ، و�لتي جنحت جناحًا منقطع 
�لنظري،مم���ا جعله���ا حتت���ل �مل���كان �لأول يف 
م���ن حي���ث �جل���ودة  �لأدب �لمل���اين، �ض���و�ء 
�أو �لرو�ج،وق���د ترجم���ت �إىل معظ���م �للغ���ات 
�حلية، وبه���ذ� �ل�ضدد يقتح���م ذ�كرتنا �لكبري 
"�حل���رب  �لر�ئع���ة  ملحمت���ه  يف  تول�ضت���وي 
و�ل�ض���ام"، و�أي�ض���ًا جتذب �نتباهن���ا ند�ء�ت 
و�أ�ضئل���ة "يانارو����س" بط���ل رو�ي���ة "�لخوة 
�لأعد�ء"للكاتب �لفري���د كز�نتز�كي�س، و�لتي 
�ضناأت���ي على ذكره���ا �ضريعًا بعد قلي���ل. �إن ما 
ي�ضدنا �إىل رو�ية"للحب وقت وللموت وقت" 
هو تاألق مو�ضوعة �لعقل و�ضط خر�ب �حلرب 
�ملدم���رة، يقول رمي���ارك نف�ض���ه: "�إن �لهجوم 
و�لهج���وم �مل�ض���اد، جم���رد كلم���ات، ولكن لو 

َت���درون ماذ� تعني ه���ذه �لكلمات على �جلبهة 
و�ثن���اء �لقت���ال؟! … �إن �أدب �حل���رب كل���ه ل 
ميكن���ه ت�ضوير مدلولها، وب�ضاعة هذ� �ملدلول 
!" فمن �أر�د �أن ي�ض���ور �حلرب على �أنها دماء 
ونري�ن…فه���و �ضاذج! وم���ن �أر�د �أن ي�ضور 
�حل���ب على �ن���ه قبات…فهو �ض���اذج �أي�ضًا! 
ف���ارغ… قل���ب  فاحل���رب يف ر�أي رمي���ارك: 
معناه���ا: ل �أم ول �أب ول حبيب���ه ول بيت…
معناه���ا:ل ��ض���م ول وجه. ولك���ن يف رو�يات 
�حلروب ن�ضال، هل ميكن �ل�ضتدلل على قوة 
�لعق���ل و�مكاني���ة ��ضتغاله و�ض���ط �لعفونات، 
مبعن���ى �خ���ر، ه���ل هن���اك وق���ت للعق���ل �أثناء 
�خل���وف ي�ضتطيع في���ه �أن يبحث عن نوذجه 
�لعقاين للحياة، لن �خلوف ظاهرة غالبًا ما 
حتدث و�ضط عو�مل �لدمار و�خلر�ب، �خلوف 
�لذي يت�ضلل �إىل ج���وف �لن�ضان، خوف بارد 
غريب، مل يكن رعبًا �أو ثورة، ومل يكن �ضرخة 
عاجل���ة م���ن �ضرخ���ات �لوجود تطل���ب �لهرب 
و�حلماي���ة، بل ه���و �خل���وف �لب���ارد �ل�ضاكن 

�ل���ذي لي�س بو�ض���ع �ملرء �لتغل���ب عليه. ولنه 
غري ملمو�س فه���و ل يقهر، لقد خرب "جريرب" 
�أنو�ع���ا م���ن �خل���وف ل ح�ض���ر له���ا، خ���وف 
ح���اد،و خوف كب���ري، وخوف �أم���ام �ملوت…
ولك���ن خوفه �لآن خمتلف عن هذ�: �نه خانق، 
متز�يد،غ���ري حمدود،ُمهِدد، يدفع �لإن�ضان �إىل 
�لو�ضاع���ة و�لق���ذ�رة و�لتحطي���م، ول ميك���ن 
�إدر�ك���ه و�لإحاطة به، كم���ا ل ميكن مو�جهته، 
�نه خوف �لنهيار و�ل�ضك �ملدمر. �نه �خلوف 
على �لآخ���ر �لذي ُيدفع �إىل �لنحال، �خلوف 
عل���ى �ضحايا ل ذنب لهم، �خلوف على �ملُطارد 
بغ���ري ح���ق، �خل���وف م���ن �لطغي���ان و�لق���وة 
�لوح�ضية، �نه �خل���وف �لأ�ضود �لذي ي�ضيطر 
عل���ى هذ� �لع�ض���ر. يح�س "جري���رب" بالعجز، 
فيت�ضاءل بح�ضرة: "م���اذ� �ضنعت �لدولة بنا. 
�إننا �ضباب ووجب �أن نكون �ضعد�ء، ما �ضاننا 

