رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
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ستيفان زفايج

والعالم الذي احببناه
ف���اط���م���ة ال��ف�لاح��ي

العامل الذي �أحببناه ىّ
ول �إىل غري رجعة.وما ي�أتي منه لي�س بو�سعنا �أن نتحمله.
وما جدوى �أن يوا�صل املرء حياة �شاحبة.
�ستيفان زفايج

قـــراءات
"بورتريه ستيفان زفايج "
• يف ع ��ام , ،1881ول ��د الكات ��ب النم�س ��اوي
�ستيفان زفايج،
• يف ع ��ام  1914ب ��د�أت رحلة الي�أ�س وال�شقاء
مع �ستيفان زفايج.
• يف الف�ت�رة ب�ي�ن عامي  1918ـ  ،1939عا�ش
�ستيف ��ان وجيل ��ه م ��ن الكت ��اب فرتة �س�ل�ام دون
حروب
• يف ع ��ام � ،1925أل ��ف كتاب ��ا مهم ��ا بعنوان:
"املعركة مع ال�شيطان"
• يف ع ��ام  ،1932انف�ص ��ل عن زوجته الأوىل
فريديريك ،التي تعبت من متطلباته ومغامراته
العاطفية.
• يف ع ��ام  1933حرق ��ت و�أتلف ��ت كتاباته يف
�ساحات �أملانيا ،لأن ��ه كان يهوديا .بعد �أن عرفت
كتاباته �شهرة وجناحا كبريا عند القراء.
• يف عام ،1934غادر فيينا،بعد �أن عا�ش فيها
(� )53سنة ،ليعي�ش يف لندن.
• يف ع ��ام  1934كت ��ب روايت ��ه "ح ��ذار م ��ن
ال�شفقة".
• يف ع ��ام  1938هرب ��ت زوجت ��ه االوىل اىل
باري� ��س ،تارك ��ة خلفه ��ا ع ��ددا م ��ن املخطوطات
التي و�ضع النازيون يدهم عليها.
• يف ع ��ام  ،1938مت �ض ��م ب�ل�اده النم�سا اىل
�أملانيا بعد �أن �سيطر عليها النازيني.
• يف ع ��ام  ،1939كت ��ب لقرائ ��ه ع ��ن �أم ��ر
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يخ�ص ��ه ويخ� ��ص الثقاف ��ة الأوروبي ��ة ويخ�ص
�أملاني ��ا والنم�سا،ع ��ن طاغيته ��ا الهال ��ك ومن�س ��ا
�سالزبورغ و�شرتاو� ��س والربجوازيات امللكية
والكاتدرائيات••
• يف ع ��ام � ،1940إلتق ��ى بل ��وت �ألتم ��ان يف
�إنكل�ت�را ،كان ��ت �سكرتريته خ�ل�ال كتابته �سرية
ماري �ستيوارت ،وتزوج منها.
• يف عام  ،1941بعد عدة �شهور �أم�ضياها يف
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،غ ��ادر الزوجان
�إىل الربازي ��ل ،بهدف اله ��روب من رعب احلرب
الت ��ي عا�شه ��ا �شتيف ��ان ت�سفاي ��غ مبثاب ��ة رع ��ب
حقيق ��ي كما �أنه وجده ��ا مبثابة انحالل �أخالقي
كامل.
• يف ع ��ام  ،1942كتب رواية "عامل الأم�س"،
�أتوبيوغرافيا.
• يف ع ��ام  ،1942كتب  192ر�سالة لأ�صدقائه
يعلمهم انتحاره ومات منتحر ًا يف الربازيل.
• يف عام  1951مت طبع كتابه "ماجالن قاهر
البحار " ترجمة حبيب جاماتي.
• بع ��د وفاته ب�سن ��وات �صدرت ل ��ه خمطوطة
خفي ��ة وهي رواية جديدة،غ�ي�ر من�شورة �سابق ًا
وغ�ي�ر معروفة وه ��ي "ال�سف ��ر يف املا�ضي".يف
�أملاني ��ا والرتجم ��ة لباتي�ست توف�ي�راي عن "دار
غرا�سيه" .و�سجلت مبيعاتها �أرقام ًا قيا�سية يف
ّ
الدولتني،و�سيتم ترجمتها اىل لغات عدة.

• ب ��رع �ستيفان زفايج يف رواية التحليل النف�سي  ,فقد در�س الفل�سفة
وتاري ��خ الأدب  ,ث ��م ب ��د�أت حماوالت ��ه الأوىل بكتاب ��ة ال�شع ��ر والدراما.
فق ��د كان ي�صطفي ايقاع ق�صيدت ��ه و�صوتها املو�سيقي ،قبل �أن ميلأها يف
ا ُ
جلمل ،وينظم الق�صيدة.
• م ��ن ال�شعر والدرام ��ا �إىل ال�سيكولوجيا وتاري ��خ الأدب �إىل امل�سرح
والرتاجم و�إىل كتابة حياة ال�شخ�صيات.
• روائ ��ي وقا� ��ص وكات ��ب �س�ي�ر العظم ��اء ،تتمي ��ز كتابات ��ه بالتحليل
النف�سي�،أ�س�ب�ر �أدق تفا�صي ��ل حي ��اة الأدب ��اء العظام ،بن ��اة الفكر واالدب
والفل�سف ��ة مثل نيت�شه ،هولدرن ،دو�ستويف�سكي ،رومان ،روالن ،بلزاك،
كازانوفا ،.فك�شف ما فيها من حقائق جمهولة عن اجلميع�،أو هي معروفة
فقط على نطاق �ضيق من الأهل والأ�صدقاء.
• قام بالعديد من الرتجمات للن�صو�ص الفرن�سية �إىل اللغة الأملانية.
• عامل الأم�س ،رواية �أتوبيوغرافيا ،حتليل نف�سي حربي ،ن�ص حربي
وعاطف ��ي ،ي�ؤرخ احل ��رب النازي ��ة فيها وهزمي ��ة العقل ودم ��ار النف�سية
واغتيال الأحالم.
• �أدبه حافل ومنوع ميتاز بو�صف احلاالت النف�سية والرومان�سية يف
م�سارب الروح وغيابات النف�س وخفايا القلب..
• �أخفى ومبهارة خ�صو�صيته وح�سه اليهوي يف كتاباته.
• �صن ��ف عمل ��ه الق�ص�ص ��ي "الع ��ب ال�شط ��رجن" و " فريات ��ا" بالق�صة
الطويلة الق�صرية.كما ال�شيخ والبحر لأرن�ست همنغواي.
• فريات ��ا هو �شقي ��ق ارميا،وهو �ستيفان زفاي ��ج نف�سه ..بعد �أن عرف
م ��ا يعاني ��ه املجرم ��ون م ��ن �آالم العقوب ��ة وم ��ا يحتملون ��ه يف ظلم ��ات

"مــن أقوالــه "

ال�سجون.
ه ��ذه الق�ص ��ة تك�شف ع ��ن فل�سف ��ة �ستيف ��ان زيفاي ��ج الإن�ساني ��ة احلزينة
و�صوفيته اخلفية الدفينة وتبني موقفه من احلياة وم�شكالتها.
• كل �أعماله تنطوي على �أن " الإن�سان املتميز يبقى يتم�سك بالنزاهة
العام ��ة يف كل الأوق ��ات ،وحت ��ى ل ��و جت ��رد م ��ن حقوق ��ه ف�إن ��ه يف �آخ ��ر
خط ��وات الأمل والفاق ��ة يح ��اول �أن يبدع ويه ��ب الآخرين �شيئ ��ا ذا قيمة
يف احلي ��اة �س ��واء كان كاتب ��ا �أو �شخ�ص ��ا عام ��ا يتمت ��ع بخ�صو�صية يف
�شخ�صيته".
"�أن ع ��امل �ستيف ��ان زفان ��غ �شدي ��د اخل�صو�صية،والدخ ��ول في ��ه ي�شب ��ه
الدخ ��ول �إىل النف�س الإن�سانية  ,يع ��ي كل كلمة يكتبها مب�س�ؤولية كربى،
قلقا على م�ستقبل الأجيال" .
• �ستيفان كاتب ي�صف نف�سه ب�أنه كان "يهوديا بال�صدفة" .فقد عا�صر
حرب�ي�ن عامليتني ،وهو املحب لل�س�ل�ام والتوا�صل ،عانى بقوة من رعونة
احلقب ��ة النازية ودكتاتوريته ��ا،كان م�سكونا بحلم الوح ��دة الأوروبية ,
وكان ينظر �إىل يوم يعم فيه ال�سالم على هذا العامل.
• ول ��ج اىل ع ��امل "بن ��اة الع ��امل" الق�ساة،ن ��كل برعونته ��م ،بجوعه ��م
لالفرتا� ��س وحتويله ��م الب�سيط ��ة �إىل دم ودم ��وع ،الأر� ��ض �إىل حف ��اة
وث ��كاىل و�أ�ش ��واك يح ��ط عليه ��ا القل ��ب والذاك ��رة وال�ضم�ي�ر واخليال.
ي�سم ��ي ت�سفايغ املبدعني مبختل ��ف �شرائحهم ب-بناة العامل -وهو يعني
"ع ��امل الإن�س ��ان الداخلي الذي يبني ��ه ه�ؤالء يف نفو� ��س �أبناء احلقب
التاريخية ،كم ��ا ميكن له�ؤالء �أن ي�شوهوا �أبن ��اء هذه احلقب فيجعلوهم
�إنهزامي�ي�ن ،ا�ست�سالميني ،جبناء .فيزرعوا يف نفو�سهم اجلنب والت�سليم
بالأمر الواقع حتت �سياط التهديد والرعب" .
• كتاباته بنكهة الفل�سفة ،التخلو من الرهافة التي رافقته حتى بعد �أن
مات،ونح ��ن نقر�أ كتاباته .فقد �سبق ر�سالت ��ه ال�سرية املوجهة لأ�صدقائه،
التي اعلن فيها خرب وفاته،فانتحر..

• ُك ِّرم ��ت واحتق ��رت ،ونعم ��ت باحلري ��ة وحُ رم ��ت
منها ،ومتتعت بالغنى وعانيت العوز.
• حت ��ى لو ا�شفقت �أنت عليهم..هل تتوقع مايقابل
�شعورك النبيل هذا منهم؟
"كتاب حذار من ال�شفقة".
• حتطي ��م الهيب ��ة امللكي ��ة يف فرن�س ��ا مل يب ��د�أ م ��ع
�سق ��وط �سج ��ن البا�ستي ��ل وامن ��ا ب ��د�أ به ��ذه الق�صة
الزوجية يف ق�صر فر�ساي.
• الفك� � ُر ح َ
ني يُحرم من م ��دد خارجي يظل يتطلب
نقطة �أرتكاز ل ��ه ,واِال دارحول ذاته دوران ًا جنوني ًا.
الفك ��ر اليتحمل الفراغ هو �أي�ض� � ًا ينتظرمن ال�صباح
اىل امل�ساء �أن يحدث �شيئ ًا؟
• هك ��ذا ،مل يعد �أي مكانة وال يف �أي مكان ..حتى
الوط ��ن احلقيقي ال ��ذي اخت ��اره قلب ��ي� ،أوروبا ،قد
فقدت ��ه من ��ذ �أن جل� ��أت للم ��رة الثاني ��ة �إىل االنتحار،
�إنها تتمزق يف حرب �أخوية.
• �أن ��ا �أدرك الظ ��روف غ�ي�ر املواتي ��ة ،واملمي ��زة
رغ ��م ذل ��ك لع�صرن ��ا ،والتي �أح ��اول فيه ��ا �أن �أ�صوغ
ذكريات ��ي� ،إنن ��ي �أكتب ��ه يف بل ��د �أجنب ��ي ،واحل ��رب
قائم ��ة ،ومن غ�ي�ر �أن تتلق ��ى ذاكرتي �أق ��ل م�ساعدة،
�أو ر�سائ ��ل �أ�صدقائ ��ي ،وال ي�سعن ��ي �أن �أبح ��ث ع ��ن
املعلوم ��ات يف �أي م ��كان ،لأن الربي ��د يف الع ��امل كله
قد عطل �أو �أعيق من الرقابة ،نحن نعي�ش متقاطعني
كم ��ا ع�شنا منذ مئات ال�سن�ي�ن ،قبل �أن تخرتع ال�سفن
والقطارات والطائرات والربيد.
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رأي سـتيفان زفايـج باآلخـر

بع��د تقدميه��ا العدي��د م��ن �س�يرة
حي��اة «رومان غ��راي» و«كالرا مالرو»
زوج��ة �أندري��ه مال��رو -وغريهم��ا،
تكر�س الكاتب��ة والروائية الفرن�سية
ّ
دومينيك بونا عملها الأخري للروائي
ال�شه�ير «�ستيفان زفايغ» الذي ت�صفه
ب��ـ «ال�صدي��ق اجلري��ح» ،كم��ا جاء يف
العنوان الفرعي للكتاب.

ي ��رى زفاي ��ج يف كتابات كازانوف ��ا ال�صاخبة بو�صف كل ماي ��راه من حياته املث�ي�رة وال�صفيقة التي تغ� ��ص باملتع واللذائذ
وغ�ي�ر املراعي ��ة للأعراف والتقاليد،و�أن كل مافيها من غزارة مذهلة من اجلنود والأم ��راء ،البابوات وامللوك ،قطاع الطرق
واملحتالني ،الغ�شا�شني والتجار وكتاب العدل ،والفال�سفة ،انه معر�ض ب�شري جذاب �آ�سر ال �أغنى وال �أغزر منه.
جمع ��ه كازانوف ��ا وح�ش ��ده بني دفت ��ي كتاب واحد ،ي�ضي ��ف قائال� :أنه ��ا ملفارقة عجيب ��ة �أن م�شاهري ال�شعراء م ��ن معا�صري
كازانوف ��ا م ��ن �أمثال (ميتاتيا� ��س) املوهوب و(بارين ��ي) النبيل وغريهما من فر�س ��ان ال�شعر،قد طواهم غب ��ار الكتب،بينما
ا�صب ��ح كازانوف ��ا رمزا �شائع ًا وفنان� � ًا �شهري ًا ،افرزه ع�صر النه�ضة ،معلال ذلك �إىل �أن ما ي�ضط ��ر �أحد ال�شعراء �إىل اخرتاعه
وتخيله،ق ��د عا�ش ��ه كازانوفا بكل جوارحه،و�أن ما ي�صف لنا �أحد الأدباء من بنات �أف ��كاره ،فقد عا�شه كازانوفا،عندها باتت
مذكرات ��ه متث ��ل حالة فري ��دة ومنجم ًا ثر ًا تغ ��ري بغناها وتلهم الكتاب وامل�ؤلف�ي�ن و�أن مئات الرواي ��ات وامل�سرحيات مدينة
ملذكراته باف�ضل �شخ�صياتها ومواقفها.

كازانوفا
وستيفان
زفايج
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فرويد وستيفان زفايج
كت ��ب فروي ��د ر�سالة �إىل �أندري ��ه بروتون ي�ستغرب فيه ��ا �أن تكون �أبحاثه م ��ن �أهم م�صادر احلرك ��ة ال�سريالية,
و�أن يك ��ون �أب ��ا روحيا لهذه احلركة ,م ��ع �أن �أ�ساليب الفن بعيدة عن اهتمامه .وبع ��د �أن هاجر فرويد �إىل لندن,
و�ص ��ل �إليه �صديقه القدمي �ستيفان زفايج ب�صحبة �سلف ��ادور دايل عام  ,1938و�صرح فرويد ب�أنه معجب بذكاء
ه ��ذا (ال�شاب الإ�سب ��اين) ,ولكن دايل ر�سم بعد ذلك باحل�ب�ر الأ�سود �صورة �ساخرة لفروي ��د ,يبدو فيها كعجوز
منحو�س ,و�أعطى ال�صورة ل�ستيفان زفايج وطلب منه �أن يو�صلها �إىل فرويد ,ولكن زفايج كتب يف مذكراته �أنه
مل يعط ال�صورة �إىل فرويد الذي كان مري�ضا ,وخ�شي زفايج �أن ت�سبب له ر�ؤيتها مزيدا من الأمل.

ستيفان زفايج وكاليست
وهولدرلين ونيتشه

ستيفان زفايج
ودستوفسكي

يقول �ستيفان زفاي ��ج عنهم" :مل
تك ��ن له ��م عالق ��ة بزمنه ��م ،ومل
يفهم ��وا م ��ن قبل جيله ��م ،فمروا
كالني ��ازك او كال�شهب .وقد ملعوا
فرتة ق�ص�ي�رة قب ��ل ان يحرتقوا
يف غياهب مهمتهم" .

يق ��ول �ستيف ��ان زفايج عن ع ��امل د�ستويف�سك ��ي الروائي" :
ينبغي �أن نن ��زل اىل �أعماق �سحيقة ،ونعرب متاهات طويلة
عري�ض ��ة قبل �أن ن�صل �إىل �شخ�صية ذلك العمالق .فرواياته
فريدة من نوعه ��ا ،قوية ،جبارة ،كما �أنه ��ا بعيدة ومرعبة.
وكلما �أردنا النفاذ �إىل اعماقها ا�صبحت �أكرث �سرية".
ويق ��ول" :بالن�سب ��ة لد�ستويف�سكي ال يوج ��د جحيم ،يوجد
فق ��ط الطه ��ر �أي مكان و�س ��ط بني اجلنة والن ��ار .فالإن�سان
املع ��ذب ال ��ذي يح�ت�رق ه ��و �أك�ث�ر واقعي ��ة م ��ن الإن�س ��ان
املغ ��رور ،الناجح� ،أو البارد الذي جتم ��د قلبه يف ال�شرعية
البورجوازي ��ة .فالكائنات احلقيقية ه ��ي تلك التي تعذبت،
والتي حت�ت�رم العذاب .وع ��ن طريق الع ��ذاب تو�صلت �إىل
ال�س ��ر النهائ ��ي للعامل� .إن من يتعذب ه ��و �أخونا عن طريق
ال�شفق ��ة والرحمة .ف� ��إن د�ستويف�سكي ه ��و النموذج الأكرب
عل ��ى الكاتب الذي بنى عامل ًا داخلي ًا بكل �أحالمه ،وخماوفه،
وجنونه".

ستيفان زفايج
وهولدرلين
يقول يف
جمالية
هولدرلني،
هي يف
الوقت نف�سه،
تعبري دقيق
عن م�أ�ساته
ال�شخ�صية.
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ستيفان زفايج وديكنز
ق ��ال �ستيفان زفايج يف ت�شارل ��ز ديكنز :فقد
ع ��رف ال�شه ��رة يف حياته وا�ستمت ��ع باملجد
على عك�س د�ستويف�سكي وبلزاك .فلم تبجل
�أم ��ة ك ّتابه ��ا مثلم ��ا جم ��د االنكلي ��ز ت�شارل ��ز
ديكن ��ز .وتكمن عبقري ��ة ديكنز يف �أنه �صور
ب�ش ��كل حقيق ��ي مي ��زات ونواق� ��ص املجتمع
الإنكلي ��زي يف عه ��د امللك ��ة فيكتوريا ،ولكن
نظرت ��ه القا�سي ��ة واملرن ��ة ال تن�سى اب ��د ًا�،أن
تكون كرمية ومت�ساحم ��ة .ولدى ديكنز كما
لدى بل ��زاك ود�ستويف�سكي نالحظ �أنه حتى
املقهورين �أو املهزومني ميكنهم �أن يعلموننا
�شيئ ًا ما.

