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وزارة الثقافة والرياضة
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

قسم البحوث والدراسات

مثُل كائن همجي مذهول، التقط  شيئًا غريبًا، ثم أطاح به المحيط، أو التقط 

من  سقط  معقدة،  ثنايا  ذا  غريبًا  جسمًا  أو  ا�رض،  باطن  من  نبشه  شيئًا 

 ، قًا - نوٌر قويٌّ السماء، وقد َوَمَض بنور خافت في البداية، ثم أضاء - متدفِّ

فأخذه ُيَقّلُبه بين يديه، يحاول -  بإدراكه الخاّص -  أن يكتشف ماذا يمكن 

أن  بباله  يخطر  أن  دون  ا�رضي،  عالمه  في  وظيفته  وماهي  به،  يفعل  أن 

يتساءل عن وظيفته ا�سمى. 

كذلك نفعل نحن بالفّن؛  نمسك به بين أيدينا، ونعتبر أنفسنا سادته، بكّل 

د فيه... نعيد صياغته... نْعِرُضه... نبيعه  ثقة، فنقوم بتوجيهه بحمق؛ نجدِّ

تارًة  و  والجاه،  السلطة  أهل  لنرضي  تارًة،   المال... وقد نستخدمه،   مقابل 

وقد  الليلية،  المالهي  وأغاني  الشعبية،  ا�غاني  من  بدءاً  للتسلية،  أخرى 

، أم كان  تارًة أخرى سواٌء أكان قطعة من فلين  نستخدمه كأقرب سالح، 

أو أهداف اجتماعية محدودة ا�فق. ومع  ِهراوة،  من أجل حاجة سياسية 

ذلك،  لن يتّغير الفن؛ لن يخرج عن ماهّيته الحقيقية، وسيستّمر في منحنا 

بعضًا من نوره الداخلي الغامض، في كّل مناسبٍة، وعبر كّل تطبيق له.

عي  ولكن، هل يمكننا، حّقا،  امتالك كّل هذا النور؟ من مّنا يجرؤ على أن يدَّ

أنه يملك تعريفًا للفّن، وأنه ملٌم بجميع جوانبه؟
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تقديم

دفعت الأهمية الإن�ضانية والأدبية لجماليات  محا�ضرات الحائزين على جائزة نوبل في الأدب،  وزارة 

الثقافة والريا�ضة القطرية  اإلى ترجمتها اإلى اللغة العربية، لتوفير هذه الوثيقة،  فائقة الأهمية،  للمثقفين 

والمفّكرين والأدباء العرب، وتقديمها اإلى المكتبة العربية لتكون مرجعا للدار�ضين والباحثين والنقاد.

العالم  لغات  كل  اإلى  تترجم  والتي  عام،  كل  الفائزين  خطابات  بن�ضر  ال�ضويدية  الأكاديمية  وتقوم 

تقريبًا، تر�ضيخًا للبعد الثقافي لجائزة نوبل. 

ي�ّضكل »خطاب نوبل« - اأو  مادرج على ت�ضميته بـ »محا�ضرة نوبل«،  الذي يلقيه الأديب الفائز بجائزة 

بيان  بمثابة  وهي  العالم.  لمخاطبة  للفائزين  بالن�ضبة  قيمة  فر�ضة   - الجائزة  ت�ضلمه  حفل  في   ، نوبل 

اأدبي  و�ضهادة على اأعمال الأديب وعلى ع�ضره ، يحمل القراَء اإلى عالمه واإلى روؤاه في الأدب وفي الفكر 

ة ، اإ�ضافًة اإلى ما يحتويه البيان من بوح رائع حول اأ�ضرار  والحياة ، و يك�ضف فيه عن اآراءه ومواقفه بحريَّ

الكتابة الأدبية واألغازها وطقو�ضها. وقد اأ�ضحت هذه »المحا�ضرات« مراجع  فعلية للكثير من الطروحات، 

ولبد من قراءتها لفهم اإبداع اأ�ضحابها والتعمق في انتاجهم الأدبي. وهي اأي�ضًا - بحد ذاتها - ن�ضو�ص 

اإبداعية كاملة ، وتمثل  اإنها تخت�ضر تجارب حياة  اإبداعية جديرة بالقراءة الهادئة وجديرة بالدرا�ضة، 

في  القوية  المميزة  ب�ضمتهم  يتركوا  ان  ا�ضتطاعوا  كبار  كّتاب  اأنجزها  م�ضارات  اأو  لم�ضيرات  خال�ضات 

التاريخ الإن�ضاني. 

وقد �ضدر الجزء الأول الذي ي�ضم المحا�ضرات من العام 2010 نزول اإلى محا�ضرة عام 1998، ثم 

�ضدر الجزء الثاني وي�ضم المحا�ضرات من عام 1999 نزوًل اإلى محا�ضرة العام 1985. اأما الجزء الثالث  

هذا، في�ضم اأي�ضًا، اإ�ضافة اإلى محا�ضرات اأو خطابات الأدباء الخم�ضة ع�ضر الفائزين من عام 1970 اإلى 

عام 1984 ، �ضيرة ذاتية مخت�ضرة لكل منهم.

تتمنى الوزارة اأن يبلغ هذا العمل هدفه في الإمتاع والفائدة.

                                                                                       

            وزارة الثقافة والريا�شة  

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية  







جائزة نوبل في الأدب 1970

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين

»من اأجل القوة الأخالقية الأدبية التي �سعى الأديب

من خاللها، وراء اللتزام بتقاليد الأدب الرو�سي«



األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين





13

1970 األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين.

ُوِلَد في  11 دي�ضمبر 1918، كي�ضلوفود�ضك، رو�ضيا، واأقام في رو�ضيا ال�ضوفيتية. توفي والده قبل ولدته 

ب�ضتة اأ�ضهر. وب�ضبب ظروف حياته المتوا�ضعة، لم يتمكن من النتقال اإلى مو�ضكو لتلقي التعليم المنا�ضب 

الذي ظن اأنه �ضيخوله اأن ي�ضبح كاتبًا، وقد كان هذا حلمه.

بداأ الدرا�ضة في ق�ضم الريا�ضيات في جامعة رو�ضتوف، حيث اأثبت قدرته الكبيرة في تعلم الريا�ضيات. 

  ، لكنه كان ي�ضعر اأنه  ل يرغب في تكري�ص حياته كّلها لهذا العلم. خالل ال�ضنوات، من 1939 اإلى 1941

الجامعية  درا�ضاته  مع  مو�ضكو،  في  والأدب  والفل�ضفة  التاريخ  معهد  في   - المرا�ضلة  - عن طريق  در�ص 

لللفيزياء والريا�ضيات. 

�ضارك في القتال في الحرب العالمية الثانية، لكنه اعتقل فيما بعد ب�ضبب انتقاده  لجوزيف �ضتالين،  

وق�ضى 11 عاما في النفي في مع�ضكرات العمل . لذلك لم يكن يتجراأ على الن�ضر في البداية ، ولم يتجراأ 

اأن  ي�ضمح بقراءة اأعماله حتى للمقربين منه، ب�ضبب الخوف؛ وبقيت كتابته �ضرية حتى مابعد �ضن الثانية 

والأربعين.

اأعماله،  اأن ُيفرج عن   بعد الموؤتمر الثاني والع�ضرين للحزب ال�ضيوعي في الوليات المتحدة ، قرر 

فقدم » يوم واحد في حياة ايفان ديني�ضوفيت�ص«، و كان ظهورًا محفوفًا بالمخاطر.

كان مجال ابداعه هو النثر ؛ و كانت كتاباته باللغة الرو�ضية . ن�ضاأت اأعمال األيك�ضاندر �ضولجنيت�ضين 

من تقاليد رو�ضيا ال�ضردية، وعك�ضت �ضورة  المجتمع ال�ضوفياتي في زمانه، و كان التركيز في كتاباته على 

الحياة في مخيمات غولغ ال�ضوفياتي. 

تال عمله الأول »يوم واحد في حياة اإيفان ديني�ضوفيت�ص« ،  العديد من اأعماله في وقت لحق. غالبًا 

ماتفتقر كتب األك�ضندر �ضولغنيت�ضين اإلى �ضخ�ضية رئي�ضية وا�ضحة، لتجد بدًل من ذلك �ضخ�ضيات عديدة، 

وكّلها تلعب دورا رئي�ضيًا في الرواية، وهذا يعك�ص نظرة اإن�ضانية لعالمية التجربة الب�ضرية. 

الدولة  وجائزة   1970 عام  في  لالأدب  نوبل  �ضولجينيت�ضين على جائزة  اإ�ضاييفيت�ص  األك�ضندر  ح�ضل 

الرو�ضية في عام 2007.

و توفي في   3 اأغ�ضط�ص 2008، ترويت�ص - ليكوفو، رو�ضيا.

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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مثُل كائن همجي مذهول، التقط  �ضيئًا غريبًا، ثم اأطاح به المحيط، اأو التقط �ضيئًا نب�ضه من باطن 

الأر�ص، اأو ج�ضمًا غريبًا ذا ثنايا معقدة، �ضقط من ال�ضماء، وقد َوَم�َص بنور خافت في البداية، ثم اأ�ضاء 

، فاأخذه ُيَقّلُبه بين يديه، يحاول -  باإدراكه الخا�ّص -  اأن يكت�ضف ماذا يمكن اأن يفعل  قًا - نوٌر قويٌّ - متدفِّ

به، وماهي وظيفته في عالمه الأر�ضي، دون اأن يخطر بباله اأن يت�ضاءل عن وظيفته الأ�ضمى. 

كذلك نفعل نحن بالفّن؛  نم�ضك به بين اأيدينا، ونعتبر اأنف�ضنا �ضادته، بكّل ثقة، فنقوم بتوجيهه بحمق؛ 

ه... نبيعه مقابل المال... وقد ن�ضتخدمه،  تارًة،  لنر�ضي اأهل ال�ضلطة  د فيه... نعيد �ضياغته... نْعِر�ضُ نجدِّ

والجاه، و تارة ً اأخرى للت�ضلية، بدءًا من الأغاني ال�ضعبية، واأغاني المالهي الليلية، وقد ن�ضتخدمه كاأقرب 

�ضالح، تارًة اأخرى �ضواٌء اأكان قطعة من فلين ، اأم كان ِهراوة من اأجل حاجة �ضيا�ضية اأو اأهداف اجتماعية 

محدودة الأفق. ومع ذلك،  لن يتّغير الفن؛ لن يخرج عن ماهّيته الحقيقية، و�ضي�ضتّمر في منحنا بع�ضًا من 

نوره الداخلي الغام�ص، في كّل منا�ضبٍة، وعبر كّل تطبيق له.

عي اأنه يملك تعريفًا للفّن،  ولكن، هل يمكننا، حّقا،  امتالك كّل هذا النور؟ من مّنا يجروؤ على اأن يدَّ

واأنه ملٌم بجميع جوانبه؟ ربَّما، في وقت من الأوقات، كان هناك من ا�ضتطاع فهمه، واإخبارنا عنه، لكننا 

لم ن�ضتطع اأن ن�ضتّمر في الر�ضا بهذا التعريف،  لمّدة طويلة؛ ا�ضتمعنا اإليه، تجاهلنا ما �ضمعناه، ثم َرَمْينا 

به بعيدًا، وهرولنا - كعادتنا - اإلى ا�ضتبدال ما هو جديد بما هو اأف�ضل، وليته كان اأف�ضل! وعندما يتّم 

ا نعرفها يومًا. كر، حتى، اأننا كنَّ ًة اأخرى لن نتذَّ اإخبارنا عن الحقيقة، القديمة مرَّ

قد يرى اأحد الفّنانين نف�ضه خالقًا لعَالٍم روحاني م�ضتقّل، ويحمل على عاتقه مهّمة خلق هذا العالم 

لعبقرية  يمكن  ل  لأنه  تحته،  ويتكوم   ينهار  ما  �ضرعان  لكنه  ّاته،  م�ضوؤوليَّ كّل  احت�ضان  ل  وَتَحمُّ واإعماره، 

الب�ضر، بطبيعتهم الفانية ، حمُل عبٍء كهذا؛ فعندما اأعلن الإن�ضان نف�ضه محورًا للوجود، لم ينجح - على 

وجه العموم - في �ضنع نظام روحاني متوازن، وعندما عانده الحّظ بداأ – كعادته -  باإلقاء اللوم على 

التنافر المتاأ�ضل في العالم، وعلى تعقيد روح الحا�ضر الممّزقة، اأو على غباء العاّمة.

ة اهلل، مدركًا لوجود الخالق كقوة عليا، ومع  وهناك فنان اآخريعمل ب�ضرور كعامل قانع متوا�ضع في جنَّ

ته الذاتية ، وتزداد تجاه كّل ما يكتب اأو ير�ضم لالأرواح التي تدرك اأعماله وتفهمها.  ذلك تتاأّكد له م�ضوؤوليَّ

ولكنه، في المقابل، ل يرى اأنه هو الذي �ضنع هذا العالم، ول هو من  يوّجهه، ول ي�ضّك في اأ�ضل خلقه 

واأ�ضا�ضه. 

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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على الفنان اأن يعي تماما تنا�ضق هذا العالم وتناغمه ،اأكثر من اأّي �ضخ�ص اآخر ، واأن يعي جمال وقبح 

الإ�ضهامات الب�ضرية فيه، واأنه مطالٌب باإي�ضال هذا الإدراك اإلى اأقرانه من الب�ضر. وعندما يعانده الحّظ، 

حتى في اأعمق لحظاته الوجودية )في الفقر الُمْدِقع وفي ال�ضجن وفي المر�ص( فاإنه مطالب بالحفاظ 

ه بالتناغم الم�ضتقّر للكون. على ح�ضِّ

ومع »لعقالنية وجنون الفن«، ومع تحوُّلته المبهرة، واكت�ضافاته غير المتوقعة، وتاأثيره القوي على 

اأو  للعالم،  ذاك  اأو  الفنان  هذا  روؤية  وت�ضتهلكه  ترهقه  اأن  من  يحميه  ما  ال�ضحر  من  يحمل  نراه  الب�ضر؛ 

مفهومه الفني، اأو اأعمال ت�ضنعها يدان عديمتا القيمة.

لم يكت�ضف علماء الحفريات مراحل الوجود الب�ضري مبكرًا، لأنهم لم يمتلكوا الح�ص الفني. وبالعودة 

ا  ا بطيئين جدا في فهمها، كما كنَّ اأننا  اأخذنا الفن من يٍد ، كنَّ اإلى ع�ضور فجر الب�ضرية القديمة نجد 

بطيئين جدا في طرح �ضوؤالنا: ما الغر�ص )الهدف(  الذي من اأجله اأهدي اإلينا هذا الفّن؟ وماذا علينا اأن 

نفعل بهذه الهدية؟ اإنه لمخطئ ٌ من يتنباأ باأن الفن �ضوف يفنى، واأن اأ�ضكاله �ضوف ت�ضمد قلياًل ثم تموت، 

و�ضيظل دائما مخطئًا؛ نحن من �ضيموت، اأما الفن فاإنه �ضيحيا اأبدا، وال�ضوؤال هو: هل �ضنفهم في يوم من 

الأّيام، ولو كان في اآخر يوم في وجودنا ، كّل جوانب الفن واحتمالته؟

لي�ص لكّل الأ�ضياء م�ضميات؛ بع�ص الأ�ضياء تحملك اإلى ما وراء الكّلمات، فالفن يمكنه اأن يوؤجج الروح 

المظلمة المتجمدة اإلى درجة ا�ضتعال عالية من الخبرة الروحانية؛ وبالفن يتجلى لنا في بع�ص الأحيان 

اإ�ضراقات غائمة خاطفة، لن ن�ضتطيع الو�ضول اإليها  بالتفكير المنطقي، مهما حاولنا ذلك جاهدين.

تماما مثل ذلك اللوح الزجاجي )المراآة(  في الق�ض�ص الخيالية، الذي يمكننا اأن نرى من خالله؛ 

اإنك �ضترى اإن نظرت من خالله ، ولكنك لن ترى نف�ضك، بل �ضترى ما ي�ضتحيل الو�ضول اإليه...�ضترى ما 

ي�ضتحيل على الإن�ضان اأن يركب اأو يطير اإليه، عند ذلك �ضت�ضمع تنهيدة روحك.

2

ذات يوم، األقى دو�ضتيف�ضكي بت�ضريحاٍت غام�ضة؛ فذكر اأن » الجمال �ضوف ينقذ العالم«. اإنها جملة 

غير منطقية على الإطالق، ولقد اعتبرتها منذ زمن طويل مجرد كّلمات؛ فكيف يمكن لذلك اأن يحدث؟ 

ومتى اأنقذ الجمال اأحدًا من اأّي �ضيء عبر تاريخ الب�ضرية الم�ضبع بالدماء؟ نعم؛ اإن الجمال ي�ضمو ويرقى 

بالإن�ضان، ولكن اأن ينقذ؟!.. َمن ينقذ ؟

ٌة  �ضديدة الغرابة في جوهر الجمال، مميزة في حالة الفن، األ وهي: الإقناع؛  ورغم ذلك، هناك  َمِزيَّ

اإنه قادر على حمل القلوب المتحجرة على  اإن العمل الفني الحقيقي ل يمكن لأحد اأبدًا اأن يرف�ضه، بل 
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ه لن يكون وا�ضحًا ب�ضكّل مفاجئ ؛ فمن  اأ والُم�َضوَّ ال�ضت�ضالم لعظمته، واأما في غير حالة الفن فاإن الُمَخبَّ

اأو كتابة مقالٍة  اأن تكون قادرا على كتابة خطاب �ضيا�ضي م�ضتر�ضٍل وراٍق في مظهره الخارجي،  الممكن 

 فل�ضفٍي على اأ�ضا�ص من الخطاأ والكذب معًا، ثم تظهر بعد ذلك 
ٍ
مقنعٍة، اأو اإعداد برنامٍج اجتماعٍي اأو نظام

فل�ضفة مختلفة اأو برنامج اأو مقال اأو خطاب معار�ص لل�ضابق، ويكون مت�ضمًا اأي�ضا بال�ضتر�ضال والرقي، بل 

اإن الأمر المفاجئ هنا هو اأن النا�ص تتقبله اأي�ضا. اإن َتَقبَُّل النا�ص لجميع النتائج المتناق�ضة في الم�ضاألة 

الواحدة، الواردة عن غير طريق الفن، يوؤكد عدم القناعة المطلقة بهذه النتائج، وال�ضتعداد لتقبل نتائج 

اأخرى مختلفة في الم�ضاألة ذاتها ، الأمر الذي يوؤكد اأنه ل جدوى من تكرار ما ل ي�ضل اإلى القلب.

اإن العمل الفني يحمل م�ضداقيته في ذاته؛ فال يمكن للمفاهيم التي يتّم و�ضُعها اأوت�ضكيُلها اأن ت�ضتّمر 

اأنها كّلها تنهار وتتحطم بعد فترة،  اإل  اإليها ب�ضيء من القد�ضية،  لزمن طويل، مثل لوحة  ينظر النا�ص 

الحقيقة  �ضاأن  من  رفعت  التي  الفنية  الأعمال  تلك  اأما  اأحد،  اإقناع  يمكنها  ول  مري�ضة،  �ضاحبة  وتظهر 

ا وُتخ�ضعنا، ول يمكن لأحِد - على الإطالق - اأن يعار�ضها، حتى بعد ع�ضور. وقدمتها لنا كقوٍة حيٍة فاإنها تمتلكنَّ

�ضيغٍة  مجرد  والجمال  والخير  الحق  من  تتكون  التي  القديمة  الثالثية  المجموعة  لتكون  قد  لذلك 

فارغٍة متال�ضية كما ظنناها في عهد �ضبابنا الواثق بالنف�ص بطبيعته الدنيوية؛ ذلكم اأنه اإذا التقت قمم 

ال�ضجرات الثالث معا، كما قال العلماء، وتحطمت جذور الحق والخير المبا�ضرة والوا�ضحة جدا وتقطعت، 

ولم ُي�ضمح لها بالمرور فحينها يمكن لجذور الجمال الرائعة غير المتوقعة اأن تنمو، وتعبر، وترتفع اإلى 

المكان نف�ضه ، وعندها �ضوف تقوم بعمل ال�ضجرات الثالث.

في هذه الحالة يمكن القول اإن ت�ضريح  دو�ضتويف�ضكي: »الجمال �ضينقذ العالم« لم يكن جملة عابرة، بل 

كانت نبوءة؛ بغ�ّص النظر عن اأّي �ضيء؛ دو�ضتيف�ضكي رجل ذو مواهب عظيمة، لديه الب�ضيرة، والروؤية، والتنوير.

وال�ضوؤال الآن: هل الفن والأدب قادران حقاً على تقديم يد العون اإلى لعالم في يومنا هذا؟

اإنهما ي�ضكاّلن الب�ضيرة ال�ضغيرة التي، عبر اأعوام واأعوام، نجحت في هذا الأمر؛ اإنها قدرَة الفّن 

والأدب على تقديم يد العون للعالم في يومنا هذا، وهذا ما �ضاأحاول اأن اأقدمه لكم اليوم.

3

من اأجل اأن اأعتلي هذه المن�ضة التي يمكن قراءة محا�ضرة نوبل من اأمامها، تلك المن�ضة التي لم 

تت�ضن لكّل الكّتاب، واإن ح�ضل عليها كاتب ،  لمّرة واحدة في العمر؛ لقد قفزت بي لي�ص لثالث اأو اأربع 

خطوات اإلى لأمام فح�ضب، بل  لمئات، بل لآلف الخطوات التي كان من الممكن اأن تكون قا�ضية ومنحدرة 

ومتجمدة؛  وقادتني من الظالم والبرودة اإلى النجاة، بينما تجمد الآخرون، الذين ربَّما كانوا اأوفر حّظا 

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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مني في الموهبة والقوة؛ لقد قابلت بع�ضهم بالفعل على جبال الأرخبيل في غولج، م�ضتتين  في جزرها 

ْرِحَية الظالم وال�ضك، لم اأتحدث مع اأّي منهم، ولكني �ضمعت فقط عن البع�ص، 
َ
العديدة المجزاأة، وتحت اأ

وخمنت وجود البع�ص الآَخِر؛ اإن هوؤلء الذين �ضقطوا في الهاوية، وكانوا يحملون على الأقل ا�ضما اأدبيا، 

اأ�ضماوؤهم  ُتذكر  لم  الذين  هوؤلء  اأبدا؟ من  ُيعَرفوا  لم  الذين  ولكن كم عدد  الأقل معروفين،  كانوا على 

علنًا ولو لمرة واحدة على الأقل؟ وفي الواقع لم يتّمكن اأحد من العودة؛ لقد بقي الأدب هناك اأدبًا قوميا، 

ي�ضتره، مع بطاقٍة معلقٍة على  �ضيء  تمامًا بال  الن�ضيان، من دون �ضريح، وعاريًا  باأكمله، وطواه  محليًا، 

اإ�ضبعه تحمل رقمًا.

اإن الأدب الرو�ضي لم يتوقف عن التدفق  حتى للحظة، ولكّنه من الخارج بدا وكاأنه اأر�ٌص قاحلة، بعدما 

كان غابةً مليئة بال�ضالم؛ فبعد اأن تنق�ضي، عادًة، عملية تقطيع الغابة باأكملها، تبقى فقط �ضجرتان اأو 

ثالث عن طريق ال�ضدفة.  

�ِص، �ضامحا 
ْ
ِطَئ الّراأ

ْ
هنا، حيث اأقف اليوم، م�ضاحبًا لظالل كّل ما �ضقط في تلك الغابة، اأقف ُمَطاأ

لالآخرين ممن كانوا يملكون القيمة، حتى من قبِل اأن َيْعُبروا اأمامي اإلى مكان وقوفي هذا؛ فكيف لي اأن 

اأخمن اأو اأعبر عّما كانوا َيَوّدون قوَله؟

لقد كان لهذا اللتزام عبٌء ووزٌن ثقيٌل علينا لمدة طويلة من الزمن، وقد فِهمناه ووَعْينا اأهميته، كما 

لين بالأغالل، اأن نكمل تلك الدائرة التي ر�ضمتها  ا ُمَكبَّ قال فالديمير �ضولوفيف: »يجب علينا، حتى واإن كنَّ

وو�ضعتها لنا الآلهة«. 

هنا، حيث َيملوؤنا الغيُظ من التكبيِل الموؤلِم، ونحن مر�ضو�ضون كالم�ضاجين في �ضفوف، وتودُّ اأغاللنا 

الم�ضنوعة من النحا�ص لو اأنها ا�ضتطاعت  اختراَق كاآبَة برد الليل. كّل الكّلمات التي نود اأن ن�ضرخ بها اإلى 

ْجَمِعه تولد وتتراكم داخَلنا، اإذا كان با�ضتطاعة العالم اأن ي�ضمع واحدا منا اأ�ضا�ضًا، فليكن ما يود 
َ
العالم ِباأ

�ضفيرنا اأن يقوله وا�ضحًا جليًا، لن�ضمع ،كذلك،  تعليق العالم عليه.

من الوا�ضح اأن  اأُفَقنا قد احت�ضن الجانبين؛ المادي والروحاني ب�ضكّل مت�ضاٍو، ولم يَر اأّي خلل اأو فرق 

بين الجانبين؛ فقد اعتبره عالما واحدا غيَر قابل للتجزئة.

لم تردنا هذه الأفكار من قراءة الكتب، ولم يتّم اقتبا�ضها من اأجل تحقيق التناغم؛ لقد تم ت�ضكيلها 

من خالل اأحاديث مع اأنا�ص ماتوا خلف ق�ضبان ال�ضجون، اأو ماتوا في حريق الغابة، وتم اختبارها في هذه 

الحياة، و تم ن�ضوجها في هذا الوجود.

ات�ضع اأفقنا في النهاية، عندما �ضعف ال�ضغط الخارجي، وبداأنا تدريجيا في روؤية »العالم كّله«،ومعرفته، 

ا من روؤية ذلك من خالل �ضرٍخ �ضديِد ال�ضغِر، ومما اأثار ده�ضتنا اأن هذا العالم  على الرغم من اأننا تمكنَّ
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لم يكن كما توقعنا، ولم يكن كما تمنينا على الإطالق؛ فالعالم يعي�ص، ولكن »لي�ص بتلك الطريقة«، ويتجه 

�ضغيرة  ِبركة  من  لها  »يا  ويقول:  طيني  بم�ضتنقع  ينبهر  اأن  للعالم  يمكن  اإْذ  التجاه«؛  بذلك  »لي�ص  لكن 

رائعة!«، وبعقد من الح�ضى خا�ص بالرقبة ويقول: »يا لها من قالدة مبهرة!«؛ اإنه عالٌم َيْذِرُف به البع�ص 

دموعًا ل عزاَء لها، ويرق�ص اآخرون على مو�ضيقى مبهجة.

ِلَم يحدُث هذا؟ ِلَم تكونت تلك الفجوُة الوا�ضعة؟ هل اأ�ضبحنا متبلدي ال�ضعور؟ هل اأ�ضبح العالم متبلد 

ال�ضعور؟ اأم يرجع هذا اإلى اختالف اللغات؟ لم اأ�ضبح النا�ص غيَر قادرين اأن ي�ضمع بع�ضهم بع�ضًا؟ َلْم َيُعْد 

الحديث �ضل�ضًا ك�ضال�ضة الماء؛ اأ�ضبح بال مذاق اأو لون  اأو رائحة، بل اأ�ضبح بال اأثر.

وفي اأثناء محاولتي لفهم هذا العالم غيَّرت ال�ضنون �ضكّل خطابي ومحتواه، ونغمته،  تغييرًا جذريًا؛ 

فخطابي الذي اأقدمه اليوم  ينحرف كثيرًا عن الخطة المو�ضوعة له لأنه بقي م�ضورًا في ليالي المخيمات 

ال�ضقيعة.

4

لقد ُجبل الإن�ضان منذ بدء الخليقة، وقبل اأن ي�ضبح تحت تاأثير حالة �ضبيهة بالتنويم المغناطي�ضي، 

على طبيعة ب�ضرية تجعل نظرته اإلى العالم، كما تجعل دوافعه ومعاييره القيمية وت�ضرفاته ونواياه ُتتحدد 

طبقًا لخبراته الحياتية الفردية والجماعية معًا، وكما يقول المثل الرو�ضي: »ل ت�ضدق اأخاك، بل �ضدق 

عينيك«، هذه هي القاعدة الأكثر اتزانًا لفهمنا للعالم من حولنا ول�ضلوك الب�ضر فيه. وعلى مر الع�ضور 

الطويلة، حين كان عالمنا بّرّيًة غارقًة في الغمو�ص- قبل اأن ُينتهك نقاوؤه بفعل قنوات التوا�ضل الم�ضتركة 

اإلى كتلة ب�ضرية منفردة ُمذبذبة ومت�ضنجة-  معتمدًا على خبراته  اأن يتحول الإن�ضان  الب�ضر، وقبل  بين 

وحدها، ومحكومًا بال اأزمات داخل مناطقه المحدودة، وو�ضط طائفته ومجتمعه وفي بالده  فيما بعد، 

كان من الممكن للفرد اأن يعي معيارًا عامًا للقيم ويقبله ، واأن َيِميَز بين ما ُيعد طبيعيًا وبين ما ل ي�ضدق، 

بين ما تجاوز حدود ال�ضر وما هو وح�ضي، بين الخداع وال�ضدق، وعلى الرغم من اأن الب�ضر المنت�ضرين في 

العالم كانت لديهم اأ�ضكال مختلفة من الحياة، وكانت قيمهم الجتماعية تت�ضارب مثلما اختلفت اأنظمتهم 

في الوزن والقيا�ص، اقت�ضرت  تلك المتناق�ضات اليوم على اأن ُتدِه�ص الزائرين العابرين في المحطات 

فقط، واقت�ضر الأمر على ن�ضرها في الجرائد تحت م�ضمى العجائب التي ل تحمل اأّي خطر على جن�ص 

الإن�ضان. 

لكّن ، الآن، وعبر العقود القليلة الما�ضية، اأ�ضبح النوع الب�ضريواحًدا ، فجاأة ،  وب�ضكّل لم تتم مالحظته، 

ال�ضطرابات  باتت  فقد  ؛  نف�ضه  الوقت  في  بالخطر  لالإح�ضا�ص  ويدعو  لالأمل  يدعو  ب�ضكّل  واحدًا  اأ�ضبح 

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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وال�ضتعالت في اأحد اأجزائه تنتقل على الفور اإلى بقية الأجزاء، وذلك ب�ضبب افتقاره اأحيانًا اإلى اأّي �ضكّل 

من اأ�ضكال المناعة ال�ضرورية. 

الأمم  عليه  تكون  اأن  اعتادت  كما  ثابت  غير  ب�ضكّل  ولكن  واحدًا،  جزءًا  الب�ضري  النوع  اأ�ضبح  لقد 

والمجتمعات؛ فاتحادهم لم يكن من خالل اأعوام من الخبرات المتبادلة، ول من خالل امتالك نظرة 

ولكن من  لغة قومية م�ضتركة،  الم�ضتديرة، ول حتى من خالل  العين  ن�ضميها  التي  النظرة  تلك  واحدة، 

خالل عبور كّل اأ�ضكال البث والن�ضر العالمية لجميع الحدود؛ فعندما تنهال علينا كتلة من الأحداث فاإن 

ُمها طبقًا لقوانين  ن�ضف العالم ي�ضمع دويها في دقيقة واحدة، بل المعيار الذي يقي�ص هذه الأحداث وُيَقيِّ

اأطراف العالم غير الماألوفة ول المعروفة، ل يمكن نقله عبر الموجات الإذاعية اأو في اأعمدة ال�ضحف، 

اأعوام كثيرة من خالل ظروف معينة في دول  اأن تن�ضج وتت�ضكّل على مر  المعايير لبد  وذلك لأن هذه 

ق على  ومجتمعات معينة ، ول يمكن نقلها عبر الهواء اإلى اأجزاء العالم المتنوعة الأخرى؛ اإن الإن�ضان ُيَطبِّ

الأحداث قيمة اكت�ضبها بعد عناء، ثم يحكم عليها بثقة واإ�ضرار طبقًا لمعاييره الِقَيِميَّة فقط ، ولي�ص طبقًا 

لأّي �ضيء اآخر.

واإن لم يكن هناك الكثير من المعايير القيمية المختلفة في العالم فهناك على الأقل العديد منها؛ 

واحد من اأجل الأحداث القريبة واآخر من اأجل تلك التي تحدث عن بعد، وواحد لدى المجتمعات القديمة 

هذه  تعاني  الناجحة.  ال�ضعوب  لدى  واآخر  الفا�ضلة  ال�ضعوب  لدى  وواحد  ال�ضابة،  المجتمعات  لدى  واآخر 

المعايير القيمية المختلفة من الت�ضارب؛ ما ي�ضيبنا بالت�ضتت والدوار، ولكي نتفادى األم ذلك نعمل على 

البتعاد تمامًا عن اأّي قيم اأخرى، وننظر اإليها كما لو اأنها �ضرب من الجنون اأو الخيال، ثم ن�ضدر الأحكام 

بكّل ثقة على العالم كّله طبقًا لقيمنا الخا�ضة، ولهذا ال�ضبب فاإن ما نعده الكارثة الكبرى والأكثر األمًا والتي 

ل يمكن تحملها لي�ص هو  -  في الواقع-  الكارثَة الكبرى والأكثَر األمًا والتي ل يمكن تحملها بالن�ضبة اإلى 

الآخر، واإنما هو الكارثُة الأقرُب اإلينا ، ولكن ما يحدث بعيدًا عنا ول يهدد حياتنا لحظتها، على الرغم 

رة، حتى واإن �ضم ماليين ال�ضحايا، ف�ضنعتبره في مجمله اأمرًا  من كّل ما فيه من اأنين و�ضراخ وحياة ُمدمَّ

يمكن احتماله، وقبول تفا�ضيله.                                                                                                                     

في مكان ما من العالم، وفي زمان لي�ص بالبعيد، وتحت وطاأة ال�ضطهاد الذي ل يقل قهرا عن ذلك 

الذي حدث في ع�ضور الرومان القديمة، خ�ضر مئات الآلف من الم�ضيحيين حياتهم من اأجل اإيمانهم 

لي�ص هو وحده  اأنه  الأر�ضية؛ هناك رجل معتوه، ول �ضك في  الكرة  الآخر من  الن�ضف  اأما في  بربهم.  

المعتوه، ي�ضرع عبر المحيط لنقلنا من ديننا عن طريق قوة دفع م�ضنوعة من الحديد اإلى الكاهن الأكبر! 

وفقا  بعد،  تبدو عن  اأن  يمكن  التى  الخا�ضة  وقيمه  لمعاييره  وفقا  منا  واحد  كّل  بح�ضاباته عن  قام  لقد 

لمعايير وقيم ما، وكاأنها الحرية المطلقة الم�ضتهاة، ولكن، وعلى م�ضافة اأقرب ووفقا لقيم اأخرى، تبدو 
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وكاأنها قيٌد مثير للغ�ضب يدعو للثورة، وهذا يعني اأنه في جزء ما من العالم يتمثل حلم الرخاء المطلق، 

وفي جزء اآخر يوجد التاأثير ال�ضاخط  لال�ضتغالل المتوح�ص الذي يطالب بالإ�ضراب الفوري؛ يوجد معايير 

وقيم مختلفة للكوارث الطبيعية؛ فالفي�ضان الذي يودي بحياة مئات الآلف من النا�ص يبدو اأقل كارثيًة 

من حوادثنا المجتمعية الحالية، ويوجد اأي�ضا معايير مختلفة لتقييم الإهانات ال�ضخ�ضية؛ فاأحيانا تبدو 

القا�ضي �ضيئا  ال�ضرب  الآخر  البع�ص  يعتبر  بينما  للبع�ص،  باليد مهينًة  اأو حركُة رف�ٍص  ابت�ضامُة �ضخريٍة 

م�ضموحا به في �ضياق المرح والمزاح، ويوجد اأي�ضا معايير مختلفة لتقييم العقاب وال�ضر؛ فالحب�ص لمدة 

اأو حتى الحب�ص في غرفة معزولة، مع طعام  كالخبز واللبن فقط ؛ كّل ذلك  اأو النفي من البلد،  �ضهر، 

بينما  والثورة،  بالغ�ضب  ال�ضحف  لذلك عواميد  ويمالأ  للخيال،  اأمرا ممّزقا  ما  ل�ضخ�ص  بالن�ضبة  ُيعَتَبر 

بالثلج  الجدران  تنك�ضي  حيث  النفرادي  والحب�ص  �ضنة،  وع�ضرين  خم�ص  لمدة  ال�ضجن  عقوبات  تعتبر 

والبرد، وحيث يتم تجريد الم�ضاجين من مالب�ضهم، حتى مالب�ضهم الداخلية، وزج العقالء في م�ضحات 

المجانين ، و�ضرب عدد ل يح�ضى من النا�ص بالر�ضا�ص على الحدود؛ الذين يوا�ضلون الهرب عبرها 

بدون اأّي �ضبب معروف؛ يعتبر كّل هذا اأمرا عاديا ومقبول، بينما نحن نعي�ص في �ضالم داخلي ب�ضاأن ذلك 

الجزء الغريب من العالم الذي ل نعرف عنه �ضيئا تقريبا، والذي ل ي�ضلنا منه اأّية اأنباء غير التافه منها، 

والتخمينات القديمة عن طريق القليل من المرا�ضلين.

 ومع ذلك، ل يمكننا انتقاد الروؤية الب�ضرية بخ�ضو�ص هذه الزدواجية، اأو عدم الفهم ال�ضادم لحزن 

اإن�ضان ُخلق على هذا الحال، وهو - بالن�ضبة اإلى جميع الب�ضر - عبارة عن  اإن�ضان اآخر بعيد ولماأ�ضاته؛ 

كتلة واحدة م�ضمتة، ولي�ص هناك فهم متعارف عليه لماهيته، وذلك ما يوؤدي اإلى خطر الدمار العنيف 

الو�ضيك. 

ل ي�ضتطيع عالم واحد، اأو ب�ضرية واحدة اأن تقف �ضامدة اأمام �ضتة اأو اأربعة اأو حتى اثنين من معايير 

اإن  بالحيرة.  والهتزاز؛ ما ي�ضيبنا  الإيقاع  والتباين في  التفاوت  يق�ضمنا هذا  اأن  الطبيعي  القيم؛ فمن 

الإن�ضان الذي يحمل قلبين لي�ص له مكان في هذا العالم، ولن ن�ضتطيع العي�ص معا بع�ضنا اإلى جانب البع�ص 

الآخر  على اأر�ص واحدة.

5

ولكن من ذا الذي �ضيقوم بتن�ضيق معايير القيم هذه؟ وكيف ذلك؟ من ذا الذي �ضيخلق لهذا العالم 

نظام َفْهمٍ  واحدا؟ نظاما ي�ضلح للخير وال�ضر، المحتمل وغير المحتمل، كما يتم التفرقة بينها اليوم؟ من 

ذا الذي �ضيو�ضح للب�ضر ما هو ثقيل حقا وغير مقبول وما ي�ضبب خدو�ضًا �ضطحية خفيفة ؟ من ذا الذي 

ه الغ�ضب نحو ما هو اأفظع ولي�ص نحو ما هو اأقرب؟ من ذا الذي �ضينجح في تحويل هذا الفهم اإلى ما  �ضيوجِّ

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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هو اأبعد من حدود خبرته الب�ضرية ال�ضخ�ضية؟ من ذا الذي يمكنه اأن ينجح في تو�ضيح معنى فرحة الآخر 

ب، وينجح في اإي�ضال فهم لالأبعاد التي هو نف�ضه لم يختبرها؟  البعيد وحزنه ، لمخلوق ب�ضري عنيد متع�ضِّ

بهذه الت�ضاوؤلت ُتَعدُّ الدعاية والترويج والتقييد والأدلة العلمية كّلها بال فائدة.

ولكن، ولح�ضن الحّظ، يوجد و�ضيلة نافعة في عالمنا، وتلك الو�ضيلة هي الفّن و الأدب، اإذ يمكن لهاتين 

الو�ضيلتين �ضنع المعجزات؛ فبهما ي�ضتطيع الإن�ضان اأن يتغلب على انح�ضاره في خبراته ال�ضخ�ضية ليمر 

الخبرات  كّل  ل  ُيَحوِّ الفّن  اإن  الأر�ص.  على  المحدودة  حياته  فترة  طوال  منها  فيتعلم  الآخرين  بخبرات 

الأبدية غير الماألوفة بكّل اأعبائها واألوانها وخنادق الحياة بها، و يعيد خلق تجربة غير معروفة في الدم ، 

وي�ضمح لنا بامتالكها،  وكاأنها ملك لنا، واأكثر من ذلك، اأكثر من ذلك بكثير؛ اإن كّل البلدان وكّل القارات 

يعيد بع�ضها اأخطاء البع�ص الآخر، مع انق�ضاء الزمن وعبر قرون من الزمان. ثم يمكن للمرء اأن يفكر: 

باإمكان كّل �ضيء اأن ي�ضبح وا�ضحا،  ولكن ل؛ كّل ما تعر�ضت له بع�ص الأمم وفكرت به ورف�ضته، يكون 

بالن�ضبة  اإلى لأمم الأخرى عندما يحدث معها ،اكت�ضافا مفاجئا وكاأنه يعرف لأول مرة، وها اأنا ذا اأقول 

مرة اأخرى: اإن البديل الوحيد لخبرات لم نع�ضها باأنف�ضنا من قبل، هو الفّن والأدب؛ اإنهما يملكان قدرة 

اإنهما قادران على نقل خبرة  والعادات والهياكّل الجتماعية.  اللغة  النظر عن اختالفات  هائلة،  بغ�ص 

الحياة من اأمة باأكملها اإلى اأمة اأخرى، كما يمكنهما نقل محاكمة قومية قا�ضية ا�ضتّمرت عددًا من العقود 

اإلى اأمة غير خبيرة بها، مع الحفاظ على نقل المعلومة دون تحميلها ما لي�ص فيها، �ضواء اأكان ذلك عن 

للتاريخ  الم�ضهب  ال�ضرد  الحد من  اإلى  يوؤدي  بدوره  وهذا  الكارثي،  ه  التوجُّ كان خطاأ  اأم  المبالغة  طريق 

الب�ضري؛ اإنها حقا َمِزيَّة عظيمة ونبيلة للفّن، وها اأنا ذا اأتذكرها اليوم من عنوان نوبل و اأنقلها اإليكم.  

الأدب هو  ثمَّ ي�ضبح  اإلى جيل، و من  الجدال، من جيل  اأظهر تجارب مكثفة، ل تقبل  الأدب قد  اإن 

الذاكرَة الحيَة لالأمة؛ فهو يحفظ تاريخها وي�ضعل بداخله وهج ذلك التاريخ ، وي�ضعه في ماأمن من الت�ضويه 

والفتراء، وبهذا ال�ضكّل يحمي كلٌّ من الأدب ، واللغة معًا،  روح الأّمة  . 

الح�ضارات  بوتقة  في  واأعراق  اأمم  وذوبان  م�ضتويات،  في  الأمم  ترتيب  كان  الما�ضي،  الزمن  )في 

لمن  واإنه  اآخر،  اأمرًا  تبقى  مناق�ضته  ولكن  الراأي،  مع هذا  اأتفق  ل  اإنني  معروفًا(.   اأمرًا  لها  المعا�ضرة 

المالئم هنا اأن نقول: اإن اختفاء الأمم يمكن اأن ي�ضبب فقرًا لالإن�ضانية ليقلُّ عن الفقر الذي �ضي�ضيبها 

لو اأ�ضبح جميع الب�ضرمت�ضابهين، لهم ال�ضخ�ضية ذاتها والوجه ذاته؛ اإن الأمم هي ثروة الجن�ص الب�ضري، 

توجهاتهم  بداخلهم  ويحملون  الخا�ضة،  األوانهم  لديهم  الب�ضرالعاديون  فحتى  الجمعية؛  و�ضخ�ضيته 

الخا�ضة لمقا�ضدهم الروحية المقد�ضة.

»لحرية  انتهاكًا  فقط  يعد  ل  التدخل  هذا  فاإن  اأدبها؛  في  بالتدخل  لل�ضلطة  ت�ضمح  لأّمة  ويل  لكن، 

بذاتها، وحرمانها من وحدتها  لوعيها  ،وفقدها  لذاكرتها،  وتحطيم  الأّمة،  لقلب  بل هو هالك  الن�ضر«، 
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فهم  عن  بع�ضهم  يتوقف  عندها  المواطنين  فاإن  للغة،  المفتر�ضة  الوحدة  من  الرغم  وعلى  الروحية؛ 

فيما  اإلى  ل  نف�ضها؛  عن  اأبدًا  تتحدث  اأن  دون  من  وتموت  تهرم  ال�ضامتة  الأجيال  اإن   . الآخر  بع�ضهم 

بينها ، ول اإلى اأجيالها القادمة. وعندما ُيعاب على كتاب مثل  )اأكماتوفا( و)زاميجاتين( - وقد ُدفنوا 

لكّلماتهم  �ضدى  اأّي  هناك  يكن  لم  حيث  موتهم،  حتى  �ضمت  في  اأبدعوا  اأنهم   - حياتهم  طوال  اأحياًء 

 التي كتبوها، فهذا اإذن ل يعد ماأ�ضاَتهم وحدهم، ولكنه اأمر موؤ�ضف لالأّمة كّلها، وخطر يهددها باأ�ضرها،

في بع�ص الحالت ، ُيَعدُّ هذا ال�ضمت، عندما تكون نتيجته هي التوقف عن فهم التاريخ في مجمله، خطرا 

يهدد الجن�ص الب�ضري ككّل.

6

لقد ا�ضتعلت مناق�ضات عديدة و�ضاخنة وغا�ضبة  في اأوقات مختلفة وبالد مختلفة ب�ضاأن ما اإذا كان 

ْيِن لذواتهما، اأم اأن عليهما اللتزام دائما بواجبهما نحو المجتمع ،  يجب على الفّن والفّنان اأن يعي�ضا ُحرَّ

وخدمته ب�ضكّل غير متحيز.  بالن�ضبة اإلي ل اأجد اأّي م�ضكّلة، ولكني اأمتنع وجوبا عن اإ�ضعال الجدال مرة 

اإن خطاب »األبرت كاُم�ص« لنوبل، ُيعد من اأعظم الإ�ضهامات في هذا المو�ضوع واأذكاها ، واأودُّ  اأخرى.  

ب�ضعادة اأن اأ�ضارك بتقديم خاتمة هذا الخطاب لكم. في الواقع، لقد احتفى الأدب الرو�ضي – بالفعل،  و 

لعقود عديدة - بميله اإلى  عدم ال�ضتغراق تمامًا في تاأمله لنف�ضه، واإلى عدم التحليق عبثا، واأنا ل اأخجل 

الآن  بعيد،  وحتى  الرو�ضي، منذ زمن  الأدب  لقد كان  اأمكنني ذلك؛  ما  التقليد  ال�ضتّمرار في هذا  من 

متعلقا بفكرة اأن الكاتب لديه الكثير ليقّدمه داخل مجتمعه، واأن من واجبه اأن يفعل ذلك.

يجب األ ننتهك  حق الفّنان في التعبير عن خبراته ال�ضخ�ضية وتاأمالته الذاتية، بغ�ص النظر عن اأّي 

مما يحدث في العالم؛ فالفّنان ليوؤمر، ولكننا نعاتبه ونرجوه ونحثه ونجتذبه، هذا ماهو بالفعل م�ضموح 

لنا، وعلى الرغم من اأنه يقوم بتطوير موهبته، لكن الجزء الأكبر يخلق معه عند ولدته كمخلوق متكامل، 

واإن نعمة الموهبة تفر�ص م�ضوؤوليَّات على اإرادته الحرة. يمكن اأن نفتر�ص اأن الفّنان ل َيدين باأّي �ضيء 

لأحد، ورغم ذلك فاإّنه من الموؤلم اأن نراه ينكم�ص على نف�ضه في عالمه الذي خلقه بنف�ضه، اأو هائمًا في 

ف�ضاءاته الذاتية، ويمكن اأن ي�ضلم العالم الحقيقي لمرتزقة، هذا اإذا لم تكن تلك الفئة عديمة القيمة 

ومختلة فعاًل.

لقد ثبت اأن قرننا الع�ضرين يت�ضم  بالق�ضوِة ال�ضديدة التي فاقت ق�ضوة  القرون الما�ضية، خا�ضة في 

الخم�ضين �ضنًة الأولى منه؛ فلم تزل اآثاُرها المرعبُة قائمة؛ فلقد ان�ضق عالمنا وتبعثر ب�ضبب تلك الم�ضاعر 

اإلى الزمن البدائي، زمن الكهوف، كالطمع والح�ضد وانعدام ال�ضيطرة والعداء  القديمة التي ترجع بنا 

المتبادل، متخذًة لها اأ�ضماء م�ضتعارة عابرة اأكثر احتراما، مثل �ضراع الطبقات، و�ضراع الأعراق، و�ضراع 

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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العامة، وخالفات التحاد التجاري. لقد اأ�ضبح  مو�ضوع رف�ص الحلول الو�ضطية الذي �ضاع في الع�ضور 

 نظرّيًا ، وهو يعدُّ ف�ضيلة اأو قيمة في الأرثوذوك�ضية، وقد ترتب على رف�ص الحلول الو�ضطية 
ً
الأولى مبداأ

ماليين الت�ضحيات في حروب اأهلية ل تتوقف، وهذا ي�ضع ن�ضب اأعيننا اأنه لي�ص هناك ما هو ثابت، واأن 

القيم العالمية مثل الخير والعدل جميعها تتغير وتتبدل؛ فالقاعدة اإذن اأن تفعل ما فيه م�ضلحتك. �ضرعان 

ما تجد اأّية مجموعة محترفة، تقوم على ا�ضتغالل الفر�ص، هذه القاعدة لت�ضتفيد منها، حتى واإن كانت 

�ضعبة المنال، حتى و لو كانت اأكثر مما تحتاج، و هي لتهتم للمجتمع حتى و لو انهار باأكمله. لو نظرت من 

الخارج ف�ضتجد اأن وفرة ما يقذفه  المجتمع الغربي في العالم من واردات قد و�ضل اإلى  الحد الذي �ضار 

معه ا�ضتقرار النظام  قلقًا وعر�ضة  بذلك لالنهيار بال�ضرورة. وينت�ضر العنف ب�ضكّل كبير في كّل اأنحاء 

العالم منت�ضرًا، وبكّل �ضفاقة، م�ضتهينًا بكّل القيم والحدود االتي  تفر�ضها عادًة دول القانون، لمباليًا 

بحقيقة اأن عقمه التاريخي مثبت عبر الع�ضور. والأكثر  من ذلك هو اأن ما ينت�ضر  في الخارج لي�ص القوة 

البدائية الفجة  فقط ، بل وتبريرها  والحتفاء بها بابتهاج اأي�ضًا؛  لقد �ضيطر على العالم العتقاد باأنه 

يمكن للقوة عمل اأّي �ضيء، واأما العدالة فهي عاجزة عن القيام ب�ضيء. 

اإن »�ضياطين« دو�ضتيف�ضكي، التي ُتَعد كابو�ضا اإقليميا وا�ضح المعالم، تزحف عبر العالم اأمام اأعيننا، 

طريق  عن  وتدميرها  الح�ضارة  زلزلة  على  عزمها  معلنًة  بدخولها،  يوما  تحلم  لم  التى  البالد  تغزو 

الختطافات والتفجيرات واإ�ضعال النيران خالل الأعوام الأخيرة الما�ضية! وربَّما ينجحون بذلك فعال. 

اإن ال�ضغار الذين ل يملكون اأّي نوع من اأنواع الخبرة، ولم يعي�ضوا �ضنوات من المعاناة اأو الفهم للحياة، 

يعيدون التخبط والف�ضاد الرو�ضي الذي ارتكبناه في القرن التا�ضع ع�ضر، يعيدونه بكّل �ضعادة وفرحة ظنا 

منهم اأنهم اكت�ضفوا �ضيئًا جديدا؛ وهم ي�ضيدون بالتدهور الأخير للحر�ص الأحمر ال�ضيني البائ�ص بو�ضفه 

مثال �ضارا.

عند غياب الفهم لجوهر الب�ضرية العتيق، و�ضيطرة نوع من الثقة ال�ضحلة ال�ضاذجة في قلوب تنق�ضها 

الخبرة؛ يبداأ ال�ضراخ: َفْلُنَنحِّ هوؤلء الطغاَة الق�ضاَة، وتلك الحكومات الج�ضعَة، وهوؤلء الجدد )يق�ضدوننا 

نحن!(، ولنن�ضر العدل والتفاهم بالتخلي عن ال�ضالح. ولكن بعيدا عن ذلك! ...  ل يجروؤ هوؤلء الذين 

عا�ضوا اأكثر وفهموا اأكثر، هوؤلء الذين يعار�ضون اأولئك ال�ضغار، على المعار�ضة حتى ل يظهروا بمظهر 

»المحافظين«، بل ي�ضل الأمر، اأحيانًا ، اإلى التملق؛ اإنها ظاهرة رو�ضية اأخرى ظهرت في القرن التا�ضع 

على  الما�ضي  اإلى  ميونخ   روح  تتراجع  لم  الم�شتفحلة،  المراوغات  عبودية  دو�ضتيف�ضكي  �ضماها  ع�ضر 

توغلت  اإن روح ميونخ  القول  اأجروؤ على  اإنني  بل  لم تكن مجرد حلقة عابرة مخت�ضرة،  ؛ وهي  الإطالق 

المفاجئ  الهجوم  هذا  به  يعار�ص  �ضيئا  الخجول  المتح�ضر  العالم  يجد  ولم  الع�ضرين،  القرن  وتخللت 

لإعادة اإحياء الوح�ضية ال�ضافرة غير تقديم التنازلت مع البت�ضامات؛ اإن روح ميونخ تعد مر�ضا ي�ضيب 
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اإرادة الأ�ضخا�ص الناجحين. اإنها هي تلك الحالة اليومية لهوؤلء الذين كر�ضوا حياتهم لل�ضعي وراء الغنى 

والرخاء المادي مهما كّلفهم الأمر، باعتباره الهدف الرئي�ضي لوجودهم الدنيوي؛ هوؤلء النا�ص - وهناك 

الكثير منهم في عالم اليوم – يختارون ال�ضلبية والتراجع، ليمنحوا اأنف�ضهم وقتا اأطول قليال في الحياة، 

�ضيء  كّل  اأن  ف�ضترى،   ، غدًا  »اأما  ويقولون:  اليوم،  ال�ضعاب  دوامات  في  الدخول  من  اأنف�ضهم  وليمنعوا 

؛ يمكننا فقط اأن  �ضيكون على ما يرام.  )ولكن ل �ضيء اأبدا يكون على ما يرام! فما َثَمُن الجبِن اإل ال�ضرُّ

نح�ضد ال�ضجاعة والن�ضر عندما نجروؤ على تقديم ت�ضحيات(.

وفوق كّل ذلك، الب�ضرية مهددة بخطر الدمار الناتج عن حقيقة اأن العالم الم�ضغوط  والفا�ضد على 

ال�ضعيد المادي لي�ضمح  بالندماج الروحي؛ لي�ضمح  لذرات المعرفة والتعاطف اأن تقفز من ن�ضف العالم 

اإلى الن�ضف الآخر. اإن هذا الأمر يمثل في الواقع خطرا متف�ضيا، األ وهو احتكار المعلومات وكتمانها بين 

اأجزاء الكوكب؛ يعرف العلم  المعا�ضر اأن كتمان المعلومات يوؤدي اإلى الفو�ضى والدمار الكامل. 

لذلك   ، مبهمة  �ضياق منطقة  في  وهمًا  الدولية  والتوقيعات  التفاقات  يجعل من  المعلومات  كبح  اإن 

على  �ضيئًا  وليكّلف  �ضهاًل  اأمرًا  ن�ضيانها  اأكثر-  الأمر  لتب�ضيط  اأو   - التفاقيات  تف�ضير  اأمراإعادة  ي�ضبح 

الإطالق، كاأنها لم تكن موجودة يوما من الأ�ضا�ص؛ )لقد فهم اأورويل ذلك منذ البداية(، هذه المنطقة 

المبهمة ليقطنها �ضكان من الأر�ص، بل محا�ضيل دخيلة من المريخ؛ فالنا�ص لي�ص لديهم علم عن باقي 

الأر�ص، وليتخيلون وجود ذكاء اآخر في مكان اآخر منها، لذلك فهم م�ضتعدون دائمًا للذهاب اإليه  وتدميره 

بمنطلق من قناعة مقد�ضة باأنهم يحررونه و اأنهم »المحررون«.

منذ ربع قرن، ن�ضاأت منظمة الأمم المتحدة مما اأيقظ  الأمل في قلب الب�ضرية، ولكن لالأ�ضف، في 

عالم غير اأخالقي، ُوِلَدْت تلك المنظمة اأي�ضا بال اأخالق؛ اإنها لي�ضت منظمة لالأمم المتحدة،بل منظمة 

ة، والحكومات  يَّ للحكومات المتحدة، حيث تت�ضاوى فيها جميع الحكومات؛ الحكومات التى انُتخبت ِبُحرِّ

التى ُفر�ضت على �ضعوبها، والحكومات التي اغت�ضبت ال�ضلطة عن طريق ال�ضالح؛ تحر�ص منظمة الأمم 

المتحدة على حرية بع�ص الأمم وتهمل حرية البع�ص الآخر اعتمادا على التحيز النفعي لأغلبية من في 

المنظمة، وتتجاهل المنظمة الحر�ص على اإجراء التحقيقات في الق�ضايا الخا�ضة،  مثل اآهات اأفرادها 

من ال�ضعوب  الب�ضيطة المتوا�ضعة و�ضراخهم وتو�ضالتهم ، التي لت�ضكّل �ضيئًا مهمًا لتلك المنظمة العظيمة 

المتحدة  الأمم  منظمة  تبذل  ولم  اإليها،  تلتفت  المنظمة   يجعل  الذي  بالحجم  لي�ضت  الق�ضايا  فتلك  ؛ 

مجهودا في جعل وثيقة اإعالن حقوق الإن�ضان، والتي تعد اأف�ضل وثيقة على مدى 25 عامًا، اإلزامية لجميع 

تلك  لحكم  الخا�ضعة  الب�ضيطة   ال�ضعوب  تلك  خانت   ، َثمَّ  من  المنظمة،  لع�ضوية   ك�ضرط  الحكومات 

الحكومات التي لم يختاروها.

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين



26

كّلها  العملية  الب�ضرية  خطوات  واأن  ظاهريًا،  العلماء  بيد  محكوم  كّله  المعا�ضر  العالم  اأن  يبدو  قد 

اأن تعتمد في حركتها على نية العلماء الح�ضنة  اأن على خطوات العالم  محددة عن طريقهم؛ وقد يبدو 

الأمثلة   نجاح  منذ  النطباع  هذا  كّل  خذ 
ُ
اأ لقد  ال�ضيا�ضيين؛  على  ولي�ص  العالمي  تفكيرهم  وعلى  تحديدًا 

القليلة التي اأظهرت كم يمكن اأن تتحقق الأ�ضياء التي ُي�ْضَعى اإلى تحقيقها عندما يتعاون اأبناء العالم معّا، 

ولكن ل؛ لم يظهر العلماء اأّي محاولة وا�ضحة تعبر عن اإرادتهم في اأن ي�ضبحوا قوة م�ضتقّلة ومهمة في 

�ضياق الب�ضرية، فهم يق�ضون اجتماعات باأكملها يتن�ضلون من معاناة الآخرين، مف�ضلين البقاء في بوتقة 

العلوم الآمنه ؛ لقد ب�ضطت روح ميونخ عليهم جناح ال�ضعف.

فما  دور الكاتب في هذا العالم القا�ضي المتحرك المنق�ضم على نف�ضه المنتظر على حافة مدمراته 

الع�ضرة، ومكانه فيه ؟ في كّل الأحوال نحن غير قادرين على اإيقاف �ضرب ال�ضواريخ، نحن غير قادرين 

حتى على دفع اأ�ضغر عربات اليد؛ و نر�ضى باإهانة هوؤلء الذين ل يحترمون اإل القوة المادية. ولكن هل من 

العادي - اأي�ضا - اأن نتراجع اإلى لخلف، واأن نفقد اإيماننا في ثبات الخير والحق،  وفي حتمية الحقيقة، 

و اأن نكتفي بمجرد اإر�ضال المالحظات المريرة المتفرقة  للعالم، ب�ضاأن:  كيف  اأ�ضبح العالم حالة من 

الف�ضاد ميوؤو�ضا منها، وكيف ف�ضد الرجال، وكم هو �ضعب على الأرواح الجميلة النظيفة اأن تعي�ص بينهم؟

ولكننا حتى لم نلجاأ اإلى هذه الرحلة؛ لن ي�ضتطيع اأّي �ضخ�ص الهرب من كّلمة كان قد اأخذها على 

عاتقه، فالكاتب لي�ص ذلك القا�ضي المنف�ضل الذي يحكم على خلفائه ومعا�ضريه، بل اإنه متواطئ، وله 

يد في كّل ال�ضر الُمرتَكب في اأر�ضه من قبل رجال بلده؛ فاإذا ما اأغرقت دبابات وطنه ، بالدماء ، اأر�ضًا 

غريبًة ، يومًا ،فهذا يعني اأن عالمات العجز و ال�ضيخوخة قد اأ�ضابت وجه الكاتب لالأبد، واإذا ما قاموا في 

ليلة محتومة بخنق �ضديقه المخل�ص النائم ف�ضتكون يد الكاتب مليئة بالكدمات التي �ضببها هذا الحبل 

الخانق، واإذا قام مواطنوه المعا�ضرون له باإعالن انت�ضار النحراف على العمل المخل�ص، واإذا ا�ضت�ضلموا 

لإدمان المخدرات وا�ضتغالل الرهائن فل�ضوف تندمج قذارتهم مع نف�ص الكاتب.

هل �ضنملك الجراأة يوما لنعترف اأننا غير م�ضوؤوليَّن عن جروح العالم في يومنا هذا؟

7

مع ذلك اأ�ضعر بالبهجة، واأني على وعي حي بالأدب العالمي، بو�ضفه  قلبا واحدا كبيرا، يدق بنب�ضات 

تحمل اهتمامات عالمنا وم�ضاكله ، على الرغم من اأنه قد يتم تقديمه وفهمه ب�ضكّل مختلف في كّل زاوية 

من زوايا العالم. 

العالمي  الأدب  القديمة، مفهوم  الأزمان  القديمة، ظهر، حتى في  القومية  الآداب  النظر عن  بغ�ص 

كمختارات تتجاوز قمم الآداب القومية، وكمجموع اإجمالي للتاأثيرات الأدبية المتبادلة، ولكن بمرور الوقت 
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انتهى هذا ، و اأ�ضبح القراء والكتاب على دراية بالإنتاج الأدبي لكتاب اللغات الأخرى، ولكن هذه المعرفة 

ما لقرون، لذلك تاأخر التاأثير المتبادل وُك�ضفت مختارات قمم  تاأتي متاأخرة عن معا�ضرة زمن الإنتاج  ربَّ

الأدب القومي لعيون الجيل التالي ولم يرها المعا�ضرون. ولكن، هناك اليوم تبادل فوري - تقريبًا - بين 

كتاب دولة معينة وكتاب وقراء دولة اأخرى، لقد �ضهدت هذا بنف�ضي؛ فبع�ص كتبي التي، لالأ�ضف، لم ُتن�ضر 

في بلدي، لقت جمهورًا متجاوبًا في جميع اأنحاء العالم على الرغم من الترجمات ال�ضريعة وال�ضيئة في 

اأغلب الأحيان؛ فالكتاب الغربيون المميزون ك«هينريك بول« قاموا باإجراء تحليٍل نقدٍي لها، وخالل كّل 

تلك الأعوام المن�ضرمة، لم ت�ضقط اأعمالي وحريتي، بل تعلقت في الهواء، وكاأنها مرتكزة في الهواء على 

الال�ضيء، بعك�ص جميع قوانين الجاذبية، على الغ�ضاء الأخر�ص غير المرئي من التعاطف العام ؛ يرجع 

هذا، وبكّل عرفان بالجميل ، اإلى ما تعلمته وما تلقيته من دعم من )اأخوية( الكتاب العالمية، وهو ما لم 

اأتوقع حدوثه. لقد ُده�ْضُت، في عيد ميالدي الخم�ضين، واأنا اأتلقى التهاني من كتاب غربيين م�ضهورين، 

ولم اأتعر�ص لأّي �ضغط كي اأعبر دون اأن يالحظني اأحد.. 

قام جدار الدفاع عني خالل الأ�ضابيع الخطرة التي ق�ضيتها بعد عزلي من رابطة الكتاب،  �ضنعه اأبرز 

كتاب العالم لحمايتي من اأ�ضواأ الأحكام، وكانت �ضيافة الكتاب والفّنانين النرويجيين لي مالذًا اآمنًا بعد 

تهديدي بالنفي، واأخيرًا، لم يكن حتى تر�ضيح ا�ضمي للفوز بجائزة )نوبل( مقدمًا من دولتي التي اأعي�ص 

تعبر عن  القومية  الكتاب  اتحادات  تزال جميع  ول  وزمالئه،  مورياك(  )فران�ضوا  من  بل   ، واأكتب  فيها 

دعمها لي موؤخرًا.

الموؤرخون  اخترعه  تعميما  ول  يعد مجرد مختارات مجردة،  لم  العالمي  الأدب  باأن  فهمت  هنا  من 

الب�ضرية  تنعك�ص فيه وحدة  بها بقلبك حيث  ت�ضعر  باأنه ج�ضد وروح، بل وحدة حية  الأدبيون، بل �ضعرت 

النامية. 

ل تزال حدود الدول تتحول اإلى اللون القرمزي الغامق نتيجة ل�ضخونة الأ�ضالك الكهربائية  وانفجار 

نيران الآلت؛ ول تزال وزارات ال�ضوؤون الداخلية تظن اأن الأدب يعد اأي�ضا »�ضاأنًا داخليًا« يقع تحت حكمها، 

و ل تزال ال�ضحف والجرائد تعر�ص عناوين كهذه: » لي�ص لكم الحق في التدخل في �ضوؤوننا الداخلية!« 

لم يعد هناك �ضيء ي�ضمى بال�ضوؤون الداخلية على هذه الأر�ص المزدحمة! اإن الخال�ص الوحيد للب�ضرية 

ال�ضرق  في  النا�ص  اأن  في  ويكمن  الب�ضرية،  كّل  �ضاأن  �ضيء من  كّل  اعتبار  الجميع على  في حر�ص  يكمن 

يهتمون اهتماما �ضديدا بمعرفة ما يظنه الغرب والعك�ص �ضحيح. و اأ�ضبح الأدب، بو�ضفه من اأكثر الأدوات 

الذي  الإح�ضا�ص  هذا  اعتنقت  التي  الأدوات  تلك  من  واحدا  الإن�ضان،  ملكها  التي  والمتجاوبة  الح�ضا�ضة 

يكمن في وحدة الب�ضرية المتنامية وا�ضتوعبته واحت�ضنته ، ولذلك اأتوجه بثقة اإلى لأدب العالمي المعا�ضر، 

اإلى مئات من الأ�ضدقاء الذين لم اأقابلهم فعليا ولن اأراهم ثانية اأبدا.

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين
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الموِحدة   القوة  بت�ضكيل  الذي قام  اأّي قيمة تذكر! من  لنا  اإذا كان  الم�ضاعدة  »اأ�ضدقائي«، فلنحاول 

للتق�ضيم في بالدكم التي  تمّزقها الأحزاب المتنافرة، والحركات والطوائف والجماعات؟ هنا يكمن و�ضع 

الكتاب في جوهر هذه القوة؛ هوؤلءالمعبرين عن لغتهم الأم، وهي القوة الأكثر ربطا لأطراف الأّمة، بل 

بين اأطراف الكرة الأر�ضية في اأّي بقعة يوجد فيها ب�ضر.

اأوؤمن باأن ما يكمن في طيات الأدب العالمي يمكنه م�ضاعدة الب�ضرية في اأوقاتها الع�ضيبة، واأن  اأنا 

الأدب با�ضتطاعته اأن يرى حقيقة ذاته، على الرغم من محاولت  �ضيطرة الأحزاب و المتع�ضبين. 

 يحمل الأدب العالمي في طياته القوة لك�ضف الخبرات والتجارب المكثفة من اأر�ص اإلى اأخرى، ما 

من �ضاأنه اأن يجعلنا نتوقف عن النق�ضام والحيرة، و يجعل م�ضتويات القيم المختلفة تتوافق فيما بينها، 

واأن تتعلم الأمم التاريخ الحقيقي لكٍل منها، ب�ضكّل دقيق على م�ضتوى من الإدراك والوعي الموؤلم، وكاأنها 

تتعر�ص التاريخ نف�ضه ، ومن ثّم، فاإنه من المحتمل اأن تنجو من تكرار الأخطاء الماأ�ضاوية نف�ضها ، ومن 

الممكن لنا - بو�ضفنا فّنانين، تحت ظروف  كهذه، اأن نوزع  في دواخلنا روؤية لحتواء العالم باأكمله؛ في 

منت�ضف العملية �ضنالحظ ما يحدث بجانبنا كما يالحظه اأّي اإن�ضان عادي، وعلى الأطراف �ضنبداأ بر�ضم 

ما يحدث في بقية العالم؛ وبذلك �ضوف نترابط معا ونالحظ اأبعاد العالم.

