رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى
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هام الأدبي حيث قال عنه
حياته:
ورخي�س حماميا و�أ�ستاذا لعلم النف�س ،وكان م�صدرا للإل �أ�سيفيدو �سواريز فقد تعلمت
يدة جدا»� .أما والدته ليونور
كان والده خورخي غويلرمو ب
ي�ضا« :كتب مقاطع �شعرية ج
�إ�سبانية ورمبا لها �أ�صول
�س يف بوين�س �آير�س و
ولد بورخي «حاول �أن ي�صبح كاتبا ولكن حماولته ف�شلت» ،وقال �أ �صول �إ�سبانية وبرتغالية وبريطانية وعائلة والدته كانتن�ش�أته يف �ضاحية بالرمو يف
س:
بورخي�زية من زواجها وعملت كمرتجمة .عائلة والده كانت ذات �ألذا فقد ن�ش�أ بورخي�س قادرا على �أن يتحدث بلغتني .كانت يف الأرجنتني ،مل يكن ا�سمه
ات
و
الإجنلي
عاد
زية
لل
جنلي
خي�س �أ�سيفيدو ولكن ،وتبعا
بنه يف ما بعد ،لتنتقل العائلة
برتغالية .كان عائلته يف املنزل تتحدث الإ�سبانية والإ ن�سي�سكو �إ�سيدورو لوي�س بور
ا
بت
�صا
�
أ
تي
ال
فرا
الة
نف�س احل
خورخي
سة .ويف جنيف تعلم خورخي
بيت كبري به مكتبة �ضخمة .ا�سمه الكامل على التقاعد يف �سن مبكرة نتيجة لتدهور ب�صره ،وهي  1902م) يدر�سان يف املدر�
يف
خدم �أبدا .كان والده قد �أجرب
دت
(ول
ورا
خورخي و�أخته ن
عام  1918م.
�ست
الكامل ييف لتلقي العالج من قبل �أخ�صائي عيون هنالك بينما كانتعلم بنف�سه اللغة الأملانية وتخرج من كلية جنيف يف يد .وهنالك يف �إ�سبانيا �أ�صبح
كما
�إىل جن
مدر
ية،
و
مايوركا� ،إ�شبيلية،
�صعوبات يف البدا
وب والت ويتمن ،ون�شرت تلك
اللغة الفرن�سية حيث واجهته بع�ض ال ضت عائلة بورخي�س ثالث �سنوات يف لوغانو ،بر�شلونة ،يمة للبحر" مكتوبة على �أ�سل
�أول ق�صيدة لبورخي�س "ترن
بعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل �أم�املقدمة الأدبية املتطرفة .جاءت
ركة حرا�سة
بورخي�س ع�ضوا يف ح سيا (بالإ�سبانية.)Greece :
نا�سبة  100عام على مولده.
الق�صيدة يف جملة غري�
دار  2بيزو حتمل �صورته مب
عام  1999مت �إ�صدار عملة مبق

جه الأدبي:

�ضو

خورخي لويس بورخيس
خورخي لويس بورخيس (باإلسبانية ،Jorge Luis Borges :عاش بين  24أغسطس  /اب 14 - 1899
يونيو  /حزيران  1986م) كاتب أرجنتيني يعتبر من أبرز كتاب القرن العشرين باإلضافة إلى الكتابة فقد كان
بورخيس شاعرا وناقدا وله عدة رسائل.
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ن
�صبح بورخي�س
ع بدء ب�صره ي�ضعف بالتدريج �أ دا كمحا�ضر عام.
بفقده عمله وم عالة نف�سه ككاتب فبد�أ عمال جدي قد كان بورخي�س
غري قادر على �إ ود بع�ض اال�ضطهاد ال�سيا�سي ف النا�س حتى عني
وبالرغم من وج
ني
حد معقول و�أخذت �شهرته تزداد ب (1953 - 1950
ني
ني
ناجحا �إىل ي�س جمعية الكتاب الأرجنتي  1955 - 195م)
يف من�ص رئ لإجنليزية والأدب الأمريكي ( 0ومت �إنتاج ق�صته
م) وك�أ�ستاذ ل أرجنتينية للثقافة الإجنليزية .ب" (Días de
ل
�ض
يف اجلمعية اما زونز" يف فيلم با�سم "�أيام الغ نتيني ليوبولدو
من �إخراج الأرج
الق�صرية "�إ
م،
بورخي�س كتابة
 )odioيف عام  1954الفرتة �أي�ضا بد�أ
نل�سون .ويف تلك
توري
ني بورخي�س من
ادرة �أوكامبو ،ع
ت.
يا
ح
امل�سر
م ،بعد قيام مب
رئي�س للمكتبة
يف عام  1955لع�سكرية املناه�ضة للبارونية ك ره متاما ،ك�سابقه
مة ا
�ص
قبل احلكو وكان بورخي�س عندها قد فقد ب س نعيا .وقد علق
ي�
العامة]1[ .
خ
ور
ب
له
كتب
حد �أعماله فقال:
ال�شهري بول غرو�ساك الذيفة ال�ساخرة يف �أ
على هذه امل�صاد
بورخي�س
بدمعي وعتبي
ال �أقللنا من �إبداع ربي
ما ر�أي
Nadie reba
ما مل بي
je a lágrima
يف تناق�ضعا الظالم والكتب
يعطيني م
Esta demo
o reproche
st
ra
ción de la m
De Dios,
ae
.Me dio a laque con magnífica ir stría
onía
vez los libro
s y la noch
e
لأدب وعلى �أول
يل ح�صل على اجلائزة الوطنية ل  19وحتى 1970
5
ويف العام التاية له من جامعة كويو .من عام 6عة بيون�س �آير�س
لأدب يف جام
دكتوراة فخر
م تقلد بورخي�س من�صب �أ�ستاذ ل جامعات �أخرى.
نا�صب امل�ؤقتة يف
يذكر �أنه مل يتعلم
والعديد من امل قادر على القراءة وال الكتابة (و والدته الذي كان
على
ري
ومع كونه غ ام بريل) كان بورخي�س يعتمد ل معه كم�ساعدته
بنظ
والتي بد�أت بالعم
القراءة ى عالقة قوية بها
دائما عل
ال�شخ�صية.

بداياته الأدبية:
يف عام  1921م عاد بورخي�س مع عائلته
�إىل بوين�س �آير�س حم�ضرا معه الأفكار
التطرفية الأدبية وبد�أ م�شواره الأدبي
ككاتب بن�شر ق�صائد ومقاالت يف جمالت
�أدبية .كانت �أوىل جمموعات بورخي�س
ال�شعرية حتت عنوان "حما�س يف بوين�س
�آير�س" (Fervor de Buenos
 )Airesيف عام  1923م .و�ساهم
بورخي�س يف جملة مارتني فريو حلركة
حرا�س املقدمة التي كانت تتبنى �أ�سلوب
"الفن لأجل الفن" على النقي�ض من جمموعة
بيدو والتي كانت حمفزة �أكرث ب�أهداف
�سيا�سية .وكذلك فقد �ساهم بورخي�س يف
�إن�شاء املجالت «بري�سما» ( 1922-1921م
وهي من�شورة من القطع الكبري كانت توزع
ب�شكل �أ�سا�سي بل�صقها على حوائط بيون�س
�آير�س) وجملة "بروا" ( 1926-1922م).
ومن بداية �إ�صدارها كان بورخي�س م�ساهما
منتظما يف جملة "�سور" التي �أن�ش�أت يف
 1931م بوا�سطة فيكتوريا �أوكامبو والتي
�أ�صبحت فيما بعد �أهم جملة �أدبية يف
الأرجنتني .قامت �أوكامبو بتقدمي بورخي�س
بنف�سها �إىل �أدولف بايوي كا�سار�س ،الذي
�أ�صبح فيما بعد كثريا ماي�شارك بورخي�س
يف �أعماله و�صهره و�أحد �أعالم الأدب
الأرجنتيني.
يف عام  1933م عني بورخي�س كمحرر
يف امللحق الثقايف يف جريدة "كريتيكا"

( )Críticaالتي ن�شرت فيما بعد مقاطع
من "تاريخ العار العاملي" (Historia
.)universal de la infamia
جاءت هذه املقاطع على �شكل متو�سط
بني التخيلية والواقعية حيث ا�ستعمل
�أ�سلوب الكتابة التخيلي يف ق�ص �أحداث
حقيقية ،و�سرقات �أدبية حيث زعم �أنها
كانت مرتجمة من �أعمال م�شهورة قلما تقر�أ.
ويف ال�سنوات الالحقة عمل بورخي�س
كم�ست�شار �أدبي لدار الن�شر �إمي�سي �إديرتز
وكتب عمودا �أ�سبوعيا يف �إل هوجار (El
 )Hogarالتي ظهرت بني  1936و1939
م .بد�أ من عام  1937م اكت�شف �أ�صدقاء
بورخي�س �أنه كان يعمل كم�ساعد �أول يف
فرع ميغول كان من مكتبة بوين�س �آير�س
البلدية .قام املوظفون الآخرون يف املكتبة
مبنع بورخي�س من ت�صنيف �أكرث من 100
كتاب يوميا ،الأمر الذي كان ي�ستغرق منه
�ساعة واحدة .وكان يق�ضي بقية الأيام
يف قبو املكتبة يكتب املقاالت والق�ص�ص
الق�صرية .وعندما �أخذ خوان بريون
ال�سلطة يف عام  1946م طرد بورخي�س من
عمله وعني يف من�صب مفت�ش دواجن يف
�سوق بلدية بوين�س �آير�س ولكنه ا�ستقال
فورا (كان عندما يخرب عن هذه الق�صة
يجمل لقب هذه الوظيفة با�سم "مفت�ش
دواجن و�أرانب") .يف ذلك الوقت كانت
تهجمات بورخي�س على احلكم باروين
تقت�صر على �إ�ضافة توقيعه �إىل عرائ�ض
تدعوا للدميقراطية .ولكن بعد وقت ق�صري

من ا�ستقالته خاطب جمعية الر�سائل
الأرجنتينية قائال ب�أ�سلوبه اخلا�ص به:
ب�أن «الدكتاتوريني يجلبون الظلم ،و�أن
الدكتاتوريني يجلبون العبودية ،و�أن
الدكتاتوريني يجلبون الق�سوة ،والأبغ�ض
من ذلك �أنهم يجلبون احلماقة».
تويف والد بورخي�س يف عام  1938م
فكانت �صدمة �أخرى له خالل تلك ال�سنتني
( 1938-37م) .ويف ليلة عيد امليالد يف
 1938م �أ�صيب بورخي�س بجرح بالغ
يف ر�أ�سه يف حادث وكاد �أن ميوت خالل
عالجه ب�سبب تقيح الدم ،وقد جاءت ق�صته
الق�صرية اجلنوب يف عام  1944م بناء على
هذه احلادثة .و�أثناء تعافيه من الإ�صابة بد�أ
بالكتابة ب�أ�سلوب �أ�صبح م�شهورا به وظهرت
�أول جمموعة ق�ص�صية له "حدائق املمرات
املت�شعبة" (El jardín de senderos
 )que se bifurcanيف عام  1941م.
ت�ضمنت املجموعة ق�صة "�إل �سور" وهي
قطعة حوت بع�ضا من عنا�صر ال�سرية
الذاتية ،مبا يف ذلك احلادث الذي تعر�ض
له ،وهي القطعة املف�ضلة لدى الكاتب.
وبالرغم من تقبلها احل�سن لدى اجلمهور مل
تنجح هذه املجموعة الق�ص�صية يف ح�صد
اجلوائر الأدبية التي كان العديد يتوقعها
لها .وقد خ�ص�صت �أوكامبو جزءا كبريا
من عدد يوليو/متوز  1941م من جملة
"�سور" للتنفي�س عن بورخي�س حيث �شارك
عدد كبري من الكتاب والنقاد الأرجنتينيني
وغريهم من متحدثي الإ�سبانية يف كتابته.
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�شهرته:
بد�أت
بورخي�شهرة بورخي�س الدولية يف م
طلع
عقد
60
.19
ف
في
عام
 1961م ح�صل على جائزة
�س غري معروف عندهم و�أ
تكرميا له ،كما عينته جامعة تك عماله غري مرتجمة� ،أخذ الف�ضول يدور حول هذا الكا فورمنرت م�شاركة مع �صاموئ
يل
بكي
ت.
وملا
كان
هذا
ا
ل
أ
خري معروفا وذا ا�سم عند م
�سا�س يف �أو�سنت ل�سنة واح
تب املغمور الذي �شارك اجلائ
ذلك
ذلك جوالت يف �أوروبا ومنطقة الأنديز يف �أمريكا اجلنو دة .قاد هذا الأمر �إىل قيام بورخي�س بجولة لإعطاء املحا زة مع بكيت .قامت احلكومة الإيطالية مبنحه لقب قائدتكلمي الإنكليزية يف حني كان
(
بية
ع
�ضر
re
يف
لى
ات
to
�س
ع
نو
يف
�شر
da
ات
ات
الو
en
ا
ل
أ
الي
الح
m
و�
ات
قة.
سمة وا
)Com
منحته
املتحدة،
لتكرميات يف ما تلى من �سنوا
�إليزابيت الثانية ملكة اململكة
بد�أ ب
ثم ظهر �أول ترجمة لأعماله با
اخل ورخي�س يف عام  1967م تعاونا مع املرتجم الأمريكي نت ،ومثال ذلك ح�صوله على و�سام جوقة ال�شرف الفرن�سيةاملتحدة و�سام الإمرباطورية الربيطانية يف عام  1965م.لإنكليزية يف  1962م ،وتبع
يال
(
ور
ية"
وقد
ur
مان
ح
(s
ت
n d'honne
وما�س دا جي
aginario
�صل بورخي�س بعد
و"كتاب الرمل" يف  )El libro de los seres im1975يف عام  1967م وال وفاين والذي يرجع له الف�ضل يف �شهرته بني متحدثي ال )Légioوجائزة كريفانت�س.
م
ذي
إنك
ك
(a
ليز
تبه
en
ية،
بامل
ar
كما تابع �أي�ضا ن�شر الك
�شاركة مع مارغريتا غي
 .)El libro deوك
(cos
ذلك فقد �أعطى العديد من املحا�ضرات التي جمع معظمها وريرو و"تقرير الدكتور برودي" يف  1970م ( odieتب مثل كتاب "كتاب البدايات
ملا عاد ueve ensayos dantes
.)N
Br
يف
)El informe de
جملدات مثل جملد "�
بريون من املنفى ومت �إع
سبع ليال" (iete noches
ويف عام  1975م ،وبعد وفاة وادة انتخابه كرئي�س للبالد يف
عام
73
19
م
ا
�ست
قال
ب
ور
 )Sو"ت�سعة اختبارات دانتية"
خي
�س من م
الدته ،بد�أ ب
ورخي�س �سل�سلة �أ�سفار �إىل بالد خمتلفة من العامل وتابعن�صبه كمدير للمكتبة الوطنية.
�سف
ره
هذا
ح
تى
وفاته.