ستيفان زفايج وبلزاك
قدم �ستيفان زفايج عن بلزاك بورتريه
ال ي�سته ��ان ب ��ه .فقد ق ��ارن بينه وبني
نابليون .فما حققه نابليون بال�سيف،
حقق ��ه بل ��زاك بالقلم .كالهم ��ا عبقري
ومله ��م ،فق ��د �أ�س�س ��ا عامل�ي�ن فريدين.
نابليون حلم بتوحيد �أوروبا ون�سف
حدودها،ولكن ��ه �أوق ��ف يف �صع ��وده
اخري ًا بعد هزميته يف واترلو.
بلزاك كتب الكوميدي ��ا الب�شرية،التي
ت�ش ��كل عامل� � ًا ب�أ�س ��ره .فه ��ي ال تق ��ل
طموح� � ًا ع ��ن اجن ��ازات نابلي ��ون.
ولكنه ��ا متت ��از ب�أنه ��ا خال ��دة .يق ��ول
�شتيف ��ان ت�سفاي ��غ�" :إن ع ��امل بل ��زاك
موجود بالن�سبة لكل واحد منا �سواء
�أكان فرن�سي ًا �أم من�ساوي ًا� ،إنكليزي ًا �أم
املاني ًا� .إنه جلميع الب�شر .فالكوميديا
الب�شرية التي ت�صور احلياة النف�سية
ب ��كل جوانبه ��ا تنطبق عل ��ى الإن�سان
�أينما كان".

س��تيفان زفاي��ج ..الصدي��ق الجري��ح
«�ستيفان زفايج» ،كما تقدم امل�ؤلفة املحطات
الرئي�سي ��ة يف حياته ،ه ��و كاتب من�ساوي
من مواليد فيينا عام  1881ومات منتحرا
يف الربازيل ع ��ام  .1942وت�صفه قبل كل
�شيء ب�أن ��ه املمثل الأكرب للأدب النم�ساوي
ج�س ��د بامتي ��از «�صخ ��ب» احلي ��اة
حي ��ث ّ
الأدبي ��ة يف العا�صم ��ة النم�ساوي ��ة فيين ��ا
خ�ل�ال ف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن احلرب�ي�ن العامليتني
الأوىل والثانية.
ما ي ّتفق حول ��ه النقاد واملعلقون عامة هو
�أن �ستيف ��ان زفاي ��ج ميثل ظاه ��رة حقيقية
يف الأدب ذل ��ك �أن ��ه ا�ستط ��اع �أن يحاف ��ظ
عل ��ى مكانت ��ه يف ال�صف ��وف الأوىل ب�ي�ن
الأدب ��اء الذي ��ن يقر�أه ��م املالي�ي�ن .وتقول
امل�ؤلفة« :هناك �سر عنوانه �ستيفان زفايج،
وقد ح ��ررت هذا الكتاب م ��ن �أجل حماولة
الك�شف عن خفاياه».
لقد ا�ستطاع زفايج وهو «الكتوم واملتحفظ
�أن ي�شع ��ل نارا لدى �شخو�ص رواياته و�أن
يجع ��ل قارئي ��ه ي�شع ��رون بح ��رارة ه ��ذه
الن ��ار» ،ت�ضي ��ف امل�ؤلف ��ة يف م ��كان �آخ ��ر.
تكت ��ب�« :أ�صول هذه الن ��ار هي التي �أردت
البحث عنها يف حمطات حياته».
ويف بح ��ث امل�ؤلف ��ة ع ��ن «�سرزفايج» وعن
«�أ�ص ��ول الن ��ار الت ��ي �أ�شعله ��ا» ،ذهب ��ت
للتق�صي يف فيين ��ا ويف �سالزبورغ ،حيث
�أم�ض ��ى �شط ��را م ��ن حيات ��ه ،يف حماول ��ة
لفه ��م «العالق ��ة املع ّق ��دة التي ميت ��زج فيها

احلب والكره» حي ��ال النم�سا .كذلك دفعت
به ��ا حترياته ��ا �إىل «بيرتوبولي� ��س» يف
الربازي ��ل حي ��ث انتحر ه ��و وزوجته معا
على خلفية «حالة من الي�أ�س».
كان زفاي ��ج �أثن ��اء حيات ��ه حم � ّ�ط اهتم ��ام
النخب يف �أوروبا .لكنه جنح يف ا�ستئثار
اهتم ��ام اجلمه ��ور العري� ��ض الي ��وم حيث
مل ي�صب ��ح يف عداد «�أولئ ��ك الك ّتاب ن�صف
املن�سيني ممن عا�صروه» كما تكتب امل�ؤلفة
ي�شع دائما».
وت�ضيف« :زفايغ ّ
وال ي ��زال يج ��ذب الآخري ��ن وال يزال ��ون
يح ّب ��ون �أ�سلوب ��ه ال�سري ��ع والواث ��ق
وح�سا�سيت ��ه ال ت ��زال زاخ ��رة باحلي ��اة».
وت ��رى امل�ؤلفة �أي�ض ��ا �أن هن ��اك �سببا �آخر
ال�ستمرار االهتمام ب�أعمال �ستيفان زفايج
وه ��و �أن «الظالل اخلفيفة و�سحب الدخان
املتناث ��رة يف �أعماله رمبا تتناظر ج ّيدا مع
�أ�شكال قلقنا و�أ�شكال عذاباتنا احلا�ضرة».
املالم ��ح الأ�سا�سي ��ة الت ��ي تقدمه ��ا امل�ؤلفة
ل�شخ�صي ��ة زفاي ��ج ه ��و �أن ��ه كان كرميا يف
ال�صداقة وم�ساملا ثم ملتزما يف ال�سيا�سة.
لك ��ن الأح ��داث امل�أ�ساوي ��ة الت ��ي ارتبطت
بن�شوب احلربني العامليتني «�أرغمته» على
�أن يتخذ موقفا .وكان موقفه هو «االنتحار
مع زوجت ��ه» بنف�س اللحظة احتجاجا على
احل ��رب .تتم الإ�شارة هن ��ا �إىل �أن امر�أتني
كان لهم ��ا مكان ��ة خا�ص ��ة يف حيات ��ه هم ��ا
زوجت ��ه «فريديري ��ك» و�سكرتريت ��ه «ل ��وت

الكتاب:
�ستيف��ان زفاي��غ ،ال�صدي��ق
اجلريح
ت�أليف :دومينيك بونا
النا�شر( :غرا�سيه) باري�س

التمان» ،التي غدت زوجته الثانية ورافقته
حتى �آخر يوم من عمره.
لك ��ن م ��ا تك�شف عنه امل�ؤلفة ه ��و �أن زفايج
ال ��ذي كان يظه ��ر للجميع �أن ��ه «رجل زاهد
وج� �دّي»� ،إمنا كان بـ «حاجة» طوال حياته
لـ «مغامرات قد تدوم �ساعات �أو �شهور».
تت ��م الإ�ش ��ارة �إىل �أن زوجت ��ه الأوىل
فريديري ��ك «تعبت» م ��ن «متطلبات ��ه» ومن
«مغامرات ��ه العاطفي ��ة» وانف�ص�ل�ا يف ع ��ام
 1932وكان ��ت قد هرب ��ت �إىل باري�س عام
 1938تاركة خلفها ع ��ددا من املخطوطات
التي و�ضع النازيون يدهم عليها.
�أم ��ا زوجت ��ه الثانية «ل ��وت التم ��ان» ،ف�إن
«قربها من كل ما كان يحبه ،هو الذي �أيقظ
غري ��زة احلب عن ��ده» ،كما تكت ��ب امل�ؤلفة.
وت�ش ��رح �أن هذه «املعجبة الأبدية» حاولت
عبث ��ا �أن تثني ��ه ع ��ن االنتح ��ار ودف ��ع به ��ا
�إخال�صها له �إىل املوت بجانبه ،وم�شاركته
رف�ضه للحرب.
وكان زفاي ��ج قب ��ل و�ص ��ول هتلر واحلزب
الن ��ازي �إىل ال�سلط ��ة يف �أملانيا ،قد ا�ضطر
ملغ ��ادرة النم�س ��ا ع ��ام  1934ك ��ي يعي� ��ش
متنق�ل�ا من فرن�سا �إىل انكلرتا ثم الواليات
املتحدة قبل �أن ي�ستقر نهائيا يف الربازيل
حيث «بدا له �أنه رمب ��ا ي�ستطيع �أن يعي�ش
�سعي ��دا بعيدا عن �ضو�ض ��اء احلرب» .لكن
«نزعته ال�سلمية» كما ت ��رى امل�ؤلفة ،منعته
م ��ن حتمل ذل ��ك «الن ��زوع احلي ��واين لدى

الب�شر».
ويف مواجه ��ة ذل ��ك ،واحتجاجا عليه ،قام
ب ��كل «ه ��دوء و�صف ��اء» بتنظي ��م انتح ��اره
برفق ��ة «ل ��وت» .ومل ين�س �أن يق ��ول وداعا
لأ�صدقائ ��ه ولأ�سرت ��ه و�أن يكت ��ب كذل ��ك
و�صيته.
وتنق ��ل امل�ؤلف ��ة عن ��ه كتابت ��ه لفريديريك،
زوجت ��ه الأوىل ،ال ��ذي حاف ��ظ معه ��ا على
�صداق ��ة عميق ��ة ،ما مف ��اده�« :أكتب لك هذه
الر�سال ��ة و�أن ��ا يف ال�ساع ��ات الأخ�ي�رة
م ��ن حيات ��ي .ال تت�ص ��وري ك ��م �أن ��ا �أح�س
بال�سعادة بعد اتخاذي هذا القرار».
لق ��د احت�سى �ستيف ��ان زفاي ��ج كمية كبرية
قاتل ��ة م ��ن «الفريون ��ال» وا�ستلق ��ى عل ��ى
فرا�شه ،ثم التحقت به «لوت» ،وهي بثوب
احلم ��ام ،وفعل ��ت ال�ش ��يء نف�س ��ه .مل يفهم
�أ�صدق ��اء زفاي ��ج فعلت ��ه .و�أعل ��ن �صديق ��ه
توما� ��س مان موقفا ناق ��دا ب�شدة لها متهما
الراحل بـ «الأنانية».
و�س�ي�رة حي ��اة كات ��ب يحظ ��ى باهتم ��ام
اجلمي ��ع ،وي�شي ��دون بالتزام ��ه ومبواقفه
العام ��ة ،علم ��ا �أن امل�ؤلف ��ة ت�ؤك ��د �أن جميع
�أعم ��ال �ستيف ��ان زفايج ،با�ستثن ��اء «العب
ال�شط ��رجن» بعي ��دة عن ال�سيا�س ��ة .وت�ؤكد
�أن و�ضعه حدا حلياته «منتحرا» احتجاجا
على احل ��رب وعلى النازي ��ة �أعطاه الكثري
م ��ن ال�صدقية عرب التطابق ب�ي�ن ما فكر به
وما فعله.
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برمت ��ه ..مل يفه ��م مل ��اذا كان ��ت عل ��ى �أوروبا
�أن تذه ��ب �إىل جحي ��م احل ��رب وتنتح ��ر.
وتف�سريه الذي يعطيه يجانب واقع احلال،
حي ��ث يت�ص ��ادم امل�صالح وي�ستع ��ر ال�صراع
م ��ن �أجل ال�سيطرة على م�ص ��ادر الرثوة يف
امل�ستعم ��رات ،وحيث تبحث كل دولة قومية
ر�أ�سمالية عن مناطق نفوذ �أكرب على ح�ساب
مناف�سيه ��ا ،وحيث يعمي اجل�ش ��ع والغرور
والتع�صب نفو�س بع�ض النا�س.
يكتف ��ي ت�سفاي ��ج بالتلمي ��ح �إىل �أن كل دولة
�شع ��رت "ب�أنها قوية على حني غرة ،ون�سيت
�أن كل دول ��ة �أخ ��رى �شع ��رت بال�ش ��يء ذاته،
و�أرادت املزي ��د ،و�أرادت �شيئ� � ًا م ��ن ال ��دول
الأخ ��رى" .و�آمن مع �أبناء جيله من املثقفني
الربجوازيني ب�أن هم�س العقل �سوف يُ�سكت
�صوت اجلنون يف اللحظة الأخرية ،غري �أن
ذلك ال�صوت كان من العت ��و والوح�شية �إىل
احل ��د ال ��ذي �أط ��اح بالعق ��ل ،ليفت ��ك ،من ثم،
بالب�شر والعمران.
ومن واديهم ال�سحري وثق املثقفون �أولئك،
ومنهم ت�سفايج ،بالعامل والأدب .وت�صوروا
�أن �أعم ��ا ًال فني ��ة و�أدبي ��ة رفيع ��ة ميكنه ��ا �أن
ُتعي ��د املهوو�س�ي�ن باحل ��رب �إىل ر�شده ��م.
"ويف �ساع ��ات احلما�سة العدي ��دة توهّ منا
�أنن ��ا ر�سمن ��ا طريق اخلال�ص للع ��امل .ولكن
الع ��امل ق ّلم ��ا هم ّت ��ه تل ��ك التجلي ��ات الأدبية،
وم�ض ��ى يف �سبيل ��ه امل�ش� ��ؤوم" .وغ ��ادر

دون �ستيفان زفايج مذكراته املو�سومة (عامل الأم�س) يف حلظة
ّ
حرجة من تاريخه ال�شخ�صي وتاريخ العامل .ففي مطلع الأربعينيات
من القرن املا�ضي كانت احلرب العاملية الثانية يف �أوج احتدامها ،فيما
كان هو يف الربازيل يخطط لالنتحار مع زوجته .وبدا كما لو �أن
كتابه ،هذا الأخري ،كان بيان ًا ختامي ًا م�ؤ�سي ًا حلياة مل ت�سر على ما
يرام .وقد حاول بحر�ص �شديد �أن يبقي على اتزان ذهنه ،و�صفاء
ذاكرته ،وهدوء نف�سه ،وهو يت�صدى للكتابة عن �ستة عقود �شهد
�أحداثها ،ال �سيما يف �أوروبا ،منذ ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر،
وحتى �ساعة انتحاره يف منفاه مبدينة برتوبولي�س الربازيلية يف
العام  .1942حيث جرت وقائع حربني عامليتني طاحنتني .و�صعدت
يف غ�ضون ذلك حركات �سيا�سية كربى مت�صارعة كال�شيوعية
والفا�شية والنازية ،ومعها ر�أت النور مدار�س وفل�سفات احلداثة يف
حقول الأدب والفن والفكر .فيما تغري الواقع اجليو �سيا�سي للقارة
العجوز حتت وط�أة ال�صراعات وامل�ؤامرات واحلروب .وما �أراد زفايج
نقله للقراء يف نهاية الأمر لي�س تفا�صيل �سريته الذاتية وح�سب،
و�إمنا ر�ؤيته لتحوالت ع�صره ،بعدِّ ه �شاهداً من طراز فريد ،على ما
جرى حق ًا يف تلك احلقبة العا�صفة .فكتاب (عامل الأم�س /ترجمة:
عارف حديفة ..دار املدى ـ دم�شق )2007 /هو �شهادة يعتد بها عن
جيله وزمنه� ،أدىل بها وك�أنه يرمي �إىل التخفف من عبء باهظ يثقل
كاهله ،وقبل �أن ي�ضع حداً ،باختياره احلر ،حلياته ،يف منفاه البعيد.
ومن يقر�أ الكتاب بروية يدرك �أي قدر من املرارة والغ�ضب كانت
روحه تنطوي عليه ،وكم عانى من �أجل �أ ّ
ال تظهر بني �سطوره تلك
املرارة وذلك الغ�ضب ،باحلدّ ة التي كان ي�شعر بها يف �أعماقه.

�سعد حممد رحيم

ذل�����ك االن����ه����ي����ار ف����ي ع����ال����م األم����س
لسـتيفان زفايـج
ي�ص ��ف ت�سفاي ��ج الف�ت�رة م ��ا قب ��ل احل ��رب
العاملي ��ة الأوىل بـ (ع�صر الأم ��ن الذهبي) �إذ
ن�س ��ي الع ��امل الغرب ��ي العن ��ف واملواجهات
امل�سلح ��ة� ،أو كاد .وان�شغ ��ل بالثقافة واملتع
احل�سية واقتنا�ص ف ��رح احلياة� .أما "فينا"
الت ��ي ولد وعا� ��ش فيه ��ا �شط ��ر ًا عري�ض ًا من
حيات ��ه ،فكانت مدينة زاهية ،مرهفة الذوق،
�سخية ،تبحث ع ��ن امل�س ّرات ،تتع�صب للفن،
وتهي ��م بالثقاف ��ة ..يقول" :ولكن م ��ا الثقافة
�إنْ مل تك ��ن خماتل ��ة احلي ��اة املادي ��ة الفظة،
واحل�ص ��ول منها على الف ��ن واحلب� ،أرق ما
فيها ،و�أبدع ��ه ،و�أكرثه �سح ��ر ًا وغمو�ض ًا".
هناك حيث "املو�سيقا ،والرق�ص ،وامل�سرح،
واملحادث ��ة ،وال�سل ��وك امل ��دين الالئق كانت
مرعية باعتبارها فنون ًا �شخ�صية".
كان ��ت تل ��ك حي ��اة برجوازية بط ��رة ،ملونة
وممو�سق ��ة .وع ��ن ذاك يخربن ��ا �أن كل م ��ن
عا�ش يف "فين ��ا" كان ي�ست�شع ��ر الإيقاع يف
اله ��واء" ،وكما لو �أن ه ��ذه امللكة املو�سيقية
ق ��د عبرّ ن ��ا عنه ��ا ،نح ��ن الك ّت ��اب ،يف نرثن ��ا
املكتوب بكل عناية .ف�إن الإح�سا�س بالإيقاع
ق ��د دخ ��ل يف �سل ��وك الآخري ��ن االجتماع ��ي
وحياته ��م اليومي ��ة" .كان ت�سفاي ��ج ،يومها،
(ومعه برجوازي ��ة �أوروبا) بعي ��د ًا جد ًا عن
حم ��ن اجله ��ة الأخ ��رى م ��ن الع ��امل� .أق�صد:
ع ��امل ال�ش ��رق واجلن ��وب .ومل تك ��ن ق�ضية
اال�ستعم ��ار قد هيمن ��ت على املن ��اخ الفكري
وال�سيا�س ��ي مثلم ��ا �سيح�ص ��ل بع ��د احلرب
الثانية.