فَمن عليه اأن ي�ضدر الأحكام غير الكاتب، لي�ص هذا  فقط على الحكومات الفا�ضلة )في بع�ص الدول 

ُتَعد تلك اأ�ضهل طريقة لك�ضب العي�ص؛ اإنها مهنة اأّي رجل غير ك�ضول(، بل على النا�ص اأنف�ضهم اأي�ضًا ، وعن 

ذلهم  الجبان اأو عن �ضعفهم الذي ير�ضون به؟ من �ضي�ضدر الأحكام على ال�ضباب، وعلى القرا�ضنة �ضغار 

ال�ضن الذين ي�ضهرون اأ�ضلحتهم؟  

ينبغي اأن يكون هناك من يخبرنا: ماذا يجب اأن يفعل الأدب �ضد الهجمة العنيفة  القا�ضية الالمحدودة؟ 

ولكن ينبغي  اأّل نن�ضى اأن العنف ل يحيا بنف�ضه ول يمكنه فعل ذلك؛ فهو بال�ضرورة يت�ضابك ويترابط مع 

التزوير والكذب، و تكمن بينه وبينهما  العالقة الأقوى والأعمق والأكثر حميمية؛ وهو يجد مالذه الوحيد 

في الكذب، و الكذب هو �ضنده الوحيد؛ اإن اأّي اإن�ضان يتبنى العنف طريقة له في التعامل مع الأ�ضياء ، هو - 

 له، في بداية مولده يت�ضرف العنف بانفتاح وبكبر، ولكن بمجرد اأن يقوى 
ً
بال�ضرورة - يختار الكذب مبداأ

ويثبت اأقدامه في كّل مكان، يبداأ بال�ضعور بخلخلة الهواء حوله، ول ي�ضتطيع ال�ضتّمرار في الوجود دون 

اأن ينهال علينا بغيمة من الأكاذيب، مغلفة بق�ضور من الكاّلم الطيب؛ ولي�ص عليه  بال�ضرورة اأن ُي�ضعرنا 

بالحنق علنا، كّل ما يطلبه من رعاياه هو  الولء للباطل، التواطوؤ مع الباطل والكذب فقط.

تعد الخطوة الأب�ضط التي يتخذها الإن�ضان ال�ضجاع الب�ضيط هي عدم ال�ضتراك في الباطل، وعدم 

دعم الأفعال الدنيئة وم�ضاندتها! »اإن �ضئتم فاجعلوه  يدخل العالم، لتجعلوه يحكم العالم اأي�ضًا، ولكن لن 

يكون ذلك  بم�ضاعدتي«.
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اأما الكتاب والفّنانون فيمكنهم فعل اأكثر من هذا؛ يمكنهم قهر الباطل وهزيمته! ففي تاريخ �ضراع 

اأن يهزم  للباطل  النا�ص؛ يمكن  الفّن، وهذا - بال �ضكٍّ - وا�ضح لجميع  الفّن دائما ما يفوز  الباطل مع 

اأ�ضياء كثيرة في هذا العالم، ولكنه ي�ضتطيع اأن يهزم الفّن، وبمجرد اأن يت�ضتت الباطل �ضوف يتعرى العنف 

وينك�ضف بكّل قبحه، و�ضوف ي�ضقط العنف والبالء.

اأننا قادرون على م�ضاعدة العالم في وقته الع�ضيب، لي�ص باختالق  اأعتقد  اأ�ضدقائي،  لهذا ال�ضبب، 

الأعذار؛ فنحن ل نملك اأ�ضلحة، ولي�ص باأن نكر�ص اأنف�ضنا لحياة تافهة، بل ببدء الحرب �ضد الباطل !

اإن الأمثال ال�ضعبية التي تتعلق بالحقيقة محبوبة جدا لدى الرو�ص؛ فهي تعطي تعبيرات مده�ضة عن 

الخبرات القومية القا�ضية التي ل ي�ضتهان بها:

»اإن كّلمة الحقيقة تفوق وزن العالم كّله«.  

انطالقًا من هذا الحلم الخيالي، وخرقًا لمبداأ حفظ الكتلة والطاقة، اأقوم بن�ضاطي واأنا�ضد  كّل كتاب 

العالم.

األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين



جائزة نوبل في الأدب 1971

بابلو نيرودا

»لل�سعر الذي، بفعل قوته الجوهرية، 

يحيي م�سير واأحالم قارة باأكملها«
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1971 بابلو نيرودا 

ولد بابلو نيرودا )1904(،  وا�ضمه الحقيقي هو نفتالي ريكاردوريي�ص ، في بلدة بارال في �ضيلي.                                                                        

كان والده موظفا لل�ضكك الحديدية، توفيت والدته بعد فترة وجيزة من ولدته، وتربى يتيمًا. بداأ في 

�ضن مبكرة بالم�ضاهمة ببع�ص المقالت لل�ضحافة.وفي عام 1920، اأ�ضبح كاتبًا م�ضاهمًا في مجلة اأدبية 

»�ضيلفا اأو�ضترال« تحت ا�ضم م�ضتعار بابلو نيرودا، الذي اعتمده  في ذكرى ال�ضاعر الت�ضيكو�ضلوفاكي يان 

اأن�ضطته  جانب  اإلى  الأول )1923(.  كتابه  في  كتبها  التي  الق�ضائد  ن�ضربع�ص  نيرودا )1891-1834(. 

الأدبية، در�ص نيرودا اللغة الفرن�ضية والتربية في جامعة �ضيلي في �ضانتياغو. وفي مار�ص عام 1921  �ضافر 

اإلى �ضانتياجو ل�ضتكمال درا�ضته في اللغة الفرن�ضية ، و ا�ضترك نيرودا في المظاهرت الثورية التي اندلعت 

في البالد اآنذاك. و�ضعته الحكومة م�ضوؤول عن عدد من القن�ضليات الفخرية، بين عامي 1927 و 1935، 

اآير�ص، بر�ضلونة، ومدريد. ورغم  اإلى عدة بلدان منها بورما، �ضيالن، جاوة، �ضنغافورة، بوين�ص  ف�ضافر 

كونه قد عمل �ضفيرا في العديد من الدول الأوروبية اإل اأنه كان موؤمنا بال�ضيوعية -  التي اندلعت �ضرارتها 

في رو�ضيا -  فقد راآها  المنقذ الحقيقي والحل ال�ضحري لكّل الم�ضكاّلت. ورغم المتاعب التي �ضببها له 

هذا التجاه ال�ضيا�ضي اإل اأنه ظل متم�ضكا به اإلي حد ا�ضتقالته من عمله الدبلوما�ضي . 

ال�ضريالية  الق�ضائد  اأخرى، جمع  اأعمال  بين  ال�ضعبة، من  الفترة  تلك  ال�ضعري خالل  اإنتاجه  �ضمل 

الباطنية، ري�ضيدن�ضيا اإن ل تييرا )1933(، والتي تميز بها اأدائه الأدبي.

اللغة  اإلى  مرة  من  اأكثر  ترجمت  التي  يائ�ضة«،  واأغنية  حب  ق�ضيدة  »ع�ضرون  مجموعاته  اأ�ضهر  من 

العربية، »في هذه الليلة، اأنا قادر على كتابة اأكثر الق�ضائد حزنًا«، ثم  كتب �ضيرته الذاتية بعنوان »اأ�ضهد 

اأنني قد ع�ضت« وترجمت اإلى العربية منذ ال�ضبعينات من القرن الما�ضي.  

 في  21  اأكتوبر عام 1971  يفوز نيرودا بجائزة نوبل في الأدب وعندما يعود اإلي ت�ضيلي ي�ضتقبله الجميع 

باحتفال هائل في ا�ضتاد �ضانتياجو ويكون علي راأ�ص الحتفال الرئي�ص الت�ضيلي �ضلفادور الليندي. توفي 

نيرودافي 23  �ضبتمبر 1973 متاأثرا بمر�ضه وباإحباطه من النقالبيين ، قال بهم »لقد عادوا ليخونوا ت�ضيلي 

من جديد«.

بابلو نيرودا
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اإلى المدينة الرائعة

�ضيكون خطابي هذا مثل رحلة طويلة؛ رحلة مررت فيها بمناطق بعيدة، تقع على الطرف الآخر  من 

العالم، ولكن هذا ليمنع اأن  تكون الم�ضاهد �ضبيهة بالمناظر الطبيعية المعزولة الهادئة في �ضكاندينافيا؛ 

جدا،  بعيدة  الت�ضيليين،  نحن  بالدنا،  الجنوب،  اأق�ضى  اإلى  بالدي  عليه  تمتد  الذي  الطريق  اأق�ضد  اأنا 

لدرجة اأن حدودنا تتالم�ص ، تقريبا،  مع القطب الجنوبي؛ تذكرنا بجغرافيا ال�ضويد التي ت�ضل راأ�ضها اإلى 

المنطقة ال�ضمالية الجليدية لهذا الكوكب.   على المرء اأن يعبر اإلى هناك، عبر تلك الم�ضاحات الوا�ضعة، 

اإلى بلدي الأ�ضلي، حيث �ضغلتني اأحداث �ضقطت في غياهب الن�ضيان بالفعل ؛  لقد كنت مجبرا اأن اأعبر 

ي�ضعب  التي  المناطق  تلك  ال�ضخمة  الغابات  جعلت  الأرجنتين.  مع  بالدي  حدود  لأجد  الأنديز  جبال 

الو�ضول اإليها، ت�ضبه النفق، و كانت من خالله �ضرية وممنوعة؛ حيث ل يوجد اإل بع�ص العالمات الباهتة 

الأربعة نركب فوق  واأ�ضحابي  اأنا ذا  ، وها  اأو طرق  اأّي م�ضالك  لم يكن هناك  الطريق،  تدلنا على  التي 

ظهور الخيل نم�ضي ُقدمًا في طريقنا المتعرج، محاولين تجنب العقبات التي �ضكّلتها الأ�ضجار ال�ضخمة، 

والأنهار التي ي�ضتحيل عبورها، والمنحدرات الهائلة، والم�ضاحات الثلجية الوا�ضعة المقفرة ؛ ن�ضعى، على 

غير هدًى، اإلى البقعة التي تكمن فيها حريتي. كّل الذين كانوا معي، كانوا يعرفون كيف ي�ضقون طريقهم 

اإلى الأمام بين اأوراق الغابة الكثيفة ، ولكنهم ، لي�ضعروا باأمان اأكثر، قاموا بترك عالمات هنا  وهناك في 

لحاء الأ�ضجار العظيمة بوا�ضطة الُمدى والأدوات التي حملوها لو�ضع عالمات على الم�ضارات التي �ضوف 

ُتتَّبع، مرة اأخرى،  في طريق العودة عندما يتركونني وحدي لم�ضيري.

لل�ضجر  والأبي�ص  الأخ�ضر  ال�ضمت  مع   ، لها  لحدود  وح�ضة  ت�ضكنه  طريقه  في  ُقُدما  منا  كّل  م�ضى 

الكثيف في الغابة، والنباتات ال�ضخمة فوق التربة العتيقة التي تراكمت على مر قرون، وجذوع ال�ضجر 

ا محاطين بعالم الطبيعة المبهر وال�ضري،  المائل الذي بدا وكاأنه عقبات خلقت حديثًا لتعطل م�ضيرتنا . كنَّ

الذي كان، في الوقت نف�ضه ي�ضكّل تهديدًا خطيرًا من البرد والثلج والُظْلم

لمهمتي.  الملحة  والمطالب   ، وال�ضمت  الخطر  والوح�ضة،  العزلة  واحدًا:  �ضيئًا  �ضيء  كّل  اأ�ضبح  لقد 

اأو المجرمون العاديون  اأن يكون المهربون  اآثار باهتة جدا، من المحتمل  قمنا في بع�ص الأحيان باتباع 

قد خلفوها في اأثناء فرارهم، ولم نكن نعلم ما اإذا كانوا قد ماتوا، اأم فاجاأتهم اأيادي ال�ضتاء المثلجة، اأو 

العوا�ضف الثلجية المخيفة، التي َتهيج فجاأة في جبال الأنديز، وتبتلع الم�ضافر وتدِفنه تحت �ضبع طبقات 

اأن األحظ �ضيئًا ما على كاّل جانبي الممر في هذه البرية الموح�ضة، �ضيء  من الثلج الأبي�ص. ا�ضتطعت 

يف�ضح الن�ضاط الب�ضري. لقد تراكمت العديد من الأغ�ضان التي �ضمدت طوال العديد من ف�ضول ال�ضتاء، 

بابلو نيرودا
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مع قرابين قدمها مئات من الأ�ضخا�ص الذين �ضافروا عبر هذا المكان، وتالل ب�ضيطة �ضنعت في ذكرى 

الذين لم  المكان هوؤلء  الذين �ضقطوا على الطريق، فيتذكر كّل من يمر بهذا  الذين  دفنوا تحتها من 

يتمكنوا من ال�ضمود، ولكنهم بُقوا هنالك تحت الثلج اإلى الأبد.  قام رفاقي اأي�ضا بقطع اأغ�ضان الأ�ضجار 

ال�ضخمة التي كانت تنحني فوق روؤو�ضنا، باأ�ضلحتهم ،  و القطع من �ضجر ال�ضنديان الذي �ضقطت اآخر 

اأوراقه وتناثرت قبل عوا�ضف ال�ضتاء، حتى اأنا قمت بترك عالمة على َتّلة كّل قبر ، بطاقة زيارة �ضنعت 

الم�ضافرين غير  ت�ضم  التي  القبور  تلك  اأكثر من  اأو  واحدًا  لأزين  الغابة،  �ضجر من  اأو فرع  الخ�ضب  من 

المعروفين.

قبل ذلك اليوم، كان علينا اأن نعبر نهرا، هناك في اأعلى قمم الأنديز، حيث تجري تيارات �ضغيرة 

ت�ضب في الأ�ضفل بقوة متدفقة ع�ضوائية ومجنونة، فت�ضكّل تلك التيارات �ضاللت تثير الأر�ص والأحجار 

بالعنف الذي تجلبه معها من الأعالي، ولكننا هذه المرة وجدنا مياها هادئة ، على امتداد م�ضاحة وا�ضعة، 

ت�ضبه المراآة، وكان بالإمكان عبورها ب�ضهولة. عندما بداأت الخيل بعبورها، لم تعد تجد  موطئا لأقدامها، 

فبداأت بال�ضباحة تجاه ال�ضفة الأخرى؛ لم يلبث ح�ضاني اأن انغمر بالماء تماما ، فبداأت اأغو�ص واأرتفع؛  

اأحاول اأّل اأغرق  مع عدم وجود اأّي دعم، بينما كان ح�ضاني ي�ضارع الماء كي ُيبِقَي راأ�ضه مرتفعًا. واأخيرا، 

عبرنا. 

فور و�ضولنا اإلى ال�ضفة الأخرى، تلقاني اأهل البلد المحنكين بال�ضوؤال وهم يحاولون اإخفاء ابت�ضامة: 

ا  »هل كنت خائفاأ؟« ، فاأجبت: »جدا؛ لقد ظننت اأن تلك كانت اآخَر �ضاعة في عمري«، فقالوا لي: »لقد كنَّ

اأبي ثم  التياُر  اأ�ضاف واحد منهم:« هنا تمامًا، �ضحب  خلفك مم�ضكين بحبال ال�ضيد الخا�ضة بنا«، ثم 

مات؛ و هذا لم يحدث لك.«

وا�ضلنا رحلتنا حتى و�ضلنا اإلى نفق طبيعي، ُحفر في ال�ضخور، ربَّما،  بوا�ضطة نهر قوي اختفى منذ 

زمن بعيد، اأو اأنه حدث نتيجة لِهزة اأر�ضية قوية عندما ت�ضكّلت هذه المرتفعات؛ دخلنا تلك القناة التي 

تثبيت  تحاول  كانت  بينما  تنزلق  خيلنا  بداأت  قليلة  خطوات  وبعد  الجرانيت،  �ضخور  في  محفورة  كانت 

قوائمها على تلك الأ�ضطح ال�ضخرية غير الم�ضتوية، لكن القوائم انثنت، وكانت ال�ضرارات تندلع من تحت 

رمى على ال�ضخر؛ لقد 
ُ
حدواتها الحديدية مرات عديدة، حتى ظننت اأني �ضاأقع من فوق ظهر ح�ضاني، واأ

كان ح�ضاني ينزف من اأنفه و�ضاقيه، ومع ذلك قاومنا ووا�ضلنا الم�ضي في هذا الممر الطويل وال�ضعب 

الغابة البدائية الموح�ضة؛ فجاأة،  والمبهر في الوقت نف�ضه. كان هناك �ضيء ما ينتظرنا في و�ضط تلك 

وكاأننا في حلم غريب، وجدنا اأمامنا حديقًة جميلة تجمعت و�ضط ال�ضخور؛ مياه نقية، وح�ضائ�ص خ�ضراء، 

واأزهار برية، و�ضوت خرير الينابيع، وال�ضماء الزرقاء فوقنا، و�ضعاع قوي من ال�ضوء يخترق اأوراق ال�ضجر.
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اأ�ضارك  الذي  وكاأننا �ضيوٌف في مكان مقد�ص. والطق�ص  وكاأننا داخَل دائرة �ضحرية،  هناك وقفنا، 

به الآن مازال يحمل عبَق �ضيٍء مقد�ص. نزل الرعاة عن خيولهم، وفي و�ضط ف�ضاء المكان انت�ضب �ضيء 

وكاأنه طق�ص، كان جمجمة ثور؛ اقترب منها الرجال ب�ضمت ، واحًدا تلو الآخر، وو�ضعوا عمالت وطعاًما 

داخل حفرة العين في الجمجمة؛ و �ضاركتهم في هذا الطق�ص؛ وو�ضعت �ضيئا معهم للم�ضافرين العابرين، 

الذين ي�ضلون طريقهم، اأو لأّي لجئ يمكنه اأن يجد الخبز والمدد داخل حفرة عين الثور الميت هذا. 

ولكن ، لم تنته المرا�ضم هنا؛ فقد قام اأ�ضدقاء بلدتي بخلع قبعاتهم، وبدوؤوا يرق�ضون رق�ضة غريبة؛ 

يقفزون على قدم واحدة حول تلك الجمجمة، ويتحركون في دائرة من اآثار الأقدام التي تركها اآخرون 

مروا من هنا قبلهم، ولم اأكد اأفهم ، واأنا اأقف هنا بجانب رفاقي الغام�ضين، اأنه يمكن اأن تكون هناك 

�ضلة بين اأ�ضخا�ص ليعرف بع�ضهم  بع�ضًا، واهتمام  وا�ضتغاثة واإجابة ، حتى في اأبعد الأماكن واأكثرها 

عزلًة في هذا العالم.

ثم بعد ذلك، وقبل اأن ن�ضل اإلى الحدود التي اأبعدتني ل�ضنين، اأقبل الليل ، وكان علينا اأن نعبر بين 

الجبال لآخر مرة، وفجاأًة راأينا توهج نار كعالمة اأكيدة على وجود الب�ضر، وعندما اقتربنا وجدنا اأبنية  

�ضبه متهالكة، واأكواخًا فقيرة تبدو وكاأنها مهجورٌة؛ دخلنا اإلى اأحد الأكواخ فراأينا توهج النيران �ضادرا 

واأيام،  ليال  الأر�ضية، ووجدنا جذوع �ضجر ميتة احترقت على مدى  عن احتراق جذع �ضجرة في و�ضط 

و�ضدر منها دخاٌن وجد طريقه من خالل ال�ضقوق الموجودة في �ضقف الكوخ و�ضعد منها، م�ضكاّل غطاًء 

اأزرَق عميَق اللون في و�ضط الظالم، وراأينا جبال من الجبنة المكد�ضة التي �ضنعها النا�ص في تلك المناطق 

المرتفعة. 

ال�ضمت  هذا  وفي  اأكيا�ص،  وكاأنهم  متجمعين  النار   بجانب  ي�ضتلقون  الرجال  من  عدد  هناك  كان 

ا�ضتطعنا اأن نميز �ضوت نغمات جيتار وكّلمات اأغنية تولدت عن جمرات النار وظالم الليل، وحملت معها 

اأول �ضوت اإن�ضاني قابلناه خالل رحلتنا؛ لقد كانت اأغنية تعبر عن الحب والبعد؛ عن نداء للحب وحنين 

للربيع البعيد، من المدينة البعيدة التي جئنا منها؛ لقد كانت اأغنية للحياة بال حدود. 

لم يعرف هوؤلء الرجال من نحن، ولم يعلموا �ضيئا عن رحلتنا، ولم ي�ضمعوا يوما عن ا�ضمي اأو �ِضعري، 

اأننا غنينا  اأنهم عرفونا؛ فما حدث بالفعل هو  اأي�ضا  اأن يكونوا قد �ضمعوا، ومن المحتمل  ومن المحتمل 

واأكّلنا في �ضحبة النار، وعندما حل الظالم ذهبنا اإلى بع�ص الغرف البدائية التي تدفق من خاللها تيار 

دافئ، واغت�ضلنا بمياهها البركانية.

ا فيه، وحررنا اأنف�ضنا من تلك الرحلة ال�ضاقة  م�ضينا في المياه ب�ضعادة، وخرجنا من المكان الذي كنَّ

الطويلة التي ق�ضيناها على ظهر خيولنا؛ لقد �ضعرنا بالنتعا�ص وكاأننا تطهرنا وُوِلدنا من جديد، وعندما 

حل الفجر ا�ضتكملنا رحلتنا، و بقي منها القليل من  الأميال التي تف�ضلني عن بلدي الأ�ضلي. 
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طريق  اإلى  بنا  ترمي  وقوة  جديد  ن�ضيم  �ضدورنا  يمالأ  نغني؛  ونحن  خيولنا  ظهور  على  ا  تحركنَّ لقد 

اإعطاء �ضاكني الجبل بع�ص  اأننا عندما حاولنا  واأتذكر جيدا  بانتظاري؛ هذا،  ال�ضريع الذي كان  العالم 

النقود �ضكرا لهم على تقديمهم الطعام لنا ، و على اإمتاعنا بالأغاني والمياه الدافئة ومنحنا اأماكَن للنوم 

ع؛ كانوا يريدون تقديم  وال�ضكن، اأحب اأن اأقول اإنهم رف�ضوا نقودنا، وذلك لح�ضن حّظنا على غير المتوقَّ

خدمة، فقط ل غير؛ وذلك  من كرم اأخالقهم،  ومع ذلك التحفظ وقلة الكاّلم  ، كانت هناك اأ�ضياء خفية 

ولكنها مفهومة  ، كانت اإدراكا، اأو من الممكن  القول باأنها كانت نف�ص  نوع الأحالم.

�سيداتي و�سادتي....

اأنا لم اأتعلم اأّي و�ضفة من اأّي كتاب عن كيفية كتابة ق�ضيدة، وها اأنا ذا، بدوري، اأتجنب اإعطاء اأّي 

ن�ضيحة من اأّي نوع لل�ضعراء الأجداء ، ولو حتى بتلميح عن الروؤية المفرو�ضة؛ فال �ضَئ »مفرو�ص«، وعندما 

اأ�ضرد في هذا الخطاب �ضيًئا عن الأحداث الما�ضية، و عندما اأعود لأحيا الحدث الذي ليمكن اأن ين�ضى ، 

في هذا المكان الذي يختلف كثيرا عما كان، فهذا لأنني في هذه المرحلة من حياتي، كنت دائما ما اأجد 

الدعم الالزم لي في مكان ما، والتركيبة ال�ضعرية التي تنتظرني، لي�ص لأتحول اإلى حجر عبر كّلماتي ، 

ولكن لتو�ضحني اأمام نف�ضي.

في خالل هذه الرحلة الطويلة وجدت المكونات الالزمة لكتابة ق�ضيدة؛ فقد و�ضلني اإ�ضهامات من 

فيه  تت�ضارك  اأم كان فعال مهيبا ر�ضينا،  اأكان فعال عابرا  �ضواء   ، ال�ضعر  اأن  اأوؤمن  واأنا  والروح،  الأر�ص 

على ال�ضواء العزلة  وال�ضالبة ، العاطفة والعمل، وكذلك القرب من الذات  والقرب من الإن�ضانية ومن 

التجليات ال�ضرية للطبيعة ؛ اأظن اأن اأ�ضياًء كالرجل وظله، والرجل و�ضلوكه، والرجل و�ضعره، هي اأ�ضياء 

ثابتة ل �ضك فيها، وما يحافظ على ثباتها هو اإح�ضا�ص وا�ضع وقوي بالمجتمع، ومجهود �ضوف يجمع بين 

الحقيقة والأحالم بداخلنا، لأن تلك هي الطريقة التي بها يتحد ال�ضعر ويتداخل معها، ولذلك اأقول: اإنني 

ل اأعرف، بعد العديد من ال�ضنين، ما اإذا كانت الدرو�ص التي تعلمتها عندما عبرت نهرا �ضاقا، وعندما 

رق�ضت حول جمجمة ثور، وعندما غ�ضلت ج�ضدي في المياه النقية النابعة من اأعلى القمم؛ ل اأعلم ما اإذا 

كانت تلك الدرو�ص نبعت مني كي ُتنقَل لالآخرين، اأم اأن كّل هذا كان ر�ضالًة مبعوثًة لي من الآخرين كطلب 

اأو كاتهام؛ ل اأعلم ما اإذا حدث لي ذلك اأم اأنني اأنا من اأحدثته، ول اأعلم ما اإذا كان حقيقًة اأم كان �ضعرًا؛ 

ول اأعلم اإن كانت تلك الق�ضائد التي اختبرتها في تلك ال�ضاعة،  اأو تلك الخبرات التي و�ضعتها لحقا في 

كتاباتي، �ضيًئا عابرا اأم دائما.

اأ�ضدقائي، تنُبع من كّل هذا روؤيٌة على ال�ضاعر تعلُمها من خالل اأنا�ص اآخرين؛ ل يوجد »عزلة«  ل يمكن 

التغلب عليها، فكّل الطرق توؤدي اإلى نف�ص الهدف: اأن نك�ضف لالآخرين من نحن.  وعلينا اأن نمر بلحظات 
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رق�ضاتنا  نرق�ص  اأن  ن�ضتطيع  حيث  الم�ضحور،  المكان  اإلى  ن�ضل  حتى  و�ضمت  ووح�ضة   ، وعزلة  �ضعاب 

الع�ضوائية، ونغني اأغانَينا الحزينة؛ مع هذه الرق�ضة وهذه الأغنية يتحقق اأقدم طقو�ص وجداننا في وعينا 

باإن�ضانيتنا، واإيماننا بم�ضيرنا الم�ضترك؛ الحقيقة هي اأنه حتى اإذا ما اعتبرني البع�ص متع�ضًبا، �ضيق 

باأن   اأوؤمن  اأدافع عن نف�ضي، لأنني  الأفق، وممنوعا من الم�ضاركة على طاولة ال�ضداقة والم�ضوؤوليَّة فلن 

التهام والدفاع لي�ضا من مهام ال�ضاعر. 

بعد طرح  كّل �ضيء ل يوجد �ضاعر فرد يدير ال�ضعر، واإذا كان هناك �ضاعر ي�ضع نف�ضه بموقع اتهام 

زمالئه اأو اإذا كان �ضاعر اآخر ي�ضيع حياته في الدفاع عن نف�ضه �ضد اتهامات معقولة اأو غير معقولة، فاأنا 

اأن اأعداء ال�ضعر غير موجودين بين  اأعتقد  اإنني  على قناعة تامة  اأن الغرور وحده قادر على ت�ضليلنا . 

هوؤلء الذين يكتبون ال�ضعر، اأو هوؤلء الذين يحر�ضونه، ولكنهم في داخل نف�ص ال�ضاعر، عندما يكون غيَر 

متفق مع ذاته، ولهذا ال�ضبب ل يوجد اأّي عدو لأّي �ضاعر اإل عدم قدرته على التعبير عن نف�ضه، وجعل ذاته 

مفهومة لمعظم معا�ضريه الأكثر ا�ضتغالًل، وينطبق ذلك على جميع الع�ضور في جميع البالد.

اإن ال�ضاعر لي�ص باإله �ضغير، كاّل؛ هو لي�ص اإلًها �ضغيرا، لأن القدر لم يخَتْره كذلك ، ولم يف�ضْله على 

هوؤلء الذين يعملون اأعمال اأخرى؛ فلطالما قلت: اإن اأف�ضل �ضاعر هو ذلك الذي يجهز لنا خبزنا اليومي؛ 

اأقرب خباز هو ذلك الذي لم يتخيل نف�ضه اإلهًا يوما، اإنه يقوم بعمله العظيم الحقيقي وهو عجن العجين 

الأخوة،  واجب  يقت�ضيه  بما  اليومي  ي�ضلمنا خبزنا  ثم  اللون،  لي�ضبح ذهبي  وخبزه  الفرن،  في  واإيداُعه 

واإذا نجح ال�ضاعر في تمثل هذا الوجدان الب�ضيط ف�ضوف يتحول ذلك اأي�ضا اإلى عن�ضر في ن�ضاط عظيم 

التي تحيط  الظروف  تغيير  وي�ضكّل جزًءا من عملية  المجتمع،  بنيان  ي�ضكّل  اأو معقد،  ب�ضيط،  في هيكّل 

اإذا ان�ضم ال�ضاعر  اإن�ضانية كالخبز والحقيقة والخمور والأحالم؛  بالب�ضرية، ويعمل في تو�ضيل منتجات 

لهذا ال�ضراع الذي ل ينتهي اأبدا، ليمتد كّل جزٍء من اأجزاء جهوده وطيبته اإلى العمل اليومي للنا�ص، على 

ال�ضاعر حينئٍذ اأن ي�ضترك في العرق والخبز والخمور، وفي اأحالم الب�ضرية.

بتلك الطريقة فقط، التي بها نكون اأ�ضخا�ضاً عاديين؛ علينا اإعطاُء ال�ضعِر حجَمه القوي الذي ُجرد 

ا نحن اأنف�َضنا في كّل ع�ضر من الع�ضور. منه بالتدريج في كّل ع�ضر من الع�ضور، كما تفككنَّ

لم  الأخطاء،  اإلى  اأعادتني  طالما  التي  والحقائق   ، ما  ن�ضبية  حقيقة  اإلى  قادتني  التي  الأخطاء  اإن 

ى بالعملية الإبداعية، ولم ت�ضاعدني في  ِع ذلك قط - اأجُد طريقي لتعلم وقيادة  ما ُي�َضمَّ تجعلني - ولم اأدَّ

الو�ضول  اإلى قمم الأدب �ضعبة المنال؛ ولكّني اأدركت �ضيًئا، وهو اأننا نحن من ن�ضتح�ضر الأرواح عن طريق 

�ضناعتنا لالأ�ضاطير؛ اإن الأ�ضياء التي ن�ضتخدمها، اأو التي نتمنى ا�ضتخداَمها، تن�ضاأ منها معوقات تقدمنا 

وتقدم م�ضتقبلنا؛ نحن ُنقاد ببراعة اإلى الواقع والواقعية، وذلك، كما يمكننا القول، لن�ضبح على وعي بكّل 

�ضيء يحيط بنا، وبطرق التغيير، ب�ضكّل غير مبا�ضر،  ثم نرى بعد ذلك، حينما يكون الأوان قد فات، اأننا 

بابلو نيرودا
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اأن�ضاأنا حاجزًا �ضخمًا، وذلك بقتلنا كّل ما هو حي بدًل من دفع الحياة اإلى الزدهار والتطور؛ نحن نفر�ص 

الواقعية على اأنف�ضنا، وفيما بعد َيْثُبُت اأن هذا عبٌء اأثقُل من اأحجار المباني، من دون اأن نن�ضيء المبنى 

الذي نرى اأنه جزء �ضروري من مهمتنا، وعلى العك�ص اإذا نجحنا في عمل �ضنم معبود من اأجل الأمور غير 

المفهومة )اأو ربَّما كانت مفهومة للبع�ص فقط(، و�ضنم  معبود لالأمور ال�ضرية والمتفردة، اإذا ا�ضتبعدنا 

الواقع والواقعية بكّل انحطاطها وف�ضادها، عندها �ضنجد اأنف�ضنا فجاأة في دولة م�ضتحيلة، في م�ضتنقع من 

الطين والأوراق والغيوم، حيث تغو�ص اأقدامنا فيه وتخنقنا ا�ضتحالة التوا�ضل فيما بيننا.

فيما يخ�ضنا نحن بالتحديد، اأق�ضد نحن الكتاب في المنطقة الأمريكية النائية، ن�ضمع دائمًا الدعوة 

الوا�ضع بب�ضر من دم ولحم؛ نحن على وعي بواجبنا كمنفذين، وفي نف�ص الوقت  اإلى ملء هذا الف�ضاء 

والعقوبات  الظلم،  اأوجه  كّل  من  اإل  فارغ  عالم  في  تجنبها  يمكن  ل  التي  النقدي  التوا�ضل  مهمة  نواجه 

التماثيل  في  تنام  التي  الما�ضي  اأحالم  اإحياء  اإعادة  ة  بم�ضوؤوليَّ اأي�ضًا  ن�ضعر  نحن    . فارغ  لأنه  والمعاناة 

والغابات  الممتد عبر�ضهول كوكبنا،  الوا�ضع  ال�ضمت  الُمدّمرة، في  القديمة  الآثار  الحجرية في مناطق 

قارة  النائية في  الأماكن  تلك  بكّلماتنا  نمالأ  اأن  تزاأر كالرعد؛ علينا  التي  الأنهار  الكثيفة، وفي  البدائية 

بكماء، ونحن  مخمورون بهذه المهمة المتمثلة في �ضنع الخرافات والق�ض�ص واأ�ضماء ال�ضخ�ضيات؛ ربَّما 

يكون هذا هو �ضيد القرارت في حالتي المتوا�ضعة، واإن كان الو�ضع كذلك، فاإن مبالغاتي اأو كثرة تعابيري  

البالغية لن تكون �ضوى اأب�ضِط عمل يومي من اأعمال اأّي مواطن اأمريكي.  اختارت كّل قطعة من نثري اأن 

عت اأنها اأداٌة مفيدٌة للعمل، و�ضعت كّل اأغنية من اأغاِنّي  تاأخذ مكانها ككائن، وكّل ق�ضيدة من اأ�ضعاري ادَّ

لتكون عالمة في الف�ضاء لتخلق ملتقًى بين الم�ضارات  المتقاطعة، اأو تبقى كقطعة من الحجر اأو الخ�ضب 

ليتمكن �ضخ�ص، اأو اأ�ضخا�ص اآخرون  يمرون بعدها، من ا�ضتعمالها كاأداة لَحْفِر عالمات جديدة بها

من خالل تو�ضيع هذه النتائج المتطرفة لواجب ال�ضاعر، �ضواء اأكان ذلك �ضوابًا اأم كان خطْا، لقد 

قررت اأن يكون و�ضعي داخل المجتمع وقبل الحياة هو النحياز بتوا�ضع.  قررت هذا  بعد اأن راأيت حظوظا 

�ضيئة مع اأنها  م�ضّرفة، وانت�ضاراٍت فرديًة وهزائَم رائعًة في و�َضط حلبة �ضراع اأمريكا، راأيت اأن مهمتي 

كاإن�ضان كانت اأن اأقف بين قوى النا�ص الكبيرة المنظمة، واأن اأ�ضترك بحياتي وروحي في المعاناة والأمل، 

لأنه من ذلك التيار ال�ضعبي الكبير ت�ضدر التغييرات ال�ضرورية للموؤلفين

 ولالأمم. وحتى لو كان �ضلوكي قد اأ�ضدر، اأو ما زال ي�ضدر اعترا�ضات مريرًة اأو ودودًة، فالحقيقة هي 

اأنني ل اأجد اأّي طريقة اأخرى لأّي كاتب في بالدنا البعيدة المن�ضية والقا�ضية، اإذا اأردنا اأن يزهر الظالم، 

واإذا ظننا اأن ماليين النا�ص الذين لم يتعلموا اأو لم يقروؤوا لنا اأو لم يقروؤوا اأّي �ضئ على الإطالق؛ الذين 

ل يزالون ل يعرفون كيف يكتبون اأو كيف يكتبون لنا، �ضي�ضعرون باأنهم في وطنهم، و�ضي�ضعرون بالكرامة 

التي من الم�ضتحيل بدونها اأن ي�ضبحوا كائناٍت ب�ضريًة كاملًة.
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ون خلفهم عبء اإدانة قرون؛ لقد كانوا اأنا�ضا من  لقد وِرثنا تلك الحياَة المدّمرَة من اأنا�ص كانوا يُجرُّ

ة، اأنقى النا�ص الذين �ضنعوا من الأحجار والمعادن اأبراجا مده�ضة وجواهر لمعة، اأنا�ص تم خطُفهم  الجنَّ

فجاأًة واإ�ضكاُتهم في اأزمنة ال�ضتعمار المخيفة، التي مازالت موجودة حتى الآن.

 نحن ن�ضتر�ضد بالكفاح والأمل؛ فهي نجومنا الأ�ضلية التي ن�ضتر�ضد بها دائمًا، ولكن لي�ص هناك �ضيء 

اإن�ضانية كّل من الأزمنة الموغلة في القدم،  اأمل لوحده؛ بل يجتمع في كّل نف�ص  ا�ضمه كفاح لوحده، ول 

وال�ضلبية، والمعاناة و توتر الع�ضر الحالي، ووقع خطوات التاريخ المتعاقبة.

ولكن ماذا �ضيكون مني لو  كنت، على �ضبيل المثال، قد اأ�ضهمت في الحفاظ على الما�ضي الإقطاعي 

للقارة الأمريكية الكبرى؟ كيف كان باإمكاني حينئذ اأن اأرفع حاجبي م�ضاًء بال�ضرف الذي منحتني اإياه 

التغيير الذي  اأكن قادًرا على ال�ضعور ببع�ص الفخر لم�ضاركتي، ولو بدرجة �ضغيرة، في  اإذا لم  ال�ضويد، 

حدث لبالدي الآن؟ اإنه لمن ال�ضروري اأن ننظر اإلى خريطة اأمريكا، لكي ن�ضع اأنف�ضنا في ح�ضرة   تعددها 

العديد  يرف�ص  لماذا  نفهم  لكي  بنا،  تحيط  التي  الوا�ضعة  لالأماكن  الكوني  الكرم  ح�ضرة  في  الم�ضرق، 

من الكتاب الم�ضاركة  في عار النهب والإجرام في الما�ضي، وكّل ما اأخذت الآلهة ال�ضريرة من ال�ضعوب 

الأمريكية. 

ة المق�ضمة، وبدل من تكرار عبادة الفرد ، مثل ال�ضم�ص ومركز  لقد اخترت الطريق ال�ضعب للم�ضوؤوليَّ

يرتكب  اأن  الوارد  من  الذي  الم�ضّرف  للجي�ص  توا�ضع  بكّل  خدماتي  اأقدم  اأن  ف�ضلت  ال�ضم�ضي،   النظام 

اأخطاء من وقت لآخر، ولكنه يم�ضي قدما بال توقف، ويكافح كّل يوم �ضد المفارقة التاريخية لمقاومة 

ال�ضهر، ونفاد �ضبر المتعنتين المت�ضبثين بروؤاهم التاريخية؛ اإنني اأوؤمن اأن واجبي ك�ضاعر لي�ص  اأن األتزم 

بم�ضادقة الأزهار والإن�ضجام  مع الطبيعة، مع الكثير من الحب وال�ضوق الذي ل ينتهي فقط، بل اأن األتزم 

بجانب مهن الإن�ضان الجادة ال�ضارمة، وهذا ما  اأدمجته في �ضعري.

 اليوم هو ذكرى مرور 100 عام منذ اأن كتب �ضاعر حزين عبقري، �ضاحب الروح الأكثر اإحباطا، تلك 

النبواأة: »في الفجر، �ضوف ندخل المدن الرائعة، ونحن م�ضلحون بال�ضبر الخلوق«.

اأنا اأوؤمن بنبواأة ريمبود الحالم؛ اأنا من منطقة مظلمة، من اأر�ص منف�ضلة عن جميع الأرا�ضي ب�ضبب 

طبيعتها الجغرافية الحادة، لقد كنت اأكثر ال�ضعراء بوؤ�ضا، وكان �ضعري ريفيا م�ضببًا لالإحباط و الدموع، 

اأنني  ب�ضبب  يكون ذلك  اأن  الممكن  اأبدا؛ من  الأمل  اأفقد  لم  الإن�ضان،  ثقتي في  ما و�ضعت  دائما  ولكني 

و�ضلت اإلى ما و�ضلت اإليه الآن مع �ضعري ومع �ضعاري، واأخيرا اأود اأن اأقول للنا�ص ذوي النوايا الطيبة، 

وللعمال ولل�ضعراء: اإّن جملًة قالها ريمبود عبرت عن الم�ضتقبل باأكمله :

»بال�ضبر ال�ضديد فقط يمكننا حكُم المدينة الرائعة، التي تمنح النور والعدل والكرامة لكّل الب�ضر، 

بهذه الطريقة لن تكون الأغنيُة قد قيلت بال جدوى«.

بابلو نيرودا



جائزة نوبل في الأدب 1972

هاينريك بول

، من خالل  الألماني  الأدب  »لكتاباته التي �ساهمت في تجديد 

دمجها لمنظور وا�سع كان في زمانه، مع مهارة مرهفة في التو�سيف«
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1972هاينريك بول 

ولد هاينريك بول في مدينة كولونيا/ األمانيا في 21 دي�ضمبر 1917. وكان اأبوه فيكتور بول يعمل نجارا. 

ن�ضاأ و�ضط عائلة برجوازية كاثوليكية، و هاينريك هو البن ال�ضاد�ص لأبيه..

القي�ضر  بمدر�ضة  التحق  ثم  الكاثوليكية،  ال�ضعبية  بالمدر�ضة   1928 و   1924 بين  هاينريك   التحق 

فيلهلم الثانوية الحكومية. وبعد اأن ح�ضل على ال�ضهادة الثانوية في �ضنة 1937، بداأ بدرا�ضة علم المكتبات 

في ليمبيرت�ص في بون، غير اأنه تركها بعد اأحد ع�ضر �ضهرا. وقد بداأ هاينريك  محاولت كتابة اأدبية في 

تلك الفترة. وفي �ضنة 1938 عمل لمدة عام في وظيفة حكومية. 

جامعة  في  الكاّل�ضيكية  الفيلولوجيا  وكذلك  الألمانية  اللغة  علوم  درا�ضة  في   1939 �ضنة  في  بداأ  ثم 

كولونيا. وكتب في تلك الفترة روايته الأولى »على حدود الكني�شة«. ا�ضتدعي في نهاية �ضيف 1939 لأداء 

الخدمة الع�ضكرية في الجي�ص الألماني، وكانت الحرب قد بداأت. فظل في الحرب حتى اأبريل 1945 حيث 

وقع في اأ�ضر القوات الأمريكية، واأطلق �ضراحه في �ضبتمبر.

بعد اأن انتهت الحرب ا�ضتاأنف هنريك الكتابة الروائية والق�ض�ضية. وعمل اإلى جانب ذلك في العديد 

من المهن ليك�ضب قوته. ثم التحق بالجامعة لي�ضتكمل درا�ضته

ظهرت الرواية الأولى له بعد الحرب في �ضنة 1946 وهي »�شليب بال حب«، وكان بول قد كتبها لي�ضترك 

يمكن  والتي  المجالت،  في  الق�ضيرة  ق�ض�ضه  ن�ضر  في   1947 �ضنة  في  بداأ  ثم  اأدبية.  م�ضابقة  في  بها 

الجتماعية  والحياة  الحرب  تجارب  ومثلت  الأنقا�ص«.  و»اأدب  الحرب«  بعد  ما  »اأدب  ندرجها �ضمن  اأن 

الم�ضطربة بعد الحرب المو�ضوعات الأ�ضا�ضية في هذه الأعمال. ثم ن�ضر الكاتب مجموعته الق�ض�ضية  

الثانية بعنوان »الُجرح« في �ضنة 1983. 

مثلت �ضنة 1950 بداية لمرحلة اإبداعية هاّمة في حياة هاينريك بول. ويدل على هذا غزارة الإنتاج 

الأدبي له ابتداء من ذلك العام.

كان هاينريك بول ذا نزعة �ضيا�ضية ي�ضارية، اإل اأنه لم ين�ضم اإلى حزب معين. وقد تراأ�ص  نادي القلم 

الألماني الأدبي ، وتراأ�ص في نف�ص الفترة  نادي القلم الدولي حتى �ضنة 1974.

وفي �ضنة 1972 ح�ضل هاينريك بول على جائزة نوبل لالآداب. وتعد رواية »ال�شرف ال�شائع لكاترينا 

بلوم« من اأ�ضهر رواياته على الإطالق، وقد ترجمت اإلى اأكثر من 30 لغة، وحولت اإلى فيلم �ضينمائي، وبيع 

منها في األمانيا وحدها حوالي 6 مليون ن�ضخة.

هاينريك بول
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الأخرى  البلدان  وبع�ص  في األمانيا،  ال�ضيا�ضية  بالم�ضاكّل  يزداد  اهتمامه  بداأ  التالية  ال�ضنوات  وفي 

مثل بولندا والإتحاد ال�ضوفيتي ، والتي كان بول يعار�ص وينقد �ضيا�ضاتها. واهتم كذلك ببع�ص ال�ضراعات 

في اأمريكا الجنوبية، وكان يلتقي اأحيانا مع بع�ص ال�ضيا�ضيين هناك. 

وكان بول ينتقد الكني�ضة الكاثوليكية واأ�ضاليبها وهيكّلها، حتى اأنه اأعلن خروجه منها في �ضنة 1976، 

دون اأن يعني ذلك خروجه من الإيمان الم�ضيحي. وكان بول اأي�ضا يدعم »حركة ال�شالم« وهي مجموعة 

من النا�ضطين ومحبي ال�ضالم، تعار�ص توجه الت�ضلح الذي اتبعه حلف الناتو، و�ضارك في عام 1982 في 

مظاهرة قام فيها المتظاهرون بالعت�ضام اأمام قاعدة اإطالق ال�ضواريخ في موتالنجن.

عملية  بعد  العام  نف�ص  في  توفي   .1985 النهر«  اأمام منطقة  »ن�شاء  رواية  الأدبية  اأعماله  اآخر  وكان 

جراحية.

ح�ضل عى عدة جوائز:

-  جائزة »مجموعة 47« الأدبية عن روايته »الخراف ال�ضوداء«. 1951

-  جائزة اإدوارد فون دير هايت الثقافية من مدينة فوبرتال   1958

-  جائزة جيورج بو�ضنر - عن مجموع اأعماله الأدبية. 1967

-  جائزة نوبل لالآداب. 1972

-  ميدالية كارل فون اأو�ضيت�ضكي. 1974

-  المواطن الفخري« في مدينة كولونيا.

-  لقب بروفي�ضور من ولية نوردراين في�ضتفالن.
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مقال عن �سبب ال�سعر

الم�ضتركة  الجهود  بانجازها   وتقوم  وح�ضابية من جميع جوانبها،   تبدو منطقية  التي  الم�ضائل  في 

للعمال و للمهند�ضين المعماريين، والمخططين، والمهند�ضين من اخت�ضا�ضات اأخرى، - اإنجازاٍت كبناء 

الذين  اأولئك  ذلك  قال  للح�ضاب؛  قابلة  غير  �ضنتيمترات  ب�ضعة  هناك  تبقى   - المثال  �ضبيل  على  ج�ضر 

عليهم اأن يعرفوا، و قاله غيُرهم اأي�ضا؛ فهو اأمر غير مح�ضوم، كما يمكن لذلك التناهي في ال�ضغر )وتعد 

متناهية في ال�ضغر ن�ضبًة اإلى الكتل ال�ضخمة التي يتّم التعامل معها( ناتج عن  �ضعوبة ح�ضاب كتلة المواد 

ب�ضبب التفا�ضيل التقنية والكيميائية المعقدة والمت�ضابكة في جميع التفاعالت الممكنة، بما في ذلك اآثار 

العنا�ضر الكاّل�ضيكية الأربعة ) الهواء والماء والنار والأر�ص(.

ل تبدو الم�ضكّلة هنا مجرد ت�ضميم ، واإعادة ت�ضكيل،  وفح�ص فّني / كيميائي / اإح�ضائي، وتكرار 

هذ ه الإجراءات مرة بعد مرة، بل  ا�ضمحوا لي اأن اأ�ضميه؛ اإنه التج�ضيد اأو يمكن ت�ضميته اأي�ضا التحقيق 

اأو الإدراك؛ ما تبقى مما ل يمكن ح�ضابه، �ضواء اأكان اأجزاء من الملليمترات التي تتوافق مع الختالفات 

اأن ن�ضميها؟  ما الذي يْكمُن ويختبئ في هذه الف�ضحة ؟ هل هو ما  الدقيقة على امتدادها؛ ماذا يمكن 

ن�ضميه تعابير�ضاخرة؟ هل هو �ضعر.، اأم اأنه الإله.، اأم المقاومة، اأم - ل�ضتخدام عبارة اأكثر �ضيوعًا في 

وقتنا الحالي - هو خيال؟ قال لي �ضخ�ٌص ما، من هوؤلء الذين يجب اأن يعرفوا، ر�ضاٌم كان يوما خبازًا: اإن،  

خّبز الإفطار، الذي كان ُي�ضنع باكرا في ال�ضباح بالكاد قبل طلوع النهار، كان يعتبر عمال فيه مخاطرة؛ 

اأن تخرج في الفجر ال�ضبابي في محاولة لكت�ضاف الخليط ال�ضحيح من المكونات،  فكان يجب عليك 

ودرجة الحرارة، ووقت الَخْبز؛ لأن كّل يوم كان بحاجة اإلى مخبوزاته الطازجة الم�ضنوعة في نف�ص اليوم، 

كان ذلك عن�ضرا مهما بل مقد�ضًا لوجبة ال�ضباح الأولى لأولئك الذين يحملون عبء اليوم الجديد على 

اأكتافهم؛ هل علينا اأي�ضا اأن ن�ضمي  هذا العن�ضر الذي ليمكن ح�ضابه، تعابير�ضاخرة، اأو �ضعر اأو ن�ضميه  

الإله، اأو المقاومة اأو الخيال الأدبي؟ كيف لنا اأن نتعامل بدونها؟ 

والأفراح  والمعاناة،  ،والعترافات،  والتحليالت  والق�ضائد،  الروايات،  كمِّ  اإح�ضاء  ي�ضتطيع  اأحد  ل 

التي تراكمت في هذه القارة التي ت�ضمى الحب، من دون اأن يتّم التحقيق فيها ب�ضكّل كامل ذات يوم. عندما 

�ضاأل كيف اأو لماذا كتبت هذا اأو ذاك، دائما ما اأجد نف�ضي محرجا جدا؛ الواجب المحبب اإلى نف�ضي هو 
ُ
اأ

اإعطاء ال�ضائل، بل ونف�ضي اأي�ضا، اإجابًة مف�ضلة، ولكني ل اأ�ضتطيع اأبدا؛ فاأنا ل اأ�ضتطيع اإعادة بناء ال�ضياق 

بكامله، واأتمنى لو كنت اأ�ضتطيع، حتى يكون الأدب الذي اأ�ضنعه بنف�ضي عمليًة اأقلَّ غمو�ضا من عمليِة بناء 

ج�ضر اأو َخْبِز الأرغفة. 

هاينريك بول
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ولأن الأدب في تج�ضيده ككّل، وفي ر�ضالته و�ضكّله، له تاأثير ُمحرر؛ ففي كّل الأحوال يمكنه اأن يكون 

نافعًا، ليخبر النا�ص عن تكوين تج�ضيده، حيث يتمكن المزيد من النا�ص اأن ي�ضاركوا في تلك العملية؛ ما 

هو هذا ال�ضيء الذي ل اأ�ضتطيع اأن اأف�ضره بو�ضوح.، ولو ب�ضكّل تقريبي ، على الرغم من اأني اأنا من ينتجه؟ 

�ضيء  اإلى  تاأكيده  ويتحول  وُي�ضاغ مجددا  با�ضتّمرار،  الورق يختلف  بنف�ضي على  اأكتبه  الذي  ال�ضيء  هذا 

اأو ذهب بعيدا، يبعد عني �ضيئا  اآخر،  ي�ضبح غريبًا عني عندما يتراجع مع الوقت ، وكاأنه �ضيٌء م�ضى 

ف�ضيئا، و ي�ضبح اأكثر اأهمية لالآخرين كر�ضالة موجهه من اأهميته لي 

من الناحية النظرية،  من الممكن اإجراء اإعادة اإعمار كاملة للعملية، وهو �ضكّل من اأ�ضكال البروتوكول 

الموازي الذي يتّم اإن�ضاوؤه مع تقدم خطوات العمل، والذي، اإذا تم القيام به بالتف�ضيل، ربَّما يكون اأكبر 

بكثير من العمل نف�ضه.؛ ينبغي اأن ُتر�ضى  الأبعاد الفكرية والعقلية ، بل والأبعاد الح�ضية والمادية ؛ واأن 

ووظيفة  تنويري،  ب�ضكّل  تقدم  التي  اأي�ضا  الذكية  والوم�ضات  والمزاج،  والج�ضدية،  العقلية  التغذية  ُتَوَفَر 

بيئة المرء، لي�ص فقط في تج�ضيدها ولكن بو�ضعها كخلفية اأي�ضا.  فعلى �ضبيل المثال، اأنا اأقوم بم�ضاهدة 

برامج الريا�ضة بعقل خال، لأعترف لكم، اأنا اأفعل ذلك كنوع من التمرين التاأملي، ولكن يتّم ت�ضمين كّل 

هذه البرامج بالكامل وبكّل تفا�ضيلها في البروتوكول؛ بحيث اأن كّل  ركّلة كرة اأو حركة تقوم باإ�ضعال رد 

فعل داخل عقلي متاأمل، اأو قد تفعل ذلك حركة يد، اأو ابت�ضامة، اأو كّلمة من المعلق، اأو مكالمة تليفونية، 

اأو حالة الطق�ص، اأوالخطابات، ويتّم ت�ضمين كّل �ضيجارة اأ�ضعلها  في البروتوكول، حتى كّل �ضيارة عابرة اأو 

حفار هوائي اأو �ضوت دجاجة يعتر�ص ال�ضياق.

وم�ضاحة  �ضنتيمترًا،   76.5 ارتفاعها  كالتالي:  هي  الكاّلم  هذا  عليها  اأكتب  التي  المن�ضدة  قيا�ضات 

�ضطحها 69.5 في 111 �ضنتيمتر، لها اأرجل متحركة ودرج، وتبدو وكاأنها تبلغ من العمر �ضتين اأو ثمانين 

عاما، كانت تلك المن�ضدة لعمة اأمي التي باعتها لأخيها، جد زوجتي، بعدما انتقلت اإلى �ضقة اأ�ضغر بعد 

اأثاث حقيرة  ؛ قطعة  بعد موت جد زوجتي  ملكيتنا  اإلى  انتقلت  وكذلك  موت زوجها في م�ضحة عقلية، 

اأثناء  في  ُعرفت  اأن  اإلى  بالتحديد،  المكان  هذا  اأين  يعرف  اأحد  ل  ما،  مكان  في  تتنقل  قيمة  لها  لي�ص 

ْثبت اأن قنبلة  دمرتها في مكان ما وفي وقت ما؛ قامت قطعة من ال�ضظايا بعمل حفرة في 
ُ
حركة ما، واأ

�ضطحها في اأثناء الحرب العالمية الثانية. بالفعل،  ل يبدو اأن لهذا قيمًة عاطفيًة، ولكنه مدخل في ُبعد 

التاريخ الجتماعي وال�ضيا�ضي؛ ا�ضتخدام المن�ضدة كو�ضيلة للدخول في هذا ال�ضدد ياأخذ احتقار حاملي 

اأهميًة من ا�ضتخدامها الحالي، والذي  اأكثَر  هم لإح�ضارها  لتلك المن�ضدة بعين الإعتبار، ورف�ضَ الأثاِث 

يعتبر حادثًة اأكبر منه ذلك الإ�ضراُر الذي جعلنا نحتفظ بها ونمنع و�ضولها  اإلى مقلب النفايات - لي�ص 

بع�ص  اأكتب  والآن، ها هنا  بالمبداأ -  لها عالقة  لأ�ضباب  ولكن  بالذكريات،  لها عالقة  لأ�ضباب عاطفية 

الأ�ضياء على تلك المن�ضدة؛ من الممكن اأن اأكون متعلقا بها تعلقا عابرا، واأوؤكد »عابرا«، ف�ضال عن تلك 
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الأ�ضياء الملقاة على المن�ضدة؛ فهي اأ�ضياء عابرة يمكن ا�ضتبدالها ولي�ص لها قيمة، با�ضتثناء اآلة ريمنجتون 

اإنها تلك  اأي�ضا،  بها  اأنا متعلق  1957 ميالديا؛  » ترافيل رايتر دو لوك�ص«، م�ضنوعة عام  الكاتبة، طراز 

الو�ضيلة الإنتاجية التي ُفقدْت منذ زمن طويل اهتماَم ال�ضلطات ال�ضريبية، على الرغم من اأنها اأ�ضهمت 

اأو يلم�ضها اأّي متخ�ض�ص ب�ضيء  في ك�ضبهم دخاًل كهذا، ول تزال تفعل. اإن هذه الأداة التي ينظر اإليها 

من الحتقار،  كتبت  عليها، ح�ضب تقديري،  اأربع روايات وعدة مئات من الأعمال، ومع ذلك فاأنا مرتبط 

بها لي�ص لهذا ال�ضبب فقط ، بل ب�ضبب المبادئ مجددًا ؛ فهي ما زالت تعمل، وتثبت كم هي �ضئيلة فر�ص 

وطموحات الكاتب لال�ضتثمار؛  اأذكر الطاولة واآلة الطباعة لأو�ضح لنف�ضي اأنني ل اأفهم هاتين الأداتين 

فاإن  الالزمة،  ال�ضحيحة  بال�ضورة  باأ�ضلهما  يتعلق  ما  اأ�ضرح  اأن  اأحاول  وعندما  كامل،  ب�ضكّل  المهمتين 

العملية المادية وال�ضناعية والجتماعية لإنتاجهما وم�ضدرهما تف�ضح المجال لح�ضور تركيبة ل نهائية 

من التاريخ الجتماعي وال�ضناعي لألمانيا الغربية وبريطانيا - بغ�ص النظرعن المنزل والم�ضاحة التي 

تاريخ  الذين قد يعود  النا�ص  ، وخا�ضة  البيت  ُبني عليها هذا  التي  ُو�ضعت عليها هذه الطاولة، والأر�ص 

اهم فيه  اإلى قرون عديدة م�ضت ؛ الأحياء والأموات، وبغ�ص النظر اأي�ضًا عن  الذين يح�ضرون الفحم  �ضكنَّ

والأكثر  والأقرب  القريبون  هوؤلء  وب�ضفة خا�ضة   - والجرائد  الخطابات  ويو�ضلون  الف�ضيات،  وينظفون 

قربًا منا؛ األ يجب اأن ُي�ضتْح�ضر كّل �ضيء بدءًا من الطاولة اإلى اأقالم الر�ضا�ص، التي ترقد في تاريخهم 

ككّل بما في ذلك هوؤلء القريبون والأقرب والأكثر قربًا؟ األن يكون هناك ما يكفي من اآثار اأو فجوات اأو 

مقاومة اأو �ضعر اأو اإله اأو نثر اأكثر حتى مما يظهر في بناء الج�ضور وخبز الحلوى؟

حقا اإنه من ال�ضهل القوُل باأن اللغة �ضيء مادي، و اأنها �ضيء ما يتج�ضد اأثناء الكتابة، ولكن كيف للمرء 

اأن يف�ضر - كما يت�ضح من حين لآخر- اأن �ضيئا ما كالحياة يظهر، كالنا�ص والأقدار والأفعال، واأن هذا 

التج�ضيد يظهر فوق �ضيء �ضاحب جدا كالورق، حيث يرتبط خيال الموؤلف بخيال القارئ ب�ضكّل غير وا�ضح 

حتى اليوم؛ لأنها عملية ل يمكن اإعادة بنائها  بكّل تفا�ضيلها؛ حيث يظل اأكثر التفا�ضير حكمًة ودقًة  مجرَد 

تف�ضيٍر تقريبي، وكيف من الممكن و�ضفها، لت�ضجيل النتقال من الوعي اإلى الالوعي - داخل عقل القارئ 

والكاتب على حد �ضواء - مع اإجمالي الدقة الالزمة، ثم بعد ذلك تفتيتها اإلى تفا�ضيلها القومية والقارية 

والدولية والدينية والأيدلوجية، وعدم تجاهل التغيير الم�ضتّمر في الن�ضب بين هذين الثنين - الكاتب 

والقارئ- والنقالب المفاجئ حين يتحول كّل واحد لي�ضبح الآخر واأن في ذلك التحول المفاجئ ليعود 

من الممكن تمييُز اأحٍد من الآخر؟ دائما �ضيكون هناك بقية، �ضواًء اأ�ضميته »ما يتعذر تف�ضيره« اأو »ال�ضر«، 

كاّلهما �ضواء، �ضيتبقى منطقة، على الرغم من �ضغر حجمها، ولكن ل ُيفهم فيها اأ�ضباب اأ�ضولنا؛ حيث 

المنال  الذي يظل تج�ضيده �ضعب  التخيل  الآن، وفي فّن  المفهوم حتى  ال�ضعر غير  اإنها تدخل في �ضبب 

اإن الكتابة - على الأقل بالن�ضبة لي - هي حركة لالأمام، هزيمة  اأو حتى حيوان؛  اأو رجل  كج�ضد امراأة 

هاينريك بول
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الج�ضد الذي ل اأعرفه مطلقا، ابتعاد عن �ضيء واقتراب ل�ضيء اآخر لم اأعرفه بعد؛ اأنا ل اأعرف اأبدا ما 

التاأليف الم�ضرحي الكاّل�ضيكي، ولكن  اأق�ضد بكّلمة  »يحدث« نهاية الحبكة،  بمعنى فّن  �ضيحدث - ول 

بمعنى تجربة معقدة ومت�ضابكة تكافح على الورق ب�ضحبة مواد ح�ضية وفكرية وروحية وخيالية ، كتمهيد 

لت�ضل اإلى لتج�ضيد. وبهذا ال�ضدد؛ ل يمكن اأن يوجد اأدب ناجح ول مو�ضيقى اأو ر�ضم ناجحان، لأنه ما من 

اأحد تمكن من روؤية ال�ضيء الذي يجاهدون لي�ضبحوا عليه اأو    يتمثلوه. حاليًا تتم ت�ضمية كّل �ضيء ب�ضكّل 

بالإمكان  عابر،  واكت�ضاف  تجربة  عبارة عن  فهو  الحي؛  الفّن  ت�ضميته  الأف�ضل  من  ذلك،  ومع  �ضطحي، 

تقديره وقيا�ضه فقط بن�ضبيته التاريخية؛ من غير المعقول، بالن�ضبة لي، اأن اأتحدث عن القيم الخالدة اأو 

اأن اأحاول الو�ضول اإليها؛ فكيف  لنا النجاة بدون تلك الف�ضحة ، اأو تلك البقية التي يمكن ت�ضميتها: التهكم 

اأو ال�ضعر اأو الإله اأو الخيال اأو المقاومة؟

تلك  تترك  دولة  يكون هناك  اأن  يمكن  ل  وبالتالي   ، عليه  اأنها  تزعم  مما  فقط  تقترب  الدول،  حتى 

الف�ضحة  بين التعبير اللفظي لد�ضتورها و بين تحقيقه؛ فيظل هناك م�ضاحة ينمو فيها ال�ضعر والمقاومة، 

ويزدهران اإذا حالفنا الحّظ.

بدون  دقة  الن�ضو�ص  اأكثر  ينجح  ل  وكذلك  الف�ضحة،  تلك  بدون  الأدب  اأنواع  من  نوع  اأّي  ينجح  ل   

الجو العام وخيال القارئ، حتى واإن كان ذلك ال�ضخ�ص الذي يكتب تلك الن�ضو�ص يرف�ص �ضتخدام تلك 

الو�ضف  تحذف  اأن  وعليها    - لماذا   - �ضوؤال  تحذف  اأن  دقة،  اأكثرها  ، حتى  الن�ضو�ص  على  العنا�ضر. 

التف�ضيلي والدقيق للظروف التي هي في الواقع �ضرورية لتج�ضيد ظروف الحياة؛ على تلك الن�ضو�ص اأن 

توؤلف وتنقل العنا�ضر، ل يمكن تف�ضير تلك الن�ضو�ص  وليمكن اأن ُتفهم تقنيات عملها اأو ُتنقل من �ضخ�ص 

توا�ضلية  و�ضيلة  لت�ضبح  وتقليلها   تطويعها  يمكن  ل  مادًة  اللغة،  ُت�ضمى  التي  المادة  كانت  اإذا  اإل  لآخر؛ 

مفهومة بالعموم؛ فالتاريخ،  والتاريخ المُخترع، والتاريخ القومي والجتماعي والن�ضبية التاريخية - التي 

،  بحر�ص ،كّل كّلمة، كما حاولت اأنا اأن اأقترح عن طريق مثال مكتب العمل  من المفرو�ص اأن ُت�ضمل - َيِزنُّ

الخا�ص بي؛ اإن تحديد نطاق الر�ضالة لي�ص م�ضكّلة ترجمة من لغة اإلى اأخرى فقط ، ولكن الأمر يعود اإلى 

العالم  روؤى  و  العالم،  روؤى  تت�ضمن  اأن  للتعريفات  يمكن  اللغات؛ حيث  بين  اأثقَل من ذلك  م�ضكّلًة  كونها 

تت�ضمن الحروب - اأود اأن اأذكركم فقط بالحروب بعد الإ�ضالح، والتي على الرغم من اأنها مفهومة من 

اأي�ضا تعتبر حروبا تخ�ص  التعريفات الدينية، لذلك فاإنه من  اأنها  اإل  منطلق �ضيا�ضة القوة وال�ضيطرة، 

ال�ضخف اأن نزعم، بعد كّل ذلك، اأننا نتحدث نف�ص اللغة اإذا لم ن�ضرح اأي�ضا الوزن الذي تحمله كّل كّلمة 

على م�ضتوى التاريخ الإقليمي والمحلي على حد �ضواء، وبالن�ضبة لي، على الأقل، معظم اللغة الألمانية التي 

اأراها واأ�ضمعها تبدو اأغرب من اللغة ال�ضويدية، تلك اللغة التي ل اأفهم منها الكثير ل�ضوء الحّظ. 
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يبقوا  اأن  بدون  يقدموا حلول  اأن  دائمًا  والفال�ضفة  الدين،  ورجال  والمنظرون،   ، ال�ضيا�ضيون  يحاول 

منها اأّي �ضيء معلق ، مثل الم�ضاكّل المحلولة من قبل بالفعل؛ هذا هو واجبهم - وواجبنا نحن الكتاَب - 

اأن نخترق الفجوات ، طالما اأننا  نعرف اأننا ل ن�ضتطيع حل الأمور من  دون اأن نتركها من دون مقاومة 

اأو اأن نترك منها �ضيء معلق . هناك الكثير من البقايا غير المو�ضحة وغير المفهومة، مناطق كاملة من 

المخلفات؛ من الطبيعي لبنائي الج�ضور و خبازي المخبوزات وكتاب الروايات اأن يتركوا مخلفات ورائهم 

بعد اأن ينهوا عملهم ، ول تكون هذه اأعظم م�ضاكّلهم.

 بينما نعاني نحن ب�ضاأن الأدب النقي والأدب الم�ضترك، واحدة من اأكثر الثنائيات مغالطًة، وهذا ما 

�ضاأعود له في وقت لحق ؛ فنحن ل نزال غير مدركين - اأو اأننا انحرفنا ونحن غير واعين - لالأفكار التي 

وهم  القت�ضاد  وخبراء  ال�ضيا�ضيين  اإلى  ون�ضتمع   ن�ضاهد  الم�ضترك؛ عندما  والمال  النقي  المال  تخ�ص 

يتحدثون عن �ضيء منطقي مثل المال، ت�ضبح المنطقة الغام�ضة في تلك المهن الثالث التي �ضبق ذكرها 

اأقلَّ اإثارًة لالهتمام، وت�ضبح غيَر �ضارة ب�ضكّل مده�ص؛ فدعونا نطرْح مثال، وهو الهجوم الجريء الأخير 

على الدولر، )الذي �ضمي باأزمة الدولر(.

باعتباري �ضخ�ص عادي �ضاذج حدث لي �ضيء ما ل ي�ضتطيع اأحد اأن يذكره بال�ضم: لقد تاأثرت دولتان 

ب�ضدة باأزمة الدولر، ولقد وجدوا اأنه من ال�ضروري قطعا اأن يقوموا ب�ضيء اإيجابي ليدعموا الدولر - هذا 

اإذا افتر�ضنا اأن كّلمة »حرية« لي�ضت خيال- فمثال، قد ُطلب منهما اأن يفتحا خزائنها، وبين كاّل  البلدين 

�ضيئان م�ضتركان، األ وهما: هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية، واأي�ضا الكد والجتهاد. 