�أعماله:

حياته ال�شخ�صية:
تزوج بورخي�س مرتني ،ففي عام  1967م �أرادت �أمه ،التي كانت تناهز
الت�سعني عاما �آنذاك� ،أن جتد امر�أة ترعى ابنها بعد وفاتها .لذلك فقد
قامت والدته و�أخته نورا برتتيب زواج بورخي�س من امر�أة ترملت
حديثا ا�سهما �إلي�سا �أ�ستيتي ميالن ،غري �أن الزواج مل يكن كامال فلم
يجامعها ،وقد عرب عن ر�أيه ذاك بقوله "املرايا واجلماع �أمران مقيتان
لأنهما ي�ضاعفان عدد الرجال" .كان الزوجان يعي�شان حتت �سقف واحد
ولكن يف غرف منف�صلة ،وكانت عالقتهما كتلك التي و�صفها يف ق�صته
"�ألف" ،ومل يدم هذا الزواج لأكرث من ثالث �سنوات ،طلب بورخي�س
م�ساعدة �أ�صدقائه �أدولفو بيوي كا�سار�س ونورمان دا غيوفاين وهوغو
�سانتيغو ل�س�ؤال �إلي�سا الطالق وذلك لأنه كان خائفا من مواجهتها .بعد

الطالق رحل بورخي�س ليعي�ش مع والدته التي عا�ش معها طيلة حياته
حتى وفاتها عن  99عاما (انظر كتاب "درو�س املعلم" لدا غيوفاين).
خالل �سنواته الأخرية عا�ش بورخي�س وحيدا يف �شقة �صغرية
كان قد عا�ش فيها مع والدته وكانت تعتني به م�ساعدتهم ل�سنوات
عديدة وا�سمها فاين (انظر كتاب "ال�سيد بورخي�س" ("El Señor
 )"Borgesلفاين) .غادر بورخي�س بيون�س �آير�س يف زيارة
ق�صرية �إىل مدن �أوروبية يف نهاية عام  1985م ،وكان وقتها م�صابا
بال�سرطان ،لكنه مل يعد من رحلته تلك ،فقد تويف يف جنيف يف 14
يونو  1986م.
قبل ب�ضعة �أ�سابيع من وفاته ده�ش اجلميع عندما �أعلنت م�ساعدة
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بورخي�س ،الآن�سة كوداما� ،أنها قد تزوجت منه يف الباراغوي (الدولة
التي كان يعمها الف�ساد حتت حكم �سرتو�سرن يف ذلك الوقت) و�أنها قد
ح�صلت على احلقوق احل�صرية ال�ستعمال �أعمال بورخي�س جتاريا،
الأمر الذي قد عملته بغزارة منذ موته .وحاليا يق�ضي القن�صل
البارغواين يف جنيف يف ذلك الوقت (وهو �أرجنتيني) عقوبته يف
ال�سجن بتهمة الف�ساد وذلك لبيعه وثيقة زواج غري قانونية للآن�سة
كوداما.
تويف بورخي�س مبر�ض �سرطان الكبد يف جنيف ،املدينة التي در�س
فيها درا�سته اجلامعية وقرب يف "مقربة امللوك" (Cimetière des
 )Roisفيها.

�إ�ضافة �إىل ق�ص�صه الق�صرية والتي
نال �شهرته منها ،كتب بورخي�س ال�شعر
واملقاالت والعديد امل�سرحيات وكم كبري
من النقد الأدبي واالفتتاحيات وتعقيبات
على كتب وعدد �ضخم من املختارات
الأدبية .كما كان مرتجما بارعا للأدب
من الإنكليزية والفرن�سية والأملانية �إىل
الإ�سبانية (بالإ�ضافة �إىل الإنكليزية القدمية
والإ�سكندنافية) .وقد ت�أثرت كتاباته بفقده
للب�صر الذي بد�أ ،كما هو الأمر مع والده من
قبل ،يف �سنني الر�شد .وكان من بني �أكرب
اهتماماته الفكرية عنا�صر علم الأ�ساطري
والريا�ضيات وعلم الالهوت والفل�سفة.
ملا كانت معظم حياته يف القرن الع�شرين،
ن�ش�أ بورخي�س يف فرتة احلداثوية
والتجديد يف الثقافة والأدب ،خ�صو�صا يف
الرمزية .فق�ص�ص اخليال عنده كانت مثقفة
وموجزة وكمعا�صريه فالدميري نابوكوف
والأقدم نوعا ما جام�س جوي�س ،جمع
بورخي�س بني اهتماماته يف وطنه الأ�صلي
باهتمامات �أو�سع ،كما �شاركهم بورخي�س
يف تعدد اللغات وتالعبهم باللغة ،ولكن
�أعمال نابوكوف وجوي�س كانت تزداد
طوال مع مرور الوقت يف حني بقيت �أعماله
ق�صرية .كما اختلف بورخي�س عنهم يف �أن
�أعماله كانت تتجه بعيدا عن ما كان يطلق
عليه الباورك ،يف حني �أن �أعمالهم كانت
تتجوه نحوها ،ف�أعمال بورخي�س الأخرية
كانت �أكرث �شفافية وطبيعية من �أعماله
الأوىل.
تعر�ض العديد من �أ�شهر ق�ص�صه لطبيعة
الوقت والنهاية ومرايا واملتاهات والواقع
والهوية ،وتركز بع�ض ق�ص�صه على

موا�ضيع وهمية ،مثل مكتبة حتتوي على
جميع الكتب التي يبلغ عدد �صفحاتها 410
(مكتبة بابل) ورجل ال ين�سى �شيئا من
حياته (احلافظ قيون�س) و�آلة ي�ستطيع من
ي�ستخدمها �أن يرى كل ما يف الكون (الألِف)
و�سنة من الزمن المتر وتبقى ثابتة عند
رجل يقف �أمام فرقة تطلق النار (املعجزة
ال�سرية) .وباملثل فقد ق�ص بورخي�س
ق�ص�صا متنوعة الدرجات من حيث الواقعية
اقتب�سها من حياة �أمريكا اجلنوبية وق�ص�ص
�أبطال �شعبية ومقاتلني ورعاة �أبقار
وحمققني و�شخ�صيات تاريخية ،وكان ميزج
الواقع باخليال واحلقائق بالأوهام ويف
عدة مرات وخ�صو�صا يف بداياته املهنية
كان اخليال والواقع يتقاطع عند بورخي�س
ليكون مرواغة �أدبية.
قدم بورخي�س العديد من الأعمال الواقعية
والتي تت�ضمن قراءات مميزة لكتب
و�أفالم ،و�سري ذاتية ق�صرية� ،إ�ضافة �إىل
ت�أمالت فل�سفية يف موا�ضيع ت�شمل طبيعة
احلوار ،اللغة ،الأفكار ،والعالقة بني هذه
املوا�ضيع ،كما تعر�ضت �أعمال بورخي�س
الواقعية للكثري من املو�ضوعات التي
تناولها يف ق�ص�صه ،فمقاالته مثل "تاريخ
لتانغو" وتلك عن ال�شاعر امللحمي مارتني
فريرو تتعر�ض ب�شكل خا�ص ملوا�ضيع
�أرجنتينية مثل الهوية ال�شعب الأرجنتيني
والثقافات الفرعية هناك .ويظهر اهتمام
بورخي�س بالفانتا�سيا والفل�سفة وفن
الرتجمة يف مقاالت مثل مرتجمو �ألف ليلة
وليلة ويف ت�أليف وحترير كتاب املخلوقات
اخليالية والذي يتناول بعمق وغمو�ض
احليوانات الرامزة للمخلوقات اخليالية
حيث كتب بورخي�س يف متهيده للكتاب:
«هنالك نوع من اللذة الك�سولة يف املعرفة

غري املجدية وغري التقليدية ».وقد �شارك
بورخي�س اهتمامه باخليال �أدولف بيوي
كا�سار�س حيث �ألفا معا عددا من املجموعات
الق�ص�صية ما بني عامي  1942و 1967م
بع�ضها كان حتت �أ�سماء م�ستعارة مثل هـ.
بو�ستو�س دوميك.
�إ�ضافة �إىل �أعماله النرثية� ،ألف بورخي�س
ال�شعر على مدى حياته الأدبية ،فمع ذهاب
ب�صره (والذي كان يت�أرجح مع الزمن
نتيجة تقدم عمره من ناحية والتقدم العلمي
يف طب العيون من ناحية �أخرى)� ،أخذ
بورخي�س بالرتكيز �أكرث على كتابة ال�شعر
لأنه مل ي�ستطع تذكر �أعمال طويلة �أثناء
كتابتها .وقد تناولت �أ�شعاره االهتمامات
الوا�سعة نف�سها التي تناولتها �أعماله
اخليالية �إ�ضافة �إىل مو�ضوعات �أخرى
برزت يف �أعماله النقدية والرتجمات ومن
ت�أمالته ال�شخ�صية فعلى �سبيل املثال،
اهتمامته الفل�سفية مبو�ضوع املثالية
ينعك�س يف عامل �شخ�صية تلون من ق�صته
الق�صرية تلون� ،أقبار ،و�أربي�س تريتيو�س
ويف مقالته تفنيدات جديدة للزمن ويف
ق�صيدته �أ�شياء وب�شكل م�شابه ،يظهر اهتمام
مماثل يف ق�صة الآثار الدائرية ويف ق�صيدته
�إل غومل.
كما ذاع �صيت بورخي�س كمرتجم �إىل
الإ�سبانية ،فقد ترجم ق�صة �أو�سكار وايلد
الأمري ال�سعيد �إىل الإ�سبانية عندما كان
يف العا�شرة من عمره .ويف �آخر عمره قدم
بورخي�س ن�سخة �إ�سبانية من الإدا النرثية،
وكذلك فقد ترجم (مع تغيريات طفيفة)
�أعمال عدد من الأدباء مبا فيهم �إدجار �أالن
بو ،فرانك كافكا ،هريمان هي�سي ،و�آخرون.
وقد قيم بورخي�س يف عدد من املقاالت فن
الرتجمة وعر�ض لآرائه ال�شخ�صية يف

هذا ال�سياق والتي من �ضمنها �أن الرتجمة
ميكن �أن تعدل على العمل الأ�صلى ،و�أن
الآراء البديلة للعمل (والتي ميكن �أن تكون
معار�ضة) مقبولة .وكذلك يرى بورخي�س
�أن الرتجمة الأ�صيلة الن�صية قد التعرب عن
العمل الأ�صلي ب�شكل �صادق.
وكذلك فقد ا�ستعمل بورخي�س �شكلني �أدبيني
غري تقليديني :التزوير الأدبي وقراءات يف
�أعمال تخليلية ،كال ال�شكلني ميثالن نوع من
االنتحال (�أبوكريفا) احلديث.
�أ�شهر ماعرف عن انتحاالت بورخي�س ترجع
�إىل �أعماله الأوىل عندما كا يعمل مرتجما
وناقدا يكتب ب�شكل منتظم يف ال�صحيفة
الأرجنتينية "�إل هوغار" .فقد ن�شر خالل
هذه الفرتة عددا كبريا من الأعمال املرتجمة
بالإ�ضافة �إىل �أعمال خا�صة به �أخذت طابعا
�شبيها ب�أعمال مثل تلك التي قدمها �إمانويل
�سويدنبورغ ومثل "كتاب �ألف ليلة وليلة"
والتي كان يقدمها على �أنها ترجمات ملا قد
مر به �أثناء قر�آته .وقد جمعت العديد من
هذه الأعمال املنتلحة يف كتاب "التاريخ
العاملي للعار" وتابع بورخي�س هذا النمط
من االنتحال يف عدة مراحل من حياته
الأدبية كما هو احلال على �سبيل املثال
عندما �إنتحل ثالثة قطع ق�صرية ون�سبه
لنف�سه �ضمن ق�صته "�إل ماتريرو".
�أحيانا ،عندما كان يخطر لبورخي�س فكرة
مبدئية لعمل ما كان يختار —بدال من
التعر�ض للمو�ضوع بطريقة تنتاول الفكرة
ب�شكل مبا�شر— �أن يتطرق �إليه عن طريق
عر�ض قراءة لعمل تخيلي ومناق�شة هذا
العمل وك�أنه كتب بالفعل من قبل �شخ�ص
�آخر .من �أ�شهر الأمثلة على ذلك بيري مينارد،
م�ؤلف كي�شوت والتي تخيل فيها رجل من
القرن الع�شرين والذي كان مولعا ب�إ�سبانيا

القرن ال�ساد�س ع�شر لدرجة �أنه جل�س وكتب
�أجزاء كبرية م�شابه ن�صا لق�صة ميغيل دي
�سريفانت�س الدون كي�شوت من دون �أن
يعرف بالق�صة الأ�صلية .ويحلل بورخي�س
يف عمله الت�شابه الذي احتفظت به الق�صة
التي كتبتها ال�شخ�صية اخليالية مينارد مع
الق�صة الأ�صلية عرب القرون ،ويبني بو�ضوح
كيف �أن العمل اجلديد �أغنى من ذلك الأ�صلي
رغم �أنه م�شابه له ن�صا.
مل يكن بورخي�س من اخرتع �أ�سلوب القراءة
يف الأعمال التخيلية بالرغم من �أنه �أعظم من
�أ�شهر هذا النمط من الأدب .ومن املحتمل �أنه
عرف هذا الأ�سلوب الأدبي لأول مرة �أثناء
اطالعه على عمل ثوما�س كارليل �سارتر
ري�سارت�س ،وهو عمل يحلل فيه الكاتب عمل
تخيلي فل�سفي مت�سامي وال�سرية الذاتية
لكاتبه —التخيلي �أي�ضا— .وقد ورد
عن بورخي�س قوله« :اكت�شفت —وكنت
منبهرا— بثوما�س كارليل .قر�أت �سارتر
ري�سارت�س ،وحفظت العديد من �صفحاتها
عن ظهر قلب ».ويف مقدمته للجزء الأول من
عمله اخليايل حديقة املمرات املت�شعبة يقول
بورخي�س�« :إنه جنون منهك وم�ستنزف،
جنون ت�أليف كتاب �ضخم –تف�صيل فكرة
يف خم�س مائة �صفحة من املمكن �أن ت�شرح
�شفويا ب�شكل تام يف خم�س دقائق� ،أف�ضل
طريقة لتناول مثل هذا احلالة هو التظاهر
ب�أن هنالك كتب قد و�ضعت م�سبقا وتقدمي
تلخي�صا وتعليقا عليها ».ثم يقول متحدثا
عن �سارتر ري�سارتو�س واجلنة اجلميلة
ل�سموائيل بتلر�« :إن هذه الأعمال تعاين
نق�ص كونها هي نف�سها كتبا ،ولي�ست �أقل
ح�شوا من الأخرى ولو مبثقال ذرة .كرجل
منطقي و�أخرق وك�سول ،اخرتت �أن �أكتب
مالحظات على �أعمال خيالية».
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تتجاوز هنا والآن ،خالية من اللون املحلي
والظروف املعا�صرة.
وي�شري بورخي�س �إىل �أن �أف�ضل رد على
�س�ؤال عما �إن كان متطر ًفا ،هو رد �صديقه
ومرتجمه �إىل الفرن�سية ن�ستور ايبارا
الذي قال:
�إن بورخي�س يتخلى عن كونه �شاع ًرا
متطر ًفا مع �أول ق�صيدة يكتبها.