مل يك ��ن م ��ن ب�ي�ن برجوازي ��ي ومثقف ��ي ذلك
الزم ��ن من يفك ��ر باحلرب واخل ��راب ،وك�أن
احلرب مل تكن �سوى ظاهرة تخ�ص الع�صور
ال�سالفة الهمجية ،واجلاهلة ،والعمياء التي
مل تك ��ن قد اكت�شف ��ت فتنة احلي ��اة بعد .كان
ذل ��ك الوه ��م ي�ستحوذ عل ��ى العق ��ول ،ويب ّلد
نوع ًا ما احل� ��س ال�سيا�سي الواقعي ال�سليم،
فيم ��ا �شبح احل ��رب يت�سلل خفي ��ة ،والنا�س
غافل ��ون� ،إىل �ش ��وارع �أوروب ��ا اخللفي ��ة،
ويح ��وك �شبكته املميتة يف �أقبي ��ة ال�سيا�سة
وامل�صالح الهوج ��اء ..كانت �شهوة ال�سلطة،
كم ��ا هو �ش�أنه ��ا يف كل زمان وم ��كان ،حتفر
عميق� � ًا ،وم ��ن دون ح�ساب للثم ��ن الإن�ساين
الفادح ،حتت ال�سط ��ح الرباق ،للإطاحة مبا
هو قائم وتدمريه.
حت ��در ت�سفايج م ��ن عائلة يهودي ��ة مو�سرة،
وعا� ��ش طفولة ومراهقة �آمنت�ي�ن� .أما بيئته
فكان ��ت حمافظ ��ة ،عموم� � ًا ،له ��ا تقاليده ��ا
ال�صارم ��ة ،ال�سيم ��ا يف جم ��ال العالق ��ات
العاطفي ��ة ب�ي�ن اجلن�سني .وعل ��ى الرغم من
�إقبال ��ه املحم ��وم ،مبكر ًا ،عل ��ى تثقيف ذاته،
�إ ّال �أن ��ه كان متذم ��ر ًا م ��ن مدر�ست ��ه الثانوية
مبناهجها املتحج ��رة ،وقوانينها ال�صارمة:
"كانت املدر�سة بالن�سبة لنا �إكراه ًا ،وبرم ًا،
وانقبا�ض� � ًا ،مكان ًا ن�ضطر فيه �إىل (تع ّلم ما ال
ي�ستحق التعلم) مبقادي ��ر دقيقة" .وقد فهم،
ولك ��ن بعد حني� ،أن ه ��ذا الأمر كان مق�صود ًا
حي ��ث تخ�شى ال�سلط ��ات ال�شب ��اب و�شغفهم
بالتغي�ي�ر والتح ��والت ال�سريع ��ة ،وال تث ��ق
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بهم .فر�سال ��ة تلك املدار�س ،كم ��ا يقول" :مل
تك ��ن ،يف احلقيقة ،ت�سهم يف تقدمنا ،بل يف
ت�أخري منوِّ نا ،و�أ ّال ت�صوغنا من الداخل ،بل
�أن تع ّدن ��ا ب�أق ��ل م ��ا ميكن م ��ن التعار�ض مع
اخلط ��ة املر�سومة ،و�أ ّال تزي ��د مقدراتنا ،بل
ِّ
وت�سطحه ��ا" .وكذلك،
�أن تخ�ضعه ��ا للتحكم
مل تك ��ن الدرا�س ��ة يف اجلامع ��ة مغري ��ة له..
مل يجذب ��ه �أي ف ��رع� ،أو �أي �أ�ست ��اذ .وكان قد
ُمن ��ح احلري ��ة كامل ��ة ،م ��ن قب ��ل عائلته ،يف
�أن يخت ��ار جم ��ال تخ�ص�صه ،بي ��د �أن طريقة
التعل ��م واالخت�صا�صات كله ��ا مل تكن لت�شبع
نه ��م �شخ�ص ل ��ه طبيعته وميل ��ه �إىل الإنتاج

الإبداع ��ي .و�أخ�ي�ر ًا اجت ��ه نح ��و درا�س ��ة
الفل�سفة ،ال تلبية لن ��داء داخلي ،و�إمنا لأنها
الن ��وع الأق ��ل �إزعاج ًا ل ��ه .ويف ه ��ذا الوقت
�أ�ضح ��ى يكت ��ب الق�صائ ��د وين�شره ��ا يف
ال�صح ��ف واملج�ل�ات ،حتى جاءت ��ه اللحظة
ال�سعي ��دة ح�ي�ن وافقت دار ن�ش ��ر كربى على
طب ��ع جمموعت ��ه ال�شعري ��ة الأوىل .وكان ��ت
املفاج� ��أة ملّ ��ا طل ��ب من ��ه املو�سيق ��ار ال�شهري
ماك� ��س رج�ن�ر تلحني �س ��ت م ��ن ق�صائدها..
يقول�" :إن �أ�شعاري املهملة منذ عهد بعيد قد
حملتها عرب الزمن مو�سيقا فنان كبري".
�أتاح ��ت له �شهرته التع ّرف عل ��ى �أهم �شعراء
ع�ص ��ره وك ّتاب ��ه وفنانيه .وهرب� � ًا من عقدة
الأم ��ان التي زرعها فيه ي�س ��ر حياته وغناها
امل ��ادي فق ��د مال بروح ��ه نحو �أولئ ��ك الذين
ُتطل ��ق عليهم ت�سمي ��ة الأف ��راد ذوي القلوب
الو ّق ��ادة ،الذي ��ن ه ��م ب�ل�ا ه ��دف ،ويبددون
وي ��زدرون كل �شيء .وهذا م ��ا جعله مفتون ًا
بالغرائ ��ب .وفيما بع ��د راح ينزع نحو ر�سم
الطبائ ��ع العنيف ��ة اجلاحم ��ة يف ق�ص�ص ��ه
ورواياته.
ويف باري� ��س ،يف �أوج �سني فتوته و�شبابه
ج ��ال يف ال�شوارع بحث ًا عن "باري�س هرني
الراب ��ع ،ولوي� ��س الراب ��ع ع�ش ��ر ،ونابليون
والثورة ،ع ��ن باري�س ريتيف دوال بريتون،
وبل ��زاك ،وزوال ،و�ش ��ارل ـ لوي� ��س فيلي ��ب،
ب ��كل �شوارعه ��ا و�شخ�صياته ��ا و�أحداثها".
التق ��ى �أدب ��اء كب ��ار ،وتنق ��ل ب�ي�ن امل�س ��ارح
ومعار� ��ض الت�شكي ��ل وقاع ��ات املو�سيق ��ى،

وارت�ش ��ف بلذة ق�صوى م ��ن منابع الفنون..
دخل مر�س ��م رودان ،و�ألف ��ى نف�سه غري قادر
عل ��ى الكالم وه ��و يقف بني متاثيل ��ه ،وك�أنه
�أحده ��ا ،كما ي�صف لن ��ا .كان مرتبك ًا ،روحه
ترتع� ��ش يف ح�ضرة الفن املله ��م ،احلقيقي.
وو ّد ل ��و يق ّب ��ل يد ذل ��ك الفنان الكب�ي�ر بعدما
بقي يراقبه ل�ساعة وهو ير�سم يف حمرتفه:
"لقد ر�أيت يف تلك ال�ساعة ال�سر اخلالد لكل
ف ��ن عظيم" .و�ص ��ارت �أوروبا كله ��ا ف�ضاءه
الروح ��ي والإبداع ��ي ..ذه ��ب �إىل �إيطالي ��ا
و�إنكل�ت�را وبلجي ��كا وهولن ��دا وغريه ��ا من
البل ��دان ،جاع�ل ً�ا م ��ن �شق ��ة ل ��ه يف "فين ��ا"
جمرد موطئ ومر�سى ،يع ��ود �إليها من �أجل
الراح ��ة واالنط�ل�اق ثانية فيم ��ا بعد .ولكن،
م ��ن الغريب ،يف هذه الآونة� ،أن يطغي عليه
�إح�سا� ��س ب�أن كل �شيء حول ��ه م�ؤقت ،و�إىل
زوال .ول ��ذا مل يرتبط بق ��وة ب�أي مكان .ذلك
الإح�سا� ��س �سيعينه يف مواجه ��ة ال�صدمات
بع ��د �سن ��وات قليلة ح�ي�ن ي�شرع ذل ��ك العامل
الآمن واملرتف وامل�سامل حوله ،ومثلما يبدو
يف ظاهره ،باالنهيار بفعل وح�ش احلرب.
كان ��ت ر�ؤيت ��ه �آن ��ذاك �إىل كل م ��كان ي ��زوره
رومان�سية حامل ��ة .وقد ر�أى يف �أمريكا التي
ع�ب�ر املحي ��ط �إليها ب�أنه ��ا "وال ��ت وايتمان،
و�أر� ��ض الإيق ��اع اجلدي ��د ،وع ��امل الأخ ��اء
الق ��ادم" .ويب ��دو �أن روحه املرتع ��ة بال�شعر
واملو�سيق ��ى والأل ��وان كان ��ت تعجز يف ذلك
الوق ��ت ع ��ن حت�س�س دبي ��ب اخلط ��ر القاتل
ال ��ذي ي�س ��ري حت ��ت جل ��د الع ��امل الغرب ��ي

ال�شب ��ان �إىل احلرب بج ��ذل ،وبكراهية غري
مفهوم ��ة للآخر /العدو .غري �أنهم �سرعان ما
اكت�شفوا �أن احلرب �أبعد ما تكون عن النزهة
ورومان�سية البطولة مثلما تخيلوها ،بعدما
تناث ��رت اجلث ��ث يف اخلن ��ادق وتعفن ��ت،
وامتلأت املدن اخلربة باملعاقني واملت�شردين
واجلوع ��ى ،و�سار اجلمي ��ع يف درب الآالم.
وكان �أ�ش ��د ما ي�ضايق ت�سفاي ��ج هو �أن كرث ًا
م ��ن �أ�صدقائ ��ه احلميم�ي�ن ينتم ��ون �إىل تلك
البلدان التي حتاربها بالده .ويف �سوي�سرا
�سي ��زور روم ��ان روالن الفرن�سي يف غرفته
ال�صغ�ي�رة" :كن ��ت م ��درك ًا �أن ال�صديق الذي
�أواجهه �أهم رج ��ل يف ذلك الوقت الع�صيب،
و�أن �ضم�ي�ر �أوروب ��ا الأخالق ��ي كان يتكل ��م
من خالله".
انته ��ت احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،وهُ زم ��ت
�أملاني ��ا ،ومعه ��ا ب�ل�اده النم�س ��ا ،فع ��اد �إليها
وق ��د احت�ش ��د يف العا�صم ��ة وحده ��ا مليونا
جائ ��ع وب ��ردان .و�إذذاك �شع ��ر مب�س�ؤوليته
الأخالقي ��ة يف �أن يجع ��ل م ��ن فن ��ه و�سيل ��ة
لتجاوز الهزمية .وهن ��ا يبد�أ ب�سرد تفا�صيل
ذلك الكفاح املرير ال ��ذي خا�ضه �أبناء جلدته
م ��ن �أجل احلي ��اة واحلري ��ة .وكان رد الفعل
هائ�ل ً�ا عل ��ى العامل الق ��دمي وتقالي ��ده ومثله
الزائف ��ة .ورغب اجليل اجلديد بالتمرد على
كل ما ميت ب�صلة �إىل املا�ضي ،و�صياغة قدره
اخلا� ��ص ،والتحلي ��ق يف امل�ستقبل .وجتلى

التعرف
�أتاحت له �شهرته
ّ
عل��ى �أه��م �شع��راء ع�صره
وك ّتاب��ه وفناني��ه .وهرب ًا
م��ن عق��دة الأم��ان الت��ي
زرعه��ا في��ه ي�س��ر حياته
وغناه��ا امل��ادي فق��د م��ال
بروحه نحو �أولئك الذين
ُتطل��ق عليه��م ت�سمي��ة
الأف��راد ذوي القل��وب
الوقّ��ادة ،الذي��ن ه��م بال
هدف ،ويبددون ويزدرون
كل �ش��يء .وه��ذا ما جعله
مفتون�� ًا بالغرائ��ب .وفيما
بع��د راح ينزع نح��و ر�سم
الطبائع العنيفة اجلاحمة
يف ق�ص�صه ورواياته.

ه ��ذا الأم ��ر ب�أو�ض ��ح م ��ا يك ��ون يف ميادين
الفن ��ون والآداب "فق ��د �أعل ��ن الر�سام ��ون
اجلدد �أن كل ما �أبدعه رمربانت ،وهولباين،
وفيال�سكوي ��ز قد انتهى �أم ��ره ،و�شرعوا يف
�أكرث التجارب التكعيبية وال�سريالية �إغراب ًا
وخيالي ��ة .فف ��ي كل �ش ��يء �أُق�ص ��ي العن�صر
املفه ��وم :اللح ��ن يف املو�سيق ��ا ،وال�شبه يف
اللوحات ،والو�ضوح يف اللغة".
عا�ش ��ت ب�ل�اده النم�س ��ا �أ�س ��و�أ �سنواتها بعد
احل ��رب ،نف�سي� � ًا ب�شعوره ��ا بع ��ار الهزمي ��ة
وال ��ذل ،واقت�صادي� � ًا ب�شي ��وع الت�ضخ ��م
والبطال ��ة والفق ��ر واخل ��راب ،و�سيا�سي� � ًا
بتقل� ��ص م�ساح ��ة الإمرباطوري ��ة وفقدانها
هيبته ��ا .وعل ��ى الرغ ��م من مرور م ��ا يقارب
العق ��د ( 1924ـ  )1933م ��ن ال�سالم ،قبل �أن
يجلب الفو�ضى لأوروبا والعامل ذلك الرجل
الذي ا�سمه هتلر .ف�أملانيا املجاورة ،ب�شعبها
املن�ضب ��ط وروحها الع�سكرية ،والتي نعمت
باحلري ��ة �أخ�ي�ر ًا ،مل تعرف م ��اذا تفعل بهذه
النعمة ،وله ��ذا �س ّلمت زم ��ام م�صريها ثانية
ملن يريدون �سلب تلك النعمة /احلرية منها.
وهك ��ذا كان .وما �سعّر حق ��د الأملان وجعلهم
يتقبل ��ون هتل ��ر بحما� ��س ه ��و الت�ضخم كما
يقول ت�سفايج .هتلر الذي ا�ستطاع مبكره �أن
يخدع اجلميع وميهِّد للفو�ضى القادمة�" .إن
هتل ��ر مل ينجز �شيئ ًا �أبرع م ��ن هذه الطريقة
يف تلم� ��س طريق ��ه عل ��ى مهل ��ه ،وال�ضغ ��ط
املتوا�ص ��ل ،م ��ع تزاي ��د القوة ،عل ��ى �أوروبا
الت ��ي كانت مت�ضائل ��ة �أخالقي ًا ،ث ��م ع�سكري ًا
�أي�ض� � ًا" .و ُنفذت اخلط ��ة اجلهنمية :ع�سكرة
املجتم ��ع ،وبن ��اء الدول ��ة البولي�سية ،وزرع
اخلوف يف النفو� ��س ،وقمع احلريات ب�أ�شد
الو�سائ ��ل ق�سوة ،و�إح ��راق الكتب و�إعدامها
قب ��ل الإق ��دام عل ��ى ت�صفي ��ة املعار�ض�ي�ن من
الب�شر.
"وهن ��اك كان ��وا يثبتون الكت ��ب بامل�سامري
عل ��ى �آل ��ة الت�شه�ي�ر اخل�شبي ��ة عل ��ى ع ��ادة
الأمل ��ان القدم ��اء ...وق ��د ح�صل ��ت �أن ��ا عل ��ى
ن�سخ ��ة �أح ��د كتبي مثقب ��ة بامل�سام�ي�ر هدية
من طالب �صديق كان قد ا�سرتدها بعد تنفيذ
حكم الإعدام بها".
توا�صل ت�سفايج ،يف الفرتة ما بني احلربني،
م ��ع ك ّتاب وفناين ومفك ��ري ع�صره الكبار..
منهم الروائي مك�سي ��م غوركي ،واملو�سيقي
�شرتاو�س ،والر�س ��ام �سلفادور دايل ،وعامل
النف� ��س الأ�شه ��ر فرويد .وظلت �س ��وق كتبه
رائج ��ة ،تباع منها مئات �آالف الن�سخ ،وهذا
ما �أزعج هتلر �شخ�صي ًا ،ف�سجل ت�سفايج هذا
الأمر ك�شيء �سار يف حياته .وكان يف قرارته
يحد� ��س بالكارثة التي تلوح نذرها" .بدا يل
�أن �أوروب ��ا يحك ��م عليه ��ا جنونه ��ا باملوت،
�أوروب ��ا موطنن ��ا املقد� ��س ،مه ��د ح�ضارتنا
العار�ضة وهيكل �آلهتها" .وكان حم ّتم ًا عليه
�أن يب ��د�أ رحلة الهج ��رة والت�شرد ثانية ،و�أن
يواجه نظرات احلق ��د والريبة من مواطني
البل ��دان الأخرى لأنه ينتم ��ي �إىل الأمة التي
حتاربهم .وي�صف بدق ��ة م�ؤملة حالة املهاجر
واملنف ��ي ال�شعوري ��ة ،ه ��و املواط ��ن العاملي
مثلم ��ا ي�صف نف�سه� ،إذ "ي�أخذ احرتام الذات
بالت�ضا�ؤل ،وكذلك الثقة بالنف�س ...لقد ُد ِّمر
�إىل الأب ��د تطابقي الطبيعي م ��ع �أ�صل ذاتي
علي �شع ��ور ب�أن
وجوهره ��ا ...وا�ستح ��وذ ّ
عل � ّ�ي �أن �أع�ِّب� ررِّ ع ��ن امتن ��اين ع ��ن كل ن�سمة
�أحرم منها �شعب ًا �أجنبي� � ًا" .وعلى الرغم من
�أن ��ه كان م�ؤمن� � ًا ب� ��أن الع ��امل �سيتخطى هذه
املحن ��ة الرهيبة ،ولكن �أنهكه ،و�أرهق ذهنه،
ت�س ��ا�ؤل م� ��ؤداه :كم مطهِّر وك ��م جحيم على
ذلك العامل اجتيازه قبل ذلك؟.
يف � 15آب  1941رح ��ل �إىل الربازي ��ل م ��ع
زوجت ��ه �إليزابث �شارل ��وت زفايج ،ويف 23
�شباط  1942انتحرا مع ًا بعد �أن كتب ر�سالة
�شكر للربازيل الكرمية التي و ّفرت له �أ�سباب
الراح ��ة ..يق ��ول يف نهاي ��ة ر�سالت ��ه تلك" :
حتيات ��ي �إىل كل �أ�صدقائي ع�سى �أن تت�سنى
لهم ر�ؤية الفجر بعد هذا الليل الطويل! وها
�أنا �أتقدمهم ،وقد فرغ �صربي متام ًا".
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س��اعات الق��در ف��ي
تاريخ البشرية
خال�ص جلبي
كتب العقاد �ساعات بني الكتب ف�أجاد .واتبعت مكتبة امللك عبد العزيز تقليدا جميال
يف ا�ستدعاء املثقفني لرواية جتربتهم مع الكتاب ،وعلى املرء �أن يتبع تقليدا مثمرا
يف حيات ��ه� ،أال مي ��ر عليه �أ�سبوع �إال وقر�أ كتابا ،واطل ��ع على مو�ضوع مثري ،وهذا
يعن ��ي �أن يزور املكتب ��ات كما يزور النا� ��س �أيكيا للمفرو�شات ،وامل ��والت للت�سوق
واالنتفاخ بالهامبورجر والآي�س كرمي.
وت�ضيي ��ع الوق ��ت �سهل ،ومن ال�صعب عل ��ى �شعب ثرثار التنبه لوق ��ع �أقدام الوقت
الهارب .و�أعظم ر�أ�سمال هو الوقت .وهو عند البع�ض يعني املال ،ولكنه �أعظم من
املال فهو ر�صيد اجلنة �أو النار.
والإن�سان كمعادلة هو جمموع حلظات اجلهد الواعي ،مع مالحظة اال�ستجمام بني
حلظ ��ات الإنتاج ،ولي�س العك�س فتكون احلياة ك�سال وبطرا وغيبة و�أكال وجماعا،
مع حلظات نادرة للنمو املعريف ،فهذه هي حياة الكافرين ،الذين يتمتعون ويلهيهم
الأمل وي�أكلون كما ت�أكل الأنعام.
و�أن ��ا �أعرف �ضعف املكتبات ون ��درة الكتب اجليدة ،و�أزع ��م لنف�سي �أنني ا�صطدت
خ�ل�ال �أربع�ي�ن �سنة من حيات ��ي  400كتاب ،ميك ��ن �أن تو�صل الإن�س ��ان �إىل �سدرة
املنتهى يف التح�صيل العلمي ،الذي لي�س له �سقف وقرار وعمق ،وفوق كل ذي علم
عليم ،ولكنها جزر يف حميط ال �شواطئ له.
ويف ه ��ذا الأ�سبوع انتهيت من كتاب (�ساعات الق ��در يف تاريخ الب�شرية) للروائي
النم�ساوي �ستيفان زفايج ،واطلعت على كتاب (كيف تقر�أ كتابا) لفان دورن و�آدلر،
وكذل ��ك (ينبوع ال�شباب) لروبرت �سيبا�ستي ��ان ،وكلها كتب رائعة ين�صح باالطالع
عليها ملن عنده �صرب القراءة.
كتاب زيفايج  14حمطة يف التاريخ الإن�ساين ،يزعم فيها الروائي �أن تاريخ اجلن�س
الب�ش ��ري في ��ه تغري وح�سم ،وهو ينهج نف�س نهج كتاب �سبع معارك فا�صلة� ،أو ذلك
ال ��ذي �صن ��ف �أهم مائة و�سبعة ع�شرين كتابا يف تاري ��خ العقل� ،أو (مايكل هاردت)
الفلك ��ي الأمريكي الذي �سرق كتابه كاتب عربي ،ور�صع ا�سمه عليه ،بعنوان املائة
الأعظم يف تاريخ الب�شر �أولهم حممد �ص ،وو�ضع الثاين �إ�سحاق نيوتن.
ونحن نفخر بالأول ،ولكن الثاين حتكم؟
وزيفاي ��ج يذك ��ر ق�ص�صا عجيبة عن باب من�سي (ك�ي�ركا بورتا) يف ال�سور الداخلي
�سمح للعثمانيني بولوج �سور الق�سطنطينية.
و�أعظم �شعر كتبه جوتة من حلظة قبلة من �أولريكه فون فول�ستوف بنت  19ربيعا
وه ��و ابن  74عاما ،و�شي�شرون �أب ��و اجلمهورية كيف �أ�ضاع اللحظة اخلالدة ،بعد
مقتل قي�صر يف ا�ستعادة اجلمهورية فدلفت روما للحرب الأهلية.
وودرو ويل�سون �صاح ��ب املبادئ الـ  14لع�صبة الأمم كيف متكن منه ال�سيا�سيون
كليمن�ص ��و و�أ�شباهه يف  15ني�س ��ان  1918يف م�ؤمتر ال�صلح يف باري�س؛ فذهبت
مبادئ ��ه �أدراج الرياح ،و�سلم الراين والألزا�س لذئ ��اب ال�سيا�سية الفرن�سيني ففتح
الباب للحرب العاملية الثانية.
وكي ��ف �ضاع ��ت واترلو م ��ن يد نابلي ��ون ،بحماقة اجل�ن�رال غرو�شي ال ��ذي �أ�ضاع
الفر�ص ��ة اخلال ��دة باالتباع احل ��ريف للأوام ��ر؛ ف�ض ��اع يف غاب ��ات بوهيميا خلف
اجلي� ��ش الربوي�س ��ي امله ��زوم مط ��اردا ،والأملان كان ��وا يف واترلو م ��ع ولنجتون
يطحن ��ون ناي ونابيلون واجلراند �أرم ��ي اجلي�ش العظيم .وبطل اكت�شاف القطب
اجلنوب ��ي �سكوت وهو يخط الأ�سط ��ر الأخرية لزوجته ويقول زوجتي ثم ي�شطب
ويقول �أرملتي فقد و�صلوا القطب ولكن �أمواتا؟
وكذل ��ك ق�صة م ��د كابل التلغراف ب�ي�ن �أوربا و�أمريكا ،يف ملحم ��ة من �أعظم مالحم
العل ��م والتقني ��ات ،على ي ��د �سايرو�س فيل ��د ،والف�شل املتكرر ال ��ذي ال يحطم �إرادة
العظماء؟
وق�ص ��ة الغربال امل�شئوم يف كاليفورنيا ،حني اكت�شف الذهب يف �أر�ض �سوتر؛ فلم
تب ��ق �أر�ضا ومات فقريا ،وه ��و ميتلك �إمرباطورية من الذه ��ب اخلال�ص ولكن بيد
احلرامية ولي�س بيده؟
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الكاتب واملفكر النم�ساوي �ستيفان زفايج ( )1942-1881له �شهرة وا�سعة بكتاباته يف �شتى املجاالت من �شعر ورواية
وق�ص��ة ق�صرية وم�سرحية ،لكن حظيت درا�ساته التي ح��اول عربها �سرد تفا�صيل حياة عدد كبري من عباقرة
الع��امل باهتم��ام منقط��ع النظري كما ترجم��ت هذه الدرا�س��ات اىل لغات عاملي��ة خمتلفة البتعاده ع��ن الأ�سلوب
التاريخ��ي �أو التوثي��ق واعتماده على التف�س�يرات النف�سي��ة وال�سيكولوجية ودرا�سة ال�شخ�صي��ات التي اختارها
بطريق��ة تعتمد ب�شكل �أ�سا�س��ي على نتاجها الفك��ري �أو الأدبي بطريقة التحليل واال�ستق�ص��اء واال�ستقراء وهو
الأ�سلوب الذي امتاز به ت�سفايج عن غريه من الباحثني،
وم��ن �أهم درا�س��ات زفايج املرتجم��ة للغة العربية جمموع��ة ترجمها عن اللغ��ة الأملانية الأ�ست��اذ حممد جديد
لي�ضعه��ا يف كت��اب (بناة العام) ال��ذي جاء يف جزءي��ن ،الأول ن�شر ع��ام  1970وتناول ال�شاعر الأمل��اين هولدرلن،
والروائ��ي الرو�سي فيدور د�ستويف�سكي ،والروائي والقا�ص الفرن�سي بلزاك ،والثاين ن�شر عام  1993وتناول حياة
و�أعمال الروائي االنكليزي ت�شارلز ديكن��ز والروائي الرو�سي تول�ستوي والروائيني الأملانيني �ستاندال وكالي�ست
وكال اجلزءين من القطع املتو�سط طبعت يف دار املدى للثقافة والن�شر يف دم�شق � -سوريا.

