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العدد ( )3970السنة الرابعة عشرة االحد ( )16تموز 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

“إذ ًا وات��اك الح��ظ مبا فيه الكفاي��ة لتعي��ش يف باريس وأنت
شاب ،فإن ذكراها ستبقى معك أينام ذهبت طوال حياتك ،ألن
باريس وليمة متنقلة" .كتب الروايئ األمرييك إرنست همنغواي
لصدي��ق له عام  .1950مثة كتب تعيش أقدار ًا خاصة وتتحكم
مبصائره��ا خيوط أحداث غري متوقعة وه��ذا بالضبط ما وقع
لكت��اب همنغواي”وليم��ة متنقلة”( ،)1964وال��ذي صدر بعد
ثالثة أعوام عىل رحيله (ترجمة إىل الفرنس��ية بعنوان”باريس
حفلة").

زومر
حكاية السيد ّ

"وليمة متنقلة" :المصير المدهش
لكتاب همنغواي المنسي

فغ ��داة اعت ��داءات اجلمع ��ة ال�س ��وداء الت ��ي
ه ��زت باري� ��س م�ؤخ ��ر ًا ،و�أ�سف ��رت ع ��ن
�سق ��وط � 130ضحي ��ة ،انتق ��ل كتاب”وليم ��ة
متنقلة”�أو”باري� ��س حفلة”م ��ن الرف ��وف
اخللفي ��ة للمكتب ��ات �إىل واجهاته ��ا وت�ص ��در
قائمة الكتب الأكرث مبيع ًا بني ع�شية و�ضحاها
و�ص ��ارت تب ��اع من ��ه  500ن�سخة يومي� � ًا ،حد
�أن املكتب ��ات الباري�سية و�ضع ��ت الفتات تنذر
ب� ��أن خمزونها من ن�س ��خ الكتاب نف ��د ،ما دفع
بالنا�ش ��ر الفرن�سي �إىل طب ��ع �أكرث من ع�شرين
�ألف ن�سخة �إ�ضافية لتلبية الطلب املتزايد.
عودة هذا الكتاب كانت بف�ضل �سيدة �سبعينية
جاءت بكام ��ل �أناقتها حاملة باق ��ة من الورود
لت�ضعه ��ا �أم ��ام م�سرح”بات ��كالن" ،وح�ي�ن
�س�أله ��ا �أح ��د ال�صحافيني من قناة”ب ��ي �إف �إم
ت ��ي يف”ع ��ن م�شاعره ��ا قالت”:جئ ��ت حاملة
ـﺎرك
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تكرـﻮمي� � ًا
�ورود
ﻨﻐـ ا
ﻣــﻦ أب
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ،
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 ١٩اﺷــﺘﺮ ﻟــﻪ أﺑــﻮه ﺑﻨﺪﻗﻴــﺔ ﺻﻴــﺪ ،أﺻﺒﺤــﺖ
وقدمية .علين ��ا �أن ندافع عن
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يعي�شون ديانتهم
اخلم�سة ماليني م�سلم الذين
و�سماحة".اﻟﺤﺮﺑﻴــﻦ
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ك ﺑﺼﻤﺘــﺔ ﻋﻠــﻰ
وتلميحه لكتاب
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ﺷــﺨﺼﻴﺎﺗﻪ داﺋﻤــﺎ اﻓــﺮاد
ﺪا ﻣــﻦ أﻫــﻢ أﻋﻤﺪﺗــﻪ.
حفلة”فانت�شر هذا املقطع
همنغواي”باري�س
أﻟــﻢ ،وﺗﻌﻜــﺲ
ـﻜﻮ أو
دوﻧﻤــﺎ ﺷ
اﻟﻤﺼﺎﻋــﺐ
االت�صال االجتماعي
و�سائل
كبريةـ عرب
ب�سرعة
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ�.د م ��ن و�سائ ��ل االع�ل�ام ات�صلت
ﻃﺒﻴﻌﺘــﻪ ّد �أن العدي �
ت ح� �
معها حوارات
جنـﻪ��زت
ال�سبعينيةـﻦو�أ
ﻗﻀﺎﻫــﺎ
ﺣﻴﺎﺗـ
بال�سيدةﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘــﺮة ﻣـ
ﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻨــﺎول
التلقائية تناقل
ال�شهرة
هذه
مطوـلـﻮ��ة.
إرﻧﺴــﺖ
وﻳﻘــﻮل
ونتيجةـﺲ،
إﻳﺤــﺎء ﻟﺒﺎرﻳـ
ﻢ اﻟﻜﺘــﺎب ﻫ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ�راءة و�إعادة
ال�سيدة بق �
الفرن�سي �
ن�صيحةﺑﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ
�ونـﺎك اﻟﺤــﻆ
»إذا واﺗـ
اﻳــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب :
حفلة”وتهافت ��وا على
كتاب”باري
ـﺲ وأﻧـق �
ذﻛﺮاﻫ�ـ �ـﺎ�سﺳــﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌــﻚ
�راءةـﺎب ،ﻓــﺈن
ـﺖ ﺷـ
منه.ـﺔ«.
ن�سخﻣﺘﻨﻘﻠـ
ل�شراءوﻟﻴﻤــﺔ
املكتبات ﺑﺎرﻳــﺲ
ﻮال ﺣﻴﺎﺗــﻚ ،ﻷن
والواق ��ع �أن ه ��ذه ال�شه ��رة املفاجئ ��ة للكت ��اب
تع ��ود يف الأ�سا� ��س �إىل العن ��وان ووقع ��ه
ال�سحري واملبا�شر .فجملة العنوان الق�صرية
جد ًا”باري�س حفلة”تعرب عن ردة فعل جماعية
على اعتداءات اجلمعة ال�سوداء التي ا�ستهدفت
باري�سي�ي�ن �أغلبه ��م �شب ��ان و�شاب ��ات كان ��وا
يرق�ص ��ون عل ��ى وق ��ع مو�سيقى”ال ��روك”يف
م�سرح”باتكالن”وع�ش ��رات الآخري ��ن الذي ��ن
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف
كان ��وا يت�سام ��رون يف ع� �دّة مق ��اهٍ وحان ��ات
ومطاعم ّ
انق�ض عليها املهاجمون بر�شا�شاتهم
Helena Lam Paris Adventure Jigsaw Puzzle :

وقتلوا مرتاديها بع�شوائية ودم بارد .فقد بدا
وا�ضح ًا للفرن�سيني �أن االنتحاريني ا�ستهدفوا
يف الواق ��ع من ��ط العي�ش الباري�س ��ي وعادات
الباري�سي�ي�ن وطقو�سه ��م يف احلي ��اة الليلية.
وهذا ما ق�صدته ال�سيدة ال�سبعينية حني قالت
�إن ح�ض ��ارة باري�س عميق ��ة ومتجذرة خا�صة
يف �شقها”الرواقي”القائ ��م عل ��ى مب ��د�أ الل ��ذة
واال�ستمت ��اع .فم ��ا ا�ستهدف ��ه الإرهابيون يف

الواقع ه ��و منط العي�ش الفرن�س ��ي بانحيازه
ال�ص ��ارخ لثقاف ��ة الف ��رح واملتعة� .أي�ض� � ًا ،كان
امل�سته ��دف ثقاف ��ة االخت�ل�اط ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن
وامل�ساواة وحرية املعتقد وحرية احلب.
مالحظة ال�سي ��دة ال�سبعينية كانت دقيقة ويف
ال�صميم لأن كتاب”باري� ��س حفلة”�أو”وليمة
متنقلة”يعك� ��س منط عي�ش باري�س ��ي متميز،
ويتحدث ب�إ�سه ��اب عن �سحر باري�س يف فرتة

١٩٥٤

ما بني احلربني حني ق�صدها همنغواي برفقة
زوجت ��ه الأوىل ه ��اديل ريت�شارد�سون ليحقق
حلم ��ه يف الكتابة رغم فق ��ره ال�شديد .وي�سرد
همنغواي ق�ص ��ة حياته يف باري�س يف الفرتة
م ��ا ب�ي�ن  1921و 1926وي�ضمّنه ��ا ن ��وادر
�شيقة عن الك ّت ��اب والفنانني ،خا�صة الأجانب
الذي ��ن كانت تزدحم به ��م املقاه ��ي الباري�سية
ومنهم ال�شاعر �إزرا باون ��د والكاتبان �سكوت
فتزجريال ��د وجيم�س جوي�س .و�أي�ضا �سيلفيا
بيت� ��ش الت ��ي كانت متل ��ك مكتب ��ة با�سمها على
�ضفاف ال�سني ما ت ��زال قائمة حتى الآن وكان
يلتق ��ي فيها الكتاب الأمريكي ��ون املقيمون يف
باري� ��س مثل ف ��ورد مادوك�س ف ��ورد و�ألي�سرت
كاويل وجريترود �شتاين.
ي�ستم ��د الكت ��اب �سح ��ره م ��ن �أج ��واء تل ��ك
الف�ت�رة الذهبي ��ة التي عا�شته ��ا باري�س ما بني
احلرب�ي�ن .ففي تل ��ك الفرتة الت ��ي �أطلق عليها
الفرن�سيون”ال�سن ��وات املجنونة”كان ��ت
املدين ��ة تن�ضح بغليان �إبداع ��ي ّ
قل نظريه يف
�أيّ مدين ��ة �أخرى يف العامل يف تلك ال�سنوات.
وكان ��ت املدين ��ة حت ��اول طي �صفح ��ة احلرب
العاملي ��ة الأوىل عل ��ى ي ��د جيل �ش ��اب حما�سي
مفعم بالأمل وتوّ اق �إىل عي�ش احلياة ب�صخب
ومتعة .وكانت ال�سم ��ة الأ�سا�سية لذلك اجليل
ه ��ي االحتف ��ال باحلي ��اة ون�سي ��ان احل ��رب
وم�آ�سيها.
كم ��ا ات�سم ��ت ه ��ذه الف�ت�رة بالبداي ��ة الفعلية
لتح ��رر امل ��ر�أة واخرتاقه ��ا احلي ��اة العام ��ة
وانبعاث �أ�سط ��ورة املر�أة الفرن�سي ��ة ب�أناقتها
وفتنته ��ا الغام�ض ��ة .و�إطالل ��ة ق�ص�ي�رة عل ��ى
قائم ��ة الأ�سم ��اء الت ��ي عا�شت تل ��ك الفرتة يف
باري� ��س تعط ��ي فك ��رة عن وه ��ج تل ��ك الفرتة
الطالئعي ��ة يف الأدب والف ��ن والفك ��ر� :أندريه
بروتون وجماعته م ��ن الك ّتاب ال�سورياليني:
فيلي ��ب �سوبو ،ب ��ول فالريي� ،آنتون ��ان �آرتو،
روين كروفيل و�أي�ض ًا ج ��ون كوكتو وجورج
باتاي ،وم ��ن الفنانني م ��ان راي وموديلياين
وبرانكو�س ��ي وكاندين�سك ��ي ،يف تل ��ك الفرتة
�أي�ض� � ًا ن�شطت احلركة الدادائي ��ة على �أنقا�ض
التكعيبية للتحول الحق ًا �إىل حركة �سوريالية
يتو�سطه ��ا بيكا�س ��و ومريو وماك� ��س �آرن�ست
وماك�س جاكوب و�آخرون.
�أل ��ق باري�س يف تلك ال�سن ��وات جذب ع�شرات

الك ّت ��اب والفنانني م ��ن خمتلف �أنح ��اء العامل
ومنه ��م همنغ ��واي وجيم�س جوي� ��س وعزرا
باون ��د وه�ن�ري ميل ��ر و�صموئي ��ل بيكي ��ت
وبيكا�س ��و و�سلف ��ادور دايل ،وكان ه� ��ؤالء
يلتقون يف مقاه ��ي ومطاعم حي مونبارنا�س
يف الدائ ��رة الرابع ��ة ع�ش ��رة وال ��ذي كان حي
الكت ��اب والفنان�ي�ن املف�ض ��ل .وكتاب”باري�س
حفلة”يزدح ��م مب�شاه ��دات همنغ ��واي
يف مقاهي”الكوبول”و"كل ��وزري دي
ليال”و"لودوم”و"الروتوند”التي كانت ب�ؤر
احلياة الليلية الباذخة.
كت ��ب همنغ ��واي معظ ��م ف�صول”وليم ��ة
متنقل ��ة”يف �صي ��ف  1957على �ش ��كل مقاطع
ا�ستع ��اد فيه ��ا ذكريات ��ه يف باري� ��س م ��ا ب�ي�ن
 1921و .1926ا�شتغ ��ل عليه يف هافانا حيث
كان يقي ��م و�أي�ض ًا يف مزرعت ��ه بوالية �إيداهو
الأمريكي ��ة .وكتب بع� ��ض �شذرات ��ه �أي�ض ًا يف
�إ�سباني ��ا �صي ��ف 1959ووا�ص ��ل حتريره �إىل
ح ��دود �صي ��ف  .1961وبعد انتح ��اره �أكملت
زوجته ماري همنغ ��واي حتريره انطالق ًا من
املخطوط الأ�صلي و ُن�شر عام  1964بالتزامن
يف �أمريكا وفرن�سا.
هك ��ذا ه ��ي �إذن ق�ص ��ة باري�س كحفل ��ة ووليمة
متنقل ��ة ،ق�صة مت ��زج بني �سح ��ر الأدب العابر
للأجي ��ال وب�ي�ن �ض ��رورة الأدب يف مواجه ��ة
الأف ��كار الظالمي ��ة القاتلة .ورغ ��م �أن باري�س
الآن لي�س ��ت هي باري� ��س الع�شرينيات ،ورغم
�أن الوه ��ج الإبداعي لتلك الف�ت�رة خفت كثري ًا
ومعظم الأماكن التي نق ��ل �سحرها همنغواي
اختف ��ت �أو حتوّ ل ��ت �إىل مكات ��ب �أو دكاك�ي�ن
باهت ��ة لبيع الثي ��اب ،ما زال ��ت باري�س ت�سكن
ذاك ��رة وخميل ��ة الع ��امل كمدين ��ة ف ��رح ومتعة
و�إبداع متام ًا كما خ ّلدها همنغواي يف كتابه.
�أخ�ي�ر ًا ،فق ��د �ص ��در كتاب”باري� ��س
حفلة”�أو”وليمة متنقلة”مرتجم ًا �إىل العربية
ع� �دّة مرات ،كان �آخرها للكات ��ب العراقي علي
القا�سمي يف عدة طبع ��ات عن”دار املدى”يف
دم�ش ��ق و"مريي ��ت”يف القاه ��رة و"الهيئ ��ة
امل�صرية العام ��ة للكتاب”�ضمن �سل�سلة مكتبة
الأ�س ��رة .وحت ��ت عنوان”لي ��ايل باري� ��س"،
كم ��ا ترجمها عط ��ا عبد الوه ��اب بعنوان”عيد
متنقل”.

عن موقع العربي اجلديد
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ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﻨــﺖ ﻻ أزال أﺗﺴــﻠﻖ اﻷﺷــﺠﺎر –
وﻫــﺬا ﻣﻨــﺬ زﻣــﻦ ﺑﻌﻴــﺪ ،ﺑﻌﻴــﺪ ﺟــﺪ ﹰا ،ﻗﺒــﻞ ﺳــﻨﻮات وﻋﻘــﻮد
ﻛﺜــﲑة ،ﺣﻴﻨﻬــﺎ ﻛﺎن ﻃــﻮﱄ ﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز اﳌــﱰ إﻻ ﻗﻠﻴــﻼﹰ،
وﻗﻴــﺎس ﻗﺪﻣــﻲ ﺛﲈﻧﻴــﺔ وﻋﴩﻳــﻦ ،وﻛﻨــﺖ ﺧﻔﻴﻔ ـ ﹰﺎ ﻟﺪرﺟــﺔ
أﻧــﻪ ﻛﺎن ﺑﻮﺳــﻌﻲ اﻟﻄــﲑان – ﻻ ،ﻫــﺬا ﻟﻴــﺲ ﻛﺬﺑـ ﹰﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
ﺑﻮﺳــﻌﻲ ﺣﻘـ ﹰﺎ أن أﻃــﲑ آﻧــﺬاك – أو ﺗﻘﺮﻳﺒـ ﹰﺎ ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ ،أو
ﹸﻳﻔﻀــﻞ أن أﻗــﻮل :ﹸﳛﺘﻤــﻞ ﺣﻘـ ﹰﺎ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﺑﺈﻣــﻜﺎﲏ ﺣﻴﻨــﺬاك أن أﻃــﲑ ،ﻟــﻮ أﲏ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻗــﺪ أردت ذﻟــﻚ ﻓﻌـ ﹰ
ﻼ وﺑــﺈﴏار ،وﻟــﻮ أﲏ ﺣﺎوﻟــﺖ ﺣﻘـ ﹰﺎ ،إذ ...إذ ﻣــﺎ زﻟــﺖ أذﻛــﺮ
ﲤﺎﻣـ ﹰﺎ ،أﲏ ذات ﻣــﺮة ﻛﻨــﺖ ﻋــﲆ وﺷــﻚ أن أﻃــﲑ .ﻛﺎن ذﻟــﻚ ﰲ اﳋﺮﻳــﻒ ،ﰲ ﺳــﻨﺘﻲ
اﳌﺪرﺳــﻴﺔ اﻷوﱃ .ﻛﻨــﺖ ﻋﺎﺋــﺪ ﹰا ﻣــﻦ اﳌﺪرﺳــﺔ إﱃ اﻟﺒﻴــﺖ وﻛﺎﻧــﺖ ﲥــﺐ رﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻐــﺔ
ـﻲ ،أن أﻣﻴــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻣﺜــﻞ
اﻟﺸــﺪة ،ﳊــﺪ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﻘــﺪوري دون أن أﻓــﺮد ذراﻋـ ﱠ
اﻟﻘﺎﻓﺰﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻋــﲆ ﻣﻨﺼــﺔ اﻟﺜﻠــﺞ ﺑــﻞ وأﻛﺜــﺮ ،دون أن أﻗــﻊ ...وﻋﻨﺪﻣــﺎ رﻛﻀــﺖ ﰲ
وﺟــﻪ اﻟﺮﻳــﺢ ﻋﱪاﳌــﺮوج ﻣﻨﺤــﺪر ﹰا ﻋــﲆ ﺟﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ – إذ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺪرﺳــﺔ ﻣﺒﻨﻴــﺔ
ﻓــﻮق ﺟﺒــﻞ ﺻﻐــﲑ ﺧــﺎرج ﳏﻴــﻂ اﻟﻘﺮﻳــﺔ – وأﻧــﺎ أﻗﻔﺰﻋــﻦ اﻷرض ﻗﻠﻴ ـﻼﹰ ،ﻓــﺎرد ﹰا
ذراﻋــﻲ ،رﻓﻌﺘﻨــﻲ اﻟﺮﻳــﺢ ،ﻓﺼــﺎر ﺑﻮﺳــﻌﻲ اﻟﻘﻔــﺰ دوﻧــﲈ ﺟﻬــﺪ ﻻرﺗﻔــﺎع ﻣﱰﻳــﻦ
وﺛﻼﺛــﺔ وأن أﺧﻄــﻮ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻋــﴩة أﻣﺘــﺎر ﺑــﻞ اﺛﻨــﻲ ﻋــﴩ ﻣــﱰ ﹰا ـ رﺑــﲈ ﻟﻴــﺲ ﲠــﺬا
اﻻرﺗﻔــﺎع وﻻ ﲠــﺬا اﻟﻄــﻮل ،وﻣــﺎ اﻟﻔــﺮق ﰲ ذﻟــﻚ –!.

مكان بسبب الكالوستر فوبيا
حين ال يحتويك
ٌ

ﺗﺮﺟﻤﺔ :د .ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﺎر

تب ��د�أ حكايت ��ه م ��ن منطق ��ة (حت ��ت البحرية)
حي ��ث الغاب ��ات والطرق ��ات اجلميل ��ة الت ��ي
ت�ض ��جّ بالثمار واال�شجار� ،أما هو فكان �صبي ًا
�صغري ًا �شغوف ًا بت�سلق الأ�شجار ،تكمن متعته
يف مراقب ��ة االح ��داث واال�شخا�ص ع ��ن بُعد،
من ف ��وق ال�شج ��ر ،طفل ح ��امل ،روى حكايته
التي م ��ا كانت حكايته بب�ساط ��ة ،وب�شيء من
ال�سخرية وبع�ض الأحيان احلزن ،والت�سا�ؤل
وبانفعاالت ب�سيطة ل�صبي يف �سنه...
هناك يف منطقة”حتت البحرية”ولدت حكاية
لي�ست لراويها ،فهو كان املراقب لها� ،إال �أنه مل
ين�شطر عنها بل على العك�س امتزج بها وكان
ج ��زء ًا مهم ًا منها ،ال�صب ��ي ال�صغري الذي كان
يق�ض ��ي معظم وقت ��ه فوق اغ�ص ��ان اال�شجار،
وكان يُعن ��ى جي ��د ًا يف انتقاء ان ��واع ال�شجر
ال�صال ��ح للت�سلق من اخرى �صعب ��ة الت�سلق،
يروي لنا حكاية رج ��ل عجوز ،غام�ض يدعى
ال�سي ��د زو ّم ��ر الرج ��ل ال ��ذي يعي� ��ش يف ذلك

اجلانب من البحرية ،والذي يخرج طيلة ايام
ال�سنة للم�شي مدة � 14ساعة تقريب ًا يف اليوم،
وال يب ��ايل ه ��ذا الرج ��ل م ��ا اذا كان الطق� ��س
مثلج ًا �أم ممطر ًا ،لي�ل ً�ا �أم نهار ًا ،هذه الرواية
ال�صغرية التي كتبها باتريك زو�سكيند ،والتي
حتمل عنوان”حكاية ال�سيد زومّر”و�صدرت
عن م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
ترجمها د .نبيل احلفار ،حتكي لنا ق�صة رجل
م�ص ��اب مبر�ض”كالو�سرت فوبيا”وهي حالة
متنع �صاحبه ��ا من اجللو�س يف اماكن مغلقة
�أو البقاء فيها...
بطل الرواية هو الراوي”فتى �صغري يق�ضي
وقته بني الرباري ويت�سلق الأ�شجار فرياقب
ال�سي ��د زوم ��ر وي ��روي عن ��ه احلكايا”بداية
الرواي ��ة �سنج ��د �أن زو�سكيد م�ؤل ��ف الرواية
�شخ� ��ص علم ��ي مهت ��م ب ��كل التفا�صي ��ل
الريا�ضي ��ة للح ��دث ،وه ��ذا �أي�ض� � ًا م ��ا جنده
يف رواية”عطر”والت ��ي حتمل جانب� � ًا علمي ًا
كيميائي� � ًا نوع ًا م ��ا ،الرواية تنته ��ي باختفاء
ال�سي ��د زومر بت�ساءل �أه ��ل القرية جميع ًا عن
ا�سب ��اب هذا الغياب واي ��ن وكيف ومتى ،وما
هو ال�س ّر وراء هذا الرجل الذي ال يعرف عنه
�شيء� ،س ��وى انه يخ ��رج للم�ش ��ي قبل طلوع
ال�شم� ��س ويع ��ود بع ��د مغيبها عن ��د منت�صف
اللي ��ل ،وله زوجة ت�صنع الدم ��ى وتبيعها يف
املدين ��ة ،قيل �أن زوجته توفي ��ت قبل ايام من
اختفاء زومّر..
الرواية ُ�س ��ردت بطريق ��ة ت�صاعدية ،وب�شكل

مقاالت عن الموسيقى الحديثة

رؤي���ة ال��ن��اق��د ال��ت��ي ال تقبل التسوية
ترجمة  :عباس المفرجي
ي ��ا لها من �أي ��ام حني كان النقد مهم ًا ،ومهم� � ًا ،حق ًا ،للفنانني
ب�أن يكونوا منقودين .على �سبيل املثال ،كان لأدورنو بع�ض
الكلمات القا�سية التي قالها بحق �سرتافن�سكي ،ونتيجة لذلك
كت ��ب �شوينربغ اىل الناقد �أت�ش �أت� ��ش �شتوكن�شميدت�( :إنه
�شيء مق ��رف ...الطريقة الت ��ي عامل به ��ا �سرتافن�سكي �أنا،
بال �ش ��ك ،ل�ست من املعجبني ب�سرتافن�سك ��ي ،رغم اين �أحب
له كث�ي�ر ًا قِطع ًا هنا وهناك ــ لكن ال ينبغ ��ي على �أحد الكتابة
عن ��ه على هذا النحو) .من املحتمل �أي�ض ًا �أن �سيبليو�س دمّر
جزئي� � ًا �سمفونياته الثماين لأنه كان قر�أ �أو �سمع عن هجوم
هدّام عليه ب�شكل خا�ص من قبل �أدورنو (�أرى �أن هذا �صعب
على الت�صديق).
لك ��ن امل�س�ألة ه ��ي �أن �أدورنو كان م�سموع� � ًا ،مالحظته التي
يعرفها الكثري من النا�س ــ ب�أنه بعد الهولوك�ست ال ميكن �أن
يكون هناك �شعر ــ يُ�ست�شهَد بها هذه الأيام مثا ًال عن كم ميكن
للمفك ��ر �أن يكون خمطئ ًا ح ��ول �شيء ما ،لكن هذا �شرود عن
ح�سا�س� � ًا ب�شكل ال يُ�صدَق لفكرة
مغ ��زى الكالم :كان �أدورنو ّ
الأخ�ل�اق يف الف ��ن ،كي ��ف �أن التالعب بالعواط ��ف من خالل
املو�سيق ��ى الرخي�ص ��ة� ،أو الفن الرخي� ��ص� ،أو حتى الدعاية
لفن عظيم ،ميكن �أن يقود اىل بربرية النازية ،و�إذعان عامة
النا�س.
يف الواق ��ع ،كت ��ب ادورنو حول كل �شيء ،لك ��ن ما كتب عنه
�أكرث كان املو�سيقى .كان يعرف عمّا يتحدث  :كان يعلل نف�سه

ب�أمل ممكن التحقيق يف الت�أليف املو�سيقى ،و�أن يتعلم على
ي ��د �ألبان برغ .حني احت ��اج توما�س مان ،يف املنفى ،اىل �أن
يك ��ون لديه م�ؤلف مو�سيقي �سري ��ايل يف”دكتور فاو�ست"،
ف�إنه ا�ستعان ب�أدورنو ،وم�ساهمته يف الكتاب ال تقدّر بثمن.
�شوين�ب�رغ ،املنف ��ي هو الآخر عل ��ى بعد ب�ضع ��ة �أميال ويف
نف�س الوقتّ ،
ظل م�ستا ًء ب�شكل جدّي ل�سنوات لأنه مل يُطلب
من ��ه ذل ��ك ــ �شيء ال يُف َه ��م ،مبا �أنه هو من اخ�ت�رع املو�سيقى
الت ��ي ال تخ�ضع لل�سالمل املو�سيقية املعروفة يف م�ؤلف مان.
لك ��ن كان هن ��اك �ش ��يء ذا قيمة ميك ��ن �أن ي�سهم ب ��ه �أدورنو،
الميك ��ن ل�شوين�ب�رغ �أن يفعل ��ه .وكم ��ا عبرّ ج ��ورج �شتايرن
ع ��ن ذل ��ك( ،ما �ساهم ب ��ه �أدورنو [ يف”دكت ��ور فاو�ست”] مل
يك ��ن فقط �صفات تقنية حادة للعملي ��ات الت�أليفية والآالتية،
احل�سي اجل ��ذري مبا يعن ��ي ت�أليف
ب ��ل ه ��و اي�ض� � ًا �إدراك ��ه ّ
مو�سيق ��ى حتت �ضغط التاريخ املو�سيق ��ي ال�سابق والأزمة
االجتماعية).
بالطب ��ع ،يف بلدن ��ا ه ��ذا ،نح ��ن نق ��اوم عل ��ى �أو�س ��ع م ��دى
املثالي ��ات ،ال فق ��ط يف النقد الأعل ��ى ــ ال ،عندم ��ا ت�أخذ بعني
االعتب ��ار �أن بع�ض اله ��راء الذي ُيبَث علين ��ا ،والذي يت�سلل
�أحيان� � ًا م ��ن الأكادميي ��ات ،هو�ش ��يء رديء ـ� �ـ ب ��ل يف فكرة
املو�سيقى التي التخ�ضع لل�سالمل� ،أو مو�سيقى الـ  12نغمة،
الت ��ي يق ��ارب عمره ��ا الآن الق ��رن (ات�ساءل متى ح ��دث �آخر
م� � ّرة �أن عزف واحد م ��ن جماعة الدِ �سك جوك ��ي [ ال�شخ�ص
ال ��ذي يع ��زف مو�سيق ��ى �شه�ي�رة يف الرادي ��و ] يف راديو 3
عم�ل�ا من ه ��ذا النوع� .أن ��ا ال �أح�ص ��ي �إذاع ��ة الكون�شرتات.
ومتى �أذاعت املحط ��ة �آخر م ّرة عم ًال لزميلن�سكي .واحد من
امل�ؤلف�ي�ن املو�سيقي�ي�ن الذي ُكتِب عنه يف ه ��ذا الكتاب؟ وهو

حت ��ى مل يك ��ن �سريالي� � ًا) .وه ��ذه ال�شكوكية ه ��ي حقا �شيء
�سيئ ،م�ساهم �صغري �إمنا مميّز يف هذه الفو�ضى التي نحن
واع بالفوارق الدقيقة ،مث ��ل ذهن �أدورنو،
فيها الآن .ذه ��ن ٍ
يكت�ش ��ف ويقيم حاجز ًا امام اله ��راء الكاذب ل�سا�ستنا يف كل
مرة يفتحون فيه ��ا �أل�سنتهم املع�سولة .كما قال هو يوم ًا يف
مكان �آخر�(( :إنه يبد�أ مع فقدان عالمة الوقف [ ؛ ] ،وينتهي
عب ح�صافة تزي ��ل كل اخلليط)) وهو
م ��ع الإقرار بالبالهة رْ
ال�سب ��ب �أن ��ه يف عامل معقول وعادل �سيتج�ش ��م �أحدهم عناء
الذهاب كل ي ��وم اىل مكتب فري�سو [ الدار النا�شرة للكتاب ]
يف لندن دبليو وان ،وينرث الزهور على العاملني فيه ،لأنهم
بب�ساطة نا�شرو �أدورنو.
من بع�ض النواحي �إنه ال يهم كثري ًا من �أيّ من كتبه �ستح�صل
على”مينيما موراليا”[ احلد الأدنى من اخلالق ] ،التي هي
وا�سع ��ة املدى ،لكن”ك ��وزي اونا فانتاز ّي ��ا”[ �شبه فانطازيا
– بااليطالية ] هو الكتاب الأكرث نفع ًا بني كتبه .نقده هو
�أداة ميك ��ن العمل بها يف الكثري م ��ن املوا�ضيع ؛ ال فقط يف
املو�سيق ��ى احلديث ��ة .قد يكون ق ��ال ما قاله ح ��ول ال�شعر ما
بعد الهولوك�س ��ت (ما من كلمات للنبي ��ل ،الطيّب ،احلقيقي
واجلميل مل تكن مدن�سة او متحولة اىل عك�س معناها) ،لكن
لغته ،الت ��ي تتعامل مع الفائق ،ت�صبح هي نف�سها مع الوقت
فائقة ،جميلة بطريقته ��ا احلادة ،التي ال تقبل الت�سوية� .إنه
كتاب لي�س من ال�سهل قراءته� .أحيان ًا ،كنت ا�شعر فيه كما لو
�أنني ال �أمل ��ك �أدنى فكرة عمّا يقوله .لكن عندئذ لي�ست هناك
كلمة املانية ،جنيتها ،تقابل كلمة”طنان".