ويقول بورخي�س:

س���ي���رة ح���ي���اة وس����ي����رة ك��ت��اب��ة
دونالد هيز
ترجمة :نزار عوين

يذكر خورخي لوي�س بورخي�س �أنه ن�شر
كتابه الأول Fervor de Buenos
� Airesأو حمى بيون�س اير�س يف بداية
عام  1923بعد عودته من �أوروبا بعامني
مع �أ�سرته .وطبع الكتاب يف خم�سة �أيام
ال�ضطرار الأ�سرة �إىل العودة �إىل �أوروبا
ب�سرعة من �أجل �أن ي�ست�شري �أبوه طبيب
العيون يف جنيف .وقد �أخرج الكتاب بروح
يراجع ومل يكن به فهر�س
�صبيانية فلم َ
حمتويات وال �أرقام لل�صفحات .و�أعدت

�أخته نورا بورخي�س كلي�شيه خ�شبيًا
كغالف .وطبع من الكتاب  300ن�سخة .ومل
يفكر بورخي�س قط يف �إر�سال ن�سخ �إىل
بائعي الكتب �أو النقاد ملراجعتها .ويروي
بورخي�س و�سيلته الغريبة يف توزيعه ب�أنه
قد الحظ عددًا كبريًا من النا�س يرتاد جملة
 ،NOSTROSوهي �إحدى املجالت
الأدبية الرزينة يف ذلك الوقت ،وكانوا
يرتكون معاطفهم معلقة يف غرفة املالب�س،
ف�أح�ضر بورخي�س مئة وخم�سني ن�سخة من
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كتابه وطلب من �أحد �أ�صدقائه من حمرري
املجلة �أن يد�س يف جيوب املعاطف .وقام
�صديقه باملهمة على خري وجه .وعندما عاد
بورخي�س بعد غياب وجد �أن "قاطني هذه
املعاطف" على حد قوله قر�أوا ق�صائده،
وحتى بع�ضهم كتب عنه ،ويف احلقيقة حاز
بورخي�س بع�ض ال�شهرة ك�شاعر من ن�شر
هذا الكتاب.
ويقول بورخي�س عن كتابه الأول �إنه كان
�أ�سا�سً ا رومانتيكيًا رغم �أنه كتب ب�أ�سلوب

موجز واحت�شد باال�ستعارات املوجزة.
وكان يتغنى فيه ب�أوقات الغروب والأماكن
اخللوية ،وجازف باخلو�ض يف ميتافيزيقيا
بريكلي وتاريخ الأ�سرة ،و�سجل ق�ص�ص
احلب الأوىل يف حياته ،كما قلد �شعراء
القرن ال�سابع ع�شر اال�سبان .غري �أن
بورخي�س يقول �إنه عندما يلتفت �إليه الآن
يعتقد �أنه مل يخرج عنه مطل ًقا وي�شعر
ب�أن كل كتاباته التالية مل تكن �إال تطوي ًرا
للتيمات التي عاجلها يف هذا الكتاب وب�أنه

ظل طوال حياته يعيد كتابة هذا الكتاب
الوحيد.

حركة التطرف الأدبية

وبرغم �أن بورخي�س معروف بني م�ؤرخي
الأدب على �أنه �أبو حركة التطرف الأدبية
يف الأرجنتني  Ultraismoالتي ينظر
دار�سو �آداب اللغة اال�سبانية لل�شاعر
النيكاراغوي روبني داريو  Darioعلى
�أنه �أول روادها� .إال �أن بورخي�س يتن�صل

من هذه احلركة ،ويحكي لقاءه الأول
بروادها يف �إ�شبيلية  sevilleيف �شتاء
 1920 - 1919حيث ن�شر �أوىل ق�صائده
بني ال�سخرية واال�ستهزاء:
يف �إ�شبيلية التقيت �صدفة مبجموعة �أدبية
تكونت حول جملة غرا�سيا .و�أع�ضاء هذه
املجموعة ،الذين كانوا ي�سمون �أنف�سهم
باملتطرفني� ،شرعوا يف جتديد الأدب ،وهو
فرع من الفنون ال يعرفون عنه �شي ًئا على
الإطالق .قال يل �أحدهم ذات مرة �إن كل

قراءاته كانت يف الإجنيل و�سرفانت�س
وداريو وكتابني اثنني لرافائيل كا�سينو�س
ا�سين�س .وقد �أربك ذهني الأرجنتيني
�أن �أعلم �أنهم ال يعرفون الفرن�سية ولي�س
لديهم �أدنى فكرة عن �أن ثمة �شي ًئا يف
الوجود ا�سمه الأدب االنكليزي .وقدمت
�إىل �أحد الوجهاء املحليني ،وهو معروف
على نطاق وا�سع بلقب "املفكر الإن�ساين"،
ومل �أ�ستغرق كثريًا من الوقت لكي اكت�شف
�أن معرفته باللغة الالتينية �أقل كثريًا

من معرفتي بها� .أما يف ما يتعلق مبجلة
غرا�سيا نف�سها ف�إن اجلزء الأكرب من �شعر
حمررها ديل فاندوفيالر كان يكتبه له واحد
�أو �آخر من م�ساعديه .و�أذكر �أن �أحدهم قال
يل ذات يوم� :أنا م�شغول جدًا� ،إن �إ�سحاق
يكتب ق�صيدة.
ويعرتف بورخي�س ب�أنه عاد من �أوروبا
حام ًال راية التطرف ،ولكن عندما قلب
الأمور على وجوهها مع زمالئه ال�شعراء،
من �أمثال �إدواردو غونزالي�س النوزا

ونورا الجن وفران�سي�سكو بينري وروبريتو
اروتيلي ،و�صلوا �إىل نتيجة م�ؤداها �أن
التطرف اال�سباين كان مثق ًال على طريقة
امل�ستقبلية باحلداثة والأدوات
�إذ مل ترثنا قطاعات ال�سكة احلديد �أو
املحركات الدافعة �أو الطائرات �أو املراوح
الكهربائية .وبينما كنا ما زلنا متم�سكني يف
بياناتنا ب�أولوية اال�ستعارة والتخل�ص من
التحوالت والنعوت الزخرفية ،ف�إن ما كنا
نريد �أن نكتبه كان �شع ًرا �أ�سا�سيًا ،ق�صائد

ال ي�سعني �إال �أن �أ�شعر بالندم على مغاالتي
التطرفية ،فبعدما يقرب من ن�صف قرن �أجد
�أنني ما زلت �أحاول �أن �أن�سى هذه الفرتة
اخلرقاء من حياتي.
ولد بورخي�س يف � 24آب  1899يف بيون�س
�آير�س لأ�سرة من الطبقة الو�سطى تتحدر
من �أ�صول ا�سبانية و�إنكليزية و�أرجنتينية،
وتنتمي �إىل �شخ�صيات بارزة �أ�سهمت
بقدر وافر يف الكفاح من �أجل اال�ستقالل
والوحدة القومية التي �شغلت الأرجنتني
للجزء الأكرب من القرن املا�ضي .وقد �أتاحت
له ظروف ن�ش�أته االطالع على العديد من
الثقافات يف كثري من بالد �أوروبا ،فجدته
لأبيه فاين ه�سالم كانت انكليزية من عائلة
تنتنمي �إىل نورثمباريا يف �شمال انكلرتا
وكانت اللغة االنكليزية ت�ستخدم كثريًا يف
الأ�سرة ،ثم در�س الفرن�سية يف �سوي�سرا،
�أما الإيطالية والأملانية فقد تعلمهما بنف�سه،
ومل يذهب بورخي�س �إىل املدر�سة �إال يف
التا�سعة من عمره حيث عهد بتعليمه �إىل
مربية انكليزية� .أما �أبوه فكان حماميًا
ومدر�سً ا لعلم النف�س وقد كتب كثريًا
من الأعمال التي مزقها ،كما ترجم عمر
اخليام عن ترجمة فيتزجرالد االنكليزية،
وكذلك ن�شر بع�ض الأ�شعار �إال �أن �إ�صابته
بالعمى جعلته ين�صرف عن الكتابة ،ويقول
بورخي�س عن ذلك:
عندما �أ�صيب بالعمى �أ�صبح من املفهوم
�ضم ًنا �أن �أكمل امل�سرية الأدبية التي عاقت
الظروف �أبي عن �إمتامها ...كان من املتوقع
�أن �أ�صبح كاتبًا.
و�سافرت �أ�سرته �إىل �سوي�سرا عام ،1914
وا�ضطرت للبقاء يف جنيف ب�سبب ن�شوب
احلرب العاملية الأوىل حيث تلقى تعليمه
الثانوي يف �إحدى مدار�س جنيف ،ثم
�سافر �إىل ا�سبانيا يف عام  1919حيث
التقى باملتطرفني اال�سبان ون�شر ق�صائد
عدة مت�أث ًرا بهم ،ثم عاد �إىل الأرجنتني
عام  ،1921وهناك �أ�صبح منظ ًرا حلركة
التطرف اال�سبانية ،و�أ�س�س جملة
 PROAالتي كانت منربًا للحركة مع
بع�ض الكتاب وال�شعراء ،ولكنها مل تلبث �أن
توقفت ل�سفره املفاجئ لأوروبا ولكنه �أعاد
�إ�صدارها مرة �أخرى بعد عودته من �أوروبا
يف عام .1924
وقد بد�أ بورخي�س حياته كاتبًا ق�ص�صيًا
مبجموعة تاريخ عاملي للخزي Historia
 ،universal de la infamiaوهي
جمموعة ا�سكت�شات ق�ص�صية عن �سري �أفراد
حقيقيني حرفها مبا يتما�شى مع نزواته
ون�شرها ك�أعمدة يف �إحدى ال�صحف عامي
 1933و ،1934كان فيها ق�صة ق�صرية
واحدة هي الرجل يف زاوية ال�شارع.
ويقول بورخي�س يف تعليقه على �إحدى
طبعات هذه املجموعة:
�إنها �ألعاب غري م�س�ؤولة ل�شاب خجول مل
يجر�ؤ على كتابة ق�ص�ص ،ولذا راح ي�سلي
نف�سه بتزييف وت�شويه  -من دون �أي مربر
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جمايل -حكايات الآخرين.
�أما ق�صته التالية مدخل �إىل املعت�صم ،التي
ن�شرها يف  ،1935فتتخذ �صور مراجعة
نقدية لكتاب غري حقيقي ن�شر يف بومباي
بالهند منذ ثالث �سنوات .وقد ا�ستعار فيها
بورخي�س الكثري من كيبلنغ واملت�صوف
الفار�سي فريد الدين العطار وزودها
بالهوام�ش حتى �إن الق ّراء �أخذوها بظاهر
معناها ،بل �إن �أحد �أ�صدقائه يف لندن
طلب منه ن�سخة من الكتاب .ومل ين�شرها
بورخي�س كق�صة �إال يف جمموعته الأوىل
حديقة املمرات املت�شعبة Eljardin de
senderos que se bi - furcan
عام .1941

التحول لكتابة الق�ص�ص

لعبت ال�صدفة دو ًرا كبريًا يف اجتاه
بورخي�س �إىل كتابة الق�ص�ص التي ترتكز
عليها �شهرته الآن .ففي عام  ،1938وهو
العام نف�سه الذي مات فيه �أبوه ،تعر�ض
بورخي�س حلادث خطر ،فقد كان يجري
�صاعدًا درجً ا عندما ا�صطدم ر�أ�سه بلوح
زجاجي .وبرغم اال�سعافات الأولية �أ�صبح
اجلرح �سامًا ،وملدة �أ�سبوع عانى بورخي�س
ويالت احلمى ،ثم فقد القدرة على الكالم،
و�أجريت له جراحة عاجلة وظل طوال �شهر
يت�أرجح بني املوت واحلياة .عندما بد�أ
يتماثل لل�شفاء �أخذت ت�ساوره هواج�س عن
�سالمة قواه الفكرية ،وراح يت�ساءل يف قلق
عما �إذا كان ي�ستطيع الكتابة مرة �أخرى،
وخطر له �أنه لو حاول �أن يكتب مقالة نقدية
و�أخفق ف�سيكون قد انتهى من الناحية
الفكرية ،ولكن �إذا جرب �شي ًئا مل يفعله من
قبل و�أخفق فلن يكون ذلك ب�شعًا جدًا كما �أنه
�سيهيئه ملواجهة االكت�شاف النهائي .ولأنه
ككاتب ق�ص�صي مل يكن له �أي وزن وبالتايل
لي�س ثمة ما يخ�سره فقد قرر �أن يكتب ق�صة
ق�صرية وكانت بيري مينار ،م�ؤلف دون
كي�شوت ،التي كانت مثل �سابقتها مدخل
�إىل املعت�صم ،تقع يف منت�صف امل�سافة بني
املقالة واحلكاية احلقيقية .وحفزه هذا
الإجناز ليم�ضي �إىل الق�صة التالية تولن،
اكبار� ،أوربي�س ترتي�س Toln, uqbar,
 ،Orbis Tertiusعن اكت�شاف عامل
جديد يحل حمل عاملنا .ومنذ ذلك احلني
حتول بورخي�س عن ال�شعر �إىل الألعاب
الأدبية بالزمن وامل�صري والالنهاية
وطبيعة الواقع .واحلقيقة �أنه كرجل
يعرف عدة لغات ،وق�ضى اجلزء الأكرب من
�أعوامه الأربعني كقارئ انتقائي ،كان مهي�أً
لها ،فحياته كما يقول كانت مكر�سة للقراءة
�أكرث من تكري�سها للحياة .ويف ال�سنوات
الع�شر التالية �أو نحوها �أخرج ثالث
جمموعات من الق�ص�ص الق�صرية (الأوليان
منها ت�شكالن جمموعة واحدة حتت عنوان
 )Ficcionesوالألف  ،Alephوهما
�أكرب عملني ق�ص�صيني لبورخي�س .وهذه
الق�ص�ص البولي�سية البارعة والنظرية
الرمزية ال�شعرية املطبقة على ال�شعر
وحتت�شد باال�شارات للأعمال الأدبية
والفكرية الغربية والعربية ،تفتقر �إىل �أي
وعي اجتماعي �أو م�ضمون �أخالقي ،كما
�أنها غري عاطفية وغري معا�صرة وال ترفع
راية معينة ،وال تلح يف ت�أكيد فكرة بعينها،
بل تكتفي بالتلميح من بعيد �إىل كل �شيء
ولكنها ال تذكر �شي ًئا .وحتت�شد الق�ص�ص
ب�شخ�صيات ال وجوه لها تقريبًا ،وهي
لي�ست يف �أغلبها �شخ�صيات حقيقية بل �إنها
مناذج م�صغرة ت�سبح يف عامل فكري بحت.
وهذه ال�شخ�صيات ال تثري تعاطف القارئ
معها �أو ت�سمح له باالقرتاب منها �إذ تت�صرف
دائمًا كما لو كانت خملوقات �أ�سطورية
تتحرك يف كون فطري .و�شخ�صيات
بورخي�س حتيا يف جهل بالقوانني ال�سرية
�أو الإرادة ال�سرية التي توجه م�صائرها
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كما �أن �أفعالها يف النهاية لي�ست مل ًكا لها.
ويحيط بورخي�س �شخ�صياته مبقوالت
الفال�سفة امليتافيزيقيني الذين يجعلون كل
�شيء منطقيًا ،كما يروي �سلوكهم يف لغة
غام�ضة على نحو حاذق.