بنـــاة العـالــم
عر�ض :زينة الربيعي
والقارئ للكتاب يالحظ مدى ا�ستفادة زفايج
من درا�سته علم النف�س الذي كر�سه �أي�ض ًا يف
كتاباته للروايات النف�سية ،واختلفت �أحجام
الف�ص ��ول التي خ�ص�صت للمبدعني كل ح�سب
�أهميت ��ه وطبيع ��ة ابداعه ،كما ه ��و احلال مع
د�ستويف�سك ��ي وتول�ست ��وي اللذي ��ن حظي ��ا
مب�ساحة وا�سعة جد ًا من حجم اجلزءين ،كما
اعتمد زفايج عل ��ى �أ�سلوب مبتكر يف تعريفه
لأبط ��ال درا�ساته عندما جعله ��م يعرفون عن
نف�سه ��م ع�ب�ر اقتبا�س ��ه لأجزاء �صغ�ي�رة مما
كتب ��وه ليفتت ��ح به ��ا كل واح ��د منه ��م للف�صل
املخ�ص� ��ص له ،ليتابع بعده ��ا زفايج الغو�ص
يف تفا�صي ��ل �أعماله ��م وابداعاته ��م لتتحول
ف�صول كتابه اىل مر�آة تعك�س جميع الظروف
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة
والأخالقي ��ة لأوروب ��ا يف مراحل خمتلفة من
الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر التي ت�أثر به ��ا �أ�صحاب
ف�ص ��ول الكت ��اب وحولها و�أع ��ادوا �صياغتها
ب�أ�سلوبه ��م اخلا� ��ص ال ��ذي يتع ��دى جمي ��ع
احل ��دود ال�ضيقة ويتح ��ول اىل ر�سالة عاملية
تالم� ��س االن�ساني ��ة جمع ��اء ،هذا م ��ا ي�ؤكده
زفاي ��ج يف مقدمة درا�سته ع ��ن د�ستويف�سكي
حيث يقول( :انه من الأم ��ور ال�صعبة والتي
تزي ��د امل�س�ؤولية �أن يتح ��دث املرء عن فيدور
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د�ستويف�سك ��ي و�أهميت ��ه بالن�سب ��ة اىل عاملنا
الداخلي حديث ًا له قيمة ،لأن ات�ساع مدى هذا
الوحي ��د وجربوته يقت�ضيان مقيا�س ًا جديد ًا.
ذلك لأن ��ه يخيل للمرء للوهلة الأوىل �أنه يجد
عم�ل� ًا مغلق ًا عل ��ى نف�سه ،و�أنه يج ��د �أديب ًا ،ثم
يكت�ش ��ف �شيئ ًا ال ح ��دود له ،كون ًا ل ��ه كواكبه
الدوارة اخلا�صة به ومو�سيقاه الأخرى التي
ترتدد يف �أجوائه) ،ويبني الكاتب جانبا اخر
من ما�س ��اة حياة دو�ستويف�سك ��ي حيث يبني
ان اخل ��وف هو االنطب ��اع االول الذي يتوىل
املرء دائما اجتاه دي�ستويف�سكي ,واالنطباع
الث ��اين فح�سب هو انطب ��اع العظمة.على ان
م�صريه اي�ض ��ا يبدو اول االم ��ر لدى النظرة
العاب ��رة قا�سي ��ا فظ ��ا مبقدار مايب ��دو حمياه
فالحي ��ا وعاديا.ويح�س املرء بذلك اول االمر
تعذيب ��ا المعن ��ى له ,ذل ��ك الن ه ��ذه ال�سنوات
ال�ستني تع ��ذب اجل�سد املتداع ��ي بكل ادوات
التعذي ��ب فمح ��ك املحن ��ة يجل ��و احل�ل�اوة
ع ��ن �شباب ��ه وع ��ن �شيخوخته ومن�ش ��ار االمل
اجل�سدي ي�صل يف عظامه وم�سمار احلرمان
احلل ��زوين يتغلغ ��ل في ��ه بق�سوة حت ��ى يبلغ
ع�ص ��ب احلي ��اة ,وترتع ��د ا�س�ل�اك االع�صاب
امل�شتعل ��ة وتنتف� ��ض يف غ�ي�ر انقط ��اع خالل
اع�ضائ ��ه,ومل يذخرع ��ذاب ومل ين�س تعذيب

ويب ��دو ان ه ��ذا امل�ص�ي�ر اول االم ��ر ق�س ��وة
المعنى لها النه كان يراد ان ينحت منه �شيء
خال ��د وان ��ه كان هائ�ل�ا ليكون مالئم ��ا لرجل
هائل.والي�شبه طريق حياته يف اي نقطة من
نقاطه الطريق العري� ��ض املمهد متهيدا جيدا
وال ��ذي �س ��ار علي ��ه كل االدب ��اء االخرين يف
الق ��رن التا�سع ع�شر ويح�س امل ��رء هنا دائما
ب�أل ��ه للق ��در غا�ضب يجد متع ��ة يف ان يخترب
نف�س ��ه اختبار قوي ��ا قا�سيا مع اق ��وى النا�س
فم�صري د�ستزيف�سك ��ي م�صري مطبوع بطابع
العه ��د الق ��دمي م ��ن الكت ��اب املقد� ��س ,م�صري
بط ��ويل ولي�س فيه �شيء من الع�صر احلديث
واحلياة املدنية العادية.
وال�شخ�صي ��ة االخرى الت ��ي تناولها �ستيفان
زفايج يف درا�سته هو هلودرن ويبد�أ الف�صل
باحلدي ��ث مبقولة مهمة يف" موت امبدوقل"
((لق ��د كان الليل وال�ب�رد خليق�ي�ن ان ي�سودا
االر�ض�ي�ن وكانت الروح خليقة ان جتهز على
نف�سه ��ا لو ان االلهة اخلرية مل تبعث من حني
اىل اخ ��ر مبثل ه�ؤالء الفتي ��ان ,لتنع�ش حياة
النا�س الذابلة))
الق ��رن اجلديد ,الق ��رن التا�سع ع�شر ,اليحب
�شبابه فقد ن�ش�أ جيل متوقد انه يندفع اندفاعا
ناري ��ا جريئا من كل م�سارات الريح يف وقت

واحد ,م ��ن جالميد اوروب ��ا املت�صدعة نحو
�شف ��ق فج ��ر حري ��ة جدي ��دة لق ��د بع ��ث نف�س
الثورة احلياة يف ه�ؤالء الفتيان.
وينتهي متحدثا بطريقة التخلو من اجلمالية
والدق ��ة حي ��ث يب�ي�ن ان ال�ص ��ورة الفكري ��ة
تختفي لهول ��درن يف ركام الن�سي ��ان اعواما
وعقودا كما يختفي متثال اغريقي يف ح�ضن
االر�ض ولكن عندما ينقب عن الفلذة املبتورة
اخريا جهد ينطوي على احلب ويخرجها من
الظ�ل�ام ي�شعر جيل جديد,وقد تواله العجب
,بنقاء �صورة الفت ��ى املرمرية الذي ال �سبيل
اىل تعكريهو ومبقايي�س رائعة تن�صب على
�ص ��ورة فتى االغريقي ��ة االملانية االخري مرة
اخرى,وتزده ��ر احلما�سة كما كانت باالم�س
,على �شفته املرتمنة,وتبدو كل االربعة التي
يب�ش ��ر بها عل ��ى ال�سواء خمل ��دة يف �صورته
الوحيدة وبجبهة املتنور امل�شرقة يخرج من
موطن حافل باال�سرار عائدا اىل ع�صرنا.
بلزاك
ول ��د بلزاك عام  1799يف التورين,يف اقليم
الغي� ��ض يف موط ��ن رابلي ��ه املت�س ��م بامل ��رح
والعذوب ��ة.يف حزي ��ران , 1799والتاري ��خ
جدي ��ر بان يك ��رر ,وقد ع ��اد نابليون –وكان
الع ��امل ال ��ذي بعث ��ت اعماله اال�ضط ��راب فيه
م ��ازال ي�سمي ��ه بوناب ��رت -يف ه ��ذه ال�سن ��ة
من م�ص ��ر اىل وطنه ,ن�صف منت�صر ون�صف
ه ��ارب.وكان ق ��د قاتل حتت اب ��راج �سماوية
اجنبية ,امام ال�شهود احلجريني من االهرام
,ث ��م ان�س ��ل اىل �سفين ��ة �ضئيل ��ة ب�ي�ن �سف ��ن
نيل�سون احلربي ��ة املرتب�ص ��ة ,متعبا,ليكمل
يف �صالب ��ة عم�ل�ا ب ��د�أ بداية جليل ��ة ,وجمع
بع ��د ب�ضع ��ة اي ��ام م ��ن و�صول ��ه حفن ��ة م ��ن
اتباع ��ه ,وطهراجلمعي ��ة الوطني ��ة ,وانتزع
ال�سي ��ادة على فرن�سا لنف�س ��ه بقب�ضة واحدة
,ويعد ع ��ام, 1799ع ��ام مي�ل�اد بلزاك,بداية
االمرباطوري ��ة ,فالقرن اجلديد ماعاد يعرف
اجل�ن�رال ال�صغري,وماع ��اد يع ��رف املغام ��ر
الكور�سيك ��ي  ,ب ��ل غدا اليع ��رف اال نابليون
,امرباطور فرن�سا.
ومت ��ر ع�ش ��رة اع ��وام وخم�س ��ة ع�ش ��ر عام ��ا
–�سنوات فتوة بل ��زاك – ومازالت االيدي
املتعط�ش ��ة اىل ال�سلط ��ة تلف ن�ص ��ف اوروبا
,بينم ��ا تنت�ش ��ر احالم ��ه الطاحم ��ة بجناحي
الن�س ��ر عل ��ى الع ��امل كل ��ه م ��ن ال�ش ��رق اىل
الغرب.والميك ��ن ان يك ��ون عم ��ره غ�ي�ر ذي
�ش�أن بالقيا� ��س اىل رجل كبلزاك الذي �شارك
مبعان ��اة كل �شيء بهذه احل ��دة .ان يتطابق
�ست ��ة ع�شرة عاما م ��ن النظ ��رات االوىل اىل
ماحول ��ه من �سن ��وات االمرباطوري ��ة ال�ست
ع�ش ��رة؛ �سنوات تل ��ك الفرتة الت ��ي قد تكون
احفل فرتات تاريخ العامل باخليال واالبداع
او لي�ست املعاناة املبكرة والقدر يف احلقيقة
جم ��رد وجه�ي�ن داخل ��ي وخارج ��ي ,ل�ش ��يء
واحد؟
والميكن تن ��اول علمه الفن ��ي بنظرة واحدة
�شاملة.فف ��ي املجل ��دات الثمان�ي�ن يق ��وم
ع�صر,وعامل ,وجيل.ومل جتري من قبل ابدا
حماولة واعية الخ ��راج عمل جبار كهذا ومل
تكاف� ��أ جراءة ارادة عمالقة مكافاة اف�ضل من
هذه.فعمل ��ه يهب للم�ستمتع�ي�ن امل�سرتيحني
الذي ��ن يبتغ ��ون عن ��د امل�س ��اء,اذ يهربون من
عاملهم ال�ضيق �,ص ��ورا جديدة وانا�سا جددا
,وانفعاال ولهوا متغريا ,لكتاب امل�سرح مادة
ملئ ��ا ت املا�سي ,وللعلماء في�ضا من امل�شكالت
والنقاط احلافزة على التفكري –مبعرثة هنا
وهناك مث ��ل فتات مائ ��دة متخ ��م بالطعام,-
وللمحب�ي�ن لهيب ��ا م ��ن الوج ��د امنوذجي ��ا
ب�ص ��ورة مطلق ��ة .غ�ي�ر ان اكرث م ��ايف عمله
جربوت ��ا و�شموخ ��ا ه ��و الرتاث ال ��ذي تركه
لالدباء ,ففي ت�صميم "الكوميديا االن�سانية"
توج ��د اىل جانب الروايات املكتملة اربعون
رواي ��ة غ�ي�ر مكتملة وغ�ي�ر مكتوب ��ة احداها
رواية مو�سكو ,وثم ��ة اخرى(�سهل فاجرام)
وتتن ��اول رواية غريها القتال من اجل فيينا
,وتتن ��اول اخرى حياة العاطفة ويكاد يكون