عن �صحيفة الغارديان

مذك ��رات يكتبها ال�صبي ال ��ذي عاي�ش احلدث
يف �س ��ن �صغ�ي�رة حت ��ى يك�ب�ر ،اجلم ��ل يف
الرواي ��ة مقت�ضب ��ة ،اال�سلوب �سه ��ل وب�سيط
وال يحمل �شيئ� � ًا من الغمو�ض ،يرتك الراوي
بع� ��ض الن�صو� ��ص الت�شويقي ��ة الت ��ي متن ��ح
الق ��ارئ الق ��درة عل ��ى اال�ستم ��رار يف ق ��راءة
الرواية ،وهذا ما �سنجده يف ال�صفحات التي
حتدث فيها ال�صبي عن موعده الذي �سيجمعه
بلق ��اء �صديقة ل ��ه يف املدر�سة ق ��د اعجب بها،
وبع ��د عدّة �صفح ��ات من الت�شوي ��ق وانتظار
اللقاء يُفاج�أ القارئ �أن املوعد يُلغى...
الكات ��ب يُجي ��د حال ��ة االنتق ��ال ب�ي�ن احل ��دث
اخلا�ص بال�سيد زوم ��ر ،واخلروج عنه ل�سرد
اح ��داث �أخ ��رى تخ� �ّ�ص الفتى”الراوي”وثم
الع ��ودة �إىل حكاي ��ة ال�سي ��د زوم ��ر بع ��د
�صفحات مطوّ لة حتك ��ي ق�صة الفتى”ال�صبي
الراوي”وهنا �سنج ��د �أن الكاتب قد �أجاد يف
جت�سيد دور ال�شاب ال�صغري الذي قد يت�سبب
�أمر ب�سيط جد ًا ب�إ�سعاده وممكن من �أمر �آخر
غاي ��ة بالب�ساط ��ة يجعله يفك ��ر باالنتحار كما
حدث مع ��ه يف در� ��س البيانو ال ��ذي �سريوي
لن ��ا عنه �ضمن �أحداث الرواي ��ة ،ليعود ال�سيد
زومر ومينعه ب�صمت وبدون �أدنى تدخل عن
االنتحار.
رواي ��ة �سهل ��ة ولطيفة ج ��د ًا� ،أجده ��ا منا�سبة
للقارئ ماب�ي�ن العا�شرة وال�سابع ��ة ع�شرة �أو
ال�ساد�سة ع�شرة من العم ��ر ،ل�سهولة احلدث،
�إال انها ذات تقنية �سردية عالية.
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ملف خاص عن أدب الحرب والمقاومة
بمناسبة تحرير الموصل

مازن معروف
حني َن�شر ي ��وري بونداريف ( )1924عمله الروائي”الثلج
احلار”ع ��ام  ،1969كان يق� �دّم �ص ��ورة مل يعرفه ��ا الع ��امل
ملعرك ��ة �ستالينغراد .بانوراما من داخل �صفوف اجلنود ،ال
ت�شب ��ه احلكايات الأ�سطورية ال�ضخمة والعامة ،التي كتبها
امل�ؤرخون لأغرا�ض �سيا�سية �أو ترويجية لربوباغاندا ما.
�أت ��ت الرواي ��ة ،لتكون عبارة ع ��ن نتف مر ّكبة م ��ن يوميات
الطري ��ق �إىل �ستالينغ ��راد واالنخ ��راط يف املعرك ��ة ،عل ��ى
�أر�ضي ��ة �سردية �أدبية ،تلتفت بكثري من االهتمام �إىل العمق
الإن�ساين لل�شخ�صيات ،الع�سكرية مبجملها.
كانت لبونداريف �أ�سباب �شخ�صية دفعته �إىل كتابة روايته،
فهو واحد من �أولئك التالم ��ذة الذين ان ُت ِ�شلوا من املدر�سة،
ليُن َقلوا ع ��ام � 1942إىل �ستالينغراد ،وه ��و مل يتجاوز بعد
الثامنة ع�شرة من العم ��ر .في نَّ
ُعي �ضابط مدفعية ،بعد تلقيه
دورات تدريبي ��ة مكثف ��ة ،ث ��م يتعر� ��ض لإ�صاب ��ة يف الظهر
في�ل�ازم امل�ست�شف ��ى دون �أن مينعه ذلك م ��ن مزاولة ن�شاطه
الع�سكري.
لك ��ن جترب ��ة الفت ��ى بونداري ��ف يف �ستالينغراد ل ��ن ت�شكل
ماد ًة لأول �أعماله الأدبية .فبعد احلرب� ،سيتجه �إىل درا�سة
الأدب يف”معه ��د غوركي" ،لين�شر جمموع ��ة ق�ص�صية عام
 1953بعنوان”عل ��ى �ضف ��ة النه ��ر الكب�ي�ر" ،فتك ��ون �أول
�إ�صداراته الأدبية.
"الثل ��ج احلار”(ترجم ��ة الروائ ��ي العراق ��ي الراح ��ل
غائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان ،دار امل ��دى) كان ��ت ثال ��ث روايات ��ه
بعد”�صم ��ت”( )1962و"اثن ��ان”( .)1964ويتف ��ق النقاد
عل ��ى �أنه ��ا �أف�ض ��ل ما كت ��ب .فبونداري ��ف كان واح ��د ًا ممن

حصار لينينغراد في صفحات الكتب
ق ��ام بح�صار مدينة لينينغ ��راد .ومل يتم رفع احل�صار
اال بعد عام�ي�ن ون�صف العام ،حيث ت ��ويف نحو ثالثة
�أرباع مليون من �سكان لينينغراد ب�سبب املجاعة.
وت�س ��رد �آنا ريد يف كتابها ق�صة موثوقة لهذه اللحظة
الدرامي ��ة يف تاري ��خ الق ��رن الع�شري ��ن ،مت�شابكة مع
ذكري ��ات �شخ�صية ال متحى حلي ��اة احل�صار اليومية.
و تك�ش ��ف عن ق ��رار النازيني املتعم ��د بتجويع �سكان
لينينغ ��راد الجباره ��م عل ��ى اال�ست�س�ل�ام ،ويتح ��دث
الكت ��اب عن �س ��وء تقدير هتل ��ر ،وعدم كف ��اءة وق�سوة

ترجمة /احمد الزبيدي
اثن ��اء احلرب العاملي ��ة الثاني ��ة  1945-1941فر�ضت
ق ��وات اجلي� ��ش الأمل ��اين طوق� � ًا خانق� � ًا عل ��ى مدين ��ة
لينينغ ��راد ال�سوفييتية (بطر�سب ��ورغ حالي ًا) ،وبد�أت
بذل ��ك ف�ت�رة م�أ�ساوي ��ة عرف ��ت تاريخي� � ًا بـ"ح�ص ��ار
لينينغراد".
ا�ستم ��ر احل�ص ��ار لثالث �سن ��وات تقريب� � ًا ،ومات نحو
ملي ��ون ون�ص ��ف ملي ��ون �شخ� ��ص جوع� � ًا يف املدين ��ة
املحا�صرة� ،أو قتل ��وا �أثناء الق�صف والغارات الأملانية
املتوا�صلة.
وق ��د �ص ��درت العدي ��د م ��ن الكت ��ب الت ��ي تناول ��ت ذلك
احل�ص ��ار الرهي ��ب وه ��ذا عر� ��ض لكتاب�ي�ن مهمني عن
ح�ص ��ار لينينغ ��راد االول (كت ��اب احل�ص ��ار) الذي قام
بت�أليفه الكاتبان الي�س اداموفيت�ش ودانييل غرانني
يف الراب ��ع م ��ن مت ��وز  2017رحل الكات ��ب الرو�سي،
دانييل غرانني ،عن عمر يناهز  99عام ًا.
يذك ��ر �أن الكات ��ب �ش ��ارك يف احل ��رب العاملي ��ة الثانية
م ��ن �أول ي ��وم ،وحت ��ى انتهاءه ��ا ع ��ام  .1945وبد�أت
م�سريته الأدبي ��ة يف �أعوام ما بعد احلرب ،حيث �أبدع
روايات”�أجت ��ه نح ��و العا�صفة”و"امل�ل�ازم اخلا� ��ص
بي”و"الثور".
ويعد”كتاب احل�صار" ،من �أكرث م�ؤلفاته �شهرة ،حيث
�أبدعه بالتعاون مع الكاتب� ،ألي�س �أداموفيت�ش .ويو ّثق
الكتاب يوميات ح�صار مدينة لينينغراد (بطر�سبورغ
حالي� � ًا) ،الذي ا�ستمر  900يوم ،ويق� ��ص امل�آ�سي التي
عانى منها �أهل املدينة يف تلك الفرتة.
عان ��ت لينينغ ��راد م ��ن احل�ص ��ار مل ��ا يقرب م ��ن ثالث
�سنوات ،وكان ال�شتاء الأول من واحد من اكرث ف�صول
ال�شت ��اء ب ��رد ًا يف تاريخ رو�سي ��ا .وقد تفاج� ��أ الرو�س
به ��ذه الهجم ��ة املفاجئة للأمل ��ان .وه ��ذا الكتاب يروي
ق�ص ��ة ه ��ذا احل�صار املري ��ر الطويل على ل�س ��ان �أولئك
الذي ��ن كانوا هناك .وي�صف ب�ش ��كل وا�ضح كيف كافح
�س ��كان لينينغ ��راد العادي ��ة من �أج ��ل البق ��اء على قيد
احلياة والدفاع عن مدينتهم احلبيبة يف �أ�شد الظروف
املروعة .تعر�ضوا للق�صف ،واجلوع واالجنماد .لكنهم
قام ��وا بحفر اخلنادق ،وبن ��اء املالجئ والتح�صينات،
وا�شعال الن�ي�ران ،وقاموا بعد فك احل�صار عن املدينة
ب�إزالة الأنقا�ض ،ومعاجلة اجلرحى ،و ،دفن موتاهم.
ورغ ��م مقت ��ل العدي ��د منهم بقناب ��ل �أو قذائ ��ف الأملان،
ولكن معظمه ��م ماتوا ب�سبب اجل ��وع والربد .وي�سرد
الكت ��اب وقائع تلك االيام الع�صيب ��ة بناء على مقابالت
م ��ع الناج�ي�ن م ��ن احل�ص ��ار واملذك ��رات ال�شخ�صي ��ة.
وين�ص ��ب الرتكي ��ز الرئي� ��س يف الكت ��اب عل ��ى ثالث ��ة
�شخ�صيات� :أم �شابة مع طفلني �صغريين ،و�صبي كان
عمره �ستة ع�شر عام ًا وق ��ت اندالع احلرب ،و�أكادميي
م�سن .ونحن نعي�ش ايام احل�صار من خالل رواياتهم
كم ��ا تتك�شف لنا �أهواله ،وكي ��ف كان النا�س يكافحون
من �أجل البقاء على قيد احلياة.

اما الكتاب الث ��اين (لينينغراد ملحمة احل�صار) قامت
بتاليف ��ه �أنا ريد (ولدت يف ع ��ام  )1965وهي �صحفية
وكاتبة بريطانية.
يف الثام ��ن م ��ن ايل ��ول ع ��ام  ،1941وبعد �أح ��د ع�شر
�أ�سبوع ًا من بدء هتلر عملية باربارو�سا ،وهي الهجوم
املفاجئ الوح�شي الذي �ش ّنه على االحتاد ال�سوفياتي،

قيادة احلرب ال�سوفياتي ��ة ،والأهوال التي عانى منها
اجلن ��ود عل ��ى اخلط ��وط الأمامي ��ة ،وقب ��ل كل �ش ��يء،
التفا�صي ��ل الرهيب ��ة للحي ��اة اليومي ��ة اثن ��اء ح�ص ��ار
املدين ��ة :البح ��ث احلثيث ع ��ن الطعام وامل ��اء؛ ودمار
العواط ��ف والرواب ��ط الأ�سرية؛ والنه ��ب ،والقتل ،و
�أكل حل ��وم الب�شر  -ويف الوق ��ت نف�سه ،ال�شجاعة غري
عادية والت�ضحية بالنف�س.
وكان ��ت االبح ��اث العلمي ��ة النازي ��ة ح ��ول حم ��اوالت
اجن ��اح اعمال القت ��ل اجلماعي قد و�ضع ��ت لأول مرة
على املحك يف �أوروب ��ا ال�شرقية املحتلة .وكانت خطة
هتل ��ر للح�ص ��ول على”ارا� ��ض كافية”للم�ستوطن�ي�ن
الأمل ��ان يف رو�سي ��ا تتطلب الق�ضاء عل ��ى كامل ال�سكان
ال�س�ل�اف .وق ��د مت ذلك ع ��ن طريق ابادته ��م عن طريق
االعدامات ب�أف ��ران الغاز� ،أو ب�إطالق الر�صا�ص احلي
�أو عن طريق املوت البطيء جراء اجلوع .وعلى الرغم
م ��ن �أن امل�ؤرخ�ي�ن مل يول ��وا اهتمام� � ًا يذك ��ر ،لـ"خطط
التجويع”الت ��ي و�ضعه ��ا هتل ��ر اال انها كان ��ت جزء ًا ال
يتجز�أ من �سرتاتيجيات حربه ،ويف هذا الكتاب املثري
للإعج ��اب ،تلقي الكاتبة �آنا ري ��د ال�ضوء على احل�صار
الأملاين ملدة عامني ون�صف العام للمدينة.
يف عم ��ق ه ��ذا الكت ��اب الرهيب ،جند حتذي ��ر ًا لأولئك
الذي ��ن يقدم ��ون �أح ��كام �أو �إدانات �سهلة :فق ��ط �أولئك
الذي ��ن جن ��وا من احل�ص ��ار لديهم احل ��ق يف احلكم �أو
الإدان ��ة .حتى لو كانت غري منا�سبة او مل تقدم ب�شكل
�صحيح.
خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأوىل م ��ن احل�ص ��ار ،كان �س ��كان
لينينغ ��راد ميوت ��ون مبع ��دل  100ال ��ف �شخ� ��ص يف
ال�شه ��ر .وق ��د حا�ص ��ر هتل ��ر جميع ط ��رق الإم ��داد �إىل
املدين ��ة؛ وانخف�ضت درج ��ات احل ��رارة �إىل 30درجة
حتت ال�صفر وتف�شت �أمرا�ض ناجمة عن املجاعة مثل
الدو�سنتاريا والتيفو�س.
وكم ��ا تذكرن ��ا م�ؤلف ��ة الكتاب ،ف� ��إن غزو هتل ��ر الحتاد
اجلمهوريات اال�شرتاكية ال�سوفياتية يف  22حزيران
� 1941أخذ �ستالني على حني غرة.
ومع ذلك تنقل لنا امل�ؤلفة برواية حكايات ايام الرعب،
مثلما يت�ضمن حكايات البطولة العادية والثبات .مثل
حكاي ��ة العائل ��ة الت ��ي كان ابنا�ؤه ��ا يحفظ ��ون ق�صائد
بو�شك�ي�ن ع ��ن ظه ��ر قل ��ب واملوت ي ��دق ابوابه ��م :ف�إن
متك ��ن هتلر من جع ��ل �أج�سادهم مت ��وت جوع ًا ،لكنهم
مل ي�ستط ��ع �إماتة عقولهم ..وال يزال �سكان ،لينينغراد
حت ��ى يومنا ه ��ذا يحاولون فهم �سب ��ب احلرب ودمار
مدينته ��م ومقتل �سكانها .لقد �شهد العامل فيما بعد عدّة
ح ��االت من احل�صار ولك ��ن مل يكن �أحد منها مبثل تلك
الق�سوة وال�شرا�س ��ة والنتائج الرهيبة التي خلفتها.
وكانت اخلطة النازية تق�ض ��ي بتدمري املدينة بالكامل
بع ��د �أن ت�ست�سلم جراء اجلوع ح�صار .يف ال�صفحات
امللتهب ��ة لكت ��اب (لينينغ ��راد ملحمة احل�ص ��ار) تاريخ
رائع لق�ص�ص املوت و احلياة.

عن الغارديان

ميثل ��ون تي ��ار ًا جدي ��د ًا يف الكتاب ��ة الرو�سية بع ��د احلرب.
لك ��ن الكاتب الذي �شاك�س ال�سيا�س ��ة ال�سوفييتية يف بع�ض
الأحي ��ان وكان معار�ض ًا ،لن ُيخ ��رج ذاكر َته من احلرب ،وال
�إن�سانه حتى.
م ��ا ميايز”الثلج احلار" ،هو عدم وقوعها يف �إغراء احلدث
التاريخي ،رغم �أنه ��ا تتناول معركة �أثارت لعاب الكثري من
�أم ��راء احلروب الحق� � ًا .هذا التجاذب ب�ي�ن التاريخ والأدب
ح�سم ��ه بونداري ��ف يف عمله هذا بدرجة عالي ��ة جانب ْته يف
مت�سك بالدراما ،بعالقات احلب
روايات ��ه الأخرى .فالكاتب ّ
وال�صداقة والوفاء وال�سلطة والعزمية والقوة؛ م�شدد ًا يف
الوق ��ت عينه على �إبالغنا ب�أن اجلنود ،الذين طاملا عرفناهم
يف كت ��ب التاري ��خ �شجعان� � ًا و�أبط ��ا ًال يف �ستالينغ ��راد ،هم
�أي�ض� � ًا �أ�شخا� ��ص مرتبك ��ون ،خائف ��ون ،قلق ��ون ،مرتددون
�أحيان ًا ومنك�سرون �إزاء املوت.
�ضاب ��ط املدفعي ��ة ال�ش ��اب كوزنيت ��زوف ( 18عام� � ًا) ،وهو
�شخ�صية رئي�سة يف العمل ،قد يكون ك�سرة من مر�آة كبرية
حتم ��ل �شخ�صية الكاتب نف�سه .لك ��ن ح�ضوره الإن�ساين لن
يربز �إال من خالل توا�صله مع �شخ�صيات �أخرى ،كال�ضابط
الق ��وي والعني ��د درازدوف�سكي وتاني ��ا املمر�ضة واجلندي
غولوفانوف والأب و�آخرين.
ه ��ذا التق ��ارب الإن�س ��اين ،ينب� ��ش النواح ��ي الرومنطيقية
ويجعل م ��ن اجلنود خلي ��ة تتقا�سم ذكرياته ��ا واهتماماتها
و�أحالمه ��ا االخ�ي�رة قبل”امل ��وت" ،وحنينه ��ا �إىل العائل ��ة
والأبن ��اء ،وي�ب ّ�رر خماوفه ��ا .مقاب ��ل ه ��ذا ،ف� ��إن الوج ��ه
الإن�ساين يف خلية القادة الأعلى رتب ًا جنده �أكرث انكما�ش ًا،
رغ ��م احل�سا�سي ��ة التي تقع فيها �أحيان ًا (مث ��ل القائد الأعلى
الذي ُف ِق َد ابنه اجلندي يف �إحدى املعارك).

عن احلوار املتمدن

من انطولوجيا الشعر اإلنكليزي بعد حرب العراق
ترجمة  :عمار كاظم محمد

لقد ا�ستلهمت ه ��ذه االنطولوجيا ا�شعارها من
التجاوز على القانون الدويل يف حرب العراق
ع ��ام  2003ال ��ذي �أدّى فيم ��ا بع ��د ،اىل رم ��ي
النفايات على ال�سالم والنظام العاملي مما �أدى
اىل فق ��دان الآالف من الرجال والن�ساء حياتهم
يف حرب غري م�شروعة.
ومع الالمب ��االة �شاهدت مث ��ل �آالف املواطنني
يف بل ��دي وال�شعب الك ��رمي الذي عرفته طوال
�سن ��وات م ��ن العم ��ل يف واح ��دة م ��ن اف�ض ��ل
امل�ؤ�س�س ��ات احل� � ّرة يف الوالي ��ات املتحدة وقد
تلطخ ��ت بذن ��ب الدم ��اء ب�سبب بع� ��ض الرجال

املتعجرف�ي�ن واملخادع�ي�ن وقد تلطخ ��وا بدماء
الأبري ��اء وال�ضحاي ��ا امل�ضطهدين م ��ن الرجال
والن�ساء والأطفال يف العراق.
مث ��ل كل املاليني كنت اق� �دّر النتائج التي خرج
به ��ا القانون ال ��دويل بعد ع ��ام  1945ومبادئ
حمكم ��ة نورب ��رغ والأمم املتح ��دة وت�أمل ��ت
يف عواق ��ب وخيم ��ة نتيج ��ة حل ��رب �إجرامي ��ة
وعدواني ��ة بقل ��ب متقط ��ع وغ�ض ��ب ال ينتهي،
وادرك ��ت �أن وراء ذل ��ك هناك عق ��ود من النفاق
الغرب ��ي واال�ستغالل والتواط�ؤ مع احلكومات
القمعية يف ال�شرق الأو�سط فيما كانت احلرب
عل ��ى الع ��راق ال متث ��ل �س ��وى �إ�ضاف ��ة خمجلة
للجرمية.
لق ��د �أدان جمموعة من ال�شع ��راء والأدباء هذه
احل ��رب ووقفوا �ضده ��ا منف�سني ع ��ن غ�ضبهم
�شعر ًا وكتابة فكانت ه ��ذه االنطولوجيا جمع ًا
ملواقفه ��م من تلك احلرب غ�ي�ر العقالنية وغري
امل�شروع ��ة �ضم ��ن القان ��ون ال ��دويل ،و�أدت
نتائجها اىل عواقب كارثية ب�أرواح الع�سكريني
من جن ��ود الواليات املتح ��دة والتحالف مثلما
�أدت اىل ازه ��اق �أرواح الآالف م ��ن املدني�ي�ن
العراقيني من الن�ساء والرجال والأطفال.
نهر النار...
نايجل ستيوارت
 +دجلة! دجلة! يامن حترتقني بالنار
يف اللهيب الذي ي�أتي كل ليلة

�أي يد �أو عني جمنونة فانية
قد جعلتك مقربة؟
................................
من �أي جنوب �أو �أي مقاطعة
ت�سلل املت�آمرون اىل جثثك املحرتقة؟
ب�أي اجنحة جت ّر�أوا على الطريان
وب�أي فن ا�سود اطلقوا النار على �سماواتك؟
ب� ��أي ف ��ن و�أيّ �أ�سلح ��ة قطع ��وا الأوت ��ار حول
قلبك؟
وحينما توقفت تلك القلوب عن النب�ض

اين رقدت �أيديهم و�أقدامهم؟
..............................................
ماهي قا�صفة القنابل وما هي الثمرة؟
واية عقول لدى بيت اجلنائز؟
ما لذي فعلوه و�أي �شهوة للموت
تر�ضي قب�ضاتهم الإرهابية؟
...................................
حينما تبث الأخبار مثل هذه املخاوف
للقادة املجللني بعار دموع ال�ضحايا
هل كانوا يبت�سمون ملا اجنزوا من عمل
وهل كانوا يثنون على اخلروف الذي �أحرقوه
فيك؟
..............................................
دجلة! دجلة! يامن حترتقني بالنار
يف اللهيب الذي ي�أتي كل ليلة
�أي يد �أو عني جمنونة فانية
قد جعلتك مقربة؟
--------------------------------

* م ��ع االعت ��ذار لق�ص ��يدة ولي ��م بليك ال�ش ��هرية /
�أيها النمر� ..أيها النمر ...فهناك جنا�س لفظي بني
كلمت ��ي  Tigerيف ق�ص ��يدة وليم بليك و كلمة
 Tigrisالتي تعني نهر دجلة يف الق�صيدة
احلالية وهو امر ال ت�ستطيع اظهاره الرتجمة كما
هو معروف...
املرتجم
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م����ن اص��������دارات

الثل��ج الح��ار :ارتب��اكات
ُ
المدفعية الشاب
ضابط
ّ
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فج��أة س��معت وقع أق��دام أعرفها جي��د ًا ،أخرجت الخنج��ر فطعنته ،أخذ
وصوبت إليه يف النهاية رضبة قوية فهوى عىل
يرصخ ،لكنني واصلت الطعن
ّ
األرض ،لق��د طبقت عادة مبدأ الحرب الدائم”:اقتل أو تُقتل”لكن الرجل مل
يحدق َّ
إيل بعينني مفعمتني
ميت ،بل كان يف النزع األخري ،فتح عينيه وجعل ّ
بالرعب والهلع ،كانت الجثة س��اكنة ،لكن رغبة الف��رار التي نطقت بها عيناه
خيل ّ
إيل أنها ستحمل الجثة حم ًال وتفر بها ذعر ًا
كانت من بالغة التعبري بحيث ّ
من املوت – أي م ّني – لئال أجهز عليه".
 ...........................علـي حســين