�أدب اال�ستنزاف

يرى النقاد �أن بورخي�س ،رمبا با�ستثناء
جمموعة تقرير الدكتور برودي ،التي
ن�شرها عام  ،1970ينتمي ملا ي�سمى
ب�أدب اال�ستنزاف Exhaustion
 Literature Ofالذي يطبع كتابات
بورخي�س وجون بارث والكثري من
�أعمال نابكوف .وكان الكاتب االمريكي
جون بارث ،وهو �أحد كبار املتحم�سني
لبورخي�س� ،أول من حاول �أن يقدم تو�صي ًفا
لهذا الأدب يف مقالة حتمل اال�سم نف�سه يف
جملة اتالنتك يف �آب� /أغ�سط�س .1967
وكتاب �أدب اال�ستنزاف ينطلقون من
منظور �أن من امل�ستحيل بالن�سبة للكاتب
�أن يكتب �أعما ًال �أدبية �أ�صيلة .ومبعنى �آخر
ف�إن الكتاب ي�ستخدمون فكرة �أن الأدب قد
ا�ستنزف وا�ستهلك كمو�ضوع لأعمال �أدبية.
وبالتايل ف�إن كلمة ا�ستنزاف لها معنيان يف
مقالة بارث:
�أو ًال� :أن الأدب على وجه التقريب قد
ا�ستنزف.
ثانيًا� :أنه بالنظر �إىل الو�ضع احلايل للأدب،
على الكتاب �أن يخرتعوا وي�ستنفدوا كل
االحتماالت وبهذه الطريقة يخلقون مدى
غري حمدود للأدب .وميكنهم �أن يحققوا
الغر�ض الأخري بالكتابة عن حالة الأدب
احلالية امل�ستنزفة وبهذا يجعلون من
افرتا�ضهم الأ�صلي مفارقة .ويرى جورج
�ستيرن ،يف كتابه ال�صمت واللغة� ،أن
م�شكلة الفنانني احلاليني ،خا�صة كتاب
الرواية منهم ،تعد "متجذرة يف الظروف
التاريخية ،يف مرحلة مت�أخرة من احل�ضارة
اللغوية وال�شكلية تبدو فيها الإجنازات
املعربة يف املا�ضي وك�أنها تثقل بطريقة
ا�ستنزافية على �إمكانيات احلا�ضر ،الذي
تبدو فيه الكلمة واجلن�س الأدبي يف حال
من الف�ساد"� .إن ثقل �أدب املا�ضي وفر�ضية
�أن الأدب الأ�صيل ال ميكن كتابته ت�صبح هي
�أ�سا�س �أدب اال�ستنزاف .و�أدب اال�ستنزاف
ال يركز على امل�شاكل االجتماعية بل على
امل�شاكل الأدبية حتى و�إن كانت بع�ض
�أفكاره و�أ�ساليبه لها �أ�سباب اجتماعية.

ويهاجم ه�ؤالء الكتاب الواقعية الأدبية،
ويجادلون ب�أن الأدب يجب �أن يكتب
�أ�سا�سً ا عن الأدب ولي�س عن واقعية احلياة
اليومية .وكتابة الأدب عن الأدب باللجوء
�إىل �صياغة عمل �أدبي من عمل �آخر تعد
وا�ضحة للغاية يف �أكرث �أعمال بورخي�س،
فبري مينار يحاول �إعادة كتابة دون
كي�شوت مرة �أخرى .كذلك يف ق�صة النهاية،
امل�أخوذة من ملحمة رعاة البقر يف براري
الأرجنتني التي كتبها خو�سيه �أيرناندز
 ،Hernandezيعيد بورخي�س تغيري
م�صري �شخ�صيتني من هذه امللحمة .ويرى
جون ابدايك � updikeأن ق�صة االنتظار
رمبا تكون تعلي ًقا على ق�صة همنغواي
القتلة ،وق�صة املعجزة ال�سرية قد تكون
ترجيعًا لق�صة امربوز بيري�س حادث على
ج�سر اويل غريك .وتتكرر نف�س املوا�ضيع
يف ق�صة تيمة اخلائن والبطل والألف
.Aleph
وجدير بالذكر �أن ق�صة الألف كتبها
بورخي�س انتقامًا لعدم ح�صوله على جائزة
الأدب القومية عام  1942عن جمموعته
الأوىل .ويف بحث ابن ر�شد ي�ستق�صي
الكاتب معاناة ابن ر�شد يف ترجمة كلمتي
امل�أ�ساة وامللهاة ،اللتني ت�صادفانه يف كتاب
فن ال�شعر لأر�سطو .ويف مكتبة بابل وهي
مكتبة البلدية التي عمل فيها الكاتب �سنوات
عدة ،ابتدا ًء من عام  ،1937تتكون املكتبة/
العامل من عدد غري حمدود من القاعات
امل�سد�سة الزوايا ثم تتدرج من اجلدران �إىل
الرفوف �إىل الكتب �إىل ال�سطور يف نظام
عددي �صارم.

بورخي�س يف ميزان النقد

واحلقيقة �أن بورخي�س قد اختلف النقاد
والكتاب ب�ش�أنه كثريًا ،وقد ظل لفرتة طويلة
يلقى اهتمامًا كبريًا يف اخلارج ،خا�صة
يف �أمريكا ال�شمالية وفرن�سا� ،أكرث بكثري
مما يلقاه يف بالده ويف العامل املتحدث
باللغة اال�سبانية .واحلقيقة �أنه تعر�ض

لكثري من الهجوم من مواطنيه الذين
ينظرون �إىل وجوب اتخاذ الكتاب ملواقف
حمددة يف الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية وال�ش�ؤون العامة .و�أ�سهمت
الكثري من الكتابات عنه� ،إىل حد كبري،
يف خلق �صورة له ككاتب بال وطن ،كاتب
غريب عن �آداب بالده وواقعها .ومتيل
وجهة النظر هذه ،التي �سلط عليها ال�ضوء
الناقد الأرجنتيني خورخي ابيالردو
رامو�س يف عام � ،1954إىل اعتبار �أن
�أي كاتب ال ي�سهم يف خلق �أدب قومي
يعد ،مبعنى ما ،عمي ًال للقوى الأجنبية،
وي�صف بورخي�س ب�أنه "عا�ش كل حياته
مدي ًرا ظهره لأمته" ،ثم ي�ضيف بتهكم "�إن
امل�س�ألة لي�ست انكار وطنية بورخي�س ولكن
احلقيقة �إنه مواطن بريطاين وفرن�سي
و�أملاين" ،بل �إن التاريخ الأرجنتيني ال
يبدو يف �أعمال بورخي�س �إال كخلفية
لتاريخ الأ�سرة ،وتك�شف الكثري من �أعماله
الق�ص�صية وال�شعرية عن وعيه الدائم
واحلاد ب�أنه ينحدر من ن�سل �أنا�س كانت لهم
مكانتم يف التاريخ �أثناء ا�ستعمار �أمريكا
اجلنوبية وثوراتها وحروبها الأهلية.
و�إذا كان هذا النقد ينطلق من مو�ضوعات
اجتماعية بحتة ف�إن كاميليو خو�سيه ثيال
ال �شك ينطلق من معطيات جمالية عندما
يقول عنه:
�إن خورخي لوي�س بورخي�س يعد �شبحً ا،
فهو اخلدعة الكربى يف الأدب الإرجنتيني.
يف بع�ض الأوقات قد جتد �شابة �ساذجة
ق�ص�صه مقبولة ،ولكن خوخي لوي�س
بورخي�س نتاج هجيني بال �أي فائدة كربى.
كذلك كتب مواطنه ارن�ستو �ساباتو
 ،sabatoعند ظهور جمموعته الق�ص�صية
الثانية  ،Ficcionesمراجعة نقدية
الذعة على �صفحات جملة � SURأ�صبحت
مقوالتها منذ ذلك الوقت من كال�سيكيات
املواقف املناه�ضة لبورخي�س .وينتقد
�ساباتو ا�ستخدام بورخي�س ال�صريح
للم�صادر الأدبية يف �أعماله الق�ص�صية

وي�صفها ب�أنها حفريات ،ثم ي�شري �إىل ميل
بورخي�س �إىل �إعادة تقليب العدد املحدود
من الأفكار ،ويت�ساءل �إذا كان بورخي�س
�سيظل حمكومًا عليه من الآن ف�صاعدًا
بانتحال �أعماله .كذلك يثريه افتقار
بورخي�س �إىل اجلدية ،وي�شري �إىل نقطتني
تعدان حقيقتني يف هذا ال�صدد وهما �أن
�أعمال بورخي�س الفانتازية لي�س بها ذلك
الطابع الكابو�سي الذي مييز �أعمال كافكا،
ثانيًا �أن اهتمامه بالأمور الدينية لي�س �أكرث
من لعبة �إن�سان غري م�ؤمن .وهو ر�أي ردده
نقاد �آخرون مركزين على عن�صر الهروب
يف الكثري من �أعماله ،يف الوقت الذي
يرى النقاد ،الذين مييلون �إليه� ،أن عن�صر
الفانتازيا يف �أعماله ينبع من رغبته يف
الت�سامي على انعدام اجلدوى والب�شاعة
التي ت�سود العامل؛ غري �أن اجلميع
يتفقون ،يف الأقل ،على �أن ثمة عالقة بني
م�شاكل العامل احلديث وق�ص�ص بورخي�س
املغرقة يف اخليال ،فالفرتة التي كتب فيها
�أف�ضل �أعماله الق�ص�صية ()1939-1954
تتطابق مع �أكرث الفرتات التي مرت بالعامل
والأرجنتني تعا�سة مثل احلرب العاملية
الثانية وتويل الدكتاتورية الع�سكرية
احلكم يف الأرجنتني وحكم بريون.
وم�صادر بورخي�س يف الكتابة ال حت�صى
كما �أنها غري معهودة ،فقد قر�أ كل �شيء،
خا�صة الأ�شياء التي مل يعد �أحد يقر�أها.
كذلك قر�أ عن اليونانيني اال�سكندريني
وفال�سفة الع�صور الو�سطى والفل�سفة
الإ�سالمية و�ألف ليلة وليلة ،و�إن مل تكن
قراءاته يف هذه املو�ضوعات على �سبيل
التبحر و�سعة االطالع ،ولكنه فقط يكتفي
منها بوم�ضات من ال�ضوء والأفكار ،كذلك
قر�أ �ستيفن�سون وكلينغ وبو وكونراد
وت�ش�سرتتون .ويقول بورخي�س �إنه مل يقر�أ
يف حياته كلها �سوى ب�ضع روايات ،ويف
�أغلب احلاالت مل يدفعه �إىل اكمال قراءاتها
حتى �صفحتها الأخرية �سوى �شعوره
بالواجب.
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االنت�شار

على امل�ستوى الدويل كان الفرن�سيون هم
�أول من قام "بتدويل" بورخي�س� ،إذ كانوا
�أول من �أخرج ترجمات يف حجم الكتب
لأعماله ومن دار ن�شر غاليمار ال�شهرية،
برغم �أن التقييم احلقيقي لأعماله قد بد�أ يف
�أمريكا يف نهاية الأربعينيات ،على الأقل
يف الدوائر الأكادميية .وظهرت الرتجمة
االيطالية لكتابه  Alephعام  ،1954ويف
العام نف�سه ن�شر العديد من ق�ص�صه باللغة
الأملانية .ويف غ�ضون  1957كان عدد �أكرب
من �أف�ضل ق�ص�صه ومقاالته متاحة للقارئ
الفرن�سي .وقد ر�سخ مركزه الدويل مبنحه
جائزة النا�شرين الدوليني Fomentor
منا�صفة مع �صامويل بيكيت يف باري�س
عام  .1961وبورخي�س نف�سه يقول �إنه
حتى ظهوره يف اللغة الفرن�سية مل يكن
معروفا جيدًا يف اخلارج فح�سب بل يف
الأرجنتني � ً
أي�ضا .ويف �أمريكا �أ�سهمت مقالة
الكاتب الأمريكي جون ابدايك updike
عنه ،على �صفحات جملة نيويوركر يف
ت�شرين الأول /اكتوبر  ،1965يف فهم
القارئ الأمريكي له .ويرى ابدايك �أن
اخرتاعات بورخي�س يف احلكي تنبع من
اح�سا�س وا�ضح ب�أزمة فنية �إذ "يبدو �أنه
الرجل الذي ال م�ستقبل للأدب بالن�سبة له".

بورخي�س وال�سيا�سة

�شخ�صا
وبرغم �أن بورخي�س مل يكن
ً
�سيا�سيًا بطبعه ،فقد كانت له مواقفه
الوا�ضحة من الديكتاتورية .ففي �أوائل
عام  ،1964وقبل انتخاب بريون بفرتة
وجيزة� ،شارك يف التوقيع على التما�س
ينتقد احلكم الع�سكري الذي كان يف
ال�سلطة �آنذاك ،ونتيجة لذلك �أعفاه بريون
مبجرد توليه احلكم من من�صبه يف مكتبة
ً
"مفت�شا للدواجن ل�ش�ؤون
البلدية وعينه
الأ�سواق واملعار�ض" ،ولكن بورخي�س
رف�ض الإهانة ،كما قبل ،بعد فرتة ويف
�أوج حكم بريون عام  ،1950رئا�سة احتاد

ً
مناه�ضا
الكتاب الأرجنتيني الذي كان
للحكم مما �أدى �إىل �إغالقه .ويقول
بورخي�س عن تلك الفرتة �إن �أمه ،التي
كانت يف ال�سبعني من عمرها ،ظلت فرتة
رهن االعتقال املنزيل� ،أما هو فكان يتعقبه
خمرب �سري ،كما دخلت �أخته و�أحد �أبنائها
ال�سجن ملدة �شهر .ومبجرد انتهاء حكم
بريون ،يف �أيلول� /سبتمرب  ،1955عني
بورخي�س مدي ًرا للمكتبة القومية كما اختري
�أ�ستا ًذا للأدب االنكليزي والأمريكي بجامعة
بيون�س اير�س.
كان بورخي�س دائمًا ي�ؤكد �أنه يفكر يف
نف�سه على �أنه قارئ �أو ًال و�شاعر ثانيًا
ثم كاتب نرث ثال ًثا ،ولكن �شعره مل يحظ
باالهتمام الذي حظيت به ق�ص�صه �أو حتى
مقاالته ،بل رمبا ي�أتي ترتيبه الأخري بني
�إبداعه .وكما �أ�سلفنا بد�أ بورخي�س حياته
الأدبية �شاع ًرا ،ون�شر ديوانه الأول عام
 ،1923كما ن�شر بعده عدة دواوين؛ ولكن
من امللحوظ �أن �إنتاجه من ال�شعر قد قل
�إبان ان�شغاله بكتابة الق�ص�ص واملقاالت.
فمث ًال بني عامي  1929و 1943مل يكتب
بورخي�س �إال خم�س ق�صائد �إال �أنه ا�ستدار
لل�شعر مرة �أخرى مع ازدياد �ضعف نظره
واقرتابه من العمى يف �أواخر اخلم�سينيات
و�أوائل ال�ستينيات .غري �أن �شعر بورخي�س
ال يعد متمي ًزا وال يجعل له مكانة كبرية
بني �شعراء اللغة اال�سبانية كروبني داريو
ولوركا وبابلو نريودا و�أكتافيو باث .ولكن
�إ�سهامه يف مطلع �شبابه يف حركة التطرف
الأرجنتينية يعد ذا �أهمية خا�صة يف تاريخ
الأدب اال�سباين.
يف الواقع ميثل بورخي�س �أ�شياء خمتلفة
بالن�سبة للقراء املختلفني ولكنه يعد حالة
فريدة ،فهو كاتب ق�ضى ن�صف القرن الأول
من حياته يف بيئة فكرية و�أدبية قدر لها
�أن حتتل مرتبة ثانوية بالن�سبة للتيارات
الرئي�سية ال�سائدة يف الأدب الغربي ،ولكنه
ق�ضى بقية حياته ع�ضوً ا يف جمموعة قليلة
من جنوم الأدب الذين يحظون باالحرتام
على امل�ستوى العاملي .لقد خلق بورخي�س
�أدبًا غريبًا جنح يف جذب اهتمام باري�س
ونيويورك.
وبالن�سبة للقارئ الفرن�سي �أو الأمريكي
ف�إن بورخي�س مل يبد�أ الكتابة �إال يف �أواخر
الأربعينيات �أو اخلم�سينيات ،وبالتايل
فهو يعد جزءًا من موجة �أدبية جديدة
ي�شاركه فيها رجال من �أمثال نابكوف
وبيكيت وروب غرييه وجون بارث.
ولكن �إذا طبقت معايري كمية بحتة على
بورخي�س ف�إنه مل يكتب �أعما ًال كربى.
�أما ما جذب االهتمام الكبري �إليه ،خا�صة
بني الأجانب ،فهو ق�ص�صه التي ال ميكن
ت�صنيفها ،وهي ق�ص�ص ذات بناء حمكم
يرتكز الكثري منها على �أفكار فل�سفية
وت�شبه من بع�ض وجوهها الق�صة الق�صرية
التقليدية ومن �أوجه �أخرى املقالة .ويتمثل
نتاج بورخي�س الأدبي الرئي�سي يف ب�ضعة
جملدات من هذه الق�ص�ص مع جمموعات
عدة من املقاالت والق�صائد� .إ�ضافة �إىل ذلك
فقد كتب عددًا كبريًا من القطع الثانوية
ومراجعات لكتب ومقاالت �صغرية
ومقدمات لن�صو�ص �أدبية.
عا�ش بورخي�س حياة هادئة متجنبًا
وحري�صا على عزلته ،وغالبًا ما
الأ�ضواء
ً
كان يحبط حماوالت الكتاب الذين التقوا به
يف التطرق �إىل حياته اخلا�صة فيحول دفة
احلديث بلباقة �إىل الأمور الأدبية .ومرات
عدة �أثناء حياته كان بورخي�س على و�شك
الزواج ،ويف �إحدى املرات على الأقل ويف
�أواخر � 1964أ�شيع �أنه قد تزوج بالفعل.
�إال �أن بورخي�س ،الذي طاملا كرر �أنه ال
جديد حتت ال�شم�س ،مل يتزوج �إال عام
 1967وهو يف الثامنة وال�ستني من عمره.
وق�ضى بورخي�س بقية حياته يف بيون�س
اير�س ما عدا جوالته يف �أوروبا و�أمريكا
حتى وافته املنية عام .1986
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بورخيس وألف ليلة وليلة