م ��ن ح�س ��ن احلظ ان ه ��ذه االعم ��ال مل ت�صل
جميع ��ا اىل نهاياته ��ا وق ��د ق ��ال بل ��زاك ذات
مرة":العبق ��ري ه ��و ذلك ال ��ذي ي�ستطيع يف
كل وق ��ت ان يقل ��ب افكاره اىل عم ��ل غري ان
العبقري الكبري ج ��دا الميار�س هذا الن�شاط
دائما اكرث مماينبغي".
اجل ��زء الثاين من كتاب بن ��اة العامل يتحدث
ع ��ن جمموع ��ة اخرى م ��ن الكت ��اب يتناولهم
تباعا بطريقة طرح ممي ��زة ومثرية لف�ضول
الق ��ارئ لالط�ل�اع ب�ش ��كل وا�سع حي ��ث ابتد�أ
ت�سيفاي ��ج �شارلز ديكنز حي ��ث ا�ستهل الكالم
بالق ��ول "كال م ��اكان للم ��رء ان ي�سائل الكتب
وال�س�ي�ر عن مق ��دار ماكان معا�ص ��رو �شارلز
ديكن ��ز يكنون له من احل ��ب فاحلب اليعي�ش
ويتنف�س اال يف الكلمة املنطوقة والبد للمرء
م ��ن ان يلتم� ��س ان ي ��روى ل ��ه ذل ��ك واح�سن
مايك ��ون م ��ن ل ��دن انكلي ��زي يبل ��غ بذكريات
�صب ��اه اىل ذل ��ك الزم ��ان احلاف ��ل ب�ض ��روب
النج ��اح االوىل  ,م ��ن ل ��دن واحد م ��ن اولئك
الذي ��ن مل ي�ستطيع ��وا حت ��ى بعد م ��ا انق�ضى
اخلم�س ��ون عام ��ا ان يعق ��دوا الع ��زم على ان
ي�سم ��وا �شال ��ز ديكن ��ز �شاعر بكوي ��ك با�سمه
ب ��ل مافتئوا يطلق ��ون عليه لقب ��ه االكرث الفة
ول�صوقا به البوظ (.")boz
ان ديكن ��ز ه ��و التعب�ي�ر االدب ��ي االعلى على
التقالي ��د االنكليزي ��ة ب�ي�ن ق ��رن نابلي ��ون
البطويل,واملا�ض ��ي احلاف ��ل باالجم ��اد
واالمربيالي ��ة ,حل ��م م�ستقبل ��ه ,ولئن كان مل
ينجز لن ��ا اال ممتازا ولي� ��س �شاخما عمالقا,
ممانذرت ��ه ل ��ه عبقريت ��ه م ��ن قب ��ل ,فل ��م تكن
انكل�ت�را والعرق ��ه ذات ��ه هم ��ا الل ��ذان عاقاه,
ب ��ل اللحظ ��ة الربيئ ��ة انه ��ا ع�ص ��ر انكل�ت�را
فيكتوريا.فديكن ��ز ي�ص ��ف و�صف ��ا يبل ��غ من
حدت ��ه وعنايته ودقت ��ه ان امل ��رء ي�ضطر اىل
متابع ��ة نظرات ��ه التي تن ��وم مغناطي�سيا ,مل
تك ��ن ل ��ه نظ ��رات ل ��زاك ال�سحرية الت ��ي تدع
انا� ��س ال�سحاب ��ة النارية ي�صوغ ��ون ذواتهم
عل ��ى نح ��و فو�ضوي م ��ن خ�ل�ال التحرر من
اهوائه ��م ب ��ل كانت له نظ ��رة ار�ضي ��ة متاما
نظرة بحار ,نظرة �صياد  ,نظرة �صقر.
وحتدث الكاتب عن الرو�سي تول�ستوي الذي
يعد من اعظم الروائي�ي�ن ومن �أعمدة الأدب
الرو�سي يف الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر والبع�ض
يعدون ��ه من �أعظم الروائي�ي�ن على االطالق.
وذكر الكاتب يف كتابه ان كل عمل فني اليبلغ
اعل ��ى مراحل ��ه اال ح�ي�ن بن�سى امل ��رء ن�شاته
الفنية ويح�س بحياته واقعا ,وقد اكتمل هذا
التبادل عند تول�ستوي مرارا فال يجر�ؤ املرء
اب ��دا عل ��ى ان يح�س ��ب ان ه ��ذه االقا�صي�ص
متخيل ��ة وان �شخ�صياته ��ا خمرتع ��ة وه ��ي
تتقدم نحونا حقيقي ��ة حم�سو�سة بهذا القدر
وح�ي�ن يقر�أ امل ��رء اليح�س ��ب انه فع ��ل �شيئا
اخر �سوى انه راى العامل الواقعي من خالل
نافذة مفتوحة.
وي�ستم ��ر اىل نهاي ��ة الف�ص ��ول املخ�ص�ص ��ة
لهذا الروائي العظي ��م وبعدها ي�ستمر ب�سرد
احلديث النق ��دي والتحليل عن باقي الكتاب
الداخلني �ضمن جملد(بن ��اة العامل) باختيار
موفق يدل على نباغة للكاتب.
ويحت ��وي الغ�ل�اف يف نهايت ��ه عل ��ى كلمات
م�ضيئ ��ة ت�ستدع ��ي االنتب ��اه حي ��ث يكت ��ب"
تختف ��ي ال�ص ��ورة الفكري ��ة..يف ركام
الن�سي ��ان اعواما وعق ��ودا كما يختفي متثال
اغريقي,ولك ��ن عندم ��ا ينق ��ب ع ��ن الفل ��ذة
املفق ��ودة اخ�ي�را جه ��د ينطوي عل ��ى احلب,
ويخرجه ��ا م ��ن الظ�ل�ام ,ي�شعر جي ��ل جديد,
وق ��د ت ��واله العج ��ب بنق ��اء �ص ��ورة الفت ��ى
املرمرية الذي ال�سبيل اىل تعكريه.
وا�ستط ��اع زفاي ��ج ب�أ�سلوبه اللغ ��وي املتميز
الذي ع ��رف عنه امل ��زج بني ال�س ��رد الروائي
واللغ ��ة البحثي ��ة اجلاف ��ة ليخ ��رج بدرا�سات
ممتعة ومفيدة ،كما �ساهمت الرتجمة املتقنة
التي عمل عليها الأ�ستاذ حممد جديد بتقدمي
درا�س ��ات زفاي ��ج ب�أمان ��ة م ��ع املحافظة على
روح الن�ص.
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الكتاب� :ستيفان زفايج –
�سرية حياة
ت�أليف :اوليفر ماتوجيك
ترجمة :ابت�سام عبد اهلل

ستيفان زفايج..
روايات وشهرة وانتحار
عندما انتحر �ستيفان زفايج مع زوجته يف الربازيل عام � ،1942أ�صبح ا�شهر كاتب
يف الع ��امل ،وعادة ما ت�ؤدي مثل هذه االح ��داث املثرية اىل قمة ال�شهرة وخا�صة يف
احلق ��ل الأدب ��ي ،اجل لقد حدث ذل ��ك ،ولكن ا�سم زفايج �سرعان م ��ا ا�صبح من�سيا مع
ا�ستمرار احلرب العاملية الثانية.
ويف�ض ��ل كاتب �س�ي�رة حياة زفايج ان يدع االحداث تتحدث ع ��ن نف�سها ،من والدين
يهودي�ي�ن ولك ��ن علماني�ي�ن ،كان والده ثريا ميتل ��ك طاحونة ،ومت رف� ��ض زفايج من
اخلدم ��ة الع�سكري ��ة ملر�ضه ،وم ��ع ذل ��ك كان ميتلك حيوي ��ة متدفقة (واي�ض ��ا املال)،
حل�ض ��ور كافة املنا�سب ��ات الأدبية الأوربية ،وااللتقاء بامل�شاه�ي�ر هناك ،ومن بينهم
ريلكه ورودن يف باري�س.
كان ��ت اوىل �أعمال ��ه الأدبية املن�ش ��ورة (جمموعة ق�صائد) ع ��ام  ،1901و�سرعان ما
ا�صب ��ح ناجحا يف ال�صحاف ��ة والدرا�سات املتعلقة ب�س�ي�رة اال�شخا�ص ،ومع اندالع
احل ��رب العاملي ��ة ،مت تعيينه يف ق�سم االر�شي ��ف لوزارة احل ��رب النم�ساوية ،وعلى
الرغ ��م من عمله ذلك ،متكن م ��ن احل�صول على �إجازات لل�سف ��ر اىل �سوي�سرا ،حيث
كانت �آرا�ؤه حول اهمية ال�سلم ،تلقى ترحابا كبريا.
بع ��د انق�ض ��اء احلرب ،تزوج م ��ن امر�أة مطلقة له ��ا ولدان ،حيث ا�ستق ��را بعدئذ يف
�سولزبرغ (دون االوالد) – وكانت لزفايج عالقات حميمة مع العديد من الن�ساء.
ويف �أوائل الع�شرينات انت�شرت �شهرة م�ؤلفاته وكانت تلك املرحلة هي الذهبية يف
حيات ��ه ،وارتفعت ارقام مبيعات روايات ��ه ،وكانت كل واحدة تنفذ يف خالل ا�سبوع
واحد (كانت كتاباته مثرية وعاطفية ،وا�سلوبها �ساخر ،وهو اال�سلوب الذي ا�شتهر
به.
ولك ��ن الع ��داء لليهودي ��ة والهج ��وم عليها �سرع ��ان ما ح ��ل يف الثالثين ��ات ،وبد�أت
االتهامات توجه �إىل زفايج لعدم كتابته ب�شكل جيد عن االملان ،وبد�أت بعد ذلك عملية،
"حرق الكتب" ،ويف عام  ،1939فت�ش رجال االمن منزله ،وكان زفايج قد عاد توا
م ��ن لندن ،فحمل حقائب ��ه عائدا اليها ،وتبعته بعد ذلك زوجته – فريدريكا ،وفد برر
ذل ��ك ،ب�سبب طبع روايته يف لندن وهي – حذار م ��ن ال�شفقة ،وهذه الرواية حققت
له اخريا� ،شهرة وا�سعة يف اوربا ،وخا�صة انكلرتا وظهر على �شا�شة ( )BBCعام
 ،1937وكان من �أوائل ال�شخ�صيات التي ظهرت على �شا�شة التلفزيون.
ويف بداي ��ة احل ��رب العاملية الثاني ��ة مت الطالق بينه وبني زوجت ��ه ،ثم تزوج زفايج
اثر ذلك ب�سكرتريته لوت التمان – الأملانية املولد ،وقد انتقال للعي�ش يف باث ،وكان
زفاي ��ج �آن ��ذاك يعاين من ك�آب ��ة �شديدة ،ولكنه ع ��اد اىل لندن ليقل ��ي كلمة يف جنازة
�سيغمون ��د فروي ��د ،وبعده ��ا انتقل الزوج ��ان اىل نيوي ��ورك ،ثم اىل ري ��و وبعدها
ريودي جانريو.
وظ ��ل اثر ذلك كثري الرتحال وال�سفر ،حيث انتق ��ل بعدئذ اىل ريودي جانريو واىل
تالل بيرتو بولي�س ،وحتولت حياته اىل دوامة غريبة ال مهرب منها.
ويف الـ  23من �شباط عام  ،1942وجدت خادمة البيت ،االثنان (زفايج وزوجته) قد
فارقا احلياة ،وهما عل ��ى ال�سرير ،مع وجود ر�سالة تخرب بانتحارها ،وكان ال�سبب
وراء االنتحار ،تال�شي �شهرة زفايج.
ان املتتب ��ع حلياة زفايج ،يح�س ب�أنها غري مكتمل ��ة ،بل ناق�صة ،ولكن هذا ال�سبب قد
يعود اىل ك�آبة الكاتب الرثي ،وهي اي�ضا ال�سبب يف ا�ستمرار �شهرته حتى اليوم.
عن الغارديان
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فو�ضى امل�شاعر
� 24ساعة يف حياة امر�أة
حذار من ال�شفقة
�أموك
ر�سالة حب من امر�أة
جمهولة
احلب اجلنوبي
قلوب حترتق
ماري �أنطوانيت
و م�سرحية واحدة هي:
بيت على �شاطئ البحر

أه�����م أع����م����ال س��ت��ي��ف��ان زف���اي���ج
""  24ساعة من حياة امرأة"
تبد�أ الأحداث يف نزل �صيفي يف �إحدى قرى
الريفي�ي�را الفرن�سية .يف ذل ��ك النزل يحدث
للم�ؤلف – الراوي – �أن ي�شهد على ف�ضيحة
اجتماعية تدور من ح ��ول اختفاء �سيدة من
مدين ��ة ليون ،معروفة بك ��رم �أخالقها وب�أنها
�سيدة �شريف ��ة و�أم لأطف ��ال حمرتمة .وهذه
ال�سي ��دة �إذ تختف ��ي ي�س ��ود االعتق ��اد ب�أنه ��ا
«اخ ُتطِ فت» على يد �شاب معروف كزير ن�ساء
يف تل ��ك املنطق ��ة .وب�سرع ��ة ينت�ش ��ر اخلرب
ويده� ��ش كل الن�ساء مبن ف�ي�ن �سكان النزل،
من �سرعة ا�ستجابة تلك املر�أة لإغواء ال�شاب
بعد �ساعة من احلديث معه .ملاذا فعلت هذا؟
كيف تخلت عن �أ�سرتها؟ كيف باعت �شرفها؟
كل ه ��ذه الأ�سئل ��ة طرح ��ت يف وق ��ت مل يجد
فيه النا� ��س� ،إذ نقبوا يف تاريخ ال�سيدة� ،أي
�شيء يوح ��ي ب�أنها قد تقدم عل ��ى فعل �شيء
من هذا القبيل يوم ًا .وهو غائ�ص يف �أعماق
�أف ��كاره ،ت�صله ذات حلظ ��ة بطاقة من �سيدة
�إنكليزية عج ��وز ،هي بدوره ��ا من املقيمني
يف الن ��زل ،وكان ��ت قد تنبهت �سابق� � ًا اىل �أن
هذا الكات ��ب يكاد يكون – مثله ��ا – الوحيد
ال ��ذي مل يبد �أي احتقار جتاه ما فعلته املر�أة
الهارب ��ة .وها هي العج ��وز االنكليزية تبلغ
�صاحبن ��ا يف بطاقته ��ا� ،أنها تري ��د �أن تروي
ل ��ه ،ف� ً
صال من حياتها ي�شب ��ه اىل حد ما ،هذا
الف�صل الذي يعي�شونه جميع ًا الآن .لعل يف
روايته ��ا للف�ص ��ل م ��ا ي�ضيء بع� ��ض ال�شيء
على ما حدث .فيوافق الكاتب على الإ�صغاء
اىل حكاية ال�سي ��دة الإنكليزية "م�سز �سي".
وهك ��ذا ،تتحول الرواية م ��ن حكاية ال�سيدة
الهاربة ،اىل حكاي ��ة "م�سز �سي" ،التي تبد�أ
رواية حكايتها :لقد كنت �أرملة يف الأربعني
طفلي
من عمري ،تركني زوجي املحبوب مع ّ
ورحل .وكي �أخفف من وقع احلزن والرتمل

وم ��وت الزوج احلبيب ،قم ��ت ب�سفرات عدة
يف �أنح ��اء كثرية من العامل ،قب ��ل �أن ا�ستقر
ذات م�س ��اء يف كازينو مونت كارلو .وهناك
ا�شهد ب�أم عيني كيف يخ�سر ويفل�س وينهار
�ش ��اب لطي ��ف .و�أدرك ��ت �أن ه ��ذا ال�ش ��اب قد
ق ��رر بينه وب�ي�ن نف�سه� ،أن ينتح ��ر للتخل�ص
مما �أ�صابه ،فق ��ررت �إنقاذه ،حلقت به طالبة
من ��ه �أن يلتقيني .يف البداي ��ة يعتقد ال�شاب
�أين م ��ن فتي ��ات اله ��وى اللوات ��ي ي�صط ��دن
الزبائ ��ن يف الكازين ��وات ،فرف�ض مالقاتي،
قائ�ل ً�ا بع�صبية واحتقار �إنه مفل�س وال ميلك
�أي م ��ال يعطيه يل .قلت ل ��ه ال حتتاج مالك،
ب ��ل �أنا م ��ن �ستعطيك مبلغ ًا كب�ي�ر ًا من املال،
�ش ��رط �أن ت�ت�رك مون ��ت كارلو ،من ��ذ �صباح
الغ ��د .مل يجبن ��ي عل ��ى ه ��ذا العر� ��ض ،لكنه
مع ه ��ذا ي�أخذين اىل الفن ��دق الذي يقيم فيه
ومن�ضي الليل مع ًا .وخ�ل�ال الأحاديث التي
جرت بيننا تل ��ك الليلة ،روى يل ذاك ال�شاب
كيف �أن القمار قد دمر حياته وعواطفه ،كما
جعل ��ه يدمر كذلك م�ستقبله ال ��ذي كان باهر ًا
يف املج ��ال الديبلوما�سي� .أن ��ه وكما يقول،
منذ �أدمن القم ��ار مل يعد يفعل �أي �شيء �آخر
يف حياته .فقط ي�سعى اىل تدبري مال يلعب
به القمار ،ثم يفل�س ،يقرر االنتحار .ثم يدبر
ما ًال ثم يلع ��ب ويخ�سر وهكذا… اىل درجة
�أنه ذات مرة ،ويف �سبيل القمار �سرق قريبة
له كانت و�ضعت كل ثقتها به .فقد كنت �أ�صغي
ل ��ه ب�أ�سى ولوعة وتفهم… ث ��م حنوت عليه
�أك�ث�ر و�أكرث جاعلة �إياه يق�سم �أغلظ الإميان
ب�أنه ،وكما طلبت منه� ،سيغادر مونت كارلو،
منذ يفيق من النوم يف �صباح اليوم التايل.
تطمئن املر�أة اىل ق�سم ��ه و�صدقه .وتفارقنا
يف ال�صب ��اح ،لأنظ ��ر اىل �ش�ؤونها وحياتها،
فيم ��ا ه ��و يغ ��ادر مون ��ت كارلو .ولك ��ن عند
امل�ساء تفاج�أت بال�شاب غارق ًا يف اللعب .يف
البداية رب ��ح ثروة وفرية ،لكن ��ه بعد دقائق
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ق ��د خ�سر معظم ما رب ��ح .وحني اقرتبت منه
مطالبت ��ه الوفاء مب ��ا �أق�سم،ظ ��ل ي�صرخ يف
وجه ��ي بغ�ضب ون ��زق �أمام النا� ��س جميع ًا،
ث ��م رم ��ى يف وجه ��ي النق ��ود الت ��ي �أعطيته
�إياه ��ا �أم�س� .شعرت ب�إهانة كبرية .ومل يكن
امام ��ي �سوى الرحي ��ل تاركة مون ��ت كارلو
لأهله ��ا ومقامريه ��ا .بالن�سب ��ة اليه ��ا انتهت
مغام ��رة �إن�ساني ��ة دام ��ت � 24ساع ��ة .لك ��ن
احلكاي ��ة نف�سها مل تنت ��ه… �إذ ها هي تقول
للم�ؤلف �إنها بعد تلك احلادثة ب�سنوات قليلة
علم ��ت بانتحار ال�شاب "لكنني مل �أ�شعر ب�أي
�أ�س ��ى �أو حزن النتح ��اره… ب ��ل �أح�س�ست
بقدر كب�ي�ر من الر�ضى… لأن ��ه كان �شاهد ًا
مزعج� � ًا على م ��ا حدث يل مع ��ه ذات يوم يف
حياتي"…

"ماجالن قاهر البحار"
 ترجمه حبيب جاماتيعند فج ��ر يوم الثالثاء الع�شري ��ن من �أيلول
من الع ��ام  1519وقد �أ�صبح يوم� � ًا تاريخي ًا
فيما بع ��د رفعت ال�سف ��ن مرا�سيه ��ا ون�شرت
�أ�شرعته ��ا يف الهواء و�أطلق ��ت املدافع حتية
لل�ب�ر ال ��ذي �أخ ��ذ يختف ��ي �أمام نظ ��ر طواقم
ال�سف ��ن اخلم�س ،مل ي�سل ��ك ماجالن الطريق
امل�ألوف ��ة لعبور املحيط الأطل�سي على الرغم
م ��ن االحتجاجات ال�صامت ��ة لقادة �سفنه ،بل
�أبحر عل ��ى ال�شاطئ الأفريقي نحو اجلنوب
ث ��م انح ��رف ب�سفن ��ه �إىل اجلن ��وب الغرب ��ي
ميمم� � ًا �شطر ريودي جان�ي�رو يف الربازيل،
وكانت �سفنه جنوب ًا عل ��ى ال�شاطئ ال�شرقي
لأمري ��كا اجلنوبي ��ة عل ��ى م�ساف ��ة مل تبلغها
قبل �سفين ��ة �أوربية ،كما توق ��ع ماجالن فقد
ح ��دث ع�صي ��ان عل ��ى �سفن ��ه ،ق ��اد الع�صيان
دي كرتاجين ��ا وكوي�س ��ارا وك ��وكا وعنه ��د