كه يالن ُم َح َمد
مل ينت ��ه الأم ��ر ،بط ��ل الرواي ��ة ينظ ��ر �إىل ع ��دوّ ه
ال ��ذي حتوّ ل اىل جث ��ة مت�أم ًال حزين� � ًا ،يحاول �أن
يطمئنه ،يهم�س يف اذنه ،يرفع يده وي�ضعها فوق
جب�ي�ن امليّت لكي يفهم ��ه �أنه يري ��د �إ�سعافه ،ينظر
اىل عيني ��ه التي غابت يف نوبة من الفزع املميت،
مل ينت ��هِ امل�شهد بالقتل ،فق ��د قرر ب�أنه ما �أن تنتهي
ه ��ذه احل ��رب اللعين ��ة ويعود �سامل� � ًا ،ح ّت ��ى يبد�أ
رحلة البحث ع ��ن زوجة القتيل و�أطفاله ع�سى �أن
ي�ستطيع تقدمي يد العون لهم.
مبث ��ل ه ��ذه ال�ص ��ور املفزع ��ة مت�ض ��ي �أح ��داث
رواي ��ة”كل �ش ��يء ه ��ادئ يف املي ��دان الغرب ��ي"،
ويق ��ول �إري ��ك ماري ��ا رمي ��ارك يف حديث ��ه ع ��ن
الرواي ��ة� ،إن امل�شه ��د مل يك ��ن م ��ن اخلي ��ال بل هو
حقيقي ،ولهذا �أ�ص� � ّر �أن يجعل منه م�شهد ًا رئي�س ًا
يف روايت ��ه الت ��ي �ص ��درت طبعته ��ا الأوىل ع ��ام
 1928ـ لتعد م ��ن �أوىل الروايات التي وقفت �ضد
احلرب �أ ّي ًا كانت مربّراتها.
مل يواف ��ق �أح� � ٌد م ��ن النا�شرين الأمل ��ان على طبع
الرواي ��ة الت ��ي �أر�سله ��ا اىل معلم ��ه توما�س مان،
لري�س ��ل �إليه الأخري خطاب ًا يطالبه ب�إعادة كتابتها
لأنه ��ا يف �صيغته ��ا احلالية عبارة ع ��ن �ضباب من
الكلم ��ات .ولأن رمي ��ارك ي ��درك �أن ��ه ي�س�ي�ر �ض� � ّد
التي ��ار ال�سائ ��د للرواي ��ة الأملانية �آن ��ذاك ،مل يبالِ
كثري ًا لكلم ��ات توما�س مان رغم تقدي ��ره ال�شديد
ل ��ه ،فقد كان ي ��درك يف ق ��رارة نف�سه� ،أن ��ه م�صم ٌم
حجر �ضخم
عل ��ى �أن تكون روايته اجلدي ��دة مثل ٍ
يُلقى يف بحرية الأدب الراكدة.
مل يج ��د �أمام� � ُه �س ��وى املجل ��ة الت ��ي يعم ��ل
فيها”الريا�ض ��ة امل�صوّ رة”فربمّ ��ا يقتن ��ع رئي� ��س
التحري ��ر بطب ��ع الرواي ��ة ،لأن دار الن�ش ��ر تطب ��ع
الكت ��ب �أي�ض� � ًا .ولك ��ن م ��ن يغام ��ر ب�ش ��راء رواية
لكاتب مبتدئ يف زمن يعاين فيه النا�س من �أزمة
ماليّة �صعبة ،ي�س�أله رئي�س التحرير عن مو�ضوع
الرواية فيجيب:
 احلرب ان�صح ��ك ب� ��أن متزقه ��ا ،م ��ن يريد الي ��وم قراءةرواية حربيّة ،يقول له رئي�س التحرير.
يكت ��ب لوالده”:الظاه ��ر �أن مغامرتي االوىل يف
الأدب ل ��ن ترى النور" ،ال�صدفة تلعب دور ًا كبري ًا
يف م�ستقبله ،كان قد �أر�سل ن�سخة من الرواية اىل
دار ن�شر يف بون ،وقد و�صلت الن�سخة اىل يد �أحد
الفاح�ص�ي�ن يف الدار ،الذي جل�س ذات يوم ليق ّلب
ملفاته فع�ث�ر على امل�سودات فقرر �أن يق�ضي معها
بع� ��ض الوقت ،وبعد �صفح ��ات قليلة ،يكت�شف �أن
بني ه ��ذه الأوراق رواية عجيبة وم�ؤ ّثرة ،ي�ضطر
اىل �أن يعر�ض الأمر على م�س�ؤويل الدار:
 -لق ��د وج ��دت ه ��ذه الرواي ��ة م�ؤث ��ر ًة ب�شكل غري

طبيعي..ان�ص ��ح بطباع ��ة ع�ش ��رة �آالف ن�سخة
منها ،قال الفاح�ص فورتي�س.
ال�ت�ردد ي�صي ��ب اجلمي ��ع� ..إال فورتي� ��س
ال ��ذي يكم ��ل� :إذا وج ��دمت يف الأم ��ر جمازفة،
فاخل�سارة �س�أحتملها �أنا.
وبع ��د مناق�ش ��ة دام ��ت �أيام� � ًا ،وافق ��وا عل ��ى
طب ��ع الرواي ��ة ،لكنه ��م اقرتح ��وا �أن تن�ش ��ر
يف البداي ��ة عل ��ى �ش ��كل �سل�سل ��ة حلقات يف
جريدة”فوي�س”التي ت�صدر عن دار الن�شر،
امل�س�ؤول ��ون عل ��ى ال�صحيف ��ة يعرت�ض ��ون،
فالرواي ��ة يف نظرهم غري م�شوّ قة ،والنا�س
تك ��ره احلدي ��ث ع ��ن احل ��رب ،والأه ��م �أن
ال�صحيف ��ة التن�ش ��ر �إال لكب ��ار الك ّت ��اب م ��ن
امث ��ال توما�س م ��ان وهاوبتم ��ان وبع�ض
ق�ص�ص هريم ��ان هي�سة ،لك ��ن ر�أي اخلبري
انت�ص ��ر يف النهاي ��ة وظه ��رت احللق ��ة الأوىل من
الرواية يف العا�شر من ت�شرين الثاين عام ،1928
ومل ي�صدق ا�صحاب ال�صحيفة ردود �أفعال الق ّراء
غ�ي�ر املتوقعة ،اجلميع الحديث له �سوى حكايات
املي ��دان الغربي ،وم ��ا �أن �صدرت احللق ��ة الثانية
حتى جتاوز طبع ال�صحيفة املئة �ألف ن�سخة.
ا�صح ��اب دار الن�ش ��ر يعق ��دون اجتماع� � ًا طارئ� � ًا
ليتخ ��ذوا ق ��رار ًا بوق ��ف ن�ش ��ر احللق ��ات ،وطب ��ع
الرواية كاملة ومبئة ال ��ف ن�سخة ،لكن هذا الرقم
يخيّب تقديرات النا�شرين فقد نفد خالل �ساعات،
الكت ��اب يباع ب�سرعة مذهل ��ة ،وت�ضطر دار الن�شر
اىل �أن ت�ستع�ي�ن مبطاب ��ع �أخ ��رى ،يف بداي ��ة عام
 1929تتج ��اوز املبيع ��ات امللي ��ون ن�سخ ��ة ،بع ��د
ع ��ام تب ��اع خم�سة مالي�ي�ن ،لكن النا�ش ��ر والكاتب
يواجه ��ان م�شكل ��ة جدي ��دة ،فق ��د تعر�ض ��ا ملوج ��ة
�شدي ��دة م ��ن الكراهي ��ة ،رمي ��ارك يُته ��م مبع ��اداة
�أملانيا ،وتن�شر بع�ض ال�صحف مقا ًال بقلم غوبلز-
وزي ��ر دعاي ��ة هتل ��ر فيم ��ا بع ��د  -ي�ص ��ف الكتاب
بالق ��ذارة .و�أن م�ؤلف ��ه غري الأمل ��اين الذي ينتحل
�إ�سم� � ًا غ�ي�ر مع ��روف ،ب ��ل وي�ش ��كك كات ��ب املقال
مب�شاركت ��ه رمي ��ارك يف احلرب .الهجم ��ات التي
ت�شنه ��ا ال�صح ��ف الرجعي ��ة ،تتح ��ول �إىل اف�ض ��ل
دعاي ��ة للكت ��اب ال ��ذي تتج ��اوز مبيعات ��ه الع�شرة
مالي�ي�ن ن�سخ ��ة ويرتجم اىل معظم لغ ��ات العامل.
الكت ��اب يب ��اع بنجاح كبري ،وي�ضط ��ر النا�شر اىل
�أن ي�ستع�ي�ن مبطابع �أخ ��رى لت�ساعده يف الطبع.
يف ع ��ام ُ 1930تب ��اع من ��ه يف ترجمات ��ه العديدة
اك�ث�ر من  30مليون ن�سخة ،ويقرر القائمون على
طريقة بريل يف الق ��راءة طبع اول رواية لفاقدي
الب�صر.
**********
�شكل ��ت الرواي ��ة �صدم ��ة للق� � ّراء ومفاج� ��أة لن ّقاد

ال�سينم ��ا الت ��ي عر�ضت الفيل ��م املقتب�س
م ��ن رواي ��ة”كل �شيء ه ��ادئ يف امليدان
الغرب ��ي" ،الأمر الذي دف ��ع بالرقابة اىل
منع عر�ض الفيل ��م ،كان هذا اول انت�صار
لغوبل ��ز ،والآن ج ��اء االنت�ص ��ار الث ��اين،
فق ��د �ص ��در ق ��رار مبن ��ع الرواي ��ة ،وحرق
جمي ��ع الن�سخ املوج ��ودة منه ��ا ،ومل ينته
الأمر عند هذا احل ��د ،فالبد من قرار جديد
ب�سح ��ب اجلن�سي ��ة م ��ن الكاتب ال ��ذي باع
وطنه للأجانب ،هكذا �ص ��در الأمر ب�إم�ضاء
�أدولف هتلر.
********

الأدب� ،إىل درج ��ة �أن �أعم ��ال رمي ��ارك
الالحقة �ستقا�س عليه ��ا و�ستقارن با�ستمرار بها،
ب ��ل �أن اري ��ك ماريا رمي ��ارك �سيك�ش ��ف يف حوار
�صحفي ع ��ام عن حقيقة ق ّلما انتب ��ه �إليها م�ؤرخو
الأدب ،حقيق ��ة �أن رواي ��ة”كل �ش ��يء ه ��ادئ يف
املي ��دان الغربي”كان ��ت يف �صميمه ��ا وب�ص ��رف
النظ ��ر عن هواج�س اخلوف التي ترافق الإن�سان
وه ��و يواج ��ه امل ��وت ،رواي ��ة وجودي ��ة بامتياز،
خ�صو�ص� � ًا �أنها كتبت يف وقت كان الذل والهزمية
الل ��ذان تلي ��ا ا�ست�س�ل�ام �أملانيا خالل تل ��ك احلرب
العاملية االوىل قد حتوال �إىل نزعة ع�سكرية �أملانية
خطرية و�شديدة ال�شعبية يف الوقت نف�سه ،وهذا
م ��ا يحدث ع ��ادة مع ال�شع ��وب التي ته ��زم ويتلو
هزميته ��ا ج ��رح عمي ��ق لكرامته ��ا فتتح ��وّ ل �إىل
�شع ��وب تنتظر اللحظة املنا�سبة لل�سري يف دروب
العن ��ف ولتث� ��أر ال لكرامته ��ا ،مبقدار م ��ا تث�أر من
وجودها ك�أم ��ة مهزومة ،وي�ضي ��ف رميارك":لقد
كتبت رواية عن احل ��رب ،من الذي ي�شعلها؟ ومن
الذي ي�ستفيد منها؟".
رميارك ي�صبح م�شه ��ور ًا وغني ًا لكنه غري �سعيد،
ر�سائ ��ل جمهولة ت�صله با�ستم ��رار تهدّده باملوت،
احلزب الن ��ازي يوا�صل �صعوده بق ��وة ،رميارك
مقتن ��ع متام� � ًا ب� ��أن هتل ��ر �س ��وف يت�س ّل ��م مقاليد
ال�سلط ��ة الآن �أو بع ��د �سن ��وات ،و�ستك ��ون �أملانيا
مهدّدة ،يق ��رر ال�سفر اىل �سوي�س ��را ،لي�صبح �أوّ ل
�أدي ��ب منف � ّ�ي .ي�صح ��و ذات يوم من ع ��ام 1933
عل ��ى ن�ش ��رات الأخبار تعل ��ن تعي�ي�ن �أدولف هتلر
مبن�ص ��ب م�ست�شار املانيا ،وها ه ��و عدوّ ه القدمي
غوبل ��ز ي� ��ؤدي اليم�ي�ن وزي ��ر ًا للدعاي ��ة .الي ��زال
رميارك يتذكر مقال غوبلز عنه ،وطافت يف ذهنه
�ص ��ور وزير دعاي ��ة هتلر ع ��ام  ،1930وهو يقود
م ��ع رفاق ��ه يف برلني الهج ��وم بالقناب ��ل على دار

يف �س� ��ؤال طرحت ��ه �صحيف ��ة التلغراف على
ع ��دد م ��ن الك ّت ��اب عن �أه ��م رواي ��ة كتبت يف
القرن الع�شرين ،كانت اجابة الكاتب الرتكي
ال�شه�ي�ر ي�ش ��ار كمال”:طلب م ّني م� ّؤخ ��ر ًا ت�سمية
الرواي ��ة التي ف ّكرت �أنه ��ا �أف�ضل ما يعك�س جوهر
الق ��رن الع�شري ��ن ،الذي ربمّ ��ا كان الق ��رن الأكرث
�إيالم� � ًا للب�شري ��ة ،الق ��رن ال ��ذي �شه ��د اهان ��ات ال
ان�ساني ��ة ،وحروب� � ًا عاملية دامي ��ة ،وجرائم �إبادة
جماعي ��ة .كن ��ت قد متنيت ل ��و �أننا تركن ��ا وراءنا
احل�س
�إرث ��ه م ��ن املخ ��اوف ،واحل ��زن ،وفق ��دان
ّ
جت ��اه امل ��وت ..وميك ��ن لرواية”كل �ش ��يء هادئ
يف املي ��دان الغربي" ،تلك الرواية التي �سبق و�أن
قر�أتها قبل �سنوات� ،أن تبدو ك�أ ّنها كتبت اليوم.
تتطل ��ب مثل تلك الرواي ��ات �شيئ ًا �أكرث من موهبة
كب�ي�رة ،لأنه ��ا كتبت يف حلظ ��ة خطرة م ��ن حياة
الإن�س ��ان .لنتذك ��ر �أنّ هتل ��ر قد �أح ��رق الكتاب يف
�ساحة عام ��ة .وقد فت�شوا عن كاتب ��ه اري�ش ماريا
رمي ��ارك للق�ض ��اء علي ��ه �أي�ض� � ًا .لكن ��ه جن ��ح يف
الهرب.
تق ��ول ه ��ذه الرواي ��ة �أن ��ه لي� ��س هن ��اك �أيّ �أم ��ل
للمتورط�ي�ن يف احل ��رب ،ي�صبح ��ون مر�ض ��ى
بطريقة �أو ب�أخرى .و�إذا جنا فرد من احلرب ف�إ ّنه
يت�ضاءل وجوده ككائن ب�شري ،.احلرب هي حكم
بالإع ��دام عل ��ى ّ
كل النا�س والطبيع ��ة ،فهي تف�سد
�إن�سانيتنا ،و�ضمرينا.
يق ��ف الفن احلقيق ��ي� ،ضد الظل ��م والعنف ،و�ضد
�أيّ نوع م ��ن الوح�شية� .إنّ الفن ،هو مت ّرد .يح ّذر
لنا�س �ض ّد الأكاذي ��ب ،والقمع ،واحلروب التي ال
معنى لها وال تنته ��ي �أبد ًا ،وجميع �أ�شكال ال�ش ّر..
كتب رمي ��ارك رواية”كل �شيء ه ��ادئ يف امليدان
الغرب ��ي”“يف عام  ،1928لتبق ��ى ن�ضرة كما هو
احل ��ال اليوم ،مر�سلة حتذيرها م ��ن جديد مع ّ
كل
�إع ��ادة ق ��راءة ،يف ّ
كل بع ��ث ،وت�ستم� � ّر يف من ��ح
ق ّرائها القدرة على املقاومة".

ُ
اإلنس��ان من
ومايتوصل إليه
يواكب فن الرواية مخاض التحوالت وماتش��هده الحياة من التغيريات
ُ
ُ
وقديس��بق حدس الفنان إجتهادات عقل العلامء وا ُ
ملكتش��فني يف
اإلنجازات يف ش��تى املجاالت،
ُ
ُ
س��تحمل به األيام القادمة من ا ُ
ُ
ُس��جل الرواية نتائج
ملفاجآت،ليس ذلك فحس��ب إمنا ت
التنبوء مبا
ُ
الحرب واألقتتال يف أعامق
كارثي��ة لتهورات الكائن البرشي وتُصور الجروح الغائرة الت��ي أحدثتها
ُ
والميكن لجن��س أديب آخر مثل الرسد الروايئ أن يتتبع هموم اإلنس��ان املتكدس��ة بفعل
امل��رء،
ُ
الك��وارث الجس��يمة،الترتصد األعامل الروائية مات��دور يف جبهات القتال فق��ط .كامالتكتفي بنقل
صور األش�لاء والقتىل من املدنيني وا ُ
ملحاربني ،وما حاق بالتجمعات البرشية من الدمار والخراب
مايتولد من اإلنفعاالت والعاهات
ُراقب الرواية
ال��ذي
ُ
ُ
يرقص عليه مالك املوت بل األكرث من ذلك ت ُ
مرير وتتداعى األفكار املثالية التي برشت
بواقع
اإلنس��ان
ويصطدم
الوهم
ينقشع
حاملا
النفس��ية
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
أن معالجة األعامل الروائية لوقائع الحرب
بإختف��اء النوازع الرشيرة لدي الجنس البرشي،مايعن��ي َّ
ليست أحادية البعد والتتوقف يف مستوى واحد دون غريه ،إضافة إىل ذلك دامئ ًا هناك مندوحة يف
توظيف التقنيات واألس��اليب بالنسبة للكاتب الروايئ لبناء عمله سواء بإستفادته لِ امإختربه شخصي ًا
التخيل الذي بدونه تفقد املادة صفتها
أو إنتقائه من مصادر أخرى،ولكن يف حالتني اليغيب عنرص
َّ
األدبية.

خزان الذكريات
تنه� � ُل الكاتب ��ة الهنغاري ��ة �أوغوت ��ا كري�ست ��وف
مو�ضوع ثالثيتها (الدفرت الكبري ،الربهان ،الكذبة
الثالثة) من موئل ذكرياتها ،وما مت ُر به حياتها من
�ر م�ؤلفة
التقلب ��ات خالل �سن ��وات احلرب�،إذ ُت�ش�ي ُ
رواي ��ة (�أم�س) يف مذكراته ��ا املعنونة ب(الأمية)
�أنه ��ا كان ��ت يف الرابع ��ة م ��ن عمرها عندم ��ا بد�أت
احلرب وماتخلفها
احلرب للتو،فالبتايل تتح ��ول
ُ
من مظاه ��ر غريبة و�إلتبا�س ��ات يف الهوية نتيجة
ملغ ��ادرة الأوط ��ان وتب ��دل يف ِجغرافي ��ة وطبيعة
َ
ْ
ما�سلف
رواياتها�،ضف �إىل
املكان تيمة ثابت ��ة يف
َ
ليكت�شف
�أن الق ��اريء اليحتاج �إىل عن ��اء اجلهودِ
�أن البني ��ة املكاني ��ة الت ��ي ت�ؤط ��ر �أعم ��ال �أغوت ��ا
كري�ست ��وف هي البل ��دة التي عا�شت فيه ��ا الكاتب ُة
وم ��نْ ُث َّم هجرته ��ا كم ��ا �أن بطل رواياته ��ا الثالث
طف�ل�ان تو�أمان ،يظ ُل جمه ��وال الأ�سم يف الرواية
الأويل (الدف�ت�ر الكبري)،وهم ��ا يعي�شان يف كنف
�صاحب الأم رج ًال
يتغيب والدهما و ُت
اجلدة بعدما
ُ
ُ
�آخر،وال يكون قرار الإبنة ب�أن تتعهد بطفليها �إىل
اجلدة �سوى �إجراء م�سبق حلماية ال�صغريين من
مرارة الفاق ��ة و�إبعادهما من خماطر احلرب التي
تفاقم ��ت يف املدينة الكبرية�،إذ �سرع ��ان ما يت�آلف
الإثن ��ان مع حياة البل ��دة ويتحمالن ق�سوة تعامل
اجلدة وه ��ي التن ��ي ُتناديهم ��ا بال�شياطني،ما َتهُم
الكاتب� � ُة �أن تقدمه عرب �سرده ��ا حلياة ال�صغريين
�أن الأطف ��ال يف ظ ��ل احلرب يُحرم ��ون من التمتع
بحياة طبيعية والي�شعرون مبزايا تلك املرحلة من
العُمر،يرى لوكا� ��س وكالو�س مقتل �أمهما بقذيقة
�أمام بي ��ت اجلدة عندما مت ُر عل ��ى الأخرية لت�أخذ
طفليها،كما تغتال وح�شية املُحتل الفتاة التعي�سة
خطم الأرنب وتطال � ُ�ب �أمها من كالو�س ولوكا�س
�إحراق املنزل كونها مُعاق� � ًة والتتمكن من العي�ش
بغياب �إبنتها،فيما تنته ��ي (الدفرت الكبري) بفراق
رب �أحدهما احل ��دود وتتبعرث
الأخوين بعدم ��ا َيع ُ
�أ�شال ُء الرجل املرافق لكالو� ��س ب�إنفجار لغم يبد�أ
اجل ��ز ُء الثاين من �سل�سلة بعودة لوكا�س �إىل بيت
اجلدة و�إ�ستجواب الرقيب له عن هوية الرجل.

جحود اإلبن
عل ��ى رغ ��م معرف ��ة لوكا�س لهوي ��ة الرج ��ل القتيل
ال ��ذي �أراد عب ��ور احل ��دود م ��ع �أخي ��ه �إىل اجلهة
املُقابلة لكن ينك ُر ه ��ذه احلقيقة،واليُخرب الرقيب
يحتج الإبن ب�أنَّ مالمح
ب�أن اجلث ��ة هي لوالده بل
ُ
الوج ��ه �ص ��ارت م�شوه� � ًة الميكنُ التع ��رف عليها.

والتنف ��ع مالحظ ��ة العك�س ��ري ب� ��أن املالب�س رمبا
ُت�ساع� � ُد ملعرف ��ة الرج ��ل يف �إنت ��زاع �أيَّ معلوم ��ة
م ��ن لوكا� ��س غ�ي�ر �أن كل مانط ��ق ب ��ه الأخ�ي�ر �أن
الرجل لي�س من مدينته،كم ��ا يُلفت �إنتباه الرقيب
�إىل �أظاف ��ر منزوع ��ة يف ي ��د الرجل ،فم ��ا كان من
الع�سكري �إال �أن �أكد للوكا�س ب�أن ال �أحد ُي َع ّذ ُب يف
�سجونهم،وبه ��ذا يتوق� � ُع املتلق ��ي �أنَّ الأحداث يف
رواية (الربهان) ال�ص ��ادرة من داراجلمل 2016
التنقط ُع عما تابع يف (الدفرت الكبري) و�أنَّ حتري

ترت�سب من الندوب التي تركه ��ا الع ُ
ُنف على
عم ��ا
ُ
ال�صعي ��د النف�سي لدى الناجني ه ��و حمرك العملِ
وتنبي عليه الكاتبة ت�شيكلتها ال�سردية،كما ت�شت ُد
�زن وي�شعر لوكا�س بوط� ��أة غياب �أخيه
حدة احل � ِ
كالو� ��س ويح ��ز يف قلب ��ه م�ص�ي�ر والدهُ ،تف�ض ��ل
الكاتب ��ة �أن تك ��ون موارب ًة وحتجم ع ��ن �إ�ستغوار
يف �أعم ��اق �شخ�صياتها،لذل ��ك ي�ستنك ��ه املتلق ��ي
�أط ��وار ال�شخ�صي ��ة من خ�ل�ال احلوار ال ��ذي يُع ُد
ركن� � ًا �أ�سا�سي ��ا يف م�ؤلف ��ات (�أغوت ��ا كري�ستوف)
�أو متو�ض ��ع يف موق ��ع الراوي مراقب� � ًا ت�صرفات
ال�شخ�صي ��ة وتفاعلها مع الأح ��داث ،وبذلك تكونُ
امل�شاه ُد �إيحائي ًة ُتزخم الذهن بقوة تخيلية،فبد ًال
م ��ن �أن تك�ش ��ف ل ��ك الكاتب� � ُة مايعاني ��ه بطلها من
احلزن مبا�شر ًة ،تعو ُل على م�شاهدة حركية معربة
لإي�ص ��ال ال�صورة(.لوكا� ��س يح � ُ�ث خطاه.توقف
�أم ��ام نافذة م�ضاءة مفتوحة.كان ��ت نافذة مطبخ.
�إجتمع ��ت �أ�س ��رة حول مائ ��دة الع�ش ��اء�،أم وثالثة
�أطفال.ول ��دان وبن ��ت كان ��وا يتناول ��ون ع�صيدة
تفاح،الأب غائب رمبا هو يف العمل �أو ال�سجن�،أو
اجلبه ��ة�،أو لعله مل يع� � ْد من احلرب) ه ��ذا املقطع
يو�ضح لك م�شاعر لوكا�س وفقدانه لدفء الأ�سرة
من جانب وماينق� ��ص �سعادة الأ�سرة بغياب الأب
يطالب ال�شي ��خ ال�ضئيل
م ��ن جانب �آخر،وعندم ��ا
ُ
يف احلان ��ة م ��ن لوكا� ��س �أن يع ��زف هارموني ��كا
ي ��ر ُد الأخ�ي�ر ب�أن ��ه مل يع ْد ق ��ادر ًا عل ��ى العزف كما
م�ضى�،إذالي�سع ��ه �إال�أن يع � ُ
�زف حلن� � ًا حزين� � ًا عن
احل ��ب والف ��راق ،كم ��ا ت�ست�ش ��ف من الأج ��واء �أن
من يرت ��ا ُد احلانة هم اجلن ��ود الذين يبحثون عن

متع م�ؤقتة لدي الغانيات،ترب ُز �أغوتا كري�ستوف
�آث ��ار احلرب من كل النواح ��ي والتتجاهل ظاللها
على م�ست ��وى احلياة اليومي ��ة�،إذ ي�شكو �صاحب
املكتبة فيكت ��ور قلة الزبائن ورك ��ود �سوق الكتب
ويق ��ارن الو�ض ��ع يف حواره م ��ع لوكا�س مباكان
علي ��ه الو�ض ��ع قبل احل ��رب احلرب،كم ��ا اليفوت
الكاتب ��ة الإلتفات �إىل �صعوب ��ة التوا�صل و�إنعدام
النواف ��ذ م ��ع الع ��امل اخلارج ��ي وذلك مب ��ا تقدمه
يف �سي ��اق �ص ��ورة جمازي ��ة لق�ضب ��ان �سكة حديد
�إجتاحتها النباتات الربية،مايفه ُم �أن البلدة باتت
محُ ا�ص ��رة بجغرافيتها،ترتاكم طبقات احلزن يف
ف�ضاء الرواية ب�إنفتاحها على ق�ص�ص �شخ�صيات
�أخ ��رى ،يا�سم�ي�ن التي حملت بوالده ��ا العائد من
احلرب و�أجنبت �إبن ًا معاق ًا ماتيا�س ،الجتد مالذ ًا
�إال عن ��د لوكا�س ال ��ذي يتكف ُل ب�إبنه ��ا وبعد مرور
�سن ��وات يعرثون عل ��ى جث ��ة يا�سمني،ي�ستخل�ص
املتلقي من احلوار بني كالو�س و�سكرتري احلزب
ُ
مقتلها،وتت�ضاعف
بي�ت�ر ب� ��أنَّ لوكا� ��س ه ��و وراء
الأح ��زان عندم ��ا يت�سرج ��ع مري� ��ض الأرق مايكل
وه ��و كان مهند�س ًا يف امل�صن ��ع قبل احلرب حلظة
�إغتيال �إمر�أتها ليتن�سى لهم م�صادرة �أمالكها ومن
ث ��م يتحول البي ��ت الذي ي�سك ��نُ فيها م ��ع زوجته
�إىل امليت ��م ،واليكتم� � ُل امل�شه ُد ب ��دون كالرا املر�أة
الت ��ي �إلتهم ��ت احل ��رب زه ��رة عمرها،و�شاخ ��تْ
عندم ��ا �شنق ��وا زوجه ��ا ومامت�ض ��ي م ��دة طويلة
ح�ي�ن تتلقى ر�سالة من القتل ��ة يعتذرون على �أنهم
�صاحب
�أعدموا توما� ��س باخلط�أ،ولي� ��س م�صري
ُ
املكتب ��ة فيكت ��ور �أق ��ل ب�ؤ�س� � ًا م ��ن غريه،فه ��و يب ُع
َ
ليعي�ش
بيته ومكتبت� � ُه ويعود �إىل املدينة الكبرية
بجوار �أخته فالأخ�ي�رة حتثه على �إكمال م�شروع
ت�أليف الكتاب وت�شرتي له �آلة الطباعة لكن فيكتور
ُ
ي�سرف يف ال�شرب والتدخني ويوهم �أخته الأمية
بنقل امل�ضوعات م ��ن كتب �أخرى وحتبري ورقات
بي�ضاء�،إعتق ��د فيكتور ب� ��أن الإن�س ��ان ولد لي�ؤلف
كتابا،ق ��د يكون كتاب� � ًا رائع ��ا�،أو متوا�ضع ًا ،ومن
اليكتب �سيك ��ون كائن ًا �ضائع ًا وبال �صفات.بيد �أن
ُ
هذه القناعة لن ُتثم َر �شي�أً وتنتهي حياته ب�صورة
م�أ�ساوي ��ة ينف ُذ عليه حك ��م الإعدام،بعدم ��ا ي ُ
ُخنق
�أخت ��ه،يف نوبة هي�سرتية،تزدا ُد �سوداوية امل�شهد
يتغيب
عندم ��ا ينتحر الطف ��ل ماتيا�س �أي�ض ًا كم ��ا
ُ
لوكا� ��س عن امل�شهد الأمر ال ��ذي يكون متواقت ًا مع
يكتب فيها
عودة كالو�س لذي يت�سلم املدونة التي ُ
�شقيقه م ��ن بيرت.مات�ستعر�ض ��ه الكاتبة من خالل
ني ب�أن عامل مابعد احلرب مُتهله ُل ُ
�أعمالها،يُب ُ
ه�ش
اليتع ��ايف �أف ��راد ُه م ��ن الآالم قبل م ��رور �سنوات
طوال،و�أن ��ت تنتهي م ��ن الربهان تتذك ��ر ماقالته
الكتاب
�أغوتا كري�ست ��وف يف (الكذبة الثالثة)�.أن
َ
مهما كان كئيب ًا اليكون مبثل ك�آبة حياة.
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ثالثية درب اآلالم

مقدمة ثالثية درب الآالم
من ا�صدار املدى

عداء الطائرة الورقية لـ خالد حسيني...