بورخس وطرق الخيال
حازم ري�سان حاجم

تتملكنا رغبة في التيه في ألف ليلة وليلة  ،فنحن نعرف انه بدخولنا في هذا الكتاب يمكننا أن ننسى قدرنا االنساني البائس

BORGES
وليد �سليمان

يكاد ال يخلو �أي حوار مع الكاتب الأرجنتيني
خورخي لوي�س بورخي�س �أو كتاب من كتبه
من ا�شارة اىل �ألف ليلة وليلة .فمثله مثل غوته
وفولتري مثلت �ألف ليلة وليلة بالن�سبة اىل
بورخي�س اكت�شافا جوهريا ومنهال ال ين�ضب.
وان كنا جند ت�أثري هذا الكتاب الفاتن لدى
فولتري يف ق�ص�صه الفل�سفية وخ�صو�صا يف
ق�صة "زاديغ" ،ولدى غوته يف "الديوان
ال�شرقي الغربي" �أو "فيلهلم ماي�سرت" ،فان
ت�أثريه على بورخي�س نكاد جنده مبثوثا يف
كامل اعماله� ،سواء تعلق الأمر بق�ص�صه �أو
�شعره �أو مقاالته �أو حما�ضراته.
لقد اكت�شف بورخي�س كتاب �ألف ليلة وليلة
يف طفولته املبكرة حيث قاده ت�سكعه الأدبي
يف مكتبة �أبيه – هذا الت�سكع الذي يحدوه
ف�ضول ال نهاية له� -إىل العثور على ترجمة
بريتن بالأنكليزية .وهي ترجمة �سوف
يقول عنها يف ما بعد " :ان ترجمة بريتن
الأنرثوبولوجية والبذيئة حمررة بلغة
انكليزية غريبة يعود ق�سم منها اىل القرن
الرابع ع�شر ،وهي انكليزية مليئة بالكلمات
املهجورة وبالألفاظ اجلديدة ،انكليزية ال
تخلو من جمال و�إن كان يع�سر �أحيانا فهمها.
"
و�سي�صل هو�س بورخي�س بكتاب �ألف ليلة
وليلة �إىل درجة قراءة كل ترجماته باللغات
التي يعرفها" :نكاد نتحدث عن كتب عدة
عنوانها "�ألف ليلة وليلة" :اثنان بالفرن�سية،
حررهما غاالن وماردرو�س؛ وثالثة
باالنكليزية بقلم بريتن ولني وباين؛ وثالثة
بالأملانية بقلم هيننغ وليتمان وفييل؛ وواحدة
بالأ�سبانية لكا�سينو�س �أ�سين�س .وكل واحد
من هذه الكتب خمتلف عن الكتب الأخرى،
اذ �أن الألف ليلة وليلة ال تزال متوا�صلة� ،أو
مازالت تعيد خلق نف�سها".
ومع ذلك فان بورخي�س يف�ضل ترجمة غاالن
حيث يقول …" :الن�ص الأول الذي و�ضعه
غاالن ب�سيط نوعا ما ،ورمبا يكون الأكرث
�سحرا من بني كل الن�صو�ص ،ذلك الذي ال
يتطلب �أي جمهود من قبل القارئ؛ فمن دون

هذا الن�ص الأول ،مثلما قال ذلك الكابنت بريتن
بحق ،ما كنا لنح�صل على الن�سخ الالحقة".
و�صف بورخي�س اكت�شافه لكتاب �ألف ليلة
وليلة يف عديد احلوارات التي اجريت معه.
ويف ن�صه الذي يحمل عنوان "حماولة يف
ال�سرية الذاتية" يقول[" :هذا الكتاب] املمتلئ
مبا كان يعترب حينئذ بذاءات كان مينع علينا
قراءته وكان علي �أن �أقر�أه خل�سة
فوق ال�سطوح".
يف كتابه "�سبع ليال" جند
ن�صا يحمل عنوان �ألف
ليلة وليلة هو يف الأ�صل
حما�ضرة �ألقاها بورخي�س،
و�أعتربه �شخ�صيا من �أجمل ما
كتب عن حكايات �شهرزاد .وبعد
�أن ي�صف بورخي�س يف هذا
الن�ص ترجمة �ألف ليلة وليلة
الأوىل اىل اللغة الفرن�سية
والتي قام بها غاالن و�صدر
جز�ؤها الأول �سنة 1704
باعتبارها "حدثا جوهريا
لكل الآداب الأوروبية" يقول
ما يلي ":برزت �ألف ليلة وليلة
ب�شكل غام�ض .انه عمل �آالف
الكتاب ومل يفكر �أي منهم �أنه كان
يبتكر كتابا �شهريا ،واحدا من �أ�شهر
الكتب يف كل الآداب ،وهو كتاب يثري
الإعجاب -مثلما قيل يل -يف الغرب
�أكرث مما يف ال�شرق".
ان بورخي�س الأرجنتيني املولد
بثقافته املو�سوعية وقدرته الفائقة
على الت�أثر والت�أثري قد غري نظرتنا
كعرب لألف ليلة وليلة و�أثبت �أن
االن�سان ميكنه �أن يقر�أ العمل الأدبي
قراءة "ابداعية" و"خالقة" حتى و�إن
كان يجهل لغته الأ�صلية .لقد انتظر العرب
قرون عدة كي يعيدوا اكت�شاف "�ألف ليلة
وليلة" ،وكان عليهم �أن ينتظروا قرونا �أخرى
كي يدركوا ما لهذا الكتاب من قدرة على �إعادة
خلق ذاته مثلما قال بورخي�س نف�سه.
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يف�سر بورخي�س �سبب اختياره املا�ضي البعيد لق�ص�صه بقوله جعلت حكاياتي بعيدة بع�ض
ال�شيء �إن يف الزمان �أو يف املكان’هكذا ي�ستطيع اخليال �أن يلعب بحرية
�إن راوي بورخي�س يقوم دائما" ب�سرد احلكاية بعد وقوعها �أي انه الحق لها’ وهو يعمد
�أن ي�سردها بهذا الالحق حتى ت�صله عرب �سل�سلة من الأ�شخا�ص والظروف والروايات,
وهو بذلك يتبع �أوالية عمل الأ�سطورة �أو احلكاية ال�شعبية(( التي تنتقل من �شخ�ص �إىل
�آخر ب�صورة �شفاهية حتى ت�ستقر �أخريا" .بعد �أن تراكمت عليها روا�سب اخليال الإبداعي
وطريقة فهم و�إ�سقاطات ال�شخ�صيات التي مرت من خاللها احلكاية وت�أثري الزمن على
الذاكرة �أي�ضا")).
وهو_�أي بورخي�س_ يف�ضل و�صف مايف ((ال�صورة الذهنية)) ب�صفتها ما�ضي متحرك
على و�صف ((الإدراك الآين)) الثابت .وذلك لأن ال�صورة الذهنية هي �أكرث مطاوعة لن�سج
وبناء اخليال الإبداعي.ذلك ب�سبب �أنها:
� .1إن ((ال�صورة الذهنية)) ميكن ف�صلها على عك�س ((املدرك الآين)) الذي الميكن ف�صله
عن حلظة وقوعه ,وبذلك يتاح للخيال ت�شكيل ال�صورة و�أدخالها يف �سياقات عديدة
ومتنوعة.
 .2يتم ال�سيطرة على ((ال�صورة الذهنية)) وحتريكها ب�أي اجتاه على عك�س ((املدرك الآين))
الذي اليكون خا�ضعا" لل�سيطرة عليه’ وذلك لأنه نتاج خرباتنا احل�سية احلالية.
� .3إن ((ال�صورة الذهنية))تخطيطية_جمردة_غائمة� .أما ((املدرك الآين))فوتو_
وا�ضح_دقيق
� .4إمكانية ا�ستطاعة التفكريبـ((ال�صورة الذهنية)) �أوتركها جانبا"(ت�أجيلها) دون �شعور
بالتحدي من قبلها لعمل �شيء ما ب�ش�أنها مثل رد الفعل الذي نقوم به على ((املدرك الآين)).
وبعد هذا ف�أن ال�سرد على ل�سان املتكلم ال يقدم حدثا" حقيقيا" يراه القارئ حلظة وقوعه
بل هو �سردا" من وجهة نظر الراوي .فعال" م�ستعادا" ترتاوح حيويته بني(حقيقة احلدث)
الأول ب�صيغته الواقية الأوىل وتدخالت �ضمري ال�شخ�صية حلظة ال�سرد حيث �أن تراكمات
الإدراك احل�سي بني فرتتي((زمن احلدث)) و ((زمن ال�سرد)) تتم عرب عمليات بناء
اخليال(طرق اخليال) �أي عن طريق الطرح �أو الف�صل_ املزج_الإبدال الإ�ضافة حيث تتعقد
جتارب وم�شاهدات الراوي مبرور الزمن .مما ي�ؤدي �إىل تعتيق احلدث يف الذاكرة وو�صوله
�إىل حد( الن�ضج )والذي هو زمن ال�سرد بوا�سطة الكتابة�.إن بورخي�س يتعمد �أن يقيم هوة
بني ((زمن احلدث)) و ((زمن ال�سرد)) بو�ضع زجاج �ضبابي ممتلئ بالبخار مينع الر�ؤية
الدقيقة من خالله’ويزيد انعكا�سات الوهم ذلك لأن الن�سيان والذاكرة كالهما خالقو�أنهال�شك
�إن ال�سنني �ساهمت يف ت�ضخيم �أو حجب ما ر�أيته يوم ذاكعلى حد قول بورخي�س.ولأن
((ال�صورة الذهنية)) التي نت�أملها يف الذاكرة ا�ستهلكت بفعل الزمن ولأن مايحدث يف
الذاكرة ي�شبه النظر �إىل الأ�شياء من بعيد ولكن مب�سافة زمانية ولي�س مكانية.
فالتعديالت التي تطر�أ على الق�صة البد منهايحددها االبتعاد عن الزمان وفن الأدب
حيث �إن زمن ال�سرد هو غري زمن الأحداث احلقيقية فهو �أوال" جمايل مت�ساوق وثانيا" زمن
عاطفي وجداين يقوم على تناوب �أوقات ال�سرد الإبداعي �آالتي…
و�أي�ضا"ف�أن وجود ((ال�صورة الذهنية)) يعطينا احلرية يف �صياغة زمن ال�سرد �أي
�إعادة زمن احلدث ولكن بطريقة خمتلفة فيتقدم املت�أخر ويت�أخر املتقدم .
وهذا ما يحدث يف ق�صة (كتاب الرمل) حيث �إن الأحداث التي تكت�شف فيما بعد يف
نهاية الق�صة ت�ساعد على �صياغة الق�صة فيما بعد’ فعندما ي�صف الراوي الرجل
الذي زاره ي�صفه ب�صورة خمتلفة عما لو و�صفه �ساعة دخوله .لكنه عندما ي�سرد
احلدث بعد مرور زمن معني ف�أنه (�أي الراوي)يبيح مبعلومة �إن ال�شخ�ص الزائر
من مدينة(اوركنز) هذا يتم يف زمن ال�سرد’ قبل �أن يدخل ال�شخ�ص �إىل البيت
ودون �أن يتعرف الراوي عليه وقبل �س�ؤاله عن مدينته .ولو �أن الروي مت ب�صورة
�آلية ملا كان للراوي �أن يكون عليم مبدينة ال�شخ�صية �أال فيما بعد �أي �ساعة �س�ؤال
الراوي زائره عن �سكناه وعندها يتحول �إىل راوي جاهل بخلفية ال�شخ�ص
الزائر.
وبعد امل�سافة الزمانية التي بني ((زمن احلدث)) و (( زمن ال�سرد) ) هناك م�سافة
�أو حتويلة �أو عطفة بني ((ال�صورة الذهنية)) ملا قبل ال�سرد و اللغة �أي (( زمن
ال�سرد)).
ذلك �إن اللغة تغري ما ت�صفه لأن الأ�شياء بالن�سبة �ألينا تكون متواجدة يف نف�س
الوقت بينما تكون متعاقبة بالن�سبة �إىل اللغة.
�أي �إن اللغة ال ت�ستطيع �إن ت�صف جميع الأ�شياء ب�صورة �آنية وملرة واحدة’ بل �إنها
تظيف البعد الزماين الذي هو اال�ستالم املت�سل�سل للمكان.
واللغة �أي�ضا"حتول الأ�شياء وال�صورواالحداث وال�شخ�صيات احلقيقية �إىل كلمات
جمردة.
ويعرب بورخي�س عن فكرة انف�صال اللغة واختالفها عن الفكر و ال�صورة الذهنية
مبقطع
من ق�صة ( اجلدة ) .
لقد ذكرت ال�سيدة العجوز الأحداث التاريخية بالكلمات نف�سها دائما وبالت�سل�سل نف�سه
كما لو كانت �أدعية �صالة(( و�شككت يف �إن الكلمات ال تعرب عن الفكرة التي تتحدث
عنها))..
ومن كل ماتقدم ن�ستطيع االقرتاب من حتديد �أوالية عمل الإبداع الق�ص�صي �أو طرق
اخليال عند بورخي�س..
ب�أنه يبد�أ باحلقائق الواقعة((زمن ال�سرد)) ثم ينتقل �إىل ((ال�صورة الذهنية الأوىل
ال�صافية))
ومبرور الزمن ت�صبح ((ال�صورة الذهنية )) ذاكرة نال منها الطرح و املزج و الإبدال
والإ�ضافة لتتحول �إيل ((�صورة ذهنية �أخرى م�ضببة)) يتم ا�ستح�ضارها يف �ساعة ما
قبل ال�سرد الذي يتم بوا�سطة اللغة املكتوبة.