الع�ص ��اة بقي ��ادة ال�سفين ��ة �س ��ان �أنطوني ��و
�إىل رج ��ل ظه ��ر ا�سم ��ه للم ��رة الأوىل �أثن ��اء
الع�صي ��ان ج ��وان �سبا�ستي ��ان دلكانو وهذا
الرج ��ل ال ��ذي وق ��ع علي ��ه االختي ��ار ليمن ��ع
ماج�ل�ان م ��ن حتقي ��ق م�شروع ��ه ه ��و نف�سه
الرج ��ل ال ��ذي �سيدفع ��ه الق ��در ك ��ي ينج ��ز
العم ��ل ال ��ذي بد�أه امل�ل�اح العظي ��م ماجالن،
رد ماج�ل�ان عل ��ى الع�صي ��ان بق�س ��وة بالغة،
و�أع ��دم ج�سبارو دي كوي�س ��ارا ثم ترك كرتا
جين ��ا وكاه ��ن ال�سفين ��ة عل ��ى ال�ساح ��ل �أما
دلكان ��و فق ��د �صف ��ح ماج�ل�ان عن ��ه وجتاهل
دوره يف الع�صي ��ان ،ا�ستم ��ر ماج�ل�ان يف
البحث الد�ؤوب عن منفذ �إىل املحيط الهادي
دون جدوى ،وكان يدخ ��ل كل م�صب نهر �أو
خليج وا�س ��ع ظن ًا منه �أنه ي�ؤدي �إىل املحيط
الهادي ث ��م يعود بخيبة كبرية ،داهم ال�شتاء
القا�سي امل�ستك�شفني لك ��ن الإرادة احلديدية
ملاجدالن وثقت ��ه بالن�صر الأكيد دفعتاه نحو
اال�ستم ��رار ،لقد دم ��رت ال�سفين ��ة �سنتياغو
�أثناء البح ��ث ،وقرر ماج ��دالن التوقف ملدة
�شهري ��ن يف م�ص ��ب �أح ��د الأنه ��ار ال�صغرية
ومل يك ��ن يعلم �أن �إبحار يومني فقط �سي�صل
ب ��ه �إىل املنفذ املن�شود نح ��و املحيط الهادي،
وعن ��د الو�ص ��ل �إىل املنفذ قام ��ت ال�سفينتان
كون�سبي�سي ��ون و�سان �أنطوني ��و عائدة �إىل
�إ�سباني ��ا ،وقام ��ت ال�سف ��ن الث�ل�اث املتبقي ��ة
بع ��د ذلك بعب ��ور امل�ضي ��ق الذي �سم ��ي فيما
بعد مب�ضيق ماج�ل�ان و�أبحرت �صوب جزر
الهن ��د ال�صيني ��ة على مي ��اه املحي ��ط الهادي
عل ��ى الرغم من نفاذ امل� ��ؤن ،كان الإبحار يف
املحي ��ط الهادي مم ًال فهن ��اك �سكون وهدوء
وال�سماء م ��ا برحت �صافي ��ة حمرقة والأفق
ينف�س ��ح له ��م كلم ��ا �أوغل ��وا في ��ه ،ومل يك ��ن
يحي ��ط بال�سفن ال�صغرية الثالث �إال الف�ضاء
الأزرق ،وهي وحدها النفط املتحركة و�سط
ذل ��ك اجلم ��ود الرهي ��ب ،ا�ضط ��ر املالح ��ون

�إىل �أكل قط ��ع اجلل ��د التي تك�س ��و عوار�ض
ال�صاري ��ة الكبرية بعد نفاذ امل�ؤن ،بعد مرور
مئة يوم على مغادرة م�ضيق ماجالن و�صلت
ال�سفن �إىل اجلزر التي عرفت فيما بعد با�سم
الفيليب�ي�ن وم ��ن هناك بد�أت تنق�ل�ات ال�سفن
بني اجلزر املختلفة يف جن ��وب �شرق �آ�سيا،
لقد �أدرك ماجالن �أن ��ه حقق الن�صر املطلوب
لك ��ن الق ��در كان ملاج�ل�ان باملر�ص ��اد �إذ يلقى
امل�ل�اح العظيم حتف ��ه يف مناو�شة حمقاء مع
بع�ض ال�سكان املحلي�ي�ن ،قام رجال ماجالن
بعد ذلك بتدمري ال�سفينة كون�سبي�سون التي
حدث ��ت فيها ثق ��وب كان ��ت ال �ش ��ك �ستغرقها
وانتق ��ل الرجال �إىل ال�سفينت�ي�ن املتبقيتني،
ويف مرحلة تابعة توقفت ال�سفينة ترينيداد
ل�ض ��رورة ال�صيان ��ة ومل يتب ��ق �إال ال�سفين ��ة
فيكتوري ��ا ،هك ��ذا يق ��ود دلكان ��و ال�سفين ��ة
فكتوري ��ا متجه ًا �ص ��وب جن ��وب �إفريقيا ثم
نحو ال�شم ��ال �إىل �إ�سبانيا ،ويف جزر الآ�س
الأخ�ض ��ر اكت�شف البحارة �أنهم ك�سبوا يوم ًا
ب�سبب دورانهم حول الأر�ض لعبورهم خط
طول اليوم ال ��دويل ،وبعد جهد هائل تدخل
ال�سفينة فكتوريا نهر الوادي الكبري ،وب�أمر
من دلكانو تطلق من مدافعها للمرة الأخرية
�إيذان ًا بحلول حلظة الن�صر النهائي ،ويف 6
�أيل ��ول من الع ��ام  1522انته ��ت �أعظم رحلة
بحري ��ة عرفه ��ا تاريخ الب�شري ��ة وهبط على
ال�شاط ��ئ  18رج�ل ً�ا يقوده ��م دلكان ��و وكان
قد غ ��ادر  156رج�ل ً�ا من ثالث �سن ��وات نهر
ال ��وادي الكبري بادئ�ي�ن رحلته ��م التاريخية
بقيادة ماجالن.

"فوضى المشاعر"
رواية ممتعة تغ ��رق بالرومان�سية ،فيها من
املفاج� ��آت� ،أُف�ض ��ل قراءتكم لها ،ك ��ي ال�أف�سد
متع ��ة الرواي ��ة ببع� ��ض م ��ا �س ��وف �أدرج ��ه
منها..

"أسطورة فيراتا"
تق ��ول ه ��ذه الأ�سطورة �إن ��ه ال ميكن حتقيق
ال�سالم...

"الأخ الذي الميوت "
كتبه ��ا �ستيف ��ان زيفايج،كتبه ��ا بلغ ��ة ال�شعر
واحلكمة والفل�سفة.
حك ��م القا�ضي" فريات ��ا" على املته ��م القاتل
بال�سج ��ن �إحدى ع�شرة �سن ��ة ،وبجلده مائة
جلدة ،وقال ل ��ه " :لقد عاقبتك عقوبة عادلة،
ولكن املته ��م �أجابه" :ولكن يا �أيها القا�ضي.
ما هو املقيا�س الذي تقي�س به العدالة؟ ومن
�ألهب ��ك بال�س ��وط حتى تعرف م ��ا هو اجللد؟
وكي ��ف ت�ستطي ��ع �أن حت�ص ��ي ال�سن�ي�ن على
�أ�صابع ��ك ك�أن ال�سن ��ة التي مت�ضي يف �ضوء
النه ��ار مث ��ل ال�سنة التي تق�ض ��ى يف غياهب
الأر�ض؟"
ومل ين ��م القا�ض ��ي يف تل ��ك الليل ��ة .ويف
ال�صب ��اح ق ��رر يف نف�س ��ه �أم ��را .وتوجه �إىل
ق�ص ��ر املل ��ك .وطلب من ��ه �أن مينح ��ه �إجازة
�شه ��ر لال�ستجم ��ام ث ��م توج ��ه �إىل ال�سجن.
وطل ��ب مقابل ��ة ال�سج�ي�ن املحك ��وم .وكانت
حج ��رة ال�سج�ي�ن عل ��ى بع ��د خم� ��س طبقات
م ��ن الدرج ��ات ع ��ن �سط ��ح الأر� ��ض .وكان
عمقه ��ا حت ��ت الأر�ض �أبعد مدى م ��ن ارتفاع
�أطول �شجرة م ��ن �شجريات النخيل .ودخل
"فرياتا" و�أم�سك بال�شعلة فوق كتلة مظلمة
مل تك ��د تتحرك برهة من الزمان .ثم �صل�صل
القيد.
وانحنى فرياتا فوق ال�شخ�ص املنطرح على
الأر�ض وقال�" :أتعرفني"؟
 "�أعرفك .ف�أنت من جعلوا يف يده م�صريي.وقد د�سته بقدميك".
 "لي� ��س يف ي ��دي م�ص�ي�ر �أحد ،و�أن ��ا خادمامللك والعدالة ،وقد جئت لأخدم العدالة"
فنظ ��ر ال�سج�ي�ن �إىل القا�ض ��ي نظ ��رة ثابت ��ة
حزينة" :ماذا تريد مني؟ "
وبعد �صمت طويل �أجاب فرياتا:
" لق ��د نل ��ت منك بالكلم ��ات التي وردت يف
حكم ��ي ،و�أن ��ت كذل ��ك نل ��ت من ��ي ب�ألفاظك،
ول�س ��ت �أدري ه ��ل كان حكمي ع ��ادال ،ولكن
م ��ا قلت ��ه كان ينط ��وي على ح ��ق ،لأنه يجب
عل ��ى الإن�سان �أال يقي� ��س مبقيا�س ال يعرفه،
ولق ��د كن ��ت جاه�ل�ا ،وي�س ��رين �أن �أتعل ��م،
ولق ��د �أر�سل ��ت باملئ ��ات �إىل م� ��أوى الظ�ل�ام
هذا ،ولق ��د ق�ضيت عل ��ى �أ�شخا�ص كثريين.

دون �أن �أع ��رف ما �أن ��ا �صانع ،والآن �أريد �أن
�أبح ��ث و�أري ��د �أن �أعرف لكي �أ�ص�ي�ر عادال،
و�أبق ��ى يوم انتقال الروح بريئا من �شوائب
اخلطيئ ��ة .فظل الأ�س�ي�ر جام ��دا ال يتحرك،
ومل يُ�سم ��ع �ش ��يء �س ��وى �صل�صل ��ة القي ��د،
وا�سرت�سل فرياتا قائال:
"�أري ��د �أن �أعرف ما حكمت عليك مبعاناته،
و�أري ��د �أن �أ�شع ��ر بوق ��ع ال�سي ��اط عل ��ى
ج�سدي ،و�أن �أج ��رب بنف�سي حياة ال�سجن.
و�س�أقي ��م يف مكان ��ك مدة �شهر لك ��ي �أتعلم ما
كن ��ت �أقت�ضي ��ه النا� ��س تكفريا ع ��ن ذنوبهم،
و�س�أنطق بعد ذلك بالعقوبة يف مكان احلكم،
و�أن ��ا عامل مبا �أق�ضي به و�ستكون حرا �أثناء
ذل ��ك ،و�س�أعطي ��ك املفتاح ال ��ذي ت�ستطيع �أن
تفت ��ح به ه ��ذا الباب امل� ��ؤدي �إىل عامل النور
و�س�أمنح ��ك احلرية م ��دة �شه ��ر� ،شريطة �أن
تعدين بالع ��ودة ،و�سينفذ ال�ضوء �إىل عقلي
من ظلمات هذه الأعماق"
فوق ��ف الأ�س�ي�ر ك�أن ��ه ق َّد م ��ن ال�صخ ��ر ،ومل
ُت�سمع �صل�صلة قيده.
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"�أق�سم يل ب�أنك �ستلتزم ال�صمت خالل هذا
ال�شه ��ر ،و�أن ��ا �أعطي ��ك املفت ��اح ومالب�س ��ي،
وعلي ��ك �أن ت�ت�رك املفت ��اح خ ��ارج حج ��رة
الب ��واب ،وتنطل ��ق بع ��د ذل ��ك ح ��را ،ولكنك
�ستظ ��ل مقي ��دا بق�سم ��ك ب� ��أن حتم ��ل ه ��ذه
الر�سالة �إىل امللك ليطلق �سراحي من ال�سجن
حت ��ى �أحكم بعد ذلك بالع ��دل ،فهل تق�سم ب�أن
تنفذ هذه الو�صية؟"
فانبعث �ص ��وت متهدج ك�أنه مقبل من �أعماق
الأر�ض يقول�" :أق�سم على ذلك".
فف ��ك فريات ��ا قي ��ود ال�سج�ي�ن وجت ��رد م ��ن
مالب�س ��ه .وق ��ال" :الب� ��س ه ��ذه الثي ��اب،
و�أعطني ثياب ��ك ،و�أخف وجهك حتى يخالك
ال�سجان �إي ��اي .والآن ق�ص �شعري وحليتي
حتى �أظل �أنا كذلك جمهوال".
وحت ��ت ت�أث�ي�ر نظ ��رات فرياتا الآم ��رة ،فعل
ال�سج�ي�ن ما �أم ��ره به مرجتفا م�ت�رددا ،والذ
بال�صم ��ت مليا ،و�أخريا ارتخى على الأر�ض
ون�شج باكيا يف ت�أثر بالغ:
"ال �أ�ستطي ��ع احتمال مكابدتك ال�شقاء بدال
عن ��ي ،لق ��د قتل ��ت وي ��داي م�ضرج ��ة بال ��دم
والق�ضاء كان عادال".
"ال �أن ��ت وال �أن ��ا ن�ستطي ��ع �أن نق ��رر عدالة
ه ��ذا الق�ض ��اء ،ولك ��ن �سرع ��ان م ��ا ي�ش ��رق
ال�ض ��وء على عقل ��ي ،فاذه ��ب كم ��ا �أق�سمت،
وحينما يع ��اود القمر اكتمال ��ه احمل كتابي
�إىل املل ��ك ليطل ��ق �سراح ��ي ،وحينما يجيء
الوق ��ت �س�أعرف ما �أنا قائم ب ��ه من الأعمال،
و�ستكون �أحكامي بريئة من جمافاة العدالة
فان�صرف".
فرك ��ع الأ�سري وق َّب ��ل الأر� ��ض ودوى �صرير
الب ��اب املغل ��ق يف الظ�ل�ام ،ونف ��ذت م ��رة
�أخ ��رى م ��ن خالل ك ��وة �أ�شع ��ة م ��ن ال�شعلة،
وخفقت على احليطان ثم اكتنف ظالم الليل
ال�ساع ��ات .ويف �صب ��اح الي ��وم التايل ،جلد
عالني ��ة فرياتا ال ��ذي مل يعرفه �أحد ،وحينما
�ص ��ب على ظه ��ره العاري �أول �س ��وط �أطلق
�صرخة ،ولكنه مل يلبث �أن �أطبق على �شفتيه
و�ضغط على �أ�سنانه ،ويف ال�ضربة ال�سبعني
غ�شي عليه ،وحمل بعيدا كالوح�ش امليت.
وملّ ��ا ث ��اب �إلي ��ه و ْع ُي ��ه كان م�ستلقي ��ا يف
احلج ��رة ،وخ ِّي ��ل �إليه �أن ��ه قد انط ��رح على
فرا� ��ش من الفحم امل�شتعل ،ولكن جبينه كان
ب ��اردا ،وا�ستن�شق رائحة الأع�شاب املت�أبدة.
ومل ��ا فتح عينيه قليال �أب�ص ��ر زوجة ال�سجان
�إىل جانب ��ه تبل ��ل جبينه يف رف ��ق ،وملا نظر
�إليه ��ا بانتباه �أك�ث�ر� .أدرك �أن جنمة العطف
كانت ت�شرق عليه من نظرتها ،وحتقق وهو
يعاين م ��ن الآالم اجل�سدية �أن معنى احلزن
ميكن يف �سماحة العطف".

"المعركة مع الشيطان"
تتح ��دث ع ��ن الو�سوا� ��س الداخل ��ي الذي ال

ي�ت�رك �صاحب ��ه يرت ��اح ،فيق� ��ض م�ضجعهم،
ويجنوا وينتحروا.

"العب الشطرنج "

عان ��ى ال�س�ي�ر "ب" �أمل احلب� ��س وع�ث�ر يف
زنزانت ��ه عل ��ى كتي ��ب يف لعب ��ة ال�شط ��رجن
هذه اللعب ��ة امللوكية وداخل جدران ال�سجن
ي�سلى نف�س ��ه في�صبح مهوو�سا بكل ادوارها
وخططه ��ا وي�ستحيل العب ��ا وخ�صمه يف �آن
واح ��د اىل �أن يجن به ��ذه اللعب ��ة ال�سحرية
واملث�ي�رة فيفق ��د اع�صاب ��ه ويب ��د�أ الهذي ��ان،
وعل ��ى ظه ��ر الباخ ��رة املقلعة �ص ��وب مدينة
"بيون�س اير�س" يالعب ال�سري (ب) البطل
العاملي (�سريكو).

"عالم األمس"
اتوبيوغرافي ��ا :دون فيه ��ا كل �أح ��داث
االنقالب ��ات منذ احلرب العاملي ��ة الأوىل �إىل
م�سببت ��ا (الفا�شية والنازية) احلرب العاملية
الثانية ..عرب تفا�صي ��ل قالها �ستيفان زفايج
ال ��ذي ترك بالده النم�سا هربا مما طال يهود
�أملانيا ،وانتقالته بني املدن �إىل �أن ا�ستقر به
احل ��ال يف الربازيل ،حي ��ث �أثبطت عزميته
بالكث�ي�ر م ��ن الإحب ��اط والي�أ�س ف�أق ��دم على
الإنتحار.

"بناة العالم "
�إن بن ��اة الع ��امل لي�س ��وا ه ��م اجلن ��ود� ،أو
احل ��كام� ،أو الأباط ��رة ،و�إمن ��ا الفنان ��ون
والكت ��اب .فه ��م �أي�ضا منا�ضل ��ون ،ولكن يف
الظ ��ل .لق ��د نا�ضلوا م ��ن �أج ��ل �أفكارهم ،من
�أج ��ل �أحالمه ��م .وكل طاقاته ��م كر�سوه ��ا
خلدمة االن�سان .وبد ًال م ��ن �أن يدمروا ،ف�إن
ه�ؤالء املبدعني عمروا وبنوا� .إنهم يقدمون
عم�ل ً�ا يدعو لل�سالم ب�ي�ن ال�شعوب يف جميع
�أنحاء الكون ولأنه ��م ال ي�سفكون الدماء من
�أجل الربهنة عل ��ى قوتهم �أو جربوتهم ،وال
يدب ��رون امل�ؤامرات وال ي�شعل ��ون احلروب
ف�إن النا�س يتجاهلونهم �أو ي�ستهينون بهم.