بحرب �أثارها غرينا؟!".
جمي���ل �أن يحي���ا �لإن�ض���ان )ه���ذ� م���ا تقول���ه 
�ليز�بي���ث حبيب���ة جريرب( فم���ا يعتربه غرينا 

�ضيئًا طبيعي���ًا نعده نحن مغامرة. مثل �لهو�ء 
�لنقي �لذي ل ت�ضوبه ر�ئحة �لقنابل، و�لع�ضاء 
ب���دون ر�ئحة �لب���ارود، و�مل���دن �مل�ضاءة غري 
�ملدم���رة، بل حتى �ل���كام دون حذر، و�حلياة 
با خ���وف. �إن �أف���كار رمي���ارك تتلخ�س بهذه 
�لأمني���ة �لب�ضيط���ة، �لعذب���ة كم���ا ج���اءت على 
ل�ض���ان بطل���ه جريرب: نع���م، فكرت، ك���م يكون 
ر�ئعًا لو ��ضتخ���دم �لإن�ضان يديه وذر�عيه يف 
�ضيء �آخر غري �إطاق �لنار وقذف �لقنابل !!.

نع���ود �لآن �إىل ن���د�ء�ت )�أو بالحرى حمنة( 
"يانارو����س" يف ر�ئع���ة كز�نتز�كي����س  �لأب 
"�لخوة �لأعد�ء" 1954 حيث قرر هذ� �لأب 
�ل���ورع �أن يق���ف �ضد �حلرب �لت���ي وقعت يف 
قرية "كا�ضتللو�س" بن �لأن�ضار �ل�ضيوعين) 
�أ�ضح���اب �لبريي���ه �لأحم���ر( و�ملد�فع���ن ع���ن 
�خ���ذ  �لأ�ض���ود(،  �لبريي���ه  )�أ�ضح���اب  �مللكي���ة 
عل���ى عاتق���ه �أن مين���ع �ملذبح���ة، كان ي�ضي���ح 
من �أعماق���ه �ملتاأملة: �ملحب���ة! �ملحبة! و�جلثث 
تت�ضاق���ط حوله، و�حلق���د ياأكل �لقل���وب، هنا 
تكمن حمنته )وهي حمنة �لعقل وقت �خلر�ب 
و�خل���وف(، يريد �أن يج���د �لله على �لأر�س ل 
بعي���دً� يف �لأع���ايل، ي�ضع���ر ب���ه يف قلبه وبن 
�ضلوع���ه، وعندم���ا ج���رت �نهار �ل���دم ومترغ 
�أطف���ال �لقري���ة يبتلع���ون �لوحل �ض���رخ: �أنى 
ذ�هب �ف�ضح هذ� �لعامل �أمام �لله!!…وهناك 
يف �لكني�ضة، ت�ضرع �إىل �ضورة �مل�ضيح و�خذ 

ي�ضيح:
� يارب! �نظر �إىل �لأطفال �مل�ضوهن و�لأ�ضاء 
�ملبع���رثة و�ط���ال �حلياة! �نزل م���ن �ل�ضماء! 