رواي�����ة ت��م��ج��د ال��ض��ع��ف
اإلنساني
يحيى البطاط

"ال�سرق ��ة ه ��ي اخلطيئ ��ة الوحي ��دة التي ال
ميك ��ن غفرانه ��ا .اخلطيئ ��ة الأك�ب�ر ب�ي�ن كل
اخلطاي ��ا .عندم ��ا تقتل رج�ل�ا ،ف�أن ��ت ت�سرق
حي ��اة ،ت�سرق ح ��ق الزوج ��ة ب ��زوج ،ت�سرق
�أب ��ا م ��ن �أوالده ،عندم ��ا تك ��ذب ،ت�س ��رق حق
�شخ� ��ص يف احلقيق ��ة ،عندما تغ� ��ش ،ت�سرق
حق العدالة ،لي�س هناك �شر كال�سرقة"
خالد ح�سيني /عداء الطائرة الورقية
كل رواي ��ة حرب ه ��ي بال�ض ��رورة رواية عن
احلي ��اة� ،إن م ��ا ي�شدن ��ا �إىل ق�ص� ��ص احل ��رب
لي� ��س البطول ��ة يف املواجه ��ة ،ب ��ل ال�شجاعة
يف حلظ ��ات ال�ضع ��ف الإن�س ��اين ،ال�شجاع ��ة
يف مواجه ��ة احلي ��اة يف حلظاته ��ا الفا�صلة،
وتقلباته ��ا العدمي ��ة ،ه ��ذا م ��ا �أظن ��ه الأج ��در
بالدر� ��س الروائ ��ي ،ف ��كل حلظ ��ة يف حي ��اة
النا� ��س امل�سحوق�ي�ن بطاحون ��ة احل ��رب هي
خال�ص ��ة للوجع الإن�س ��اين الأزيل منذ ت�شكل
الوع ��ي بوجودنا ككائنات عاقلة �أو مفكرة �أو
مدركة لكينونتها على الأقل..
رواي ��ة ع ��داء الطائ ��رة الورقي ��ة �أول �أعم ��ال
امل�ؤل ��ف خالد ح�سين ��ي ،ذو اجلذور الأفغانية
والأمريك ��ي اجلن�سي ��ة ،تق ��دم منوذج ��ا بهذا
املعن ��ى ،ورغم �أنها رواي ��ة ب�سيطة يف بنائها
الفن ��ي ومتوا�ضعة يف تقنياته ��ا ال�سردية ،ال
تتحذل ��ق ،وال حتمل �أبطالها مق ��والت لفظية
ف ��وق طاقته ��م ،فه ��ي رواي ��ة م�شاع ��ر �إىل حد
كبري ،رواية �أحا�سي� ��س وندم وخوف وريبة
وخيب ��ات �أم ��ل و�ضع ��ف ..رواي ��ة �صادق ��ة
فنيا ،تالم� ��س احل�س الإن�س ��اين الفطري يف
وجودنا ،و�أظن �أن ه ��ذا �أحد �أ�سباب جناحها
�شعبيا ،فق ��د طبع منه ��ا يف الواليات املتحدة
�أكرث من �سبعة ماليني ن�سخة وت�صدرت قائمة
النيوي ��ورك تاميز للكتب الأك�ث�ر مبيع ًا لعدة
�أ�سابي ��ع ،وبي ��ع منها �أكرث م ��ن �سبعة ماليني
ن�سخ ��ة يف الواليات املتح ��دة ،منذ �صدورها
�أول م ��رة ع ��ن دار ريفرهي ��د الأمريكي ��ة ع ��ام
 .2003ومت حتويله ��ا �إىل فيلم �سينمائي عام
 .2007كم ��ا ترجمت �إىل خمتلف لغات العامل

ومنها العربية يف عام  2012برتجمة ايهاب
عبداحلمي ��د ،وبيع ��ت منه ��ا �أك�ث�ر  22مليون
ن�سخة حول العامل.
ع ��داء الطائ ��رة الورقي ��ة ،من ��وذج للرواي ��ة
ال�شعبية التي تت�سلل بخفة وعذوبة �إىل قلوب
النا�س وحترك م�شاعرهم من دون ا�ستجداء.
ي�صحبنا خاللها خال ��د ح�سينى يف رحلة �إىل
�أفغان�ستان منذ �أواخ ��ر الع�صر امللكي مرورا
باالحت�ل�ال ال�سوفييتي وحت ��ى �صعود حركة
طالبان وا�ستيالئها على احلكم.
تتعر� ��ض �أحداثه ��ا لعالق ��ة �صداق ��ة تن�ش� ��أ
ب�ي�ن �صبي�ي�ن ي�شب ��ان م ًع ��ا يف كاب ��ول ،يف
دار واح ��دة ،ولكنهم ��ا ينتمي ��ان �إىل عامل�ي�ن
خمتلفني�”..أمري”ابن رج ��ل الأعمال الرثي،
وح�س ��ان اب ��ن خادمه ��م ال ��ذي ينتم ��ي �إىل
طائف ��ة اله ��زاره ،الأقلية العرقي ��ة والطائفية
املنب ��وذة .غ�ي�ر �أن الأ�س ��رة الغني ��ة تتف ��كك
بع ��د الغ ��زو ال�سوفييت ��ي لأفغان�ست ��ان،
ويهرب”�أمري”و�أ�سرت ��ه بح ًث ��ا ع ��ن حي ��اة
جدي ��دة يف الوالي ��ات املتح ��دة ،غ�ي�ر �أن
الفتى �أم�ي�ر يبقى مطاردا بالأ�س ��رار املخزية
والذنوب وعذابات ال�ضمري ،حتى بعد فراره
من احلرب هو و�أ�سرته.
"ع ��داء الطائرة الورقية”رواية �سريية ذات
امت ��داد زمن ��ي �أفق ��ي ،تفا�صيله ��ا وا�ضح ��ة،
و�سرده ��ا مبا�ش ��ر ،تتح ��دث ع ��ن قي ��م �أزلي ��ة
كال�صداق ��ة ،واخليان ��ة ،والوف ��اء ،والتميي ��ز
العرق ��ي والطائف ��ي والطبق ��ي يف جمتم ��ع
�شرق ��ي يت�سل ��ط علي ��ه الفكر الدين ��ي ،وتربر
فيه �أب�شع اخلطايا من خالل ن�صو�ص جاهزة
مقد�سة ،يف جمتم ��ع تعر�ض للتفكيك والقتل،
وبل ��د عانى م ��ن التدم�ي�ر املمنه ��ج على مدى
ن� ��ص قرن ،غري �أن امل�ؤل ��ف ا�ستطاع ب�سال�سة
�أن ي�سل ��ط ال�ض ��وء على عراق ��ة ثقافة الأفغان
وعم ��ق �إميانه ��م باحلي ��اة م ��ن دون �أن يغفل
�أمرا�ضهم القاتلة �أي�ضا.
ي�ص ��ف خالد ح�سين ��ي الكتاب ب�أن ��ه ق�صة عن
العالق ��ات الأ�سري ��ة يف بيئ ��ة ملتهب ��ة بحرب
تب ��دو �أزلي ��ة كالبيئ ��ة الأفغانية الت ��ي نه�شها
اخلراب لعقود ،غري �أين �أرها رواية تقف �إىل
جانب ال�ضعف الإن�س ��اين ،ومتجده بو�صفه
ال�ضوء الأخري الذي يقود �إىل اخلال�ص.
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مل �أر احلي ��اة احلقيق ّية للبالد وال�شعب .وبد�أت


احل ��رب العامل ّي ��ة الأوىل .وكن ��تُ يف جبه ��ات




القت ��ال كمرا�س ��لٍ حرب � ّ�ي جلري ��دة «رو�سكي ��ه

فيدرمو�ست ��ي» ،وزرتُ اجنل�ت�را وفرن�س ��ا (عام

�ان بعيد ال �أعي ��د �إ�صدار
 .)1916و�أن ��ا من ��ذ زم � ٍ




كت ��اب اللوحات الأدب ّية عن احل ��رب لأنّ ال ّرقابة
"
القي�صر ّي ��ة مل ت�سم ��ح يل ب � ّ
�كل ق ��وّ ةٍ �أن �أقول ما
 "
  
ر�أيت ��ه وم ��ا �شع ��رتُ ب ��ه .ومل تدخل غ�ي�ر ب�ضع

 
 
�أقا�صي�ص ذلك الوقت يف جمموعة م�ؤ ّلفاتي.

 
 
ولكنني ر�أيتُ احلياة احلقة ،و�ساهمتُ فيها بعد





� أن نزعت عن ��ي رداء ال ّرمزي�ي�ن الأ�سود امل�سدل


ً �ا .ور�أي ��تُ ّ
ال�شع ��ب الرو�س � ّ�ي .يف الأ�شه ��ر
كل ّي�


 









 الأوىل من ث ��ورة �شباط حتوّ ل ��ت �إىل مو�ضوع






رج ��ح �أنّ �سليقة الفنان
بطر�س الأك�ب�ر .ومن املُ ّ
    



  


�ر من الوعي ه ��ي التي جعلتن ��ي �أبحث يف
� أك�ث




الرو�سي،
ال�شعب
لغز
مفاتيح
عن
املو�ضوع
هذا
Comrade Count
ّ






والدولة الرو�س ّية.
   
 

م�سرح
امل�سرحي ككاتب
أنا �أرجع بداية عملي
و�
ّ
ٍ

الأيام الأوىل من احلرب .وقبل ذلك ،يف عام
�إىل


  

 ،1913 كتبتُ كوميديا «املُغت�صبون» وعر�ضتها
على م�س ��رح «م ��ايل» يف مو�سكو..وق ��د �أثارت

ق�سم م ��ن املُ�شاهدي ��ن ،و�سرعان ما


حما�س� � ًة يف ٍ
ُمنعت من قبل ُمدير امل�سارح االمرباطور ّية.
م ��ا ب�ي�ن ع ��ام  1914و 1917كتب ��تُ وعر�ض ��ت
خم� ��س كوميد ّي ��ات« :الطلق ��ة» و»ال�شيط ��ان»
و»ال�سنون ��و» و»ال�صاروخ» و»اللون املُ ّر» .ومع
ّ
قي ��ام ثورة �أكتوبر ع ��دتُ �إىل النرث م ّر ًة �أخرى،
م����ن اص��������دارات
و�أنهيت امل�س ��ودّة الأوىل لـ»يوم بطر�س» و�أكرت
ق�ص ��ة «كون ��وا رحم ��اء!» التي ه ��ي �أوّ ل جتربةٍ
ّ
لنق ��د املث ّقف�ي�ن الليربالي�ي�ن الرو� ��س يف �ض ��وء
لهيب �أكتوبر.
ويف خريف ع ��ام � 1918سافرتُ مع العائلة �إىل
�أوكراني ��ا ،وق�ضينا ال�شت ��اء يف �أودي�سا ،حيث
انق�ض ��ت طفولتي يف �ضيع ��ة زود �أمي املُ�سماة ممت ��از ًا ان�سجمن ��ا مع� � ًا ولكننا در�سن ��ا العلوم لنكرا�س ��وف وناد�س ��ون .و�أن ��ا ال �أ�ستطي ��ع �أن حين ��ذاك ب ��د�أت جتارب ��ي الأوىل يف الن�ث�ر
وق�صة
�سو�سنوف ��كا .ب�ست ��ان ،وب ��رك يحي ��ط به ��ا على مهل.
�اب ذهب � ّ�ي» ّ
�أتذ ّك ��ر ال�سبب ال ��ذي ح ��داين �إىل كتابتها ،فقد «حكاي ��ات القعقع» .وقد حاول ��تُ فيها �أن �أ�صف
كتب ��تُ كوميدي ��ا «احل � ّ�ب كت � ٌ
ال�صف�ص ��اف ،وينم ��و فيه ��ا الق�ص ��ب .والنه�ي�ر ذات �شتاء ،وكنت يف نحو العا�شرة ،ن�صحتني يك ��ون احللم الطائ� ��ش الذي مل يجد �ش ��ك ًال له ،على �ش ��كل حكاي ��ات انطباعات ��ي يف ّ
«كاليو�سرتو» .ومن �أودي�سا �سافرتُ مع العائلة
الطفولة.
�إىل باري� ��س ،وهناك بد�أتُ يف ّ
متوز عام 1919
فجة فرتكتُ العكوف عليها.
�سنوات عدي ��دةٍ �أن �أو َّفق
ولك ��ن ا�ستطعتُ بع ��د
ال�سهب ��ي ت�شاغ ��را .والرفقاء ه ��م �أوالد القرية� .أمي بكتاب ��ة ّ
ٍ
ق�صة .وكانت تو ّد كثري ًا �أن �أ�صبح كانت الأ�شعار ّ
ً
ً
بكتابة ملحمة «درب الآالم».
على
ا
منكب
ي
�
ث
ك
أم�سيات
�
ق�ضيت
وخي ��ول الرك ��وب .وال�سه ��ب املع�شو�ش ��ب ،كاتب ًا .وق ��د
ٍ
ة
ي
عمل
إىل
�
أخرى
�
بعد
ة
ر
م
أ�شتاق
�
�ي
�
ن
ولكن
كنتُ
�رةٍ
ق�ص ��ة «طفول ��ة
�
ق
ب
�ك
�
ل
ذ
يف
ّ
�در �أك�ث�ر كم ��ا ًال يف ّ
ّ
ٍ
كانت احلياة يف الهجرة �أق�سى فرتةٍ يف حياتي.
حي ��ث الرب ��ى وحدها كان ��ت تك�سر خ ��ط الأفق مغامرات ال�صب � ّ�ي �ستيبكا...و�أنا ال �أذكر �شيئ ًا خل � ٍ�ق مل تتبلور بعد .و�أحبب ��تُ الدفرت واحلرب نيكيتا».
هن ��اك �أدركتُ ما تعني �أن تكون منبوذ ًا� ،إن�سان ًا
الرتيب...وتعاق ��ب ف�ص ��ول العام مث ��ل � ٍ
ق�صي ل�صلتي
أحداث من ه ��ذه الق�صة غري عب ��ارة :كان ال ّثل ��ج يتلألأ والري�ش ��ة .وعندم ��ا كنت طالب ًا كن ��تُ �أعود بني و�أن ��ا مدينٌ ببداية عملي ككات � ٍ�ب ّ
�ضخم ��ةٍ وجديدةٍ دائم� � ًا� .إنّ ّ
مقطوع� � ًا ع ��ن الوطن ،ب�ل�ا وزن وال ثم ��رة ،وال
كل ذل ��ك وال �سيما حتت �ض ��وء القمر كالأملا�س .و�أنا مل �أر الأملا�س الفين ��ة والأخرى �إىل جتربة الكتابة ،ولكن ذلك بال�شاع ��ر واملُرتج ��م .فولو�ش�ي�ن .يف �صي ��ف
حاجةٍ لأحدٍ بك يف ّ
و�سعت دائرة �أحالمي.
بحما�س
كل الأحوال .وكتبتُ
قط ،ولكن هذا الت�شبيه �أعجبني .ومل تكن ق�صة كان بداي ��ة �شيءٍ ما ال ي�ستطي ��ع �أن يت�ش ّكل� ،أن � 1909سمع ��تُ فولو�ش�ي�ن وهو يق ��ر�أ ترجماته
ن�ش�أتي وحيد ًا قد ّ
ٍ
رواية «درب الآالم» (اجلزء الأوّ ل ّ
«ال�شقيقتان»)
ح�ي�ن كان ال�شت ��اء يح � ّ�ل ،وترتاك ��م الثلوج يف �ستيبكا مو ّفق ًة على م ��ا يبدو ،فلم ُتكرهني �أمي يكتمل...
م ��ن هرني دو رينيه .وقد بهرين �سبك ال�صور.
وق�ص ��ة «طفول ��ة نبكيت ��ا» و» ُمغام ��رات نيكيت ��ا
الب�ست ��ان وح ��ول البي ��ت كان ع ��واء الذئ ��اب م ّرة �أخرى على الإبداع.
ّ
تزوّ ج ��تُ يف وق � ٍ�ت مب ّكر ،يف التا�سع ��ة ع�شرة� ،إن الرمزيني يف بحثهم عن ال�شكل واجلماليني،
روت�شني» وبد�أتُ عم ًال كب�ي�ر ًا امت ّد عدّة �أعوام:
يرتف ��ع يف اللي ��ل .وح�ي�ن تغن ��ي الري ��ح يف قب ��ل الثالثة ع�ش ��رة ،قبل دخ ��ويل �إىل املدر�سة طالب� � ًة يف معه ��د الط � ّ�ب ،وع�شنا �سو ّي� � ًة عي�ش ًة مثل ريني ��ه� ،أعط ��وين مبادئ ال�ش ��يء الذي مل
�أعدتُ من جدي ��د عمل ّ
كل ما هو ثمني مما كتبته
�اح مع ّل � ٌ�ق فوق الثانوية ع�شت حي ��ا ًة ت�أمل ّي ًة حاملة .ومل يعفني طالب ّي� � ًة عامل ًة اعتياد ّية حتى نهاية عام  .1906يك ��ن ل ��ديّ �آن ��ذاك ،وال �سبيل للإب ��داع وال�شكل
مداخ ��ن املواق ��د ،ي�ض ��اء م�صب � ٌ
حتى ذلك الوقت...
مائدةٍ م�ستديرة يف غرفة الطعام ،وهي حجر ٌة هذا بالطبع من �أن �أق�ضي �أيام ًا كامل ًة يف ح�صد وا�شرتك ��تُ مث ��ل اجلمي ��ع يف اال�ضطراب ��ات والتكنيك بدونه.
جم�ص�ص ُة اجل ��دران ومفرو�ش ٌة ب�ش ��كلٍ بائ�س ،الع�ش ��ب وم ��كان ح�ص ��اد ا ُ
حلب ��وب ودرا�سه ��ا ،والإ�ضراب ��ات ُّ
وكان باك ��ور ُة عمل ��ي بع ��د الع ��ودة �إىل الوطن
ق�ص ��ةٍ طويلةٍ يل
الطالب ّي ��ة ،وان�ضمم ��تُ �إىل كتلة يف خري ��ف  1909كتب ��تُ �أوّ ل ّ
ّ
ق�ص ��ة «على العتب ��ة» .وبذلك انقطعت
�ان:
�
ف
ل
�
ؤ
م
إىل
�
ء
�شتا
والرتدد
ويق ��ر�أ زوج �أمي يف الع ��ادة نكرا�سوف ،وليف وعند النهر مع �أوالد القرية،
مطعم
جلنة
إىل
�
و
الدميقراطيني،
�ن
ي
�
ي
اال�شرتاك
ً
ّ
�وع يف �ضيع ��ة تورغينيف ��و» وه ��ي
ه ��ي «�أ�سب � ٌ
يف احل ��ال ّ
ب�صوت عالٍ ...
تول�ستوي وتورغينيف
كل �صالت ��ي بالك ّت ��اب املُهاجري ��ن.
ٍ
احلكايات
إىل
�
�ع
�
م
أ�ست
املع ��ارف م ��ن الفالحني ل
املعهد
التكنولوجي .ويف عام  1903كدتُ �أقتل �إح ��دى الق�ص� ��ص الت ��ي دخل ��ت فيم ��ا بع ��د يف
ّ
و»لب� ��س احل ��داد عل � ّ�ي» �أ�صدقائ ��ي ال�سابقون.
وكان ��ت �أم ��ي ُت�صغي وه ��ي حتيك اجل ��وارب .واحلواديث والأغاين ،ولعب الورق والكعاب ،بحج ��ارةٍ طائرة �أثناء مظاه ��رةٍ عند كاتدرائ ّية كت ��اب «م ��ا وراء الفولغا» وبعد ذل ��ك يف املُج ّلد
ويف ربيع  1922و�صل من رو�سيا ال�سوفييت ّية
�اب كنت ق ��د ح�شرته
املو�س ��ع «حتت �أ�شجارال ّزيزفون القدمية» وهو
وكن ��ت �أر�س ��م �أو �أل ��وّ ن �ص ��ور ًا...ومل ت�ستطع والع ��راك عل ��ى �أك ��وام الثل ��ج بالقب�ض ��ات ،قازان�سك ��ي ،ف�أنق ��ذين كت � ٌ
ّ
�ألك�س ��ي مك�سيموفيت� ��ش ب�شك ��وف .وانعق ��دت
�أ ّي ��ة حادثةٍ �أن تخرق �صم ��ت تلك الأم�سيات يف والتق ّم� ��ص يف �أعياد املي�ل�اد ،وركوب اخليول حتت املعطف على �صدري.
�اب عن تقليدات حياة الأعيان من ذلك الق�سم
كت � ٌ
بيننا عالقاتٌ ود ّية.
�ام وال �س ��رج ،و�إىل غري وعندما �أُغلقت املعاهد ال ّتعليم ّية العالية �سافرتُ م ��ن �أ�صحاب الأطي ��ان الذين طحنه ��م �سالطني
ذلك البي ��ت اخل�شبي القدمي حيث تفوح حرارة غ�ي�ر املروّ �ضة بال جل � ٍ
يف ع ��ام � 1905إىل درزدن ،حي ��ث ق�ضيت �سن ًة الأر� ��ض ا ُ
يف ف�ت�رة �إقامتي يف برلني كتبتُ رواية «�آيليتا»
املواقد املج�ص�صة ،املدف� ��أة بال ّروث املجفف �أو ذلك.
جل ��دد�-آل �شاخوبال ��وف .مل مي� � ّ�س
وق�ص�ص «اجلمعة ال�س ��وداء» ،و»مقتل �أنطوان
رت�سخني عل ��ى الأر�ض الذين
الق�ش ،وحيث ال ب ّد من �شمعةٍ لل ّتن ّقل من حجرةٍ تركت �سن ��وات املجاعة الثالث م ��ن عام  1891يف مدر�س ��ةٍ تكنيك ّي ��ة .وهناك ع ��دتُ �إىل كتابة كتاب ��ي الأعيان املُ ّ
حت ��ى عام � 1893أثر ًا عميق� � ًا َّ
مظلمةٍ �إىل �أخرى...
ال�سرير»
أح�سه ال�شعر م ّر ًة �أخ ��رى ،وكانت هذه
جتارب ثور ّية انتقل ��وا �إىل الأ�ش ��كال املُك ّثف ��ة م ��ن االقت�ص ��اد.
ريف ��و» و»املخطوط ��ة املُكت�شفة حت ��ت ّ
يف ما زلتُ � ّ
ٌ
وه ��ي �أك�ث�ر ه ��ذه الأعم ��ال �أهم ّي� � ًة م ��ن حي ��ث
مل �أق ��ر�أ كتب �أطفالٍ غالب� � ًا ،فمن املُحتمل �أنها مل حت ��ى الآن .كان ��ت الأر� ��ض �آن ��ذاك م�ش ّقق� � ًة ،وغنائ ّية.
فل ��م �أكن �أعرفهم .ث ّم تت ّب ��ع ذلك روايتان «ال�س ّيد
تك ��ن ل ��دي .وكان كاتب ��ي املُ ّ
ف�ض ��ل تورغينيف .واخل�ض ��رة ق ��د ذبل ��ت قب ��ل الأوان وتناث ��رت ،يف �صي ��ف  1906ع ��دتُ �إىل �سام ��اراّ ،
املو�ضوع...يف ربيع � 1923سافرتُ مع العائلة
واطلعتْ الأع ��رج» و»غريب ��و الأط ��وار» .وبذل ��ك ينتهي
�إىل رو�سي ��ا ال�سوفييتي ��ة .وكان باك ��ورة عملي
وقد ب ��د�أت �أ�سمع� � ُه يف �أم�سي ��ات ال�شت ��اء و�أنا واحلقول �صف ��راء حمروق ��ة .ويف الأفق عتم ٌة والدت ��ي عليه ��ا .فقال ��ت يف �أ�س � ً�ى �أ ّنه ��ا جميع ًا عه ��دي الأوّ ل يف الف ��نّ الق�ص�ص � ّ�ي ،املرتتب ��ط
يف �س ��نّ ال�سابع ��ة تقريب� � ًا .ث ّم لي ��ف تول�ستوي كدرة �أحرقت ّ
غ ّث� � ٌة ج ��د ًا .ومل �أحتف ��ظ به ��ذا ال ّدف�ت�ر� .إنّ ّ
ق�صة «�إيبيك�س»
كل �شيء.
بعد العودة �إىل الوطن م�ؤ ّلفانّ :
لكل بالبيئة التي كانت حتيطني يف �صباي.
ُ
وق�ص ٌة غري طويلة هي «املُدن ال ّزرق»...
ونكرا�س ��وف وبو�شك�ي�ن( .كان �أه ��ل البي ��ت ويف القرى تع ّرت �سط ��وح الأكواخ لأنّ النا�س ع�ص � ٍ�ر �شكله الذي
ّ
ي�صوغ ب ��ه الأفكار وامل�شاعر ا�ستنفدتُ مو�ض ��وع الذكريات ،واقرتبتُ متام ًا
ينظ ��رون �إىل دو�ستويف�سكي ب�شيءٍ من ال ُّرعب ا�ستخدم ��وا ّ
لدي ه ��ذا ّ
يف ع ��ام  1924ع ��دتُ �إىل امل�س ��رح :كوميدي ��ا
ال�شكل اجلديد م ��ن الواقع املُعا�صر .وهنا مني ��تُ بالف�شل .فقد
ق�شه ��ا علف� � ًا للموا�ش ��ي ،وربط ��ت والعواط ��ف .ومل يكن َّ
باعتباره كاتب ًا «قا�سي ًا»).
«ط ��رد ال�شيط ��ان ال�ضال» وم�سرح ّيت ��ا «م�ؤامرة
املوا�ش ��ي النحيل ��ة ال�سليم ��ة بال�سي ��ور �إىل ومل �أكن قادر ًا بعد على خلقه.
كان ��ت ق�ص� ��ص و�أقا�صي� ��ص الواق ��ع املُعا�ص ��ر
ً
ّ
املطالعة،
�ر
ث
�
ك
�
أ
�
و�أن ��ا يف نحو العا�ش ��رة
أخذتُ
االمرباط ��ورة» و»�آزي ��ف» وكوميدي ��ا «�أعاجيب
�ة
�
ع
�ضي
�ت
�
جن
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�
ن
ال�س
�ك
�
ل
ت
�د...يف
�
ف
الروا
يف �صي ��ف  1906توفي ��ت �أم ��ي �ألك�سن ��درا فا�شل� �ة وغري منوذج ّية .والآن �أدرك �سبب ذلك.
ّ
يف املنخ ��ل» و»ال�شب ��اب العائ ��د» وحتوي�ل�اتٌ
ال�سحاي ��ا .فرحل ��تُ �إىل فقد وا�صلتُ العي� ��ش يف دائرة الرمزيني الذين
كل ما له�ؤالء الكال�سيكيني .وبعد حوايل ثالثة زوج �أم ��ي بالكاد م ��ن اخلراب...وم ��ع ذلك فقد ليونتيفن ��ا بالته ��اب ّ
م�سرح ّية «مت ّرد الآالت» و»�أ ّنا كري�ستي» و»رجل
�أعوام حني �أدخلوين ب�صعوبةٍ (لأنني ح�صلتُ ا�ضط ّر بعد ب�ضع
ٍ
�سنوات �إىل بيعها�...إنّ والية بطر�سب ��ورغ لأتاب ��ع درا�ست ��ي يف املعه ��د مل يك ��ن ف ّنهم ال ّرجع � ّ�ي يتق ّبل الواق ��ع املُعا�صر
�أعم ��ال» (ح�سب مو�ضوعات م�سرح ّيات ال�شاعر
يف امتحان ��ات القبول على درج ��ة ُ�س ٍ
كنولوجي.
قوط تامّةٍ �سم ��ارا ك ّله ��ا �أ�صبحت تع ��ود �إىل كب�ي�ر مالكي ال ّت
بعنف وتهديدٍ يف اتجّ اهه نحو ال ّثورة.
الفائر ٍ
ّ
ُ
الأملاين غازينكليفر).
تقريب ًا) يف مدر�سةٍ ثانويّةٍ ا�ستطعتُ احل�صول الأرا�ض ��ي �شوخوبال ��وف ال ��ذي كان ي�ش�ت�ري وبدا عه ُد ال ّرجع ّية ،ويطلع الرمزيون معها على ابتع� � َد ال ّرمزي ��ون يف التجري ��د ،يف الغمو�ض
ويف ع ��ام  1926كتب ��تُ رواي ��ة «هيرببولوي ��د
يف مكتب ��ة املدينة على جيول ف�ي�رن وفينيمور �أرا�ض ��ي الأعي ��ان ك ّله ��ا وي�أخ ��ذ م ��ن الفالح�ي�ن �أ�ض ��واء امل�س ��رح .عن ��د ذاك ،يف ربي ��ع  ،1907قابع�ي�ن يف «الأب ��راج العاج ّي ��ة» حي ��ث كان ��وا
كوب ��ر وماي ��ن ري ��د والتهمته ��م ّ
املُهند� ��س غاري ��ن» ،وبع ��د ع ��ام ب ��د�أت بكتاب ��ة
�وان يل وه ��و �أ�شع ��ا ٌر «منح ّلة» .ينوون انتظار انتهاء ما كان يزحف.
بتعط� ��ش ،رغم �أج ��ور اال�ستئج ��ار ال�سنوي بالق ��در الذي كان كتب ��تُ �أوّ ل دي � ٍ
وكان ذل ��ك كت ّيب� � ًا تقليدي ًا �ساذج� � ًا رديئ ًا .ولك ّنه لق ��د �أحبب ��تُ احلياة ،وكره ��تُ ب � ّ
اجلزء الثاين من رواية «درب الآالم» وهو «عام
�أنّ �أم ��ي وزوجها كانا ينعي ��ان على هذه الكتب ي�شتهيه...
�كل جوارحي
 .»1918ويف نف� ��س الوق ��ت مل � ّ
تفاهتها.
أكف عن حتوير
يف ع ��ام � 1901أنهي ��ت املدر�س ��ة الثانوي ��ة يف بال ّن�سب ��ة يل �شققتُ به الطري ��ق �إىل فهم ال�شكل ال ّتجريد واملذاه ��ب املثال ّية .وال ��ذي كان نافع ًا
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لل�ش
�ث
�
ي
احلد
عام �أ�ص ��درتُ الديوان يل يف ع ��ام � 1910أ�ض� � ّرين و�أعاقن ��ي يف ع ��ام
ٍ
يف ع ��ام  1930كتب ��تُ اجلزء الأوّ ل م ��ن رواية
رب�أ .1913
�أتع ّل ��م يف البي ��ت ،فق ��د ا�ستق ��دم زوج �أم ��ي المتحانات ال ُقبول .و�أدّيت امتحان القبول �إىل الث ��اين« :وراء الأنهار الزرق ��اء» .و�أنا ال �أت ّ
�ام ون�ص ��ف الع ��ام
كنولوجي ودخلتُ فرع امليكانيك.
م ��ن �سام ��ارا مع ّلم� � ًا ه ��و �أركادي �إيفانوفيت�ش املعهد ال ّت
من ��ه حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا .ف� ��إنّ «وراء الأنه ��ار كن ��تُ �أدرك ج ّي ��د ًا �أنّ من املُ�ستحي ��ل اال�ستمرار
ّ
«بطر� ��س الأوّ ل» .وبع ��د ع � ٍ
ً
ً
�سنِّ
الرواي ��ة الهجائ ّي ��ة« :الذه ��ب الأ�س ��ود» الت ��ي
ال�ساد�سة
إىل
�
أوىل
ل
ا
ة
ي
أدب
ل
ا
جتاربي
�سلوفواخوت ��وف وه ��و طالب مدر�س ��ةٍ ثانويّةٍ �أرجع
الزرق ��اء» ح�صيل ��ة �أوّ ل تع� � ّريف بالفولكل ��ور يف ذل ��ك .كنتُ �أعم ��ل كثريا دائم� �ا ،والآن �أعمل
ّ
ٌ
ٌ
�أعدتُ �صياغتها يف ع ��ام  1938ون�شرتها حتت
ز
عاج
د
تقلي
هي
أ�شعار
�
عن
ة
عبار
وهي
�رة،
دين ّي ��ة ،وكان جم ��دور ًا �أحمر كالن ��ار و�شخ�ص ًا ع�ش �
.
الرو�سي
ال�شعبي
إبداع
ل
با
،
الرو�سي
إ�صرار �أ�ش� �دّ ،ولكنّ النتائج كانت بائ�سة :ف�أنا
�
ب
ٌ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ

عنوان «املُهاجرون» ،و�أنهيت اجلزء الثاين من
«بطر�س الأوّ ل» يف عم .1934
�إنّ كال اجلزئ�ي�ن الت ��ي ن�شرتهم ��ا م ��ن «بطر� ��س
الأوّ ل ما هما �إال مدخلٍ �إىل الرواية الثالثة� ،إىل
العمل الذي بد�أت به (يف خريف .)1943
ما ال ��ذي �ساقن ��ي �إىل ملحمة «بطر� ��س الأوّ ل»؟
لي�س �صحيح ًا �أنني اخ�ت�رت ذلك العهد لتف�سري
الواقع املُعا�صر .لق ��د جذبني الإح�سا�س بكمال
الق ��وّ ة الف ��وّ ارة والإبداع ّية للحي ��اة التي تفتح
بن�صوع فريد.
الرو�سي
فيها اخللق
ّ
ٍ
�إنّ �أربع ��ة عه ��و ٍد جتذبن ��ي �إىل الت�صوير لنف�س
ه ��ذه الأ�سب ��اب :عه ��د �إيف ��ان الرهي ��ب ،وعه ��د
بطر� ��س الأوّ ل ،واحلرب الأهل ّية 1920-1918
وعهدن ��ا احلا ّ
يل املُنقط ��ع ال ّنظ�ي�ر ب�سعة نطاقه
و�أهم ّيت ��ه .ولك ��نّ الكتابة عنه ره ��نٌ باملُ�ستقبل.
ولفه ��م �س ّر ال�شعب الرو�س � ّ�ي وعظمته يجب �أن
ُيعرف ما�ضي ��ه معرف ًة ج ّيد ًة وعميقة� :أن ُيعرف
تاريخنا ،وعقده اجلذر ّية ،والعُهود الرتاجيد ّية
الرو�سي.
والإبداع ّية التي ت�ش ّكل فيها اخللق
ّ
ق�صة «اخلبز» التي
يف ع ��ام  1935بد�أتُ بكتابة ّ
ه ��ي نقل� � ٌة �ضرور ّي ��ة ب�ي�ن رواية «ع ��ام »1918
«�صباح غائ ��م» التي كن ��تُ �أعمل الفكر
ورواي ��ة
ٌ
فيها يف ذلك الوقت .و�أنهيت «اخلرب» يف خريف
 .1937وق ��د �سمع ��تُ �إىل العديد من االنتقادات
الق�صة ،وهي يف غالبه ��ا تنح�صر يف �أ ّنها
له ��ذه ّ
جا ّف ٌة وعمل ّية» .ولتربي ��ر ذلك �أ�ستطيع �أن �أقول
�شيئ� � ًا واح ��د ًا ه ��و �أنَّ «اخلب ��ز» كان ��ت حماول ًة
لتمثي ��ل م ��ادّةٍ تاريخ ّي ��ةٍ دقيق ��ة بو�سائ ��ل فن ّية.
ومن هنا جاء ُجم ��وح اخليال .ولكن من املُمكن
وقت
�أن تنفع هذه املُحاولة �أحد ًا من النا�س يف ٍ
ما .و�أنا �أدافع عن عن ّ
احلق للكاتب يف التجربة
ويف الأخط ��اء املُرتبط ��ة به ��ا .ويج ��ب احرتام
جتربة الكاتب ،فال ف ��نّ بال ُجر�أة .والطريف �أنّ
«اخلب ��ز» �ش�أنها �ش�أن «بطر� ��س الأوّ ل» ميكن �أن
ترتج ��م �إىل جمي ��ع لُغات العامل تقريب� � ًا ،وربمّ ا
يف �أعدا ٍد كبرية.
و�سو ّي� � ًة مع ه ��ذه الأعمال الأدب ّي ��ة �أقوم ب�إعداد
خم�س ��ة �أج ��زاءٍ م ��ن الفولكل ��ور الرو�س � ّ�ي لدار
ال ّن�ش ��ر للأطف ��ال .و�أنا �أرف�ض حتوي ��ر وتنقيح
الق�صة ّ
ال�شفاه ّية
احلكايات .وباحتفاظي بنقاء ّ
مو�ضوع
يف
�أربط رواي ��ات املو�ضوع امل ��رويّ
ٍ
واح ��دٍ مع االحتف ��اظ بجمي ��ع خ�صائ�ص الكالم
ّ
ال�شعب � ّ�ي وم ��ع تنقي ��ة املو�ض ��وع م ��ن جمي ��ع
ال ّتفا�صي ��ل والهوام� ��ش الت ��ي �أدخل ��ت �أم ��ا ب�أن
حكايات
يعم ��د ال ��راوي عل ��ى �إدخ ��ال تفا�صي ��ل
ٍ
�أخ ��رى ب�ش ��كلٍ �آ ّ
يل ،و�أم ��ا ب�سبب ع ��دم ُن�ضوج
ال ��راوي ،و�أما ب�سبب خ�صائ� ��ص الكالم احلل ّية
غري املُم ّيزة.
يف الي ��وم ال ��ذي ب ��د�أت في ��ه احل ��رب الوطن ّي ��ة
الك�ب�رى ،ي ��وم  22حزي ��ران  ،1941فرغتُ من
«�صباح غائ ��م» .وعند �إع ��دادي ال ُّثالث ّية
رواي ��ة
ٌ
ك ّله ��ا للطبع قم ��تُ بتنقيح الكتاب�ي�ن الأوّ لني من
ه ��ذه امللحمة .وق ��د كتبت الثالثي ��ة خالل اثنني
وع�شرين عام ًا .ومو�ضوعها العودة �إىل البيت،
الطريق �إىل الوطن .والواقع �أنّ كتابة ال�سطور
«�صباح غائم»
الأخرية وال�صفحات الأخرية من
ٌ
ي ��وم كان وطنن ��ا يف نار احل ��رب تقنعن ��ي ب�أنَّ
�سبيل هذه الرواية �صائب.
عندم ��ا �أع ��ود بنظ ��ري الآن �إىل ال�سنت�ي�ن
الرهيبتني املد ّمرتني من احلرب �أجد �أنّ الإميان
�صحة
يقوي �شعبنا التي ال تن�ضب ،الإميان يف ّ
التاريخي ،الطري ��ق الباهظ وال�صعب
طريقن ��ا
ّ
واملُ�ستقي ��م الإن�س ��ا ّ
ين نح ��و احلي ��اة العظيمة،
ّ
املم�ض بعذاباته،
وحب الوطن وحده ،وال ّت�أليم
ّ
وكراهي ��ة الع ��دوّ -كل ه ��ذا ق ��د �أعط ��ى الق ��وى
للن�ضال وال ّن�صر .وقد �آمنت بانت�صارنا حتى يف
�أ�صعب الأيام من ت�شرين الأوّ ل-ت�شرين الثاين
ع ��ام  .1941ويومذاك بد�أت يف زميينكي (على
مقرب ��ةٍ من مدينة غوركي عل ��ى �شاطئ الفولغا)
ق�صت ��ي الدّرام ّي ��ة «�إيفان ال ّرهي ��ب» .فكانت رد ًا
ّ
عل ��ى املهان ��ة الت ��ي ع َّر� ��ض الأمل ��ان وطن ��ي لها.
ف�أخرجت م ��ن العدم ال ��روح الرو�س ّية املُلتهبة-
�إيفان الرهيب-لأ�س ّلح «�ضمريي امل�ضطرم».
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ملف خاص عن أدب الحرب والمقاومة بمناسبة تحرير الموصل

ترجمة /المدى
ميثل كت ��اب يوميات فت ��اة �شابة ،مذك ��رات حقيقية
للفت ��اة املراهق ��ة التي تب ��د�أ مع عيد ميالده ��ا الثالث
ع�ش ��ر ( 12حزي ��ران  )1942ح�ي�ن ت�ش ��رع بكتاب ��ة
مذكراتها .وهي حتكي ق�صة عائلتها التي تعي�ش يف
فرانكف ��ورت ب�أملاني ��ا ،وفج�أة جترب عل ��ى �أن تختبئ
نتيج ��ة �صع ��ود هتل ��ر اىل احلكم ومعامل ��ة احلزب
الن ��ازي لليه ��ود يف �أوروب ��ا خالل احل ��رب العاملية
الثاني ��ة .فيهرب افراد العائل ��ة �إىل �أم�سرتدام حيث
يختبئون مع يهود �آخرين .وتنتهي اليوميات فج�أة
يف � 1آب .1944
هن ��اك العدي ��د من الر�سائ ��ل املهمة يف ه ��ذا الكتاب،
ولك ��ن الر�سالة الأك�ث�ر �أهمية ه ��ي �أن جميع النا�س
لديه ��م احلق يف العي�ش يف حرية .والق�صة تبينّ لنا
�أن وج ��ود انا�س اخرين م ��ن دين �أو عرق خمتلف،
ال يعن ��ي �أنه ينبغ ��ي �أن يعاملوا ب�شكل خمتلف .وقد
�أظه ��رت املعامل ��ة الرهيب ��ة لل�شعب اليه ��ودي خالل
احل ��رب هذا االم ��ر .وتبينّ لن ��ا مذكراته ��ا �أ�شياء قد
ال يفك ��ر فيه ��ا النا� ��س الآن ،على �سبي ��ل املثال ،كيف
ميك ��ن العث ��ور عل ��ى الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يختبئ ��ون
ومعاقبتهم.
كانت �آن فرانك فتاة �سعيدة حق ًا على الرغم من �أنها
عا�شت وعائلتها احداث ًا فظيعة .ا�ستمتعت �آن بكتابة
وو�صف حي ��اة الآخرين .كانت ثرثارة و ف�ضولية و
ق ��د تك ��ون �أناني ��ة .لكنها كان ��ت فت ��اة منوذجية يف
�س ��ن املراهق ��ة ومل تفهم دائم ًا م ��دى �صعوبة احلياة
بالن�سب ��ة لأمه ��ا واال�شخا� ��ص البالغ�ي�ن الآخري ��ن

منس��ية من حياة ونضال
صفحة
ّ
صمويل بيكيت
كتابة  /جون ميشود

ترجمة  /أحمد فاضل

يف �صي ��ف ع ��ام  1942ف� � ّر �صمويل بيكي ��ت الكاتب
الأيرلن ��دي ال�ش ��هري وزوجت ��ه �س ��وزان ديكوف ��و
دوميني ��ل م ��ن �ش ��قتهما يف مدين ��ة باري� ��س ،الت ��ي
حتتله ��ا �أملاني ��ا وبع ��د �أك�ث�ر م ��ن �ش ��هرعلى تنقلهما
يف �أماك ��ن عدي ��دة مب ��ا يف ذلك الن ��وم يف احلدائق
واالختب ��اء خلف اال�ش ��جار خوف ًا م ��ن الوقوع بيد
اجلن ��ود النازي�ي�ن الذي ��ن كان ��وا يجوب ��ون الطرق
بدورياتهم ،حطوا يف منطقة غري م�أهولة من مدينة
رو�س ��يلون دى ابت ،حيث باتت حياتهما مهددة يف
باري�س ب�سبب �أن كالهما كانا ع�ضوين نا�شطني يف
خلية املقاومة املعروفة با�سم غلوريا التي تعر�ضت
للخط ��ر من قب ��ل النازيني الذي ��ن �ألقى الغي�ستابو
القب� ��ض على العديد م ��ن �أع�ضائها ليودعوا ال�سجن
وم ��ن بينهم �صدي ��ق بيكيت �ألفري ��د بريون الذي
ا�ستج ��وب و�أر�س ��ل يف نهاية املط ��اف �إىل مع�سكر
اعتق ��ال موتهو�س ��ن يف النم�سا وت ��ويف بعد يومني
من حترير املخيم يف عام .1945
رو�سيلون يف جنوب �شرق فرن�سا كانت مكان ًا جيد ًا
لالختب ��اء كونه ��ا نائية ووعرة والميك ��ن الو�صول
�إليه ��ا حتى باملركب ��ات الع�سكرية الثقيل ��ة ،كما �أنها
كانت مت�ساحمة ن�سبي ًا م ��ع الالجئني ومنهم بيكيت

و�س ��وزان ديكوفو دومينيل اللذان ا�ست�أجرا جزء ًا
م ��ن �أحد املنازل الواقعة عل ��ى حافة املدينة و�شرعا
يحدوهما �أمل يف انتظار نهاية لهذه احلرب ،فكان
االنتظار طوي ًال و�صعب ،بيكيت عا�ش �أيامه عر�ضة
للقل ��ق وكان يعاين من انهي ��ار عقلي يف اللحظات
التي تلت تلك ال�سنوات احلرجة وبدا خمتلف ًا حتى
يف كتابات ��ه ب�سبب �شدة ما تعر� ��ض له ،ومع �أننا ال
ي�سايرنا �أدنى �شك يف �أن �صدمة اعتقاالت �أ�صدقائه
وهروبه من باري�س وانف�صاله عن احلياة الفنية
والفكرية فيها قد �ضاعف من �شعوره بالذنب وكذلك
ابتعاده عن عائلته وخا�صة �أمه خالل فرتة احلرب،
كل ذلك كان له �أثره البالغ عليه.
�أم�ض ��ى بيكي ��ت وقته يف لعب ال�شط ��رجن والذهاب
مل�ساف ��ات طويل ��ة بالعم ��ل يف حق ��ول املزارع�ي�ن
املجاورة مقابل ح�صوله وزوجته على الغذاء ويف
وق ��ت الحق �شارك يف ن�شاط املقاومة على م�ستوى
اق ��ل من ال�ساب ��ق وذلك بتخزي ��ن الذخائر يف مكانه
الذي ا�ست�أجره وا�سرتجاع اللوازم والأ�سلحة التي
�أ�سقطتها طائرات احللف ��اء يف اجلبال القريبة ،كما
عمل على رواية”واط”التي كان قد بد�أها يف العام
املا�ض ��ي يف باري�س والتي قال عنه ��ا �إنها �شكلت له
و�سيلة”للبق ��اء عاق ًال”بعد كل الذي كان يعانيه ومل
ي�ص ��ب باجلنون ،وت�صف دي ��ردري بري يف �سريتها
الذاتي ��ة لبيكي ��ت �أن العم ��ل عل ��ى كتاب ��ة الرواي ��ة
كان”العالج اليومي”له.
كان بيكيت يعي�ش �سنواته ال�ساد�سة والثالثني �آنذاك

وقد عرفته الأو�ساط الأدبية ك�أحد م�ساعدي جيم�س
جوي�س وتعاون مع بريون على الرتجمة الفرن�سية
لق�سم من رواية”�أنا ليفيا بلورابيل”و�شمل �إنتاجه
الأدبي كتاب ًا عن برو�س ��ت وجمموعة من الق�ص�ص
ورواية”مرييف”الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى مراجع ��ات
نقدي ��ة جي ��دة ولكن مببيع ��ات متوا�ضع ��ة ومبجرد
انتهاء احلرب �سيبد�أ بيكيت �سنواته الأكرث �إنتاجية
وفني ��ة من حيات ��ه املهني ��ة وذلك بكتاب ��ة م�سرحيته
ال�شه�ي�رة”يف انتظ ��ار غودو" ،وثالثي ��ة من �أ�شهر
ميوت”و”ال�ل�ا
رواياته”مولوي"”،مال ��ون
م�سم ��ى” ،ه ��ذه الأعم ��ال هي م ��ن ب�ي�ن التعبريات
الدائمة ع ��ن �سخافة وتغلغل احلي ��اة احلديثة التي
ب ��رع يف جت�سيده ��ا ،وميك ��ن القول �أن ب ��ذور تلك
الأعم ��ال املزهرة كانت حم�صلته ��ا جتربته القا�سية
يف احلرب.
ويب ��دو �أن روايته”واط”وه ��ي الثاني ��ة يف اللغ ��ة
الإنكليزي ��ة التي ن�شرتها موري� ��س جريوديا�س يف
�أوملبي ��ا بري� ��س يف عام 1953هي الأق ��ل حظ ًا و�أقل
قراءة من بني �أعماله الأخرى ،هذه الرواية مل �أكن
قد �أطلع ��ت عليها حني كنت يف باري�س منذ �أكرث من
رب ��ع قرن حني �شهدت وف ��اة بيكيت يف عام 1989
ويف ذلك العام فزع �صديق يل وهو �أيرلندي مغرتب
من �أن يعلم �أنني كنت على دراية فقط يف عمله”يف
انتظار غودو”ف�أعارين ن�سخة من”مرييف" ،وبعد
مدة من الزمن و�ضع بيدي”واط”التي �أخربين كم
كان يف�ضلها ثم وجدت نف�سي �أعود �إليها يف الأ�شهر

الأخ�ي�رة فه ��ي نتاج عقل باه ��ر و�إنه ��ا تعطيك مثا ًال
حي� � ًا للقابلية العقلي ��ة الكبرية الت ��ي كان يتمتع بها
بيكي ��ت يف حماولة منه ح�ساب احلقائق الغام�ضة
واحلقائق البديلة.
يف �أواخ ��ر �صيف ع ��ام  1944عندم ��ا دخلت قوات
احللف ��اء جنوب فرن�س ��ا ّ
مت حث جماع ��ات املقاومة
عل ��ى ا�ستخدام الأ�سلحة والإمدادات التي �أ�سقطت
ج ��و ًا لالنخراط يف �أن�شطة ح ��رب الع�صابات �ضد
النازيني ومن بني الإجراءات الأخرى خطط �أمييه
بون ��وم زعيم املقاومة يف رو�سيلون بن�صب كمائن
�إعاق ��ة �ض ��د املركب ��ات الأملاني ��ة على ط ��ول الطريق
الواق ��ع �ضمن تل ��ك الرقعة الفرن�سي ��ة ،حيث ان�ضم
بيكي ��ت �إىل الهج ��وم املخطط ل ��ه ،ولكن الأملان مل
يظهروا �أب ��د ًا هناك وبحلول �أواخ ��ر عام � 1944أو
�أوائل عام ”1945تختلف احل�سابات”متكن بيكيت
وزوجت ��ه من العودة �إىل �شقتهما يف باري�س لينهي
روايت ��ه”واط”يف  28دي�سم�ب�ر  /كان ��ون الأول،
بيكي ��ت يف النهاي ��ة و�ضعن ��ي كقارئ نه ��م لأعماله
�أح ��اول دائم ًا غور رموزه الغام�ض ��ة التي ال هوادة
فيها م ��ا يعيدين دائم� � ًا لقراءة �أعمال ��ه التي وجدت
نف�سي معها با�ستجواب مع عقلي دائما.
* ج ��ون مي�ش ��ود ه ��و ناق ��د وروائ ��ي �أمريك ��ي
امل�س� ��ؤول عن كت ��ب اخليال يف املكتب ��ة الوطنية
هناك.