"رسالة من امرأة مجهولة".
كان الروائ ��ي ال�شه�ي�ر (ر) يف عطلة ق�صرية
يف اجلب ��ال ،ث ��م ع ��اد �إىل �شقت ��ه يف فيين ��ا،
ووجد عدد ًا م ��ن الر�سائل يف انتظاره .فتح

◄
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رأي اآلخ����ري����ن ف���ي أع��م��ال��ه
واح ��دة �أو اثنتني من هذه الر�سائل ،ثم ترك
جانب ًا مغلف ًا ثخين ًا مكتوب ًا بخط غريب ،عاد
للمغل ��ف ،فوجده �أ�شب ��ه مبخطوطة ،ولي�س
بر�سال ��ة .و�ش ��رع بقراءت ��ه بع ��د �أن �أ�شع ��ل
�سيكار ًا:
"�إليك� ،أنت يا من مل يعرفني قط" .ما هذا؟
ووا�ص ��ل القراءة�" :إبني م ��ات �أم�س" وبعد
ذل ��ك "والآن مل يب ��ق يل �س ��واك يف الع ��امل،
�س ��واك �أنت يا من ال يعرفني� ...أنت وحدك،
ي ��ا من ال �أكف عن حبه" .ث ��م "�إليك �أردت �أن
�أتوجه بالكالم ...لأنني �أريدك ان تقف على
حياتي كلها ،تلك احلياة التي كانت لك دائم ًا
والتي ال تعرف عنه ��ا �شيئ ًا" .لكنها مل تكتب
�إليه هذه الر�سالة �إال لأنها على يقني من �أنها
�ستفارق احلياة...
"�س�أم ��زق هذه الر�سال ��ة و�أبقى �صامتة كما
كن ��ت .لك ��ن �إن وقع ��ت ه ��ذه الر�سال ��ة ب�ي�ن
يدي ��ك ،ف�ستعل ��م �أن ام ��ر�أة فارق ��ت احلي ��اة
ت�س ��رد ل ��ك ق�صة حياته ��ا ،ق�صة حي ��اة كانت
لك من �أوله ��ا اىل �آخر حلظة من وعيها .فلن
تكون ب ��ك حاج ��ة اىل اخلوف م ��ن كلماتي.
فامل ��ر�أة الفاق ��دة احلي ��اة ال تتطل ��ب �شيئ ًا ،ال
حب ًا ،وال عاطفة ،وال موا�ساة".
"لكنني �س�أحدثك ع ��ن حياتي كلها ،احلياة
الت ��ي مل تب ��د�أ حق� � ًا �إال ي ��وم ر�أيت ��ك للم ��رة
الأوىل" .عندم ��ا دخ ��ل يف عامله ��ا كان ��ت يف
الثالث ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمرها .وبع ��د �أن بلغت
الثامنة ع�شرة تزوجت �أمها الأرملة من رجل
ذي دخل ال ب�أ�س به .وانتقلت معه اىل مدينة
�أخ ��رى .وطلب ��ا منه ��ا مرافقتهم ��ا .فرت�ضخ
البن ��ت وه ��ي جم�ب�رة ،لتم�ض ��ي عام�ي�ن يف
معان ��اة مو�صول ��ة لأنها بعيدة من ��ه� .إال انها
مل تق ��اوم �أك�ث�ر من ذل ��ك ،فع ��ادت اىل فيينا،
الي ��ه ،و�إن من بُعدَ ،بع ��د �أن وجدت لها عم ًال
يف حم ��ل يع ��ود اىل �أحد �أق ��ارب زوج �أمها.
وكانت حياته ��ا كلها مكر�سة ل ��ه عن م�سافة.
و�ص ��ارت ت�ش�ت�ري كتب ��ه ،وتقر�أه ��ا م ��رات
ومرات لتعي�ش عامله.
عل ��ى �أية حال ،وج ��دت هذه ال�سي ��دة نف�سها
م�ضط ��رة لأن تعي� ��ش مع ه ��ذا الرجل الغني
الكرمي الذي عر�ض عليها الزواج ورف�ضته.
وذات ليل ��ة كانت ت�سه ��ر يف �أحد املالهي مع
�صاحبه ��ا ورفاقه .فلمحته ه ��و �أي�ض ًا .فغمز
له ��ا �إن كان ��ت ترغ ��ب يف مرافقت ��ه .فرتك ��ت
�صديقه ��ا ،وحتى معطفه ��ا وخرجت معه يف
عز الربد ،وكله ��ا �أمل يف انه �سيعرفها .لكنه
�أم�ضى الليلة معها من دون �أن يعرفها .ويف
ال�صباح نقدها ورقت�ي�ن نقديتني .فه ّمت ب�أن
ترميهما يف وجهه ،لكنها �أعطتهما اىل خادمه
ال ��ذي تذكرها بعد كل تلك ال�سنني .وخرجت
م�سرع ��ة لأن عينيه ��ا كانت ��ا مغرورقت�ي�ن
بالدموع ،ومل تكن بها رغبة لر�ؤيته.
"ل ��ن �أ�ستطي ��ع ان �أكت ��ب �أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك،
فر�أ�س ��ي ثقي ��ل ج ��د ًا ،و�أط ��رايف ت�ؤملن ��ي،
وب ��ي ح ّم ��ى ،وعل � ّ�ي �أن �أ�ستلق ��ي لأتلق ��ى
املوت."...وطلب ��ت منه �شيئ ًا واحد ًا ،هو �أن
ي�ض ��ع ورود ًا بي�ض ��اء يف مزهريت ��ه الزرقاء
يف منا�سب ��ات عيد مي�ل�اده ،كما كانت تر�سل
اليه كل عام.
ووقع ��ت ر�سالتها من يدي ��ه .وراح ميعن يف
التفك�ي�ر .نعم� ،إنه يتذكر عل ��ى نحو غام�ض
�صبي ��ة كان ��ت ج ��ارة ل ��ه ،وام ��ر�أة يف �صالة
رق� ��ص .وح ��اول ان يعت�ص ��ر ذاكرت ��ه �أك�ث�ر
من ذل ��ك ،لكنه مل يتو�ص ��ل اىل �شيء وا�ضح
وملمو� ��س .ووق ��ع ب�ص ��ره عل ��ى املزهري ��ة
الزرق ��اء �أمام ��ه .كان ذلك يوم عي ��د ميالده.
فوجده ��ا خالية م ��ن الزهور للم ��رة الأوىل.
ف�أملّت ب ��ه رع�شة ،ومتلك ��ه �إح�سا�س باملوت،
وبحب عميق يطوق ��ه .وارجت كيانه لذكرى
هذه املر�أة امليتة.

"مك�سيم غوركي" قال:

يف رائعة �ستيفان زفايج � 24-ساعة يف حياة امر�أة�" :-أنه ال يذكر �أنه قر�أ
ما �أ�شد عمقا منها"

"الكاتبة والروائية الفرن�سية دومينيك بونا":

ت�ص ��ف �ستيفان زفايج بـ" ال�صديق اجلريح"،الكرمي يف �صداقاته وامل�سامل
وامللتزم يف ال�سيا�سة.
تق ��ول امل�ؤلفة" :هناك �سر عنوانه �ستيفان زفاي ��ج ،وقد حررت هذا الكتاب
من �أجل حماولة الك�شف عن خفاياه".
لق ��د ا�ستطاع �ستيفان زفايج وه ��و "الكتوم واملتحف ��ظ �أن ي�شعل نارا لدى
�شخو� ��ص روايات ��ه و�أن يجع ��ل قارئي ��ه ي�شع ��رون بح ��رارة ه ��ذه النار"،
وت�ضي ��ف قائل ��ة� " :إن �أ�ص ��ول هذه النار ه ��ي الت ��ي �أردت البحث عنها يف
حمطات حياته".
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وع ��ن ا�سلوبه قالت� " :ستيفان زفايج ي�شعّ دائما.وال يزال يجذب الآخرين
وال يزال ��ون يحبّون �أ�سلوبه ال�سري ��ع والواثق وح�سا�سيته ال تزال زاخرة
باحلي ��اة» .وت ��رى امل�ؤلف ��ة �أي�ض ��ا �أن هناك �سبب ��ا �آخر ال�ستم ��رار االهتمام
ب�أعم ��ال �شتيف ��ان ت�سفاي ��غ وه ��و �أن «الظ�ل�ال اخلفيف ��ة و�سح ��ب الدخ ��ان
املتناث ��رة يف �أعمال ��ه رمبا تتناظر جيّدا مع �أ�شكال قلقن ��ا و�أ�شكال عذاباتنا
احلا�ضرة".
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ح��ي��اة ف���ي رس���ائ���ل ج���وزي���ف روث..
ستيفان زفايج وآخرون

قال لوران �سيك�سيك

عن الهولوكو�ست قال يف �ستيفان زفايج
"�إذ �أ�صابت ��ه ه ��ذه العملي ��ة بال�ضربة القا�ضية عل ��ى الرغم من �أنه كان ال
ي�شعر ب�أنه يهودي� ،إال �أنها بقيت عملية غري مفهومة بالن�سبة �إليه".
كتاب لوران �سيك�سيك "�أيام �ستيفان زفايج الأخرية" ،تناول فيه ال�سيرّ من
جهة والكتب التي �أبدع مو�ضوعاتها من جهة �أخرى.

جوزيف روث

انتحار ستيفان زفايج
 يف يوم � 21شباط عام  1942جل�س يف بيته الفخم يودع معارفه بريدي ًا وي�شرح لهم �أ�سباب
انتح ��اره وكت ��ب يوم ��ذاك  192ر�سال ��ة وداع ،مبا يف ذلك ر�سال ��ة �إىل زوجت ��ه الأوىل وبعد ذلك
دخل �ستيفان زفايج �إىل غرفة النوم،فتناول كمية كبرية قاتلة من "الفريونال -الأقرا�ص املنومة
" وا�ستلق ��ى عل ��ى فرا�شه ،ثم التحقت به "لوت" ،وهي بثوب احلمام ،وفعلت ال�شيء نف�سه..
وتعانقا بحنان وطال العناق. فلم يفهم �أ�صدقاء �ستيفان زفايج فعلته.
ويف الي ��وم التايل اقتحم خدم املنزل غرفة النوم لت�أخرهم ��ا باال�ستيقاظ املعتاد ليجدوا الأديب
وزوجت ��ه قد فارق ��ا احلياة يف عناق �أب ��دي ودون �إثارة �ضجة،ومل ين�س الأدي ��ب �أن يعطي كلبه
املدلل جرعة كبرية من املنومات،فنام بدوره �أمام باب غرفة النوم.

"ر�سالته لزوجته االوىل يخربها موته "

 كتب ر�سالة لفريديريك -زوجته الأوىل -الذي حافظ معها على �صداقة عميقة ،مفادها�" :أكتب
ل ��ك ه ��ذه الر�سالة و�أنا يف ال�ساعات الأخرية من حياتي .ال تت�صوري كم �أنا �أح�س بال�سعادة بعد
اتخاذي هذا القرار".
 ق ��رر �ستيف ��ان التخل�ص من احلياة وهو ي�شهد انهيار ال�سل ��م العاملي وويالت احلرب العاملية
الثانية ف�شعر بخيبة �شديدة وتوترت �أع�صابه املرهفة ف�أقدم على فعلته دون وجل ،ومل ين�س �أن
ي�شكر حكومة الربازيل حيث انتحر على ح�سن ال�ضيافة والرعاية،علم ًا �أن الراحل كان قد ح�صل
على اجلن�سية الربيطانية قبل انتحاره مبدة وجيزة.

"عن انتحاره يقولون ":

 ي�سم ��ي الدكتور فخري الدب ��اغ هذا الأنتحار بــ"االنتحار الثنائي" وهو الرغبة يف املوت مع
�شخ�ص �آخر تربطه به عواطف �ساخنة وو�شائج متينة و�صفوة القول فقد كان �ستيفان مت�سرع ًا
يف اتخ ��اذه لقرار �إنهاء حياته نتيجة ح�سا�سيته املفرطة و�سلبيته ولو انتظر عدة �سنوات ل�شهد
بنف�سه عودة ال�سلم العاملي واندحار النازية والفا�شية مع ًا.

قال توما�س مان لزوجته:

" ان ��ه �أن ��اين! مل يفكر �إال يف نف�سه عندما انتحر! اال يع ��رف �أن جميع الكتاب الأملان يعي�شون
يف فقر مدقع وهم يبحثون عن لقمة اخلبز؟ فبعد �أن �شردهم هتلر بوح�شيته وهمجيته يف جميع
�أقط ��ار الأر� ��ض ا�صبح ��وا �أذالء يقفون على �أبواب النا� ��س .و�أما هو فكان مع ��ززا مكرما يعي�ش
عي�شة امللوك ومع ذلك فقد انتحر!".

حياته كانت ملأى بالأحداث مثل
رواياته
((ال ميكنني �أن �أتخلى عن
الإن�سانية �أو احلرية)) �أعلن
جوزيف روث يف ر�سالة اىل �صديقه
النم�ساوي �ستيفان زفايج .احلرية،
كانت ال�صواب الذي يالئم و�ضع
ممتلكاته يف حقيبتي �سفر والإقامة
يف الفنادق ؛ االنتقال يف �سنة واحدة
من النم�سا اىل املانيا اىل فرن�سا
اىل رو�سيا ؛ �أال يكون له عنوان وال
ح�ساب يف امل�صرف .كان متزوجا ،من
امر�أة ُاودعت يف م�صحة الأمرا�ض
العقلية ،وكان له عالقات طويلة
الأجل مع ع�شيقات .لكنه جتنب
((روائح الطبخ واحلياة العائلية)).
أتربز على الأثاث� .أكره
((� ّ
املنازل)) الإن�سانية ،كانت الواجب
الذي يدفعه مل�ساعدة هذه الن�ساء
مع �آبائهن واطفالهن .كان روث يف
الغالب مفل�سا ،لكنه مع هذا تقا�سم
املال الذي كان معه مع ثماين ن�ساء
�أخريات.

ترجمة :عبا�س املفرجي
عل ��ى نط ��اق �أو�س ��ع ،كان ��ت احلري ��ة ه ��ي
الرتخي�ص ال ��ذي ي�سمح له ب ��ازدراء �أ�صدقاء
و�أمم يفتق ��رون اىل الإن�ساني ��ة .كان روث
يعي� ��ش يف املاني ��ا يف  ،1933لك ��ن يف اليوم
ال ��ذي �أ�صبح في ��ه هتلر م�ست�ش ��ارا رحل عنها
ومل يع ��د �أب ��دا(( .م ��ا مي ّي ��زين ع ��ن اجلميع،
الذين هم نا�شطون يف املانيا)) قال يل زفايج
الأكرث تكيّفا(( :هو بال�ضبط ما مييّز الإن�سان
عن احليوان)).
العي� ��ش بهذه الطريقة الت ��ي ال تقبل الت�سوية
مره ��ق ومكل ��ف .بحلول ع ��ام  ،1935مل يبق
�أحد ،من �أ�صدقاء ونا�شرين ،اال واقرت�ض منه
نقودا ،وحت ��ى من �ساقي احلان ��ة الذي �أبدى
ا�ستعداده لذل ��ك .كان يعمل لع�شر �ساعات يف
اليوم ،منتجا كل يوم مقالة وكل �سنة رواية،
لكن ��ه كان رج ��ل �أعم ��ال فا�ش ��ل ومدمن ��ا على
الكح ��ول .وكان زفاي ��ج يوبخه لأن ��ه ي�صرف
على ال�شراب �أكرث مما ت�صرفه عائلة متو�سطة
احل ��ال على �أمور العي� ��ش .نتيجة لذلك ن كان
روث ينح � ّ�ل ج�سديا .كان يتقي�أ طحاال ودما ؛
كانت عيناه ت�شتع ��ل وقدماه منتفختان ؛ كان
�شعره و�أ�سنانه يت�ساقطان.
ه ��ا ه ��و روث ،ال ��ذي كان ين ��زف وي�ص ��رخ
من خ�ل�ال ر�سائل ��ه ،ا�صب ��ح متاح ��ا يف اللغة
االنكليزي ��ة لأول م ّرة من قبل مايكل هوفمان.
لي�س هناك �أي �سرية حياة لروث باالنكليزية،
وحتى الآن �ستكون ه ��ذه بالن�سبة للعديد من
الق ّراء �أول ملحة عن الإن�سان الذي يقبع خلف
روايات ��ه� .سيك ��ون مبق ��دور ق� � ّراء " م�س�ي�رة
رادتز�سك ��ي " �أن يطابق ��وا روث م ��ع �سيم ��اء

�أ�شهر �شخ�صياته ،ليوتنانت تروتا ،الذي هو
الآخر مت�شرد وكحويل مدمر لذاته .لكن بينما
ي�ستجيب تروتا ب�ش ��كل �سلبي للأحداث ،ف�إن
مبدع ��ه يرمي نف�سه بعنف على العامل� ،شاجبا
ل ��ه حت ��ى عندما خ�س ��ر معركة بقائ ��ه حيا.يف
واحد م ��ن �أروع مقاالته ال�سريية التي تقاطع
مرارا هذا الكتاب ،ي�ضفي هوفمان على روث
�سم ��ات ((رجل يقوم برحل ��ة اىل حافة العامل
عل ��ى برمي ��ل)) .كان روث يع ��رف �أن ��ه مدان،
لكنه دفع بنف�س ��ه قدما ،قا�صدا التدمري حيثما
ذه ��ب ،ع�ْب�رْ الر�سائ ��ل والربقي ��ات الت ��ي كان
يدبجها باهتي ��اج �شديد ،وير�سلها ب�شكل ملحّ
(((متظاه ��را ان الربقية مل تخرتع بعد)) كما
قال زفايج يوما دفاعا عنه.
تثب ��ت الر�سائل انها و�سيل ��ة مثالية للو�صول
اىل معرف ��ة رجل قاوم �سيرَ احلياة التقليدية،
حاب�سا احلي ��اة اخلا�صة به داخ ��ل �أ�سطورة.
يف كت ��اب " اليه ��ودي التائ ��ه " ،اال�ستك�شاف
الآ�سر لأ�صول روث الغاليثية ،ي�صف ديني�س
مارك�س روث بكونه ((واحد من �أكرث الكذابني
ا�ستثنائية يف الأدب)) .كان روث يعيد مرارا
اخ�ت�راع مكان والدته وتاريخه املبكر وغالبا
ما كان يناق�ض نف�سه .كانت ر�سائله تتيح لهذه
التناق�ض ��ات والق�ص�ص البديل ��ة �أن تتعاي�ش.
ميكن ��ه ه ��و ان يقول للكات ��ب ال�ش ��اب برنارد
فون برنتانو �أن جترب ��ة احلب باطلة ،زائلة،
بعد اجلن� ��س(( ،متام ��ا مثلما يتال�ش ��ى الفيل
الوردي حني تتناول الكحول)) ،لكنه يقع هو
نف�سه يف احلب وي�ص� � ّر على ان احلب وحده
يح�س ب�أنه ح � ّ�ي .ميكنه �أن
ميك ��ن �أن يجعل ��ه ّ

ي�ؤكد لربنتان ��و ((�ساكون دائما �صديقا لك))،
لكن ��ه يعلن بعدذاك ب�أربع �سنوات �أن برنتانو
ه ��و واحد م ��ن النا� ��س القليلني ال ��ذي يتمنى
ب�ش ��دة قتل ��ه ((دون ال�شع ��ور بوخ ��ز ال�ضمري
�أكرث مما �أ�شعر و�أنا اطفئ �سيجارة)).
م ��ع ذل ��ك ،تبق ��ى بع� ��ض ال ��ر�ؤى يف الر�سائل
متما�سكة ،ويظهر روث للعيان �ضمريا متميّز
ال�ش ��ذوذ بالن�سب ��ة لع�ص ��ره .كان روث يك ��ره
املاني ��ا ،ب�أناقته ��ا الزائف ��ة� ،أ�صواته ��ا العالية
وغانياته ��ا القبيح ��ات ،وميوله ��ا القومي ��ة
الأك�ث�ر خطرا .وقرف ��ه من القومي ��ة قاده اىل
احتق ��ار ا�سرائي ��ل ال�صهيونية ،رمب ��ا بنف�س
القدر الذي يلعن به املاني ��ا املعادية لل�سامية.
((�صهي ��وين هو ا�شرتاكي قوم ��ي ،ا�شرتاكي
قوم ��ي ه ��و �صهي ��وين )).ي�ص ��ف يهوديت ��ه
اخلا�صة ب ��ه بـ ((م�س�أل ��ة ميتافيزيقية)) .رغم
�أن ��ه �سعيد ب� ��أن يع� � ّرف نف�سه بيه ��ودي ،لكنه
كاثوليكي الروح.
ه ��ذه ه ��ي جمموع ��ة غريب ��ة م ��ن ر�سائ ��ل ،ال
تت�ضم ��ن ر�سال ��ة موجه ��ة اىل زوج ��ة روث
�أو ع�شيقات ��ه ،وهن ��اك ر�سائ ��ل قليل ��ة ج ��دا
لأ�سرت ��ه .وو�ص ��ف عالقات ��ه الرومان�سية هو
�أق ��ل تكرارا م ��ن قوائم مبال ��غ ديونه .لكن من
الوا�ض ��ح �أن ولعه يكمن يف الأدب وال�صداقة
�أكرث من احل ��ب والزواج .يف ه ��ذه الناحية،
تعينن ��ا الر�سائل حقا على التع� � ّرف على �أكرث
اجلوان ��ب توهج ��ا و�شخ�صي ��ة يف روث،
والأكرث منها يف مرا�سالته مع زفايج� .صداقة
روث مع ��ه ر�سمي ��ة عل ��ى نح ��و منوذجي .يف
ع ��ام � 1930أقنع زفايج روث ب�أن ي�سقط كلمة