فهاهنا نحتاج �إليك، ��ضنع معجزة يا �لهي!
ولك���ن �ل�ض���ورة �ضم���اء، و�ل�ضم���اء �ضاكت���ة، 
و�ل�ضي���اح ل يج���د �ضوى رج���ع �ل�ضدى وعاد 
�لق�ضي����س ي�ض���رخ: �أي���ن تق���ف ي���ا رب حت���ى 

�تبعك، �أنت مع َمن حتى �أ�ضري خلفك؟!…
و�خ���ريً� �رتفع م���ن �أعماق قلب���ه �ضوت �لرب 
هادئ���ًا عذب���ًا: ت�ضاألن���ي �أي���ن �ق���ف؟ �ق���ف يف 
�أب  ي���ا  خلقت���ك  لق���د  �لأع���ايل.  يف  �ل�ضم���اء، 

يانارو�س حرً�، وعليك �أن تختار طريقك..
 هذه المادة سبق ان نشرت في 
الحوار المتمدن

مهدي النجار
كاتب عراقي راحل

عىل األقل، منذ النجاح الكبري الذي 

حققه بعيد الحرب العاملية الثانية، 

الفيلم األمرييك »أجمل سنوات 

حياتنا«، بدأت يف السينام العاملية 

ظاهرة أفالم العودة من الحرب. 

وهذه األفالم كانت، طوال العقود 

التالية، شديدة التنوع يف مواضيعها 

وأساليبها، ثم، بخاصة، يف األهداف 

املتوخاة منها. اذ، عىل رغم ان العدد 

األكرب من أفالم هذا النوع كان همه 

التنديد بالحرب، وباشتغالها السلبي 

عىل مصائر األفراد، كانت هناك ايضًا 

أفالم صّورت حياة الجنود العائدين 

من الجبهة اىل حياتهم العادية، 

تصويرًا ورديًا يف ما اعترب دامئًا دعوة 

اىل الحرب واىل متجيد القتال لكونه 

»يصهر االنسان يف بوتقة الوطنية، 

وينضجه خالل ما تبقى من حياته«. 

و�لاف���ت �ن ه���ذ� �لن���وع �لأخ���ري م���ن �لتعاط���ي مع 
�ض���ورة �حلرب، كان غالبًا ما يغ�س �لطرف عن قتلى 
�حل���رب وم�ضوهيه���ا. ولك���ن، حل�ض���ن �حل���ظ، كانت 
�أف���ام هذ� �لن���وع قليلة. �أما �لغلب���ة فكانت لل�ضر�ئط 
�لتي ت�ضتخ���دم عودة �ملقاتلن لك���ي تندد باحلروب، 
كل �حل���روب. و�أفام مثل »�ضائد �لغزلن« و »مولود 
ي���وم 4 مت���وز«، كنموذج���ن ل �أكرث، فعل���ت بالتاأكيد 
فعلها �لكبري يف مناه�ضة �حلرب، كمفهوم، من خال 
�لركيز على حرب فيتنام كنموذج، وعلى ن�ضف هذه 

�حلرب للنفو�س، مبا فيها نفو�س �لعائدين منها.
غ���ري �ن ما كان يف �ل�ضينما جدي���دً� - وبالتايل فاعًا 
بق���وة - كان ق���د �ضب���ق ل���ه �ن ح�ض���ر، يف �لأدب، كما 
يف �مل�ض���رح، ولك���ن هذه �مل���رة يف �أملاني���ا، بخا�ضة، 
ول �ضيم���ا خ���ال �ملرحل���ة �لتي تلت �حل���رب �لعاملية 
�لأوىل، تل���ك �حل���رب �لت���ي ُهزم���ت فيه���ا �أملانيا �ضر 
هزمي���ة، ما دفع نخبته���ا �ىل �لت�ض���اوؤل حول جدوى 
حربها �لأخرية تلك، بل حروبها كلها. ونعرف طبعًا، 
�ن لوح���ات �لر�ضام���ن وم�ضرحي���ات كت���اب �مل�ضرح، 
و�لق�ض����س �لق�ض���رية و�لرو�يات ق���د ت�ضافرت معًا 
يوم���ذ�ك لتط���رح �لأ�ضئلة �ل�ضائكة ع���ن �حلرب وعما 
بعد �حل���رب. ومع هذ�، يظل �لعم���ل �لأهم يف جمال 
�لرو�ي���ة، عم���ًا تاأخ���ر بع����س �ل�ض���يء، �ذ مل ي�ضدر 
قب���ل �لع���ام 1931... وكان م���ن �لو��ض���ح �ن كاتب���ه 
مل يت���وَخ »�لتاأري���خ« لهزمي���ة �لن�ض���ان �لد�خلية بعد 
�حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل، بق���در ما توخ���ى �ن يجعل 
من رو�يته در�ض���ًا للم�ضتقبل. �ذ يف ذلك �لعام، كانت 
طب���ول �حلرب قد بد�أت تق���رع يف �أوروبا من جديد، 
بعدم���ا ��ضتوىل �لنازيون على عقول �ل�ضعب �لأملاين 
��ضتع���د�دً� ل�ضتيائه���م على �ل�ضلطة. وم���ن هنا كان 
ذل���ك �لعمل و��ضمه »بع���د حن« نذي���رً�... �أما �لكاتب 