عن  /جملة نيويوركر

حولها .كانت ت�صف الأ�شخا�ص الذين �شاركوا معها
يف االختب ��اء .ويف بع�ض الأحيان مل ذلك يكن لطيف ًا
جد ًا ،لكنه يظهر كيف كانت حياة اجلميع �صعبة لأنه
كان عليه ��م �أن يكونوا هادئ�ي�ن وال يجذبوا االنتباه
�إىل �أنف�سهم.
عا�شت �آن فرانك،بني عامي ( .)1945 -1929وتعد
مذكرتها عن احلرب”مذكرات فتاة �صغرية”م�صدر ًا

للعدي ��د من امل�سرحي ��ات والأفالمُ ،و ِل� �دَت يف مدينة
فرانكف ��ورت بجمهوري ��ة فامي ��ار الأملاني ��ة وعا�شت
معظم حياته ��ا بام�سرتدام يف هولن ��دا وبالرغم من
مولده ��ا يف �أملانيا �إال �أنها فق ��دت اجلن�سية الأملانية
يف عام  ،1941وق ��د اكت�سبت �آن �شهرة عاملية وذاع
�صيتها بعد َن�شر مذكرتها التي حتتوي على جتاربها
يف االختب ��اء �أثن ��اء االحت�ل�ال الأمل ��اين لهولندا يف
احلرب العاملية الثانية.
انتقل ��ت �آن وعائلته ��ا اىل هولن ��دا ع ��ام  1933بع ��د
و�ص ��ول النازيون ايل ال�سلط ��ة يف �أملانيا ،ويف عام
 1940حُ و�ص ��رت الأ�سرة يف ام�سرتدام بعد احتالل
الأملان لهولن ��دا ،ويف متوز من عام  1942ا�ضطرت
الأ�س ��رة اىل االختب ��اء يف بع� ��ض الغ ��رف ال�سري ��ة
باملبن ��ي ال ��ذي كان يعمل ب ��ه والد �آن ب�سب ��ب زيادة
اال�ضطهاد �ضد ال�سكان اليهود.
وبع ��د عام�ي�ن م ��ن االختب ��اء تعر�ض ��ت املجموع ��ة
للخيان ��ة ومت �إر�سالهم �إىل مع�سكرات االعتقال ويف
نهاي ��ة املطاف ُنقل ��ت �آن و�شقيقتها مارغو فرانك ايل
مع�سكراالعتق ��ال برج ��ن بيل�س ��ن حيث ماتت ��ا هناك
(غالب ًا ب�سبب”التيفو�س") يف �آذار .1945
وبع ��د انته ��اء احل ��رب ع ��اد والده ��ا اوت ��و فران ��ك
الناج ��ي الوحي ��د م ��ن الأ�س ��رة �إىل ام�س�ت�ردامليكت�شف مذكرة ابنته �آن وبذل جهود ًا م�ضنية حتى
مت ن�شره ��ا يف ع ��ام  ،1947ومن ذلك احلني ُترجمت
ه ��ذه املذكرة اىل العدي ��د من اللغ ��ات ون�شرت لأول
م ّرة ب�إنكل�ت�را يف عام  1952بعد ترجمتها من اللغة
الهولندي ��ة بعنوان”مذكرات فتاة �صغرية”وجت�سد
ه ��ذه املذكرة الت ��ي ُقدمت لآن يف الثالث ��ة ع�شرة من
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ترجمة /المدى

�ص ��در م�ؤخ ��ر ًا كت ��اب جدي ��د بعن ��وان (اخل ��وف
واحلرية ..كي ��ف تغرينا بعد احلرب) م�ؤلف الكتاب
ه ��و كي ��ث ل ��وي ،وه ��و كات ��ب رواي ��ات بريط ��اين
ومتخ�ص�ص بالتاريخ ولد يف لندن عام .1970
كانت احلرب العاملي ��ة الثانية �أ�شد احلروب �ضراوة
يف التاري ��خ الب�ش ��ري .حي ��ث ح�ص ��دت �أرواح �أكرث
م ��ن  50ملي ��ون �شخ�ص ،و�أ�ص ��اب الدم ��ار جراءها
جمي ��ع بلدان كوك ��ب الأر�ض تقريب� � ًا ،و�شهدت قيام
�أك�ث�ر الديكتاتوري ��ات ب�شاعة و�ش ��ر ًا ب�شكل ال ميكن
تخيل ��ه ،لذلك لي�س م ��ن امل�ستغ ��رب �أن ي�ستمر �إرثها
ل�سن ��وات عديدة تقرتب من نح ��و ثالثة �أرباع القرن
بعد انتهائها .ومع ذلك ،ف�إن هذا الكتاب الرائع الذي
اجري ��ت بحوثه ب�شكل ممتاز ،يظهر �إىل ح ٍد ما ،اننا
م ��ا زلنا نعي� ��ش ظالل م ��ا حدث بني عام ��ي -1939
،1945
ع ��دد قليل م ��ن امل�ؤرخني ،ميكن �أن يك ��ون يف و�ضع
�أف�ض ��ل للبحث يف هذا املو�ضوع باملقارنة مع م�ؤلفه
كي ��ث لوي ،ال ��ذي حتدثت كتبه ال�سابق ��ة عن �صورة
�أوروب ��ا وقد خرجت لتوها من احل ��رب .وقد خلقت
هذه الأعمال عن ��ده ر�ؤى ممتازة للآثار بعيدة الأمد
لتل ��ك احلرب عل ��ى التناف� ��س بني حكوم ��ات العامل
وعلى احل ��دود فيما بينها واالقت�صاد العاملي وبقاء
وا�ضمحالل الهويات الوطني ��ة وتطور العلم والفن
والهند�س ��ة املعماري ��ة ووالدة ال ��دول امل�ستقل ��ة يف

افريقيا و�آ�سيا ،وقيام ودولة �إ�سرائيل.
وكذل ��ك يبح ��ث يف خارط ��ة الع ��امل ال�سيا�سي ��ة بعد
احل ��رب ،فالأع�ض ��اء اخلم�سة الدائم ��ون يف جمل�س
الأم ��ن ال ��دويل ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،ه ��م ال ��دول
املنت�ص ��رة يف احلرب العاملي ��ة الثانية ،بغ�ض النظر
عن حقيقة �أن �أملاني ��ا واليابان كانتا على مدى عقود
تتفوق ��ان يف الن ��اجت املحلي الإجم ��ايل على كل من
بريطاني ��ا وفرن�س ��ا .وق ��د مت �إن�ش ��اء هيئ ��ات مث ��ل
�صن ��دوق النقد الدويل والبنك الدويل ،التي ال تزال
تنظ ��م الكثري م ��ن �آليات عمل النظ ��ام املايل العاملي،
يف �ضاحي ��ة وا�شنطن تدعى بريت ��ون وودز بقيادة
ه ��اري ترومان ،الذي تر�أ�س البلد الوحيد الذي جنا
م ��ن الدم ��ار اقت�صادي ًا .ال ��ذي لواله مل يك ��ن ب�إمكان
�إ�سرائيل �أن تظهر اىل حيز الوجود.
�إن التهديد النووي الذي يبدو �أنه انح�سر بعد انتهاء
احل ��رب الب ��اردة ،يع ��ود الآن على �ش ��كل اختبارات
ناجح ��ة لكوري ��ا ال�شمالي ��ة ،الت ��ي ول ��دت يف ع ��ام
 .1945و�أزمة الالجئني التي �أدت �إىل ان�شاء منظمة
الأمم املتح ��دة للإغاث ��ة والت�أهي ��ل تعم ��ل حتى الآن
ومن ��ذ �أواخر 1940عل ��ى اعلى امل�ستوي ��ات ،ولكن
عب ��ارة”مل ي�سب ��ق لها مثي ��ل منذ ع ��ام ”1945باتت
ت�ستخ ��دم �أك�ث�ر و�أكرث يف الأخب ��ار ،وبدقة �أكرث من
الالزم.
وكل ذل ��ك يظهر يف عدّة �صور �س ��واء �أكانت الأفالم
التي ن�شاهدها� ،أم ،ال�صحف اليونانية التي ت�ساوي
�أجني�ل�ا م�ي�ركل م ��ع �أدول ��ف هتل ��ر� ،أو العِ ��داء بني

ال�ص�ي�ن واليابان على اجلزر الغام�ض ��ة التي لي�ست
لها قيم ��ة �سرتاتيجي ��ة وا�ضحة ،ف�إن جم ��ر �سنوات
 1945-1939ال يزال حارق ًا”.لقد حتقق التقدم يف
العل ��وم والتكنولوجيا”،كم ��ا يالحظ ل ��وي وب�شكل
�أك�ث�ر �إيجابي ��ة حتق ��ق تقدم� � ًا” ،يف جم ��ال حق ��وق

عمره ��ا كهدية يف ي ��وم ميالدها -جزء ًا م ��ن حياتها
ابت ��دا ًء من  12حزي ��ران  1942وح ّتى الأول من �آب
 .1944كان حلم �آن �أن تعمل ك�صحفية فقد كتبت يف
يوم الأربعاء  5ني�سان :1944
علي اال�ستم ��رار يف مذاكرتي
لق ��د ادركت انه يجب َّ
ومدر�ست ��ي حتى اتخل�ص م ��ن اجلهل واعي�ش حياة
اف�ض ��ل وا�صب ��ح �صحفي ��ة ،ف�أنا اعل ��م �أن ��ه ب�إمكاين
الكتابة ...ولكن يبقى ال�س�ؤال هو هل لديّ املوهبة؟
حت ��ي وان مل تك ��ن ل ��ديّ امل�ؤهب ��ة يف كتاب ��ة الكت ��ب
والتقاري ��ر ال�صحفية فم ��ازال ب�إم ��كاين الكتابة عن
نف�س ��ي ولكني اطمح يف حتقي ��ق املزيد ،ف�أنا ال اريد
ان اعي� ��ش مث ��ل �أمي وال�سيدة ف ��ان دان وكل الن�ساء
الالت ��ي يذه ��ب لعمله ��ن وين�ساه ��ن التاريخ مبجرد
رحيلهن ،اريد �أن اكر� ��س حياتي ل�شيء مهم بجانب
ال ��زواج و�إجناب االطف ��ال ...اري ��د �أن اكون مفيدة
لغ�ي�ري وا�ستطيع ادخال ال�سرور على قلوب النا�س
ح ّت ��ى �أولئ ��ك الذي ��ن مل اقابلهم ق ��ط ،اري ��د �أن يخ ّلد
ذك ��ري ح ّتى بع ��د موتي ،لذلك ا�شكر الل ��ه الذي انعم
عل ��ى بتل ��ك املوهب ��ة ،والت ��ي ا�ستطي ��ع ا�ستخدامها
لتطوير �شخ�صيتي والتعبري عما يجول بخاطري!!
فعندم ��ا اكت ��ب اتنا�س ��ى كل م�س�ؤوليات ��ي وتتب ��دد
اح ��زاين وتنتع� ��ش روح ��ي ،ولك ��ن يبق ��ى ال�س�ؤال
االه ��م :هل �س�أكتب �شيئ ًا قيّم ًا؟ وهل �س�أغدو يوم ًا ما
كاتبة �أو �صحفية؟
وا�ستم ��رت �آن يف الكتابة بانتظام حتى كتبت �آخر
ف�صل يف مذكراتها يف الأول من �آب .1944

عن الغارديان.

الإن�س ��ان والقان ��ون ال ��دويل ،ويف الف ��ن والعمارة
والطب والفل�سفة".
�إن ت�صريح ��ات فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن الأخ�ي�رة ب� ��أن
االحتاد ال�سوفييتي قد ه ��زم النازيني مبفرده ،دون
�أيّ م�ساع ��دة من حلفائه الربيطاني�ي�ن والأمريكيني
وحلف ��اء �آخري ��ن ،يعك� ��س تفك�ي�ره يف تكوين حجة
ميكن �أن تكون فيها”احلرب الوطنية العظمى" ،كما
يطلق عليها يف رو�سيا ،م�سرية لدعم نظامه.
ميكن للم�ؤرخني الغربيني �أن ي�شريوا �إىل امل�ساعدات
الهائل ��ة التي قدمت لرو�سيا بني غ ��زو هتلر لرو�سيا
يف ع ��ام  1941وا�ستيالء ال�سوفييت على برلني يف
ع ��ام ( 1945والتي مل يكن من املمكن حتقيقه بدون
م�ساعدات �أمريكية) ،ولكن يتم جتاهلها الآن �إىل ح ٍد
كبري يف دولة خ�سرت  27مليون قتيل.
يتح ��دث الكت ��اب ع ��ن �أمري ��كا ،حيث خرج ��ت حركة
احلق ��وق املدنية ،ث ��م فرن�س ��ا ،حيث ح�صل ��ت املر�أة
�أخري ًا على الت�صويت يف عام � ،1946إىل بريطانيا،
الت ��ي ت�أث ��رت عن ��د الت�صوي ��ت عل ��ى االن�سحاب من
االحتاد االوربي من الدرو�س امل�ستفادة من احلرب،
وق ��د احدث ��ت جت ��ارب �سن ��وات احل ��رب تغي�ي�رات
�سيا�سي ��ة واجتماعية واقت�صادي ��ة عميقة بعيد ًا عن
�ساحات القتال الع�سكرية.
�أ�صداء معظم احلروب تخفت مع مرور الوقت؛ لكن
هذا الكتاب املثري للفكر يظهر كيف �أن �أ�صداء احلرب
العاملية الثانية ما زالت ترتدد ب�صوت �أعلى.

عن ايفننغ �ستاندارد
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السري في مركز الوثائق الفرنسية
من أرشيف المقاومة الفرنسية
ّ
ترجمة د .جواد بشارة

الثورة الكوبية ..ومواقف اليسار
األميركي
ترجمة  /عادل العامل
�أحد االنق�سامات الأكرث حدة بني احلياة ال�سيا�سية
واحلي ��اة الفكرية �أن تغيري الواح ��د لعقليته �أمر ال
ميكن غفران ��ه يف الأوىل و�أمر حم ّتم يف الأخرية.
ويحظ ��ى الثبات لدى ال�سيا�سي�ي�ن بالتقدير؛ بينما
يجلب تبديل املواقف عليه ��م تهمة التقلب املفزعة.
�أم ��ا ب�ي�ن املفكري ��ن ،يف املقاب ��ل ،ف� ��إن التالعب ��ات
بالأيديولوجيات املتناق�ضة على مر ال�سنني طق�س
مطل ��وب تقريب� � ًا قب ��ل اال�ستقرار عل ��ى ر�ؤية عاملية
�أقوى تعزز اال�ستعالم الالحق ،كما جاء يف عر�ض
كارلو� ��س ل ��وزادا النقدي لكت ��اب (التناح ��ر ب�ش�أن
في ��دل )FIGHTING OVER FIDEL
لرفائيل روخا�س.
لق ��د كت ��ب امل� ��ؤرخ روخا� ��س تقري ��ر ًا �آ�س ��ر ًا ب�شكل
غريب عن الث ��ورة الكوبية كلحظ ��ةٍ ت�صاد َم عندها
ه ��ذان العاملان ،ح�ي�ن قلبت ثورة �سيا�سي ��ة يف �أمةٍ
الق ��وى الفكري ��ة يف �أخ ��رى .وب ��د ًال م ��ن الرتكي ��ز
عل ��ى فيدل كا�س�ت�رو ،و ت�شي غيف ��ارا ،و جون ف.
كيني ��دي �أو ال�شك ��وك العادي ��ة الأخ ��رى املتعلق ��ة
بفرتة ه ��ذه احلرب الب ��اردة ،ي ��روي روخا�س هنا
ق�صة الأكادمييني الي�ساريني ،ال�شعراء الوجوديني
(�سل ��وك ًا وملب�س� � ًا) ،الفهود ال�س ��ود ،وال�صحافيني
الراديكالي�ي�ن يف الواليات املتحدة ،وبوجه خا�ص
يف نيوي ��ورك ،الذين اعتنق ��وا �أولي ًا حتوالت كوبا
فق ��ط لينق�سم ��وا ب�ش� ��أن قم ��ع كا�س�ت�رو للحري ��ات
الفردية وحت ��رك اجلزيرة نحو املدار ال�سوفييتي.
ويكتب روخا�س قائ ًال”�إن العالقة املعقدة بني ي�سار
نيوي ��ورك و اال�شرتاكي ��ة الكوبي ��ة كان ��ت تتذبذب
بني احل� ��س بالوعد الذي م ّثلته كوب ��ا بالن�سبة �إىل
الليربالي ��ة الي�سارية واحل�س بالتح ��رر من الوهم
الذي جنم عن انحياز هافانا �إىل مو�سكو”.
وق ��د ب ��رز التف ��ا�ؤل الأويل م ��ن وع ��ود كا�س�ت�رو
املبك ��رة .فحني قابلت ��ه �صحيفة نيوي ��ورك تامي�س
يف عام  ،1957يف تقرير من جبال �سيريا مي�سرتا

لهريبرت ماثيوز� ،أعلن الثوري ال�شاب �أنه ال يحمل
عدا ًء نحو الوالي ��ات املتحدة ،وذلك لأن ن�ضاله هو
�ض ��د الدكتاتورية يف بلده .ويف عام  ،1959خالل
رحلت ��ه الأوىل �إىل الوالي ��ات املتح ��دة ،تعه ��د ب�أنه
�ستكون هناك انتخابات قريب ًا يف كوبا ،حاملا ت�أخذ
جمراها التحوالت الثورة االجتماعية لإنهاء الفقر
وحت�سني ال�صحة والتعليم ،معلنا”و�إين �أن�صحكم
ب�ألاّ تقلق ��وا من ال�شيوعية يف كوب ��ا .فعندما تفوز
�أهدافنا ،متوت ال�شيوعية”.
وكان الي�ساريون الأمريكيون �آنذاك ميالني العتبار
الث ��ورة انت�ص ��ار ًا مباغت ًا يف ال�ص ��راع العاملي بني
الدول الر�أ�سمالي ��ة الغنية ــ خا�صة تلك الأمربيالية
الت ��ي يف ال�شم ��ال ـ� �ـ و البل ��دان الكولونيالية �أو ما
بع ��د الكولونيالي ��ة� ،أكرث من كونه ��ا �ساحة معركة
للح ��رب الباردة .وقد كتب ع ��امل االجتماع بجامعة
كولومبي ��ا راي ��ت ميل ��ز يف كتاب ��ه (�أ�سمع ��وا� ،أيها
اليانك ��ي)�”،أن احلكوم ��ة الكوبي ��ة ،يف �أوا�س ��ط
ال�ستيني ��ات ،لي�س ��ت �شيوعي ��ة ب� ��أيّ معن ��ى م ��ن
املعاين املعط ��اة منطقي ًا لهذه الكلم ��ة ....والرجال
القيادي ��ون يف حكومة كوبا لي�س ��وا �شيوعيني� ،أو
حت ��ى من طراز �شيوع ��ي” .وعند الطباع ��ة الثالثة
للكت ��اب ،كان كا�سرتو قد �أعل ��ن الطابع اال�شرتاكي
للث ��ورة و�أ�شاد ــ بعد غزو خلي ��ج اخلنازير الفا�شل
عام  1961ــ بالرباعة العلمية لالحتاد ال�سوفييتي،
ن�ص�ي�ره الو�شي ��ك .وقد وج ��د وولد فران ��ك ،الناقد
وامل� ��ؤرخ ،نف�سه يف م� ��أزق مماثل؛ وكان كتابه عام
( 1960كوب ��ا ،اجلزي ��رة التنبوئي ��ة) ،ال ��ذي ي�ؤكد
عل ��ى �أن اال�شرتاكي ��ة الكوبي ��ة ميك ��ن �أن تتط ��ور
لتكون خمتلفة وم�ستقل ��ة عن االحتاد ال�سوفييتي،
جم ��رد كتاب تنبوئ ��ي� ،إذ بد�أت احلكوم ��ة الثورية
بالتط ��ور �إىل نظام قمعي بح ��زب واحد ،وب�صبغة
مارك�سية ــ لينينية.
و�ست�ص ��ل اال�ستن ��كارات ،ول ��و م ��ع التحذي ��رات.
فق ��د كتب املن�ش ��ق ال�صحايف الي�س ��اري ،دانييل م.
فريدينبريغ عن نظام حكم كا�سرتو منتقدا ما ي ّت�سم
به من”اخلوف من الأجان ��ب ،وحمالت الكراهية،
واالن�سح ��اب �إىل خم ��اوف الوه ��م ،واالعتم ��اد
عل ��ى الدع ��م ال�شيوع ��ي ،و اجلي� ��ش املت�ضخ ��م ،و

ال�سيط ��رة ال�شدي ��دة عل ��ى الإذاع ��ة وال�صحاف ��ة”.
لكنه اختتم ذل ��ك ب�أن مثل”ه ��ذه الأعرا�ض املخيفة
للدكتاتورية”ه ��ي ا�ستجاب ��ات للعقلي ��ة التدخلي ��ة
اال�ستعمارية لل�سيا�سة الأمريكية اخلارجية .وكان
املتحرك الأويل ،واملذنب احلقيقي ،ما يزال خارج
اجلزيرة؛ وبقي كا�سرتو معفو ًا عنه.
�أما ال�شعراء الوجوديون ،وميثلهم �ألني غين�سبريغ،
فكانوا �أق ��ل غفران ًا .و�سي�صوره غين�سبريغ املت�أثر
يف الأول بلق ��اء كا�س�ت�رو م ��ع مالك ��ومل �أيك�س يف
هارمل عام  ،1960ب�أنه”قائد �أمريكي التيني �آخر”،
كما يكت ��ب روخا� ��س .ويف كتاب ��ه (م�ساهمة النرث
يف الث ��ورة الكوبي ��ة) املن�شور ع ��ام  ،1961ينتقد
ال�شاع ��ر �آلي ��ات ال�سيط ��رة االجتماعية الت ��ي ر�آها
يف القوان�ي�ن وال�شرائ ��ع �ضد ا�ستعم ��ال املخدرات
والل ��واط ،يف الأنظم ��ة ال�شيوعي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل
الر�أ�سمالية.وكم ��ا كتب”،م ��ا م ��ن ث ��ورة ميك ��ن �أن
تنجح �إذا وا�صلت رقابة الوعي املتزمتة املفرو�ضة
م ��ن رو�سيا و�أم�ي�ركا على العامل .وخ�ل�ال رحلة له
�إىل هافان ��ا يف ع ��ام  ،1965انتق ��د غين�سبريغ قمع
النظ ��ام للك ّتاب الكوبيني ال�شب ��اب بل وافرت�ض �أن
را�ؤول كا�سرتو �شاذ جن�سي ًا ،مما �س ّرع يف ترحيله
من هناك.
وجن ��د روخا� ��س �أكرث ن�شاط� � ًا عند مناق�ش ��ة الآراء
املتعددة يف الثورة الكوبية و�سط ن�شطاء احلقوق

املدني ��ة الأم�ي�ركان الأفارق ��ة وق ��ادة ح ��زب الفهود
ال�س ��ود بوج� � ٍه خا�ص ،رمب ��ا لأن �آراءه ��م متنوعة
وي�صع ��ب ت�صنيفه ��ا .وكان امل�ؤ�س� ��س امل�ساع ��د
للح ��زب ه ��وَ ي نيوتن”يداف ��ع عن �إخ�ض ��اع ق�ضية
ال�سود �إىل ق�ضية ا�شرتاكية �أكرب” ،ويعجبه مزيج
القومي ��ة واال�شرتاكي ��ة التي ر�آه ��ا يف فييتنام هو
�شي من ��ه وكوبا كا�س�ت�رو ،وفق ��ا لروخا�س .وكان
�آخ ��رون مث ��ل �ستوكل ��ي كارماي ��كل يرف�ض ��ون �أيّ
�إمكاني ��ة لتحالفات احلرب الباردة م ��ع ال�سوفييت
�أو الرب ��ط بال�ض ��رورة ب�ي�ن حت ��رر عن�ص ��ري و
م�ش ��روع ا�شرتاكي ،كم ��ا يو�ضح روخا� ��س .بينما
كان قائ ��د الفهود ال�س ��ود �أيلدريج كليفر يالحظ �أن
قل ��ة من قادة الثورة الكوبية كان ��وا �سود ًا وي�سلط
ال�ضوء على العن�صرية يف حياة اجلزيرة اليومية
وخطابها الأيديولوجي.
ومن جهتهم� ،أُعجب املفكرون الثوريون الكوبيون
بق ��ادة حرك ��ة احلقوق املدني ��ة ال�س ��ود يف �أمريكا،
�إىل ح ��د تكري� ��س ع ��دد كام ��ل من”بين�سامينت ��و
كريتيكو” ،وهي �صحيفة يحررها فال�سفة كوبيون
ومارك�سيون ،حلركة القوة ال�سوداء يف عام ،1968
حيث ن�شر مقابالت �صحفية مع كارمايكل ،ونيوتن
و�آخري ��ن .وقال في ��ه املحررون”لق ��د كان الن�ضال
الث ��وري لل�س ��ود الأمريكي�ي�ن يب�ّي نّ �أن م ��ن املمكن
�ضرب العدو يف قلبه املتطور تكنولوجيا”.
ونالحظ هنا �أن امل�ؤلف يقدم لنا بع�ض ال�شخ�صيات
ب�ش ��كل متك ��رر �أحيانا .وه ��و �أمر ميك ��ن الت�سامح
مع ��ه ح�ي�ن يق ��دم لن ��ا جماع ��ات منا�ص ��رة ي�سارية
غام�ض ��ة ن�سبي ��ا يف نيوي ��ورك .وعل ��ى كل ح ��ال،
ف� ��إذا م ��ا ت�ساءلتَ عن الكيفي ��ة التي �أ ّث ��ر بها ن�شوء
الفكر الي�س ��اري يف نيوي ��ورك باحلكومة الكوبية
�أو �سيا�س ��ة الوالي ��ات املتحدة جت ��اه اجلزيرة ،فال
تنظ ��ر هنا و�إمنا يف م�ؤلفات �أخرى .فروخا�س يقر
مبكر ًا فيم ��ا يتعلق بذلك ،حن يق ��ول”�إن مناق�شات
نيوي ��ورك النقدي ��ة ب�ش� ��أن الث ��ورة الكوبي ��ة كان
له ��ا ت�أثريات قليل ��ة ب�ص ��ورة طبيعية”على مقاربة
وا�شنطن لكوبا.
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أخ�ص
ب�ي�ن الأع ��وام  1939و  ،1945وعل ��ى نحو � ّ
يف ف�ت�رة االحت�ل�ال الن ��ازي لفرن�سا ،انخ ��رط عدد
كب�ي�ر م ��ن الفرن�سي�ي�ن يف فع ��ل املقاوم ��ة مبختلف
�أ�شكال ��ه ،من �أج ��ل احلرية� ،سواء ع ��ن طريق حمل
ال�سالح �أو تخبئته ��م لليهود املطاردين واملع ّر�ضني
خلطر الإبادة رغم ما يف ذلك من خماطر� ،أو ن�سفهم
خلطوط ال�سكك احلديد واجل�سور التي ي�ستخدمها
النازيون يف حتركاتهم وتنقالتهم ،والبع�ض قاوم
بالكلم ��ة والكتابة والفن ،ومن ب�ي�ن ه�ؤالء عدد من
ال�شعراء الذي كتبوا ون�شروا ق�صائدهم ال�سيا�سية
املقاوم ��ة وامللتزم ��ة ع�ب�روا فيه ��ا ع ��ن مواقفه ��م
وقناعاته ��م وع�ب�روا خالله ��ا ع ��ن حبه ��م لوطنه ��م
و�شعبه ��م وتوقه ��م لع ��ودة احلري ��ة والتح ��رر من
كابو� ��س النازية ،وحقدهم عل ��ى العدو ومتجيدهم
لبط ��والت املقاوم�ي�ن وت�ضحياته ��م حي ��ث ن�شع ��ر
م ��ن خ�ل�ال ق�صائده ��م ب�آالمه ��م من �أج ��ل املهجرين
وال�سجن ��اء واملعدوم�ي�ن ،وكان ه� ��ؤالء ال�شع ��راء
مبثابة ر�سل لل�سالم ومر�آة تعك�س الغ�ضب والأمل
يف �آن واح ��د .وم ��ن ب�ي�ن املقاومني الذي ��ن حملوا
ال�س�ل�اح كان هن ��اك �شع ��راء كب ��ار جمّ دته ��م فرن�سا
بع ��د التحرير .وكمثال على ذل ��ك ال�شاعر الفرن�سي
الكب�ي�ر رينيه �ش ��ار  René Charال ��ذي �أ�صبح
رئي� ��س �شبك ��ة املقاوم ��ة يف منطق ��ة منخف�ض ��ات
الآل ��ب وكان �إ�سم ��ه احلركي يف �صف ��وف املقاومة
هو”الكاب�ت�ن �ألك�سندر ،وكان يكت ��ب يوميات بلغة
�شعري ��ة خ�ل�ال خو�ض ��ه لفع ��ل املقاوم ��ة امل�سلح ��ة
ون�شره ��ا بع ��د التحرير حت ��ت عن ��وان”�أوراق الــ
هيبنو� ��س� ،أي الن ��وم املغناطي�س ��ي Feuillets
”d'Hypnosوهناك �شاعر فرن�سي �آخر روبري
دينو� ��س  Robert Desnosالذي كتب ق�صائد
ملتزم ��ة وكان يف نف� ��س الوق ��ت ع�ض ��و يف �إحدى
خالي ��ا �شبكة املقاومة الفرن�سي ��ة امل�سلحة املعروفة
حت ��ت عنوان”حت ��رك �أو �إفع ��ل  ،"Agirوكان
يزوّ ر �أوراق� � ًا ر�سمية للمقاوم�ي�ن ولليهود لت�سهيل
تنقالته ��م وت�سلالته ��م ولقد �أعتقل وع� � ّذب و�سجن
يف مع�سك ��ر اعتق ��ال ترزين يف جمهوري ��ة الت�شيك
املحتلة �سنة .1945
وهك ��ذا كان التعبري الأك�ث�ر انت�ش ��ار ًا و�شعبية عن
روح املقاوم ��ة قد مت �شعري ًا وازده ��ر ما عرف فيما
بعد ب�شع ��ر املقاومة الذي �ض ّم العدي ��د من الأ�سماء
الالمع ��ة التي كانت جمهولة الهوية �إبان االحتالل.
م ��ن �سمات هذه الو�سيلة التعبريية اللغة ال�شعرية
وق�صر الن�صو�ص مع عمق التعبري .فاللغة ال�شعرية
تتيح اللعب بالكلمات وخلق �صور قوية و�إيحائية
مع�ب�رة ورمزي ��ة مده�ش ��ة الت ��ي ترتج ��م امل�شاع ��ر
ال�شخ�صي ��ة والعواط ��ف والأحا�سي� ��س اجلمعي ��ة
اجليا�ش ��ة يف تل ��ك احلقب ��ة احلرج ��ة .ع�ل�اوة على
الإيق ��اع ال�شعري ،وطول وق�ص ��ر اجلمل والأفعال
واملقاط ��ع �أو الأبي ��ات ،اجلنا� ��س والكناية واملجاز
والتك ��رار وامل�ؤث ��رات ال�صوتي ��ة كل تل ��ك املفردات
اجلمالي ��ة ت�ش ��ارك يف فعالي ��ة الن�ش ��ر والت�أث�ي�ر
وتو�صي ��ل الر�سالة ،وكما هو ح ��ال الأغنية ،ميكن
للق�صيدة �أن حتفظ وت ��ردد ب�سهولة ت�سكن الذاكرة
الفردية واجلماعية حيث يتمتع بها اجلميع ،وتتلى
وتغن ��ى وويهت ��ف بها بغي ��ة منح ال ��ذات ال�شجاعة
املطلوبة .ولكون الن�ص ق�صري وخمت�صر ومكثف،