11

بورخيس :مساء عادي في بوينس آيرس
ما الذي يغري يف حياة �شخ�ص مثل بورخ�س؟ �أعمى يق�ضي ّ
جل وقته بني الكتب ،ويت�صور الفردو�س الذي وعد به اهلل ال�صاحلني من
الب�شر مكتبة كبرية عامرة .رجل مغرم بالكوابي�س والأحالم وغري نفور من الواقع متام ًا ،وفوق هذا وذاك ي�ؤمن �إميان ًا ال ي�ضاهى بالأدب،
ال الكلمات بكينونتها العارية املجردة ،فهو ينظر للكلمات بعني الريبة" ،رجل الأدب بالكاد ي�ؤمن بالكلمات" كما يقول ..يع�شق ال�شعر
ً
�سبيال �أف�ضل يف مواجهة رعب الوجود من خلق اال�ستعارات .فهل كان ميكن �أن يكتب ما كتب من غري �أن يحلم ،ويتعاي�ش
واملو�سيقى ،وال يرى
مع الكوابي�س؟ �أمل يكن مركز وعيه� ،أو لنقل منبع �إبداعه ،يف �أطل�س الكابو�س؟!.

�سعد حممد رحيم
يحمل احلديث عن بورخي�س ،دوم ًا ،قدر ًا من
الإثارة والغمو�ض� ..إن منطه يختلف عن منط
همنغواي ،ال �شك ،وعن منط نريودا وماركيز
و�أدغار �أالن بو ،وحتى رفائيل �ألربتي� ( .أنا
�أفكر ب�سري ه�ؤالء التي قر�أناها ،والتي كتبوها
ب�أنف�سهم� ،أو كتبها عن حيواتهم �آخرون ).
ومنذ البدء نعد �أنف�سنا ،مع بورخي�س وحياته،
�أو مقاطع من حياته ،كما لو �أننا �إزاء قلعة
�شاخمة فوق جبل ،تبدو قريبة ومتمنعة..
فارهة ،غري �أنها كئيبة �إىل حد ما ..تفتقر �إىل
الو�ضوح لكن لي�س من ال�صواب جتاهلها..
غريبة بع�ض ال�شيء و�آ�سرة �أي�ض ًا ..مع قلعة
مثل هذه نحن موعودون باحليوية واحلرية
واملفاج�آت ،وبعبارة �أدق ،باللعب..
ويلي�س بارن�ستون هو �صديق بورخي�س ملدة
تزيد على الع�شرين عام ًا ،ا�صطحبه طوي ًال،
وتعرف على �أدبه عن كثب طاملا كان مرتجمه
�إىل الإنكليزية ،وخا�ض معه نقا�شات يف
الأدب والفكر والفل�سفة ،ويف �أمور �شخ�صية
كثرية .وكتاب بارن�ستون ( بورخي�س :م�ساء
عادي يف بوين�س �آير�س )* ت�سجيل لأفكار
وانطباعات وم�شاهد ولقاءات على خلفية من
�أحداث ت�ضيء بع�ض ًا من عوامل بورخي�س
اجلوانية ،وجوانب من �أدبه ،وملحات من
حياته التي عا�شها ..عالقاته مع الن�ساء
والرجال ،و�أ�سفاره التي ا�ستمتع بها حتى بعد
فقدانه لب�صره ،و�آرا�ؤه يف �أ�سالفه وجمايليه
من الأدباء.
يقول بارن�ستون �أنه التقى بورخي�س يف العام
 1968يف �أثناء �أم�سية �شعرية يف نيويورك،
وكان يف ذلك احلني قد بد�أ يفقد ب�صره .ومنذ
�أول لقاء ن�ش�أت بينهما عالقة �صداقة عميقة.
وبورخي�س من �ساللة ع�سكرية� ،إذ كان �أجداده
من الكولونياالت املحاربني� ،أما هو فلم يكن
الئق ًا حتى للخدمة الع�سكرية ،وكان عليه �أن
يكون مبتكر ًا ،مبدع ًا ،فكان.
ويف العهد البريوين ،يف بوين�س �آير�س،
عا�ش على حافة اخلطر ..كان ميكن بب�ساطة
�أن يكون واحد ًا من ( املختفني ) �أو املقتولني
على الطريق ..كان هدف ًا �سه ًال هو الذي
يقطع الطريق ما�شي ًا �إىل بيته ب�شموخ وت�أن
وال اكرتاث ..مل ين�شغل بال�سيا�سة مبعناها
و�سلوكها التقليديني ،لكنه مل يكن بعيد ًا عنها.
كان له ر�أيه وموقفه الذي ال يخلو مثله مثل
املبدعني فاقدي الب�صر من التهكم .ودائم ًا يتهي�أ
لنا �أن هناك �شيئ ًا من الالجدية فيما يقول..
�شيء �أ�شبه باحليلة ،كما لو انه يريد �إمتاعنا
و�إثارتنا من خالل ت�ضليلنا ،فيقودنا �إىل
حيث يريد هو ،ال �إىل ما نرغب نحن الو�صول
�إليه ،فمع بورخي�س عليك �أن تكون متفتح
الذهن ،متنبه ًا ،و�أن ال تفقد احرتامك لإبداعه،
ودائم ًا يخيل �إليك �أنه بعد كل ق�صة ينهيها
يقهقه ب�صخب ك�أنه يحد�س بحريتنا وارتباكنا
وده�شتنا.
وملا �صار �أمين ًا للمكتبة الوطنية يف الأرجنتني،
حار�س ًا لأكرث من  800000كتاب كان قد تلقى
هبة الظالم ..يقول يف �إحدى ق�صائده "بطيئ ًا
يف عتمتي� ،أكت�شف /خيوط الغ�سق بع�صاي
املرجتفة� /أنا الذي تخيل �أن الفردو�س هو
الف�ضاء /القابع حتت عنوان مكتبة ).

من ال�صعب حتديد ماهية �شخ�ص بورخي�س،
التعرف عليه بدقة عالية� ،إنه يراوغك دائم ًا،
م�ستمتع ًا بخداعك ،ومن هم من منط بورخي�س
يتمل�صون من �أي تعريف �أو حتديد لذا تن�سج
حولهم الأ�ساطري� ،أو على �أقل تقدير الأقاويل..
يتعر�ضون لنوع من النميمة طاملا كان �شيء
من الإبهام يكتنف حياتهم ووجودهم،
وحتى �إبداعهم ..هل "�أن بورخي�س كاتب
ذهني ،و�شاعر ميتافيزيقي ،وحملل لأفالك
با�سكال ،وخمرتع لآالت الذاكرة"؟ �ص.83
هذه ال�صورة ،يف �أح�سن الأحوال بح�سب
بارن�ستون ،ت�شكل ن�صف احلقيقة ،وبح�سب
بارن�ستون �أي�ض ًا "فبالإ�ضافة لريا�ضي
الوقت واملعلم الذهني ،العاطفي وامل�ؤمتن
ب�شكل مكثف ،ثمة الرجل احلكيم والهادئ
ب�شكل ح�صيف واملت�صالح مع نقاط ال�ضعف
الإن�ساين ،ومع عامل بال �ألوهة ،يوحي دائم ًا
بطل�سميته لكنه يف الوقت ذاته يخفيها
با�ستمرار" �ص.84
حرمّه عماه من �أن يرى ما نراه ،بيد �أنه
�أم�ضى ما تبقى من حياته كي يرى �أعمق
مما نرى و�أبعد� ،أو على الأقل بكيفية يعرفها
هو ويتقنها .وان يعي�ش ويكتب ،مدرك ًا �أن
ال جدوى من العي�ش من غري كتابة ..يف
�أن يقول ما يفكر به ،وما يبتكره من �صور
وجمل ومفارقات .وقد وجد يف العمى نوع ًا
من املكاف�أة ،طاملا كان مينح �إح�سا�س ًا خمتلف ًا
بالأ�شياء والذات والزمن� ،أو هو �شيء �أعقد
من هذا� ،أن تعي�ش يف الذاكرة� ،أن تعتاد
اخليال ،لأنك �شاعر "وال�شاعر يجب �أن يعي�ش
بالذاكرة� ،إذ ما هو اخليال على �أية حال؟ �أعتقد
�أن اخليال م�صنوع من الذاكرة والن�سيان� .إنه
نوع من املزج بني هذين ال�شيئني" �ص.157
ويوم ًا ما �أده�شته عبارة قالها �سائق �سيارة
�أجرة �أمريكي رف�ض التحدث عن م�شاهداته
يف احلرب العاملية الثانية م�ؤداها� :إن الذاكرة
جحيم.
و�أعتقد �أن مكمن قوة �إبداعه هو يف عدم ت�أكده
من �أي �شيء ،يف تناق�ضه ومفارقاته و�أ�سئلته،
فهو بورخي�س الذي يظن �أنه لي�س بورخي�س،
وي�ستيقظ على ثقل فكرة �أنه بورخي�س� ،أو
�أنه لي�س �أكرث من كائن يعي�ش يف حلم كائن
�آخر� ..إنه هو ولي�س هو يف الوقت نف�سه..
هو الواحد املتعدد الذي له �ألف قرين ..املوزع
يف الأمكنة والأزمنة ،ال�ضعيف ،والقوي يف
روحه .الأعمى حاد الب�صرية ،اله�ش الذي
ال يخ�شى املوت ..يباغته ل�ص وي�صرخ به:
جزدانك �أو حياتك ،فريد بحزم :حياتي ،فيهرب
الل�ص� .أو ي�ستوقفه �شخ�ص يف بوين�س �آير�س
ويقول له :بورخي�س� ،أنت خالد .فريد� :سيدي،
ال تكن مت�شائم ًا �إىل هذه الدرجة.
كلماته �أنيقة مثل هيئته ،ذاكرته متخمة �أبد ًا،
يحفظ عن ظهر قلب من ال�شعر والنرث ما
يجعله ذو ح�ضور �أخاذ يف �أثناء �أي حديث،
بارع وماكر �إىل �أبعد حد ،يراقب العامل على
الرغم من عماه ،ويرثثر مع كل من يبادره
بالكالم .وبارن�ستون يعرتف �أن كل ما يقوله
بورخي�س له قيمته ويجب �أن ي�سجل "مل يكن
بورخي�س قادر ًا على التفوه بجملة لي�ست
خالدة وت�صلح للت�سجيل بني دفتي كتاب"

�ص ..180ثرثرته خالقة ..هي جزء من �أدبه..
حياته هي �أدبه ،هو الغارق يف �ألأدب �إىل حد
مي�ؤو�س منه ،الأدب �إذ يجعل من حياته متعة
مت�صلة ،وهذا ال ينفي م�شاعر الوحدة والعزلة
التي تنتابه �أحيان ًا جمللة بالك�آبة والت�شا�ؤم.
ومن �ضمن ثيماته الرئي�سة كان املوت ..ي�س�أله
بارن�ستون :وموتك؟ .فيجيب" :ميكن �أن ي�أتي
كطائر �أ�سود يف الليل ،لن �أبايل .بالرغم من
�أنني �أقول للآخرين ب�أنني مري�ض ومتعب
من متعة كوين بورخي�س كل ليلة ،ما زال
لدي ق�صائد لأكتب ،كتب ًا لأقر�أ ،و�أمكنة لأرى"
�ص ..65رمبا مل يكن يهتم للموت مثلما يدعي،
بل �إنه يرحب به ،ذلك املوت الذي "�سيحرره
من احلياة والآخرة مع ًا� .أما خوفه ف�أن تكون
الآخرة حقيقية ،وهذا يعني عذاب ًا �أبدي ًا ،طاملا
�أنها �ستكون كاحلياة نف�سها ،وها هو قد نال
منها ما يكفيه" �ص.78
تت�صل فكرة املوت عنده بفكرة املتاهة ،وهذه
تت�صل بالكوابي�س ،وحتى �سريره غري املريح
بفرا�شه املتحرك وغري املتوازن امل�سنود على
نواب�ض رقيقة مهلهلة كما ي�صفها بارن�ستون،
كان يرتكه نهب ًا لالكتئاب والكوابي�س ،وي�سلمه
للعامل ال�سفلي .وحتت الت�أثري الطاغي
واملخرب لذلك العامل كان قد كتب بع�ض ًا من
�أجمل �أعماله..
ي�شري بورخي�س �إىل كوابي�س جوهرية ثالثة
هي املتاهة ،الكتابة ،واملرايا .وثمة كابو�س

ي�أتي من عماه ،وهو كابو�س حماولته القراءة
وعدم قدرته عليها ،وما هو �صعب ،كما يرى،
يف كتابة الكابو�س ،هو �أن �شعور الكابو�س
ال ي�أتي من ال�صور بل تعتمد على الكلمات،
وبالرجوع �إىل كولريدج ف�إن ال�شعور هو الذي
مينحك ال�صور ..يقول بورخي�س "عندما
تكتب تلك ال�صور ،ف�إنها ميكن �أن ال تعني لك
�أي �شيء ..ال�صور مفزعة يف حني �أن ال�شعور
لي�س كذلك" �ص.160
و�إذا كان يعتا�ش ،نوع ًا ما ،على عامل ذهنه
ال�سفلي ف�إنه كان مغرم ًا بالعوامل ال�سفلية
للمدينة ،يكره الطبقة الو�سطى وينجذب
للأحياء الفقرية حيث يت�صورها خارجة على
القانون �أكرث مما هي يف الواقع ..كان هيامه
�أبد ًا مبا هو غري م�ألوف ،وغري اعتيادي
ومثري .وهذه �سمات ميكن تلم�سها يف
ن�صو�صه الأدبية.
لي�ست الأ�سئلة الكبرية املتعلقة بق�ضايا
ال�سيا�سة وم�ستقبل العامل هي التي تهمه بقدر
ما تهمه الأ�سئلة ال�شخ�صية ،وما يحريه لي�س
�إال ما يعد بديهيات وحقائق قارة يف عرف كرث
من النا�س ..حتيرّ ه حقيقة وجوده ،ومتو�ضعه
يف ج�سد �إن�ساين ،ونظره عرب عينني و�إ�صغائه
عرب �أذنني ..يفكر �إن كان قد عا�ش قبل والدته
يف العام  1899كائن ًا يف مئات الأ�شخا�ص
غريبي الأطوار .وحني ي�ستيقظ يف كل �صباح
ي�شعر بالإحباط "وال�سبب هو �أنني ما زلت