ف���كان �ري���ك - ماري���ا رميارك���ي، �ل���ذي كان قبل ذلك 
بعام���ن قد قّدم، ه���و نف�ضه �ي�ضًا، و�ح���دة من �أقوى 
�لرو�يات عن �حلرب �لعاملية �لأوىل، من وجهة نظر 
بوؤ�س �جلن���ود �لأمل���ان وخو�ضهم �حل���رب، من دون 
رغب���ة منهم حقيقي���ة، ونعني بهذ� رو�ي���ة »كل �ضيء 

هادئ على �جلبهة �لغربية« )1928(.
وم���ن �لو��ضح �ن رو�ية »بعد ح���ن« ميكن �عتبارها 
��ضتكماًل طبيعيًا للرو�ية �لأوىل، بل ميكن �لقول �ن 
رمي���ارك �نا كتبه���ا على �ضوء �لنج���اح و�ل�ضتقبال 
�للذين كانا م���ن ن�ضيب »كل �ضيء هادئ على �جلبهة 
�لغربي���ة«. ذل���ك �نه �ذ� كانت »بعد ح���ن« تتحدث عن 
�أملاني���ا ما بعد �حل���رب، فاإن �لرو�ي���ة �لأوىل تتحدث 
ع���ن �أملاني���ا خال �حل���رب. ويف �حلال���ن ي�ضار �ىل 
�حلدي���ث وعرب �لركيز على �لهم���وم �لفردية، وعلى 
�لن�ض���ان كاإن�ضان - �ضو�ء كان �أملانيًا �أو معاديًا - يف 
وج���ه طاحونة �حلرب �ملدمرة للب�ضر وللحجر �ضو�ء 
ب�ض���و�ء. وم���ن هنا كان م���ن �لطبيع���ي للرو�يتن �ن 
يكون م�ضريهم���ا على يد �لنازين بائ�ض���ًا: منعا معًا 
وهوجم���ا من �لنازي���ن، �لأملان وغ���ري �لأملان. بل �ن 
»بعد حن« كانت يف مقدم �لكتب �لتي �أحرق �لنازيون 
�ألوف �لن�ضخ منها حن �أحرقو� رو�ئع �لأدب �لأملاين 

وغري �لأملاين �لذي �عتربوه »�نحطاطيًا«.
كانت رو�ي���ة »كل �ضيء هادئ عل���ى �جلبهة �لغربية« 
عبارة ع���ن حكاية رو�ها لنا �جلن���دي �لأملاين باول. 
�أم���ا هنا ف���اإن جنديًا �أملاني���ًا �آخر يدع���ى �رن�ضت، هو 
�ل���ذي يروي لنا حياته وحي���اة رفاقه ما �إن عادو� من 
�جلبهة، مهزومن، �ىل �لوطن. ومنذ �لبد�ية ي�ضعنا 
�رن�ض���ت يف قل���ب �ل�ضتقب���ال �لذي خ�ض���ه )ورفاقه( 
�لوطن به���م: �لحتقار، �لبطال���ة، �لفقر و�جلوع، بل 
�ي�ضًا �لر�ضا�س و�ل�ضاح ي�ضهر يف وجوههم. ويبد�أ 
�رن�ضت باأن يخربنا كيف �ن �إعان وقف �إطاق �لنار 
)و�لهدنة...( قد �أثار� ل���دى �جلنود �أمًا كبريً� وهم، 
بع���د، يف خنادقه���م... لك���ن ه���ذ� �لأم���ل كان ل بد �ن 
يخالط���ه قدر من �لقلق يدور من حول �ضوؤ�ل �أ�ضا�ضي 
د�ر يف ذه���ن كل و�ح���د منهم، لكن �حدً� مل يتمكن من 
�ن ينقل���ه من �ض���ره �ىل �لعلن: ما �لذي �ضناقيه حن 
نعود �ىل ديارنا؟ ماذ� بقي من حياتنا �ملا�ضية؟ وهل 
تر�نا �ضنكون قادرين عل���ى �إعادة �لعاقة مع �ضبابنا 