(�سيد) من املخاطبة ،لكن روث ظل يحجم عن
خماطب ��ة زفايج بـ ’’ �ستيف ��ان ‘‘ .مع هذا ،ف�إن
الر�سمي ��ة ال متنع التعبري ع ��ن احلب العميق
والكراهي ��ة .كان روث خمل�ص ��ا بق ��وّ ة اىل
ال�س ِّري لل�صداقة ‘‘ مع زفايج ،لكنه
’’احلبل ُ
كان غالب ��ا ما يهدد بنهاي ��ة ال�صداقة �إن �أخفق
زفاي ��ج ب�أن يبعد نف�سه ب�شكل كاف عن املانيا.
((�س�أك ��ف عن حب ��ك يف اللحظة الت ��ي ت�صبح
فيها اب ��ن العامل)) .يف النهاي ��ة ،ق ّرر روث �أن
يهجر زفاي ��ج .ثمة ر�سائل قليلة اليه قبل �سنة
واح ��دة من وفاة روث يف �أيار  .1939يُطري
هوفم ��ان ،املعروف بخ�صومت ��ه لزفايج ،على
�إدراك روث بتفوّ قه ككاتب وكان�سان على حد
�سواء .يف واح ��د من الهوام� ��ش الدوغماتية
التي �ساهمت بجعل هذا الكتاب م�سليّا ،يقول
لن ��ا هوفم ��ان �أن روث ه ��و الكات ��ب الأف�ضل،
والق ّراء االنكلي ��ز الذين يدجمون ن�صو�صهما
مع ��ا ه ��م ((جهلة وال ميك ��ن ال�صف ��ح عنهم)).
يتج�سد روث هنا ك�أعظم �إن�سان.
وبكل ت�أكيد،
ّ
كان فا�شال يف عالقاته الدنيوية ؛ كان يت�ص ّرف
كاملجن ��ون كزوج وزميل و�صدي ��ق .لكنه كان
مبدئي ��ا وذا ب�صرية ،وعلى نح ��و م�ؤثر عا�ش
حياته على نطاق هائل ،م�ضحيا بالكرامة يف
�سبيل ال�صدق والتوهج(( .ال وطن يل ،ف�ضال
ع ��ن �أنيّ �أ�شعر بالوط ��ن يف نف�سي)) كتب يف
(( .1930حيثم ��ا �أكون تعي�س ��ا ذلك وطني))
يظهر روث يف الر�سائ ��ل كالبطل الرتاجيدي
الذي كان يرف�ضه يف رواياته.
عن �صحيفة الغارديان
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manarat
رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

ستيفان زفايج ...أحد بناة العالم
دفء الحي��اة في غرفتين ،وس��يجار وزيارة
واحدة في اليوم للمقهى
من يتعم ��ق يف هذه الر�سائل ،يجد نف�سه مرة
واحدة يف عوامل غريب ��ة� ،سكانها يبدون كما
لو �أنهم �سلموا �أنف�سهم متام ًا للعمل الفكري،
وثقتهم الكبرية لقوة الفن ولغة القلوب ،التي
ه ��ي يف �أحايني كثرية تث�ي�ر ال�شغف ب�صورة
مبا�شرة .هناك نظ ��ام من�ضبط بالتعبري ويف
طريق ��ة اال�شتغال على العم ��ل الأدبي ،و�إرادة
بالتلف ��ظ والتعب�ي�ر ،جتعالن حا�ض ��ر الكتابة
يب ��دو باملقارنة جمرد رطان ��ة .تلك هي طريقة
الكتابة عن ��د كل �أولئك الذين يفرحنا نعتهم بـ
"بن ��اة العامل" ،كما نعتهم "�ستيفان زفايج"،
يف كتاب ��ه الذائ ��ع ال�صيت ال ��ذي �سحر جيلي
ب�ص ��ورة خا�ص ��ة ،وال ��ذي رمب ��ا ي ��درك �أكرث
م ��ن غ�ي�ره معنى ق ��راءة عم ��ل عظي ��م ينتمي
للما�ضي ،ليكت ��ب" :احلا�ضر يعاين دائم ًا من
بع ��د نظر غريب للعني :امل ��رء يتعرف على كل
م ��ا هو كب�ي�ر يف البعي ��د ،على عك� ��س �صورة
كل م ��ا هو قري ��ب ،الت ��ي ي�شعر به ��ا م�شو�شة
وجمهولة".
واحلا�ض ��ر مب ��ا يخ� ��ص اجل ��زء الثال ��ث م ��ن
ر�سائ ��ل �ستيفان زفايج الت ��ي نقر�أها هنا ،هو

�أع ��وام 1931 – 1920؛ تل ��ك الأع ��وام التي
ا�ستط ��اع فيه ��ا كاتبه ��ا تثبي ��ت نف�س ��ه ككاتب
روائي ،و�صاحب منمنمات تاريخية ،وم�ؤلف
�س�ي�ر �شخ�صية وكاتب م�سرح ��ي� 24" :ساعة
يف حي ��اة ام ��ر�أة" و "خ ��وف" و "ا�ضط ��راب
امل�شاعر" ،ثالثة �أعمال مهمة يف حياة امل�ؤلف
ن�ش� ��أت بني �أعمال �أخرى يف ه ��ذه ال�سنوات،
م ��ن �ضمنه ��ا مقاالته الث�ل�اث الرائعة عن عامل
الكال�سيكي�ي�ن ،الت ��ي ُترجم ��ت عندن ��ا حت ��ت
عن ��وان "بناة الع ��امل" ،بالإ�ضافة لل�سري التي
كتبه ��ا ع ��ن حياة "جوزي ��ف فوك ��ه" و"ماري
�أنطوانيت".
نح ��ن نلتق ��ي هن ��ا �إذن بفن ��ان يف قم ��ة حياته
الإبداعي ��ة ،رجل يف عق ��د �سنواته اخلم�سني،
يودعها يف ر�سال ��ة �إىل �أخيه �ألفريد مبنا�سبة
مي�ل�اده اخلم�سني يف  28نوفم�ب�ر  ،1931ال
تخل ��و من تفا�ؤلية خاطئ ��ة ينهيها�" :أقر�أ للتو
يف ال�صح ��ف الأملانية �أ�شياء �ساف ��رة تقريب ًا.
لكن ��ي �أ�شع ��ر �إذا ا�ستدع ��ت احل ��ال بنف�س ��ي
م�ستعد ًا مبا فيه الكفاية ،لرمي كل �أثاث البيت
ك ��ي �أبد�أ مرة �أخرى من جدي ��د :ك�أوالد لأبينا
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تعلمن ��ا من ��ه �شخ�صي ًا طريقة معين ��ة بالعي�ش
املتوا�ض ��ع .ب�إم ��كاين �أن �أعي� ��ش مرتاح� � ًا يف
غرفت�ي�ن ،والقلي ��ل م ��ن ال�سيجار ،م ��ع زيارة
املقهى مرة واح ��دة يف اليوم� ،أكرث من ذلك ال
�أحت ��اج �شيئ� � ًا .لذلك من غ�ي�ر الداعي �أن يقلق
املرء نف�سه".
رمب ��ا كان يح ��اول يف ذلك الوق ��ت منح نف�سه
ال�شجاع ��ة ،الت ��ي �سيحتاجها ب�ص ��ورة ملحة
بعد ث�ل�اث �سنوات ،عندما كان عليه �أن يذهب
للمنفى� ،إىل انكلرتا ،ثم لريحل بعدها بعيد ًا،
حت ��ى الربازي ��ل ،لك ��ن لي� ��س بعي ��د ًا مب ��ا فيه
الكفاي ��ة ،لكي يه ��رب من حب الع ��ودة لأماكن
طفولته وال�ش ��وق لر�ؤية �أ�صدقائه ،واحلرب.
رمب ��ا ذل ��ك ه ��و التف�س�ي�ر الوحي ��د� ،أو �أح ��د
التف�س�ي�رات ل�سب ��ب انتحاره م ��ع زوجته يف
الع ��ام  ،1942يف الربازي ��ل� .إذن فق ��ط ع�شر
�سنوات ظل ��ت له للحياة بعد �آخر ر�سائل هذه
املجموعة – �أنه بالفعل �أمر يدعو للعويل! ،-
والت ��ي نق ��ر�أ فيها تلك اجلملة الت ��ي تفوق كل
�شع ��ر�" :أحي ��ي كل �أ�صدقائ ��ي ،ل�ي�روا قدر ما
ي�ستطيع ��ون بزوغ الفجر بعد ليل طويل! �أما

�أن ��ا ،نافذ ال�ص�ب�ر� ،أرحل �سلف� � ًا ،قبلهم" ،كتب
يف ر�سالته الأخرية.
لي� ��س ب�إم ��كان املرء االدع ��اء ب� ��أن ذاك ال�ش�ؤم
مل يدم ��غ ر�سائ ��ل �سنوات احل ��رب تلك بوقت
مبكر ،و�أن زفايج ذات ��ه حد�س ذلك" :رمبا �أنا
مت�شائم جد ًا .لكن حتى اليوم كانت توقعاتنا
الأك�ث�ر �سوداوي ��ة ُتكت�سح دائم ًا م ��ن الواقع"
كت ��ب يف الع ��ام  .1921ع ��ام بع ��د ذل ��ك ُقت ��ل
�صديق ��ه "راتين ��او"" :مل �أر ب�أك�ث�ر �سوداوية
�أك�ث�ر م ��ن اليوم :الأم ��ر الواقع ،ه ��و �أن املرء
ما زال ي�صي ��د املفكرين يف �أملاني ��ا ،كما يفعل
مع الأرانب� -....أن ��ه �أمر مميز جد ًا!" و�أكرث
م ��ن ذلك بع ��د �سنة�" :أن ما يح ��دث يف �أملانيا،
يف ��وق كل التوقع ��ات املحزن ��ة .جن ��ون عل ��ى
جن ��ون!" الر�سال ��ة معنون ��ة لروم ��ان روالن،
الكاتب الفرن�سي وداعي ��ة ال�سالم الأوروبي،
ال ��ذي كان يرتا�سل معه زفايج منذ عام 1910
(غالب ًا باللغ ��ة الفرن�سية) والذي كان بالن�سبة
�إلي ��ه منوذج� � ًا عالي� � ًا للأديب الإن�س ��اين�" :أن
ف�ضيلته" ،كتب �إىل مك�سيم غوركي�" ،أحكامه
العادلة ،ونزاهته هي �صفات نادرة على وجه

نائب رئي�س التحرير
----------------عدنان ح�سني

جنـــم والــــي

ه ��ذه الأر�ض امل�سكينة ،رغم �أنه ي�صارع ال�شر
بج�سد عليل".
يالحظ امل ��رء ب�صورة جيدة الكلم ��ات القليلة
هذه وب�أي في�ض يغم ��ر زفايج واثق ًا �شركاءه
باملرا�سل ��ة ،وب� ��أي د�أب ي�ص ��ر عل ��ى ال�ش ��يء
ب�أ�سنانه .حتى �أنه ال يرتدد من تو�ضيح �سبب
عدم رغبته كتاب ��ة �أي مو�ضوع عن غو�ستاف
فلوبري ،و�أن عذره� :أنه يكتب �إىل حد ما جيد ًا
هناك فقط" ،حيث �أكون �شغوف ًا باملو�ضوع"،
وه ��ذا يحدث تقريب� � ًا م ��ع كل مو�ضوع مي�س
�شغاف قلب ��ه ،ولي�س لذلك عالقة با�سم الكاتب
ومكانته ،وذلك ما جند ت�أييده ب�صورة خا�صة
يف �أجوبته على العديد من امل�ؤلفني ال�شباب،
الذين �أر�سلوا ل ��ه كتبهم .ويف تلك املرا�سالت
نلتق ��ي بزفاي ��ج املخل� ��ص ملالحظات ��ه ،زفايج
البعي ��د عن كل ديبلوما�سي ��ة ،وكيف �أنه يبذل
كل م ��ا يف و�سعه ،لت�صعيد كل ما يجده جيد ًا،
بل �أنه ال يخفي انفعاالته املبا�شرة.
وبال ��ذات ي�شعر قارئ هذا الق�سم من الر�سائل
بخفق ��ان قلبه ب�صورة خا�ص ��ة� .أنه لأمر يثري
الده�ش ��ة حق ًا ،كي ��ف �أن زفايج ال ي�ستهني ب�أي

كتاب ،عل ��ى العك�س �أنه يحر� ��ص يف �أجوبته
على و�ضعه يف حيز فكري ،لكي يتفادى �إثارة
االنتب ��اه بالرتكيز على نقطة ال�ضعف هذه �أو
تلك .وبع� ��ض الأحيان يُلب� ��س �شكوكه لبو�س
اعرتا�ضات نا�شر ويكتب للكاتب" :النا�شرون
عنده ��م خوف كافر كامل قبل كل �شيء من كل
ما ال يتجاوب معه اجلمهور بطواعية" .قول
جمي ��ل� .أو يق ��ول لكات ��ب �آخ ��ر ،ب� ��أن روايته
حت ��وي عل ��ى "غن ��ى حيات ��ي وتن ��وع" و�أن
"الق ��ارئ املعا�صر متع ��ود على �سرعة زمنية
�شبيه ��ة بال�سينم ��ا وال يتوق ��ع امل ��رء تنق�ل�ات
�أح ��داث ،م ��ن �ص ��ورة �إىل �أخ ��رى� ،إمن ��ا م ��ن
املمك ��ن ترتيبها واح ��دة بعد الأخ ��رى بهدوء
دون التو�سط بينها" .ثم يقرتح على الكاتبني
برق ��ة ،لك ��ن ب�ص ��ورة قاطع ��ة� ،أن يخت�ص ��را
�أعمالهم ��ا ويهذبانها .لك ��ن ال يغيب عن نظرنا
�أن خل ��ف مالحظاته ،نفه ��م� :أن موهبة زفايج
بتع�شيق احلركة الداخلية للق�صة مع املجرى
اخلارج ��ي للحدث ،ال ميلكه ��ا يف كل الأحوال
�أي من الكاتبني.
عل ��ى �أية ح ��ال �أن كل م ��ا نقر�أه ،ه ��و اجلانب
املعلن م ��ن كاتب الر�سائل زفاي ��ج (طبع ًا �أكرث
�إث ��ارة لالهتم ��ام ه ��و نربته ��ا ال�شخ�صي ��ة)،
اجلانب امل�ستخل�ص من عامل املفكرين املتوتر
بع� ��ض ال�شيء ،املق�صود �أي�ض� � ًا ذلك اجلانب،
ال ��ذي ي�ستطيع امل ��رء التطلع �إلي ��ه عرب كتف
الكات ��ب؛ يف الوقت الذي يج ��ب على املرء �أن
يق ��ول يف حال ��ة زفايج ،ب� ��أن فن ��ه يف العي�ش
يكم ��ن بالذات يف ذلك ال�ش ��يء احلميمي :عقد
ال�صداق ��ات ،حي ��ث يختل ��ط ما ه ��و يومي مع

ما ه ��و �أبدي .لك ��ن هناك طبع ًا عل ��ى اجلانب
الآخر من تبجيل ب�شر مثل فرويد �أو غوركي،
ر�سائل حميمة �شخ�صية لزوجته "فريدريكه"
�أو ل�صديق ��ه "فكت ��ور فالي�ش ��ر" .م ��ن جان ��ب
�آخ ��ر يظ ��ل الأمر الأك�ث�ر �إث ��ارة يف جمموعة
ر�سائ ��ل مثل ه ��ذه ،ب�أن امل ��رء يح ��اول دائم ًا،
ا�ستخال� ��ص ما ي�شبه �س�ي�رة حياة للكاتب من
كل احللق ��ة املنتظمة لتلك الكتابات؛ و�أن على
امل ��رء �أي�ض ًا تخيل كل ما ميكنه من �سد ثغرات
تلك الر�سائ ��ل ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تخيل ما ميكن
�أن تكون حياة الإن�س ��ان الذي يختفي خلفها.
يف ه ��ذه الثغرات� ،أو ما يطل ��ق عليه البع�ض
"بني ال�سطور" ،يقدم زفايج نف�سه ممزق ًا بني
التقرب للنا� ��س والهروب منهم ،بني احلما�س
بالعم ��ل والتعب ،بني وع ��ي الواجب و�ضغط
احلرية� .أنه ي�سافر ب�شغف ،ويف�ضل االختفاء
يف جمهولي ��ة الغربة� .أما النجاح الذي عا�شه
الكات ��ب ،فقد ت ��رك ت�أثريات ��ه الأوىل ب�صورة
وا�ضح ��ة� ،أم ��ا ال�شيخوخ ��ة فتقلق ��ه�" :أنن ��ي
بحاجة مل�ص ��ل من العناد ،ق ��وة العمل ،ور�ش
البودر (على امل ��رء �أن يقع يف احلب وي�سافر
مل ��دة ثالثة �أ�سابي ��ع مع بنت �شاب ��ة!) الغثيان
املتجم ��ع عندي م ��ن الأدب ال ميكن و�صفه)".
هن ��ا كان قد قط ��ع طريق ًا طوي�ل ً�ا ،وترك خلفه
الرج ��ل ال�ش ��اب ال ��ذي كان يع�ب�ر يف ر�سائله
الأوىل ع ��ن توقه لالع�ت�راف ب ��ه وقبوله بني
�صفوف النخبة ،وال ��ذي مل يرتدد يف الكتابة
(كان يف بداي ��ة �س ��ن الأربع�ي�ن) م ��ن الكتابة
ل� �ـ "جوزي ��ف روث" ،الأق ��ل من ��ه �سعادة�":أنا
�أخج ��ل قلي�ل ً�ا �أمامك ��م ،لأن حيات ��ي جت ��ري

�سل�سة ،حي ��ث ال �أملك يف العمق عدم اخلوف
فق ��ط �إمن ��ا عن ��دي ت ��وق �س ��ري وتراجي ��دي
للهزات الكبرية".
طبع ًا يف حلظ ��ات الف ��راغ والك�آبة هذه مييل
زفاي ��ج بال�ضبط للمبالغ ��ة والفي�ض ،لكن هنا
�أي�ض ًا م ��ن املمكن النظر �إىل ذل ��ك ب�أنه بالذات
من قوة التوتر تل ��ك �صنع عمله الأدبي ،الذي
يتح ��دث دائم ًا عن انعدام ال�سيطرة وال�شعور
بالفق ��دان "�أحيان� � ًا هن ��اك م ��ا ينب ��ع م ��ن هذه
الأزمات" ،يكتب لزوجته�" ،أحيان ًا ي�صل املرء
عربه ��ا �إىل عمق �أكرث – لك ��ن يف النهاية �أنها
جزء من الإن�سان �أي�ض ًا".
هكذا ه ��و الأمر مع ه ��ذه الر�سائ ��ل� ،أنها مثل
جب ��ل من الثلج :ج ��زء من �شخ�صي ��ة �ستيفان
زفاي ��ج ،يب ��دو �أمامنا الآن �أك�ث�ر �شفافية ،لكن
امل ��رء يت�ساءل يف الوقت ذات ��ه عن ن�سبة املاء
الت ��ي ما زالت جتري حتت ذلك اجلبل ،والتي
على امل ��رء تكهنها .رمبا ذلك م ��ا ي�شكو زفايج
من نق�صانه" :هذا الفن العايل ال�صايف لكتابة
ر�سال ��ة يب ��دو �أنه ي�س�ي�ر �إىل زوال ��ه .املخرب
الأول هو ال�صحيفة ،التي يكتب فيها كل �شيء
للجميع .املخرب الثاين هو �آلة الطابعة ،التي
ت�س ��رق من الكلم ��ة روحها ،الت ��ي مينحها كل
�إن�س ��ان يف خطه ،وكي ��ف �أنها جتعلها تختفي
خل ��ف م ��ر�آة ب ��اردة؛ الدم ��ار الثالث ج ��اء مع
التلفون ،حيث يخ�ب�ر النا�س بع�ضهم البع�ض
بعجال ��ة ،قبل �أن يقتحم ال ��دفء الأعماق ،يف
الدم احليوي"....لكن ل ��و كان �صاحب "بناة
العامل" يعلم....ما الذي كان �سيقوله عن زمن
الإمييل واالنرتنيت...؟

مدير التحرير
----------------علي ح�سني
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----------------ديـــار خـالـد
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----------------حممد حنون

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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ُك ِّرمت واحتقرت،
ونعمت باحلرية
وحرمت منها ،ومتتعت
ُ
بالغنى وعانيت العوز