والذي  ال�ضخ�ضي،  ماله  برنين  يتباهى  الذي  ال�ضخ�ص   - الأمر  ذلك  يهمه  الذي  لل�ضخ�ص  بالن�ضبة 

يتباهى باأمواله التي يمتلكها- ل يفهم لَم ل تفي اأمواله باحتياجاته من الخبز واللبن والقهوة والموا�ضالت 

برغم اأنه ل يتوانى مطلقًا في عمله لك�ضب هذه الأموال. كم عدد الفجوات التي يقدمها غمو�ص المال، 

وفي اأّي الخزانات الُمحكمة يختبئ �ضعره؟ 

كثيرا ما حاول الآباء المثاليون والمعلمون اأن يقنعونا اأن المال �ضئ منحط؛ لم اأفهم ذلك يوما، لأني لم 

اأملك مال اأبدا اإل عندما بداأت اأعمل )با�ضتثناء المبلغ الكبير الذي ح�ضلت عليه كمكافاأة من الأكاديمية 

اأقذر الأعمال تكون  ُيَعد العمل خياَرهم الوحيد، فاإن حتى  اإلى الأ�ضخا�ص الذين  ال�ضويدية(، و بالن�ضبة 

بالن�ضبة لهم نظيفة، لأن هذا هو الطريق الذي  يجعلهم يوفرون احتياجات معي�ضتهم ومعي�ضة ذويهم؛ اإن 

المال هو تج�ضيد لعمله، وهذا �ضيء نظيف؛ فما بين العمل ونتائجه يوجد بقايا غيُر وا�ضحٍة، وهي عبارة 

عن فجوات مبهمة، مثل اأن تربح كثيرا اأو اأن تربح قليال، وتلك الفجوات اأ�ضعب في ملئها من الفجوات 

التي يتركها تف�ضير رواية اأو ق�ضيدة. 

هاينريك بول
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على  �ضارة  غيَر  الوا�ضحة  غير  الأدب  مخلفات  تعد  الوا�ضحة؛  غير  المال  غمو�ص  بفجوات  مقارنًة 

الإطالق، وعلى الرغم من ذلك ل يزال هناك بع�ص النا�ص من يجعل كّلمة »الحرية« تجري على األ�ضنتهم 

بكّل تفاهة؛ حيث يعد الت�ضليم بالخرافة ومطالبتها بال�ضلطة ب�ضكّل �ضريح، ثم بعد ذلك ينادون بالب�ضيرة 

ال�ضيا�ضية، خا�ضة عندما يكون فهم الم�ضكّلة والتب�ضر ب�ضاأنها هو اأمر م�ضتحيل. 

الأرقام،  اأربعة مجموعات مختلفة من  بي  الخا�ص  الم�ضرفي  ال�ضك  ال�ضفلي من  ال�ضطر  اأرى على 

الـ32 رقمًا مفهومون  اأرقام من هوؤلء  يعبران عن هيروغليفيات، وخم�ضة  32 رقما: رقمان منهم  ت�ضم 

بالن�ضبة لي، وثالثة اأرقام يعبرون عن رقم ح�ضابي الم�ضرفي، ورقمان يعبران عن فرع الم�ضرف، ولكن 

عّما ُتعبر الأرقام الأخرى، التي يبلغ عددها �ضبعة وع�ضرين رقما الأخرى.، بما فيها بع�ص الأ�ضفار؟ اأنا 

متاأّكد اأن كّل هذه الأرقام لها تف�ضير عقالني وذو معنى اأو، بعبارة اأكثُر جماًل، تف�ضير تنويري، كّل ما في 

الأمر اأنني ل اأملك م�ضاحة في عقلي  ووعيي لهذا التف�ضير التنويري، وما يتبقى هو ال�ضيفرة الغام�ضة لعلم 

�ضري اأجد �ضعوبة في اختراقه؛ حيث �ِضعُره ورمزيته تظل غريبة بالن�ضبة اإلي اأكثر من »تذكر الأ�ضياء التي 

م�ضت« لمار�ضيل برو�ضت اأو »�ضالة وي�ضوبرون«؛ كّل ما تطلبه مني تلك الأرقام التي تبلغ اثنين وثالثين 

رقما، هو الثقة في حقيقة اأن كّل �ضيٍء م�ضبوٌط و�ضحيح، واأنه ل يوجد �ضيء غير وا�ضح، واأنني اإذا بذلت 

مجهودا �ضغيرا �ضيت�ضح لي كّل �ضيء. ولكن، يبقى �ضيء غام�ص بالن�ضبة اإلي، اأو على الأرجح خوف؛ خوف 

اأكبر بكثير من ذلك الخوف الذي ي�ضببه ال�ضعر لي، ومع ذلك ل يوجد �ضيا�ضة عمالت ناجحة ت، وا�ضحة، 

لأ�ضحاب المال هوؤلء.

اأي�ضا لدي ثالثة ع�ضر رقما في فاتورة هاتفي، وبع�ص الأرقام على بولي�ضات التاأمين الخا�ضة بي، 

ولن اأن�ضى ذكر �ضرائبي واأرقام هاتفي و�ضيارتي؛ لن اأبذل عناء عد كّل تلك الأرقام التي يجب علي اأن 

اأتذكرها في راأ�ضي، اأو على الأقل اأكتبها، حتى اأكون قادرا على تحديد مكاني ، بال�ضبط ،  في المجتمع،  

في اأّي وقت، اإذا قمنا فرحين،  ب�ضرب الثنين وثالثين رقما الموجودة على ال�ضك الم�ضرفي خا�ضتي  

برقم �ضتة، اأو فلنقم ببع�ص التخفي�ص ون�ضربهم برقم اأربعة، ثم نقوم باإ�ضافة اأرقام يوم مولدي، ثم نقوم 

باإنقا�ص بع�ص الأرقام التي لها عالقة بالنتماء الديني والحالة المدنية؛ في النهاية، هل �ضنكون قادرين 

على فهم الغرب في �ضبب وجود، واإ�ضافة، وتكامل تلك الأرقام؟

هل ال�ضبب، هو ما نفهمه نحن ونقبله؛ باأنه لي�ص منيرًا فقط، بل اإنه يقوم بتنويرنا، واأنه فقط غرور 

غربي �ضدّرناه للعالم كافة، عن طريق ال�ضتعمار والحمالت، اأو بخليط منهما كاآداة لالإخ�ضاع؟ 

وبالن�ضبة لهوؤلء الذين تاأثروا؛ األي�ضت الختالفات بين المظهر الخارجي للم�ضيحيين وال�ضتراكيين 

وال�ضيوعيين والراأ�ضماليين �ضغيرة؟ وحتى لو كان ال�ضعر �ضاحب هذا المنطق،  قام في يوم من الأيام 

بتنويرهم؛ األ يبقى �ضبب �ضعرهم هم هو المنت�ضر؟ 
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يعرفوا  لم  اأنهم  لأمريكا؟  الُم�ضدر  الأوروبي  العقل  واجهوا  عندما  للهنود  اأعظم جريمة  تكونت  مم 

الآن،  وهو ما  لقد حاربوا �ضد �ضيء ما؛ حاربوا �ضد ما نحن نحارب �ضده  المال!  الذهب وقيمة  قيمة 

يعتبر اأحدث منتج لعقلنا،  حاربوا �ضد تدمير عالمهم وبيئتهم، و�ضد اغت�ضاب اأر�ضهم و �ضد الربح على 

ح�ضابها، الأمور التي كانت  اأكثر غرابة بالن�ضبة اإليهم من غرابة  الأرواح و اآلهتهم بالن�ضبة لنا. 

كان  بينما  والمفرحة،  الجديدة  الأخبار  الم�ضيحية،  الر�ضالة  لهم  يك�ضف  اأن  يمكن  كان  ماالذي 

الم�ضيحيون الم�ضتعمرون اأنف�ضهم يعي�ضون في هذا التفاخر والنفاق المجنون ؛ فقد كانوا يقومون  في يوم 

الأحد بخدمة الإله وتمجيده باعتباره مخل�ضهم ومنقذهم، ثم يقومون يوم الثنين بفتح الم�ضارف في 

ميعادها ليديروا الفكرة الوحيدة التي طالما اآمنوا بها ب�ضدق، األ وهي المال والأمالك والربح؟  

اإل  يلَق  لم  ؛  �ضكّلها،  حياتهم  فيه  وجدت  الذي  والع�ضب،  والجامو�ص  والرياح  الماء  ل�ضعر  فبالن�ضبة 

ا اأن المنتج النهائي  الحتقار وال�ضخرية والزدراء - والآن نحن المتح�ضرون الغربيون في مدننا، اأدركنَّ

لعقلنا الكّلي - وبكّل نزاهة يجب اأن نقول: نحن لم ننقذ اأنف�ضنا – بداأنا، في الواقع،  ن�ضت�ضعر كم  هو 

حقيقي �ضعر الماء والرياح،  وما تج�ضد فيه.

ما تتكون بالفعل، ولي�ص ما كان يمكن اأن يكون التنوير قد عين  فعلت ماأ�ضاة كني�ضتنا، اأو لم تفعل، ربَّ

على اأنه م�ضائل غير معقولة، ولكن في الياأ�ص و في المحاولة الفا�ضلة اليائ�ضة لمتابعة اأو حتى تجاوز ال�ضبب 

الذي لم يكن بالإمكان دمجه مع �ضيء غير عقالني كما هو الحال في اهلل المتج�ضد؟

ائ�ضنا، اأو اأن ماأ�ضاتها الحالية بالفعل ، ل تتاألف من الأمور التي  �ضورها لنا التنوير   هل كانت ماأ�ضاة كنَّ

على اأنها م�ضائل غير عقالنية، بل تتاألف من المحاولة الفا�ضلة اليائ�ضة لتباع، اأو حتى التغلب على، العقل 

الذي لم يكن ولن يتمكن  من الن�ضجام والندماج  مع فكرة غير منطقية  مثل فكرة الإله المتج�ضد ؟ 

واإنتاج  المرقمة،  بالأنظمة  والغابات محملة  الخبراء،  على  والموافقة  القانونية،  والن�ضو�ص  اللوائح 

التحيزات التي تر�ضخت فينا، والتي ندر�ضها في م�ضاقات تاريخية ، والتي تعلم النا�ص  كيف يغتربون عن 

بع�ضهم اأكثر من اأّي وقت م�ضى.

اأّي عقلية  اأوروبا ، تجدنا نعتبر عقليتنا مختلفة عن  اأق�ضى الأرجاء الغربية المتطرفة من  حتى في 

اأخرى؛ و نحن ن�ضنف   اأّي عقلية اأخرى ، بب�ضاطة، على اأنها غير عقالنية. اإن  جوهر م�ضكّلة اأيرلندا 

ال�ضمالية المرعبة هو حقيقة وجود نوعين من العقليات ت�ضابكتا وحاربتا بع�ضهما لقرون. 

عقلنا  انت�ضار  عالمة  تحت  القارات  تختبئ  التاريخ؟  لنا  اأورثها  التي  والحتقار  النقد  بوؤر  عدد  كم 

وحكمتنا؛ وظلت جماعات باأكملها غريبة عن بع�ضها بع�ضًا،  مع اأنه من المفتر�ص اأنهم كانوا يتحدثون 

هاينريك بول
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لغة واحدة. عندما كان الزواج  في الأخالق الغربية يو�ضف باأنه يخلق النظام، تجاهل النا�ص حقيقة اأنه 

كان ميزة ، ولكنها ميزة �ضعبة المنال، وم�ضتحيلُة التحقيق لهوؤلء الذين كانوا يعملون في الأر�ص، اأولئك 

ْون عمال المزارع وحالبي الأبقار، الذين لم يملكوا المال لي�ضتروا حتى بع�ص مفار�ص لل�ضرير،  الذين ُي�ضمَّ

واإذا فر�ضنا اأنهم قاموا بادخار المال ، اأو �ضرقته ، ل�ضراء المفار�ص فاإنهم لن ي�ضتطيعوا �ضراء ال�ضرير  

الذي ي�ضعون عليه المفار�ص. 

وهكذا ظلوا مهم�ضين في عدم �ضرعيتهم؛ ولكنهم كانوا ينجبون الأطفال في كّل الأحوال! بدا كّل �ضيء 

طبيعيا اأوم�ضتقرا من الخارج: اإجابات وا�ضحة، اأ�ضئلة وا�ضحة، قواعد وا�ضحة وتعليما دينيا �ضفهيا ي�ضبه 

الوهم؛ اإننا  لن�ضتغرب بالفعل؛ فال�ضعر يعتبر عالمة لالأ�ضياء الخارقة فقط ، ولي�ص لالأ�ضياء الطبيعية.  ثم 

بعد ذلك يتفاجاأ النا�ص، ثم  ي�ضبحون متعط�ضين للطرق القديمة للحياة؛ عندما ُتظهر المناطق المهم�ضة 

اأن يك�ضب  اأو لآخر  ، بالطبع، لبد  لطرف  التمرد والثورة، ثم بعد ذلك  والمحتقرة والمختِبئة عالمات 

مكا�ضب ماديًة اأو �ضيا�ضيًة من تلك الثورة.

، عن  بالحب  ت�ضمى  التي  تلك  المكت�ضفة بعد،  للقارة غير  النظام   لقد كان هناك محاولت لإعادة 

طريق و�ضع بع�ص القواعد له ، مثل ماحدث مع  هواَة جمِع الطوابع المبتدئين ، عندما بدوؤوا األبومهم 

الأول.  يتّم تعريف المداعبات الم�ضموحة وغير الم�ضموحة، بتفا�ضيلها �ضديدِة الدقًة؛ وما يثير الرعب 

ال�ضامل، اأنه عندما تقر النظريات والأيديولوجيات، ويتّم الإقرار باأن تلك القارة باردة ومنظمة وم�ضتقرة،  

اأنه مازال هناك عدد من البراكين التي ل تنطفئ؛ وبب�ضاطة، ل يمكن اإطفاء بركان عن  نكت�ضف فجاأة 

طريق معدات  مكافحة الحريق التي تمت تجربتها �ضابقًا. فكر فقط في كّل الأ�ضياء التي حدثت، وفي 

كّل �ضيء حّملناه على عاتق الرب، تلك ال�ضلطة الُم�ضتغلة والمثيرة لل�ضفقة؛ نعم كّل �ضيء، كّل م�ضكّلة، كّل 

الأدلة التي تدل على البوؤ�ص،  ل بد اأننا  في �ضكّل اجتماعي اأو اقت�ضادي اأو ح�ضي حملناه ذنبها؛ كّل �ضيء 

حقير ومنبوذ، وكّل البقايا والف�ضالت،  كان ُيالم عليها الرب، ومع ذلك، وفي نف�ص الوقت كانت المواعظ 

عن الرب ُتقال وكاأنه اإن�ضان، بدون اعتبار اأنه ل يمكن لالإن�ضان تحميل عبئه على الرب، ول العك�ص اإذا 

اإن عا�ص في مكان ي�ضبح فيه الكفر من الأمور المو�ضى بها،  اإن�ضان، ومن الذي �ضينده�ص  اأنه  اعتبرنا 

مكان ُيرجاأ فيه بوؤ�ص المجتمع والعالم كّله اإلى مواعظ غير ُمحققة وغير عادلة في ال�ضكّل العقائدي، واإلى 

م�ضتقبل ما زال بعيدًا، بل ويتّم تاأخيره لما هو اأبعد، اإلى اأن  ي�ضبح حا�ضرًا محزنًا؟

اأننا �ضننتقد هذا  ا نفتر�ص   كنَّ اإذا  التفاعل مع ذلك بغطر�ضة ل تطاق  بالإمكان  اأخرى:  واأقول مرة 

الأو�ضياء  ادعى  اإذا  النوع  نف�ص  من  غرورا  يعد  فاإنه  وكذلك  رجعي،  كت�ضل�ضل  الأحداث  من  الت�ضل�ضل 

م�ضتودع  ينظف  اأن  بدون  ال�ضوفييتي  التحاد  في  نجا  الذي  ذاك  هو  ربهم  اأن  الرب،  على   الر�ضميون 

النفايات  الذي اختباأ تحته، واإذا هم نوهوا لظهور الرب هناك على اأنه مبرر لنظام اجتماعي هنا؛ اأقول 
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مرة اأخرى: على الرغم من اأننا نتفاخر بمعتقداتنا كم�ضيحيين اأو كملحدين، اإل اأننا نتمنى اأن ن�ضتفيد من 

اأنظمة الأفكار المت�ضلبة المت�ضددة؛ ذلك الجنون الذي ي�ضيبنا، وذلك الغرور في حد ذاته يدفن �ضيئين: 

الإله المج�ضد الذي ُيطلق عليه الرب الذي اأ�ضبح اإن�ضانا، والروؤية التي و�ضعت في مكانه، روؤية م�ضتقبل 

ا�ضتّمرار الب�ضرية. 

نفتقر، نحن، الذين نقوم باإذلل الآخرين، اإلى �ضيء ما: التوا�ضع، والتوا�ضع هنا ل يعني الدونية اأو 

الطاعة العمياء، ف�ضال عن الخ�ضوع؛ هذا ما فعلناه بال�ضعوب الم�ضَتْعَمَرة، لقد قمنا بتحويل توا�ضعها، 

يعد  اأن  ليمكن  وهذا  والغلبة،  بالنت�ضار  �ضغوفون  دائما  نحن  ومهانة؛  ذل  اإلى  توا�ضعها  �ضعر  فتحول 

مفاجاأة من  الح�ضارة التي كان اأول ن�ص لها بلغة اأجنبية »دا بيللو جاليكو« ليوليو�ص قي�ضر، وكان التعليم 

الم�ضيحي ال�ضفهي اأوَل تمرين لها لر�ضا النف�ص، كان التعليم الم�ضيحي ال�ضفهي  ذلك التعليم الذي هو 

عبارة عن اأ�ضئلة واأجوبة وا�ضحة ل لب�ص فيها  لطبقة مبدئية في الم�ضاكّل التي �ضبق تو�ضيحها وحلها، 

الم�ضاكّل الكاملة التي ل ت�ضوبها �ضائبة. 

على  ال�ضوء  و�ضلطُت  الروايات،  وكتابة  المخبوزات،  وَخبز  الج�ضور،  بناء  عن  قليال  انحرفت  لقد 

الأديان  ومقاومة  والغمو�ص،  والآلهة،  والبقايا،  التخيلية،  والمناطق  والتهكمات،  وال�ضخرية  الفجوات، 

الأخرى؛ فقد بدا كّل ذلك لي اأ�ضواأ، ويحتاج اإلى تنوير اأكثر بكثير من الزوايا المظلمة التي يختبئ فيها 

منطق ال�ضعر، ولي�ص منطقنا التقليدي،  كما في الروايات على �ضبيل المثال.

 اإن المائتي رقم الع�ضوائية، بكّل مجموعاتها، )بما فيها بع�ص الرموز(، التي يجب اأن اأحفظها في 

اأدونها على ورقة كدليل لوجودي من دون معرفة ما تعنيه بال�ضبط،  اأو على الأقل  عقلي بترتيب معين، 

اأنظمة  الوجود داخل  اأدلة  اندماج  و  المجردة،  الدعاءات  اندماج زوج من  اأقل من  ب�ضكّل  يندمجن معا 

بها،  ويو�ضونني  اإليها،  النا�ص  ي�ضير  وعقالنية؛  منطقية  بالفعل  ولكنها  ُتدعى  ل  التي  تلك  بيروقراطية، 

وين�ضحون لي بالثقة العمياء بها؛

 قد اأجروؤ على التوقع باأن النا�ص ل يثقون بالكامل، ولكنهم يعززون،  عقلية ال�ضعر، لي�ص بتركه في 

�ضالم، ولكن عن طريق امت�ضا�ص �ضيء ما من هدوئه، وفخره بتوا�ضعه،  الذي يمكنه اأن يكون توا�ضعا 

تجاه من هم في الو�ضع الأدنى ، ولي�ص تجاه من هم في الو�ضع الأعلى، فيما يتعلق  بالآخرين فاإّن العدالة 

والأدب ي�ضكنون في عقلية ال�ضعر، وكذلك ت�ضكنه اأمنيُة اأن َتعِرف وُتعَرف.

 ل اأرغب في تقديم  اأّي نقاط انطالق دعوية جديدة، ولو�ضيلة نقل ل�ضالحها،  ولكني اأوؤمن، بمعنى 

التوا�ضع ال�ضعري، اأن هناك ت�ضابها كبيرا بين الأدب والعدالة؛ اأنا اأرى اإمكانية وجود اتفاق بين الغريب في 

موؤلف »كامو�ص« ،و غرائبية الموظف الكافكاوي و بين الإله الُمَج�َضد الذي، في كّل الأحوال، يبقى غريبا 

ومهذبا وحرفيا ب�ضكّل ملحوظ - اإذا تغا�ضى المرء عن بع�ص انفجارات الغ�ضب.

هاينريك بول
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التي  للن�ضو�ص  الحرفية  للطبيعة  المبا�ضر  ال�ضتخدام  بمنع  الكاثوليكية  الكني�ضة  قامت  فلماذا 

اأو تقوم بتخبئتها في اللغة الالتينية  َكْم من الوقت تحديدا -  اأذكُر  يعتبرونها مقد�ضة لمدة طويلة - ل 

واليونانية، لتكون متاحة فقط لهوؤلء المبتداأين؟ اأعتقد اأن �ضبب ذلك هو اأن ُيبِعدوا المخاطر التي �ضعروا 

اأنها موجودٌة في �ضعر العالم المثج�َضْد، ولحماأية عقالنية �ضلطتهم من عقالنية ال�ضعر الخطيرة، وبعد 

كّل �ضيء، فاإنه لم يكن على �ضبيل  ال�ضدفة اأن تكون النتيجة الأكثر اأهمية لالإ�ضالح هي اكت�ضاف اللغات 

و طبيعتها الفيزيائية. 

اأّي ن�ضر لغتها، وقمع لغة هوؤلء الذين  اإمبراطورية بدون ا�ضتعمار اللغة،  اأّي  وما الذي ت�ضتطيع فعَله 

قاموا با�ضتعمارهم؟ في هذه العالقة - ولي�ص غيرها - اأعتبر اأن المحاولت - التي تعتبر افترا�ضا اأنها 

م�ضادة لالإمبريالية -  التي ترمي اإلى التنديد بال�ضعر وح�ضية اللغة وتج�ضيدها وقوة الخيال )حيث اإن 

اللغة وقوة الخيال وجهان لعملة واحدة( وتقديم الزدواجية المغلوطة للمعلومات اأو لل�ضعر هي �ضكّل جديد 

ْق َت�ُضْد«؛ اإنه الغرور العالمي الجديد ل«العقل الحديث« الذي، من الممكن، اأن ي�ضمح  من اأ�ضكال نظرية »َفرِّ

ل�ضعر الهنود كقوٍة مناه�ضة لل�ضلطة، ويمنع �ضعره الخا�ص عن الطبقات التي يجب اأن تتحرر في بلدها. 

اإن ال�ضعر اأبدا لم يكن ميزة خا�ضًة لطبقة بعينها، ولن يكون كذلك اأبدا؛ واأكرر ذلك مرة اأخرى، اإن 

اآداب الطبقة البرجوازية والإقطاعية الرا�ضخة قامت بتجديد نف�ضها، واإخراج نف�ضها من اللغة التي كانوا 

يطلقون عليها ا�ضم اللغة ال�ضعبية بكّل غرور، اأو ت�ضتخدم عبارات اأكثر حداثة، اأو لغة عامية )الرطانة( ؛ 

يمكن ب�ضهولة ت�ضميُة تلك العملية بالإف�ضاد اللغوي، ولكن ل �ضيء يتغير بخ�ضو�ص ذلك الإف�ضاد عن طريق 

ن�ضر دعاية عن البدائل الزائفة، المعلومات اأو ال�ضعر / الأدب.

اإن ال�ضتنكار الذي يحمل نكهة الحنين اإلى الما�ضي، الذي نجده في تعبيرات اللغة ال�ضعبية  ل ُيلزمنا 

اإر�ضال ال�ضعر اإلى منفى كومة من القمامة، ول ُيلزم ذلك اأي�ضا بالن�ضبة لكّل اأنواع الفّن؛ كثيٌر من ذلك يعد 

متعلقا بالبابا: منع الآخرين عن لغة التج�ضيد والح�ضية ، بينما يتّم تطوير طرق تعليم م�ضيحية جديدة 

تتحدث فقط عن الخطاأ وال�ضواب المحتمل في العبارات . 

يمهد  الر�ضالة؛ فهذا  الذي تحمله عبارات  التعبير  وقوة  الر�ضالة  قوة  بين  الف�ضل  المرء  ي�ضتطيع  ل 

الطريق ل�ضيء ما ، يذكرني بالجدل حول الجتماعات الدينية حول كاّل ال�ضكّلين؛ جدالت كانت دينية 

اأكثر من كونها حوارات م�ضجرة ولكنها كانت مهمة كمثال للتج�ضيدات المرفو�ضة،  والتي تم تقلي�ضها 

في الجزء الكاثوليكي من العالم ،اإلى مجرد اجتماعات دينية يوؤكّل فيها الخبز الب�ضيط  ،والذي حري به 

ى خبزا على الإطالق، بالإ�ضافة اإلى كبح مئات الماليين من اللترات من الغازات! هناك يكمن  األ ُي�َضمَّ

�ضوء الفهم المتعجرف، لي�ص بخ�ضو�ص المواد الم�ضتخدمة، ولكن بخ�ضو�ص ما يفتر�ص اأن تج�ضده تلك 

المواد. 
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ل يمكن تحرير اأّي طبقة عن طريق منع اأّي �ضيء عنها، ولو اأن هذه المدر�ضة الجديدة التي ت�ضمى 

ذلك  حاكمة،  كطبقة  الكني�ضة  نموذج  خطى  تتبع  الواقع  في  ولكنها  الدين،  �ضد  اأنها  تدعي  بالمانوية 

اأن  للمرء  يمكن  مطرودين؛  اأو  الخ�ضبية  الأوتاد  على  محروقين  بنا  ينتهي  اأن  يمكن  كان  الذي  النموذج 

يجادل حول مفهوم الجمال، يخترع ويوؤ�ض�ص مبادئ جمالية جديدة - هم بالفعل متاأخرون - لكن ل يجب 

اأن يبدوؤوا بمنع ذلك، ول ينبغي عليهم ا�ضتبعاد اأّي �ضيء؛ اإن اقدرة الأدب على النقل، فهو ينقلنا اإلى جنوب 

اأو �ضمال اأمريكا، اإلى ال�ضويد، الهند اأو اأفريقيا؛ يمكنه اأي�ضا تحويلنا اإلى طبقة اأخرى، اإلى وقت اآخر، اإلى 

دين اآخر، اأو اإلى عرق اآخر؛ اإن هدف الأدب - حتى في �ضكّله البرجوازي - اأبدا لم يكن خلق الغرابة ولكن 

هدفه دائما كان اإزالتها.

اإل  ُي�ضتق منها الأدب ،  اأنه فات الآوان ل�ضتبدال الطبقة التي  اأن نعتبر  اأنه يمكننا  وعلى الرغم من 

اأن  ينبغي  اأنه  كما  الطبقة.  تلك  لمقاومة  اختباء  مكان  الأحوال  في معظم  كان  الطبقة  لتلك  كُمنتج  اأنه 

ُتحفظ عاَلمية تلك المقاومة؛ هذا ما يجعل كاتبا مثل األيك�ضاندر �ضولزينت�ضين موؤمنا، واآخر كاأرابال عدوًا 

�ضاخطا على الدين والكني�ضة؛ فهذا ل يعني اأنه ينبغي فهم  المقاومة على اأنها اآلية بحتة تنادي بالإيمان 

بالرب هنا وتنادي �ضده هناك؛ ولكنها ما هي اإل تج�ضيد لعالقات التاريخ الفكري كما حدثت وتطورت بين 

اإدراكًا للعالقات الوا�ضلة  اأكوام متنوعة من القمامة ومناطق التمرد والرتداد.. واأي�ضا تعتبر المقاومة 

بينها بدون غرور اأو ادعاءات بالمثالية والع�ضمة.

الجنون  من  له  يبدو  مثال.،  ال�ضوفييتي  التحاد  في  معزول  من�ضق  اأو حتى  �ضيا�ضي  ل�ضجين  بالن�ضبة 

اأو  موقفه  نفهم  اأن  يمكننا  نف�ضيا،  الفيتنامية،  الحرب  �ضد  الغربي  العالم  في  النا�ص  يثور  اأن  والخطاأ 

�ضخ�ص  بذنب  �ضخ�ص  يوؤخذ  األ  ينبغي  اأنه  يدرك  اأن  عليه  �ضيكون  ولكن  الجتماعي،  انعزاله  اأو  خليته 

اأن هذا يبدو مثاليا، ولكني  اأعرف  اأنهم يدعمونه!  اآخر، واأنه، عندما يدعم النا�ص فيتنام، �ضيعني هذا 

اأعتبره اأنه  الحتمال الوحيد لخلق عالمية جديدة ولي�ص حيادية جديدة. ل ي�ضتطيع اأّي موؤلف اأن يتحكم 

اأن ن�ضتّمر في مناق�ضة  تلك  انتحارًا  اإلي يبدو  في النق�ضامات والأحكام المزعومة والمزيفة، وبالن�ضبة 

النق�ضامات في الآداب المخل�ضة واأنواع اأخرى من الفّن. قبلنا ذلك المبداأ البرجوازي في التق�ضيم من 

خالل هذا البديل الزائف، هذا الذي يحولنا اإلى غرباء تمامًا.

  - اأخجل  اأن  بدون حتى  بقول ذلك  �ضاأخاطر   - اأي�ضا  ولكن  المحتملة  قوتنا  انق�ضام  لي�ص فقط  اإنه   

انق�ضام جمالنا المج�ضد المحتمل، طالما اأنه  هو الآخر لديه القدرة على التحرير تماما كما تفعل الفكرة 

را في حد ذاته، اأو في الإثارة التي يمكن اأن يخلقها.  التوا�ضلية ؛ فباإمكانه اأن يكون محرِّ

اإن قوة الآداب غير المنق�ضمة ل تكمن في حيادية التجاهات، ولكن في عالمية المقاومة، واإلى تلك 

المقاومة ينتمي ال�ضعر، واإلى التج�ضيد والح�ضية وقوة التخيل والجمال.

هاينريك بول
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اإن ذلك التجاه المانوي المحطم لالأيقونات الذي يريد اأن ي�ضلب منا كّل اأنواع الفّن ؛ �ضوف ي�ضرقنا، 

و ي�ضرق هوؤلء اأي�ضا الذين يفعل بهم الفّن ما يعتقد اأنه يجب اأن يفعله؛ اللعنات والمرارة والح�ضرة ول 

حتى المعلومات عن الأو�ضاع اليائ�ضة لأّي طبقة تكون ممكنة بدون ال�ضعر، وحتى لي�ضتطيع ال�ضعر اأن ينقد 

وي�ضجب يحتاج اأول اأن ُيعرف؛ اذهب واقراأ روزا لوك�ضمبرج بتاأنٍّ ولحظ اأّي التماثيل اأمر لينين برفعها 

اأول؛ الأول كان تمثال كونت تول�ضتوي، الذي قال عنه: حتى ي�ضتطيع هذا الكونت اأن يكتب، لن يحتوي الأدب 

الرو�ضي على فالحين، اأما التمثال الثاني فكان لدو�ضتف�ضكي »الرجعي«. 

اإذا اأراد المرء اأن يختار طريقا ليغيره وهو زاهد ، من الممكن اأن يتخلى �ضخ�ضيا عن الفّن والآداب، 

ولكن ل ي�ضتطيع المرء اأن يفعل ذلك بالآخرين ،اإلى اأن  يقوم بتعريفهم وتوعيتهم على الأقل بماهية ما 

�ضوف يتخلَّْون عنه، هذا التخلي يجب اأن يكون طواعية، اإما �ضيكون ب�ضكّل مر�ضوم باباوي وكاأنه منهج تعليم 

م�ضيحي جديد، مما يودي بقارة جديدة ، كقارة الحب، اإلى البوار والهالك والجفاف مرة اأخرى. 

اأ�ضكال  يتّم اكت�ضاف  الفّن والأدب مرارًا وتكرارًا؛ حيث  اأ�ضكال  اأن تتغير  اأو �ضادمًا  اأمرًا عبثيًا  لي�ص 

جديدة من واقع التجربة.

موجودا  كان  ما  على  تاأكيد  تقريبا  كان  ال�ضيء  وهذا  اأي�ضا،  الأ�ضكال  تلك  في  �ضيء  تج�ضيد  يتّم 

دائما  هو  الفّن  الفّن.  اأخرى:  اإمكانية  عن  تخلى  قد  المرء  يكون  اقتالعه،  تم  واإذا  بالفعل؛  متوفرا  و 

ناحية  ، من  لم  يكون هناك  ؛  الفكرية  والقنابل  للمتفجرات  بل  للديناميت،  لي�ص  مكان جيد لالختباء، 

اأخرى،  لماذا كانت هناك موؤ�ضرات مختلفة؟ وعلى وجه التحديد  في جمالها المهين  الجدير بالإزدراء 

 وفقدانها لل�ضفافية  يكمن اأف�ضل مكان لالختباء للن�ضل  الذي ي�ضبب رع�ضة مفاجئة اأو ادراك مفاجئ.

وقبل اأن اأختتم ، ينبغي اأن اأقر بنظام �ضروري.يتن�ضاأ �ضعف محاولتي وتف�ضيراتي ب�ضكّل ليمكن تجنبه، 

من حقيقة اأنه على الرغم من اأنني اأ�ضكك في تقاليد العقل التي - على اأمل اأن هذا غير ناجح تماما -  

ترعرعت عليها ، ولكني مع ذلك مازلت اأقوم با�ضتخدام و�ضائل هذا العقل نف�ضه، و �ضيكون  ظلمًا كبيرًا 

ال�ضاملة، وفي  ال�ضك في حجته  ن�ضر  ب�ضكّل وا�ضح في  العقل  اأبعاده.نجح هذا  بكّل  العقل   اأن ندين هذا 

ما اأ�ضميه بكبريائه والخبرة ال�ضائنة وذاكرة ما اأ�ضميه بعقل ال�ضعر، والتي ل اأرى اأنها ميزة اأو موؤ�ض�ضة 

برجوازية.  هذا العقل يمكن اأن ينتقل بدقة، ب�ضبب اأن حرفيته وتج�ضيده يبدوان غريبين؛ فهو قادر على 

منع اأو اإزالة اأّي غرابة اأو غمو�ص. 

في كّل الأحوال؛ »كونه غريبا« يمكنه اأي�ضا اأن ي�ضمل كونه مفاجئا، مده�ضا اأو متاأثر جدا، وبالن�ضبة 

لما قلته عن التوا�ضع - فقط كنوع من القتراح - فاأقول: اإن ذلك لي�ص بف�ضل تربيتي الدينية اأو ذاكرتي؛ 

فدائما ما يعني ذلك الذل بدل من التوا�ضع، ولكن بف�ضل قراءتي لدو�ضتف�ضكي في كّل مراحل حياتي، 
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يتحدد  ل  لأدب  تدعو  دولية  حركة  بمثابة  فهو  اأهمية؛  الأكثر  الأدبي  التحول  اأعتبره  اأنني  ب�ضبب  وذلك 

بالطبقات، واكت�ضاف مناطق كاملة لأنا�ص متوا�ضعة رمي بها اإلى مكبات الب�ضر، لذلك اأحذركم بخ�ضو�ص 

دمار ال�ضعر، وبخ�ضو�ص عقم المانوية والمعتقدات والأيقونات المتجمدة التي تبدو لي اهتمامات عمياء 

غير قادرة حتى على فتح �ضنبور الماء قبل اأن يولد الطفل.

 اإن انتقاد اأو تمجيد الحديث اأو القديم يبدو عديم المعنى بالن�ضبة لي، وكذلك اأن اأحلم بطرق الحياة 

القديمة التي ل تظهر اإل في المتاحف، واأي�ضا ، لي�ص هناك معنى لأن اأخلق ثنائيات كالمتحفظ/ المتطور؛ 

اإن موجة الحنين اإلى الما�ضي الجديدة التي تتعلق بالأثاث والمالب�ص واأ�ضكال التعبير والإح�ضا�ص بالوحدة، 

اأن العالم الجديد يزداد غرابة بالن�ضبة لي، واأن العقل الذي بنينا عليه كّل �ضيء واعتمدنا عليه  يو�ضح 

اأي�ضا مغلوطة.  هنا كان  األفة، واأن ثنائية العقالني/ وغير العقالني كانت  اأو  اأكثر قوة  لم يجعل العالم 

يجب علي اأن اأتجنب اأو اأبتعد جدًا ، لأن فكرة واحدة دائما ما توؤدي لالأخرى، وذلك يجعلنا ننحرف عن 

ا �ضنقوم بالتركيز على كّل تفا�ضيله في هذه القارات بجهد كبير؛ كان يجب علي اأن اأبتعد عن  الم�ضار اإذا كنَّ

الفكاهة، والتي ل تعتبر اأي�ضا ميزة لأّي طبقة، ولكنها كانت مغمورة في �ضعرها كَمْخَباأٍ للمقاومة.

هاينريك بول
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الذي اأدخل قارة جديدة اإلى دنيا الأدب«
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1973 باتريك وايت

كاتب  هو   ،)1990 اأيلول  �ضبتمبر/   30  -  1912 اأيار  مايو/   28( وايت  مارتينديل  فيكتور  باتريك 

القرن  في  الإنجليزية  باللغة  يكتبون  الذين  الروائيين  اأهم  من  واحدًا  وا�ضع،  نطاق  على  يعتبر  اأ�ضترالي 

الع�ضرين. ولد في نايت�ضبريدج، لندن، من اأبوين اأ�ضتراليين. بعمر ال�ضتة اأ�ضهر عاد مع اأهله اإلى اأ�ضتراليا 

لي�ضتقروا في �ضيدني،  كانت طفولته مري�ضة فقد عانى من الربو كثيرًا.

بداأ القراءة والكتابة في �ضٍن مبكرة، وظهرت ميوله الأدبية )اإلى ال�ضعر والم�ضرح( في حوالي ال�ضنة 

التا�ضعة من عمره. عاد اإلى بريطانيا في الثاثة ع�ضرة . ودر�ص في جامعة الكامبريدج واكت�ضف الآداب 

الألمانية والفرن�ضية  ن�ضر وطبع عدد قليل من الق�ضائد في المجالت الأدبية. ثم، في وقت مبكر من عام 

1939، ن�ضر اأول رواية له. تلقى النقاد هذه الرواية ب�ضكّل جيد، لكن هذا النجاح لم يظهر في نيويورك.                                                          

في نهاية الحرب العالمية الثانية عمل ك�ضابط لال�ضتخبارات التنفيذية. وق�ضى الكثير من الوقت في 

كّل بلد من بالد ال�ضرق الأو�ضط تقريبا، واأفاده هذا في تحفيز خياله كروائي.

تعر�ص في بداياته اإلى مرارة الهزيمة ، فرواياته لم تنجح، مما زاد في توترته ومر�ضه. ق�ضى وقتا 

طويال في العمل في مزارع العائلة في اأ�ضتراليا وفي الإقامة في الم�ضت�ضفيات للعالج. ثم حوالي عام 1951 

بداأ الكتابة مرة اأخرى، وكانت رواية حكى فيها عن بداية حكم الحياة على الأر�ص، الذي  تطور لينتهي اإلى 

�ضجرة الإن�ضان. ا�ضتقبلت الرواية ب�ضكّل جيد في انكّلترا والوليات المتحدة، لكنها قوبلت بالإزدراء البارد  

في اأ�ضتراليا. وكتبت عنه ال�ضحف باأنه »اأكثر روائي غير قابل للقراءه في ا�ضتراليا«، وقد تعلم من هذه 

التجربة ال�ضيء الكثير. بلغ عدد ق�ضائده ثالثة ع�ضر ق�ضيدة في مابين  1930 - 1935 تحت ا�ضم م�ضتعار 

والميت،  الحي   ،1939 ال�ضعيد،  الوادي  الم�ضهورة،  بلومان من رواياته  )باتريك فيكتور مارتينديل، ذي 

1961، الماندال  1957، الراكبون في عربة،  1955، فو�ص،  1948 �ضجرة الإن�ضان،  1941، ق�ضة العمة، 

ال�ضلبة، 1966، عين العا�ضفة، 1973، هام�ص من اأوراق، 1976 ، الحديقة المعلقة 2012 )غير منتهية(.  

ن�ضر، من عام 1935 اإلى عام 1987، اثني ع�ضر رواية، ثالث مجموعات ق�ض�ضية،وثماني م�ضرحيات.

كان اأول فائز بجائزة مايلز فرانكّلين ، ثم حاز على جائزة نوبل في الأدب 1973.

توفي باتريك وايت في 30 �ضبتمبر 1990.

باتريك وايت
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منحت الأكاديمية ال�ضويدية جائزة نوبل لالآداب ، لهذا العام ، لالأ�ضترالي باتريك وايت. في تنويه 

مخت�ضر - كالعادة، قيل اإن » ملحمته وفّنه الروائي النف�ضي قدم )القارة( الجديدة لالآداب«.اأ�ضيء فهم  

تلك الكّلمات نوعًا ما، كان الق�ضد منها تاأكيد الموقع البارز الذي �ضغله باتريك وايت في اآداب بلده، و ل 

ينبغي اأن نت�ضور انها تنكر وجود كيان مهم لالأدب الأ�ضترالي بعيدًا عن كتاباته.

في الواقع، قامت اأجيال متتابعة من الموؤلفين بخلق اآداب اأ�ضترالية م�ضتقّلة، تملك ، من دون نقا�ص،  

�ضخ�ضية اأ�ضترالية خال�ضة وبالتالي ا�ضتحق الأدب منذ قديم الزمن اأن تراه اأعين العالم على اأنه �ضيء 

وهينري  لو�ضون،  هينري  مثل  اأ�ضماء  نذكر  اأن  يكفي  الإنجليزي.  للتقليد  امتداًدا  كونه  مجرد  من  اأكثر 

هانديل ريت�ضارد�ضون. كان لو�ضون ابن بحار نرويجي مهاجر، ا�ضمه لر�ضين، اأعطى في ق�ض�ضه الق�ضيرة 

تعبيرات حقيقية لأنواع متنوعة من الخبرة الأ�ضترالية الواقعية. و حققت الموؤلفة، التي تكتب تحت ا�ضم 

على  دلياًل  لوالدها  وجليلة  اأ�ضيلة  ذكرى  لها،  روايات  �ضل�ضلة  اأهم  في  ريت�ضارد�ضون:   هانديل  هينري 

طريقة الحياة  البريطانية الم�ضتّمرة في اأ�ضتراليا.  وحري بالذكر اأنه لينبغي  تجاهل عدد من ال�ضعراء 

الطموحين الُمعقدين الذين رفعوا الوعي الأ�ضترالي وعززوا القوى التعبيرية للغتهم.

لالأدب  معينة  تقليدية  مالمح  �ضور  قد  وايت  باتريك  عمل  اأن  ننكر  اأن  يمكن  ل  اأ�ضالته،  كّل  مع 

الأ�ضترالي ب�ضكّل عام وقام بن�ضر بيئة بلده ، وتاريخه الطبيعي وطرق الحياة فيه. ومن المعروف،  اأي�ضا، 

بويد،  واآرثر  نولن،  ك�ضيدني   البارزين،  الأ�ضتراليين  الم�ضورين  بالفّنانين  وايت  تربط  قوية  عالقة  اأن 

ورو�ضيل دراي�ضديل،  الذين يهدفون ، بكّل الو�ضائل المتاحة لهم وتحت ت�ضرفهم، اإلى �ضيء ما، له القدرة 

التعبيرية نف�ضها ، التي يرمي لتحقيقها وايت في كتاباته. و من العالمات الم�ضجعة اأي�ضا اأن تاأثير وايت 

تحقق تدريجيا، واأن العديد من الكتاب ال�ضغار الواعدين ظهروا بو�ضفهم خلفاء له، ب�ضكّل اأو باآخر.

مع ذلك، يجب اأن نوؤكد،  في الوقت نف�ضه، اأن وايت اأقل ان�ضغال من بع�ص زمالئه بالأمور الأ�ضترالية، 

على وجه الخ�ضو�ص. 

على الرغم من اأن رواياته مبنية على خلفية اأ�ضترالية، واأن اهتمامه الأ�ضا�ضي هو ت�ضوير النا�ص ذوي 

الم�ضاكّل والمواقف الحياتية الفردية المطلقة، و انه ت�ضامى بكّل ما هو محلي وقومي. حتى في ملحمته 

» �ضجرة الإن�ضان »، التي تحمل طابعا اأ�ضتراليا تقليديا، ويلعب فيها المجتمع والطبيعة دوراً هامًا، كان 

اأنهم  ناحية  لي�ص من  بالحياة،  ليجعلهم مفعمين  الداخل،  فيها ت�ضوير �ضخ�ضياته من  الأ�ضا�ضي  هدفه 

وعندما  ا�ضتثنائيين.  اأفراد  ت�ضويرهم في هيئة  ناحية  بل من  نمطيين،  اأو غير  نموذجيون  و  م�ضتقرون 

دراميا  �ضيناريو   - واأ�ضا�ضا  اأول   - البراري  تلك  ت�ضبح  القارة  براري  في  »فو�ص«  الم�ضتك�ضف  ي�ضاحب 

لال�ضتحواذ والت�ضحية بالذات، و لقوة الإرادة النيت�ضيه.

باتريك وايت
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ما يثير ده�ضة المرء  تكرار باتريك وايت َجْعَل �ضخ�ضياته الأ�ضا�ضية )غرباء(، بدرجات متفاوتة، في 

اأو على الأغلب، غام�ضين  عالقتهم مع المجتمع: ي�ضعرون بالغتراب، غير من�ضجمين، معوقين ذهنيًا، 

المعوزين  النا�ص  اأولئك  في  �ضحرته  التي  الإن�ضانية  الطبيعة  اإدراك  ال�ضهل  من  اأنه  وجد  ومتع�ضبين. 

اله�ّضين. كان هذا هو الحال مع �ضخ�ضيات »راكبي العربة«، الذين توؤدي بهم حالتهم الغريبة وانحرافهم 

اإلى ا�ضطهادهم ، و معاناتهم ولكنهم في نف�ص الوقت يعتبرون المختارين المنت�ضرين في �ضوء الحّظ. 

هذه الحالة اأي�ضا مع الأخوين في » الَمْندالة ال�ضلبة«، ب�ضخ�ضياتهم المتناق�ضة: المتكيف المنظم، ولكن، 

وهذا �ضحيح  الحد�ص.  متيقظ  ولكنه  اأخرق،  والآخر  قاحلة،   ، بالجدب  بروح م�ضابة  نف�ضه،  الوقت  في 

ح »  اأي�ضا بطريقة ما في كّل ال�ضخ�ضيات الرئي�ضية  في اآخر واأحدث روايتين لوايت: الفّنان في » الم�ضرِّ

والمراأة العجوز في »عين العا�ضفة« . في  »�ضخ�ضية الفّنان« يتّم ت�ضوير الحاجة الملحة لالإبداع كنوع من 

اللعنة، ونتيجة لذلك ي�ضبح فّنه جهدًا ي�ضتهلك كّل جهد لممار�ص الفّن ،  و ي�ضبح الأ�ضخا�ص المقربين 

منه �ضحايا. في �ضخ�ضية المراأة العجوز اأخذ الموؤلف تجربة الإع�ضار كمركز �ضوفي، ت�ضع منه ب�ضيرة 

ت�ضلط ال�ضوء على حياتها بكّل ماآ�ضيها وم�ضائبها، حتى لحظة وفاتها.

الأمر ب�ضبب  اأفكاره وم�ضاكّله الخا�ضة ولكن قد يكون  لي�ص فقط ب�ضبب  باتريك وايت موؤلف �ضعب   

التركيبة غير العادية من ال�ضفات الملحمية و ال�ضعرية . ي�ضتخدم في رواياته الكثيرة لغة م�ضغوطة جدا، 

ويعمل على توظيف الفّن اللفظي بكّل تفا�ضيله هادفا للو�ضول لأق�ضى تاأثير تعبيري ممكن، لتحقيق تكثيف 

عاٍل اأو لتحقيق اختراق دقيق. هنا يتحالف الجمال مع الحقيقة ب�ضكّل وثيق، بل يندمجان معا: جمال ي�ضع 

بالنور والحياة، و يتّم ا�ضتح�ضار ال�ضعر المتاأ�ضل في الأ�ضياء، في الطبيعة وفي جميع اأ�ضكال الظواهر، 

ويتّم ا�ضتح�ضار الحقيقة المتاأ�ضلة في الأ�ضياء ، والتي تك�ضف وتحرر، على الرغم من اأنها في البداية قد 

تبدو بغي�ضة اأو مخيفة.

باتريك وايت هو ناقد اجتماعي اأ�ضًا�ضًا، من خالل ت�ضويره الدائم للب�ضر، وهذا مما يليق بالروائي 

الحقيقي. يعتبر، اأول وقبل كّل �ضيء، م�ضتك�ضفا نف�ضيًا جريئا،  وفي الوقت نف�ضه ، دائما ما ي�ضير للروؤى 

الأيدلوجية للحياة اأو القناعات ال�ضوفية الغام�ضة لي�ضتخل�ص الدعم والر�ضالة ال�ضامية التي يتعين عليه 

جليلة  رفيعة   مطالب  بالتناق�ضات.  ومليئة  معقدة  الب�ضر،  بزمالئه  كعالقته  بنف�ضه،  عالقته  تقديمها. 

ي�ضتخف بها ،  وترمى مقابل الإنكار والرف�ص. وُيواجه ال�ضغف والحنين بالتزمت » البيوريتاني » الوا�ضح. 

التكفير  يتطلب  بالذنب  متوا�ضل  �ضعور  بالذات،  الفخر  من  بدل  بالهوان  وال�ضعور  التوا�ضع  يمجد  فهو 

والت�ضحية. دائما ما ت�ضاوره ال�ضكوك بخ�ضو�ص القدرة على الفكر والفّن، على الرغم من اأنه ل يكّل ول 

يتعب في �ضعيه الراقي المتعقل للو�ضول لهذين الأمرين.
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فّن باتريك وايت اأطلق �ضهرته في جميع اأنحاء العالم ويتّم ت�ضنيفه الآن كاأول ممثل لأ�ضتراليا في هذا 

المجال. اأ�ضفر عمله الإبداعي - الذي تم في عزلة،  وخرج من بين عقبات المعار�ضة القوية واأنواع عديدة 

من ال�ضعاب - تدريجيا، عن نتائج مهمة وطويلة المدى على اأو�ضع نطاق على الرغم من ال�ضكوك التي 

�ضاورته هو نف�ضه بخ�ضو�ص قيمة مجهوده. يتعلق الجانب الجدلي لباتريك وايت بالتوتر المتطرف في 

تعبيره عن نف�ضه، مع انق�ضا�ضه، وتغلبه على اأكثر الم�ضاكّل �ضعوبة: اإنها تلك المزايا التي كونت عظمته، 

التي لخالف عليها. لم يكن بقادر على منح هذا العزاء المتغلغل في ثنايا كاآبته ، لولهذه المزايا، وهي 

قناعته باأن  هناك �ضيء ما ي�ضتحق ان نعي�ص لأجله اأكثر مما تقدمه تلك الح�ضارة المندفعة المتهورة. 

ت�ضعر الأكاديمية ال�ضويدية بالأ�ضف كثيرا لأن باتريك وايت لي�ص موجودا هنا اليوم. ولكننا كممثلين 

عنه، نود اأن نحّيي واحدا من اأف�ضل اأ�ضدقائه، الفّنان الأ�ضترالي المتميز �ضيدني نولن.

باتريك وايت



جائزة نوبل في الأدب 1974

اإيفند جون�سون

»لفّن ال�سرد، المتب�سر بعيدًا في الأماكن والع�سور، خدمة للحرية«



اإيفند جون�سون
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1974 اإيفند جون�سون

ال�ضويد.  �ضمال  في  بودن  من  بالقرب  )�ضفارتبجورن�ضبين(  في   1900 عام  في  ولد   ، �ضويدي  اأديب 

ح�ضل على جائزة نوبل في الأدب ل�ضنة 1974 بالم�ضاركة مع ال�ضويدي هاري مارتن�ضون ، و كان من ادباء 

طبقة العمال

عمل والده ، اأولوف بيتر جون�ضون، بقطع الحجارة والرخام  في فارمالند. اأ�ضيب والده بمر�ص رئوي 

ب�ضبب مهنته حوالي 1904، وكان اإيفند خام�ص �ضتة اأطفال في اأ�ضرته،  تولت رعاية اإيفند  عمته المحرومة 

من الإنجاب. في �ضن الرابعة ع�ضرة ترك ح�ضانه والديه بالتبني، مع اأنه كان مولعا بهما جدا، للبحث عن 

عمل بالقرب من منزله حيث ولد.

الطوب  في  ثم  لول،  نهر  على  )�ضافا�ضت(  من  بالقرب  الأخ�ضاب  فرز  مثل   ، مختلفة  باأعمال  عمل 

)بيورن بيورن( و ن�ضر الخ�ضب، بائع تذاكر �ضينما، عار�ص اأفالم. ثم م�ضاعد �ضباك وكهربائي، منظف 

قاطرة في بودن، ثم عمل بالق�ص. 

اقتر�ص بع�ص المال و �ضافر اإلى �ضتوكهولم، وعندما اندلع اإ�ضراب عمال المعادن في عام 1920 حاول 

اأن يعي�ص على ما يكتبه. في الوقت نف�ضه، اأ�ض�ص مجلة اأدبية )يومنا الحا�ضر(،  جنبا اإلى جنب مع بع�ص 

الكتاب النا�ضئين ال�ضباب. ثم اأ�ضبح ع�ضوا في جمعية كتاب الم�ضتقبل التي �ضمت نف�ضها  )الخ�ضر(.

في خريف 1921 ذهب اإلى األمانيا- برلين، وبعد ب�ضعة اأ�ضهر تابع  اإلى باري�ص، حيث كان يح�ضل على 

عي�ضه من الكتابة اإلى �ضحيفة �ضويدية ، وعمل في غ�ضيل ال�ضحون في فندق، ثم عاد اإلى برلين، حيث 

بقي حتى خريف عام 1923، بعدها عاد اإلى ال�ضويد. مجموعته الأولى )الأربعة الغرباء(، مجموعة من 

الق�ض�ص الق�ضيرة، في عام 1924. ن�ضر كتابه الثاني في خريف عام 1925.

من كتبه : الغرباء الأربعة 1924، مدينة في الظالم 1927، مدينة في النور، 1928، التذكر 1928، 

مذكرات   ،1940 الجندي  عودة   ،1940 الآمن  العالم   ،1933 الفجر  عند  مطر   ،1930 هاملت  وداعًا 

دورة   ،1953 رومان�ضية  ق�ضة   ،1951 ال�ضم�ص  عن  بعيدًا   ،1949 والنار  الورد  اأحالم   ،1949 �ضوي�ضرية 

الزمن 1955، رحلة ال�ضتاء في نوربتن 1955، ي�ضافر وحيدًا 1968، بع�ص خطوات باتجاه ال�ضمت1976.

توفي اإيفند جون�ضون في 25 اأغ�ضط�ص/اآب عام 1976.

اإيفند جون�سون



جائزة نوبل في الأدب 1974

هاري مارتين�سون

»لكتابة تلتقط قطرة الندى، وتب�سر الكون وتعك�سه«



هاري مارتين�سون
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1974 هاري مارتين�سون

1904. ح�ضل على جائزة نوبل في الأدب ل�ضنة  اأيار  6 مايو/  كاتب و �ضاعرو بحار �ضويدي ولد في 

1974 مع اإيفند جون�ضون.

والداه في  1904. توفى  ال�ضويد في عام  بيلكان  جنوب �ضرق  ولد هاري مارتين�ضون في جام�ضوغ - 

طفولته الباكرة، ، وبعد طفولة متقلبة ق�ضاها في دور وموؤ�ض�ضات  رعاية الأطفال، هرب في �ضن ال�ضاد�ضة 

ع�ضر و التحق بالعمل في �ضفينة تجوب اأنحاء العالم، وزار بالًدا كالبرازيل والهند. �ضكّلت  هذه الرحالت 

و�ضنوات العمل فيها وتنقله في  بيئات متنوعة ، المادة الملهمة لإبداعه الأدبي. تتميزطريقته اأنها طريقة 

ووجهات  بروؤًى  نثريين  بكتابين  منها  فخرج  والنا�ص،  الحياة  فهم  و  اإدراك  محاولة  في  الخا�ضة  الطفل 

النظر وذكريات العالم الذي كانت فيه ال�ضفن التي تجري على طاقة الفحم في الع�ضرينيات من القرن 

الع�ضرين. ظهرت بع�ص مجموعات �ضعرية  جنبا اإلى جنب مع هذا الإدراك النف�ضي لأر�ص الطفولة من 

الذاكرة، التي ا�ضتّمرت وتطورت اإلى �ضل�ضلة نثرية ، يتّم فيها الجمع بين الكّلمة والمالحظة .

في عمل لحق،رواية » فاجين حتى كّلوكريك«، و�ضف هاري مارتين�ضون الجانب الب�ضري في العالقة 

بين الرجل الم�ضتقر والرجل المرتحل داخل اأنف�ضنا. ويظهر عالم  الرحلة بمعنى اأو�ضع نطاقا في  »اأنيارا،«  

وهو عمل ملحمي حول رحلة ف�ضاء متخيلة مع نظرة متعمقة اإلى ع�ضرنا. في ذلك، يت�ضارع في وعينا، 

مخاوفنا واأ�ضئلتنا اإلى اأين نحن ما�ضون، على كوكب يتعامل معه جيلنا بتلك الطريقة التي نراها. 

توفي هاري مارتين�ضون في 11 �ضباط / فبراير 1978.

هاري مارتين�سون
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الو�ضع  الإمكان عن  قدر  باخت�ضار  �ضاأتحدث  مارتين�ضون،  هاري  وبالنيابة عن  نف�ضي  بالأ�ضالة عن 

الذي و�ضلنا اإليه الآن.

ينظر ال�ضاعر اأو راوي النثر، عادًة،  اإلى ما حققه على خلفية ال�ضنوات التي مرت ، ليجد، ب�ضفة عاأّمة 

اأن بع�ص هذه الإنجازات مقبولة بينما البع�ص الآخر منها لي�ص كذلك. يكون هذا ال�ضكّل من نقد الذات ذا 

قيمٍة في اأغلب الأحيان،  لأنه ي�ضيف منظورًا اآخر اإلى حياتنا.  اإنه ي�ضتدعي ويعزز تذكرنا لأولئك المعلمين 

الذين لطالما كانوا مهمين بالن�ضبة اإلينا. قد يكون هوؤلء المفكرّون وال�ضعراء قد رحلوا عن عالمنا منذ 

زمن بعيد،  ومع  ذلك فهم اأحياٌء بيننا باأعمالهم، اأو قد يكونوا كّتابًا معا�ضرين، �ضبابًا كانوا اأم كبارًا في 

ال�ضن ، ُيعدون م�ضدرًا لإ�ضباع اإلهامنا، وال�ضير بنا  اإلى طرق الب�ضرى.

بامتنان �ضديد، يمكننا تذكر المعلمين الأفا�ضل في مراحلنا المدر�ضية الأولى ، و التي تعتبرمهمة؛ 

اأو�ضح  اإح�ضا�ضًا  حينها  في  لنكت�ضب  الأحرف  وترتيب  اأ�ضكال  على  نتدرب  نا�ضئين  كاأطفال  ا  كنَّ حين 

بال�ضتخدام الأف�ضل، اأو الأ�ضواأ، لالأبجدية.

في اأغلب الأحيان،  يعك�ص عمل الكاتب ما تعّر�ص له في حياته من التجارب، التي ُتعد  الأ�ضا�ص ل�ضعره 

اأو ق�ض�ضه. يوؤلف ال�ضعراء وكاتبو الق�ض�ص لكي يبدعوا �ضورة حقيقية للواقع ، الواقع كما هو، اأو كما يبدو 

لهم. بعد اآلم الإلهام ودوامات الفكر، قد يتو�ضل ال�ضاعر اأخيرًا اإلى المزج ال�ضحيح للكّلمات والمعاني، 

ثم ينقله بدوره اإلينا.  وقد يختبر ال�ضاعر اأو كاتب الق�ض�ص اإح�ضا�ضًا عميقًا بالفرحة الم�ضوبة بالغرور 

تجاه عمله الذي اأنجزه بالتاأمل  و التحليل والتركيب.

وفي خ�ضم كّل الأعمال الرائعة التي اأنتجت وما زالت ُتنتج، يقف الإن�ضان و�ضط بني جن�ضه محاطًا 

وت�ضكّل  و�ضعادته  معاناته  في  يواجهها  ما  ربَّ التي  الأ�ضياء  تلك  والتعاطف،  والعنف  الحديثة  بالتقنيات 

باأن المعاناة والحزن وعذاب الج�ضد والروح  اأو الإجتماعي. في زمننا الحا�ضر، ن�ضعر  م�ضيره الفردي 

اأعظم منها في اأّي وقت م�ضى من تاريخ الب�ضرية. �ضعى الكثير من العلماء وال�ضعراء، بال كّلل اأو ملل، لخلق 

عالم اأكثر اإر�ضاًء لكّل الب�ضر، وقد فعلوا ذلك بطريقتهم وبكّل الو�ضائل والطرق الأخرى، و�ضاعدهم في 

ذلك اآخرون. وعلينا اأن نوؤمن باأن الأمل والإرادة يمكن اأن يقربانا من هدفنا ال�ضامي، وهو اإقامة العدل 

بالن�ضبة للجميع، ورفع الظلم عن الجميع.

ونود اأنا وهاري مارتين�ضون اأن ن�ضكر الأكاديمية ال�ضويدية لمنحنا ال�ضرف الذي جعلنا نندفع من دون 

اعترا�ص، لنجد اأنف�ضنا في ذلك الو�ضع الذي و�ضلنا اإليه الآن.

المبجل  العالم  با�ضم  قبلت  بحيث  اللطف  من  كانت  التي  الموؤ�ض�ضة  ن�ضكر  اأن  نود  الوقت  نف�ص  وفي 

ال�ضخ�ضية -  لنا �ضيئا يجعل حالتنا  يتيح  اليوم، مما  اأّي اعترا�ص، ح�ضورنا هنا  نوبل، من دون  األفريد 

الحالة التي اأ�ضرت اإليها توا - اأقل �ضوءًا مما قد ت�ضورته .

اإيفن جوهان�شن

اإيفن جون�سون، هاري مارتن�سون



جائزة نوبل في الأدب 1975

اأوجينيو مونتالي

»ل�سعره المميز الذي، مع ح�سا�سيتة الفّنية الكبيرة، 

ف�سر القيم الإن�سانية تحت م�سمى نظرة ا�ست�سرافية 

على الحياة الخالية من اأّي وهم«



اأوجينيو مونتالي
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1975 اأوجينيو مونتالي

1896   وتوفي  الأول  ت�ضرين  اأكتوبر/  في12  في جنوة  ولد  ومحرر،  مترجم   ، كاتب  اإيطالي،  �ضاعر 

كانت   .  1975 الأدب  ل�ضنة  في  نوبل  جائزة  على  ح�ضل   . ميالنو  اأيلول1981  في  �ضبتمبر/  في 12 

اأ�ضرته  اأفراد  اأ�ضغر  كان  وقد   ، عائلته  عن  مونتالي  يقول  الكيميائية.  المواد  تجارة  في  تعمل  عائلته  

على  الوحيدة  اأخته  ح�ضلت  وقد  يعمل،  اأخوه  كان  كبيرة،  عائلة  كانت  اأنها  اأبناء،  �ضتة  من  المكونة 

لكنه  �ضنة 1915،  في  كمحا�ضب  مونتالي  عمل  الفر�ضة.  تلك  يمتلك  فلم  هو  اأما  الجامعي،  التعليم 

المدينة،  مكتبات  على  يتردد  كان  فقد  الذاتي،  التعليم  عبر  لالأدب  ع�ضقه  ليالحق  المهنة  ترك 

الأوبرا. غناء  در�ص  اأنه  كما  الخا�ضة،  الفل�ضفية  ماريانا  اأخته  درو�ص  ح�ضور  على   ويحر�ص 

 ، دانتي  الإيطالي  ال�ضاعر  كان  الكّتاب  فمن  المراهقة،  مرحلة  في  الأمور  من  العديد  خياله  اأ�ضر  وقد 

بالإ�ضافة اإلى درا�ضته للعديد من اللغات الأجنبية، والإنجليزية ب�ضكّل خا�ص، وكذلك كان تاأثره بالمناظر 

الطبيعية في ليفانتي )�ضرق ليغويريا( حيث ق�ضى اأيام العطل مع عائلته.

كتب مونتالي عدًدا ي�ضيًرا من الأعمال، منها اأربع مقتطفات اأدبية من الق�ضائد الغنائية الق�ضيرة، 

بع�ص الترجمات ال�ضعرية، عدًدا من الترجمات للكتب النثرية، كتابين في النقد الأدبي وواحًدا في النثر 

�ضهادات  عدة  ا�ضتلم  الإيطالية.  ال�ضحف  اأهم  في  بها  �ضاهم  التي  الإبداعية  لأعماله  اإ�ضاًفة  الخيالي. 

فخرية من جامعة كامبريدج ثم من روما. قام بجمع اأعماله ال�ضحفية بمجلد تحت عنوان )بعيدا عن 

الوطن(.

اآخر اأعمال مونتالي كانت )العا�ضفة واأ�ضياء اأخرى(  1956.

اأوجينيو مونتالي
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ا؟ اأمازال وجود ال�سعر ممكنَّ

واإذا كان هنالك  ال�ضبعين.  و  الخام�ضة  ة  للمرَّ العام،  نوبل، هذا  اأكن مخطئًا، منحت جائزة  لم  اإذا 

الذين  اأولئك  عدد  فاإن  الم�ضتوى،  رفيع  التقدير  هذا  على  ح�ضلوا  الذين  الكتاب  و  العلماء  من  العديد 

مازالوا على قيد الحياة منهم والذين مازالوا يمار�ضون ن�ضاطاتهم، اأقل بكثير. بع�ضهم موجود هنا بيننا 

لي�ضوا دائما مو�ضع  الذين  العرافين  تنبُّوؤات  و  ال�ضائع  الراأي  و ح�ضب  اأمنياتي،  و  اأجمل تحياتي  واأبلّغهم 

الأقل - ذلك الجزء من  اأجمع )اأو - على  العالم  الآتية، �ضيختبر  ال�ضنوات  اأو في  ال�ضنة  فاإن هذه  ثقة، 

العالم الذي يمكن اعتباره متح�ضرًا( تحول تاريخيًا لالأبعاد الهائلة. من الوا�ضح اأن الأمر لي�ص م�ضاألة 

تحول اأخروي يتعلق بنهاية الب�ضر اأنف�ضهم و اإنما هو مرتبط بحلول تناغم اجتماعي جديد، ي�ضم ّهواج�ص 

موجودة في الميادين الوا�ضعة للمدينة الفا�ضلة، فح�ضب.

في يوم حلول الحدث، �ضتبلغ جائزة نوبل عامها المئوي الأول، و يومها، فقط ، �ضيكون بالإمكان و�ضع  

ورقة ميزانية لح�ضاب ما قدمته موؤ�ض�ضة نوبل والجائزة المرتبطة بها لت�ضكيل نظام جديد لحياة المجتمع،   

�ضواء اأكان ذلك للرفاه اأم كان لل�ضيق العام، ولكن لدرجة اأن ت�ضع حدًا - على الأقل -  لقرون عدة،  لذلك 

الهجوم الالذع على معنى الحياة والذي ا�ضتّمر لقرون عديدة. اأ�ضير هنا اإلى الحياة الب�ضرية،  ولي�ص اإلى 

ظهور الأحما�ص الأمينية التي تعود اإلى اآلف الماليين من ال�ضنين، وهي المواد التي جعلت ظهور الب�ضر 

ا، و - ربَّما - اأنها احتوت على م�ضروع وجوده م�ضبقًا. في هذه الحالة، كم هي طويلة خطوات ذاك  ممكنَّ

الإله المغّيب.  لكنني ل اأنوي الخروج عن مو�ضوعي، و اأتعجب فيما اإذا كان يمكن تبرير العتقاد الذي ُبني 

عليه قانون جائزة نوبل والذي ين�ص على  اأن العلوم، و لي�ضت جميعها بال�ضوية نف�ضها، واأن الأعمال الأدبية 

قد �ضاركت في الدفاع عن القيم الجديدة،  وفي ن�ضرها على نطاق اإن�ضاني وا�ضع.