و�ضنو�ت ما�ضينا؟
و�حل���ال �ن �لرو�ي���ة كله���ا �ن���ا ه���ي، يف �ضفحاتها 
�لتي تتجاوز 400 �ضفحة، حماولة لاإجابة عن هذه 
�ل�ضئل���ة: فاجلن���ود ع���ادو�، وتوجه كل م���ن �رن�ضت 
ورفاقه �ىل م�ضقط ر�أ�ضه وم���كان عي�ضه �لأول، فكان 
�أول من طالعهم �ض���ورة �لدمار �ل�ضامل، ثم عائاتهم 
وق���د هّدها �جل���وع و�حلرمان. وج���دو� �ن ثمة هوة 
و��ضع���ة تف�ضلهم عن هذه �لعائ���ات. ومبا �ن هوؤلء 
�جلن���ود بالكاد جتاوز �لو�حد منه���م �لع�ضرين عامًا، 
طل���ب منه���م �ن يع���ودو� �ىل مقاعد �لدر��ض���ة قبل �ن 
ينخرطو� رجاًل يف �حلياة �لعامة. ولكن كيف ميكن 
مل���ن ��ضبح���و� رجاًل �أم���ام �ض���ورة �لقتل���ى و�لدماء 
يف �خلن���ادق �ن يع���ودو� �ضغارً� �أبري���اء من جديد؟ 
هذ� �ض���وؤ�ل ل يتمك���ن �ملجتمع من �لإجاب���ة عنه. �ما 
ه���م، �جلن���ود، فاإنهم �لوحي���دون �لق���ادرون على �ن 
يفهم���و�... لأنه���م مل ي�ضبح���و� رج���اًل فق���ط... ب���ل 
�ضارو� كهوًل، مبعنى م���ن �ملعاين، �أي�ضًا: فقدو� كل 

حب وكل �ح�ضا�س باحلياة وجمالها.
�أم���ا �أملانيا بع���د �لهزمية فكانت بل���دً� يغلي كاملرجل، 
�جتماعي���ًا و�ضيا�ضيًا. ولكن حتى هنا �ضيجد �رن�ضت 
ورفاق���ه �نهم غرب���اء، ل م���كان له���م... �ضحيح �نهم 
ل يع���ادون �لث���ور�ت �ل�ضعبية �لت���ي �ندلعت، لكنهم 
ي�ضعرون باأنه���ا ل تعنيهم وباأن �ملنتف�ضن يفتقرون 
�ىل ح�ض���ن �حلرك���ة وفهم �لأمور م���ن د�خلها. ولكن 
من �ملخط���ئ؟ يف �ل�ضيا�ضة و�لو�ضع �لد�خلي ير�ضم 
لن���ا رميارك���ي �ض���ورة �أبطال���ه �جلنود عل���ى �نهم ل 
يعرفون �لكثري عما يح���دث... وذلك لأنهم بالأحرى 
غارق���ون يف �أحامه���م، �أو يف كو�بي�ضه���م �خلا�ضة، 
يف حنينه���م �ىل �ن�ضانيتهم �لت���ي �نتزعت منهم، يف 
ذكرى �حلرب �لتي �ضارت وطنهم جحيمهم �لوحيد. 
ث���م يحدث لرن�ضت و�ضحب���ه، �ن يلتقو� متظاهرين 
يطاوله���م �لقم���ع، وتك���ون �ملفاج���اأة �ن و�ح���دً� م���ن 
رفاقه���م ه���و �لذي يق���ود �لتظاه���رة، ليقت���ل على يد 
رفيق �آخر �ضار يف عد�د رجال �لأمن �لغام�ضن. فما 
�لعمل؟ �ن رمياركي هنا يقدم لهم حًا: �لت�ضامن يف 
ما بينه���م، فعلى غر�ر ت�ضامنه���م يف �خلنادق، ل بد 
له���م من �ن يت�ضامنو� هنا �ي�ض���ًا، لأنهم »�ضيء �آخر« 
يف مو�جه���ة ع���امل يقتلهم »هنا«، كم���ا قتلهم »هناك«. 
ويو�ض���ح لنا رمياركي �ن���ه �ذ� كان �رن�ضت 
ورفاق���ه �ضينجح���ون يف ه���ذ� ف���اإن ماين 
�جلنود �لآخرين ل���ن ينجحو�: لقد دمرتهم 
�حل���رب �كرث مم���ا دمرهم �لع���دو يف نهاية 