�أنا .هي ذا نف�س اللعبة ال�سخيفة القدمية ما
علي �أن �أكون �شخ�ص ًا ما"
تزال م�ستمرةّ .
�ص.152
مل يحب القيود من �أي نوع ،حتى ذلك القيد
املتمثل بالإفراط يف م�ساعدته� ،صار اتكالي ًا
ب�سبب عماه ،غري �أنه كان يتحرر حتى من
ال�صداقة ،كلما �شعر ب�أن الأمر ي�سلبه حريته.
وي�ضيف بارن�ستون نوع ًا �آخر من احلرية لديه
"حرية االختيار وااللتزام برفيقته الأخرية،
وحل عقود من ال�صداقة مع ماريا كوداما عرب
زواجه قرب �سرير موته .وكان ذلك ذروة حياة
بورخي�س قرب موته ،بل ح�سب ر�أيي� ،أكرث
�أفعاله نب ًال و�أخالقية ورومان�سية" �ص.205
وماريا هذه ولدت يف الأرجنتني لأم �أملانية
و�أب ياباين.
ومثل ك ّتاب �أمريكا الالتينية العظام كان مراقب ًا
دقيق ًا ملحيطه ،وملتقط ًا لعبارات وحكم النا�س
الذين حوله "من �سائقي التاك�سي واخلدم
واملوظفني العاديني بنف�س الطريقة التي كان
يغرف فيها من �صاموئيل جون�سون و�أو�سكار
وايلد" �ص.237
حك َم �إح�سا�سه الأبدي ب�أنه ما زال طف ًال مل
يكرب ،و�أمامه مدى وا�سع من احلياة على
�أ�سلوبه الأدبي .ونحن جند نوع ًا من القرابة
يف الر�ؤية بينه وبني كافكا ،بح�سه الغرائبي
الكئيب يف النظر �إىل العامل ،وتلك امل�سحة
من ال�شك واحلرية التي تطبع كتاباته ،وذلك
ال�سيل من الأ�سئلة العنيدة امل�ستفزة التي
يلقيها على ذاته والعامل ليبقى بعيد ًا عمّا
يعرف ب�سالم النف�س وطم�أنينة الروح الكاذبة،
فكافكا هو �سلفه ،وله مقالة بعنوان ( كافكا
و�أ�سالفه ) يعرتف فيها ب�أن "كل كاتب يخلق
�سلفه� ،إذ عمله يبدل من مفهومنا للما�ضي
مثلما يبدل امل�ستقبل" وي�ستنتج بارن�ستون
ب�أن كافكا ميثل االبتكار الأدبي لبورخي�س
فبعد "قراءتنا لبورخي�س تتغري قراءتنا لكافكا
ب�شكل جوهري" �ص .227ورمبا ا�ستمد من
كافكا حقيقة �أن املقوالت الوجودية الكربى
ما هي �إال طال�سم ناق�صة ال ُتكتمل ،و�أن الكلمة
احلقيقية ال ُتقال �أبد ًا ،بل يجب �أن ال ُتدرك
�أي�ض ًا ،ولهذا كان م�ض ِّل ًال ومتناق�ض ًا� ،أعمق
كتاباته هي تلك التي تتعلق بلحظة املوت،
و�سر تلك اللحظة بعد املوت .وكلما �سبح �أبعد
على �أمواج ال�سنني وغار يف العمى كلما ن�ضج
�أكرث "وق�صائده املكتوبة يف �سن الثامنة
وال�سبعني هي من بني �أكرث الن�صو�ص مهارة،
وعمق ًا وت�أثري ًا� .صارت ر�ؤيته �أكرث حدّة ،ويده
�أكرث ثقة .بد�أ بال�شعر وانتهى بال�شعر .ومثل
احلكماء ما قبل ال�سقراطيني ،وخا�صة ( �إل
غريكو ) ،الت�سمية التي نحتها لهرياقليط�س
الغام�ض ،كتب بورخي�س الفل�سفة �شعر ًا
و�أمثا ًال ،وكانت �أغنيته م�ستمرة" �ص..284
هذا ما يقوله بارن�ستون عن بورخي�س ،ويقول
عرب � 300صفحة �أ�شياء �أُخر غنية ،باهرة
وممتعة تك�شف لنا جوانب و�أ�سرار ًا مل نكن
نعرفها عن �أدب وحياة هذا الكاتب الفذ.
• ( بورخي�س؛ م�ساء عادي يف بوين�س
�آير�س ) ويلي�س بارن�ستون ..ترجمة :د.عابد
�إ�سماعيل ـ دار املدى للثقافة والن�شر ـ دم�شق
ـ ط.2002 /1
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م��������������ت��������������اه��������������ات
ب�������������ورخ�������������ي�������������س
وال����������ك����������ت����������اب����������ة
ب�������������ال�������������ذاك�������������رة
احمد ثامر جهاد

(في األدب يكون طموح المبتدئ أن يحصل على اللغة األدبية ،أما طموح المتمرس فهو الكفاح للتخلص منها)
bernard shaw
مع بورخي�س تنداح الكثري من العادات
الذهنية والطرائق التقليدية يف ال�سرد
الق�ص�صي ،وتتغري تباعا الأ�شكال النمطية
لق�ص�ص تبد�أ وتتعقد لتنتهي .فبورخي�س
يختلف عن الآخرين يف ر�ؤاه الفكرية
والفل�سفية ويف بحثه عن �سبل مغايرة ملعرفة
العامل وتف�سري �ألغازه.
�إن ا�ستعدادات معرفية خطرية لديه كانت قد
هي�أت املناخ لوالدة هكذا نوع من الن�صو�ص.
ن�صو�ص هي ن�سق بارع من حكايات غام�ضة
تن�ضح برمزية عالية ،فتبدو وك�أنها لوحات
ملونة ب�إيحاءات وت�شكيالت فنتازية مده�شة
تق�صي الزمن كالزم مو�ضوعي يعيق م�سار
جتوالها احلر يف عوامل غرائبية ت�شكل ف�ضا ًء
للمعنى املفتوح الذي تت�شظى احلكاية عرب
نوافذه احللمية �إىل �أحجيات �سحرية جملية
ت�ستجمع نف�سها ثانية يف الذاكرة ،خا�صة
وهي تهيمن بح�ضورها الداليل املتنوع على
ج�سد الن�ص حمفزة �سواكن املتلقي .قد يلحظ
قارئ بورخي�س �أن حتوالت الذاكرة هي �أداة
ال�سرد الغالبة وامل�سيطرة التي ت�شيع جوا من
القِدم واملا�ضوية املحببة حينما تلقي بظاللها
القوية على الت�شعب املتعمد لالمتداد ال�سردي
للن�ص .ولي�س خافيا على ذاك قارئ طريقة
الإن�شاء احلكائي هذه ،التي تتكرر نف�سها يف
عدة ن�صو�ص مت�ضمنة بقايا ت�أثري ثقافات
خمتلفة ميزجها بورخي�س يف ن�سيج ق�ص�صه
بدراية �شديدة احلذر ،متكنه من ُ�صنع حكايا
طريفة ،بع�ض مناخاتها ال�شرق و�أجواء �ألف
ليلة وليلة  -الكتاب الذي ال ينتهي بورخي�س
من قراءته.
يعترب بورخي�س �أن التاريخ هو انتقاالت
دورية تعيد نف�سها ،حيث �إن كل �شئ ميكن
له احلدوث – واقعا �أو خياال ،فقد يلتقي
بورخي�س نف�سه بورخي�س �آخر ،مثلما جرى
يف ق�صته (الآخر ) ،لهذا نرى �إن الزمن
عنده هو (خدعة كربى لكنها حتمية ) على
حد قوله .وان فكرة التتابع الزمني تقت�ضي
الال�سببية �أي�ضا ،وجتعل من املوت واحلياة،
اخليبة والأجماد مو�ضوعات �أبدية لديه
تكرر نف�سها هنا �أو هناك .فعلى �أ�سا�س من
دميومة وقائع املا�ضي وح�ضورها امل�ؤثر
يلغي بورخي�س عامل الزمن �أو يغيبه على
الأقل ،بو�صفه �إطارا الزما ل�سرد الوقائع

احلكائية .الأمر الذي مينح ن�صو�صه حرية
�أو�سع يف االنتقال والت�صرف واالعتقاد
وفقا ملناورات �أو اقرتاحات �شكلية متغايرة
اخلوا�ص ،يُ�شكل جمموع ا�شتغالها داخل
احلقل الق�ص�صي مكامن غواية للقارئ �أو
�شرك ت�أويل ن�صي ال يخلو من لذة.
مبعية هذه الت�صورات الالمنطية ي�صنع
بورخي�س �شخ�صياته التي ال ت�شبه �شيئا
حمددا �سهل التف�سري ،لأنها مزيج من �أفكار
ولغات واعتقادات عدة ،تلتقي فيها نكهات
الع�صور كلها لتبدو لعبة التذكر ا�شد �أفعالها
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بروزا ..تذك ُر ما�ض مل يعد موجودا ،لكن
رائحته وانتباهة الإح�سا�س به تطوفان
قريبا منا .وخالل تنويعات ال�سرد الق�ص�صي
للأحداث ت�ضطلع احلكاية بدور املف�سر
للأ�شياء والوقائع وال�شخ�صيات �أحيانا،
م�ستخدمة بذلك كل طاقتها على الت�أمل
(التوقف /العودة ) يف حماولة لكبح ان�سجام
كلماتها مع واقع احلياة ،ومن ثم الت�أكيد على
حقيقة الإيحاء الق�ص�صي من دون الرتكيز
على �شدة احلكاية �أو �صدقها .وعرب ان�شغال
�شخ�صياته باحلوار – ا�شد عنا�صر الن�ص

البورخي�سي �إقناعا وغرابة  -وبت�صوير
الأ�شياء املمكنة تخفف احلكاية من ت�صعيد
فنتازيتها لت�ستعيد بذلك �شيئا من ات�ساقها،
وبدونه ت�صبح براعتها جمهدة يف الوقوف
عند حت�س�س الأ�شياء ال التعلق بها .كذلك
ف�إنه مبحاذاة قدرتها على التمييز بني اليقظة
واحللم ترتبط �أوا�صر الن�ص البورخي�سي
بقلق احلا�ضر املده�ش الذي يجعلها على
الدوام بانتظار �شئ ما غري معلوم.
وطوال الوقت تفد �شخ�صيات بورخي�س من
مكان بعيد ،ق�صي على الذاكرة ،تفي�ض للآخر

مبا حتمله من �أ�سرار بنربة �سحرية حتتمل
املفارقة �أو التذكر ،اال�ستالب �أو املوت.
وما �أن تنتهي من لعبتها هذه حتى تفاجئك
وهي تبا�شر اختفاءها املحدود �أو غيابها
الكلي وفقا مل�شيئة بورخي�س وحده .لكنها
بكل الأحوال �شخ�صيات الفتة للنظر حينما
تن�ساب كالطيف ،كاحللم بكل ما يحمله من
فرادة غيابه وغنى حقيقته .هذا احللم – يف
معظمه – هو احتمالية �أن تكون احلياة
اف�ضل لدى البع�ض ،ب�صورة معينة جتعله
رغبة حقة يف حدوث �أ�شياء م�ستحيلة �أو
غري موجودة (فاخليال مزيج من الذاكرة
والن�سيان ) بح�سب بورخي�س.
�سرنى هنا �إن (كتاب الرمل ) يقدم براهينا
عدة عن هذا االحتمال الق�ص�صي ،ففي ق�صة
(القر�ص ) مثال يتحدث احلطاب عن لقائه
ب�شخ�ص غريب طرق باب منـزله ،مدعيا
انه ملك ميتلك قر�صا رمبا من ذهب ..ي�أخذ
ال�شخ�صان باحلديث معا ،ويقول احلطاب:
(تبادلنا بع�ض الكلمات التي ال �أتذكرها)..
وعند انتهاء اجلملة ُتفتح �أمام املتلقي
احتماالت وتوهمات كثرية هي بذاتها عنا�صر
ت�شكيل الن�ص البورخي�سي وبراعة متاهاته.
وغالبا ما تكمن املفاج�أة فيما يحدث الحقا،
حيث يقول :ب�ضربة ف�أ�س يقت ُل احلطاب
زائره ويرميه يف النهر ،وحني يعود �إىل
البيت لي�أخذ القر�ص ،ال يجد �شيئا ،فيقول:
(ومنذ �سنوات عديدة ،و�أنا ما �أزال ابحث
عن ذلك القر�ص )..وهذا بال�ضبط ما يجعل
ن�صو�ص بورخي�س كلية اللب�س والإيهام.
ال يختلف �أحد على �أن بورخي�س يعرف متاما
ماذا يفعل ،فهو احلريف املاهر الذي ير�سم
بكلمات قليلة متاهة �شيقة بو�سعها اجتذاب
القارئ �إىل متاهات �أخرى وت�شوي�ش متعمد
يدفعنا لل�شك يف معرفتنا املطمئنة للعامل.
ذلك العامل الف�سيح هو بالن�سبة لبورخي�س
لي�س �سوى �صور مركبة ،متداخلة ومعقدة،
ي�صعب فيها التفريق بني احلقيقي واملتخيل
وي�ستحيل معها الإح�سا�س الدقيق بالزمن.
قد تلزمنا الإ�شارة هنا �إىل �أن بورخي�س
الذي تربطه بذاكرته �أوا�صر مقد�سة ،ي�ؤمن
بعقيدته املتيافيزيقية �سبيال ناجع ًا لفك �أ�سرار
احلياة ،لذا تراه مُ�ص ّرا على �أن (الواقعي ال
يدوم طويال ،واخليايل هو الأكرث دميومة)..

وبالت�صور نف�سه يعترب بورخي�س �إن"دون
كيخوته"اكرث واقعية من"�سرفانت�س"،
حيث يقول( :نحن ال نفكر ب�سرفانت�س �إال
انه م�ؤلف دون كيخوته ،بينما دون كيخوته
بالن�سبة �إلينا ،هو �شخ�صية حية متحركة
وموجودة…) لذلك نراه يخطو بحما�س
لتحمل خ�صو�صية هذه االفرتا�ضات التي
متنح ن�صو�صه دفقا من الفرادة واجلاذبية،
ومتدها ب�أ�سباب الغرابة وبنوع من احلنني
�إىل املا�ضي والأ�سى على امل�ستقبل ،ذلك
امل�سار الغارق يف ال�سواد والغمو�ض
والإيهام( ،فعامل اليوم مليء بالفظاعات
والق�سوة� )..أ�شار بورخي�س .ومع قابليات
الن�ص لأن يُقر�أ وي�ؤول ملرات عدة ومبدلوالت
جمالية وفكرية متنوعة ،يحاول بورخي�س
�إرغام العامل على �أن ال يتخطى ن�صو�صه
التي متتلك براعة خا�صة يف الت�شاكل معه
بنوع من الكونية املده�شة ،وت�شعرنا ب�سطوة
الواقعي رغم هيمنة اخليايل ن�صيا .لذا
يعترب بورخي�س �إن هذا اخليال �ضرورة
للإيفاء بكل املعاين التي يجرتحها ذهن

الكاتب ،وفيه يقول�( :إننا بحاجة للخيال
كي نواجه تلك الفظاعات التي تفر�ضها علينا
الأ�شياء )..هل �أراد �أن يعلمنا �إن الفظاعة
احلقيقية هي �أن نحيا بال خيال؟
رمبا يعد الأمر اجلوهري املثري يف ق�ص�ص
بورخي�س هو كونها ال تقدم حكاية منطية
باملعنى الذي اعتدناه يف ن�صو�ص غريه
من الكتاب ،بل �إنها ال متتثل حتى ل�شروط
لكتابة الوقورة التي يحاول الأديب �أن
يظهر فعاال فيها حينما مينح ن�صو�صه ن�سقا
م�ألوفا ،معتقدا مبفخرة ت�أدية ر�سالته ،فيما
تراوح ن�صو�صه على ال�سطح الرمادي
للمعنى امل�ستهلك ،فت�ضيع الكتابة وتغيب
احلياة ،بانتظار حداثة املواهب الكربى.
وهناك ما يدفعنا لالعتقاد ب�أنه على ال�ضد من
ذلك متاما ،ي�ؤمن بورخي�س ب�أ�شياء حمددة
تف�ضح غرور املعرفة الب�شرية وطموحها يف
�أن جت�سد كل ما تراه ممكنا ،وكانت اللغة
طريقه الأهم لتحقيق هذا املعنى .فقد جاء
يف ق�صته"يوتوبيا رجل متعب"قوله�( :إن
اللغة ن�سق من االقتبا�سات )..معرتفا �ضمن