والرد على هذا الأمر يوؤكد ذلك؛ اإذ اإن قائمة اأ�ضماء اأولئك الذين قدموا اإ�ضهامًا ما للب�ضرية و تلقوا 

ي�ضتحيل  ب�ضكّل لنهائي  اأن ماهو متنوع  اإل  قائمة طويلة،  نوبل هي  لنيل  جائزة  المطلوب  التقدير  ذلك 

ي�ضتحيل  بطرق  الب�ضرية  لخدمة  يعملون  الذين  اأولئك  الح�ضد؛  ذاك  هو  العملية،   الناحية  من  ح�ضره 

ح�ضرها، دون اأن يدركوا ذلك،  والذين ل يطمحون لنيل اأية جائزة لأنهم لم يكتبوا اأعماًل اأو ف�ضول اأو 

اأطروحات اأكاديمية، و لم يفكروا اأبدا بت�ضغيل المطابع وجعلها تكد في العمل كما يقول التعبير الإيطالي. 

ل�ضك اأنه يوجد جي�ص من الأرواح الطاهرة النقية ، التي تقف عائقًا في وجه الروح النفعية التي تدفع 

اإلى الف�ضاد بدرجة اأو باأخرى ، واإلى ارتكاب الجريمة واإلى كافة اأ�ضكال العنف والتع�ضب. غالبًا ما عبر 

اأكاديميو �ضتوكهولم عن رف�ضهم للتع�ضب و الفا�ضية الوح�ضية،  و تلك الروح ال�ضطهادية التي تقلب القوي 

اأوجينيو مونتالي
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على ال�ضعيف،  والظالم على المظلوم، وهذا اأمر واقع في اختيار الأعمال الأدبية، الأعمال التي قد تكون 

اأحيانا اإجرامية ولكنها لت�ضبه اأبدا القنبلة الذرية التي تعد الثمرة الأكثر ن�ضجًا ل�ضجرة ال�ضر. 

لن اأ�ضر على هذه النقطة لأنني ل�ضت بفيل�ضوٍف  اأو عالم اجتماع ول حتى باأ�ضتاذ في علم الأخالق. لقد 

قمت بكتابة ق�ضائد ومنحت جائزة على  ذلك. و لكنني بالإ�ضافة اإلى ذلك كنت اأمين مكتبة و مترجما 

وناقدا اأدبيا و مو�ضيقيًا، وحتى اإنني كنت بال عمل ب�ضبب نق�صٍ معروٍف في ولئي لنظام لم اأتمكن من 

محبته. منذ ب�ضعة اأيام، زارتني �ضحفية اأجنبية و �ضاألتني: » كيف توزع وقتك على عدد كهذا من الن�ضاطات 

المختلفة؟ �ضاعات كثيرة لل�ضعر و�ضاعات كثيرة للترجمة و�ضاعات كثيرة اأخرى للن�ضاط الكتابي واأخرى 

غيرها للحياة؟« حاولت اأن اأ�ضرح لها اأن الأمر يتعلق بتخطيط حياة الإن�ضان تماما كالتخطيط لم�ضروع 

واحدًا من مخاطر  اأن  الموؤكد  النفع، ومن  لماهو عديم  العالم، هناك م�ضاحة كبيرة  �ضناعي. في هذا 

ع�ضرنا هذا ، الإتجار بماهو عديم النفع ، وهذا ما يوؤثر في الأجيال اليافعة ب�ضكّل خا�ص. 

و على اأية حال اأنا موجود هنا لأنني كتبت ق�ضائد �ضعرية- نتاج عديم النفع تماما ولكنه غير موؤٍذ على 

الإطالق، وهذه واحدة من �ضماته النبيلة و لكنها لي�ضت الوحيدة بما اأن ال�ضعر اإبداٌع اأو اأنه  حتمًا مر�ٌص 

م�ضتوطن و غير قابل للعالج. 

اإلى ترجمات و مقالت نقدية  اأنا موجود هنا لأنني كتبت ق�ضائد �ضعرية: �ضت مجلدات، بالإ�ضافة 

لتعد ول تح�ضى. قالوا باأن هذا نتاج �ضئيل،  مفتر�ضين، ربَّما،  اأن ال�ضاعر منتج لل�ضلع ولبد لالألت من 

اأن ت�ضتهلكها  لأق�ضى حد. لح�ضن الحّظ، ال�ضعر لي�ص �ضلعة. اإنه ظاهرة ل نعرف عنها �ضوى النذر الي�ضير 

لدرجة اأن اثنين من الفال�ضفة مختلفي التوجه، وهما الموؤرخ المثالي  كروت�ضي،  و غيل�ضون الكاثوليكي، 

اتفقا على اأنه من المحال كتابة تاريخ لل�ضعر.

من وجهة نظري، اإذا اعتبرت اأن ال�ضعركغيره من الأ�ضياء ف�ضاأقول باأنه انبثق من الحاجة اإلى اإ�ضافة 

�ضوت م�ضموع )الكاّلم( اإلى الطرق الذي اأ�ضدرت اأول مو�ضيقى قبلية.  

لم يكن بالإمكان كتابة الكاّلم والمو�ضيقى والتفريق بينهما بطريقة ما اإل بعد مرور فترة من الزمن. 

ما يظهر لنا هو ال�ضعر المكتوب،  ولكن يمكن ال�ضعور بعالقته الم�ضتركة مع المو�ضيقى ب�ضكّل جلي. عادة 

ما يبتداأ ال�ضعر باأ�ضكال هند�ضية؛ وتظهر هنا بحور ال�ضعر والمقطوعات ال�ضعرية،  اأي ماي�ضمى بالأ�ضكال 

الثابتة. 

منذ ظهور ق�شيدة نيبيلونج الألمانية ومن ثم المالحم الرومان�ضية، كان ال�ضوت هو المادة الأ�ضا�ضية  

�ضعراء  �ضعر  في  القارئ  عين  تخاطب  التي  الق�ضيدة  تظهر  اأن  قبل  الوقت  يطول  لن  اأنه  اإل  لل�ضعر. 

اأنه  اأي  �ضواء،  اأنه مو�ضيقي على حد  اإل  لأنه ير�ضم �ضورًا،  ال�ضعر مرئيًا  اأ�ضبح  البروفن�ضال. وتدريجيًا، 



85

يجمع بين فّنين في اآن واحد. بطبيعة الحال، �ضكّلت البنية التقليدية جزءًا كبيرًا من  الروؤية ال�ضعرية،  و 

بعد اختراع الطباعة اأ�ضبح ال�ضعر عموديًا و ليمالأ الحيز الأبي�ص في الورقة بالكامل، كما اأنه �ضار غني 

بالتكرار و المقاطع الجديدة. حتى اإن لبع�ص الفراغات المعينة اأهميتها. اأما النثر و الذي ي�ضغل كامل 

م�ضاحة الورقة ول يعطي موؤ�ضرات على قابلية لفظه، فهو مختلف للغاية. وفي هذه المرحلة يمكن للتراكيب 

العرو�ضية اأن تكون اأداة مثالية لفّن ال�ضرد، اأي للرواية. هذه هي الحال بالن�ضبة لتلك الأداة الروائية والتي 

هي المقطع ال�ضعري الموؤلف من ثمانية اأ�ضطر، و هو ال�ضكّل الذي كان اأ�ضا�ضاأ غاية في القدم في اأوائل 

القرن التا�ضع ع�ضر،  على الرغم من نجاح ق�ضيدة دون جوان لل�ضاعر بايرون )وهي ق�ضيدة بقيت �ضبه 

مكتملة(.

قرابة نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، لم تعد الأ�ضكال الثابتة لل�ضعر تر�ضي عين اأو اأذن القراء. ولوحظ 

الأمر ذاته بالن�ضبة لل�ضعر الإنكّليزي المر�ضل،  وال�ضكّل النثري المقابل له، النثر الحر.. 

وكان  الطبيعي،  المذهب  انحالل  طريق  في  وا�ضعة  خطوات  يخطو  الر�ضم  كان  الأثناء،  هذه  وفي 

انعكا�ص ذلك مبا�ضرًا في الفّن الت�ضويري. 

و لذلك، من خالل عملية طويلة تطلب وقتًا طوياًل ل�ضرحها هنا، تم  التو�ضل اإلى نتيجة مفادها اأنه 

من المحال اإعادة ت�ضوير الواقع والأ�ضياء الواقعية وبالتالي �ضيوؤدي ذلك اإلى �ضياغة ن�ضخ عديمة الجدوى 

من الواقع اإل اأن هناك عر�ص في المختبر )displayed in vitro( اأو حتى اأ�ضياء اأو اأ�ضكال بالحجم 

الطبيعي التي كان من الممكن لكارافاغيو اأو رامبرانت اأن يقدم ن�ضخًا مطابقة لها في عمل فّني مميز. 

كان  و  بالمنغولية  مري�ص  ل�ضخ�ص  البندقية   في  الكبير  المعر�ص  في  لوحة   عر�ضت  �ضنوات،  منذ 

مو�ضوعها م�ضتجد  للغاية و لم ل؟ يمكن للفّن اأن يبرر كّل �ضيء. توقع اأن عند القتراب منها �ضتتبين اأنها 

لم تكن لوحة واإنما المنغولي نف�ضه ب�ضحمه و لحمه. كانت التجربة وقتها مفرو�ضة بالقوة  ولكن كان الأمر 

مبررًا للغاية في �ضياق نظري بحت. 

ل�ضنوات عدة، قدم النقاد الذين يحتلون منا�ضب جامعية  خطب وعظ بال�ضرورة الملحة لموت الفّن 

منتظرين من يعرف اأي ولدة ثانية  اأو اإعادة بعث لما لم يكن يمكن روؤية اإ�ضاراته. 

ما النتيجة التي يمكن التو�ضل اإليها من حقائق كهذه؟ من الوا�ضح اأن الفنون، كافة الفنون الب�ضرية، 

ت�ضبح اأكثر ديمقراطية في المعنى الأ�ضواأ للكّلمة. الفّن عبارة عن اإنتاج اأ�ضياء لال�ضتهالك، اأ�ضياء يتّم 

ا�ضتخدامها و رميها في الوقت الذي ننتظر عالمًا جديدًا يكون فيه الإن�ضان قد نجح في تحرير نف�ضه من 

كّل �ضيء وحتى من �ضميره نف�ضه.  يمكن تعميم هذا المثال الذي اأ�ضت�ضهد به على المو�ضيقا ال�ضاخبة  

الم�ضّوهه  التي ي�ضتمعون  اإليها في تلك الأماكن حيث يتجمع  ماليين ال�ضباب للتخل�ص من �ضبح وحدتهم.  

لكن لماذا و�ضل الإن�ضان لمرحلة الرعب من ذاته،  اأكثر من اأي وقت م�ضى ؟

اأوجينيو مونتالي



86

كانت  اأنها  الممكن  من  والتي  المجتمع  اأمرا�ص  نجتذب  اأن  ينبغي  ل  العترا�ضات.  اأتوقع  بالتاأكيد 

موجودة دائمًا ولكنها لم تكن معروفة لأن و�ضائل التوا�ضل ال�ضابقة لم تكن ت�ضمح لنا بمعرفة وت�ضخي�ص 

المر�ص وهذا ينذرني باأن �ضعورًا  �ضبيهًا بيوم القيامة يترافق مع الراحة التي تنت�ضر اأكثر من اأي وقت 

م�ضى، وباأن الرفاهية )هناك حيث توجد الرفاهية، اأي في اأماكن محدودة في العالم( تت�ضم ب�ضحوب الياأ�ص.

و على خلفية هذه الرفاهية للح�ضارة المعا�ضرة، اأ�ضبحت حتى الفنون تميل لأن تختلط ببع�ضها و 

بنجاح  التحديد، حاولت  وجه  التلفاز، على  و  الراديو  و  العاأّمة  التوا�ضل  و�ضائل  اإذ حاولت  تفقد هويتها 

الق�ضاء على اأية اإمكانية للعزلة و التاأمل. 

اأ�ضبح الوقت ينق�ضي ب�ضرعة اأكبر، و�ضارت الأعمال التي قدمت منذ ب�ضع �ضنوات تبدو و كاأنها عفا 

عليها الزمن،  واأ�ضبحت الحاجة لأن ي�ضمع للفّنان جديٌد عاجاًل  اأم اآجاًل،   حاجة مقت�ضرة على  ما هو 

محلي، حاجة لما هو اآٍن.  

و من ذلك ياأتي الفّن الجديد في ع�ضرنا هذا والذي هو »العر�ص »،  و لي�ص بال�ضرورة اأن يكون عر�ضًا 

فّنيًا فيه مبادئ  كّل نوع من اأنواع الفنون، والذي  ت�ضكّل تاأثيراته نوعا من الر�ضائل النف�ضية على الم�ضاهد 

اأو الم�ضتمع اأو القارىء كما هو الحال.

الترتيبات  تن�ضيق  على  ليقت�ضر  دوره  اإن  ،اإذ  المخرج  هو  الجديد  الركام  لهذا  المنقذة  القوة  اإن   

المرئية فح�ضب ، بل ليمنح هدفًا لالأدوار التي قد ل تحمل اأية غاية اأو تمتلك غايات واأهدافا اأخرى، اأي�ضًا. 

هناك اأمر عقيم في هذا كّله،  اأي اأنه نق�ص هائل في الثقة في الحياة. في م�ضهد كهذا من الف�ضائحية  

الهي�ضتيرية، اأين يمكن اأن يكون مكان ال�ضعر الأكثر رقيًا بين الفنون؟ مايعرف با�ضم ال�ضعر الغنائي هو 

عمل خرج نتاجا للعزلة والنطباعات المتراكمة. مايزال هذا الأمر ينطبق على يومنا هذا ولكن في حالت 

وعندها  الجديد  الزمن  بنف�ضه  المعتد  ال�ضاعر  فيها  يجاري  عدة  حالت  لدينا  المقابل،  وفي  محدودة. 

ي�ضبح ال�ضعر �ضمعيًا ومرئيًا فتتناثر الكّلمات في كّل مكان كانفجار قنبلة يدوية. كّلمات تخلو من معنى 

حقيقي ولكنها كزلزال لفظي متعدد البوؤر الزلزالية. لي�ص من ال�ضروري فك رموز تلك الكّلمات، اإذ اأنها 

قد تفيد م�ضاعدة محلل نف�ضي في العديد من الحالت. بما اأن الجانب المرئي لل�ضعر هو الذي يطغى، 

ت�ضبح الق�ضيدة قابلة للترجمة،  وهذه ظاهرة جديدة في تاريخ علم الجمال. هذا ل يعني اأن ال�ضعراء 

الجدد يعانون من الُف�ضام. يمكن اأن يكتب بع�ضهم اأبياتا �ضعرية تقليدية و اأبياتا �ضعرية زائفة خالية من 

اأي معنى. هنالك اأي�ضًا �ضعر يكتب ليلقى على م�ضامع ح�ضد متحم�ص من النا�ص، و هذا يظهر ب�ضكّل خا�ص 

في الدول التي تتولى فيها الأنظمة ال�ضتبدادية الحكم. مثل هذا النوع من ريا�ضيي الغناء ال�ضعري  لي�ضوا 

اإن كانت هذه حالة تعنيني ب�ضكّل  دائما مفتقدين للموهبة. �ضاأ�ضت�ضهد بحالة كهذه،  واأ�ضتميحكم عذرًا 

�ضخ�ضي،  اإل اأن الحقيقة، اإن كانت �ضحيحة، تو�ضح اأن هناك نوعين من ال�ضعر يتعاي�ضان مع بع�ضهما. 
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واحد منهما معد لال�ضتهالك الفوري يزول حالما يتّم التعبير عنه، بينما النوع الآخر يغفو ب�ضالم. يومًا 

ما، �ضي�ضتفيق هذا النوع الأخير اإذا كان لديه من القوة ما يكفي للقيام بذلك.

ال�ضعر الحقيقي اأ�ضبه بمجموعة من ال�ضور التي تعود ل�ضخ�ص مجهول وليعرف عنها �ضوى قلة من 

النا�ص الذين ابتدوؤوها.

اإل اأن ال�ضعر ل يتواجد فقط  في الكتب والمختارات الأدبية في الكتب المدر�ضية؛ اإذ اإن ال�ضاعر ل يعرف 

، وفي الغالب لن يعرف اأبدًا المتلقي الحقيقي ل�ضعره و�ضاأعطيكم مثاًل من تجربتي ال�ضخ�ضية: في اأر�ضيف 

ال�ضحف الإيطالية تجد مقالت تنعي اأ�ضخا�ضًا مازالوا على قيد الحياة. يدعى نوع كهذا من المقالت 

نعيًا لي في �ضحيفة كوريير ديال �ضيرا بقلم توليروزولبيرتي  »التما�ضيح«. منذ ب�ضع �ضنوات، وجدت  ب 

اأن  بعد  العظيم ماجاكوف�ضكي،  ال�ضاعر  باأن  الأخير  يو�ضح هذا  لغات.  لعدة  والمتقن  والمترجم   الناقد 

قراأ ق�ضيدة اأو اأكثر من ق�ضائدي المترجمة للرو�ضية؛ قال ما يلي: »هذا �ضاعر اأحبه واأود اأن اأقراأ �ضعره 

بالإيطالية«. هذه الحلقة  لي�ضت بعيدة الحتمال حيث اإن اأولى اأبياتي ال�ضعرية بداأت بالنت�ضار عام 1925 

و ماجاكوف�ضكي )الذي �ضافر اإلى الوليات المتحدة وغيرها(  انتحر عام 1930. 

كان ماجاكوف�ضكي �ضاعرًا يمتلك اأداة نا�ضخة ومكبرًا لل�ضوت واإذا كان قد تفوه بكّلمات كهذه فيمكنني 

القول باأن ق�ضائدي قد وجدت، من خالل طرق ملتوية  غير متوقعة، متلقيها.  

لكن ل ت�ضدقوا باأنني اأمتلك نزعة اأنوية ) الذاتاوية( عن ال�ضعر. تلك الفكرة المتعلقة بالكتابة لما 

ي�ضمى بالقلة ال�ضعيدة لم تكن فكرتي على الإطالق. في الواقع، دائما ما يكون ال�ضعر للجميع و لي�ص لأحد 

اأبدًا، و لكن يبقى المنجب الحقيقي لهذا ال�ضعر غير متوقع بالن�ضبة لمتلقيه الحقيقي.  

اأمام الفّن الم�ضرحي، والفّن الجماهيري ، والفّن الذي يريد اأن يولد نوعًا من ر�ضائل الج�ضد - للج�ضد 

لدى الم�ضتخدم الفترا�ضي،  طرق ل متناهية  ، وذلك لأن التعداد ال�ضكاني حول العالم في تزايد م�ضتّمر. 

اإل اأن حدوده ملغاة تمامًا . من الممكن ت�ضميم وعر�ص خفين ) اأنا نف�ضي راأيت حذائي في هذه الحالة( 

ولكن ل يمكن عر�ص منظر طبيعي اأو بحيرة اأو اأي م�ضهد طبيعي داخل �ضندوق زجاجي.

الأعمال  ال�ضعرو في كافة  يتواجد  النثر  الغنائي حطم حدوده كافة فحتى في  ال�ضعر  اأن  الموؤكد  من 

النثرية الرائعة  التي لي�ضت مجرد اأعمال نفعية اأو توجيهية. هناك �ضعراء يكتبون نثرًا اأو على الأقل نثراأ 

بال�ضعر ولكن هذا على درجة  لها  اأ�ضعارًا ل عالقة  يكتبون  ال�ضعراء  باأخرى. ماليين  اأو  ظاهريًا بدرجة 

محدودة من الأهمية اأو لي�ص مهمًا على الإطالق. العالم يزداد نموًا وليمكن لأحد  التنبوؤ بماهية م�ضتقبله. 

اإل اأنه ل يمكن ت�ضديق اأن الثقافة الجماهيرية،  بطبيعتها العابرة واله�ضة،  لن تنتج ثقافة تحمل وجهي 

ولكن  الم�ضتقبل.  في هذا  الم�ضاركة  يمكننا جميعًا  ال�ضرورية.  التداعيات  والرتكا�ص من خالل  الدفاع 

حياة الإن�ضان ق�ضيرة بينما قد تطول حياة هذا العالم اإلى الالنهاية.

اأوجينيو مونتالي
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  كنت اأفكر  في عنونة خطابي الق�ضيركالتالي: »هل �ضيتمكن  ال�ضعر من اأن يحيا في عالم التوا�ضل 

الجماهيري؟« و هذا ما يت�ضاءل عنه الكثيرون ولكن عند اإمعان التفكير في هذا الأمر فاإنه ليمكن لالإجابة 

عن ال�ضوؤال اإل و اأن تكون اإيجابًا. 

اإذا كان ما نعنيه من كّلمة �ضعر هو ال�ضعر بو�ضفه واحدَا من الفنون الجميلة، فمن الوا�ضح اأن النتاج 

العالمي له �ضي�ضتّمر بالزدياد ب�ضكّل مفرط. في المقابل اإذا قيدنا اأنف�ضنا بذلك ال�ضعر الذي يرف�ص ب�ضدة 

مرتعبًا من و�ضفه على اأنه نتاج،   والذي ين�ضاأ من معجزة ويبدو وكاأنه  يج�ضد حقبة باأكملها وموقفًا لغويًا 

وثقافيًا كاماًل، عندها �ضيكون من الممكن اأن نقول باأنه ل يمكن لل�ضعر اأن يموت.

 لوحظ باأنه يمكن اعتبار تاأثير اللغة ال�ضعرية على اللغة النثرية تاأثيرًا قاطعًا وحا�ضمًا. و من الغريب 

اأن الكوميديا الإلهية لدانتي لم تنتج ن�ضًا  نثريًا على تلك الدرجة من الإبداع اأو اأنها حققت ذلك بعد مرور 

عدة قرون. ولكن اإذا در�ضتم النثر الفرن�ضي قبل مدر�ضة رونزار التي تدعى بلياد و بعدها، �ضتالحظون اأن 

النثر الفرن�ضي فقد تلك النعومة التي ب�ضببها  كانت تن�ضب  اإليه �ضفة الدونية مقارنة باللغات الكاّل�ضيكية 

الأخرى،  وحقق قفزة حقيقية في طريق الن�ضج. لقد كان ذاك التاأثير مثيرًا لالهتمام،  فالبلياد ل ت�ضدر 

التي هي حتمًا  الأدبية )و  التي في حركة دولت�ضي �ضتيل نوفو  المتناغمة كتلك  مجموعات من الق�ضائد 

لل�ضعر  و�ضعها في متحف  يمكن  قديمة  تحفًا   ، لآخر  وقت  ، من  تمنحنا  ولكنها  واحدة من م�ضادرها( 

نتخيله. اإنها م�ضاألة ذوق يمكن تعريفها باأنها من الإغريقية الجديدة والتي �ضيحاول  بارنا�ص ت�ضويتها بعد 

قرون دون جدوى. هذا يثبت باأنه يمكن لل�ضعر الغنائي العظيم اأن يموت و يولد من جديد ، ومن ثم اأن 

يموت مجددًا،  ولكنه �ضيبقى دائما واحدًا من النتاجات الفريدة للنف�ص الب�ضرية.  

لنقراأ �ضوية ق�ضيدة بقلم جوا�ضيم دو بيالي. كان هذا ال�ضاعر الذي ولد عام 1522 وتوفي بعمرالثالثة 

والثالثين ابن اأخ كاردينال؛ عا�ص معه في روما لعدة �ضنين،  و هو الذي اأعاد ال�ضخط الكبير على الف�ضاد 

في المحكمة البابوية.  كتب دو بيالي اأعماًل كثيرة مقلدًا، اإلى  درجة كبيرة اأو �ضغيرة،  نجاح ال�ضعراء  

في التراث البترياركي؛  ولكن الق�ضيدة )التي من المحتمل اأن تكون مكتوبة باللغة الالتينية، والم�ضتوحاة 

من الأبيات ال�ضعرية الالتينية لنافاغيرو، و التي تثبت �ضهرته( هي ح�ضيلة حنين موؤلم لريف نهر اللوير 

الجميل الذي رحل عنه. ابتداء من القدي�ص بوف  و حتى والتر باتر  الذي كتب  �ضيرة حياة جديرة بالذكر 

ا لأنها م�ضاألة ق�ضيدة دخلت فيها خزينة  لجوا�ضيم،  مثل ق�ضيدة اأوديليت ، اقروؤوها اإن كان هذا ممكنَّ

عين  فيها  تلعب  بق�ضيدة  تتعلق  هنا  الم�ضاألة  لأن  ا  ممكنَّ هذا  كان  اإن  قراءتها  لنحاول  العالمي.  ال�ضعر 

القارئ دورًا هامًا. )الق�ضيدة كتبت بالإيطالية(

المكتبية  الأعمال  تنفيذ  وقت  الالتينية كفا�ضل في  باللغة  كتبت  قد  الأوديليت  كانت  اإذا  ما  اأعلم  ل 

المملة؛ اإنها مدينة لباتر في بقائها في الوقت الحالي، وعلى مدى  قرون من كتابتها تجد الق�ضيدة من يف�ضرها.
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الخطاب  هذا  اإلى   قلياًل  اأ�ضاف  الذي  ال�ضوؤال  عن  اأجيب  اأن  يجب  الآن،  الأمر  نختم  لكي  ولكن، 

اأمم  ولغات جديدة في التاريخ، ح�ضارَة  المخت�ضر؛ في هذه الح�ضارة ال�ضتهالكية  التي ت�ضهد ظهور 

الرجل الآلي، ما هو م�ضير ال�ضعر في ح�ضارة كهذه؟  قد يكون هناك اإجابات عدة لهذا ال�ضوؤال؛ ال�ضعر 

هو الفّن الذي يمكن اأن يكون في متناول الجميع من الناحية الفعلية،  كّل ما يحتاجه الأمر ورقة و قلم 

لي�ضبح المرء جاهزا للكتابة، ول تظهر م�ضاكّل الن�ضر و التوزيع اإل في المرحلة التالية؛ لقد دمر حريق 

الإ�ضكندرية ثالثة اأرباع الأدب الإغريقي؛ و اليوم ل يمكن لأي حريق على م�ضتوى العالم كّله اأن يلغي �ضيل 

النتاج ال�ضعري الهائل، ولكنها بال�ضبط م�ضاألة الإنتاجية؛ اأي بمعنى اآخر م�ضاألة المنتجات اليدوية التي 

تخ�ضع لقوانين الذوق والأ�ضلوب الدارج، اإن اإمكانية تدمير الحديقة التي توؤوي عرو�ص ال�ضعر هو اأمر موؤكد 

على الأغلب،  لكن يبدو لي اأنه من الموؤكد اأي�ضًا اأن كمًا كبيرًا من الأوراق المطبوعة وكتب ال�ضعر المتعددة 

لبد لها من اأن تقاوم الزمن. 

الن�ص في  اإحياء  اإلى  اأي  قديم؛  �ضعري  لن�ص  الروحي  الإحياء  اإلى  اأ�ضرنا  اإذا  ال�ضوؤال  يختلف هذا   

الزمن المعا�ضر، وجعله مفتوحًا لتف�ضيرات جديدة. 

وفي الختام يبقى هنالك �ضك على الدوام في الحدود التي يتحرك فيها المرء لدى حديثه عن ال�ضعر؛ 

ُيكَتُب الكثيُر من ال�ضعر في يومنا هذا بطريقة نثرية، والكثير من الأبيات ال�ضعرية في يومنا هذا مكتوبة 

على �ضكّل نثر رديء؛ الفّن ال�ضردي والرواية من مورا�ضكي وحتى براو�ضت اأنتجت اأعماًل �ضعرية عظيمة، 

تتناول  واإنما  الأ�ضا�ص،  المو�ضوع من  تناق�ص هذا  الأدب ل  تاريخ  العديد من كتب  الم�ضرح؟  و ماذا عن 

مجموعة من العباقرة عو�ضًا عن ذلك،  واحدا تلو الآخر، بالإ�ضافة اإلى ذلك، كيف يمكن للمرء اأن يف�ضر 

حقيقة اأن ال�ضعر ال�ضيني القديم يحيا في كافة الترجمات، بينما ال�ضعر الأوروبي مقيد بلغته الأ�ضلية؟ 

ربَّما يمكننا تف�ضير هذه الظاهرة من خالل الحقيقة التي تقول: اإننا نوؤمن باأننا نقراأ بو ت�ضو-اآي ولكننا 

في الحقيقة  نقراأ ما كتبه المزور الرائع اآرثر والي،  بدًل من ذلك. 

يمكن للمرء م�ضاعفة هذه  الأ�ضئلة لدى التو�ضل للنتيجة الوحيدة التي تقول باأنه لي�ص ال�ضعر فقط، 

واإنما عالم التعبيرات الفّنية بمجمله، اأو ذاك العالم الذي يدعي اأنه كذلك ، قد دخل في اأزمة مرتبطة 

ا،  و باأننا مخلوقات تتمتع بامتيازات  ارتباطًا وثيقًا بالحالة الإن�ضانية، وبوجودنا كب�ضر،  وبيقيننا اأو �ضكنَّ

وباأننا المخلوقات الوحيدة التي توؤمن باأنها  تتحكم بم�ضائرها واأنها مخزن لم�ضير ل يمكن لمخلوقات 

اأخرى المطالبة به؛  اإذًا ل جدوى من التفكير بما �ضيوؤول اإليه م�ضير الفّنون، �ضيكون ذلك بمثابة �ضوؤال 

الإن�ضان لنف�ضه اإذا كان الإن�ضان في الم�ضتقبل، ربَّما الم�ضتقبل البعيد للغاية،  �ضيتمكن من حل التناق�ضات 

الماأ�ضاوية التي ظل يتخبط بها منذ اأول يوم للخليقة )و اإذا ما ا�ضتّمر بالإمكان الحديث عن يوم كهذا، 

والذي يمكن اأن ي�ضكّل ِحقبة ل نهاية لها(.

اأوجينيو مونتالي
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�ساول بيلو

»من اأجل فهم الإن�سان وكذلك من اأجل التحليل الدقيق 

للثقافة المعا�سرة التي تندمج  في عمله«
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1976 �ساول بيلو

ولد » �ضاول بيلو«  في ل�ضين، كيبيك، �ضاحية في مونتريال في كندا، في العا�ضر من يوليو / تموز عام 

اإلى �ضيكاغو في الوليات المتحدة وهو في التا�ضعة من عمره وتربى هناك. در�ص  1915. هاجر والداه 

في  و�ضترن  نورث  ال�ضرف من جامعة  مرتبة  مع  البكالوريو�ص  درجة  على  وح�ضل  �ضيكاغو،  في  جامعة 

عام 1937، في علم الجتماع والأنثروبولوجيا. اأنجز  الدرا�ضات العليا في جامعة وي�ضكون�ضن، وعمل في 

البحرية التجارية خالل الحرب العالمية الثانية.

اأقرب  حياة  ق�ض�ص  ا�ضتخدام  بيلو  �ضاول  نوبل  جائزة  على  الحائز  الأميركي  الروائي  عن  ُعرف 

يتوّرع  ل  وهو  الروائية.  عماراته  بها  ي�ضّيد  الأحيان  معظم  في  ا�ضا�ضية  اأو  اأحيانًا  اأولية  كمادة  اأ�ضدقائه 

عن ان يم�ضك بم�ضرط الجراح وي�ضّرح �ضخ�ضيات اأبطاله معتمدًا على عالقته الوثيقة بهم والتي اأتاحت 

الأدبية،  الأو�ضاط  في  ال�ضتهجان  اأثارت  التي  الأعمال  هذه  اأخر  وكان  خباياهم.  على  يتعرف  اأن  له 

وخا�ضة الأكاديمية، روايته ال�ضادرة في ربيع با�ضم »رال�ضتين«،  وهو ال�ضم الذي اأطلقه على �ضخ�ضية 

�ضديقه المفّكر اآلن بلوم، اأ�ضتاذ الفل�ضفة ال�ضيا�ضية الذي كتب »اإغالق العقل الميركي« والذي توفي في 

�ضيكاغو . وقد �ضوّره بيلو ك�ضاذ جن�ضيًا يق�ضي عليه مر�ص الإيدز على الرغم من ان بلوم لم ي�ضّرح بميله 

حياته. من  جزء  انهم  معتقدًا  اأ�ضدقائه  تعرية  في  الحق  نف�ضه  يعطي  يبدو،  فيما  بيلو،  ولكن   الجن�ضي. 

ول �ضك ان بيلو ظل يكتب بحيوية يفتقر اإليها كّتاب يافعون حتى اآخر عمره .اإنه، بال جدال، يتمتع بخ�ضب 

العطاء على مختلف الم�ضتويات.

المبدعين  من  الكثيرين  عن  ال�ضلبية  واآراءه  لالآخرين،  المخيفة  بيلو  كراهية  اأحد  على  يخفي  ول 

والمفكرين مثل  ال�ضاعر الفريقي الميركي »اميري بركه«، والكاتب المفكر الفل�ضطيني الأ�ضل »ادوارد 

على  عمل  التي  وعن�ضريته  الن�ضائية  للحركة  عداوته  خا�ضة  وب�ضفة  للن�ضاء،  العاّمة  وكراهيته  �ضعيد«، 

تمويهها تمامًا.

ن�ضرت رواية بيلو الأولى،)رجل المعلق( ، في عام 1944، والثانية، )ال�ضحية( ، في عام 1947. في 

عام 1948 ح�ضل على زمالة )غوغنهايم(، وق�ضى عامين في التنقل بين باري�ص وبين في اأوروبا، حيث 

بداأ مغامرات كتابة » اأوجي مار�ص« ، التي فازت بجائزة الكتاب الوطني للرواية في عام 1954. وت�ضمل 

الكتب التالية » اقب�ص على يومك« )1956(، هندر�ضون ملك المطر )1959(، هيرزوغ )1964(، مذكرات 

مو�ضبي وق�ض�ص اأخرى )1968(، و كوكب ال�ضيد �ضاملر )1970(. اأحدث اأعماله الروائية، هي اأعطية 

هومبولت )1975(، حازت على جائزة بوليتزر.  و ح�ضلت روايتي  »هرت�ضوغ » و »كوكب ال�ضيد �ضاملر« 

على جائزة الكتاب الوطني للرواية.

�ساول بيلو
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في عام 1965 ح�ضل بيلو على الجائزة الدولية الأدبية لهيرت�ضوغ، لي�ضبح اأول اأمريكي يح�ضل على 

الجائزة. وفي كانون الثاني / يناير 1968، منحت الجمهورية الفرن�ضية له )كروا دي �ضيفالييه دي�ص اأرت�ص 

اإت ليتر�ص(، وهو اأعلى تمييز اأدبي منحته تلك الأّمة لغير المواطنين، 

�ضاول بيلو هو كاتب م�ضرحي، وكذلك روائي، موؤلف التحليل الأخير وثالث م�ضرحيات ق�ضيرة، تحت 

عنوان »تحت الطق�ص«، والتي تم اإنتاجها في برودواي في عام 1966. وقد دّر�ص في كّلية »بارد«، جامعة 

برين�ضتون، وجامعة ميني�ضوتا، وع�ضو في لجنة الفكر الجتماعي في جامعة �ضيكاغو.

وتوفي في الخام�ص من اإبريل / ني�ضان 2005.
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منذ اأكثر من اأربعين عامًا، كنت طالبًا جامعيًا  متناق�ضًا للغاية؛ اإذ كان من عادتي اأن اأ�ضجل في دورة 

تدريبية ومن ثم اأبداأ بقراءة  ما يتعلق بمجال علمي اآخر؛ ففي الوقت الذي كان يتوجب علي فيه درا�ضة ما 

يتعلق بالأموال والم�ضارف كنت اأقراأ روايات جوزيف كونراد، لم يكن لدي اأي �ضبب على الإطالق كي اأندم 

على فعل ذلك؛ ربَّما ا�ضتهوتني كتابات كونراد لأنه كان على �ضاكّلة الإن�ضان الأمريكي، فقد كان بولنديًا 

ًرا يبحر في بحار غريبة عنه، ويتكّلم الفرن�ضية ويكتب باللغة الإنكّليزية بمقدرة واأ�ضلوب ا�ضتثنائيين.  ُمَهجَّ

اأحياء  اأكثر من ذلك؛ فهو ابن عائلة مهاجرة، ترعرع  حتمًا في اأحد   لم يكن هنالك ماهو طبيعي 

�ضيكاغو للمهاجرين، رجل �ضالفي عمل كقبطان بحري بريطاني و�ضق طريقه حول مر�ضيليا وكتب باأ�ضلوب 

اإنكّليزي �ضرقي ، ومع ذلك كان هناك بع�ص من الغرابة في حياة كونراد الواقعية؛ كانت موا�ضيعه وا�ضحة 

يتبعها  التي  اله�ضة  والقواعد  الهرمي  والت�ضل�ضل  البحر  وتقاليد  والقيادة  الإخال�ص  و�ضملت  ومبا�ضرة 

المالحون لدى تعر�ضهم لإع�ضار ما.  

في  الفّن  اأفكاره حول  بفّنه؛ طرح  اآمن  اأنه  كما  تبدو ه�ضة  التي  القواعد  بقوة هذه  كونراد  اآمن  لقد 

مقدمة روايته  ب�ضكّل ب�ضيط: 

وباأنه  للكون،  العليا  العدالة  لتقديم  محاولة  هو  الفّن  اأن  المقدمة  تلك  في  ذكر  النرج�ضي«؛  »زنجي 

حاول اأن يجد في ذاك الكون، فيما يخ�ص �ضوؤونه وحقائقه، ماهو جوهري وم�ضتّمر واأ�ضا�ضي، وباأن طريقة 

الكاتب في الح�ضول على ماهواأ�ضا�ضي مختلفة عن تلك التي ي�ضتخدمها المفكر اأو العالم؛ اإذ اإن هوؤلء 

على حد قول كونراد تعّرفوا على العالم من خالل التفح�ص المنهجي له. 

ففي بادئ الأمر ل يمتلك الفنان �ضوى نف�ضه؛ اإذ اإنه انحدر داخل ذاته، وفي تلك المناطق المهجورة 

التي نزل اإليها وجد هناك �ضروط منا�ضدته لنا؛ يقول كونراد باأن الفنان قد«نا�ضد ذاك الجزء منا والذي 

بال�ضفقة  �ضعورنا  نا�ضد  والده�ضة....  ال�ضعادة  على  المقدرة  وتلك  مكت�ضبًا،  �ضيئًا  ولي�ص  فينا   مولود  هو 

والألم ، وال�ضعور ال�ضمني بالنتماء لكافة الخلق،  وذاك الإيمان الرقيق والمنيع في الت�ضامن الذي يجمع 

ويوحد قلوب عدة،  والذي يوحد الإن�ضانية كافة - يوحد الأموات بالأحياء و الأحياء بمن لم يولدوا بعد«.

كتبت هذه العبارة الحما�ضية منذ ثمانين عاماً، ولربَّما نود اأن نفهمها اليوم من منظور معا�ضر؛ اإنني 

نبيلة؛ مثل  تبدو  التي  وتلك  النبيلة  للكّلمات  الطويلة  بالالئحة  القراء  كانوا على دراية  اأنتمي لجيل من 

اإيرن�ضت هيمنغواي؛ دافع هيمنغواي  اأمثال  كّلمة »الإيمان المنيع« وكّلمة »الإن�ضانية« التي يرف�ضها كتاب 

عن الجنود الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى تحت تاأثير )ودرو ويل�ضون(  وغيره من ال�ضيا�ضيين 

اأ�ضحاب الكاّلم الطنان، الذين قي�ص حجم كّلماتهم الكبيرة بعدد جثث ال�ضباب التي غطت الخنادق؛ كان 

قراء هيمنغواي اليافعين على قناعة باأن الفظائع التي ارتكبت في القرن الع�ضرين قد اأ�ضعفت باإ�ضعاعاتها 

�ساول بيلو
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لم  ال�ضعف،  �ضيء من  اعتراه  وقد  مبا�ضرة   لقد تحدث معي  ؛  الإن�ضانية  المبادئ  و ق�ضت على  القاتلة 

ي�ضعر ب�ضيء �ضوى �ضعفه هو، ولكن لو اأنه تقبل �ضعفه وانف�ضاله وهبط داخل ذاته معززًا بذلك وحدته،  

لكت�ضف وحدته مع غيره من المخلوقات المنعزلة. 

اأنثر ال�ضك على عبارات كونراد، ولكن بع�ص الكتاب يعتبرون اأن روايات  اأ�ضعر بالحاجة الآن لأن  ل 

كونراد، وكافة الروايات من هذا النوع ، اختفت لالأبد؛ فعلى �ضبيل المثال كتب اآلن »روب غريليت«، وهو 

واحد من رواد الأدب الفرن�ضي ومتحدث با�ضم ال�ضيئية، باأنه في الأعمال العظيمة المعا�ضرة مثل »غثيان« 

ل�ضارتر و«الغريب« لكامو�ص و«القلعة« لكافكا لتجد اأفرادَا في اأيٍّ من هذه  الأعمال واإنما تجد كينونات. 

و يقول باأن » الرواية التي تحكي عن �ضخ�ضيات قد اأ�ضبحت �ضربًا من الما�ضي؛ اإذ اإنها ت�ضف تلك 

المرحلة التي �ضهدت الذروة التي و�ضل اإليها الفرد، وهذ ا لي�ص تطورًا بال�ضرورة ح�ضب ما يقر به »روب 

غريليت«، ولكنها الحقيقة؛ لقد تم التخل�ص من ) الحديث عن الأفراد(. 

»المرحلة الحالية هي بالأ�ضح مرحلة اأرقام اإدارية؛ فبالن�ضبة لنا لم يعد م�ضير العالم محددًا بارتقاء 

اأيام بالزاك البرجوازية كان من  اإنه في  اأو �ضقوطهم«، و يتابع بقوله:  اأنا�ص معينين من عائالت معينة 

المهم اأن يكون هناك اأ�ضماء و�ضخ�ضيات؛ فال�ضخ�ضية كانت �ضالحًا في ال�ضراع لأجل البقاء والنجاح، 

في ذلك الوقت »كان اأمرًا عظيمًا اأن يكون لك �ضاأن في عالم �ضكّلت فيه ال�ضخ�ضية الو�ضيلة والغاية في 

ال�ضتك�ضافات كافة«، و يختتم بقوله: اإن عالمنا اأكثر توا�ضعًا؛ اإذ اإنه نبذ القوة الكّلية للفرد ولكنه عالم 

اأكثر طموحًا اأي�ضًا«، بما اأنه ينظر اإلى الأفق البعيد. و قد ف�ضحت العقيدة الوحيدة لالإن�ضان الطريق لوعي 

باكت�ضافات  واأمال  اإن هناك منحى جديدا  اأنه يطمئننا بقوله:  اإل  اأقل  الب�ضر مركزية  اأكبر، وعي يعطي 

جديدة ماثلة اأمامنا.  

من  التعب  وراء  الكامن  المعنى  ما  يعلم  فجميعنا  كهذه؛  منا�ضبة  في  الجدال  في  رغبة  لدي  لي�ص 

»ال�ضخ�ضيات«، لقد اأ�ضبحت الأنواع الب�ضرية مزيفة و م�ضجرة، لقد  ذكر »دي اإت�ص لوران�ص«  في بداية هذا 

َرْت  بمذهب التطهر المتزمت؛ فلم نعد نكترث لبع�ضنا البع�ص،  القرن اأن غرائزنا ، نحن الب�ضر، قد ُدمِّ

كما اأ�ضبحنا كارهين لبع�ضنا الآخر، »لقد انك�ضر القلب العطوف« على حد قوله، كما اأنه ا�ضتفا�ص اأكثر 

قائاًل » اإننا ن�ضمئز من بع�ضنا البع�ص«، وبالإ�ضافة لذلك كانت قوة الأعمال الكاّل�ضيكية الأدبية في اأوروبا 

اأعمال موليير ورا�ضين  اأ�ضبح لكّل دولة �ضخ�ضياتها المعروفة الم�ضتقاة من  عظيمة لقرون عدة؛ بحيث 

»اإذا كان  الرائعة:  الفرن�ضية  بالمقولة  الأمر مرتبطًا  اإنه حدث فظيع، وربَّما كان هذا  وبالزاك،  وديكنز 

المزيف يميل  الب�ضري  العرق  باأن  المرء لالعتقاد  يقود  الأمر  �ضيِّئ«، وهذا  اأمر  هناك �ضخ�ضيات فهذا 

القديمة،  اأنقا�ص  على  الجديدة  المدن  بنيت  مثلما  تمامًا،  له  م�ضادرمريحة  من  يحتاجه  ما  لقترا�ص 
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وعندها اأي�ضًا ي�ضبح المفهوم النف�ضي لل�ضخ�ضية باأنها تكوين قبيح و جامد- �ضيء لبد اأن نخ�ضع اأنف�ضنا 

التي تحدد  البرجوازية،  الفردية  الم�ضتبدة  الإيديولوجيات  ب�ضعادة. لقد هاجمت  نتقبله  لي�ص �ضيئًا  و  له 

ال�ضخ�ضية بالملكية في بع�ص الأحيان، وهناك  تلميح على ذلك في نقا�ص »روب غريليت« ؛ لقد كان للنفور 

من مو�ضوع ال�ضخ�ضية،  والأقنعة ال�ضيئة،  والوجود الزائف،  اآثاٌر �ضيا�ضيٌة. 

و لكنني مهتم هنا بالم�ضاألة المتعلقة باأولويات الفنان؛ هل من ال�ضروري اأو من الجيد اأن يتوجب على 

الفنان البدء بالتحليل التاريخي اأو البدء بالأفكار اأو الأنظمة؟  يتحدث براو�ضت في » ا�ضتعادة الوقت« عن 

، وذات  الأخالقي والجتماعي  التوجه  والأذكياء لالأعمال ذات  اليافعين  القراء  بين  المتزايد  التف�ضيل 

التحليل رفيع الم�ضتوى؛ يقول باأنهم يف�ضلون الكتّاب الذين يظهرون اأكثَر عمقًا  في نظرهم على بيرغوت، 

وهو الروائي، في رواية »في  ذكرى ما م�ضى«، ولكن يقول براو�ضت: »من اللحظة التي يحكم فيها على 

الأعمال من خالل المنطق: اأنه ل يوجد ماهو ثابت اأو موؤكد؛ حيث اإنه من الممكن للمرء اأن يبرهن على 

اأي �ضيء يحبه«.

الفرد  اأنف�ضنا من مركزية  تطهير  علينا  باأنه  لنا  تقول  فهي  بجديدة؛  لي�ضت   »روب غريليت«  ر�ضالة 

البرجوازية واأن نقوم بالأمور رفيعة الم�ضتوى التي تتطلبها ثقافتنا المتقدمة. 

ع الكتاب الجديون وثيقة وفاة  ماهي ال�ضخ�ضية؟  »لقد م�ضى خم�ضون عامًا على هذا  الداء، وقد وقَّ

»ال�ضخ�ضية« مرات عدة«، ح�ضب قول »روب غريليت«، ومع ذلك لم يتمكن اأحد من اإزاحتها عن القاعدة 

التي و�ضعها عليها القرن التا�ضع ع�ضر؛ لقد اأ�ضبحت الآن كالمومياء ولكنها مازالت ُتَبَجُل بالَعَظَمة الزائفة 

ذاتها بين تلك القيم التي يحترمها النقد التقليدي. 

تحمل مقالة »روب غريليت« عنوان »حول العديد من الأفكار البالية«، ولقد تعبت من الأفكار البالية 

ومن المومياوات بكافة اأ�ضكالها، ولكنني ل اأتعب اأبدًا من قراءة اأعمال الروائيين الكبار.

درا�ضة  عن  يكفوا  اأن  ال�ضروري  من  هل  كتبهم؟  في  الموجودة  بال�ضخ�ضيات  المرء  يفعل  ماذا  و 

ال�ضخ�ضية؟  هل يمكن ل�ضيء على هذه الدرجة من الن�ضاط اأن ي�ضبح ميتًا بالكامل؟ هل يعقل  اأن الب�ضر 

قد و�ضلوا اإلى طريق م�ضدود؟ هل يعقل  اأن الفردية مرتبطة بالفعل  اإلى هذه الدرجة بالعوامل التاريخية 

والثقافية؟ هل يمكن اأن نقبل هذه العوامل التي تم منحها لنا بطريقة مت�ضلطة للغاية؟

اأعتقد باأن الأمر ل يتعلق بالم�ضلحة ال�ضمنية للب�ضر، واإنما تكمن الم�ضكّلة في الأفكار والعتبارات؛ اإن 

ف�ضاد هذه الأفكار والعتبارات، وعدم مالءمتها هو ما ينفرنا، و لكي نجد م�ضدر الم�ضكّلة لبد اأن ننظر 

اإلى داخلنا واإلى مايدور في روؤو�ضنا، و ليدل نعي ال�ضخ�ضية الذي »وقعه الكتاب الأكثر جدية« اإل على اأن 

مجموعة اأخرى من المومياء، قادَة المجتمِع الفكريِّ الأكثَر احترامًا قد فر�ضوا هذا القانون.

�ساول بيلو
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اإذا كانت ال�ضتراتيجية تحث على ذلك،  ل يوجد �ضبب يدعو الروائي كي ل يتخلى عن ال�ضخ�ضية  

ولكن من الحماقة القيام بهذا الأمر على الأ�ضا�ص النظري الذي يقول باأن الفترة التي  �ضهدت ذروة الفرد 

وغير ذلك قد انتهت؛ ل ينبغي علينا اأن نجعل اأ�ضيادًا من مفكرينا ، ونحن ل نكون نخدمهم بذلك ،  عندما 

اآخر �ضوى ما  األَّ يجدوا في هذه الروايات التي يقروؤونها �ضيئًا  ندعهم يحكمون الفّن؛ هل ينبغي عليهم 

يطابق اأفكارهم؟ عجبًا؛ هل ُوِجْدنا على هذه الأر�ص لنلعب مثل هذه الألعاب؟ 

ال�ضخ�ضيات  اأن  اإذ  الكتاب؛  يخلقها  ل  ال�ضخ�ضيات  باأن  باوين«  »اإليزابيث  قالت  المرات  اإحدى  في 

موجودة م�ضبقًا، اإنما يجب اإيجاُدها، واإذا لم نتمكن من اإيجادها ولم نتمكن من تمثيلها فهذا خطوؤنا. 

و لكن لبد من الإقرار باأن اإيجاد ال�ضخ�ضيات  لي�ص بالأمر ال�ضهل؛ لعله لم يكن من ال�ضعوبة بمكان 

تحديد و�ضع الب�ضر  كما هو الحال عليه الآن، ويمكننا القول باأن اأولئك الذين يخبروننا باأننا في مرحلة 

مبكرة من التاريخ العالمي ، وهم على �ضواب في هذا ، يبدو اأننا ُمِزْجنا مع بع�ضنا البع�ص بزخم، كما 

ى ماليين النا�ص في اأمريكا تعليمهم العالي في  يبدو اأننا نمر بتجربة حالت جديدة من اآلم الوعي؛ تلقَّ

ال�ضنوات الأربعين الما�ضية وهو اأمر مريب في الكثير من الحالت، و في ثورات ال�ضتينيات �ضعرنا لأول 

ة بتاأثير التعاليم والمفاهيم الحديثة والأحا�ضي�ص وتغلغل الأفكار النف�ضية والتربوية وال�ضيا�ضية. مرَّ

في كّل عام نرى الع�ضرات  من الكتب و المقالت التي تخبر الأمريكيين بالحالة التي هم فيها، والتي 

ُتدلي بعبارات ذكية اأو �ضاذجة اأو مبالغ فيها اأو �ضارخة اأو معتوهة،  وهذه جميعها تعك�ص الأزمات التي 

نحن فيها، فيما تخبرنا ما الذي يجب اأن نفعله حيالها، و يتّم �ضناعة هوؤلء المحلّلين من ذات الفو�ضى 

والرتباك اللَذْين يتّم و�ضُفهما لهذه الأزمات.  

وتع�ضبها  الكمال،  ببلوغ  ورغبتها  المفرطة،  الأخالقية  في ح�ضا�ضيتها  كاتبًا،  ب�ضفتي  اأبحث،  واإنني 

و�ضالحها  عقولها  وخفة  وح�ضا�ضيتها  ونزقها  ولقلقها  لمطالبها،  الم�ضحك  والغرور  المجتمع  علل  تجاه 

وت�ضنجها والتهور الذي تختبر به المخدرات والعالج باللم�ص والقنابل. 

المعا�ضر  الأميركي  بين  الكني�ضة«  عن   « كتابه  في  مارتن  مالكي  الأ�ضبق  الي�ضوعي  يقارن 

ويحا�ضر  واحدة،  َبْوَتَقة  في  الكّل  لدمج  متناهيًا  ل  »�ضراعًا  يرى  اآنجلو؛  لمايكّل  »الأ�ضير«   ومنحوتة  

قبل  من  ذاته  وو�ضف  الم�ضبقة،  والإنذارات  والتحذيرات  بالتاأويالت  �ضراعه  في  الأمريكي«الأ�ضير« 

مارتن. قول  حد  على   ،« م�ضبقًا  م�ضنعين  واأ�ضخا�ص  وق�ضاة  وكهنة  ذلك،  لفعل  اأنف�ضهم  ن�ضبوا   ر�ضل 

اأو حال  َكَثٍب في الحياة الخا�ضة، وفي حال الفو�ضى  دعوني اأغتنم بع�ص الوقت لدرا�ضة هذا الأمر عن 

الذعر الو�ضيك؛ في ارتباك العائالت ،الأزواج والزوجات والآباء والأبناء، وفي ال�ضلوك المدني، وفي الولء 

في العالقات ال�ضخ�ضية وفي الممار�ضات الجن�ضية )لن اأ�ضرد القائمة باأكملها لأننا �ضئمنا من �ضماعها( 
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في المزيد من الرتباك. ويتّما�ضى الذهول العام مع هذه الفو�ضى ال�ضخ�ضية، و في ال�ضحف التي نقروؤها 

مما كان ي�ضلينا في الخيال العلمي - تتحدث �ضحيفة النيويورك تايمز عن اأ�ضعة الموت، وعن الحرب بين 

الأقمار ال�ضناعية الأمريكية والرو�ضية في الف�ضاء.

في لقاء ت�ضرين الثاني ي�ضرح خبير اقت�ضادي متزن وم�ضوؤول من زمالئي، وهو ميلتون فرايدمان باأن 

بريطانيا العظمى �ضتحذو قريبًا َحْذَو الدول الفقيرة اأمثال ت�ضيلي ب�ضبب اإنفاقها العام، وهو نف�ضه ي�ضعر 

بالرعب من تنبئه هذا؛ ما هو م�ضدر ذاك التقليد النبيل لحقوق الحرية والديمقراطية، والذي بداأ بميثاق 

ماغنا كارتا وانتهى بالديكتاتورية؟ 

»من المحال اأن يتفوه �ضخ�ص ترعرع في ظل مثل هذا  التقليد بكّلمة عن اأن بريطانيا تواجه خطر 

فقدان الحرية والديمقراطية، ومع ذلك فهذا الأمر حقيقة«.

البروفي�ضور  اأحاور  كنت  اأنني  ولو  اأر�ضًا،  ُتْرِدينا  التي  الحقائق  هذه  خالل  من  نحيا  اأن  نحاول  اإننا 

الثقافية بين بريطانيا  الموؤ�ض�ضات والختالفات  ياأخذ بعين العتبار مقاومة  اأن  �ضاألته  فرايدمان لكنت 

وت�ضيلي والختالفات في ال�ضخ�ضية الوطنية والتقاليد، ولكن هدفي ل يكمن في الولوج في مناظرات ل 

اأ�ضتطيع الفوز بها، واإنما يكمن في لفت انتباهكم اإلى التنبوؤات الرهيبة التي علينا اأن نعي�ص معها، واإلى 

خلفية الفو�ضى وروؤية الخراب. 

قد تعتقدون باأن واحدًا من هذه المقالت �ضيكون كافيًا لعدد واحد من مجلة ما، ولكن على �ضفحة 

النحطاط  الأخيرة عن  كينان  درا�ضة جورج  وات�ضون  البروف�ضور هيو�ضيتون  يناق�ص  اللقاءات  اأخرى من 

الجريمة  عن  كينان  يتحدث  الأمريكي  للف�ضاد  و�ضفه  عند  و  العالم،  على  الوخيم  وتاأثيره  الأمريكي، 

وي�ضتنتج  المتدهورة،  التربوية  والمعايير  والعبث  والإباحية  المخدرات  واإدمان  الح�ضري،  وال�ضمحالل 

ين باآثامنا فقد ل نتمكن  �ضِ اأن طاقتنا الهائلة ل ت�ضاوي �ضيئًا، ونحن لن�ضتطيع قيادة العالم، وبما اأننا ُمَقوَّ

من الدفاع عن اأنف�ضنا؛ يكتب البروف�ضور �ضيتون وات�ضون: »ل �ضيء يمكن اأن يدافع عن مجتمع ما اإذا كانت 

الطبقة العليا الموؤلفة من مائة األف رجل وامراأة، وكّل من �ضناع القرار واأولئك الذين ي�ضاعدون على �ضهر 

تفكير �ضناع القرار،  عازمون على ال�ضت�ضالم«. 

�ضاأقلب  العقائديين؟  والآن ماذا عن خ�ضومها  العظمى،  الراأ�ضمالية  للقوى  بالن�ضبة  هذا �ضيء جلل 

�ضفحات المواجهة لأبداأ بدرا�ضة ق�ضيرة قام بها جورج وات�ضون المحا�ضر بالإنكّليزية في جامعة كامبردج 

حول العن�ضرية الي�ضارية.  

يخبرنا وات�ضون  باأن هايندمان، موؤ�ض�ص التحاد الديمقراطي الجتماعي قد �ضمى حرب جنوب اإفريقيا 

بحرب اليهود،  وباأن عائلة ويب قد عّبروا عن اآراء عن�ضرية في اأوقات معينة، )كما فعل ر�ضكين وكارليل 

�ساول بيلو
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بو�ضفهم  ال�ضرقية  اأوروبا  في  ال�ضالفية  ال�ضعوب  �ضجب  اإنغيلز  باأن  ويحكي  قبلهم(،   هك�ضلي  اإت�ص  وتي 

اأولرايك ماينهوف  اأعلنته  ببيان علني  وات�ضن  ال�ضيد  ي�ضت�ضهد  الختام  وفي  للثورة،  حثالًة عرقيًة معاديًة 

من »ف�ضيل الجي�ص الأحمر«  في األمانيا الغربية خالل جل�ضة ا�ضتماع المحكمة عام 1972 للموافقة على 

»الإبادة الثورية«؛  فقد كانت معاداة ال�ضامية الألمانية في عهد هتلر بالن�ضبة لها مناه�ضة للراأ�ضمالية 

ب�ضكّل جوهري، وقد نقل عنها قولها اأن »اأو�ضفيتز« تحمل معنى  قتل �ضتة ماليين يهودي و زجهم في ركام 

نفايات اأوروبا ب�ضبب ما كانوا عليه، )يهود الأموال( »، ) اليهود الأثرياء(. اأذكر الآن هوؤلء العن�ضريين 

الخير  وليتوزع  الظلمة  واأطفال  النور  اأطفال  بين  �ضهل  خيار  ليوجد  لنا  بالن�ضبة  اأنه  لأبين  الي�ضاريين 

وال�ضر ب�ضكّل متنا�ضق على الم�ضارات ال�ضيا�ضية، ولكنني طرحت وجهة نظري، وهي اأننا نقف منفتحين 

اأمام المخاوف كّلها، وما يفزعنا كّل يوم هو تدهور و�ضقوط كّل �ضيء؛ اإننا مهتاجون في حياتنا الخا�ضة، 

ومعذبون باأ�ضئلة العاأّمة. 

مازلنا  بالكامل؛  له  خا�ضعين  ل�ضنا  ولكننا  عنيف،  �ضخب  هناك  ح�ضنًا؛  ؟  والأدب  الفّن  عن  وماذا 

والأعلى  ورقة  �ضفاء  الأكثر  الن�ضاطات  تخ�ضع  ولم  ال�ضعور،  وعلى  التفريق  وعلى  التفكير  على  قادرين 

هات.  م�ضتوى للغ�ضب اأو للتُّرَّ

لي�ص بعد؛ مازالت الكتب تكتب وتقراأ، قد يكون من ال�ضعب الو�ضول اإلى دوامة عقل القارئ الحديث، 

ولكن من الممكن اختراق ال�ضجة والو�ضول اإلى الحيز الهادئ، وقد نجد القارئ الحديث ينتظرنا في ذاك 

اأي�ضًا؛ لقد �ضكّلت الدائرة  التعقيدات تزداد الحاجة لل�ضروريات  الحيز الهادئ بخ�ضوع، وعندما تزداد 

الالمتناهية من الأزمات التي بداأت مع الحرب العالمية الأولى نوعًا من الأفراد الذين َنَجْوا من اأ�ضياء 

غريبة مروعة، ونرى فيهم ت�ضاوؤًل ملحوظًا في التع�ضب  ونرى التحرر من الإيديولوجيات المخيبة، وقدرة 

على العي�ص مع اأنواع مختلفة من الجنون، ورغبة هائلة في الح�ضول على بع�ص ال�ضلع المعمرة كالحقيقة اأو 

الحرية اأو الحكمة على �ضبيل المثال؛ ل اأعتقد باأنني اأبالغ، فهناك الكثير من الأدلة على ذلك؛ هل يعتبر 

هذا تفككًا؟ نعم اإنه كذلك.

هناك الكثير مما يجري في حالة تفكك، ولكننا نختبر اأي�ضًا نوعًا غريبًا من عملية التنقية، وقد ا�ضتّمر 

هذا لفترة طويلة من الزمن؛ عندما بحثت في رواية ا�ضتعادة الوقت لبراو�ضت وجدت اأنه كان مدركًا تمامًا 

لذلك، تختبر روايته التي ت�ضف المجتمع الفرن�ضي خالل الحرب العظمى قوة  فّنه، وي�ضر على اأنه بدون 

الفّن، دون تقلي�ص اأية اأهوال فردية اأو جمعية، فنحن لنعرف اأنف�ضنا ول اأيَّ اأحٍد اآخَر. 

ْهِو والغرور وال�ضغف والذكاء والعادات الحا�ضرة المنت�ضبة في  اإن الفّن وحده هو الذي يخترق  كّل الزَّ

كّل الجوانب-الوقائع الظاهرة لعالمنا هذا.
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وهناك حقيقة اأخرى، حقيقة غير زائفة ل نراها، تر�ضل لنا دومًا ،هذه الحقيقة الأخرى ،  تلميحات ل 

يمكننا تلقيها بدون الفّن؛ ي�ضمي براو�ضت هذه التلميحات »انطباعاتنا الحقيقية«، �ضتبقى هذه النطباعات 

الحقيقية وحد�ضنا الم�ضتّمر مخباأة دون وجود الفّن، ولن يتبقى لنا �ضيء �ضوى »م�ضطلح نهايات عملية 

ٍنطلق عليها ا�ضم الحياة ب�ضورة زائفة«.

ي�ضع تول�ضتوي هذه الم�ضاألة في ال�ضياق ذاته، وفي كتاب من كتبه،  كرواية اإيفان ليت�ص،  ي�ضف هذه 

النهايات العملية ذاتها، التي تخفي كاّل من الحياة والموت في داخلنا، و في معاناته الأخيرة يتحول اإيفان 

النهايات  اإدراك حقيقة هذه  اأي من خالل  الكتمان،  ذاك  تمزيق  »�ضخ�ضية« من خالل  فرد  اإلى  ليت�ص 

العملية.   

مع ذلك كان باإمكان براو�ضت الحفاظ على التوازن بين الفّن والدمار، م�ضرًا على اأن الفّن �ضرورة 

من �ضرورات الحياة، واأنه هو حقيقة عظيمة م�ضتقّلة وقوة �ضاحرة، ولكن لم يعد ال�ضعر مت�ضال بتنفيذ 

الأعمال الأ�ضا�ضية لفترة طويلة من الزمن كما كان في ال�ضابق.  

يخبرنا الموؤرخ اإدغار ويند في كتاب الفّن و الفو�ضى اأن هيغل قد لحظ منذ زمن بعيد اأن ال�ضعر لم 

يعد ي�ضغل  طاقات الإن�ضان الرئي�ضة؛ فقد اأ�ضبحت هذه الطاقات الآن مرتبطة بالعلم: »همة لَهوادَة فيها 

للتق�ضي العقالني«، لقد انتقل الفّن اإلى الهام�ص.    

و هنا �ضكّل ال�ضعر »اأفقًا وا�ضعًا ومتنوعًا على نحو رائع، وبقي النا�ص في ع�ضر العلم ير�ضمون ال�ضعر 

من  بلغت  ومهما  الحديثة،  الفّنية  الأعمال  في  الآلهة  روعة  بدت  مهما  هيغل،  قال  كما  ولكن،  ويكتبونه، 

الكرامة والكمال ، على النحو الذي قد نجده في »�ضور الرب ومريم العذراء« ، فلن يكوَن لها اأية فائدة، 

الإبداع  حل  لقد  لها،  خ�ضوعًا  ننحني  ا  كنَّ اأن  منذ  طويل  زمن  م�ضى  لقد  لها؛  طاعه  لننحنَي  نعوَد  ولن 

وال�ضتك�ضاف الجريء وجدة الختراع مكان »الأ�ضياء وثيقة ال�ضلة المبا�ضرة فيها«، وقد كان اأعظم اإنجاز 

اته ال�ضابقة؛ لقد ارتقى  لهذا الفّن ال�ضافي، بح�ضب راأي هيغل، اأنه لم يعد »جديًا« بعد تحريره من م�ضوؤوليَّ

بالروح في »�ضفاء ال�ضكّل، بعيدًا عن اأي تدخل موؤلم في حدود الواقع« بدل من ذلك. ل اأعلم من قد يدعي 

التق�ضي  اأن روح  اأنني ل�ضت متاأّكدًا  الموؤلم، كما  الواقع  اليوم عن فّن ي�ضمو بالروح فوق  مثل هذا الأمر 

ْرف في هذه الآونة ت�ضغل طاقات الإن�ضان المركزية، وقد يكون هذا المركز ممتلئًا  العقالني في العلم ال�ضِّ

بالأزمات التي كنت اأ�ضفها لفترة موؤقتة.

 لم يتخل كتاب اأوروبيون عن ال�ضلة بين الأدب وتنفيذ الأعمال الب�ضرية الأ�ضا�ضية في القرن التا�ضع 

ع�ضر، بل اإن  مجرد طرح مثِل هذا القتراح  من �ضاأنه اأن يجعل تول�ضتوي ودو�ضتويف�ضكي في ماأزق، غيَر 

اأن هناك انف�ضاًل قد حدث بين الفّنانين العظماء وعاأّمة النا�ص في الغرب، واأ�ضبح لديهم ازدراء للقارئ 

العادي والطبقة البرجوازية ب�ضكّل ملحوظ.   

�ساول بيلو
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كان لدى النخبة من الكتاب روؤية وا�ضحة  لنوع الح�ضارة التي اأنتجتها اأوروبا، ح�ضارة رائعة ولكنها غيُر 

ٌر لها اأن تباغَتها الكوارث كما يقول لنا الموؤرخ اإريك اآويرباك؛ حيث اإنه يخبرنا اأن  م�ضتقرة و�ضعيفة، وُمَقدَّ

بع�ص هوؤلء الكتاب قد اأنتجوا اأعماًل غريبة ومخيفة اأو اأعماًل اأذهلت الجمهور بالآراء المتناق�ضة والمتطرفة، 

ولم يتكبد العديد منهم عناَء ت�ضهيِل فهِم ما كانوا يكتبون، �ضواٌء اأكان ذلك ناتجًا عن كرههم للعاأّمة اأم كان 

 تبعًا لأفكارهم الخا�ضة، اأم كان ب�ضبب �ضعف ماأ�ضاوي منعهم اأن يكونوا ب�ضيطين و�ضادقين في اآن واحد. 

للتطرف  اإظهارهم  من  الرغم  على  لأنه  الع�ضرين.  القرن  في  الأ�ضا�ضي  ال�ضيء  هو  تاأثيرهم  وليزال 

القرن  من  زعماءهم  يتبعون  فهم  للغاية؛  محافظين  ليزالون  لدينا  المعا�ضرين  الكتاب  فاإن  والبتكار، 

التا�ضع ع�ضر، ويتم�ضكون بالمعايير القديمة؛ مف�ضرين التاريخ والمجتمع كما تم تف�ضيُرهما لهم في القرن 

الما�ضي؛ ماذا �ضيفعل الكتاب اليوم اإذا خطر لهم اأن الأدب قد ي�ضرك هذه الطاقات المركزية  مجددًا 

بما هو ب�ضيط و�ضادق؟ اإن اأدركوا ن�ضوء رغبة هائلة للعودة من الحدود الهام�ضية؟

نا حقيقة  بالطبع ل ن�ضتطيع العودة اإلى مركز ال�ضدارة  لمجرد اأننا نريد ذلك بب�ضاطة، ولكن قد ُتِهمُّ

اأن هذا الأمر مطلوب منا، واأنَّ زخم  الأزمة كبير لدرجة اأنها قد تدعونا للعودة اإلى مثل هذا المركز، اإل 

اأن الو�ضفاِت المفرو�ضَة عديمُة الفائدة، ول يمكن لأحد اأن يخبر الكتاب بما يجب اأن يفعلوه.