�لأمر.
بالنزع���ة  ح���ن«  »بع���د  رو�ي���ة  ت�ض���م  �ذً�، 
�ملعادية للحرب نف�ضها و�لتي طبعت رو�ية 
رميارك���ي �لأ�ضه���ر »كل �ض���يء ه���ادئ عل���ى 
�جلبه���ة �لغربي���ة«. و�ريك ماري���ا رمياركي 
)1898-1970( كان بدوره �ضابًا حن جند 
ع���ام 1916 يف �جلي����س �لأملاين. وهو بعد 
�حل���رب ر�ح ميار�س �لكثري من �ملهن... �أما 
رو�يت���ه �لأوىل و�لك���ربى فق���د ن�ضرها عام 
1928 لتحق���ق عل���ى �لف���ور جناح���ًا كبريً� 
)15 مليون ن�ضخة بيعت منها خال �لعقود 
�لتالي���ة(... ولك���ن بعد �ضدوره���ا و�ضدور 
»بع���د حن« ب���د�أ �لنازي���ون يطاردونه، ففّر 
�ىل فرن�ضا ثم هاج���ر �ىل �لوليات �ملتحدة 
ليع���ود بعد ذل���ك ويعي����س بقي���ة حياته يف 
�ضوي�ضر�... ونع���رف طبعًا �ن رمياركي مل 
يتوق���ف عن �لكتابة يف خ�ض���م ذلك، مكر�ضًا 
معظم �عماله ملناه�ض���ة �لنازية وكل �نو�ع 
�لعن�ضرية. ومن بن �أعماله �لخرى ميكن 
�ن نذك���ر �أعم���اًل مث���ل »�مل�ضل���ة« و »�ضر�رة 

�حلياة« و »زمن للعي�س، زمن للموت«...
 عن: موقع جريدة الحياة

"بعد حين" لريمارك :
أهوال ما بعد زمن الخنادق

ابراهيم العريس

للعقل وقت 
وللخوف وقت

يف ُدنيا "الخراب الجميل" الذي يعيشه املجتمع العراقي اآلن بعد انعطافته التاريخية 

الحاسمة، يتساءل املرء عام إذا كان باستطاعة العقل أن يتمتع بصالحياته اإلبداعية 

وينتج ثقافة تؤسس لنامذج حياة عقالنية زاخرة بالحب واألمل يف غمرة هذا الدمار 

املروع وهذا الخراب املفجع، أم إن ثقافة الخوف والبكائيات وجلد الذات، املؤثثة 

باألشباح والخرافات واألطالل والعصبيات هي التي سوف تنترص وتستمر بإشباع عقل 

الفرد املندحر، اليائس، املتأمل، الجائع، بأفكارها الخرائبية وشحناتها االكراهية.يقول 

"جريرب"أثناء الحرب: "لقد انهارت عندي القيم الفاضلة بشكل رهيب " وتقول اليزابيث: 

"تخالجني أحيانا فكرة، لو تركونا ندبر أمورنا لعرفنا كيف نبدا الحياة".
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دورة مظفر النواب
للفترة من11 الى2019/12/21 على ارض معرض بغداد الدولي