ما �أ�شار �إليه بالتداخل االجنا�سي الذي يفتحه
فن من الفنون على ر�صيد املعارف الإن�سانية
الأخرى عرب ان�ساق �إ�شارية خمتلفة.
يحاول بورخي�س و�ضع احتماالت متعددة
حلكاياه متكنه من التحرك يف منطقة
متناوبة ما بني االفرتا�ض واحلقيقة ،بحيث
ت�صبح ن�صو�صه اف�ضل قابلية واكرث طواعية
يف االن�سالخ عن �إطار جن�سها الأدبي ،ب�شكل
يجعلها منوذجا للتحول ال�سردي واالرتداد
الق�صدي �إىل منجم الذاكرة ال�شفاهية التي
تتفتق عنها �أطياف ال�سرد الق�ص�صي .حينئذ
ميكن للذاكرة نف�سها �أن تعي َد �صياغة الن�ص
وفق م�شيئتها ،مبا متتلك من م�شروعية
للدخول �إىل حقل اخليال الف�سيح الذي يرجحُ
انبهار القارئ على �إن�صاته ال�ساكن.
ومن املهم الإ�شارة �إىل فكرة �أن ن�صا كهذا
ميكن له �أن يروى من �أية نقطة يف م�سار
ال�سرد ،لن تكون له بداية �أو نهاية حتمية،
فقط ثمة حماوالت خمتلفة جلعل احلكاية
ممكنة .وتلك احلكاية املمكنة عادة ما
ت�ستبطن يف جوفها حكاية �أخرى �صغرية

تت�شعب وتتعالق مثل متاهة عنكبوتية
تن�سج كلماتها من خزين الوثائق والر�سائل
واملخطوطات القدمية لتذيبها يف ر�ؤية
جمالية �صارمة .وقد ت�ستخدم املديات
املتحققة لتلك الر�ؤية الن�صية �أوجه الإيهام
بتداخل الأزمان الثالثة ،م�ستعينة بتقنيات
�أ�سلوبية نابهة تقرتح وتناور مرارا ،لكن
الذاكرة هي من يتجول يف النهاية بحرية
تامة� ،أما احللم فهو وحده من ميلك �ضفاف
البوح الأخري يف الن�ص البورخي�سي.
ت�ؤ�شر قراءة بورخي�س �أي�ضا ،لعبة تداخل
الرواة وت�شابك انتظام الن�ص على نحو
ظاهر يوحي بن�سيان املتلقي جلواب� :أين
ابتد�أت احلكاية؟ ومن هو املتحدث الآن؟
وهذا النوع من الق�ص الذي ميتلك قدرة
بنائية تفقد القارئ طاقته على الرتكيز
واجلزم وت�صيبه بالن�سيان ،يجهد من
اجلانب الآخر للح�صول على �أق�صى
ا�ستجاباته ،وله �أن يحقق ذلك طاملا �إن مبدعه
ككل الذين يقومون مبهمتهم على اف�ضل
وجه ،جاعلني الأدب حمتمال بقدر �أعلى من

احلياة التي نعي�شها� .إن �سمات بارعة متباينة
كتلك هي حتديدا ما يجعل �صانعا ماهرا
كبورخي�س ي�شغل مركزا م�شعا يف �سماء
الق�ص احلديث ومكانة رفيعة يف عموم الأدب
والثقافة العامليني .فمثلما دفعه فنه الق�ص�صي
وال�شعري نحو مملكة خا�صة متفردة،
و�ضعته همومه الكربى حتت مظلة الإبداع
الفذ لأدباء �أمريكا الالتينية .ومع ذلك ال�صف
اخلرايف من املبدعني ال�سحرة ميكننا ر�ؤيته
يف املكان املنا�سب خارج عتمته الأبدية التي
علمتنا و�إياه معنى اجلمال الإن�ساين.
�سيقف بورخي�س غري م�سرور وغري حزين،
�إمنا وحيدا فح�سب .مبجال �إىل جوار ا�ؤلئك
العظام الذين �أعادوا �صياغة عاملنا يف ر�ؤاهم
و�أمنياتهم و�أحالمهم النبيلة.
لي�س غريبا االعتقاد بعبقرية هذا الرجل
الذي حدد لنف�سه منزلة خا�صة �ستعرفها
الأجيال القادمة ،فهو من تلفظ يوما بجر�أة
نادرة كلمات تقول( :على القرن احلادي
والع�شرين �أن يرفع قبعته مبجرد �أن يقرتب
من قربي…)
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manarat
رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

"صنعة الـشعر" لبورخيس في العربية
ما ي�ستخل�ص من التقطري

التحرير
----------------نزار عبد ال�ستار
االخراج الفني
----------------م�صطفى التميمي

زينب ع�ساف
ما الذي يجعل قارئ ًا يكت�شف بورخي�س بهذا َ
الظ َفر
الراهن يف كل مرة؟ لعله "�إخال�ص الكاتب للأحالم
ولي�س للظروف" هو ما مي ّكنه من الإدها�ش حتى حني
ي�أتي الفكرة نف�سها من منافذ متعددة .هو بورخي�س
الذي ال ي�سعك �أن تفهمه �أو يف الأقل �أن تكون على
املوجة نف�سها معه ما مل ت�ست�أجر نظرة الهنود غري
التاريخية �إىل فل�سفتهم .عليك ،يف معنى �آخر� ،أن
تكون �ضد – تاريخي ،بالقدر الذي ي�سمح لك ب�أن
جت�س حرارة ما يتد ّفق حتت الكالم ،متام ًا كما تلم�س
ّ
الكالم نف�سه .يف هذا املعنى ،قد يكون كتاب "�صنعة
ال�شعر" ال�صادر �أخري ًا يف العربية لدى "دار املدى"،
ترجمة �صالح علماين� ،أ�سهل ال�سبل و�أق�صرها �إىل
خورخي لوي�س بورخي�س� .إليه هو ،كما يخرتع نف�سه
من خالل كتاباته ،ال �إىل هذه الكتابات نف�سها .هذا ما
يخيّل �إليك على الأقل ،حني تقر�أ املحا�ضرات ال�ست
التي ت�ش ّكل "حالة و�سطية بني الكالم والكتابة" ،كما
ورد يف املقدّمة� ،أي التي ت�ش ّكل حالة مثالية للتعبري
عن مكفوف بارع جد ًا يف ا�ستخدام "ما تبقى" :الل�سان
واملخيّلة.

يت�ألف هذا الكتاب �إذ ًا من حما�ضرات� ،ألقى بورخي�س
معظمها �أثناء زياراته للواليات املتحدة ،وظ ّلت من�سية
خالل �أكرث من ثالثني �سنة من دون �أن جتد طريقها
�إىل الن�شر ،بينما كان الغبار يرتاكم على �أ�شرطة
الت�سجيل التي ُحفظت يف قبو �إحدى املكتبات� ،إىل
�أن ّ
مت اكت�شافها ون�شرها :املحا�ضرة الأوىل عنوانها
"لغز ال�شعر" ،تتناول الطبيعة الأنطولوجية لل�شعر،
املحا�ضرة الثانية عنوانها "اال�ستعارة" ،تبينّ كيف
ا�ستخدم ال�شعراء عرب القرون اال�ستعارات النمطية
نف�سها ،الثالثة عنوانها "فن حكاية الق�ص�ص" وهي
مك ّر�سة لل�شعر امللحمي ،الرابعة عنوانها "مو�سيقى
الكلمات والرتجمة" ،ت�أ ّمل بارع حول ترجمة ال�شعر،
اخلام�سة عنوانها "الفكر وال�شعر" حول طبيعة
الأدب ،وال�ساد�سة عنوانها "معتقد ال�شاعر" ،نوع من
االعرتاف �أو ال�شهادة الأدبية يقدّمها بورخي�س "يف
منت�صف طريق احلياة".
هذه املحا�ضرات التي تبدو متكاملة ،على الرغم
من امل�سافات الزمنية التي تف�صلها ،تك�شف النقاب
عن بورخي�س املتوا�ضع� ،صاحب ذاك النوع النادر
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ّ
واملنظمة ،الالتيني ذي اللكنة
من العبقرية الأنيقة
الفجة ،واملحدّث البارع الذي يعرف
الإنكليزية العتيقة ّ
كيف يخاطب اجلمهور من طريق ّ
بث �إ�شارات و ّد ال
يلبث �شعور العنفوان القومي �أن يلتقطها (كقوله،
وهو يتوجه هنا �إىل جمهور �أمريكي� ،إن �سكان
بح�س الت�صنيف بني
الواليات املتحدة احتفظوا ّ
خري و�ش ّر من بني �شعوب الأر�ض قاطبة ،وبالتايل
ف�إن هوليوود هي املكان الوحيد الذي ال يزال يغ ّذي
العامل املعا�صر باملالحم) .من هومريو�س �إىل فريجيل
وبيوولف� ،إىل �أ�ساطري الإيدا اال�سكندينافية� ،إىل
�شك�سبري وويتمان و�سرفانت�س وبو ،يربع الكاتب
والناقد الأرجنتيني يف تذكرينا بعظمة الأدب
وال�شعر .ولكي �أكون �أكرث حتديد ًا :مبلحمية ال�شعر.
لنقل �إنه يربع يف بعث عامل قدمي �أعاد تركيبه
م�ستخدم ًا عنا�صر من مكوّ نات ذاكرته ال�سحرية ،العامل
الذي �أنتج �أ�ساطري الب�شرية كلها تقريب ًا ،العامل الذي
كان فيه الب�شر ال يزالون قادرين على احللم .حني
يتع ّلق املو�ضوع بعمل لبورخي�س ،ال ميكن املرء عدم
االجنرار �إىل كتابةٍ �شخ�صية :بورخي�س مرتبط ب�أدبه

على الدوام� .إنه غالب ًا �أه ّم من خملوقاته .فامل�ؤلفات
القدمية واملو�سوعات و"�ألف ليلة وليلة" والكتب
ّ
"مت�شطها" ذاكرته
املقدّ�سة ال ت�ستعيد �ألقها �إال حني
اال�ستثنائية ،طاملا �أننا نتحدّث هنا عن �أحد كبار الق ّراء
يف هذا العامل .يف �سل�سلة املحا�ضرات هذه يطلعنا
بورخي�س على �آليات ذائقته الأدبية ،يجعلنا جمدد ًا
ن�شعر بنبل الكلمة حني تخرج من حمارب �إنكليزي،
�أو من مت�صوّ ف فار�سي ،كما يجعلنا ن�صدّق �أن
�شخ�صية مثل دون كي�شوت موجودة ّ
بغ�ض النظر عن
�سرفانت�س ،لأننا يف حاجة �إىل وجودها ،وبالتايل ف�إن
�أحد ًا ما كان �سيخرتعها لو مل يفعل الكاتب الإ�سباين.
رمبا ن�ستطيع القول �إن بورخي�س ّ
يقطر ال�شعر يف
حما�ضراته هذه ال�ستخال�ص روحه ال�صافية ،تلك
النبتة اخلالدة املج ّردة من جذورها التاريخية ،والتي
ال ميكن و�صفها بكلمات ،ويُ�شرك القارئ يف ذلك كله.
ويف ال�سبيل ،ي�ستخدم حيلة ال�شعر �شبه الوحيدة:
اال�ستعارة ،لرتجمة م�شاعره ال�شخ�صية جتاه ما
يُقرئنا �إياه .من �أجل تعريف ما ال يُع َّرف� ،أي ال�شعر،
ين�صب بورخي�س جمموعة من ال�شراك ،على �شكل

عبارات" :جتربة جديدة"" ،فر�صة للجمال"" ،تعبري
عن اجلمال بكلمات حمبوكة يف �صورة فنية" .لي�صل
�إىل الإعالن عن العجز .يقول بورخي�س :كما نحن
عاجزون عن تعريف مذاق القهوة ،واللون الأحمر �أو
الأ�صفر� ،أو معنى الغ�ضب ،احلب ،الكراهية ،الفجر،
الغروب� ،أو حب بالدنا ،وكل الأ�شياء املتج ّذرة فينا
بحيث ال ميكن التعبري عنها �إال بهذه الرموز امل�شرتكة
التي نتداولها ،كذلك نحن عاجزون عن �إيجاد تعريف
لل�شعر .ويتوّ ج الكاتب هذا التعريف  -الالتعريف،
بقولٍ للقدي�س �أغ�سطينو�س" :ما هو الزمن؟ �إذا مل
ت�س�ألوين ف�إين �أعرفه .و�إذا ما �س�ألتموين ما هو؟
ف�إين ال �أعرفه".
لكنه يعود بعد ذلك يف املحا�ضرة الأخرية� ،إىل
ا�ستنتاج يفيد بوجود طريقتني ال�ستخدام ال�شعر:
�إحداهما ا�ستخدام كلمات عادية و�شائعة وحتويلها
بطريقة ما �إىل غري عادية� ،أي ا�ستخال�ص ال�سحر
منها ،والأخرى هي الإفادة من قوة الكلمات ال�ساحرة
يف ح ّد ذاتها .ي�س ّمي بورخي�س ذلك بالأ�سلوب
ال�سل�س والأ�سلوب امل�شحون .لكنه يعترب �أن املهم يف

النهاية هو ال�شعر نف�سه� :إما �أنه يولد ح ّي ًا �أو يولد
ميت ًاّ ،
بغ�ض النظر عن الأ�سلوب البارد �أو احلار الذي
�أنتجه .ثم ينتقل �إىل م�س�ألة بالغة الأهمية هي م�س�ألة
االقتناع :فال�شرط الأ�سا�سي للتفاعل مع ال�شعر هو
الإميان بكاتبه� .أي بلوغ تلك "الده�شة الإرادية يف
عدم الت�صديق وال�شك" ،التي يتحدّث عنها كولريدج.
يف مكان �آخر ،يحاول بورخي�س ح�صر اال�ستعارات
ال�شعرية يف �أمناط حمددة ،منطلق ًا من "�أم
اال�ستعارات"� ،أي تلك اال�ستعارة التي ا�ستخدمها
ال�صينيون للتعبري عن العامل" :الع�شرة �آالف �شيء"
�أو "الع�شرة �آالف كائن" .ال�صينيون الذين عددهم
مليار ون�صف املليار ،يك ّنون عن العامل بـ"الع�شرة
�آالف �شيء" .ملاذا اختار بورخي�س هذه اال�ستعارة
كنقطة انطالق؟ رمبا للقول �إن اال�ستعارات املتعددة
تنويعات على ا�ستعارات �أ�صلية حمدودة ،م�شري ًا
�إىل كون الكلمات كلها ا�ستعارات يف النهاية .على
�أن �أمناط اال�ستعارات الأ�سا�سية تنح�صر يف دزينة
�أو �أقل مثل :العيون  -النجوم ،الن�ساء  -الأزهار،
الأنهار  -الزمن ،احلياة  -املوت ،املوت  -النوم،

املعارك  -احلرائق .وعلى هذا املنوال ميكن املرء �أن
يكمل ،بح�سب بورخي�س ،للعثور على �أمناط تقدّم
لنا ا�ستعارات الأدب كلها� .أما "الألعاب االعتباطية"
التي ُتط ّبق على هذه اال�ستعارات ،ف�إنها توحي لنا
كونها حاذقة وغري تقليدية ،فمنها ما يقوم على
نفي ا�ستعارة �أ�صلية ومنها ما يقوم على االلتفاف
حولها .لكن ،ويف هذا الإطار ،ال ينفي بورخي�س
وجود �شواذات مذهلة مثل اال�ستعارة اال�سكندينافية
التي ت�ش ّبه املعركة بـ"�شبكة الرجال"� ،أو تك ّني عن
حدود القرية بـ"حبل كالب" .هذه ال�شواذات تبينّ
كيف ميكن ا�ستنباط �أنواع �أخرى من اال�ستعارات
دائم ًا .بعد ذلك يع ّرج بورخي�س على مو�ضوع ترجمة
ال�شعر ،م�شري ًا �إىل املفهوم الأملاين للرتجمة الذي
يقوم على ن�سج ق�صيدة انطالق ًا من ق�صيدة �أخرى.
رمبا يجب �أن نختم من نقطة البداية :الإخال�ص
للأحالم .ما الذي يعنيه �أن �أكون كاتب ًا؟ بورخي�س
يجيب :يعني بب�ساطة �أن �أكون خمل�ص ًا ملخيّلتي.

الت�صحيح اللغوي
----------------حممد حنون

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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