ولبد للخيال اأن يجد طريقه، ولكن يمكن للمرء اأن يتمنى اأن يعود الكتاب واأن نعود نحن عن الحدود 

الخارجية؛ فنحن الكتاَب ل نمثل الجن�ص الب�ضري باأي �ضكّل من الأ�ضكال؛ كيف ي�ضف الأمريكيون اأنف�ضهم؟ 

وكيف ي�ضفهم الأطباء النف�ضيون وعلماء الجتماع والموؤرخون وال�ضحفيون والكتاب؟ 

وعندما يخف �ضوء النهار يرون اأنف�ضهم بالطريقة الماألوفة لنا للغاية؛ لقد ن�ضاأت هذه ال�ضور المملة 

اإلى حد كبير بالن�ضبة لي ول«روب غريليت« في الروؤية المعا�ضرة للعالم: نحن ن�ضع الم�ضتهلك ومحبي كرة 

القدم والعا�ضق وم�ضاهد التلفاز في كتبنا.

وفي تلك ال�ضورة التي يخف فيها �ضوءالنهار ت�ضبح حياتهم نوعًا من الموت؛ هناك حياة اأخرى اآتية 

من الإح�ضا�ص الم�ضتّمر بما نحن عليه والذي ينفي تلك ال�ضورة  النهارية والحياة الزائفة- الحياة في 

الموت- التي ت�ضنعها لنا لأنها زائفة، ونحن نعلم ذلك، ول يمكن وقف مقاومتنا لهذه الحياة الزائفة، تلك 

المقاومة التي تت�ضف بال�ضرية وعدم الن�ضجام  لأنها  تنبع من حد�ضنا الم�ضتّمر، و قد ل يتمكن الإن�ضان  

من تحمل اأ�ضياء كثيرة كما هي في الواقع، كما ل ي�ضتطيع تحمل  الال واقعية والإ�ضاءة  للحقيقة ب�ضكّل 

كبير.

اإننا ل نح�ضن الظن باأنف�ضنا ول نفكر كثيرًا بما نحن عليه؛ لقد »تجاوزتنا« اإنجازاتنا الجماعية اإلى حد 

كبير، حتى اإننا نبرر لأنف�ضنا الإ�ضارة اإلى هذه الإنجازات، اإن ما يمثل القيم التي ندعيها هي تلك الطائرة 

النفاثة التي عبرنا بها، نحن الب�ضَر العاديين ، المحيط الأطل�ضي باأربع �ضاعات. 
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ومن ثم ن�ضمع باأنه قد حان وقت اإقفال حدائق الغرب، وباأن نهاية ح�ضارتنا الراأ�ضمالية قد اأ�ضبحت 

و�ضيكة.  كتب »�ضيريل كونولي« منذ ب�ضع �ضنوات باأننا على و�ضك الخ�ضوع لتحول كامل ل يمكن تعريفه 

باأنه انهيار النظام الراأ�ضمالي فح�ضب، واإنما  هو تغير تام في طبيعة الواقع، كما لم يكن لكارل مارك�ص 

اأو �ضيغموند ت�ضوره من قبل، و هذا يعني اأن عزيمتنا لم تفتر اإلى حد كبير، ولبد اأن نتح�ضر كي نت�ضاءل 

اأكثر؛ ل�ضت متاأّكدًا ما اإذا كان لبد من ت�ضمية ذلك تحلياًل فكريًا اأو تحليل  مفكر.

تبقى الكوارث كوارثًا، ومن الغباء اأن ن�ضميها انت�ضارات،  كما حاول رجال الدولة من قبل ت�ضميتها، 

اإلى  تحول  والذي  الفكري،  المجتمع  في  التجاهات  كبير من  وجود عدد  اإلى  هنا  النتباه  ْلِفُت 
ُ
اأ ولكنني 

وتطور  والكون  والعقل  والجن�ص  وال�ضيا�ضة  والطبقات  الب�ضرية  والطبيعة  المجتمع  ،عن   راقية  مفاهيم 

الحياة. 

لقد تكبد بع�ص الكتاب، وبينهم من هو الأف�ضل، عناء البحث في هذه المواقف اأو المعتقدات التقليدية 

من جديد، ول تظهر هذه المواقف جلية اإل في كتابات »جوي�ص« و«دي اإت�ص لوران�ص«، ولي�ص في كتب من 

هم اأدنى منهم �ضوية؛ فهم موجودون في كّل مكان، ول اأحد يجابههم ب�ضكّل جدي. 

منذ ع�ضرينيات القرن، كم من الروائيين بحثوا في كتابات »دي اإت�ص لوران�ص« من جديد، اأو ناق�ضوا 

وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالقدرة الجن�ضية اأو تاأثير الح�ضارة ال�ضناعية على الغرائز؟ وِلما يقارب 

من قرنا كامل ، ا�ضتخدم الأدب المخزون ذاته من الأفكار والأ�ضاطير وال�ضتراتيجيات كما يقول »روب 

غريليت« من كتابات  » الكتاب الأكثر جدية في الخم�ضين �ضنة الما�ضية« .

نعم بالطبع؛ مقالة تلو الأخرى وكتاب تلو الآخر يوؤكد اأكثر الأفكار جدية – الأفكار البودليرية والنت�ضية 

والمارك�ضية والتحليل النف�ضي اإلى اآخره -  لهوؤلء الكتاب الجديين.

يمكن اأن ينطبق ما يقوله »روب غريليت« عن ال�ضخ�ضية اأي�ضًا على هذه الأفكار،  مع الحفاظ على 

الإن�ضانية وغيرها؛ كم نحن مرهقون من  ال�ضفات  وللتجرد من  باأ�ضره،  للمجتمع  العادية  الأ�ضياء  كافة 

هذه الأفكار، وكم اأنها تمثلنا ب�ضكّل رديء؛ لم تعد ال�ضور التي تقدمها ت�ضبهنا اإل بقدر ما ن�ضبه به تلك 

الزواحف المتطورة وغيرها من الوحو�ص المعرو�ضة في متحف للمتحجرات، اإل اأننا اأكثر ر�ضاقة وتعددًا 

واأف�ضل في التكّلم وهناك ما هو اأكثر بكثير لنا، وكّلنا ن�ضعر بذلك. 

الب�ضر  يحدده  ما  يوجد  واإنما  علم،  ول  فّن  اليوم  يوجد  ل  اليوم؟  الرئي�ضي  المركز  في  يوجد  ماذا 

كافة  انخرطت  لقد  �ضيختفي؛  مما  كان  اأم  �ضيدوم  مما  ذلك  اأكان  �ضواء  وغام�ضة،  م�ضو�ضة  �ضورة   في 

اأعباء  نلقي الأعباء عنها بما فيها  واأن  اأنف�ضنا  اأن نبهج  لنا من  المخلوقات في هذا ال�ضنيع، وهنا لبد 

التربية وكافة المجالت الأخرى المنظمة لكي نطلق اأحكامنا ولنوؤدي اأعمالنا الخا�ضة بنا. 

�ساول بيلو
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لقد كان »كونراد« محقًا عندما نا�ضد ذلك الجانب الذي يعد هبة لنا، ولبد لنا من البحث عنه تحت 

حطام اأنظمة عدة، وقد يوؤدي ف�ضل هذه الأنظمة  اإلى تحرير ميمون و�ضروري،  من هذه الأ�ضكال، ومن 

الوعي الم�ضلل المفرط في التعريف، وبوتيرة اأكبر من ذي قبل ، اأقوم بنبذ الآراء الرزينة التي اعتقدت 

بها لفترة طويلة اأو ظننت اأنني اأعتقد بها؛ واأحاول اأن اأميز ذلك الذي ع�ضت من خالله بحق مما يعي�ضه 

الآخرون، اأما بالن�ضبة لفّن »هييغل« فقد تحرر من »الجدية« ومن البريق الذي يلمع على الهوام�ص مرتقيًا 

بالروح فوق حدود الواقع الموؤلم عن طريق �ضفاء ال�ضكّل، الأمر الذي ل يمكن اإيجاده في اأي مكان الآن، 

في اأثناء ال�ضراع البقاء هذا.

و لكن لي�ص الأمر كذلك،  كما لم يكن لدى النا�ص الذين دخلوا في هذا ال�ضراع �ضوى  اإن�ضانية بدائية 

اإذ تظهر عيوبنا وت�ضوهاتنا ذاتها مدى غنانا بالفكر والثقافة، وكم  اأي معرفة بالفّن؛  اأو  اأي ثقافة  دون 

بتب�ضيط  نرغب  يجعلنا  بالت�ضنج  ي�ضيبنا  الذي  ال�ضراع  هذا  اإن  اأي�ضًا؛  ال�ضعور  ومن  المعرفة  من  لدينا 

ال�ضعف الماأ�ضاوي الذي منع الكتاب، كما منع القراء، من اأن ي�ضتخدموا الأ�ضلوب  الب�ضيط وال�ضادق في 

اآن واحد، واأن يقوموا بمراجعته وا�ضتبعاده واإعادة التفكير فيه.  

يحترم عاّمة النا�ص الأذكياء الكتاَب اإلى درجة كبيرة، وتراهم ي�ضبرون على كتابتهم لدرجة بالغة 

و يتحملون خيبة الآمال؛ الواحدة تلو الأخرى، منتظرين اأن ي�ضمعوا في الفّن مالم ي�ضمعوه في الالهوت 

والفل�ضفة والنظرية الجتماعية وما لم ي�ضمعوه في العلم المح�ص؛ لقد نتج عن ال�ضراع في المركز الأول 

توق هائل وموؤلم لو�ضف اأو�ضع واأكثر مرونة وامتالء وتما�ضكًا و�ضموًل لما نكون عليه نحن الب�ضر، وماهية 

وجودنا وما الغر�ص من هذه الحياة.  وتكافح الب�ضرية للو�ضول اإلى هذا المركز بقواها الجماعية لنيل 

حريتها، كما يكافح الفرد متجردًا من الإن�ضانية ليمتلك روحه.

و اإذا لم يعد الكتاب اإلى واجهة ال�ضدارة مجددًا فلن يتمكنوا من القيام بذلك فيما بعد، لأن هذا المركز 

 قد تم ال�ضتحواذ عليه، ولم يعد ذلك هو المركز، غير اأن للكتاب الحرية في الدخول اإليه اإن اأرادوا ذلك.  

يظهر جوهر حالتنا الواقعية وتعقيدها وارتباكها واألمها على هيئة وم�ضات، وهو ما �ضماه لنا براو�ضت وتل�ضتوي 

ا في حيرة من اأمرنا من  »النطباعات الحقيقية«؛ يظهر هذا الجوهر نف�ضه ثم يخفيها.  ، وعندما يرحل يتركنَّ

جديد، ولكن ل يبدو اأننا نفقد �ضلتنا مع الأعماق التي تنبع منها هذه الوم�ضات على الإطالق؛ اإن اإح�ضا�ضنا 

بقوانا الحقيقية والقوى التي يبدو اأننا ن�ضتمدها من الكون ذاته هي اأي�ضًا تاأتي وترحل، اإننا نتردد بالحديث 

عن هذا الأمر لأنه لي�ص هنالك من �ضيء يمكننا اإثباته ولأن لغتنا غير كافية ولأن قلة من النا�ص يخاطرون في 

الحديث عن ذلك، وقد ينبغي عليهم القول باأن هناك روحا، واأن هذه الكّلمة من الكّلمات المحظور الحديث 

عنها، لذلك ي�ضكت كافة النا�ص تقريبًا عن البوح بهذا الأمر على الرغم من اأن كّل واحد منهم  يدرك ذلك.  
 

تكمن قيمة الأدب في هذه »النطباعات الحقيقية« المتفرقة؛ تتنقل الرواية جيئة وذهابًا بين عالم الأ�ضياء 
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والأفعال  والمظاهر، وبين ذاك العالم الآخر الذي تاأتي منه تلك »النطباعات الحقيقية« والتي تدفعنا 

لالعتقاد باأن الخير الذي نتم�ضك به ب�ضدة وعناد كبيرين، في وجه ال�ضر، هو لي�ص وهمًا.

اإذ ل يمكن مقارنة الرواية  األ يكون مدركًا لذلك!  اأم�ضى �ضنوات في كتابة الروايات  ل يمكن لأحد 

بالملحمة اأو بالن�ضب العظيمة للدراما ال�ضعرية، ولكن هذا اأف�ضل ما يمكننا فعله الآن؛ اإنه اأمر معا�ضر 

ومنحدر و ملجاأ تلتجئ اإليها الروح. تتوازن الرواية بين بع�ص النطباعات الحقيقية ومجموع النطباعات 

اإن�ضان تنوع  في الوجود  الزائفة التي ت�ضكّل معظم ما نطلق عليه ا�ضم الحياة؛ تقول لنا باأنه يوجد لكّل 

وباأن وجوده الوحيد هو بحد ذاته وهم اإلى حد ما، وباأن هذه الوجودات العدة ت�ضير اإلى تحقيق �ضيء ما 

وتميل اإليه وتعدنا بالح�ضول على معناه وتناغمه وحتى العدالة فيه؛ لقد كان ماقاله كونراد �ضحيحًا؛ حيث 

يحاول الفّن اأن يجد في الكون وفي المادة وفي حقائق الحياة ماهو جوهري وم�ضتّمر واأ�ضا�ضي.

�ساول بيلو



جائزة نوبل في الأدب 1977

فن�سنت الك�سندر

»من اأجل الكتابة ال�سعرية الإبداعية التي ت�سيء حالة الإن�سان في 

الكون وفي المجتمع المعا�سر، وتمثل في الوقت نف�سه التجديد 

القوي لتقاليد ال�سعر الإ�سباني في زمن ما بين الحروب«
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1977 فن�سنت الك�سندر

فن�ضنت الك�ضندر �ضاعر اإ�ضباني ولد في  اإ�ضبيلية ، 26 اأبريل/ ني�ضان 1898.

الثاني  الإ�ضبانية في  الملكية  بالأكاديمية  التحق  كما  حزيران  1949،  يونيو/  في  كاأكاديمي  ختيَر 
ُ
اأ

والع�ضرين من يناير/كانون الثاني 1950. حاز على الجائزة الدولية لالأدب عام 1933 لكتابه  الدمار اأو 

الحب، وجائزة في النقد 1963 . وفي 1969 كتب  ق�ضائد من الكمال، وح�ضل على جائزةنوبل في الأدب 

عام 1977. وتوفي في مدريد في دي�ضمبر/ كانون الأول  1984.

هو ابن لأحد العائالت ذات الأ�ضل البرجوازي في اإ�ضبانيا. كان والده مهند�ضًا في ال�ضكة الحديدية. 

ولد في اإ�ضبيلية ولكنه عا�ص طفولته في مالقة حيث در�ص مع الكاتب اإيميليو برادو�ص. انتقل اإلى مدريد 

ر درا�ضات في كّل من كّليتي الحقوق والتجارة. تخرج من كّلية الحقوق في عام 1919 وح�ضل  حيث ح�ضً

على لقب رئي�ص بلدية التجاريين. عمل كاأ�ضتاذ للقانون التجاري من 1920 حتى 1922 في كّلية التجارة 

ف على داما�ضو األون�ضو  عام 1917 في ل�ص نابا�ص ديلماركي�ص - وهو المكان الذي كان يق�ضي فيه  تعَرّ

ال�ضيف -، هذا التوا�ضل كان اكت�ضافًا لعدد من ال�ضعراء، ومن هنا بداأت عالقته العميقة بال�ضعر.

ال�ضلي حيث  الكّلى  بالتهاب  اأنه مري�ص  َعِرَف  1922. وفي عام1925  التدهُور عام  بداأت �ضحته في 

انتهى باإجرائه لعملية اإزالة اإحدى كّليتيه عام 1932 .

ن�ضر اأولى اأ�ضعاره عام 1926 . لم يتّم نفيه بعد الحرب الأهلية على الرغم من اأفكاره الي�ضارية بل َظَلّ 

في اإ�ضبانيا حتى اأ�ضبح اأحد اأكبر ال�ضعراء ال�ضباب. توفي 13/دي�ضمبر/ كانون اأول  1984.

يعر�ص �ضعره عدة مراحل : مرحلة النقاء وال�ضريالية ومحورية الإن�ضان والمرحلة القديمة.

مرحلة النقاء

ُيعد   . بين 1929-1924  ما  الفترة  في  تجميعه  تم  1928 والذي  مالقة  الأول اأْمبيتو في  كتابه  ُن�ِضَر 

لي لكاِتب لم ُيذاع �ضيته بعد. �ضيطر على هذه المرحلة طابع الأبيات الق�ضيرة ذات ال�ضجع  الكتاب عمل اأَوّ

الكاّل�ضيكي  ال�ضعر  اأ�ضداء  اإلى  بالإ�ضافة  وجيلينا.  رامون  به خوان  امتاز  الذي  النقي  ال�ضعر  وجماليات 

الإ�ضباني في الع�ضر الذهبي.

ال�سعر ال�سريالي

ُم�ضَتلِهمًا  ر فن�ضنت لل�ضعر،  ت�ضُوّ في  كّلي  تغيير  حدث   1932 و   1928 بين  ما  ال�ضنوات  غ�ضون  في 

ق�ضيدته: عاطفة  النثري  لل�ضعر  تعبير  اأنها  على  َخذ 
ْ
وُتاأ فرويد   وكذلك من  ال�ضريالية   في  �ضبقوه  ممن 

اأو  كال�ضفاه عام 1932 والدمار  وهم: �ضيوف  ثالثة من ق�ضائده  في  الُحْر  ال�ضعر  ويظهر   ، الأر�ص1935 

من  التعبير  اقترب  فقد  عقالني،  غير  الأ�ضعار  هذه  نهج  اإن  ة عام 1944.  الجنَّ وِظْل   1932 الحب عام 

فن�سنت الك�سندر
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الكتابة التلقائية مما اأدى اإلى عدم قبولها كعقيدة نوؤمن بها، فال�ضاعر يحتفل بالحب كقوة طبيعية بدون 

اأية �ضيطرة حيث تق�ضي على كّل الحدود الإن�ضانية، وينتقد التفاقيات التي يحاول المجتمع اإلقاء القب�ص 

عليها.

محورية الإن�سان

بعد الحرب، تغَيَّرت اأعماله مقتِرَبًة من المخاوف ال�ضائدة في ال�ضعر الجتماعي، ويظهر ت�ضامنه في 

معالجة حياة الرجل العادي ومعاناته واأوهامه وكّل ذلك با�ضتخدامه لإ�ضلوب �ضهل وب�ضيط. وُيَعْد كّل من 

كتابيه : تاريخ القلب 1954 وفي مجال العظمة 1962 من الُكٌتب الأ�ضا�ضية في تلك الفترة.

المرحلة القديمة

ا�ضتخدام ال�ضاعر مرة اأخرى ِلإ�ضلوبه الغير عقالني يت�ضح في هذه المرحلة خا�ضًة في كتبه الأخيرة 

من  واقترابه  ال�ضيخوخة  مع  لتجربته  وذلك  المعرفة 1974،  الكمال 1968 وحوارات  من  مثل : ق�ضائد 

ْر للغاية وهادئ. بالإ�ضافة اإلى هذين الكتابين اللذان تم ن�ضرهما  الموت حتى واإن كان ذلك في �ضكّل ُمَكَرّ

خالل حياة الكاتب، يمكننا اإ�ضافة كتاب ثالث لهما وهو : في ليلة عظيمة حيث ُن�ِضر عام 1991 بعد وفاته، 

ابق ذكرهما. وهو على نف�ص النهج اليتافيزيقي للِكتاَبين ال�َضّ

كتب في ال�سعر

- الأجواء، مالقة 1928.

فاه 1932. - �ضيوف كال�ِضّ

مار اأو الحب 1935 )جائزة دولية في الأدب 1933(. - الَدّ

- عاطفة الأر�ص، المك�ضيك، خيالية 1935.

ة 1944. - خيال الجنَّ

َرة ال�ضاعات المحددة 1948. - في موت ميجيل اإرنانديث،�ضرق�ضطة ، ُمفِكّ

- العالم وحده 1950.

ة، مالقة، تَيّار المالئكة 1952. - ق�ضائد الجنَّ

- الميالد الأخير 1953.

- تاريخ القلب 1954.

ة، مالقة، داردو 1960. - مدينة الجنَّ

- ق�ضائد كاملة 1960 

- في مجال العظمة، 

- �ضور با�ضم.
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في مثل هذه اللحظة، في غاية الأهمية في حياة رجل اأدب، اأود اأن اأعرب باللغة الأكثر بالغة، التي 

الذي  مثل  وهو في مواجهة حدث  يختبره  الذي  والمتنان  الإن�ضان  بها  ي�ضعر  التي  العاطفة  اأمتلكها عن 

يجري اليوم.

قادتني  ؛  المفتوحة  الليبرالية  روؤيتها  من  ا�ضتفدت  ولكنني  المتو�ضطة،  الطبقة  من  اأ�ضرة  في  ولدت 

ال�ضكة  �ضركة  في  وموظفًا  التجاري،  للقانون  مدر�ضًا  كنت  المتناق�ضة،  المهن  ممار�ضة  اإلى  تهداأ  ل  روح 

الحديدية، و�ضحفيًا ماليا. منذ مرحلٍة مبكرة من �ضبابي حملني هذا التململ الذي تحدثت عنه اإلى رحاب 

فرحة معينة: القراءة، ومن ثم اإلى الكتابة في وقت منا�ضب لحق. 

اأ�ضعاره المكتوبة �ضرًا ب�ضكّل مبدئي، و�ضط  اأول  ال�ضاعر المتمرن بكتابة  الثامنة ع�ضر، بداأ  في عمر 

ا�ضطراب حياة يمكن اأن اأ�ضميها مغامرة لأنها لم تكن قد وجدت محورها الحقيقي بعد؛ لقد تحدد قَدر 

ُحياتي وتوجهها ب�ضعف في ج�ضدي نتيجة مر�ص مزمن، فكان علي اأن اأترك اهتماماتي الأخرى باأكملها 

ال�ضابقة، و�ضريعًا ما اجتاح  ن�ضاطاتي  بعيدًا عن  الريف  اإلى  اأبتعد  واأن  اأ�ضميها ج�ضدية،  اأن  والتي يمكن 

هذا الفراغ الذي نتج عن ذلك ن�ضاط اآخر لم يتطلب جهدًا ج�ضديًا، وكان بالإمكان ممار�ضته ب�ضهولة مع 

ما اأمرني الأطباء بتناوله؛ كان ذاك الجتياح الكّلي الذي لُين�ضى هو التمر�ص بالآداب، وقد مالأ ال�ضعر 

الفجوة بالكامل، فبداأت بالكتابة بتفان تام، وحينها فقط تملكني ذاك ال�ضغف الذي لم يفارقني مطلقًا. 

لقد ع�ضت �ضاعات من العزلة والإبداع والتاأمل، لقد منحتني العزلة والتاأمل وعيًا، تلك  الروؤية التي  

لم اأفقدها على الإطالق: اإنه ذاك ال�ضعور بالت�ضامن مع بقية الب�ضر، و لطالما اأعلنت منذ ذاك الوقت اأن 

ال�ضعر هو التوا�ضل بالمعنى الدقيق للكّلمة.

ال�ضعر عبارة عن اأ�ضئلة متوالية يطرحها ال�ضاعر با�ضتّمرار؛ اإذ ت�ضكّل كّل ق�ضيدة وكّل كتاب مطلبًا 

القارئ  عليه  ويح�ضل  م�ضتّمر،  اأي�ضًا  ولكنه  و�ضمنيًا،  الجواب عنها م�ضمرًا  يكون  وا�ضتجوابًا؛  والتما�ضًا 

بنف�ضه من خالل القراءة؛ فال�ضعر عبارة عن حوار فريد يطرح فيه ال�ضاعر الأ�ضئلة، بينما يمنحه القارئ 

اإجابته الكاملة ب�ضمت. 

اأتمنى لو كان باإمكاني اإيجاد الكّلمات المنا�ضبة لو�ضف ما تعنيه جائزة نوبل بالن�ضبة لل�ضاعر، ولكن 

مع الأ�ضف ل يمكنني فعل ذلك! ل اأ�ضتطيع اإل اأن اأوؤكد لكم اأنني معكم قلبًا وقالبًا، وكاأن جائزة نوبل هي 

الإجابة غير التدريجية وغير ال�ضمنية، بل هي الإجابة الكّلية والمتزامنة والمفاجئة ل�ضوت العاأّمة، والذي 

اأ�ضبح باأعجوبة بالغة �ضوتًا واحدًا مجيبًا بذاته عن ال�ضوؤال الم�ضتّمر الذي جاء لطرحه على الب�ضر، ومن 

هنا ياأتي امتناني لهذا الرمز الذي يمثل ال�ضوت العام والمتزامن، والذي مكنتني الأكاديمية ال�ضويدية 

من �ضماعه بحوا�ص الروح، ولهذا اأر�ضل لها �ضكري الخال�ص على المالأ. 

فن�سنت الك�سندر
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ومن ناحية اأخرى، اأعتبر اأن مثل هذه الجائزة التي ت�ضلمتها اليوم، �ضمن الظروف تلك كّلها، وعلى 

ما اأعتقد دون اأي ا�ضتثناء، هي جائزة موجهة للتراث الأدبي الذي تم فيه ت�ضكيل الموؤلف المعنيُّ بالأمر، 

والذي هو اأنا في هذه الحالة.  

اإذ ل �ضك  اأن ال�ضعر والفّن دائمًا ما يكونان فوق كّل التقاليد، وفي تلك التقاليد يمثل  كّل موؤلف حلقة 

اإلى نوع جديد من المعاني الجمالية، وتتمثل مهمته الأ�ضا�ضية في نقل  متوا�ضعة في ال�ضل�ضلة التي تقود 

ال�ضعلة المتقدة اإلى الأجيال اليافعة التي ينبغي عليها الم�ضي في هذا الكفاح المجهد.  

ن�ضتطيع اأن نت�ضور �ضاعرًا ولد وهو يتحلى باأرقى المواهب لتحقيق قدر ما؛ فهو لن يتمكن من فعل 

الكثير، اأو اأنه لن يفعل �ضيئًا اإل اإذا  اأ�ضعفه الحّظ ال�ضعيد ووجد نف�ضه في تيار فّني حا�ضرًا بقوة و�ضالحية 

كافيتين. و في المقابل قد يلعب �ضاعر، اأقل موهبًة منه،  دورًا من �ضاأنه اأن يحقق نجاحًا اأكبر اإذا كان 

اأدبية مبتكرة ون�ضطة بحق. �ضمن هذا  الكفاية ليتمكن من تطوير ذاته �ضمن حركة  محظوظًا بما فيه 

للغاية من  هاأّمة  لعملية  قد خ�ضعت  الإ�ضبانية  الثقافة  لأن  نظرًا  متاألقة،   نجوم  في ظل  ولدت  ال�ضياق، 

اأحد؛ فالروائيون  التطور ل يخفى على  اأن هذا  ال�ضريع، خالل فترة طويلة قبل مولدي، واأظن  التجديد 

بيكير،  قبلهم  وِمن  جيمينيز،  رامون  وجوان  واأونامو  ماكادو  اأمثال  من  و�ضعراء  غالدو�ص،  اأمثال  من 

وفال�ضفة من اأمثال اأورتيغا اإي غا�ضيت، وكتاب النثر من اأمثال اآزورين وباروجا، وكتاب م�ضرحيون من 

اأمثال  فال اإنكاّلن، ور�ضامون من اأمثال بيكا�ضو وميرو، وموؤلفون مو�ضيقيون من اأمثال دو فيال، فاإن مثل 

الذي عا�ضرته  الجيل  ال�ضدفة؛ لقد �ضهد  ولي�ضت وليدة  ت�ضتح�ضر نف�ضها فح�ضب،  ال�ضخ�ضيات ل  هذه 

الم�ضاعدة والإثراء من بيئة حميمة بهذا ال�ضكّل، ومن هذا الم�ضدر، ومن هذه التربة الثقافية الخ�ضبة 

ب�ضكّل هائل، والتي بدونها لم يكن لأحدنا اأن يحقق �ضيئًا ما.   الخ�ضبة 

اأ�ضهموا  اأربط كّلماتي بهذه الأر�ص الخ�ضبة من زمالئي الذين  اأن  اأود من هذا المنبر الآن  ولذلك 

في ت�ضكيل ما نحن عليه  من ِحقبة اأخرى وبطرق متعددة، كما مكنونا، اأنا وزمالئي من الجيل نف�ضه، من 

الو�ضول اإلى مكان ن�ضتطيع اأن نتحدث منه ب�ضوت لربَّما كان حقيقيًا اأو كان خا�ضًا بنا.  

الأكثَر و�ضوحا  ُيَعدُّ  التقليد الحالي فح�ضب، والذي  التي ت�ضكّل  ال�ضخ�ضيات  اإلى تلك  اأ�ضير  واإنني ل 

ت�ضكيل  على  قادرًا  مازال  والذي  الما�ضي،  الزمن  تقليد  الآخر،  التقليد  اإلى  واإنما  الدوام،  على  وح�ضمًا 

اأن�ضاأه  األ وهو التقليد الذي  اإلى زمن بعيد،   اأنه يرجع الزمن   اأنف�ضنا على الرغم من  �ضالت وثيقة مع 

اأ�ضالفنا من الع�ضر الذهبي من اأمثال غار�ضيالزو وفراي لوي دو ليون و�ضان جوان دو ل كروز وغونغورا 

ْينا منه تحفيزًا لي�ص بالي�ضير. وكيفيدو ولوب دو فيغا؛ ذاك التقليد الذي �ضعرنا بارتباطنا به وَتَلقَّ
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لقد تمكنت اإ�ضبانيا من اإحياء نف�ضها وتجديدها؛ ذاك اأنها  ا�ضتطاعت من خالل جيل غالدو�ص وجيل 

عام 1898 فيما بعد اأن تكون منفتحة لتكون متاحة للجميع، ونتيجة لذلك فقد تدفق النُّ�ْضُغ المغذي من 

وا لأي �ضيء من ذاك الكم  الما�ضي البعيد نحونا بوفرة غامرة، ولم يكن باأمنيات جيل عام 1927 اأن يت�ضدَّ

الهائل والذي بقي حيًا في عالم الما�ضي الرائع هذا، والذي ظهر فجاأة اأمام اأعيننا في وم�ضة بريق من 

الجمال غير المنقطع، لم نرف�ص اأي �ضيء با�ضتثناء ماهو عادي؛ لقد اتجه جيلنا نحو التاأكيد و  الحما�ص 

و لي�ص نحو ال�ضك اأو العوائق المتحفظة. 

ا من الثوريين اأو كان با�ضتطاعتنا اأن نكون  لقد كان يهمنا كّل ما كان ذا قيمة من حيث اأتى، و لو اأننا كنَّ

كذلك فلكان ذلك معزوًا اإلى اأننا اأحببنا تلك القيم في يوم من الأيام، وا�ضتوعبناها، حتى التي انتف�ضنا 

�ضدها اليوم؛ لقد �ضمدنا ب�ضدة �ضدها في �ضبيل تقوية اأنف�ضنا ومن اأجل قفزتنا المحفوفة بالمخاطر نحو 

 باأن �ضاعرًا �ضرياليًا يدافع اليوم عن التقاليد، وهنا نقول: 
َ
الأمام للقاء قدرنا، و لذلك، ل ينبغي اأن تتفاَجاأ

اإن  التقليد والثورة كّلمتان متطابقتان. 

ومن ثم كان هناك التقليد الذي لم يكن عموديًا بل اأفقيًا، والذي اأتى لم�ضاعدتنا على �ضكّل مناف�ضة 

الأخرى  المجموعة  تلك  اإلى  هنا  واأ�ضير  نتبعه،  ا  كنَّ الذي  الطريق  جانب  ومن  جانبنا  من  محفزة  ودية 

محظوظًا  كنت  كم  ذاته؛  ال�ضباق  في  معنا  َجَرْوا  الذين  اأي�ضا(،  �ضغيرًا  اأنا  كنت  )عندما  اليافعين  من 

كاأولئك  بالإعجاب،  الجديرين  ال�ضعراء  َبْوَتَقِة  في  نف�ضي  ِهَر  �ضْ
ُ
اأ واأن  معهم،  والأداء  العي�ص  من  لتمكني 

الذين عرفتهم وكر�ضت نف�ضي لهم لكوني من المعا�ضرين لهم؛ لقد اأحببتهم جميعًا حبًا جمًا. 

لقد اأحببتهم ب�ضكّل خا�ص لأنني كنت اأبحث عن �ضيء مختلف، �ضيء لم يكن من الممكن اإيجاده اإل 

الخا�ضة  فرديتها  اإذ ل تحقق طبيعتنا  ال�ضعراء؛  بين هوؤلء  فيما  الكائن  والتفاوت  الختالف  من خالل 

بها اإل بالجتماع مع الآخرين ولقاء جيراننا وجهًا لوجه، و كّلما ارتقت نوعية البيئة الب�ضرية التي تت�ضكّل 

فيها �ضخ�ضيتنا كان ذلك اأف�ضَل بالن�ضبة لنا، وهنا اأ�ضتطيع القول اأي�ضًا باأنني كنت محظوظًا لتمكني من 

اإدراك قدري من خالل تبادل الأفكار مع اأف�ضل �ضحبة يمكن ت�ضورها، وقد حان الوقت لذكر ا�ضم هذه 

ال�ضحبة بكّل تعددها : فيديريكو غار�ضيا لوركا ورفائيل األبيرتي وجورج غولين وبيدرو �ضالينا�ص ومانويل 

اآلتولغيريه واإيميليو برادو�ص وداما�ضو األون�ضو وجيراردو دييغو ولوي�ص �ضيرنودا. 

اإذًا، اأنا اأتحدث عن الت�ضامن و تبادل الأفكار، وعن الختالف اأي�ضًا، واأنا اأقوم بذلك لأن مثل هذا 

ال�ضعور قد انغر�ص داخل روحي بعمق، وهو نب�ضها الذي يمكن �ضماعه بو�ضوح والذي يكمن خلف ق�ضم 

كبير من �ضعري بطريقة اأو باأخرى. ولذلك فاإنه من الطبيعي اأن تكون النظرة التي اأنظر بها اإلى الإن�ضانية 

واإلى ال�ضعر مرتبطًة بهذا ال�ضعور اإلى حد كبير. فدائمًا ما يكون ال�ضاعر، ال�ضاعر الحا�ضم بحق، كا�ضفًا 

فن�سنت الك�سندر
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َته لي�ضت نبواأًة تتعلق بالم�ضتقبل، لأنها قد تكون مرتبطة 
َ
لالأ�ضرار؛ فهو في الأ�ضا�ص عراف ونبي، اإل اأن ُنُبواأ

فاإن  للب�ضرية  والمعاقب  النور  اإلى  وال�ضاعي  المنير  وبو�ضفه  الوقت،  من  مجردة  نبواأة  فهي  بالما�ضي؛ 

ال�ضاعر يحظى بملكية �ضم�ضم، والتي هي ب�ضكّلها الغام�ص كّلمة قدرة اإذا جاز لنا التعبير.

اإذن؛ يمكننا القول باإيجاز: اإن ال�ضاعر اإن�ضان تمكن من اأن يكون اأكثر من مجرد اإن�ضان لأنه �ضاعر 

اإن ال�ضاعر مليء »بالحكمة« ولكنه ل ي�ضتطيع الفتخار بنف�ضه لمتالكه لها  اإن�ضانا؛  اإلى كونه  بالإ�ضافة 

لأنها قد ل تكون ملكه هو بالذات؛ اإذ قد تكون نتيجة قوة ل يمكن تف�ضيرها، روحًا ما تتكّلم من خالله، وهي 

ْخَم�صِ 
َ
روح ِعْرِقه وتقليده الفريد؛ يقف ال�ضاعر وقدماه مثبتتان باإحكام في الأر�ص ولكن يتجمع تحت اأ

قدميه تيار عظيم يقوى متدفقًا عبر ج�ضده واجدًا طريقه عبر ل�ضانه، ومن ثم ت�ضبح الأر�ص نف�ضها، تلك 

الأر�ص ال�ضاربة في العمق هي  التي ت�ضتعل في ج�ضده المتقد ولكن في اأوقات اأخرى يكون ال�ضاعر قد كبر، 

وهنا عندما ي�ضل اإلى المرتفعات ويبلغ جبينه َعناَن ال�ضماِء يبداأ بالحديث ب�ضوت عاٍل كالنجوم، ي�ضدح 

�ضداه في الكون، بينما ُيِح�ص هو بالرياح الآتية من النجوم في �ضدره، عندها ي�ضبح كّل �ضيء في حالة 

ٍة وم�ضاركة؛ فالنملة ال�ضغيرة والحافة الناعمة للع�ضب الذي ترتاح وجنتيه عليه في بع�ص الأحيان،  ُخوَّ
ُ
اأ

كاّلهما لي�ص �ضيئا بعيدا عنه، لي�ضا اأ�ضياء بعيدة عنه وي�ضتطيع هو فهمه وا�ضتراق ال�ضمع ل�ضوته الخفي 

الذي يمكن �ضماع عالمته المو�ضيقية الرقيقة و�ضط هدير الرعد.  

ل اأعتقد اأنه يتّم تحديد براعة ال�ضاعر من خالل عمله الذي ي�ضبه عمل  �ضائغ الذهب بالدرجة الأولى؛ 

فهو ياأمل بالو�ضول اإلى الكمال في عمله  ب�ضكّل تدريجي، ولن ت�ضاوي ر�ضالته �ضيئًا اإذا قدم للب�ضرية عماًل 

ئًا غيَر مالئم، ول يمكن لهذا العيب اأن تحجبه جهود ال�ضاقل مهما كان يتمتع من �ضبر بالغ.   �ضيِّ

يعد بع�ص ال�ضعراء من �ضعراء »الأقليات«، وهي م�ضكّلة اأخرى ل تتعلق بالتعبير واإنما بنقطة النطالق 

في ال�ضعر، فهم فنانون )وليهمنا كم هم عظماء( مدينون بفرديتهم لتكري�ص اأنف�ضهم لموا�ضيع متميزة 

ومحدودة وللتفا�ضيل الدقيقة ) كم كانت عميقة ورقيقة تلك الق�ضائد التي كر�ضها مالرميه لمعجبيه!(، 

والتي تنم عن الذوق الرفيع لجوهرها لدى الأفراد والمعبرة عن ح�ضارتنا المثقلة بالتفا�ضيل.  

وهناك �ضعراء اآخرون )ومكانتهم لي�ضت ذات اأهمية هنا اأي�ضًا( يلتفتون اإلى ما هو باق لدى الإن�ضان، 

اأي  لي�ص اإلى ما يميزنا ب�ضكّل طفيف، واإنما اإلى ما يوحدنا ب�ضكّل اأ�ضا�ضي، وعلى الرغم من اأنهم يرون 

الإن�ضان و�ضط ح�ضارة ع�ضره اإل اأنهم ي�ضت�ضعرون عريه المح�ص الذي ي�ضطع بال تبديل من تحت ردائه 

�ضعراء  ال�ضعراء  وهوؤلء  تتغير،  اأن  الموت  اأو  الكراهية  اأو  الحزن  اأو  للحب  يمكن  فال  بالأعباء؛  المثقل 

ِلّي لدى الإن�ضان، وهم ل ي�ضعرون باأنهم �ضعراء الأقليات، واأنا  اأعتبر  وَّ
َ
راديكاليون يخاطبون ماهو بدائي واأ

نف�ضي واحدًا من هوؤلء.
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من  م�ضموعًا   نف�ضه  جعل  في  ويرغب  التوا�ضلية  بالمهنة  اأ�ضميه  ما  لديه  مثلي  �ضاعرًا  فاإن  ولذلك 

ال�ضاعر �ضوته  يمنحها  التي  الجماعة  تلك  باآخر،  اأو  ب�ضكّل  الجماعة  اأن �ضوته هو �ضوت  الأعماق؛ ذلك 

يمكن  ول  لغته  اأخرى غير  بلغات  النا�ص  يفهمه  اأن  تاأتي �ضرورة  ومن هنا  الزمن،  لبرهة من  الحما�ضي 

ترجمة ال�ضعر اإل ب�ضكّل جزئي. 

للحديث  بحق  ال�ضتثنائية  التجربة  على  ال�ضاعر  يح�ضل  هذه  الحقيقية  التف�ضير  نقطة  من  ولكن 

بطريقة اأخرى مع اأنا�ص اآخرين، واأن يكون مفهومًا من قبلهم، ومن ثم يحدث ما هو غير متوقع؛ اإذ يو�ضع 

اأن  ي�ضعر فيها، دون  اأن  اإلى حد كبير، ولكن يمكنه  اإليها  ي�ضبه المعجزة في ثقافة ل ينتمي  القارئ بما 

يواجه اأية �ضعوبة، بنب�ضات قلبه، و بهذا ال�ضكّل فهو يعي�ص ويتوا�ضل مع الآخرين من خالل بعدين للواقع: 

البعد الخا�ص وذاك الذي جاءت به البيئة الجديدة التي تلقته، ويبقى ما قلناه �ضحيحًا اإذا عك�ضنا العملية 

وطبقنا هذا الأمر.

فن�سنت الك�سندر
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1978 اإيزاك بي�سفيل �سنجر 

اأديب اأمريكي  ولد في بولندا في ليون�ضين بالقرب من وار�ضو في 21 نوفمبر/ ت�ضرين الثاني  ؛  وتوفي 

في ميامي فلوريدا في  24 يوليو/ تموز 1991،  ح�ضل على جائزة نوبل لالأدب عام 1978. 

ن�ضاأ �ضينجر في اأحد الأحياء اليهودية الفقيرة  المكتظة بال�ضكان في وار�ضو ، قبل الحرب العالمية 

قرون طويلة،   اإلى  ترجع  التي  وتقاليدها  والج�ضدية،   العقلية  بولونيا  بيئة  تركت  لقد   ، واأثنائها  الأولى  

طابعها على �ضينغر كرجل وكاتب، ووفرت له مادة حيويًة لخياله ولإلهامه. 

تاأثر  وقد  العالميتين.  الحربين  بين  ال�ضنوات  في  وار�ضو  الكتابة ك�ضحفي في  في  �ضنجر حياته  بداأ 

تثير  التي  الجديدة  بالتيارات  الت�ضال  على  و�ضاعده  الروحي   تحرره  في  �ضاهم  والذي  الأكبر،  باأخيه 

ا�ضطرابات �ضيا�ضية واجتماعية وثقافية. فال�ضراع بين التقليد والتجديد، وبين العوالم الأخرى والإيمان 

والت�ضوف من جهة، والفكر الحر، والعلمانية، وال�ضك، والعدمية من جهة اأخرى، هو مو�ضوع اأ�ضا�ضي في 

ق�ض�ص �ضينغر الق�ضيرة ورواياته.

اإنه عالم وحياة يهود اأوروبا ال�ضرقية، كما كانوا يعي�ضون في المدن والقرى ، في الفقر وال�ضطهاد، 

مع الإيمان الأعمى والخرافات. وكانت لغته هي لغة النا�ص الب�ضطاء، لغة الن�ضوة و الأمهات التي حافظت 

على الق�ض�ص الخيالية والحكايات والأ�ضاطير والذكريات من مئات ال�ضنين، من خالل التاريخ ، ومن 

خالل تجربة كّل �ضيء: طريق العذاب، وال�ضغف، والنحرافات، والق�ضوة والتوح�ص، و في نف�ص الوقت اأي�ضا  

البطولت والحب والت�ضحية بالنف�ص.

كان محورموا�ضيعه هو ال�ضراعات الهمجية في ع�ضرنا،و الدراما الموؤلمة بين الولءات الخالفية. 

اإنها واحدة من الموا�ضيع الأكثر تميزا في كتابات �ضينجر - طغيان العواطف، والقوة والبتكار الإبداعي 

الكامن  لالإبداع  والمتناق�ضة  الملتهبة  المدمرة،  والعواطف   ، الغريب  الفّن   من  متنوعة  وثروة  للهو�ص، 

في العاطفة. نلتقي بهذا العالم الم�ضطرب ال�ضاخب والملون  في الق�ض�ص الق�ضيرة العديدة والرائعة 

مع  الري�ص(،  اإلى )عر�ص من  الأحمق(  بدءا من )جيمبل  اثنتي ع�ضرة مجموعة،  ل�ضينغر، وهي حوالي 

�ضدور روائع بارزة بينهما ، مثل �ضبينوزا من �ضارع ال�ضوق )1961(، اأو، �ضديق كافكا )1970(.

اإل اأن اأقدم اأعمال ا �ضنجر الإبداعية لم تكن روايات كبيرة، بل كانت ق�ض�ضًا ق�ضيرة ، وهو النوع 

الذي ربَّما اأعطى فيه اأف�ضل ما لديه. 

من رواياته: )العبد( ، )الأعداء( ، )الو�ضول من ال�ضماء(. 

من ق�ض�ضه: )الإح�ضا�ص( ، )العواطف( ، )حب قديم(  ، )قوة ال�ضوء(.

من المذكرات: )الولد ال�ضغير في البحث عن اهلل( ، )�ضاب يبحث عن الحب(.

لالأطفال: )الماعز زلته( ، )يوم من المتعة(.
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ما  بكّل  للروح  موؤن�ضًا  يكون  اأن  اآخر،  اأي ع�ضر  وال�ضاعر في ع�ضرنا، كما في  الق�ض�ص  لراوي  لبد 

ة للقراء ال�ضجرين  للكّلمة من معنى ولي�ص مجرد واعظ بالمثل الجتماعية اأو ال�ضيا�ضية؛ لي�ص هنالك جنَّ

كما ليوجد عذر لالأدب الممل الذي ل يحفز القارئ ول يرتقي به ول يمنحه بهجة الهروب من الواقع الذي 

دائمًا ما يقدمه الفّن الحقيقي.  

و مع ذلك، لبد اأن يكون الكاتب الجدي في زمننا َمْعِنيًّا بم�ضاكّل جيله للغاية، ولي�ص بو�ضعه اأْن يرى 

اأنَّ قوة الدين، وخا�ضة الإيمان بالوحي، لم تعد قوية كما كانت في اأية ِحقبة �ضابقة من التاريخ الب�ضري؛ 

يكبرعدد اأكبر من الأطفال دون اأن يوؤمنوا باهلل، ودون اأن يوؤمنوا بالثواب والعقاب وخلود الروح، وحتى 

ب�ضرعية الأخالق؛ ليمكن للكاتب الحقيقي اأن يتغافل عن حقيقة اأن العائلة تخ�ضر بناءها الروحي، لقد 

تحولت كافة تنبوؤات اأو�ضوالد �ضبينغلر الكئيبة اإلى واقع منذ الحرب العالمية الثانية، ول يمكن لأي اإنجاز 

تكنولوجي اأن يخفف وطاأة خيبة الأمل التي ت�ضيب الإن�ضان الحديث ووحدته و�ضعوره بالدونية وخوفه من 

بالإن�ضان  اأي�ضًا  واإنما  الإلهية وح�ضب،  بالعناية  الإيمان  يفقد جيلنا  لم  ال�ضديد؛  والذعر  والثورة  الحرب 

نف�ضه وموؤ�ض�ضاته، وغالبًا باأولئك الذين هم الأقرب اإليه. 

ونتيجة لياأ�ضهم، يتطلع عدد من اأولئك الذين فقدوا ثقتهم بقيادة المجتمع اإلى الكاتب، �ضيد الكّلمات، 

وياأملون، رغم الياأ�ص،  باأن �ضاحب الموهبة والح�ضا�ضية قد ي�ضتطيع اأن ينقذ ح�ضارتنا؛ فلربَّما كان هناك 

بارقة نبوة لدى الفنان في نهاية المطاف.  

اأفكر  اأن  الب�ضري، لبد لي  اأن ينزله بها الجنون  التي يمكن  اأ�ضواأ ال�ضربات  تلقى  ابَن �ضعب  ولكوني 

بالمخاطر القادمة؛ لقد �ضلمت لنف�ضي مرارًا بفكرة اأنه يوجد هناك  مخرج  اأبدًا، اإل اأن اأماًل جديدًا ينبثق 

ليخبرني اأن الوقت لم يتاأخر بالن�ضبة لنا جميعًا لكي نقيم موقفنا ونتخذ قرارًا. 

اأنني ل  اإل  اأنني �ضككت بالوحي كّله  لقد ن�ضاأت على الإيمان بفكرة الإرادة الحرة، وعلى الرغم من 

اأقبل اأبدًا فكرة اأن الكون خلق نتيجة حادث فيزيائي اأو كيميائي، اأي نتيجة تطور اأعمى، وبالرغم من اأنني 

تعلمت اأي�ضًا التمييز بين الأكاذيب والعبارات المبتذلة و�ضخافات العقل الب�ضري، اإل اأنني مازلت اأت�ضبث 

ببع�ص الحقائق التي اأعتقد اأنه باإمكاننا جميعًا تقبلها في يوم من الأيام، ولبد من وجود طريقة يتمكن 

فيها الإن�ضان من بلوغ الملذات والمعارف كافة والقوى التي يمكن اأن ت�ضبغها الطبيعة عليه، ويبقى يعبد 

اهلل – الإله الذي يتحدث بالأفعال، ولي�ص بالكّلمات، والتي تتجلى في الكون.

اآفاق وروؤًى جديدٍة،  اأن الأدب قادر على فتح  اأنتمي لأولئك الذين يتخيلون  اأقر باأنني  اأن  اأ�ضتحيي  ل 

�ضواء اأكانت فل�ضفية اأم كانت دينية اأو جمالية اأو حتى اجتماعية؛ لم يكن هنالك في تاريخ الأدب اليهودي 

قانون  اإلى  القديم  �ضعرنا  تحول  ما  وغالبًا  الإطالق،  على  والنبي  ال�ضاعر  بين  اأ�ضا�ضي  فرق  اأي  القديم 

واأ�ضلوب حياة.
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يدعوني اأحد اأ�ضدقائي في المقهى القريب من مجلة »جوي�ص ديلي فورورد« في نيويورك باأنني مت�ضائم 

مت�ضائمين  في  عزائي  لأجد  واإنني  ال�ضت�ضالم،  وراء  الإيمان  من  خلفية  وجدت  لطالما  ولكن  ويائ�ص، 

ويائ�ضين من اأمثال بودلير وفيرلين واإدغار األن بو و�ضتيرند بيرغ؛ لقد قادني اهتمامي بالأبحاث النف�ضية 

اَن لدى �ضوفيين اأمثال �ضويدنبرغ من اأبناء بلدكم ورابي نا�ضمان برلتزلفر من اأبناء بلدنا  ُلوَّ لأن اأجد ال�ضُّ

و اأي�ضًا لدى �ضاعر عظيم في زماني وهو �ضديقي اآرون زيتلين الذي توفي منذ ب�ضع �ضنوات وترك وراءه 

تراثًا اأدبيًا رفيع الم�ضتوى، وقد كتب جله بلغة الإيد�ص.

ل يمكن لت�ضاوؤم ال�ضخ�ص المبدع اأن يكون تدهورًا، واإنما هو �ضغف عظيم ل�ضتعادة  قواه؛ فبينما يقدم 

ال�ضاعر المتعة للنا�ص، ي�ضتّمر في بحثه عن الحقيقة الخالدة، اأي عن جوهر الوجود، كما يحاول باأ�ضلوبه 

الخا�ص اأن يحل اأحجية الزمن و التغيير و اأن يجد حاًل  للمعاناة، واأن يظهر الحب  في متاهة الوح�ضية 

والظلم، وبقدر ما تبدو هذه الكّلمات غريبة اإل اأنني غالبًا اأتالعب بالفكرة التي مفادها اأنه عندما تنهار 

ال�ضاعر   ينه�ص  قد  تام، عندها  الب�ضر في ظالم  والثورات  الحروب  وتترك  الجتماعية  النظريات  كافة 

الذي منعه اأفالطون من دخول جمهوريته  لينقذنا جميعًا.  

اإياها الأكاديمية ال�ضويدية اعترافًا بلغة الإد�ص، وهي لغة المنفى  ت�ضكّل هذه الجائزة التي منحتني 

بدون اأر�ص وبدون حدود، وهي لي�ضت مدعومة من قبل اأية حكومة، لغة لتمتلك اأي كّلمة عن الأ�ضلحة ول 

اأو خطط حربية؛ هي لغة كرهها كّل من اليهود الم�ضركين والمحررين؛  الذخيرة ول تدريبات ع�ضكرية 

اأن ال�ضعب الإيدي�ضي الذي يقطن الأحياء اليهودية الفقيرة قد طبق ما وعظت به الأديان  الحقيقة هي 

يجدوا  لم  و  معنى،  من  للكّلمة  ما  باأ�ضدق  المقد�ص  الكتاب  �ضعب  كانوا  لقد  يوم،  بعد  يومًا  العظيمة 

�ضعادة اأكبر من درا�ضة الإن�ضان والعالقات الب�ضرية والتي اأطلقوا عليها ا�ضم التوراة و التلمود والمو�ضار 

تجربة  كان  واإنما  فح�ضب،  الم�ضطهدة  الأقلية  للجوء  مكانًا  الفقير  اليهودي  الحي  يكن  لم  والقبالنية. 

عظيمة في ال�ضالم و�ضبط النف�ص والإن�ضانية.    

و بذلك فهو مازال قائمًا ويرف�ص ال�ضت�ضالم على الرغم من كّل الوح�ضية التي تحيط به؛ لقد ترعرعت 

بين هوؤلء النا�ص، فقد كان منزل والدي في �ضارع كرو�ضمالنا في وار�ضو منزًل للدرا�ضة ومحكمة ودار 

عبادة ودارًا لرواية الق�ض�ص، كما كان مكانًا لحفالت الزفاف و الولئم للطائفة الدينية اليهودية، وعندما 

كنت طفاًل، �ضمعت من اأخي الكبير ومعلمي اآي جيه �ضنغر، والذي كتب فيما بعد الإخوة اأ�ضكينازي، كافَة 

الجدالت التي اأثارها اأ�ضحاب المذهب العقلي �ضد الدين بدءًا من �ضبينوزا اإلى ماك�ص نورداو.  

ويبحثون  ون  َي�ُضكُّ الذين  لأولئك  الإجابات  كافة  يقدم  باهلل  الإيمان  اأن  اأمي  و  اأبي  من  �ضمعت  لقد 

اأحدث  من  واقعية  اأكثر  الأزلية  الأ�ضئلة  كانت  الآخرين،  منازل  في  كما  منزلنا  في  الحقيقة؛  عن 
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كافة،  �ضكوكي  ومن  الأوهام  من  تخل�ضي  من  الرغم  وعلى  الإيدي�ضية،  ال�ضحيفة  في  الواردة  الأنباء 

الأطفال  وتربية  التفكير  في  طريقتهم  ومن  اليهود  هوؤلء  من  اأكثر  تتعلم  اأن  لالأمم  يمكن  باأنه  اأعتقد 

اللغة  �ضلوك  يتطابق  لي،  بالن�ضبة  والذل؛   البوؤ�ص  �ضوى  الآخرون  ليرى  حيث  لل�ضعادة،  واإيجادهم 

تعابير  الإيدي�ضية  والروح  اللغة  في  يجد  اأن  المرء  ي�ضتطيع  اإذ  يتحدثها؛  من  �ضلوك  مع  الإيدي�ضية 

الب�ضرية.    للفردية  العميق  والتقدير  وال�ضبر  للم�ضيح  وال�ضوق  الحياة  في  والرغبة  الورع   الفرح 

هنالك فكاهة لطيفة في اللغة الإدي�ضية وال�ضعور بالمتنان على الأيام التي نعي�ضها وعلى كّل نجاح مهما 

�ضغر و كّل لقاء حب؛ هذا ول تت�ضم العقلية الإدي�ضية بالعجرفة ول تاأخذ الن�ضر على اأنه اأمرمفروغ منه، 

اأو اإلقاء الأوامر، واإنما ت�ضل لمبتغاها دونما تخطيط  اأو ت�ضلل؛  فهذه  كما اأنها ل ترتكز على المطالب 

العقلية تناأى بنف�ضها عن قوى الدمار وهي على معرفة باأن خطة اهلل للخلق ما زالت في بداياتها.  

هناك من ينعت اللغة الإدي�ضية باأنها لغة ميتة، ولكن هذا هو ذات اللقب الذي اأطلق على اللغة العبرية 

على مدى األفي عام، ولقد تم اإحياوؤها في ع�ضرنا على نحو رائع وخارق تقريبًا؛ اعتبرت الآرامية اأي�ضًا لغة 

ميتة لقرون عدة و لكن بعد ذلك اأخرجت اإلى النور الكتاب اليهودي المقد�ص زوهار، والذي هو عمل �ضوفي 

ذو قيمة رفيعة؛ اإن الأعمال الكاّل�ضيكية في الأدب الإيد�ضي تمثل اأي�ضًا الأعمال الأدبية الكاّل�ضيكية لالأدب 

العبري الحديث، وهذه حقيقة واقعة؛ لم تقل اللغة الإيدي�ضية كّلمتها الأخيرة بعد، فهي تحتوي على كنوز 

لم تظهر على المالأ حتى الآن، اإن ما لن ين�ضاه الجن�ص الب�ضري على الإطالق هو لغة ال�ضهداء والقدي�ضين، 

لغة الحالمين والمذاهب ال�ضرية الزاخرة بالفكاهة والذكريات، وب�ضورة مجازية  يمكن القول باأن اللغة 

الإد�ضية هي اللغة الح�ضيفة و المتوا�ضعة لنا جميعًا، اللغة ال�ضطالحية لالإن�ضانية المذعورة والحالمة.



جائزة نوبل في الأدب 1979

اأودي�سي�ش اإليت�ش

»ل�سعره الذي - على خلفية التقليد اليوناني - 

ي�سور القوة الح�سية والفكرية للروؤية الجلية لن�سال 

الإن�سان الحديث من اأجل الحرية والإبداع«
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هو �ضاعر يوناني ولد في 2 نوفمبر/ت�ضرين الثاني  1911 وتوفي في 18 مار�ص / اآذار1996. ح�ضل 

على جائزة نوبل في الأدب  ل�ضنة 1979.

�ضليل عائلة قديمة من لي�ضبو�ص، في هيراكّليون في جزيرة كريت. بعد فترة من الوقت ا�ضتقرت عائلته 

في اأثينا ب�ضكّل دائم حيث اأنهى ال�ضاعر درا�ضته الثانوية، ثم زار كّلية الحقوق من جامعة اأثينا. وكان اأول 

ظهور له ك�ضاعر في عام 1935 من خالل مجلة »نيا غراماتا« )»ثقافة جديدة«( وا�ضتقبل باعتباره حدث 

هام واأ�ضلوب جديد - على الرغم من اأنه اأثار العديد من ردود الفعل - نجح في النت�ضار والم�ضاهمة ب�ضكّل 

فعال في الإ�ضالح ال�ضعري الذي بداأ في ع�ضية الحرب العالمية الثانية وي�ضتّمر اإلى اأيامنا.

دخل في عام 1937 مدر�ضة �ضباط الحتياط في كورفو. و عند اندلع الحرب خدم برتبة مالزم ثاني، 

على خطوط النار المتقدمة. خالل الحتالل الألماني وبعده، وبعد تحرير اليونان، كان ن�ضطا بال هوادة، 

ون�ضر مجموعات متتالية من ال�ضعر وكتب مقالت متعلقة بال�ضعر المعا�ضر وبالم�ضاكّل الفّنية.

و 1953-   46  - اليونانية مرتين )1945  الوطنية  الإذاعة  موؤ�ض�ضة  برنامج  �ضغل من�ضب مدير  وقد 

والتلفزيون  الإذاعة  لدائرة  الإداري  المجل�ص  ورئي�ص  الوطني،  للم�ضرح  الإداري  المجل�ص  وع�ضو   ،)54

اليونانية، وع�ضو اللجنة ال�ضت�ضارية من منظمة ال�ضياحة الوطنية اليونانية في مهرجان اأثينا. في عام  

1960، ح�ضل على جائزة الدولة الأولى لل�ضعر، في عام 1965 ح�ضل على و�ضام لواء فينيك�ص،  وفي عام 

ا�ضتقر  ميتيليني.   لبلدة   ، الفخري  المواطن  �ضالونيك،  الفل�ضفية من جامعة  المدر�ضة  اأعلن من   1975

في باري�ص خالل ال�ضنوات 1948 - 1952 و 1969 - 1972. هناك، تابع درو�ضًا في علم اللغة والأدب في 

بيكا�ضو،  ماتي�ص،  اأونغاريتي،  تزارا،  بريتون،  العالم )ريفردي،  الطليعة في  رواد  وتعرف على  ال�ضوربون 

�ضاجال، جياكوميتي(. وانطالقًا من باري�ص ، زار لحقا �ضوي�ضرا واإنجلترا واإيطاليا واإ�ضبانيا. كان ممثل 

اليونان في »الجتماعات الدولية لجنيف« في عام 1948.  

اإليتي�ص بطيفه الوا�ضع ، من خالل  ن�ضاطه لأكثر من اأربعين عاما. حاول - بطريقة  وقد تميز �ضعر 

تخلي�ص  هو  الرئي�ضي  م�ضعاه  وكان  الأ�ضاطير،  بناء   - والعاطفية  النف�ضية  الجوانب  اأ�ضا�ص  على  معينة 

�ضمير �ضعبه من الندم وال�ضعور بالذنب الذي  ل مبرر له، ل�ضتكمال العنا�ضر الطبيعية من خالل القوى 

الأخالقية، لتحقيق اأعلى قدر ممكن من ال�ضفافية في التعبير، والنجاح في النهاية في القتراب من �ضر 

النور. كان اأدبه ينت�ضر على نطاق وا�ضع بين جميع اليونانيين، ونما ابداعه ليكون نوعا من اإنجيل ال�ضعب 

الجديد.

اأودي�سو اإليتي�ش



128

وقد ن�ضرت ترجمات �ضعره ككتب م�ضتقّلة، في مختارات اأو في دوريات في اإحدى ع�ضرة لغة. من كتبه:

الذي  فقد في  للنقيب  »اأن�ضودة بطولية وجنائزية  اأوًل« )1943(،   »ال�ضم�ص  »التوجهات« )1940(، 

ال�ضماء«  ترنيمات  واحد  زائد  »�ضتة   ،)1959( جدير«  »اإنه   - اإ�ضتي«  اأك�ضيون  »اإلى   ،)1946( األبانيا« 

�ضوت  »رع�ضة   ،)1972(« �ضم�ص  »ال�ضيدة   ،)1972( ع�ضر«  الرابع  والجمال  ال�ضوء  »�ضجرة   ،)1960(

الحب« )1973(، »العالمة« )1973(، مرثيات اأوك�ضوبيترا�ص« )1991(.
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اأود منكم اأن تتكّلموا،  اإذا �ضمحتم لي،  با�ضم النورانية وال�ضفافية. اإن الحيز الذي ع�ضت فيه والذي 

محددتان  اأنهما  لحظت  اللتان  الحالتان  وهما  الحالتين،  بهاتين  محدد  ذاتي،  تحقيق  من  فيه  تمكنت 

داخلي بالحاجة للتعبير عن نف�ضي.

من الجيد ومن ال�ضحيح اأن  الإ�ضهام في الفّن يعود لما يتاأتي لكّل فرد من الخبرة في الحياة و من 

ميزات لغته، وحتى اأنه من الجيد اأن يكون الإ�ضهام اأكثر من ذلك بما اأن زماننا زمن كئيب، ولبد لنا اأن 

نتمتع باأو�ضع روؤية ممكنة لالأمور. 

اإنني ل اأتحدث عن المقدرة المعروفة والطبيعية لمالحظة الأ�ضياء بتفا�ضيلها كافة، واإنما عن قوة 

تلك  ال�ضتعارة  لمجرد الحفاظ على روحها وللو�ضول بها اإلى مرحلة النقاء حتى تظهر اأهميتها الغيبية 

وكاأنها وحي.  

اإنني اأفكر هنا بالأ�ضلوب الذي ا�ضتخدم به النحاتون في الِحقبة ال�ضيكاّلديزية موادهم لدرجة اأنهم 

اأفكر بر�ضامي الم�ضاهد الدينية في الع�ضر البيزنطي  اأنني  اأبعد من ذاتها، كما  دفعوها لت�ضوير ماهو 

رفة لالإيحاء بما هو اإلهي.  والذين لم ينجحوا اإل با�ضتخدام الألوان ال�ضِّ

ياله من تدخل عظيم بما هو واقعي في كّل من النفاذ والتحول والذي لطالما كان، كما يبدو لي، مهنَة 

ال�ضعِر النبيلَة التي ل تحد نف�ضها بما هو واقع، واإنما تمتد اإلى ما يمكن اأن يكون؛ �ضحيح اأن هذه الخطوة 

لم يكن مرحب بها على الدوام ولعل الع�ضاب الجماعي لم ي�ضمح بذلك، اأو ربَّما لأن منحى النفعية لم 

ي�ضمح للب�ضر اأن يظلوا متيقظين كما ينبغي. 

و قد يح�ضل اأن يعتبر النا�ص الجمال والنور اأمرين باليين، واأنه ل اأهمية لهما، ومع ذلك فاإن الخطوة 

الداخلية المطلوبة لنهج �ضكّل المالك هي براأيي اأكثُر األمًا من ال�ضكّل الآخر الذي ينجب ال�ضياطين بكافة 

اأ�ضكالها.  

واإنه لمن الموؤكد اأنه لبد من وجود لغز كما لبد من وجود �ضر غام�ص، ولكن هذا ال�ضر الغام�ص لي�ص 

خ�ضبة الم�ضرح التي ت�ضتثمر م�ضرحية النور والظل لمجرد اإثارة اإعجابنا. 

اإن الأمر مرتبط بما ي�ضتّمر اأن يكون  �ضرًا غام�ضًا حتى في النور ال�ضاطع، عندها فقط يكت�ضب ذاك 

الم�ضار  وربَّما هو  م�ضارًا مفتوحًا  ي�ضكّل  الذي  الجمال  اإنه  الجمال؛  ن�ضميه  والذي  ي�ضحرنا  الذي  البريق 

هذا  يكون  اأن  يمكن  وهناك  يتخطانا،  الذي  ذاك  نحو  اأنف�ضنا،  من  المجهول  الجزء  ذاك  نحو  الوحيد، 

تعربفا اآخر لل�ضعر، وهو اأنه فّن القتراب من ذاك الأمر الذي يتخطانا. 
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لفظية  وت�ضكّل مقاطع  العالم  بها  يزدان  والتي  ى،  ُتْح�ضَ ول  ُتَعدُّ  ل  التي  الغام�ضة   الإ�ضارات  وتحثنا 

عتبة  على  �ضيفرتها  فك  ي�ضعنا  التي  العبارات  اإلى  بالإ�ضافة  كّلمات،  تاأليف  على  مجهولة   للغة  كثيرة 

الحقيقة الأكبر والأكثَر عمقًا.  

من  نراها  التي  والتاآكّل  الموت  في مظاهر  موجودة  اأهي  الحقيقة؟  تكمن  اأين  المطاف،  نهاية  وفي 

تجنب  الحكمة  من  اأنه  اأعلم  للدمار؟  قابل  وغير  اأبدي  العالم  باأن  للت�ضديق  نزوعنا   في  اأم هي  حولنا 

الإ�ضهاب؛ اإذ لم تتوقف النظريات الكونية المتتالية عبر ال�ضنين من ا�ضتخدامه واإ�ضاءة هذا ال�ضتخدام، 

فتلك النظريات قد ت�ضاربت مع بع�ضها البع�ص، وكان لها لحظة الن�ضر ومن ثم تم اإزالتها، ومع ذلك، 

بقي ما هو اأ�ضا�ضي ومازال الأ�ضا�ضي هو الباقي.

اإلى  للتقدم  بقواته  يدفع  اأ�ضلحته،   العقالني  المذهب  األقى  بعدما  بنف�ضه،  ينه�ص  الذي  ال�ضعر  اإن 

على حماية   �ضكّله  ب�ضفاء  ال�ضعر  يوؤكد  كما  التاآكّل،  بدده  ما  اأقل  اأنها  بذلك  مثبتًا  المحظورة،  المنطقة 

هذه  �ضت�ضيع  ويقظته  ال�ضعر  وبدون  لال�ضتّمرار،  قاباًل  واجبًا  خاللها  من  الحياة  ت�ضبح  التي  الحقائق 

الحقائق في غياهب الوعي تمامًا كما ي�ضعب تمييز  الطحالب في اأعماق المحيط.   

و لهذا نحن بحاجة ما�ضة لل�ضفافية لكي نلحظ العقد الموجودة في هذا الخيط الممتد عبر القرون، 

مقدمة لنا الدعم لنبقى �ضامخين على هذه الأر�ص. 