لذا ي�سهل حفظه ون�سخه
وتردي ��ده ع ��ن ظه ��ر قل ��ب يف م ��دة ق�ص�ي�رة من
الزمن وال حاجة حلمله مطبوع ًا على الورق خوف ًا
م ��ن التعر�ض للتفتي�ش يف ال�سيطرات وما �أكرثها.
وال توج ��د حاج ��ة ملحة لطباع ��ة ال�شعر ب ��ل يكفي
حفظ ��ه وترديده عل ��ى نطاق وا�سع وه ��ذا �أمر مهم
وكذل ��ك ميكن طبعه على نحو �س ��ري وتوزيعه كما
توزع املنا�ش�ي�ر والبيانات ال�سيا�سي ��ة على النا�س
وكانت الق�صائد تو ّزع �س ��ر ًا بو�ضعها يف �صناديق
الربي ��د وت�سقط من طائرات الق ��وة اجلوية امللكية
مع الأ�سلحة والعتاد ف ��وق مناطق تواجد املقاتلني
املقاومني الفرن�سيني.
بداي ��ة م ��ن ع ��ام  1940منع الأمل ��ان بع� ��ض الكتب
واملجالت الأدبية م ��ن التداول والبيع يف املكتبات
وكان عل ��ى الأدب املق ��اوم �أن يتنام ��ى ويزده ��ر

يف املناط ��ق
املح ��ررة من قبل املقاوم ��ة �أو املنطقة
احلرة التي تخف فيها الرقابة .ففي املنطقة املحتلة
من قب ��ل العدو الن ��ازي كان ��ت �أوّ ل حرك ��ة مقاومة
فرن�سي ��ة تدعى”�شبك ��ة متح ��ف الإن�سان”الت ��ي
ن�ش ��رت جريدة يومية حتت عنوان”مقاومة”وهي
الت�سمي ��ة الت ��ي تبنته ��ا كاف ��ة الف�صائل �ض ��د نظام
في�ش ��ي املتعاون م ��ع املحت ��ل النازي وه ��ي مفردة
تع ��ود �إىل ن� ��ص من�س ��وخ عل ��ى ج ��دران معتق ��ل
بخط �سجين ��ة بروت�ستانتي ��ة �إبان ف�ت�رة ا�ضطهاد
الربوت�ستان ��ت عل ��ى ي ��د الكاثولي ��ك يف الق ��رن
ال�ساد�س ع�شر يف فرن�سا ،حيث كتب تلك ال�سجينة
نحن”املقاومة”وكان بع� ��ض �أع�ضاء �شبكة متحف
الإن�س ��ان م ��ن الفرن�سي�ي�ن الربوت�ستان ��ت .متك ��ن

الأمل ��ان م ��ن تفكي ��ك �شبك ��ة متح ��ف الإن�س ��ان �سنة
 1941لك ��ن طبعات �سريّة ا�ستم ��رت يف طبع وبث
ن�صو�صه ��ا والكث�ي�ر م ��ن ق�صائ ��د �شعرائه ��ا .ويف
ع ��ام  1942ن�شرت دار ن�شر مين ��وي �أول كتاب عن
تل ��ك الن�صو� ��ص حت ��ت عنوان”�صم ��ت البحر Le
”Silence de la merبتوقيع “Vercors
فريك ��ور ،وه ��و الإ�س ��م ال�س ��ري جل ��ون برولل�ي�ر
 ،Jean Brullerوق ��د لق ��ي الكت ��اب الذي كان
ي ��دور �س ��ر ًا ب�ي�ن النا�س ،جناح� � ًا منقط ��ع النظري.
ويف نف� ��س ال�سنة ن�شر ال�شاعر ال�سوريايل ال�شهري
بول �إيلوار  Paul Eluardكتابه املعنون �شعر
وحقيق ��ة  Poésie et véritéو�إحدى الق�صائد
حتمل عنوان”حرية  .Libertéطبعت الق�صيدة
عل ��ى �ش ��كل من�ش ��ور �س ��ري ووزع ��ت عل ��ى نط ��اق
وا�س ��ع عل ��ى املقاومني كافة م ��ع �شحن ��ات ال�سالح
يف مناطق جتمع املقاومة الفرن�سية.
يف متوز عام  1943ن�شرت دار منوي كتاب”�شرف
ال�شع ��راء ,L'honneur des poètes
وهو دي ��وان �شعر ي�ض� � ّم ق�صائد ملختل ��ف ال�شعراء
امللتزمني والذين اتخذوا �أ�سما ًء حركية �سريّة لكي
ال تتع ��رف عليه ��م ال�سلط ��ات وكتب مقدم ��ة الكتاب
ال�شاع ��ر ب ��ول �إيلوار ولكن لي� ��س با�سمه ال�صريح،
�إىل جان ��ب العديد م ��ن الق�صائد املتفرق ��ة املقاومة
الت ��ي ظهرت ب�ي�ن �أع ��وام  1943و  1945يف �إطار
العمل ال�سري املقاوم.
ال ميكنن ��ا �أن نتحدث عن هذه الفرتة وهذا الن�شاط
ال�شع ��ري املق ��اوم دون �أن نذك ��ر �شاع ��ر فرن�س ��ا
اخلالد لوي �آراغ ��ون  Louis Aragonون�صه
ال�شع ��ري الرائ ��ع ال روز وري�سيدا La Rose et
 le Résédaالذي ظهر �سنة  1943والذي حظي
بالعديد من التعليق ��ات والتحليالت منها الب�سيطة
وال�سريعة للعام ��ة ومنها املطولة والعميقة للأدباء
واملثقف�ي�ن لأنها �أكرث دق ��ة وذات تقنية لغوية عالية
و�ص ��ارت تدر� ��س فيما بع ��د يف املدار� ��س الثانوية
الفرن�سية.
وهذا مقطع من تلك الق�صيدة الأ�سطورية
كل من يعتقد يف ال�سماء
ومن ال ي�ؤمن بها
كل من يحب اجلميلة
�أ�سرية اجلنود
التي تت�سلق ال�سلم
وتراقب الأ�سفل
كل من يعتقد يف ال�سماء
ومن ال ي�ؤمن بها
بغ�ض النظر عن الإ�سم
مهما كان ا�سمها
هذا الو�ضوح عن اخلطى ،خطاهم
وهذا واحد من الكني�سة
والآخر هو املحاد عنها
كل من يعتقد يف ال�سماء
ومن ال ي�ؤمن بها
وكال الإثنني خمل�صني
ال�شفاه ،الأ�سلحة ،القلب والذراعان
وكلهم يقول
�أنها تعي�ش ،ومن �سيعي�ش �سريى
ال روز ه ��ي ال ��وردة احلم ��راء والري�سي ��دا ه ��ي
ال ��وردة البي�ض ��اء .وهي رموز لوني ��ة ذات دالالت
�سيا�سي ��ة والق�صي ��دة طويل ��ة ال جم ��ال لرتجمتها
كاملة هنا.

ملف خاص عن أدب الحرب والمقاومة بمناسبة تحرير الموصل

أدب المقاومة الفرنس��ية :ماهو
شعر المقاومة؟

14

15

العدد ( )3970السنة الرابعة عشرة االحد ( )16تموز 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ﺗﻀﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺰءﻳــﻦ ،اﻟﺠﺰء اﻷول ﺗﻀﻤﻦ  :إﺑﻦ اﻟﺒﺮﻫﻤﻲ،
ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻏﻮﺗﺎﻣﺎ ،ﻳﻘﻈﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺿﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ :ﻛﻤﺎﻻ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺎم اﻷﻃﻔﺎل،
ﺳﺎﻧﺴﺮا ،ﻓﻲ ﺟﻮار اﻟﻨﻬﺮ ،اﻟﻤﺮاﻛﺒﻲ ،اﻻﺑﻦ ،أوم ،وﻏﻮﻓﻴﻨﺪا.

ﻫﺮﻣﺎن ﻫﺴــﻪ ،وﻟﺪ ﻓﻲ  ٢ﺗﻤﻮز  ١٨٧٧ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻬﻨﺪ ،ﺗﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
 ،١٩١٩وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ »ﺑﻴﺘﺮ ﻛﺎﻣﻨﺰﻳﺖ« » ،١٩٠٤دﻳﻤﻴﺎن«
» ،١٩١٩ذﺋﺐ اﻟﺒﺮاري« » ،١٩٢٧اﻟﻤﻮت اﻟﻌﺎﺷﻖ« ،١٩٣٠
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ دﻳﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ  ٩آب .١٩٦٢
ورواﻳﺔ »ﺳﺪﻫﺎرﺗﺎ« ﻧﺸــﺮت ﻋﺎم  ،١٩٢٢وﺗﺪور اﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ وﺗﻌﻮد إﻟﻰ زﻣﻦ ﺑﻮذا »أي ﺣﻮاﻟﻲ  ٤٥٠ق .م«

أﻧﻬﺎ رﺣﻠﺔ ﻛﻞ أﻧﺴﺎن ..واﻻﻧﺴﺎن ﺳﺪﻫﺎرﺗﺎ اﻟﺒﺮﻫﻤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺎﻧﻲ
اﻟﺬي ﻳﺘﺮك ﻣﻨﺰل أﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻏﻮﻓﻴﻨﺪا ﺑﺤﺜﺎ »ﻋﻦ اﻟﺨﻼص
واﻟــﺬات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
واﻟﻄﻘﻮس اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻣﻤﺎرﺳــﺔ وإﻧﻀﺒﺎﻃﺎ«
ﻟﻠﻤﺮﻳﺪﻳﻦ.

١٩٤٩

ﺗﻌـﺮف ﻋـﲆ اﻟﻜﺎﺗﺐ »ﺷـﲑوود اﻧﺪرﺳـﻮن« وأدﺑـﺎء آﺧﺮﻳـﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﹼ
ﻧﻴـﻮ أورﻟﻴﺎﻧـﺰ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌـﺎرف ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﻮاﻓـﺰ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘـﻪ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺮواﻳـﺔ .أﺻـﺪر رواﻳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ »اﻟﺒﻌﻮض« اﻟﻌـﺎم .١٩٢٧

»اﻟﺼﺨـﺐ واﻟﻌﻨﻒ« ﻫـﻲ ﰲ رأي اﻟﻨﻘﺎد »رواﻳﺔ اﻟﺮواﺋﻴـﲔ« ،وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
اﻟﻔﻨـﻲ ،ﻋﲆ ﺻﻌﻮﺑﺘـﻪ ،ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ ﻣﻌﺠـﺰات اﳋﻴﺎل.
وﻏﺎﻳـﺔ ﻓﻮﻛﻨﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺼﻮر اﻧﺤﻼل أﴎة آل ﻛﻤﺒﺴـﻦ،
ﺿﻤـﻦ اﻻﻧﺤـﻼل اﻟﻌـﺎم ﰲ »اﳉﻨـﻮب« اﻟـﺬي ﻳﺘﺄﻟـﻒ ﻣـﻦ اﻟﻮﻻﻳـﺎت
اﳌﺘﺤـﺪة اﻟﺘـﻲ اﻧﺘﻌﺸـﺖ ﻋـﲆ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄـﻦ واﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺰﻧـﻮج رﻗﻴﻘ ﹰﺎ
إﱃ أن اﻧﺪﻟﻌـﺖ ﻧـﲑان اﳊـﺮب اﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸـﲈل واﳉﻨـﻮب ،ﻓﺨـﴪ
اﳉﻨـﻮب اﳊـﺮب ،وأﻟﻐـﻲ اﻟـﺮق ،وﻏـﺰا اﻟﺸـﲈل اﳉﻨﻮب ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺷـﺘﻰ
وﺗﻐـﲑت ﻣﻌـﺎﱂ اﳊﻴـﺎة ﻓﻴﻪ.

وﻫـﺬا اﻟﺘﻐـﲑ ،ﺑـﲈ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ اﻧﺤﻄﺎط أو ﺳـﻤﻮﹼ  ،ﻣـﻦ ﺷـﻬﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﺎرة،
وﺑـﲈ ﺳـﺒﻘﻪ أو ﺗـﻼه ﻣـﻦ ﺟﺮاﺋـﻢ وﴏاع وﻫﺘـﻚ أﻋـﺮاض ،ﻫـﻮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻮﻛﻨـﺮ .و»اﻟـﴩف واﻹﺑـﺎء« ﻛﻠﻤﺘـﺎن ﺗـﱰددان ﰲ أﻛﺜـﺮ ﻛﺘﺒـﻪ ،اﻟـﴩف
واﻹﺑـﺎء واﳊـﺐ واﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ ،وﻗـﺪ أﺣﺎﻃـﺖ ﲠﺎ ﻗـﻮ اﻟﻔﺴـﺎد واﳉﺮﻳﻤﺔ
واﳌﺎدﻳـﺔ واﳉﺸـﻊ واﳋﺴـﺔ .إن ﻓﻮﻛﻨـﺮ ﻳـﺮ ﰲ ﻗﺼـﺔ »اﳉﻨـﻮب« ﻣﺼﻐﺮ ﹰا
ﳌـﺎ ﹼ
ﺣـﻞ ﺑﺎﻟﻌـﺎﱂ ﻣﻦ ﻓـﻮﴇ ﺧﻠﻘﻴـﺔ واﻧﺤـﻼل اﺟﺘﲈﻋـﻲ ،وﻳـﺮ ﰲ ذﻟﻚ
ﻣﺄﺳـﺎة ﻛﻮﻧﻴﺔ.
ﺗﻮﰲ ﰲ  ٦ﲤﻮز .١٩٦٢

ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻓﻮﻛﻨﺮ

ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻓﻮﻛﻨﺮ

ﺍﻟﺼﺨﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺟﺒﺮﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﺒﺮﺍ

١٩٤٩

يطرح الباحث اجلزائري نبيل دباب�ش يف كتابه”العلمانية
وال�سلطة :نقد خطاب النخبة العربية”الذي ي�صدر قريب ًا
عن”�ضفاف”و"االختالف”و"كلم ��ة”و"دار الأم ��ان"،
الأ�سئل ��ة واملواق ��ف الفكري ��ة املرتبطة مبفه ��وم العلمنة
وتط ��وّ ره ،ومناق�ش ��ة املواق ��ف منه يف �ض ��وء التجارب
الإن�سانية والتاريخ العربي الإ�سالمي.
ال تنف�ص ��ل مقارب ��ة امل�ؤ ّل ��ف ح ��ول العلمانية ع ��ن تفكيك
ال�سلط ��ة ،التي تتجاوز �شكلها ال�سيا�س ��ي يف ما ي�سميها
البع� ��ض الدول ��ة �أو احلكوم ��ة �أو امل�ؤ�س�س ��ة الر�سمي ��ة،
لتعن ��ي كذلك تل ��ك الق ��درة ال�سحرية �أو الق ��وة املمنوحة
ملو�ض ��وع م ��ا �أو ت�ص ��وّ ر مع�ي�ن ومن ث ��م �سيطرت ��ه على
قراراتنا واختياراتنا بحيث ت�صبح ّ
كل �إرادة �أو حماولة
ملخالفته مرفو�ضة.
و ي�ش�ي�ر دباب� ��ش �إىل �أنه ق� �دّم درا�سة نقدي ��ة لآراء نخبة
من الك ّت ��اب العرب ،منهم :حممد عابد اجلابري ،وح�سن
حنفي ،وعبد الوهاب امل�سريي ،وعزيز العظمة ،وحممد
عم ��ارة حول مو�ضوع العلمنة وتبيان حدود ت�صوّ راتهم
الت ��ي ظ ّلت رهين ��ة القامو� ��س القرو�سط ��ي ،وبعيدة كل
البع ��د عن قيم احلداث ��ة التي يرفع ��ون �شعاراتها ،وعمِ ل
الإعالم على تقدميهم كمم ّثلني لها.
وي�ضيف”ه ��و �أي�ض� � ًا دف ��اع ع ��ن م�ش ��روع العلمنة وعن
�ضرورت ��ه عربي ًا يف ه ��ذا الوقت الراه ��ن ،وك�شف الفهم
اخلاطئ حوله يف التفكري والكتابة ،وقد ابتد�أت امل�شروع
بتحفي ��ز من املف ّكر الراحل ج ��ورج طرابي�شي (– 1939
 )2016للم�ضي يف كتابة هذا البحث النقدي".
"طرح ��ت املع ��اين الث�ل�اث للعلمن ��ة وه ��ي التح� � ّرر من
�سلطة الن�ص وت�أويله الأح ��ادي ،و�سلطة التفكري املغلق
واملنته ��ي ،و�سلط ��ة الدولة ال�شمولي ��ة امل�شرقية من �أجل
جمتمع �أك�ث�ر حرية وانفتاح ًا ولي�س جمتم ��ع القبيلة �أو
الكنتونات".

ﺳﺪﻫﺎرﺗﺎ :ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺤﻘﻖ.

وﻟـﺪ ﰲ  ٢٥ﺳـﺒﺘﻤﱪ  ١٨٩٧ﺑﺒﻠـﺪة ﻧﻴﻮأوﻟﺒـﺎﲏ ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﻣﺴﻴﺴـﻴﺒﻲ.
وأﻛﻤـﻞ ﲢﺼﻴﻠـﻪ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺴﻴﺴـﻴﺒﻲ.

ﺍﻟﺼﺨﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ

"العلمانية والسلطة" :في
نقد مواقف النخبة العربية

رواﻳﺔ »ﺳــﺪﻫﺎرﺗﺎ« ﺗﹸﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺮواﺋﻲ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺮﻣﺎن ﻫﺴــﻪ ،واﻟﺬي أﻣﻀﻰ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺴﻔﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ.

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼفGiacomoAntonioMarastoni:

أول رواﻳـﺔ ﻇﻬـﺮت ﻟـﻪ اﻟﻌـﺎم » ١٩٢٥أﺟﺮ اﳉﻨـﺪي« ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳـ ﹰﺎ
ﻟﺘﺠﺎرﺑـﻪ ﰲ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﻀﺎﻫـﺎ ﰲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻨـﻲ اﻟﺘﺎﺑـﻊ
ﻟﻠﻘـﻮات اﳉﻮﻳـﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳـﺔ واﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ.

آل بــودنـبـــروك

عالج”توما�س مان”يف روايته ال�شهرية”�آل
بودن�ب�روك” ال�صادرة طبعته ��ا اجلديدة عن

١٩٤٦

ﻣﺮاﺟﻌﺔ :د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي

ﺑــﺪأ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٨٩٧وﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ وﻗﺘﻬــﺎ ٢٢
ﺳــﻨﺔ ،اﻛﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ،١٩٠٠وﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ .١٩٠١
ﻛﺎن ﻫﺪﻓــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤــﻲ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ ،ﻗﹸﺪﻣــﺖ ﻛﻤﻠﺤﻤــﺔ
ﹸأﺳــﺮﻳﺔ.

"ال�صخ ��ب والعن ��ف” ال�ص ��ادرة طبعته ��ا
اجلدي ��دة ع ��ن دار املدى برتجم ��ة القدير جربا
�إبراهي ��م ج�ب�را ،تع ��د يف ر�أي النقاد”رواي ��ة
الروائي�ي�ن" ،تركيبه ��ا الفني ،عل ��ى �صعوبته،
معجزة م ��ن معج ��زات اخليال .وغاي ��ة فوكرن
يف ه ��ذه الرواي ��ة ه ��ي �أن ي�ص ��ور انح�ل�ال
�أ�س ��رة �آل كمب�س ��ن� ،ضم ��ن االنح�ل�ال الع ��ام
يف”اجلنوب”الذي يت�ألف من الواليات املتحدة
التي انتع�شت على زراع ��ة القطن وا�ستخدمت
الزن ��وج رقيق� � ًا �إىل �أن اندلعت ن�ي�ران احلرب،
و�ألغ ��ي الرق ،وغزا ال�شم ��ال اجلنوب بو�سائل
�شتى وتغريت معامل احلياة فيه .وهذا التغري،
مب ��ا فيه من انحط ��اط �أو �سموّ  ،م ��ن �شهامة �أو
حق ��ارة ،مبا �سبقه �أو تاله م ��ن جرائم و�صراع
وهتك �أعرا�ض ،هو مو�ضوع فوكرن.

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻟﻄﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن اﻷوﻟــﻰ ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠١ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٦ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻊ ﻧﺸــﺮ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠٣ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣ ـ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰا ﻗــﺎد
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻟــﻶداب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٢٩ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻻ ﺗﻤﻨــﺢ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﻤــﻞ ﻣﺤــﺪد ،ﺣــﺪدت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ رواﻳــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك
ﻛﺴــﺒﺐ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺤﺼﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﺋــﺰة.

الصخب والعنف

ﺣـﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻓـﻜﺎﺭ
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١٩٤٦

�ص ��در م�ؤخر ًا ع ��ن من�شورات – �إيطالي ��ا ،رواية للكاتبة
ال�سوري ��ة مه ��ا ح�س ��ن ،بعنوان”عم ��ت �صباح� � ًا �أيته ��ا
احل ��رب" ،ج ��اءت الرواي ��ة يف � 368صفح ��ة م ��ن القطع
الو�سط.

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪﺓ

ف ��ى روايته”البي ��ت الأزرق" ،يف�س ��ح ال�شاع ��ر اللبنانى
عبده وازن املجال �أم ��ام راويني يتناوبان ال�سرد ،الأول
كات ��ب حمرتف يعجز ع ��ن �إنهاء رواي ��ة يكتبها ،والثانى
مري�ض باالكتئاب ينتحر يف ال�سجن بعد اتهامه بجرمية
قت ��ل مل يرتكبها ،ويرتك خمطوط ًا يت�ضمن مذكراته التي

ً
صباحا أيتها
"رواية"عمت
الحرب”لـ (مها حسن)

ﻟﻄﻔﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻗﺼــﺔ اﻧﻬﻴــﺎر ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣــﺎس
ﻣــﺎن ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٠١ﺗﺼــﻮر اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺮاﺟــﻊ
ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﺑــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ أرﺑﻌــﺔ أﺟﻴــﺎل ،وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك واﻵﺧــﺮ ﻫﺎﻧــﻮ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﺘﻠﻬﻢ ﻣــﺎن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ )ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﺎن ﻟﻮﺑــﻚ(.
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓــﻲ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎء اﻟﺸــﻮارع وﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ أﺧــﺮ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻮﺑــﻚ
ﻣﻮﻃــﻦ ﻣــﺎن اﻷﺻﻠــﻲ ،ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﻢ ﻟﻮﺑــﻚ.