لإلعالم والثقافة والفنون

ق�������ري�������ب�������اً

ليل���ة ل�ضبونة، ه���ي ليلة من �للي���ايل، �لليلة �لتي 
م���ن �ملفر����س �أن ي�ضاف���ر يف �ضباحه���ا �لت���ايل، 
رجل مطارد، برفقة زوجته �ملري�ضة، �إىل �أمريكا 
بع���د �أن ح�ضا على تذ�كر �ضفر، وتاأ�ضرية دخول 
لاأر����س �لآمن���ة، فر�ر� من �لذب���ح �لأملاين، �لذي 
ميك���ن �أن يط���ال �أي معار�س للهتلري���ة، يف زمن 

�جل�ضتابو.

ليلة فقط وينتهي كل �ض���يء بالن�ضبة لرجل، غري 
هويت���ه، و�ضجن عدة مر�ت وع���ذب، وقهر، وفر، 
و��ضطر �أن يقتل ليعي����س، وو�ضل �إىل ل�ضبونة، 
�آخر خمرج لي�س مت�ضعا كثري�، لكنه خمرج ينفتح 
عل���ى �لأر����س �جلدي���دة �لبعي���دة، لك���ن �لزوجة 
�لرقيقة، �ضقيق���ة �أحد جرن�لت �لبولي�س �ل�ضري 
�لتي �ضحت بال�ضتقر�ر من �أجل زوجها، وتبعته 

يف رحلة �لبحث عن حياة، ينهكها �ل�ضرطان �أثناء 
رحات �لفر�ر، من م���كان �إىل مكان، ومتوت يف 
ل�ضبون���ة، وهك���ذ� ينتقل �حللم م���ن رجل حمطم، 
وزوجة ميتة، �إىل �ض���اب مت�ضرد، وزوجة �ضبية 
حي���ة، �ضي�ضاف���ر�ن �إىل �لعامل �جلدي���د، بتذكرتي 
�أن ي�ضتم���ع �ل�ض���اب �إىل ق�ض���ة  �حلل���م، ب�ض���رط 
�حلرب و�حلزن و�خل���وف وفقد�ن �لهوية، وكل 

ذلك يح���دث يف ليل���ة من لي���ايل ل�ضبون���ة. �لليلة 
�لغط���اء �لت���ي حمل���ت �لهو�ج�س م���ن ذهن رجل 
لآخر، �لتي غطت �حل���زن، و�لتي �ضهلت و�ضول 
�حلل���م �ملجه����س، لينتع����س جم���دد�، بع���د تلقيه 
بو��ضط���ة �حل���امل �جلدي���د. �إذن ح�ضلن���ا من تلك 

�لليلة على ق�ضة، لن نقر�أ مثلها كثري�.

 من مقدمة الترجمة العربية للرواية

ليلة لشبونة من األعامل املعارصة، التي 

أعتربها جليلة فعال، وكان الليل 

ملهام كبريا لها، رواية ليلة لشبونة 

التي كتبها األملاين: إريك ماريا يف 

منتصف القرن املايض، مصورا 

فيها رعب الحرب، وذلك الظالم 

الخانق التي كانت تعيشه أوروبا 

أيام تلك الحقبة املؤسفة، يف 

أربعينيات القرن املايض. الحقبة 

التي لن يتخيل أحد كيف كانت 

وهو يرى أوروبا اليوم، بكل 

رفعتها، وتحرضها، واحرتامها 

لإلنسان، وابتعادها بقدر اإلمكان 

عن كل ما ميكن أن يعد مدمرا له. 

ولذلك دامئا ما أقول إن األعامل 

األدبية، خاصة التي تكتب يف 

أزمنة البلبلة، والرعب، والدمار، 

هي خري ما ميكن أن يوثق، هنا 

لن يكون الكاتب فظا يف تناوله 

لألحداث، مثل الرواة التاريخيني، 

ولكنه يهبنا الحقائق مصحوبة 

باملتعة، ولذلك، يكون تناوله 

الشخيص، هو األكرث انتشارا بني 

الناس.

أمير تاج السر
روائي �سوداين