اإننا نرى هذه العقد وهذه الروابط ابتداء من هيراكّلي�ص حتى اأفالطون ومن اأفالطون حتى الم�ضيح 

ب�ضكّل جلي؛  لقد وجد هوؤلء �ضبلهم اإلينا بطرق عدة ليخبرونا الأمر ذاته، وهو اأن العالم الآخر موجود 

داخل هذا العالم وباأن ذاك العالم، اأي الدار الآخرة،  م�ضنوع من عنا�ضر هذا العالم، وباأن هنالك واقعًا 

ولي�ص  فيه،  الحق  كامل  ولدينا  واقع،  م�ضاألة  اإنها  نحو غير طبيعي؛  فيه على  نعي�ص  الذي  فوق هذا  اآخر 

هنالك ما يجعلنا غيَر اأهل لهذا الحق �ضوى عدم اأهليتنا له.  

لي�ضت مح�َص م�ضادفٍة اأن يتطابق الجمال في الأوقات ال�ضليمة مع الخير، ويتطابق الخير مع ال�ضم�ص 

لدرجة اأن الوعي يطهر نف�ضه وينغمر بالنور فتنكم�ص اأجزاوؤه المظلمة وتختفي مخلفة وراءها م�ضاحات 

المعاك�ضة، وبهذا  الجهة  الواردة من  بالعنا�ضر  تمتلئ  والتي  الفيزياء،  الأمر في قوانين  فارغة، كما هو 

ت�ضتند نتائج هذا الأمر اإلى جانبين اأ�ضا�ضيين، واأعني هنا الدنيا والدار الآخرة؛ األم يخبرنا هيراكّليت�ص 

ها بع�ضًا؟  عن تناغم التوترات المعاك�ِص بع�ضُ

اأو مريم العذراء هو من ج�ّضد حاجتنا لكي نجد �ضكاّلَ  اأو فينو�ص، الم�ضيح  اأبولو  اإن كان  لي�ص مهمًا 

وبراأيي  اللحظة،  تلك  التي تجتاحنا في  الخلود  يهمنا حقًا هو نفحات  الحد�ص؛ فما  ن�ضميه  لما  ملمو�ضًا 

المتوا�ضع لبد لل�ضعر اأن ي�ضمح بحدوث هذه النفحات التي تكمن خلف  تلك الجدالت العقائدية برمتها.  
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اأوليمبو�ص والم�ضيح  اآلهة  اإلى  اإلى هولدرلين، ذاك ال�ضاعر العظيم الذي نظر  اأ�ضير هنا  اأن  لبد لي 

بال�ضوية ذاتها؛ ل يمكن للروؤية  التي اأ�ضبغها على ذاك الثبات اأن تقدر بثمن، كما اأن ما ك�ضفه لنا هائل 

جدًا، بل يمكنني القول: اإنه لأمر مخيف؛ فهو ما يحثنا، في الوقت الذي كان فيه الألم الذي يغمرنا على 

و�ضك الحدوث، على اأن ن�ضرخ قائلين »ما فائدة ال�ضعراء في زمن الفقر؟« لم وجود ال�ضعراء في زمن 

فقير كهذا؟

ومع الأ�ضف فلطالما كان الزمن زمن الفقر بالن�ضبة للب�ضر، ومن ناحية اأخرى لم يغب ال�ضعر اأبدًا عن 

اأداء عمله؛ هاتان هما الحقيقتان اللتان لن تتوقفا عن مواكبة قدرنا على هذه الأر�ص اأبد الدهر؛ حيث اإن 

الأولى بينهما تلعب دور الثقل الموازن لالأخرى، كيف يمكن اأن يكون الأمر عك�ص ذلك؟ نحن نميز حلول 

الليل وظهور النجوم من خالل غياب ال�ضم�ص، ولكن دعونا نلحظ مدعمين راأينا بالحكمة القديمة التي 

مفادها اأنه اإن تجاوزت ال�ضم�ص حدودها، ف�ضت�ضبح  لكي تكون حياتنا ممكنة، لبد من الإبقاء 

على الم�ضافة ال�ضحيحة بعيدًا عن ال�ضم�ص المجازية كما يفعل كوكبنا مع ال�ضم�ص الحقيقية؛ لقد ارتكبنا 

الأخطاء في الما�ضي ب�ضبب جهلنا، واليوم نرتكب الأخطاء من خالل حدود معرفتنا، و فيما اأقول هذا، ل 

اأتمنى اأن اأن�ضم اإلى القائمة الطويلة من المراقبين لح�ضارتنا التكنولوجية. لقدعلمتني الحكمة القديمة، 

قدم البلد الذي اأتيت منه، اأن اأتقبل التطور واأن اأ�ضتوعب ذلك كّله.    

ولكن ماذا يحل بال�ضعر بعد ذلك؟ ماذا يمثل ال�ضعر في مجتمع كهذا؟ اإليكم جوابي عن هذه الأ�ضئلة: 

ال�ضعر هو المكان الوحيد الذي ل تعني فيه قوة الأرقام �ضيئًا؛ يظهر قراركم الذي اتخذتموه هذا العام 

بتكريم �ضعر بلد �ضغير من خاللي اأنا عالقَة التناغِم التي تربط هذا ال�ضعر بمفهوم الفّن المبتذل، وهو 

المفهوم الوحيد الذي يعار�ص الوقف الذي اكت�ضبناه من خالل التقدير الكمي للقيم في يومنا هذا بكافة 

قواه.  

وهنا �ضتكون الإ�ضارة  اإلى الظروف ال�ضخ�ضية خرقًا لالأخالق الحميدة، كما �ضيكون ثنائي على بلدي 

غيَر مالئم اأي�ضًا، ومع ذلك ل يمكن في بع�ص الأحيان ال�ضتغناُء عن هذا الأمر لدرجة اأن مداخالت كهذه 

من �ضاأنها اأن ت�ضاعد في روؤية حالة معينة لالأ�ضياء ب�ضكّل جلي كما هي الحال اليوم.  

اأ�ضدقائي الأعزاء، لقد ُوِهْبُت َمَلَكَة الكتابِة بلغة ل يتحدثها �ضوى ب�ضعة ماليين من النا�ص، اإل اأنها 

ْذِر الي�ضير من الختالفات عبر اأكثَر من خم�ضمائة واألفي عام؛  لغة ل انقطاع فيها، ولي�ص فيها �ضوى النَّ

توجد هذه الم�ضافة الزمانية المكانية المفاجئة ب�ضكّل وا�ضح في الأبعاد الثقافية لبلدي، اإن م�ضاحة بلدي 

المكانية هي من بين الأ�ضغر بين الدول اإل اأن امتداداتها الزمانية ل ح�ضر لها، واإني ل اأذكركم بهذا 

الأمر من باب المفخرة به على الإطالق، واإنما لأبين ال�ضعوبات التي يواجهها ال�ضاعر عندما يتوجب عليه 
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ا�ضتخدام،  لدى ت�ضميته  لأعز الأ�ضياء على قلبه، ذات الكّلمات التي ا�ضتخدمها �ضافو اأو بيندار على �ضبيل 

المثال، في حين اأنه ل يحظى بذلك الجمهور الذي حظي به، والذي امتد في ذاك الوقت اإلى الح�ضارة 

الإن�ضانية بمجملها.   

لو لم تكن اللغة و�ضيلة �ضهلة للتوا�ضل لم يكن هنالك اأّية م�ضكّلة، ولكن يحدث في بع�ص  الأوقات اأن 

ت�ضتخدم اللغة اأي�ضًا كاأداة �ضحرية، وبالإ�ضافة اإلى ذلك تكت�ضبت اللغة طريقة معينة للوجود عبر قرون 

من الزمن لت�ضبح كاّلمًا �ضاميُا، وت�ضتلزم هذه الطريقة تحمل التزامات معينة. 

دعونا األَّ نن�ضى اأنه في كّل قرن من القرون الخم�ضة والع�ضرين هذه، كتب ال�ضعر باللغة اليونانية بدون 

اأّي انقطاع؛ اإن مجموعة الحقائق هذه هي ما ي�ضكّل الثقل العظيم للتقليد الذي ترفعه هذه الأداة، ويمنحنا 

ال�ضعر اليوناني المعا�ضر روؤية معبرة عن هذا الأمر. 

يمكن للمرء القول باأن الجانب الذي �ضكّله ال�ضعر يظهر لنا قطبين، يتزعم ديوني�ضيو�ص �ضولومو�ص 

اأحد هذين القطبين، وهو الذي تمكن قبل ظهور مالرميه في الأدب الأوروبي من اأن ي�ضوغ مفهوم ال�ضعر 

التعابير ويح�ضد كافة  واأن يعظم  العاطفة على الذكاء،  اأن ي�ضفي  رف بدقة وتما�ضك كبيرين ومن  ال�ضِّ

الآخر فيوجد  القطب  اأما في  المعجزات،  النف�ص نحو �ضنع  اللغوية من خالل توجيه  الو�ضيلة  احتمالت 

كافافي الذي، مثل تي اإ�ص اإليوت، ي�ضل اإلى اأبعد حدود الإيجاز واأكثر التعابير دقة من خالل اإزالته لكافة 

اأ�ضكاله الجليلة.  

  يتحرك بين هذين القطبين القريبين من بع�ضهما البع�ص بدرجة اأو باأخرى بقية �ضعرائنا العظماء 

اأمثال كو�ضتي�ص بالما�ص واأنجيلو�ص �ضايكّليانو�ص ونيكو�ص كازانتزاكي�ص وجورج �ضيفيري�ص، وبهذا تر�ضم 

�ضورة ال�ضياق ال�ضعري اليوناني الجديد ب�ضكّل �ضريع وممنهج. 

وقد كان علينا نحن الذين  تبعنا اأولئك ال�ضعراء اأن نتولى تنفيذ الو�ضية ال�ضامية التي ورثناها عنهم 

واأن نجعلها تتكيف مع الأحا�ضي�ص المعا�ضرة؛ لقد كان علينا اأن ن�ضل  اإلى اإجمال  يتجاوز حدود التقنية، 

ويكون متمثاًل بعنا�ضر التقليد الإغريقي من ناحية، و لمتطلبات ع�ضرنا النف�ضية والجتماعية من ناحية 

اأخرى. 

بمعنى اآخر كان علينا اأن نفهم الأوروبية اليونانية اليوم بكامل حقيقتها، واأن ن�ضرحها؛ اإنني ل اأتحدث 

التاريخ  في  البحث  من  اأهميَتها  توجهاُتنا  ت�ضتمد  اإذ  والجهود؛  النوايا  اأتحدث عن  بل   النجاح  هنا عن 

الأدبي.  

ولكن كيف يمكن لالإبداع اأن يتطور بحرية في هذه الم�ضارات عندما تبطل ظروف الحياة عمل المبدع 

في ع�ضرنا هذا ؟ وكيف يمكن خلق مجتمع ثقافي عندما ُت�ضكّل تعدديُة اللغاِت عقبًة ل يمكن تخطيها؟  
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ا يبقى من عمل بعد  نحن نعرف عنكم كما اأنكم تعرفون عنا من خالل الع�ضرين اأو الثالثين بالمئة ِممَّ

ترجمته، وي�ضح هذا الأمر كذلك على اأولئك الذين يو�ضعون الم�ضار ال�ضيق الذي تتبعه �ضولوموز، ويتوقعون 

حدوث معجزة من اللغة، وا�ضتعال �ضرارة تمتد بين كّلمتين بال�ضوت ال�ضحيح والموقع المنا�ضب؛ هذا 

غير �ضحيح، اإذ اإننا نبقى �ضامتين ويتعذر علينا اإ�ضراك بع�ضنا البع�ص.  

ال�ضيا�ضي  الواقع  في  الغياب  هذا  عواقب  مالحظة  ويمكن  بيننا،  م�ضتركة  لغة  غياب  من  نعاني  اإننا 

والجتماعي في اأوروبا التي هي اأر�ضنا الم�ضتركة، ول اأظن اأنني اأبالغ بقولي هذا. 

اإننا  نعي�ص في فو�ضى اأخالقية، ونالحظها في كّل يوم، ويحدث هذا في لحظة تخ�ضي�ص ما يتعلق 

اإلى حد كبير كاأمر ع�ضكري  بوجودنا المادي كما لم يحدث من قبل باأكثر الطرق منهجية، والتي تبدو 

يت�ضف ب�ضيطرة ل�ضبيَل اإلى تغييرها. 

وفي هذا تناق�ص على درجة كبيرة من الأهمية؛ ففي الج�ضد مثاًل، عندما يت�ضخم اأحد ع�ضوين فاإن 

ُمُر، وبالمثل تواجه تلك النزعة الجديرة  بالثناء لت�ضجيع �ضعوب اأوروبا على التحاد با�ضتحالة  الآخر َي�ضْ

ح�ضول  التناغم بين الأجزاء ال�ضمرة وتلك المت�ضخمة في ح�ضارتنا؛ اأي اأن قيمنا ل ت�ضكّل لغة م�ضتركة. 

بالن�ضبة لل�ضاعر، قد يبدو هذا الأمر متناق�ضًا لكنه اأمر حقيقي؛ فاللغة الوحيدة ال�ضائعة التي مازال 

باإمكانه ا�ضتخداُمها هي لغة اأحا�ضي�ضه ؛ اإذ اإن الطريقة التي ينجذب فيها ج�ضدان، بع�ضهما اإلى بع�ص، 

ويتحدان لم تتغير منذ اآلف ال�ضنين، بالإ�ضافة اإلى ذلك فاإن تلك اللغة لم توؤدِّ اإلى ن�ضوء اأّي �ضراع، خالفًا 

لع�ضرات المذاهب التي اأدمت مجتمعاتنا وتركتنا �ضفر اليدين. 

و عندما اأتحدث عن الأحا�ضي�ص فاإنني ل اأعني تلك التي يمكن مالحظتها على الفور، �ضواء اأكانت 

على الم�ضتوى الأول اأم كانت على الم�ضتوى الثاني؛ اإنني اأعني تلك الحا�ضي�ص التي تحملنا اإلى اأق�ضى حد 

ممكن  لنا، كما اأنني اأعني م�ضابهات الأحا�ضي�ص التي تت�ضكّل داخلنا.  

اإذ اإن الفّن بكّل اأ�ضكاله يتحدث من خالل الت�ضابه؛ حيث  يعّبر الخط الم�ضتقيم اأو المنحني وال�ضوت 

ذو النغمة المرتفعة اأو المنخف�ضة عن ات�ضال ب�ضري اأو �ضمعي معينين، ونحن جميعًا نكتب ق�ضائد جيدة 

ئ اأو الجيد للم�ضطلح اأونفكر فيه؛ فمثاًل ت�ضلنا �ضورة للبحر،  اأو �ضيئة لدرجة اأننا نعي�ص وفقًا للمعنى ال�ضيِّ

كتلك التي تجدها في كتابات هومر، كما هي تمامًا، �ضيقول ريمبود عن ذلك: »بحر ممزوج بال�ضم�ص«، 

ولكنه �ضي�ضيف قائاًل: »هذه هي الأبدية لل�ضورة«، وبالمثل تحيا �ضورة  فتاة �ضغيرة  تحمل غ�ضنًا من 

الآ�ص في ق�ضيدة لآركيلوك�ص في لوحة ر�ضمها ماتي�ص.  

وبهذا ت�ضبح الفكرة القادمة من دول البحر المتو�ضط عن النقاء ملمو�ضًة اأكثر بالن�ضبة لنا، على اأّي 

العلمانية؟ لي�ص  الدينية عن مثيالتها في ال�ضور  البيزنطية  حال؛ هل تختلف �ضورٌة لعذراء في ال�ضور 

اأودي�سو اإليتي�ش
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العالم بحاجة �ضوى لقليل من النور ليتحول اإلى �ضفاء خارق للطبيعة، وعلى النقي�ص من ذلك اأي�ضًا يولد 

اإح�ضا�ص واحد  ورثناه من اأ�ضالفنا واآخر ورثناه عن الع�ضور الو�ضطى؛ اإح�ضا�ضًا ثالثًا ي�ضبههما كّليهما، 

كما ي�ضبه الطفل اأبويه؛ هل يممكن لل�ضعر اأن يحيا في طريق كهذا؟ هل يمكن لالأحا�ضي�ص في نهاية عملية 

التطهير الم�ضتّمر هذه اأن يبلغ مرتبة القدا�ضة؟ عندها �ضتعود الأحا�ضي�ص ب�ضفتها ت�ضابهات  لتتَِّحد مع 

العالم المادي لتتعامل معه. 

 ل يكفي اأن نكتب اأحالمنا في اأبيات �ضعرية؛ فهذا لي�ص �ضوى بالنذر الي�ضير، كما ل يكفي اأن ن�ضي�ص 

خطابنا؛ فهذا �ضيء كثير، و لي�ص العالم المادي في الواقع �ضوى تراكم لالأمور المادية، والأمر يعود لنا 

ة اأو النار؛ هذا ما لم يتوقف ال�ضعر  ئون اأو جيدون، اأي اأن نبني الجنَّ لإظهار اأنف�ضنا على اأننا معماريون �ضيِّ

عن تاأكيده لنا وخا�ضة في اأزمنة الفقر هذه، هذا فقط ما اأود قوله، بالرغم من كّل �ضيء يمثل قدرنا بين 

اأيدينا.  

لقد حاولت لمرات عدة اأن اأتحدث عن الميتافيزيقيا ال�ضم�ضية، لن اأحاول اليوم اأن اأحلل كيف يجري 

ت�ضمين ال�ضعر في مثل هذا المفهوم، �ضاأتحدث عن حقيقة واحدة وب�ضيطة، وهي: اأنه كان للغة الإغريق 

ال�ضبيهة باأداة �ضحرية، وبو�ضفها واقعًا اأو رمزًا، عالقات وطيدة مع ال�ضم�ص، ول تلهم تلك ال�ضم�ص ب�ضلوك 

اتجاه معين في الحياة، والذي ي�ضكّل بالتالي المفهوم البدائي للق�ضيدة، واإنما تخترق البنية والتركيب 

والنواة، اإذا ا�ضتخدمنا هذا الم�ضطلح الجديد،  التي تتكون منها الخلية التي ندعوها الق�ضيدة. 

من الخطاأ العتقاد باأنها م�ضاألة عودة لمفهوم ال�ضكّل النقي؛ اإذ اإن معنى ال�ضكّل كما ورثه الغرب لنا 

هو ك�ضب م�ضتّمر ممثل بثالثة اأو اأربعة اأ�ضكال، ويمكن للمرء القول باأنه كان من المنا�ضب اأن ن�ضب في 

تلك الأ�ضكال اأكثر المواد �ضذوذًا باأّي ثمن كان، واليوم ليمكن القتناع بذلك؛ لقد كنت من اأوائل النا�ص 

الذين خرقوا هذه الروابط في اليونان. 

تقويم  هو  بعد،  فيما  مدركًا  اأمرًا  اأ�ضبح  ثم  الأمر،  بادئ  في  غام�ص  نحو  على  اهتمامي  اأثار  ما  اإن 

اأن  ة، و لكي نفهم ذلك، فاإن الأمر ل يقت�ضي  النموذج المعماري الذي يتبدل كّل مرَّ المادة ح�ضب  تلك 

ن�ضير اإلى حكمة اأجدادنا الذين ابتكروا فكرة البارثينون )المعبد الرئي�ضي لثينا(؛ اإذ يكفي اأن ن�ضتدعي 

 - ة  مرَّ كّل  في  الحلول  اأف�ضل  يجدون  والذين  ال�ضكاّلديز،  في  ومعابدنا  لمنازلنا  المتوا�ضعين  البنائين 

حلولهم العملية والجميلة باآن واحد - والتي ما كان بيد لوكوربوزييه اإل اأن ينحني اإعجابًا لها لدى روؤيتها. 

موؤلٍَّف عظيم كق�ضيدة  قراءُة  كان علي  داخلي عندما  ا�ضتيقظت  التي  الغريزَة  كانت هذه هي  ربَّما 

ة؛ لقد فهمت وقتها اأنه بدون اإ�ضباغ ما ي�ضبه المنظور والأبعاد لبناء كبير على  »اآك�ضيون اإ�ضتي« لأول مرَّ

العمل الفّني فاإنه لن يبلغ اأبدًا المتانة التي رغبت بها.  
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لقد حذوت حذو بيندار اأو رومانو�ص ميلودو�ص البيزنطي اللذين ابتكرا في كّل واحدة من ق�ضائدهما 

اأو اأنا�ضيدهما الدينية نمطًا جديدًا لكّل منا�ضبة، وقد لحظت اأن التكرار المتعمد لعنا�ضر معينة في نظم 

ال�ضعر قد اأ�ضفى على عملي ذاك الجوهر متعدَد الجوانب والمتنا�ضَق، وهو ما خططت للح�ضول عليه. 

األي�ص �ضحيحًا اأن الق�ضيدة ، وهي محاطة بعنا�ضر تنجذب حولها، تتحول اإلى �ضم�ص �ضغيرة؟ هذا 

الت�ضابه المثالي والذي تم الح�ضول عليه مع المحتوى المطلوب هو المثل الأعلى لل�ضاعر.  

اإنه َلعمل موؤلم اأن يحمل المرُء ال�ضم�َص في كفيه دون حرقهما، واأن ي�ضلمها كم�ضعل لمن يتبعه، ولكنني 

اأعتقد باأنه عمل مبارك اأي�ضُا؛ اإذ اإننا بحاجة لأمر كهذا، وذات يوم �ضتتال�ضى العقائد التي تكبل الإن�ضان 

اأمام وعي فا�ص بتنور هائل، لدرجة اأنه �ضيتحد مع ال�ضم�ص، و�ضير�ضو على هذه ال�ضواطئ المثالية لكرامة 

الإن�ضانية وحريتها.

اأودي�سو اإليتي�ش
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حالة الإن�سان العارية اأمام عالم من ال�سراعات الحادة«
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1980 ت�سي�سالف ميلو�ش 

ولد ت�ضيزلو ميلو�ص في 30 يونيو 1911 في �ضيتينياي، ليتوانيا، وهو ابن األك�ضندر ميلو�ص، مهند�ص 

العالمية  الحرب  اإلى وار�ضو خالل   انتقل  ثم  ويلنو،  في  والجامعية  الثانوية  درا�ضته  اأجرى  وقد  مدني. 

الثانية. ناه�ص النازية،  وهو موؤ�ض�ص لمجموعة اأدبية »زاغاري«. 

القرن  من  الثالثينيات  في  ن�ضر  وا�ضنطن.  في  ملحقًا  وعين  الدبلوما�ضي،  ال�ضلك  في  انخرط  ثم   

الع�ضرين مجلدين من ال�ضعر وعمل في الإذاعة البولندية. ق�ضى معظم وقت الحرب في وار�ضو، و عمل 

هناك في المطابع تحت الأر�ص. كان في الخدمة الدبلوما�ضية في بولندا ال�ضعبية منذ عام 1945، لكن 

عمله انهار مع انهيار الحكومة في عام 1951 ، فا�ضتقر في فرن�ضا حيث كتب العديد من الكتب في النثر. 

في عام 1953 ح�ضل على جائزة »ليترير يوروبين«. انتقل اإلى بيركّلي في عام 1960، بدعوة من جامعة 

كاليفورنيا، وعمل منذ عام 1961، اأ�ضتاذًا للغات والآداب ال�ضالفية. 

1976؛ ح�ضل  1974؛ ثم نال درجة زمالة غوغنهايم لل�ضعر  مت له جائزة  نادي وار�ضو في عام  ُقدِّ

على دكتوراه فخرية من جامعة مي�ضيغان في عام 1977؛ ح�ضل على جائزة نيو�ضتدت الدولية لالأدب في 

عام 1978؛ وح�ضل على »بيركّلي لالإقتبا�ص« )اأي ما يعادل دكتوراه فخرية( في عام 1978؛ ر�ضح من قبل 

مجل�ص ال�ضيوخ الأكاديمي »كمحا�ضر اأبحاث« من 1980/1979.

ح�ضل على جائزة نوبل لالأدب في عام 1980

وتوفي في 14 اأغ�ضط�ص / اآب 2004.
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لبد اأن يكون وجودي هنا على هذا المنبر برهانًا لكّل اأولئك الذين يهللون بتقلب الحياة المعقد على 

اأقراأ خالل �ضنوات درا�ضتي في المدر�ضة  مجلدات  اأن  اأّياه؛ لقد اعتدت  نحو مده�ص والذي منحنا اهلل 

من �ضل�ضلة كانت تن�ضر في بولندا ذاك الوقت، وهي �ضل�ضلة »مكتبة الحائزين على جائزة نوبل«؛ مازلت 

اأي  كتابًا،  كانوا  نوبل  جائزة  على  الحائزين  اأن  حينها  ت�ضورت  لقد  الورق،  ولون  الحروف  �ضكّل  اأذكر 

اأنهم اأ�ضخا�ص يكتبون اأعماًل نثرية �ضخمة، وحتى عندما تبين لي اأن هنالك �ضعراء بين الحائزين على 

الجائزة، لم اأتمكن لوقت طويل من التخل�ص من فكرتي الأولية، وبكّل تاأكيد، عندما ن�ضرت اأول ق�ضائدي 

في مجلة الجامعة عام 1930 وهي مجلة فيليني�ضي�ص للمدر�ضة الأم، لم اأكن وقتها اأطمح للح�ضول على 

لقب كاتب، وبعد ذلك اأي�ضُا عندما اخترت العزلة واتخذت لنف�ضي مهنة غريبة تمثلت بكتابتي لق�ضائد 

لل�ضاعر؛  المثالية  ال�ضورة  على  اأحافظ  اأن  اأمريكا، حاولت  اأو  فرن�ضا  في  اإقامتي  اأثناء  البولندية  باللغة 

فال�ضاعر يريد ال�ضهرة فقط في القرية اأو البلدة التي هي م�ضقط راأ�ضه. 

لقد اأثر اأحد الحائزين على جائزة نوبل، والذي اعتدت قراءة كتاباته في �ضغري، على  اأفكاري عن 

ال�ضعر بدرجة كبيرة. اإنني اأتحدث عن ال�ضاعرة �ضيلمى لغرلوف �ضاحبة كتاب مغامرات نيل المده�ضة، 

وهو كتاب اأحببته؛ اإذ اإنه  ي�ضع البطل في دور مزدوج، فهو بطل يحلق فوق الأر�ص وينظر اإليها من الأعلى، 

ولكنه في الوقت ذاته يرى تفا�ضيلها كاملة؛ قد تكون هذه الروؤية المزدوجة ا�ضتعارة مجازية للتعبير عن 

ال�ضابع  القرن  ل�ضاعر من  تعود  لتينية  غنائية  في ق�ضيدة  م�ضابهة  ا�ضتعارة  وقد وجدت  ال�ضاعر،  مهنة 

ع�ضر، وهو ما�ضيج �ضاربف�ضكي، والذي كان وقتها معروفًا في كافة اأرجاء اأوروبا با�ضمه الم�ضتعار كازيمير؛ 

لقد در�ص فّن ال�ضعر في جامعتي، في تلك الق�ضيدة الغنائية و�ضف رحلته على متن الح�ضان المجنح 

الأ�ضطوري، والتي امتدت من فيلنو حتى  اأنتويرب حيث زار اأ�ضدقاءه ال�ضعراء، وكما هو الحال لدى نيل 

هولغير�ضن، نظر كازيمير اإلى الأ�ضفل ليرى اأنهارًا وبحيرات وغابات؛ اأي اأنه راأى خريطة بعيدة ومع ذلك 

كانت واقعية، وبالتالي هنالك �ضمتان يتمتع بهما ال�ضاعر: طمعه للروؤية والرغبة في و�ضف ما يراه، ولكن 

لبد لمن يعتبر اأن ال�ضعر يعني »اأن ترى واأن ت�ضف« اأن يدرك اأنه يدخل في �ضراع مع الحداثة المفتونة 

بعدد ل يح�ضى من نظريات لغة �ضعرية محددة.  

يعتمد كّل �ضاعر على الأجيال التي كتبت بلغته الأم؛ فهو يرث عن هذه الأجيال الأ�ضاليب والأ�ضكال 

تتنا�ضب مع  القديمة هذه ل  التعبير  باأن و�ضائل  ي�ضعر  الوقت ذاته  تو�ضع فيها من عا�ص قبله، وفي  التي 

خبرته هو، وعندما يكيف نف�ضه مع هذه الأ�ضاليب، يحذره �ضوت داخلي من الختفاء تحت اأقنعتها، ولكنه 

عندما  يتمرد على تلك الأ�ضاليب يقع في حفرة العتماد على معا�ضريه الذين ي�ضكّلون حركات طليعيًة 

متعددًة؛ وا اأ�ضفاه! يكفي ال�ضاعر اأن ين�ضر اأول مجموعة له من الق�ضائد ليجد نف�ضه قد وقع في الفخ؛ اإذ 

بالكاد يجف الحبر حتى يظهر اأن عمله الذي بدا له �ضخ�ضيا لأبعد الحدود قد وقع في �َضَرِك اأ�ضلوب كاتب 

ت�سي�سالف ميلو�ش
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اآخر، والطريقة الوحيدة لمواجهة �ضعور مبهم بالندم هي ال�ضتّمرار في البحث ون�ضر كتاب جديد، اإل اأن 

اأنه بعد ترك  ذات الأمر �ضيتكرر من جديد، ولذلك لن يكون هنالك نهاية لتلك المطاردة، وقد يحدث 

ال�ضاعر لكتبه خلفه وكاأنها جلود اأفاٍع ميتٍة في محاولة منه للهروب الم�ضتّمر مما تم فعله في الما�ضي، 

يتلقى هذا ال�ضاعر جائزة نوبل.

ما هو هذا الدافع الغام�ص الذي ل ي�ضمح للمرء باأن يقت�ضر على ما اأنجزه وما اأنهاه؟ اأعتقد اأنها م�ضاألة 

البحث عن الواقع؛ اإنني اأمنح هذه الكّلمة معناها الب�ضيط والر�ضين، وهو معنى ل عالقة له بالمناظرات 

ِة ، وكما راآها موؤلف  الفل�ضفية في القرون القليلة الما�ضية. اإنها الأر�ص كما راآها نيلز وهو على ظهر الإَِوزَّ

الق�ضيدة الغنائية الالتينية وهو على ظهر الح�ضان الأ�ضطوري المجنح؛ مما ل �ضك فيه اأنه ليمكن لتلك 

الأر�ص واأ�ضقاعها اأن ت�ضتنفذ باأّي و�ضف كان، واإن تاأكيد اأمر كهذا يعني الرف�ص الم�ضبق ل�ضوؤال ن�ضمعه 

كّل يوم، �ضوؤال »ما هو الواقع؟«، وهو ال�ضوؤال ذاته الذي طرحه بونتيو�ص بيليت بقوله »ماهي الحقيقة؟«؛ 

اإذا كانت اأ�ضداد الحياة والموت تحتل اأهمية كبرى بين اأزواج الأ�ضداد التي ن�ضتخدمها كّل يوم، فالبد من 

منح اأهمية ل تقل عنها لأ�ضداد الحقيقة والزيف واأ�ضداد الواقع والوهم. 

بع�ص  في  ولكنه  الجمال«،  روح  هي  »الم�ضافة  باأن  بالكثير  لكتاباته  ِدين 
َ
اأ الذي  ويل  �ضايمون  يقول 

الأحيان يكون من �ضبه الم�ضتحيل الإبقاء على هذه الم�ضافة كما اأعترف في عنوان اإحدى ق�ضائدي »اأنا 

ابن اأوروبا« اإل اأن هذا اعتراف �ضاخر ومرير؛ اإنني اأي�ضًا موؤلف كتاب �ضيرة ذاتية، والذي يحمل عنوان 

نحن  لنا،  قدر  قد  و  اأوروبيتين،  قارتين  هنالك  اأن  فيه  ل�ضك  مما  الفرن�ضية،  بالترجمة  اأخرى«  »اأوروبا 

قاطني القارة الثانية منهما، اأن ننحدر اإلى«قلب الظالم في القرن الع�ضرين«. ل اأعلم كيف اأتحدث عن 

ال�ضعر ب�ضكّل عام؛ اإذ لبد لي اأن اأتحدث عن ال�ضعر في مواجهته لظروف غريبة تتعلق بالزمان والمكان، 

ون�ضتطيع اليوم التمييز، من منظور معين، بين حدود الأحداث التي تتخطى بمداها الذي يحتمل الموت 

كافَة الكوارث المعروفة لنا، اإل اأن �ضعري و�ضعَر معا�ضرّي، �ضواء اأكان مكتوبًا بالأ�ضلوب الموروث اأم كان 

 للتكيف مع هذه الكوارث؛ لقد تح�ض�ضنا طريقنا وكاأننا مكفوفون، 
ً
اأ مكتوبا بالأ�ضلوب المعا�ضر، لم يكن مهيَّ

وتعر�ضنا لكافة الإغراءات التي ُخِدَع عقُلنا نف�ُضه بها في زمننا.  

لي�ص من ال�ضهل تمييز الواقع عن الوهم، ول �ضيما عندما يحيا المرء في فترة  الثورة العظيمة التي 

بداأت منذ قرون عدة على �ضبه جزيرة �ضغيرة في القارة الأوروبية الآ�ضيوية لمجرد اأن تحتوي الكوكب 

باأ�ضره خالل حياة الإن�ضان مت�ضمنة العبادة الموحدة للعلم والتكنولوجيا، ولقد كان من ال�ضعب مواجهة 

على  للهيمنة  البالية  الأفكار  فيها  اأدت  التي  الأوروبية  المناطق  تلك  في  المتعددة  الفكرية  الإغراءات 

الإن�ضان، والتي ت�ضبه الأفكار للهيمنة على الطبيعة، اإلى حدوث نوبات من الثورات والحروب على ح�ضاب 

ماليين النا�ص المدمرين ج�ضديًا وروحيًا، ومع ذلك، يبدو اأن فهم تلك  الأفكار التي لم�ضناها في �ضكّلها 
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الأكثر واقعية لم يكن اأثمن ما ك�ضبناه، واإنما هو الحترام والمتنان لأ�ضياء معينة تحمي النا�ص من التفكك 

الداخلي ومن ال�ضت�ضالم لال�ضتبداد.   

قوى  لحنق  هدفًا  والموؤ�ض�ضات  الحياة  اأ�ضاليب  بع�ص   اأ�ضبحت  التحديد،  وجه  على  ال�ضبب،  ولذاك 

والدين  العائلة  من  مدعومٌة  ذاتها  بحد  وكاأنها  طبيعي  ب�ضكّل  النا�ص  بين  الموجودة  والروابط  ال�ضر، 

�ضخيفة  باأنها  العقالنية  وغير  الم�ضطربة  الب�ضرية  و�ضفت  اآخر،  بمعنى  الم�ضترك؛  والتراث  والجوار 

بين مجموع  التقليدية  الروابط  الدول، خ�ضعت  العديد من  المحدودين، وفي  ارتباطاتها وولئها  ب�ضبب 

المواطنين اإلى تاآكّل تدريجي، كما ُحِرَم قاطنو هذه الدول من حقوقهم الطبيعية دون علمهم بذلك، اإل 

ٍة، وفي لحظة خطٍر مطلٍق، قيمٌة تمنح  اأن الأمر مختلف في تلك المناطق التي ظهرت فيها على حين ِغرَّ

الحياَة لتلك الروابط؛ هذه هي حال وطني الأم، واأ�ضعر اأن هذا هو المكان المنا�ضب لأذكر الهبات التي 

حلت علي وعلى اأ�ضدقائي في الجزء الذي نعي�ص فيه في اأوروبا، ولأن اأعبر عن امتناني لذلك.  

من الجيد اأن يكون م�ضقط راأ�ضك بلدا �ضغيرا، حيث و�ضعت الطبيعة على مقيا�ص الب�ضر وتعاي�ضت 

لغات واأديان عدة على مر القرون، و خطر لي الآن دولة ليتوانيا، دولة الأ�ضاطير وال�ضعر؛ كانت عائلتي في 

القرن ال�ضاد�ص ع�ضر تتحدث البولندية كما هو حال العديد من العائالت التي تتحدث اللغة ال�ضويدية في 

فنلندا والإنكّليزية في اإيرلندا، اإذًا، اأنا �ضاعر بولندي ول�ضت ليتوانيًا، اإل اأن المناظر الطبيعية والمعنويات 

الإيجابية في ليتوانيا لم تفارقني مطلقًا؛ اإنه لأمر جيد اأن ت�ضمع في الطفولة كّلمات من الطقو�ص الالتينية، 

واأن تترجم كتابات اأوفيد، واأن تتلقى تدريبًا جيدًا في العقائد الم�ضيحية للروم الكاثوليك وكيفية الدفاع 

عنها؛ اإنه لأمر مبارك اإن تلقى المرء من مدر�ضة الحياة ومن الجامعة درا�ضات عن مدينة مثل فيلنو؛ فيلنو 

مدينة غريبة ذات طابع معماري من ع�ضر الباروك في الغابات ال�ضمالية، كما اأنها تتمتع بتاريخ محفور 

في كّل حجر من اأحجارها، تحتوي المدينة اأربعين كني�ضة للروم الكاثوليك وعدة معابد يهودية، لقد اأطلق 

عليها اليهود في تلك الأّيام »قد�ص ال�ضمال«، لم اأكن اأدرك تمامًا، حتى در�ضت في اأمريكا، كيف تعلمت 

من الجدران ال�ضميكة لجامعتنا القديمة ومن �ضيغ القانون الروماني التي حفظناها عن ظهر قلب ومن 

التاريخ و الأدب البولندي القديم، والذي يفاجئ كّل منهما الأمريكيين اليافعين بخ�ضائ�ضهما المعينة: 

باأّي  الثقة  الحيوي وعدم  بالمجتمع  والإح�ضا�ص  النزاعات  اأعنف  التي تف�ص  والفكاهة  ال�ضمحة  الفو�ضى 

�ضلطة مركزية. 

كان لبد لل�ضاعر الذي ترعرع في عالم كهذا اأن يكون باحثًا عن الواقع من خالل التاأمل، كان لبد اأن 

يكون اأمرًا بطريركيًا  عزيزًا عليه كما هو حال  �ضوت الأجرا�ص والعزلة عن ال�ضغوطات والمطالب الملحة 

من الآخرين وال�ضمت الذي يعم حجرة في دير الرهبان؛ اإذا كان للكتب اأن تبقى ماكثة على طاولة فالبد 

اأن تكون هي تلك الكتب التي تتناول اأكثر الموا�ضيع غير المفهومة عن الأ�ضياء التي خلقها اهلل، والتي هي 
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الوجود وجوهر الأ�ضياء، ولكن فجاأة ينفى هذا كّله بالأفعال ال�ضيطانية في التاريخ، والتي تكت�ضب �ضمات 

الإله المتعط�ص للدم؛ اإن الأر�ص التي راآها ال�ضاعر لدى تحليقه تدعو للخروج من الهاوية ول ت�ضمح باأن 

ُترى من الأعلى. 

ا ن�ضميه  وهنا يظهر تناق�ص ل يمكن حله، تناق�ص حقيقي للغاية ي�ضلبنا راحة البال ليل نهار، ومهما كنَّ

فاإنه يعبر عن التناق�ص بين الوجود والفعل، اأو اأنه على م�ضتوى اآخر تناق�ص بين الفّن والت�ضامن مع باقي 

الب�ضر؛ يتطلب الواقع اإطالق ا�ضم معين وكّلمات معينة على ذلك ولكن ل يمكن احتمال اأمر كهذا، واإذا تم 

الم�ضا�ص به اأو اأنه اقترب للغاية فال يتمكن ال�ضاعر وقتها من التلفظ ب�ضكواه كالنبي اأيوب؛ فالفّن بكافة 

اأ�ضكاله ل ي�ضاوي �ضيئًا مقارنة بالفعل الإن�ضاني، ومع ذلك؛ اإذا اأردنا تقبل الواقع بطريقة تحفظ عقدة 

ا اإل من خالل الم�ضافة،  الخير وال�ضر القديمة بكافة اأ�ضكالها، وعقدة الياأ�ص والأمل فلن يكون ذلك ممكنَّ

اأي من خالل التحليق عاليًا، ولكن في المقابل  يبدو هذا الأمر وكاأنه خيانة اأخالقية.  

هكذا كان التناق�ص في �ضميم ال�ضراعات التي ولدها القرن الع�ضرون، والتي اكت�ضفها �ضعراء الأر�ص 

الملوثة بجريمة الإبادة الجماعية، ترى ما هي الأفكار التي تدور في راأ�ص اأحد هوؤلء ال�ضعراء الذين كتبوا 

عددًا معينًا من الق�ضائد التي مازالت ت�ضكّل تذكارًا و�ضاهدًا على ما حدث؟ يعتقد مثل هذا ال�ضاعر اأن 

تلك الق�ضائد قد نتجت عن تناق�ص موؤلم وباأنه يف�ضل لو كان باإمكانه حل ذاك التناق�ص وترك  ق�ضائده 

غيَر مكتوبة. 

اإل  مقاطاعاتهم  ول  مدنهم  يزور  ل  الذي  وهو  كافة،  المنفى  ل�ضعراء  المقد�ص   القطب  دانتي  يعد 

�ضهاًل  اليوم عماًل  ال�ضاعر  نفي  يعد  فلورن�ضا!  �ضعراء  يرتفع عدد  اأن  يمكن  ولكن كيف  لذكراهم،  اإحياء 

حديث الكت�ضاف ن�ضبيًا، واأّيًا كان من ي�ضتخدم القوة فهو قادر اأي�ضًاعلى التحكم باللغة، ولي�ص ذلك من 

خالل ما تمنعه الرقابة فح�ضب، واإنما من خالل تغيير معاني الكّلمات، وهنا تن�ضاأ ظاهرة غريبة وهي اأن 

لغة مجتمع الأ�ضرى تكت�ضب عادات متينة؛ اإذ تختفي عن الوجود اأجزاء كاملة من الواقع، وذلك لمجرد 

اأنها ل تمتلك اأ�ضماًء، ويبدو اأن هنالك �ضلة خفية بين نظريات الأدب بو�ضفه نوعا من الكتابة والخطاب 

لعدم  الدولة  يدعو  �ضبب  يوجد  ل  وباأّية حال،  ال�ضتبدادية،  الدولة  تطور  وبين  نف�ضه،  يتغذى على  الذي 

الت�ضاهل مع ن�ضاط يت�ضمن ابتكار ق�ضائَد ون�ضو�ٍص نثريٍة تجريبيٍة اإذا كانت هذه الق�ضائد والن�ضو�ص 

اأنظمًة مرجعيًة م�ضتقّلة محاطة بحدودها الخا�ضة، ل يكون ال�ضاعر خطيرًا اإل عندما نفتر�ص اأنه يكافح 

با�ضتّمرار لتحرير نف�ضه من الأ�ضاليب الم�ضتمدة من غيره في بحثه عن الواقع، في مكان يتفق فيه النا�ص 

بالإجماع على الحفاظ على موؤامرة ال�ضمت، فاإن كّلمة حقيقة واحدة  �ضتبدو وكاأنها ر�ضا�ضة اأطلقت من 

م�ضد�ص، ومع الأ�ضف ي�ضبح الإغراء لنطق تلك الكّلمة هو�ضًا ل ي�ضمح للمرء بالتفكير باأّي �ضيء اآخر كما 

في حالة الإ�ضابة بحكة حادة، ولذلك يختار ال�ضاعر اأن يناأى بنف�ضه في منفى داخلي اأو خارجي، ولكن 
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لي�ص موؤكدًا اأن اهتمامه بالحقيقة هو الحافز الوحيد له؛ اإذ قد يرغب اأي�ضًا بتحرير نف�ضه من هذا ال�ضاأن 

الوجود على  تاأمل  اأخرى، والتي هي  اأخرى على �ضواطَئ  اأخرى وبلداٍن  اأماكَن  ومن مهنته الحقيقية في 

القل لفترة وجيزة من الزمن.  

اأّي  اإلى  اأنف�ضهم،  اأولئك الذين ياأتون من »اأوروبا الأخرى«، حيثما وجدوا  اإذ يلحظ  ذاك اأمل خادع؛ 

درجة تت�ضبب خبراتهم بعزلهم عن محيطهم الجديد، وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضبح م�ضدر هو�ص جديد؛ اإن 

كوكبنا الذي ي�ضبح �ضغيرًا �ضنة بعد اأخرى بف�ضل النت�ضار الهائل لو�ضائل الإعالم ي�ضهد عملية نعجز عن 

يُّو القرون الما�ضية، والذين �ضكّلوا وقتها ن�ضبة  مِّ
ُ
تعريفها، وتت�ضم برف�ص تذكرها، بكّل تاأكيد، لم يعرف اأ

هائلة من النا�ص �ضوى النذر الي�ضير عن تاريخ بلدانهم وح�ضارتهم.   

في  يدّر�ضون  اأنهم  وحتى  والكتابة،  القراءة  يعرفون  الذين  المعا�ضرين  لالأميين  بالن�ضبة  اأنه  اإل 

ي�ضبح  وبهذا  الغريب  الت�ضو�ص  من  حالة  وفي  �ضبابي  ولكنه  موجود  التاريخ  فاإن  والجامعات  المدار�ص 

موليير معا�ضرًا لنابليون وفولتير معا�ضرًا للينين، كما اأن اأحداث العقود الما�ضية التي هي على قدر كبير 

من الأهمية بحيث يكون معرفتها اأو الجهل بها اأمرًا حا�ضمًا لم�ضتقبل الب�ضر، تتحرك بعيدًا عنا وتت�ضم 

وجد  قد  الأوروبية  العدمية  مبداأ  عن  نيت�ضه  فريدريك  به  تنباأ  ما  وكاأن  تما�ضكها،  كّل  فاقدة  بال�ضحوب 

تطبيقًا حرفيًا له؛ لقد كتب نيت�ضه عام 1887 ما يلي: »ل تخل�ص عين الموؤيد للعدمية لذكرياته اإذ ت�ضمح 

كّله  الب�ضر  لما�ضي  اأي�ضًا  يفعله  ل  لنف�ضه  العدمي  وماليفعله  اأوراقها  وفقدان  بال�ضقوط  الذكريات  لهذه 

اإذ اإنه يدع هذا الما�ضي لي�ضقط اأي�ضًا«؛ اإننا محاطون اليوم بروايات خيالية عن الما�ضي خالفًا لماهو 

معروف وخالفًا لالإدراك الأولي للخير وال�ضر، وكما  �ضرحت �ضحيفة »لو�ص اأنجلو�ص تايمز« موؤخرًا فاإن 

عدد الكتب المن�ضورة بلغات عدة والتي تنفي ح�ضول محرقة اليهود بالمطلق، وتقول باأنها مجرد دعاية 

يهودية فبركها اليهود، قد تجاوز المائة كتاب؛ اإذا كانت حماقة كهذه ممكنة الحدوث، هل ي�ضتبعد حدوث 

فقدان كّلي للذاكرة كحالة دائمة للعقل؟ األن ي�ضكّل هذا الأمرخطرًا هائال اأكثر من الهند�ضة الجينية اأو 

ت�ضميم البيئة الطبيعية؟ 

بالن�ضبة لل�ضاعر القادم من » اأوروبا الأخرى« فاإن الأحداث التي تم تبنيها تحت ا�ضم المحرقة هي 

اأحداث حقيقية  ح�ضلت منذ زمن قريب جدًا لدرجة  اأن ذاك ال�ضاعر ل يرجو تحرير نف�ضه من ذكراها 

اإل بترجمة زبور داوود، ومع ذلك  يح�ص ال�ضاعر بالقلق عندما تخ�ضع كّلمة المحرقة لتحولت تدريجية 

بحيث تن�ضب الكّلمة لتاريخ اليهود ح�ضرًا، وكاأنه لم يكن بين �ضحايا المحرقة تلك مالييُن البولنديين 

والرو�ص والأوكرانيين و�ضجناء من جن�ضيات اأخرى؛ اإنه ي�ضعر بالقلق لأنه ي�ضت�ضعر في هذا الأمر ما ينذر 

بحلول م�ضتقبل لي�ص بالبعيد يتقل�ص فيه التاريخ لي�ضبح مجرد ما نراه على التلفاز بينما تدفن الحقيقة 

اأخرى،  حقائق  توؤكد  كما  كامل،  ب�ضكّل  اإبادتها  تتم  لم  اإذا  هذا  الآرا�ضيف،  في  ال�ضديد  لتعقيدها  نظرًا 
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حقائق قريبة من ال�ضاعر للغاية ولكنها بعيدة بالن�ضبة للغرب، م�ضداقية روؤية اإت�ص جي ويلز في روايته 

اآلة الزمن والتي مفادها اأن قبيلة من اأطفال اليوم تقطن الأر�ص ويت�ضمون باأنه ل هموم لديهم ول ذاكرة 

وبالمثل فاإنه ل تاريخ لهم ول من يدافع عنهم اإذا واجههم �ضاكنو الكهوف الجوفية والأطفال اآكّلو اللحوم 

الذين يظهرون لياًل. 

و بما اأن التغير التكنولوجي يرتقي بنا نحو الأمام، ندرك اأن العمل جار لتوحيد كوكبنا وباأننا ن�ضفي 

اأهمية على مفهوم المجتمع العالمي؛ ي�ضتحق ذاك الوقت الذي اأن�ضئت فيه ع�ضبة الأمم والأمم المتحدة 

اأن نتذكره، ولكن مع الأ�ضف فقدت تلك الأّيام اأهميتها مقارنة مع يوم اآخر لبد من ا�ضتح�ضاره في كّل �ضنة 

بو�ضفه يومًا للحداد بينما قلما تعيه الأجيال اليافعة األ وهو يوم 23 من �ضهر اآب في العام 1939؛ في ذاك 

التاريخ، تو�ضل زعيمان دكتاتوريان اإلى اتفاق م�ضحوب ببند ق�ضموا بموجبه الدول المجاورة التي تملك 

عوا�ضمها الم�ضتقّلة وحكوماتها ومجال�ص نوابها فيما بينهما؛ لم يطلق هذا الميثاق العنان ل�ضتعال حرب 

فظيعة فح�ضب، واإنما اأعاد تر�ضيخ مبداأ ا�ضتعماري ل يعتبر الأمم اأكثر من مجرد قطيع تم �ضراوؤه و بيعه 

ا�ضتنادًا اإلى رغبة زعماء اأ�ضيادها ب�ضكّل كامل، وهكذا زالت حدودهم وحقهم بتقرير م�ضيرهم وجوازات 

�ضفرهم من الوجود، ولبد اأن يكون م�ضدر تعجبنا اليوم اأن النا�ص يتحدثون هم�ضًا كيف طبق الزعماء 

الديكتاتوريون هذا المبداأ منذ اأربعين عامًا.

اإمكانية  اإطالقًا، �ضّمًا يدمر  التي لم يعترف بها ولم ت�ضجب على المالأ  تعد جرائم حقوق الإن�ضان، 

اأدبية بولندية ق�ضائد ل�ضديقي الراحلين  بناء ال�ضداقة بين الأمم؛ لقد ن�ضرت في مجموعة مختارات 

غير  من  اإنه  1940؛  عام  في  كان  والذي  وفاتهما  تاريخ  فيها  ودّون  بيفوفار  ولي�ص  �ضيبيال  فادو�ضواف 

المنطقي األ يكتبوا كيف كانت وفاتهم  على الرغم من اأن الجميع في بولندا يعرف الحقيقة؛ لقد لُقوا 

الإقامة  واعُتِقلوا تحت  اأ�ضلحتهم  دوا من  ُجرِّ الذين  البولنديين  ال�ضباط  اآلف  تلقاه  الذي  الم�ضير  ذات 

الجبرية من ِقَبِل َمن كانوا اأعوانًا لهتلر في ذاك الوقت، ومن ثم رقدوا في مقبرة جماعية؛ األ ينبغي اأن 

تعلم الأجيال اليافعة في الغرب، هذا اإذا كانوا يدر�ضون التاريخ اأ�ضاًل، عن المائتي األف �ضخ�ص الذين 

ُقتلوا عام 1944 في وار�ضو، تلك المدينة التي حكم عليها بالزوال من ِقَبل هذين ال�ضريكين بالجريمة ؟ 

لقد رحل هذان الديكتاتوريان اأ�ضحاب الجرائم الجماعية ولكنهم لربَّما حققوا انت�ضارًا اأكثر ديمومة 

من انت�ضارات جيو�ضهم! وعلى الرغم من و�ضع ميثاق الأطل�ضي اإل اأنه تم تاأكيد المبداأ الذي يفيد باأن 

الأمم �ضلٌع تجارية، هذا اإذا لم يكونوا مجرد بطاقات في األعاب الورق اأو النرد، عن طريق تق�ضيم اأوروبا 

اإلى منطقتين، واإن غياب دول البلطيق الثالث من الأمم المتحدة يذكرنا على الدوام بالإرث الذي خلفه 

هذان الديكتاتوريان؛ لقد كانت تلك الدول قبل الحرب اأع�ضاء في ع�ضبة الأمم اإل اأنها اختفت من على 

القارة الأوروبية نتيجة للبند ال�ضري في اتفاق عام 1939. 
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اأتمنى اأن تعذروني على ك�ضف ذكرى األيمة كالجرح اأمامكم؛ ل يبتعد هذا المو�ضوع عن تدبري في 

كّلمة »الواقع« والتي غالبًا ما ُي�ضاء ا�ضتخداُمها ولكنها جديرة بالتقدير على الدوام. 

الموؤرخ  التي قراأنا عنها في كتابات  الأكثر خطورة  من تلك  المواثيق  و  ال�ضعوب  ت�ضير احتجاجات  

تو�ضيديد و�ضكّل ورقة �ضجر القيقب و�ضروق ال�ضم�ص وغروبها على مياه المحيط وكافة الأ�ضباب والنتائج، 

اإلى حقيقة خفية اأخرى ل يمكن  ا نطلق عليها ا�ضم التاريخ،  اأم كنَّ ا نطلق عليها ا�ضم الطبيعة  اأكنَّ �ضواء 

اأنها ت�ضكّل قوة جذب قوية والتي هي القوة الدافعة المركزية لكافة الفنون والعلوم؛  اإليها، رغم  النفاذ 

هنالك لحظات يبدو لي فيها اأنني اأفك رموز معنى الم�ضائب التي حلت على اأمم »اأوروبا الأخرى«، وهذا 

المعنى هو اأن نحمل الأمم الذاكرة في وقت تمتلك فيه اأوروبا، دون اأن تكت�ضب �ضفة معينة، واأمريكا اأي�ضًا 

القليل جدًا مع كّل جيل ياأتي. 

من الممكن اأّل يكون هناك ذاكرة اأخرى �ضوى ذاكرة الجروح؛ اإذ هذا ماعلمنا اإياه الإنجيل على الأقل 

وهوكتاب عن م�ضائب اإ�ضرائيل، ولفترة طويلة من الزمن، مكن هذا الكتاب الأمم الأوروبية من الإبقاء 

على نوع من ال�ضتّمرارية وهي كّلمة ل يجب الخلط بينها و بين م�ضطلح »التاريخية« الرائج. 

اأكثر من زمالئي  بامتيازات  اأتمتع  باأنني  �ضعرت  الخارج،   اأم�ضيتها في  التي  الثالثين عامًا  وخالل 

الأوروبين، �ضواء اأكانوا كتابًا اأم كانوا يدر�ضون الأدب، لأن الأحداث الأخيرة كما الأحداث الما�ضية قد 

اتخذت �ضكاّلً دقيقًا ومحددًا بو�ضوح لدي، وبالمثل ت�ضت�ضعر الجماهير الأوروبية التي تو�ضع اأمام ق�ضائد 

الدول وجود وعي  تلك  في  اأنتجت  اأفالم  اأمام  اأو  وهنغاريا  وت�ضيكو�ضلوفاكيا  بولندا  في  كتبت  روايات  اأو 

محدد مماثل يقبع في كفاح م�ضتّمر �ضد القيود التي فر�ضتها الرقابة، اإذًا الذاكرة هي قوتنا التي تحمينا 

�ضد خطاب يلتف حول نف�ضه َكَنَباٍت اللبالب عندما ليجد ما يدعمه من �ضجرة اأو حائط. 

منذ دقائق قليلة عبرت عن �ضوقي لنهاية التناق�ص الذي يعار�ص حاجة ال�ضاعر باإبقاء م�ضافة ل�ضعوره 

اإذا حلقنا فوق الأر�ص كنوع من الت�ضبيه المجازي لعمل ال�ضاعر  اأبناء جن�ضه، ومع ذلك،  بالت�ضامن مع 

فلن يكون من ال�ضعب اأن نالحظ وجود تناق�ص �ضمني حتى في تلك الحقبات التي كان فيها ال�ضاعر حرًا 

ن�ضبيًا من �ضرك التاريخ؛ فكيف يمكن اأن تكون في الأعلى وفي الوقت نف�ضه ترى الأر�ص بكامل تفا�ضيلها؟ 

ومع ذلك، يمكن تحقيق نوع من التوازن في ميزان الأ�ضداد المتزعزع، وذلك بف�ضل الم�ضافة التي قدمها 

لنا جريان الوقت، ولتعني عبارة  »اأن يرى«  المرء اأن يكون هنالك �ضيء اأمام عينيه فح�ضب، فقد تعني 

اأي�ضا حفظه في الذاكرة، وقد تعني عبارة »اأن ترى وت�ضف« اأن يعيد المرء بناء مايراه في مخيلته، ول 

ِة  الوقت اأن تغير الأحداث اأو المناظر الطبيعية  ْحِجيَّ
ُ
ينبغي لهذه الم�ضافة التي تم التو�ضل اإليها بف�ضل اأ

اأو ال�ضخ�ضيات الإن�ضانية اإلى عقدة من الظالل التي تغدو �ضاحبة اأكثر فاأكثر، بل على العك�ص من ذلك 

ت�سي�سالف ميلو�ش
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يمكن لهذه الم�ضافة اأن تظهرهم في النور بحيث ي�ضبح كّل حدث وكّل تاريخ معبرًا، وي�ضتّمر ليكون تذكيرا 

اأزليا بالحرمان والعظمة الب�ضريين؛ فهوؤلء الأحياء يتلقون وثيقة النتداب من اأولئك ال�ضامتين لالأبد؛ اإذ 

ل يمكنهم اأداء واجباتهم اإل عن طريق محاولة اإعادة بناء الأ�ضياء على ما كانت عليه بالتحديد وبانتزاع 

الما�ضي من الروايات الخيالية والأ�ضاطير. 

وبذلك قد ت�ضبح الأر�ص كما هي مرئيًة من الأعلى في الحا�ضر الأبدي والأر�ص التي تبقى في الزمن 

الذي تم ا�ضترداده مادة لكتابة ال�ضعر.

فقد  �ضحيح؛  غير  ذلك  لأن  الما�ضي  نحو  متجه  عقلي  باأن  لديكم  انطباعًا  اأترك  اأن  اأرغب  ل  اإنني 

�ضعرت بالياأ�ص والهالك الو�ضيك، حالي كحال جميع معا�ضرّي، ولمت نف�ضي على خ�ضوعي لإغراء المبداأ 

ال�ضالم  لمملكة  ال�ضوق  عن  وعبر  �ضليمًا  بقي  قد  �ضعري  باأن  اأعتقد  اأعمق،  م�ضتوى  على  ولكن  العدمي، 

العطايا  نتلقى  ل  نحن  اأياأ�ص؛  اأّل  علمني  �ضخ�ص  ا�ضم  ذكر  من  هنا  ولبد  الظلمات،  ع�ضر  في  والعدل 

اأي�ضًا من النا�ص وخ�ضو�ضًا عندما نلتقي  من اأر�ضنا الأم وبحيراتها واأنهارها وتقاليدها فح�ضب، واإنما 

اأو�ضكار ميو�ص، النا�ضك  ب�ضخ�ضية قوية في بداية �ضبابنا؛ لقد كان من ح�ضن حظي اأن يعاملني قريبي 

والحالم الباري�ضي كابن له، اأما عن ال�ضتفهام حول لم كان �ضاعرًا فرن�ضيًا فيمكن تف�ضير هذ ال�ضوؤال من 

خالل الحديث عن ق�ضة معقدة  لعائلة ولبلد كان يدعى في ال�ضابق دوقية ليتوانيا، ولما كان ذلك، قراأنا 

موؤخرًا في ال�ضحافة الباري�ضية كّلمات تعبر عن الأ�ضف باأنه منذ ن�ضف قرن لم يتّم منح اأعلى و�ضام دولي 

ل�ضاعر يحمل ذات ا�ضم العائلة الذي اأحمله.    

لقد تعلمت الكثير منه؛ اإذ اإنه  منحني روؤية اأعمق عن مفهوم الدين في العهد القديم والعهد الجديد 

لالإنجيل، وغر�ص في ذهني فكرة الحاجة لتراتبية �ضارمة ومتق�ضفة في كّل م�ضائل العقل، بما في ذلك 

كّل ما يرتبط بالفّن، حيث يعتبر الإثم الأكبر هو الم�ضاواة بين ما ياأتي في المرتبة الثانية مع ما ياأتي 

في المرتبة الأولى؛ في البداية، كنت اأ�ضتمع لحديثه وكاأنه نبي اأحب النا�ص عند قوله: »حبًا قديمًا ذبل 

بال�ضفقة والوحدة والغ�ضب«، ولذلك ال�ضبب حاول اإر�ضال تحذير اإلى عالم مجنون يتهافت نحو الكارثة؛ 

كانت تلك الكارثة و�ضيكة كما �ضمعت منه ولكنني �ضمعت منه اأي�ضًا اأن الحريق الهائل الذي تنباأ به لن 

يكون �ضوى جزء من م�ضرحية اأكبر ليتّم تمثيلها حتى نهايتها. 

وقد راأى اأو�ضكار اأ�ضبابًا اأعمق في التجاه الكبير الذي �ضلكه العلم في القرن الثامن ع�ضر، اتجاه اأثار 

جهودًا �ضاحقة، وكما هو حال ويليام بليك قبله، اأعلن عن قدوم ع�ضر جديد، ع�ضر نه�ضة اآخر لمخيلة 

تلوثت الآن بنوع معين من المعرفة العلمية ولي�ص بكّل المعرفة العلمية كما كان يعتقد بل على الأقل بالعلم 

اإذ كان التوجه العام  اأّي حد تم�ضكت بحرفية تنبوؤاته  اإلى  الب�ضر في الم�ضتقبل، وليهم  الذي �ضيكت�ضفه 

كافيًا بالن�ضبة لي.   
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تنباأ   �ضويدنبورغ، وهو عالم  اإيمانويل  كتابات  اإلهامه من  بليك،  ويليام  اأو�ضكار ميو�ص، كما  ا�ضتوحى 

اأ�ضبحت  وعندما  الكون،  نيوتن عن  نموذج  وراء  الكامن  الف�ضل  ذاك  الإن�ضان،  بف�ضل  اآخر  اأحد  اأّي  قبل 

قارئًا نهمًا لكتابات �ضويدنبورغ بف�ضل قريبي وبداأت بتف�ضيرها لي�ص كما كان معتادًا في ع�ضر الحركة 

ة في منا�ضبة كهذه.   الرومان�ضية، لم اأكن اأتوقع وقتها  باأنني �ضاأزور بلد �ضويدنبرغ لأول مرَّ

لقد �ضارف هذا القرن على النتهاء وبف�ضل تلك التاأثيرات لن اأتمكن من �ضتمه لأنه كان قرن الإيمان 

اإدراكها لأننا جزٌء منها، وظهرت تلك التحولت  اأي�ضًا؛ لقد ح�ضلت تحولت بالغة قلما ن�ضتطيع  والأمل 

من وقت لآخر على �ضكّل  ظاهرة تثير ذهول العاأّمة، وهذا التحول مرتبط و�ضاأ�ضتخدم هنا كّلمات اأو�ضكار 

ميو�ص »بال�ضر الأكبر وراء الح�ضود الكادحة النا�ضطة والناب�ضة  بالحياة والمعذبة اأكثر من اأّي وقت م�ضى«  

بها عن  يعبر  لغة  الحقيقية،  للقيم  بها  والذي هو عبارة عن حاجة غير معترف  ل�ضرهم هذا،  وليوجد 

نف�ضه، وهنا ل تتحمل و�ضائل الإعالم وحدها الم�ضوؤوليَّة الكبرى واإنما يتحملها المفكرون على حد �ضواء، 

اإل اأن التحولت بقيت في ا�ضتّمرار راف�ضة التنبوؤات حول  ق�ضر مداها، وعلى الرغم من كافة المخاوف 

اإلى  الب�ضر  يرتقي  اأن  قبل  ال�ضاق  العمل  من  هاأّمة  مرحلة  كان  باأنه  هذا  زمننا  على  �ضيحكم  والمخاطر 

م�ضتوى جديد من الوعي.  

هذين  ميو�ص،  واأو�ضكار  فايل  �ضايمون  باأن  موؤمن  واأنا  جديدة  ا�ضتحقاقات  تراتبية  �ضتظهر  وبذلك 

الكاتبين الذين نهلت من مدرا�ضهما الفكرية باإذعان �ضيتلقون ما ي�ضتحقونه، كما اأ�ضعر وكاأنه ينبغي علينا 

ا بت�ضميات معينة لأننا بهذه الطريقة نحدد مكانتنا  بقوة اأكبر من مجرد ذكر  اأن نعترف جهرًا بتم�ضكنَّ

اأ�ضماء اأولئك الذين نرغب باأن نوجه لهم رف�ضًا �ضارمًا. 

لدى  �ضيئة  مهنية  عادة  يمثل  الذي  الملتوي  تفكيري  من  الرغم  وعلى  المحا�ضرة  هذه  في  اأنه  اآمل 

ال�ضعراء قد تم تحديد ما اأوافقه وما اأعار�ضه ب�ضكّل وا�ضح على الأقل فيما يتعلق باختيار ما �ضياأتي من 

بعدنا؛ اإذ اإننا جميعنا هنا، المحا�ضر والم�ضتمعين، ل�ضنا �ضوى روابط بين الما�ضي والم�ضتقبل.

ت�سي�سالف ميلو�ش
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1981 اإليا�ش كانيتي

25 يوليو/ تموز  في مدينة رو�ضت�ضوك في بلغاريا،  األماني . ولد في   روائي وكاتب م�ضرحي وباحث 

وهو ينحدر من عائلة ا�ضبانية يهودية 1905 وتوفي في 14 اأغ�ضط�ص/ اآب 1994. وح�ضل على جائزة نوبل 

لالآداب في عام 1981.

 كان مهتما بالأدب وال�ضيا�ضة وعلم الجتماع والفل�ضفة والعلوم. لغة الكتابة كانت اللغة الألمانية. في 

عام 1921 ح�ضل على الثانوية العاأّمة من فرانكفورت باألمانيا. در�ص الكيمياء ونال الدكتوراه عام 1929. 

ا�ضتغل اإليا�ص كانيتي بعد ذالك كمترجم. ثم كتب بعد ذالك اأول رواية له بعنوان الإعدام حرقًا 1935. 

وفي �ضنة 1954 زار مراك�ص ، بعدها في 1968 ظهر كتابه »اأ�ضوات مراك�ص«.  ان�ضغل كانيتي لفترة طويلة 

بكتابة درا�ضة اأنثربولوجية مطولة اأ�ضماها الجماهير وال�ضلطة 1960.  اأ�ضحت كتابات كانيتي بعد ذلك 

معروفة ولقيت اإقباًل من طرف القاريء الأوروبي. كتب كانيتي �ضيرته الذاتية، مكونة من ثالتة اأجزاء، 

م�ضرحية العر�ص �ضنة 1932م.

التاأجيل،  من  الم�ضتفيدون  م�ضرحية  الأباطيل،  كوميديا  م�ضرحية  حرقًا،  الإعدام  رواية  كتبه:  اأبرز 

اأ�ضوات مراك�ص �ضنة ، ال�ضيرة الذاتية ثالث اأجزاء، ق�ضة حياة : األعاب النظر...

نال عدة جوائز : مثل جائزة بو�ضفرالأدبية في األمانيا 1972، ثم دكتواراه فخرية من جامعة ميونخ، 

واأخرى من جامعة مان�ض�ضتر 1975، ثم جائزة جوتفيرد كيلر 1977. جائزة يوهان بيتر هيبل 1980، ثم 

جائزة فرانت�ص كافكا 1981، واأخيرا جائزة نوبل لالأدب عام 1981.

اإليا�ش كانيتي
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ظهور ال�ساحر

اأنني وحدي.  اإلعندما علم   اإلى زيوريخ  لم يح�ضر  اأخبركم كم غيرتني زيارات جدي.  اأن  يمكنني 

لبد واأن التوتر بينه وبين اأمي  كان قد ت�ضاعد، لأنه كان يتجنبها لعدة �ضنوات، لكنهما كانا يترا�ضالن 

بانتظام. خالل الحرب، كانت ت�ضله منها بطاقات بريدية تخبره عن عناويننا الجديدة، في وقت لحق، 

تبادل ر�ضائل ر�ضمية وغير �ضخ�ضية.

وعندما عرف اأني كنت في يالطا  جاء فورًا اإلي في زيوريخ. ح�ضل على غرفة في فندق �ضنترال وطلب 

مني اأن اأزوره. غرفة في فندق، �ضواء اأكانت في فيينا اأم كانت في زيوريخ، كّلها بدت مت�ضابهه، طغت عليها 

كّلها  نف�ص الرائحة.