ال�سم ��و الفنى البديع ،ما يجعله ��ا ال حتقق مبيعات ،وله
كذل ��ك �أعمال علمية حماطة ب�ستار من ال�سرية والكتمان،
ولك ّنه يك�سب رزقه من عمله يف الرتجمة.
هذا الكاتب �أو العامل يك�شف لنا عن هويته ،وحتديد ًا يف
ال�صفح ��ة  25من الرواي ��ة ،لنعرف �أنه ه ��و �سيزار �آيرا،
ويف ع ��امل الرواية ،فهو عامل يجري اختبارات وجتارب
ح ��ول ا�ستن�س ��اخ اخلالي ��ا وكذل ��ك الأع�ض ��اء والأطراف
ويحلم بال�سيطرة على الكون.
و�إذا كان ��ت دعوت ��ه حل�ض ��ور امل�ؤمتر الأدب ��ي ،باعتباره
كاتب� � ًا ،ف�إن ��ه يذه ��ب بداف ��ع ا�ستن�س ��اخ خالي ��ا الكات ��ب
املك�سيك ��ي وع ��امل االجتم ��اع الدبلوما�س ��ي كارلو� ��س
فوينت�س.
ميزج �سيزار �آير يف رواية”امل�ؤمتر الأدبي”بني العديد
م ��ن الأ�ساليب والع ��وامل ،بني ما ه ��و �سوريايل ،وخيال
علم ��ي ،وما ه ��و نقد �أدبي ،كمن ي ��زرع الألغام يف طريق
الق ��ارئ ،وكلما انفج ��ر لغم انفتح باب �آخ ��ر على القارئ
ال ��ذى يقع �أ�س�ي�ر ًا لكاتب ي ��درك عبقرية اللعب ��ة ،وتوالد
الأ�سئل ��ة ،لي�ضع ��ه �أمامه ��ا يف النهاي ��ة ،فه ��ل يتمكن من
الإجابة عليها؟

ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ

"البيت األزرق”رواية جديدة
للشاعر عبده وازن عن أزمة
فقدان الهوية

جتلياتها ال�شخ�صية والوطنية والطائفية واجل�سدية.
يف ال�سج ��ن يكت�ش ��ف ال ��راوي الآت ��ي من ع ��امل الفل�سفة
والروحاني ��ات وال ��ذي ق�ض ��ى ج ��زء ًا من حيات ��ه مي�شي
بعدما قرر االنقطاع عن الكالم يف ما ي�شبه اخلر�س ،عامل ًا
غريب� � ًا يقطنه �أنا�س غريبو الأطوار ،جمانني ،جمرمون،
�أ�صولي ��ون ومثليون وال �سيما ال�ش ��اب املتحول ال�ضائع
بني ذكورته و�أنوثته.
�أم ��ا يف التحقيق ،فيكت�شف الروائ ��ي احلياة الليلية وما
يكتنفه ��ا م ��ن �أ�سرار وخفاي ��ا ،وهو �أ�ص�ل�ا يعي�ش حياته
م�ضطرب ��ة ال تخل ��و من عالق ��ات معق ��دة و�أبرزها عالقة
�شائكة بامر�أة فقدت ثدييها.
ف ��ى  ،1982بد�أ عبده وازن ،ال ��ذي ير�أ�س الق�سم الثقايف
ف ��ى جريدة”احلي ��اة" ،م�ش ��وار ن�ش ��ر �إبداع ��ه الأدب ��ي
بديوان”الغاب ��ة املقفل ��ة" ،وتوال ��ت �أعمال ��ه يف ه ��ذا
ال�صدد ومنها”العني والهواء"�”،أبواب النوم"�”،سراج
الفتنة"”،قل ��ب مفتوح"”،حي ��اة معطلة"”،غرف ��ة
�أبي"”،الأيام لي�ست لنودعها"”،غيمة �أربطها بخيط".
وقام برتجمة ع ��دد من الأعمال الإبداعي ��ة ،منها”الأمري
ال�صغري"”،زي ��ارة ال�سيدة العجوز"”،مدينة كان ا�سمها
ب�ي�روت" ،وتوىل حتقي ��ق ديوان احلالج ل ��دار اجلديد،
وترج ��م �شعره �إىل لغات ع ��دة ،كما �صدرت روايته”قلب
مفتوح”بالفرن�سية عن دار اكت �سود .2015

"امل�ؤمتر الأدبي" ..رواي ��ة للكاتب الأرجنتيني �سيزار
�آي ��را ،وهي �أول عمل له يتم ترجمت ��ه �إىل اللغة العربية،
ق ��ام بها املرتج ��م عبد الك ��رمي بدرخ ��ان ،و�أ�صدرتها دار
م�سكيلي ��اين للن�ش ��ر ،يف تون�س ،وق ��ام بت�صميم غالفها
ال�شاعر حممد النبهان ،وتقع يف � 98صفحة.
ق ��د يعتق ��د الق ��ارئ ،قبل الب ��دء فيه ��ا� ،أن �أحداثه ��ا تدور
ح ��ول م�ؤمتر �أدب ��ي� ،إال �أنها وفق ًا لعامله ��ا رواية ال ت�ؤمن
بامل�ؤمت ��رات الأدبي ��ة ،فالكات ��ب ،ال ��راوى العليم ،يذهب
�إىل امل�ؤمتر الأدبي ،بو�صف ��ه كاتب ًا ،لكنه يتجاهل وقائع
امل�ؤمت ��ر التي تدور ح ��ول �س�ؤال نقدي ه ��و� :أين ينتهي
الكاتب؟ و�أين تبد�أ كتبه؟
وال ��راوي العليم يف”امل�ؤمتر الأدب ��ي"� ،أو الكاتب الذي
يذه ��ب للم�شارك ��ة في ��ه ،ويتجاهل ��ه ،لدي ��ه العدي ��د م ��ن
الأعم ��ال ،ولكنه كما يقول �أعم ��ال �أدبية حماطة بهالةٍ من

�ص ��در حديث� � ًا عن دار امل ��دى للن�ش ��ر ،الرتجمة
العربي ��ة لكتاب بعنوان”ق ��وة الكلمات" ،وهو
ترجم ��ة وتقدمي لطفية الدليمي ،وي�ضم الكتاب
ترجمة ملجموعة من احلوارات والأفكار لنخبة
من املفكرين والفال�سفة.
وقال ��ت لطفي ��ة الدليم ��ي ،يف كلمته ��ا ع ��ن هذا
الكتاب� :شكلت عالق ��ة الأدب بالفل�سفة وت�أريخ
الأف ��كار واال�شتغاالت املعرفي ��ة الأخرى – �إىل
جان ��ب ع ��امل الرواي ��ة والرتجم ��ة وال�سرية –
هاج�س� � ًا مل تخف ��ت جذوت ��ه املتق ��دة يف عقل ��ي
من ��ذ �أن ب ��د�أت تعاطي الكتاب ��ة الإبداعية بكافة
�أ�شكالها املعروفة ،وكان ال�سياق الذي حر�صت
عليه دوم ًا هو ترجمة مقاالت وحوارات و�سري
ذاتي ��ة ومذك ��رات وكت ��ب تتوف ��ر عل ��ى ر�صانة
بينة ممتزج ��ة بطراوة يف التناول و�صلة حية
باحلياة الناب�ضة بعيد ًا عن ال�صالبة وال�صرامة
الأكادمييت�ي�ن لغر� ��ض جع ��ل تل ��ك الرتجم ��ات
قادرة على طرق قلوب القراء ومالم�سة عقولهم
ال�شغوفة و�إثراء حيواتهم الثمينة.

دار املدى مو�ضوعات خالطت حياته ،وي�صف
من خاللها تداعي الطبق ��ة الو�سطى ،ورهافة
ح� � ّ�س فنانها الذي �أقعده ه ��ذا احل�س املرهف
عن جمابهة احلياة ملا تبينه من تنافر احلياة
والفك ��ر وما ات�سم ب ��ه م ��ن انق�سام”،توما�س
مان”حني يحكي ي�صدق ،وحني يكتب يلطف
وي�سهب يف ي�سر ،ويتهكم تهكم ًا لذيذ ًا ين�ساب

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻟﻄﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

على رصيف المتنبــــي

"المؤتمر األدبي" ..رواية
االستنساخ والتالعب بالقارئ

قوة الكلمات ..حوارات
وأفكار لنخبة من
المفكرين والفالسفة

ﺷـﻜﻠﺖ ﻋﻼﻗـﺔ اﻷدب ﺑﺎﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ وﺗﺄرﻳـﺦ اﻷﻓـﻜﺎر
واﻻﺷـﺘﻐﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓ ﹼﻴـﺔ اﻷﺧـﺮ -إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ
واﻟﺴـﻴﺮة -ﻫﺎﺟﺴـ ﹰﺎ ﻟـﻢ
ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﺮواﻳـﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤـﺔ ﹼ
ﺑـﺪأت
ﺗﺨﻔـﺖ ﺟﺬوﺗـﻪ اﻟﻤﺘﹼﻘـﺪة ﻓـﻲ ﻋﻘﻠـﻲ ﻣﻨـﺬ أن
ﹸ
ﺗﻌﺎﻃـﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﻹﺑﺪاﻋ ﹼﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﹼﺔ أﺷـﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ،
ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻴﻪ دوﻣـ ﹰﺎ ﻫﻮ ﺗﺮﺟﻤﺔ
وﻛﺎن اﻟﺴـﻴﺎق اﻟـﺬي
ﹸ
ﻣﻘـﺎﻻت وﺣـﻮارات وﺳـﻴﺮ ذاﺗﻴﺔ وﻣﺬﻛـﺮات وﻛﺘﺐ
ﹼـﺮ ﻋﻠـﻰ رﺻﺎﻧـﺔ ﺑ ﹼﻴﻨـﺔ ﻣﻤﺘﺰﺟـﺔ ﺑﻄـﺮاو ﹰة ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﺎول وﺻﻠـﺔ ﺣ ﹼﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ﺗﺘﻮﻓ ﹸ
اﻟﺼﻼﺑـﺔ واﻟﺼﺮاﻣـﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤ ﹼﻴﺘﻴـﻦ ﻟﻐـﺮض ﺟﻌـﻞ ﺗﻠـﻚ
اﻟﻨﺎﺑﻀـﺔ ﺑﻌﻴـﺪ ﹰا ﻋـﻦ ﹼ
اﻟﻘـﺮاء وﻣﻼﻣﺴـﺔ ﻋﻘﻮﻟﻬـﻢ ﹼ
اﻟﺸـﻐﻮﻓﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤـﺎت ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻃـﺮق ﻗﻠـﻮب ﹼ
وإﺛـﺮاء ﺣﻴﻮاﺗﻬـﻢ اﻟﺜﹼﻤﻴﻨـﺔ ،وﻫﺬا ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘـﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻹﺿﻤﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺟﻤـﺎت اﻟﻤﺨﺘـﺎرة.

ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ

تعد جتربت ��ه الأوىل والأخرية يف الكتاب ��ة بعد �سنوات
عرفه املحيطون به بكونه قارئ ًا نهم ًا.
الرواي ��ة �ص ��درت حديث� � ًا ع ��ن من�ش ��ورات �ضف ��اف يف
ب�ي�روت ،يف � 343صفح ��ة ،وق ��د حر� ��ص وازن عل ��ى �أن
ينهيه ��ا ب�إ�ش ��ارة تفيد ب� ��أن وقائعه ��ا و�أحداثه ��ا و�أ�سماء
�شخ�صياته ��ا من ابتداع اخليال ،لكنه اخليال الذي يكون
يف �أحي ��ان كثرية �أ�شد واقعية من الواقع نف�سه ،على حد
تعبريه.
ي�شرع الراوي الأول يف قراءة خمطوطة املنتحر ،لريى
م ��ا �إذا كان ��ت ت�صل ��ح للن�ش ��ر ،وينطل ��ق يف الوق ��ت ذاته
يف البحث ع ��ن �شخ�صية كاتبها ال ��ذى �أم�ضى ال�سنوات
الأخ�ي�رة م ��ن عم ��ره يف حالة خر� ��س ،جنمت ع ��ن �أزمة
عاطفية تعر�ض لها �أثناء درا�سته اجلامعية.
وب�ي�ن م ��ا ي�س ��رده الروائ ��ي زما يروي ��ه ال�سج�ي�ن تربز
�شخ�صي ��ات تع ��اين �أزم ��ة فق ��دان الهوي ��ة يف خمتل ��ف

وقال ��ت مه ��ا ح�س ��ن ع ��ن روايته ��ا عم ��ت �صباح� � ًا �أيته ��ا
احلرب”:اتك�أتُ على �أمي يف ال�سرد .كانت تغادر املقربة
لت�ساع ��دين يف الكتاب ��ة .بعد �س ��ت �سنوات م ��ن الكتابة
يف زم ��ن القتل ،والعن ��ف ،والالمب ��االة ،وانحدار العامل
وتو�س ��ع م�آ�سي ��ه .قال ��ت �أم ��ي �-شهرزاد احل ��رب -كل ما
عج ��زت عن قوله .بعد كل هذا ،قررنا� ،أمي و�أنا ،التوقف
ع ��ن ال�س ��رد قه ��ر ًا من ه ��ذا العامل ال ��ذي يتجاه ��ل موتنا
وت�شردنا وذلنا .ملن نكتب ونحكي �إذن!".
اللعب بالزمن يف رواية عمت �صباح ًا �أيتها احلرب
�أما النا�ش ��ر فقال يف كلمته على غالف الرواية”:ال �شيء
ميكن ��ه �أن يعو�ض عن خ�س ��ارات احل ��روب ،وال مندي َل،
مهم ��ا كان �أبي� ��ض ونظيف� � ًا ومقد�س� � ًا ،ميكن ��ه �أن يكفكف
دمعن ��ا عل ��ى الذي ��ن قتلته ��م احل ��رب .و�أكرث م ��ا �سي�ؤمل
يف امل�ستقب ��ل ح�ي�ن جنل� ��س ون�ستذكر �سن ��وات احلرب،
�سيب ��دو �أن كل �ش ��يء ح ��دث ب�ساع ��ة واحدة م ��ن الزمن،
عل ��ى الأك�ث�ر ،وانته ��ى .الرواي ��ة فقط �ستنج ��و من هذه
املمار�س ��ة الال�أخالقي ��ة التي ق ��د ترتكبها جمي ��ع الفنون
الأخ ��رى .لأنه ��ا الوحي ��دة الق ��ادرة على �إنت ��اج ال�شعور
بزمن احل ��رب الطويل ،احل ��رب بكل حلظاته ��ا املظلمة،
ورائح ��ة جلدها ال ��ذي يت�صب ��ب ر�صا�ص ًا وخ ��وف .نعم
الرواي ��ة فقط �ستنج ��و وخا�صة حني ت�أتين ��ا من روائية
متمر�سة و�صاحبة دربة طويلة.
وي�ش�ي�ر النا�ش ��ر يف بي ��ان �صحف ��ي� ،إىل �أن مه ��ا ح�س ��ن
يف ه ��ذه الرواية تفع ��ل بالزمن الثاب ��ت واملتعارف عليه
للح ��رب ،ما فعل ��ه مودلياين بوجوه ورق ��اب �شخ�صيات
لوحاته .حني جعلها ت�ستطي ��ل ف�أ�صبحت �أكرث حتري�ض ًا
لن ��ا عل ��ى الت�أم ��ل وا�ستيالد الأف ��كار .هذه احل ��رب التي
بد�أه ��ا قاتل واحد �أ�صبحت حرب اجلميع الآن ،حرب من
ال حرب له .الك ُّل �ضد ِّ
الكل.
هنا ترجع مها من بيتها الفرن�سي �إىل بيتها احللبي الذي
دمرته احلرب .تدعو احل ��رب �إليه و ُتقعدها فى ح�ضنها،
وتب ��د�أ ت ��روى له ��ا حكاي ��ات ،مثلما فعل ��ت �شه ��رزاد مع
�شهري ��ار .حتدثها عن �أمها وخاالتها و�أخيها ،عن حارتها
وبيته ��ا ،عم ��ا حدث مع �شعبه ��ا ،كيف �أ�صب ��ح فتى احلي
الو�سيم اخللوق �أمري حرب ،وكيف �أ�صبح الدم ماء".

ج������������دي������������د

يف كتابته وميت ��ع قارئه ،فهو جمتمع يف”�آل
بودنربوك”ب�أكمله ،متفتح لفن اللغة يغمرها
ب�أملعيت ��ه يف التحليل النف�س ��ي ،وي�شيع فيها
ر�صانت ��ه ومييزه ��ا ب�أمانت ��ه ودقت ��ه يف نقل
الإيقاع وعر�ض ال�سلوك.

وحتك ��ي الرواية ق�صة �أربعة �أجيال متتابعة
م ��ن”�آل بودنربوك”وه ��م يتعر�ض ��ون
ملحنة مالي ��ة تع�صف مبكان ��ة �أ�سرتهم املالية
واالقت�صادي ��ة التي كانت تتمت ��ع بها الأ�سرة
يف مدينة لوبوك �شمال �أملانيا.
وم ��ن املفارق ��ات �أن توما�س م ��ان عندما بد�أ
يف كتاب ��ة ه ��ذه الرواي ��ة كان مدفوعا بهدف
�شخ�ص ��ي ه ��و �أن يتخط ��ى النج ��اح ال ��ذي
حقق ��ه �شقيق ��ه هايرني� ��ش م ��ان ،عندما كتب
رواية”عائلية”حت ��ت عن ��وان (يف العائلة)،
والتي ت ��دور �أحداثها حول عائلة برجوازية
�أملانية ،وال�صراعات التي تع�صف بالعالقات
بني العائالت الربجوازية ورجال الأعمال.
وم ��ن املفارقات �أي�ض ًا �أن توما�س مان مل يكن
يق�صد يف روايته �أن يكتمل هذا الن�ص الأدبي
الفريد ليخ ��رج يف النهاية على �شكل رواية،
لك ��ن ما ح ��دث ه ��و �أن الأح ��داث تدافعت يف
ذه ��ن توما�س مان حي ��ث مل ي�ستطع التوقف
عند الكتابة ،فالقاع ��دة الأدبية الرا�سخة هي

آخر كتاب

�أن الأديب عندما يب ��د�أ الكتابة ال يعرف متى
و�أين �سوف يتوقف؟
وبع ��د �أي ��ام ولي ��ال م ��ن الكتاب ��ة امل�ستم ��رة
وج ��د توما�س م ��ان بني يدي ��ه رواي ��ة كاملة
تتقا�س ��م فيها ال�شخ�صي ��ات الأدوار وتتبادل
الأحادي ��ث ،فدفع بها للمطبع ��ة لتن�شر للمرة
الأوىل 1901م ،ب ��ل �إن النا�ش ��ر الأول
للرواية طلب م ��ن توما�س مان اخت�صار عدد
�صفحاتها ،وهو م ��ا مل يحدث حل�سن احلظ،
فت�ص ��در الرواي ��ة كاملة ،ومنذ ذل ��ك التاريخ
مل تتوق ��ف املطاب ��ع ع ��ن طباع ��ة الرواية يف
ماليني الن�سخ وبع�ش ��رات اللغات التي متت
ترجم ��ة الرواية لها ،بخ�ل�اف اللغة الأ�صلية
التي كتبت بها وهي اللغة الأملانية.
تق ��وم �أح ��داث الرواي ��ة ح ��ول ال�شخ�صي ��ة
الرئي�س ��ة فيه ��ا وهو”هانو” ،وال ��ذي يعتقد
النق ��اد �أن ��ه م ��رادف ل�شخ�صي ��ة توما�س مان
نف�س ��ه ،الطال ��ب ال�صغ�ي�ر ال ��ذي يع ��اين من
�صعوب ��ات مالي ��ة ت�سب ��ب ل ��ه م�صاع ��ب يف
درا�ست ��ه ،بالرغ ��م م ��ن �أن”هانو”نف�س ��ه
ينح ��در من عائلة من التج ��ار الأثرياء الذين
ينحدرون من �أ�صول غام�ضة ،يف �إ�شارة �إىل
�أن �أج ��داد توما� ��س مان نف�س ��ه يجمعون يف
دمائه ��م ب�ي�ن �أ�صول عرقي ��ات �أخرى بخالف
العرق الأملاين.
وبخ�ل�اف �شخ�صي ��ة البطل الرئي�س ��ي الذي
ت ��دور الرواي ��ة حول ��ه وتتق ��ارب الأح ��داث
وتتباعد تبع� � ًا ملوقف”هانو”نف�سه من مركز
هذه الأحداث ،فت�صور الرواية �أربعة �أجيال
ت�ب�رز وتختف ��ي ،يتغ�ي�رون بفع ��ل الزم ��ن،
ويعي� ��ش امل ��رء حياته م ��ع �أ�سرته ،ول ��و �أنها
لي�س ��ت م ��ن �أرق ��ى �أ�س ��ر املدين ��ة ،ب�سقوطها
وتال�شيه ��ا واندثاره ��ا ،واملتبق ��ون منه ��ا ال
يتعدون طبقة متو�سطة امل�ستوى.

سدهارتا
رواي ��ة �سدهارتا ال�صادرة طبعتها الأخرية
عن دار امل ��دى برتجمة جي ��زال فالور حجار
ُتعد من �أه ��م الروايات الت ��ي كتبها الروائي
الأمل ��اين هرمان ه�س ��ه ،ال ��ذي �أم�ضى ن�صف
قرن من عمره يف الت�أم ��ل والبحث وال�سفر،
حت ��ى يكت ��ب ه ��ذه الرواي ��ة .وه ��ي ق�ص ��ة
البح ��ث ع ��ن ال ��ذات يف احلقيق ��ة املطلق ��ة،
فيبدو”�سدهارتا”اب ��ن الربهم ��ي البار الذي
�أ�صبح كاهن� � ًا و�أمري ًا ب�ي�ن الرهابنة ،متطل ٌع
�إىل �أح�ل�ام وخواط ��ر تختل ��ف ع ��ن واقع ��ه
اململ ��وء بالرتاب ��ة واخل ��واء؛ له ��ذا ب ��د�أ يف

رحل ��ة بحثه عن ذات ��ه والتح ��ق بال�سمانيني
ث ��م بالغوتام ��ا ليتعل ��م الو�ص ��ول للخال� ��ص
ولكن ��ه ا�ستط ��اع �أن يكت�ش ��ف �أن هدفه ال يتم
�إال باكت�شاف ��ه نف�س ��ه بنف�س ��ه ،رواية هادفة،
جتعلن ��ا نغو� ��ص يف �أعم ��اق ال ��ذات لنعي�ش
معها يف �سعادة مطلقة.
الرواي ��ة ن�ش ��رت ع ��ام � ،1922أنه ��ا رحل ��ة
كل ان�س ��ان ..واالن�س ��ان �سدهارت ��ا الربهمي
ال�ساماين الذي ي�ت�رك منزل �أبيه مع �صديقه
غوفين ��دا بحث ًا ع ��ن اخلال�ص وال ��ذات التي
مل ي�صل �إليه ��ا من خالل املعلم�ي�ن والتعاليم
والطقو�س التي تتخذ م ��ن الفل�سفة ممار�سة
و�إن�ضباط ًا للمريدين.
تعلم �سدهارتا لدى ال�سمانيني �أمور ًا كثرية،
تعلم �سلك دروب عدة للإبتعاد عن الأنا� ،سلك
درب نك ��ران الذات بالأمل ،تكب ��د الأمل طوع ًا،
واجلوع والعط�ش والتعب ،وجالد كل ذلك.
�سل ��ك درب نكران ال ��ذات بالت�أم ��ل ،بالتفكري
ال ��ذي يُفرغ احل� ��س من �أي ت�ص ��ورات ،هذه
ال ��دروب وغريه ��ا تعل ��م ولوجه ��ا� ،ألف مرة
هاج ��ر �أن ��اه ،ل�ساع ��ات و�أي ��ام مك ��ث يف الال
�أن ��ا ،لكن ،مهم ��ا بعدت به ال ��دروب عن الأنا،
فنهايتها ترجعه اىل الأنا �أبد ًا.
كان ال ب ��د من العودة ،و�أن ف ��ر �سدهارتا من
الأن ��ا �ألف مرة ،و�سك ��ن يف العدم� ،سكن يف
احلي ��وان� ،سكن يف احلج ��ر ،كان ال منا�ص
م ��ن ال�ساع ��ة الت ��ي ي�ستعيد فيه ��ا نف�سه ،يف
�ضوء ال�شم� ��س �أو يف وهج القمر ،يف الظل
�أو يف املط ��ر ،فيع ��ود يك ��ون (�أن ��ا) ،يك ��ون
�سدهارت ��ا ،ويع ��ود يح� ��س بع ��ذاب ال ��دورة
املفرو�ضة.
من الوا�ضح �أن هرم ��ان ه�سه ت�أثر ب�أ�ساطري
اخللود ،مث ��ل �أ�سطورة (كلكام� ��ش) ،بيد �أنه
راح يجع ��ل م ��ن ت�أث ��ره ه ��ذا� ،إط ��ار ًا للبحث
يف �إمكاني ��ة الو�ص ��ول اىل ه ��ذا الهدف ،من
خ�ل�ال جعل ه ��ذه امليثولوجيا ،له ��ا �إنعكا�س
يف ت�أري ��خ الأ�ساط�ي�ر الهندي ��ة افرتا�ض� � ًا �أو
خيا ًال ،وقد �أراد هرم ��ان ه�سه �أن ي�صنع هذا
الأم ��ر مت�أخ ��ر ًا ،خ�صو�ص ًا وقد ربط ��ه زمني ًا
يف قرون ما قبل الت�أريخ ،التي واكبت �أزمنة
�أ�ساطري وادي الرافدين ،كما هو حال ملحمة
(كلكام�ش).
“ما من �شيء يف العامل �شغل �أفكاري بقدر
ما �شغلها ه ��ذا الأنا الذي يل ،ه ��ذا اللغز� ،أن
�أحي ��ا� ،أن �أك ��ون واح ��د ًا ،منف�ص�ل ً�ا ومنعز ًال
ع ��ن الآخرين كلهم� ،أن �أك ��ون �سدهارتا! وما
من �شيء يف العامل �أعرف عنه �أقل مما �أعرف
عن ذاتي ،عن �سدهارتا".

فالح هاشم

تأمالت ما قبل النوم
هذا الكت ��اب الذي يت�ألف م ��ن � 384صفحة هو
عبارة عن �إ�ضمامة من �أحاديث وديّة للم�ستنري
الهن ��دي الأ�ص ��ل (بهاجوان �ش ��ري راجني�ش)
ال�شهري ب� �ـ (�أو�شو) مع مريدي ��ه ،وي�أتي مكم ًال
لكتاب ��ه� ،صباح اخلري ال ��ذي ي�ض ّم ت�أمالت يف
ال�صباح يوم ًا بعد يوم.
ي ��رى �أو�شو ب� ��أن الإن�سان املعا�ص ��ر كائنٌ نائم
لأن ��ه ال يعي� ��ش اللحظ ��ة التي هو فيه ��ا ب�سبب
ت�شظيه و فقدانه ملركزيت ��ه .ففي ر�أ�سه �صخب
يكف ��ي لتفج�ي�ر مدين ��ة ..يف ر�أ�س ��ه �أ�شخا�ص
عدي ��دون و�ش ��ركات ونقا�ش ��ات ح ��ادة وج ��دل
متع ��ب وذكري ��ات م ��رة وهواج�س م ��ن القلق
على ما ي�س ّم ��ى امل�ستقبل .كل ذلك يجعله غائب ًا

عن اللحظ ��ة الراهنة التي ال ميل ��ك �سواها يف
الواق ��ع .لأن املا�ضي م�ض ��ى ومل يعد له وجود
وامل�ستقبل مل ي�أت بعد فهو جمهول.
و�إن الإن�سان ل ��ه قدرات خارقة مل يكت�شفها يف
ذاته ..لكنه عزل نف�سه بنف�سه داخل �أناه الزائفة
مثلما تعزل قطرة امل ��اء نف�سها عن املحيط ..و
بهذا فق ��د عالقته احلقيقي ��ة بالوجود وانغمر
مب ��ا هو �صغري ف�أ�صبح �صغري ًا .ولكي ي�سعف
نف�سه علي ��ه �أن ميار�س الت�أمل (املدتي�شن) فهو
�آلية العودة اىل البيت بعد �ضياع طويل .وثمّة
تكنيكات ملمار�سة هذا الت�أمل بلغت  112تكنيك ًا
و�ضعه ��ا املر�ش ��دون الروحيون ع�ب�ر الع�صور
من ��ذ بوذا وما قبله اىل اليوم .حتى جاء او�شو

وو�ضع الت�أم ��ل احليوي .ولكن اختيار واحدة
�أو اثنتني من كل هذه الآليات يكفي .
ي ��رى او�ش ��و ب� ��أن املحب ��ة ه ��ي تال�ش ��ي قطرة
الندى يف املحي ��ط ..انها فقدان الأنا وااللتقاء
م ��ع الكل ..ويف اللحظة الت ��ي تهجر فيها اناك
ت ��رى كم انت وا�سع و�سع الكون الذي التحقت
ب ��ه .و قبل ذل ��ك كنت معزو ًال حت� ��س بالتعا�سة
وال ترى �أفق ًا .
ويف اللحظ ��ة الت ��ي ي�ستيق ��ظ االن�س ��ان فيه ��ا
م ��ن عمائه �س ��وف يتعجب من عبثي ��ة معاناته
وبالهته ��ا و�سخافته ��ا و يت�س ��اءل  :ملاذا كانت
معاناتن ��ا و م ��ا جدواه ��ا؟ عانين ��ا مل ��دة طويلة
ول�سب ��ب تاف ��ه وق ��د ورثناه ��ا ب�سب ��ب �أف ��كار

خاطئة.
ويوا�ص ��ل �أو�شو مبهمة ق ��ارع �أجرا�س ليوقظ
الآخري ��ن ع�ب�ر و�ضع ��ه الأ�صب ��ع عل ��ى حقائق
تق ��ول ب�أن انا�س� � ًا حزانى �سيط ��روا على كامل
ما�ضين ��ا .انه ��م ي�ستمتع ��ون بال�سيط ��رة على
الآخري ��ن .لي� ��س عنده ��م �أي ��ة متع ��ة �أخرى..
متعته ��م الوحي ��دة �سح ��ق الآخري ��ن و�سح ��ق
حرياتهم ...وجعل املزيد من النا�س بال متعة.
انهم يغ ��ارون ويغ�ضبون كث�ي�ر ًا من ال�سعداء
الذين ي�ستطيعون الغناء والرق�ص واالبتهاج.
لقد �سلبوا فرح الب�شرية و متعتها وجعلوا من
اخلوف رفيق الإن�سان.
الكتاب عموم� � ًا رحلة داخلية يدع ��و لها �أو�شو

لأن الأن�سان رحل اىل كل مكان دون �أن يحاول
م ��رة واحدة �أن يغو�ص يف �أعماقه حيث الكنز
الأزيل والطاق ��ة الكامن ��ة فيه وجوه ��ره الفرد
الذي ال يفنى.
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