عندما و�ضلت  كان ملفوفًا بع�ضاباته يتلو �ضلوات الم�ضاء. قبلني وهو يتابع �ضالته تبلله دموعه. ثم 

اأ�ضار اإلى الدرج الذي كان علي فتحه بالنيابة عنه. كان بداخله مظروف �ضميك مالأه بالطوابع التي كان 

قد جمعها  لي. اأفرغت المغلف في المكتب ال�ضفلي وتفح�ضتهم. بع�ضها كان معي منه وبع�ضها  ل، ولكنه 

بقي يراقب تعبيرات وجهي التي ك�ضفت له عن فرحة اأو خيبة اأمل في تعاقب �ضريع.

لم اأتكّلم لأني لم اأرغب في قطع �ضالته، ولم يتمكن من التحمل فقطع النغمة التعبدية لكّلماته العبرية 

ثم  تر�ضيه،  التي  الحما�ضية  والأ�ضوات  المبهمة،  الأ�ضوات  بع�ص  اأ�ضدرت  »ح�ضنا؟«   : ا�ضتفهام  ب�ضوؤال 

ا�ضتر�ضل مع �ضالته. 

ا�ضتّمرت �ضلواته وقتًا طوياًل اإلى حد ما، وقد اأدى كّل �ضيء فيها، لم يفوت �ضيئًا، ولم يخت�ضر �ضيئًا، 

وبما اأنها كانت  تنطلق اأ�ضاًل ب�ضرعة لم يكن هناك مايجب ت�ضريعه. ثم انتهى منها. اختبرني ليرى اإن 

الأمر  كان  كّل جواب �ضحيح.  بالمديح عند  يمطرني  وكان  الطوابع،  اأتت منها  التي  البالد  اأعرف  كنت 

دموع  ت�ضيل  اأن  الأمر مزعجًا  ووجدت  العا�ضرة من عمري،  في  مازلت  وكاأني  فيينا،  في  مازلت  وكاأنني 

فرحته من جديد. 

بكى وهو يتحدث اإلي، غمرته م�ضاعره لأنه وجدني مازلت على قيد الحياة، حفيده الذي يحمل نف�ص 

ا�ضمه، و قد كبر قلياًل، وربَّما غمرته الم�ضاعر لأنه هو نف�ضه ل يزال على قيد الحياة وقادرًا على خو�ص 

هذه التجربة.

حيث  الكحول،  ليقدم  مطعم  اإلى  اأخذني  الحارة،  الدموع  يذرف  وهو  لي  اختباره  اأتم  اأن  وبمجرد 

انتظرت »نادلة المطعم« اأمام الطاولة. كان ينظر اإليهن ب�ضوق، وكان من الم�ضتحيل بالن�ضبة له اأن يطلب 

اأّي �ضيء من دون محادثة مف�ضلة.

اإليا�ش كانيتي
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وب�ضبر  ع�ضرة.  �ضبع  كانت  يعرفها،  التي  اللغات  بجميع  ال�ضغير«  حفيدي   « ويقول:  اإلي  ي�ضير  بداأ 

نافذ ا�ضتمَعْت اإليه فتاة المطعم التي كان لديها مهام اأخرى تقوم بها، ا�ضتمَعْت لالأر�ضيف كّله الذي لم 

يكن يت�ضمن الألمانية ال�ضوي�ضرية، ولما حاولت اأن تبتعد و�ضع يده على وركها لإ�ضاعة ال�ضالم ون�ضي اأن 

ي�ضحبها.

�ضعرت بالإحراج منه، لكن الفتاة وقفت ثابتة وعندما انتهى من ذكر لغاته ورفعت راأ�ضي المنحني من 

جديد كانت يده ماتزال في نف�ص المكان. اأبعدها عندما بداأ يطلب الطعام، كان عليه اأن يت�ضاور مع الفتاة 

اأخيرًا بطلب نف�ص الأ�ضياء التي يطلبها دائمًا، لبن زبادي  با�ضتخدام كّلتا يديه. بعد اإجراء طويل خرج 

لنف�ضه وقهوة لي. عندما ذهبت النادلة، حاولت الحديث معه: قلت اإن هذه لي�ضت فيينا، �ضوي�ضرا �ضيء 

مختلف، واأنه ل يمكنه الت�ضرف على هذا النحو، فقد ت�ضفعه نادلة ما ذات يوم. بقي �ضامتًا، كان ي�ضعر 

باأنه يعرف اأف�ضل مني. عندما عادت النادلة مع اللبن والقهوة، ابت�ضمت له بمودة، و�ضكرها ب�ضدة، وو�ضع 

ة اأخرى، وعدته اأني �ضاأمر به عند زيارته المقبلة اإلى زيوريخ. �ضربت فنجان قهوتي  يده على وركها مرَّ

دفعة واحدة  حتى اأ�ضارع بالبتعاد في اأ�ضرع وقت ممكن، مقتنعا اأن كّل الدلئل لت�ضير اإلى اأنه اأهانها.

لم يكن من الحكمة اأن اأخبره عن يالطا لأنه اأ�ضر على زيارتي هناك واأعلن قدومه. لم تكن الآن�ضة 

مينا في البيت فا�ضتقبلته روزي. وا�ضطحبته عبر المنزل والحديقة، كان مهتمًا بكّل �ضيء وطرح الكثير 

من الأ�ضئلة. عند كّل �ضجرة فاكهة كان ي�ضاأل كم تطرح. �ضاأل عن الفتيات اللواتي اأقمن في المكان، عن 

اأ�ضمائهن، خلفياتهن، اأعمارهن. وقام بعدهن، كن ت�ضعة. وقال اإن البيت يمكن اأن يت�ضع للمزيد منهن. 

قالت الآن�ضة روزي اأن كّل واحدة تقريبا كانت ت�ضكن في غرفتها الخا�ضة. ثم اأراد اأن يرى الغرف. كانت 

الفتيات في المدينة اأو في القاعة الكبيرة، لذلك لم تر الآن�ضة  روزي مانعًا في ال�ضماح له بروؤية غرف 

النوم الخالية، التي لم اأرها اأبدًا. اأعجب بالإطاللة، وقام باختبار الأ�ضرة، وقدر م�ضاحة كّل غرفة و �ضعر 

اأن الغرفة يمكن اأن ت�ضتوعب اإ�ضافة �ضرير اآخر. حفظ في ذاكرته بلد كّل فتاة واأراد اأن يعرف اأين تنام 

البنت الفرن�ضية، والبرازيلية، وخ�ضو�ضًا مكان نوم البنتين ال�ضويديتين .

وفي اآخر الأمر �ضاأل عن ع�ص ال�ضنونو، �ضتوديو الآن�ضة مينا. حذرته من اأن عليه اأن ي�ضاهد اللوحات 

بانتباه واأن ي�ضيد ببع�ص منها. ولكنه قام بفعل ذلك على طريقته .

وقف  اأول على م�ضافة من ال�ضورة مثل متذوق بارع للفّن، ثم اقترب ودر�ص باهتمام �ضربات الفر�ضاة. 

التي  الإيطالية  اللغة  ا�ضتعماله  دهائه   من  وكان   كبير،  بحما�ص  واندفع   وكاأنه خبير محنك  راأ�ضه  هز 

تفهمها الآن�ضة روزي بدل من الالتينية.
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عرف بع�ضًا من الأزهار من حديقة منزله، التوليب، القرنفل، الورود، وطلب من الآن�ضة روزي اأن تبلغ 

تحياته اإلى الر�ضامة على خبرتها: قال اإنه لم ير �ضيئًا مثله من قبل، وكان قوله �ضادقًا، و�ضاألها اإن كانت 

قد ر�ضمت �ضجر فاكهة. واأعرب عن اأ�ضفه اأن ل�ضيء فيها ي�ضتحق الم�ضاهدة،  واأو�ضى بحما�ص اأن تو�ضع 

من م�ضادرها.

لقد اأذهلنا بذلك، كّلينا، ل اأنا ول الآن�ضة روزي فكرنا بهذا من قبل. عندما بداأ بال�ضوؤال عن تكّلفة 

اللوحات حدقت فيه ب�ضيء من الغ�ضب ولكن عبثًا. ولقد تم�ضك ببندقيته، �ضحبت الآن�ضة روزي قائمة من 

المعر�ص الأخير و اأبلغته بالأ�ضعار.  كان هناك عدد قليل منها قد تم بيعه مقابل مئات من الفرنكات، وكان 

�ضعر الأ�ضغر حجما اأقل، جعلها  تعطيه جميع الأ�ضعار في قائمة واحدة، وقام بجمعها ذهنيًا على الفور، 

وفاجاأنا بالمبلغ المعتبر الذي لم يكن اأّي منا يعرفه.

ثم األقى ب�ضكّل رائع عبارة اأن هذا ل يهم، ال�ضيء المهم هو جمال اللوحات، وعندما هزت الآن�ضة روزي 

راأ�ضها لأنها لم تفهم كّلمة واحدة، قاطعني ب�ضرعة قبل اأن اأتمكن من الترجمة لها واأ�ضاف  بالإيطالية: 

»La bellezza, la bellezza, la bellezza!«. الجمال، الجمال، الجمال.

ت�ضاءل  التن�ص،  ة. في ملعب  المرَّ اأكثر �ضمول هذه  ب�ضكّل  اأخرى، لكن  ة  اأن يرى الحديقة مرَّ اأراد  ثم 

اإنه كان  وقال  تعرف؛  لأنها ل  ال�ضيدة روزي محرجة،  المنزل. كانت  اإلى  تعود  التي  الأرا�ضي  عن حجم 

بالفعل يقي�ص ملعب التن�ص مع خطواته، طوًل وعر�ضًا، وقال اإنه قام بح�ضاب عدد الأمتار المربعة ب�ضكّل 

تقريبي. قارن حجم ملعب التن�ص مع حجم الحديقة واأي�ضا مع حجم المروج المجاورة، وتحول وجهه اإلى 

مالمح المتب�ضر، وذكر كم كانت الم�ضاحة . كان ذلك كثيرا على ال�ضيدة روزي، وكانت الزيارة، التي كنت 

اأخ�ضاها، انت�ضارا.

في وقت مبكر من الم�ضاء، اأخذني اإلى عر�ص في م�ضرح وال على الدولدر. عندما عدت اإلى البيت، 

اإلى  ا�ضتمعت  ابتعادها،  لنف�ضها  تغفر  اأن  يمكن  ل  مينا  ال�ضيدة  في غرفتهن.  ينتظرنني  ال�ضيدات  كانت 

اإنه  ب�ضكّل �ضحيح،  الأر�ص  م�ضاحة  تمكن من ح�ضاب  اأثنائها  بجدي.  ت�ضيد  اأغنية   �ضاعة  لمدة  غنائهن 

�ضاحر حقيقي.

اإليا�ش كانيتي
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1982 غابرييل خو�سيه غار�سيا ماركيز

اأراكاتاكا،  1927 في بلدة �ضغيرة من  روائي و�ضحفي ونا�ضر ونا�ضط �ضيا�ضي كولمبي. ولد في عام 

تقع في منطقة ا�ضتوائية من �ضمال كولومبيا، بين الجبال والبحر الكاريبي. نال جائزة نوبل لالأدب عام 

.1982

 ن�ضاأ مع جده لأمه - جده كان عقيدًا متقاعدًا بعد الحرب الأهلية في بداية القرن. ذهب اإلى الكّلية 

ب�ضبب عمله ك�ضحفي. في عام  انقطعت  ولكن درا�ضاته �ضرعان ما  القانون،  وبداأ في درا�ضة  الي�ضوعية 

1954 تم اإر�ضاله اإلى روما  في مهمة ل�ضحيفته، ومنذ ذلك الحين عا�ص معظم حياته في الخارج - في 

الكبير من  اإنتاجه  اإلى  اإلى حد ما. بالإ�ضافة  اإلزامي  باري�ص ونيويورك وبر�ضلونة والمك�ضيك - في نفي 

الروايات فقد كتب �ضيناريوهات ووا�ضل العمل ك�ضحفي.

كان اأول عمل له ق�ضة بحار ال�ضفينة المحطمة حيث كتبها كحلقات مت�ضل�ضلة في �ضحيفة عام 1955. 

كان هذا الكتاب عن ق�ضة حقيقية ل�ضفينة كولومبية غرقت ب�ضبب اإفراط في التحميل و الوزن.

كثيرا ما يعتبر ماركيز من اأ�ضهر كتاب الواقعية العجائبية، تحوي العديد من كتاباته عنا�ضر �ضديدة 

الترابط بذلك الإ�ضلوب، ولكن كتاباته متنوعة جدًا بحيث ي�ضعب ت�ضنيفها ككّل باأنها من ذلك الأ�ضلوب. 

وت�ضنف الكثير من اأعماله على اأنها اأدب خيالي اأو غير خيالي،  وخ�ضو�ضا عمله الم�ضمى حكاية موت 

الكوليرا  الحب في زمن  الم�ضمى  وعمله  ال�ضحف  في  ثاأر م�ضجلة  تحكي ق�ضة  التي   ،  1981 في  معلن، 

1985، الذي يحكي ق�ضة الحب بين والديه.

والتي  ن�ضخة  10 ماليين  اأكثر من  بيع منها  والتي   ،  1967 العزلة  مائة عام من  رواياته  اأ�ضهر  ومن 

تروي ق�ضة قرية معزولة في اأمريكا الجنوبية تحدث فيها اأحداث غريبة. ولم تكن هذه الرواية مميزة 

اأي�ضا �ضيرة �ضيمون دو  الإ�ضبانية. وقد كتب  للغة  الرائع  الواقعي ولكن لال�ضتخدام  ال�ضحر  ل�ضتخدامها 

بوليفار في رواية الجنرال في متاهة.

عام  معلن،  موت  اأحداث  و�ضرد  1975م،  عام  البطريرك،  خريف  الأخرى  الم�ضهورة  اأعماله  ومن 

1981م، والحب في زمن الكوليرا، عام 1986م.

وقد  اإ�ضدارها،  من  عامًا   18 قبل  كتبت  ق�ضة   12 ي�ضم  مهاجرة،  ق�ضة  ع�ضر  اثنا  كتاب  كتبه  ومن 

فهي  منها،  لواحدة  تلفزيونية  وم�ضل�ضاًل  �ضينمائية،  و�ضيناريوهات  �ضحفية  كمقالت  قبل  من  ظهرت 

�ضعرية. حيل  بوا�ضطة  الأخالقي  �ضرطها  من  متحررة  �ضحيفة  وقائع  اإلى  ت�ضتند  ق�ضيرة   ق�ض�ص 

كما اأ�ضدر مذكراته بكتاب بعنوان »ع�ضت لأروي« والتي تتناول حياته حتى عام 1955م، وكتاب »مذكرات 

عاهرات ال�ضوؤ« تتحدث عن ذكريات رجل م�ضن ومغامراته العاطفية.

توفي غار�ضيا في 17 ابريل/ ني�ضان 2014.
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عزلة اأمريكا الالتينية

الأولى  البحرية  رحلته  في  ماجالن  مع  ذهب  قد  كان  فلورن�ضا  من  بّحار  وهو  بيغافيتا،  اأنتونيو  كتب 

حول العالم، ق�ضًة دقيقًة عن الرحلة، ومع ذلك �ضبهها باأنها مغامرة خيالية؛ �ضجل فيها اأنه راأى خنازير 

ت�ضبه  واأخرى  اأقرانها،  بيو�ضها على ظهر  الإناث منها  ت�ضع  وركها، وطيورًا بال مخالب  �ضرة على  ذات 

طيور البجع التي بال األ�ضنة ولها مناقير ت�ضبه المالعق، ثم كتب بعد ذلك اأنه راأى مخلوقًا هجينًا براأ�ص 

واأذني بغل وج�ضم جمل، �ضاقاه مثل �ضاقي الغزال، و�ضهيله ك�ضهيل الخيول، وو�ضف كيف واجه ال�ضكان 

ة، وكيف اأن عمالقًا متحم�ضًا للنظر اإلى المراآة فقد  المحليون في باتاغونيا �ضورتهم في المراآة لأول مرَّ

وعيه من الرعب الذي اأ�ضابه لدى روؤيته �ضورته.

الزمن الحا�ضر، هو  الذي احتوى منذ ذلك الحين بذور رواياتنا في  الق�ضير والرائع  الكتاب  ذاك 

الهند  عددا ل  تاريخ  جزر  لنا  ترك  المرحلة؛  تلك  واقعنا في  الإطالق عن  اإذهاًل على  الأكثر  الق�ضة 

يح�ضى من الق�ض�ص الأخرى.

الخرائط  من  العديد  في  �ضديدة،  برغبة  اإليها  �ضعينا  التي  الخداع،  الوهم  اأر�ص  اإلدورادو،  ظهرت 

طوال فترة ل�ضنوات طويلة، وتحول مكانها و�ضكّلها لتنا�ضب خيال ر�ضامي الخرائط، وفي بحثه عن ينبوع 

ثماني  لمدة  المك�ضيك  �ضمال  با�ضتك�ضاف  فاكا  كابيزا دي  نونيز  األفار  قام   الأ�ضطوري،  الدائم  ال�ضباب 

اإل  اأع�ضاوؤها بع�ضهم البع�ص، ولم يعد  �ضنوات، في رحلة الجري وراء الأوهام، تلك الرحلة التي التهم 

خم�ضٌة منهم من اأ�ضل �ضتمائة؛ عدد اأع�ضاء الحملة.

واحدة من العديد من الأ�ضرار التي لم ي�ضبر غورها حتى اليوم هي اأن  اأحد ع�ضر األفًا من البغال، كّل 

واحد منها  محمل بمائة جنيه من الذهب، غادرت كيوزكو ذات يوم لدفع الفدية من اآتاهوالبا ولم ت�ضل 

اأبدا اإلى وجهتها.

بالتالي، وفي وقت لحق في الحقبة ال�ضتعمارية، كان الدجاج  الذي تمت تربيته على اأر�ص غرينية 

يباع في كارتاخينا دي اإنديا�ص وفي حو�ضالته كتل �ضغيرة من الذهب؛ اأثيرت �ضهوة الذهب عند الموؤ�ض�ص 

وقتها وبقيت هذه ال�ضهوة تحا�ضرنا حتى اليوم.

عابر  ل�ضكة حديدية  اإن�ضاء طريق  لدرا�ضة  األمانية  بعثة  عينت  الما�ضي،  القرن  من  متاأخر  وقت  في 

تكون  اأّل  واحد:  ب�ضرط  اإل  ا  ممكنَّ يكن  لم  الم�ضروع  اأن  البعثة   ا�ضتخل�ضت  بنما،  برزخ  للمحيطات عبر 

الق�ضبان م�ضنوعة من الحديد، الذي كان نادر الوجود في المنطقة، واأن ت�ضنع من الذهب.
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لم ي�ضعنا ا�ضتقاللنا عن الهيمنة الأ�ضبانية خارج حدود عدوى الجنون؛ فقد عقد اأنطونيو لوبيز دي 

�ضانتا اآنا، ديكتاتور المك�ضيك لثالث دورات رئا�ضية، جنازة رائعة ل�ضاقه اليمنى التي فقدها في ما ي�ضمى 

بحرب البا�ضتري.

عندما  مطلق؛  ملك  وكاأنه  عاما  ع�ضر  �ضتة  لمدة  الإكوادور  مورينو  غار�ضيا  غابرييل  الجنرال  حكم 

من  وِقَية 
ُ
اأ وطبقة  الكامل  الر�ضمي  باللبا�ص  زين  وقد  الرئا�ضة،  كر�ضي  على  ج�ضمه  كان  ي�ضتيقظ،  كان 

الميداليات. اخترع الجنرال ماك�ضيميليانو هيرنانديز مارتينيز، م�ضتبد ال�ضلفادور المت�ضوف الذي قتل 

األفًا من الفالحين في مجزرة وح�ضية، بندوًل للك�ضف عن ال�ضم في طعامه، وكان ياأمر بتغطية   ثالثين 

م�ضابيح ال�ضوارع برايات من ورق اأحمر  لهزيمة وباء الحمى القرمزية.

اأقيم تمثال للجنرال فران�ضي�ضكو مورازان  في الميدان الرئي�ضي في تيغو�ضيغالبا، هو في الواقع تمثال  

للمار�ضال ني، تم �ضراوؤه من م�ضتودع باري�ص من المنحوتات الم�ضتعملة.

قبل اأحد ع�ضر عاما، قامت كّلمات الت�ضيلي بابلو نيرودا، وهو واحد من ال�ضعراء البارزين في ع�ضرنا، 

كبيرة  بقوة  ئون،  ال�ضيِّ واأحيانا  ال�ضالحون،  الأوروبيون  اجتيح  الحين،  ذلك  ومنذ  الجمهور،  هذا  بتنوير 

من  له  حدود  ل  عالم  من  الالتينية،  لأمريكا  ال�ضماوي  المد  اجتاحهم  م�ضى؛  وقت  اأّي  من  اأكبر  جدًا، 

الرجال الم�ضكونين  والن�ضاء التاريخيات، الذين تحول عنادهم الذي  يطم�ص الروؤية  اإلى اأ�ضطورة.

المحترق، ومات وهو يقاتل  الذي علق  في ق�ضره  البروميثي  الرئي�ص  لم نرتح ول لحظة من ق�ضة 

را بعُد؛ انتهاء حياة رئي�ص عظيم طيب القلب وهو  جي�ضًا كاماًل لوحده، وحادثي طيارة م�ضبوهين، لم ُيَف�ضَّ

في عز �ضبابه، وحياة جندي ديموقراطي حر اأنع�ص كرامة �ضعبه.

كانت هناك خم�ص حروب و�ضبعة ع�ضر انقالبًا ع�ضكريًا، فظهر بعدها ديكتاتور �ضيطاني، وهو الذي 

نفذ، با�ضم اهلل، اأول اإبادة عرقية في اأمريكا الالتينية في ع�ضرنا.

في غ�ضون ذلك، ُقِتل ع�ضرون مليون طفل في اأمريكا الالتينية قبل تجاوز ال�ضنة من عمرهم - اأّي اأكثر 

من الذين ولدوا في اأوروبا منذ عام 1970، وكان عدد المفقودين ب�ضبب القمع  ما يقرب من 120،000، 

و�ضعهن في  وتم  الن�ضاء وهن حوامل،  العديُد من  واْعُتِقل  اأوب�ضال،  �ضكان  يمثل جميع  اأن  يمكن  ما  وهو 

�ضجون الأرجنتين، ولكن ل اأحد يعرف مكان وهوية الأطفال الذين تم تبنيهم بال�ضر اأو تم اإر�ضالهم اإلى 

دار لالأيتام باأمر من ال�ضلطات الع�ضكرية.

لأنهم حاولوا تغيير و�ضع الأمور، لقي ما يقرب من مائتي األف من الرجال والن�ضاء حتفهم في جميع 

اأنحاء القارة، واأكثر من مائة األف فقدوا حياتهم في ثالث بلدان �ضغيرة �ضيئة الحّظ  في اأمريكا الو�ضطى: 
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اأن هذا قد حدث في الوليات المتحدة فاإن الرقم المقابل له من  نيكاراغوا وال�ضلفادور وغواتيمال؛ لو 

1،600،000 وفاة دموية خالل اأربع �ضنوات.

هرب مليون �ضخ�ص من ت�ضيلي، البلد الذي يتمتع بتقاليد ال�ضيافة؛ اأّي ع�ضرة في المائة من �ضكانها.

الأوروغواي، بلد �ضغير فيه مليونان ون�ضف مليون ن�ضمة، والتي تعتبر نف�ضها الدولة الأكثر تح�ضرا في 

القارة، فقدت واحدا من كّل خم�ضة مواطنين في النفي.

منذ عام 1979، نتج عن الحرب الأهلية في ال�ضلفادور لجئ واحد كّل ع�ضرين دقيقة تقريبا، لو اأن  

كّل المنفيين والمهاجرين المطرودين من اأمريكا الالتينية �ضكّلوا بلدًا لكان عدد ال�ضكان فيها اأكبر من 

عدد �ضكان النرويج؛ اأجروؤ على ت�ضور باأن هذا الواقع هو واقع �ضاذ، ولي�ص مجرد تعبير اأدبي مثل التعابير 

التي  ا�ضتحقت انتباه الأكاديمية ال�ضويدية.

اإنه لي�ص واقعًا من الورق، ولكنه واقع واحد يعي�ص في داخلنا ويحدد كّل لحظة  الوفيات اليومية التي 

ل تعد ول تح�ضى عندنا، والذي يغذي فينا م�ضدر الإبداع النهم، الم�ضبع بالحزن والجمال، الذي كان 

والمت�ضولون  ال�ضعراء  منا  هناك  فكان  به،  ُخ�ًص  باأن  محظوظًا  بالحنين  والمفعم  المت�ضرد  الكولومبي 

والمو�ضيقيون والأنبياء، والمحاربون والأوغاد، كّل هذه المخلوقات من هذا الواقع الجامح؛ علينا اأن نطلب  

القليل من الخيال فقط، لأن الم�ضكّلة المحورية لدينا هي نق�ص في الو�ضائل التقليدية لنجعل حياتنا اأمرًا 

قاباًل للت�ضديق، هذا يا اأ�ضدقائي هو جوهر عزلتنا.

غطر�ضتهم  اأن  كيف  تماما  نفهم  فاإننا  تعيقنا،  جوهرها  نتقا�ضم  التي  ال�ضعوبات  هذه  كانت  واإذا 

وغرقهم في تاأمل ثقافاتهم الذاتية تجعلهم غير قادرين على اإيجاد و�ضيلة ت�ضلح لترجمتنا وفهم مواهبنا 

العقلية في هذا الجانب من العالم. 

اأن  متنا�ضين  لأنف�ضهم،  ي�ضتخدمونه  الذي  المعيار  بنف�ص  تقييمنا  على  ي�ضرون  اأنهم  الطبيعي  ومن 

ويالت الحياة لي�ضت هي نف�ضها بالن�ضبة للجميع، واأن ال�ضعي لتاأكيد الهوية الخا�ضة بنا هو اأمر تماما �ضاق 

ودموي بالن�ضبة لنا كما كانت بالن�ضبة لهم.

اإن تف�ضير واقعنا من خالل اأنماط لي�ضت لنا ل يوؤدي اإل اإلى جعلنا مجهولين اأكثر، واأقل حرية، واأكثر 

انعزاًل وتوحدًا من اأّي وقت م�ضى؛ لو اأن اأوروبا الموقرة حاولت اأن ترانا من خالل ما�ضيها لكان اإدراكها 

اأكثر عمقًا، لو تذكرت فقط اأن لندن ا�ضتغرقت ثالثمائة عام لتبني اأول جدار في المدينة، وثالثمائة عام 

اأخرى للح�ضول على اأ�ضقف، لوتذكرت اأن روما تخبطت في ظلمات عدم اليقين لأكثر من ع�ضرين قرنا، 

اإلى اأن  ر�ضا بها الملك اترو�ضكان في مرفاأ التاريخ، ولو تذكرت اأن المواطن ال�ضوي�ضري الم�ضالم اليوم، 

غابرييل خو�سيه غار�سيا ماركيز
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الذي يعد لنا وليمة خفيفة من الجبن الخا�ص وال�ضاعات الباردة الالمبالية، كان جنديا من المرتزقة 

الذين ي�ضعون وراء المال وقد اأغرق اأوروبا بالدماء في وقت متاأخر من القرن ال�ضاد�ص ع�ضر، حتى في 

المبراطوري  الجي�ص  لهم  يدفع  الألمان  المرتزقة  من  األفًا  ع�ضر  اثنا  هناك  كان  التنوير،  ع�ضر  ذروة 

اأجورهم؛ نهب روما ودمرها وقتل ثمانية اآلف من �ضكانها.

العفيف  الب�ضيط  ال�ضمال  بتوحيد  اأحالمه  علت  الذي  كروجر،  تونيو  اأوهام  اأج�ضد  اأن  اأق�ضد  ل   

اأولئك  اأن  اأعتقد  ولكنني  مان،  توما�ص  يد  على  عاما  وخم�ضين  ثالثة  منذ  ال�ضهواني،  الجنوب  مع 

عدًل  اأكثر  وطن  اأجل  من  اأي�ضا  هنا  يكافحون،  الذين  الوا�ضحة،  الروؤية  اأ�ضحاب  الأوروبيين 

لنا. روؤيتهم  طريقة  في  النظر  اأعادوا  اإن  بكثير  اأف�ضل  الم�ضاعدة  يد  لنا  يمدوا  اأن  يمكن   واإن�ضانيًة، 

لن يجعلنا الت�ضامن مع اأحالمنا ن�ضعر بالوحدة ب�ضكّل اأقل مما ن�ضعر به، طالما اأنه لم يترجم اإلى اأفعال 

التوزيع  في  بها  خا�ضة  حياة  وجود  واهمًة  تفتر�ص  التي  ال�ضعوب  لجميع  م�ضروع  دعم  اأجل  من  ملمو�ضة 

العالمي .

وتفكيرها،  بها  خا�ضة  اإرادة  دون  ومن  رهينة،  لتكون  �ضبب  اأّي  ولتملك،  الالتينية،  اأمريكا  تريد  ل 

اأن يكون �ضعيها  للح�ضول على ال�ضتقالل والهوية الخا�ضة بها هو م�ضدر اإلهام للغرب، ولم يكن ذلك 

اأمنية، ومع ذلك؛ فاإن التقدم المالحي الذي �ضيق الم�ضافات بين الأمريكيتين واأوروبا قام على  مجرد 

العك�ص باإبراز حدة التباعد الثقافي بيننا.  لماذا تهبنا اأ�ضالتنا نف�ضها في الأدب بهذه ال�ضهولة وترف�ضنا 

بعدم ثقة في محاولتنا ال�ضعبة للتغيير الجتماعي؟ لماذا العتقاد باأن العدالة الجتماعية التي ي�ضعى 

اإليها الأوروبيون التقدميون  لبلدانهم ل يمكن اأن تكون اأي�ضا هدفا لأمريكا الالتينية، مع اأ�ضاليب مختلفة 

لظروف متباينة؟

ل؛ العنف والألم الذي ل يمكن قيا�ضه في تاريخنا هو نتيجة لعدم م�ضاواة قديم ومرارة ل تو�ضف، 

ولي�ص موؤامرة خطط  لها من على بعد ثالثة اآلف فر�ضخ عن وطننا، ولكن العديد من القادة والمفكرين 

الأوروبيين يعتقدون ذلك، مع اأن �ضبيانية الحر�ص القديم  الذين ن�ضوا الإفراط المثمر في �ضبابهم كما 

لو كان من الم�ضتحيل العثور على م�ضير اآخر غير اأن تعي�ص تحت رحمة �ضيدي العالم الكبيرين، هذا يا 

اأ�ضدقائي هو حجم عزلتنا.

وعلى الرغم من هذا ومن القمع والنهب والهجر، فاإننا نتجاوب  مع الحياة؛  ل الفي�ضانات ول الأوبئة 

ول المجاعات ول الكوارث، ول حتى الحروب الأبدية التي امتدت  قرنا بعد قرن، لم تكن بقادرة على 

ة تنمو وتت�ضارع؛ ففي كّل عام هناك 74 مليونا  ِة الإ�ضرار على  الحياة وتجاوز الموت، وهي َمِزيَّ اإخ�ضاع َمِزيَّ

من الولدات اأكثر من الوفيات، اإنه عدد كاف من الحيوات الجديدة لتتكاثر، في كّل عام، وت�ضبح �ضبع 
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اأمريكا  بما فيها دول  الأقل،  الموارد  بلدان ذات  الولدات هي في  نيويورك، معظم هذه  �ضكان  اأ�ضعاف 

الالتينية، بطبيعة الحال. على العك�ص من ذلك، نجحت الدول الأكثر ازدهارا في مراكمة قوى التدمير 

ة،  مثل تلك التي تق�ضي، لي�ص فقط على كّل الكائنات الب�ضرية التي كانت موجودة حتى يومنا هذا مائة مرَّ

ة على كوكب المحن هذا. بل اأي�ضا على الكائنات الحية جميعها منذ اأن تنف�ضت لأول مرَّ

في يوم مثل هذا اليوم قال اأ�ضتاذي ويليام فولكنر: »اأنا اأرف�ص اأن اأقبل نهاية الإن�ضان«، كنت �ضاأ�ضقط 

غير جدير  بالوقوف في هذا المكان الذي كان له، لو لم اأكن اأدرك تماما اأن الماأ�ضاة الهائلة التي رف�ص 

ة منذ بداية الإن�ضانية، لي�ضت اأكثر من  العتراف بها منذ اثنين وثالثين عاما م�ضت هي الآن، لأول مرَّ

تاريخ  خالل  يوتوبيا  مجرد  بدت  اأنها  بد  ل  الرهيب  الواقع  هذا  واأمام  ب�ضيطة.  علمية  احتمالية  مجرد 

الإن�ضانية كّلها، ونحن مخترعي الحكايات، الذين �ضن�ضدق اأّي �ضيء، ون�ضعر اأننا معنيون اأن نوؤمن باأنه 

اإن�ضاء المدينة الخيالية الم�ضادة؛ جديدة و كا�ضحة للحياة، حيث لن  لم يفت الأوان بعد للم�ضاركة في 

اأمر حقيقي  اأن الحب  اأحد قادرعلى اتخاذ قرار عن الآخرين بكيفية موتهم؛ حيث �ضيثبت  يكون هناك 

واأن ال�ضعادة ممكنة، وحيث �ضتح�ضل الأعراق التي حكم عليها مائة �ضنة من العزلة على فر�ضة ثانية على 

الأر�ص اأخيرًا واإلى الأبد.

غابرييل خو�سيه غار�سيا ماركيز
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1983 وليام غولدينغ

 اأديب بريطاني ح�ضل على  جائزة نوبل في الأدب ل�ضنة 1983.

ولد جولدينج في مدينة �ضانت كولمب ماينور في مقاطعة كورنوال ، باإنجلترا في 19 �ضبتمبر/ اأيلول 

1911 ومات في 19 يونيو / حزيران 1993 ودفن في قرية باور ت�ضاك. در�ص العلوم الطبيعية في جامعة 

اأوك�ضفورد ل�ضنتين قبل اأن يغير اخت�ضا�ضه اإلى الأدب الإنكّليزي.  عمل مدر�ضا، محا�ضرا، ممثاًل، بحارًا، 

ومو�ضيقيًا.، حتى والده كان مدر�ضًا. وقد ترعرع ليكون عالما، لكنه ثار على هذا ، وبداأ ، بدًل عن ذلك، 

يدر�ص  الأدب الإنكّليزي بعد �ضنتين في اأك�ضفورد، وكر�ص نف�ضه لالأنغلو�ضاك�ضونية.

اإلى  ان�ضم   .1935 الق�ضائد في عام  له مجموعة من  ون�ضرت  اأك�ضفورد.  �ضنوات في  اأم�ضى خم�ص   

البحرية الملكية في عام 1940 وق�ضى فيها �ضت �ضنوات با�ضتثناء �ضبعة اأ�ضهر في نيويورك و�ضتة اأ�ضهر 

م�ضاعدة اللورد ت�ضيرويل في موؤ�ض�ضة البحوث البحرية. بعد الحرب عاد اإلى التدري�ص، وبداأ في الكتابة 

ة اأخرى. ويعالج في كتاباته ال�ضراع بين العقل والغريزة. فقد تو�ضل اإلى اأن العقل والغريزة �ضيدمران  مرَّ

اأولد  اأنه في رواية ملك الذباب  )1954م(،  يتناول ق�ضة  الحياة مالم يكبح ال�ضمير جماحهما. حتى 

ثم  بدائية،  حياة  ويمار�ضون  الأخالقية،  القيم  جميع  الأولد  ويفقد  جزيرة.  اإلى  �ضفينتهم  بهم  جنحت 

يتذكرون اأن عن�ضر نجاتهم يكمن في التخطيط ل�ضكّل ح�ضاري ما. الق�ضة توحي باأن الح�ضارة ماهي اإل 

�ضتار للعنف الفطري لالإن�ضان.

ا، الروايات التالية:  من اأعماله اأي�ضً

ملك الذباب  )1954(، الورثة )1955م(؛ بنت�ضر مارتن )1956(؛ ال�ضقوط الحر )1959م(؛ القمة 

 1984( ق�ضيرة  روايات  ثالث  ـ  العقرب  الإله  )1981م(؛  الهرم   ،.)1979( الظالم  مرئي  )1964م(؛ 

رواية الرهبان الأولى في عام 1954، ح�ضل على لقب فار�ص عام 1988م.

وليام غولدينغ
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من  الرفيعة  العقلية  اأ�ضحاب  قطاع  فه  عرَّ كما  هنا  اأمامكم  الواقف  المتحدث  منكم  يعرف  من  اإن 

ال�ضحافة البريطانية ف�ضي�ضت�ضلم اإلى  ن�ضف �ضاعة من الكاآبة المتعبة،

ة، رجاًل كبيرًا في ال�ضن ذا لحية بي�ضاء،  تحولت    من المحتمل اأنه عندما وقعت اأنظاركم علي لأول مرَّ

الكاآبة بالفعل اإلى ظالم دام�ص، اأحلك  مايمكن للظلمة اأن تكون، و�ضط توهج الظهيرة، ظالم ل ينقطع، 

ي�ضبه في كاآبته الك�ضوف الكامل لل�ضم�ص؛ ولكن الأمر لي�ص بهذه الق�ضوة؛ اإنني من اأكبر من ح�ضلوا على 

اأرجو  ال�ضخف وال�ضفه؛  اأهم�ص بهذا -  ب�ضيء من  اأ�ضمح لنف�ضي - دعوني  جائزة نوبل �ضنًا، ولذلك قد 

اأّل ت�ضيوؤوا فهمي، فلي�ص برفقتي راق�ضات لالأ�ضف، لن اأغني اأو اأهرج، اأم لعلي �ضاأهرج؟ اأتعجب! فكيف 

لإن�ضان تم تعريفه على اأنه مت�ضائم اأن ُيقحم نف�ضه في اأّي �ضيء مرٍح كالتهريج مثاًل؟ 

اإنكم تعلمون اأنه من ال�ضعب، لأّي اإن�ضان في اأّي عمر، مخاطبة ح�ضد متعلم كالموجود هنا في هذا 

ل  اأنه  القول  ال�ضائع  من  ال�ضن؟  هيبة  ماذا عن  ثم  التهيب،  من  �ضيئا  تفر�ص  الفكرة  اإن مجرد  الجمع؛ 

منت�ضف  في  اإن�ضان  غباء  ي�ضاهي  غباء  يوجد  ل  ال�ضن.  ح�ضنا؛  في  الطاعن  غباء  ي�ضاهي  غباء  يوجد 

العمر اأي�ضا، قبلت بلقب »مت�ضائم« منذ خم�ضة وع�ضرين عاما بدون تفكير، ولم اأكن اأدرك اأن ذلك اللقب 

�ضيلت�ضق بي باقي حياتي كما ح�ضل؛  تماما كما حدث مع راكمانينوف.  اإن اأخذنا مثاًل من فّن اآخر، في 

معزوفته المو�ضيقية التي ا�ضتهر بها، والتي كان يعزفها على النغمة الحادة ل�ضلم �ضي ال�ضغير؛ لم يكن 

النقاد  يعزفها، كذلك كثيرا ما قام  اأن  المو�ضيقي قبل  الحفل  ينزل عن خ�ضبة  اأن  له  ي�ضمح  اأّي جمهور 

بالتنقيب والنب�ص  داخل كتبي لكي يجدوا �ضيئا يبدو يائ�ضا ومحبطا، ول اأعرف لماذا كانوا يفعلون ذلك؛ 

فاأنا �ضخ�ضيًا ل اأ�ضعر بالإحباط، وبالفعل حاولت اأن اأبدل تلك الفكرة عن طريق تو�ضيح نف�ضي، وبناًء على 

ا�ضتجواب نقدي، �ضميت نف�ضي المت�ضائم العالمي، وبنف�ص الوقت المتفائل الكوني، 

اأود اأن اأظن اأن اأّي �ضخ�ص لديه ح�ص لغوي عاٍل �ضيفهم اأنني كنت اأق�ضد دللًة �ضمنيًة لكّلمة »كوني« 

اأكثر من معناها الحرفي على الرغم من اأن مفردتي »عالمي« و »كوني« تعنيان نف�ص ال�ضيء في الأ�ضل.

التي  القواعد  بوا�ضطة مجموعة من  عاِلٌم  ين�ضُئه  كون  في  بالتفكير  اأهتم  اأنني عندما  اأق�ضد طبعًا   

واأحني  واأخ�ضع  مت�ضائمًا   اأكون  حينها  بال�ضرورة،  للتكرار  وقاباًل  متماثاًل  يكون  الإن�ضاء  هذا  اأن  تحدد 

راأ�ضي لع�ضوائية نظام الإله الأعظم؛ اأنا متفائل عندما اأفكر بالبعد الروحاني، ذلك البعد الذي يجبر فيه 

النظاُم المعرفي العالم َعلى تجاهله؛ اإن �ضهرة جائزة نوبل َطبَّقت ْ الآفاَق، لذلك اأخذ النا�ص يقتب�ضون من 

اأعمالي، واأنا ل اأفهم لماذا علي اأّل اأ�ضترك في هذا الت�ضلية الع�ضرية؛ حاولت قبل ع�ضرين عاما اأن اأحدد 

الختالف بين نوعين من الخبرة في عقل اإحدى �ضخ�ضياتي، ثم بعد ذلك اأخلق منها فو�ضى وت�ضابكات؛ 

لقد كانت تلك ال�ضخ�ضية في ال�ضجن.

وليام غولدينغ
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»تجري القطارات على ال�ضكة طوال اليوم، ك�ضوف ال�ضم�ص اأمر متوقع، معالجة البن�ضيلين لاللتهابات 

الغمو�ص،  النهار  �ضوء  يزيل  عام،  وراء  عاما  اليوم،  طوال  معين؛  ترتيب  وفق  وتن�ضطرالذرة  الرئوية، 

ويك�ضف عن الحقيقة غير المتحيزة، والتي يمكن فهمها وا�ضتخدامها؛ يف�ضل المب�ضع وكذلك  المنظار، 

وي�ضبح  جهاز ك�ضف الذبذبات اأقرب اإلى ال�ضحة في ر�ضد �ضلوك المادة«، 

»ولكن حينها، وطوال الوقت �ضيتّم وزن الفعل على الميزان، ولن يظهر اأنه غير مالئم؛ غير محظوظ  

وغير حكيم، بل �ضيتّم وزنه بمعيار الخير وال�ضر؛ هذه هي الطريقة  التي ن�ضميها: الروح تتنف�ص من خالل 

الكون ول تلم�ضه؛ فهي تلم�ص  فقط الأ�ضياء المظلمة المحبو�ضة، التي لي�ضمح لها بالتوا�ضل؛ فهي تلم�ص 

وتحاكم وتعاقب ثم ترحل، كاّل العالمين حق، و ل يوجد ج�ضربينهما«، 

توقعه  مايمكن  اآخر  فاإنه  �ضيء  ظهر  اإْن  وكذلك  م�ضلية،  فكرة  هي  بالفعل  ج�ضر  يوجد  اأنه  فكرة 

الهام�ص  على  كملحوظة  )بالفعل،  بداية،  له  كان  الكون  اأن  الآن  نعلم  اإننا  الكّلمات؛  تلك  ُكتبت  اأن  منذ 

لم  اإذا  بفح�ضه؛  لكم  اأ�ضمح  ول  ب�ضيطًا  دلياًل  لكم  اأقدم  الوقت،  طوال  عرفنا  لطالما  اأنه  اأقول  دعوني 

اللحظة  لتلك  الو�ضول  ا�ضتطعنا  ا  كنَّ واإل ما  بالفعل،  اإذن قد م�ضى  الالنهائي  بداية فالوقت  يكن هناك 

التي نحن فيها الآن. ونحن نعلم اأي�ضًا، اأو على الأقل اأنه لأمر جدير بالحترام من الناحية  العلمية اأن 

العلماء  اأن معظم  وبما  للتطبيق،  قابلة  الطبيعة  قوانين  تعود  ل  الأ�ضود  الثقب  منت�ضف  في  اأنه  نفتر�ص 

الب�ضرية  نجد  فاإننا   ، علميٍّ غيَر  يكون  ما  نادرًا  منهم  تدينًا  الأكثر  واأن  الدينية  النزعة  من  �ضيء  فيهم 

في و�ضع هزلي؛ اإن الإدراك العلمي للعالم يوؤمن باحتمالية حدوث المعجزات في داخل الثقب الأ�ضود، 

»اأنا  مقولة  ويتبع  بالمعجزات،  يوؤمن  الواقع  في  كاّلهما  خارجه؛  بوجودها  الديني  اإدراكه  يوؤمن  بينما 

 اأوؤمن بال�ضيء لأنه غير معقول«، المجد هلل في الأعالي، لذلك لن تجد مني  جرعة مخففة من الت�ضاوؤم.

الخطر الأعظم الذي يواجهك يتمثل بمعلم قديم انجرف كثيرًا ون�ضي اأنه ل يخاطب تالميذه في ال�ضف، 

وقد ياأخذ الغرور رجاًل في ال�ضبعينيات من عمره فيعتقد اأنه قد �ضهد كّل �ضيء وعلم بكّل �ضيء؛ قد يعتقد 

اأن مجرد مرور ال�ضنوات الطويلة عليه ي�ضمن له اكت�ضاب الحكمة، وي�ضمح له باإعطاء الن�ضائح والمواعظ، 

اأو  والخم�ضين  الثنين  بعمر  �ضبابهما  زهرة  في  ماتا  م�ضكينان  �ضابان  وبيتهوفن  �ضك�ضبير  اأن  يعتقد  قد 

الثالثة والخم�ضين! واأنَّى لهوؤلء ال�ضباب ال�ضغار اأن يعلموا �ضيئًا عن اأّي �ضيء؟ ولكن في منت�ضف الليل، 

اأكثر من  بال�ضن  التقدم  بعمق في عيوب  للتفكير  ي�ضت�ضلم  قد  اآخر  ويمر عام  ال�ضاعة  تدق  ربَّما، عندما 

اأحد هوؤلء  بها  تعثر  الواقع، جملة قد  �ضعر  بعين العتبار في جملة تدعى  ما ينظر  ربَّ بَمِزّياته؛  التفكير 

ال�ضباب بالم�ضادفة، كما هو الحال، بما اأنه لم ين�ضج بالقدر الكافي لينجح في هذا الأمر اأثناء �ضنوات 

حياته، وقد كتب: »على النا�ص اأن يتحملوا الذهاب ) بالتفكير( اإلى هناك كما يتحملون المجيء اإلى هنا«؛ 
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العجوز محق في كونه  العجوز، هل  الم�ضيطرة على طبيعة  المرح  التفكير من روح  ربَّما يعدل مثل هذا 

�ضعيدًا؟ األ يوجد ما هو قبيح في روؤيته البهيجة لنهايته؟

 �ضعر Goon or McGonagall هو من اأ�ضواأ �ضعر لأ�ضواأ �ضعراء في تاريخ الأدب الإنكّليزي،
✻

�ضوفوكّلي�ص الأثيني العظيم

اأعطى  راأيه النهائي

اأن موت  الحب في ال�ضدر

كان مثل الهروب من وح�ص البرية،

اأّي كاّلم  يمكن اأن تح�ضل عليه اأف�ضل من هذا؟

كان في الثمانين عندما قال ذلك،

لكن عندما �ُضِئلت  »نينن دو لنكّلوز«

نف�ص ال�ضوؤال قالت: ل

وكانت ودودة ب�ضكّل غير ماألوف 

حتى وهي في الثمانين،

من الوا�ضح اأن التقدم في العمر ل يحتاج اإلينا، ول اإلى عاداتنا البالية بتنوعها الالنهائي؛ دعونا َنُكْن 

مراعين لم�ضاعر الآخرين، واأّل نكوَن جديين ولو لبرهة؛ اأنا نف�ضي اأواجه خطرًا اآخر، اإنني ل اأتحدث بلغة 

محلية �ضغيرة، والتي ربَّما تكون واحدة من �ضتمائة لغة موجودة في نيجيريا، وبالطبع فاإن قيمة اللغة، اأّي 

لغة، ليمكن قيا�ضها.

الن�ضبية لالأعمال الأدبية ل تقا�ص  اأن القيمة  اإليتي�ص  اليوناني  ال�ضاعر  1979، و�ضح  في جائزة عام 

بعدد الجمهور، ولكن التكريم الأكبر، من وجهة نظري، والذي يمكن منحه للجانكم، هو ل�ضعيها الدائم 

والم�ضتّمر للبحث عن القيمة في العمل، بغ�ص النظر عن عدد النا�ص الذين يمكنهم اأو ل يمكنهم قراءته؛ 

تحدث ال�ضاعر ال�ضاب جون كيت�ص عن ال�ضعراء اليونانيين الذين »ماتوا �ضعداء على ب�ضاط اأخ�ضر، وخلفوا 

جمياًل  يكون  اأن  ال�ضغير  لل�ضيء  يمكن  وبالتاأكيد،  الحقيقة،  �ضغير«؛ في  لجمهور  عظيمًا  �ضعرًا  وراءهم 

اأي�ضًا، واقتبا�ضي لكم من �ضاعر نثرا اآخر، على الرغم من اأنني كذلك �ضاعر نثر، �ضيجعلكم تدركون بم 

يتعلق قلبي - قال بن جون�ضون:

وليام غولدينغ
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 »لي�ص النمو ك�ضجرة

اأو ب�ضكّل �ضخم، هومايجعل الإن�ضان اأف�ضل،

ولي�ص هو التعمير لفترة طويلة مثَل �ضجرة البلوط ، لثالثمائة عام،

 لتقع  في النهاية  كجذٍع جافٍّ وبال حياة، 

ْنَبِق الق�ضيرَة، و التي تمتد ليوم واحد اإن حياة الزَّ

 في �ضهر مايو، اأكثُر جماًل

على الرغم من اأنها تقع وتموت في نف�ص الليلة،

اإنها  زهرة من �ضياء،

تكون الحياة اأكمَل عندما تكون ق�ضيرة،« 

من  اأقرانهم  مع   مقارنتهم   يخ�ضون  ل  الذين  والكتاب  بال�ضعراء  تزخر  الإنكّليزية،  لغتي،  اأن  اأوؤمن 

تعاني  يومنا هذا  اللغة في  اأ�ضبحت  المعا�ضرين؛  كانوا من  اأم  القدماء  اأكانوا من  �ضواٌء  اأخرى،  لغة  اأّي 

ْنَبِق الرقيقَة؛  من ا�ضتخدامها وا�ضع المجال، فهي ت�ضبه في ذلك �ضجر البلوط ال�ضخم، ولي�ص اأزهار الزَّ

المفاو�ضات  والعلوم،  المالحة  والإعالنات،  لالإعالم  كو�ضيلة  اليوم  العالم  اأنحاء  اللغة في جميع  تنت�ضر 

تتعر�ص  التي  اللغَة  فاإّن  لذلك  اأحاديثها،  في  يوميا  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  مئات  وت�ضتخدمها  والموؤتمرات، 

لمثل هذه ال�ضغوطات من المحتمل اأن ت�ضبح ه�ضة؛  عندما يتحدث الرجل بالإنكّليزية فاإنه اأحيانا يعتقد 

اأنه يوجه كاّلمه لجمهور �ضغير ومحدد اأو لعائلته اأو اأ�ضدقائه فقط، من المحتمل اأنه كان يفكر ب�ضوت 

عاٍل، اأو يتحدث اأثناء نومه، ليكت�ضف لحقا اأنه، وبدون ق�ضد، يوجه كاّلمه لفئة وقطاع كبير من العالم؛ 

اإنها حقا فكرة مرعبة، في هذا العام، واأنا محاط بالعديد من ال�ضعراء الأمريكيين، ينتابني �ضعور مبهج 

للغة  مختلفة  بلهجات  يتحدث  النا�ص  من  كبيرًا  عددًا  اأن   من  الرغم  على  اأنه  حقيقة  في  اأفكر  عندما 

الإنكّليزية؛ اأعداد من النا�ص اأكبر من الموجودين في جزيرة بعيدة على ال�ضاحل الغربي لأوروبا، ولكنها 

تبقى لهجاٍت مختلفًة للغة الإنكّليزية المركزية، 

�ضخ�ضيا ل اأ�ضتطيع تحديد ما اإذا انت�ضرت تلك اللهجات الكثيرة غيُر المفهومة لكّل الأطراف  ب�ضبب 

الم�ضافات ب�ضكّل اأ�ضرع من اأن يتمكن التلفاز والقمر ال�ضناعي من توحيدها، وفي نف�ص الوقت يتّم فهم  

الكاتب الإنجليزي فهما فوريًا اأو فهما جزئيًا من قبل ماليين النا�ص؛ فنقاده مق�ضورون على  عدد النا�ص 

القادرين على قراءة اأعماله، 
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وي�ضتنزفه  عنه  ماين�ضر  كان غام�ضا  مهما  اأ�ضواأ،  هو  ما  على  تعرفه  الهروب من  الكاتب  ي�ضتطيع  ل 

ه »�ص« - ين�ضر مقاًل محمال بتاأكيد �ضاخط على اأنه ل يتفق مع اأّي  ويقتلع اأح�ضاءه ؛ مرا�ضل ما - وْلُن�َضمِّ

كّلمة فيه،  اأفكر متوج�ضا بالعالمة التي اأقدمها، والتي كانت يوما هدفا متحركا ولكنها الآن بالتاأكيد تعد 

هدفا ثابتا اأمام تلك ال�ضفوف الم�ضغوطة من هوؤلء الذين اإذا ُترك لهم الختيار َلختاروا اأن  ُيْرُدوِني 

قتيال بالر�ضا�ص، حتى وين�ضتون ت�ضير�ضل، اأ�ضهُر بني قومي واأكثُرهم تميزًا لم ينُج من ذلك؛ قام اأحد 

النقاد بتعليق فكاهي لذع بخ�ضو�ص ح�ضول ت�ضير�ضل على الجائزة: »هل تم منحه تلك الجائزة تقديرا 

ل�ضعره اأم لنثره؟«، بالتاأكيد، اعتباراٌت كهذه هي ما تجعلني اأواجه - على ما اأعتقد - �ضعوبة  في التخيل، 

وبالطبع �ضعوبًة في كتابة تلك المحا�ضرة  اأكبَر من �ضعوبة كتابة اأّي ن�ص يقاربها في الطول، منذ تلك 

الفرق  اإن  الدرا�ضية؛  المواد  من  في مجموعة  المقالت  من  اأكتب مجموعة  كنت  عندما  الخوالي  الأيام 

الوحيد الذي اأ�ضت�ضعره هو اأنني اليوم اأكتب على مكتب اأكبر، والتعليقات التي �ضاأتلقاها على اأدائي �ضوف 

ُتن�ضر على نطاق اأو�ضع،

اأنه  يزعم  الذي  المو�ضوع  عن  بالتحدث  الرجل  هذا  �ضيبداأ  متى  �ضوؤال؛  بالكم  في  يخطر  قد  والآن 

�ضاحُبه؟ من  المفتر�ص اأن يتحدث الآن عن الرواية؛ األي�ص ذلك ما تفكرون فيه؟! ح�ضنا؛ �ضاأتحدث عنها، 

ولكن لفترة �ضغيرة فقط، كما لو كانت �ضيئًا على هام�ص الحديث؛ الحقيقة هي اأنه على الرغم من اأن 

كّل المو�ضوعات التي ُمنحت الجوائز كان لها اأهميتها المتفردة اإل اأنه لي�ص هناك واحد منها قادر على 

اأن يكون قائمًا بذاته، حتى الرواية؛ ولو تمكنت من الرقي وال�ضعود اإلى قمة برج من العاج فاإنها لن تجد 

لنف�ضها جمهورًا اإل اأولئك الذين يملكون اأبراجًا من العاج،

ة اأخرى، اأتحدث  اعتقدت دائمًا اأن اآفاق الرواية �ضعيفة وتفتقر ل�ضيء ما؛ دعوني اأقتب�ص من نف�ضي مرَّ

عن الأولد الذين يكبرون - ول اأق�ضد اأولدا ا�ضتثنائيين - ولكن عن اأولد عاديين.

الغرب  الحرب،  الجن�ص،  عن  كتب  فهناك  فئات«؛  في  ي�ضنفونها  ولكنهم  الكتب،  ال�ضبية  م  ُيَقيِّ »ل 

الأمريكي، ال�ضفر والخيال العلمي، َيقَبل الفتى اأّي �ضيء من الفئة التي  يعرفها، ولن يجازف بتجربة نوع 

ينبغي عليك  الذي جربه من قبل،  الخليط  نف�ص  اأنه  ليعرف  الزجاجة  العالمة على  اأن يجد  اآخر؛ عليه 

على  قتل  فيه جريمة  لي�ص  كتاب  قراءة  في  يعاني �ضعوبًة  قد  اأو  اأخ�ضر  بغالف  البولي�ضية  روايته  تغليُف 

الإطالق؛ اإنني اأتحدث عن الأ�ضخا�ص العاديين، وهم الغالبية العظمى منا، لي�ص بال�ضرورة الأذكياء اأو 

الموهوبين، وهم منظمون بالفعل، ولكنهم َيْبَقْون في مناأى عن كمية كبيرة من الحقائق غير الم�ضت�ضاغة، 

ونفاياتها من التقنيات التجارية المخ�ض�ضة للبيع. 

وليام غولدينغ
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ما الفر�ضة التي اأمام الأدب للمناف�ضة اأمام اأنواع معينة من الت�ضلية التي ُتعر�ص عليهم طوال اليوم؟ 

ل اأفهم كيف ُيعد الأدب بالن�ضبة اإليهم �ضيئًا ب�ضيطًا ومكررًا، ومجرَد �ضيء لملء اأوقات الفراغ عندما ل 

اأقل وح�ضيًة بكثير  اأمامهم، بال �ضك، حياة  اأفالم عن الغرب الأمريكي في التلفاز؛ �ضيكون  يكون هناك 

من اأ�ضالفهم في القرن التا�ضع ع�ضر، و�ضيكونون اأقلَّ اإيمانًا واأقل خوفًا، ولكن، وكما َتْطُرُد العملُة الرديئة 

اأو  اأحكامًا قيمية فا�ضدة  باأّي قدرة ن�ضدر  الثقافة الرفيعة؛  الثقافة المتدنية تطرد  العملَة الجيدة، فاإنَّ 

متخلفة، واأّي م�ضتقبل هناك اإذن لل�ضعر، للكتابات الأدبية، للجراأة الحقيقية على الم�ضرح وللروايات التي 

تحاول اأن تنظر اإلى العالم نظرة جديدة ب�ضالبة واإ�ضرار؟«

لقد كتبت ذلك منذ خم�ضٍة وع�ضرين عاما على ما اأعتقد، وقد تطورت العملية فيما يتعلق بالرواية، 

ولكنها لم تتح�ضن؛ فقد �ضار ت�ضنيف الفئات يظهر ب�ضكّل اأكبر واأعمق، و�ضارت المناف�ضة من قبل و�ضائل 

الإعالم الأخرى اأ�ضر�ص.

ِعي الخلود، اأما »الق�ضة« فهي �ضيء اآخر؛ نحن  ح�ضنا؛ في النهاية لم يعد للرواية بنية، ومع ذلك َتدَّ

نحب اأن ن�ضمع عن  �ضل�ضلة من  الأحداث، ولكّن اهتماَمنا ثانويٌّ بمدى �ضحة  هذه الأحداث وتتابعها، كما 

تظهرالتحقيقات ال�ضحافية؛ تماما مثل اأ/ �ضام جولدن، رحمه اهلل، فقد اأراد ق�ضة تبداأ بزلزال ثم تتطور 

اإلى ذروة الحدث. نحن نحب المقدمات الجيدَة، ولكننا نجد �ضعادة ق�ضوى في ت�ضل�ضل الأحداث الذي 

يوؤدي اإلى نهاية ُمر�ضية؛ دعوني اأقول  بب�ضاطة ومبا�ضرًة: عندما يهلل الأطفال وي�ضرخون ب�ضبب ماأ�ضاة 

طفولية اأو ب�ضبب ال�ضعور بالملل فاإنهم بمجرد اأن نحت�ضنهم ونجعلهم يجل�ضون على �ضاقينا ونبداأ برفع 

اإذا اقت�ضى الأمر بقولنا: »في ليلة من الليالي،،« فاإنهم �ضرعان ماي�ضمتون ويهدوؤون ويبدوؤون  اأ�ضواتنا 

الكتب، في �ضجن يدعوه  اأغلفة  الق�ضة حبي�ضة  ولكن  الق�ضة معنا،  �ضتبقى  بانتباه؛ دائما ما  بالإن�ضات 

الغرب بـ »الرواية«؛ فماذا عن ذلك ؟ 

التعقيدات في  يكفي من  ما  لدينا  للق�ضة؛ نحن  العنان  اإطالق  الرواية في  �ضكّل  يفلح  لن  بالتاأكيد، 

الحياة، في الفّن وفي الأدب حتى من قبل اأن نحفظ الأ�ضكال الميتة المتحجرة، وحتى بدون اأن ن�ضو�ص 

اأنف�ضنا  ونبعثرها مع العقم البيزنطي؛ نعم، في هذه الحالة، فْلَتَدع الرواية َترحْل، ولكن ما الذي �ضيرحل 

اأن ننظر قبل  لنا  الرواية ت�ضمن  اإن  الإن�ضانية!  للروح  اأهمية عظيمة  معها؟ بالطبع �ضيرحل �ضيء ي�ضكّل 

وبعد، واأن نتخذ اإجراًء تجاه الخطوة التي نختارها، واأن نقراأ مرارا وتكرارا، واأن نغفل اأ�ضياًء، واأن نرجع 

اأن  يمكننا  ولكن  وغلقه،  فتحه  يمكننا  ل  كيان  وودود،  ومتاح  ومفيد  متوا�ضع  كيان  الق�ضة  اإن  للخلف؛ 

ة اأخرى؛ كيان يدوم لالأبد، ن�ضتخدمه لقراءته ثم اإعادته على الرف مرَّ
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لكنها، بب�ضاطة، تقف  حاجزا بيننا وبين مفهوم �ضالبة الإن�ضان؛ ل يوجد اأّي و�ضيلة اأخرى يمكننا اأن 

نعي�ص فيها لمدة طويلة وبحميمية مع ال�ضخ�ضية مثل الرواية، تلك هي الخدمة التي تقدمها الرواية، اإنها 

توؤدي دورا بالغ الأهمية، األ وهو اإنقاذ فردية وكرامة الفرد والحفاظ عليها، �ضواء اأكان رجال اأم امراأة اأم 

طفال؛ اأعتقد اأنه لي�ص باإمكان  اأّي فّن اآخراأن يدخل ويخترق عقل وج�ضد اأحدهم ليهبه حياة اأخرى، هذا 

ي�ضمن اأنه على الأقل �ضينظر اإلى الإن�ضان على اأنه �ضيء ما اأكبُر من مجرد الإن�ضان،  من مجرد رقم 1 

�ضمن المليار من المليار اإن�ضان الموجودين على الأر�ص، لقد تحدثت عن برج العاج وعن الأهمية الفريدة 

�ضيف، بعد اأن تحدثت عن راأيي في الرواية، اأن تلك الدرا�ضات 
ُ
لكّل درا�ضة من درا�ضاتنا، ويلزمني الآن اأن اأ

تت�ضابك مع بع�ضها: الأدب مع باقي الدرا�ضات، ولكننا ب�ضراحة نواجه م�ضكّلتين: اإما اأننا ُنلغي وجودنا 

على وجه الأر�ص، اأو اأننا نقلل من خ�ضوبة الأر�ص تدريجيا حتى نف�ضدها تماما؛ هل يحتاج الأمر اإلى كاتب 

ها بع�ضًا؟ ليمكنني هنا تناوُل  خيال علمي حتى يو�ضلك اإلى الراحة الباردة باأن الم�ضاكّل تلك َيْنفي بع�ضُ

مو�ضوع  الم�ضكّلة الوحيدة  التي تعد كارثًة عاجلًة؛ �ضيكون من عدم الإح�ضا�ص بالم�ضوؤوليَّة من طرفي  اأن 

اأحول تلك المن�ضة الآن اإلى منبر لخطاب م�ضاد  للطاقة النووية، ولكنه من عدم الإح�ضا�ص بالم�ضوؤوليَّة 

غِفَل المخاطر التي تحيط بنا  في تلك الآونة من التاريخ؛ اإنكم تدركون تلك المخاطر تماما كما 
ُ
اأي�ضا اأن اأ

اأعيها اأنا، غالبا عندما يقال ما ل يقال، وعندما نفكر فيما ل يتّم التفكير فيه، حينها يجب اأن نتوجه اإلى 

�ضك�ضبير، ولي�ضعني اإل اأن اأقتب�ص لكم من م�ضرحية هاملت عندما كان يخاطب جمجمة المهرج الميت 

ويقول: 

�ضيدتي  غرفة  اإلى  تذهب  اأن  عليك  لهذا؟  حزين  اأنت  هل  الآن؟  يبت�ضم  اأحدًا  تجعل  اأن  »ليمكنك 

وتخبرها اأن كمية وكثافة المكياج الذي تغطي به وجهها لم يعد َيُهْم لأنها �ضتنتهي اإلى ما انتهيت اإليه ذاَت 

يوم؛ هذا ما�ضيجعلها ت�ضحك عليه«،

اإنني  والأنواع؛  والأحجام  الأ�ضكال  كّل  من  جماجم  هناك  �ضيكون  لأنه  لل�ضيدة،  ظالم   اأنني  اأعتقد 

، ل يوجد اأّي اقتبا�ص اآخر يمكنه اأن يغطي كّل هذه القذارة، نوع اآخر من ال�ضعر في  يٍّ اأتحدث ب�ضكّل َعَر�ضِ

الواقع؛ كان يجب اأن اأذكر �ضيئا بخ�ضو�ص ذلك الخطر وقد فعلت،  وليمكنني اأن اأفعل اأقل من ذلك طالما 

اأن الأمر له كّل هذه الأهمية، اأما الخطر الآخر فهو الأ�ضعب في  محاربته فدعوني اأقتب�ص من فائز اآخر 

بجائزة نوبل ) ت، �ص، اإليوت(، عندما تواجه  �ضاللتنا نهايتها لن ُي�ضَمع للمواجهه اأّي دوي، بل �ضتنتهي 

باأنين �ضعيف )لم يكن الإن�ضان قادرًا على مواجهة الحياة، و�ضتكون قدرته على مواجهة الموت اأقل(؛ لبد 

ة الأولى مكانًا �ضحريًا  اأن الأمر كان اأقرب اإلى ال�ضبعين عامًا اأو ال�ضتين عامًا الما�ضية؛ حيث اكت�ضفت للمرَّ

وارتبطت به، كان هذا على ال�ضاحل الغربي لبالدنا، على �ضاطئ البحر بين ال�ضخور؛ تاآلفت  منذ  وقت 
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الوقت  وال�ضم�ص م�ضتمتعا بهم في نف�ص  الأر�ص والقمر  الم�ضترك بين  الرائع  المتبادل  التاأثير  مبكر مع 

الذي اأّكد لي فيه اأنني من الناحية العلمية  غير قادر على القيام باأّي فعل موؤثر من على بعد، كان هناك 

اأكثر من المعتاد، ويتراجع للخلف ويك�ضف لي عن  اأطوار القمر يزيد فيها المد والجزر  طور معين من 

تجويف �ضغير ظننته كهفًا على ما اأذكر؛  كان هناك تنوع حياتي حول كّل هذه ال�ضخور وفي برك الماء 

ة واحدة اأو مرتين بتاأثير من ال�ضماء،  المنت�ضرة بينها؛ ولكن هذه البركة البعيدة في الأ�ضفل ظهرت مرَّ

خالل هبة اأوقات الإجازات المتميزة  التي �ضمحت لي باأن اأكون بالقرب منها، في تلك الإجازة الأخيرة 

قبل اأن يوؤوي ذلك البحر العميق الغام�ص قاطنيه الغريبين الذين لم اأجد مثلهم في اأّي مكان اآخر. الآن 

اأ�ضتطيع اأن اأتذكر، وحتى اأن اأ�ضعر به على اأنه اإدراك �ضغوف بالكائنات الحية مع كّل اأ�ضرارها وغرابتها، 

اأو  المتميز  الرتباط  اأ�ضف  اأن  اأ�ضتطيع  ل  لالأ�ضف  )ولكن  وجدانية،  م�ضاركة  اأو  تعاطف  اأنه  على  ولي�ص 

الإثارة تلك(، اإنها كانت، بل اإنهن كن حقيقيَّات مثلي تماما؛ لقد بدا الأمر  كما لو اأن مركز الكون كان 

، وفي متناول يدي، مزهرا على بعد م�ضافة كف اليد فقط، داخل المياه الراكدة، كانت  هناك اأمام  ناِظَريِّ

هناك كائنات رمادية وخ�ضراء وبنف�ضجية تدب فيها الحياة بو�ضوح، كانت اكت�ضافا، �ضيئا اأكثر من مثير، 

ا الفرح بذاته، اإلى اأن  �ضو�ضت الموجات الأولى  للمياه الروؤية،  واأكبر من اأّي �ضعادة؛ كانت الحياة؛ معًا كنَّ

وقامت باإخفائهن.

ة اأخرى اإلى بريطانيا، اأبعد مايمكن عن البحر، حملت معي    عندما انتهت اإجازة ال�ضيف وعدت مرَّ

معي  نف�ضه  الكهف  حملت  اأني   بالأمر  والغريب  خا�ص،  كنز  وكاأنها  ا�ضم  بال  كان  الذي  الكهف   ذكرى 

ومخلوقاته التي توردت واأزهرت ب�ضكّل في غاية الغرابة، وفي ليالي الأرق والخوف من الخوارق اأتوقف عن 

ى وتت�ضلق بين ح�ضائ�ص ال�ضخور؛  التفكير بمراحل القمر، واأعود بفكري اإلى المخلوقات التي كانت تتلوَّ

انح�ضار  القمر عند  اأرقب �ضياء  الكهف  اأمام  نف�ضي  اأجد  بعيدًا،  لو كنت  اأوقات، وحتى  تاأتي علي  كانت 

الماء، هادئ النف�ص بمراأى جمال عالمنا ال�ضاحر،

 - من عطلة  اأكثر  لي�ضت  اأنها  على  الآن  اأراها  لأني   - العطلة  تلك  تزال  وما  الزيارة  تلك  بعد  عدت 

هناك، ومازالت تنبثق من ينابيع المياه المنخف�ضة، واإذا ا�ضتطعت النحناء لالأ�ضفل ب�ضكّل كاف �ضتكون  

قادرا على روؤية الداخل؛ لم يعد يعي�ص �ضيٌء هناك؛ المكان نظيف الآن، وما يدعو لل�ضخرية، اأن الرمال 

ة،  اليوم نظيفة، والمياه نظيفة وال�ضخور نظيفة اأي�ضًا؛ لقد حفرت المخلوقات التي عا�ضت هناك ذات مرَّ

وتعلقت بال�ضخور فجوتين كمحاجر العين، وبهذا يمكنك اأن ت�ضت�ضلم لخيالك باأنك تنظر اإلى جمجمة، 

واأنه لي�ص هناك حياة. اأكانت تلك عملية للطبيعة؟ اأكان ذلك زيت وقود؟ اأكانت نفايات اأو موادا كيميائية 

خطيرة مميتة تلك التي قتلت جانب ال�ضحر والغمو�ص الذي نتمتع به في الطفولة؟ ل اأ�ضتطيع اأن اأحدد، ول 
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يهم اأن اأفعل؛ ما يهم هو اأن ذلك مثال �ضغير على طريقة من ماليين الطرق التي نقوم بها باإفقار الكوكب 

الوحيد الذي ي�ضلح لأن نعي�ص عليه.

ح�ضنا؛ الآن ماذا يجب على الأدب اأن يقول بخ�ضو�ص ذلك؟ نحن نملك حوا�ضب اآلية واأقمارا �ضناعية، 

نحن لدينا اأبرع الآليات التي يمكنها اأن تقوم باإهباط اآلة معقدة على كوكب بعيد، وتعود بتقارير عنه، وما 

اإلى ذلك؛ اأنتم تعرفون ذلك كّله، حتى اأف�ضل مما اأعرف اأنا؛ ما يملكه الأدب هو الكّلمة  فقط، هو بالتاأكيد 

مجرد اأداة بدائية تماما كالفاأ�ص التي تك�ضر ال�ضوان اأو حتى كالإزميل النحا�ضي الذي ا�ضتخدمه الإن�ضان 

في حفر �ضورته على الحجر، تلك الأداة ت�ضنع اأداًء �ضعيفا مقارنة بما تفعله منتجات �ضريحة �ضيليكون 

واحدة، ولكن تذكر ت�ضير�ضل، الذي على الرغم من النقد الالذع ال�ضاخر له اإل اأنه فاز بجائزة نوبل، لي�ص 

على �ضعره ول على نثره؛ لقد ح�ضل عليها على �ضفحة واحدة من الجمل الب�ضيطة التي لم تكن �ضعرًا ول 

نثرًا، ولكنها كانت ما اأ�ضميه �ضعر الواقع المحنك، لقد كانت جماًل منطوقة مليئة بال�ضغف، وكانت ت�ضكّل 

تمامًا  قلَب �ضجاعة وجراأة الإن�ضان؛ نحن من عا�ص تلك الأوقات، نعرف باأن �ضعر ت�ضير�ضل الواقعي قام 

بتغيير التاريخ، من المحتمل اأن الإزميل النحا�ضي الناعم لي�ص اأداًة �ضعيفًة باأي حال من الأحوال؛ قد تثبت 

الكّلمات من خالل الإخال�ص، المهارة وال�ضغف، ومن خالل حّظ الكاتب، اأنها اأقوى �ضيء في العالم،  قد 

ا يفكر فيه  تحرك الكّلمات الرجال لكي يتحدثوا اإلى بع�ضهم البع�ص لأن بع�ضًا من هذه الكّلمات ل تعبر عمَّ

ا يفكر فيه قطاع كبير من العالم باأكمله؛ فهي ت�ضمح لالإن�ضان اأن يتحدث لآخر، وت�ضمح  الكاتب فقط، بل عمَّ

لالإن�ضان الذي يم�ضي في ال�ضارع اأن يتحدث لمن يم�ضي اإلى جانبه حتى يتحول تماوج الماء اإلى مد وجزر 

عظيم ي�ضري في قلب كّل الأمم- مد وجزر يحمل معه المنطق، يحمل تحذيرا �ضحيًا ب�ضيطًا، مد وجزر ل 

يمكن للحكام ول المفاو�ضين اأن يتجاهلوه، وبالتالي تبداأ الأمم في التحدث ب�ضدق اإلى بع�ضها  البع�ص، 

ثم ينبعث الأمل في اأننا قد نتعلم كيف نكون معتدلين، محافظين واألَّ ن�ضتهلك من كنوز الطبيعة اإل ما 

ن�ضتحقه فقط؛ قد نكون نحن، عن طريق الكتب والق�ض�ص وال�ضعر،  من يملك الأذن الب�ضرية لن�ضمع، من 

ي�ضتطيع تحريك الإن�ضان ليقترب اأكثر من عالم اآمن واقت�ضاد خاٍل من الحروب؛ ل يمكن لهذا  اأن يحدث 

عن طريق اإن�ضاء اآلي  للدعاية العلنية، اأنا ل اأ�ضتطيع اأن اأفعل ذلك بنف�ضي؛ ل اأ�ضتطيع اأن اأ�ضوغ ق�ض�ضًا 

يمكنها اأن ت�ضاعد الإن�ضان اأن ي�ضبح مدركًا  لما يفعله، ولكن هناك اآخرون ي�ضتطيعون فعل ذلك، ودائما، 

هناك من يقدر على فعل ذلك، ما نحتاج اإليه هو المزيد من الإن�ضانية، المزيد من الهتمام والمزيد من 

الحب؛ هناك من يعتبر اأن النظام ال�ضيا�ضي هو الم�ضوؤول عن القيام بكّل هذا، وهناك اآخرون يتوقعون اأن 

الحب هو من يخلق هذا النظام، وما اأوؤمن به �ضخ�ضيًا هو اأن حقيقة الم�ضتقبل تكمن بين هذين العتقادين، 

واأنه علينا اأن نت�ضرف باإن�ضانية ونخوة؛ قد نتعثر في طريقنا، قد نت�ضرف بكرم وحكمة ع�ضوائيين، اأو  
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 بحكمة حمقاء لئيمة اإلى اأن نبداأ القدرة على روؤية اأن اغت�ضاب كوكبنا،  كما يحدث، هو عمل غبي اأخرق،

جوليانا  تميزًا،  الن�ضاء  اأكثر  من  واحدة  تحديدًا  بالي  في  اأ�ضع  فاإنني  الخلق،  معجزة  لأننا  هذا، 

عليها  وُعر�ص  المرحلة،  تلك  بحما�ص  روحها  امتالأت  لقد  عام؛   500 منذ  متوفاة  وهي  نورويت�ص، 

ال�ضيء  هذا  اإن  لها  قيل  وقد  جوزة؛  حجم  ويماثل  يدها،  قب�ضة  حجم  في  اأنه  المحتمل  من  �ضيٌء 

اأن  يمكن  التي  الفظيعة  والأ�ضياء  الرائعة  والأ�ضياء  الغريبة  الأ�ضياء  عن  اإعالمها  وتم  العالم،  هو 

مايرام، خير  على  يرام،  ما  على  �ضتكون  الأ�ضياء  كّل  اأن  ما  �ضوت  اأخبرها  النهاية  في  له،   تحدث 

متالألئة   ، »غايا«  الأم  الأر�ص،  اأمنا  بم�ضاهدة   الكفاية،  فيه  بما  عميقًا  يكن  واإلَّْم  اليوم،  م�ضغولون  اإننا 

اأبناء  نحن  كنوزها،  عن  افترا�ص  اأّي  تكوين  في  الآن  عذر  اأّي  لدينا  ولي�ص  الف�ضاء،  في  كالجوهرة 

الأر�ص،  اأمنا  خالل  من  ال�ضم�ضي  النظام  من  جزء  نحن  العظيمة،  الزرقاء  البي�ضاء  الجوهرة  تلك 

النجوم، اأبناء  الواقع  في  نحن  المتقد  ال�ضعر  في  باأكمله؛  الكون  من  جزء  نحن  ذلك  خالل   ومن 

جون�ضون  بين  بالك  وما  نورويت�ص،  جوليانا  ت�ضير�ضل،  ذلك،  اأعتقد  ؛ 
َ
ْهَداأ

َ
اأ اأن  الأف�ضل  من  اأنه  اأعتقد 

و�ضك�ضبير - يا اإلهي! يا لتلك ال�ضحبة التي لدينا! تعلو ال�ضمعة، ثم تتقل�ص لتنطفئ اأكثر الأكاليل تاألقًا، 

اأنه مثل  اأن تخمنوه، على  اأفكر فيه دائمًا، ل�ضبب ما،  يمكنكم جميعا  ذاك الرجل يوليو�ص قي�ضر الذي 

اإكّلياًل من الغار ليخفي �ضلعته عن الأعين،   اأنه و�ضع  اللورد قي�ضر تماما؛ لقد قيل عن يوليو�ص قي�ضر 

بينما قد يكون من الأف�ضل اأن نحتفي بفكرة الفوز الذي �ضيتذكره الرجل نف�ضه، وهو يعرف تماما ماذا 

يخفي فوزه وتتويجه، واأن ما يخفيه  لي�ص فقط �ضلعته، في جملة؛ يجب عليه اأن يتذكر األ ُيقحم نف�ضه 

اأن  علي  اأّن  لي   اأّكد   - اأ�ضماء  ذكر  بدون   - َمْن  هناك  الحظ؛  لح�ضن  الالئقة،  غير  الجدية  مظهر  في 

 1983 لعام  الأدب  في  نوبل   بجائزة  بفوزي  لإعالمي  الالحق  اليوم  في  الكون؛  اأتذكر�ضاآلتي  في خطة 

قدت �ضيارتي اإلى بلدة ريفية وركنتها في مكان غير م�ضموح فيه بالوقوف، غادرت ال�ضيارة لب�ضع دقائق، 

وعندما عدت كان هناك تذكرُة مخالفٍة مل�ضقٌة على ال�ضباك، ووجدت �ضابط مرور و�ضيدة من الأمن 

يقفان اإلى جانب ال�ضيارة، اأ�ضارت تلك ال�ضيدة اإلى جملة مكتوبة على الحائط، ثم قالت: »األ ت�ضتطيع اأن 

تقراأ؟« دخلت �ضيارتي  واأنا اأ�ضعر بالخجل وقدت ببطء �ضديد حول الزاوية، وهناك على الر�ضيف راأيت 

�ضرطيين من المقاطعة.

وقفت اأمامهم واأخرجت من المظروف البال�ضتيكي تذكرة الوقوف خا�ضتي ، اقتربا مني؛ لقد كان 

لدي عمل مهم ، ف�ضاألت اإن كان باإمكاني اأن اأذهب مبا�ضرة اإلى مجل�ص المدينة واأدفع ر�ضومي في نف�ص 

التي  العطوفة  البت�ضامة  ابت�ضم  لقد  ذلك«،  يمكنك  ل  لالأ�ضف  �ضيدي؛  »ل،  ال�ضرطي:  لي  قال  الوقت، 

ال�ضخف  يبدو عليهم  اأنه  اأو  اأنهم غيُر موؤِذين،  بو�ضوح  يبدو عليهم  الذين  للنا�ص  يدخرها �ضرطي كهذا 
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وليام غولدينغ

اإلى حد ما، لقد اأ�ضار اإلى م�ضتطيل موجود على التذكرة بداخله كّلمات »ا�ضم وعنوان المر�ضل« مطبوعة 

اأعاله، وقال: » يجب اأن تكتب ا�ضمك وعنوانك في هذا المكان«، » ثم تحرر �ضيكا بمبلغ ع�ضرة جنيهات، 

مدفوعا لموظف المخالفات على هذا العنوان المكتوب هنا، ثم تكتب نف�ص العنوان على المظروف من 

ِق 16 طابعا بريديا على اليمين اأعلى المظروف ثم اأر�ضله، ونود اأن نبارك لك على  الخارج، ثم قم ِبَل�ضَ

فوزك بجائزة نوبل لالأدب«،
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ولد في 23 اأيلول / �ضبتمبر 1901 في اأ�ضرة من الطبقة العاملة تعي�ص في زيزكوف، وهي �ضاحية في 

براغ ، وكان لهذا له مكانة بارزة في الت�ضكّل الجتماعي ل�ضخ�ضيته، كانت عالمه عالم البوؤ�ص وال�ضتغالل 

والخطيئة ، كذلك هوعالم الطبقة العاملة والمراق�ص ال�ضعبية والحانات. مع العلم اأن ال�ضفات النبيلة 

كالأ�ضالة والوفاء والعمق وال�ضدق لي�ضت ب�ضفات غريبة عن �ضكانه.

 التحق بالمدر�ضة الثانوية،  ولكن رغمًا عن اإرادة والديه، الذي كان يحبهما باإخال�ص ، غادر الثانوية 

قبل ح�ضوله على البكالوريا ، ليخ�ض�ص وقته لل�ضعر والثورة ال�ضتراكية التي هزت العالم بعد انحدارها 

من الحرب العالمية الأولى. 

بداأ اأول ظهور له في عام 1918؛ ن�ضر اأول مجموعة له من الق�ضائد اأول مدينة الدموع في1921. وكان 

ينتمي اإلى الجناح الأي�ضر المتطرف من الحزب الديمقراطي الجتماعي،، لت�ضكيل جوهر الحزب ال�ضيوعي 

في ت�ضيكو�ضلوفاكيا التي ت�ضكّلت حديثا. اأ�ضبح رئي�ص تحرير ال�ضحف والمجالت ال�ضيوعية )روفنو�ضت، 

�ضر�ضاتيك، ريفلكتور(، في الوقت نف�ضه، عمل في دار ن�ضر ومكتبة �ضيوعية. في الع�ضرينيات كان الممثل 

في  المن�ضورات.  من  العديد  تحرير  هيئة  في  عمل  الطليعية.  الفّنية  ت�ضيكو�ضلوفاكيا  للطليعة  الرئي�ضي 

مار�ص 1929، جنبا اإلى جنب مع �ضتة الكتاب ال�ضيوعيين المهمين الآخرين، وقع على بيان احتجاج �ضد 

الميول البل�ضفية في القيادة الجديدة للحزب ال�ضيوعي في ت�ضيكو�ضلوفاكيا، و طرد من الحزب وجنبا اإلى 

جنب مع زمالئه الموقعين،. خالل الحتالل الألماني، كان رئي�ص تحرير �ضحيفة نارودني بر�ص وبعد عام 

1945، وعندما اأجبر على مغادرة ال�ضحافة، كر�ص نف�ضه ح�ضرا لالأدب. ح�ضل �ضعره على جوائز الدولة 

اأ�ضا�ضية ، والكّلمة  1936، 1955، و 1968، كانت مو�ضوعات ق�ضائده، تتمحور حول ثيمات  في الأعوام 

اإعالنه   تم   . الموت   الذي كان في و�ضع خطر  الوالدين، براغ ووطنه  المراأة،  الحب : حب  المفتاح هي 

الفّنان الوطني في عام 1967.وفي عام 1968، انتخب لمن�ضب رئي�ص اتحاد الكتاب الت�ضيكو�ضلوفاكي. 

ثمة �ضفتين لزمتا ال�ضاعر طوال حياته : ال�ضجاعة وحرية الروح.

حاز على جائزة نوبل في عام 1984وتوفي في عام 1986.

من اأعماله:

ل �ضيء غير الحب، على موجات ت.�ص.ف ، العندليب يغني ب�ضكّل �ضيء ، الحمام الزاجل، النجوم 

ة، التفاحة التي �ضقطت من الح�ضن،  فوق حديقة الجنَّ

ج�ضر  ال�ضوء،  مرتدية  الأنوار،  اأطفئوا  الربيع،  اأيها  وداعا  الروتاتيف،  اآلة  على  اأن�ضد  فينو�ص،  يدا 

الحجر، حفل على جزيرة، مذنب هالي، �ضبك الأجرا�ص،

مظلة البيكاديللي، عمود الطاعون.
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الحب  يف�ضربها  اأن  للمرء  يمكن  التي  الكيفية  عن  الأجانب،  قبل  من  وخا�ضة  �ضوؤالي،  يتّم  ما  كثيرا 

الكبير لل�ضعر في بالدي، ولماذا لدينا هذا الهتمام، بل الحتياج اإليه؛ قد يعني هذا اأن اأبناء بلدي يملكون 

القدرة على فهم ال�ضعر اأكثر من اأّي �ضعب اآخر.

اأعتقد، من وجهة نظري، اأن هذا نتيجة لتاريخ ال�ضعب الت�ضيكي عبر الأربعمائة �ضنة الأخيرة، وبخا�ضة 

نه�ضتنا الوطنية في اأوائل القرن التا�ضع ع�ضر؛ اإن فقدنا ل�ضتقاللنا ال�ضيا�ضي خالل حرب الثالثين عاما 

ْجِبروا 
ُ
ْجِبروا على  ال�ضمت اأو اأ

ُ
»حرمتنا من نخبنا الروحية وال�ضيا�ضية، اأولئك الذين اإلن لم ُيْعَدُموا فقد اأ

على مغادرة البالد.

لم ينعك�ص هذا على توقف تطورنا الثقافي فح�ضب،  بل ظهر في تراجع لغتنا اأي�ضًا، وكان اأن فر�ضت 

الكاثوليكية بالقوة، وكذلك فر�ص التحول اإلى الألمانية اأي�ضًا.

ولكن في بدايات القرن التا�ضع ع�ضر تعر�ضنا مع الثورة الفرن�ضية والع�ضر الرومان�ضي اإلى مواجهة 

نب�ص جديد وخلقت فينا اهتمامًا جديدًا بالُمُثل الديموقراطية، بلغتنا، وبثقافتنا الوطنية، وباتت لغتنا هي 

اأهمَّ و�ضائلنا للتعبير عن هويتنا الوطنية.

كان ال�ضعر اأول الأنواع الأدبية التي تم اإحياوؤها، واأ�ضبح عامال حيويا في �ضحوتنا الثقافية وال�ضيا�ضية، 

الت�ضيكي الجميل بامتنان  وبالفعل في تلك المرحلة المبكرة، قوبلت محاولت خلق تقليد خا�ص لالأدب 

عظيم من قبل ال�ضعب الت�ضيكي نف�ضه.

�ضعى ال�ضعب الت�ضيكي، الذي فقد تمثيله ال�ضيا�ضي وحرم من ال�ضوت ال�ضيا�ضي المتحدث با�ضمه اإلى 

اإيجاد بديل لهذا التمثيل، واختار ذاك ال�ضوت لأن يكون من القوى الروحية التي كانت ل تزال موجودة.

من هنا جاءت اأهمية ال�ضعر الكبيرة ن�ضبيا  في حياتنا الثقافية، وهنا يكمن التف�ضير ل�ضغفنا بال�ضعر 

تلك  الهام في  الدور  يلعب هذا  لم  ال�ضعر  ولكن  الما�ضي،  القرن  له خالل  التي منحت  العالية  وللمكانة 

الِحقبة فقط، بل ا�ضتعل بازدهار باذخ في بداية هذا القرن اأي�ضًا وكذلك بين الحربين العالميتين الأولى 

والثانية، وبالتالي �ضار ال�ضعر اأهم طريقة للتعبير عن ثقافتنا الوطنية خالل الحرب العالمية الثانية، زمن 

معاناة ال�ضعب، والتهديد الحقيقي لوجود الأّمة.

على الرغم من كّل الرقابة والقيود الخارجية، نجح ال�ضعر في خلق القيم التي اأعطت الأمل والقوة 

للنا�ص، ومنذ الحرب اأي�ضًا - وعلى مدى ال�ضنوات الأربعين الما�ضية - احتل ال�ضعر مكانة مهمة جدا في 

حياتنا الثقافية، وكاأنه كان مقدرًا له، وللق�ضائد الغنائية مخاطبُة ال�ضعب ب�ضكّل وثيق وحميمي للغاية، بل 

واأن يكون بالن�ضبة لنا الملجاأ الأعمق والأكثر اأمنًا، حيث ن�ضعى لنيل العون في زمن المحن التي لنجروؤ 

حتى على ت�ضميتها اأحيانًا.
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قد يكون الدين ورجال الدين هما الملجاأ الأ�ضا�ص في بع�ص البالد فيمالأ هذا الفراغ بهما، ولكن في  

بالد اأخرى يرى فيها ال�ضعب �ضورته وقدره مج�ضدين  في الدراما اأو ي�ضمعهما مج�ضدين عبر خطابات 

قادته.

يقوم  وقد  المب�ضرين،  ومفكريها  والإجابات عنها عند حكمائها  اأ�ضئلتها  واأمم وجدت  بالد  وهناك 

ال�ضحفيون وو�ضائل الإعالم بالدور ذاته، اأما بالن�ضبة لنا، وعلى مايبدو، اختارت روحنا الوطنية ال�ضعراء 

اأثناء م�ضيرتها  في البحث عن  التج�ضيد، وجعلتهم الناطق الر�ضمي با�ضمها.

في  الوطنية  تطلعاتنا  عن  واأعربوا  الوطني،  وعينا  بت�ضكيل  الغنائية  ق�ضائدنا  وكتاب  �ضعراوؤنا  قام 

الع�ضور الغابرة  ، وهم م�ضتّمرون في ت�ضكيل هذا الوعي اإلى يومنا الحالي، حتى �ضار �ضعبنا معتادًا على 

فهم الأ�ضياء كما يقدمها �ضعراوؤنا لهم. 

اأن ترى الأ�ضياء بعين ال�ضاعر هو اأمر رائع، ولكن ... األي�ص هناك اأي�ضًا جانب مظلم لهذه الظاهرة؟ 

األي�ضت التخمة ال�ضعرية تعني ال�ضطراب في توازن الثقافة؟ اأعترف اأنه قد تمر فترات في تواريخ ال�ضعوب، 

اأو قد تن�ضاأ ظروف  تجعل التقديم ال�ضعري هو الأن�ضب، والأكثر ب�ضاطة، اأو ربَّما الطريقة الوحيدة الممكنة 

ب�ضبب قدرته على التلميح وعلى ا�ضتخدام الإ�ضارة والمجاز للتعبير عن ماهية الأ�ضياء بطريقة مبطنة، 

لإخفاء المعاني عن اأعين غير المخولين  بالطالع عليها.

لكني قلق ب�ضاأن الت�ضكيك باأن هذا الميل نحو ال�ضعر، وهذا الحب له وللق�ضائد الغنائية ليعبر عن اأّي 

�ضيء �ضوى مايمكن اأن يو�ضف بالحالة الذهنية. 

ولكن مهما كان العمق الذي يمكن للغنائية ال�ضعرية اأن تخترق به الواقع، ومهما كانت قدرتها على 

روؤية الأ�ضياء غنية ومتعددة الأوجه، ومهما كانت قادرة على الك�ضف وفي نف�ص الوقت على خلق الأبعاد 

والعواطف  والعواطف، والحوا�ص  بالحوا�ص  �ضاأنا متعلقا  فاإنها تبقى مع ذلك  الب�ضرية  للطبيعة  الداخلية 

تغذي خيال الغنائية ال�ضعرية، والعك�ص �ضحيح؛ اإنها تخاطب الحوا�ص والعواطف.

اأن المجال المنطقي  األ يعني موقع الغنائية ال�ضعرية  المهيمن، مع تركيزه على ال�ضعور والعاطفة، 

العقلي  وتركيزه على التحليل والت�ضكيك والنتقاد يتّم �ضحبه وتحييده؟ وعالوة على هذا؛ األ يعني ذلك اأن 

 العزيمة ) الم�ضيئة، النية، الإرادة( بحيويتها وتعاطفها، ل يمكنها الو�ضول اإلى القدرة على التعبير الكامل؟

تها ب�ضكّل كامل؟ اأيمكن  األي�ضت ثقافة كهذه، اأحادية التوجه، في خطرمن عدم القدرة على الوفاء بم�ضوؤوليَّ

لمجتمع يميل في المقام الأول وب�ضكّل دائم، نحو الغنائية وال�ضعر اأن يكون قويًا بما فيه الكفاية للدفاع عن 

نف�ضه ول�ضمان ا�ضتّمرار وجوده؟
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اإهمال هذا العن�ضر من الثقافة المرتِكز على قوانا  في الحقيقة ل�ضت بقلق جدًا من خطر احتمال 

عن  مو�ضوعية   الت�ضورات  اأكثر  في  ليجدها  التعابير  عن  ويفت�ص  ذواتنا،  من  ينعك�ص  والذي  العقالنية 

جوهر الأ�ضياء وما يتعلق بها.

هذا العن�ضر المنطقي الذي يتميز باحتفاظه لنف�ضه بم�ضافة بينه وبين الأ�ضياء ويتميز اأي�ضًا بالتوازن 

العقلي لأنه من ناحية برمجته  ل يعتمد على اأمزجة ول على م�ضاعر الحالة الذهنية ال�ضعرية الغنائية، ول 

على م�ضاعر حالة التعاطف؛ هذا العن�ضر العقالني ل ي�ضمح لنف�ضه باأن يركن اإلى الهدوء، ولكنه ل يلقي 

بنف�ضه بع�ضبية ونزق في اتجاه اأّي هدف اأخالقي؛ اإنه، في مدنيتنا العقالنية العملية النفعية، متجذر في  

حاجتنا اإلى المعرفة وحاجتنا اإلى اكت�ضابها وا�ضتخدامها. 

وقد ارتقى هذا العن�ضر المنطقي، وتطور ب�ضكّل م�ضتّمر وتلقائي منذ ع�ضر النه�ضة؛ ب�ضراحة، في 

بع�ص الأحيان ل يتّم تلقيه بتفهم وقد يواجه بين الحين والآخر بع�ص العقبات الخارجية، وعلى الرغم 

من ذلك فاإن موقعه  في ثقافتنا الحديثة هو موقع المهيمن، رغم  اأنه في الحقيقة  يواجه م�ضاكّل كبيرة، 

كونه ل بد له من البحث عن طريقة جديدة لإعادة دمج التفكير الدللي الإدراكي  في ثقافتنا واإ�ضباغ �ضكّل 

جديد على العقل، لأنه ل يمكن اأن يظل نمط التفكير كما كان قبل ع�ضر التكنولوجيا.  

اإنني مدرك اأن هذا العن�ضر هو بنف�ص اأهمية كّل العنا�ضر الآخرى التي ذكرتها، ولكن، وعلى الرغم 

من ذلك، ل اأريد اأن اأخ�ض�ص له هنا نف�ص الدرجة من الهتمام، بما اأنها طريقة في التفكير -  المنهج 

يمكن   التي  للعقل  العظيمتين  الحالتين  على  اأقت�ضر  اأن  واأود  الأدب،  اأو  للفّن  لي�ضت �ضرورية   - الفكري 

اأن ينطلق منهما في الإبداع، وهناك نظيران لهاتين الحالتين في مواقف القراء والم�ضاهدين،  للكاتب 

توؤثر بدورها من خاللها على طبيعة ثقافتنا الوطنية باأكملها.

مايقلقني هو افتقارنا الحقيقي اإلى التعاطف؛ اإننا لن�ضادف هذه الكّلمة كثيرًا في هذه الأّيام، واإن 

ا�ضتخدمناها  بين الحين والآخر فاإننا  نفعل ذلك على ا�ضتحياء نوعًا ما، وهي تتترك اأثرًا مثل  عبارة 

الزمن،  عليها  عفا  التي  الرومان�ضية  الِحقبة  من  القديمة  الم�ضرحية  الم�ضاهد  مثل  العث؛  اأكّلها  قديمة 

وكاأنها اقت�ضرت على الخطاب ال�ضطحي الفقير الخالي من العواطف. 

وكما لو اأننا  قد ن�ضينا تقريبا اأنه ي�ضف حالة مثيرة للتوتر، ي�ضف اإرادة هادفة، وحيوية، وحازمة، 

ي�ضف، بطبيعة الحال، حالة �ضغف، لي�ص لأّي من الممتلكات المادية اأو حتى ال�ضلع ال�ضتهالكية، بل التوق 

العذاب  لتحمل  م�ضتعدة  والبطولة  البطولة،  �ضمات  من  �ضمة  هو  التعاطف  الحقيقة؛  اإلى  العدالة،  اإلى  

والمعاناة، على ا�ضتعداد للت�ضحية بالنف�ص اإذا لزم الأمر.
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وكتب  التاريخ  كتب  في  التي  البطولة  اإلى  اأ�ضير  ل  بالطبع  فاإنني  »البطولة«  كّلمة  ا�ضتخدمت  اإن 

بطولة  بال�ضالح،  ُح  لُتَلوِّ بطولة  المعا�ضر؛  �ضكّلها  اإلى  بل  الحروب،  في  البطولة  اإلى  المدر�ضية،  القراءة 

مدنية. �ضارت  بطولة  فعاًل،  ومتح�ضرة  متمدنة   غالبًا،  و�ضامتة  ر�ضينة  وتباهي،  تفاخر  دون  من 
 

واأعتقد اأنه لتكون هناك ثقافة كاملة، نا�ضجة وقادرة على ال�ضتّمرار والتطور اإل اإذا كان للعاطفة فيها 

ا قادرين عليه. مكان، اإذا فهمنا العاطفة والتعاطف، وا�ضتطعنا اأن نقدر قيمته، وخ�ضو�ضا اإذا كنَّ

اأنه ليمكن ت�ضور التعاطف والتعاطف مع بطولته ول  اأهم �ضيء  اإلى تلك الأفكار؟  ماالذي يقودني 

يمكن اأن تتحقق ماهيته اإذا لم يكن م�ضحوبا بفهم عميق لجوهر الأ�ضياء، فهم نقدي لجميع النواحي، 

ا يمكن اأن يقدر عليه اأكثر ال�ضعر رقة؛ ال�ضعر والق�ضائد الغنائية هي بال�ضرورة  فهم اآخريختلف تمامًا عمَّ

غير نقدية، لأنها تفتقر اإلى ذاك البعد، ول تتحدث، كما هو الحال في الواقع اإل عن مو�ضوعها الخا�ص؛ 

المو�ضوع الذي يتدفق مع زمنه، وهو مو�ضوع ي�ضكّل وحدة مع كينونتها.

لن يكون  التعاطف  تعاطفًا اإذا لم يتّم ا�ضتنباطه من روؤية متب�ضرة عن طبيعة الخالف بين ماهو قائم 

وبين ماينبغي عليه اأن يكون، ولكي يكون المجتمع قادرًا على التعاطف وتكون ثقافته مكتملة  عليه اأن يفهم 

اأي�ضًا ع�ضره بطريقة اأخرى بالإ�ضافة اإلى فهمه لغنائيته، واإّلم يكن قادرا على ال�ضجن والتعاطف، فاإنه 

غير م�ضتعد، ل للن�ضال ول للت�ضحية.

وحده الأدب قادر على توفير ما يكفي من القوة الروحية والأخالقية للتغلب على الم�ضاكّل التي على 

العقالنية،   وثقافته  النظري،  الفكر  ثقافة  اإلى  بالإ�ضافة  يملك  والذي  با�ضتّمرار،  يواجهها  اأن  المجتمع 

�ضعريته الغنائية وكذلك تعاطفه و�ضجنه، فّنه الم�ضرحي، و م�ضرحيته التراجيدية الحية.

قد يخلق المجتمع ويوجد نماذجًا  لمواقفه تجاه الق�ضايا الأخالقية وال�ضيا�ضية الأ�ضا�ضية من خالل فّن 

الم�ضرح الجاد فقط، ويتعلم من خالله  اأي�ضًا كيفية التعامل مع هذه الق�ضايا با�ضتّمرار، دون التعثر في منت�ضف 

الطريق؛ اإنه فّن التراجيديا الم�ضرحية فقط، ب�ضراعاته العنيفة بين الم�ضالح والقيم، هو من يوقظ، يوعي، 

 يطور، وي�ضقل الجانب الجتماعي في جوهرنا؛ ويجعلنا اأع�ضاًء  في المجتمع، ويتيح لنا الفر�ضة لنغادر عزلتنا.

ما ي�ضقل قدرتنا على التمييز بين ماهو اأ�ضا�ضي وماهو غير اأ�ضا�ضي من زاوية مجتمعية هو فّن الم�ضرح 

نرى  كيف  يعلمنا  الذي  الم�ضرح  فّن  فقط  اإنه  العزلة«؛  فّن  هو«  الذي  الغنائي  ال�ضعر  عك�ص  على  فقط، 

النت�ضارات في الهزائم والهزائم في النت�ضارات.

موت  لي�ص  اأ�ضهد،  اأن  اأود  ال�ضعر  لمحبي  الطيبة  العزيمة  على  اأتدفاأ  حولي  اأنظر  اأنا  وبينما  لذلك، 

الم�ضرح بل ولدته الجديدة كنتيجة لحالته الذهنية التعاطفية، لحالة العواطف القوية، ومنذ اأن بداأ �ضيء 

يتحرك فينا بداأنا  بالرغبة بما نعتبره عدًل ونعار�ص ماهو قائم ونعتبر اأنه ليجب اأن يكون. 
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في حين اأن الحالة الغنائية للعقل هي حالة موجودة عند الفرد الم�ضتقّل، وت�ضهد على اأعمق عوالمه  

الداخلية  الخا�ضة التي تتفق وتتزامن مع المو�ضوع،  اإل اأن الحالة التعاطفية لت�ضت�ضعر هذه الوحدة بين 

الذات والمو�ضوع؛ اإنها تولد من التوتر الحا�ضل بين الواقع والأنا، وفق ت�ضوري عن كيف يجب اأن تكون 

عليه هذه الواقعية، وبالتالي ولدت من التوتر بين ال�ضلطة والعقل، بين ال�ضيا�ضة والأخالق.

ل تميز الحالة الغنائية بين ما هو كائن وبين ما ينبغي اأن يكون، وهي غير مبالية بمو�ضوع الغنائية، 

ين�ضجه  ما  خالل  من  اأو  الحقيقة  خالل  من  الأدب،  خالل  من  اأو  الواقع  خالل  من  خيالها  اأطلق  �ضواء 

الحالة  للخيال. لتهتم  اأن تكون وهمية  للخيال كما يمكن للحقيقة  بالن�ضبة  الخيال؛ فالوهم هو حقيقي 

الغنائية بهذه الختالفات؛ فهي لتهداأ من التوتر بينها ولتعتبر نف�ضها تهداأ بهم.

ل ترى الأنا ال�ضعيفة المثيرة لل�ضفقة هذه الختالفات فقط، ولكنها  تت�ضور نف�ضها اأي�ضًا في  مواجهة 

معها؛ فهي  ترى كيف اأن بديلين، احتمالين، يقفان بالمر�ضاد �ضد بع�ضهما البع�ص، وترى نف�ضها تنجر 

اإلى التوتر الذي بينهما، هذا التوتر بحد ذاته هو ما يجعل  الأنا تنطلق بالحركة..

تبداأ هذه الحركة بالقلق، بال�ضخط والغ�ضب، هدفها هو اإنجاز اأو تقديم حالة تبدو منطقية، طبيعية، 

�ضاّرة، و تحمل �ضيغة العدالة والحرية والكرامة الإن�ضانية.

اأن هدفها يبتعد با�ضتّمرار  لبد واأن المغزى والعظمة الأخالقية لحركة التعاطف هذه تبدل حقيقة 

وب�ضكّل متوا�ضل اأكثر فاأكثر، واأنه ل يتّم ال�ضعي الحثيث وراء اأقل وتر في لحن الن�ضجام.

نزعة التعاطف  تلك هي نظيرة لطويتنا الجمالية العاطفية عندما نتعامل مع اأّي عمل فّني. ت�ضعى هذه 

العاطفة با�ضتّمرار، مع اأنها بال طائل، اإلى تحقيق فهم وا�ضع و�ضامل لقيم العمل بكّل ثرائها واإلى التمتع 

ببنية العمل الفكرية و�ضياغته، ويحاول التو�ضل اإلى حالة ق�ضوى ودائمة من الر�ضا والرتياح للعمل الفّني 

مع متعة اختباره  في اآن معًا.

للرثاء دومًا خطوة ال�ضبق؛ فهو لي�ص نتاج الوقت الحا�ضر، بل ي�ضتمد غذاءه من م�ضادر اأخرى غير  

ال�ضيطرة الذاتية، على الن�ضباط، هو  اإنه قادر على   رحيق اللحظة الحا�ضرة، وهو قادر على التخلي؛ 

الزاهد بكّل مافي الكّلمة من معنى وفي كّل الأحوال، لأن عليه القيام بذلك، ولكن بناء على  قراره الذاتي  

الحر؛ فهو يعرف لماذا يفعل ذلك.

باردًا لمباليًا،  اأن يكون  اإنه، بب�ضاطة �ضديدة، غير قادر على  له؛  بالن�ضبة  اأية �ضعوبة  لي�ص في هذا 

والحمد هلل على ذلك، لأنه لول ذلك لأ�ضبح المجتمع مغلقًا، ولوجد نف�ضه اأمام طريق م�ضدود، ولأ�ضبحت  

الحقيقة  األعوبة في يد ال�ضلطة، واأداة القوة الغا�ضمة، اأولأ�ضبحت عو�ضًا عن ذلك ظالمة وغير ذات حق.
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الحقيقة لم ت�ضد، ول ت�ضود، ولن ت�ضود دون التعاطف، ول ت�ضود في بع�ص الأحيان حتى مقابل هذا 

الثمن، ولكن في هذه الحالة، يحول التعاطف الف�ضل اإلى �ضيء اأكبر من ذلك، والذي لوله لبدا ككارثة 

طبيعية، كحدث م�ضوؤوم، اأو ل�ضار النهاية.

اإنه يجعل من الهزيمة ت�ضحية، ويرفع من �ضاأن الف�ضل ويجعله حدثًا ذا م�ضمون لكيان اأكبر؛ يجعله 

حدثًا ذا معنًى يحتفظ به  وينجز  مهمته كحركة جزئية نحو الهدف  المراد تحقيقه؛ الهدف الذي قد 

يتحقق في يوم ما. 

طالما احتفظنا ب�ضعور التعاطف لدينا، ا�ضتطعنا الحتفاظ  باأملنا؛ في النهاية ليمكن قهر التعاطف، 

وهو قادر على تجاوز النك�ضات؛ تعاطف الفرد وتعاطف الدول كاّلهما قادر على تجاوز النك�ضات بجدية 

وفخر وكرامة، اإنه فوق الف�ضل، وهو بالتالي قادر على النهو�ص والإنها�ص في اآن معًا؛ من دون التعاطف لن 

يكون مجال النهو�ص والم�ضاعدة على النهو�ص اإل اإلى الإحباط والحزن.

و لكن بما اأني قلت ذلك الآن، وهو في  ذهني منذ فترة طويلة، وقد تحرروا من مخاوفي، اأجدني لي�ص 

فقط م�ضطرا، بل ولي الحق ومخول بالعودة  اإلى م�ضاألة الحالة الذهنية الغنائية.

كذلك،   بقيت  طالما  و  غنائيًا،  �ضاعرًا  لأكون  ولدت  لقد  بذلك؛  للقيام  الأ�ضباب  من  العديد  ولدي 

وا�ضتمتعت طوال حياتي باإطار ذهنيتي الغنائية، و�ضيكون من غير الالئق اأّل اأعترف بذلك.

لدي حاجة لتبرير  موقفي الأ�ضا�ضي  والدفاع عنه اأمام نف�ضي، على الرغم من حقيقة اأنني اأعلم  اأنه 

ت�ضدرعن ق�ضائدي في الكثير من الأحيان نغمات تحمل تعاطفها الخا�ص بها، وفوق كّل هذا، يمكن حتى 

للحنان اأن يحمل تعاطفًا، حتى حزني، قلقي وخوفي حمل ذلك اأي�ضًا.

ولكني اأريد اأن اأقوم باأكثر من هذا؛ اأريد اأن اأتناول الحالة الذهنية الغنائية، الآن وقد اأعلنت احترامي 

للتعاطف، اأريد اأن اأدافع عن هذا الموقف من الحياة، واأوؤكد على مزاياه اأي�ضًا. 

يبدو لي اأن القيام بذلك لي�ص من العدل فقط، ولكنه �ضروري  اأي�ضًا بالتاأكيد، واإنني هنا ل اأ�ضير فقط 

اإلى مجمل التركيز ب�ضدة على اأن  ثقافتنا التقليدية تبنت، منذ ع�ضر التنوير، التفكير النظري العقالني، 

الذي )مع اإرادتنا في تطويره( اأو�ضلنا اليوم اإلى حالة مجتمعية غير مر�ضية، ب�ضكّل ن�ضعر معه اأن التغيير 

�ضروري، وكذلك  اإلى وجوب البحث عن طرق جديدة لفهم م�ضاكّلنا، في �ضوء المجهود الكبير المبذول 

من الإرادة  في المقام الأول، وميل النزاعات المتفاقمة  اإلى اأن تتحول اإلى �ضراعات ماأ�ضاوية  ن�ضهدها 

اليوم.
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هذا يبدو لي �ضروريا نظرا لزيادة ال�ضلوك العدواني حاليًا في العالقات داخل المجتمع، و �ضواء كانت 

العدوانية التي ل تزال تحمل بع�ص اأنماط من التعاطف اأو تحمل ذلك النوع المدمر في حد ذاته والذي هو 

غير قادر على اإظهار اأّي �ضعور تعاطف على الإطالق؛ اأريد اإلقاء ال�ضوء على مزايا خا�ضة من الغنائية في 

ع�ضرنا في ظل هذه الظروف بالذات.

لأنه بينما يحترق العقل ب�ضبر نافذ ويغلي من الحما�ص في حالة التعاطف في �ضعيه ل�ضبط الو�ضع 

ذلك  من  الرغم  على  ولكنها  جيدًا  الموؤكدة  بال�ضتقامة  ذلك  عمل  في  ينجح  ما  وغالبا  المر�ضي،  غير 

اإنها حالة من  اأوالعزيمة.  الإرادة  فيها جهد  الغنائية هي حالة لنجد  الحالة  اأن  واحد، نجد  من جانب 

ال�ضفاء وال�ضكينة التي لي�ص لها عالقة بال�ضبر اأو بقلة ال�ضبر، اإنها حالة من الختبار الهادئ لتلك القيم 

وقدرته  لتوازنه  الأ�ضا�ضية  القواعد  واأهم  حيوية،  والأكثر  الأكثرعمقا  اأ�ض�ضه  الإن�ضان   عليها  اأر�ضى  التي 

على ا�ضتيطان هذا العالم، ا�ضتيطانه بالطريقة الوحيدة الممكنة، اأّي �ضعريًا، غنائيا، اإلى ال�ضتعارة من 

هولدرلين.

اإنه تعاطف ي�ضحبنا ويف�ضدنا، وهو قادر، من خالل َنَزِقنا في عملية التطلع اإلى تحقيق المثالية، على 

جرنا اإلى الت�ضحية واإلى التدمير الذاتي.

ن�ضعر  القوى،   بين  ال�ضراع  حالة  ندرك  اأن  من  وبدل  لذا،  الحنون،  �ضمتها  في  الغنائية  تبقينا 

بثقلها،  �ضعورنا  عدم  ذلك  عن  فينتج  اأفقنا  عن  بعيدا  يدفعها  الذي  لتوازنها  الممتع   بالفرح 

وعو�ضًا عن اأن  نت�ضادم  مع اأطراف العالم حولنا، ترانا نتدفق معها اإلى التحاد والتجان�ص. 

للتعاطف دائما معار�ضوه؛ فهو ا�ضتفزازي، ليكون الإن�ضان بحاجة اإلى ذات اأخرى غيره عندما يكون 

في حالته العاطفية الغنائية، ولكنه عندما ي�ضعر بالوحدة فاإنه يلجاأ اإلى �ضخ�ص اآخر ليتحدث اإليه، اإلى 

�ضخ�ص ليكون �ضده، بل يكون في ظل هذه الأحوال  كنظير له، �ضواء كان الطبيعة، المجتمع، اأو اإن�ضانا 

اآخر، يكون جزءًا منه، مجرد م�ضارك له في منولوجه الغنائي؛ نف�ضح مجاًل لذلك الذي كان �ضيعادينا 

لكي يوؤثر فينا، وفي الوقت نف�ضه نوؤثر عليه نحن بدورنا؛ اإننا اإذ ن�ضتمع باهتمام اإلى ما حولنا نجد اأنف�ضنا 

بهذه الطريقة تحديدًا، ونحقق بذلك اأكثر مافي هويتنا من اأ�ضالة واأتم مافيها من كمال، فنجد اأمننا في 

عين ا�ضت�ضالم اأنف�ضنا هذا.

التعاطف َحيوي ن�ضط، وهو منا�ضل  ي�ضعى جاهدًا للو�ضول اإلى الهدف المحدد، لكننا عندما نكون في 

حالة عاطفية غنائية، لنكون راغبين باإنجاز اأّي �ضيء، ونمار�ص ما لدينا �ضابقًا، ونكر�ص اأنف�ضنا للحظة 

الحا�ضرة ولما هوموجود، حتى لو تكون من ا�ضتح�ضارات الما�ضي من الذاكرة.

 يارو�سالف �سيفيرت
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اأو بالأحرى �ضن�ضغل - طائرة  اإلى -  اأننا ننتقل  وهذا لي�ص نتيجة عن الالمبالة الأخالقية؛ مجرد  

مختلفة ن�ضبح في موقف مختلف فيما يتعلق بالتفكير، وال�ضعور، والأماني؛ موقف لي�ص فيه التزام لالإرادة، 

والعقل فيه غائب، وتكون اأنت فيها مجرد �ضخ�ص غير مهتم بتحقيق النتائج.

بينما يكون على الرثاء والتعاطف اإ�ضفاء القوة  في لفتاته واإيماءاته، ولديه القدرة على اأن يكون كما 

هو عنيفًا وديناميكيًا، لكن نظيريه - ال�ضعر والق�ضائد الغنائية - ل ت�ضتخدم القوة؛ اإنها غير عنيفة ول 

تحتاج اإلى اإجبار نف�ضها على اأن تكون هادئة ورابطة الجاأ�ص.
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الفهر�س

رقم ال�سفحةالمحتوى

تقديم

1970 األك�سندر اإ�ساييفيت�ش �سولجينيت�سين.

1971 بابلو نيرودا

1972هاينريك بول

1973 باتريك وايت

1974 اإيفند جون�سون

1974 هاري مارتين�سون

1975 اأوجينيو مونتالي

1976 �ساول بيلو

1977 فن�سنت الك�سندر

1978 اإيزاك بي�سفيل �سنجر

1979 اأودي�سو اإليتي�ش

1980 ت�سي�سالف ميلو�ش

1981 اإليا�ش كانيتي

1982 غابرييل خو�سيه غار�سيا ماركيز

1983 وليام غولدينغ

1984 يارو�سالف �سيفيرت

7

13

33

45

63

71

75

81

93

109

119

127

139

153

161

171

187
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اإ�شدارات وزارة الثقافة والريا�شة

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية

ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2000ح�ضة العو�ضيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�ضن ر�ضيداأ�ضوات من الق�ضة الق�ضيرة في قطر3

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليالي4

2000جا�ضم �ضفرقالت �ضتاأتي5

2001فاروق يو�ضفغنج الأميرة النائمة6

2001�ضعاد الكواريوريثة ال�ضحراء7

2001اأحمد ال�ضديقيويخ�ضر غ�ضن الأمل8

2001حمد مح�ضن النعيميب�ضتان ال�ضعر9

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. ح�ضام الخطيبالأدب المقارن من العالمية اإلى العولمة11

2001د. ح�ضن ر�ضيدالح�ضن البارد12

2001خالد عبيدان�ضحابة �ضيف �ضتوية13

2001اأمير تاج ال�ضر�ضيرة الوجع14

2001ح�ضة العو�ضيوجوه خلف اأ�ضرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة المو�ضيقى16

2001د. هيا الكواريق�ض�ص اأطفال17

2001د. اأحمد عبد الملكاأوراق ن�ضائية18

2001اإ�ضماعيل ثامرالفريج19

–  ج202 2002د. اأحمد الدو�ضريالأعمال ال�ضعرية الكاملة ج1 

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21

2002خليفة ال�ضيدق�ض�ص وحكايات �ضعبية22

2002�ضدى الحرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�ضديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. اأحمد عبد الملكدرا�ضات في الإعالم والثقافة والتربية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنثر العربي القديم27

2002جا�ضم �ضفركاأن الأ�ضياء لم تكن28

2002عبد ال�ضالم جاد اهللنعا�ص المغني29
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2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال المعنى31

2002د. عوني كروميالم�ضرح الألماني المعا�ضر32

2002محمد ريا�ص ع�ضمتالم�ضرح في بريطانيا33

2002ح�ضن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�ضعرية المختارة34

2003د. �ضالح الق�ضبم�ضرح ال�ضورة بين النظرية والتطبيق35

2003�ضيتة العذبةالنوافذ ال�ضبع36

2003جمال فايزالرحيل والميالد37

2003د. كلثم جبراأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�ص/ علي المناعيبدائع ال�ضعر ال�ضعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�ضبابيك المدينة40

2003د. �ضعاع اليو�ضفح�ضارة الع�ضر الحديث41

2003غانم ال�ضليطيالمترا�ضقون »م�ضرحية«42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في اأ�ضعار ال�ضياب43

2003�ضنان الم�ضلماني�ضحائب الروح44

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�ضوات قطرية في الق�ضة الق�ضيرة45

2003خالد البغداديذاكرة الإن�ضان والمكان46

2003عبد اهلل فرج المرزوقياإبراهيم العري�ص �ضاعرًا47

2004اإبراهيم اإ�ضماعيلال�ضحافة العربية في قطر48

2004علي ميرزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�ضباح الخير اأيها الحب50

ال�ضحافة العربية في قطر »مترجم اإلى الإنجليزية«51

اإبراهيم اإ�ضماعيل

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�صلآلئ قطرية52

2005مبارك بن �ضيف اآل ثانيالأعمال ال�ضعرية الكاملة53

2005دلل خليفةالتفاحة ت�ضرخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�ضيرياإدارة التغيير55

2005د. عبد اهلل فرج المرزوقيال�ضعر الحديث في قطر56

2005خليفة ال�ضيدال�ضرح المخت�ضر في اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ الخليج ذاكرة القرن الع�ضرين58

2005محمد اإبراهيم ال�ضادةعلى رمل الخليج59

اإبداعات خليجية60

لدول  الق�ضيرة  الق�ضة  )م�ضابقة 

مجل�ص التعاون(

2005
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ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2005د. ح�ضام الخطيبالأدب المقارن و�ضبوة العالمية61

2005د. موزة المالكيمهارات الإر�ضاد النف�ضي وتطبيقاته62

2005نورة محمد اآل �ضعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

2005د. اأحمد عبد الملكالمعري يعود ب�ضيرًا64

2005ح�ضن توفيقوردة الإ�ضراق65

2005ح�ضة العو�ضيمجاديفي66

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�ضعرية الكاملة ج671

اأ�ضباب لالنتماء68

رانجيت هو�ضكوتي

ترجمة: ظبية خمي�ص

2005

2005ب�ضرى نا�ضرتباريح النوار�ص69

2005د. ح�ضن ر�ضيدالمراأة في الم�ضرح الخليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�ضية71

تطور التاأليف في علمي العرو�ص والقوافي72

د. اأنور اأبو �ضويلم

د. مريم النعيمي

2005

2005اأمير تاج ال�ضراأحزان كبيرة73

2005عيد بن �ضلهام الكبي�ضيالديوان ال�ضعبي74

75

�ضمك القر�ص والنور�ص البحري

دومينيك دو فيلبان

مخلوف.  ومحمد  �ضالح  ها�ضم 

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

2005

76

م�ضلمو الغرب وم�ضتقبل الإ�ضالم

طارق رم�ضان

د. اإبراهيم ال�ضهابي 

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

2005

2006علي بن خمي�ص المهنديذاكرة الذخيرة77

2006با�ضم عبود اليا�ضريتجليات الق�ص »مع درا�ضة تطبيقية في الق�ضة القطرية«78

2006د. اأحمد �ضعد�ضمط الدهر »قراءة في �ضوء نظرية النظم«79

2006خولة المناعيكان يا ما كان80

2006د. ح�ضن ر�ضيدالظل والهجير »ن�ضو�ص م�ضرحية«81

2006مجموعة موؤلفينالرواية والتاريخ82

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�ضابهة »ق�ض�ص ق�ضيرة«83

2006د. يون�ص لوليديالم�ضرح والمدينة84

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�ضعرية الكاملة ج852

2006ح�ضة العو�ضيالدفتر الملون الأوراق86

2006ن�ضرين قفةالظل واأنا87

2006�ضفاء العبدحقيبة �ضفر88
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89)Gulf 2006غانم ال�ضليطيم�ضرحيات قطرية )اأمجاد يا عرب - هلو

–  الهوية - العولمة(90 2006د. اإ�ضماعيل الربيعيالعالم وتحولته ) التاريخ 

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »ن�ضان م�ضرحيان«91

2006مريم النعيميحكاية جدتي92

2006اإمام م�ضطفى�ضورة المراأة في م�ضرح عبدالرحمن المناعي93

94

تاريخ اللغات وم�ضتقبلها، عالم بابلي

هارالد هارمان

�ضامي �ضمعون، 

مراجعة محمد فرززات

2006  

95

فل�ضطين في ال�ضعر الأ�ضباني المعا�ضر

محمد الجعدي

محمد الجعدي،

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

2006  

96

هل كّنا مثل اأّي عا�ضقين؟

نفتاج �ضارنا

  2006د. منذر محمد

2007ح�ضن حمد الفرحانديوان ابن فرحان97

2007حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »مترجم اإلى الفرن�ضية«98

2007خالد البغداديالفن الت�ضكيلي القطري.. تتابع الأجيال99

2007حمد الفرحان النعيميدرا�ضة في ال�ضعر النبطي100

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مترجم اإلى الإنجليزية«101

102

وجع امراأة عربية »مترجم اإلى الإنجليزية«

The pain of Arab woman
تاأليف/ كلثم جبر، ترجمة/ النور 

اأ�ضامة ابوبكر 

2007

2007�ضالح الجيدةالخيل.. ريا�ضة الآباء والأجداد103

104

�ضجرة الغاف

باحثون من جامعة قطر

  2007مجموعة باحثين، جامعة قطر

105

بداية جديدة 

A new beginning
تاأليف/ فاطمة الكواري ، 

ترجمة/ النور اأ�ضامة ابوبكر 

2007 

106

موال الفرح والحزن والفيلة 

La chanson du Bonheur ET Malheur
تاأليف/ حمد الرميحي ، 

ترجمة علي زينل

2007  

107

الق�ضية الم�ضتركة

د. فيليب اآغران

د.  مراجعة  العمراني  عبدالودود 

ح�ضام الخطيب

2007  

2008د. مريم النعيميالنقد بين الفن والأخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري108

2008ح�ضين اأبو بكر المح�ضاروداع الع�ضاق109

2008د. لطيفة ال�ضليطيالوزة الك�ضولة110

2008خليفة ال�ضيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�ضناعات ال�ضعبية في قطر111

2008خولة المناعيالع�ضر الأوائل.. رائدات الفن الت�ضكيلي في قطر112

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى113
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2008د. عبد القادر حمود القحطانيدرا�ضات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�ضر114

ال�ضالحف البحرية في دولة قطر115

د. جا�ضم عبد اهلل الخياط

د. مح�ضن عبد اهلل العن�ضي

2008

116

تجليات اللون في ال�ضعر العربي الحديث

في الن�ضف الثاني من القرن الع�ضرين

2008د. ماجد فار�ص قاروط

117

ع�ضر النفط

ليوناردو ماوجري

  2008د. اإبراهيم ال�ضهابي

118

حكايات من الأدب ال�ضعبي الفار�ضي

مقتطفات من �ضهنامه الفردو�ضي

  2008د. م�ضطفى باكور

119

بنت عرب

اإفلين �ضاكر

اأمل من�ضور، 

مراجعة د. فائقة �ضديقي

2008  

2009د. زكية مال اهللالمو�ضوعة ال�ضيدلنية120

121

المدار�ص الم�ضرحية

منذ ع�ضر الإغريق حتى الع�ضر الحا�ضر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�صمن اأفواه الرواة122

2009د. اإبراهيم اإ�ضماعيل�ضورة الأ�ضرة العربية في الدراما التلفزيونية123

دور الدراما القطرية في معالجة م�ضكالت المجتمع124

د. ربيعة الكواري

د. �ضمية متولي عرفات

2009

2009اإ�ضماعيل تامرديوان الغربة125

2009خالد �ضالم الكلبانيالحب والعبودية في م�ضرح حمد الرميحي126

127

عناق الأ�ضرة

نوبو كوجيما

  2009د. منذر محمد

2010حمد الرميحيق�ضة حب طبل وطارة »مترجم اإلى الإنجليزية«128

2010د. ح�ضن المخلفالتراث وال�ضرد129

2010تحقيق: د. محمود الر�ضوانيديوان الأع�ضى )جزاآن(130

2010لولوة ح�ضن العبداهللتوظيف التراث في �ضعر �ضميح القا�ضم131

132

اإ�ضاءة الوالدين اإلى الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�ضادي لعالجها

2010اأمل الم�ضلماني

2010يا�ضين الن�ضير�ضحنات المكان133

2010عبدالكريم قا�ضم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان134

2010ح�ضن توفيقاأزهار ذابلة وق�ضائد مجهولة لل�ضياب135

136

و�ضاح اليمن

درا�ضة  في موروثه ال�ضعري

2010د. با�ضم عبود اليا�ضري
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137

عروق القد�ص النازفة

مجموعة باحثين، تحرير د. منير العك�ص

2010د. منير العك�ص

138

اللغة والثقافة

كلير كرام�ص

د. اأحمد ال�ضيمي

مراجعة عبدالودود العمراني

2010

139

م�ضتقبل الدرا�ضات الأدبية

هـان�ص غومبرخت، والتر موزر

د. ربى محمود

ود. منذر محمد

2010

140

ع�ضارة الأيام

�ضمر�ضت موم

2010د. ح�ضام الخطيب

141

ُكُتب تحترق، تاريخ تدمير المكتبات

لو�ضيان بول�ضترون

مخلوف.  ومحمد  �ضالح  ها�ضم 

مراجعة عبدالودود العمراني

2010

142

الترجمة والعولمة

مايكل كرونين

محمود الها�ضمي 

وعبدالودود العمراني 

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

2010

143

العلم في الترجمة

�ضكوت مونتغومري

د. اإبراهيم ال�ضهابي 

مراجعة وفاء التومي

2010

144

ق�ضة حب طبل وطارة والقرن الأ�ضود 

 the love story of tambourine and drum and
black horn

تاأليف / حمد الرميحي، 

ترجمة / عبدالودود العمراني 

2010

2011ندى لطفي الحاج ح�ضينقطر الندى145

2011ف�ضل الحاج عليالوحي الثائر »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«146

2011الجيلي �ضالح الدين�ضيء من التقوى »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«147

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«148

2011م�ضطفى طيب الأ�ضماءالمغاني »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«149

2011اأبو القا�ضم عثمانعلى �ضاطئ ال�ضراب »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«150

2011ال�ضيخ عثمان محمد اأون�ضةديوان اأم القرى »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«151

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«152

2011د. �ضعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«153

2011ح�ضين محمد حمدنا اهلل�ضّبابتي »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«154

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«155

2011د. محيي الدين �ضابرمن التراب »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«156

2011محمد محمد عليالمجموعة ال�ضعرية الكاملة »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«157

158

�ضفدع مقاطعة كالفيرا�ص وق�ض�ص اأخرى

مارك توين

2011خليفة الهزاع
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محا�ضرات الحائزين على جائزة نوبل في الأدب159

عبدالودود العمراني 

مراجعة وفاء التومي

2011

160

ج�ضور اإلى الالنهاية

مايكل غيلن

د. عامر �ضيخوني 

مراجعة بدرالدين عالء الدين 

ووفاء التومي

2011

161

الهند تظفر بالحرية

اأبو الكالم اآزاد

د. نبيلة الزواوي

مراجعة اأ.د. محمد لطفي اليو�ضفي

2011

162

منظومة حيوانات قطر

محمد جا�ضم العبدالجبار

بدور القحطاني 

و�ضامي بن �ضغير

مراجعة فران�ضي�ص غيل�ضبي

2011

163

الحرية الفترا�ضية

داون نون�ضياتو

اأنور ال�ضامي. 

مراجعة وفاء التومي

2011

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ضتوري في دولة قطر164

2012اإ�ضماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية165

2012محمد اإبراهيم ال�ضادةال�ضردية ال�ضفاهية166

2012خليل الفزيعحادي العي�ص167

168

المال العزيز

مارثا ماكفي

اأ.د. منذر محمد محمود. مراجعة 

عبدالودود العمراني

2012

169

مت �ضعًيا لل�ضّ

جورج برو�ضنيك

مراجعة  ال�ضهابي  اإبراهيم  د. 

وفاء التومي

2012

170

المتعة في تعّلم اللغات

فابيو كاون

2012ترجمة /د. ر�ضيد بلحبيب

171

مهر ال�ضياح

THE KORAK COUNCIL

تاأليف / اأمير تاج ال�ضر

ترجمة/ عبدالوهاب عبداهلل،

اأمل عبداهلل

2012

الحائزين على جائزة نوبل لالآداب 1721999-1985

عبدالودود العمراني

مراجعة

2012

173

La fable du lac
)اأ�ضطورة الإن�ضان والبحيرة(

دلل خليفة

2012د.جالل الغربي

دليل الموؤلف وكاتب ال�ضيناريو –دليل عملي للكتابة174

ناديج ديفو

ترجمة :اأ.د �ضكري المبخوت
2012

2012اإعداد/محمد ح�ضن الكواريدليل الموؤلفين القطريين 175

2013د. هند المفتاحهموم في الإدارة176
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2013عبدالرحمن المناعيهال�ضكل يا زعفران )م�ضرحيتان باللهجة العامية(177

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر178

2013محمد قجةالقد�ص في عيون ال�ضعراء179

2013ح�ضين الجابرالم�ضورون في قطر180

ب�ضرى نا�ضرعناكب الروح180

2013

181

الخليج العربي

درا�ضات في الأ�ضول التاريخية والتطور ال�ضيا�ضي

2013د. م�ضطفى عقيل الخطيب

182

فّن الر�ضم عند الأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�ضو�ضن ع�ضفور

2013اأحمد محمد ال�ضديقواحات وظالل183

184

اأنا اليا�ضمينة البي�ضاء )باللغة الإيطالية(

gelsomino bianco  lo
2013دلل خليفة

185

INBOUND TRAVLERS (AND OTHER STORY)
العابرون اإلى الداخل 

جمال فايز

ترجمة: محمد مبخوت

2013  

186- LES ARTS ISLAMIQUES 2013مجموعة من الموؤلفين  

  2013خليفة هزاعالأريكة الب�ضرية /اإدغاو رانبو187

  2013  عبدالودود العمرانيالثورة الرومن�ضية تيم بالنينغ188

2014ح�ضن توفيقحلم يتفتح في �ضخر189

2014محمد ابراهيم ال�ضادةانا�ضيد البالبل190

2014عبد اهلل ال�ضالمعيوب ال�ضعر 191

2014اأحمد من�ضور محمد عليالم�ضكالت العملية في المناق�ضات والمزايدات192

2014اأحمد بن يو�ضف الخليفيالخليج ح�ضارة وتاريخ 193

2014اأ.د. ح�ضن ح�ضين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�ضعبية القطرية194

2014د. اإبراهيم ا�ضماعيلالإعالم المعا�ضر و�ضائله، مهاراته، تاأثيراته، اأخالقياته195

196

الإ�ضدارات الثقافية للوزارة 

من 2013-1976

2014محمد الكواري - �ضيخة الكواري

197

»�ضحر الطبيعة في قطر 

» The Magic of Qatar landscape «
2014اأحمد بن يو�ضف الخليفي

2014د. يحيى زكريا الأغا�ضميح القا�ضم في ظل الغياب198

2014لولوة البنعليالأرنب خرنوق 199

رواية الوردة )غيوم دو لوري�ص(200

ترجمة: نزار  �ضقرون

اأ. نعيم عا�ضور

2014

2014ال�ضاعر / يون�ص اأبو الهيجاء كيف يفقهني المقام 201
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2014ترجمة /عبدالودود العمرانيترجمة مبارك بن �ضيف األ ثاني – للفرن�ضية202

2015خالد الم�ضلمانيلم�ضات معمارية203

204

البنية النحوية في �ضعر مبارك بن �ضيف اآل ثاني

)درا�ضة نحوية دللية(

2015د. علي الطوالبة

2015ب�ضام علوانيقاريء ال�ضرفات205

2015د. عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة206

2015محمد ح�ضن الكواريالدوريات في قطر  207

208

Bracelets de violettes – Recuil de poesie 
اأ�ضاور البنف�ضج

�ضميرة عبيد

ترجمة للفرن�ضية/ عبداهلل فريج 

2015

209

ثقافة قطر وتراثها 

)روؤية نقدية في ال�ضرد القطري - الق�ضة الق�ضيرة نموذجًا(

2015اإعداد/جمال فايز  

2016ح�ضة المن�ضوريالن�ضوية في �ضعر المراأة القطرية210

211

الق�ضة الق�ضيرة في قطر - 

بيبليوجرافيا �ضاملة ودليل و�ضفي تحليلي 

اإعداد / اأ.د �ضبري حافظ ، 

د/ محمد م�ضطفى �ضليم ، 

د/اإكرامي فتحي ح�ضين 

2016

2016عبد الرحمن المناعيالمرزام-م�ضرحية 212

2016د. رامي ابو �ضهابالن�ضاق الثقافية في الق�ضة القطرية –درا�ضة اأدبية 213

2016د.اأحمد طعمة حلبيالقيم الجمالية في ال�ضعر القطري214

215

مدى - ديوان �ضعري - بثالث لغات 

العربية والإنجليزية والفرن�ضية

2016تاأليف /د.زكية مال اهلل

2016اعداد نزار عابدينر�ضالة الغفران216

217

الفكرة القاتلة 

)ال�ضيا�ضة ، الأعمال ، الثقافة ... - اإ�ضرار الأفكار الخالدة(

نيكول بوردا�ص - 

مراجعة وتحرير /نزار �ضقرون 

2016

218

ال�ضيا�ضة العامة للم�ضوؤولية الجتماعية في دولة قطر 

»دور منظمات المجتمع المدني« 

2016تاأليف /منى الخليفي

2016�ضمة �ضاهـين الكواري وردة وخم�ص بتالت »مجموعة ق�ض�ضية« 219

2016محمد ابرهيم ال�ضادة ديوان منهل ال�ضادي 220

2016عبدالرحمن عبداهلل الدليميهالل في منت�ضف ال�ضعر221

222

مختارات من ق�ض�ص ق�ضيرة قطرية

Crops 
Anthology of Qatari Short Stories

ترجمة / �ضمر حمود ال�ضي�ضكلي

Translation 
Samar Hamoud Alchichakli

2016

223

مختارات ق�ض�ضية لموؤلفين قطريين - الترجمة لتركية  

KATAR ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
Türkçesi: 

Mehmet Şayir 
2016
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224

العمارة التقليدية في قطر - الترجمة لتركية  

KATAR›DA GELENEKSEL MİMARİ

Muhammed 
Casem El Holeyfi

Çeviren Abdulkadir Abdelli
2016

225

الزواج في قطر

ُنظمه وَعاداته وتقالَيدة

Marriage in Qatar
Its Regulations,Custumes and Traditions 

الموؤلفة: 

نورة بنت نا�ضر بن جا�ضم اآل ثاني

 Noora Bint Nasser Bin
Jassem Al Thani

2016

2016نوال الكبي�ضي ، اأني�ضة �ضيار دليل الجوائز والم�ضابقات في دولة قطر 226

2016د/فا�ضل الربيعيمدخل لالإح�ضاء التطبيقي في تقييم الأداء الثقافي 227

228

الفنون الإ�ضالمية - الترجمة الإنجليزية 

ISLAMIC ARTS
Heritage Identity and Globalized Society 

الترجمة لالإنجلزية/ 

محمد طرابل�ضي

المراجعة /عبدالودود العمراني

2016


